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   سگ زرد برادر شغال است
فرشاد مهدي پور مدير مسئول روزنامه صبح نو در توئيتر 
درباره اظهارات مركل صدر اعظ��م آلمان در مورد ايران، 
نوشت: آنگال مركل صدراعظم آلمان در كنفرانس امنيتي 
مونيخ: بين اروپ��ا و امريكا در خصوص اي��ران اختالفات 

تاكتيكي وجود دارد اما هدف نهايي يكي است. 
.......................................................................................................................................

   ارتباط FATF با اسب سواري داعش
كاربري به نام زكي پديا نوشت: كشورهاي تركيه، ژاپن، امارات و عربستان عضو 
FATF هس��تند و همونطور كه همه مي دونيم اين پيمان باعث ش��د هزاران 
دستگاه تويوتا هايلوكس از ژاپن با پول عربستان و امارات و توسط تركيه براي 

داعش خريداري نشه و داعش مجبور بود تا آخر از اسب استفاده كنه.
.......................................................................................................................................

   چرا از اين كمك هاي بشردوستانه به يمن نمي شود؟
كاربري به نام رضا رمضان نژاد نوش��ت: امريكا )عامل تحريم ونزوئال( دو فروند 
هواپيماي نظامي كمك هاي بشردوستانه براي مردم ونزوئال فرستاده كلمبيا. 

سؤال: 
چرا از اين كمك هاي بشردوستانه به يمن نميشه؟

آها... گرفتم. اونا گوآيدو ندارن!
اول سر تسليم و حقارت فرود بيار. تا بعد بشر حسابت كنيم... 

.......................................................................................................................................
   چرا رفتيد  برجام آورديد؟

 محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري 
شنبه شب در جمع فعاالن اقتصادي با اش��اره به حماسه آفريني هاي مردم در 
۲۲بهمن امسال، گفت: امريكا با تحريم هاي اقتصادي از تمام توان خود براي 
ايجاد نارضايتي و شكاف بين حاكميت و ملت استفاده مي كند تا به هدف هاي 
سياسي خود برسد درحالي كه از بخش خصوصي مي توان تحريم ها را دور زد. 

يك فعال رسانه در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت:
 سؤال پيش مياد كه پس چرا رفتيد برجام آورديد؟

.......................................................................................................................................
   نظر بعيدي نژاد درباره سياست جديد امريكا در قبال برجام

»حميد بعيدي نژاد« سفير جمهوري اسالمي ايران در لندن در صفحه توئيترش 
با اش��اره به اظهارات »مايك پن��س« معاون رئيس جمهور امري��كا كه از اروپا 
خواسته از برجام خارج شود، نوشت: »امريكا كه از برجام خارج شد و تحريم هاي 
جديد را وضع كرد، رس��ماً اعالم كرد كه از ديگران نمي خواهد از برجام خارج 
شوند اما حاال در موضعي جديد، پنس در ورشو و مونيخ از اروپا قوياً مي خواهد 

از برجام خارج شود.«
وي با طرح اين س��ؤال كه »امريكا با پايان دادن به برجام به دنبال چيس��ت؟« 

مي نويسد: »سياست جديد امريكا نياز به تحليل دقيق دارد.«
مايك پنس ش��نبه در پنجاه وپنجمين كنفرانس امنيتي مونيخ طي اظهاراتي 
از كش��ورهاي اروپايي خواست كه از توافق هس��ته اي )برجام( خارج شوند و با 

»رهبري امريكا براي مقابله با ايران« همراهي كنند. 
معاون رئيس جمهور امريكا همچنين در س��خنراني اش در نشست ضدايراني 

»ورشو« بر لزوم خروج كشورهاي اروپايي از برجام تأكيد كرده بود. 
.......................................................................................................................................

   عراقچي: مماشات بس است
 سيدعباس عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه ايران با انتشار تصوير 
ديدار با »سوشما سواراج« وزير خارجه هند در توئيترش نوشت: »ايران 
و هند ظرف چند روز گذش��ته در اثر دو حمله ش��نيع تروريستي دچار 
تلفات زيادي ش��دند. امروز)ديروز( در ديدار با خانم سوشما سواراج وزير 
امور خارجه هند كه توقف كوتاهي در تهران داش��ت، براي همكاري هاي 
نزديك بين دو كشور به منظور مقابله با تروريسم در منطقه توافق كرديم. 

