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خــــــرداد 95سال هفتمنشریه داخلی سازمان بازرسی کل کشور

فرارهای مالیــــــــاتی میلیـــــاردی
در کشور

کل  بازرســی  ســازمان  رئیــس  ناصرســراج 
گزارش هــای  اســاس  بــر  گفــت:  کشــور 
ســازمان مالیاتــی کشــور، بیــش از 130 هــزار 
میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی در کشــور 
داریــم. بنابرایــن بایــد ســازمان مالیاتــی را 
پــای کار آورد و قطعــاً خودشــان نیــز اســتقبال 

. می کننــد
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور در مراســم 
جدیدالتأســیس  اداری  ســاختمان  افتتــاح 
بازرســی کل اســتان کردســتان کــه یکشــنبه 
16 خــرداد بــا حضــور آیــت اهلل حســینی 
اســتان،  نماینــده ولی فقیــه در  شــاهرودی 
ســنندج،  امام جمعــه  خدایــی  ماموســتا 
رئیــس کل دادگســتری، دادســتان، معــاون 
ــی واداری  ــئوالن قضای ــایر مس ــتاندار و س اس
ــن  ــان ای ــد، بابی ــزار ش ــتان برگ ــتان کردس اس
ــا  ــان را می دهــم ب ــن اطمین ــزود: ای ــب اف مطل
ــنگین  ــای س ــب پرونده ه ــه مرتک ــرادی ک اف
ــان مناســبت برخــورد خواهــد  هســتند در زم

شــد و این طــور نیســت کــه نظــام غافــل 
بــوده و اطــاع نداشــته باشــد کــه چــه کســانی 

مرتکــب تخلــف می شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ترفند هــای افــراد بــرای فــرار 
ــا تأســیس  ــراد ب ــرد: اف ــی خاطرنشــان ک مالیات
ــد  ــا ک ــد ب ــاش می کنن شــرکت های صــوری ت
فروشــی و فاکتور فروشــی قانــون را دور زده و از 
پرداخــت مالیــات فــرار کننــد. به عنــوان نمونــه 
فــردی اســت کــه 600 شــرکت صــوری و فــرد 
دیگــری 200 شــرکت صــوری زده تــا فقــط کد 
فروشــی و فاکتــور فروشــی کــرده و از پرداخــت 
یکســری  همچنیــن  کننــد.  فــرار  مالیــات 
ــتضعف و  ــراد مس ــب اف ــا فری ــودجو ب ــراد س اف
ــز و  ــراد واری ــن اف ــاب ای ــی به حس ــاج، پول محت
ــه  بعــد از گــردش پــول و یکســری زد و بنــد ب
ــه  ــه ک ــته چک گرفت ــد دس ــرد چن ــن ف ــام ای ن
همــه را ســفید امضــاء از آنــان می گیرنــد و 
ــی صــادر می کننــد  ــرای او کارت بازرگان بعــد ب
و بانــام، کارت و دســته چک ایــن افــراد، کار 

اســتقال اقتصــادی تنهــا بــا اقتصــاد 
می آیــد؛ همــه   بــه  دســت  مقاومتــی 
ــد در  ــادی بای ــزرگ اقتص ــای ب تصمیم ه
ضمــن اقتصــاد مقاومتــی تعریــف بشــود. 

مراسم سالگرد  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از  )بخشی 
رحلت امام-95/3/14(
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افت تحصیلی در آموزش عالی

ابزارهای سیاست پولی در ایران

مطالعات امنیتی در غرب

تأکید قاضی سراج در برخورد شدید با متخلفین اقتصادی

میلیاردهــا  یک دفعــه  می کننــد.  خــاف 
تومــان مالیــات و. . . بدهــکار می شــود. در ایــن 
رابطــه نیــز بایــد ســازمان های مرتبــط و اتــاق 

ــم. ــی را هوشــیار کنی بازرگان
ــئولین  ــی مس ــفانه برخ ــه داد: متأس وی ادام
مــا نیــز بی تقصیــر نیســتند. مثــًا اخیــراً 
ــه تأمیــن  ــه بهان اســتاندار یکــی از اســتان ها ب
خــرج اســتان، 2500 تــن مجــوز واردات میــوه 
صــادر کــرده اســت. نظیــر ایــن نــوع جزیــره ای 
فکــر کــردن، زیــاد اســت کــه نتیجــه آن ضربه 
ــا این کــه اســتاندار ســابق  ــه تولیــد اســت. ی ب
خوزســتان مجــوز ورود تعــداد زیــادی ماشــین 
غیرمجــاز در منطقــه آزاد ارونــد دادنــد. چنــد 
ــان  ــا ایش ــرده و ب ــار ک ــتاندار را احض ــار اس ب
صحبــت کــردم، ایشــان هــم هرچنــد اســتاندار 
ــود را  ــات خ ــی توجیه ــود ول ــتی ب ــاک دس پ
ــات  ــا تبع ــن خودرو ه ــا واردات ای ــت. ام داش
بســیاری بــرای کشــور داشــت کــه ازجملــه آن 
ضربــه بــه تولیــد داخلــی بــود. البتــه مــا نیــز 
ــوان  ــوان عدالــت شــکایت کردیــم و دی ــه دی ب
عدالــت مصوبــه شــورای تأمیــن اســتان را 

ابطــال کــرد.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=611&g=31
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یادداشت 
مدیر مسئول

مـاه رمضـان فرصـت خوبـی بـرای خودسـازی اسـت. 
وای بـه حـال کسـانی کـه روی خودشـان از لحـاظ 
علـم و عمـل کاری نکننـد و همان طـور کـه وارد دنیـا 
شـدند، به اضافـه پوسـیدگی ها و ضایعـات و خرابی هـا 
و فسـادها کـه در طـول زندگـی بـرای انسـان پیـش 
می آیـد، از ایـن دنیـا برونـد. اگـر کسـی مراقـب خود 
باشـد؛ مواظـب باشـد کارهـای ممنـوع و کارهایـی را 
کـه خـاف اسـت انجـام ندهـد و راه خدا را بـا جدیت 
خودسـازی  همـان  ایـن،  می شـود.  موفـق  بپیمایـد، 
دائمـی اسـت و برنامـه اسـام، متناسـب بـا همیـن 
بیانـات  از  )بخشـی  اسـت.  دائـم  به طـور  خودسـازی 
رهبـر معظم انقاب - اول مـاه مبارک رمضان 1371(

مـاه مبـارک رمضـان  از احتـرام، اهمیـت و جایـگاه 
ویـژه ای در میـان مسـلمانان برخـوردار اسـت. مردم با 
مقدمـه سـازی و فراهـم کـردن زمینه هـای معنوی در 
ماه های رجب و شـعبان هرسـال خود را برای ورود به 
ایـن ماه شـریف و پربرکـت آماده می کننـد، و با حلول 
ایـن مـاه بـا شـور و اشـتیاق و دادن اطعـام و افطـاری 
بـه نیازمندان، شـب زنده داری و عبادت، تـاوت قرآن، 
دعـا، اسـتغفار، دادن صدقـه، روزه داری و... روح و جان 

خـود را از سرچشـمه فیـض الهـی سـیراب می کنند.
انسـان افـزون بـر جنبـه مـادی و جسـمی، دارای بُعد 
معنـوی و روحـی هـم هسـت و هرکدام دررسـیدن به 
کمـال مطلـوب خـود، برنامه هـای ویـژه را نیـاز دارند، 
یکـی از برنامه هـا بـرای تقویـت و رشـد بُعـد معنـوی، 
تقـوا و پرهیـزگاری اسـت؛ یعنـی اگـر انسـان بخواهد 
خـودش را از جنبـه معنـوی رشـد و پـرورش دهـد و 
بـه طهـارت و کمـال مطلوب برسـد، باید هـوای نفس 
خـود را مهـار کنـد و موانـع رشـد را یکـی پـس از 

بـردارد.  دیگری 
روزه داری روح و روان و قلـب و دل و نیـز جسـم را 
آرامش داده و باعث سـامتی روح و تندرسـتی جسـم 
می شـود. بایـد در ایـن مـاه به گونه ای خودسـازی کرد 
کـه بـا اتمام مـاه مبـارک تأثیـر و فوایـد آن در روح و 

جـان افـراد باقی باشـد. 
رمضـان ایـن فرصـت را به مـا می دهد که بـا اخاص، 
تـوکل و توسـل از اهل بیت)علیهم السـام( و عمـل بـه 
دسـتورها و احـکام قـرآن کریـم و دوری از گناهـان، 
عبـادت، شـب زنده داری، درک فضیلـت شـب قـدر و... 

در راسـتای رسـیدن بـه کمال حرکـت کنیم. 

شـاهرخیان معـاون برنامه ریـزی و امورمجلـس بـا تأکید بر این کـه در کنار 
برخـورد بـا مصادیق فسـاد بایـد علت ها نیزکشـف گردد گفت: کشـورهایی 
کـه در امـر مبارزه با فسـاد موفق هسـتند سیسـتم ها و ساختارهایشـان را 

کرده اند. اصـاح 
وی در جمـع بازرسـان جدیدالـورود ، مهم تریـن راه کار مبـارزه با فسـاد را 
ایجـاد دولت هـای الکترونیـک دانسـت وبیان داشـت: به خاطر عـدم وجود 
سیسـتم های الکترونیـک و یـا عدم ارتبـاط بانک های اطاعاتی بـا یکدیگر 
مشـکات زیـادی به وجود می آید. هرچقدر شـفافیت بیشـتر باشـد فسـاد 

کمتر اسـت.
برنامه ریـزی و امورمجلـس تصریـح کـرد: در جهـان کشـورهای  معـاون 
مختلفـی وجـود دارنـد کـه اتفاقاً در امـر مبارزه با فسـاد خیلـی موفق تر از 
مـا هسـتند، اسـتفاده از تجربیات و توانمنـدی آنها و اسـتفاده از ظرفیت ها 
و راه کارهایـی کـه آنهـا در امـر مبـارزه بـا فسـاد اسـتفاده می کننـد خیلی 

می توانـد کمـک کنـد بـه ارتقـاء توانمندی هـای ما.
شـاهرخیان اظهـار داشـت: اسـتفاده از افـکار عمومـی از دیگـر ابزارهـای 
مبـارزه با فسـاد اسـت کـه عدم اسـتفاده صحیح از آن موجب آن شـده که 
امـروزه ادراک مـا از فسـاد از خود فسـاد بیشـتر باشـد و این نشـان از این 

دارد کـه مـا نتوانسـته ایم افـکار عمومـی را خـوب مدیریـت کنیم.
وی در ادامـه افـزود: بسـیاری از قوانیـن و مقـررات مـا ایـراد دارد. بـه 
خصـوص قوانینـی کـه مربـوط بـه 50 الی 60 سـال پیـش اسـت بنابراین 
نمی تـوان نیازمندیهـا و شـرایط امـروز را بـا آن تطبیق و پوشـش داد. پس 
یکـی دیگـر از معضات مـا در امر مبارزه با فسـاد، بحث قوانیـن و مقررات 
منسـوخ اسـت کـه بـا واقعیت های امـروز بـه هیچ عنـوان تطبیق نـدارد و 

بایـد اصاح شـود.
شـاهرخیان گفـت: اول بایـد تمـام این هـا اصـاح شـود تـا برخـورد بـا 
مفسـدین جـواب بدهـد یعنـی بایـد حواسـمان باشـد تـا در کنـار برخورد 
قاطـع بـا متخلفیـن، سـازوکارهایی ایجـاد کنیـم تـا ایـن آدم ها بـه وجود 
نیاینـد. نـگاه همـکاران بـه امـر مبـارزه بـا فسـاد نبایـد فقـط بـه مصادیق 

معطـوف باشـد بلکـه بایـد نگاهتـان یـک نـگاه اسـتراتژیک باشـد. 

تاکید  معاون خـــــودســــــــــازی
برنامه ریزی و 
امور مجلس 

سازمان  بازرسی 
بر اصالح  

سیستم ها  و 
ساختارها

به خاطر عدم وجود سیستم های الکترونیک و یا عدم ارتباط 
بانک های اطاعاتی با یکدیگر مشکات زیادی به وجود می آید. 

هرچقدر شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر است.
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محمدجواد صلواتی تهرانی
رئیس اداره روابط عمومی

بررسی 
ریشه های 

اقتصادی فساد 
اداری

شــکل  بشــر  فعالیت هــای  کــه  زمانــي  از 
ــت از  ــود گرف ــه خ ــجمی ب ــازمان یافته و منس س
ــزء  ــون ج ــز همچ ــاد اداري نی ــان فس ــان زم هم
ــرده اســت.  ــور ک ــازمان ظه ــن س ــي از مت الینفک
می تــوان  را  اداری  فســاد  از  تعریــف  بهتریــن 
این گونــه بیــان کــرد: فســاد اداري بــه مجموعــه ي 
بخــش  کارکنــان  از  دســته  آن  رفتارهــاي 
ــع  ــت مناف ــه در جه ــود ک ــي اطــاق مي ش عموم
غیرســازمانی، ضوابــط و عــرف پذیرفته شــده را 
ــزاري  ــر فســاد اب ــد  به عبارت دیگ ــده مي گیرن نادی
نامشــروع بــراي بــرآوردن تقاضاهــاي نامشــروع از 

ــت.  ــام اداري اس نظ

انواع فساد اداری
ــه وضعیتــي در نظــام اداري گفتــه  فســاد اداري ب
ــتمر  ــرر و مس ــات مک ــر تخلف ــه در اث ــود ک مي ش
ــر  ــه اي فراگی ــد و جنب ــه وجــود مي آی ــان ب کارکن
ــي  ــي و اثربخش ــت آن را از کارای ــه درنهای دارد ک
مــورد انتظــار بازمــی دارد. ایــن تخلفــات کــه 
مي شــود  منجــر  اداري  فســاد  بــه  مجموعــاً 
ــا  ــن آن ه ــه رایج تری ــد ک ــي دارن ــواع گوناگون ان

از: عبارت انــد 
ــوع . 1 ــن ن ــه چندی ــود ب ــه خ ــي ک ــاد مال فس

ــاس؛ فســاد  ــود: ارتشــاء؛ اخت تقســیم مي ش
ــي؛  ــش خصوص ــي از بخ ــاي دولت در خریده
فســاد در قراردادهــاي مقاطعــه کاری دولــت با 

ــي؛ ــاد مالیات ــکاران و فس پیمان
استفاده شخصي از اموال دولتي؛. 2
ــت کاذب، صــرف . 3 ــزارش مأموری ــم کاري، گ ک

کارهایــي  انجــام  بــراي  اداره  در  وقــت 
اصلــي، وظیفــه  به غیــراز 

سرقت اموال عمومي از سوي کارکنان؛. 4

اسراف و تبذیر؛. 5
ترجیح روابط بر ضوابط؛. 6
فساد در شناسایي و مبارزه با قانون شکنی؛ )تساهل و تسامح نسبت به فساد(. 7
فساد در ارایة کاال و خدمات دولتي؛. 8
فساد در صدور مجوز براي فعالیت های اقتصادي و اجتماعي؛. 9

ــش، . 10 ــتگي در گزین ــاي شایس ــط و معیاره ــت ضواب ــدم رعای ــتخدامي: )ع ــاد اس فس
ــازمان.( ــراد در س ــاي اف ــاب و ارتق انتخ

علل ظهور و گسترش فساد اداری
ــه ها و  ــر آن ،ریش ــاوه ب ــت و ع ــي اس ــرایط خاص ــود ش ــتلزم وج ــاد اداري مس ــور فس ظه

ــوند. ــي مي ش ــر بررس ــه در زی ــور خاص ــه به ط ــهیل کننده ای داردک ــل تس عوام

شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری
الــف( تمایــل: تمایــل بــه ارتــکاب تخلــف در ذهــن عامــل آن قــرار دارد. تمایــل مي توانــد 
ناشــي از عوامــل متعــددي باشــد کــه درادامــة بحــث بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت؛ اینکــه 
ایــن عوامــل از درون فــرد نشــأت بگیــرد یــا از محیــط، چنــدان تفاوتــي درنتیجــه بــه وجــود 

نمي آورد.
ب( فرصــت: بــراي مبــادرت بــه فســاد اداري بایــد عــاوه بــر تمایــل، فرصــت مناســب نیــز 
وجــود داشــته باشــد. چنیــن فرصتــي ممکــن اســت در پــي طراحــي و تدابیــر بلندمــدت 
ــه فســاد  ــدام ب ــل و فرصــت اق ــا ناشــي از تصــادف باشــد. چنانچــه تمای ــد و ی پیــش بیای
وجــود داشــته باشــد فســاد متولــد خواهــد شــد و در صــورت مهیــا بــودن ســایر شــرایط 

رشــد خواهــد کــرد.

ریشه های اصلی فساد اداری
ــه  ــن مقال ــه در ای ــددی دارد ک ــه های متع ــاد اداری ریش ــد فس ــه می دانی ــور ک همان ط

ــم. ــت بپردازی ــادی اس ــکات اقتص ــه مش ــی آن ک ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــم ب می خواهی
ــد  ــدرت خری ــا و ق ــش درآمده ــود، کاه ــورم لجام گســیخته، رک ــات اقتصــادي، ت ــدم ثب ع
ــات و تســهیات در  ــع نامناســب امکان ــي، توزی ــت اقتصــادي و اجتماع ــدم عدال ــردم، ع م
ــه شــمار  ــن ریشــه هاي اقتصــادي فســاد اداري ب ــوارد از عمده تری ــن م ــال ای جامعــه و امث

فساد اداري به وضعیتي در نظام اداري گفته مي شود که در اثر تخلفات 
مکرر و مستمر کارکنان به وجود مي آید و جنبه اي فراگیر دارد که 
درنهایت آن را از کارایي و اثربخشي مورد انتظار بازمی دارد.
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مي آینــد. درواقــع یکــی از مهم تریــن علــل تخلفــات و مفاســد اداری 
ــژه در  ــا به وی ــا هزینه ه ــت ب ــان دول ــد کارکن ــب درآم ــدم تناس ، ع
کان شــهرهایی ماننــد تهــران اســت کــه بــه دلیــل افزایــش هزینه هــا، 
ــک  ــه ی ــی ک ــن زمان ــت ؛ بنابرای ــکات نیس ــوی مش ــا جوابگ درآمده
کارمنــد در معــرض کمبــود درآمــد قــرار می گیــرد به تدریــج قــدرت 
مقاومــت آن در برابــر پیشــنهاد رشــوه و ســایر مفاســد اداری کاهــش 

ــد.  ــدا می کن پی

جدول تغییر نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان دولت در 11 سال گذشته

افزایش حقوق اعالمینرخ تورمسال

138410.47.8

138511.914.5

138618.44.8

138725.47.3

138810.818.3

138912.46

139021.510

139130.515

139234.725

139315.620

139411.914

بــرای روشــن تر شــدن موضــوع، نگاهــی بــه جــدول تغییــر نــرخ تــورم 
و افزایــش حقــوق کارمنــدان دولــت در 11 ســال گذشــته می اندازیــم. 
همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد بــر اســاس آمارهــای بانــک 
مرکــزی درحالی کــه نــرخ تــورم در طــی 11 ســال گذشــته مجموعــاً 
203/5 درصــد رشــد داشــته اســت افزایــش حقــوق کارمنــدان دولــت 
ــکاف  ــر ش ــفانه بیانگ ــه متأس ــته ک ــد داش ــد رش ــا 142/7 درص تنه
ــع  ــد درواق ــت می باش ــدان دول ــد کارمن ــه و درآم ــن هزین ــق بی عمی
در طــی 11 ســال گذشــته همــواره قــدرت خریــد کارمنــدان کاهــش 

پیداکــرده اســت.
ــی  ــف قانون ــم تکلی ــدان می پردازی ــا ب ــه در اینج ــری ک ــه دیگ نکت
ــرخ  ــا ن ــت متناســب ب ــدان دول ــش حقوق هــای کارمن ــت در افزای دول

ــورم اســت. ت
ــاه  ــوب مهرم ــوری« مص ــات کش ــت خدم ــون »مدیری ــاده 125 قان م
ــب حقــوق مذکــور در فصــول دهــم و  ــان مــی دارد : »ضرای 1386 بی
ســیزدهم بــه تفکیــک هــر فصــل، متناســب بــا احــکام ایــن قانــون در 
ــال های  ــردد و در س ــن می گ ــال تعیی ــد ری ــرا پانص ــال اج ــن س اولی
ــک  ــوی بان ــاله از س ــه هرس ــورم ک ــرخ ت ــدازه ن ــل به ان ــد حداق بع

ــد.« ــش می یاب ــردد، افزای ــام می گ ــزی اع مرک
بــر اســاس ایــن قانــون، دولــت مکلــف اســت حقــوق کارمنــدان دولــت 
ــای  ــش دهــد و مبن ــورم ســاالنه افزای ــدازه ت را هرســاله دســتکم به ان
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــط بان ــده توس ــرخ اعام ش ــز ن ــورم نی ــرخ ت ن

اســامی ایــران اســت.
در همیــن راســتا دیــوان عدالــت اداری در ســال 93 بــه دنبــال 
ــرخ حقــوق کارمنــدان  ــه علــت کاســتی افزایــش ن شــکایت فــردی ب
ــورم  ــرخ ت ــا رشــد ن ــا 1393 در قیــاس ب ــت در ســاله ای 1389 ت دول
ــن  ــاوت ای ــه مابه التف ــت ک ــرده اس ــف ک ــت را موظ ــی دول در حکم

ســال ها را بپــردازد.
ــاده 150  ــر اســاس م ــه اینکــه ب ــده اســت: نظــر ب ــن حکــم آم در ای
قانــون برنامــه چهــارم توســعه و مــاده 125 قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری مصــوب 1386 و بنــد 24 قانــون بودجــه ســال 1387 دولــت 
ــورم  ــزان ت ــتگان را می ــاغلین و بازنشس ــوق ش ــا حق ــده ت ــف ش موظ

در تعریف خط فقر آمده که خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است 
که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می شود و میزان 

تعیین شده حتماً باید وجود داشته باشد.
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ــات  ــات هی ــف مصوب ــای مختل ــب دادنامه ه ــد و به موج ــش ده افزای
وزیــران در خصــوص افزایــش ضریــب ســاالنه حقــوق کلیــه کارکنــان 
ــوده  ــورم ب ــرخ ت و بازنشســتگان در ســال های 86و87 کــه کمتــر از ن
اســت ابطال شــده اســت و نظــر بــه اینکــه وفــق دادنامه هــای شــماره 
206-88/3/3 و 667-88/9/16 هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، 
ــورم  ــرخ ت ــه میــزان ن ــل ب ــه افزایــش حقــوق هرســال حداق ــت ب دول
ــاکی  ــکایت ش ــاف ش ــن اوص ــا ای ــذا ب ــت، علی ه ــده اس ــف گردی مکل
ــواد 125 و  ــعاری و م ــن اش ــه موازی ــتندا ب ــخیص و مس را وارد تش
127 قانــون مدیریــت خدمــات و مــواد 10و58و65 قانــون تشــکیات 
و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392 حکــم بــر الــزام 
ــوق بازنشســتگی شــاکی در ســال  ــش حق ــه افزای ــا ب مشــتکی عنهم
1389-1393 بــر اســاس شــاخص نــرخ تــورم اعامــی از ســوی بانــک 
ــی دارد  ــام م ــادر و اع ــه ص ــاوت حاصل ــت مابه التف ــزی و پرداخ مرک
ــر در  ــاغ قابل تجدیدنظ ــخ اب ــت روز از تاری ــرف بیس ــادره ظ رأی ص

ــوان می باشــد. ــد نظــر دی ــرم تجدی شــعب محت
امــا متأســفانه دولــت محتــرم در خصــوص ترمیــم حقــوق کارمنــدان 

دولــت تاکنــون اقــدام مؤثــری انجــام نــداده اســت . 
ــه خــط  ــم مقول ــه آن می پردازی ــه ب ــن مقال ــه در ای ــری ک ــه دیگ نکت

فقــر اســت.
در تعریــف خــط فقــر آمــده کــه خــط فقــر یــا آســتانه فقــر حداقــل 
ــک کشــور خــاص در نظــر  ــرای زندگــی در ی ــه ب ــدی اســت ک درآم
ــز دو شــاخص بســیار  ــه کل و درآمــد کل نی ــه می شــود و هزین گرفت
ــی از  ــر اندک ــن اســت خــط فق ــر، ممک ــم آن اســت. به عبارت دیگ مه

ــر باشــد  ــاری کمت ــای اعام شــده توســط مراجــع آم ــزان هزینه ه می
ــذف  ــکان ح ــر ام ــه دیگ ــا دارد ک ــش از هزینه ه ــه آن بخ ــه ب و توج
ــد دیگــر  ــان ســاده تر، خــط فقــر می گوی ــه بی ــدارد. ب آن هــا وجــود ن
نمی تــوان چیــزی را از مخــارج و ســبد معیشــت خانــوار کــم کــرد و 

ــد وجــود داشــته باشــد. ــزان تعیین شــده حتمــا بای می
ــا  ــاه 94 ب ــی، رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس دی م کاظــم جال
حضــور در جمــع شــورای اســامی کار و کارگــران کشــور گفتــه بــود: 
ــا  خــط فقــر یعنــی حقــوق زیــر دو میلیــون و 300 هــزار تومــان و ب

دســتمزد فعلــی امــکان گــذران زندگــی فراهــم نیســت.
ــر را در  ــان اقتصــادی ، خــط فق ــه کارشناس ــی اســت ک ــن در حال ای
ــام  ــان اع ــون توم ــره، 3/5 میلی ــواده 4 نف ــک خان ــرای ی ــال 95 ب س

کرده انــد.
حــال ایــن ســوال پیــش خواهــد آمــد کــه بــا توجــه بــه ابــاغ حداقــل 
و حداکثــر حقــوق کارمنــدان دولــت در ســال 95 کــه مبلغــی مابیــن 
ــد  ــد چن ــان می باش ــقف 6/300/000 توم ــا س ــان ت ــزار توم 900 ه

درصــد کارمنــدان دولــت زیرخــط فقــر قــرار دارنــد؟
ــرای  ــه ای ب ــت برنام ــه دول ــی ک ــا زمان ــه نظــر می رســد ت ــان ب در پای
ــورم و جبــران  ــرخ ت ــا ن ترمیــم حقــوق کارمنــدان دولــت متناســب ب
شــرایط گذشــته حقوقــی نداشــته باشــد نمی تــوان انتظــار داشــت کــه 
ــده فیش هــای  ــا پیدایــش پدی ــده فســاد اداری در دســتگاه ها و ی پدی
حقوقــی نجومــی بــا اســتفاده از خاهــای قانونــی، مهــار و یــا کاهــش 

یابــد.

براي مبادرت به فساد اداري باید عاوه بر تمایل، فرصت مناسب نیز 
وجود داشته باشد. چنین فرصتي ممکن است در پي طراحي و تدابیر 
بلندمدت پیش بیاید و یا ناشي از تصادف باشد.
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گزارش

افت تحصیلی به گونه های مختلف، حدود موفقیت یا 
عدم موفقیت برنامه های یک نظام آموزشی دررسیدن به 

اهداف تعیین شده در آن نظام را نشان می دهد. 

