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آغاز ثبت الکترونیکي دادخواست 
کارگران از هفته آینده

درحالي که نبود امنیت شــغلي و گســترش  �
و  چالش هــا  از  یکــي  موقــت  قراردادهــاي 
دغدغه هــاي جامعه کارگري به شــمار مي رود، 
فعــاالن کارگــري امیدوارند راه اندازي ســامانه 
جامــع روابــط کار ضمــن صیانــت و حفــظ 
حقــوق کارگــران، بــه شناســایي و شــفافیت 
و  کار  نیروهــاي  قراردادهــاي  وضعیــت 
جلوگیري از بســتن هرگونه قرارداد ســفیدامضا

منجر شود.
به گزارش ایسنا، ثبت نام کارگران و کارفرمایان 
در سامانه جامع روابط کار براي دریافت خدمات 
غیرحضــوري در دفاتر پیشــخوان دولت مدتي 
اســت آغاز شــده. با راه اندازي این سامانه، تمام 
امور مربوط به جامعــه کارگري و کارفرمایي، به 
صورت کامال شــفاف و بدون مراجعه حضوري 
آنهــا انجــام مي  شــود و کارگــران و کارفرمایان 
با صرف هزینــه به مراتب کمتــری، از یک نظام 
رســیدگي الکترونیکي ســالم و عادالنــه روابط 
کار در هــر شــرایط و هر مکاني بــدون مراجعه 

حضوري برخوردار مي شوند.
ســامانه جامع روابط  کار یک طرح ملي است 
و بیش از ۴۸ زیرسامانه در آن پیش بیني شده که 
در حوزه هاي روابط کار و جبران خدمت، بازرسي 
کار، بیمــه بي کاري، کارگران ســاختماني، ثبت و 
پیگیــري قراردادهاي کار، ســازمان هاي کارگري 
و کارفرمایــي و طبقه بندي مشــاغل به جامعه 

کارگري و کارفرمایي خدمات ارائه مي دهد.
پیش از این، دو زیرســامانه «ثبت دادخواست 
مرحلــه بدوي» و «مرحله بدوي دادرســي کار» 
در چهار اســتان تهران،  اردبیــل،  اصفهان و یزد 
راه اندازي شــده کــه کارگــران و کارفرمایان در 
ایــن اســتان ها مي توانند پس از تشــکیل پرونده 
الکترونیکي، دادخواســت و شــکایات خود را به 
صورت الکترونیکي از طریق سامانه ثبت و ارسال 

کنند.
به تازگــی معــاون روابــط کار وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــي از آغاز ثبــت الکترونیکي 
دادخواســت ها در حــوزه روابــط کار خبر داده 
و گفته اســت ســامانه روابط کار عالوه بر ایجاد 
شــفافیت در اطالعــات کارگــران و کارفرمایان، 
امکان نظارت و پایش وضع حاکم بر روابط کار را 

نیز فراهم مي کند.
آن طور کــه شــاکرمي گفته اســت، از هفته 
آینده تمــام حوزه هاي معاونت روابط کار به ویژه 
بخــش بیمه بي کاري، در ۲۳ اســتان کشــور از 
طریق ســامانه جامع روابــط کار ثبت و پذیرش 
دادخواســت ها به صــورت الکترونیکــي انجام 

خواهد شد.

بازپرداخت هاي ۳۳۵ و ۵۷۵ میلیون توماني 
براي متقاضیان

مبلغ اقساط وام 
۲۴۰ میلیون توماني خرید مسکن

سقف وام خرید مســکن که به تازگی افزایش  �
یافتــه، براي افــراد ۱۴۰ میلیون و بــراي زوجین 
۲۴۰ میلیــون تومان اســت و با توجه به ســود 
۱۷.۵ درصــدي و بازپرداخــت ۱۲  ســاله این وام، 
حداکثر اقســاط براي هر فرد حــدود دو میلیون و 
حــدود  زوجیــن  بــراي  و  تومــان  هــزار   ۳۳۱
سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین 
افراد باید ۳۳۵ میلیون تومان و زوجین باید ۵۷۵ 

میلیون تومان بازپرداخت داشته باشند.
به گــزارش ایســنا، با افزایــش درخور توجه 
قیمت مسکن از سال گذشــته، تقاضاي بسیاري 
براي افزایش ســقف تســهیالت خرید مســکن 
وجــود داشــت؛ چراکــه ایــن تســهیالت عمال 
ســهم کوچکــي از قیمــت منازل مســکوني را 

پوشش مي داد.
بــا وجود ایــن، مســئوالن تصمیم گیر معتقد 
بودند افزایش ســقف تســهیالت خرید مسکن، 
سبب ایجاد تورم و افزایش دوباره قیمت مسکن 
مي شــود و بارها تأکیــد کردند برنامــه اي براي 
افزایش ســقف تسهیالت مســکن وجود ندارد. 
از ســوي دیگر، طرح هایي بــراي کاهش هزینه 
تمام شده ســاخت مســکن و به تبع آن کاهش 
قیمت مسکن اعالم شــد که تاکنون هیچ کدام از 

آنها به مرحله اجرا نرسیده است.
ابوالقاســم رحیمي انارکــي، مدیرعامل بانک 
مسکن، در این باره به ایسنا گفته بود: طرح ایجاد 
زنجیره تأمین اعتبار ســاخت مســکن از ســوی 
این بانــک در حال طراحي اســت که اجراي آن 
ســبب کاهش ۳۰ درصدي هزینه ساخت مسکن 
مي شود و مي تواند این کاهش هزینه را به قیمت 

مسکن نیز انتقال دهد.
با این حال، در شــرایطي که هنوز خبري از این 
طرح نیست، شوراي پول و اعتبار در هفته گذشته 
تصویب کرد ســقف تســهیالت خریــد و جعاله 

مسکن افزایش یابد.
بر اساس آنچه شــوراي پول و اعتبار تصویب 
کرده، سقف تسهیالت مسکن از ۶۰ میلیون تومان 
بــراي تهراني ها به صد میلیــون تومان افزایش 
یافته و ســقف این تسهیالت براي مراکز استان و 
شهرهاي با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ 
میلیون تومان و براي ســایر مناطق شهري به ۶۰ 

میلیون تومان رسیده است.
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 ارزیابي عملکرد نهادهاي حاکمیتي در مبارزه با فساد در گزارش کارشناسي مرکز توانمندسازي حاکمیت و جامعه

مقابله ناتمام نهادهاي حاکمیتي با فساد

ضرورت نهادسازي به عنوان یکي 
از مهم ترین راه هاي مبارزه با فساد 

در الگوهاي توسعه و نظریات 
حکمراني خوب جایگاه ویژه اي 

دارد. اگر به دقت به ویژگي هایي که 
کمیته اقتصادي اجتماعي سازمان 
ملل متحد براي «حکمراني خوب» 
برشمرده است توجه کنیم، بخش 
عمده اي از این خصوصیت ها به 

شکل مستقیم و غیرمستقیم به حوزه 
مبارزه با فساد مربوط مي شود

مرکز توانمندســازي حاکمیت و جامعه در گزارشي 
به بررســي عملکرد نهادهاي حاکمیتي مقابله با فساد 
پرداخته اســت. در ایــن گزارش، ۱۳ نهــاد و مجموعه 
حاکمیتــي فعال در حوزه شــفافیت و مقابله با فســاد 
بررســي شــده اند: هیئت هــاي عالــي نظارت، ســتاد 
هماهنگــي مبارزه با مفاســد اقتصــادي و مالي، مرکز 
مطالعات و پژوهش هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد 
قوه قضائیه، شــوراي عالي مقابله و پیشگیري از جرائم 
پول شویي و تأمین مالي تروریسم، مرجع ملي کنوانسیون 
مبارزه با فساد، کمیته مبارزه با فساد تقلب و پول شویي 
دیوان محاســبات کل کشــور، اداره مبارزه با پول شویي 
در بانک ها، شوراي دســتگاه هاي نظارتي کشور، کمیته 
ســالمت اداري و صیانــت از حقوق مردم، کمیســیون 
انتشــار و دسترســي آزاد به اطالعات، فراکســیون هاي 
مرتبط با مبارزه با فســاد در مجلس شــورای اسالمي، 
کمیته شفافیت و شهر هوشــمند شوراي شهر تهران و 

ستاد شفاف سازي سازمان بهزیستي.
هرچند نهادهاي مردم نهاد نیز به تازگي به این جرگه 
پیوسته اند، اما همکاري متقابلي میان نهادهاي مذکور 
و دســتگاه هاي اصلي مبارزه با فســاد در دولت وجود 
ندارد. همچنین بر اساس این گزارش کارشناسي، از میان 
حوزه هاي مبارزه با فساد، تمرکز نهادهاي فعال در ایران 
بر کنترل فســاد مالي و اقتصادي اســت. ایــن امر نگاه 
همه جانبه گرا به مسئله فساد را دچار خدشه کرده است 
و عمال کنتــرل بحران چندوجهي را با مشــکل روبه رو 
کرده اســت. در این گزارش تأکید شــده کــه نهادهاي 
مبارزه با فســاد در ایران عموما در مرحله پیشــگیرانه و 
سیاســت گذارانه باقي مانده اند و ورود به مراحل عمده 
مبارزه با فســاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. متن 
کامل گزارش کارشناسي در هفته  جاري در سایت مرکز 