مماشات بس است.« 
خانم سوشما سواراج وزير امور خارجه هند امروز)ديروز( و هنگام توقفي 
كوتاه در تهران و پيش از عزيمت به اروپا با س��يدعباس عراقچي، معاون 
سياسي وزارت امور خارجه مالقات و پيرامون مسائل مورد عالقه دوجانبه 
و منطقه اي، تبادل نظر كرد. در اين ديدار، دو طرف ضمن محكوم كردن 
حوادث اخير تروريستي در سيستان و بلوچس��تان و همچنين سرينگر 
و ابراز هم��دردي متقابل بر ضرورت صلح و آرام��ش در منطقه از طريق 

گفت وگو تأكيد كردند. 
وزير امور خارجه هند همچني��ن نظر دولت متبوعش داير ب��ر عدم حمايت از 

تحريم هاي يكجانبه عليه كشورمان را مجدداً اعالم كرد. 
.......................................................................................................................................

   بزرگ ترين عقب نشيني در تاريخ ديپلماسي
گروت پورتر، پژوهش��گر صاحبنام امنيت بين الملل مي گويد: اجالس ورش��و 
بزرگ ترين عقب نشيني در تاريخ ديپلماسي است! بعد از آن همه هياهو و جنجال 
اوليه عليه ايران، امريكا نتوانست حتي دولت لهس��تان را وادار كند كه در يك 

بيانيه مشترك دوجانبه، يك بار به نام ايران اشاره شود.

حكاي�ت رويارويی اي�ران و امارات و عربس�تان 
و پاكس�تان و عملي�ات تروريس�تي و انتحاري 
اخي�ر ك�ه ب�ه ش�هادت 27ت�ن از پاس�داران 
انقاب اس�امي ايران منجر ش�د، فقط حكايت 
نيس�ت. خس�ارت  جب�ران  و  انتقام گي�ري 

 انتقام خون ش�هداي جوانان اين س�رزمين خود 
موضوع با اهميت و بزرگي است، اما مهم تر از آن 
عمل كردن به نحوي اس�ت كه احتمال تكرار اين 
اتفاقات را به صفر برساند. شايد تصور شود صرف 
آنكه زده اند، قرار اس�ت بزنيم كه قصاصي باشد 
و تمام اما قصاص هم فلس�فه اش صرف�ًا مجازات 
جاني نيس�ت. انتقام يا قصاص عاوه بر مجازات 
جاني، دست او را براي تكرار جنايت مي بندد و از 
سويي جانيان ديگر را هم عبرت مي آموزد كه اگر 
دست از پا خطا كنند، مجازاتي سخت و خشن در 
انتظار آنان است. به همين روال، اغماض در مقابل 
تروريست ها، هم آنان را براي انجام عمليات هاي 
بعدي جس�ورتر مي كند و هم پيام�ي ناخودآگاه 
به ديگر دش�منان ملت ايران اس�ت كه عمليات 
تروريستي در ايران مجازات ندارد. امنيت مردم 
شوخي نيست، قابل مذاكره هم نيست. نكته ديگر 
اما آن اس�ت كه انتقام گرفت�ن و زمينگير كردن 
تروريست ها براي فرماندهان نظامي ايران صرفًا 
يك رجزخواني سياس�ي نيس�ت. تجربه همين 
سال هاي اخير نشان مي دهد هر جا گفته اند انتقام 
مي گيري�م، در هفته هاي بعد خبر انتق�ام آمده و 
نشان داده وعده پاسداران انقاب اسامي، صادق 
بوده است. اين گزارش نگاهي اجمالي به وعده هاي 
صادق س�پاه پاسداران در س�ال هاي اخير است. 

    انتقام خون سردار اهلل دادي 
در بلندي هاي جوالن

اواخر دي ماه 93 بود. خبر تلخ و غمبار بود؛ بالگردهاي 
اسرائيلي، فرماندهان حزب اهلل لبنان در قنيطره سوريه 
)بلندي هاي جوالن( را هدف ق��رار دادند. حزب اهلل 
لبنان بيانيه داد و اعالم كرد اسامي شهدا را به زودي 
اعالم مي كند. اسامي كه اعالم ش��د، نام يك سردار 
ايراني هم اعالم شد؛ س��ردار محمدعلي اهلل دادي. با 
اعالم خبر ش��هادت پاس��دار ايراني در قنيطره و نيز 
جهاد مغنيه و تني چند از فرماندهان حزب اهلل لبنان، 
فرماندهان نظامي ايران و حزب اهلل لبنان از قصد انتقام 
گفتند، از جمله سردار سالمي تصريح كرد: »ما خلق 
نشده ايم كه دشمنان، فرزندان ما را از بين ببرند و بعد 
از آن بگذاريم كه راحت بخوابند. ما انتقام مي گيريم 
و آنها منتظر باشند، اما زمان و مكان آن را ما تعيين 

