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شبكه مردمي ضدفساد
صبح نو نوش��ت: »مردم را در امر مبارزه با فساد 
ش��ريك كنيد« اين عب��ارت را ش��ايد بتوان از 
مهم ترين سرخط هاي سخنان روز گذشته رهبر 
انقالب خطاب به مس��ئوالن قوه قضائيه دانست؛ يك تقاضاي كاماًل 
عملياتي و ميداني ك��ه ضمن مديريت فضاي ملتهب افش��اگري ها 
مي تواند س��هم زيادي هم در مديريت هوش��مندانه مبارزه با فساد 

داشته باشد. 
وضعيت فعلي پارتيزاني افشاگري ها ولو آنكه بحق و درست و عادالنه 
هم باشد، قطعاً در درازمدت پاسخگو نخواهد بود، هم از حيث تبعات 
منفي اين حركت هاي فردي و هم از حيث عدم تأمين و تضمين براي 

افشاگران فساد. 
ايجاد يك سازوكار درست نظارت مردمي، هم مي تواند تا حد زيادي 
باعث كنترل فضاي اتهام زني هاي نادرس��ت شده و حرمت و آبروي 
افراد را محفوظ نگه دارد و هم مي تواند چتر حمايتي مناسبي براي 

گزارشگران مردمي ضدفساد فراهم آورد.
 ناگفته پيداس��ت كه مراكز نامش��روع قدرت و ثروت در صورتي كه 
مجال يابند، از دس��ت زدن به اقدامات مختلف عليه افشاگران فساد 
دريغ نمي كنند. در چنين ش��رايطي الزم است نوعي تضمين مادي 
و آبرويي براي افراد طراحي ش��ود تا ضمن تسهيل مبارزه مردمي با 
فس��اد، از تحميل هزينه هاي بعدي براي ش��بكه مردمي مورد نظر 

جلوگيري كند. 
چنين س��ازوكاري در درازمدت مي تواند يك ش��بكه نظارتي قوي 
مردمي پديد آورد كه برخالف دستگاه هاي نظارتي رسمي، برخاسته 
و جوشيده از بطن و بستر جامعه اس��ت. چنين شبكه اي نه با تهديد 
و نه با تطميع قابل خريده شدن نيست. با همه اين احواالت اما نبايد 
فراموش كرد كه فسادستيزي ساختاري از مسير شفافيت مي گذرد؛ 
شفافيتي كه در آن عملكرد هر يك از مسئوالن حكومت اسالمي براي 

هر فردي قابل ارزيابي و نمره  دادن باشد. 
........................................................................................................................

آن روي سكه سياست الكاظمي
روزنامه خراس��ان نوش��ت: س��خنان 
الكاظم��ی مبن��ي بر حف��ظ حاكميت 
عراق، اجراي مصوبات پارلمان از جمله 
پيگيري اخراج نظامي��ان امريكايي همه نويد اي��ن را مي داد كه او 
شخصيتي مستقل دارد اما ظاهراً اين مواضع جزئي از سياست هاي 
اعالمي او بود و درعمل با اق��دام بامداد جمعه نيروهاي تحت امر او، 
الكاظمي نش��ان داد كه سياس��ت هاي اعمالي اش با سياست هاي 

اعالمي اش تفاوت چشمگيري دارد. 
اگرچه برخ��ي تحليلگران معتقدن��د الكاظمي ب��ه دنبال اجراي 
سياس��تي تعادلي بين دو قدرت اصل��ي در عراق يعن��ي ايران و 
امريكاس��ت اما به باور بس��ياري، بازداش��ت گروهي از نيروهاي 
حش��د به صورت تصادفي نبوده اس��ت بلكه ماحص��ل تعامالت 
سياس��ي داخلي و خارجي صورت گرفته است كه مهم ترين آنها، 
گفت وگوي راهبردي امريكا و عراق است كه چند هفته پيش كليد 
خورد... برآيند اين مذاكرات چيز ديگري است و امريكا وارد گفت 
وگويي نشده است كه پايان آن چيزي جز تثبيت حضور درازمدت 

نيروهاي امريكايي نيست.
........................................................................................................................

بازگشت به نامه 12 رئيس محترم 
كميسيون هاي مجلس

روزنامه ايران ارگان رسمي دولت در يادداشتي 
به قلم علي ربيعي سخنگوي دولت به 12تن از 
رؤساي كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي 
اس��المي كه طي نامه اي از حسن روحاني خواس��ته بودند تا اوضاع 
نابس��امان اقتصادي و معيشتي كشور را سروس��امان بدهد تاخته و 
نوشته است: نامه تأكيد دارد كه به  دنبال بازگشت روحيه انقالبيگري 
است، حال آنكه ۹نفر از اعضاي امضاكننده نامه در مجالس انقالبي 
هش��تم و نهم نماينده بوده و س��ه نفر ديگر در دول��ت قبل فعاليت 

كرده اند. 
برادران گرانقدر تا زماني كه قرار بر اين باش��د كه مس��ئوليت وضع 
موجود را همگان نپذيرند و اثر مس��ير و ميراث تاريخي شيوه اداره 
كش��ور بر ش��انه هاي اقتصاد و جامعه ايران تحليل نشود، گشايشي 