توانمندسازي (www.iran bssc.ir) منتشر خواهد شد.
فساد در ســاحت فردي و اجتماعي زندگي بشر، در 
کنار ســایر وجوه زندگاني آن اغلب وجود داشته است. 
شــاید کمترین ســطح معنایي که فســاد را در ذهن ما 
به عنوان دال مشــترک با وجود تمام تغییرات ثابت نگاه 
مي دارد، تلقي از فساد به عنوان نوعي از کنش باشد که 
خیانت بــه تابوها، قوانین، آداب و رســوم و ارزش هاي 
جمعي از انسان ها به نفع منافع شخص یا گروه خاصي 
اســت که خارج از عرف معمول به آن دست مي یابند، 
امــا با تحوالت پي درپي تاریخ و پیچیده تر شــدن جوامع 
انساني، صورت هاي فســاد در قالب نهادهاي هر دوره 
نیز متفاوت شــد. در طرف مقابل، مکانیسم هاي مقابله 
با این فساد نیز بر اساس ظرفیت هاي نهادهاي متصدي 
بخش هاي نرم و سخت اجتماعات انساني کارآمدتر شد. 
طیف راهکارهاي چاره جویانه در برابر فســاد از ســطح 
اخالقي در زندگي فردي آغاز مي شود و تا قوانین سخت 
قضائــي ادامه مي یابد. مــوارد متعــددي تعیین کننده 
کیفیت ســطح مقابله با فساد اســت که مهم ترین آنها 
زمینــه اجتماعي، نهــادي و ســازماني آن دوره خاص 
از تاریخ اســت. پس الجرم باید بــه وضعیت تاریخي، 
اجتماعي معاصر نگاهي گذرا داشــت و راهکار نهادي 
مبارزه با فســاد را که موضوع اصلي این گزارش است، 

در این زمینه براي مخاطب قدري بیشتر باورپذیر کرد.
نهادهاي مبارزه با فساد در جهان

فساد در جهان معاصر در قالب سازمان بوروکراتیک 
مــدرن وجه خاص   بودگــي خود را یافته اســت. امکان 
وقوع این نوع از فســاد در دوره هاي پیشامدرن با تردید 
جــدي روبه رو اســت. تجربــه اولیه مدرنیتــه در غرب 
و شــکل گیري نوعــي از ســازمان دهي اداري در قالب 
ســازمان بوروکراتیک، به دســتگاه هاي تمشــیت امور 
عمومي پیچیدگي نظام منــدي داد و بهره مندي از نوع 
خاصــي از تعاریف از قانــون و غلبه کنش هاي عقالني 
در ســازمان و سنت مکتوب سازي اسناد به همراه نوعي 
از مدیریت نیروي انســاني مبتني بــر الگوهاي بهره وري 
آن وجه جدید ســازمان جدید اســت که پیــش از این، 
نشــانه اي از آن در جوامــع دیــده نمي شــد. همچنین 
تجربه ثانوي مدرنیته با الگوهاي توســعه اي از قرن ۲۰ 
به بعد جاي پاي این مفاهیم را در کشــورهاي غیرغربي 
نیز گشــود. کژکارکردهاي این نهادهــا در جوامعي که 
درحال توســعه نام گرفتند، عالوه بر بحران سازمان هاي 
مــدرن با معضالت بومي آنها نیز گره خورده بود و عدم 
تقارب بــا بافت تاریخي و اجتماعي این جوامع ســبب 
شد سازمان هاي غیربومي با مشکالت عدیده اي روبه رو 
شوند. از مهم ترین این کژکارکردها فساد سازماني است.

کشور سنگاپور که فرایند توسعه را در نیمه دوم قرن 
۲۰ آغاز کرده، اولین کشوري است که از نهادهاي مبارزه 
با فساد در سال ۱۹۵۲ بهره مند شده است. تجربه موفق 
این نهاد که تحــت عنوان «اداره تحقیقــات- اقدامات 
فساد» مشغول به فعالیت بود به دلیل موفقیت در زمینه 
کنترل فساد در این کشور سبب گسترش نهادِي مبارزه با 
فســاد در کشورهاي درحال توسعه دیگر شد. هنگ کنگ 
نیز در سال ۱۹۷۴ در اوج مسیر توسعه تجربه موفقي را 
در مبارزه سازماني با فساد در «کمیسیون مستقل مبارزه 
با فساد» داشت، اما عمده فرایند مبارزه با فساد در قالب 
فعالیت هاي نهادي را در کشورهاي مختلف باید در دهه 
۹۰ میالدي و اوایل قرن ۲۱ جست وجو کرد. پیگیري هاي 
مجمع عمومي ســازمان ملل از ابتــداي دهه مذکور از 
کمیسیون پیشگیري از جرائم و غرامت کیفري سبب شد 
که این کمیسیون در مسیر مبارزه با فساد به شکل مستقل 
پیشنهاد تصویب کنوانســیون ملل متحد براي مبارزه با 
فســاد را کلید بزد. این موضوع پس از کش و قوس هاي 
فراوان، نهایتا در سال ۲۰۰۳، به تصویب مجمع عمومي 
رســید و کشورهاي بسیاري به آن پیوســته اند. ایران نیز 
دو ســال پس از تصویب این کنوانسیون از سال ۱۳۸۴، 
فرایند پیوســتن به آن را آغاز کرد و نهایتا با تأیید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۷ آن را به پایان 

بردند. (دایره المعارف مبارزه با فساد، ۱۳۹۷: ۱۸-۱۶)

انواع نهادهاي مبارزه با فساد
متخصصان حــوزه نهادهاي مبارزه با فســاد که در 
این کنوانسیون به  منظور کنترل فساد بر ضرورت تشکیل 
آنها تأکید شــده است، فساد را به انواع مختلفي تقسیم 
کرده اند. در کتاب دایره المعارف مبارزه با فســاد، نهادها 
به اعتبار مراحل ورود به مقابله با فساد و همچنین نوع 

اقدام به پنج دسته تقسیم شده اند:
۱. نهادهاي تخصصي پیشگیري از فساد: این نهادها 
تنها وظیفه پیشــگیري دارند و هیچ وظیفــه اي درباره 
محاکمه و اجــرا برعهده ندارند. مهم تریــن نمونه این 
نهادهــا را کمیســیون هاي مقامات عالي رتبه تشــکیل 
مي دهند که به تعریف اهداف و اولویت هاي راهبردي و 
هماهنگي بخش هاي مختلف دولت مشغول مي شوند. 
همچنین در تجارب برخي از کشــورها به دوش کشیدن 
وظیفــه آموزش نیز در حوزه تخصصي مبارزه با فســاد 
بــا حضور آکادمي ها و مراکز آموزشــي به این بخش از 

نهادها سپرده مي شود.
۲.  نهادهاي تخصصي اجرا: این نهادها عموما داراي 
اختیارات دادستاني و وظایف حقوقي هستند و در اجراي 

قوانین مقابله با فساد فعالیت مي کنند.
۳. نهادهاي پیشگیري و اجرا: در برخي از نمونه هاي 
نهادهاي مبارزه با فســاد، به دلیل پیوستگي وظایف دو 
نهاد مذکور و پیوســتگي اقدامات و اطالعات مورد نیاز 
براي هر یک از این اقدامات، نیاز به دستگاهي است که 
به  صــورت جامع توان تجمیع ایــن دو وظیفه را با هم 
داشــته باشــد. به همین منظور نهادهاي پیشــگیري و 
اجرا در بسیاری از کشورها ذیل یک سازمان مشغول به 

فعالیت هستند.
۴. کمیســیون هاي اجــرا: ایــن نهادهــا عموما در 
برهه هــاي گــذار سیاســي و دوران انقالب ها تشــکیل 
مي شوند و مســئولیت حفاظت از اموال و جلوگیري از 
فساد را برعهده دارند. این نهادها به دلیل فقدان قانون 
مجبور به ارجاع به قوانین گذشــته هستند تا شرایط به 

حالت معمول تغییر کند.
چندمنظــوره:  نهادهــاي   .۵
برخــي از نهادهــا وظیفه اصلي 
مبارزه با فســاد را برعهده ندارند، 
بلکــه از خالل وظایــف دیگر که 
اولویت نیز با این اقدامات اســت، 
بــه حــوزه مبــارزه با فســاد نیز 
ورود کرده انــد. عمومــا نهادهاي 
و  حقوق بشــري  حسابرســي، 
نهادهــاي مربــوط به شــفافیت 
در ایــن حوزه نیــز فعالیت دارند. 

(همان: ۱۵ -۲۰)
اعتبــار  بــه  دیگــر  برخــي   
حیطــه فعالیــت ایــن نهادها و 
وابستگي شان، آنها را به سه دسته 
دولتــي، مردم نهــاد و بین المللي 
تقســیم کرده اند، البته بر این نکته 
بســیار تأکید شــده اســت که این 
تقســیم بندي به منزلــه رجحــان 
هیچ یک از ایــن نهادها بر دیگري 
محســوب نمي شــود، بلکــه به 
ضرورت مســئله هرکــدام از آنها 
در کنترل فســاد مفید خواهد بود. 
(آکادمي ها و نهادهــاي مبارزه با 

فساد، ۱۳۹۵: ۳۵-۳۰)
درباره ویژگي ها و خصوصیات 
این نهادهــا دیدگاه هاي متعددي 
وجود دارد. ســعي داریــم در این 

