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 نمي خواهي بزرگ ترين بخش جامعه ات را بشناسي؟
 حسين دهباشي در توئيتي در مورد پياده روي اربعين خطاب 
به مخالفان نوش��ته: بيخ گوش ما دهها ميلي��ون نفر يكي از 
بزرگ ترين تجمعات بشري را برگزار مي كنند، حتي كنجكاو 
هم نمي شوي كه چرا؟ فقط تصورش را بكن كه قرار بود آب و 
نان و امنيت اين سيل خروشان جمعيت را به دولت ها بسپارند، ممكن بود؟ اصاًل 

شما مخالف، نمي خواهي بزرگ ترين بخش از جامعه ات را بشناسي؟
----------------------------------------------------------

  فشار امريكا به دولت عراق
 مينا ورشوچي نوشته: دولت ترامپ عراق را تحت فشار قرار داده است تا قرارداد 5 
ميليارد دالري اين كشور با شركت  زيمنس  را كه در جهت توسعه برق اين كشور 

است را لغو كند تا شرايط براي ورود شركت  جنرال الكتريك فراهم شود. 
---------------------------------------------------------- 

  اثر ليست شبهه  ناك؟!
 علي قلهكي توئيت زده كه اعضاي ش��وراي ش��هر تهران فكر مي كنند دستگاه 
امام حس��ين منتظر پول آنهاست! مسيحي و آش��وري و زرتشتي درك كردند 
كه»حسين كيست« و »حرفش چيست« ولي نماينده هاي شوراي شهر تهران، 
خير! شايد ليستي كه با باج ۲ميلياردي و پول هاي شبهه ناك بسته شده، حاال 

اثر خود را عيان كرده!
----------------------------------------------------------

   خون رنگين خاشقچي
 احمدرضا بيضايي نوشته: وزير اقتصاد فرانسه، وزير اقتصاد هلند و وزير تجارت 
انگليس از شركت تو كنفرانس س��رمايه گذارى عربستان اعالم انصراف كردن. 
ميگن به خاطر قتل خاشقچى. ميگم خون خاشقچى از خون كودكان يمنى براى 

اروپايى ها رنگين تر شده يا چى؟
----------------------------------------------------------

  خودسري مجري شبكه 3
حسين كازروني در توئيتي نوشته: با اين تكثر رسانه، چرا سر فردوسي پور اينقدر 
بحث بيخود ميشه؟! اگر ادعاي ديده شدن ۹۰ به خاطر ايشون درست باشه، ديگه 
نبايد از تغيير محل پخش بترسن و جنجال كنن. بروند در رسانه هاي اينترنتي و 
مخاطب خود را آنجا بيابند و اگر مخاطبش وابسته به شبكه ۳ است كه بايد تابع 

مديريت باشد نه خودسر!
----------------------------------------------------------

  آيا جهان فقط امريكاست؟!
 شهريار زرشناس توئيت زده كه آقايان حتي با كشورهاي  اقتصاد شانگهاي وارد 
 معامله نمي ش��وند و جهان را خالصه كرده اند در  امري��كا و اتحاديه اروپا، بحث 
»با كدخدا ببنديم«! اين نگاه  نئوليبرال، غرب زده وابسته محور است كه ما را دچار 

مشكل كرده است، آيا جهان در اين چند كشور خالصه شده است؟!
----------------------------------------------------------

  فرصتي تازه براي مديران شبكه 3
 عباس كالهدوز نوش��ته: ناز و كرش��مه و روي آنتن نيامدن  فردوسي پور يعني 
خلق ظرفيت تازه براي  مديران شبكه ۳ در راستاي به كارگيري مجريان خالق 
و غيرآلوده و جايگزين ك��ردن آنها به جاي يك مافياي ۲۰س��اله فوتبالي. اين 

فرصت مغتنمي است.  
----------------------------------------------------------

  ارزش رسانه
 حسن خجسته در توئيتي آورده: در پيش نويس قانون جديد ضد تروريسم انگليس، 
تنها براي يك كليك روي محتواي آنالين تروريستي تا ۱5 سال زندان در نظر گرفته 
شده است. رس��انه ارزش ژئوپلتيكي دارد. قدرت هاي جهاني اجازه نخواهند داد 

جريان اصلي رسانه از اختيار خارج شود. تروريسم را آنها تعريف مي كنند. 
----------------------------------------------------------

