تشدیدحضورنمایندگان
در دفتر موسسه «مصاف»

به مناسبت سالروز درگذشت
ملكالشعرای بهار

رائفیپور؛ مرجع جدید
مجلسانقالبی

مردد در سیاست
استوار در ادبیات
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه اول اردیبهشت  8 _1400رمضان  21 _1442آوریل 2021

همدلی گزارش میدهد:

چرا تاجزاده میخواهد
نامزدانتخاباتشود؟
2

دو کشور با وساطت بغداد تالشهای
دیپلماتیک را آغاز کردهاند

جزئیات مذاکره
ایران و عربستان
3

دکتر روحانی در دیدار جمعی از فعاالن
سیاسی تاکید کرد:

مذاکره در چارچوب
تعیین شده از سوی رهبری
1

گزارش همدلی از وضعیت خرید و توزیع
واکسن کووید 19در ایران

ورود قاچاقچیان
به بازار کرونا

سال ششم _ شماره  8 _ 1670صفحه _ قيمت  2000ناموت

نشست دیگر کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شد

چراغ سبز
در مسیر برجام

همدلی| مذاکــرات برجامی در ویــن ،همچنان
با ســرعت در حــال پیگیری اســت و طرفهای
مذاکره خود را برای دســتیابی به یک پیشنویس
مشترک آماده میکنند .عصر روز گذشته ،اعضای
کمیسیون مشترک برجام بار دیگر تشکیل جلسه
دادند تا با ادامه مذاکرات و رایزنیها در ســطوح
مختلف از جمله در ســطح کارشناسی و با نگاه به
بازگشت محتمل آمریکا به برجام ،اجرای کامل و

حرف اول

فروغی چگونه ترتیب غزلیات سعدی را بههم زد؟

ِ
ذهنیت
تصحیح با
یک ممیز

مسئلهای که صورتش
هیچگاه پاک نمیشود
فضلاهلل یاری
سردبیر

موثر این توافق از ســوی تمام طرفها را بررسی
کنند .این نشســت در ســطح معاونان و مدیران
سیاســی وزارتهای امور خارجه ایــران و گروه
 ،۴+۱برگزار شد که در آن ریاست هیات ایرانی را
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران
و ریاســت کمیسیون مشــترک را نیز انریکه مورا
معاون دبیر کل ســرویس اقــدام خارجی اتحادیه
اروپا بر عهده داشتند.
2