حاصل نمي شود. 
آنچه كه شما امروز نمي پسنديد محصول كردار همه قوا، نهادها و 
شوراهايي است كه سهمي در حكومت داشته و دارند، هيچ كس از 
نپذيرفتن بار اين مس��ئوليت طرفي نمي بندد و گرهي نمي گشايد. 
ظرفي��ت طرح مس��ئله و حرك��ت به س��مت تدوي��ن راه حل ها از 
نقطه اي آغاز مي ش��ود كه همه، مسئوالنه سهم خود را در پيدايش 
اين وضعيت بپذيرند نه آنكه س��نگر بگيرند و شليك به ديگري را 
مهم ترين وظيفه خود بشمارند و به گونه اي سخن بگويند كه گويي 
سياستگذاري و سياس��ت در ايران تاريخ ندارد و از روز اول مجلس 

يازدهم آغاز شده است. 
مردم هم به اين عدم قبول مسئوليت، سخن تند گفتن ها و شعارهاي 
بدون مصداق و عمل روش��ن و مدون دادن ها عادت دارند و اين شيوه 
هيچ اميد جديدي در ميان آحاد جامعه ايجاد نخواهد كرد. سخن من 
اين است كه اگر واقعاً قصد داريم مسئله اي حل شده، راهكاري در افق 
پديدار شود و بن بست هاي سياستگذاري بشكند، بايد به گونه ديگري 
و بر سر مسائل ديگري سخن گفت و از كليات فراتر رفت. سعي مي كنم 

به اختصار پيشنهادم را بيان نمايم. 
........................................................................................................................ 

علل بي ثبات سازي اقتصاد
روزنام��ه آرمان مل��ي ني��ز به كل��ي منكر 
اختيارات گسترده دولت در حوزه اقتصادي 
شده و مشكالت امروز كشور را به گردن قوه 
قضائيه و مجلس انداخته و نوشت: ريشه و 
علت اصلي بي ثباتي اقتص��ادي، اجتماعي كه ام��روز اقتصاد ايران را 
فراگرفته و تحت عن��وان افزايش نرخ ارز، كاه��ش ارزش پول ملي و 
افزايش فزاينده تورم خود را به نمايش گذاشته از عدم ثبات اقتصادي 
نشئت مي گيرد. اين بي ثباتي داليل مختلفي دارد كه يكي از داليل آن 
در اقتصاد ايران ناهماهنگي در سياس��تگذاري اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي بين قواي كشور است. 
به  نظر مي رس��د در اقتصاد ايران دس��تگاه قضايي نقش بس��زايي در 
ثبات بخش��ي به اين اقتص��اد دارد. اقتصاد ايران از طرفي به ش��دت از 
تحريم هاي دش��من خارجي رنج مي برد و از آن ط��رف نيز در داخل 
هماهنگي الزم وجود ندارد، مثاًل گويا كميسيون هاي مجلس نامه اي به 

دولت نوشتند و دولت را تهديد كردند. 
اگر مجلس جديد برنامه اي دارد، ارائه كند و اگ��ر معتقدند كه برنامه 
شش��م ايراد دارد با يك طرح س��ه فوريتي راهكار ارائه دهد، نه اينكه 
بي ثباتي اقتصادي را صرفاً به دولت منتس��ب كنن��د. همين برخورد 
مجلس با دولت در اين ش��رايط بي ثباتي را تش��ديد مي كند. در واقع 
عدم ش��فافيت اقتصادي سيگنالي اس��ت كه به جامعه داده مي شود و 
به طوركلي مي تواند در بي ثبات سازي اقتصاد نقش داشته باشد. امروز 
به هر جهت اين اقتصاد به س��رمايه گذاري نياز دارد تا رشد اقتصادي 
تضمين ش��ود. يكي از داليل اينكه س��رمايه گذاري شكل نمي گيرد و 
حتي ايرانيان خارج نش��ين هم به اين امر مب��ادرت نمي ورزند، همين 

بحث بي ثباتي اقتصادي است.

88498443سرويس  سیاسي

شخصیت ها و فعاالن سیاسی و اجتماعی به نامه نگاري شرم آور یک عنصر در سایه سیاسی واکنش نشان دادند

مقابل آیينه بایستيد تا پلشتی ها را ببينيد!

»مشكالت اقتصادي داریم، باید مذاکره کنیم، 
همه چیز تقصیر رهبري  است« این سه گزاره اي 
است که اصالح طلبان همیش�ه دنبال کرده اند 
و در نامه سرگش�اده اخیر موس�وي خوئیني ها 
به رهبري هم دنبال ش�ده اس�ت. نامه او که در 
اختیار رسانه ها قرار داده ش�ده، واکنش هایي 
را موج�ب ش�ده اس�ت؛ واکنش های�ي ک�ه 
ت�الش مي کن�د مغالطه ه�ا، فرافكني ه�ا و 
اش�تباهات تعم�دي موس�وي خوئیني ها را به 
او ی�ادآوری  کن�د و ب�راي م�ردم برش�مارد. 
برخ�ي  غ�رض ش�خصي موس�وي خوئیني ها 
در برابر مقام معظ�م رهبري را بی�ان کرده اند. 
   نمي دانی�د که دولت تحت حمایت ش�ما 