گزارش بر اساس سند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان 
ملل، برخي از ویژگي هاي این نهادها را برشــماریم. در 
این سند، در ماده پنجم تا هفتم درباره نهادهاي مقابله 
با فســاد بحث شده است. مهم ترین نکته اي که طبیعتا 
این ســند درباره آن اظهارنظر کرده است، ابعاد جهاني 
مســئله فســاد و راهکارهاي فراملي براي مبارزه با آن 
است. درواقع نهادهاي مبارزه با فساد به دلیل گستردگي 
دامنه این مســئله و همچنین براي اســتفاده از تجارب 
ســایر نهادهاي بین المللي موظف اند با ســازمان هاي 
بین المللــي و نهادهــاي مشــابه در کشــورهاي دیگر 
همکاري داشــته باشــند. پیوند با آموزش در راســتاي 
تخصصي شــدن فزاینده حوزه مبارزه با فســاد در حین 
پیچیده شــدن مســئله و نیاز به میان رشته اي شدن این 
حوزه براي نهادهاي مبارزه با فساد ضروري است. حفظ 
استقالل این نهادها نیز از نکات دیگري است که در این 
سند سخت بر آن پافشاري شده. این استقالل براي حفظ 
موقعیت نهادهاي نظارتي شاید از اصول اساسي است 
کــه بدون رعایت آن پروژه مبارزه با فســاد چنان که باید 
پیش نخواهد رفت. پرهیز از جهان شمولي و بهره مندي 

از رویکردهــاي مســئله محور غیرتعمیمــي، تمرکز بر 
اســتفاده از ظرفیت هاي نهادهایي که در جامعه مدني 
فعال هستند و توان افزایي به  منظور گسترش مشارکت 
آنهــا و افزایــش فعالیت ها در زمینه فرهنگ ســازي با 
رویکردهاي مردم محور در زمینه پیشــگیري و مبارزه با 
فســاد از اهم خصیصه هایي بود که این کنوانســیون بر 
رعایت آن توســط نهادهای مربوطه تأکید ویژه داشــته 

است.
ســیر تأســیس نهادهاي حاکمیتي مبارزه با فساد در 

ایران
نهادهاي مبارزه با فساد در ایران، از سال ۱۳۸۰ در پي 
فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري تشکیل شدند. 
اولین نهادي که تحت این عنوان تأســیس  شــده است، 
«ســتاد هماهنگي مبارزه با مفاســد اقتصادي و مالي» 
است. اعضاي این ستاد از قواي سه گانه هستند و سابقه 
فعالیت آنان امروزه بالغ بر ۱۸ سال است. اهم اقدامات 
این ستاد، تدوین قانون «ارتقاي سالمت اداري و مقابله 
با فساد»، «آیین نامه ۱۶ اولویت مبارزه با فساد» و «قانون 

پنجره واحد مدیریت زمین» است.
به جز ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد در نیمه دوم 
دهه ۸۰ شمســي، چهار نهاد دیگر تأســیس شدند که 
به  تفصیل در متن گزارش به آنها اشــاره خواهد شــد. 
«شــوراي عالي مقابله و پیشگیري از جرائم پول شویي و 
تأمین مالي تروریسم» و «مرکز مطالعات و پژوهش هاي 
ســالمت اداري و مبارزه با فســاد قوه قضائیه» در سال 
۱۳۸۷ تأسیس شــدند. یادآوري مي شود در همین سال 
قانون ســازمان بازرسي کل کشــور اصالح  شده است. 
همچنین «مرجع ملي مبارزه با فســاد» در سال ۱۳۸۹ 
پــس از پیوســتن ایران به کنوانســیون زیر نظــر وزارت 
دادگستري تأسیس شد. در حوزه مبارزه با پول شویي نیز 
پس از تصویب قانون مبارزه با پول شویي در سال ۱۳۸۶ 
و ابــالغ آیین نامه اجرائي آن در ســال ۱۳۸۸، در همین 
ســال «اداره مبارزه با پول شویي در بانک ها» نیز تأسیس 
شد. در مجموع، دهه ۸۰ شمسي 
را مي تــوان آغازي بــراي مبارزه 
نهادي در مقابل فســاد نام نهاد. 
این موضــوع حکایت از وضعیت 
وخیم فســاد در این دهه در ایران 
دارد. اگــر به وضعیت شــاخص 
ادراک فســاد نیز توجه شود، این 
وضعیت را تأیید مي کند. در اوایل 
دهه ۸۰، رتبــه ایران از میان ۱۳۳ 
کشور در جهان در حوزه فساد ۷۸ 
بــود. این آمار در میانه این دهه از 
ســال ۱۳۸۶ تــا ۱۳۸۸ به ترتیب 
۱۳۱، ۱۴۱ و ۱۶۸ شــده است. این 
وضعیت در نیمــه اول دهه ۹۰، 
وضعیــت فســاد در ایــران را به 
میزان نسبتا یکســاني با میانگین 
رتبه ۱۳۰- ۱۴۴ از بین ۱۸۰ کشــور 
تا حدي بهبود بخشیده است، ولي 
همچنــان در وضعیت نامطلوبي 

قرار داده است.
رتبه ایران در شــاخص ادراک 
فســاد در دهه ۹۰ در حالي میزان 
نامطلوبي نشــان مي دهد که در 
این دهه عالوه بر پنج نهاد مقابله 
با فســاد که در دهه ۸۰ مشغول 
به کار شده اند، شــش نهاد دیگر 
نیــز بــه فعالیــت در ایــن حوزه 
ترتیب  به  این نهادها  مي پیوندند. 
تاریخ تأســیس عبارت اند از: ۱- «کمیته مبارزه با فســاد 
و تقلب و پول شــویي دیوان محاســبات کشور» در سال 
۱۳۹۰، ۲- «شوراي دســتگاهي نظارتي کشور» در سال 
۱۳۹۱، ۳- «کمیتــه ســالمت اداري و صیانت از حقوق 
مردم» در ســال ۱۳۹۲، ۴- «کمیسیون دسترسي آزاد به 
اطالعات» در ســال ۱۳۹۳، ۵- «کمیته شفافیت و شهر 
هوشمند شوراي شهر تهران» در سال ۱۳۹۶ و ۶- «ستاد 

شفاف سازي سازمان بهزیستي» در سال ۱۳۹۷.
وابستگي دستگاهي نهادهاي مبارزه با فساد در ایران

از میــان ایــن نهادها، ســه مورد در ســطوح عالي 
در همکاري ســه قوه تعریف شــده اند. در این نهادها، 
جایگاه هاي حقوقي از دســتگاه هاي مربوطه در هریک 
از قوا مشخص شده اســت که در باالترین سطح اداري 
به تصمیم گیــري مي پردازند. عالوه بر ایــن موارد، قوه 
مجریه خود نیز پنج نهاد مستقل در حوزه مبارزه با فساد 
دارد. این نهادها عموما با ســاختاري میان وزارتخانه اي 
در همــکاري بخش هــاي مختلف دولت مشــغول به 
فعالیت اند. قوه مجریه بیشترین تعداد نهادهاي مبارزه 
با فســاد را در میان قواي سه گانه دارد. مجلس شوراي 

اسالمي نیز با توجه به ماهیت فعالیت دیوان محاسبات، 
دو نهاد مســتقل دارد. همچنین قوه قضائیه در یکي از 
دســتگاه هاي زیرمجموعه خود، یعني سازمان بازرسي 
کل کشور، از یک نهاد مطالعاتي در حوزه مبارزه با فساد 
بهره مي برد. شوراي شهر تهران نیز در سال ۱۳۹۶ دست 
به تشــکیل کمیته اي در زمینه شفافیت زد که به تبع آن 

به مباحث مبارزه با فساد نیز ورود کرده است.
مبارزه با فساد و حکمراني خوب

ضرورت نهادسازي به عنوان یکي از مهم ترین راه هاي 
مبارزه با فساد در الگوهاي توسعه و نظریات حکمراني 
خوب جایگاه ویژه اي دارد. اگــر به دقت به ویژگي هایي 
که کمیتــه اقتصــادي اجتماعي ســازمان ملل متحد 
براي «حکمراني خوب» برشــمرده اســت توجه کنیم، 
بخش عمده اي از این خصوصیت ها به شــکل مستقیم 
و غیرمســتقیم به حوزه مبارزه با فساد مربوط مي شود. 
سازمان ملل براي حکمراني خوب حداقل هشت ویژگي 
برشمرده است. این خصیصه ها عبارت اند از: «مشارکت، 
حاکمیت قانون، شــفافیت، پاســخ گویي، شــکل گیري 
وفاق عمومــي، حقوق برابــر (عدالت)، اثربخشــي و 
کارایــي و مســئولیت پذیري». این ویژگي هــا همچنین 
بــا تغییــرات ماهیت مــدل حکمراني کــه در آن تمام 
وظایف بر عهده دولت اســت، بــرای مدل حکمراني با 
بازیگران متعدد در بحث مبارزه با فساد نیز ظرفیت هاي 
جدیدي را گشوده است. «در  حال حاضر ده ها نهاد ملي 
و بین المللــي تخصصي با کنشــگري موجودیت هاي 
دولتي و غیردولتي تشکیل شــده اند که به  صورت ویژه 
بر شــیوه ها و راهکارهاي مقابله با فساد تمرکز یافته اند 
و با انجام اقدامات مختلف، به دولت در راستاي تحقق 
این امر خطیر یاري مي رســانند. بنابراین اســتفاده از این 
نهادها بدون شک مي تواند ضریب موفقیت برنامه هاي 
مقابله را به  نحو چشمگیري ارتقا بخشد» (آکادمي ها و 

نهادهاي مبارزه با فساد، ۱۳۹۵: ۱۴-۱۳).
نهادسازي به عنوان راهکاري براي مبارزه با فساد