4

از قاچاق جوجه یکروزه گرفته
تا توقف 90تن مرغ در گمرک

آشفتگی در بازار مرغ
ادامه دارد
6

قانون انتخابات؛ محور اختالف مجلس
با شورای عالی نظارت

مجلسیها
کوتاه نمیآیند

همدلی پیامدهای تجاوز به محارم در کشور را بررسی کرد

2

یادداشت

نتانیاهو و ادامه ماجراجوییها و بازتاب آن

تابوی سیاه

4

یادداشت

تهران و ریاض؛ ریاضتی در گفتوگو نیست

امیرحسین سعیدیان

دکتر سیفالرضا شهابی

کارشناس سیاسی

در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» روابط حسنه و خوبی بین او با نتانیاهو
نخستوزیر اسرائیل وجود نداشت؛ بهطوریکه نتانیاهو در سفری که به دعوت کنگره
ایاالت متحده به آمریکا رفته بود ،با اوباما دیدار و مذاکرهای انجام نداد ،ولیکن در دوران
ریاست جمهوری ترامپ روابط فوقالعاده حسنهای بین کاخ سفید و نتانیاهو برقرار
شد و نتانیاهو «دردانه» ترامپ تلقی میشد و ترامپ سعی داشت تمام خواستههای
دردانهاش را موبهمو اجرا کند و مهمترین آن در ارتباط با ایران ،خارج شدن واشنگتن
از برجام و در پی آن تحریمهای حداکثری را بود که بخشی از آن بر اساس مطالبات
نخستوزیر اسرائیل از سوی ترامپ انجام پذیرفت .با زمزمههای پیروزی «جو بایدن»
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،نتانیاهو احساس کرد با وعدهای که بایدن ،مبنی
بر بازگشت به برجام داده؛ ممکن است دوران اوباما با غلظتی رقیقتر تکرار شود ،به
همین دلیل سعی کرد با نزدیک شدن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نظیر
امارات ،بحرین و احیانا عربســتان و تحت حمایت بیدریغ آمریکای دوران ترامپ،
جبههای بگشــاید تا اگر بایدن موفق شــد و به کاخ سفید راه پیدا کرد با همکاری
کشــورهای مزبور ،عرصه را بر بایدن تنگ کند تا واشــنگتن به برجام بر نگردد .به
موازات نزدیکی اسرائیل به کشورهای عربی و گشودن جبهه عبری – عربی ،نتانیاهو
با نیروهای نظامی و امنیتی ،دســت به کار شد تا فضای خاورمیانه را بیش از پیش
امنیتی کند با این امید که از بازگشت آمریکا در قالب  ۱+۵به برجام جلوگیری کند.
افزایش تحرکات ایذایی در چند ماه گذشــته و خصوصا از زمان ورود بایدن به کاخ
سفید از جمله ترور «محسن فخریزاده» از نیروهای تاثیرگذار هستهای ایران و انفجار
در تاسیسات هستهای نظنز و حمله به کشتیهای ایران در آبراههای بینالمللی و....
قابل ذکر است.در مورد انفجار در تاسیسات هستهای نطنز که در دو هفته قبل بهوقوع
پیوست ،اگر چه خساراتی به تاسیسات وارد شد ،ولیکن از نظر روابط بینالملل به نفع
اسرائیل تمام نشد و آنچه از شواهد و قرائن بر میآید تحرکات اخیر و ماجراجویانه
نتانیاهو در تاسیسات هستهای نطنز کمانه کرد و تاثیرات منفی سیاسی و اعتباری
برای تلآویو در بر داشــت و به وجاهت اسرائیل در نزد دوستانش آسیب رسانده و
از ســوی برخی و خصوصا آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است تا جایی که دستگاه
دیپلماسی آمریکا تلویحا از نتانیاهو خواسته است خویشتنداری کند و این هشدار
واشنگتن به خاطر پیشرفت در مذاکرات «وین» بود و سبب شده تا نتانیاهو کابینه
امنیتی را با حضور سران نظامی و امنیتی و اطالعاتی تشکیل بدهد .ظاهرا ً درکابینه
امنیتی از موفقیت احتمالی برجام صحبت و پیشبینی شد؛ به این ترتیب نتانیاهو در
یک مخمصه گرفتار شد و اگر بخواهد به تحرکات ماجراجویانهاش ادامه بدهد ممکن
است با انفعال بیشتری در عرصه بینالمللی روبهرو شود و اگر کوتاه بیاید در داخل
اسرائیل با مخالفت تندروها راستگرا مواجه خواهد شد؛ زیرا در انتخابات چهارمین
دوره «کنست» که چهارم فروردین  ۱۴۰۰بر گزار شد ،وعده داده بود از امضای برجام
جلوگیری خواهد کرد .به این خاطر ،کابینه امنیتی به این جمعبندی رسید تا تیمی از
مقامات امنیتی و نظامی به واشنگتن بفرستد تا در سایه حمایت «آیپک» و نمایندگان
و سناتورهای مخالف برجام ،بایدن را وادارد یا از امضای برجام منصرف شود یا اسرائیل
را به جمع  ۱+۵بیفزاید؟! یا حداقل نظرات تلآویو را در برجام بگنجاند .همزمان با
اعزام تیم مزبور به واشنگتن ،نتانیاهو دست به دامن نظامیان بازنشسته اسرائیل شد و
نظامیان بازنشسته طی نامهای از دولت آمریکا خواستند منافع اسرائیل و خطراتی که
از ناحیه ایران ،اسرائیل را تهدید میکند در نظر بگیرد و از بازگشت به برجام اجتناب
بورزد .در این نامه به «پیمان ابراهیم» بین ایاالت متحده و اسرائیل و امارات اشاره شد
و نشان از این است که یکی از اهداف پیمان ابراهیم به خاطر مخالفت با برجام بوده
است.البته با توجه به انتقادها در داخل اسرائیل به نتانیاهو ،انتظار میرود وی متوجه
اوضاع سیاسی بشود و منطقه را از نظر امنیتی دچار تنش نکند ،زیرا از دست رفتن
کنترل ،عوارض سوء فراوانی برای این منطقه در بر دارد.
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کارشناس روابط بینالملل