افت 
تحصیلی 
در 
آموزش 
عالی
مسعود حیدری 
معاون بازرسی امور آموزشی و پژوهشی

ــی  ــف اصل ــه وظای ــر ازجمل ــد و مؤث ــروی انســانی کارآم تربیــت نی
ــه  ــه ب ــدم توج ــاط ع ــد. دراین ارتب ــاب می آی ــگاه ها به حس دانش
ــام  ــرای نظ ــده ای را ب ــای عدی ــارات و زیان ه ــی، خس ــت تحصیل اف
آموزشــی کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت. افــت تحصیلــی، چــه 
ــف در  ــکل توق ــه ش ــه ب ــراج و چ ــل و اخ ــرک تحصی ــورت ت به ص
نظــام آموزشــی باشــد، در هرســال معــادل هزینۀ ســرانه آموزشــی، 

زیــان آور اســت. 
ــی از  ــه معنــای اشــغال محل ــی ب ــر اینکــه، افــت تحصیل مضــاف ب
ظرفیت هــای محــدود مؤسســات آمــوزش عالــی و محــروم کــردن 

ــردد.  ــوب می گ ــی ، محس ــام آموزش ــی نظ ــازده نهای ــه از ب جامع
ــه  ــرای انجــام هرگون ازایــن رو محاســبه شــاخص افــت تحصیلــی ب
برنامه ریــزی در زمینــه بودجــه، فضــای آموزشــی و تعــداد اعضــای 
ــرف و  ــی ازیک ط ــوزش عال ــام آم ــد نظ ــی در فرآین ــأت علم هی
ــی  ــتم بازرس ــی در سیس ــتگاه اجرای ــی دس ــزان کار آی ــی می بررس
ــت  ــر دارای اهمی ــرف دیگ ــتگاه از ط ــرد آن دس ــی عملک و بررس

ــت.  ــف اس مضاع
به طورکلــی از شــاخص فــوق می تــوان به عنــوان یــک ابــزار 
ــات  ــرد مؤسس ــاخص عملک ــن ش ــا ای ــود و ب ــتفاده نم ــی اس بازرس
ــی آن  ــتم آموزش ــوص سیس ــی و در خص ــی را موردبررس آموزش

ــرد.  ــر ک اظهارنظ
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افت تحصیلی در نظام آموزشی
در فرهنگ هــای مختلــف، کلمــه افــت در معانــی و مفاهیــم مختلفــی 
بــه  کار رفتــه اســت بــه  عنــوان  مثــال: در فرهنــگ معیــن بــه معنــی 
»افتــادن« اســت. اصطــاح افــت تحصیلــی )wastage( را ریــزش 
ــق  ــی از طری ــام آموزش ــجو در نظ ــا دانش ــوز ی ــه دانش آم ــوط ب مرب
طوالنی تــر شــدن زمــان تحصیــل یــا تــرک تحصیــل تــا پایــان دورۀ 

دانســته اند.  پیش بینی شــده، 
ــا عــدم  ــف، حــدود موفقیــت ی ــه گونه هــای مختل ــی ب افــت تحصیل
ــه اهــداف  ــک نظــام آموزشــی دررســیدن ب ــای ی ــت برنامه ه موفقی

ــد.  ــان می ده ــام را نش ــده در آن نظ تعیین ش
بــا توجــه بــه پیچیدگــی و ابهاماتــی کــه در مبحــث افــت تحصیلــی 
ــول  ــق و قابل قب ــخص و دقی ــف مش ــک تعری ــه ی ــود دارد، ارائ وج

ــا مشــکل مواجــه اســت.  ــرای همــگان، ب ب
قبــل از پرداختــن بــه افــت تحصیلــی، می بایســتی پاســخی روشــن 

بــرای ســؤاالت زیــر تبییــن نمــود: 

ــل 	  ــک دوره تحصی ــام ی ــس از اتم ــجویی پ ــر دانش اگ
ــت  ــا اف ــرود، آی ــری ب ــور دیگ ــه کش ــور ب ــک کش از ی

ــت؟  ــده اس ــل  ش ــی حاص تحصیل
چنانچــه پاســخ بــه این پرســش کــه آیــا دارنــده گواهی 	 

ــده  ــی پیش بینی ش ــطح کار آی ــه س ــک دوره، ب ــان ی پای
ــاوت  ــا تف ــد، آی ــی باش ــه، منف ــا ن ــت ی ــیده اس رس
ــت  ــده، اف ــد تعیین ش ــا ح ــدی وی ب ــطح کارآم در س

ــود؟  ــوب می ش محس
ــر 	  ــای فراگی ــی آموزش ه ــس از مدت ــجویی پ ــر دانش اگ

ــئله  ــز مس ــا نی ــا در اینج ــد ، آی ــوش کن ــده را فرام ش
ــت؟  ــادق اس ــی ص ــت تحصیل اف

ــد 	  ــود نتوان ــای خ ــده از آموزش ه ــرد آموزش دی ــر ف اگ
ــه  ــا در زمین ــد و ی ــری کن ــر بهره گی ــه موردنظ در حرف
ــی  ــت تحصیل ــا اف ــود، آی ــه کار ش ــغول ب ــری مش دیگ

مصــداق آن می باشــد؟ 

ــی در  ــای مختلف ــی پژوهش ه ــت تحصیل ــوع اف ــا موض ــاط ب در ارتب
ــال 1392  ــال در س ــوان  مث ــه  عن ــت. ب ــده اس ــگاه ها انجام ش دانش
در دانشــگاه ســمنان از 360 دانشــجوی مقطــع کارشناســی بــا 
بهره گیــری از روش نمونه گیــری بــه  صــورت خوشــه ای چنــد 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــش ق ــورد پژوه ــئله م ــن مس ــه ای ای مرحل
ــک در  ــه تفکی ــجویان ب ــداد کل  دانش ــه تع ــوط ب ــار مرب ــدواً آم ب
دانشــکده مشــخص و بــا توجــه بــه نســبت جمعیــت هــر دانشــکده 
نمونه هــای  و  تعــداد  دانشــگاه،  دانشــجویان  کل  بــه جمعیــت 
ــر دانشــکده در  ــده و در ه ــر دانشــکده مشــخص گردی ــاز ه موردنی
ــاب و از  ــی انتخ ــورت تصادف ــه کاس به ص ــا س ــه دو ی ــر مرحل ه
ــاب  ــه انتخ ــور نمون ــر به ط ــد نف ــر کاس چن ــجویان ه ــان دانش می

 شــده اند. 
ــوده  ــق ب ــوق، پرسشــنامه محق ــا پژوهــش ف ــردآوری داده ه ــزار گ اب

کــه در آن دو بخــش اطاعــات عمومــی دانشــجویان و ســؤاالتی در 
ــت  ــر اف ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــدگاه دانشــجویان نســبت ب خصــوص دی
ــه  ــود ب ــور خ ــل مذک ــه عوام ــت ک ــده اس ــی پیش بینی ش تحصیل
)6( فاکتــور حیطــه خانوادگــی، دانشــجو، اســتاد، محیــط آموزشــی، 
تقســیم  اقتصــادی  و  اجتماعــی  عوامــل  و  آموزشــی  محتــوی 

می شــوند. 
ــای  ــات، یافته ه ــتخراج اطاع ــنامه ها و اس ــل پرسش ــس از تکمی پ
 ،SPSS از نرم افــزار آمــاری  بــا اســتفاده  از پژوهــش  حاصلــه 
ــس  ــز واریان ــتقل و آنالی ــاری مس ــای آم ــی و آزمون ه ــار توصیف آم

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــه  و تحلی ــورد تجزی ــه، م یک طرف
ــامل  ــور ش ــنامه مذک ــش اول پرسش ــات بخ ــر از اطاع ــرف نظ ص
ــا عــدم اســتفاده  ــودن دانشــجویان، اســتفاده ی ــا متأهــل ب مجــرد ی
ــای  ــدارد. یافته ه ــردی ن ــه کارب ــن مقول ــه در ای ــگاه و ... ک از خواب
پژوهــش، عوامــل افــت تحصیلــی را بــه شــرح زیــر نشــان می دهــد: 

میانگین و انحراف معیارحیطهردیف

63% ± 4/53محتوای آموزشی1

55% ± 3/88استاد2

47% ± 3/79دانشجو3

62% ± 3/63محیط آموزشی4

6% ± 3/53خانواده5

69% ± 3/45اجتماعی و اقتصادی6

همــان طــور کــه ماحظــه می گــردد، از دیــدگاه دانشــجویان یکــی 
از اصلی تریــن عوامــل افــت تحصیلــی محتــوای آمــوزش اســت. 

پژوهشــگران تحقیــق فــوق عوامــل مذکــور را بــه شــرح زیــر مــورد 
تجزیــه  و تحلیــل قــرار داده انــد.
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 حیطهردیف
علل افت تحصیلیموردبررسی

 محتوی1
آموزشی

 نامتناسب بودن دروس رشته تحصیلی با
 توانایی های دانشجو و همچنین شغل آینده

 وی

 تأثیر اساتید مجرب و رفتار اجتماعی آن ها استاد2
 درروند ادامه تحصیل دانشجویان

 عاقه به رشته تحصیلی و اعتمادبه نفس دانشجو3

 محیط4
 آموزشی

 مجهز بودن محیط آموزشی به امکاناتی
 مانند کتابخانه، آزمایشگاه و تجهیزات

 آموزشی

 ارج ننهادن والدین به تحصیل، تقویت خانواده5
 نکردن روحیه دانشجو از طرف خانواده

 اجتماعی و6
 اقتصادی

 عدم انگیزه امیدوارکننده شغلی و نداشتن
 پایگاه و احترام اجتماعی مرتبط با رشته
 تحصیلی و عدم کسب امنیت شغلی در

 آینده

ــوق و ده هــا پژوهشــی کــه در  ــج پژوهــش ف ــه نتای ــا امعــان نظــر ب ب
ــف انجام شــده اســت و صرف نظــر  ــاب توســط اشــخاص مختل ــن ب ای
ــاً  ــوند و صرف ــی می ش ــت تحصیل ــب اف ــه موج ــی ک ــل و عوامل از عل
به منظــور تبییــن مســئله آورده شــده اســت. بازرســان بــرای ارزیابــی 
یــک واحــد آموزشــی در درجــه اول بــه آمارهــای زیــر نیــاز دارنــد: 

الف( رشته های دایر در یک مؤسسه آموزش عالی 
ــرم  ــا ت ــال ی ــک س ــدگان در ی ــداد دانشــجویان ثبت کنن ــار تع ب( آم

ــی  تحصیل

ج( آمار فارغ التحصیان هر رشته به تفکیک

ــوان  ــر می ت ــول زی ــق فرم ــوق از طری ــای ف ــت آماره ــس از دریاف پ
ــک واحــد آموزشــی را محاســبه و در  ــی در ی ــت تحصیل درصــد اف
ــار  ــز، اظه ــده در آن مرک ــای ارائه ش ــت آموزش ه ــوص کیفی خص

نمــود.
 

ــام  ــجو از نظ ــروج دانش ــوه خ ــبه نح ــر محاس ــی ب ــه تمایل چنانچ
آموزشــی، وجــود داشــته باشــد، عــاوه بــر مــوارد فــوق آمارهــا نیــز 

ــود:  ــتخراج ش ــگاه اس ــی دانش ــتم آموزش ــتی از سیس می بایس
الف( تعداد کل ثبت نام کنندگان 

ب( انتقالی ها 
ج( انصرافی ها 

د( تارکان تحصیل 
هـ( فارغ التحصیان با مدرک معادل 

و( اخراجی ها 
ــررات  ــن و مق ــه قوانی ــه ب ــا توج ــاز )ب ــن بیش ازحــد مج ز( متوقفی

ــا موضــوع(  مرتبــط ب
ــر  ــول زی ــق محاســبه فرم ــوق از طری ــای ف ــت آماره ــس از دریاف پ
ــی،  ــرد آموزش ــوص عملک ــتری در خص ــت بیش ــا قاطعی ــوان ب می ت

ــار نمــود.    آن دانشــگاه اظه
)تحصیــل زمــان تا+انصرافی+هــا اخراجی+متوقفیــن (/)مجمــوع 

ــی ــت تحصیل ــجویان (  = اف دانش

تعداد افت در هر رشته

تعداد کل ثبت نام شدگان در آن رشته
× 100

متوقفین+اخراجی ها+انصرافی+تا زمان تحصیل

مجموع دانشجویان
 افت تحصیلی=
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همیشه پیشرفت کارکنان را ولو اندک باشد، ستایش کنید، این کار به خودی 
خود انگیزه آفرین است. اعتماد به  نفس را در آن ها احیا کنید. در هر کاری 
منتظرصددرصد انجام کار نباشید، بلکه قبل از پایان کار از آن ها قدردانی کنید.

پیام های مدیریتی
برگرفته از کتاب »مدیریت بر قلب ها«

اثرکن بالنچارد

تنظیم و گردآوری: قدرت ا... طالب بیدختی 
عضو و کارشناس گروه بررسی، تنقیح و ارزشیابی گزارش های معاونت امور تولیدی

ــد در  ــازه های تولی ــتفاده از س ــر اس ــم و هن ــت، عل مدیری
ــداف  ــه اه ــی ب ــرای دسترس ــن ب ــان ممک ــن زم کوتاه تری
اســت بــه  گونــه ای کــه عامــه مــردم راضــی باشــند. یکــی 
از اساســی ترین وظایــف مدیــران، رهبــری و هدایــت منابــع 
ــوذ  ــر نف ــی هن ــری یعن ــد. رهب ــار می باش ــانی در اختی انس
در قلــب باورهــای دیگــران. ایــن هنــر وقتــی قــدرت نفــوذ 
ــه  ــود، ب ــاز ش ــر آغ ــک مدی ــب ی ــه از قل ــی دارد ک و تجل

ــیند«. ــردل نش ــرم ب ــد الج ــه از دل برآی ــداق »آنچ مص
ــرد،  ــر می گی ــه مدی ــی ک ــر تصمیم ــود، ه ــت ش ــد عنای بای
ــازد. ــر می س ــراد را متاث ــیاری از اف ــی بس ــت و زندگ سرنوش
ــه  ــت دارد ک ــدری اهمی ــران به ق ــئولیت مدی ــار مس ــن ب ای
ــا در  ــران می نشــاند، ت ــر جــان مدی ســنگینی آن، شــرری ب
هــر کجــا و هــر حالتــی کــه هســتند، در خلــوت خــود یــا در 
ــای  ــود و ظرفیت ه ــه خ ــد ک ــالش کنن ــواره ت ــاق کار، هم ات

خــود را رشــد و توســعه دهنــد.
چکیــده ای از پیام هــای مدیریتــی، برگرفتــه از کتــاب 
مدیریــت بــر قلب هــا، اثــر کــن بالنچــارد، در ارتقــاء رهبــری 
و مهارت هــای روابــط انســانی مــی توانــد مفیــد باشــد. امیــد 
ــتفاده  ــت اس ــورد عنای ــا م ــود ت ــم ش ــی فراه ــت مجال اس

ــرد. ــرار گی ــتان ق ــران و سرپرس مدی
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پیام ها
آموزش دهید و بعد انتظار کار خوب داشـته باشـید. همیشـه پیشـرفت 
کارکنـان را ولـو انـدک باشـد، سـتایش کنید، ایـن کار به خـودی خود 
انگیزه آفریـن اسـت. اعتمـاد بـه  نفـس را در آن هـا احیـا کنیـد. در هـر 
کاری منتظرصددرصـد انجـام کار نباشـید، بلکـه قبـل از پایـان کار از 

آن هـا قدردانـی کنید.
بکوشـید تا در انسـان ها احسـاس خوبی به وجـود آورید، آنـگاه امیدوار 
باشـید کـه آنـان هـم نتایـج خوبـی بـه بارآورنـد. بـاور داشـته باشـید، 
هنگامی کـه کارکنـان بـه نتایـج خـوب دسـت می یابنـد، در خودشـان 
حالـت خوبـی احسـاس می کنند. هدف شـما کمـک به کارکنان باشـد، 
اهـداف را به درسـتی و با شـفافیت بـه آن ها بگوئید و در راه رسـیدن به 
هـدف، از راهنمائـی و تشـویق آنان، دریـغ نکنید. به آنان یاری رسـانید 

تـا در زندگی برنده شـوند.
بـه یـاد داشـته باشـید: هوشـمندی یـک فـرد بـا هوشـمندی همـگان 
برابـر نیسـت. از ایـن رو هیـچ وقـت خـود را باهوش تـر و زیرک تـر از 
دیگـران مپنداریـد. بـرای پیشـرفت در کار، از دیگـران یـاری بخواهید. 
شـرایط کاری مطلوبـی را بـرای کارکنـان فراهم کنید. علـت ترک کار، 
کـم کاری و بی حوصلگـی پرسـنل خـود را جویـا شـوید. از حـوزه تحت 
امـر خـود، اطاعـات کامل جامع جمـع آوری کنیـد تا به موقـع ازآن ها 

کنید. اسـتفاده 
بـاور داشـته باشـید کـه خداونـد متعـال چیـزی بی مصـرف نیافریـده 
اسـت. از آنجـا کـه کامـل نیسـتیم می بایـد بـرای رشـد و بهسـازی و 
تعالـی خـود فعالیـت کنیـم. انتقادپذیر باشـیم و از انتقادکننده، تشـکر 
کنیـم. آنچـه را کـه نمی دانید بـدون کمترین تردیدی بپرسـید، و آنچه 

را کـه می دانیـد بـه دیگـران منتقـل کنید. 
پیـروزی پیشـرفت در کاری باعـث نشـود کـه هـدف را فرامـوش کنید. 
شکسـت و عـدم موفقیـت را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهیـد تـا از 
شکسـت مجـدد جلوگیـری کنیـد. از زیـر ذره بیـن قـرار دادن کارکنان 
جـداً خـودداری کنیـد. از افـراد به قدر توانائـی آن ها، درخواسـت انجام 
کار داشـته باشـید. تحمیـل کار عاقانـه نیسـت، راهنمائـی را چاشـنی 
کنیـد. بـه نیـاز افراد احتـرام بگذاریـد. برنامـه کارهای خـود را هر روز، 

مـرور کنید.
هـر موقـع از آمـوزش و یادگیری بازمانید، به رشـد و توسـعه خود پایان 
داده ایـد. از ایـن رو بـه یـاد داشـته باشـید آموختـن در همـه زمان هـا 
ارزشمنداسـت. )سـخن گهربـار پیامبـر عظیم الشـأن اسـام: ز گهـواره 
تـا گـور دانـش بجـوی(. فکـر نکنیـد کـه نمی شـود و نمی توانیـد، بلکه 
خـود را باور کنید. دانسـتن عیب نیسـت، ندانسـتن عیب اسـت. هرچه 

بیشـتر بیاموزیـد، ارزش خـود را در سـازمان بـاال می برید.
تـاش کنید تابع احساسـات نباشـید و اگـر از موضوعی دفـاع می کنید 
منطقـی و اصولـی باشـید. از نقطه نظرهـای دیگـران بهـره بگیریـد. اگر 
در امـری اشـتباه کرده ایـد، شـهامت و شـجاعت ایـن را داشـته باشـید 

کـه بگوییـد من اشـتباه کـرده ام و من تقصیـرکارم.
نسـنجیده تصمیـم نگیریـد، تحقیـق کنیـد. سـالم اندیشـیدن به شـما 
کمک می کند که درسـت را از نادرسـت و سـره را از ناسـره تشـخیص 
دهیـد. سـعه صـدر داشـته باشـید. )بارالهـا، شـرح صـدرم عطـا فرمـا 
»کـه از جفـا و آزار مـردم دلتنـگ نشـوم«، کار مـرا آسـان گـردان و 

سـختی هائی کـه در انجـام ایـن وظیفـه برمـن رخ می نمایـد برطـرف 
سـاز و گـره از زبانـم بگشـا تا مـردم سـخنم را نیکو فهم کـرده و خوش 
بپذیرند،آیـات  25 الـی 28 سـوره مبارکـه طه(. تاش درجلـب اعتماد 

داشـته باشـید، نـه تحمیـل عقیـده، سـخت کوش و زیـرک باشـید. 
حـاالت کارکنـان را زیـر نظـر داشـته باشـید. آنـان را از وضع کارشـان 
مطلـع کنیـد. سـعی کنیـد بـا هـدف یـاری، بـه آن هـا نزدیک شـوید. 
هرگونـه ارتقـاء را مـادی تلقـی نکنیـد، بلکـه حالـت معنـوی آن هـا را 
بـرای فـرد مـورد نظـر بگوئیـد. دوسـتی مدیـر بـا زیردسـتان انگیـزه 

آفریـن اسـت البتـه در صورتـی کـه هـدف فرامـوش نشـود.
دالیـل »خـوب کارنکـردن« افـراد را در عملکـرد خـود جسـتجو کنید. 
از خـود بپرسـید! آیـا بـه نیازهـای آن هـا توجـه کرده ایـد؟، آیـا در راه 
رسـیدن بـه اهـداف، آن هـا را کمـک کرده ایـد؟، آیـا وقـت بررسـی و 
دیـدار بـا آن ها را گذاشـته اید؟  بـه کارکنان در راه رسـیدن بـه اهداف 
یـاری رسـانید. کارکنـان را در برابـر هرگونـه اقـدام اشـتباه راهنمائـی 

. کنید
تـاش کنیـد رابطه پدرفرزنـدی در محیط کار ایجاد کنیـد. کارکنان را 
در تصمیم گیـری شـریک کنیـد. هنگامـی که شـما با صداقـت برخورد 
کردیـد و از مسـئولین  خود خواسـتیدکه بـا محبت رفتـار کنند، بدون 
اینکـه بخواهیـد مـورد احتـرام قـرار می گیریـد. بـدون جهت فـردی را 
زیـر سـوال نبریـد. اگـر خبـری بـه شـما رسـید در مـورد آن تحقیـق 
کنیـد، مبـادا بی محابـا اقـدام کنیـد! فرصت هایـی بـرای صحبـت بـا 
کارکنـان تخصیـص دهیـد و مشـکات و انتظـارات را بیـان کنیـد و به 

حرف هـا و نقطه نظـرات آن هـا نیـز بـا علـم بـه عمـل گـوش دهید.
عنایـت داشـته باشـید، حاصـل کار یـک مدیر توسـط افراد زیر دسـت، 
بـه  دسـت می آیـد. تمامی انسـان ها نـزد خداونـد متعـال دارای ارزش 
هسـتند و بـرای آن هـا روزی مقـرر شـده اسـت، از ایـن رو مبـادا در 
جهـت کوچـک شـمردن آن هـا حرکـت کنیـد. خوبی هـای آن هـا را به 
یـاد آوریـد. در صورتـی کـه ایـن احسـاس در وجـود شـما بـه وجـود 
آمـده باشـدکه دیگـران هم حـق دارنـد و به آن هـا توجه کنید مسـلماً 
مـورد احتـرام قرارخواهیـد گرفت. از دیگـران بخواهید عیب شـما را به 
خودتـان بگوینـد. از خودتـان علت بی احترامـی و کم توجهـی کارکنان 

را جویـا شـوید، نـه اینکه قبـل از تحقیـق، اقـدام کنید.
هرگـز، هرگـز، هرگز و هرگز از پای ننشـینید. وقتی مسـئولیت کاری را 
بـر عهـده می گیریـد تا پایـان آن اقـدام کنید. اجـازه ندهید خسـتگی، 

شـما را از اهدافتـان بـازدارد. محکم و اسـتوار و آگاهانـه عمل کنید.
بـه یاد داشـته باشـید، نمی شـود خـاف وجـدان،کاری کـرد و در کنار 
آن احسـاس بـد نداشـت! ایـن، بـا نهـاد و فطـرت واقعـی انسـان که از 
خودش انتظار شـخصیتی اخاقی دارد، سـازگار نیسـت.  هدف روشـن، 

پایـه ای اسـت کـه رفتـار خـوب و اخاقی بـر آن بنـا می گردد.
اهدافتـان بایـد دارای فرآیندهـای ناب باشـد. بـه ندای درونـی خود در 
زمـان اشـتباه توجه کنیـد. از بیـان اینکه من اشـتباه کرده ام نترسـید. 

خـود بـه قانـون احتـرام بگذارید و بـرای دیگران الگو باشـید.
بـزرگ بیندیشـید بـزرگ عمل کنید! بزرگ منش باشـید. از درون شـاد 
باشـید. اندیشـه ها و گفتگوهـای نیروبخـش درونـی خـود را یادداشـت 
کنیـد. کارسـاز خواهد بـود. اگر در جسـتجوی کمال نباشـید به برتری 

نمی رسـید.
برای کارکنان رسـالت، ارزش ها، هدف و نقش ها و سـاختار سـازمان را 

باور داشته باشید که خداوند متعال چیزی بی مصرف 
نیافریده است. از آنجا که کامل نیستیم می باید برای رشد 

و بهسازی و تعالی خود فعالیت کنیم.
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شـرح دهیـد و بـه آنهـا بگوئید چـه انتظـاری دارید و آن وقـت خواهید 
دیـد چیزی بـه دسـت می آورید کـه از آن ها انتظـار دارید.

بـازی هـر فرد به خوبـی تمرین اوسـت. )از کـوزه همان بـرون تراودکه 
در اوسـت !( هـر کاری بـه تمرکـز فـراوان و تعهد نانوشـته بـه ادامه راه 
بهسـازی نیاز دارد. بسـیاری از مدیران مسـئله مشـاهده و مراقبت را از 
یـاد می برنـد. راه را نشـان می دهنـد لیکن پیگیـر ادامه آن نمی شـوند.

از داخـل اتـاق نمی تـوان کار مربیگـری را پیـش بـرد، بایـد در میـان 
میـدان بود. 

دردسـرآفرین  گاهـی  کـه  اسـت  رفتارشـان  خوبنـد.  خـود  انسـان ها 
می شـود. برخـی می پرسـند چـرا کسـی را که خطـا کرده اسـت دوباره 
پشـتیبانی و تاییدکنیـم؟ تایید دوباره بسـیار ضروری اسـت، زیرا شـما 
می خواهیدکـه فـرد بـه عمل و رفتار خود بیندیشـد و راه پیشـگیری از 
تکـرار خطـا را بررسـی کند، نه اینکه از سـرزنش یا رفتار ناخوشـایندی 
که با او شـده، آزرده شـود. قصد شـما کنار گذاشـتن رفتارهای اشـتباه 
اسـت، نـه کنارگذاشـتن فرد خطـاکار! به آن هـا بگوئید که بهتـر از این 
می توانیـد کارکنیـد. ارزش هـر کاری را نیکو نگهداریـد، خوب را خوب 
بدانیـد و تشـویق کنیـد، ضعف را بـا برنامه ریزی اصاح کنیـد. به موقع 
تشـویق و تنبیـه کنیـد. تشـویق را بـه تاخیـر نیندازید. شـما مانند پدر 

می باشـید، عادالنـه رفتار کنید تا همه شـما را دوسـت داشـته باشـند.
از  چـون  می گیرنـد،  مثبـت  نتیجـه  مثبت اندیشـان  کنیـد:  عنایـت 
در  باشـید،  نداشـته  مسـئله ای  هیـچ  اگـر  نمی هراسـند.  دشـواری ها 
معـرض خطـر بزرگـی هسـتید! واقعیت این اسـت که اگـر در زندگی با 
هیچ مشـکلی روبرو نباشـید، بهتر اسـت به درون اتاق خواب بروید، در 
را ببندیـد و زانـو بـر زمین زده دسـت بـه درگاه خداوند متعـال بردارید 
کـه خـدای بزرگ چه رخ داده اسـت؟ دیگـر به من اعتماد نـداری، چرا 

کمـی مشـکل بـه مـن عطـا نمی کنی؟
رهبـری و هدایـت کارکنـان، فرمـان دادن بـر کارکنـان نیسـت، بلکـه 
چگونـه کار کـردن بـا آنـان اسـت. اگـر الگـوی رهبـری خـود را بـا 
کارکنـان در میـان بگذاریـد، نـه تنهـا آن را خـوب درک می کنند بلکه 
می تواننـد بازخوردهـای سـودمندی هـم بدهنـد. مدیـران بـا الگـوی 

رهبـری خدمتگـذار واقعـی، بـه چنیـن بازخوردهایـی نیـاز دارنـد.
به یاد داشـته باشـید، نخسـتین گام در رسـیدن به مقصد دانسـتن راه 
اسـت. بـه درون خـود بنگریـد و بگذاریـد تـا خداونـد متعـال در یافتن 
انگیزه هـای شایسـته در زندگی به شـما کمـک کند. اگـر چنین کنید، 
نخسـتین قدم را در جهت تبدیل به انسـانی خوشـبخت تر و خشـنودتر 

برداشـته اید.