عامل این نابساماني هاست؟
حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان 
در يادداشتي كه خطاب به موسوي خوئيني ها در 
همين زمينه نوشته، آورده است: »آقاي خوئيني ها 
خطاب به رهبر معظ��م انقالب مي نويس��د: »در 
ذهن اين مردم باورهايي كه پش��توانه اس��تحكام 
و نيز مقبوليت و مش��روعيت نظام اسالمي بود به 
گونه اي روزافزون آسيب ديده و مي بيند«! ايشان 
توضيح نمي دهد ك��ه اين بي اعتقادي نس��بت به 
اس��الم و نظام و انقالب اس��ت يا عملكرد برخي از 
مس��ئوالن نظام؟! اگر بي اعتقادي نسبت به اصل 
نظام اس��ت، در مقابل ده ها نمونه اخير كه مردم با 
حضور چند ده ميليوني خود بر وف��اداري و اعتقاد 
راسخ خويش به اسالم و انقالب و مخصوصاً رهبر 
انقالب تأكيد ورزيده اند، چه پاسخي دارند؟! مثاًل 
درباره حضور چند ده ميليوني ملت از همه طيف ها 
در سوگ سپهبد شهيد سردار سليماني چه پاسخي 
دارند؟! حمايت همه جانبه آنان از اقدامات نظام در 
مقابل باج خواه��ي امريكا و متحدان��ش را چگونه 
تفسير مي كنند؟! و... ما هم بر اين باوريم كه اعتقاد 
مردم آسيب ديده است اما اعتقادشان به كدام مقوله 

با آسيب رو به رو شده است؟!«
او در ادامه افزوده است: »نوشته اند: »تورم روزافزون، 
همراه با كاهش درآمد اقشار گسترده، نه  تنها زندگي 
امروز مردم را گرفتار دشواري هاي طاقت فرسا كرده 
كه ناهنج��اري در درون بس��ياري از خانواده ها را 
گسترش داده و آنان را نگران آينده نامعلوم خود و 
فرزندانشان ساخته است ! جناب خوئيني ها! تورم 
روز افزون و كاهش درآمد اقش��ار گس��ترده را چه 
كساني به مردم مظلوم اين ديار تحميل كرده اند؟! 
يعني حضرتعالي نمي دانيد كه دولت تحت حمايت 
ش��ما و حزب و گروه ش��ما عامل اصلي همه اين 

نابساماني ها و پلشتي هاست؟!«
يك نكته جالب هم در يادداش��ت ش��ريعتمداري 
وج��ود دارد و آن نق��ل او از برخ��ي اصالح طلبان 
علي��ه نامه موس��وي خوئيني ها به رهبري اس��ت 
تا جايي كه يك��ي از آنان، اين نام��ه را ميخ آخر بر 
تابوت اصالح طلبي دانسته اس��ت. شريعتمداري 
مي نويسد: »در همين فاصله كه نامه ايشان منتشر 
شده و استقبال گسترده دشمنان را در پي داشته 
است، برخي از هم حزبي هاي بس��يار نزديك وي 
از تهيه و انتش��ار اين نامه و مخصوصاً از اينكه نامه 
وي بازگو كننده آرزوهاي امريكا س��ت به  ش��دت 
ابراز نگراني كرده اند و يكي از آنها نامه خوئيني ها 
را آخرين ميخ به تابوت اصالحات دانس��ته است. 
نگارنده در صورتي كه اين افراد اجازه بدهند - كه 

اميدوارم بدهند- نام آنها را فاش خواهم كرد.«
   ف�رار رو ب�ه جل�و ش�گرد همیش�گي 

دوم خردادي هاست
محمدعلي الفت پور محقق تاري��خ معاصر هم در 
نامه اي به موسوي خوئيني ها نوشته است: »فرار رو 
به جلوي جنابعالي يك شگرد سياسي و رسانه اي 
مرس��وم در جريان موس��وم به دوم خرداد بوده و 
اس��ت و هميش��ه به جاي پيدا كردن دليل اصلي 
مش��كالت فكري و اجرايي مريدان اصالح طلبتان 
به دنبال تخطئه غرض ورزان��ه از رهبري بوديد؛ نه 
به آن موقعي كه از سردمداران فتح النه جاسوسي 
بوديد نه به االن كه به دنبال تحريك فشار اجتماعي 
براي وادار كردن نظام اسالمي به مذاكره با امريكا 

هستيد.«
او در ادامه نوش��ته: »در هفت سال اخير اگر اجازه 
و مجال از سخن گفتن و تحليل كردن و بيان نظر 
كسي محروم ش��ده، اين انقالبيون و متخصصان 
متدين و حزب اللهي جوان اين مرز و بوم بودند كه به 
هر بهانه واهي و بي ارزشي رانده و سركوب شدند.«

و در نهايت از انگيزه ش��خصي موسوي خوئيني ها 
براي انتقاد از رهبري مي نويس��د: »اين آش��ي كه 
به زور و تزوير يك ملت را س��ر آن نشانديد، آنقدر 
شور ش��ده كه صداي خودتان را هم درآورده و به 
ش��ما حق مي دهم كه فرصت مناسبي است براي 
انتقام گيري از رهبري كه سال هاست حقد و كينه 
او را در دل داريد. نه به خاطر وضعيت فعلي كشور 
كه به خاطر قرار ندادن شما در جايگاه رئيس قوه 
قضائيه در س��ال هاي ابتدايي رهبري، نه به خاطر 
معيشت مردم كه به خاطر مقابله با انحرافات فكري، 
سياسي و اقتصادي جريان منتسب به شما و ياران 
غارتان جناب خوئيني ها حداقل ۳1سال از ۴1سال 