  غفلت از يك اصل رسانه اي
 سيده راضيه حسيني در توئيتي نوشته: تو  هيچ سازمان رسانه اي، مجري يا هر 
نيروي خيلي مشهور و ذي نفوذ، حق نداره از اصول و چارچوب هاي حاكم بر اون 
س��ازمان تخطي كنه. فردوس��ي پور كه داره دكتراي مديريت رسانه مي خونه، 
همچين اصل بديهي رو متوجه نيس��ت؟ يا متوجه هس��ت و از ناآگاهي جامعه 

نسبت به اين موضوع سوءاستفاده مي كنه؟
----------------------------------------------------------

  گول شرمن را نخوريد!
مجتبي آزاد نوشته: وندي شرمن: »خروج ترامپ از برجام ما را منزوي مي كند.« 
منتظريم اصالح طلب ها با استناد به گفته شرمن تالش كنن دشمني ۴۰ساله 
امريكا با ايران رو به دشمني ترامپ)شخص( و ايران تقليل بدن؛ روشي كه زمان 
اوباما شدت گرفت و روحاني اوباما را مؤدب يافت و برجام رو به ما تحميل كرد. 

ما گول بخور نيستيم. 

تروريست ها در حادثه ميرجاوه
 وحدت مردم را هدف قرار داده بودند

م�ردم  وح�دت  ميرج�اوه  حادث�ه  در  تروريس�ت ها 
بودن�د.  داده  ق�رار  ه�دف  را  بلوچس�تان  و  سيس�تان 
به گزارش مهر، س��ردار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه عصر ديروز 
در ديدار صميمي با سران طوايف و ريش سفيدان سيستان و بلوچستان گفت: 
حادثه ربودن مرزبانان در منطقه »لولكدان« ميرجاوه مستقيماً وحدت و اقتدار 
طوايف و مسئوليت پذيري آنان و جلوگيري از ناامني در مرزها را نشانه گرفته 

است. 
وي افزود: سپاه با همكاري شما سران طوايف بخش عمده اي از اقدامات خود را 
به محروميت زاديي و مردم ياري معطوف كرده است و آنهايي كه اين اقدامات 
تروريستي را انجام مي دهند عماًل به دنبال جلوگيري از توسعه و پيشرفت استان 
و منطقه هستند.  فرمانده نيروي زميني سپاه تأكيد كرد: دشمن هر تالشي را 
انجام دهد نمي تواند اعتماد سپاه به طوايف و اعتماد طوايف به سپاه را خدشه دار 
كند زيرا در اين راه شهداي زيادي از جمله سردار شوشتري را تقديم كرده ايم كه 

جان خود را فداي وحدت و همبستگي مردم سيستان و بلوچستان كرده اند. 
وي با بيان اينكه حركت غير انساني كه تروريست ها با استفاده از عامل نفوذي در 
پايگاه ميل ۱۰۳ انجام دادند، انزجار مردم ايران و منطقه را در پي داشته است، 
افزود: افرادي كه در پاسگاه ها و برجك هاي مرزي خدمت مي كنند فقط براي 

دفاع از خاك كشور در مقابل بدخواهان اين مرز و بوم است. 
سردار پاكپور گفت: تا مدافعان وطن هستند هيچ كس نمي تواند هيچ ضربه اي 
به كشور وارد كند زيرا ما از مرزها دفاع مي كنيم تا مردم شهرهايمان با آرامش 
زندگي كنند.  گفتني است فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ديروز با تعدادي از خانواده هاي مدافعان ميهن كه به دست گروهك تروريستي 
جيش الظلم ربوده ش��دند ديدار و خاطرنشان كرد: سپاه پاس��داران از تمامي 

ظرفيت ها براي آزادي فرزندانتان استفاده خواهد كرد. 
---------------------------------------------------------