بزرگ بیندیشید بزرگ عمل کنید! بزرگ منش باشید. از درون 
شاد باشید. اندیشه ها و گفتگوهای نیروبخش درونی خود را 
یادداشت کنید. کارساز خواهد بود. اگر در جستجوی کمال 
نباشید به برتری نمی رسید.
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یادداشت
وارده

یکی از مراحل مهم در بررسی روند صاحیت تسهیات گیرندگان، 
اخذ استعام های مربوط به بدهی های معوق و چک های برگشتی 

تسهیات گیرندگان است. در حال حاضر استعام های فوق به طور 
متمرکز از سامانه بانک مرکزی تهیه می گردد. 

نقدی بر روش نظارت و 
بازرسی در حوزه بانک و بیمه

سعید رسولی
 مجتبی مجیدی

)بازرسین گروه بانک و بیمه بازرسی کل استان همدان(

ــازاد و  ــوه م ــدگان وج ــن دارن ــطه گران بی ــوان واس ــه عن ــا ب بانک ه
ــه  ــول ب ــص پ ــع و تخصی ــم بازتوزی ــش مه ــوه، نق ــه وج ــدان ب نیازمن
ــن  ــد. بنابرای ــده دارن ــر عه ــدی را ب ــاده اساســی تولی ــک نه ــوان ی عن
ــه  ــن وظیف ــای ای ــاری در ایف ــراف و کژرفت ــن انح ــی کوچک تری حت
موجــب پیامدهــای گســترده اقتصــادی و سیاســی اجتماعــی خواهــد 
شــد. سیســتم بانکــی یکــی از مهم تریــن گلوگاه هــای فســاد و رانــت 
می باشــد. شــاهد مثــال ایــن امــر هــم ایــن اســت کــه تمــام فســادهای 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــه نوع ــر ب ــال های اخی ــی کان روی داده در س مال
ــا مرتبــط  ــک بخــش  ا از آن ه ــل ی ــا حداق ــد و ی ــور بانکــی بوده ان ام
ــه  ــن ک ــه ای ــت ب ــا عنای ــن ب ــد. همچنی ــی می باش ــتم بانک ــا سیس ب
ــات  ــان از موسس ــادی در جه ــر اقتص ــای فراگی ــیاری از بحران ه بس
مالــی و بانک هــا آغــاز شــده اســت، لــزوم نظــارت مســتمر و کارامــد 
بــر عملکــرد صحیــح و قانونــی نظــام پولــی و بانکــی بســیار ضــروری 
ــا عنایــت بــه جایــگاه حســاس ســازمان بازرســی کل  اســت. لیکــن ب
کشــور بــه عنــوان عالی تریــن نهــاد ناظــر بــر حســن جریــان امــور در 

ــر  ــه ســنگینی در خصــوص نظــارت ب ــی وظیف دســتگاه های دولت
عملکــرد نظــام بانکــی باالخــص در بانک هــای دولتــی بــر عهــده 

ــرار دارد. ایــن ســازمان ق
در ایــن مقالــه ابتــدا بــه بررســی اجمالــی و نقــد رویکــرد کنونی 
ســازمان بازرســی کل کشــور در امــر نظــارت بــر نظــام بانکــی و 
فرآینــد اعطــای تســهیات و وصــول مطالبــات می پردازیــم. در 
ایــن بخــش بــه نقــاط ضعــف و ناکارآمدی هــای روش کنونــی 
ــنهاد و  ــد پیش ــز چن ــش دوم نی ــد. در بخ ــد ش ــاره خواه اش

ــه رویکــردی جدیــد در  راهــکار محــوری جهــت نیــل ب
امــر نظــارت در حــوزه بانکــداری ارایــه می گــردد.

نگاهی به رویکرد کنونی سازمان
بــا عنایت به حساســیت حــوزه مالــی و اعتباری 
ــادی  ــام اقتص ــی در نظ ــش بانک ــص بخ باالخ
ــر  کشــور، ســازمان بازرســی در ســال های اخی
ــته و در  ــش داش ــن بخ ــه ای ــژه ای ب ــه وی توج
ــک و  ــی بان ــای بازرس ــتا هیات ه ــن راس همی
ــی  ــزا در ادارات کل بازرس ــور مج ــه ط ــه ب بیم
ــده و  ــف گردی ــتان ها تعری ــی اس ــز و برخ مرک

شــروع بــه فعالیــت نموده انــد. حــوزه اصلــی فعالیت هــای هیات هــای 
ــای تســهیات کان  ــر نحــوه اعط ــارت ب ــه نظ ــک و بیم بازرســی بان
ــن نظــارت مســتمر  ــا و همچنی ــات در بانک ه و شــیوه وصــول مطالب
ــای  ــدور بیمه نامه ه ــد ص ــه در فرآین ــرکت های بیم ــرد ش ــر عملک ب

ــد.  ــارت می باش ــت خس ــف و پرداخ مختل
همچنیــن  و  بازرســی  پرونده هــای  و  برنامه هــا  اعظــم  بخــش 
ــد.  ــی می باش ــوزه بانک ــه ح ــوط ب ــروه مرب ــن گ ــکایات وارده در ای ش
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با عنایت به این که بسیاری از بحران های فراگیر اقتصادی در جهان از 
موسسات مالی و بانک ها آغاز شده است، لزوم نظارت مستمر و کارامد 
بر عملکرد صحیح و قانونی نظام پولی و بانکی بسیار ضروری است. 

ــوف  ــتر معط ــر بیش ــال های اخی ــی در س ــای بازرس ــرد هیات ه عملک
ــه در  ــوده اســت ک ــی ب ــه تســهیات کان ــوط ب ــای مرب ــه پرونده ه ب
ــدم  ــل ع ــی دالی ــه بررس ــه ب ــد ک ــرار گرفته ان ــاری ق ــرفصل غیرج س
وصــول ایــن دســته مطالبــات و کشــف مــوارد قصــور و تخلــف 
کارکنــان در معــوق شــدن مطالبــات پرداختــه شــده اســت. رویکــرد 
مذکــور، دســتاوردهای غیــر قابــل انــکاری داشــته و میــزان باالیــی از 
ــول  ــازمان وص ــری س ــا پیگی ــر ب ــال های اخی ــوق در س ــات مع مطالب
شــده اند و بــه دلیــل پیشــنهادهای اصاحــی و برخــورد بــا متخلفیــن 
ــه تســهیات، میــزان ایــن دســته تخلفــات و ســوء  در اعطــای اینگون
محسوســی  کاهــش  نظــارت  مشــمول  بانک هــای  در  جریان هــا 
ــری  ــی حداکث ــی از کارآی ــه تنهای ــن روش ب ــن ای ــت. لک ــته اس داش
ــودن و  ــته نگر ب ــل گذش ــی از قبی ــوده و دارای نقایص ــوردار  نب برخ
ــه  ــه ب ــه در ادام ــت ک ــازمان اس ــاز س ــورد نی ــی های م ــدم دسترس ع

ــد شــد.  ــا اشــاره خواه آن ه

1. گذشته نگر بودن رویکرد فعلی
ــاً  ــی، عمدت ــتم بانک ــرد سیس ــی از عملک ــی بازرس ــرد  فعل در رویک
ــته  ــالیان گذش ــه س ــوط ب ــه مرب ــوق ک ــهیات مع ــای تس پرونده ه
ــل و  ــه و دالی ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــال( م ــش از 5 س ــوالً بی )معم
ــرد.  ــرار می گی ــکاش ق ــورد کن ــهیات م ــدن تس ــوق ش ــل مع عوام
در صورتــی کــه بررســی های بــه عمــل آمــده مبیــن کوتاهــی، 
کــم کاری و یــا ســوء جریــان در عملکــرد دســتگاه و کارکنــان باشــد، 

ــع  ــه مراج ــه و ب ــوط تهی ــی مرب ــی و تخلفات ــنهادهای اصاح پیش
ذی صــاح ارســال می گــردد. 

ــور و  ــاح ام ــب اص ــد موج ــن فرآین ــد ای ــر چن ه
کارکنــان  در  بازدارندگــی  و  الــزام  ایجــاد 
ــری  ــی جلوگی ــات آت ــوع تخلف ــده و از وق ش
می نمایــد؛ لیکــن از منظــر کارایــی بــه دلیــل 

ــوط  ــی مرب ــای مطالبات ــه پرونده ه اینک
ــوده و بررســی  ــته ب ــه گذش ب

وقــوع  از  بعــد  اقــدام  و 
اســت  داده  رخ  انحــراف 

اقــدام  عمومــی  کارآیــی 
می آیــد.  پاییــن  ســازمان 

2. عدم دسترسی های الزم
ــی  ــم در بررس ــل مه ــی از مراح یک
تســهیات  صاحیــت  رونــد 

گیرنــدگان، اخــذ اســتعام های 
بدهی هــای  بــه  مربــوط 
چک هــای  و  معــوق 
تســهیات  برگشــتی 

ــال  ــت. در ح ــدگان اس گیرن
حاضــر اســتعام های فــوق بــه طــور 

ــردد.  ــه می گ ــزی تهی ــک مرک ــامانه بان ــز از س متمرک
بررســی صحــت اســتعام های اخــذ شــده نقــش مهمــی در تعییــن 

صاحیــت و اهلیــت متقاضــی در اعطــای تســهیات دارد. در مــواردی 

بانک هــا بــدون توجــه بــه مفــاد اســتعام های فــوق اقــدام بــه 
پرداخــت تســهیات می نماینــد و یــا اســتعام های الزم را اخــذ 

. ینــد نما نمی 
هیات هــای بازرســی بــه دلیــل عــدم دسترســی مســتقیم بــه ســامانه 
ــه شــده  ــه اســتعام های ارای ــد کــه ب ــه اســتعام ها ناگزیرن ــوط ب مرب
ــود  ــل وج ــه دلی ــد. ب ــاد نماین ــوده و اعتم ــا نم ــک اکتف ــط بان توس
ــد  ــودن اســتعام های اخــذ شــده رون ــا ناقــص ب ــف و ی احتمــال تخل

ــد.  ــوردار نمی باش ــی الزم برخ ــی از کارای کنون

3. عدم امکان پیگیری وجوه پرداخت و دریافت شده
در سیســتم بانکــی بــه دلیــل ســهولت و وجــود راه کارهــا و امکان هــای 
ــف  ــال تخل ــتعداد و احتم ــی، اس ــای مال ــام تراکنش ه ــدد در انج متع
و جابه جایــی وجــه و اخــذ رشــوه بســیار باالســت. یکــی از ابزارهــای 
ــی  ــای احتمال ــا و تخلف ه ــف اختاس ه ــرای کش ــد ب ــیار کارآم بس
دسترســی بــه سیســتم پیگیــری زنجیــره ای وجــوه دریافــت و 
پرداخــت شــده توســط کارکنــان و مســئوالن بانــک جهــت پــی بــردن 
بــه منشــا آن اســت. در حــال حاضــر امــکان دسترســی بــه ایــن ابــزار 
بــرای ســازمان بازرســی بــه طــور عمومــی و ســهل وجــود نــدارد کــه 
ــات  ــف تخلف ــری و کش ــق در پیگی ــدم توفی ــب ع ــر موج ــن ام همی

احتمالــی شــده اســت. 

پیشنهادهایی برای رویکرد جدید سازمان 
ــل  ــه در بخــش قب ــی ک ــا و معایب ــتی ه کاس
بــه آن اشــاره شــد، ســبب گردیــده اســت 
ــی در  ــارت و بازرس ــد نظ ــه فراین ک
ــی  ــک و بیمــه از کارآی حــوزه بان
نباشــد.  برخــوردار  حداکثــری 
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــا ب خصوص
ــر  ــازمان ب ــد س جدی
بعــد  تقویــت 
در  نظــارت 
حیــن و قبــل 
اقدامــات  انجــام  از 
ــتگاه، الزم  ــط دس توس
ــی  ــا راهکارهای ــت ت اس
عملیاتــی  جهــت 
ــرد  ــن رویک ــردن ای ک
و  بانــک  حــوزه  در 
ارایــه  بیمــه 
بررســی  و 
بــه  گــردد. 
منظــور  همیــن 
ایــن  پیشــنهادهایی در 
ــی  ــاء کارآی ــت ارتق بخــش جه
ارایــه  بانــک  بازرســی  حــوزه  در 
گردیــده کــه حاصــل انــدک تجربــه، مطالعه 
و بررســی نویســندگان مقالــه در زمینــه بازرســی 
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بانک، نقش بسیار تاثیرگزاری در تراکنش ها و فعالیت های تجاری 
و اقتصادی دارد، و از همین رو نیز ظرفیت باالیی در بروز تخلف و 

شکل گیری فساد در این بخش وجود دارد.

ایــن حــوزه اســت. بدیهــی اســت کــه پیشــنهادات و راهکارهــای ارایــه 
ــه صــورت خــام و اولیــه می باشــد و بررســی قابلیــت اجــرا و  شــده ب
ــکاش، بررســی،  ــی شــدن، مســتلزم کن ــی آن در صــورت اجرای کارای
مداقــه و همفکــری صاحبنظــران و کارشناســان ایــن حــوزه می باشــد.

در این راستا سه پیشنهاد کلی شامل:
راه اندازی سامانه الکترونیک نظارت بر تسهیات کان. 1
ایجــاد امــکان دسترســی مســتقیم بــه ســامانه اســتعام و . 2

بانــک مرکــزی اعتبارســنجی 
اخذ مجوز دسترسی مستقیم جهت پیگیری وجوه  . 3

ــک از پیشــنهادها  ــر ی ــه در خصــوص ه ــه در ادام ــردد ک ــه می گ ارای
توضیحــی مختصــر ارائــه گردیــده اســت.

ــهیالت  ــر تس ــارت ب ــک نظ ــامانه الکترونی ــدازی س 1. راه ان
ن کال

ــور  ــی کل کش ــازمان بازرس ــکیل س ــون تش ــاده 11 قان ــد ب م در بن
ــت: ــده اس ــح گردی ــی 1393/7/15 تصری اصاح

»ســازمان می توانــد در مــوارد زیــر نیــز اقــدام کنــد ... ب( بــا 
بهره گیــری از فن آوری هــای روز و هرگونــه ابــزار مناســب دیگــر 
ــاری  ــی و اعتب ــی، معامات ــر عملکــرد شــوراها و کمیســیون های مال ب
دســتگاه های مشــمول بازرســی و انجــام مناقصه هــا و مزایده هــا 

ــد.« ــارت کن نظ
بــه اســتناد مــاده قانونــی فــوق، ســازمان بازرســی کل کشــور می توانــد 
ــیون های  ــرد کمیس ــر عملک ــن ب ــای نوی ــتفاده از فن آوری ه ــا اس ب
ــازمان  ــد. س ــارت کن ــی نظ ــمول بازرس ــتگاه های مش ــاری دس اعتب
ــارت  ــامانه نظ ــدازی س ــی در راه ان ــه موفق ــر تجرب ــال های اخی در س
ــه ظرفیــت  ــا توجــه ب ــذا ب ــر مناقصــات و مزایــدات داشــته اســت. ل ب
ــنهاد  ــابه پیش ــوزه مش ــق در ح ــه موف ــده و تجرب ــاد ش ــی ایج قانون
ــر اعطــای تســهیات  می گــردد ســامانه متمرکــزی جهــت نظــارت ب
ــدازی گــردد.  کان بانکــی توســط ســازمان بازرســی کل کشــور راه ان
بدیــن ترتیــب کــه قبــل از تصویــب نهایــی تســهیات کان در کمیتــه 
اعتبــاری بانــک، تمــام مســتندات مــورد نیــاز قانونــی، توســط بانــک 
مربــوط در ســامانه تســهیات کان ســازمان بازرســی قــرار گرفتــه و 
توســط بازرســین ســازمان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تاییــد شــود و 
در صــورت وجــود نواقــص و یــا ســوء عملکــرد، جهــت اصــاح مــوارد 

مذکــور بــه کمیتــه اعتبــاری بانــک ارجــاع گــردد. 
از  پیشــگیری  موجــب  فــوق  ســامانه  راه انــدازی  شــک  بــدون 
ــت  ــی در پرداخ ــی احتمال ــص قانون ــات و نواق ــهل انگاری ها و تخلف س

تســهیات کان خواهــد شــد.

2. ایجــاد امــکان دسترســی مســتقیم بــه ســامانه اســتعالم و 
ــک مرکزی ــنجی بان اعتبارس

همانگونــه کــه اشــاره شــد در رونــد کنونــی بــه دلیــل عــدم دسترســی 
ــه ســامانه اســتعام های اعتبــاری بانــک مرکــزی توســط ســازمان،  ب
ــای  ــود بانک ه ــط خ ــده توس ــه ش ــتعامی ارای ــای اس ــه گزارش ه ب
ــان  ــا کتم ــف و ی ــکان تخل ــد ام ــن رون ــردد. در ای ــا می گ ــل اکتف عام
ــذا پیشــنهاد می گــردد،  بخشــی از مــوارد و مســتندات وجــود دارد. ل
طــی مذاکــره بــا بانــک مرکــزی ســاز و کار مناســبی جهــت دسترســی 

کارشناســان ســازمان بــه ســامانه اســتعام اعتبــاری اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی بانــک مرکــزی فراهــم گــردد.

3. اخذ مجوز دسترسی مستقیم جهت پیگیری وجوه  
ــران حــوزه  ــان و مدی ــرد کارکن ــوارد، بررســی عملک در بســیاری از م
ــوه  ــا وج ــه ی ــای وج ــره ای تراکنش ه ــی زنجی ــتلزم ردیاب ــک مس بان
خــاص می باشــد. دلیــل ایــن امــر بررســی امــکان دریافــت یــا 
پرداخــت وجــوه غیــر قانونــی توســط کارکنــان و مدیــران می باشــد. 
ــی  ــه دلیــل محدودیت هــای موجــود، امــکان ردیاب در حــال حاضــر ب
ایــن دســته وجــوه پرداختــی و دریافتــی مشــکوک وجــود نــدارد. لــذا 
ــی وجــوه موجــب تســهیل و تســریع در فرآینــد  ایجــاد امــکان ردیاب
ــد  ــی خواه ــای احتمال ــوء عملکرده ــات و س ــری و کشــف تخلف پیگی

شــد.

جمع بندی
بخــش پولــی اقتصــاد و باالخــص مهمتریــن قســمت آن یعنــی حــوزه 
بانــک، نقــش بســیار تاثیرگــزاری در تراکنش هــا و فعالیت هــای 
ــی در  ــت باالی ــز ظرفی ــن رو نی ــادی دارد، و از همی ــاری و اقتص تج
ــذا  ــن بخــش وجــود دارد. ل ــف و شــکل گیری فســاد در ای ــروز تخل ب
نظــارت مســتمر و بــه هنــگام بــر ایــن حــوزه بســیار ضروریســت. در 
ایــن مقالــه بــا نگاهــی نقادانــه بــه رویکــرد فعلــی ســازمان بازرســی در 
حــوزه نظــارت و بازرســی بانــک و بیمــه ، راهکارهــا و پیشــنهادهایی 
بــرای روزآمــد نمــودن و افزایــش کارآیــی نظــارت در حــوزه بانــک و 
ــد. محــور اصلــی پیشــنهادها اتخــاذ روشــی اســت  بیمــه ارایــه گردی
کــه نظــارت بــر سیســتم بانکــی از رونــد فعلــی کــه نظــارت پــس از 
اقــدام اســت بــه نظــارت در حیــن و قبــل از اقــدام دســتگاه تســری 

و تعمیــم یابــد.
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با اینکه فعالیت در حوزه ی فناوری اینترنت اشیا از 
اوایل دهه 90 میادی آغاز شد، اما عبارت اینترنت 
اشیا، برای اولین بار در سال 1999 توسط »کوین 
اشتون« مورد استفاده قرار گرفت.

اینترنت اشیا
هیجان امروز، انقالب فردا

تصورکنیــد کــه کلیدتــان را جــا گذاشــته اید و از خانــه خــارج 
بــه  گوشی هوشــمندتان  از  متفــاوت  زنگــی  ناگهــان  شــده اید. 
ــل در را  ــات قف ــه، عملی ــمند خان ــد. درب هوش ــی رس ــتان م گوش
30 ثانیــه بــه تاخیــر مــی انــدازد و بــه شــما فرصــت مــی دهــد بــه 

ــد! ــود را برداری ــد خ ــده و کلی ــه پری ــل خان داخ
ــن  ــاده  تری ــط س ــم؛ فق ــت نمی کنی ــده ای دور صحب ــورد آین در م
ــه  ــان ب ــر را برایت ــال های اخی ــوم س ــن مفه ــده  تری ــال از پیچی مث

ــیدیم. ــر کش تصوی
خودروهــای  هوشــمند،  ترموســتات های  هوشــمند،  قفل هــای 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــتند ک ــی هس ــا واژه های ــا این ه ــمند. مطمئن هوش
بارهــا و بارهــا شــنیده اید. و البتــه در ســال های آتــی بیشــتر 

محمد طاهر خواجوی راد

ــد و  ــی دارن ــات چه معنای ــن لغ ــه راســتی ای ــا ب ــد شــنید. ام خواهی
چــه قابلیتــی باعــث شــده از لفــظ هوشــمند بــرای توصیــف آن هــا 

ــم؟ ــتفاده کنی اس
تــا پیــش از ایــن، تصورعمــوم مــردم ایــن بــود کــه تنهــا انســان ها 
هســتند کــه قــرار اســت بــا ابزارهایــی کــه در اختیــار دارنــد توســط 
شــبکه ی اینترنــت بــه هــم متصــل شــوند.اکنون در مــورد ایــده ای 

ــت اشــیا. ــد صحبــت می کنیــم. اینترن جدی
بــا اینکــه فعالیــت در حــوزه ی فنــاوری اینترنــت اشــیا از اوایــل دهــه 
ــرای اولیــن  ــت اشــیا، ب 90 میــادی آغــاز شــد، امــا عبــارت اینترن
بــار در ســال 1999 توســط »کویــن اشــتون« مــورد اســتفاده قــرار 

گرفــت.

مقاله
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که به  دستگاه های مختلف این امکان را  می دهند تا از طریق 
اینترنت با یکدیگر به برقراری ارتباط بپردازند.

پــس از گذشــت حــدود 15 ســال، ایــده ی »کیویــن اشــتون« 
ــت  ــن اس ــتان ای ــه است.داس ــود گرفت ــه خ ــری ب ــای عملی ت جنبه ه
کــه دســتگاه ها )اشــیا( در یــک پلتفــرم عظیــم بــا کمــک حســگرهای 
مختلــف بــه جمــع آوری اطاعــات پرداختــه و بــا یکدیگــر بــه تبــادل 

ــد. داده بپردازن
اینترنت اشیا در ویکی پدیا چنین تعریف شده است:

ــی  ــور کل ــه ط ــیا )Internet of Things( )IOT( ب ــت اش اینترن
ــط پیرامونمــان  ــه بســیاری از اشــیا و وســایل محی ــد ب اشــاره می کن
کــه بــه اینترنــت متصــل شــده انــد و میتــوان توســط اپلیکیشــن های 
موجــود در تلفن هــای هوشــمند و تبلت هــا کنتــرل و مدیریــت 

شــوند.
اینترنــت اشــیا، جهانــی را توصیــف می کنــد کــه در آن هــر چیــزی، از 
جملــه اشــیا بــی جــان، بــرای خــود هویــت دیجیتــال داشــته باشــند و 
بــه کامپیوترهــا اجــازه دهنــد آن هــا را ســازماندهی و مدیریــت کننــد. 
ــد  ــم متصــل می کن ــه ه ــردم را ب ــه م ــال حاضــر هم ــت در ح اینترن

ولــی بــا اینترنــت اشــیا تمــام اشــیا بــه هــم متصــل مــی شــوند . 
اینترنــت اشــیا فنــاوری مدرنــی اســت کــه در آن بــرای هــر موجــودی 
)انســان، حیــوان و یــا شــی( قابلیــت ارســال داده از طریــق شــبکه های 

ارتباطــی، اعــم از اینترنــت یــا اینترانــت، فراهــم می گــردد.

چرا اینترنت اشیا؟
ــد،  ــرل می کن ــته را کنت ــه گذش ــت آنک ــورج اورول نوش روزگاری ج
آینــده را کنتــرل خواهــد کــرد. دنیــای مــدرن و فنــاوری ارتباطــات 
نشــان داده اســت کــه در دنیــای کســب وکار آنهایــی کــه بــه داده هــا و 
اطاعــات بیشــتر و بهتــری دسترســی دارنــد آینــده را کنتــرل خواهند 
کرد.اطاعــات بــروز و مفیــد آنــگا ه کــه در زمــان مناســب در اختیــار 
ــی  ــوالت و خدمات ــد محص ــه تولی ــر ب ــد، منج ــرار گیرن ــن ق ــل ف اه

ــان و  ــش آس ــش از پی ــر روز بی ــر را ه ــی بش ــه زندگ ــوند ک می ش
ــروز. ــان ام ــب جه ــا و مصائ ــا همــه ی پیچیدگی ه ــد؛ ب آســوده می کن

ــن فلســفه توســعه یافته اســت.  ــا همی ــز ب ــت اشــیا نی ــاوری اینترن فن
ــرای اســتفاده،  ــروز و لحظــه ای ب دریافــت، ثبــت وارســال اطاعــات ِب

ــدگان . ــه مصرف کنن ــات  ب ــوالت و خدم ــود محص ــل و بهب تحلی
ــت.  ــت اس ــده ی اینترن ــر از آین ــی جدایی ناپذی ــیا بخش ــت اش اینترن
خودروهــا،  حســگرها،  تلویزیون هــا،  گوشــی ها،  کامپیوترهــا، 
یخچال هــا، حتــی بســته های غــذا و دارو، در ایــن شــبکه ی متشــکل 
ــش  ــروزه رایان ــوع ام ــر، موض ــوی دیگ ــد. از س ــرار می گیرن ــیا ق از اش
ابــری مطــرح اســت. بخــش عظیمــی از داده هــای شــبکه  عظیــم مــورد 

ــرار دارد. ــری ق ــازی اب ــتم های ذخیره س ــر روی سیس ــا، ب ــر م نظ
نتیجــه ی  هــزاران  از  یکــی  اشــیاء  اینترنــت  پدیــده ی  ظهــور 
بیســیم  فناوری هــای  توســعه ی  البتــه  و  اینترنــت  گســترش 
میکــرو- ســامانه های  و   )WirelessTechnologies(

 )Micro-electromechanical Systems( الکترومکانیکــی  
ــا  ــات »ماشــین ب ــه در تعام ــی ک ــای فراوان ــل قابلیت ه اســت. به دلی
ماشــین« در فنــاوری اینترنــت اشــیا موجــود اســت، ایــن پدیــده تــا 
بــه امــروز در بخش هــای  صنعــت )بــه خصــوص در انــواع کارخانجــات 
ســایر  داشته اســت.  فراوانــی  کاربــرد  گاز  و  انــرژی  تولیــدی(، 
ــاط  ــراری ارتب ــت  برق ــه قابلی ــی ک ــمند، محصوالت ــوالت هوش محص
»ماشــین بــا ماشــین« را دارنــد، از قبیــل لیبل هــای هوشــمند، 
ــد. کنتورهــای هوشــمند نیــز از فنــاوری اینترنــت اشــیا ســود می برن

اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟
ــد  ــت اشــیا نیــز می توان ــد، اینترن هماننــد دیگــر تکنولوژی هــای جدی
ــژه  ــن واژه بوی ــه نظــر برســد. ای ــدا مفهومــی ســردرگم کننده ب در ابت
هنگامــی کــه صحبــت از اســتانداردهای مختلــف و همچنیــن ایمنــی 
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اینترنت اشیا، جهانی را توصیف می کند که در آن هر 
چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال 
داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن ها را 
سازماندهی و مدیریت کنند. 

