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سکه اعدام مفسدان اقتصادي ضرب شد

اعتراض صد   ها هزار»تائب« برگزیت در لندن 

ادام�ه از همی�ن  صفحه    جامعه
معاون اول دستگاه قضا افزود: در اینجا الزم می دانم 
از همکاری مردم عزیزمان در این زمینه تشکر کنم 
و همین ط��ور از ضابطی��ن نیروه��ای انتظامی و 
وزارت اطالع��ات و س��ازمان اطالعات س��پاه که 
بس��یار کمک کرده و اکنون هم کمک می کنند.  
حجت االسالم محس��نی اژه ای خاطرنشان کرد: 
دادگا ه های ویژه در برخی اس��تان   ها شروع به کار 
کرده  و در بقیه استان   ها هم شروع به کار خواهند 
کرد.  سخنگوی قوه قضائیه افزود: امیدوار هستیم 
که این رس��یدگی   ها هشداری باش��د برای افراد 
فرصت طلب تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت 
و اقتصاد مردم نخواهند رنج مردم را زیادتر و برای 

خودشان و هموطنان زحمت ایجاد کنند. 
 باند مظلومین چه کرد؟

بر اس��اس بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه که در 
پرونده س��لطان سکه مضبوط اس��ت و بخشی از 
آن در دادگاه علنی وی ابراز شد، در شبکه وحید 
مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ 
فقره حساب انجام ش��ده که رقم این تراکنش   ها 
بالغ بر ۱۴ هزار میلی��ارد تومان بوده اس��ت.  در 
کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به افساد 
فی االرض از طریق سردس��تگی و تشکیل شبکه 
فساد اخالل درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور 
با انجام معامالت غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و 
قاچاق عمده ارز از کشور در حد کالن، متهم شده 
بود. وحید مظلومین عنصر دانه درشتی که سال   ها 
در بازار ارز، سکه و طالی کشور فعالیت داشته، در 
جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ 

نیز بازداشت می شود. 

  از باند روزچنگ   ها تا باند سلطان سکه و 
سپس اعدام!

بعد از آن مجدداً در ایام نابس��امانی ب��ازار ارز در 
سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن 
سال ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و 
عوامل اصلی اخالل در نظام ارزی کشور شناسایی 
و معرفی و دستگیر می ش��ود و حدود هفت ماه با 

قرار بازداشت در بازداشت بوده است. 
آنط��ور که سرپرس��ت دادس��رای جرایم پولی 
و بانکی می گوی��د، در آن س��ال پرونده مهمی 
برای وی تشکیل می شود که بر اساس مدارک 
موجود، وحی��د مظلومی��ن در ۲۱ مهرماه ۹۱ 
در حالی که قصد خ��روج غیرقانون��ی و فرار از 
کشور را داش��ت در مرز مریوان توسط مأموران 
وزارت اطالعات دستگیر می ش��ود. در آن روز 
خانمی  به نام ندا بهرامی فرزند غالمرضا هم در 
حین خروج از کش��ور در فرودگاه امام خمینی 
دس��تگیر می ش��ود. خانم بهرامی در اظهارات 
خود می گوید که صرافی خ��ود در تهران را در 
اختیار آق��ای مظلومین ق��رار داده و وی روزانه 
حدود یک ت��ا ۲ میلیون دالر به کش��ور وارد و 
در بازار می فروش��د. در تحقیقات قضایی که در 
آن زمان انجام می شود مش��خص می شود که 
وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند 
موس��وم به روزچنگ   ها بود که اعضای آن گروه 
هم اکن��ون در حال تحمل مج��ازات حبس در 

زندان هستند. 
حاال سرنوشت سلطان سکه به چوبه دار رسیده 
اس��ت. مظلومی��ن و قاس��می با تأیی��د احکام 
اعدامشان توسط دیوان عالی کشور، باید منتظر 

چوبه دار باشند. 