مي كنيم.« اس��رائيلي ها به هراس افتادند، روسيه را 
واسطه كردند كه مانع عمليات ايران و حزب اهلل شوند 
و يك مقام اطالعاتي اسرائيل به رويترز گفت: »ما از 
حضور اين فرمانده ايران��ي در كاروان حزب اهلل خبر 

نداشتيم و هدف اين حمله او نبوده است.« 
10روز بعد كاروان نظاميان اس��رائيلي در مزارع شبعا 
مورد حمله ح��زب اهلل لبنان قرار گرف��ت و تعدادي از 
فرماندهان اس��رائيلي كه تعداد كامل و هويت آنان از 
سوي ارتش اسرائيل سانسور شد، كشته شدند. شبكه۲ 
تلويزيون رژيم صهيونيس��تي، از انفج��ار 9 خودروي 
نظاميان صهيونيستي در اين عمليات خبر داد. حزب اهلل 
لبنان در بيانيه اي اعالم كرد كه اين عمليات بخشي از 
پاس��خ تجاوز صهيونيس��ت ها به قنيطره است و در 
جمله اي جالب تصريح كرد: »شهداي قنيطره انتقام 
گرفتند.« فرمانده كل سپاه هم در سخناني گفت: ما و 

حزب اهلل نداريم و انتقام حزب اهلل انتقام ماست. 
    انتقام حمله به مجلس و حرم امام)ره(

خرداد 96 تهران و بلكه كل ايران در شوك حمالت 

داعش به ساختمان مجلس شوراي اسالمي و حرم امام 
خميني)ره( قرار گرفت. بر باور امنيت داشتن خدشه 
وارد شده بود و الزم بود ضمن انتقام از تروريست هاي 
تكفيري، اين آرامش خاطر به ملت ايران برگردانده 
شود كه نيروهاي نظامي كشورتان حافظ امنيت شما 
هستند. س��پاه كه خود هم يك تن از نيروهايش در 
اين حمله شهيد شده بود، گفته بود انتقام اين حمله 
به امنيت مردم را خواهد گرفت. 10روز بعد در اواخر 
آخرين ش��ب قدر ماه رمضان، ش��ش فروند موشك 
بالس��تيك ميان برد توس��ط نيروي هوافضاي سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي از مرزهاي غربي ايران به 
سمت مواضع داعش )مقر فرماندهي و مراكز تجمع و 
پشتيباني( در منطقه ديرالزور شليك شد. سپاه اعالم 
كرد اين حمله موشكي به انتقام حمالت 17خرداد در 
تهران انجام شده است. نام هايي چون ابوعاصم الليبي 
و عبدالقادر الفراني، سعد الحسيني و الشيشاني داماد 
ابوبكر البغدادي در ميان كشته شدگان حمله موشكي 

ايران به داعش به چشم مي خورد. 

    انتقام شهادت 11بسيجي مريواني
30تير97 بود كه 10بسيجي شيعه و سني مريواني 
در حمله تروريس��ت هاي گروهك پژاك به پايگاه 
بسيج روستاي دري به شهادت رسيدند. اين حمله 
در نيمه شب انجام ش��د و چون پايگاه مذكور محل 
زاغه مهمات هم ب��ود، انفجار مهم��ات در جريان 
درگيري منجر به ش��هادت 11بس��يجي كرد شد. 
50روز بع��د در حالي كه تصور مي ش��د جمهوري 
اس��المي ايران قصدي براي گرفت��ن انتقام خون 
ش��هداي بس��يجي مريواني ندارد، هفت موش��ك 
كوتاه برد زمين به زمين فات��ح 110 از اروميه، مقر 
حزب دموكرات كردس��تان ع��راق را در حالي كه 
زمان برگزاري جلسه ش��وراي مركزي حزب بود، 
هدف قرار دادند. به گفته حزب دموكرات كردستان 
15نفر از اعضاي رهبري، كادرها و پيشمرگان اين 
حزب در اين حمالت كش��ته و ح��دود ۴0نفر نيز 
زخمي شدند كه با درگذشت يكي از مجروحان پس 
از گذشت 1۲روز، شمار كشتگان به 16نفر رسيد. 