و امنیــت آن می شــود می توانــد مفاهیــم جدیــد و ویــژه ای پیداکنــد.
ــب  ــن ترتی ــیاء بدی ــت اش ــاوری اینترن ــا در فن ــال داده ه ــد ارس فرآین
ــک  ــا و ی ــه ی یکت ــک شناس ــر ی ــورد نظ ــوژه ی م ــه س ــه ب ــت ک اس
پروتــکل اینترنتــی )IP( تعلــق می گیــرد کــه داده هــای الزم را بــرای 
پایــگاه داده  ی مربوطــه ارســال می کنــد. داده هایــی کــه توســط 
ابزارهــای مختلــف از قبیــل گوشــی های تلفــن همــراه و انــواع 

رایانه هــا و تبلت هــا قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.
فرآینــد ارســال داده هــا در فنــاوری اینترنــت اشــیاء نیــازی بــه تعامــل 
»انســان بــا انســان« یــا »انســان بــا رایانــه« نخواهــد داشــت و داده هــا 
ــده و در  ــام ش ــات انج ــاس تنظیم ــر اس ــک و ب ــورت اتوماتی ــه ص ب
ــال  ــه ای( ارس ــم و لحظ ــورت دائ ــوالً به ص ــخص )معم ــای مش زمان ه

می گردنــد.
ــرارداده  ــیمی ق ــی  س ــی ب ــواج رادیوی ــر ام ــیا ب ــت  اش ــتر  اینترن بس
شــده کــه بــه  دســتگاه های مختلــف ایــن امــکان را  مــی دهنــد تــا 
ــد. ایــن  ــراری ارتبــاط بپردازن ــه برق ــا یکدیگــر ب ــت ب از طریــق اینترن
ــرف،  ــوث کم مص ــای، بلوت ــد وای ف ــتانداردهایی مانن ــامل اس ــتر ش بس
و   ZigBee.Z-Wave ماننــد  اســتانداردهایی  و   NFC، RFID
6LoWPLAN اســت کــه شــاید تاکنــون اســم آن هــا را هــم نشــنیده 

باشــید.
پــس از ایــن الیــه، سنســورهای حرکتــی، قفــل درب هــا و یــا حتــی 
ــت از  ــن اس ــوارد ممک ــی م ــد. در برخ ــنایی قراردارن ــای روش چراغ ه
ــرای برقــراری ارتبــاط  یــک هــاب مرکــزی در جهــت ایجــاد بســتر ب

ــا ســرویس های  ــه شــود. نهایت ــف بهره گرفت ــان دســتگاه های مختل می
ابــری الیــه نهایــی را تشــکیل می دهنــد کــه امــکان دریافــت، تحلیــل 
ــده  ــتفاده کنن ــرد اس ــا ف ــم ت ــف را فراه ــای مختل ــی داده ه و بررس

ــد. ــته باش ــف داش ــای مختل ــر روی رویه ه ــی ب ــرل کامل ــد کنت بتوان

چه شرکت هایی بر روی این تکنولوژی کار می کنند؟
بهتــر بــود ایــن ســوال را بــه گونــه ای دیگــر مطــرح می کردیــم. چــه 
شــرکت هایی بــر روی ایــن تکنولــوژی کار نمی کننــد؟ نام هــای 
بزرگــی ماننــد سامســونگ، ال جــی، اپــل، گــوگل و فیلیپــس در 
ــد و  ــه هــم کار می کنن ــر روی دســتگاه های متصــل ب حــال حاضــر ب
ــن زمینــه  ــه تحقیقــات در ای ــز ب شــرکت های کوچــک بی شــماری نی
ــی رود بیــش از  ــات انجــام شــده انتظارم مشــغولند. براســاس تحقیق
ــادل  ــیابه تب ــت اش ــا اینترن ــال 2020 ب ــا س ــتگاه ت ــارد دس 35میلی

ــد. ــات بپردارن اطاع

ــر  ــد بایکدیگ ــیا می توانن ــت اش ــتگاه های اینترن ــه دس ــا هم آی
ارتبــاط داشــته باشــند؟

باتوجــه بــه اینکــه شــرکت های مختلــف بــر روی محصــوالت، 
تکنولــوژی هــا و پلتفرم هــای مختلفــی کار می کننــد، ایجــاد رویــه ای 
ــن دســتگاه ها، فراینــدی  ــان ای ــاط می ــراری ارتب ــرای برق هماهنــگ ب

ــود. ســاده نخواهــد ب
ــت  ــد جه ــتاندارد واح ــک اس ــا ی ــند ت ــی در تاش ــای مختلف گروه ه
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»انسان با انسان« یا »انسان با رایانه« نخواهد داشت و داده ها به 
صورت اتوماتیک و بر اساس تنظیمات انجام شده و در زمان های 

مشخص )معموالً به صورت دائم و لحظه ای( ارسال می گردند.

ــن  ــان ای ــف ایجــاد شــود. در می ســازگاری بیشــتر محصــوالت مختل
ماننــد  شــرکت هایی  شــامل   AllSeen Alliance گروه هــا، 
 Open کوالــکام، ال جی، مایکروســافت، پاناســونینک و ســونی بــوده و
ــد  ــرکت هایی مانن ــتیبانی ش Interconnect Consortium پش
ــر دارد.  ــت س ــی را در پش ــونگ و اچ پ ــکو، GE، سامس ــل، سیس اینت
ــی در  ــا تفاوت های ــت ام ــان اس ــا یکس ــن گروه ه ــدف ای ــه ه اگرچ
رویــه  به کارگرفتــه شــده توســط آن هــا وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال 
OIC معتقــد اســت گــروه AllSeen Alliance در به کارگیــری 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــا را ب ــت از داده ه ــت و حفاظ ــیا، امنی ــت اش اینترن

ــدارد. مدنظــر ن
میــان  نبــرد  نیســت  مشــخص  هنــوز 

کجــا  بــه  مختلــف  اســتانداردهای 
ایــن  امــا  ختــم خواهــد شــد 

کــه  دارد  وجــود  احتمــال 
چهــار  تــا  ســه  شــاهد 

ــن  ــج در ای ــتاندارد رای اس
ــن   ــیم. بدی ــه باش زمین

ــدت  ــب در بلندم ترتی
کاربــران می تواننــد 
چراغ هــای  از 
از  کــه  روشــنایی 
ی  ی هــا ژ لو تکنو
ــیم  ــه بی س چندگان
نی  پشــتیبا
ــتفاده  ــد اس می کنن

کننــد.

در  نگرانــی  آیــا 
و  امنیــت  زمینــه 

وجــود  شــخصی  حریــم 
؟ د ر ا د

میزان هــای  بــه  توجــه  بــا 
توســط  کــه  اطاعاتــی  متفــاوت 

خانگــی،  هوشــمند  دســتگاه های 
ــای هوشــمند و دســتگاه های هوشــمند  خودروه

الکترونیکــی پوشــیدنی جمــع آوری می شــود کاربــران زیــادی 
ــن اطاعــات واهمــه  ــا سو اســتفاده از ای در خصــوص خطــر افشــا و ی
ــز  ــتفاده نی ــورد اس ــت های م ــس  پوینـ ــداد اکس ــش تع ــد. افزای دارن

می توانــد ایــن ریســک را افزایــش دهــد.
ــود را از  ــی خ ــز نگران ــدرال نی ــارت ف ــیون تج iot securityکمیس
ــف از  ــرده شــرکت های مختل ــرده و پیشــنهاد ک ــام ک ــت اع ــن باب ای
ــد  ــران بهــره ببرن راهکارهایــی بــه منظــور حفاظــت از داده هــای کارب
امــا هنــوز مشــخص نیســت چــه تعــداد از شــرکت های مختلــف ایــن 

ــد. ــدی گرفته ان ــدارها را ج هش
ــی  ــم خصوص ــد حری ــام کرده ان ــر اع ــرکت های معتب ــیاری از ش بس
ــا  ــای آن ه ــن هدف ه ــی از اصلی تری ــه یک ــه ب ــن زمین ــران در ای کارب
مبــدل شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، اپــل شــرکت های توســعه دهنده 

ــه پلتفــرم HomeKit را موظــف کــرده از قابلیــت  محصــوالت برپای
رمزگــذاری ویــژه بهــره ببرنــد. ایــن شــرکت همچنیــن اعــام کــرده 
ــود. ــع آوری نمی ش ــه جم ــن زمین ــران در ای ــه داده ای از کارب هیچ گون

خالصه اینکه
ــا  ــت ام ــوم اس ــا نامعل ــرای م ــوز ب ــیا هن ــت اش ــی اینترن ــر نهای  تاثی

ــود. ــجاع ب ــد ش ــد بای ــای جدی ــل دنی درمقاب
در پــی افزایــش چشــمگیر تعــداد دســتگاه هایی هوشــمند، در آینــده 
تقریبــا همه چیــز بــه همدیگــر متصــل خواهنــد شــد. اینترنــت اشــیا 
ــی از  ــع مختلف ــه صنای ــت ک ــول را داده اس ــن ق ای
گرفتــه  بانک هــا  و  بیمــه  شــرکت های 
ســایر  و  تلــکام  شــرکت های  تــا 
ــت  ــب وکار را تح ــای کس بنگاه ه
تاثیــر خــود قــرار دهــد .بــرای 
 ، IOT اســتفاده از مزایــای
می بایســت  ســازمان ها 
تحلیــل   روش 
تغییــر  را  داده هــا 
بتواننــد  تــا  داده 
و  حســگرها  داده 
 RFID تگ هــای
را در کوتاه تریــن 
ممکــن  زمــان 
ی  ر و جمــع آ
 ، متمایــز   ،
تحلیــل  و  آمــاده 
نماینــد. قطعــا بــا 
نــور  چراغــی  کــه 
خــود  از  بیشــتری 
 ، می کنــد  متصاعــد 
ــردد  ــتر می گ ــا بیش ــد م دی
بینــش  بــا  می توانیــم  و 
عمیق تــری بــا واقعیــات کســب وکار 
خــود مواجــه شــده و بهتریــن تصمیــم را 
ــا مدیریــت صحیــح داده هــای  اتخــاذ نماییــم. ب
ــل  ــت تحلی ــب  جه ــای مناس ــک فض ــاد ی ــم و  ایج عظی
آن هــا ، بینــش یــک ســازمان  جهــت تصمیم گیــری مناســب افزایــش 

. بــد می یا
همــه   ترجیع بنــد  کــه  دارنــد  اتفــاق  نظــر  صاحب نظــران 
ــوژی، دو چیــز اســت: اینترنــت  صحبت هــای غول هــای دنیــای تکنول
 Cloud( ابــری  رایانــش  و   )Internet of Things( اشــیا 
ــرکت ها  ــن ش ــای ای ــی کنفرانس ه ــا در تمام Computing( تقریب

ــد. ــور دارن ــوم حض ــن دو مفه ای
ــان مشــغول کار  ــوژی به طــور همزم در حــال حاضــر عرصــه ی تکنول
ــا )Big Data(، IOT و  ــزرگ داده ه ــون ب ــی همچ روی فناوری های

ــری )Cloud Computing( اســت. محاســبات اب
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تفکر غیر اقتصادي در این صنعت و اعمال سیاست گذاری های 
نامناسب، واردات خودرو از سال 1372 به بعد متوقف شد. 
از این زمان به بعد مجدداً صنعت خودروسازي دچار رکود 
گردید و درواقع به یک صنعت انحصاري تبدیل شد. 

بــا پیــروزي انقــاب شــکوهمند اســامي در ســال 1357 و مشــکات 
اقتصــادي کــه بعــد از آن به تبــع وقــوع جنــگ تحمیلــي طــي هشــت 
ســال متوجــه کشــور شــد، صنعــت کشــور دچــار مشــکات عدیــده ای 
ــا واردات  ــد ت ــم دادن ــت ه ــل دست به دس ــه ای از عوام ــد و مجموع ش
ــه صفــر برســد. از طــرف  ــد و تقریبــا ب خــودرو به شــدت کاهــش بیاب
دیگــر تولیــد خــودرو نیــز بــا رکــود بي ســابقه اي مواجــه شــود. ولــي 
ــت و در  ــاره اي یاف ــان دوب ــت ج ــن صنع ــي ای ــگ تحمیل ــد از جن بع
ــن  ــت. همچنی ــش یاف ــا حــدودي افزای ــد خــودرو ت ســال 1369 تولی
ــه  ــد ب ــا خودروهــاي ژاپنــي و کــره ای بودن واردات خــودرو کــه عمدت

مــدت ســه ســال بعدازایــن تاریــخ آزاد اعــام شــد.
تفکــر غیــر اقتصــادي در ایــن صنعــت و اعمــال سیاســت گذاری های 
ــد.  ــف ش ــد متوق ــه بع ــال 1372 ب ــودرو از س ــب، واردات خ نامناس
ــود  ــار رک ــازي دچ ــت خودروس ــد مجــدداً صنع ــه بع ــان ب ــن زم از ای

ــل شــد.  ــک صنعــت انحصــاري تبدی ــه ی ــع ب ــد و درواق گردی
در تمــام دنیــا مدیرانــي کــه بــه هــر دلیــل موفــق بــه انجــام  وظیفــه 

ــتعفا  ــن اس ــد و ای ــتعفا می دهن ــوب نیســتند اس ــه نحــو مطل ــود ب خ
ــتم  ــاح سیس ــراي اص ــه را ب ــت و زمین ــور اس ــع کش ــه نف ــًا ب کام
فراهــم می ســازد. ولــي در صنعــت خودروســازی هیــچ گاه ایــن 
ــودروی  ــر خ ــال، اگ ــوان  مث ــه  عن ــت. ب ــه اس ــورت نگرفت ــاق ص اتف
ــدارد  ــد. اگــر ماشــین کیفیــت ن ــژو آتــش مي گیــرد مــردم بدهکارن پ
ــد  ــوده بای ــاي فرس ــد. خودروه ــردم بدهکارن ــت م ــت آن باالس و قیم
ــط  زیســت  ــر محی ــکار می شــوند. اگ ــد، خودروســازان طلب ــار برون کن
آلــوده می شــود، خودروســازها طلبــکار می شــوند. در صورتــی  کــه در 
واقــع دقیقــاً برعکــس ایــن بایــد عمــل شــود و بــه  عنــوان نمونــه در 
مــورد آتش ســوزی خودروهــاي پــژو و GLX حداقــل مي بایســت یــک 
مســئول بلندپایــه ایــران  خــودرو اســتعفا مــي  داد. اگــر ایــن فرهنــگ 
ــم  ــکار خواهی ــي طلب ــه مدیران ــا همیش ــد م ــا نیفت ــا ج ــه م در جامع
داشــت کــه کاال را بــا بدتریــن کیفیــت و بیشــترین قیمــت بــه مــردم 
تحویــل مي دهنــد و همیشــه هــم بــه مــردم بــا دیــد طلبکارانــه نــگاه 

مي کننــد.

رویکرد اقتصاد 
مقاومتی 
در صنایع  

خودروسازی 
کشور

محمدرضا فتح آبادی
بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت
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به تعرفه باالي واردات خودرو از بنادر کشور صنعت خودروسازی در ایران 
تبدیل به یک صنعت انحصاري شده است.

از ســوی دیگــر، اظهارنظرهــای مثبــت برخــي از کشــورهاي اروپایــي 
به خصــوص فرانســه در مــورد صنعــت خودروســازي ایــران صرفــاً بــه 
دلیــل منافــع اقتصــادي اســت کــه از خودروســازي در داخــل ایــران 
عایــد آن هــا می شــود، صــورت می گیــرد. زیــرا در عمــل هیــچ  کــدام از 
آن هــا حتــي حاضــر بــه خریــد صــد دســتگاه از خودروهاي تولیدشــده 
در ایــران نیســتند. آن هــا طــي ایــن ســال ها مشــغول تبدیــل ایــران 
ــد و  ــود بوده ان ــارج خ ــاي از رده خ ــاي خودروه ــازار پس مانده ه ــه ب ب
ــدف  ــن ه ــه ای ــته اند ب ــه داش ــه اي ک ــت های زیرکان ــا سیاس ــه ب البت
ــع  ــه مناف ــوري ک ــا کش ــان تنه ــن می ــد. در ای ــدا کرده ان ــت پی دس
ــت  ــن کار، صنع ــطه ای ــرده و به واس ــه ب ــن قضی ــادي از ای ــیار زی بس
ــل  ــت. در اوای ــه اس ــور فرانس ــات داده کش ــود را نج ــازي خ خودروس
ــد و  ــرض ورشکســتگي بودن ــه 90 خودروســازان فرانســوي در مع ده

ــازار خــودروی ایــران باعــث رشــد صنعــت آن هــا شــد. ب
ــر  ــد مبتنــي ب سیاســتي کــه خودروســازان در ابتــدا مطــرح مي کردن
جایگزینــي واردات بــه  وســیله توســعه صنعــت خودروســازي در داخــل 
کشــور بــود. امــا ایــن اســتراتژي شــرکت ها نــه  تنهــا در حــد حــرف 
باقــي مانــد، بلکــه مــردم را از داشــتن خــودروي مناســب محــروم کــرد 
ــن کاالي خــاص ایجــاد کــرد کــه در بلندمــدت  و انحصــاري را در ای

وابســتگي شــدید مــردم بــه ایــن صنعــت را در پــي داشــت. 
ــت  ــه دول ــته ب ــت وابس ــک صنع ــران ی ــازي در ای ــت خودروس صنع
ــادر کشــور  ــاالي واردات خــودرو از بن ــه ب ــه تعرف ــه ب ــا توج اســت. ب
ــه یــک صنعــت انحصــاري  ــل ب ــران تبدی صنعــت خودروســازی در ای
ــدي و  ــاي تولی ــه بحــث انحصــار خودروه ــا توجــه ب شــده اســت و ب
ــر  ــه ازنظ ــن زمین ــبک در ای ــب س ــم و صاح ــتن رقبــاي مه نداش
ــتانداردها بیشــترین فاصلــه  ــت و کیفیــت بــا پایین تریــن اس قیم
ــازان  ــراي خودروس ــی ب ــاي داخل ــده خودروه ــرخ تمام ش ــد. ن رادارن
بســیار کمتــر از قیمــت فــروش آن هاســت و مهم تــر از همــه کیفیــت 
اســتانداردهاي جهانــی  از  پایین تــر  خودروهــاي داخلــی بســیار 

ــت .  ــازي اس ــت خودروس صنع
بــا تمــام ایــن شــرایط، اگــر قیمت گــذاري خــودرو بــر اســاس عرضــه 
ــل نمي شــد،  ــه  صــورت دســتوري عم ــت و ب ــا انجــام مي گرف و تقاض
ــن  ــت. طــي ای ــاال نمي رف ــدازه ب ــن ان ــا ای ــچ گاه ت قیمــت خــودرو هی
مــدت خودروســازان توجهــي بــه اقتصــاد مقیاس نداشــته و نیــز امکان 
ــربار و  ــاي س ــن هزینه ه ــتند. هم چنی ــي را نداش ــودرو کیف ــه خ ارائ
تولیــد آن هــا بــه دلیــل حاکــم بــودن تفکــرات اشــتباه و قدیمــي در 
صنعــت خودروســازي، بیــش  از انــدازه بــال ابــود و همیــن امــر آن ها را 
ــد.  ــاال ببرن ــه  صــورت دســتوري ب مجبــور مي کــرد کــه قیمت هــا را ب
در ادامــه رونــد بــه  اصطــاح توســعه صنعــت خودروســازي، خــودروی 
پــژو 405 کــه تولیــد آن در ســال 1988 در فرانســه متوقف شــده، در 

ســال 1993 در کشــور مــا تولیــد مي شــود.
اگرچــه حمایــت از صنایــع داخلــي وظیفــه هــر ایرانــي اســت، لیکــن از 
طــرف دیگــر مي تــوان گفــت کــه هــر صنعتــي خــودش بایــد ضمــن 
ــت  ــودش حمای ــدي از خ ــوالت تولی ــت محص ــود کیفی ــت و بهب رقاب
کنــد. حمایــت از تولیــد داخلــي خــودرو توســط سیاســت گذاری هایی 
کــه آن را از رقابــت بــا صنایــع خارجــي خــاص مي کنــد، ایــن کاالي 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــد و ه ــراي تولی ــان الزم ب ــر زم ــم ازنظ ــي را ه صنعت
قیمــت و کیفیــت در مقابــل کاالهــاي مشــابه خارجــي دچــار مشــکل 

خواهــد کــرد. 
ــای  ــز پژوهش ه ــی مرک ــه تطبیق ــزارش مطالع ــه در گ ــم چنان ک ه
مجلــس شــورای اســامی  کــه اخیــراً منتشرشــده، راز توســعه صنعــت 
ــور از  ــت، عب ــن صنع ــن کشــورهای صاحــب ای خــودرو در بیشــتر ای
واگــذاری ســهام صنایــع خــودرو و ســرمایه گذاری  ملی گرایــی، 
ــازی  ــه خودروس ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــت. ای ــوده اس ــی ب خارج
ایــران تــا همیــن چنــد ســال پیــش نیــز درگیــر ملی ســازی و 
ــد، امــا حــاال در مســیر بین المللــی قرارگرفتــه  محصــوالت ملــی بودن
ــروزه  ــا، ام ــزرگ دنی ــازان ب ــات خودروس ــه در ادبی ــت. به طوری ک اس
ــر، کشــورهای  ــارت بهت ــه عب ــدارد. ب ــا جایگاهــی ن ملی ســازی، تقریب
ــترک آورده و  ــای مش ــه همکاری ه ــش رو ب ــال ها پی ــف از س مختل
حتــی بــا یکدیگــر ادغــام شــدند تــا عــاوه بــر کــم کــردن هزینه هــای 
تولیــد، از فکــر و ایــده هــم بــرای طراحــی و ارائــه محصوالتــی بهتــر 
ــزرگ  ــر اســتفاده کننــد. در حــال حاضــر خودروســازان ب و باکیفیت ت
ــترک، از  ــای مش ــرای پروژه ه ــطه اج ــد به واس ــعی می کنن ــا س دنی
یکدیگــر ندانســته ها را بیاموزنــد و باعرضــه محصــوالت به روزتــر 
مرکــز  گــزارش  در  دهنــد.  توســعه  را  بــازار خــود  و جدیدتــر، 
ــودرو در  ــت خ ــه  صنع ــامی ک ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه
ــره  ــل، ک ــه، برزی ــد، ترکی هشــت کشــور جهــان )شــامل روســیه، هن
جنوبــی، آفریقــای جنوبــی، چیــن و مالــزی( موردبررســی قرارگرفتــه 
ــا، در  ــتر آن ه ــت بیش ــعه و موفقی ــده راز توس ــی آن مشخص ش ،  ط
ــع خــودرو  ــی، واگــذاری ســهام صنای ســه شــاخص عبــور از ملی گرای
ــت  ــورهای تح ــع کش ــت. درواق ــه اس ــی نهفت ــرمایه گذاری خارج و س
بررســی، در وهلــه اول از افــکار و ادبیــات ملی گرایــی در صنعــت 
ــای مشــترک  ــه ســراغ همکاری ه ــه و ســپس ب ــه گرفت خــودرو فاصل
بــا شــرکت های خارجــی از طریــق واگــذاری ســهام و جــذب ســرمایه، 
ــرم  ــد اســتفاده از پلتف ــواردی مانن ــور، م ــزارش مزب ــق گ ــد. وف رفته ان
مشــترک و توســعه آن در مقیــاس جهانــي، ادغام خودروســازان باهدف 
ارتقــای قــدرت رقابت پذیــری، تقویــت و ارتقــای قطعه ســازی، تغییــر 
ــذب  ــق ج ــازی از طری ــازی و خودروس ــعه قطعه س ــه توس ــرد ب رویک
و گســترش همکاری هــای خارجــي، ترکیــب برندهــای داخلــي و 
خارجــي، اجتنــاب از رویکــرد خــودروی ملــي و درنهایــت اتصــال بــه 
شــبکه تولیــد و توزیــع جهانــي ازجملــه علــل موفقیــت خودروســازی 
و مولفه هــای تاثیرگــذار در رشــد و توســعه صنعــت خــودرو در 

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــف ب ــورهای مختل کش
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دولت چین با هدف آگاه سازی و عبرت گیری برخی 
از مقامات احتماال متخلف، یک تور یک روزه زندان 
گردی از زندان های این کشور راه اندازی کرده است.