رؤساي 2 كميسيون»تحقيق« و »۱۰۷و ۱۰۹« 
مجلس خبرگان رهبري انتخاب شدند

آي�ت اهلل احم�د جنت�ي ب�ه رياس�ت كميس�يون تحقي�ق و آي�ت اهلل 
مرتض�ي مقتداي�ي ب�ه عن�وان رئي�س كميس�يون اص�ول ۱۰۷ و 
۱۰۹ قان�ون اساس�ي مجل�س خب�رگان رهب�ري انتخ�اب ش�دند. 
به گزارش مهر، جلسه كميس��يون هاي »تحقيق« و »اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون 
اساسي« مجلس خبرگان رهبري، صبح ديروز در دبيرخانه اين مجلس در قم 
برگزار شد.  در اين جلسات رؤساي اين دو كميسيون با رأي اعضا براي مدت دو 
سال انتخاب شدند.  بر اين اس��اس، آيت اهلل احمد جنتي به رياست كميسيون 
»تحقيق« و آيت اهلل مرتضي مقتدايي به عنوان رئيس كميسيون »اصول ۱۰۷ و 
۱۰۹ قانون اساسي« انتخاب گرديدند.  طبق آيين نامه داخلي مجلس خبرگان 
رهبري هر كميسيون اين مجلس داراي يك رئيس، دو نايب رئيس، دو منشي 
و يك مخبر اس��ت كه از ميان اعضا با رأي مخفي براي مدت دو س��ال انتخاب 

مي گردند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. 

   چهره

 جنگ اقتصادي آخرين حربه امريكايي هاست و حتماً با برنامه ريزي 
مس�ئوالن و همراهي مردم در اين جنگ هم پيروز مي ش�ويم. 
به گزارش ايرنا، سردار ابوالفضل شكارچي سخنگوي ارشد نيروهاي 
مسلح در بازديد از خبرگزاري ايرنا طي سخناني با اشاره به استفاده 
دشمنان انقالب اسالمي از رسانه ها عليه جمهوري اسالمي گفت: در 
اين جنگ رسانه اي نيز دشمن را زمينگير خواهيم كرد و خوشبختانه 
اكثر رسانه هاي نظام از جمله ايرنا در مقابله با تهاجم دشمن ساكت 
ننشسته و درگير اين جنگ هس��تند.  وي ادامه داد: دستاوردهاي 
خوبي در اين جنگ رسانه اي حاصل شده ولي بايد تالش بيشتري 
در اين زمينه انجام شود، چراكه حوزه جنگ رسانه اي امروز بسيار 
شديد و پيچيده است و كوچك ترين غلفت و كوتاهي ممكن است 

آسيب هاي زيادي وارد كند. 
 جنگ اقتصادي بدون عمليات رسانه اي كارايي الزم را ندارد

سردار ش��كارچي گفت: بخش��ي از مش��كالتي كه در درون كشور 
وجود دارد ناشي از عمليات رواني دشمن است و واقعيت اين است 

كه مي خواهند با فريبكاري بر افكار عموم��ي تاثير بگذارند. جنگ 
اقتصادي امروز يك واقعيت است و تحريم اقتصادي از ابتداي جنگ 
تحميلي به دليل استقالل خواهي و ظلم ستيزي مردم ايران وجود 

داشته است. 
وي ادامه داد: تا قبل از پيروزي انقالب اس��المي، گاو شيرده آن روز 
رژيم پهلوي بود و از پول و سرمايه مردم به مستشاران امريكايي حق 
توحش پرداخت مي كردند، امروز هم سردمداران امريكايي برخي 
حكام منطقه را مي دوش��ند. بعد از پيروزي انقالب اسالمي اين گاو 
شيرده مرد و ملت ايران با شهامت و اقتدار جاسوس هاي امريكايي را 
دستگير كردند و اين در حالي انجام شد كه جمهوري اسالمي درخت 
نوپايي بود. بعد از انقالب اسالمي همه دروازه ها به سوي ايران بسته 
ش��د تا با تحريم ملت را به زانو درآورند و همراه آن هزاران توطئه را 
كه يكي از آنها جنگ بود به مردم و ملت ايران تحميل كردند.  سردار 
شكارچي تصريح كرد: در سايه توطئه هاي دشمن و در هشت سال 
دفاع مقدس، جمهوري اسالمي نه تنها ضعيف نشد بلكه روز به روز 

بر قدرتش اضافه شد و در مقابل هر پله اي كه نظام ما رشد مي كرد و 
باال مي آمد، از آن طرف نظام سلطه پايين مي آمد و به زودي شاهد 

فروپاشي نظام استكباري خواهيم بود. 
 ادعاهاي رئيس جمهور امريكا شبيه خواب است

وي گفت: ادعاهاي رئيس جمهوري امريكا، همان طور كه رهبر معظم 
انقالب فرمودند بيشتر به يك خواب و رؤيا شبيه است و امروز آخرين 
حربه امريكايي ها، جنگ اقتصادي است و قصد دارند با قلدري، دنيا 