سپاه پاسداران اعالم كرد كه اين حمله در پاسخ به 
حمله مس��لحانه اين گروه در تير 1397 به پاسگاه 
مرزي قرارگاه حمزه سيدالش��هدای نيروي زميني 
س��پاه در منطقه مريوان در استان كردستان كه به 
كشته شدن 10نفر از مرزبانان منجر شده بود و در پي 
بي توجهي سران اين گروه به هشدارهاي مسئوالن 
اقليم كردس��تان ع��راق، مبني بر ع��زم جمهوري 
اسالمي ايران براي برچيدن پايگاه هاي آنان و پايان 
بخشيدن به عمليات هاي مس��لحانه آنها در برخي 

مناطق مرزي غرب ايران انجام شده  است. 
    انتقام حمله تروريستي به رژه اهواز

31شهريور 97 روز تلخ حمله به رژه نيروهاي مسلح 
در اهواز بود؛ روزي كه نه فقط س��ربازان و نيروهاي 
نظامي كه مردم ع��ادي و زن��ان و كودكاني هم كه 
براي تماشاي رژه حاضر شده بودند، به خاك و خون 
كشيده ش��دند و پيكر خونين محمد طاهاي چهار 
س��اله نماد مظلوميت ملت ايران در برابر تروريسم 
شد. 10روز بعد سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با 
شش فروند موشك بالس��تيك و هفت فروند پهپاد 
رزمي، مواضع و مقرهاي داعش در ش��رق فرات در 
خاك سوريه را مورد هدف قرار داد. سپاه پاسداران 
در اطالعيه اي اعالم كرد كه اين عمليات در پي حمله 
مسلحانه به مردم و نيروهاي مس��لح حاضر در رژه 
نيروهاي مسلح در 31شهريور ماه به مناسبت سالروز 

آغاز جنگ صدام عليه ايران بوده  است. 
    باز هم انتقام می گيريم

»جيش الظل��م« در ماه ه��اي اخي��ر تحركاتي در 
سيس��تان و بلوچستان داش��ته و در آخرين مورد 

تعداد شهداي ما به ۲7تن رسيد. 
هم رئيس جمهور و هم فرماندهان سپاه پاسداران و 
هم مسئوالن ديگر ايراني از روز اول از انتقام گفتند 
و فرمانده سپاه رسماً به پاكستان، عربستان و امارات 
هش��دار داد اما جمالت فرمانده س��پاه در مراسم 
تش��ييع ش��هداي عمليات انتحاري زاهدان نشان 
از گاليه و نش��ان از دوگانگي مواض��ع برخي افراد 
در علني  و خصوصي داشت. او از رئيس جمهور به 
عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي درخواست 
كرد مطابق وعده اي كه داده است دستان سپاه را 
براي انتقام بيش از پيش باز بگذارد. حس��ام الدين 
آشنا هم كه گفته بود نبايد در دام انتقام بيفتيم و 
حرف از ديه گرفتن زده بود، با موج اعتراض مردم 
توئيت خود را حذف كرد. ح��اال بايد ديد آيا امكان 
انتقام فراهم مي ش��ود يا نه، وگرنه سپاه به تجربه 

نشان داده در وعده انتقام صادق است.

نگاهي به عمليات هاي انتقامي سپاه پاسداران از تروريست ها در سال هاي اخير

وعده صادق انتقام

ضرورت اتحاد مثلث مقاومت  
 با پيروزي انقالب اس��المي در ايران، سياس��ت هاي منطقه اي نظام سلطه با 
محوريت اسرائيل با تهديد جدي مواجه شد و تالش بسياري صورت دادند كه 
پرتوهاي انقالب ايران به خارج از كشور س��اطع نگردد. تحميل جنگ توسط 
حزب بعث عراق به ايران، دقيق ترين كاري بود كه در اين راستا صورت گرفت اما 
جنگ تمام شد و انقالب ايران قوي تر از گذشته اهداف خود را پي گرفت و هنوز 
به 30سالگي نرسيده بود كه رژيم صدام از بين رفت و دولتي همسو با ايران در 
عراق شكل گرفت. حدوداً يك دهه بعد سوريه گرفتار جنگ هولناك تروريستي 
تكفيري از طرف غرب و ارتجاع منطقه شد و سرانجام آن جنگ نيز به شكست 
تروريست ها و حاميان آنها و استحكام بيشتر روابط ايران با سوريه منجر شد اما 
دشمنان انقالب ايران و جبهه مقاومت دست از تالش براي مهندسي تحوالت 