فســاد اداری، اقتصــادی و دولتــی در کشــورهای مختلــف جهــان 
بــه نســبت هــای مختلفــی وجــود دارد و درصدهــا در کشــورهای 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــی از آنه ــت. در برخ ــاوت اس ــان متف جه
ــط  ــاختارهای رواب ــز س ــی و اداری و نی ــن قضای ــاد، قوانی اقتص
ــود.  ــی ش ــاد م ــم و زی ــاد ک ــزان فس ــی، می ــی- فرهنگ اجتماع
ــه هــر حــال بررســی ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد، فســاد،  ب
ــا آن نیــز در ســطح دنیــا و  پدیــده ای جهانــی اســت و مبــارزه ب
ــا شــیوه هــا و مجــازات هــای متنوعــی  ــه فراخــور کشــورها، ب ب
ــاه 94 گزارشــی کار  ــر م ــال مــی شــود. فرهنــگ نیــوز در تی دنب
ــا عنــوان نحــوه مجــازات مفســدان اقتصــادی در جهــان،  کــرد ب
ــی از  ــص، بخش ــس از تلخی ــا پ ــد ت ــبب ش ــب آن س ــب جال مطال

ــردد.  ــه گ ــریه ارای ــماره از نش ــن ش ــزارش در ای گ

چین
تور زندان گردی

ــی  ــری برخ ــرت گی ــازی و عب ــدف آگاه س ــا ه ــور ب ــن کش ــت ای دول
ــردی  ــدان گ ــک روزه زن ــور ی ــک ت ــف، ی ــاال متخل ــات احتم از مقام
ــن  ــت چی ــرده اســت. دول ــدازی ک ــن کشــور راه ان ــای ای ــدان ه از زن

نحوه مجازات مفسدان اقتصادی 
گردآوری: گروه تحریریه

هــدف از ایــن اقــدام را پیشــگیری بــا پدیــده رشــد روز افــزون فســاد 
ــام هــای دولتــی اعــام کــرد .   مق

 
حبس ابد، زندان، اعدام برای اختالس

رئیــس ســابق یکــی از شــعب مهمتریــن بانــک دولتــی چیــن بــه 	 
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ــون  ــادل 13.43 میلی ــوآن )مع ــون ی ــاس 111 میلی ــام اخت اته
دالر( بــه حبــس ابــد محکــوم شــد.  اختــاس از زمانــی کــه وی 
یــک کارمنــد ســاده بــوده اســت شــروع شــده و بــرای اولیــن بــار 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــوده اس ــرده ب ــاس ک ــوآن اخت ــزار ی 826 ه
عمــده اختــاس وی مربــوط بــه ســال 2003 و زمانــی بــوده کــه 
ــا  ــک چاین ــزرگ بان ــای ب ــعبه ه ــی از ش ــت یک ــمت ریاس ــه س ب

کانستراکشــن منصــوب شــده اســت.
ــعه و 	  ــی توس ــس کمیســیون مل ــابق رئی ــاون س ــان، مع ــو تیه ن لی

اصــاح چیــن نخســتین مقــام در ســطح بــاال و وزیــر اســت کــه 
ــه  ــال 2012 ب ــگ در س ــی جینپین ــت جمهوری ش ــس از ریاس پ
اتهــام ارتشــاء تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و پــس از برکنــاری از 

ســمتش بــه حبــس ابــد محکــوم شــد.
ــزب 	  ــزی ح ــیون مرک ــس »کمیس ــاون رئی ــیان مع ــگ شوش هوآن

ــت:  ــی گف ــاط« در کنفرانس ــم و انضب ــی نظ ــرای بازرس ــم ب حاک
ــال  ــور س ــر کش ــاس سراس ــاد و اخت ــا فس ــارزه ب ــای مب مقام ه
گذشــته میــادی )2013(  بیــش از 1.95 میلیــون اتهــام در 
ــزار و 532  ــاره 172 ه ــق درب ــا تحقی ــت و ب ــاد دریاف ــه فس زمین
ــد.در نتیجــه ایــن تحقیقــات 182 هــزار و  ــده موافقــت کردن پرون
ــوان  ــه می ت ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــازات تنبیه ــورد مج ــام م 38 مق
ــا بدتــر  ــا اخــراج از حــزب کمونیســت ی آنهــا را از یــک اخطــار ت

طبقه بنــدی کــرد. 
رئیــس ســابق ســرویس امنیــت داخلــی چیــن پــس از پذیرفتــن 	 

اتهــام خــود مبنــی بــر دریافــت رشــوه و فســاد مالــی بــه حبــس 
ــو  ــال 2012 عض ــا س ــال 2007 ت ــد.وی از س ــوم ش ــد محک اب

ــود،  ــن ب ــزی حــزب کمونیســت چی شــورای مرک
در ســال 2013، وزیــر راه آهــن چیــن در قبــال دریافــت رشــوه، 	 

ــر  ــه 11 نف ــرد و ب ــا می ک ــی را اعط ــن دولت ــای راه آه قرارداده
کمــک کــرده بــود تــا در قراردادهــا برنــده شوند.دادســتان حکــم 
وی را »اعــدام بــا دو ســال تعلیــق، محرومیــت از حقــوق سیاســی 

بــرای همــه عمــر و 10 ســال زنــدان« اعــام کــرد. 
ــول 	  ــل قب ــه دلی ــگ ب ــابق نانجین ــهردار س ــل 2015، ش در  آوری

ــال های  ــن س ــد.وی بی ــوم ش ــس محک ــال حب ــه 15 س ــوه ب رش

ــرای  ــوآن ب ــون ی ــادل 11.32 میلی ــی مع ــا 2012 مبلغ 1999 ت
ــا و  ــه اجــرای قرارداده ــی شــغلی و کمــک ب ــه جابه جای کمــک ب

ــت.  ــوم اس ــاز محک ــاخت و س ــای س پروژه ه
 

ژاپن 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــد( ب ــن)57 درص ــردم ژاپ ــی از م ــش از نیم بی
تاش هــای دولــت و احــزاب در جهــت مبــارزه بــا فســاد مالــی، کافــی 
نیســت و کمتــر از نیمــی از آن هــا )46 درصــد( کاهــش فســاد مالــی 

ــد.  ــاس کرده ان ــر را احس ــال اخی ــد س در چن
ــکار  ــن، در اف ــی در ژاپ ــران دولت ــات و مدی ــی شــدن فســاد مقام علن
ــئول  ــه مس ــود ک ــی ش ــه رو م ــماتت روب ــا ش ــدی ب ــه ح ــی ب عموم
مربوطــه حاضــر نیســت ننــگ ایــن جــرم را همــواره بــا خــود همــراه 
ــاره ای از مــوارد، خودکشــی  ــر اســتعفا در پ داشــته باشــد و عــاوه ب

ــرار از رســوایی اســت.  ــرای ف ــن چــاره ب آخری
 

می 2007 میالدی، خودکشی وزیر کشاورزی ژاپن
وزیــر کشــاورزی ژاپــن در آن دوران بــا اتهــام فســاد مالــی مواجــه بــود 
چــون بــرای یــک دفتــر کار، کــه همــه هزینــه هــای آن توســط دولــت 
پرداخــت مــی شــده اســت، بالــغ بــر 230 هــزار دالر هزینــه دریافــت 
کــرده بــود. وی همچنیــن از یــک تاجــر ژاپنــی کــه بــه خاطــر تخلفات 

مالــی تحــت پیگــرد قانونــی بــوده، کمــک مالــی دریافــت کــرد.
 

استعفای وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهامات مالی در 2014 
 

ندامت و گریه سیاستمدار ژاپنی
ایــن اتفــاق پــس از آن اســت کــه روزنامــه شــیمبون کوبــه گــزارش 
ــن نماینــده پارلمــان از محــل هزینــه هــای عمومــی اســتفاده  داد ای
کــرده و ســال گذشــته یکصــد و شــش بــار بــه چشــمه هــای آب گــرم 
ــه اداره  ــود. گرچــه چنیــن بازدیدهایــی غیرقانونــی نبــوده و ب رفتــه ب
بوجــه پارلمــان گــزارش شــده بــود، امــا هزینــه آن بالــغ بــر ســیصد 
هــزار دالر شــده بــود. بــه همیــن علــت بســیاری از نونومــورا خواســته 
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بودنــد در ایــن خصــوص توضیــح دهــد.
ــه  ــه هزین ــود از جمل ــای خ ــه ه ــرای هزین ــاه ب ــر م ــدگان ه نماین
مســافرت پانصــد هــزار یــن معــادل پنــج هــزار دالر دریافــت 
ــده  ــه نماین ــاله ک ــت س ــل و هف ــورای چه ــارو نونوم ــد. ریوت می کنن
پارلمــان از منطقــه هیوگــو بــود، بــه خاطــر رســوایی بــه بــار آمــده در 
ــر  ــرد و از شــدت شرمســاری ســرش را ب ــه ک ــا گری ــل دوربین ه مقاب

ــد.  ــز کوبی روی می
 

استعفای وزیرخارجه ژاپن به دلیل گرفتن رشوه
وزیــر امــور خارجــه ژاپــن بــه خاطــر دریافــت یــک هدیــه بســیار کــم 
ــه  ــرد ک ــراف ک ــارا  اعت ــتعفا داد. مائه ه ــی، اس ــک خارج ارزش از ی
ــه  ــرده و ب ــت ک ــره ای دریاف ــک ک ــورو از ی ــادل 450 ی ــی مع مبلغ
همیــن خاطــر از ســمت خــود اســتعفا مــی دهــد. ایــن درحالــی اســت 
ــه حســابش  ــز شــدن ایــن مبلــغ ب کــه او تاکیــد کــرده اصــا از واری

توســط ایــن تبعــه کــره جنوبــی خبــر نداشــته اســت.
کره جنوبی

کــره جنوبــی ســعی کــرده تــا جنبشــی را علیــه فســاد در کشــور راه 

ــه اقتصــاد بــزرگ  و در حــال  ــا توجــه ب انــدازی کنــد. ایــن کشــور ب
رشــد خــود نیازمنــد وجــود شــفافیت و قــدرت ریســک پذیــری کــم 
ــاد در  ــوه و فس ــاس و رش ــت و اخت ــذاری اس ــرمایه گ ــه س در زمین
کــره بــه عنــوان رســوایی هــای بــزرگ شــناخته مــی شــود کــه عــاوه 
بــر زنــدان و حبــس و اســتعفاء، خودکشــی مقامــات را نیــز بــه دنبــال 

داشــته اســت. 
 

دریافت رشوه، نماینده پارلمان کره را راهی زندان کرد
دادگاه مرکــزی ســئول، »ســونگ کوانــگ هــو« نماینــده حــزب حاکــم 
ــوه از  ــت رش ــام دریاف ــه اته ــی را ب ــره جنوب ــان ک ــائنوری در پارلم س
ــال  ــه 4 س ــن ب ــوط آه ــات خط ــده قطع ــن کنن ــرکت تامی ــک ش ی
حبــس و پرداخــت 70 میلیــون وون )معــادل 64،060 دالر( محکــوم 
کــرد. ســونگ متهــم اســت در ازای دریافــت مبالغــی پــول از شــرکت 
ــرده  ــتفاده ک ــرکت اس ــن ش ــع ای ــه نف ــود ب ــت خ ــور، از موقعی مذک

اســت.
 

زندان رئیس پارلمان کره به خاطر پرداخت رشوه/ 2012
»پــارک هــی تائــه«، 74 ســاله، بــه مشــاوران خــود دســتور داده بــود 
بــه تعــدادی از نماینــدگان حــزب حاکــم در جریــان انتخابــات ریاســت 

حــزب حاکــم در ســال 2008 رشــوه دهــد.
ــه 2  ــی ب ــی کره جنوب ــی از ســوی دادگاه عال ــه اتهــام فســاد مال وی ب
ــدان محکــوم شــد. مبلــغ رشــوه داد شــده از ســوی وی، دو  ســال زن
هــزار و 583 دالر بــوده کــه بــا هــدف ادامــه ریاســت بــر حــزب حاکــم 

صــورت گرفتــه بــود. 
 

زندان برای برادر رئیس جمهور کره جنوبی
دادگاهــی در کــره جنوبــی »لــی ســانگ دئــوک« را در اتهــام فســاد 



78خـــــــرداد 95سال هفتم
24

مالــی گناهــکار شــناخت و بــه دو ســال زنــدان محکــوم کــرد. بــرادر 
بزرگتــر رئیــس جمهــوری کــره جنوبــی کــه ســابقه 6 دوره نمایندگــی 
پارلمــان ایــن کشــور را داشــت همچنیــن بــه پرداخــت 750 میلیــون 
ــک  ــوه از دو بان ــت رش ــرم دریاف ــه ج ــزار دالر ب ــادل 701 ه وون مع

محلــی محکــوم شــد.
اسـتعفای نخسـت وزیـر کره جنوبـی بـه دلیل گرفتن رشـوه 

2015 /

»لــی وان کــو« کــه فقــط دو مــاه در پســت نخســت وزیــری فعالیــت 
داشــت متهــم بــه دریافــت رشــوه 30 میلیــون وونــی )27 میلیــون و 
400 هــزار دالر( شــد. همیــن موضــوع باعــث شــد وی اســتعفا دهــد.

میزان محکومیتمسئولیتجرمکشور

اختاس 111 میلیون یوآن )معادل چین
حبس ابدرئیس بانک دولتی13.43 میلیون دالر(

معاون سابق رئیس کمیسیون اختاس و ارتشاء 3 میلیون یوآنچین
برکناری از پست و حبس ابدملی توسعه و اصاح چین

حبس ابدرئیس امنیت داخلی چینرشوه و فساد مالیچین

اعدامرئیس راه آهن چینگرفتن رشوه 64 میلیون یوآنچین

15 سال حبسشهردار نانجینگگرفتن رشوه 11.32 میلیون یوآنچین

اختاس و خسارت 17 میلیون و 400 ویتنام
هزار دالری

چند مدیر شرکت حمل و نقل 
اعدامدولتی ویناالین

اعدامبانک دولتی کشاورزی و توسعهاختاس 25 میلیون دالریویتنام

خودکشیوزیر کشاورزی ژاپنرسوایی مالیژاپن

استعفاءوزیر اقتصاد ژاپنسوء استفاده مالیژاپن

استعفاءوزیر خارجه ژاپنگرفتن رشوه 450 دالرژاپن

4 سال زندان و پرداخت جریمه نماینده پارلمانگرفتن رشوه 65 میلیون وونکره جنوبی
70 میلیون وون

پرداخت رشون و پول به نمایندگان به کره جنوبی
دو سال زندانرئیس پارلمانمیزان 2583 دالر

دو سال زندان و پرداخت جریمه برادر رئیس جمهور کرهگرفتن رشوهکره جنوبی 
750 میلیون وون

استعفاءنخست وزیر کرهگرفتن رشوه 30 میلیون وونکره جنوبی

جدول زیر، مجازات جرم های مانند اختالس، ارتشا و دریافت رشوه در کشورهای چین، ویتنام، ژاپن و کره جنوبی را نشان می دهد.
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وقتی پیشرفت در کارتان حاصل شد، موفقیت خود را با دیگران 
در میان بگذارید. از آن ها بخواهید بازخورد بدهند تا مطمئن 
شوید که آن ها پیشرفت شمارا می بینند.

ــم  ــه خــود بگیری ــت تدافعــی ب ــدادن، حال ــرای حســاب پــس ن کــه ب
ــدارد.  ــرای اثبــات ضعــف مــا وجــود ن و بگوییــم کــه دالیــل کافــی ب
همیشــه بــه دنبــال دالیــل پیچیــده بــرای توجیــه کارهایمــان هســتیم 
ــا  ــه م ــی ب ــم ضعیف ــا تی ــوده ی ــف ب ــت ضعی ــم مدیری ــا می گویی مث
واگذارشــده بــود. مانزونــی می گویــد: »کســی کــه در حــال کشــمکش 
ــی  ــع خارج ــه وقای ــد ب ــائل را بیش ازح ــه مس ــل دارد ک ــت تمای اس
ربــط دهــد«. همــه اینهــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا می خواهیــم 

تقصیــر را از خــود دور کنیــم. 
ــکات  ــه مش ــت در این گون ــدی حقیق ــا ح ــت ت ــن اس ــد ممک هرچن
ــود  ــار خ ــی از رفت ــال دارد جنبه های ــا احتم ــد ام ــته باش ــود داش وج
ــه  ــی توصی ــروز شکســت نقــش داشــته باشــد، مانزون ــز در ب شــما نی
ــی خــود داشــته باشــید  ــه کار آی ــگاه موشــکافانه ای ب ــد کــه ن می کن
ــاوت  ــد، تف ــد و آنچــه نمی توانی ــر دهی ــد تغیی ــان آنچــه می توانی و می
قائــل شــوید. هکمــن پیشــنهاد می کنــد کــه نظــر همــکاران خــود را 
دربــاره اینکــه چــه موضوعــی باعــث انحــراف شــما از هــدف مطلوبتــان 
می شــود جویــا شــوید، ولــی از آن هــا نپرســید »مــن چطــور هســتم؟«

کمک بخواهید
مانزونــی می گویــد: »اگــر گیــج شــده ایــد و نمی دانیــد چه کارکنیــد، 
بایــد مســئله را صریحــا بــا رییــس خــود مطــرح نماییــد«. بســیاری از 
روســا بــه جملــه »مــن نیــاز بــه کمــک دارم« پاســخ بهتــری می دهنــد 
ــد کــه  ــرای آن هــا توجیــه و تفســیرهای مختلفــی بیاوری ــا اینکــه ب ت
ــه از  ــاره آنچ ــت. درب ــان اس ــی خودت ــف کار آی ــت آن ضع ــب، عل اغل
ــد »اگــر  ــی می گوی ــد، صــادق باشــید. مانزون رییــس خــود می خواهی
ــه شــما کمــک  ــد ب ــه می توانن ــه چگون ــد ک ــران نشــان دهی ــه دیگ ب
کننــد و بــه آن هــا ثابــت کنیــد کــه بــرای آنچــه در کنتــرل شماســت، 
ــک  ــتاق کم ــتر مش ــز بیش ــا نی ــد، آن ه ــئولیت می کنی ــاس مس احس
بــه شــما خواهنــد بــود.« از آن هــا بخواهیــد دربــاره عملکــرد شــما و 
ــه  ــد. این گون ــورد بدهن ــد بازخ ــد کنی ــد رش ــه می توانی ــه چگون اینک
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــد: اول اینک ــال می کن ــدف را دنب ــث، دو ه مباح
ــت  ــه دس ــود ب ــار خ ــه رفت ــبت ب ــی نس ــش صحیح ــا بین ــد ت می کن
آوریــد و دوم اینکــه ایــن کار باعــث می شــود کــه افــراد دیگــر بداننــد 
ــوع را  ــن موض ــر ای ــد. اگ ــوع کار می کنی ــن موض ــما روی ای ــه ش ک
بداننــد، در ایــن صــورت کمتــر احتمــال دارد کــه در ارزیابــی کار آیــی 

شــما در آینــده بــه خــود تردیــد راه دهنــد.

کارمند 
ناکارآمد

گردآوری: قاهری
کارشناس برنامه ریزی آموزشی معاونت آموزشی 

اداره کل منابع انسانی و تحول اداری

هیچ کس دوست ندارد به عنوان کارمندی 
باکارآیی ضعیف شناخته شود

ایــن مســئله می توانــد ناامیدکننــده باشــد. بــرای بســیاری از مــا اتفــاق 
ــرآورده  ــازمان را ب ــارات س ــیم انتظ ــته باش ــه نتوانس ــت ک ــاده اس افت
ــراد،  ــی اف ــف در کار آی ــر ضع ــه ب ــرای غلب ــبختانه ب ــم. خوش نمایی
ــت  ــوص نیــت و حمای ــت، خل ــا آگاهــی، صداق راه حــل وجــود دارد. ب

می تــوان حســن شــهرت ازدســت رفته را بازیافــت.
ــراد،  ــد: »اف ــن، می گوی ــارد هکم ــد: ریچ ــه می گوین ــان چ متخصص
ــد کــه کار آیی شــان ضعیــف اســت«.  ــب خودشــان هــم نمی دانن اغل
ــه  ــع انســانی ب ــا نماینــده مناب ــا هم تیمــی  ی گاهــی اوقــات، رییــس ی
شــما می گویــد کــه در حــال درجــا زدن هســتید؛ طبــق نظــر هکمــن، 
ایــن گونــه بازخوردهــا ازآنچــه بایــد باشــد کمتــر اســت. فرقــی نــدارد 

ه کــه کار آیــی ضعیــف شــما چگونــه تشــخیص  د ا د
شــود، توســط خودتــان یــا دیگــران؛ مهــم 

ایــن اســت کــه تشــخیص ایــن 
مســئله اولیــن قــدم در جهــت 
فرانکــو  ژان  اســت.  آن  رفــع 
»ضعــف  می گویــد:  مانزونــی، 
کار آیــی موضوعــی نیســت کــه 
بتــوان آن را پنهــان کــرد و اگــر 
بپذیریــم کــه چنیــن ضعفــی 

ــاره ای  ــرای آن چ ــوان ب داریــم، می ت
ــی  ــود کار آی ــور بهب ــید«. به منظ اندیش
ــد: ــال نمایی ــر را دنب ــل زی ــود، مراح خ

 
موضوع را بپذیرید و آن را درک کنید

هکمــن می گویــد: »همــه مــا قابلیــت فوق العــاده ای در 
توجیــه مســائل داریــم کــه بــه مــا کمــک می کنــد 

در برابــر مشــکات، این گونــه اســتدالل کنیم 
کــه »تقصیــر مــا نبــود«. خیلــی ســاده اســت 

یادداشت
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صحبت را تغییر دهید. گاهی اوقات باید از مرحله هدایت خارج 
شوید و به مرحله صحبت درباره عواقب موضوع برسید.

تصمیم بگیرید که بر چه موضوعی متمرکز شوید
هکمــن پیشــنهاد می کنــد کــه از یــک چک لیســت سه قســمتی 

ــد: ــره ببری ــی به ــف کار آی ــل ضع ــی ریشــه ای عل ــرای ارزیاب ب
تالش: آیا وقت و انرژی کافی برای کار می گذارم؟. 1
ــی . 2 ــط روزمرگ ــا فق ــم ی ــیارانه کار می کن ــا هوش ــتراتژی: آی اس

پیشــه کــرده ام؟
ــت کار . 3 ــام درس ــت انج ــش و قابلی ــارت، دان ــا مه ــتعداد: آی اس

رادارم؟

ــراد از خــود همیــن ســه ســوال ســاده را  ــد: »اگــر اف هکمــن می گوی
ــد  ــه می توان ــت ک ــد یاف ــی دســت خواهن ــه حقایق ــب ب ــند، اغل بپرس
ــن  ــه ای ــه ب ــخ هایی ک ــا پاس ــود.« ب ــر ش ــا منج ــرفت آن ه ــه پیش ب
ــد.« ــد نمایی ــود را هدفمن ــاش خ ــد ت ــد می توانی ــش ها می دهی پرس

حسن شهرت خود را بازیابید
اگــر مســیر کاری تــان منحــرف شــد، احتمــاال پــس از مدتــی متوجــه 
خواهیــد شــد کــه در حســن شــهرت شــما خدشــه ایجادشــده اســت. 
ــال  ــه دنب ــن اســت کــه شــما ب ــد: »موضــوع مهــم ای هکمــن می گوی
چالــش انگیز تریــن و مهم تریــن کارهــا باشــید و بتوانیــد زمانــی کــه 
یــک موضــوع بااهمیــت پیــش می آیــد خــود را نشــان دهیــد.« اگــر 
ــود  ــه خ ــید ک ــب باش ــی مراق ــد خیل ــود، بای ــم ش ــن فرصــت فراه ای
ــد  ــی می گوی ــد. مانزون ــان می دهی ــران نش ــر دیگ ــه در براب را چگون
ــه  ــد متوج ــز بای ــران نی ــه دیگ ــد، بلک ــر کارکنی ــد بهت ــا بای »نه تنه

ــد«. ــر کار می کنی ــما بهت ــه ش ــوند ک ش
ــا  ــود را ب ــت خ ــد، موفقی ــل ش ــان حاص ــرفت در کارت ــی پیش وقت
ــد  ــورد بدهن ــد بازخ ــا بخواهی ــد. از آن ه ــان بگذاری ــران در می دیگ
ــد. هکمــن  ــا پیشــرفت شــمارا می بینن ــه آن ه ــن شــوید ک ــا مطمئ ت
ــد: »مــن در  ــی اســتفاده نمایی ــد کــه از چنیــن عبارات ــه می کن توصی
حــال انجــام اقداماتــی هســتم تــا در فرآینــد انجــام کاری که در دســت 
ــا شــما متوجــه تغییــری  ــم ســطح خــود را ارتقــا دهــم. آی دارم بتوان
ــد؟« او  ــن داری ــود کار م ــرای بهب ــری ب ــه دیگ ــا توصی ــده اید؟ آی ش
ــی  ــه ط ــهرت همیش ــن ش ــه »حس ــد ک ــدار می ده ــن هش همچنی
زمــان بــه دســت می آیــد. مدتــی طــول می کشــد تــا دیگــران 
ــان بیشــتری  ــی شــما شــوند و زم ــود کار آی متوجــه پیشــرفت و بهب
طــول می کشــد تــا آن هــا کارهــای مهــم را بــه شــما واگــذار نماینــد«.

ــر  ــال تغیی ــه دنب ــه شکســت منتهــی شــد، ب ــا ب ــر همــه فعالیت ه اگ
باشــید

ــدن  ــد بازگردان ــاس می کنی ــما احس ــه ش ــد ک ــش می آی ــی پی زمان
حســن شــهرتتان کاری بســیار مشــکل اســت. حتــی اگــر پیشــرفتی 
هــم داشــته باشــید، امــکان دارد کــه دیگــران آن را احســاس نکننــد. 
احتمــال دارد متوجــه شــوید کــه علــت کار آیــی ضعیــف شــما ایــن 
ــد  ــه کار عاقه من ــا ب ــت داده نمی شــوید ی ــا دخال ــه در کاره اســت ک
نیســتید. درهرصــورت، بــه حرکــت خــود ادامــه دهیــد؛ چــه در یــک 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــای جدی ــک کارفرم ــا ی ــه ب ــد و چ ــم جدی تی
ــه  ــن گزین ــیدن، بهتری ــار کش ــات کن ــی اوق ــد »گاه ــن می گوی هکم

ممکــن اســت«.

اصولی که باید به خاطر داشت:
ــه 	  ــت ک ــرل شماس ــت کنت ــزی تح ــه چی ــد چ ــخیص دهی تش

ــرل  ــارج از کنت ــزی خ ــه چی ــد و چ ــر دهی ــد آن را تغیی می توانی
ــت. اس

خالصانه از دیگران توصیه و بازخورد دریافت کنید.	 
ــان 	  ــود کار آیی ت ــرای بهب ــود ب ــاش خ ــان ت ــران را در جری دیگ

ــا آن هــا بتواننــد پیشــرفت شــمارا ببیننــد و آن را  قــرار دهیــد. ت
تاییــد کننــد.

آنچه نباید انجام شود:
نســبت بــه ضعــف کار آیــی خــود حالــت تدافعــی نداشــته باشــید 	 

ــر آن  ــه خاط ــران را ب ــا دیگ ــی، ی ــع خارج ــد وقای ــعی نکنی و س
ــد. ســرزنش کنی

ــد 	  ــال رش ــه در ح ــد ک ــما می دانی ــون ش ــه چ ــد ک ــر نکنی فک
هســتید، دیگــران هــم ایــن موضــوع را می فهمنــد.

در شــغلی کــه برچســب یــک کارمنــد ضعیــف بــه شــما خــورده 	 
اســت، نمانیــد.

اقدامات مدیریتی نحوه کمک به کارمندان ناکارآمد
مســئله را نادیــده نگیریــد. اغلــب بــا بیشــتر مشــکات مربــوط بــه . 1

ــران  ــات مدی ــی، برخــورد مســتقیم نمی شــود. بیشــتر اوق کار آی
ــل  ــری منتق ــای دیگ ــردن، آن شــخص را به ج ــدام ک ــای اق به ج
می کننــد و اجــازه می دهنــد بــدون اینکــه او هیــچ کاری انجــام 
ــد.« ایــن روش اشــتباه اســت. هیچ وقــت  دهــد در همان جــا بمان
نگذاریــد افــراد ناکارآمــد تیــم شــمارا بــه زوال بکشــانند. به نــدرت 
پیــش می آیــد کــه بــا انتقــال ایــن افــراد یــا رهــا کــردن آن هــا 
ــر می شــود. شــما بیشــتر  مشــکل حــل شــود فقــط اوضــاع بدت
و بیشــتر خشــمگین می شــوید و خشــمتان کم کــم نمایــان 
می شــود و شــخص احســاس می کنــد راحــت نیســت. اگــر 
ــش  ــدم پی ــع آن قدم به ق ــت رف ــود دارد، در جه ــئله ای وج مس

برویــد.
ــا ایــن شــخص . 2 فکــر کنیــد کــه علــت ایــن مســئله چیســت. آی

ــد مهارت هــای الزم  ــا فاق ــرای ایــن شــغل نامناســب اســت؟ آی ب
ــت؟  ــرده اس ــی درک نک ــارات را به خوب ــط انتظ ــا فق ــت؟ ی اس
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زمانی پیش می آید که شما احساس می کنید بازگرداندن حسن 
شهرتتان کاری بسیار مشکل است. حتی اگر پیشرفتی هم داشته 
باشید، امکان دارد که دیگران آن را احساس نکنند. 