انقالب سكان كشور به دست همين صاحبنظراني 
است كه در نامه تان سنگش��ان را به سينه زده ايد، 
پس در فصل حساب و كتاب زير ميز نزنيد كه مردم 
مجدانه قصد دارند ورق را به نفع خط اصيل امام و 

شهيدان برگردانند.«
   به جاي نامه نگاري پاسخگو باشید

حجت االسالم سيدرضا تقوي، نماينده مردم تهران 
هم گفته اس��ت: »افرادي كه االن مدعي هستند 
و مواردي را درباره مش��كالت اقتصادي مردم ذكر 
مي كنند، بايد پاسخگوي وضع موجود باشند. دولت 
فعلي مورد حمايت همين آقايان بوده است، از اين 
رو به جاي آنكه در گوشه اي بنشينند و از ديگران 
بخواهند كه پاس��خگوي وضع موجود باشند، بايد 
طرح و برنامه برون رفت از مشكالت اقتصادي را به 

دولت مورد حمايت خود ارائه دهند.«
عض��و كميس��يون فرهنگ��ي مجل��س ش��وراي 
اسالمي افزوده اس��ت: »بر اين اس��اس، بهتر بود 
ك��ه موس��وي خوئيني ها به ج��اي نوش��تن نامه 
خطاب به رهبر معظم انقالب، پيش��نهادات خود 
براي بهتر شدن اوضاع كش��ور را خطاب به دولت 
مورد حمايت ش��ان ذكر مي كرد. خوب اس��ت كه 
موسوي خوئيني ها، همفكرانش در مجمع روحانيون 
مبارز و تشكل هاي جريان اصالحات را گرد هم آورد 
و در آنجا بحث و تبادل نظر كنند و پيشنهادات خود 

را به دولت براي رفع مشكالت كشور ارائه كنند.«
   او همیشه با رهبري مشكل داشت

حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه 
اس��المي هم با اش��اره به نامه اخير س��يدمحمد 
موس��وي خوئيني ها عضو مجمع روحانيون مبارز 
به رهبر انقالب اظهار داشت: »مخالفت يا دشمني 
آقاي موس��وي خوئيني ها با مقام معظم رهبري از 
قبل انقالب و دوران حزب جمهوري اس��المي بر 
كسي پوش��يده نيس��ت. مخالفت هاي سرسخت 
ايش��ان با حزب جمهوري اس��المي و امثال مقام 
معظم رهبري و ش��هيد بهش��تي در صحبت ها و 
موضع گيري هاي آن وقت ايشان كاماًل مشخص و 

در تاريخ ثبت است.«
ترقي با بيان اينكه مخالفت ايشان با انتخاب مقام 
معظم رهبري به عنوان ولي فقيه در مجلس خبرگان 
هم كامالً نشان دهنده اين مسئله است، تصريح كرد: 
»اينكه ايشان مي خواهد تمام مشكالتي كه ناشي 
از عملكرد وابستگان به جريان مجمع روحانيون در 
كشور است و نقش اصلي را اصالح طلبان در پديد 
آمدن چنين ش��رايط اقتصادي در كشور بر عهده 
دارند به گ��ردن مقام معظم رهب��ري بيندازد، امر 

مستمري است كه نش��ان دهنده واقفيه بودن اين 
جريان و عدم التزامش به واليت فقيه بعد از حضرت 

امام)ره( است.«
عضو ش��وراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي ادامه 
داد: »نكته ديگر اينكه ايشان تصور كرده كه مردم 
در كش��ور ما متوجه اين نيس��تند ك��ه تحريم ها، 
نابساماني ها و فش��ارهاي اقتصادي همگي ناشي 
از عدم اجراي سياست هاي اقتصادي مقام معظم 
رهبري و تكيه دوس��تان ايش��ان به غرب، امريكا، 
اروپا و بيگانگان و حتي نامه طرفداران ميرحسين 
موسوي به امريكايي ها براي تشديد تحريم ها عليه 

ملت ايران است.«
   اصالح طلبان چه مي گویند، ما مقصریم

صادق زيباكالم، استاد اصالح طلب دانشگاه تهران 
درباره نامه اخير موسوي خوئيني ها به رهبر انقالب 
مي گويد: »آقاي موس��وي خوئيني ها در نامه اخير 
خود به رهبر انقالب مش��كالت ام��روز جامعه را 
نقد كرده اس��ت كه چنين نقد هايي را خيلي هاي 
ديگر از جمله من هم كرده ام و امر عجيب و تازه اي 
نيست. هنر موس��وي خوئيني ها اين است كه هر 
چند وقت يك بار انگشت اتهام را به سمت يكي از 
شخصيت هاي نظام نش��انه مي گيرد و روزي عليه 
آقاي هاشمي سخن مي گويد و روز ديگر خطاب به 
رهبري مشكالت را گوشزد مي كند، در صورتي كه 
اگر قرار باشد در دادگاهي متهمان به وجود آمدن 
وضع كنوني احضار شوند، نخستين فردي كه بايد 
در آن دادگاه حاض��ر و محاكمه ش��ود، خود آقاي 
موسوي خوئيني هاست. او بخشي از گفتمان انقالب 
را كه برگزاري انتخابات آزاد، نبود زندانيان سياسي، 
برگزاري آزاد تجمعات و از اين دس��ت معيار هاي 
آزادانديشانه بود، نابود كرد. من از او مي پرسم كه 
آقاي موسوي خوئيني ها آيا شما در به وجود آمدن 

