اﺧﺘﻼﺳـﯽ در ﮐـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ /ﻣﺠﻤـﻮع
ﭘﻮلﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧــﺪ ۲۲
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و  ۱۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر
اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺧﺘﻼﺳﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺮم ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع
ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻣﺒﻠﻎ
رﯾﺎﻟﯽ آن ﺣﺪود  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ﺿﻤﻦ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﯾﺎم ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر ﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ در دوره ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن
و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و … ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻧﻘﺪر ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪوار ﺷﻮﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم دوره ﺟﺪﯾﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﻋﻢ از ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن )رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ( ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل
ﺑﺎﯾﺪ در رﻓﺘﺎر رخ دﻫﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن
رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ.

وی درﺑﺎره رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۱در دادﺳﺮای ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در آن دوره آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺎل  ۸۸ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻻ اﺧﺘﻼﺳـﯽ در ﮐـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ .اﯾﻨﮑـﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺗﯿﺘـﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ۶ ،
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎ ﯾﻮرو اﺧﺘﻼس ،ﮐﺬب اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼس ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان رد ﻣﺎل ﭘﺮوﻧﺪه.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺪام ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﺻﻞ ارز را ﮐﻪ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺪرک ﺳﻮزی
ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﻣﻨﺸﺎ داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت
آﻧﻬﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ
ﭼﯿﺰی وارد ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ در آﻟﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و دوﺑﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺨﺸﯽ از دﻻرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ و ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ آن
ﺣﺪود  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﻬﻤﺎن دو ﮔﺮوهاﻧﺪ ۸ .ﻣﺘﻬﻢ اول ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ۶
ﻣﺘﻬﻢ دوم ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ  ۱۴ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﺧﻼل در
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ادﻋﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ
ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ارز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻦ دﻋﻮا
اﻻن وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﺴﺎد ﺑﻮده وﻟﯽ اﺧﺘﻼس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده؟ زﯾﺮا ارزﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻮﺟﻪ دارد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ذﻫﻦ
ﻣﺮدم را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼس ﮐﺮدﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺘﻮﺣﯽ دارد و
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ارﻗﺎم در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده
از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺧﺎﻧﻢ از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﺮده و از ﺳﺎل /۲۱
ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﭘﺮوﻧﺪه
و ﺑﺮﺧﯽ
۹۱ /۵
ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻮده و ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و از
ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺘﻮح دارد.
وی اﻓﺰود :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺎ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺸﺎ ذﻫﻦ ﻣﺮدم را ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭼﺮا
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .اﻃﺎﻟﻪ
ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوﻧﺪه زﯾﺎد اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و
) ۸۵ﭘﺮوﻧﺪه( ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی اﻓﺰود:
ﻓﺮوش ارز در ﻣﻌﺎﺑﺮ دادهاﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز در
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﺮم اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ارز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎوری ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺎﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
وﻟﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺧﺎوری در ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻓﺮار ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺣﺘﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺟﺰو ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
از ﺳﺎل  73ﺗﺎ  83ﮐﻪ در
ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﻗﺎی رﯾﯿﺴﯽ دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  93در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اول
ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را رﺻﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده،
ﺟﻨﺲ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻣﻨﺼﻮرآرﯾﺎ و ﺑﺎﺑﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ ﻟﺬا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﺮا اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی
ﺗﻌﻘﯿﺐ و
ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮود و ﺳﭙﺲ
زﻧﺪان ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ؟ اﯾﺸﺎن )اﻗﺎی رﯾﯿﺴﯽ( ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺿﺪ ﻓﺴﺎد ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻓﺴﺎدی رخ دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از
دوﻟﺖ ﺷﺮوع ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎوری اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﻏﺮب ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ را

ﭘﻨﺎه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و
ﻏﺮب اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﻧﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﮔﻔﺖ :اﺳﻢ ﻧﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ای ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دارﻧﺪ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼن ﻓﺮد را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻋﺪاﻟﺖ در ﺷﻌﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و در ﻋﻤﻞ ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛
اﻣﯿﺪوارم ﺗﻠﺨﯽ اش را ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن رﯾﯿﺴﯽ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﻫﺒﺮی ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ
و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻀﺎت و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺎه
ﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺮاﯾﺶ رخ داده ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه ای داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﻪ دادﮔﺎه دادﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻔﺎت را ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ازاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای
ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ دادﯾﻢ .ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺧﺎﻧﻢ در
ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﮔﻤﺮک ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻋﺠﯿﺐ درﺑﺎره اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﺳﻪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ ،اﻣﯿﺪوارم در
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .اﺻﻞ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻗﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮده و در ﺳﺎل
 86ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮده و زﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ رخ ﻧﺪاد و
اﻣﯿﺪوارم در دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺻﻼح ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن دﺳﺘﻮرات

ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﺎﻣﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﻢ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻣﺎلﻫﺎ و ﻓﺎل ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ .رﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎدو و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎل ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﭘﻮل وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺳﺖ .اﮔﺮ در رﻣﺎﻟﯽ ﭘﻮﻟﯽ اﺧﺬ
ﺷﻮد ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺑﺮدن ﻣﺎل ﺟﺮم اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎل ﺷﻤﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭘﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺷﺎدی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺳﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﻮر دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را
ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺷﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺰا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﺷﻮد .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺮ
ﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻟﺬا ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎدی ﮐﺮدن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺷﺎدی ﮐﺮدن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺒﻨﺪه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺷﺮار ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.