اغلــب اوقــات در رابطــه بــاکار آیــی، میــان آنچــه بــرای مدیــران 
مهــم اســت و آنچــه کارمنــدان تصــور می کننــد، تفــاوت وجــود 
ــی  ــه نقــش خــود در مســئله ای پ ــه ب ــن اســت ک ــم ای دارد. مه
ــروز  ــث ب ــما باع ــود ش ــاید خ ــد: »ش ــی می گوی ــد. مانزون ببری
ــوان گفــت  ــت می ت ــک موقعیــت منفــی شــده باشــید. در نهای ی
ــد  ــه کارمن ــا متوج ــه تقصیره ــه هم ــد ک ــش می آی ــدرت پی به ن
یــا همــه تقصیرهــا متوجــه رئیــس باشــد.« فقــط بــه ایــن فکــر 
ــت چــه  ــن موقعی ــر ای ــرای تغیی ــد ب ــد بای ــه آن کارمن ــد ک نکنی
ــه  ــد چ ــما بای ــود ش ــد خ ــر کنی ــه فک ــد بلک ــام ده ــی انج اقدام

ــد. ــه وجــود آوری ــی ب تغییرات
ــران . 3 ــا دیگ ــی ب ــد. وقت ــت کنی ــد صحب ــرد ناکارآم ــود ف ــا خ ب

صحبــت کردیــد، مســتقیما بــا خــود کارمنــد نیــز صحبــت کنیــد. 
دربــاره مشــاهدات خــود و اینکــه عملکــرد او چــه اثــری بــر تیــم 
ــد  ــه او بگویی ــد و به طــور واضــح ب ــت کنی گذاشــته اســت صحب
ــد  ــنهاد می کن ــی پیش ــد. مانزون ــه او راداری ــک ب ــد کم ــه قص ک
ــکاالتی  ــه اش ــن متوج ــرد: »م ــورت گی ــی ص ــن گفت وگوی چنی
ــر  ــی بهت ــدم می توان ــده ام. معتق ــو ش ــی ت ــاکار آی ــه ب در رابط
کارکنــی و خــود مــن هــم بــه تــو کمــک خواهــم کــرد. چگونــه 
ــم  ــه می توانی ــویم؟ چگون ــارج ش ــت خ ــن وضعی ــم از ای می توانی
رشــد کنیــم؟« مهــم ایــن اســت کــه بــرای رســیدن بــه راه حــل 

ــد. ــان فکــری کنی او را دچــار توف
ــا . 4 ــت ی ــر هس ــخص اصاح پذی ــن ش ــا ای ــه آی ــوید ک ــن ش مطمئ

خیــر. شــما نمی توانیــد فــردی را کــه خــودش بــاور نــدارد نیــاز 
ــو  ــک گفت وگ ــاز ی ــه در آغ ــد. چ ــت کنی ــک دارد، هدای ــه کم ب

ــورت  ــما ص ــرف ش ــه از ط ــه ای ک ــول مداخل ــه در ط و چ
ــود  ــد وج ــود کارمن ــه خ ــن اســت ک ــم ای ــرد، مه می گی

مشــکل را تاییــد کنــد. واینتــراب می گوید:»اگــر کســی 
ــا  ــد« ی ــه می بینی ــتم ک ــن هس ــن همی می گوید:»م
ــد داد، در  ــر نخواه ــود را تغیی ــه خ ــد ک ــد می کن تاکی
ــد  ــه می خواهی ــد ک ــم بگیری ــد تصمی ــورت بای ــن ص ای

بــا چــه هزینــه ای ایــن مســئله را تحمل کنیــد.« 
ــر  ــه تغیی ــل ب ــر تمای ــر، اگ ــوی دیگ از س

ــد، در  ــود در او دیدی ــه بهب ــل ب و می
ــر  ــرای تغیی ــدی ب ــورت امی ــن ص ای

ــود دارد. ــت وج وضعی
موضــوع . 5 بــودن  محرمانــه  بــه 

بســیار  باشــید.  پایبنــد 
اســت  مهــم 

ــه  ــد درحالی ک ــه نگه داری ــد محرمان ــاق می افت ــه را اتف ــه آنچ ک
الزم اســت بقیــه بداننــد کــه شــما روی مســئله ناکارآمــدی کار 
ــن کار  ــادل در ای ــظ تع ــت حف ــد اس ــی معتق ــد. مانزون می کنی

چنــدان آســان نیســت. 
ــر . 6 ــر اوضــاع بهت ــد. اگ ــدام کنی ــر پیشــرفتی حاصــل نشــد، اق اگ

ــد از  ــات بای ــی اوق ــد. گاه ــر دهی ــت را تغیی ــوه صحب ــد، نح نش
ــاره  ــت درب ــه صحب ــه مرحل ــوید و ب ــارج ش ــت خ ــه هدای مرحل
عواقــب موضــوع برســید. مثــا ممکــن اســت بگوییــد: بگذاریــد 
ــه  ــت ک ــار اس ــومین ب ــن س ــم ای ــما بگوی ــه ش ــح ب ــی واض خیل
ایــن اتفــاق افتــاده و ازآنجایی کــه رفتــارت تغییــر نکــرده اســت، 
ــات انضباطــی  ــم.« اقدام ــح ده ــت توضی ــب آن را برای ــد عواق بای
ــازمان  ــخص از س ــد ش ــه می خواهی ــواردی ک ــوص در م به خص
بــرود نبایــد بــا نرمــی و ماطفــت همــراه باشــد. مانزونــی 
ــن کار فقــط  ــد: »وقتــی شــخصی را اخــراج می کنیــد، ای می گوی
ــر خــود شــما، ســازمان  ــر نمی گــذارد بلکــه ب ــر آن شــخص اث ب
و همــه اطرافیــان اثــر می گــذارد. هرچنــد اخــراج یــک کارمنــد 
ناراحت کننــده اســت، امــا ممکــن اســت بهتریــن کار بــرای تیــم 
باشــد. اینکــه افــراد ببیننــد یکــی از همــکاران هیــچ کاری انجــام 
ــز در  ــی نی ــت«. مانزون ــردکننده اس ــا دلس ــرای آن ه ــد ب نمی ده
ــک  ــا ی ــد تنه ــراج می کنی ــه اخ ــردی را ک ــد: »ف ــد می گوی تایی
ــدام  ــن اق ــه ای ــد ک ــر دیگــران احســاس کنن ــا اگ ــر اســت، ام نف
منصفانــه بــوده اســت، نتایــج منفــی آن را نیــز پذیــرا هســتند.«

تغییــرات مثبــت را ســتایش کنیــد. اگــر در آن شــخص تغییــرات . 7
مثبتــی ایجــاد شــد، آن را بگوییــد. به طــور واضــح بگوییــد کــه 
متوجــه پیشــرفت او شــده اید و او را مــورد تشــویق قــرار 
دهیــد. واینتــراب می گویــد: »گاهــی اوقــات، وقتــی فــرد 
ــد.  ناکارآمــد رشــد کــرد، فشــار را از روی او کــم کنی
شــما نیــاز بــه تیمــی داریــد کــه اشــتباه کننــد و از 

آن یــاد بگیرنــد.«

منابع: 
چگونــه بــه کارمنــدان ناکارآمــد 
کمــک کنیــم. رویــا مرســلی. 1390

ــی  ــد. عل ــدان ناکارآم ــذف کارمن ح
موقــر. 1391
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ابزارهای سیاست پولی
 در ایران
در اجــرای سیاســت پولــی، بانــک مرکــزی می توانــد 
مســتقیمًا از قــدرت تنظیم کنندگــی خــود اســتفاده نمــوده 
ــرایط  ــر روی ش ــذاری ب ــتقیم از اثرگ ــور غیرمس ــه ط ــا ب و ی
ــدرت  ــول پرق ــده پ ــار دهن ــوان انتش ــه عن ــول ب ــازار پ ب
)اســکناس و مســکوک در جریــان و ســپرده های نــزد بانــک 
مرکــزی( اســتفاده نمایــد. بــر همیــن اســاس دو نــوع ابــزار 
ــای  ــه ابزاره ــد ک ــک می باش ــل تفکی ــی قاب ــت پول سیاس
ــتقیم  ــازار( و غیرمس ــرایط ب ــر ش ــکا ب ــدم ات ــتقیم )ع مس
)مبتنــی بــر شــرایط بــازار( سیاســت پولــی نامیــده 
ــای  ــر مبن ــران ب ــی در ای ــت پول ــای سیاس ــوند. ابزاره می ش

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــور ب ــک مذک تفکی

ابزارهای غیرمستقیم

نسبت سپرده قانونی
نسـبت سـپرده قانونـی از جملـه ابزارهای سیاسـت پولی بانـک مرکزی 
می باشـد. بانک هـا موظفنـد همـواره نسـبتی از  بدهي های ایجاد شـده 
و بـه طـور اخـص سـپرده های اشـخاص نـزد خـود را در بانـک مرکزی 
نگهـداری کننـد. بانـک مرکزی از طریق افزایش نسـبت سـپرده قانونی 
حجـم تسـهیات اعطایـی بانک هـا را منقبـض و از طریـق کاهـش آن، 
اعتبـارات بانک هـا را منبسـط می نمایـد. بـر طبـق مـاده )14( قانـون 
پولـی و بانکی نسـبت سـپرده قانونی از 10 درصد کمتـر و از 30 درصد 
بیشـتر نخواهـد بـود و بانـک مرکـزی ممکن اسـت برحسـب ترکیب و 

نـوع فعالیـت بانک هـا نسـبت های متفاوتی بـرای آن تعییـن نماید.

اوراق مشارکت بانك مرکزی
اجـرای بهینـه سیاسـت های پولـی توسـط بانک مرکـزی، توسـط ابزار 
اصلـی و محـوری عملیـات بـازار بـاز صـورت می گیـرد کـه بـه بانک ها 
انعطـاف الزم را در مدیریـت نقدینگـی و مداخلـه در بـازار پولـی اعطاء 
می نماینـد. بـه منظـور توسـعه و بسـط عملیـات بـازار بـاز و اجـرای 
سیاسـت های پولـی از حیـث مدیریـت نقدینگـی و تاثیـر بر بـازار پول 
و سـرمایه، یافتـن بدیل هـای مناسـب در قالـب موازیـن شـرع مقـدس 
اسـام بعـد از اجـرای قانون عملیات بانکـی بدون ربا از جایـگاه ویژه ای 
برخـوردار گردیـد. اوراق قرضـه بـه جهت مبتنی بـودن بر بهـره،  اصوالً 
در اسـام پذیرفته شـده  نیسـت. لیکن اوراق مشـارکت و سهیم نمودن 
سـرمایه گذاران در فعالیت هـای اقتصـادی و پرداخـت سـودهای واقعی 
نه تنهـا بـا مانـع مواجـه نیسـت بلکه مورد تشـویق نیـز می باشـد. برای 

اولیـن بـار، براسـاس مـاده 91 قانـون برنامـه سـوم بـه بانـک مرکـزی 
اجـازه داده شـد کـه با تصویب شـورای پول و اعتبار، از اوراق مشـارکت 
بانـک مرکـزی اسـتفاده نمایـد. شـایان ذکر اسـت کـه براسـاس برنامه 
بـا تصویـب  بانـک مرکـزی  اوراق مشـارکت  انتشـار  چهـارم توسـعه، 

مجلس شـورای اسـامی مجـاز خواهـد بود.
ابزارهـای  بانـک مرکـزی از جملـه  اوراق مشـارکت  انتشـار و عرضـه 
سیاسـت انقباضـی و اجـرای عملیـات بـازار باز می باشـد؛ بـه طوری که 
بـا عرضـه ایـن اوراق از حجـم نقدینگی کاسته شـده و وجوه ایـن اوراق 
نـزد بانـک مرکـزی مسـدود می گـردد. در بخش پایـه پولی نیز انتشـار 
ایـن اوراق موجـب افزایـش جـزء بدهي هـای بانـک مرکـزی و کاهـش 
پایـه پولـی خواهد شـد. لـذا در مجموع انتشـار اوراق موجبـات کاهش 
رشـد نقدینگـی را فراهم می سـازد. در واقع سیاسـت گذار پولـی را قادر 
می نمایـد تـا در مواقـع لـزوم از طریـق کنتـرل نقدینگی، دسـتیابی به 

نرخ تـورم پایین را میسـر  سـازد.

پرده ویژه بانك ها نزد بانك مرکزی
یکـی از مهم تریـن اقداماتـی که در جهت اسـتفاده مطلـوب از ابزارهای 
غیـر مسـتقیم پولـی در چارچـوب قانـون عملیـات بانکـی بـدون ربـا 
صـورت گرفـت، اجـازه افتتاح حسـاب سـپرده ویـژه بانک ها نـزد بانک 
مرکـزی اسـت کـه در اواخـر سـال 1377 بـه تصویـب شـورای پـول و 
اعتبـار رسـید. هـدف اصلـی از اجـرای این طـرح، اعمال سیاسـت های 
پولـی مناسـب جهـت کنتـرل و مهـار نقدینگـی از طریق جـذب منابع 
مـازاد بانک هـا بـوده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بانـک مرکـزی به 
سـپرده ویـژه بانک هـا نزد خـود براسـاس ضوابط خاصی سـود پرداخت 

می کنـد.

گزارش
اقتصادی
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تعاریـف مختلفـی در خصوص فسـاد اداری ارایه شـده آنچـه در تمامی 
این تعاریف مشـترک اسـت نوعی هنجارشـکنی و تخطی از هنجارهای 

اخاقـی و قانونی در عملکرد اداری و سـازمانی اسـت.
فقـر اقتصـادی و نابسـامانی های درآمـدی کارکنـان سـازمان ها، فقـر 
فرهنگـی و عـدم وجود باورهای اسـتوار اخاقی، نبود مقـررات و قوانین 
کافـی بازدارنـده و نظام هـای کنترلی موثـر و ... از دالیل مختلف فسـاد 

هستند.  اداری 
بررسـی های صـورت گرفتـه بـر روی پدیـده فسـاد اداری حکایـت از 
پیچیـده بـودن و گسـترده بـودن عوامـل موثـر در شـکل گیری ایـن 
پدیـده دارد. عامـل اداری سـازمانی یکـی از عوامل این پدیـده ناهنجار 

می باشـد. 
فرآیندهـای پیچیـده و چندالیـه امـور اداری عامـل تشـویق مراجعـان 
بـه پیشـنهاد رشـوه بـرای تسـریع کار هسـتند، از طرفـی پاییـن بودن 
حقـوق کارکنـان در مقایسـه بـا نـرخ تـورم و هزینه هـای زندگـی هـم 
دلیـل دیگـری بـر کاهـش تدریجی قـدرت مقاومـت آنان به قبـول این 

است. پیشـنهادها 
در عیـن  حـال واحدهـای اداری معمـوالً بـا تعـداد زیـادی از قوانیـن و 
مقـررات غیـر ضـروری مواجـه هسـتند ابهامـات موجـود در رویه هـای 
اداری و اسـتانداردهای جـاری کار، امـکان هرگونـه تصمیـم و اقدامـات 

خودسـرانه را بـه کارگـزاران آن هـا می دهنـد. 
نتایـج یـک نظرسـنجی اجراشـده حاکی از آن بـود که نبود تـوازن بین 
درآمـد و مخـارج زندگـی، از مهم تریـن علل رواج فسـاد اداری - دولتی 

در جامعه اسـت.
جامعـه آماری این نظرسـنجی که توسـط موسسـه پژوهشـی ابن سـینا 
اجراشـده اسـت، 865 نفر اسـت که در سـه گروه جداگانه )شـهروندان 
518 نفـر(، )کارکنـان نظـام اداری 240 نفـر( و )مدیـران 107نفـر(، 

تاثیر عوامل 
اقتصادی بر فساد 
اداری کارکنان 

بـه اجـرا درآمـده اسـت. در ایـن نظرسـنجی 85 درصـد پاسـخ گویان 
معتقدنـد نبـود تـوازن بین درآمد افـراد و مخارج زندگی، موجب فسـاد 

اداری و دولتـی می شـود.
بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  جامعه شناسـی  اسـتاد  رفیع پـور  فرامـرز 
مهم تریـن عوامـل موثـر بـر پیدایـش فسـاد و تخلـف اداری را چنیـن 

می کنـد: عنـوان 
وقتـی  که نیازها افزایـش و درآمدها کاهش یابنـد و وقتی که ارزش های 
مادی جامعه فراگیر و راه های مشـروع رسـیدن به هدف مسـدود باشـد 
و کنتـرل درونـی و بیرونـی تضعیـف شـوند، انـواع انحرافـات و کارهای 
خـاف و نامشـروع در جامعـه روی می دهـد و سـپس ایـن انحرافـات 
گسـترش یافته، تمـام شـئون جامعـه را مانند یـک سـرطان فراگرفته و 
ریشـه های نظـام اجتماعـی را می خـورد. )رفیع پـور، سـرطان اجتماعی 

)1386 فساد، 
کـه  مهمـی  موضـوع  زندگـی  مخـارج  و  درآمـد  بیـن  تـوازن  نبـود 
مجلسـی ها هـم بـه آن اشـاره داشـتند. سـید حمیدرضـا طباطبایـی 
نائینـی نایـب  رئیـس کمیسـیون قضایـی حقوقـی مجلس نهـم در این 
 بـاره معتقـد اسـت نبود تناسـب میـان درآمدهـا و هزینه ها زمینه سـاز 
افزایـش تخلفـات اداری اسـت. )گفت وگـوی وی بـا خبرگـزاری خانـه 

حسین علی پور   

یادداشت
وارده
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ملـت/  جمعـه 23 بهمـن 1394(
وی بـا تأکیـد بر اینکـه یکی از مهم تریـن علل تخلفات و مفاسـد اداری 
عـدم تناسـب درآمـد کارمنـدان دولت با هزینه ها اسـت تأکیـد می کند 
درآمـد عمـوم کارکنـان دولـت نسـبت بـه هزینه هـای آن ها متناسـب 
نیسـت به ویـژه در کان شـهرهایی ماننـد تهـران کـه به دلیـل افزایش 
هزینه هـا درآمدهـا جوابگوی مشـکات نیسـت؛ بنابرایـن زمانی که یک 
کارمنـد در معـرض کمبـود درآمـد قرار می گیـرد زمینه بـرای تخلفات 

اداری فراهـم خواهد شـد.
در همیـن راسـتا بـد نخواهـد بـود گریزی داشـته باشـیم به بخشـی از 
گـزارش اکونیـوز )1395/01/27( درخصـوص هزینه خانوار شـهری که 

بیانگـر شـکاف درآمـد و هزینه می باشـد.
نگاهـی بـه آمارهـای ارائه شـده از سـوی بانـک مرکزی دربـاره وضعیت 
درآمـد و هزینـه خانـوار در فاصلـه سـال های 90 تـا 93 و متعاقـب آن 
پیش بینـی وضعیـت بودجـه خانـوار در سـال 94 نشـان می دهـد که با 
وجـود بزرگ تـر شـدن عدد درآمـد خانوار در هر سـال، ارقـام هزینه ای 
نیـز رشـد کـرده و دخـل  و خـرج خانـوار هنـوز منفـی اسـت. بـه بیان 
سـاده تر، رشـد سـالیانه درآمدهـا نتوانسـته بـه رشـد هزینه ها برسـد و 

خانـوار در تأمیـن بودجـه مـورد نیـاز خود با کسـری مواجه اسـت.
هرچنـد هنـوز از سـوی مراجـع رسـمی آمـاری کشـور، اوضـاع دخل  و 
خـرج سـال 94 خانـوار ارائـه نشـده امـا می تـوان بـر اسـاس داده های 
افزایـش  سـال 93 و بـا نـگاه بـه اینکـه اوضـاع اقتصـادی خانـوار و 
قیمت هـا در سـال 94 مشـابه سـال 93 بـوده، گفـت اگـر قیمت هـا 
در سـال 94 نسـبت بـه 93 بـه میـزان همـان 15.6 درصد رشـد کرده 
باشـد، هزینه خانوار در سـال گذشـته دسـت کم 5 میلیون و 128 هزار 
و 656 هـزار تومان بیشـتر شـده که ایـن موضوع نشـان می دهد هزینه 
ماهیانـه خانـوار نیـز از 2 میلیـون و 739 هـزار و 700 تومان سـال 93 

بـه ماهیانـه 3 میلیـون و 167 هـزار تومـان افزایـش  یافته اسـت.
همچنیـن درآمدهـا نیـز کـه در سـال 94 به میـزان 17 درصـد )میزان 
افزایـش مـزد سـال 94( رشـد کـرده بـود سـالیانه معـادل 5 میلیـون 
و 334 هـزار و 940 تومـان بـوده؛ بنابرایـن مجمـوع درآمـد سـال 94 
خانـوار احتمـاالً 36 میلیـون و 716 هـزار و 940 تومـان و هزینه هـا 
نیـز 38 میلیـون و 4 هـزار تومـان بوده؛ بنابراین شـکاف دخـل  و خرج 
خانـوار در سـال 94 بیشـتر شـده و بـه 1  میلیـون و 287 هـزار تومـان 

است. رسـیده 
می تـوان گفـت بـا ادامـه کسـری بودجـه خانـوار در سـال 94، نه تنهـا 
خانواده هـا قدرتـی بـرای پس انـداز نداشـتند، بلکـه تـوان برنامه ریـزی 
بـرای هزینه کـرد جدیـد را هـم ندارنـد. نکتـه مهم تـر اینکـه بـه دلیل 
افـت دوبـاره افزایـش حقوق هـا در سـال 95، احتمـاالً در سـال جـاری 
شـکاف  از   94 سـال  بـه  نسـبت  خانـوار  درآمـد  و  هزینه هـا  شـکاف 

هزینه هـا در سـال 94 نسـبت بـه 93 بیشـتر خواهـد شـد.

رکـود اقتصـادي، کاهـش درآمدهـا، بي عدالتـي، مادي گرایـي، بي ثباتي 
اقتصـادي، تـوّرم افسارگسـیخته، عـدم تناسـب دخل  و خـرج ، کاهش 
قـدرت خریـد و توزیـع نامناسـب درآمدهـا در جامعـه، از عوامـل مهـم 
اقتصـادي اسـت که زمینه هـاي بروز سوءاسـتفاده هاي مالـي و تخلفات 

اداري را فراهـم مي سـازد.
 انریکـو فـری از علمـای حقـوق معتقـد اسـت تحـول مالـی  اقتصادی ،  
توسـعه خدمـات عمومـی و اداری و توسـعه  رفاهیات عمومـی کارکنان 

یکـی از عوامـل پیشـگیری جرایـم و تخلفات اداری اسـت.
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کلمـه  دو  از  اسـت  ترکیبـي    )Automation( اتوماسـیون 
»automatic« و »operation« و بـه معنـي عمـل کردن بدون 
عامـل خارجـي )انسـان( یـا بـا کمتریـن تاثیر عامـل خارجي اسـت. 
بـه عبارتـی اتوماسـیون یعني خودکار شـدن عملیات. خودکارسـازي 
مدیریـت  و  نمایـش  و  ثبـت  بـراي  روش هـا  از  مجموعـه اي  اداري 

روندهـاي اداري، فنـي و مالـي می باشـد. 
اغلـب ایـن راهکارهـا بـر پایه ایـن جمله بـه وجـود آمده اند »انسـان 
از  سـال ها  گذشـت  باوجـود  امـا  کنـد«  کار  ماشـین  کنـد،  فکـر 

به کارگیـری نرم افزارهـای مکانیـزه اداري و مالـي در وزارتخانه هـا و 
سـازمان ها، هنـوز امـور اداري و دفتـري و گـردش اسـناد اغلـب بـه 

طریقـه سـنتي یـا ترکیبـی انجـام می گیـرد. 
برنامه ریـزی، سـازماندهي، کنتـرل و نظـارت بر عملکـرد فعالیت های 
درون سـازمانی یکـي از مهم تریـن معیارهـا و پیش نیازها در توسـعه و 
کاربـرد فناوري اطاعات در سـازمان های امروزي محسـوب می شـود 
انجمـن مدیریـت جریـان کار( نشـان  تحقیقـات گـروه )تحقیقـات 
مي دهد سـازمان های سـنتي حتي مؤسسـات موفق و مطـرح جامعه، 
عمـا تنهـا از 30 درصـد منابـع انسـاني خود اسـتفاده می کننـد و از 
70 درصـد دیگـر غیـر از اتاف وقت و سـربار هزینه چیزي عایدشـان 

نمي شـود.
اتوماسـیون اداری عبارت است از متصل کردن اطاعات کامپیوترهای 
موجـود در یـک سـازمان به کمک شـبکه و یا اسـتفاده از یـک برنامه 
نرم افـزاری مشـترک، تـا انتقـال اطاعات، آمارهـا، نامه هـا و مکاتبات 
انجـام  آسـان  و  یکپارچـه  کامـًا  به صـورت  دسـتورالعمل ها  نیـز  و 
پذیـرد و بدیـن ترتیـب فرمولـی جدیـد جهـت طبقه بنـدی، تبـادل، 
تنظیـم و تصحیح اطاعات درون سـازمانی و تسـریع بخشـیدن به امر 
اجـرا بـدون نیـاز بـه روش هـای دسـت  و پاگیـر و مرسـوم اداری و با 
صرفه جوئـی در زمان و مواد اولیه مصرفی ایجاد شـود. خودکارسـازی 

یـک گام فراتـر از مکانیزه کردن اسـت.

اقتصاد مقاومتی
بنـا بـه نظـر برخـی از اقتصاددانـان، اقتصـاد مقاومتـی معمـوالً در 
رویارویـی و تقابـل بـا اقتصاد وابسـته و مصرف کننده یک کشـور قرار 
می گیـرد کـه منفعـل نیسـت و در مقابـل اهـداف اقتصـادی سـلطه، 

اتوماسیون اداری
و تاثیر آن در 

اقتصاد مقاومتی
  فرشید بهربر 

واحد پیگیری نظارت و بازرسی راه وشهرسازی
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ایسـتادگی نمـوده و سـعی در تغییـر سـاختارهای اقتصـادی موجـود و 
بومی سـازی آن بـر اسـاس جهان بینـی و اهـداف دارد. 