شرايط امروز هيچ نقشي نداشتي؟«. 
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: »خطاي ديگر او 
اين بود كه در قبال مسائل مهم اين كشور سكوت 
كرد. باز هم از آقاي موس��وي خوئيني ها مي پرسم 
كه شما در سال ۷۶ كجا بودي و چرا هيچ موضعي 
نگرفت��ي؟ در دي ۹۶ و آبان ۹۸ چ��ه مي كردي؟ 
واقعيت اين است كه ما همه مقصريم، مِن صادق 
زيباكالم، عباس عبدي، تاجزاده، اصغرزاده، خاتمي 
و بسياري ديگر در ايجاد شرايط امروز مقصريم، اما 
ترديد نكنيد كه بيش و پيش از همه ما بزرگ ترين 
مقصر خوِد آقاي موسوي خوئيني هاس��ت. اينكه 
طوري رفتار كني��م كه انگار همه اين مش��كالت 
يك ش��به ايجاد ش��ده و خودمان به  طور مستقيم 
يا غيرمس��تقيم در بحران هاي كنوني ايران نقش 
نداشته ايم، جز فرافكني و فرار از مسئوليت، چيزي 
نيست. موسوي خوئيني ها آرمان هاي انقالب را زير 
پا له و انقالب را فداي اه��داف و اميال خود كرد و 
عامل اصلي تحريف گفتمان انقالب خود اوست.« 

زيباكالم در پايان با ذكر خاطره اي درباره شخصيت 
موسوي خوئيني ها ادامه مي دهد: »در انتها بايد بگويم 
كه موسوي خوئيني ها متكبرترين فردي است كه به 
عمر خود دي��ده ام. به  ياد دارم يكي از دانش��جويانم 
بر موضوع تس��خير س��فارت امري��كا كار مي كرد و 
موفق ش��د با افرادي چون عباس عبدي، محس��ن 
ميردامادي، محمود احمدي ن��ژاد و معصومه ابتكار 
درباره آن موضوع گفت وگو كند. او گفت كه اگر بتوانم 
با آقاي موس��وي خوئيني ها هم گفت وگويي انجام 
دهم، پروژه ام كامل مي ش��ود، به  همين دليل از من 
خواست كرد كه براي راضي  كردن موسوي خوئيني ها 
تالش��ي بكنم. من هم نامه نگاري هاي متعدد با او و 
دفترش انجام دادم و درخواس��ت كردم كه به چند 
پرسش اين دانش��جو پاس��خ دهد و حتي از طريق 
دانش��گاه تهران هم براي او نامه اي ارسال شد، اما او 
حتي پاس��خ نداد كه مي خواهد مصاحبه كند يا نه، 
يعني حتي به خودش زحمت ن��داد كه بگويد وقت 
ن��دارم و مصاحبه نمي كنم. او اگ��ر روزگاري ادعاي 
استكبارستيزي داشته، بهتر است در ابتدا با استكبار 

دروني خود مبارزه كند.«

سرلشكر صفوي:
مركز فرماندهي و كنترل تهدیدات زیستي 

در ستاد كل تشكيل شود
دس�تیار ویژه و مش�اور نظامي فرمانده کل قوا پیش�نهاد داد که 
یک مرک�ز تحت عن�وان مرک�ز فرمانده�ي و کنت�رل تهدیدات 
زیس�تي در س�تاد کل نیروه�اي مس�لح تش�كیل ش�ود. 
به گزارش مهر، سرلشكر س��يديحيي صفوي دس��تيار ويژه و مشاور 
نظامي فرمانده كل قوا طي سخناني در همايش ملي پدافند شيميايي 
كه صبح ديروز برگزار ش��د، با بيان اينكه تقويت و توس��عه ظرفيت و 
ارتقای آمادگي هاي دفاعي براي مقابله با تهديدات احتمالي شيميايي، 
زيس��تي و اكوتروريس��تي بايد يكي از راهبردهاي پدافند شيميايي 
در كشور باش��د، گفت: ايجاد و توسعه س��امانه يكپارچه و هوشمند و 
همچنين رصد و پايش محيطي براي آشكارس��ازي، هشدار و ارزيابي 
انواع تهديدات ش��يميايي، ميكروبي و محيط زيستي، بايد به صورت 

جدي در دستور كار سازمان پدافند غيرعامل كشور باشد. 
وي افزود: توسعه ديپلماسي پدافند شيميايي و مقابله با كرونا در جهت 
تقويت همكاري با كش��ورهاي دوس��ت و انتقال تجارب در حوزه هاي 
منطقه اي و بين المللي و همچنين مديريت و فرماندهي يكپارچه توسط 
قرارگاه پدافند شيميايي هنگام وقوع تهديدات احتمالي، بايد در دستور 

