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ترامپ متهم مي شود؟
 جمشید ایرانی:* با شــروع پرونده های متنوع مدنی در دادگاه های آمریکا علیه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا، یک بار دیگر مرد خبرساز دنیای سیاست آمریکا 
خود را در صدر اخبار روزانه قرار داده و به نوعی جنگ و اســتقامتش در مقابل رقبای 
سیاســی و غیرسیاسی او را در چالش و تالش برای شنا علیه جریان قوی آب رودخانه 
قرار داده اســت؛ مردی که در هزارو ۴۶۰ روز ریاســت جمهوری خود هر روز خبرســاز 
بود و مردم آمریکا نیز به ســبک متفاوت او در مدیریت کشــور یا عــادت کرده یا آن را 
پذیرفتــه بودند. امروز پس از گذشــت ۵۶۷ روز نقل مکان از کاخ ســفید به اقامتگاه 
ماراالگو، ترامپ یک بار دیگر ثابت کرده اســت و شاید به نسل امروز می آموزد که برای 
موفقیت در زندگی، تجارت و سیاســت چگونه بایــد در مقابل اتهام ها، خصومت ها و 
نامالیمات ایستادگی کرد و طرف مقابل را از پا درآورد. هجوم مأموران دولتی آمریکا به 
اقامتگاه او در ایالت فلوریدا بدون شک در تاریخ آمریکا بی سابقه است. بااین حال، دلیل 
چنین هجومی در قانون آمریکا در موارد ویژه ای با حکم و رأی صادرشــده از قاضی ای 
بی طرف، امری معمولی و یکســان برای تمام افراد در آمریکاســت. اما روند احتمالی 

رویدادهای دولت ترامپ و رفتار نامتعارف او در دوران چهارساله ریاستش دلیل اصلی 
صدور حکم تفتیش محل سکونت او از طرف یک قاضی بی طرف شد. در متمم چهارم 
قانونی اساسی آمریکا آمده است: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت 
دارایی های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین می شود و هیچ گونه حکم 
بازداشــت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی شــود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با 
ســوگند یا اعالم رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود، 
دقیقا باید مشخص شود». چنین حقی در اصل ۲۲ قانون اساسی ایران نیز منظور شده 
اســت: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشــخاص از تعرض مصون است مگر در 
مواردی که قانون تجویز کند». آنچه هر جامعه  مدونی پذیرفته یا باید بپذیرد، این است 
که مصونیت محل زندگی افراد نباید مانع از کشــف حقیقــت (که از اصول راهبردی 
ناظر بر حمایت از جامعه است) در مورد ارتکاب جرم و موجب سوءاستفاده بزهکاران 
شــود. قصد نویســنده اثبات اتهام بزهکاری دونالد ترامپ نیست،  اما زمانی که حکم 
تفتیشــی «بر پایه یک دلیل محتمل با ســوگند یا اعالم رسمی» صادر می شود، وظیفه 

هر شــهروند تبعیت از اجرای آن حکم است. صدور حکم تفتیش وسایل و مدارک به 
معنی اتهام جرم  یا محکومیت فرد نیســت و چنیــن احکامی در غیاب «دلیل محتمل 
با ســوگند» صادر نمی شــود. صدور چنین حکمی بدون دخالت و شــاید رضایت وزیر 
دادگستری آمریکا و رئیس ســازمان امنیت داخلی (اف بی آی) ممکن نیست؛ بنابراین  
احتمال وجود مدارک و اسناد در محکوم کردن دونالد ترامپ می توانسته قوی باشد. به 
قول والدو امرســون، فیلسوف و شاعر قرن ۱۹ آمریکا، «وقتی به پادشاه حمله می کنی، 
چاره ای جز کشتن او نداری». وقتی خانه ترامپ تفتیش می شود، احتماال باید اسنادی 
ضبط شده باشد.  ماده ۶۴۱ کد ۱۸ قوانین فدرال آمریکا تعریف و مجازاتی برای دزدی 
اموال دولتی تعیین کرده اســت. فرد محکوم به دزدیدن اموال دولتی ممکن است به 
پرداخت جریمه هنگفت و ۱۰ ســال حبس محکوم شــود. ربودن اسناد دولتی که جزء 
اموال دولتی به شــمار می آید، در این ماده مجازات قانونی منظور شــده است. تمامی 
مدارک و وســایل، با ارزش بیش از صد دالر که در دوران خدمت (ریاست) هر کارمند 
دولت (رئیس جمهوری) به دســت می آید، در آرشیو دولتی نگهداری می شوند. حمل 

