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هواشناسی از وقوع سیالب در کشور داد، محمد حسین 
نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در برنامه ای 
تلویزیونی می گوید بسیاری از افردی که در سیل شهر 
استهبان در استان فارس جان خود را از دست دادند، از 

وقوع سیل بی اطالع بودند.

برخوردی با ترک فعل کنندگان نشده است
گرچه در ادبیات سیاسی – قضایی در 2سال اخیر، واژه 
ترک فعل بارها از زبان مسئوالن مختلف شنیده  شده 
و بر ضرورت برخورد با افرادی که در انجام وظایف خود 
اهمال می کنند تأکید شده است، اما نماینده مردم یزد 
در مجلس اعتقاد دارد هنوز اقدام جدی از ســوی قوه 
قضاییه برای برخورد با ترک فعل کنندگان انجام نشده 
است: »ارزیابی های ما نشان می دهد هنوز برخوردی با 
مدیرانی که به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند 
انجام نشده است. دستگاه قضایی با توجه به جایگاهی 
که دارد، می تواند با متخلفــان به گونه ای عبرت آموز 
برخورد کنــد.« محمدصالح جــوکار، بی توجهی به 
اجرای قوانین پیشگیری از بحران را ازجمله مصادیق 
ترک فعل مدیران می دانــد و می افزاید: »هنگامی که 
می بینیم سیل درست در نقطه ای که قبال در آنجا به 
مردم خسارت  زده است، رخ می دهد، این نشان دهنده 

این است که مسئوالن به وظایفی که برعهده داشته اند 
به درستی عمل نکرده اند. این مصداق ترک فعل است.« 
با این حال، برخی مدیران دســتگاه های اجرایی نبود 
آیین نامه هــای اجرایی برای عمل بــه قانون را علت 
عمل نشدن به قوانین مصوب مجلس می دانند. جوکار 
این بهانه را برای ترک فعــل وارد می داند و می گوید: 
»وظیفه مجلس تصویب قانون و وظیفه دولت تدوین 
آیین نامه  های اجرایی اســت. هنوز بسیاری از قوانین 
مجلس معطل تدوین آیین نامه از سوی دولت است تا 
مدیران بدانند با چه سازوکاری باید قانون را اجرا کنند. 
این نقص باید اصالح شود تا بیش از این شاهد ترک فعل 
مسئوالن نباشیم.« در این میان، رئیس قوه قضاییه در 
دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس به این ضعف 
دستگاه ها در ترک فعل قانون اشاره می کند و با تأکید 
می گویــد: اگر قانون قابل اجر است باید اجرا شود و اگر 
اجرا شدنی نیست باید با ارائه دالیل متقن، نسبت به 

اصالح آن عمل کرد.

برخورد با حکومتی های متخلف
ماجرای برخورد با تخلفــات و ترک فعل ها در ماه ها و 
هفته های اخیر در دستگاه عدلیه، رویکردی جدی تر 
به خود گرفته اســت. رئیس قوه قضاییــه  برخورد با 

تخلفاتی را که از ســوی مدیران و دســت اندرکاران 
دستگاه های اجرایی انجام می شود اولویت رسیدگی 
عدلیه معرفی می کند و می گوید: »مدیران حکومت 
مسئولیت ها را به امانت در اختیار دارند و باید به درستی، 
بهنگام و با امانتداری وظیفه خود را انجام دهند و در 
این مسیر قانون را درنظر بگیرند. اگر تخلفی از ناحیه 
حکومت و مردم است، برخورد با تخلف حکومتی ها باید 
اولویت باشد.« غالمحسین محسنی اژه ای به موضوع 
اشغال بستر، حریم و ساحل رودخانه ها و دریاها اشاره 
کرد و با طرح این پرسش که چه کسانی این اراضی را 
اشغال کرده اند، گفت: »عمده بستر رودخانه ها و حریم 
آن را حکومتی ها اشغال کرده اند. نمی گویم مردم این 
کار را نکرده انــد اما وقتی مردم می بینند 2دســتگاه 
دولتی آمده اند و حریم را اشغال کرده اند، شهروندان 
هم می آیند و تخلــف می کنند.« موضوعی که رئیس 
دستگاه قضا به آن اشاره می کند که در ماه های اخیر 
منجر به برخورد با ساخت و سازهای دولتی در حریم 
رودخانه ها و بستر دریاها شده اســت. بر این اساس، 
بسیاری از ساخت وسازهای انجام شده قلع و قمع شده 
است؛ اقدامی که با انجام آن، ساخت و سازهای شخصی 
مردم نیز مشمول اجرای قانون شده و نسبت به تخریب 

آن با مشارکت مالکان اقدام شده است.