متن کنوانســیون مبارزه با فســاد سازمان ملل متحد 
مصوب ســال ۲۰۰۳ نیز در بندهاي مختلف، نهادسازي 
را به عنــوان راهــکار پیش روي کشــورها مطــرح کرده 
اســت. ماده ۵ و ۱۳ از فصل دوم که مربوط به نهادهاي 
پیشگیري از فســاد است، به نهادسازي در بخش دولتي 
و خصوصي اشــاره مي کنــد. ماده ۶۰ بند یــک از اعضا 
مي خواهــد در ارزیابي و تقویت نهادها به یکدیگر کمک 
فني ارائه دهنــد. مواد ۶ و ۳۶ به تأســیس بخش هاي 
خاص ضد فساد در مراجع پیشــگیري و مجریان قانون 
اختصاص دارند. ماده ۶۲ نیز همچنان دغدغه نهادسازي 
را دارد؛ اما آن را به حوزه بین الملل انتقال داده است. در 
مجموع مي توان از این ســند به عنوان یکي از مهم ترین 
اســناد حامي نهادســازي در مبــارزه با فســاد نام برد 

(برنامه هاي جهاني مبارزه با فساد، ۱۳۸۷: ۱۲۳-۱۲۱).
با وجود این همه تأکید بر نهادســازي براي مقابله با 
فساد، در بررســي وضعیت عملي این نهادها و بررسي 
کارنامه  آنها باید دقت بیشتري را مبذول داشت. در منابع 
ایــن حوزه، مزایا و معایب متعددي براي نهادي ســازي 
برشــمرده شده است. توجه به این منابع سبب مي شود 
نهادسازي را به عنوان ابزار با نگاه واقع گرایانه تر بررسي 
کنیم. برخي از پژوهشــگران در مزایاي نهادسازي موارد 

زیر را نام برده اند:
۱- درجه باالیي از تخصص گرایي و مهارت؛

۲- استقالل نسبي از ارگان هاي درگیر فساد و بسط ید 
براي مقابله با آنها؛

۳- منفک بــودن از مشــکالت فســادخیزي که در 
سازمان هاي دیگر رسوخ کرده است؛ به دلیل حضور در 

مراحل آغازین؛
۴- اعتبار و مشروعیت بیشتر نزد مردم؛

۵- میزان پاسخ گویي سیاسي، قانوني و مردمي بیشتر 
نسبت به دیگر دستگاه ها؛

۶- شفافیت.
انتقادها به تأسیس نهادی براي مبارزه با فساد

امــا هم زمان در معایب این ابزار مقابله با فســاد نیز 
مطالب متعددي وجود دارد. به طور خالصه این انتقادها 
در سه حوزه دسته بندي مي شــود. اولین نقد مربوط به 
بحث کارآمدي و میزان هزینه هاست؛ منتقدان معتقدند 
تأسیس نهادهاي تخصصي مقابله با فساد خود مستلزم 
هزینه هاي بســیار زیادي است و تعدد این نهادها نیز در 
بخش هاي مختلف، این هزینه ها را افزایش مي دهد. نقد 
دوم بــه بروز انزوا، موانع و رقابت منفي میان این نهادها 
و نهادهایي مربوط اســت که مجبور به همکاري با آنها 
هســتند. درواقع به طور جدي به نظر مي رسد این نهادها 
به مرور زمان به دیگر نهادهاي مورد بررسي می پیوندند 
و موانع متعددي پیش روي  آنها ایجاد خواهد شــد. این 
موانع موجب رقابت منفي مي شــود که به سادگي روند 
فعالیت ها را با مشــکالت جدي روبه رو خواهد کرد، اما 
نقد ســوم نیز ناظر به ماهیت ســازمان است. منتقدان 
معتقدند که نهادهاي مقابله با فساد نیز دقیقا دیر یا زود 
به همان بالیي که ســایر نهادها در موضوع فساد دچار 
آنها شــده اند، مبتال خواهند شد. درواقع پیش فرض این 
افراد این اســت که بخشــي از مشکل فســاد مربوط به 

ماهیت ساختار سازمان است (همان: ۱۳۴-۱۳۳).
نویسندگان دایره المعارف مبارزه با فساد به طور جد 
معتقدند «باوجود رواج فزاینده نهادهاي مبارزه با فساد، 
ایــن نهادها به دلیل تحقق نیافتــن وعده هاي مقابله با 
فساد با انتقادهایي روبه رو بودند. شواهد تجربي حاکي 
از آن است که اکثر این نهادها تأثیر اندکي دارند. ناامیدي 
در تحقق اهداف مربوط به کاهش فســاد باعث شــده 
اســت که بســیاري به دنبال روش هاي اثربخش کردن 
فعالیت هاي این نهادها باشند. از منظر داخلي، تأسیس 
نهادهاي مبارزه با فساد به عنوان عنصر اصلي اصالحات 

نهادي مطرح شده است. 
ادامه در صفحه ۷

۴ دسته کاال به درج شناسه کاال 
ملزم شدند

مدیــر پدافنــد غیرعامــل مرکز توســعه تجارت  �
الکترونیکي گفت: صاحبان چهار دســته کاال شــامل 
لوازم خانگي، پوشــاک و منســوجات، تلفن همراه و 
دخانیات در فضاي مجازي به درج شناســه کاال روي 
کاالهایشان ملزم شدند. به گزارش تسنیم، سارا جامي 
افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرائي ماده ۱۳ 
قانون مبارزه با قاچــاق کاال که مصوبه هیئت وزیران 
است مقرر شد درج شناســه کاال براي تمام کاالهاي 
موجود در بازارها و انبارهاي کشــور الزامي شود. وي 
اظهار کرد: در راستاي اجراي آیین نامه هیئت وزیران، 
دســتورالعمل هاي اجرائــي مصــوب وزارت صمت 
به ترتیب دســتورالعمل براي گــروه لوازم خانگي در 
تاریخ اردیبهشــت ۹۸، کاالهاي پوشاک و منسوجات 
در تیرماه ۹۷ و دســتورالعمل گوشي همراه در تاریخ 
اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید. وي اضافه کرد: 
دســتورالعمل گروه کاالیي دخانیات نیز در ســال ۹۷ 
تصویب و ابالغ شد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
طبق سلسله مراتب اجرائي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این 
چهار دســته کاال را نیز ملزم به درج شناسه کاال روي 
کاال کرده اســت. مدیر پدافند غیرعامل مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکي بیان کرد: صاحبان کسب وکارهاي 
مجازي بــراي عرضه کاالهاي خود در فضاي مجازي 
مانند وب ســایت هاي فروش، شــبکه هاي اجتماعي، 
اپلیکیشــن هاي موبایلي و... ملزم به درج شناسه در 
کنار ســایر مشــخصات کاال هســتند و ضروري است 
ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در این خصوص را 
اجرا کنند. وي با اشاره به مهم ترین هدف درج شناسه 
کاال روي کاالهاي ذکرشــده یادآور شد: هدف از درج 
شناســه کاال، مبارز با فروش کاالهاي قاچاق در سطح 

کشور است.

قدرت خرید کارگران با گراني 
بنزین ۸ درصد کاهش یافت

به اعتقاد کارشناســان اقتصــادي افزایش قیمت  �
بنزین، قدرت خرید مردم را هشت درصد کاهش داد. 
نمایندگان کارگري معتقدند شــرایط اقتصادي آن قدر 
بغرنج اســت که همه آمارها حــق را به طبقه کارگر 
مي دهد. به گزارش تســنیم، همواره ســه ماه پایاني 
ســال براي جامعه کارگــري با هزینه هاي بیشــتري 
نسبت به سایر ماه هاي سال همراه است، چراکه تورم 
نزدیک شدن به ایام عید از دو تا سه ماه پایاني هر سال 
آغاز مي شــود و همین موضــوع باعث کاهش قدرت 
خرید کارگران مي شــود.  حاال اگر این روند طبیعي با 
شوکي از یک اتفاق همراه باشد، عقب ماندگي دستمزد 
از هزینه ها افزایــش مي یابد. افزایش قیمت بنزین در 
یک ماه گذشته باعث افزایش قیمت بسیاري از اقالم 
ســبد غذایي شــد، چراکه افزایش ۴۰۰ تــا ۵۰۰ هزار 
تومانــي هزینه هاي مصرفي را بــراي خانوار کارگري 
اضافه کرد و این مبلغ به اعتقاد وحید شقاقي شهري، 
استاد اقتصاد دانشــگاه خوارزمي تقریبا حدود هشت 
درصــد از قدرت خرید مردم را کاهش مي دهد. وي با 
بیان اینکه دولت با سیاســت هاي حمایتي تالش کرد 
بخشــي از این میزان کاهش را جبران کند، اظهار کرد: 
سیاست هاي حمایتي دولت شــاید تا حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد این کاهش را پوشــش داده باشد، اما واقعیت 
این است که کاهش قدرت خرید مردم در یکي، دو ماه 

گذشته مربوط به افزایش قیمت بنزین است.