چندین جعبه اســناد دولتی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به کاخ او، بدون 
در نظر گرفتن ماهیت امنیتی و سیاســی آن، طبق ماده ۶۴۱ کد ۱۸ قوانین فدرال آمریکا 
جرم بوده اســت و فرد متهم بعد از محکومیت می توانــد به پرداخت جریمه و حتی 
گذراندن چندین ســال حبس در زندان محکوم شــود. با توجه به رعایت نشدن قوانین 
مختلف و مخالفت ترامپ با توصیه های وکال و مشاورانش در کاخ سفید، شاید دونالد 
ترامپ دیگر موفق به ایســتادگی در مقابل اتهام هــا، خصومت ها و نامالیمات زندگی 
بعد از دوران ریاســت جمهوری نباشد. یکی از سؤال هایی که هر متقاضی تابعیت باید 
در زمان امتحان خود پاســخ دهد، این اســت: «حاکمیت قانون چیســت؟». پاسخ این 
ســؤال را باید یادآور شــد که «همه در مقابل قانون یکســان اند». نتیجه اعمال خالف 
دونالد ترامپ مربوط به خود او ســت اما نتیجــه اعمال خالف رئیس جمهوری دونالد 

ترامپ مربوطه به ۳۳۲ میلیون و ۴۴۰ هزار آمریکایی است.
*وکیل دیوان عالی آمریکا
*منبع:ایندیپندنت

یکشنبه
۲۳ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۸

 برگ سبز خودرو سایپا 131SE رنگ سفید روغنی
  مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۲۰ - ۶۳۲ ی ۱۱ 

و شماره موتور M13 / 6462900 و شماره شاسی 
 NAS411100L1189838 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۱۹ _ ۶۸۴ ه ۲۴  و شماره موتور 

 153H0065662 و شماره شاسی

 NAAW61HU3NE566597 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  سمند  ایکس  ۷  رنگ بژ متالیک 
 مدل ۱۳۸۳ به  شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۹۳۰۴۵ 

 و شماره شاسی ۸۳۲۲۹۸۰۲  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۸ به شماره موتور 147H0461636 و 
 NAAW21HU8KE184394 شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ و درخواست و ضمائم به  فرزند 
هوشنگ بشماره ملی ۴۲۳۰۰۸۴۰۸۰ 

خواهان: آقای علی امامی  درخواســتی به طرفیت خوانده ها ۱- سازمان 
خصوصی ســازی ۲- خانم فاطمه بهادر فرزند هوشــنگ بشــماره ملی 
۴۲۳۰۰۸۴۰۸۰ و به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل و تحول 
کشــتارگاه صنعتی دام ایالم به شرح درخواست به هیأت داوری موضوع 
ماده ۳۰ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم 
و تقاضای رســیدگی و صدور حکم نموده و در این هیأت داوری به شماره 
پرونده کالسه ۱۴۰۱ / ۱۸  ثبت و مطرح می باشد و به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ردیف دوم و حســب درخواســت خواهان و دستور رئیس 
هیأت داوری مذکور طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب را برای یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ردیف دوم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر هیأت داوری مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی درخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر که 
متعاقبا مشخص خواهد شد جهت رسیدگی در هیأت داوری حاضر گردد.
علیرضا درویشی-سرپرست دبیرخانه هیأت داوری