را عليه جمهوري اسالمي همسو كنند. 
سردار شكارچي اظهار داش��ت: امروز شاهد هستيم در كشور يمن 
روزانه دهها كودك بر اثر كمبود دارو، ش��ير خشك و بمباران كور 

دشمن جان مي دهند. 
وي تأكيد كرد: اگر انسجام داخلي ما دچار خدشه شود و افكار عمومي 
هدايت نشود و ددمنشي دشمن براي مردم تبيين نشود، مي خواهند 
شرايطي بسيار بدتر از كشور يمن را براي ما ايجاد كنند.  سخنگوي 
ارشد نيروهاي مس��لح ادامه داد: امروز جمهوري اسالمي ايران در 

چهلمين سال عمر بابركت خود در نقطه اقتدار و بالندگي ايستاده و 
به لطف الهي دشمن در سرازيري سقوط است اما رسانه هاي سلطه 
در جنگ رسانه اي مي خواهند اقتدار ما و س��قوط دشمن را وارونه 

جلوه دهند. 
سردار شكارچي گفت: شكست ما روزي است كه نگاه ما براي حل 
مشكالت كشور به سمت دش��من برود، در صورتي كه مشكالت با 
اعتماد به مردم و جوانان اين كش��ور حل خواهد ش��د. برنامه ريزي 
مسئوالن كشور اميدبخش اس��ت و اگر نگاه اعتماد به داخل كشور 

تقويت شود از اين پيچ اقتصادي هم عبور خواهيم كرد. 

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح:

همراهي مردم ما را در جنگ اقتصادي با امريکا پيروز مي كند 

هيچ گاه در ط��ول دوران حيات نظ��ام جمهوري 
اس��المي مبارزه با فس��اد اين چنين حياتي نبوده 
اس��ت، البته اين حرف به معناي اين نيست كه در 
طول سال هاي گذشته نظام جمهوري اسالمي در 
مبارزه با فساد بي تفاوت بوده اس��ت بلكه پرهيز از 
اشرافي گرايي و فساد يكي از مهم ترين معيارها در 

انقالب اسالمي كشورمان بوده است. 
با اين حال برخي از بي توجهي ها س��بب شده است 
تا فساد در برخي از دستگاه ها و فرآيندهاي داخلي 
دس��تگاه ها نهادينه ش��ود، به گونه اي كه برخي از 
صاحبنظران به اين نتيجه رسيده اند، فساد در نظام 
جمهوري اسالمي ايران سيستمي شده است. اين 
حرف به صراحت از سوي مقام معظم رهبري رد شده 
است اما نكته اساسي اين است كه با وجود فشارهاي 
تحريمي عليه كش��ورمان در طول ماه هاي گذشته 
و ضرورت تمركز بر توان داخلي   مي تواند به عنوان 
ترمزي براي اس��تفاده از توان داخلي عمل كرده و 
كشور را در اين حوزه دچار مشكل كند، از اين رو به 
نظر مي رسد در شرايط فعلي مبارزه با فساد مي تواند 
به عنوان راهبردى براى مبارزه با تحريم عمل كرده و 
جلوي ايجاد بسياري از مشكالت را در كشور بگيرد. 

  از جنگ تا سازندگي 
ش��ايد س��ؤالي كه براي هر خوانن��ده اي در ابتداي 
امر به وجود آيد نحوه نفوذ فس��اد در دس��تگاه هاي 
دولتي بوده است، مهم ترين دليل براي اين مسئله 
فرآيندهاي غيرصحيحي بود كه در ابتداي جنگ از 
سوي برخي مديران براي ترميم خرابي هاي جنگ 

در پيش گرفته شد. 
با پايان جن��گ و برخي تح��والت در فضاي داخلي 
كشور تمام توان دستگاه هاي اجرايي كشور بر رفع 
خرابي هاي جنگ متمركز شد و در اين ميان تحوالت 
فراواني نيز در فضاي بين المللي در حال روي دادن 

بود كه به جهت اين فعاليت ها كمك فراواني كرد. 
از س��ويي با اضمح��الل اتحاد جماهير ش��وروي و 
بلوك شرق و تفوق غرب در عرصه سياسي و جهاني 
ايدئولوژي ه��اي چپگرايانه با خأل اساس��ي روبه رو 
شدند كه سبب شد تا انديشه هاي سوسياليستي و 
عدالت گرايانه نيز از روند تفكرات رهبران و مديران 

اجرايي كشورهاي در حال توسعه خارج شود. 
 از سوي ديگر رش��د جهش��ي برخي از كشورهاي 
تحت زعامت بلوك غرب كه روش��ن ترين نمونه آن 
در كشورهاي موس��وم به ببرهاي آسيايي در ناحيه 
جنوب شرقي آسيا بود بس��ياري از رهبران جهان 
سوم را به اين تفكر سوق داد كه آزادسازي اقتصادي 

و گسترش فضاي سرمايه داري مي تواند سبب رشد و 
جبران عقب ماندگي هاي گذشته شود. 