فایننشنال تایمز مدعی شده بود که جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی سعودی
در بغداد مذاکراتی را برای ترمیم روابط آغاز کردهاند .رســانهها در جستوجوی
صحت و کیفیت این خبر از سعید خطیبزاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور
پرسش را مطرح کردند و پاسخ ایشان به این شرح بود«ما گزارشهای رسانهای را
دیدیم .در این باره نقل قولهای بعضا متضاد منتشر شده است .ایران از گفتوگو
با عربستان سعودی استقبال کرده و این مسئله را به نفع مردم دو کشور و صلح
و ثبات منطقهای میداند ».این که چرا گفتوگو میان دو همســایه باید چنین
غریب بنماید که رسانههای فرامنطقهای با شگفتی و در حکم کشف کیمیا در پی
خبررسانی و اثبات صحتش باشند ،حکایت از ارادهای در خارج از منطقه برای ایجاد
تصور ذهنی فاصله عمیق میان مردمان خاورمیانه است.
اما چراغهای رابطه میان تهران و ریاض هیچ گاه از ســوی تهران بسته نشده و
همواره در اوج تلخکامی و تفاوت نیز امکانی برای بازگشت و ایستادن در آستانههای
معمول و معقول یک رابطه برپا ماند .رهبر معظم انقالب در خطبههای تاریخی نماز
جمعه بیستم دی ماه  1398و هفت روزگی شهادت سردار سلیمانی بر مبارزه با
دشمن تاکید کردند و فرمودند که کشورهای همسایه دشمنان ما نیستند .علیرغم
رفتارهای غیرسازنده باز امکان گفتوگو از موضع برابر و بازگشت به همجواری و
برادری دینی برقرار ماند .پادشــاهی سعودی پس از تحوالت موصوف به بیداری
اسالمی یا بهار عربی به طور گسترده به این معنا اندیشید که میتواند نقشه سیاسی
منطقه خاورمیانه را تغییر دهد و به ثمنبخس رویای خود را تعبیر کند .در اسناد
درز کرده توسط وبگاه ویکیلیکس در همان روزگار ملک عبداهلل مقبور از ایاالت
متحده میخواهد تا به زعم او ســر مار چموش را بکوبد(اشــاره به ایران) .در باور
ســعودی هم با اعزام نیرو میتوان منامه را حفظ کرد و هم با نیابت دادن به شبه
نظامیان تکفیری ،دولت قانونی سوریه را ساقط کرد .در این میان بعدست گرفتن
زمام امور توسط محمد بن سلمان فرزند جوان پادشاه بر اتخاذ راهبردهای منحصر
به فرد در تاریخ ســعودی سرعت بیشتری بخشید .چنان در باور اهالی نوخاسته
ریاض نشســته بود که میتوان همه چیز را با ســرعت و شدت به دست آورد ،از
شکســت دوهفتهای خیزش در یمن تا دیگر عرصهها .لیک پایان عصر ترامپ و
مواجه شدن با حقیقت و اراده در موارد مختلف در خاورمیانه باردیگر ریاض را به
بازنگری در سیاســتهای یک دهه گذشته که در تناقض آشکار با محافظهکاری
همیشگی این پادشاهی بود ،کشانید.
اینک درهای گفتوگو باز است و علیرغم تمایزات و اختالفات میتوان برای صلح
در منطقه و احترام به حسن همسایگی و صالح امت مسلمان گفتوگو کرد و به
ترتیب و تفاهمات جدید در منطقه رسید .اگر مذاکره با اراده طرفین شکل بگیرد،
اولین قدم میتواند پایان دادن به جنگ در یمن و جلوگیری از «هدم دموع» بیشتر
باشد .در ادامه اتخاذ ترتیبی برای برقراری فریضه حج و تشریک احساسات دینی
شاید طلیعه خوبی برای دوبال جهان اسالم در تهران و ریاض باشد .اما پادشاهی
سعودی باید نقش و محوریت مستقل همسایه خود را بپذیرد و به تجربه در این
سالها آموخته باشد که با همسایه باید تفاهم و تعامل آموخت ،چرا که حامیانی
چون ترامپ و...میآیند و میروند و این کشورهای منطقه هستند که منافع دیرپا و
حضور دائمی خواهند داشت.
در دوران جدید با توجه به پایان روابط ویژه ریاض با دولت دونالد ترامپ در آمریکا،
احتماال سرعت بازگشت ریاض به محافظهکاری همیشگی بیشتر خواهد شد .اتخاذ
ترتیبی برای رعایت حقوق همه گروهها در خاورمیانه و رفتن به سمت امنیت درونزا
با مشارکت همه کشورهای منطقه میتواند فصل متفاوتی از رابطه را رقم بزند .تهران
در موارد متعدد نشــان داده که برای مصلحت مردم منطقه حاضر به گفتوگو و
حرکت به سمت تفاهم است ،اکنون میتوان از معبر تنشزدایی و آب کردن یخهای
رابطه در یک فضای واقعی ،به سمت قدمهای بلندتر و استوارتر پیش رفت.

