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خرب اول

عملکرد برخی از موسسات مالی و اعتباری موجب شده که فضای نامساعدی بر نظام بانکی اقتصاد ایران مستولی گردد. انتشار شایعه ورشکستگی برخی بانک ها در شرایطی 
که دولت هنوز درگیر  بار سنگین بدهی دولت نهم و دهم است، فشار کمر شکنی به آن تحمیل می کند. قطعاً در این فضا خروج سرمایه از بانک ها نه تنها به تضعیف این نهاد 
مالی می انجامد، بلکه پخش نقدینگی در حوزه های دیگر تورم لجام گسیخته و غیر قابل کنترلی را به بار خواهد آورد. بدیهی است در این شرایط دولت بیش از پیش به همراهی 
مردم نیاز دارد. مردم ایران برای تداوم حرکتی که در اردیبهشت امسال آغاز کرده اند باید از اقتصاد شکننده و آسیب پذیر دولت روحانی حمایت کنند. رفع تحریم ها، شفافیت 
اقتصادی، مبارزه با فساد و رانت های حکومتی از جمله مطالبات ملت ایران از دولت روحانی است. حال که رئیس جمهوری کمر همت برای برآوردن این مطالبات بسته، مقتضی 
است که در این گلوگاه تاریخی فشار مضاعفی به دولت وارد نگردد. بد خواهان و کینه توزان دولت روحانی از هر فرصتی برای ضربه زدن به وی استفاده می کنند و مردم ایران 
همانطور که تاکنون رئیس جمهور خود را حمایت کرده اند باید در این برهه نیز به یاری وی بشتابند. این خواسته ای است که علی مطهری نیز در مصاحبه با خبرنگاران از مردم 

ایران درخواست کرده است. ادامه در همین صفحه 

در صورت پیگیری جدی، انفصال از خدمت
 یکی از مجازات هاست

سرمایه گذاری برای برداشت نفت
 از خزر باید آغاز شود
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سرمقاله

مســاله ای که این یادداشت در صدد پاسخ گویی به آن اســت این هست که چرا ادب زبانی در چند سال 
اخیر در جامعه ما رعایت نمی شود؟ چرا ناسزا گویی و استفاده از کلمات رکیک به طور بی سابقه ای این چنین 

در جامعه ما باب شده است؟ 
به این مســئله از دو جنبه می توان پاســخ گفت؛ یک موضوع در ارتباط با گروه های محروم و حاشــیه ای 
جامعه قرار می گیرد و موضوع دیگر اندکی فلســفی تر است و آن مربوط  به فقدان هستی شناختی سوژه های 