قانون »ترک فعل «معطل آیین نامه  اجرایی
جوکار: هنگامی که سیل درنقطه ای که قبال به مردم خسارت زده است، رخ می دهد یعنی مسئوالن به وظیفه خود، درست عمل نکرده اند
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ناکامی در فتح شبه قاره
فرانسه، چهارمین کشــور اروپایی است که »کمپانی هند 
شــرقی« خود را پس از پرتغال، انگلیس و هلند و به تقلید 
از آنها و در تداوم راه آنها به پا کرد. آرزوی فتح ســرزمینی 
در هند و تجارت ســودمند با شرق، فرانســوی ها را نیز به 
فکر راه اندازی »کمپانی هندشرقی فرانسه« انداخت. این 
کمپانی در ســال1664 میالدی، توســط »ژان باپتیست 

کالبر«، وزیر مالیه »لوئی چهاردهم«، تأسیس شد.
شاه و خانواده سلطنتی و شهرداری ها، با سرمایه 15میلیون 
لیره در تأمین سهام اولیه آن نقش داشتند. فرانسوی ها در 
سال1669، دو بندر در سرزمین شــبه قاره هند را اشغال 
کردند؛ ولی با تهاجم هلندی ها عقب نشستند. فرانسوی ها 
با سماجت و خشونت کار خود را پیش بردند و سرانجام در 
سال1674، 10سال پس از تأســیس کمپانی، نخستین 
پایگاه خود را در ســواحل هند در بندر »پاندیچری« برپا 
کردند و چندی بعد در سال1690، دفاتر و شعب کمپانی 
هندشرقی در چاندرانگر، سورت، باالسور و قاسم بازار هند 
راه اندازی شد. فرانسوی ها حوزه تجاری خود را تا ایران در 
غرب و چین در شرق گسترش دادند و در این مناطق نیز 

دفاتری راه اندازی کردند.
در سال1719 کمپانی هندشــرقی فرانسه با کمپانی های 
مســتعمراتی فرانســه در قاره آمریکا و آفریقا ادغام شد و 
تجار فرانسوی در ســال1722 با حجم بیشتری وارد بندر 
پاندیچری هند شدند و مبارزه گسترده ای را با انگلیسی ها 
آغاز کردند. به واقع منازعات استعماری فرانسه و انگلیس 
که از ســال های متمادی در قاره اروپا و آمریکا بین این دو 
کشور آغاز شده بود، به سرزمین های شرقی نیز کشیده شد.
آنچه در مسیر این تقابل رخ داد شکســت فرانسوی ها از 
انگلیسی ها بود. آنها تاب رقابت با رقیب دیرینه و قدرتمند 
خود را نداشتند و مجبور شدند سرزمین ثروتمند شبه قاره 
هند را به بریتانیا واگذار کننــد؛ همانطور که این کمپانی 
در حوزه های دیگر نیز چندان موفق نبود . در سال1730 
کمپانی، تجارت برده خود را در آفریقا از دست داد و سال 
بعد تجارتش در »لوئیزیانا« از دست رفت. در سال1736، 
تجارت قهوه با آمریکایی ها از دســت کمپانی خارج شد. 
فعالیت کمپانی هندشرقی فرانسه، درنهایت توسط فرمان 
سلطنتی 1769، معلق شد و سرانجام با انقالب فرانسه از 

بین رفت.
در قرن نوزدهم بــود که فرانســوی ها مجددا به آســیا 
بازگشتند و آن زمان که همانند بریتانیا در جست وجوی 
راهی برای نفوذ به داخل چین بودند، شــروع به گسترش 
نفوذ و دخالــت در ویتنام کردند و بخش هــای مهمی از 
سرزمین هندوچین را از ســال1840 میالدی به بعد به 

اشغال خود درآوردند.