تبعات تفتیش اقامتگاه شخصی ترامپ در ایالت فلوریدا با گذشت نزدیك به یك 
هفته همچنان ادامه دارد. انتشار این حکم تفتیش از سوی دادگستری ایاالت متحده 
با حکم یک قاضی در فلوریدا، نشان می دهد که رئیس جمهوری پیشین آمریکا متهم 
به اختفا و نگهداری اســناد فوق محرمانه در خانه اش است. دونالد ترامپ از سوی 
دستگاه قضائی ایاالت متحده به ظن نقض قانون جاسوسی تحت تعقیب قرار گرفته 
است. مأموران اف بی آی در جریان بازرسی عمارت ماراالگو، ملک شخصی ترامپ در 
ایالت فلوریدا، اســنادی با مهر کامال محرمانه کشف کردند. بر اساس گزارش قاضی 
تحقیق، در مجموع ۱۱ ســند و مدرک محرمانه در این عملیات کشــف و ضبط شده 
اســت. به گزارش آسوشیتدپرس، بخشی از این اســناد در طیف «اطالعات مجزای 
حساس» طبقه بندی شده اند؛ داده هایی که افشای آنها می تواند «منافع ملی» ایاالت 
متحــده را در خطر قرار دهد. مأموران اف بی آی با حکم دادگســتری مأمور تحقیق 
دربــاره نقض احتمالی ســه قانون فدرال ایــاالت متحده آمریــکا بودند. مهم ترین 
قانون شــکنی که ترامپ متهم به آن اســت، نقض ممنوعیت های قانون جاسوسی 

است.
مأموران اف بی آی هفته گذشــته و زمانی که رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در 
برج ترامپ در نیویورک به ســر می برد، به خانــه او در فلوریدا یورش برده و آنجا را 
تفتیش کردند. دونالد ترامپ و هم قطارانش در حزب جمهوری خواه این بازرســی 
را «سیاســی کاری» خوانده و کار دموکرات ها را به تــالش برای ممانعت از حضور 
رئیس جمهوری پیشین در انتخابات آینده توصیف کردند. دولت دموکرات جو بایدن 
این اتهام را رد می کند و ادعا کرده که قبل از این عملیات اف بی آی در جریان آن نبوده 
است. کمی قبل از انتشار حکم تفتیش خانه ترامپ، روزنامه واشنگتن پست گزارش 
داده بود که مأموران اف بی آی در جریان بازرســی پرماجــرا از خانه ماراالگو دونالد 
ترامپ به دنبال «اسناد هسته ای محرمانه» بودند. این اتفاق فقط چند ساعت پس از 
آن رخ داد که مریک گارلند، دادستان کل، گفت وزارت دادگستری از یک قاضی فدرال 
فلوریدا خواســته بود تا پس از سیل انتقادها از رئیس جمهوری پیشین و بسیاری از 

جمهوری خواهان، حکم تفتیش منزل او را صادر کند.
افراد مطلع از این تحقیق به واشنگتن پســت گفتند که اسناد محرمانه مربوط به 
ســالح های هســته ای از جمله مواردی بود که اف بی آی در جریان تفتیش عمارت 

ترامپ به دنبال آن بود.
«کارشناســان اطالعات محرمانه گفتند که این بازرســی غیرعادی نشــان دهنده 
نگرانی عمیق مقام های دولتی درباره انواع اطالعاتی است که به گمان آنها ممکن 
است در باشگاه ماراالگو ترامپ وجود داشته باشد و احتمال آن می رفت که به دست 
افراد نادرســت بیفتد». این منابع به این روزنامه نگفتند که آیا این اســناد مربوط به 

سالح های متعلق به ایاالت متحده یا کشور دیگری است ، یا مأموران چنین اسنادی 
را پیدا کرده اند یا خیر. وزارت دادگســتری و اف بــی آی از اظهارنظر و صحبت با این 