منطقه با محوريت اسرائيل برنداشتند. 
اكنون سه كشور ايران، عراق و سوريه دشمنان مشتركي دارند؛ امريكا، اسرائيل، 
مرتجعين عرب و تفكر تكفيري تروريس��تي منبعث از آنها. در حوزه فرهنگي، 
اقتصادي و مباحث قوميتي هم با تهديدات مش��ابهي مواجهند. از آن طرف در 
حوزه توانمندي ها هم اشتراكاتي دارند، هر س��ه تجربه جنگ عليه تروريسم و 
متجاوزان را دارند، هر سه به ارتجاع منطقه بي اعتمادند، هر سه طعم تجاوز امريكا 

را چشيده اند و هر سه در مواقع نياز به هم كمك كرده اند. 
 اين س��ه كش��ور در مجموع 1۴0ميليون نفر جمعيت دارند كه از مجموع 
جمعيت كشورهاي منطقه خيلي بيشتر است. اين در حالي است كه جمعيت 
شش كشور شوراي همكاري خليج فارس به همراه اردن حدود 66ميليون 
نفر مي باشد. مجموع وسعت سرزميني اين سه كشور و قواي مسلح آنها به 
عالوه تجربه ارزش��مندي كه در حوزه دفاعي دارند، قدرت بي نظيري را در 
اختيار آنها قرار داده است. منابع انرژي آنها خصوصاً ايران و عراق و بازار توليد 
و مصرف قابل توجه، همه حاكي از توان بالفعل و بالقوه عظيمي است كه در 

اختيار اين سه كشور قرار دارد. 
بي ترديد با توجه به شرايط منطقه و اين سه كشور و زمزمه هاي توطئه امريكا و 
صهيونيسم مبني بر ايجاد ناتوي عربي، بهترين زمان براي اتحاد راهبردي آنها 
در حوزه هاي دفاعي، امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي هم اكنون است و در 
صورتي كه اين اتحاد راهبردي به صورت كاربردي تدوين گردد و منافع حاصل از 
آن ملموس باشد، كشورهاي ديگري نيز خواهان تعامل با آن خواهند شد مانند 
لبنان و كشورهايي كه از تهديدات گفته شده احساس خطر مي كنند.  اگر دستگاه 
ديپلماسي كشور با توجه به رويه  آن، اهتمامي به اين موضوع ندارد، شوراي عالي 
امنيت ملي مي تواند اين موضوع را در دستور كار بررسي و امكان سنجي قرار دهد. 
طبيعتاً قدرت اين سه كش��ور در صورتي كه هم افزا گردند، مهندسي تحوالت 

منطقه را به نفع جهان اسالم و منافع ملل آن رقم خواهد زد. 

كبري آسوپار
   گزارش  یک

رهبر معظم انقاب اس�امي در بيانيه اخير خود به مناس�بت 
40س�الگي انق�اب اس�امي ب�ه حوزه ه�اي گوناگون�ي در 
خصوص آينده نظ�ام جمه�وري اس�امي و جهت گيري هاي 
آين�ده آن پرداختن�د. اي�ن بياني�ه ك�ه در حقيق�ت يكي از 
مهم تري�ن و راهبردي تري�ن اس�ناد باالدس�تي در نظ�ام 
جمه�وري اس�امي اي�ران محس�وب مي ش�ود، ع�اوه ب�ر 
روش�ن كردن چش�م انداز هاي آينده نظام به آسيب شناسي 
برخي از نقاط ضعف كش�ور و گوش�زد ك�ردن  آن مي پردازد. 
از مهم ترين مباحثي كه رهبري در بيانيه اخير خود به آن پرداخته اند 
طهارت اقتصادي مجموعه مسئوالن نظام جمهوري اسالمي است. 
ايشان در بيانيه خود تصريح مي كنند: همه بايد بدانند كه طهارت 
اقتصادي ش��رط مش��روعيت همه  مقامات حكوم��ت جمهوري 
اسالمي است. همه بايد از ش��يطان حرص برحذر باشند و از لقمه  
حرام بگريزند و از خداوند در اين باره كمك بخواهند و دستگاه هاي 
نظارتي و دولتي بايد با قاطعيت و حساسيت، از تشكيل نطفه فساد 
پيشگيري و با رشد آن مبارزه كنند. اين مبارزه نيازمند انسان هايي 
با ايمان و جهادگر و منيع الّطبع با دس��تاني پاك و دل هايي نوراني 
است و دستگاه هاي نظارتي و دولتي بايد با قاطعيت و حساسيت از 