 فضاي ذهني مدي��ران نظام جمهوري اس��المي 
ايران ني��ز در آن مقطع از اين فض��اي بين المللي 
بي تاثير نبود و ما ش��اهد بوديم كه پ��س از پايان 
جنگ همين الزامات بين الملل��ي و البته تقاضاي 
داخلي ب��راي ايجاد گش��ايش اقتصادي س��بب 
اجراي سياست هايي شد كه از آن به عنوان دولت 

سازندگي نام برده مي شود. 
اين سياست ها كه نقطه اوج آن در دوران چهار ساله 
اول رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني ايجاد شد 
متكي بر آزادس��ازي بازار داخلي اع��م از واردات 
و همچنين ف��روش ارز، زمينه س��ازي 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. 
 همين سياس��ت ها منجر به ايج��اد طبقه جديد   
مصرف كنن��ده در داخل كش��ور ش��د ك��ه اين 

طبقه متوس��ط جديد به دنبال باال بردن مصرف 
كمپاني ه��اي جهاني ب��ود و به تب��ع آن افزايش 
گروه ه��اي دالل و واس��طه و درگير در مش��اغل 
مرتبط با مبادله كاالهاي مصرفي را ايجاد كرد. به 
اين ترتيب در قلب اين طبقه متوسط نوع جديدي 
از تراكم و ثروت ش��كل گرفت و ب��ه ظهور طبقه 

جديدي از ثروتمندان انجاميد. 
مهم ترين رويكرد اين طبقه جديد كه اتفاقاً بخش هاي 
مهمي از دولت را در برمي گيرد حفظ منافع تجاري 
از طريق ايجاد روابط گسترده بوروكراتيك است كه 
نشانه هاي مهمي را طي سال هاي اخير از خود به جا 
گذاشته اس��ت كه مهم ترين آنها پرونده فسادهايي 
است كه ارقام آنها از ۱۰۰ميليارد تومان به ۱۰هزار 

ميليارد تومان رسيده است. 
مهم ترين آسيبي كه به كشور در اين باره وارد شده 
است ناشي از گسترش همين طبقه است كه منجر 
به گسترش فساد در حوزه هايي همچون حوزه هاي 
سياس��ي و اقتصادي شده اس��ت. در حقيقت نظام 

جمهوري اسالمي ايران مواجه با يك فساد چند بعدي 
ش��ده كه تنها در يك جهت نمي ت��وان با آن مقابله 

كرد. 
 ضرورت   تفكر سيستمي در مقابله با فساد

در حقيقت فس��اد به خصوص ماهيت فسادي كه 
نظام در شرايط فعلي با آن روبه رو است يك نيروي 
يكپارچه و متمركز نيست كه بتوان آن را به وسيله 
راه حلي تك بعدي كنترل نمود بلكه مستلزم استفاده 
از رهيافتي كلي نگر و چندبعدي است. اگر فرآيند 
مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخيص بيماري و 
سپس پيشگيري و درمان آن بدانيم، عالوه بر اهميت 
انجام مطالعه هاي آسيب شناسانه، ضرورت تدوين 
سياست ها و استراتژي هاي منطبق بر شرايط داخلي 

و بومي كاماًل آشكار خواهد شد. 
كشورها با تدوين استراتژي، تالش دارند با نگاهي 
كل نگر، همه سونگر و نظام مند و رويكردي آينده گرا 
ش��رايط و موقعيت كنوني و آتي را تحليل و با تكيه 
بر توانمندي ها به مهم ترين و اساسي ترين مسائل 

راهبردي در اين رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند . 
ش��ايد يك��ي از مهم ترين نكاتي كه س��بب ش��ده 
دستگاه هاي مبارزه با فساد چندان در مقابل رشد 
چنين پديده شومي موفق نباش��ند، نداشتن يك 