روزنامه خودداری کردند.
دیویــد الوفمن، رئیس پیشــین بخــش ضد جاسوســی وزارت دادگســتری، به 
واشنگتن پست گفت: «اگر چنین چیزی درست باشد، نشان می دهد داده هایی که به  
صورت غیرقانونی در ماراالگو موجود است، شاید در باالترین سطح طبقه بندی  اسناد 
محرمانه قرار بگیرد. اگر اف بی آی و وزارت دادگســتری بر ایــن باور بودند که هنوز 
در ماراالگو داده های فوق محرمانــه ای وجود دارد، انگیزه قوی تری برای بازیابی آن 
اطالعات در سریع ترین زمان ممکن ایجاد می کرد». این افشاگری به حمله اف بی آی 
به ماراالگو در کمتر از یک هفته پیش ابعاد جدی تری داد. تاکنون، جمهوری خواهان 
راهی برای اســتدالل داشــتند که این حرکتی سیاسی اســت و هدفش تحت فشار 
قرار دادن رئیس جمهوری پیشین بر سر موضوعی است که معموال اولویت چندانی 
ندارد. این بحث با علم به اینکه احتماال قضیه اسرار هسته ای مطرح باشد، به پایان 
می رسد. بسیاری از جمهوری خواهان کنگره، حتی متحدان رئیس جمهوری پیشین 
تحت فشــارند توضیح مستدلی ارائه دهند که چرا اســناد مربوط به توان هسته ای 
ایــاالت متحده آمریکا یا کشــوری دیگر تحت هر شــرایط قابل قبولــی در ماراالگو 
نگهداری می شــود. این موضوع همچنین مخاطرات وزارت دادگســتری را افزایش 
می دهد. اگر این گزارش صحت داشــته باشــد، این وزارتخانه برای اقدام و مجازات 
فرد مســئول در حذف نامناسب اسناد مرتبط با موضوع هسته ای، تحت فشار شدید 
قرار خواهد گرفت. چنین اســراری، اگر به  طور خاص به توان هسته ای ایاالت متحده 
آمریکا مربوط باشــد، وضعیت را به نقض احتمالی قانون جاسوسی تبدیل می کند. 
این قانون مصوب دوران جنگ جهانی اول معموال در مورد سرقت اطالعات از طرف 
شــخص ثالث صدق می کند، اما به حذف و ذخیره ســازی نامناسب هر سند حاوی 
جزئیات توان دفاعی ایاالت متحده آمریکا نیز مرتبط است. پیش  از  این گارلند اذعان 
کرد که تصمیم به درخواســت از قاضی برای صدور حکم بازرســی اموال ترامپ را 
شخصا تأیید کرده و گفت که این وزارتخانه تصمیم به تفتیش خانه رئیس جمهوری 
پیشین را موضوعی ساده تلقی نکرده است. او گفت: «در صورت امکان، به کارگیری 
روش هایی با مزاحمت کمتر به  عنوان جایگزینی برای بازرسی و محدودکردن دامنه 
هر بازرســی که انجام می شــود، رویه ای استاندارد اســت». او افزود اطالعاتی که 
به تازگی فاش کرده بود «تمام چیزی است که اکنون می تواند بگوید. اطالعات بیشتر 
به شــیوه مناسب و در زمان مناسب منتشر خواهد شــد». گارلند همچنین حمالت 
ترامــپ و متحدانش بــه مأموران اف بی آی در روزهای پس از علنی شــدن تفتیش 

امالکش را محکوم کرد.

مانع بازگشت ترامپ؟
ترامــپ تفتیش خانــه اش را «حمله ارتش» اف بی آی توصیف کرده اســت و 
هم او و هم وکالیش ادعا کرده اند مأموران اف بی آی ممکن اســت با اســتفاده از 
دسترســی  ای که حکم تفتیش به آنها داده است، مدارکی را در ملک او جاسازی 
کرده باشــند. همچنین مجریان قانون در همان روز مرد مسلحی را کشتند که دفتر 
میدانی اف بی آی سینسیناتی را تهدید کرده بود. ریکی شیفر، ۴۲ ساله، پس از آنکه 
پلیس تالش کرد تا به  صورت مســالمت آمیز و گفت و گو به این حادثه پایان دهد، 

به ضرب گلوله کشته شد.
دونالــد ترامــپ در اولین واکنش پس از انتشــار حکم تفتیــش اقامتگاهش، 
گزارش هــا مبنی بر این را که اف بی آی ادعا می کند در حال جســت وجوی اســناد 
مربوط به ســالح های هسته ای در اقامتگاه او در ماراالگو بوده است، یک «فریب» 
دانســت و آن را به ادعاهای چندین ســاله مبنی بر اینکه او یک عامل روسیه بوده 
است، تشــبیه کرد؛ «مسئله تســلیحات هسته ای یک فریب اســت، درست مانند 
روســیه، روسیه، روسیه که یک فریب بود، دو اســتیضاح یک فریب بود، تحقیقات 