میدانــم ،کلمــات تنــد و تیزند .جــان را
میخراشــند«:تجاوز پــدری به نــوزاد دختر
17ماههاش ».حتما تــاش نمیکنی آنها را با
صدای بلند بخوانی .یا اگر در مسیر خواندن به
این کلمات برسی ناخودآگاه تن صدایت پایین
میآیــد و اول زیر زبانت مزمــزهاش میکنی.
بعد کــه رفت توی جانــت میفهمی که چقد
دردناکاند این کلمات.حتی برای فهم بیشــتر
موضوع سعی نمیکنی به این کلمات برگردی.
از این خبرها شوربختانه در رسانههای ما کم
نیست .محارمی که به هر علتی دست به انجام
عملی غیرانســانی میزنند و ضمن جریحهدار
کردن وجدان عمومی ،احتماال جســم ،جان و
آینده موجودی دیگر را تباه میسازند .تا اینجای
کار مانند همه جرایم ،جرمی اتفاق میافتد .اما
از یک جایی به بعد همپای دیگر جرایم پیگیری
نمیشود .گاه خود فرد آسیبدیده و خانوادهاش
تصمیم میگیرند که موضوع پیگیری نشــود.
از اینجــا به بعد اتفاق پاک نمیشــود ،بلکه به
صورتی دردناکتر زیر پوست فرد و خانوادهاش
جریان پیــدا میکند .هــر روز در روح و جان
قربانی تکرار میشود و در سایه این سکوت ،فضا
برای متجاوز نیز امن میشود که دوباره دست به
عمل خود بزند .تابو ،عفت عمومی ،عرف ،آبرو،
تهدید و هر عامــل دیگری که مانع از پیگیری
این موضوع شــود ،در کنار متجاوز ایســتاده
است .این مسئلهای است که صورتش هیچگاه
پاک نمیشــود ،بلکه در رگهای جان قربانی و
خانوادهاش به شکل دیگری ادامه مییابد.

دکتر روحانی در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی تاکید کرد:

مذاکره در چارچوب تعیین شده از سوی رهبری

رئیس جمهور مقاومت ملت در مقابل جنگ اقتصادی دشمن را از صحنههای کم
نظیر تاریخ کشور دانست و گفت :باالترین افتخاری که در دولت دوازدهم بهدست
آمده این است که توانستیم با مقاومت و ایستادگی ملت و هدایتهای رهبر معظم
انقالب در مقابل فشار حداکثری جهانی در طول سه سال و نیم گذشته ایستادگی
کنیم و این دوره سخت را با عزت پشت سر بگذاریم.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دولت ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار
جمعی از فعاالن سیاسی با تاکید بر اینکه با مقاومت و ایستادگی ملت ،امروز جنگ
اقتصادی دشمن و فشار حداکثری شکست خورده است و خود آمریکاییها و همه
دنیا به این شکست اعتراف میکنند ،افزود :امروز در مذاکرات وین قدرتمندتر از
گذشته مذاکره میکنیم.دکتر روحانی با بیان اینکه معنای حضور قدرتمند امروز
ایران در مذاکرات وین شکست قطعی فشار حداکثری دشمنان است ،اظهار داشت:
مذاکرات حدود ۷۰ ،۶۰درصد پیشرفت داشته است و اگر آمریکاییها در چارچوب
صداقت حرکت کنند در زمان کوتاهی به نتیجه خواهیم رسید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در مذاکرات عجله نداریم اما از فرصت حداکثر
استفاده را خواهیم کرد ،اظهار داشت :چارچوب تعیین شده از طرف مقام معظم
رهبری درمورد مذاکــرات را کامال حفظ کردهایم و در همان چارچوب حرکت
میکنیم .دکتر روحانی با تاکید بر اینکه با مقاومت و ایستادگی ملت امروز از پیک
مشکالت عبور کردهایم ،گفت :هرگونه سخن و حرکتی که به دروغ گفته شود و
مردم را مایوس و بینشاط کند ،یک خیانت بزرگ است .رئیس جمهور در ادامه
با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰گفت :تالش خواهیم کرد
کرونا مانع از حضور مردم در انتخابات نشود و همه تهمیدات الزم در این زمینه
در نظر گرفته خواهد شد.دکتر روحانی با ابراز امیدواری به اینکه همه احزاب و
گروهها باید بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند و شاهد تنوع سالیق در میان
نامزدها باشیم ،تصریح کرد :دولت از هر تالشی فروگذار نخواهد کرد تا انتخاباتی
پرشور با حضور حداکثری برگزار شودکه در اینصورت انتخابات موجب تقویت و
استواری بیشتر نظام و تقویت نقش ما در منطقه خواهد شد.

در بیانیه تحلیلی مجمع نمایندگان ادوار مجلس مطرح شد:

پیشنهادهایی برای تقویت اعتماد متقابل مردم و حاکمیت
همدلی| مجمع نمایندگان ادوار مجلس شــورای اسالمی یک بیانیه تحلیلی
درباره شرایط کنونی کشور خطاب به «ملت شریف ایران» منتشر کرده ،با اشاره
به فصل حقوق ملت در قانون اساسی خواستار بازنگری و اصالح قانون اساسی
شــد.در بخشی از این بیانیه آمده است«:رخداد حاکمیت دوگانه و ناهماهنگی
بین نهادهای انتصابی و انتخابی ،پاســخگو نبودن نهادهای حاکم برپایه میزان
اختیارات و مسئولیت در اداره کشور ،عدم استقالل قوه قضائیه و تحقق برابری
حقوقی شــهروندان و دسترسی آســان و ارزان آنان به دادرسی و خدمات قوه
قضائیه ،به رسمیت نشناختن آزادی احزاب ،رسانهها ،نهادهای صنفی و مردمی و
تمهید جامعه مدنی قوی برای گسترش نظارت عمومی و پاسخگو کردن افراد و
نهادهای حاکم و پذیرش حق اعتراض ،عدم تامین و تضمین گردش آزاد اخبار
و اطالعات و اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات ،اداره انحصاری
صدا و ســیما در خدمت یک جناح فکری و سیاسی و ایجاد محدودیت برای
اســتفاده از مطبوعات آزاد و فضای مجازی بخشی از تجربیات حادث است که
عدم حاکمیت قانون در کلیت ،و عدم اجرای قانون اساسی موجود را به نمایش
گذاشته است».در ادامه این بیانیه آمده است«:در جهان جهانی شده جایگاه ایران
کجاست؟ متاسفانه ضعف دیپلماسی ،عدم اعتقاد به گفتمان تعامل سازنده و
صلح جویانه ،و بیتدبیری در برخورد با کشورهای دیگر ،نه تنها روابط بینالمللی
کشــور را خدشهدار کرده و بر فاصله و بیاعتمادی برخی دول و ملل نسبت به
حاکمیت و ملت ما افزوده اســت ،بلکه خسارات مادی فراوان و بیموردی را به
منافع ملی کشــور وارد آورده است».مجمع نمایندگان ادوار مجلس در بخش
دیگری از بیانیه خود آورده است«:مسئله دیگری که نظام سیاسی و اقتصاد ایران
را به شدت بحرانی ساخته است مسئله فساد فراگیر است .هرچند کالبدشکافی
این مســئله و ابعاد آن ،که نیاز مبرم جامعه ماست ،از حوصله این بیانیه خارج
اســت اما امروزه یکی از بهترین راههای مبارزه با فســاد و رانتخواری ،و روان
سازی مبادالت تجاری ،انطباق اداره امور اقتصادی و بانکی کشور با استانداردهای
جهانی اســت که شفافیت و نظام مند شــدن عملیات بانکی و پولی را فراهم
میآورد ،و جلوی فساد و رانتخواری و قاچاق و پولشویی را میگیرد .از این منظر
یکی از ابزارهای شناخته شده و مورد قبول ،پیوستن به نهاد  FATFاست که
مخالفت حاکمیت با پیوستن به این نهاد هیچگونه توجیه منطقی و اقتصادی
ندارد ،و متاسفانه از این ناحیه هزینههای قابل توجهی را بر دوش اقتصاد نحیف
کشور تحمیل شده است».
مجمع نمایندگان ادوار مجلس با اشــاره به این که «هم اکنون در آســتانه
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری نظام سیاسی در بوته آزمونی سخت قرار