دریافت رمز پویاي 
برخي بانک ها پولي شد

اگرچــه بانــک مرکــزي اعــالم کــرده دریافــت  �
رمــز دوم پویــا از طریــق پیامک، هزینــه اي بر دوش 
مشــتریان نمي گذارد اما اپراتورهــا هزینه پیامک را از 
حســاب مشــتري کم مي کنند. به گزارش مهر، فرایند 
عملیاتي شــدن رمزهــاي دوم پویــا قرار بــود از اول 
دي ماه ســال جاري، از سوي تمامي بانک هاي دولتي 
و خصوصي کشور عملیاتي شود. در این فرایند، بانک 
مرکزي دو راهکار را براي دریافت رمز دوم پویا از سوي 
مشــتریان نظام بانکي اعالم کرده بود که یکي از آنها 
دریافت رمز یک بارمصــرف از طریق پیامک و دیگري 
نصب اپلیکیشــن از سوي مشتریان نظام بانکي است. 
در این میان، البته با توجه به اینکه بســیاري از افرادي 
که مشتریان نظام بانکي بوده و البته آشنایي یا تمایل 
باالیي به استفاده از اپلیکیشن ها براي دریافت رمز پویا 
نداشته یا راهکارهاي مؤثر استفاده از آن را نمي دانند، 
به ســمت اســتفاده از روش اول یعني همان پیامک 
پیش رفته اند. بانک ها البته تمایل دارند مشــتریان از 
اپلیکیشــن اســتفاده کنند و تمام تالش خود را به کار 
بسته اند تا بتوانند با معرفي نرم افزارهاي خود، مردم 
را به دریافت رمزهاي پویا از طریق اپلیکیشــن ترغیب 
کنند اما بررســي میداني خبرنگار مهر نشان مي دهد 
مردم برخالف عالقه بانک ها، بیشتر راغب به استفاده 
از رمزهاي پویاي یک بارمصرف از طریق پیامک هستند.
یکي از نگراني ها در اســتفاده از پیامک، هزینه اي 
بود که مشتریان نظام بانکي باید براي دریافت رمزهاي 
پویا مي پرداختند؛ چراکــه به هر حال، هر بار تراکنش 
بانکي بــدون کارت، نیاز به دریافت رمز یک بارمصرف 
دارد و اگر مشتري بخواهد رمز خود را از طریق پیامک 
دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه اســت؛ تا جایي 
که این نگراني حتي ممکن بود روند اجراي کار را کند 
کند؛ به همین دلیل بانک مرکزي اعالم کرد ارســال و 
دریافت پیامک براي رمزهاي پویا، هیچ هزینه اي براي 

مشتریان نخواهد داشت.
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بازداشت ۷۰ همکار داعش در ترکیه
پلیس ترکیــه از بازداشــت صد نفر بــه اتهام  �

همکاری با گروه تروریســتی داعــش در عملیاتی 
در سراسر کشور خبر داد. پلیس مبارزه با تروریسم 
ترکیــه ایــن عملیات را در آنــکارا، قیصریــه، آدانا 
و باتمــان انجــام داده اســت. حداقــل ۵۰ نفر از 
بازداشت شدگان، شهروندان خارجی ازجمله اتباع 

عراقی هستند.

 خط و نشان نتانیاهو 
برای دادستان کل

نخســت وزیر اســرائیل می گوید دادســتان کل  �
اســرائیل نمی تواند مانع از آن شــود که او سمت 
خــود را حفظ کند. بنیامیــن نتانیاهو در نامه ای به 
دیوان عالی دادگســتری  نوشــت: «اینکه آویخای 
مندلبلیت، دادستان کل، با اتهام ها و سه پرونده ای 
که علیــه من بــاز کــرده، بتواند به جــای مردم و 
نماینــدگان کنســت تصمیم بگیرد که چه کســی 
می تواند نخســت وزیر جدید شــود، غیر قابل  تصور 

است».

افشای جنجال دیگری از جولیانی
وکیــل شــخصی رئیس جمهــوری آمریــکا در  �

ســپتامبر ۲۰۱۸ تماسی مخفیانه با رئیس جمهوری 
ونزوئــال برقــرار کــرده اســت. رودی جولیانی در 
ایــن تماس که «پیت سشــنز»، نماینده وقت ایالت 
تگــزاس در مجلس نمایندگان نیز در آن شــرکت 
داشت، از مادورو خواست از قدرت کناره گیری کرده 
و تجارت را به این کشــور بازگردانــد. جولیانی به 
دلیل نقش کلیدی خود در ماجرای «اوکراین گیت» 
و فشــار ترامپ به اوکراین برای تحقیق درباره جو 

بایدن، رقیب انتخاباتی اش، تحت فشار قرار دارد.

تقدیر پوتین از ترامپ
رئیس  جمهور روســیه از همتای آمریکایی خود  �

بــه  دلیل «کمک بــه جلوگیــری از انجام حمالت 
تروریســتی در روســیه» تشکر کرده  اســت. پوتین 
در تمــاس تلفنی با دونالد ترامــپ از او «به خاطر 
اطالعات انتقال یافته از طریق سرویس های ویژه که 
مانع از انجام حمالت تروریســتی در روسیه شده» 
تشکر کرده  است. ســاعاتی بعد رسانه های روسی 
به  نقل از پلیس فدرال روســیه گــزارش دادند دو 
شــهروند روس که قصد انجام «حمله تروریســتی 
در تعطیالت سال نو در ســن پترزبورگ را داشتند»، 
بازداشت شده اند. این بازداشت ها با کمک اطالعات 
ارائه شــده از ســوی آمریــکا انجام شــده  اســت. 
مقام های روس همچنین بر نقش ایاالت متحده در 
ارائه اطالعاتی که مانع از «توطئه های تروریستی» 

در اکتبر ۲۰۱۷ شده است، تأکید کرده اند.

تالش پاکستان برای خروج از لیست 
FATF خاکستری

پاکســتان با اجرای اقداماتی خطر قرار گرفتن در  �
فهرست سیاه FATF را از خود دور کرده است. پس 
از نشســت اخیر گروه ویژه اقــدام مالی در پاریس، 
پاکســتان بار دیگر برای انجام اقدامات بیشــتر در 
زمینه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، پول شویی، 
مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مهلت گرفت و قرار 
شد نام این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ در لیست 
خاکســتری بماند. رئیس جمهوری پاکستان دستور 
تدوین الیحه اصالحات در قوانین مالیاتی و اجرای 
روند جدیــد مبارزه با قاچاق را صــادر کرده و قرار 
اســت به زودی دبیرخانه ویژه قانون و دادرسی زیر 
نظر سازمان ملی درآمدهای پاکستان تشکیل شود. 
پاکســتان اقدامات جدیدی برای جلوگیری از تأمین 
مالی تروریســم و تشدید مجازات علیه قاچاقچیان 
انجام داده اســت. بنا بر خواسته FATF، مدیریت 
مرزهای زمینی، دریایی و هوایی پاکســتان تشــدید 
شــده و اقدامات دولت پاکســتان بــرای تبعیت از 
تمهیدات FATF باعث شــده این کشــور موفقیت 
نســبتا خوبی بــرای مهار تروریســم و جلوگیری از 

تأمین مالی تروریسم به دست آورد.

هشدار گوترش: گسترش 
بی  اعتمادی و ناامنی در جهان

آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل متحد،  �
در پیام ســال نوی میالدی با اشــاره به معضالتی 
که پیش روی ســاکنان کره زمین اســت، خواســتار 
مشــارکت بیشتر جوانان برای حفاظت از کره زمین 
شــد. گوترش هشدار داد که «بی اعتمادی و ناامنی 
جهان پیرامون ما را پر کرده است». گوترش با تأکید 
بر روند رو به رشــد نابرابری و نفرت، از جهانی یاد 
کرد که درگیر جنگ های متعدد شــده و به واسطه 
تغییــرات اقلیمی به شــکلی غیرمعمول در حال 

گرم شدن است.

تمدید سه ماهه وضعیت فوق العاده 
در تونس

ریاســت جمهوری تونــس حالــت فوق العاده  �
در ایــن کشــور را بــه مدت ســه ماه تمدیــد کرد. 
حالت فوق العــاده در تونس با اســتناد به فرمان 
صادرشده در ســال ۱۹۷۸ اعالم می شود و از سال 
۲۰۱۵ بــه دنبــال حمله بــه یک اتوبــوس امنیتی 
ریاست جمهوری در پایتخت همچنان ادامه دارد. 

ســه نقطه در عــراق و دو منطقه در ســوریه هدف 
حمــالت هوایــی آمریــکا قــرار گرفته انــد، درحالی که 
خیابان  های شهرهای جنوبی ســه ماه است که صحنه 
اعتراضات گسترده اســت. خبری از انتخاب نخست وزیر 
نیست و با استعفای رئیس جمهور اوضاع در این کشور از 
همیشه ناآرام تر شده و در سوریه هم آخرین مراحل پایان 

جنگ با نبرد در ادلب طی می شود.
پنتاگون با انتشــار بیانیه ای تأیید کرده که این حمالت 
را نیروهای آمریکایی انجام داده اند؛ حمالت روز جمعه 
گذشته که مقامات آمریکایی آن را پاسخی به شلیک ۳۰ 
راکت به پایگاه نیروهــای آمریکایی در کرکوک توصیف 
کرده انــد. این در حالی اســت که عامل ایــن حمله که 
در آن یــک نیروی آمریکایــی و چندین عراقی جان خود 
را از دســت دادند، همچنان مشخص نیست. آمریکا در 
پاســخ به این حمله دو روز بعد یعنی صبح یکشــنبه با 
جنگنده های اف - ۱۵ خود پنج پایگاه متعلق به نیروهای 
حــزب اهللا عراق یا کتائــب حزب اهللا را در شــمال  غرب 
عراق و جنوب شرق ســوریه هدف قرار داد؛ حمالتی که 

دست کم ۲۵ کشته و ۵۱ زخمی بر جای گذاشته است.
آمریکا نیروهای حزب اهللا عراق را به حمالت متعدد 
بــه پایگاه های عراقِی میزبان نیروهــای آمریکایی متهم 
می کنــد و آنها را به عنــوان عامل حمله جمعه معرفی 
کرده، درحالی که تاکنون شواهدی برای این ادعای خود 
ارائه نداده اســت. کتائب حــزب اهللا از جمله گروه های 
شــبه نظامی اســت که در جریــان پیشــروی داعش در 
عراق شــکل گرفتند و در مبارزه با این گروه تروریستی و 
پاک ســازی آن به ویژه در شمال غرب عراق نقش پررنگی 
داشــته اند. این گروه و فرماندهــان آن از مبارزان حضور 
آمریــکا در عراق پس از تهاجم به این کشــور در ســال 
۲۰۰۳ هســتند و بــه ادعای مقامات آمریکایــی، با ایران 