مولر یک فریب بود و خیلی چیزهای دیگر».
رئیس جمهــور ســابق آمریکا مدعی شــد که در طــرح اتهامــات مربوط به 
ســالح های هســته ای «همان افراد حیله گر درگیر هســتند» و این سؤال را مطرح 
کرد که چرا مأموران اف بی آی به وکالیش اجازه تماشــای بازرســی در ماراالگو را 

ندادنــد. او گفت اف بی آی، تیمش را وادار کــرد که «بیرون در گرما منتظر بمانند» 
و «اجازه نمی داد حتی نزدیک شــوند». به نوشــته اپك تایمز، ترامپ همچنین به 
پرونده ای از ادعاهای عمدتا رد شــده از سوی جاسوس سابق بریتانیایی کریستوفر 
اســتیل اشاره کرد که از طرف یک شرکت تحقیقاتی اپوزیسیون استخدام شده بود 
که به نوبه خود توســط یک شــرکت حقوقی همســو با دموکرات ها به نمایندگی 
از ســتاد انتخاباتی هیالری کلینتون در ســال ۲۰۱۶ استفاده می شد. در اواخر سال 
۲۰۱۹، بازرس کل وزارت دادگســتری، مایکل هوروویتز، متوجه شد وقتی اف بی آی 
برای نظارت بر اعضای کمپین ترامپ در ســال ۲۰۱۶ درخواســت احکام محرمانه 
داده، اشــتباهات و حذفیات متعددی وجود داشته اســت. در  این  میان، مارجری 
تیلور گرین، نماینده جمهوری خواه ایالت جورجیا مدعی شــده است اف بی آی به 
خانه ماراالگو حمله کرده تا کمپین انتخاباتی ترامپ در ســال ۲۰۲۴ را مختل کند. 
گرین گفت: «این حمله بی ســابقه اســت؛ زیرا هرگز در تاریخ آمریکا اتفاق نیفتاده 
است. اسنادی که ترامپ در اختیار دارد، برای دولت فعلی یا اف بی آی مهم نبود؛ 
بنابراین ترامپ هیچ اشــتباهی انجام نداده است». به گفته گرین، یورش اف بی آی 
از الگویی پیروی می کند که به ســال ۲۰۱۶ بازمی گردد، زمانی که دولت اوباما برج 
ترامپ را شــنود کرد. گرین گفت: «نامزدهای ترامپ در میان دوره ای پیروز خواهند 
شــد و ترامپ در ســال ۲۰۲۴ پیروز خواهد شــد و این بار، او کاری را که در اولین 

دوره اش آغاز کرده بود، به پایان می رساند».

انتشار حکم تفتیش خانه رئیس جمهور سابق آمریکا و اتهام نگهداري اسناد محرمانه

پایان رؤیاي ترامپ ۲۰۲۴؟

نکته بعدی اینکه اگر ســفرها تبدیل به سیستم نشــود، عمال جز افزایش وعده ها و 
نتیجتا باال رفتن هزینه ها ســودی نــدارد؛ به خصوص در مواقعی کــه رئیس جمهور در 
برابر خواســته عده ای که دست بر قضا توانســته اند خود را به او برسانند، قرار می گیرد 
و دســتورات اکید صادر می کند. دســتور او توقع را باال می برد و چه بسا (بنا بر تجربیات 

گذشته) به  دلیل نداشتن اعتبار کافی بر زمین می ماند و موجب نارضایتی بیشتر می شود.
خالصه اینکه سفرهای استانی، هم فرصت است و هم تهدید. هم مکان مرتفع است 
و هم چاله عمیق. هم نوش اســت هم نیش. هم ســود است و هم خسارت. تا رئیس 

دولت میلش و تدبیرش به کدام سو باشد.

چرا برنامه های پیشین یعنی شش برنامه قبلی کشور پس از انقالب نتوانست به 
بخش بزرگی از اهداف خود دست یابد؟ آیا اهداف تعریف شده واقع بینانه تعریف 
نشده بود یا اینکه بخشی از عدم تحقق اهداف ناشی از مسائلی است که در فرایند 
اجرای برنامه روی داد و موجب عدم تحقق اهداف برنامه های پیشــین شــد؟ آیا 
برای افزایش ضریب واقع بینی در طراحی اهداف برنامه، تدابیری اندیشــیده شده 
اســت؟ آیا برای رفع موانع اجرائی ناشــی از ساختار پیچیده بوروکراسی کشور نیز 