گرفته است» نوشته است«:مجمع نمایندگان ادوار با توجه با مجموعه شرایط
محیطی و محاطی و تحلیل خالصهای که از این شرایط داده شد راه چاره گذار از
وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را برگزاری انتخاباتی پرشور ،که تجلی
واقعی اراده ملت باشد ،در انجام موارد زیر از سوی حاکمیت میداند:
 -۱انجام آشــتی ملی با عذرخواهی صریح و شجاعانه از مردم با هدف جلب
اعتماد شهروندان و تکیه همه جانبه بر توان ملی .استفاده از توان ملی و غنی
سازی مردم باید اصل و بنیاد همه سیاستها باشد.
 -۲آزاد کردن محصورین و زندانیان سیاســی و همه افرادی که برای دفاع از
حقوق اجتماعی و شــهروندی خود دست به اعتراض زده و هم اکنون با اتهام
امنیتی در زندان هستند.
 -۳لغو نظارت اســتصوابی و ایجاد فرصت برابر قانونی برای ورود همه افراد
شایســته ،توانمند و مقبول مردم در عرصه انتخاباتها بهگونهای که نهادهای
انتخابی تجلی واقعی اراده ملت باشند.
 -۴تقویت توان دیپلماســی و رویآوری به مذاکره و تعامل سازنده با دیگر
دولتها از جمله ایاالت متحده آمریکا با هدف حفظ منزلت و منافع ملی ملت
ایران و حل مسائل بینالمللی برای بازیابی نقش تاثیرگذار کشور در عرصه جهانی
و دستیابی به ســهم اقتصادی در تناسب با عظمت و پتانسیل کشور در بازار
جهانی .برای تحقق این هدف ،سیاست خارجی تنشزا باید به سیاست خارجی
تنشزدا تبدیل شود و تقویت روابط دوستانه و جمعگرا و نزدیک با کشورهای
همسایه و منطقه میباید در اولویت سیاست خارجی باشد.
 -۵تحقق این موارد در گرو اصالحات ساختاری و نهادی در دو عرصه ساختار
حقیقی (جامعه و حاکمیت) و ساختار حقوقی است تا بتوان به حاکمیت قانون و
نظام اداری اجرائی کارآمد در شیوه اداره کشور تحقق بخشید ،و به اعتماد متقابل
مردم و حاکمیت ،غنی سازی سرمایه اجتماعی ،بهبود بخشی به شاخصهای
فضای کسب و کار و تولید ثروت دست یافت .حمایت از بخش خصوصی و خارج
کردن بنگاههای حاکمیتی (حکومتی ،نظامی) از چرخه اقتصادی ،که موجب
ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور شدهاند ،یک ضرورت است ،و در این مسیر
بازگشــت به اجرای اصل  ۵٣قانون اساسی که تصریح دارد کلیه دریافتهای
دولت باید در حســابهای خزانه داری کل متمرکز شود ،و همه پرداختها در
حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد ،ضروری اســت ،و از اینرو
درآمدهای کلیه بنگاهها و شرکتهای دولتی و عمومی و موسساتی که به هر نحو
متعلق به حکومت هستند از قبیل بنیادها ،اوقاف و آستانهای مقدسه و امثال
اینها باید به خزانه کشور واریز گردد».