راهبرد چندبعدي در  مبارزه با فساد است. 
تعداد نهادهايي كه مسئول مبارزه با فساد در نظام 
جمهوري اسالمي ايران هستند، چه از لحاظ تعداد و 

چه از لحاظ اختيارات چشمگير است. 
از جمل��ه نهاد ها و ابزار ه��اي نظارت��ي مي توان به 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور، ديوان محاسبات، 
كميسيون اصل ۹۰، س��ازمان حسابرسي، جامعه 
حسابداران رس��مي ايران و نظاير آن اشاره كرد. به 
عبارت ديگر هم اكنون صدها هزار ساعت براي مقابله 
با فساد اقتصادي صرف مي شود، اما به نظر مي آيد 
اين دس��تگاه ها نتوانس��ته اند به گونه اي اثربخش 

وظايف ذاتي خود را در اين زمينه انجام دهند. 
به اين ترتيب مشكل اصلي فعلي نظام براي مبارزه 
با فساد و مقابله با تحريم نبود يك تفكر چندجانبه 
يا سيستمي براي مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون 
آن اس��ت، از اين رو ما در شرايط فعلي نيازمند يك 
تفكر سيستمي در مقابله با چنين فسادي هستيم. 
گفته مي شود شاخص فساد در ايران ارتباط زيادي 
با ميزان درآمد دولت به ويژه درآمد حاصل از فروش 
نفت دارد، بنا بر اين روشن است كه بايد براي مبارزه 
با فساد اقتصادي سيستم هاي توزيع منابع اصالح 
شود تا جلوي فساد در سيستم هاي گوناگون گرفته 
ش��ود.  نكته اميدبخش در اين رابطه اين است كه 
نظام جمهوري اس��المي به لحاظ پايه اي و بنيادي 
ضد فس��اد اس��ت. فس��اد اقتصادي در ايران البته 
پديده اي است كه هنوز  وابسته به افراد است نه يك 
رويكرد ساختاري و حكومتي. حاكميت جمهوري 
اس��المي نظامي است مبتني بر ش��ريعت اسالمي 
و مردم س��االري ديني و فساد سيس��تمي در اين 
مجموعه جايگاهي ندارد. نظام جمهوري اسالمي را 
مردم اداره مي كنند و اين بدين معناست كه در يك 
حالت خوش بينانه و البته واقع بينانه مردم به صورت 

يك مجموعه، نسبتي با فساد اقتصادي ندارند. 
تفكر سيس��تمي با برق��راري تعامل مناس��ب بين 
مجموعه ه��اي مبارزه  كنن��ده با مفاس��د، موجب 
هم افزاي��ي و افزاي��ش كاراي��ي و اثربخش��ي آنها 
خواهد شد. در چنين تفكري مس��ائل امروز ناشي 
از راه حل هاي ديروز اس��ت، بنابراين عدم توجه به 
ريشه هاي يك مش��كل و تنها ديدن آن، مي تواند 

مسئله جديدي بيافريند. 

نگاهي به دلمشغولي دلسوزان انقالب در روزهاي تحريم

جاي خالي تفکر سيستمي در مبارزه دستگاه ها با فساد

پنجمين كنگره سراسري جمعيت رهپويان انقالب 
اسالمي روز پنج شنبه و با حضور چهره هاي سياسي 
اصولگرا از جمله حجت االس�الم محمدحس�ن 
رحيمي�ان، س�عيد جليل�ي، محس�ن رضايي، 
عليرضا زاكاني و مجتبي ش�اكري برگزار ش�د.

در اين كنگره س��عيد جليلي عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: دغدغه بسياري از دوستداران 
انقالب در چنين نشست هايي اين است كه آيا ما به 

وظيفه خود به درستي عمل مي كنيم يا نه. 
وي با بيان اينكه به موقع انجام دادن وظيفه، بسيار 
مهم است، اظهار داشت: ممكن است كار خوبي انجام 