سرلشکر صفوی
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

قــدرت سیاســی، اقتصــادی و تأثیرگــذاری 
آمریکا در مســائل جهانــی کاهــش یافته و 
شــکاف میــان ترامــپ و بایــدن هنــوز درون 
آمریکا وجود دارد و این شکاف عمیق درون 
جامعه آمریکا زنده و فعال اســت و احتماال 
در انتخابات آینده آمریکا خودش را نشــان 

خواهد داد./فارس

روح هللا متفکرآزاد
نماینده مجلس

نقش آفرینــی احــزاب بــرای ارائــه برنامه هــای 
داوطلبــان انتخابات مجلــس و پاســخگویی در 
قبال عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بسیار مهم است که حتماً باید در اصالح قانون 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی این موضوع 
نیز درنظر گرفته شود. درواقع برخی از بخش های 
قانون انتخابات مجلس خوب اســت اما برخی 

موارد نیاز به اصالح دارد./ تسنیم

ضرورت توجه بیشتر به 
دیپلماسی اقتصادی

جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس با اشــاره به ضــرورت توجه 
سفارتخانه های ایران در خارج از کشور به دیپلماسی 
اقتصادی، گفت: دیپلماسی اقتصادی باید فعال تر 
باشد تا به حال تنها از ظرفیت سیاسی کشورهایی 
که با آنها ارتباط داشــته ایم اســتفاده می کردیم، 
به خصوص با کشورهای لبنان، سوریه و عراق. این 
در حالی است که باید با این کشورها روابط تجاری 

بیشتری داشته باشیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در فضای 
دیپلماسی اقتصادی نباید به کشورهای همسایه یا 
منطقه بسنده کرد. می توانیم با کشورهایی که با ایران 
تخاصم و دشمنی ندارند روابط اقتصادی برقرار کرد.

وی بیان کرد: نباید نگاه مان به برجام باشد؛ از این رو 
الزم اســت روابط اقتصادی مان را با سایر کشورها 
افزایش دهیم تا اگر برجام احیا نشد بتوانیم مشکالت 

کشور را در ارتباط با سایر کشورها رفع کنیم.

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

5آبان 99، هنگامی که ســیدابراهیم رئیسی، 
قاضی القضات کشور بود، کلمه ای جدید را وارد 
ادبیات قضایی کشور کرد؛ »ترک فعل«. قانونی که 
براساس آن سازمان بازرسی مکلف شد در حفظ 
حقوق عامه و نظارت بر حســن اجرای قوانین، 
عملکرد مدیران را نظارت کنــد. این قانون، 
مدیران و سرپرستان بالفصل در دستگاه های 
اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط 
سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و 
موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار 
ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند. با 
گذشت  نزدیک به 20ماه از ابالغ این دستورالعمل 
و در پی وقوع سیالب اخیر در کشور که منجر به 
فوت 69هموطن شــد، این موضع و ابالغیه بار 

دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

هزاران میلیارد تومان خســارت به امــوال عمومی 
و دولتی در ســیالب اخیر وارد شــده اســت که بار 
دیگر، انتقــاد از ترک فعل مدیران مرتبط با مســئله 
مدیریت و پیشــگیری از بحران   را افزایش داده است. 
مهرداد بذرپــاش، رئیس دیوان محاســبات یکی از 
جدی تریــن انتقادها را درباره ترک فعل مســئوالن  
داشته و  از رویه ســازمان هواشناسی، این سازمان را 
به ترک فعل در انجام وظیفه متهــم و بیان کرده بود: 
»باوجود گذشت 5 سال از تصویب قانون هوای پاک، 
مطابق ماده 26 قانون، ســازمان هواشناســی مکلف 
بود ظرف 2سال شبکه ملی هشــدار و پیش آگاهی 
رخدادهای سیل، توفان و گردوغبار را تکمیل کند، این 
مهم انجام نشده است. ترک فعل صورت گرفته، به زودی 
در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.« 
بالفاصله بعد از اظهارنظر رئیس دیوان محاســبات، 
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
هواشناســی با رد این اتهام به همشهری گفت: »این 
سازمان بر اساس امکانات و تجهیزاتی که دارد، وقوع 
سیل را از قبل اعالم کرده  و آنچه را که باید انجام داده 
اســت.« صادق ضیائیان ادامه می  دهد: »این سازمان 
وظیفه اش را در هشــدار به دســتگاه ها و مردم انجام 
داده  و نباید پاســخگوی کم کاری دستگاه های دیگر 
در این زمینه باشد.« با وجود هشدارهایی که سازمان 

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی
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