رابطه نزدیکی دارند. پایگاه این نیروها در القائم اســتان 
االنبار از جمله نقاطی بوده که مورد حمله جنگنده های 
آمریکایی قرار گرفته اســت. پیش از این و در ژوئن ۲۰۱۸ 
پایگاه این نیروها در ابوکمال ســوریه نیز هدف حمالت 
هوایی نیروهای ائتالف آمریــکا علیه داعش قرار گرفته 
بود. مقامات آمریکایی ادعــا می کنند پایگاه های هدف، 
عالوه بر محل نگهداری مهمات و تســلیحات این گروه، 
مقر آنها بــرای طراحی حمالت علیــه نیروهای ائتالف 
ضدداعــش و آمریکایــی بوده اســت؛ ادعایــی که این 
مقامات هیچ شواهدی برای اثبات آن ارائه نداده اند. چند 

ساعت پس از حمله جنگنده های آمریکایی، چهار راکت 
به ســمت پایگاه نیروهای آمریکایــی در نزدیکی بغداد 
شلیک شد که کشته یا زخمی بر جای نگذاشت. فرمانده 
نیروهای حزب اهللا عراق که بــا نام ابومهدی المهندس 
شناخته می شود، پس از این حمالت هشدار داده است: 
خون این شــهیدان پایمال نمی شــود. واکنش ما به این 
حمالت برای نیروهای آمریکایی مســتقر در عراق بسیار 

سنگین خواهد بود.
مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا هم درحالی که این 
حمــالت را «حمالت دفاعی دقیق» توصیف کرده، آن را 

حامل پیامی برای ایران دانسته است. مقامات آمریکایی 
ادعــا کرده اند با انجام این حمــالت، تعداد تهاجم ها به 

نیروهای آمریکایی در عراق کاهش می یابد. 
این حمــالت در حالی انجام شــده اند کــه مقامات 
آمریکایی نیم ســاعت پیش از انجام آن مقامات عراقی 
را در جریــان قرار داده اند. به گفته مقامات عراقی، عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر موقت عراق، به شدت با انجام 
این حمالت مخالفت کرده و آن را نقض تمامیت ارضی 
کشورش دانســته است. بااین حال مارک اسپر، وزیر دفاع 
آمریــکا، این عملیات را موفق توصیــف کرده و توضیح 
داده، جنگنده هــای آمریکایی پس از انجام موفقیت آمیز 
عملیــات خود در ســالمت کامــل بــه پایگاه های خود 
در منطقه بازگشــته اند. بااین حــال جزئیاتی از اینکه این 
جنگنده ها از کدام پایگاه ها اعزام شــده اند،  منتشر نشده 
اســت. حملــه راکتی به پایــگاه نیروهــای آمریکایی و 
حملــه جنگنده های آمریکایی به مقــر نیروهای یکی از 
قدرتمندترین نظامیان عراقی زمانی رخ داده اســت که 
عراق سه ماه گذشــته را در حال دست وپنجه نرم کردن 
با اعتراضات گســترده مردمی گذرانده است؛ اعتراضات 
ضددولتی که در آن بیش از ۴۵۰ نفر کشته و هزاران نفر 
زخمی شــده اند. یکی از مهم ترین دالیل این اعتراضات، 
مداخله بیش از اندازه قدرت هــای منطقه ای و جهانی 
در امور داخلی و تبدیل این کشــور بــه میدان جنگ این 
کشــورها بوده اســت. از زمــان آغاز ایــن اعتراضات در 
ماه اکتبر دســت کم ۱۱ بار به محل اســتقرار سربازان یا 
دیپلمات های آمریکایی حمله شــده اســت. معترضان 
معتقدند نفوذ ایــن نیروهای خارجــی در امور داخلی، 
احزاب سیاسی و اوضاع اقتصادی عراق را به شدت فاسد 
کرده است. اکنون این حمالت به خوبی نشان داده اند که 

معترضان از چه چیزی در کشورشان رنج می برند.

دست کم ۲۵ نفر در حمله جنگنده های آمریکایی در عراق کشته شدند

عراق، میدان انتقام گیری

ورشو: پوتین دروغ مي گوید
در تازه تریــن تحول در ارتباط بــا تنش هاي اخیر  �

میان نخســت وزیر لهســتان و رئیس جمهور روسیه، 
ماتئوس موراویســکي، نخســت وزیر لهستان، پوتین 
را بــه دروغ گویي در مورد جنــگ جهاني دوم متهم 
کــرد. والدیمیر پوتیــن در مناســبت هاي اخیر ادعا 
کرده که لهســتان مســئول آغاز جنــگ جهاني دوم 
اســت؛ موضوعي که به تنش ها میان این دو کشــور 
دامــن زده. موراویســکي در بیانیه اي در پاســخ به 
رئیس جمهور روســیه گفت: «پوتین در فرصت هاي 
متعــدد دربــاره لهســتان دروغ گفته و او همیشــه 
ایــن کار را به صورتي عمدي انجام داده اســت. این 
اتفــاق معموال زمانــي رخ مي دهد کــه مقامات در 
مسکو به خاطر اقداماتشان فشار بین المللي را حس 
مي کنند و این فشــار در عرصه تاریخي نیست، بلکه 
در عرصــه ژئوپلیتیک مدرن اســت». نخســت وزیر 
لهســتان به چند رویــداد اخیر که آنهــا را به عنوان 
ناکامــي براي روســیه توصیف مي کند، اشــاره کرد، 
از جمله ورزشــکاران روس کــه به خاطر دوپینگ به 
حالــت تعلیق درآمده اند و تالش ناکام کرملین براي 
مطیع کــردن کامل بالروس. نخســت وزیر لهســتان 
همچنین بــه تمدید اخیر تحریم هــاي اتحادیه اروپا 
علیه مســکو به دنبال الحاق شــبه جزیره کریمه به 
روسیه در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد. ماتئوس موراویسکي 
گفته اســت: «من اظهــارات پوتین را تالشــي براي 
پنهان کردن این مشــکالت تلقي مي کنم». پوتین در 
روزهاي اخیر از قطع نامه تصویب شده توسط پارلمان 
اروپا که جماهیر شــوروي را به همراه آلمان مسئول 
جنگ جهاني دوم دانسته، شدیدا انتقاد و این اقدام را 
«مزخرفات محض» توصیف کرد. جنگ جهاني دوم 
در ســال ۱۹۳۹ آغاز شــد؛ هنگامي که لهستان براي 
نخســتین بار مورد حمله آلمان نازي و دو هفته بعد 
از آن نیز مــورد حمله اتحاد جماهیر شــوروي قرار 
گرفت. این اشغال دوگانه چند روز پس از آن صورت 
گرفت که این دو کشور پیماني را با یک پروتکل سري 
براي تقسیم لهستان و کشورهاي حوزه بالتیک امضا 
کردند. حدود شــش میلیون لهســتاني در آن جنگ 

کشته شدند.

اخبار متناقض 
درباره آتش بس در افغانستان

روز گذشــته در حالي رسانه ها از موافقت گروه  �
طالبان با برقراري آتش بس موقت در افغانســتان 
خبر دادند که ســاعاتي بعد بي بي ســي به نقل از 
سخنگوي طالبان خبر داد که طالبان هنوز با هیچ 
توافــق آتش بســي موافقت نکرده اســت. توافق 
موقت آتش بس از ســوي طالبان بــه آمریکا این 
شــانس را مي دهد تا یک توافق صلح با این گروه 
شــبه نظامي امضــا و نیروهایش را از افغانســتان 
خارج کند. با اینکه رهبري طالبان هنوز این توافق 
را تأیید نکرده، اما انتظــار مي رود که آن را بپذیرد. 
آمریکا به دنبال قراردادي شــامل توافقي است که 
افغانســتان نباید به عنوان پایگاهي براي گروه هاي 
تروریستي مورد استفاده قرار گیرد.مذاکره کنندگان 
طالبــان با شــوراي حاکــم خود براي یــک هفته 
پیــش از این توافق به منظــور آتش بس همکاري 
داشــتند. مدت این آتش بس هنوز اعالم نشده، اما 
گفته مي شــود این آتش بس براي ۱۰ روز اســت.
بر اســاس توافق صلح طالبان و آمریکا، مذاکرات 
درون افغانستاني بین طرف هاي درگیر در این کشور 
است. این توافق که اوایل سال ۲۰۱۹ از سوي دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوري آمریکا و پس از آن متوقف 
شد که یک سرباز آمریکایي در حمله طالبان کشته 
شد، تعیین کننده نقش طالبان در افغانستان است 
و به صورت مؤثري بــه طوالني ترین جنگ آمریکا 
در افغانســتان پایان مي دهد. دونالد ترامپ اصرار 
دارد کــه به حضور ۱۹ســاله نظامیــان آمریکایي 
در افغانســتان پایان دهد. امــا مخالفان این اقدام 
اســتدالل مي کنند که نیروهاي افغــان به تنهایي 
نمي توانند امنیت را در سراســر این کشــور برقرار 
کنند و با خروج آمریکا، طالبان مناطق بیشــتري را 
در این کشور تصرف خواهد کرد.هم زمان با انتشار 
این اخبــار در مــورد احتمال برقــراري آتش بس 
موقــت در افغانســتان، مقام هــاي محلي والیت 
جوزجان در شــمال افغانســتان تأیید کرده اند که 
در حمله طالبان به یک پاسگاه نیروهاي «خیزش 
مردمي» در والیت جوزجــان، ۱۴ نفر از این نیروها 
کشــته و پنج نفر زخمي شــده اند. معــروف آذر، 
ســخنگوي والي جوزجــان گفت کــه این حمله 
بامداد روز گذشته رخ داده و از نیروهاي طالبان نیز 
هفت نفر کشته شده اند.ولسوالي فیض آباد والیت 
جوزجان با والیت بلخ هم مرز اســت و شورشیان 
مخالف دولت افغانســتان، از جمله شبه نظامیان 
طالبــان در این دو والیــت حضور دارنــد. حمله 
نیروهــاي طالبان به نیروهاي خیزش مردمي که با 
حمایت دولت افغانســتان با نیروهاي شبه نظامي 
مخالف مي جنگند، در روزهاي اخیر افزایش یافته 
است. روز یکشــنبه نیز حمله گروه طالبان به یک 
پاســگاه نیروهاي خیــزش مردمي در ولســوالي 
خواجه بهاءالدیــن والیــت تخــار در شمال شــرق 
افغانســتان باعث کشته شدن ۱۷ ســرباز «خیزش 
مردمي» و زخمي شدن چهار نفر از آنان شد. هفته 
گذشــته هم در حمله طالبان بــه پایگاه ارتش در 
ولسوالي بلخ در همسایگي فیض آباد، شش سرباز 
ارتش کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را 
پذیرفتــه و گفته که ۱۵ ســرباز پلیس و «نیروهاي 

خیزش» مردمي را در این حمله کشته اند.