انسانی است. 
گروه های محروم و حاشیه ای در یک جامعه، همیشه نظم موجود و قوانین و مقررات را به چالش کشیده و 
نادیده می انگارند. هر نظم موجودی، برای استقرار خود الجرم همراه با خشونتی بوده، و برای استمرار وجود 
خویش نیز گریزی از ســرکوب تفاوت ها و تحمیل برخی شــیوه های رفتاری و فکری ندارد. در زیر هر نظم 
و ترتیبی، و هر ســامان گرفتن و آرامشی، تناقضات و ســرکوب های بی شماری جریان دارد؛ تفاوت ها نادیده 
انگاشته شده و برخی وجوه فکری و کرداری در متن قرار گرفته و برخی دیگر به حاشیه رانده شده و محروم 
از ابراز هستی شــان می شوند. جهت استمرار چنین رویه ای، سرکوب، امری مداوم و ناگریز است. آنچه که به 
این نظم و ترتیب و قوانین و مقررات قوام می بخشد زبان است. زبان به عنوان مجموعه ای از قوانین و مقررات 
و نیز در بردارنده فهم مشترک حیات انسانی، مظهر مناسبات قدرت است. سیاست و بازی قدرت را می بایست 
در میان کلمات و معانی آنها جســت؛ گروه های مختلف، معانــی متفاوتی را به کلمات می دهند، اما از میان 
معانی مختلف و متفاوت در جامعه، بر اساس مناسبات قدرت معنایی واحد به کلمه ای داده می شود و سپس 
جریان معنا دهی تثبیت می شود. با این در اولویت قرار گرفتن معنای مورد نظر گروهی خاص برای مفاهیم، 
باالطبع گروهی در متن قرار می گیرند و عده ای دیگر به حاشــیه رانده می شــوند. به همین ســبب است که 
گروه های محروم و حاشــیه ای در جامعه، همیشه نظم و ادب زبانی را به چالش می کشند و قوانین و مقررات 
آن را به ســخره می گیرند؛ عدم رعایت ترتیبات زبانی همیشــه از ســوی گروه های فرودست انجام می شود؛ 
نیروهای اجتماعی ای که از موقعیت حاشیه ای خود ناراضی هستند، حرمت های اجتماعی و سیاسی را در هم 
می شکنند و برای ابراز نارضایتی خود به قوام دهنده این مناسبات اجتماعی، یعنی زبان، هجوم آورده و آن را 
دست و پا شکسته به کار می گیرند، و در حد اعالی این ابراز نارضایتی با هتاکی پرده های زبانی، می خواهند 
نشان دهند که پس این موانع و مناسبات قدرت، پوچ و خالی ست. اما آنچه در جامعه صورت می گیرد، یعنی 
هتاکی و حرمت شــکنی های زبانی، نه فقط از سوی گروه های حاشــیه ای، بلکه پدیده ای همه گیر است که 
تقریباً کل جامعه را شامل می شود. حتی بسیاری از گروه های اجتماعی ای که دارای موقعیت و جایگاه باالتری 
در جامعه هســتند نیز نه تنها گفتار محترمانــه ای ندارند، بلکه هتاکی و پرده دری تبدیل به روال معمول در 
گفتارشــان شــده است. به راستی کدام علت همگان را واداشته تا این چنین علیه عامل هستی بخش خود و 
جامعه بشــورند؟ جواب این سوال را می بایست در فقدان هستی شناختی سوژه های انسانی، و نبود فانتزی در 
جامعه ما به عنوان عاملی التیام بخش به این زخم روانی، جســت و جو کرد. آنچه که به ما هستی می بخشد، 
زبان است. در حیطه زبان است که ما خود را به عنوان سوژه درمی یابیم؛ سوژه ای که به دنبال فائق آمدن بر 
فقدان خویش از طریق سلسله زنجیروار کلمات، جهت رسیدن به معنایی تام و کامل است. اما خود زبان نیز 
دچار فقدان اســت و فقدان سوژه نیز از همین جا نشأت می گیرد، هیچ معنای کامل و مطلقی در پس دال ها 
وجود ندارد؛ هر دالی با ارجاع سوژه به دالی دیگر، همچنان فقدان او را قوام می بخشد. هنگامی که سوژه در 
مواجهه با فقدان در ساحت زبان از هوش می رود، تنها چیزی که که به دادش می رسد، فانتزی است؛ ساختن 
رویا و توهمی از مدینه ای فاضله به صورتی خیالی و ســر پا مانــدن به امید نیل به این آرمان. ایدئولوژی ها، 
آرمان هایی از یک جامعه خوب و رویاهای خیالی تنها چیزهایی هســتند که ما را همچنان نســبت به آینده 
امیدوار نگه می دارند و به ولع تمامیت  خواهی ما پاسخ می دهند. هنگامی که میل به تمامیت، نتواند فانتزی 
خلق کند، به سوی خود برمی گردد و هستی خود را به نابودی می کشاند؛ همان کاری که انسان در ناامیدی 
بدان دست می برد: خودکشی.  جامعه ای که هیچ آرمانی ندارد؛ هیچ طرحی برای آینده اش ندارد؛ سوژه هایی 
که در تالش های مکررشــان همچنان در فائق آمدن بر فقدان شان ناکام می مانند، عامل هستی بخش شان را 

که زبان باشد، مسبب این وضعیت می انگارند و در نابودی آن می کوشند. 