تشكيل نطفه فساد پيشگيري و با رشد آن مبارزه كنند.  
اين طهارت اقتص��ادي در بيانيه رهبر معظم انقالب اس��المي در 
حقيقت به بخش��ي از جرائم در داخل سيس��تم اقتصادي كشور 
مي پردازد كه ما آن را با نام فس��اد ديواني مي شناسيم، البته رهبر 
معظم انقالب اسالمي اولين بار نيست كه بحث فساد را اين چنين 
مطرح مي كنند. فرمان هشت ماده اي ايشان در سال 1380 هنوز 
مي تواند به عنوان منشوري براي مبارزه با فساد اقتصادي شناخته 
شود. حال سؤال اصلي اين اس��ت كه ابعاد آسيب فساد ديواني در 

ايران به چه اندازه است و منشأ رشد آن چيست؟ 
    فساد ديواني و آنچه بر سر كشورها مي آيد

فساد ديواني و سازماني و ارتباط آن با مراكز و مراجع قدرت سياسي 
در طول تاريخ همواره به عن��وان يكي از مهم تري��ن عوامل ايجاد 

بحران هاي مهم اجتماعي شناخته  شده است. 
در طول سال هاي پس از انقالب صنعتي و به خصوص در قرن بيستم، 
پيشرفت اقتصاد و نظام هاي س��رمايه داري در قالب هاي گوناگون 
منجر به ايجاد شكل هاي جديدي از همكاري هاي فساد اقتصادي و 
مراكز قدرت سياسي و همچنين عوامل درگيركننده آن بوده است. 
ايران نيز به عنوان يكي از كشورهايي كه در طول قرن بيستم شاهد 
استقرار نظام اداري به سبك غربي و اجراشدن برنامه هاي توسعه اي 
طبق الگوهاي سرمايه داري بوده، از اين آسيب دور نمانده و در طول 
50سال گذشته اشكال جديدي از فساد اقتصادي نظام حاكم را با 
خود درگير كرده است. يقه س��فيدها در تعريف متداول به افرادي 
گفته مي شود كه در سمت هاي اجرايي و مديريتي مشغول به كار 
هستند كه معموال شامل افراد داراي موقعيت اجتماعي باال و در عين 
حال وابسته به قدرت و ثروت مي شود. مجرمان يقه سفيد معموال 
برخالف مجرمان يقه آبي مرتكب جرائمي نمي شوند كه از توانمندي 
بااليي برخوردار است اما به دليل وابستگي به سيستم داخلي نظام، 
تالش مي كنند نظام قضايي، اجراي��ي و تقنيني را تحت تاثير قرار 
دهند. مهم ترين عامل رشد نيروهاي يقه سفيد در هر مجموعه اي، 
دولت هاي منبسط و سيستم هاي اداري در حال رشدي است كه 
تالش مي كنند اركان مختلف اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهند 
و با توجه به اينكه در طول ۲0سال گذشته حجم دولت و نظام اداري 
در سيستم اقتصادي ايران با رشد قابل توجهي روبه رو بوده است، 
دور از ذهن نيست كه امروز مهم ترين درگيري نظام اقتصادي ايران 

با فساد سيستمي مرتبط با جرائم يقه سفيدهاست. 
جرم يقه سفيد )white- collar crime( براي اولين بار توسط 
جامعه شناس و جرم شناس معروف قرن بيستم پروفسور سوزرلند 
در س��ال 1939 و پس از بحران اقتصادي معروف اياالت متحده 
در انجمن جامعه شناسان امريكا و طي يك سخنراني مطرح شد. 
وي جرم يقه س��فيد را جرمي عنوان كرد كه ي��ك فرد محترم و 
صاحب نفوذ اجتماعي در فرآيند شغلي خويش مرتكب مي شود. 
يقه س��فيدها آموخته اند كه چگونه از موقعيت خ��ود در عرصه 