خبر

مقابله ناتمام نهادهاي حاکمیتی با فساد
بــا وجــود ایــن، درحالي کــه 
ایــن  از  نهادهایــي  تأســیس 
دســت بــا خوش بیني بســیار همــراه بود، امــا تجربه 
نشــان مي دهــد کارایــي نهادهاي مبــارزه با فســاد از 
کشــوري به کشــور دیگر متفاوت اســت؛ به گونه اي که 
نهادهــاي توانمند مبارزه بــا فســاد از امکانات خوب، 
رهبــري قدرتمنــد و از درجه ســالمت و تعهــد باالیي 
برخوردارند. این در حالي اســت که نهادهــاي مبارزه با 
فســاد ضعیف تر، از اراده سیاســي ضعیــف امکانات و 
ظرفیت محدود رنج مي برنــد» (دایره المعارف مبارزه با 
فســاد، ۱۳۹۷: ۱۶- ۱۷).پیتر النگست نیز در «برنامه هاي 
جهاني مبــارزه با فســاد» چنین مي گوید: «در گذشــته 
نهادســازي بر ایجاد یا توســعه نهادها تمرکز کرده بود 
و بــراي اداره آنها بــه مهارت هاي فني نیاز داشــت. در 
بسیاري موارد، نتایج به دست آمده کمتر از انتظارات بوده، 
زیرا نگرش و رفتارهایي که از فســاد پشــتیباني یا آن را 
تأییــد مي کردند، در این نهادهاي جدید نیز راه مي یافتند. 
هم اکنون این مســئله پذیرفته شــده که اصالحات فقط 
نباید در ســطح نهادها باشــد، بلکه باید کارکنان آنها را 
نیز دربر بگیرد. همچنین از نظر مدیریت نتیجه محور الزم 
اســت سالمت، پاسخ گویي، شفافیت و همچنین پذیرش 
کلي نگرش ها، عقاید و آداب  و رســوم که ســالمت را بر 
فساد ترجیح مي دهند، تقویت شــوند و به اجرا درآیند» 

(برنامه هاي جهاني مبارزه با فساد، ۱۳۸۷: ۱۲۵-۱۲۴).
آیا مبــارزه با فســاد در ایــران ازســوی نهادهاي 

حاکمیتي ممکن است؟
گویــا در ایــران مهم ترین ابــزار براي کنترل فســاد 
تأسیس نهادهاي جدید اســت. این رویکرد بعضا متأثر 
از توصیه هاي اسناد و ســازمان هاي بین المللي است و 
بخشــي نیز در پي قوانین یا تصمیمات سیاســي داخلي 
اســت، اما به هریک از این دالیل امروزه در ایران دوازده 
نهاد مبارزه با فســاد وجود دارد. این نهادها در ســاختار 
هر ســه قوه تشــکیل شــدند و حتي در باالترین سطوح 
تصمیم گیــري نهادهــاي فراقوه اي نیز مشــغول به کار 
هستند. مســئله اما از جایي قابل بررســي است که اگر 
شاخص هاي رتبه بندي ادراک فساد را کنار روند تأسیس 
نهادها قــرار دهیم، هم جهتي خاصي میــان افول رتبه 
ایــران و افزایش تعــداد نهادهاي مبارزه با فســاد دیده 
مي شــود. به هر صورت، ســنجش کارنامه این نهادها 
به طور جدي از مهم ترین مســائلي است که از آن غفلت 
شده اســت. ارزیابي این نهادها نسبت به مأموریت هاي 
محوله شــان، خود یکي از ابزارهاي مؤثر مقابله با فساد 
است که تا به امروز مورد توجه نبوده است. بر اساس این 
ارزیابي ها مي توان هم پوشاني هاي احتمالي و نقش هاي 
متداخل را شناســایي کرد و در راستاي رفع این مشکالت 
به شکل سازماني تدابیري اندیشید.عالوه بر نقدهایي که 
به مدل تمرکز اســتفاده از نهادها به عنوان ابزار مبارزه با 
فســاد وجود دارد، اگر بخواهیم قــدري به وضعیت این 

نهادها در ایران بپردازیم، نکات برجســته اي مشــاهده 
مي شــود. نکته اول تمرکز این نهادها بر فساد اقتصادي 
و مالي اســت. تجلي این مورد را مي توان در شکل گیری 
اولین نهاد مبارزه با فســاد ایران که از عالي ترین مقامات 
حاکمیتي تشکیل شده است و نقشی اساسي در این حوزه 
ایفا مي کند، به خوبي دریافت. «ستاد هماهنگي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي و مالي» عنوان این نهاد است که به تبع 
آن در تدویــن اهداف و مأموریت ها نیز به همین ســوي 
حرکت کرده است. به جز این نهاد، حداقل سه نهاد مبارزه 
با فساد دیگر در ایران بر مسائل پولي و بانکي تمرکز دارند. 
بي توجهي به ورود فساد در ساحت فرهنگي و اجتماعي 
سبب شده است سیاســت گذاري و قوانین و مقررات نیز 
با تمرکز بــر راهکارهاي مالي و اقتصادي تدوین شــود.
نکته دوم درباره تمرکز اقدامات و فعالیت هاي این نهاد 
بر ظرفیت دستگاه هاي دولتي و حاکمیتي است؛ درواقع 
به وضوح نوعي از دولت گرایي در اقدامات مبارزه با فساد 
ایران ســایه انداخته اســت. عموما اقدامات مندرج در 
گزارش هاي سازمان ها به فعالیت هاي ارگان هاي دولتي 
و تدوین قوانین و مقررات تقلیل یافته است و بهره مندي 
از ظرفیت هاي جامعه مدني، تشــکل ها و سازمان هاي 
مردم نهاد کمتر دیده مي شــود یا محلي از اعراب ندارد. 
ایــن ویژگي در تعارض با اصول حکمراني خوب اســت 
که صراحتا خاتمه دوره تک بازیگر بــودن براي دولت را 
اعالم کرده است. عملیاتي شدن ایده حاکمیت خوب به 
درک پیچیدگي مســائل و درک ابعاد پیچیده آن بستگی 
دارد که خود نیاز به پذیرش تکثر کنشــگران و واردکردن 
ذي نفعــان متعدد به عرصه اصلي کنشــگري را پررنگ 
مي کند. به  نظر مي رســد از مهم ترین اقدامات پیش روي 
نهادهاي مبارزه با فســاد در ایران باید پیوستن به سطح 
وسیع تري از کنشگران باشد که تحت عنوان هاي مختلف 
دغدغه این حوزه را به منظور ورود به کنشــگري دارند تا 
به هر نحوي در تقویت ایده مبارزه با فساد که در ظرفیت 
نهادي آنهاســت وارد عرصه شــوند.نکته ســوم درباره 
ســطح و ماهیت مأموریت این نهادهاســت. براســاس 
تقســیم بندي هاي ارائه شــده در همین گزارش مي توان 
به جد ادعا کــرد که نهادهاي مبارزه با فســاد ایران (در 
سه گانه دولتي، بین المللي و مردم نهاد) عموما دولتي با 
واحدهاي کوچک بین الملــل و ارتباط اندک با نهادهاي 
مردمي هســتند. همچنین قابل  ذکر است که این نهادها 
ارتباط ضعیفي با سمن ها و نهادهاي جامعه مدني دارند 
و نتوانســتند به خوبي از ظرفیت ایــن بخش از جامعه 
اســتفاده کنند. درباره تقســیم بندي براســاس اقدامات 
(پیشــگیرانه، اجرائي، پیشــگیري و اجرا، کمیسیون هاي 
اجرا و چندمنظوره) عموما نهادها در مرحله پیشگیرانه 
و در ساحت سیاســت گذاري و به عنوان هماهنگ کننده 
نهادهاي دیگر مشــغول به فعالیت هســتند و برخي از 
آنها مأموریت هاي پیشــگیرانه را با اجرا آمیخته اند؛ اما 
با وجود این و براســاس تأکید مکرر اســناد بین المللي و 