   جامعه

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 30 مهر 1397   -    12 صفر 1440

سال بیستم- شماره 5498 - 16 صفحه
قیمت:500تومان
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لزوم برنامه ريزي دولت براي كاهش مدت 
انتظار خريد مسكن/ جعفر تكبيري
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پشت هواداران فوتبال پنهان نشويد!
شيوا نوروزي
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جوانان؛ پرچمداران شور و شعور اربعين
حسن رشوند
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ورود به دوره جديد رويارويی هسته ای قدرت ها
دکتر سيد رضا ميرطاهر
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گزارش میداني »جوان« از برگزاري بزرگ ترین
نمایش محیطي با موضوع دفاع مقدس

رسيدن به »نقطه رهايي«
 با پاي پياده

   تماشاگران »نقطه رهایي« پس از عبور از میدان نبرد، 
شاهد بازسازي کانالي هستند که گردان کمیل در آن پنج 
روز بدون آب و غذا در محاصره مقاومت کرد و در آن سردار 

ابراهیم هادي به شهادت رسید

پشت پای امريکا 
به ثبات هسته ای جهان

15

  ظاهراً دونالد ترامپ قصد کرده امریکا را از همه تعهدات 
بین الملل��ی که خود س��ازنده آنه��ا بوده، خ��الص کند. 
رئیس جمهور امریکا دیروز اعالم ک��رد امریکا را از پیمان 
منع نیروهاي هس��ته ای میان برد )INF( خارج می کند؛ 
پیمانی که در س��ال ۱۹8۷ بین رونالد ریگان و میخائیل 
گورباچف با هدف کنترل تسلیحات هسته ای امضا شد و 
حاال رئیس جمهور امریکا با تصمیم به خروج از آن، جهان 

را به سمت بی ثباتی هسته ای جدید می کشاند

سر مقاله

اربعین
مثال آوری از جامعه آرمانی

اربعین نمونه عینی از همسویی 
س��نت )پیاده روی( و مدرنیته 
)ارتباطات( اس��ت ک��ه روز به 
روز ب��ه زیبای��ی و ش��کوه آن 
افزوده می شود. شاخص های  
حاکم بر اربعینی��ان جذاب و 
توصیف ناش��دنی اس��ت، ب��ه 
صورتی ک��ه با ش��اخص های 
زندگی عرفی و روزمره فاصله 
زیادی دارد. گوی��ی جامعه و 
مردم دیگری ب��ه آنجا آمده اند که در ش��هر و دیار ما وجود 

ندارند و هرگز آنان را ندیده ایم. 
در طول تاریخ بش��ر اندیش��مندان و مصلحان بزرگی سعی 
نموده اند جامعه ای به دور از همه رذایل مادی و معنوی ترسیم 
کنند و برای آن کتاب  ها نوش��تند و آثار متع��ددی بر جای 
گذاشتند. فارابی، س��عدی، افالطون، ژان بدن، توماس مور، 
رابرت دوئن، شارل فوریه، آتین کابه، حضرت امام خمینی و...  
تالش کردند جامعه آرمانی مدنظر را توصیف کنند. اما گویی 

اربعین تبلور آرزوی همه آنان است. 
جامعه آرمانی جامعه ای است که ناظم نمی خواهد. زن و مرد 
در کنار هم امنیت کامل دارند، مردم برای رفع مشکالت شان 
به حکومت نیاز ندارند. همه احس��اس مسئولیت می کنند، 
کسی مشوق نمی خواهد، هیچ کس گرسنه و تشنه نمی ماند. 
نیازمندان برای رفع نیازشان به کسی رجوع نمی کنند بلکه 
این کمک کنندگان هستند که التماس می کنند کمک شان 

پذیرفته شود. 
در جامع��ه آرمانی اربعی��ن نژادها، اقوام، زبان ه��ا، ملت   ها و 
حتي مذاهب در کنار هم و در یک جهت و یک مسیر حرکت 
می کنند و هیچ کس احساس تبعیض و بی عدالتی نمی کند. 
نژادها، اق��وام و ملت  ها غیریت هم محس��وب نمی ش��وند، 
امریکایی و ایرانی  ها همدیگر را در آغوش می گیرند، از دیدن 
همدیگر لذت می برند و ب��ا هم برای حض��ور در این جامعه 

آرمانی اشک شوق می ریزند. 
همه احساس می کنند مسیر کربال همان مسیر رشد و معنویت 
است؛ مسیری که غیریت ندارد و منفعت طلبی که جوهره آدمی 
است به کلی در زنجیر است. فرصت   ها برای رسیدن به هدف 
برابر است و ضعفای مسیر توسط دهها تن حمایت می شوند تا 
عدالت که هیچ مساوات نیز برقرار شود. احساس تعلق انسان   ها 
به همدیگر دیدنی و ستودنی است. همان انسان هایی که شاید 
در جای دیگر و از نگاه اندیشمند دیگر »انسان گرگ انسان « 
باشد. همه احساس غرور می کنند و کس��ی خود را شهروند 
درجه ۲ محس��وب نمی کند. مردم هیچ کش��وری احساس 