بـرای تـداوم ایـن نـوع اقتصـاد، بایـد هرچه بیشـتر بـه سـمت محدود 
کـردن اسـتفاده از منابـع نفتی و رهایـی از اتکای اقتصاد کشـور به این 
منابـع حرکـت کـرد و توجه داشـت کـه اقتصـاد مقاومتی در شـرایطی 
معنـا پیـدا می کنـد کـه جنگـی وجـود داشـته باشـد و در برابـر جنگ 
اقتصـادی و همچنیـن جنـگ نرم دشـمن اسـت کـه اقتصـاد مقاومتی 

معنـا پیـدا می کند.
اتوماسـیون اداری مکانیزمی اسـت در راسـتای بهبود بهره وری سازمان 
از طریـق اعمـال مدیریـت اثربخـش و کارا بـر مجموعـه فعالیت هـای 

سـازمان با بهره گیـری از:
گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان	 
جستجوی آسان در اطاعات ذخیره شده	 
پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان	 
حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری	 
اعمال کنترل مناسب بر کاربران	 
ثبت و نگهداری بهینه اطاعات	 
بهبود ارتباطات درون سازمانی	 

مزایا
کاهش هزینٔه اپراتوری )کمک به عدم هدر رفت بیت المال(	 
رفع مشکل کمبود نیروی متخصص	 
انتقـال نیـروی کار بـه سـمت کارهای خدماتـی )گذری بـر اقتصاد 	 

مقاومتی(
بهبـود ایمنـی: جایگزیـن شـدن بـا انسـان ها در انجـام کارهایـی 	 

اسـت کـه بایـد در محیط هـای خطرنـاک انجـام شـود. 
بهره وری باال و کاهش فشار کار	 

گاهـی اوقـات و برخـی از انـواع اتوماسـیون، اقتصاد سـازمان ها، جامعه، 
وقتی کـه  مثـال،  بـرای  می بخشـد؛  بهبـود  را  انسـان ها  از  بسـیاری  و 
تشـکیاتی اقتصـادی سـرمایه گذاری در فن آوری های اتوماسـیون خود 
را بهبـود می بخشـد و یـا هنگامی کـه یـک دولت به واسـطه اتوماسـیون 
درآمدهـا را افزایـش می دهنـد )ماننـد آلمـان یـا ژاپـن در قـرن 20( و 
یـا زمانـی کـه انسـان از اینترنـت اسـتفاده می کنـد، کـه به نوبـه خـود 
اسـتفاده از ماهواره هـا و سـایر موتورهـای خـودکار را شـامل می شـود.

در راسـتای اقتصاد مقاومتی بایسـتی به سـرعت کاغذ از سیسـتم اداري 
کشـور حـذف نمـود چرا کـه برنامه هـای مختلـف الکترونیکی بـه  مثابه 
ورد )Word( قابلیت هـای یـک کاغـذ را دارد، و همچنیـن کیبـورد 
می توانـد نقـش خـودکار و پاکـن را ایفـا کنـد، و حتی ایمیـل و اس ام 
اس و غیـره هـم نقـش پسـتچی و اداره پسـت را در بر بگیرنـد بنابراین 

دیگـر لزومـي بـه کاغـذ و خودکار و پسـتچي نخواهـد بود. 
بهتـر اسـت مکاتبـات دسـتگاه ها بـه صـورت سیسـتمي صـورت پذیرد 
البتـه شـاید بتـوان گفت در این مسـیر گام هایی برداشـته شـده اسـت 
قوانیـن و مقـرارت کلـی و جزئـی تصویـب شـده اسـت ولیکن نـه تنها 
کافـی نیسـت بلکـه بـه سـرحد مطلـوب یعنـی حـذف کامـل کاغـذ 
نرسـیده ایم. چـه بسـا مي تـوان به جـاي کارت هـای متعدد مـن جمله 
شناسـنامه، کارت ملي، کارت سـوخت، کارت سـربازي، گواهینامه هاي 

رانندگـی، کارت خـودرو، کارت دانشـجویي، دفترچـه بیمـه پزشـکي، 
حسـاب بانکـي، سـند ملکـی، پاسـپورت، کارت موتورسـیکلت و ده هـا 
مـورد دیگـر کـه همـه هزینه های هنگفـت خرید کاغـذ آن هـم از نوع 
مخصـوص را بـر دوش بیت المـال خواهد داشـت را فقـط در یک کارت 
کوچـک الکترونیکـی آنهـم از جنس پی وی سـی و غیر کاغذ اسـتفاده 
نمـود و درنهایـت دارنده آن کارت به هر اداره، بانک، شـرکتي، سـازمان 
و وزارتخانـه ای کـه مراجعـه می نماید یا به صـورت الکترونیکی عملیات 
اداری انجـام می دهـد بـه صـرف داشـتن یـک کارت کلیـه آن عملیات 

اداری اش بـدون کاغـذ انجام شـود.
از  پرونده هایـی  از  انباشـتی  اجرایـی  دسـتگاه های  بایگانی هـای  در 
جنـس کاغـذ هسـت کـه می تـوان بـا اسـکن نمـودن و تبدیـل آنها به 
فایـل الکترونیکـی نـه تنها فضاهای اداری بسـیاری را افزایـش داد بلکه 
از خریـد ملزوماتـی چـون کاغـذ جلوگیری نمـود و به نیروهـای اداری 
تاکیـد نمـود هـر یاداشـتی و نگارشـی را فقـط بـا برنامه هایـی ماننـد 
ورود در کامپیوتـر انجـام دهنـد و در ایـن صـورت از وارادت کاغـذ بـا 
تحمیـل هزینه هـای سـنگین بـه بیت المـال جلوگیـری خواهـد شـد و 
حتـی می تـوان هزینه هـای سـنگین خریـد کاغـذ پـول را بـه همـراه 
دسـتگاهظهای چـاپ و غیـره کاهـش داد و بـا داشـتن یـک کارت عابر 

بانـک هـر خریـدی را بـه جـای فیزیک پـول انجـام داد.
بـا اجرایی شـدن حـذف کاغـذ و راه اندازی بـه تمام معنای اتوماسـیون 
اداری کاهـش چشـم گیری در هزینـه مـواد مصرفـی در رقـم بودجـه 
بـرای کل کشـور خواهیـم داشـت و بـا ارتقـاء و تکمیل نمودن پروسـه 
کامـل اتوماسـیون اداری می تـوان قدمـی در تحقـق اقتصـاد مقاومتـی 
گام برداشـت کـه همانـا عـدم صـرف بیت المـال در ملزومـات عظیمـی 
چـون خـودکار و مـداد و پاکـن و کاغـذ و چاپگـر و فتوکپـي و غیره که 
مرتبـط بـا ایـن موضوعـات می باشـند را گامـی بلنـد برداشـت و زمینه 

یکـی از مصادیـق اقتصـاد مقاومتـی را فراهـم و بنـا نهیم.
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نهمیـن اجـاس سـاالنه و مجمع عمومـي انجمن بین المللی مسـئولین 
مبـارزه با فسـاد، در تاریخ22 لغایـت 24 اردیبهشـت 1395)11 لغایت 
13 مـی 2016( در شـهر تیانجیـن  جمهـوری خلـق چیـن بـا عنـوان 
»افـق فـراروی انجمـن: تجـارب آموخته شـده و ترسـیم راه پیش رو«، 
برگـزار شـد. در ایـن اجـاس، نماینـدگان سـازمان های بین المللـی، 
رؤسـای دسـتگاه های نظـارت و بازرسـی، کمیسـیون های مبـارزه بـا 
فسـاد، آمبودزمان ها، دادسـتان ها و وزرای دادگسـتری قریب به هشتاد 
کشـور از  پنـج قاره   جهـان حضور داشـتند. هیئت عالیرتبه سـازمان به 
ریاسـت قاضی ناصر سـراج به نمایندگی از جمهوری اسـامی ایران در 
اجاس شـرکت کرد. نوشـتار پیش رو شـرح اقدامـات و عملکرد هیئت 

اعزامـی سـازمان بـه این اجاس اسـت.

انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد
انجمـن بین المللـي مسـئولین  مبـارزه بـا فسـاد در کنفرانسـي کـه بـا 
حضـور مقامـات عالی رتبـه براي امضاء کنوانسـیون سـازمان ملل متحد 
بـراي مقابلـه بـا فسـاد  در دسـامبر 2003 در مریـدا مکزیـک برگـزار 
گردیـد، تشـکیل شـد. ایـده تشـکیل انجمـن زمانـي تقویت شـد که از 
طـرف مسـئولین دسـتگاه هاي مبـارزه بـا فسـاد کشـورها و همچنیـن 
سـازمان هاي بین المللـي و حتـي دفتر سـازمان ملل متحد بـراي مقابله 
بـا مـواد مخـدر و جـرم ، طـرح تشـکیل انجمـن مـورد حمایـت قـرار 
مبـارزه  بین المللـي مسـئولین دسـتگاه هاي  انجمـن  ماهیـت  گرفـت. 
بـا فسـاد، ضـد فسـادي و غیرسیاسـی بـوده و به طـور مسـتقل فعالیت 

مي کنـد.
جمهـوري خلـق چیـن به عنـوان یکـي از بانیـان اصلـي تشـکیل ایـن 
انجمـن مسـئولیت  برگـزاري اولین اجـاس را بر عهده داشـت. اجاس 
مذکـور بـا دعـوت از بیـش از 1000 نماینـده از 137 کشـور جهـان 
و 12 سـازمان بین المللـي فعـال در زمینـه مبـارزه بـا فسـاد ازجملـه 
دفتـر پیشـگیري از جـرم سـازمان ملـل متحـد و برنامـه ملـل متحـد 

نهمین اجالس ساالنه و مجمع عمومی انجمن 
بین المللی مسئولین مبارزه با فساد

هیئت  عالی رتبه سازمان بازرسی به ریاست ناصر 
سراج به نمایندگی از جمهوری اسامی ایران در این 
بین المللاجاس حضور یافت.

گروه بین الملل
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بـراي مبـارزه بـا فسـاد در اکتبـر 2006 در پکـن برگـزار شـد. دومیـن 
اجـاس سـالیانه و مجمـع عمومـی انجمن نیز بـه میزبانـي اندونزي در 
»جزیـره بالـي« ایـن کشـور برگـزار شـد. کنفرانس هـا و اجاس هـاي 
بعـدي انجمـن بـه ترتیـب در اوکرایـن، ماکائو، قطـر، مراکـش، مالزی، 

پانامـا و روسـیه برگـزار گردیده اسـت.
سـال  از  می نمایـد.  برگـزار  نیـز  علمـی  سـمینارهای  انجمـن  ایـن 
2006 تاکنـون شـش سـمینار دریکـی از شـهرهای مهـم کشـور چین 
برگزارشـده اسـت. رؤسـاي هیئت هـای کشـورهاي مختلف در سـطوح 
رؤسـای نظـارت و بازرسـی، رؤسـا و معاونین دسـتگاه هاي مسـئول در 
زمینه مبارزه با فسـاد، دادسـتان کل، وزراي دادگسـتري و سازمان های 
منطقـه اي و بین المللـي در ایـن کنفرانـس شـرکت می کننـد. سـازمان 
بازرسـي کل کشـور به عنوان نماینده جمهوري اسـامي ایـران در کلیه 
اجاس هـای سـالیانه و مجامـع عمومـی انجمـن حضـور فعالی داشـته 
و بـا ارائـه گزارش هـا و سـخنرانی های مرتبـط بـا مسـائل روز جهـان با 
اعضـاء انجمـن و کشـورهای پیشـرو و عاقه منـد به همـکاری تعامات 

رو به رشـدی داشـته اسـت.

اهداف انجمن بین المللي مسئولین  مبارزه با فساد
ارتقـاء اجـراي مؤثر کنوانسـیون سـازمان ملل متحد بـراي مقابله . 1

با فسـاد
کمک به دستگاه هاي بین المللي ضد فساد. 2
ارتقـاء همکاري هـاي بین المللـي در جمـع آوری و فراهـم نمـودن . 3

مـدارک بـراي ردگیـري، توقیـف و ضبط عواید ناشـي از فسـاد
ارتقـاء سـازوکارهاي جلوگیـري از فسـاد در دو بخـش عمومـي و . 4

صي خصو
ارتقـاء تعامـات و همکاري هـا میـان نهاد هـاي بین المللـي ضـد . 5

د فسا
تسهیل تبادالت در دو زمینه تخصص و تجربه. 6
ارتقاء بررسي روش هاي پیشگیرانه به صورت مقایسه اي. 7
ارتقـاء همـکاري انجمـن بـا سـازمان هاي قضایـي و بین المللـي . 8

بـراي پیشـبرد اهـداف.

اهداف سـازمان بازرسـی جمهوری اسـامی ایـران برای حضـور در این 
بین المللی: اجـاس 

ارائه پیشـنهادات عملیاتی سـازمان بازرسـی کل کشـور در زمینه . 1
مبـارزه موثـر بـا مقولـه اعطـای تابعیـت مضاعـف بـه مفسـدان و 

فراری. مجرمـان 
دیـدار و گفت وگـو بـا وزیر نظارت چیـن با هدف تعییـن جزییات . 2

محورهـای همـکاری مذکـور در یادداشـت تفاهـم دوجانبـه میان 
سـازمان و وزارت نظـارت چین.

دیـدار و گفت وگـو بـا دادسـتان عالـی جمهـوری خلـق چیـن که . 3
عهـده دار ریاسـت انجمـن بین المللی مبارزه با فسـاد هسـتند؛ با 
هـدف بررسـی زمینه هـای همـکاری چندجانبه سـازمان با اعضا 

و دبیرخانـه انجمن.
اسـتمرار تعامـات بین المللـی با اسـتفاده از زمینه هـای ارتباطی . 4

موجـود در ایـن اجاس ها بـرای تحقق اهداف سـازمان

شکل برگزاری اجالس
محورهـای ایـن اجـاس بـا برگـزاری اجاس هـای عمومی مـورد بحث 
نهادهـا  نماینـدگان  و  مسـئوالن  گرفـت.  قـرار  مخاطبـان  بررسـی  و 
و  نظـرات  نقطـه  آخریـن  روز  مـدت 2  و سـازمان های حاضـر، طـی 
دیدگاه هـای خـود را در رابطـه بـا موضوعـات مرتبـط با اهـداف انجمن 
نهادنـد.  اشـتراک  بـه  بررسـی  و  بحـث  و  سـخنرانی  ارائـه  قالـب  در 
کمیتـه اجرایـی و برنامـه ریزی اجـاس برگزاری 4 سـمینار آموزشـی 
بـا موضوعـات بازرسـی و تعقیـب، پیشـگیری وآمـوزش و همکاری های 
بین المللـی را پیـش بینـی کـرده بـود. ریاسـت سـازمان بازرسـی کل 
کشـور در ایـن دوره از اجـاس ماننـد دوره قبـل به عنـوان یکـی از 
سـخنرانان اصلی در اجـاس عمومی به نمایندگی ازجمهوری اسـامی 

ایـران بـه ایـراد سـخنرانی پرداختنـد . 

اهم مطالب سخنرانی  سراج  رئیس سازمان
در  نخستین جلسه عمومی اجالس

ناصر سـراج در مراسـم آغازین نهمین اجاس سـالیانه و مجمع عمومی 
انجمـن بین المللـی مسـئولین مبـارزه بـا فسـاد بـا ارائـه سـخنرانی در 
جلسـه عمومی نخسـت، پیشـگیری از اعطـای تابعیت مضاعـف به افراد 
و مقامـات فاسـد مالـی و نیـز همکاری هـای بین المللـی در ایـن امـر را 
مسـتلزم عـدم ایجـاد ضلع سـوم »مثلـث تکرار فسـاد« برای مفسـدان 
فـراری از کشـورها دانسـت. وی اظهـار داشـت؛ این جانب در هشـتمین 
اجـاس سـالیانه و مجمـع عمومی انجمن که سـال گذشـته در کشـور 
روسـیه و در سـنت پترزبـورگ برگـزار شـد، بحثـی را در خصـوص 
پیشـگیری از اعطـای تابعیـت مضاعـف بـه افـراد و مقامات فاسـد مالی 
مطـرح نمـودم . معتقـدم که این امـر از تدابیر مؤثر و کارآمـد در مقابله 

فراملـی با پدیده فسـاد اسـت.
آنچه در اجاس پیشـین با عنوان مقابلــه با اعطـــای تابعیت مضاعف 
بـه افـــراد و مقامـات فاسـد مالـی مطـرح شـد، در واقـع در قالب یک 
رویکـرد پیشـگیرانه جـای می گیـرد. ایـن بحـث پیشـگیرانه از نگاهـی 
نظـری در ارتبـاط بـا عناصـری سـه گانه مطـرح می شـود کـه مـن آن 
را »مثلـث تکـرار فسـاد« از سـوی مفسـدان دارای تابعیـت مضاعـف 
می نامـم. عناصـر موجـود در سـه رأس ایـن مثلـث عبارتنـد از انگیـزه 
بالقـوه، سـابقه عمـل و محیط جدیـد. زمانی که یک مقام فاسـد، موفق 
بـه اخـذ تابعیـت از کشـوری دیگـر می شـود، مثلث تکـرار فسـاد، فعال 
می شـود، زیـرا در حقیقـت، دو رأس ایـن مثلـث یعنـی انگیـزه بالقـوه 
بـرای عمـل مفسـدانه و سـابقه عمـل مفسـدانه، هـر دو از پیـش وجود 
دارنـد و رأس سـوم مثلـث یعنـی محیـط جدیـد اسـت کـه بـا اعطای 
تابعیـت، شـکل مثلـث را کامـل و آن را فعـال می نماید. آنچـه در اینجا 
بایـد بـا دقـت و وسـواس مـورد توجه قـرار گیرد، پیشـگیری از شـکل 
گرفتـن ایـن مثلـث اسـت. از آنجایـی کـه دو رأس ایـن مثلـث مربوط 
بـه افـراد و مقامـات فاسـد، از پیـش وجـود دارد یعنـی آنهـا با داشـتن 
انگیزه هـا بـرای اعمـال مفسـدانه و عمل به آن، نشـان داده انـد که برای 
ارتـکاب جـرم، آمادگی دارنـد، لذا تنهـا راه باقی مانده برای پیشـگیری 
از تشـکیل مثلـث تکـرار جـرم مقابله بـا دسـتیابی این افراد بـه محیط 
جدیـد یعنـی رأس سـوم مثلـث اسـت. ایـن پیشـگیری نیـز از طریـق 
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عـدم اعطـای تابعیت به افـراد و مقامـات دارای سـوابق مجرمانه تحقق 
خواهـد یافـت. از سـوی دیگـر، آنچـه به عنـوان ممانعت از شـکل گیری 
مثلـث تکـرار فسـاد رخ می دهـد، بـا حاکمیـت ملـی کشـورها و اراده 
دولت هـا تعارضـی ندارد زیـرا اوالً کشـورها در توافق جمعـی با یکدیگر 
بـه پذیـرش ایـن رویکـرد اقـدام می کننـد و ثانیـاً هیـچ دولتـی حاضر 
نیسـت اعمـال اراده خـود را مقدمـه ای برای شـکل گیری فسـادی قرار 

دهـد کـه خـود نیـز از آن متضرر خواهد شـد. 
سـراج بخـش دیگـر سـخنان خـود را بـه جنبه هـای عملـی و کاربردی 
رویکـرد مقابله با شـکل گیری مثلث تکرار فسـاد اختصـاص داد و گفت؛ 
آنچـه در اینجـا به عنـوان جنبه هـای عملـی مطـرح می شـود، در واقـع 
برگرفتـه از تجـارب طوالنـی و متعـدد در سـطوح ملـی و فراملی اسـت 
کـه مسـتلزم لـزوم وجـود اراده واقعـی بین المللـی بـرای عـدم اعطـای 
تابعیـت بـه افـراد و مقامات فاسـد مالی و لـزوم تهیه اسـناد بین المللی 
الـزام آور و تصویـب و امضـاء آنهـا از سـوی اعضـای جامعـه بین المللی 
در خصـوص مقابلـه بـا اعطـای تابعیت بـه افـراد و مقامات فاسـد مالی 
اسـت. هم چنیـن لـزوم ایجـاد سـامانه الکترونیکـی »کنتـرل تقاضـای 
تابعیـت پـاک«  زیـر نظـر دفتـر سـازمان ملـل متحـد بـرای مقابلـه با 
مـواد مخـدر و جرم کـه با اسـتفاده از اطاعـات افراد متقاضـی تابعیت 
در کشـورهای مبـدأ و مقصـد، به شـفاف سـازی ماهیـت تقاضاهای یاد 
شـده اقـدام نمایـد. وی افـزود؛ سـخت کـردن شـکل گیری زمینه هـای 
وقـوع جـرم و ایجـاد محدودیـت در محیط هایـی کـه فسـاد در آنها، در 
نبـود نگهبانانـی توانـا، به سـرعت ظاهـر شـده و بـدون توقــف در یـک 
عرصـه، بـه عرصه هـای دیگر تسـری پیـدا می کنـد، از جملـه مهم ترین 
رهیافت هایـی اسـت کـه می توانـد در مسـیر کنتـرل فسـاد عمـل کند. 
مـا به عنـوان مسـئوالن دسـتگاه های ضـد فسـاد وظیفـه داریـم از تمام 
تـوان و امکانـات خـود بـرای ایجـاد محدودیت در مسـیر پویایی فسـاد 

بهـره بجوییـم. یکـی از مهم تریـن محدودیت هـا در ایـن زمینـه، قـرار 
نـدادن محیط هـای جدیـد در اختیـار مقامـات فاسـد از طریـق اعطای 
تابعیـت بـه آن هاسـت. رئیس سـازمان بازرسـی کل کشـور با اشـاره به 
ایـن کـه بـر اسـاس دسـتاوردهای علمـی جدیـد، کار مقابلـه با فسـاد 
یـک کار تـک بعـدی بـا روشـی واحـد نیسـت و آنچـه امـروز به عنـوان 
مؤثرتریـن رویکـرد در مقابلـه بـا فسـاد از آن یـاد می شـود، توجـه بـه 
ابعـاد مختلـف در قالـب یک رویکرد چنـد بعدی و اسـتفاده از همکاری 
بازیگـران مختلـف در سـطوح ملـی و فراملی اسـت؛ افزود؛ بـا این همه، 
اعتبـار ایـن رویکردهـای چند وجهـی، مانع از آن نمی شـود که دسـت 
از اقـدام در مـواردی خـاص که تقویت و گسـترش فسـاد در آنها قطعی 
اسـت، برداریـم. این جانـب بحـث اعطـای تابعیـت مضاعــف به افــراد 
فاسـد مالـی را یـک موضـوع خـاص می دانـم که تأکیـد بـر روی آن از 
سـوی جامعـه بین المللـی و یافتـن راه های اقـدام جمعی علیـه آن، راه 

تحـرک، پویایـی و گسـترش فسـاد را محدود خواهـد نمود.  

بیانیه پایانی نهمین اجالس سالیانه و مجمع عمومی انجمن 
بین المللی مسئولین مبارزه با فساد 

 
در جریـان ایـن اجـاس ، نماینـدگان در بیانیـه منتشـره 23 مـاده ای 
خـود خاطرنشـان کردنـد که کشـورها بایـد کنوانسـیون سـازمان ملل 
متحـد بـراي مقابلـه بـا فسـاد را اجرا کـرده و ضمـن تقویـت همکاری 
متقابـل،  تقویـت روابـط دوسـتانه و مناسـبات مشـارکتی با سـازمان ها 
و موسسـات بین المللـی در پیشـبرد ایـن هـدف همـکاری نزدیک تـری 
داشـته باشـند.. در بیانیـه از کشـورهایی کـه هنـوز کنوانسـیون مبارزه 
بـا فسـاد را اجرایـی نکـرده و چنیـن مقرراتـی را الزم االجـرا نکرده اند، 
خواسـته شـده اسـت ایـن کار را در اولویـت امـور کشـور خـود قـرار 
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دهنـد. نماینـدگان شـرکت کننـده در ایـن اجـاس یـادآور شـده اند 
کـه پیشـرفت های شـایانی در مبـارزه بـا فسـاد در دنیـا بدسـت آمـده 
کـه مدیـون همکاری هـای متقابـل و سـاختارهای موجـود بین المللـی 
مبـارزه با فسـاد اسـت با ایـن وصف بایـد همچنان حمایت هـای فنی و 
سـازمانی در اختیـار آنـان قـرار گیرد و حاکمیـت قانون بـه طور جدی 
در کشـورها اجـرا شـود تـا مفسـدان فضـای الزم بـرای فسـاد نداشـته 
باشـند. در بیانیـه تصریـح شـده اسـت کـه کشـورها عـاوه بـر اجـرای 
مقـررات موجـود بین المللـی در مبـارزه بـا فسـاد، بـه کنوانسـیون ها 
و معاهـدات ذی ربـط پایبنـدی نشـان داده و بـا شناسـایی موانـع و 
چالش هـای موجـود در مبـارزه با فسـاد و اطـاع رسـانی متقابل؛ هدف 
ریشـه کـن کردن فسـاد را تحقق بخشـند. همـکاری بین المللی بیشـتر 
در جلوگیـری از فسـاد در عرصـه اجتماعـی، توسـعه پایـدار نیـروی 
انسـانی، حراسـت و حفاظـت از منابـع و حقوق بشـر، تقویـت حاکمیت 
قانـون، اجـرای برنامـه توسـعه هـزاره سـازمان ملـل بـه طـور دقیـق و 
پایبنـدی بـه اهـداف آن،  مقابلـه بـا پولشـویی، ضبـط و توقیـف امـوال 
سـرقت شـده و تـاش بـرای بازگرداندن درسـت آن به چرخه سـرمایه 
جهانـی و بـاال بردن آگاهـی عمومی در زمینـه مبارزه با فسـاد از جمله 

اهـم مفـاد بیانیـه صـادره ایـن اجـاس در چین اسـت.
در بخـش دیگـری از بیانیـه آمده اسـت: باید از فسـاد در هـر عرصه ای 
از جملـه در قلمرو ورزش و در هر رشـته ورزشـی جلوگیـری کرده و به 
درسـتی بـا آن مقابله کـرد. نماینـدگان دولت ها بایـد آموزش های الزم 
را در ایـن زمینـه ببیننـد. آموزش مبارزه با فسـاد باید شـکل همگانی و 
تخصصـی بـه خـود بگیـرد و از فعالیت های سـازمان های زیـر مجموعه 

سـازمان ملـل در مبارزه با این پدیده پشـتیبانی شـود.