كار سازمان پدافند غيرعامل باشد. 
دس��تيار ويژه و مش��اور نظامي فرمانده كل قوا در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود گفت: اگر در ماجراي مقابله با كرونا، نيروهاي مسلح 
به كمك دولت نمي آمدند مقابله با كرونا براي دولت بسيار مشكل تر از 
آنچه مي شد كه تا امروز انجام شده است. وي افزود: فرمان مقام معظم 
رهبري براي كمك نيروهاي مس��لح به دولت براي مقابله با كرونا و در 
پي آن تشكيل قرارگاه امام رضا)ع( سبب شد كه روند مقابله با كرونا در 
كشور شتاب بسيار خوبي بگيرد. سرلشكر صفوي عنوان كرد: ما در حال 
حاضر يك معاونت تحت عنوان معاونت بهداشت و درمان در ستاد كل 
نيروهاي مسلح داريم و پيشنهاد مشخص من اين است كه يك مركز 
تحت عنوان مركز فرماندهي و كنترل تهديدات زيس��تي در ستاد كل 

نيروهاي مسلح تشكيل شود.
........................................................................................................................

ظهره وند:
  شوراي حكام آژانس هجمه به ایران را

از طریق قطعنامه پيگيري مي كند 
یک کارش�ناس مس�ائل بین الملل درباره قطعنامه روز گذش�ته 
علی�ه کش�ورمان گف�ت: ش�وراي ح�كام آژان�س ب�دون اینكه 
بخواهد به تكالیف خود در برجام توجهي داش�ته باش�د، س�عي 
مي کند مس�یر فش�ار بر ایران را از طریق قطعنامه پیگیري کند. 
به گزارش فارس، ابوالفضل ظهره وند سفير اسبق كشورمان در ايتاليا 
و كارش��ناس مس��ائل بين الملل درباره قطعنامه اخير ش��وراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران، اظهار داشت: صدور اين نوع 
قطعنامه ها مس��بوق به سابقه است. ش��وراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با گرايش به مالحظات غربي ها و امريكا و سه كشور اروپايي 
سازوكار خود را سامان مي دهد و طبيعي است كه از يك سو در برخورد 
با ضعف هاي خود و مطالبه گري ايران در موضوع برجام از سوي ديگر، 
قطعنامه صادر كند و از طرفي بدون اينكه بخواهد به تكاليف خود در 
برجام توجهي داشته باشد سعي مي كند مسير فشار و كنترل بر ايران را 
از طريق قطعنامه پيگيري كند و اين در آستانه رسيدن به زماني است 
كه محدوديت هاي تسليحاتي ايران طبق قطعنامه22۳1 رفع مي شود، 

امريكايي ها هم اين را برنمي تابند. 
سفير اسبق كشورمان در ايتاليا با اشاره به نقش امريكايي ها بر شوراي 
حكام و آژانس و اهميت آن، تصريح كرد: اكنون با رسيدن امريكايي ها به 
بن بست به دليل خروج از برجام، نمي توانند از ظرفيت قطعنامه 22۳1 
استفاده كنند و از برجام هم خارج شده اند و مواضع روسيه و چين نيز بر 
اين تأكيد مي كند، بنابراين ناگزير هستند كه به سه كشوري كه در 1+۴ 
هستند، متوسل شوند و اين سه كشور در برخورد با امريكا هيچ اراده اي 

ندارند و »مسلوب االراده« هستند و نمي شود از اين متعجب شد. 
ظهره وند درباره مذاكره و برجام، اظهار داشت: برجام مرده محتضري 
است كه جنازه آن روي دوش ۴+1 اس��ت و اين مهم است، بودِن اين 
جنازه روي دوش آنها بسيار مهم است. ش��نيدم برخي مي گفتند كه 
ما بايد از برجام خارج ش��ويم، اين چه لزوم و اثري دارد؟ جز اينكه اگر 
از برجام خارج ش��ويم توپ در زمين خودي مي افتد و ما كه در موضع 
مطالبه گري هستيم و مي توانيم با اين سه كشور برخورد كنيم، بدهكار 
مي شويم، چون خود اينها مي گويند اين قطعنامه را براي حفظ برجام و 

آوردن ايران به پاي ميز مذاكره در موضوعات ديگر صادر كرديم. 
وي اضافه كرد: اساس مسيري كه ما با غرب تا االن تحت عنوان مذاكرات 
مختلف و از جمله برجام جلو رفتيم، بحث نرماليز كردن و تس��ليم ايران 
است. يك موقع براي تقسيم كيك و غنائم مذاكره مي شود كه اين بحث 
جداگانه اي است و وقتي هم است كه ظرفيت هاي ملي پاي ميز مذاكره 
برده مي شود. كسي كه ظرفيت هاي ملي را پاي ميز مذاكره مي برد، فرجام 
بهتري از اين نمي تواند داشته باشد. اين طرف ظرفيت هاي خود را مي دهد 

و طرف مقابل چيزي نمي دهد و فقط مي گويد من فشار را برمي دارم. 
........................................................................................................................