 به دولت و نظام بانکی اعتماد کنید

عدم آرمان  اجتماعی و افول اخالق در ایران

رحمت اله بیگدلی

امیرمقدور مشهود

برای نیل به دموکراسی باید
 از خودمان شروع کنیم

عبدالرضا یوسفی میانجی

 به دولت و نظام بانکی اعتماد کنید
ادامه خبر اول

 نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر این که مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام 
بانکی از دست بدهند، گفت: ریشه نقایص موسسات 

مالی و اعتباری به دولت گذشته باز می گردد.
بــه گزارش ایرنا علی مطه در پاســخ به ســوالی 
دربــاره فضای شــکل گرفته علیه نظــام بانکی در 
جامعه و ایجاد فضای تخریبی علیه دولت نسبت به 

موسسات مالی و اعتباری این مطلب را اعالم کرد.
وی افــزود: هیــچ بانک ورشکســته در کشــور 
نداریم ، اما در بخش موسســات مالــی و اعتباری 
آســیب ها و کاســتی هایی به وجود آمده اســت 
که بخشــی از آن ناشــی از عملکــرد ضعیف بانک 
 مرکزی بوده و مــا نمی توانیم این موضوع را کتمان 

کنیم.
مطهری افزود:در مورد موسسات مالی و اعتباری 
مانند ثامن الحجج، آرمان و کاسپین بسیار بد عمل 
شــده و نظارت کافی از سوی دستگاه های مسئول 
به خصوص بانک مرکزی و اطالع رســانی به موقع 
انجام نشــده است و این امر باعث شده تا مشکالتی 

در سطح جامعه به وجود آید.
نایب رییس دوم مجلس شــورای اسالمی خاطر 
نشــان کرد: اعتماد مردم هم به تبع این اتفاقات کم 
شــد اما در خصوص بانک ها هیچ مشــکلی وجود 

ندارد.
مطهری تصریح کرد: مــردم نباید اعتماد خود را 
به دولت و نظام بانکی از دســت بدهند، قول هایی 

از ســوی دولت در خصوص مدیریت چنین مســاله 
ای مطرح شــده اســت و تا زمانی کــه نتواند پول 
ســپرده گذاران را پرداخت کند واقعــا هیچ کاری 
 صورت نگرفته است و دولت این قول و وعده را داده 

است.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال که میزان 
این سرمایه از دست رفته به چه میزان است ، گفت: 
رقم دقیقی در این خصوصا اعالم نشده است، اما این 
رقم قابل توجه اســت، متاسفانه مشکالتی نیز مثل 
موسسات کاســپین، ثامن الحجج و آرمان به وجود 
آمده که در مورد آنان می بایســت بسرعت تصمیم 

گیری و اقدام شود.
وی تاکید کــرد: این ضعف تنها به دولت بر نمی 
گردد، بلکه دســتگاه های مربــوط دیگری در این 
موضوعات درگیر هســتند که بخشی از این ضعف ها 
به قوه قضاییه وارد اســت به طوری که در برخی از 
مــوارد نباید این قوه وارد می شــد اما به صالحدید 
 خــود وارد شــده که بــه این موضوع آســیب زده 

است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
ادامه داد: گاهی یــک تصمیم غلط باعث پیچیدگی 
بیشتر موضوع می شــود و به طور مثال در موضوع 
پدیده شــاندیز ورود دادســتان خراسان باعث بروز 
مشکالتی شــد و موضوع عمیق تر از اصل آن جلوه 
گر کرد. یک مشــکلی که ســه ســال به طول می 
 انجامد نشان دهنده ناکارآمدی دستگاه های مربوطه 

است. 