دهيم، اما در زمان خودش داراي اولويت نباشد. 
عضو شوراي عالي امنيت ملي گفت: اگر جلساتي از اين 
قبيل را يك اردو در نظر بگيريم، بايد ديد كه بعد از آن، 
چه عملياتي مي خواهيم انجام دهيم. قرار نيست بعد 
از اردوي آماده سازي، همه به خانه هاي خود بروند و 
هركس به كار خود مشغول شود.  جليلي خاطرنشان 
كرد: منظور از عمليات، شيشه شكستن نيست بلكه 
همان كار تمييز فرهنگي است كه رهبر انقالب تصريح 
فرمودند.  وي با بيان اينكه بايد ديد خرمشهرهايي كه 
رهبر انقالب گفتند در پيش است، چه عرصه هايي 
اس��ت، افزود: نكته مهمي كه رهبر انقالب در ديدار 
اعضاي مجلس خبرگان تصريح داشتند، اين بود كه 
نمي شود براي اداره كشور، ساختار موازي ايجاد كرد. 
جليلي در ادامه به موضوع دولت س��ايه اش��اره كرد 
و گفت: دولت سايه، نه حزب اس��ت و نه تشكيالت 

خاصي، به ش��خص خاصي هم تعلق ندارد بلكه يك 
گفتمان است و هر جريان و گروهي مي تواند كاركرد 

دولت سايه را داشته باشد. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينكه 
گفته مي شود بايد براي دولت سايه تشكيالت ايجاد 
كرد، گفت: اين نكته را هم باي��د مدنظر قرار داد كه 
هركس، وسع و وظيفه  اي دارد، خدا هم بيشتر از وسع 
ما، از ما انتظار ندارد، البت��ه اگر يك كاري را به جاي 
اينكه تنهايي انجام دهيم، دو نفري انجام دهيم بهتر 
است، اما تنها هم كه باشيم، نبايد دست روي دست 

بگذاريم و بايد اقدام كنيم. 
جليلي پش��تيباني از اقدامات صحيح دولت را يكي 
ديگر از محورهاي دولت س��ايه عنوان كرد و گفت: 
محور مهم ديگر، اين است كه كارهاي مغفول مانده 
را يادآور ش��ويم و در فضاي گفتمان عمومي جامعه 
مطرح كنيم.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ادامه داد: اينكه در زمان تصويب برجام، انتقادات خود 
را مطرح كرديم، بر همين اساس بود. آن زمان، برخي  
مي گفتند مردم از برجام خوشش��ان مي آيد و االن 
زمان مناسبي براي حرف زدن درباره آن نيست اما ما 

مي گفتيم بايد جلوي خطا را گرفت. 
وي عدم خوش��بيني رهبر انقالب در آغاز مذاكرات 
هسته اي را يادآور ش��د و گفت: امروز تقريباً همه به 
آن س��خن رس��يده اند، اما هزينه زيادي داديم. چرا 
بايد اين هزينه داده مي ش��د؟ براي اينكه امثال ما، 
كم كاري كرديم و كار الزم اقناعي را در افكار عمومي 

انجام نداديم.  وي با بيان اينكه در مصاف با امريكا و 
نه عروسك هايش، ايران در همه عرصه ها پيروز بوده، 
به خواس��ته هاي مختلف امريكا از جمله در موضوع 
س��وريه، حضور در منطقه و حفظ صدام اشاره كرد 
و گفت: اگر اين مسائل را به شكل اقناعي در جامعه 
مطرح نكنيم، دش��منان انقالب، انقالب هراس��ي را 

تبديل به گفتمان غالب مي كنند. 
جليلي ادامه داد: مبتني بر همين موضوع، مي بينيم 
كه يك زماني گفته مي شود لبخند مؤثر است و حاال 
هم مردم را از اخم مي ترسانند. همه اينها توهم است. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
جنگ اقتصادي هم اقتضائات خاص خودش را دارد، 
گفت: دشمن مي گويد نفت ايران نبايد به فروش برود. 
جالب است، به جاي اينكه كشور فروشنده نفت، آنها 
را تحريم كند، آنها مي خواهند با نخريدن نفت ما را 
تحريم كنند. نفتي كه مي توانيم با تبديل آن به ارزش 

افزوده، با قيمت هزاران برابر به فروش برسانيم. 
جليلي ب��ا بيان اينكه تنگ��ه هرمز را بايد به ش��كل 
اقتصادي بس��ت، گفت: در همين زمينه طرحي كه 
ماه ها روي آن كار شده است را آماده كرديم و به رهبر 

انقالب و سران سه قوه ارائه داديم. 
وي به موضوع هدايت نقدينگي كه مورد تأكيد رهبر 
انقالب قرار گرفته بود اشاره كرد و با بيان اينكه طبق 
آمارهاي رس��مي، روزانه هزار ميلي��ارد تومان خلق 
نقدينگي مي شود، گفت: بايد اين موضوع را به درستي 
تبيين كرد و بايد پرس��يد، موضوعي كه مورد تأكيد 