موسوي:
 عدم پاسخ قاطع به اروپا

آنها را جسورتر كرد 
نماین�ده ته�ران در مجل�س گف�ت: راهب�رد اعتم�اد ب�ه 
اروپ�ا مانن�د امری�كا کام�اًل اش�تباه و غل�ط ب�وده و بای�د 
موضع�ي قاط�ع در قب�ال آنه�ا اتخ�اذ مي کردی�م ول�ي 
چ�ون ای�ن کار را نكردی�م، آنه�ا جس�ورتر ه�م ش�دند. 
به گزارش فارس، س��يدنظام الدين موس��وي نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اس��المي درباره قطعنامه اخير ش��وراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي عليه جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت: مقام 
معظم رهبري از مدت ها پيش بحث بي اعتمادي نسبت به سه كشور 
اروپايي و همراهي با امريكا را مطرح كرده بودند و بارها ايشان تأكيد 
كردند كه جمهوري اسالمي نسبت به اروپايي ها بي اعتماد است و نبايد 
به آنها اصاًل اعتمادي كرد و اگرچه آنها در ظاهر روي خوش به تهران 
نشان مي دهند و سعي مي كنند خود را متفاوت با امريكا نشان دهند 
اما در نهايت مدل حركتي شان در قبال جمهوري اسالمي ايران مانند 
امريكا و به تبع آن كشور است. وي افزود: متأسفانه مانند خوش خيالي 
ساده لوحانه اي كه برخي مسئوالن ما در قبال امريكا داشتند درباره اروپا 
هم تكرار شد و اروپايي ها توانستند با لطايف الحيل از جمهوري اسالمي 

زمان بخرند و ما را مجاب كردند كه در برجام باقي بمانيم. 
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اروپايي ها با لطايف الحيلي اجازه 
ندادند جمهوري اسالمي ايران واكنش مناسبي را نسبت به بدعهدي 
امريكايي ها نشان دهند، ضمن اينكه اروپايي ها نقش كاماًل مرموزانه 
و فريبكارانه اي ايفا كردند و اسماً در برجام باقي ماندند اما رسماً مانند 

امريكا كاري نكردند. 
موس��وي افزود: اروپايي ها در درازمدت روندي را طي كردند كه دقيقاً 

تكميل كننده پازل امريكايي ها بود. 
وي گفت: اروپايي ها بعد از عملياتي كردن تحريم هاي مجدد امريكا عليه 
ايران و بعد از خروجشان از برجام، ادعا كردند كانال مالي جديد به نام 
اينستكس راه اندازي كرده و سعي مي كنيم تا از آن طريق مراوده مالي با 
تهران داشته باشيم اما عماًل و بعد از گذشت يك سال اينستكس شاهد 

هيچ گونه مراوده مالي جديد نبود.

گاماولمجلسيازدهمدرحمايتازسوتزني
روز ش�نبه و زماني که حجت االس�الم رئیسي به 
مناس�بت فرا رس�یدن هفته قوه قضائیه به ارائه 
گزارش�ي از اقدامات انجام ش�ده به محضر مقام 
معظم رهبري پرداخت، بر حمایت از گزارشگران 
فس�اد که در اصط�الح ب�ه آن س�وت زني گفته 
مي شود، اش�اره کرد. ش�اید این اولین بار بود که 
رئیس قوه قضائیه در چنین گزارش�ي بر ضرورت 
حمای�ت از این اف�راد تأکی�د ک�رد؛ عنصري که 
مي تواند نقش مهمي در س�المت فض�اي اداري 
کش�ور به خصوص در ش�رایط فعلي و با توجه به 
معضالت امروز جامعه بوروکراسي ایران ایفا کند.

اساساً واژه »سوت زني« برگرفته از واكنش پليس هاي 
لندني و به صدا درآوردن سوت در مقابل مشاهده هر 
گونه جرم و جنايت و فراخواندن بقيه اعضاي پليس 
در آن نواحي بود، از اين رو و در قرن نوزدهم افشاگران 
جنجالي فساد در بين مقامات عالي رتبه را به اين نام 
مي خوانند، البته اين سنتي نيست كه تنها منحصر به 
غرب باشد بلكه در فرهنگ دين اسالم مبحث »امر به 
معروف و نهي از منكر« نيز در همين چارچوب تعريف 
مي شود كه نقش اساسي در حفظ سالمت اسالمي و 

اعتقادي جامعه مسلمانان دارد. 
با اين ح��ال و به رغم وجود اي��ن گنجينه مهم غرب 
توانس��ته اس��ت، س��از و كارهاي جدي تري را براي 
حفاظت از افشاگران فس��اد تدارك ببيند. نگاهي به 
قوانين معتبر در غرب نشان مي دهد سابقه حمايت از 