كسب و كار براي انباشت ثروت استفاده كنند. آنها دانش آموخته، 
صاحب نفوذ و محترم هس��تند و تواناي��ي آن را دارند كه خود يا 

رفيقان خود را در سمت هايي نزديك به ثروت بنشانند. 
   وقتي فساد اوج مي گيرد

با قاطعيت مي توان گفت كه دهه 60 به داليل گوناگون از دوره هايي 
بود كه جرائم مرتبط با يقه س��فيدها كمترين ش��يوع در ايران را 
داش��ت. از مهم ترين داليل اين روند مي ت��وان به حضور فرهنگ 
شهادت و استقالل طلبي در متن جامعه ايراني اشاره كرد. با پايان 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران و به وجود آمدن فضاي سياسي و 
اجتماعي جديد در درون نظام جمهوري اسالمي زمينه براي اجراي 

برنامه هاي جديد اقتصادي و سياسي در كشور فراهم شد. 
اين فضاي جديد متأث��ر از چند مؤلفه جدي��د در عرصه داخلي و 
خارجي بود؛ از سويي با اضمحالل اتحاد جماهير شوروي و بلوك 
ش��رق و تفوق غرب در عرصه سياس��ي و جهاني ايدئولوژي هاي 
چپ گرايانه با خلئي اساس��ي روبه رو ش��دند كه س��بب ش��د تا 
انديش��ه هاي سوسياليس��تي و عدالت گرايانه نيز از روند تفكرات 
رهبران و مديران اجرايي كشورهاي در حال توسعه خارج شوند، 
از سوي ديگر رشد جهشي برخي از كشورهاي تحت زعامت بلوك 
غرب كه روشن ترين نمونه آن در كش��ورهاي موسوم به ببرهاي 
آسيايي در ناحيه جنوب شرقي آسيا بود، بسياري از رهبران جهان 
سوم را به اين تفكر س��وق داد كه آزادسازي اقتصادي و گسترش 
فضاي سرمايه داري مي تواند سبب رشد و جبران عقب ماندگي هاي 
گذشته شود. فضاي ذهني مديران نظام جمهوري اسالمي ايران نيز 
در آن مقطع از اين فضاي بين المللي بي تاثير نبود و ما شاهد بوديم 
كه پس از پايان جنگ همين الزام��ات بين المللي و البته تقاضاي 
داخلي براي ايجاد گشايش اقتصادي سبب اجراي سياست هايي 

شد كه از آن به عنوان دولت سازندگي نام برده مي شود. 
اي��ن سياس��ت ها ك��ه نقط��ه اوج آن در دوران چهار س��اله اول 
رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني ايجاد شد، متكي بر آزادسازي 
بازار داخلي اعم از واردات و همچنين فروش ارز، زمينه سازي براي 

ورود سرمايه هاي خارجي به كشور و همچنين توسعه مصرف داخلي 
به عنوان روشي براي تحريك بازار و ايجاد رونق براي صنايع داخلي 
بود.اين سياس��ت اقتصادي و اجتماعي گرچه بعضاً به بهبود مالي 
طبقات تهيدست روستايي و افزايش عظيم طبقه متوسط و هجوم 
بخش كثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد اما نتوانست در ميان 
اين گروه ها حس تأمين و رضايت را به وجود آورد، از سويي ديگر اين 
طبقه متوسط جديد فاقد الگوهاي يك طبقه متوسط مولد همانند 

آنچه در كشورهاي غربي شكل گرفته است، بود. 
اين طبقه متوس��ط جدي��د عماًل به دنب��ال باال ب��ردن مصرف 
كمپاني هاي جهاني بود كه به تبع آن افزاي��ش گروه هاي دالل 
و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كاالهاي مصرفي را 
ايجاد كرد، در قلب اين طبقه متوسط نوع جديدي از تراكم و ثروت 

شكل گرفت و به ظهور طبقه جديدي از ثروتمندان انجاميد. 
    كليد گمشده طهارت اقتصادي