پدرساالری نمی کنند و میزبانان در اوج تواضع اند. 
رنج سفر با عشق عجین است و با دیدن آن بارگاه از دور دل   ها 
همه تسکین و همه و همه خود را پیروز این صحنه می بینند. 
در این جامعه آرمانی هیچ کس احساس شکست و بی بهرگی 
نمی کند و همه و همه راضی هستند. کسی اهل تقلب نیست 
و هیچ کس دنبال راه میانبر نمی گردد. همه به ایثار مس��لح 
ش��ده اند و دنبال میدان عمل می گردند. برای شس��تن پا  ها 
تا بوسیدن دستان تا مکان اس��تراحت و تغذیه به سوی شما 

می آیند. این جامعه را در کجا تاکنون دیده ایم؟
مصداق چنین مردمی در هیچ جای تاریخ ثبت نشده است. 
این آورده از برکات مس��تمر نهضت عاشورا است که انقالب 
اسالمی زمینه بالفعل شدن آن را س��رعت بخشید، هرچند 
مدت هروله اربعینیان کوتاه اس��ت اما جذابیت آن برای اهل 
اربعین به اندازه بقیه سال شیرین، عزت آور، شخصیت ساز و 

پربهجت است. 
تبلور سیاس��ی ای��ن جامع��ه آرمانی نی��ز بی نظیر اس��ت. 
»بزرگ ترین تجم��ع در جهان « درجه و افتخاری اس��ت که 
خاص اربعینیان اس��ت. این امتیاز که خ��ارج از اراده دولت 
– کشورهاس��ت فقط در این جامعه آرمانی ثبت اس��ت که 
امید آفرین برای دوس��تان حس��ین)ع( و دشمن شکن برای 
کسانی است که سال  ها خواب آشفته تسلط بر خاورمیانه را 

در سر می پرورانند. 

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

   محمد اسالمي گزینه پیشنهادي 
براي وزارت راه و شهرسازي

   فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادي 
براي وزارت اقتصاد و دارایي

   رضا رحماني گزینه پیشنهادي 
براي وزارت صمت

 وصله  پینه کابینه
  با وزیري که

 مي خواهد نباشد!

اخاللگران اقتصادی به اعدام رسیدند. روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا 
اعالم کرد که اعدام دو عضو اصلی باند مظلومین در دیوان عالی کشور تأیید 

شده و به زودی اجرایی می شود. 
وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه به همراه محمد اسماعیل قاسمی، 
باندی خانوادگی راه انداخت��ه بودند که ۱۴ هزار میلی��ارد تراکنش مالی 
داشت. افزایش سرسام آور قیمت سکه، بخشی از مفاسد اقدامات مظلومین 
با همکاری اعضای باندش است. دادگاه باند سلطان سکه یک ماه پیش به 
صورت علنی برگزار شد. از اولین روز تش��کیل دادگاه مظلومین تا تأیید 
نهایی اعدام، ۴۳ روز طول کشیده است. رسیدگی فوری و بدون اغماض با 

مفسدان اقتصادی مطالبه عمومی بوده و است. اعدام مظلومین و قاسمی که 
به زودی اجرایی خواهد شد، نباید تنها اقدام قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان 
و اخاللگران اقتصادی باشد. واکنش مردم به خبر تأیید اعدام مظلومین و 
قاسمی در شبکه های مجازی هم همین را می گوید.  حجت االسالم محسنی 
اژه ای روز گذشته و طی گفت وگوی زنده تلویزیونی از تأیید حکم اعدام دو 
نفر از مفسدین اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: همانطور که 
قبالً عرض کرده بودم، رسیدگی به این پرونده   ها با سرعت و دقت و قاطعیت 
ادامه دارد.  اژه ای بیان کرد: در این راستا دو نفر از کسانی که به عنوان مفسد 
فی االرض در دادگاه بدوی حکم اعدامشان صادر شده بود، پرونده آنها در 

دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدامشان تأیید شد.  
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از این افراد به نام » وحید مظلومین « 
فرزند حبیب اهلل و نفر دوم » محمداس��ماعیل قاس��می « فرزند غالمعلی 
معروف به » محمدسالم « است. این پرونده همانطور که بسیاری از مردم 
در جریان هستند، ۱۷ شهریور در دادگاه بدوی مطرح شد و امروز )دیروز( 
که ۲۹ مهر ماه است، دیوان عالی کشور حکم آن را تأیید کرده است. یعنی 
رسیدگی به این پرونده از ابتدا تاکنون ۴۳ روز بیشتر طول نکشیده است و 
امیدوار هستیم که با سرعت و البته با دقت، رسیدگی به سایر پرونده های 

فساد اقتصادی همچنان دنبال شود. | بقیه در همین صفحه

صد   ها ه�زار تن در  خیابان ه�ای لندن   جهان
راهپیمایی کردند تا مخالفت ش�ان را با خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت(  نشان دهند. 
تنها دو س��ال پس از برگزاری همه پرسی خروج 
انگلیس از اروپا، عصر    ش��نبه صد   ها هزار معترض 
به این اقدام در پایتخت این کشور تجمع اعتراضی 
برپا کردند و خواس��تار برگزاری همه پرس��ی دوم 
ش��دند. به گزارش رویترز، همزمان شرکت های 
بریتانیایی برای مواجهه با شرایط اقتصادی جدید 
پس از برگزیت به زودی طرح های اضطراری شان، 
از جمله تعدیل نیرو را کلید خواهند زد. روی یکی از 
پالکارد   هایی که مخالفان برگزیت روبه روی سازمان 
تجارت بین المللی بریتانیا گذاشته اند،  نوشته شده 
بود:»من به این فضاحت رأی ندادم.«. مرکز شهر 
لندن شاهد تظاهرات ۷۰۰ هزار نفری کسانی بود 
که خواهان برگزاری مجدد همه پرس��ی خروج از 
اتحادیه اروپا هستند. شمار شرکت کنندگان در این 
تظاهرات بیش از انتظار بود. هم سازمان دهندگان 

آن غافلگیر ش��دند و هم پلیس. ای��ن بزرگ ترین 
راهپیمایی پس از راهپیمای��ی علیه جنگ عراق 
در 2۰۰3 بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
رویداد بزرگ که »راهپیمایی رأی مردم« نامگذاری 
شده بود در هاید پارک آغاز شد و در میدان پارلمان 
پایان یافت. س��خنرانان در این گردهمایی تأکید 
کردند مردم انگلیس باید این فرصت را داشته باشند 
و در زمینه نتیجه نهایی گفت وگوهای برگزیت بین 

دولت شان و اتحادیه اروپایی حرف آخر را بزنند.
 شعار تظاهرات »رأی مردم« بود. هرچند فعاالن 
نگران هستند که این تظاهرات همچون راهپیمایی 
عظیم ضدجن��گ در 2۰۰3 گوش ش��نوایی در 
دولت پیدا نکند. وینس کیبل،  رهبر حزب لیبرال 
دموکرات می گوید:»این تظاهرات نشانه آن است 
که مردم فهمیده اند سیاستمداران شان نمی توانند 
خروج موفق��ی از اتحادی��ه اروپ��ا را برنامه ریزی 
کنند.« به گفته او  شهروندان بریتانیایی می ترسند 
که برگزیت ش��غل ها، اس��تاندارد زندگی و آینده 

فرزندان شان را به خطر بیندازد.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد  غیرقابل دفاع و پراشکالی داشت، 
حتی تا مرحله استیضاح هم پیش رفت و تنها وزیري است که رئیس جمهور از 
حوزه مسئولیت او به خاطر رانت واردات 6هزار خودروي غیرمجاز به دستگاه 
قضا شکایت کرد. اما از آنجا که دکتر روحانی اراده ای برای از دست دادن رئیس 
س�تاد انتخاباتی خود ندارد، ش�ریعتمداري در یک تصمیم هماهنگ استعفا 
داد تا مدیریت ناکارآمد او گرفتار استیضاح نشود و با معرفی به عنوان گزینه 
پیشنهادی به وزارت کار برود و در واقع هزینه برکناري دوست  رئیس جمهور 
به گردن مجلس بیفت�د. محمد ش�ریعتمداری گرچه گفته اس�ت دیگر هیچ 
مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و »مي خواهد نباشد«، اما برخی شواهد حاکی از 
آن است که البی  گسترده ای در مجلس و رسانه ها در جریان است تا او به وزارت 
»کار« گمارده ش�ود. هرچند نمایندگان خانه ملت چندان به این معرفی روی 

خوش نشان نداده اند. 
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