مطهری تصریح کرد: البته ریشــه این نقصان ها 
به دولت نهم و دهم بر می گردد و نقطه شــروع آن 
از دولت قبلی بوده اســت و در این دولت هم بانک 
مرکزی نظارت کافی و اطالع رســانی را به درستی 
صورت نداده اســت و باید جلوی مســاله را زودتر 

می گرفت.
ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی 
اعالم کرده است که بخش مهمی از مشکالت امروِز 
پیش روی اهداف مقــام ناظر پولی به مجموعه ای از 
کاستی ها و نارسایی های ساختاری و سیاست گذاری 
گذشــته و نیز متغیرهای برون زای خارج از کنترل 

بانک مرکزی باز می گردد. 
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت 
موسســات اعتباری غیرمجاز موجب شــده اســت 
بانک ها برای ادامه فعالیــت، به رقابت غیراصولی بر 
ســر نرخ ســود بانکی روی آورند، یادآور شــد: این 
موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه 
ایــن ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت ، برآیند این 
اثرات موجب شــد در درجه اول وضعیت سودآوری 
شــبکه بانکی و پس از آن وضعیت شــاخص هایی 
 نظیــر کیفیت و کمیت ســرمایه، تحــت  تاثیر قرار 

گیرد.
وی در ادامــه افزود: در چنین شــرایطی، ارتقای 
سالمت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده 
و دشــوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی 
میان اجزای شــبکه ای وســیع از نهادهای اجرایی، 

قانون گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می شود.

علی محقر

گام سوم، تعیین کابینه

یادنامه سی و دومین 
سالگرد رحلت

 آیت اهلل ربانی املشی

صفحه 8

جواد شقاقی-روزنامه نگار

سخن روز

یك نكته و یك خاطره از آیت اهلل ربانی املشی

احمد منتظری
خداونــد در قــرآن کریم می فرمایــد: "ان اهلل یحب 

التوابین": خداوند بسیار توبه کنندگان را دوست دارد.
پیامبر اسالم فرموده اند: تمامی افراد بشر خطاکارند و 
بهترین خطاکاران کسانی هستند که از خطای خویش 

توبه مي کنند. 

مرحوم آیت اهلل ربانی املشی در بسیاری از خصوصیات 
اخالقی و از جمله در مسئله "توبه" از عالمان عامل بود؛ 
خود را مصون از خطا نمی دید و پیوسته نفس خود رادر 

مظان اتهام قرار می داد.  
او همیشه در سخنرانی ها و مخصوصاً مراسم شب های 
احیاء ماه مبارک رمضان به مسئله توبه و بازگشت به راه 

درست تأکید داشت. 
در شــورای مرکزی حزب جمهوری اســالمی رسم 
بر این بود که در شــروع هر جلســه چند دقیقه بحثی 
اخالقــی مطرح می شــد و ایــن مهم را مرحــوم ربانی 
املشــی بر عهده داشت و در بیشتر موارد، لزوم محاسبه 
 و مراقبه در اعمال و رفتار و گفتار و مسئله توبه را مطرح 

می نمود. 
 منظور من از این ســخن، شهادت بر عامل بودن این 

عالم وارسته به نصایح خود است. 
بســیار مشــاهده می کردم که پس از نماز به شدت 

گریه می کرد و توبه و استغفار می نمود. اهل سجده های 
طوالنی بعد از نماز صبح بود. مخصوصاً نسبت به مواردی 
که جنبه حق الناس داشــت جدیت بیشــتری داشت. 
هنگامی که آیت اهلل ربانی املشی در بیمارستان بستری 
بود آیت اهلل صافی گلپایگانی به عیادت ایشان آمد. آقای 
ربانی املشــی با اصرار زیاد از ایشان درخواست کرد که  
این پیامش را برســاند و مي گفت: "من در زمان طلبگی 
به آیت اهلل العظمی گلپایگانی اعتراض می کردم که چرا 
در مبارزات وارد نمی شوید، شما از طرف من دست آقای 
گلپایگانی را ببوســید و از طرف من معذرت بخواهید و 
حاللیــت بطلبید" و خطاب به خــودش مي گفت: "به 
تو چه که در مبارزات وارد نمی شــود، شاید چیزهایی را 

می دید که ما نمی دیدیم."
رحمت واسعه الهی بر او باد. 

اللهم اغفر له و لنا.
تیرماه ١٣٩٦ 

در کشور هیچ بانك  ورشكسته ای نداریم

ریشه مشکالت بانکی
 به دولت نهم و دهم برمی گردد