ادبیــات نظري حوزه مبارزه با فســاد که آموزش را یکي 
از ارکان اصلــي نظام هاي پیشــگیرانه معرفي مي کند، 
تنها یک مورد از این نهادهاســت که تحت عنوان «مرکز 
مطالعــات و پژوهش هــاي ســالمت اداري و مبارزه با 
فســاد قوه قضائیه» از زیرمجموعه سازمان بازرسي کل 
کشــور به حوزه مطالعاتي مي پردازد و وظیفه ترویجي 
و گفتمان ســازي در ایــن حوزه را بر عهــده دارد. تعداد 
زیــادي از این نهادها براي تنظیم اســناد و رســیدگي و 
تدوین آیین نامه تشکیل شــدند و وظیفه هماهنگي بین 
نهادي را بر عهده دارند. دســت کم ســه نهاد نیز تحت 
عنوان نهادهاي چندمنظوره معرفي شــده اند که حیطه 
فعالیتــي غیر از مبارزه با فســاد دارند، امــا به اقتضای 
موضوع اصلي شــان به حوزه مبارزه با فســاد نیز ورود 
کرده اند. در مجموع به  نظر مي رســد این عدم توازن در 
ماهیــت فعالیت هاي نهادهاي مبارزه با فســاد در ایران 
ســبب اختــالل در فرایند مــد نظر خواهد شــد و تورم 
اقدامات را به مرحلــه اي خاص محدود خواهد کرد که 
نتیجــه مطلوبي را در پي ندارد.در پایان نیز ذکر این نکته 
ضروري اســت که از گام هاي مهمي که این نهادها باید 
در برنامه فعالیت هاي خود بگنجانند، شفافیت حداکثري 
و قــدرت ارتباط مردمي در این حوزه اســت. درواقع این 
نهادها به عنوان متصدي حوزه فساد به بیشترین اعتماد 
اجتماعي براي ادامه فعالیت هاي خود نیازمند هستند 
که جلــب این امر مهم به اقدامــات مقتضي در حوزه 
شفافیت در سطوح مختلف در این نهادها نیاز دارد که 
متأسفانه با آن فاصله زیادي احساس مي شود. غفلت 
از فرهنگ ســازي و ســاختن ادبیات نظــري این حوزه 
تخصصي بــراي گفت وگوي اجتماعــي میان نهادي و 
میان مردم و ســازمان ها از خألهاي مهم فرایند مبارزه 
با فســاد اســت که توجه به آنها هرچند شــباهتي به 
گزارش هاي اقدامات کوتاه مــدت این نهادها ندارد، اما 
ترسیم چشــم انداز مطلوب تري براي آینده این حوزه را 

نمایان مي کند.
اهم نکات گزارش

- حوزه مبارزه با فســاد از دهــه ۹۰ میالدي به بعد 
به حوزه تخصصي میان رشــته اي تبدیل شــده است و 
ذیل ادبیات نظري «حکمراني خوب» ازجمله مهم ترین 

ویژگي های این حاکمیت ها تلقي مي شود.
- کنوانسیون مبارزه با فســاد سازمان ملل متحد در 
سال ۲۰۰۳ به تصویب مجمع علني آن رسیده است. این 
مهم ترین سند بین المللي در حوزه مبارزه با فساد است. 
ایران نیز در ســال ۱۳۸۸ به این کنوانسیون پیوسته است 
و نهادي به منظور پیگیري این سند، تحت عنوان «مرجع 
ملي کنوانســیون مبارزه با فساد» در سال ۱۳۸۹ تأسیس 

کرده است.
- در بندهــاي مختلف این کنوانســیون، بر ضرورت 
تأســیس نهادهاي مبــارزه با فســاد به عنــوان یکي از 

مهم ترین ابزارهاي این حوزه تأکید شده است.

- بیشتر کشــورهایي که به این کنوانسیون پیوسته اند 
از ســال ۲۰۰۰ به بعد تا به امروز، نهادهاي بسیاري براي 
مبارزه با فساد تحت عنوان هاي متفاوتي تشکیل داده اند. 

ایران نیز از این امر مستثنا نیست.
- امروزه در ایران ۱۲ نهاد مبارزه با فســاد فعال است 
که به جــز دو مورد، همگي پس از تاریخ تصویب ســند 

کنوانسیون، در سال ۲۰۰۳، تشکیل شده اند.
- برخي از تحلیلگران حوزه مبارزه با فساد معتقدند 
با وجود تأکید اســناد بین المللي بر ضرورت نهادسازي 
در امر مقابله با فســاد، تجربه کشورهاي درحال توسعه 
نشان دهنده ناکارآمدي این نهادها در کاهش فساد بوده 

است.
- نهادهــاي مبارزه با فســاد را با شــاخص ماهیت 
مأموریــت به پنج دســته تقســیم مي کننــد: نهادهاي 
تخصصــي پیشــگیري از فســاد؛ نهادهــاي تخصصي 
اجرا؛ نهادهاي تخصصي پیشــگیري و اجــرا؛ نهادهاي 

چندمنظوره و کمیسیون هاي اجرا.
- اولین نهادي که به طور متمرکز در ایران براي مبارزه 
با مسئله فساد تشکیل شد، «ســتاد هماهنگي مبارزه با 
مفاســد اقتصادي و مالي» است. این نهاد پس از فرمان 
«هشــت  ماده اي» رهبري تأسیس شــد و نمایندگاني از 

قواي سه گانه در آن حضور دارند.
- از اواخــر دهه ۸۰ شمســي تا به امــروز نهادهاي 
متعددي در این حوزه به صورت مجزا یا میان قوا تشکیل 

شده است.
- تجربــه ایران در حوزه مبارزه با فســاد نیز به خوبي 
نشان دهنده تأثیرنداشتن نهادسازي در کنترل فساد است. 
آمار شــاخص ادراک فســاد که از ســال ۱۹۹۵ هر ساله 
Transparency Interna-) سازمان شفافیت بین الملل
tional) منتشر مي  کند، نشــان دهنده هم زماني افزایش 
تعداد نهادهاي مبارزه با فســاد و وخامت رتبه ایران در 

میان کشورهاست.
- نهادهاي مبارزه با فســاد در ایــران عموما دولتي 
هستند. این امر نشان دهنده تقلیل یافتن مسئله مبارزه با 

فساد در ایران به حوزه دولتي است.
- هرچنــد نهادهــاي مردم نهاد نیــز به تازگي به این 
جرگه پیوســته اند، اما همکاري متقابلي میان نهادهاي 
مذکور و دســتگاه هاي اصلي مبارزه با فســاد در دولت 

وجود ندارد.
- از میان حوزه هاي مبارزه با فســاد، تمرکز نهادهاي 
فعال در ایران بر کنترل فساد مالي و اقتصادي است. این 
امر نگاه همه جانبه گرا به مســئله فساد را دچار خدشه 
کرده و عمال کنترل بحران چندوجهي را با مشکل روبه رو 

کرده است.
- نهادهاي مبارزه با فساد در ایران عموما در مرحله 
پیشــگیرانه و سیاســت گذارانه باقي مانده اند و ورود به 
مراحل عمده مبارزه با فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته 

است.

ادامه از صفحه5

در پي انتشــار گزارشي از نقش پســر نانسي پلوسي، رئیس دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا در یک شرکت گازي در اوکراین، دونالد ترامپ 

خواستار پاسخ گویي نانسي پلوسي شد.
رســانه محافظه کار «وان آمریکن نیوز» (OAN) در گزارشــي بدون 
اشــاره به جزئیات، خبر داد پلوســي و پســرش پاول پلوسي جونیور، در 
یک رسوایي فساد در اوکراین، مشابه رسوایي مطرح شده علیه جو بایدن، 

نامزد انتخابات ریاست جمهوري آمریکا و پسرش دست داشته اند.
براساس این گزارش، پاول پلوسي از اعضاي هیئت مدیره یک شرکت 
فعال در حوزه گاز طبیعي به نام شــرکت «ویسکویل» بوده که با اوکراین 
تعامل و مراوده دارد. همچنین طبق این گزارش او در سال ۲۰۱۷ سفري 

به اوکراین داشته است.

هانتر بایدن نیز در زمان حضور پدرش در کاخ سفید به عنوان معاون 
باراک اوباما، در یک شرکت گازي اوکرایني حضور داشت.

به دنبال انتشــار این گزارش دونالد ترامپ در توییتر خطاب به نانسي 
پلوسي نوشــت: «نانســي آیا جوابي داري؟ عجب نانســي دیوانه، چه 

اتفاقي دارد مي افتد؟ این مسئله بزرگي است!».
ترامپ تالش دارد نشان دهد که پلوسي و پسرش نیز در یک رسوایي 
فساد مشابه با رســوایي مربوط به جو بایدن و پسرش در اوکراین دست 

دارند.
رئیس جمهور آمریکا مجددا از تصمیم پلوســي بــراي جلوگیري از 
ارسال الیحه مربوط به بندهاي اســتیضاحش به مجلس سنا به منظور 

کلیدزدن فرایند محاکمه  در این مجلس انتقاد کرد.

ترامــپ درحالي کــه تعطیالتــش را در ملــک تفرجگاهــي اش در 
«ماراالگو» ســپري مي کند، در توییتر نوشت: «این خیلي جالب است که 
مي بینیم نانســي پلوسي خواستار انصاف از جانب میچ مک کانل، رئیس 
مجلس سناي آمریکا مي شود، درحالي که خود ناظر بر غیرمنصفانه ترین 

جلسات استماع در تاریخ فعالیت کنگره آمریکا بوده است».
جمهوري خواهان آمریکا در جریان رسوایي اوکراین استدالل کرده اند 
جو بایدن ظاهرا با سوءاســتفاده از جایگاهش، به پســرش براي حضور 
در هیئت مدیره یک شــرکت فعال حوزه گاز طبیعي در اوکراین موســوم 
به شرکت بوریســما کمک کرده است. گزارش شبکه OAN اکنون نشان 
مي دهد که ظاهرا پلوســي نیز چنین کاري را در قبال پســر خودش هم 

کرده است.

اوکراین بازهم خبرساز شد
ترامپ خطاب به پلوسی: پسرت در اوکراین چه می کند؟
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