رهبر انقالب قرار گرفته، چه شد؟ در راستاي هدايت 
نقدينگي، چه كاري انجام شد؟

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام پرداختن به 
مسائل كم اهميت و فرعي را فتنه زرد ناميد و اظهار 
داشت: نبايد مس��ائل كم اهميت و حاشيه اي، دامن 
جريان انقالب را بگيرد و فقط به دنبال اين باشيم كه 
جليلي و زاكاني در گوش هم چه گفتند و مسائلي از 
اين قبيل. خواهش من اين است كه اين فضا را تبديل 
به فضايي كنيم كه آن اميد حقيقي را بتوان در وراي 

آن مشاهده كرد. 
جليلي با بيان اينكه برخي مي گويند ناكارآمدي نظام 
مفروض است و حاال بايد فكري براي آن كرد، گفت: 
اين حرف به ش��وخي شبيه اس��ت، چه كسي گفته 
است انقالب ناكارآمد است؟ گذشته از اين، آيا نيروي 
انقالبي مي تواند تعارف داشته باش��د و از كارآمدي 
انقالب دفاع نكند؟ اگر انقالب ناكارآمد است، پس اين 

عربده كشي ها براي چيست؟
وي ب��ا بيان اينكه برخي  س��خن از فروپاش��ي نظام 
مي گويند، گفت: آن چيزي كه فروپاشي اش نزديك 
است، رژيم تحريم هاي امريكاست و اين، موضوعي 

است كه خود امريكايي ها به آن اذعان دارند. 
جليلي تصريح كرد: به بركت ايستادگي ملت و خون 
ش��هدا، گزينه نظامي ديگر از روي ميز امريكايي ها 
برداشته شده و ترامپ يك س��ال است كه چيزي از 
حمله نظامي نمي گويد. بايد كاري كنيم كه با بي اثر 
كردن تحريم ها، گزينه تحريم را براي هميشه از روي 

ميز خود بردارند. 
  انتخاب اعضاي ش�وراي مرك�زي جمعيت 

رهپويان انقالب اسالمي 
همچنين در اين اجالس چهره هاي اعضاي شوراي 
مركزي اين تشكل انتخاب شدند. بنا بر اين گزارش 
اعضاي ش��وراي مركزي جمعيت رهپويان انقالب 
اسالمي شامل ۲5 عضو ثابت و پنج عضو علي البدل 

است كه اسامي آنها به شرح ذيل است:
۱- عليرضا زاكاني ۲- پرويز سروري ۳- محمد دهقان 
۴- زهره الهيان 5- مالك شريعتي ۶- عباس كياني 
۷- فرزاد جهان بين ۸- نورالدي��ن قديمي ۹- بهزاد 
زارع ۱۰- مهدي جهان تيغ��ي ۱۱- ذبيح اهلل تقيان 
۱۲- فاطمه قاس��م پور- ۱۳- علي شمسي پور ۱۴- 
حميد صاحب ۱5- مريم نبي زاده ۱۶- محمدصادق 
كاظمي ۱۷- حسن فدايي ۱۸- محمدعلي الفت پور 
۱۹- محمدعلي حيدري ۲۰- امير ابراهيم رسولي 
۲۱- فريدالدين حداد عادل ۲۲- مريم غفاري ۲۳- 
اميرمسعود حبيبيان- ۲۴- سيدحسين شهرستاني 

۲5- مجتبي اقوامي پناه
اسامي پنج عضو علي البدل نيز به شرح زير است:

۱- حميدرض��ا رس��تمي ۲- محم��د اس��ديان ۳- 
محمدجواد خوشرو ۴- زهرا شعباني 5- امين اسدي.

همچنين محمدسجاد صفار هرندي، حسين شريفي 
و محمدمهدي رحيمي به عنوان بازرس��ان اصلي و 
هادي محمدنژاد و عليرضا كالگر به عنوان بازرسان 

علي البدل انتخاب شدند. 

جليلي در پنجمين كنگره سراسري جمعيت رهپويان انقالب اسالمي:

بايد از کارهاي مثبت دولت حمايت کنیم
اعضاي شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقالب اسالمي انتخاب شدند

مهدي پورصفا
   تحليل