فکری شده است؟
۲- یکی از مسائل بنیادین کشور افزایش شاخص نابرابری های منطقه ای است. 
بسیاری از اســتان های مرزی در آســتانه تدوین برنامه هفتم با مسائل بی شماری 
دســت وپنجه نرم می کنند. پوشــش تحصیلی افراد الزم التعلیم به ویژه پوشــش 
تحصیلی دختران، تعداد آموزگار و معلم، نســبت دانش آموز به مدرسه و کالس 
درس، مدارس اســتاندارد، تغذیه، دسترسی به جاده، بهداشت و درمان و بی کاری 
و بهره وری و تجارت مرزی و ســایر شاخص های توســعه پایدار در بخش هایی از 
اســتان های مرزی نمایشــگر وضعیت مناسبی نیســت. آیا در برنامه هفتم برای 

کاهش این شکاف های توسعه ای تدابیر تازه ای اندیشیده شده است؟
۳- آیــا در برنامــه هفتم، آمایش ســرزمین مبنــای اصلی طراحــی و تدوین 
برنامه های کشــور قرار گرفته اســت؟ با توجه به تفاوت های ســاختاری آمایش 
ســرزمین های تدوین شــده مربوط به اســتان های کشــور برای رفع این مسئله و 
به روزرســانی آن چه اقدامی صورت گرفته اســت؟ ازجمله برخی از آمایش های 
ســرزمین استانی مربوط به دهه ۸۰ و بخشــی دیگر در سال های دهه ۹۰ صورت 
گرفته اســت. برای هماهنگ سازی ساختاری آمایش سرزمین استان های کشور آیا 
اقدام خاصی صورت گرفته اســت؟ موضوع پایداری ســرزمینی و مسائل ناشی از 
تغییــرات اقلیمی و آب های مرزی و خشک ســالی نیز ازجمله مســائل پیش روی 
کشــور اســت. آیا چنین موضوعاتی در برنامه هفتم جایــگاه درخور خود را یافته 
است؟ تورم لگام گسیخته، بی کاری مزمن و وضعیت نامناسب مؤسسات تولیدی، 
صنعتی، گردشــگری و خدماتی هم از دیگر مســائل مبتالبــه جامعه امروز ایران 
اســت. آیا برای این مسائل نیز با استفاده از توان کارشناسی کشور تدابیری طراحی 

شده است؟
۴- در دهه گذشــته برخی پدیده های اجتماعی و اقتصادی پیامدهای نامناسب 
و گاه دردناک عمیقی بر جای گذاشــته اســت. یکی از این پدیده ها گسترش پدیده 
کولبری در اســتان های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه است. آیا برای حذف 

این پدیده از طریق اشتغال زایی در سطح منطقه ای و استانی و اصالحات اقتصادی 
ســاختاری در سطح ملی تدابیری اندیشیده شــده است؟ مرزهای کشور به صورت 
معمول شاهد هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی قابل توجهی 
بر اثر پدیده کولبری است. کشته شــدن گاه وبیگاه کولبران زحمتکش بخشی از این 
پیامدهاســت. در شرق و جنوب کشــور نیز قاچاق ســوخت از مسائل شاخص در 
مناطق مرزی است. روزانه میلیون ها دالر از سوخت کشور قاچاق می شود. آیا برای 

مدیریت این وضعیت در برنامه هفتم کشور هم تدابیری اندیشیده شده است؟
۵- در سال های گذشته سرمایه اجتماعی در کشور با استهالک درخور توجهی 
دست به گریبان بوده است. کاهش اعتماد و مشارکت یکی از این آسیب هاست. آیا 
برای ترمیم ســرمایه اجتماعی هم در قالب برنامه هفتم تدابیری اندیشــیده شده 
است؟ تعمیق ارزش های ملی و توجه به همبستگی ملی و افزایش انسجام ملی 
از دیگر مباحثی است که پرداختن به آن در برنامه هفتم می تواند در توسعه پایدار 

و موزون کشور مؤثر باشد.

سفرهای استانی؛ نمادین یا نمایشی؟ برنامه هفتم توسعه و مسائل پیش روی کشور
ادامه از صفحه اول