افشاگران فساد به 200سال پيش مي رسد، به عنوان 
مثال در اياالت متحده امري��كا اولين قانون مبارزه با 
فساد مربوط به زماني بود كه يكي از افسران نيروي 
دريايي اين كشور در اوايل قرن نوزدهم به افشاي زد و 
بند مالي در معامالت مالي كشتي سازي پرداخت. هم 
اكنون در اين كشور عالوه بر سطح حاكميت فدرال در 
دولت هاي محلي و شهرداري ها نيز قوانين متعددي 
براي حمايت از افشاگران فس��اد به تصويب رسيده 
است. در اروپا نيز بريتانيا در تصويب چنين قوانيني از 
ساير كشورها جلوتر بوده و الگوي برخي از كشورها در 
تنظيم چنين سازوكارهاي قانوني محسوب مي شود. 
نگاهي به آمار ساير كشورها نشان مي دهد كه بخش 
اعظم مفاسد اقتصادي يا تخلفاتي كه در حوزه مالي 
روي مي دهد از طريق ارائه گزارش از سوي افشاگران 
فساد آشكار مي شود. اين در حالي است كه در ايران 
مبارزه با فس��اد اغلب از طريق وجود دس��تگاه هاي 
امنيتي و نظارتي دنبال مي شود. در اين حوزه به رغم 
اينكه نهادهاي مختلفي همچون ديوان محاسبات، 
وزارت اطالعات و اطالعات سپاه سختكوشانه به دنبال 
مبارزه با فساد هستند اما به دليل ماهيت پيچيده و گاه 
سيستمي جرائم روي داده تنها بخش اندكي از آنها كار 
مي شوند. در مقابل در ساير كشورها افشاگران فساد 
نقش بسيار مهم تري در مقابله با فساد ايفا كرده اند، 
به عنوان مثال »برنامه گزارش تخلف خدمات درآمد 
داخلي امريكا در ح��وزه ماليات« قانوني اس��ت كه 

حمايت از افش��اگران فس��اد در حوزه پرداخت هاي 
مالياتي اختص��اص دارد و طبق آن طي س��ال هاي 
200۷ تا 201۶ مبلغ ۳ميليارد و ۴00ميليون دالر 
درآمد مالياتي از طريق گزارش تخلف جمع  آوري شده 
است كه مبلغ ۴۶۵ميليون دالر آن به عنوان پاداش به 

گزارش دهندگان تخلف اعطا شده است. 
همين مزيت سبب شده در سال هاي اخير بسياري از 
كشورها به دنبال تصويب قوانين اينچنيني باشند، به 
عنوان مثال قانون حمايت از سوت زنان كره جنوبي با 
هدف حمايت از اشخاصي كه عليه متخلفان از جمله 
كارفرمايان افش��اگري كرده اند، طراحي و در س��ال 
2011 اجرايي شده است كه هر دو بخش خصوصي و 
دولتي را پوشش مي دهد يا دولت آفريقاي جنوبي در 
سال 2000 قانون حمايت از گزارش  دهندگان فساد 
را به تصويب رسانده است. اين قانون كارمنداني را كه 
عليه كارفرمايشان افشاگري كنند، از جوانب مختلف 
تحت حمايت ق��رار مي دهد. در ايران نيز به ش��دت 
كمبود چنين قانوني براي حمايت از افشاگران فساد 
به چشم مي خورد كه خوش��بختانه مجلس يازدهم 
با درك چنين كمبودي و با حماي��ت قوه قضائيه به 

تصويب يك قانون جامع پرداخته است. 
در همين باره حجت االسالم عليرضا سليمي نماينده 
مردم محالت در گفت و گو با فارس، با اشاره به طرح 
مجلس براي حمايت از افش��اكنندگان مفاسد مالي 
گفت: اين طرح ك��ه به نام طرح س��وت زني معروف 

اس��ت به دنبال حمايت مالي، حقوق��ي و امنيتي از 
افشاكنندگان فساد است. 

وي افزود: در اين طرح مشوق هاي مالي براي كساني كه 
مفاسد را افشا كنند در نظر گرفته شده و درصدي از مبلغ 
فسادي كه توسط فرد افشا مي شود به عنوان مشوق به 
وي اعطا مي شود. درصد مشوق در نظر گرفته شده براي 
اين منظور هنوز به طور دقيق تعيين نش��ده و موضوع 
همچنان در حال رسيدگي است. سليمي خاطرنشان 
كرد: عالوه بر حمايت هاي مالي، حمايت هاي حقوقي و 
امنيتي نيز از اين افراد به عمل مي آيد و افشاكنندگان 
فس��اد در امنيت كامل به سر می برند و از حمايت هاي 
حقوقي الزم برخوردار مي ش��وند. وي افزود: اين طرح 
هم اكنون در حال بررسي و اخذ نظر نهادهاي ذي ربط 
است و بناست پس از چكش كاري و بررسي هاي بيشتر 
در صحن علني مجلس اعالم وصول شود. عضو هيئت 
رئيسه مجلس اظهار داشت: طرح سوت زني براي اخذ 
نظر دستگاه قضا، مركز پژوهش هاي مجلس و... به اين 
مراكز ارسال ش��ده و پس از اخذ نظر آنها طرح پخته و 
جامع و مانعي در اين باره در مجلس مطرح خواهد شد. 
طبيعي است كه تصويب اين قانون با مقاومت هايي در 
س��طح بدنه اجرايي به خصوص دولت يا شركت هاي 
خصولتي روبه رو شود اما بدون شك براي سالم سازي 
سيستم اجرايي كشور بايد گام در چنين مسيري نهاد؛ 
مسيري كه خوشبختانه مجلس يازدهم گام اولش را 

برداشته و بايد آن را به پايان رساند.

   گزارش

مهدی پورصفا
   تحلیل