اين طبقه جديد ار ثروتمندان به همراه ائتالف با مديران بوروكرات 
و غيرانقالبي منش��أ اصلي بحث فس��اد در داخل نظام جمهوري 
اس��المي ايران هس��تند. نگاهي به مهم ترين مفاسد اقتصادي در 
طول چندين سال گذشته نشان مي دهد منشأ اصلي فسادهايي 
با رقم چندين هزارميليارد تومان��ي مديران بوروكراتي بوده اند كه 
منافع خود را با طبقه نوكيس��ه پيوند زده اند، از اين رو واضح است 
كه كليد مبارزه با فساد اقتصادي در داخل كشور بايد مبارزه با اين 
طبقه نوكيسه و پيوند نامبارك آن با برخي مديران دولتي در داخل 
نظام جمهوري اسالمي ايران اس��ت. نگاهي به بيانيه رهبر معظم 
انقالب اسالمي نشان مي دهد طهارت اقتصادي مديران مهم ترين 
راه مقابله با چنين شبكه اي است كه البته نياز به الزاماتي همچون 

شفاف سازي و پاسخگو كردن نظام اجرايي كشور دارد. 
اين الزامات بايد به عنوان مهم ترين دستور كار نهادهاي قانونگذاري و 
نظارتي در دهه پنجم انقالب اسالمي مورد توجه قرار بگيرد تا زمينه 
ريشه كني فساد در داخل كشور بر اساس بيانات رهبري فراهم شود؛ 

مسيري كه طي كردن آن سخت ولي ممكن است. 

نگاهي به جهت گيري بيانيه گام دوم انقاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي 

تضمین طهارت اقتصادي مسئوالن با نظارت و مبارزه قاطع با فساد
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رئي�س مجل�س ش��وراي اس�ام�ي ضمن محك�وم ك�ردن 
ح�ادثه ت�روريس�ت�ي زاه�دان گف�ت: دول�ت پاكس�ت�ان 
باي�د پاس�خگ�وي اق�دام ت�روريس�ت�ي زاه�دان باش��د. 
به گزارش تسنيم، علي الريجاني در جلسه علني ديروز مجلس، در 
نطق پيش از دس��تور خود ضمن محكوم كردن حادثه تروريستي 
زاهدان كه منجر به شهادت ۲7تن از نيروهاي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي شد، گفت: شهادت برادران مجاهد سپاه در حادثه تروريستي 
سيستان و بلوچستان، ملت ايران را داغدار كرد كه به خانواده هاي 
آنها تس��ليت عرض مي كنم. وي با بيان اينكه وزارت امور خارجه و 

دستگاه امنيتي بايد حادثه تروريستي زاهدان را با جديت پيگيري 
و رسيدگي كنند، اظهار داشت: دولت پاكستان، بايد پاسخگوي اين 
اقدام باشد كه از سرزمين اين كشور گروه تروريستي، حادثه سيستان 
و بلوچستان و طراحي هاي خود را انجام داده و به آن عمل كرده است. 
در اين مقطع پاكستان نمي تواند غيرمسئوالنه عمل كند و با تمام 
احترامي كه براي دولت همسايه پاكس��تان قائل هستيم، اين گونه 

رفتارها سطح همكاري دو كشور را به شدت مخدوش مي كند. 
   اجاس ورشو نشان دهنده دست خالي امريكا بود

الريجان��ي در ادام��ه ب��ا بيان اينك��ه اق��دام عجوالن��ه امريكا و 

رژيم صهيونيستي در كنفرانس 
سبك ورشو نشانگر دست خالي 
آنها بود، تأكيد ك��رد: نتيجه اين  
همه س��روصدا چند س��خنراني 
تكراري و بي محتوا بود كه نشان 
داد امري��كا ملعب��ه دس��ت يك 
گروهك تروريس��تی قرار گرفته 
و با تخيالت در صحنه ديپلماسي ظاهر شده است، بيش از آنكه 
امريكا و رژيم صهيونيستي براي ايران فضاسازي كنند، خود را در 

قلمرو بين المللي نفله و بي مقدار كردند. 
   درخواست از مركز پژوهش ها در مورد بيانيه رهبري

رئيس مجلس همچنين با اشاره به بيانيه »گام دوم انقالب« كه 
از سوي مقام معظم رهبري منتشر و تبيين شد، گفت: اين پيام 
از محتواي غني براي آينده انقالب اس��المي برخوردار اس��ت و 
اجزاي منسجم آن، مسير حركت كشور را براي حكمرانان و ملت 
مش��خص مي كند. مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
براي تحقق اين پي��ام اقدامات الزم را طراحي كن��د و در اختيار 

كميسيون هاي تخصصي قرار دهد.

الريجاني:

دولت پاكستان بايد پاسخگوي اقدام تروريستي زاهدان باشد

   مجلس