اجـرای برنامـه هـای آموزشـی، برگـزاری دوره هـای تربیتـی، توسـعه 
فعالیت هـای علمـی در ارتبـاط بـا مبـارزه بـا فسـاد، همـکاری میـان 
آکادمی هـای علوم اجتماعی در همین راسـتا، تسـهیل در اطاع رسـانی 
و تبـادل تجربـه، تاکیـد بر اصول اساسـی مبارزه با فسـاد سـازمان های 
سـازمان های  از  حمایـت  و  تقویـت  دولتـی،  و  اجتماعـی  ربـط  ذی 
مسـتقل مبـارزه بـا فسـاد، انجـام اصاحـات در سـازمان های مبـارزه 
بـا فسـاد بـا هـدف بـاال بـردن کارایـی آنهـا، آزادسـازی اطاع رسـانی، 
مسـئولیت پذیری دولـت و مـردم در قبـال یکدیگر و شفاف سـازی امور 
اداری بـرای مـردم از جملـه بخش هـای دیگـر ایـن بیانیـه اسـت. در 
بیانیـه تیانجیـن قید شـده اسـت که سـازمان های بازرسـی و مبـارزه با 
فسـاد کشـورها با دولت ها و سـازمان های حقوقی و قضایی کشـورهای 
متبـوع خـود همکاری های بیشـتری در مبارزه با فسـاد خواهند داشـت 
و بـه اجـرای قوانیـن در ایـن زمینـه کمـک خواهنـد کـرد. در بیانیه از 
همـه اعضـا خواسـته شـده اسـت اصـول ابتـکاری و قوانیـن جدیدی را 
در مبـارزه بـا فسـاد تدویـن کـرده و بـه دنبـال اصاحات روزمـره برای 

تقویـت رونـد مبارزه با فسـاد باشـند.
ایـن بیانیـه کـه بیـن نماینـدگان کشـورها و مناطق حاضـر در اجاس 
توزیـع شـده، قرار اسـت در اختیار مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد 

قـرار گیرد. نیز 
 

دیدارهای دوجانبه ریاست سازمان در حاشیه اجالس
دیـدار و گفت وگـو بـا »هوانـگ شـو شـیان« وزیـر نظـارت  

چین خلـق  جمهـوری 
»ناصـر سـراج« در  روز دوشـنبه 20 اردیبهشـت 1395)9 مـی2016( 

آموزش مبارزه با فساد باید شکل همگانی و 
تخصصی به خود بگیرد.
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قبـل از عزیمـت بـه تیانجیـن - شـهر محـل برگـزاری اجـاس-  بـا 
عالی تریـن مقـام نظارتـي جمهـوري خلـق چیـن در شـهر پکـن دیدار 
کـرد و بـا وی در خصـوص مباحـث مختلـف همکاری هـا بـه گفت وگـو 
بـه  دیـدار  ایـن  در  کشـور  کل  بازرسـی  سـازمان  رئیـس  پرداخـت. 
تفاهم نامـه امضـاء شـده میـان سـازمان بازرسـی کل کشـور و وزارت 
نظـارت جمهـوری خلـق چیـن در جریـان سـفر سـال گذشـته »شـی 
جیـن پینـگ« رئیـس جمهـوری چین به تهران اشـاره کرد و خواسـتار 

اجـرای مفـاد آن شـد. 

دیدار و گفت وگو با پروفسور »کائو جیان مینگ « دادستان 
کل دادستانی عالی جمهوری خلق چین

رئیس سـازمان بازرسـی کل کشور سه شـنبه21 اردیبهشت1395 )10 
مـی 2016( بـا »پروفسـور کائو جیـان مینگ« دادسـتان کل جمهوری 

خلـق چین، دیـدار و گفت وگـو کرد.
در ایـن دیـدار رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور همـکاری ایـران و 
چیـن در زمینـه برخـورد جدی تر بـا افراد فاسـد و فـراری، بازگرداندن 

امـوال مسـروقه ناشـی از فسـاد را بسـیار حائـز اهمیت دانسـت. 

بازرسی،  و  نظارت  نهادهای  نمایندگان  و  روسا  با  دیدار  
دادستانی و آمبودزمان های برخی از کشورهای شرکت کننده 

در اجالس
دیـدار و گفتگـو بـا والسـیس نماینـده دبیر کل سـازمان ملل . 1  -1

متحـد و رئیـس امـور معاهـدات دفتـر سـازمان ملل متحـد برای 
مقابلـه بـا مـواد مخـدر و جرم ؛

دیـدار و گفتگـو بـا دادسـتان کل قطـر )آ دکتـر علـی بـن . 2  -2
فتایـس المـاری( کـه به عنـوان رئیـس جدیـد انجمـن بین المللی 
مسـئولین مبـارزه بـا فسـاد انتخـاب شـدند و عـرض تبریـک بـه 

ایشـان بـه مناسـبت ایـن انتخـاب؛
آکادمـی . 3 رئیـس  کروتنـر؛  مارتیـن  بـا   گفتگـو  و  دیـدار   -3

؛ فسـاد  بـا  مبـارزه  بین المللـی 
دیـدار و گفتگـو بـا وزیـر دادگسـتری جمهـوری آذربایجـان . 4  -4

)فکـرت محمـداف( وی همزمـان نایب رئیـس انجمـن بین المللی 
مسـئولین مبـارزه بـا فسـاد نیـز می باشـد.- گفتگـو بـا کامـران 
علـی اف )معـاون دادسـتان کل( و رئیـس کمیسـیون مبـارزه بـا 

این کشـور؛ فسـاد 
بـا دکتـر راسـموس وان دال؛ مشـاور کل . 5 دیـدار و گفتگـو   -5

؛ دادسـتان ها  بین المللـی  انجمـن 
بـا . 6 گفت وگویـی  و  دیـدار  سـازمان  ریاسـت   همچنیـن   -6

نماینـدگان کشـور اوکراین، باروس، روسـیه، ژاپن، کـره جنوبی، 
آرژانتیـن  و  تاجیکسـتان  پاکسـتان،  مالـزی،  اندونـزی،  ماکائـو، 

داشـتند.

و  سالیانه  اجالس  نهمین  در  حضور  از  سازمان  دستاوردهای 
مجمع عمومی انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد

دیـدار و گفت وگـو بـا عالی تریـن مقامـات نظارت و بازرسـی، . 1  -1
مسـئولین مبـارزه بـا فسـاد و مقامـات  قضایـی جمهـوری خلـق 

؛ چین
توافـق بـر اجـرای یادداشـت تفاهـم مشـترک میان سـازمان . 2  -2

بازرسـی کل کشـور و وزارت نظـارت چیـن؛
ارائـه بحـث با موضـوع »مقابلـه با شـکل گیری مثلث فسـاد- . 3  -3

جلوگیـری از اعطـاء تابعیـت مضاعـف بـه مقامات فاسـد فراری « 
در جلسـه عمومـی اجاس توسـط ریاسـت سـازمان؛
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حفاظــــت
و اطالعات

جرعه ای از کالم والیت   
... چــه در زمینــه فســاد اقتصــادی، چــه در زمینــه فســادهایی 
کــه از ناحیــه ابــزار فرهنگــی و اکر فرهنگــی در کشــور 
ــا را  ــن آهن ــه دمش ــایت ک ــه تبلیغ ــه از ناحی ــدا یم کند،چ رواج پی
ــرای  ــتد ب ــاین را یم فرس ــد و کس ــازماندهی یم کن ــت و س هدای

ــد. ــد ش ــگاری نبای ــهل ان ــار س ــت، دچ ــن هدای ای
)از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران وزارت اطالعات- 1378 - 
اقتباس از کتاب اطالعات و والیت از انتشارات پژوهشکده اطالعات- ص 101(

جبران شایعه غیر 
ممکن است

زنــی در مــورد همســایه اش شــایعات زیادی 
ســاخت و شــروع بــه پراکنــدن آن کــرد. 

ــان آن  ــه اطرافی ــی، هم ــدت کم ــد از م بع
همســایه از آن شــایعات باخبــر شــدند.

ــود  ــش شــایعه ســاخته ب ــه برای شــخصی ک
بــه شــدت از ایــن کار صدمــه دیــد و دچــار 
ــه  ــی ک ــا وقت ــد. بعده ــادی ش مشــکات زی
شــایعاتی  آن  کــه  شــد  متوجــه  زن  آن 
ــت  ــوده و وضعی ــه دروغ ب ــاخته هم ــه س ک
ــد از کار خــود پشــیمان  همســایه اش را دی
ــا از او  ــت ت ــرد حکیمــی رف شــد و ســراغ م
کمــک بگیریــد بلکــه بتوانــد ایــن کار خــود 

ــد. ــران کن را جب
حکیــم بــه او گفــت: »بــه بــازار بــرو و یــک 
مــرغ بخــر آن را بکــش و پرهایــش را در 
ــی  ــل زندگ ــک مح ــاده ای، نزدی ــیر ج مس

ــن.« ــه پخــش ک ــه دان ــه ب ــود دان خ
ــی  آن زن از ایــن راه حــل متعجــب شــد ول

ایــن کار را کــرد.
ــاال  ــت ح ــه او گف ــم ب ــردای آن روز حکی ف

ــاور. ــن بی ــرای م ــا را ب ــرو و آن پره ب
ــدا  ــتر پی ــر بیش ــا پ ــی 4 ت ــت ول آن زن رف

ــرد. نک
ــت  ــب زن گف ــواب تعج ــم در ج ــرد حکی م
ــی جمــع  ــود ول ــا ســاده ب ــن آن پره انداخت

ــادگی نیســت. ــن س ــه همی ــا ب ــردن آنه ک
هماننــد آن شــایعه هایــی کــه ســاختی کــه 
بــه ســادگی انجــام شــد ولــی جبــران کامــل 

آن غیــر ممکــن اســت.
ــر اســت از شــایعه ســازی دســت  ــس بهت پ

ــرداری. ب

توصیه های حفاظتی برای نگهداری 
اسناد و مدارك شخصی

از  خود  شخصي  مدارک  و  اسناد  و  وسایل  حمل  به  نسبت  هرگز   .1
محیط زندگي و کار بي تفاوت نباشید.

ــناد و  ــود اس ــخصي خ ــایل ش ــر وس ــف و دیگ ــب، کی ــراد در جی ــي اف برخ
مــدارک یــا     کاغذهــاي یادداشــت و ...  قــرار داده و بــه همــراه خــود حمــل 
ــه  ــي ب ــور تصادف ــر به ط ــراد دیگ ــردد اف ــب مي گ ــن کار موج ــد. ای مي کنن

ایــن اســناد دسترســي پیــدا کننــد.
از خود جدا  2. هرگز در محیط هاي متفرقه کیف اسناد و مدارک را 

نکنید.
ــدارک خــود  ــناد و م ــف و اس ــراد کی ــردد، برخــي اف بعضــاً مشــاهده مي گ
ــراي کارهــاي متفرقه،ماننــد رفتــن  را در محیــط کار دیگــران گذاشــته و ب
ــراي رفــع حاجــت و غیــره محیــط را تــرک مي کننــد. در بعضــي مواقــع  ب
ــذا  ــد. ل ــران بردارن ــاق دیگ ــود را از اط ــایل خ ــه وس ــد ک ــوش مي کنن فرام
هرگــز اســناد و مــدارک خــود را در هیــچ شــرایطي از خــود جــدا نکنیــد تــا 

دچــار عواقــب بعــدي آن نگردیــد.
3. هرگز در مواقع غیرضروري اسناد و مدارک را به همراه خود حمل 

نکنید. 
ــته  ــروري داش ــدارک غیرض ــناد و م ــل اس ــه حم ــادت ب ــراد ع ــي اف بعض
ــا  ــد ی ــه خری ــته و ب ــل گذاش ــل اتومبی ــا  را در داخ ــات آن ه ــي اوق و گاه
ــه همــراه داشــتن اســناد و مــدارک همیشــه  ــد. ب     کارهــاي متفرقــه مي رون
مســئولیت افــراد را نســبت بــه حامــل آن هــا  ســنگین تر نمــوده و خطــرات 
ــر روز  ــردد، ه ــاد مي گ ــذا پیش نه ــت. ل ــور اس ــا  متص ــراي آن ه ــرقت ب س
ــد کــرده و مــدارک اضافــي را از آن  کیــف اســناد و مــدارک خــود را بازدی

ــد. خــارج نمائی

برخي افراد در جیب، کیف و دیگر وسایل شخصي خود اسناد 
و مدارک یا     کاغذهاي یادداشت و ...  قرار داده و به همراه خود 

حمل مي کنند. این کار موجب مي گردد افراد دیگر به طور 
تصادفي به این اسناد دسترسي پیدا کنند.
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باید بپذیریم که دشمنان نمی توانند نسبت به موقعیت برتری که کشورمان از آن برخوردار است بی تفاوت باشند و 
الجرم با انواع ترفندها و توطئه ها درصدد برآمده و بر خواهند آمد تا این مزایا را دچار فرسایش و کندی سازند. باید 
بپذیریم که دشمنان در جنگی که با ما آغاز کرده اند بیکار ننشسته و به فراخور زمان و توانشان اقدامات متعددی را 
برای غافلگیر کردن ما بکار بسته و متاسفانه در برخی جاها موفق نیز شده اند. 

پنج قسمت از این مقاله را در شماره های گذشته نشریه مطالعه کرده اید.
در بخش های پیشین به واژه شناسی غفلت، غافل و غافلگیر پرداخته و اهم 
موضوعات در معرض خطر غفلت را بیان نمودیم. غفلت در ادبیات فارسی و 
پیامدهای  و  آثار  و  غافل  انسان های  ویژگی  تبیین  و  برجسته  شاعران  شعر 
غفلت در حوزه های فردی،جمعی و بین المللی و نیز توجه به اصل غافلگیری 
و هشدار نسبت به آن در آثار ادبی و تاریخی کشورمان و نیز تبیین اهداف 
و عالئم غافلگیری،سابقه استفاده از اصل غافلگیری در جنگ ها،تاکتیک های 
قابل استفاده برای تحقق اصل غافلگیری و مصادیقی از غافلگیری های مهم و 
شاخص در تاریخ معاصر از دیگر مطالبی بود که در بخش های قبلی این سلسله 

گفتار ازنظر گرامی تان گذشت.
اینک بخش ششم آن را که اختصاص به مرور مواردی از وقوع غافلگیری در 

جبهه خودی دارد را باهم می خوانیم.

تاملی بر عوامل و آثار 
غافلگیری در برابر دشمن

خلیل اسفندیاری
سرپرست اداره اخبار و اطالعات حفاظت و اطالعات

قسمت ششم

صـدر  در  غافلگیـری  مـوارد  الـف( 
اسـالم

هوشـیاری  موضـوع  اهمیـت  بـه  نظـر 
به منظـور جلوگیـری از غافلگیری توسـط 
دشـمن، در قـرآن کریـم نیـز تأکیـدات 
مکـرری دراین بـاره صـورت گرفته اسـت. 
ازجملـه آن ها می توان به آیه 102 سـوره 
نسـاء اشـاره کـرد که بـرای جلوگیـری از 
غافلگیـر شـدن در برابـر  نقشـه دشـمن 
در حیـن نمـاز نازل شـده اسـت. درشـان 
هنگامی کـه  گفته شـده  آیـه  ایـن  نـزول 
پیامبـر اکـرم )ص( بـه همـراه  جمعـی از 
مسـلمانان بـه عـزم مکـه وارد سـرزمین 
حدیبیـه شـدند، جریان به گـوش قریش 

. سید ر
خالـد بـن ولیـد به سرپرسـتی یـک گروه 
200 نفـری بـرای جلوگیری از پیشـروی 
کوه هـای  در  مکـه  به سـوی  مسـلمانان 

نزدیـک این شـهر مسـتقر شـد.
هنـگام ظهـر، بـال اذان گفـت و پیامبـر 
بـه  را  ظهـر  نمـاز  مسـلمانان  بـا  )ص(  

کردنـد. ادا  جماعـت 

خالـد از مشـاهده ایـن صحنـه در فکـر 
در  گفـت  خـود  نفـرات  بـه  و  فرورفـت 
موقـع نماز عصر کـه در نظر آن ها بسـیار 
پـرارزش اسـت و حتـی از نـور چشـمان 
از  بایـد  را گرامی تـر می دارنـد  خـود آن 
فرصـت اسـتفاده کـرد و بـا یـک حملـه 
برق آسـا و غافلگیرانـه در حـال نمـاز، کار 

مسـلمانان را یکسـره سـاخت.
در ایـن هنـگام، آیـه 102 سـوره مبارکه 
نسـاء نـازل شـد و دسـتور نمـاز خـوف را 
کـه از هر حملـه غافلگیرانـه ای جلوگیری 

می کنـد بـه مسـلمانان داد:
ـاَۀ  لَُهـُم الصَّ َفَأَقْمـَت  َو إِذا ُکْنـَت فِیِهـْم 
لَْیْأُخـُذوا  َو  َمَعـَک  ِمْنُهـْم  طائَِفـٌة  َفلَْتُقـْم 
ِمـْن  َفلَْیُکونُـوا  َسـَجُدوا  َفـإِذا  أَْسـلَِحَتُهْم 
َورائُِکـْم َو لَْتـْأِت طائَِفـٌة أُْخـری  لَـْم یَُصلُّوا 
َو  ِحْذَرُهـْم  لَْیْأُخـُذوا  َو  َمَعـَک  وا  َفلُْیَصلُـّ
َِّذیـنَ َکَفـُروا لَـْو تَْغُفُلـوَن  أَْسـلَِحَتُهْم َودَّ ال
َفَیِمیُلـوَن  أَْمِتَعِتُکـْم  َو  أَْسـلَِحِتُکْم  َعـْن 
َعلَْیُکـْم َمْیلَـًة واِحَدًۀ َو ال ُجنـاَح َعلَْیُکْم إِْن 
کاَن بُِکـْم أَذًی ِمـْن َمَطـٍر أَْو ُکْنُتْم َمْرضی  
أَْن تََضُعـوا أَْسـلَِحَتُکْم َو ُخـُذوا ِحْذَرُکْم إِنَّ 

َ أََعـدَّ لِلْکافِِریـنَ َعذابـًا ُمِهینـًا   اهللَّ
و  باشـی  آن هـا  میـان  در  هنگامی کـه  و 
)در میـدان جنـگ بـرای آن هـا نمـاز برپا 
کنـی بایـد دسـته ای از آن هـا بـا تـو )بـه 
نمـاز( برخیزنـد و بایـد سـاح های خـود 
را بـا خـود برگیرنـد و هنگامی که سـجده 
کردنـد )و نمـاز را بـه پایـان رسـانیدند( 
میـدان  )بـه  پشـت سـر شـما  بـه  بایـد 
نبـرد( برونـد و آن دسـته دیگـر کـه نماز 
بوده انـد(  پیـکار  )و مشـغول  نخوانده انـد 
بایـد  و  بخواننـد  نمـاز  تـو  بـا  و  بیاینـد 
آن هـا وسـایل دفاعـی و سـاح های خود 
را بـا خـود )در حـال نمـاز( حمـل کننـد 
)زیـرا( کافـران دوسـت دارند که شـما از 
سـاح ها و متاع هـای خـود غافـل شـوید 
بـه شـما هجـوم کننـد- و  و یک مرتبـه 
اگـر از بـاران ناراحـت هسـتید و یـا بیمار 
کـه  نـدارد  مانعـی  باشـید  مجـروح(  )و 
بگذاریـد  زمیـن  بـر  را  سـاح های خـود 
ولـی وسـایل دفاعـی )ماننـد زره و خود( 
را بـا خود برداریـد، خداوند بـرای کافران 
سـاخته  فراهـم  خوارکننـده ای  عـذاب 

. ست ا
تاریـخ  از  برهه هایـی  در  بااین وجـود، 
اسـام مشـاهده می شـود کـه مسـلمانان 
بـه دلیـل بی توجهی بـه آموزه هـای قرآن 
مقابـل  در  غافلگیـری  از  ناگزیـر  کریـم، 

شـده اند.  دشـمن 
نمونه هایـی از ایـن غافلگیری هـا را باهـم 

مـرور می کنیـم:

•  غزوه احد 
یکـی از غزوه هـای مهـم و بـزرگ پیامبـر 
اکـرم )ص( »غـزوه احـد« در سـال سـوم 
هجـری اسـت. جنگـی کـه قریـش بـرای 
از  مشـرکان  انتقـام  و  شکسـت  جبـران 
کشته شـدگان خویـش در غـزوه بـدر بـه 

مسـلمانان تحمیـل نمـود.
تدبیـری  اتخـاذ  بـا  )ص(  خـدا  رسـول 
هوشـمندانه و بـا شـناختی از نقـاط قوت 
و ضعـف دشـمن بـه دسـت آورده بـود و 
می توانسـت  کـه  نقاطـی  شناسـایی  بـا 
اسـام  سـپاه  متوجـه  تهدیـدی 
نماید،«عبـداهلل بـن جبیـر« را بـه همـراه 
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50 تیرانـداز در شـکاف کوه احـد قرارداد 
تـا امـکان حمله دشـمن از پشـت از بین 

بـرود.
اهمیـت  هـم،  آغـاز  همـان  در  ایشـان 
حافـظ  نیروهـای  بـرای  را  مأموریتشـان 

فرمودنـد: آنـان  بـه  برشـمرده  تنگـه 
» شـما بـا پرتـاب کـردن تیـر دشـمن را 
برانیـد و نگذاریـد کـه از پشـت سـر وارد 
جبهـه گردنـد و مـا را غافلگیـر سـازند ما 
درنبـرد چـه غالـب باشـیم چـه مغلـوب 

شـما ایـن نقطـه را خالـی نگذاریـد«.  
موفقیت هـای  بـا  ابتـدا  در  جنـگ  ایـن 
بسـیاری بـرای سـپاه اسـام همـراه بـود 
لیکـن وقتی قریش متوجه شکسـت خود 
شـدند،حافظان تنگـه احـد نیـز متوجـه 
غنائـم شـده و محل خدمت خـود را ترک 
کردنـد.در ایـن هنـگام بود کـه »خالد بن 
ولیـد« با مشـاهده این وضعیـت، حمله از 
طریـق همـان تنگـه به پشـت مسـلمانان 
را در پیش گرفتـه و بـا شـهادت رسـاندن 
حافظـان تنگـه زمینه هـای تهییـج سـپاه 
کفـر و بازگشـت مجـدد آن هـا بـه میدان 

جنـگ را فراهـم کردند.
ایـن غفلت، باعث شـهادت تعـداد کثیری 
از سـپاه اسـام ازجملـه حضـرت حمـزه 

)عمـوی پیامبر )ص(( شـد.

• جنگ صفین 
جنـگ صفیـن )کـه در سـال 38 هجری 
عبرت آموزتریـن  از  یکـی  داد(  رخ 
صحنه هـای تاریـخ اسـت. در ایـن جنـگ 
کـه میـان سـپاه امـام علـی )ع( و معاویه 
رخ داد، در شـرایطی کـه سـردار سـپاه 
امـام علـی )ع( تـا پیـروزی نهایـی گامی 
بیـش فاصلـه نداشـت، سـپاه شـام،بنا به 
سـرنیزه  بـر  قـرآن  عمروعـاص،  نیرنـگ 
و شـما  مـا  میـان  فریاد«حکـم  و  کـرده 
همـراه  سـردادند.  خداسـت«را  کتـاب 
بـا آن نیـز اقـدام بـه سـردادن ناله هـای 

کردنـد. ترحم آمیـز 
سـپاهیان  از  را  اراده  صحنه هـا،  ایـن 
امـام علـی )ع( سـلب کـرد و هشـدارها و 
توضیحـات افـرادی چون«چـون عدی بن 
حاتم،مالـک اشـتر، عمـرو بـن حمـق« و 

حتـی خـود امـام علـی )ع( نتوانسـت در 
آن هـا تاثیـری بگـذارد. 

هزارنفـری  جمعیـت20  ترتیـب،  بدیـن 
علـی  امـام  درروی  رو  عـراق  سـپاه 
به جای»یـا  را  وی  و  قرارگرفتـه  )ع( 
امیرالمؤمنین«،»یـا علـی« خطـاب کرده 

گفتنـد: و 
»یـا علـی! دعـوت آن هـا را بپذیـر وگرنـه 
تـو را می کشـیم، همچنـان کـه عثمان را 
کشـتیم.به خـدا سـوگند اگر دعـوت آنان 

را اجابـت نکنـی تـو را می کشـیم.« 
بعدهـا  کـه  فریب خـورده  گـروه  ایـن 
گرفتند،موفـق  نـام  خـوارج  به عنـوان 
شـدند سـه چیز را بـر امام تحمیـل کنند 

کـه عبـارت بـود از : 
الف( پذیرش آتش بس 

اشـعری  ابوموسـی  پذیرفتـن  ب ( 
حکمیـت  بـرای  داور  به عنـوان 

لقـب  و  عنـوان  حـذف  ج ( 
امیرالمؤمنیـن از متـن پیمان داوری 

حکمیـت  و 

در قرآن کریم به اهمیت هوشیاری به منظور جلوگیری از غافلگیری توسط دشمن تأکیدات مکرر 
صورت گرفته است.ازجمله آن ها می توان به آیه 102 سوره نساء اشاره کرد که برای جلوگیری از 

غافلگیر شدن در برابر  نقشه دشمن در حین نماز نازل شده و دستور نماز خوف را که از هر حمله 
غافلگیرانه ای جلوگیری می کند به مسلمانان داد.
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تاریـخ  در  غافلگیـری  مـوارد  ب( 
صـر معا

تاملی بر اهمیت و جایگاه جغرافیایی 
سرزمین ایران

می دانیـم کـه کشـور عزیزمـان ایـران، از 
دیربـاز بـه دلیـل شـرایط جغرافیایـی و 
ارتباطاتـی کـه از آن برخـوردار بـوده بـه 
مهـد بازرگانـی و تجـارت منطقه و آسـیا 

اسـت.  بوده  مشـهور 
قرار داشـتن کشـورمان در مسـیر شاهراه 
جـاده ابریشـم، آن را از گذشـته های دور 
تاکنـون، موردتوجـه و اهمیـت بازرگانـان 

داخلـی و خارجـی قرارداد اسـت.
جـاده ای کـه یکـی از مهم تریـن راه هـای 
کـه  مـی رود  بشـمار  دنیـا  اسـتراتژیک 
باهـدف بازرگانی در آسـیا احداث شـده و 
خـاور و باختـر و جنـوب آسـیا را بـه هـم 
و بـه شـمال آفریقـا و خـاور اروپـا پیونـد 

د. می دا
قـرار گرفتـن در مسـیر 5 کریـدور اصلی 
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی)کریدور 
تراسـیکا،  کریـدور  جنـوب،  شـمال- 
کریـدور شـرق- غـرب، کریـدور جنوبـی 
آلتید(،امـکان اسـتفاده  آسـیا و کریـدور 
و بکارگیـری همـه روش هـای پنـج گانه 

حمـل و نقـل اعـم از: 
جاده ای 	 
ریلی 	 
هوایی 	 
دریایی 	 
خطوط لوله	 

را برای کشورمان فراهم کرده است.

داشـتن نزدیـک بـه 2500 کیلومتـر 	 
آبی  سـاحل 

6500 کیلومتر مرز خشکی	 
دسترسی به آب های آزاد 	 
داشـتن بنـادری که به  صـورت بالقوه 	 

توانایـی قـرار گرفتـن بیـن10 بنـدر 
بزرگ لجسـتیکی دنیا را دارا هسـتند 

)ماننـد بنـدر شـهید رجایی()1(  
و ... باعـث شـده اسـت تـا ایـران عزیـز از 
دشـمنان  طمـع  مـورد  تاکنـون  دیربـاز 
کـه  اسـت.تا جایـی  بـوده  و طمعـکاران 

گفته شـده در طـول تاریـخ ایـران نزدیک 
بـه450 جنگ کوچـک و بـزرگ رخ داده 

. ست ا
ایران امروز هم:

نـوار 	  کیلومتـر  هـزار   2 داشـتن  بـا 
مرزهـای  و  جنـوب  در  سـاحلی 
مشـترک بـا 12 کشـور در منطقـه، 
توانایـی زیـادی در انتقـال انـرژی به 

دارد. دنیـا  را  مختلـف  نقـاط 
بـا 130 میلیـارد بشـکه نفـت دومین 	 

عربسـتان  از  بعـد  نفتـی  کشـور 
شـود. مـی  محسـوب  سـعودی 

از نظـر  ذخایر منابـع گاز دارای 950 	 
تریلیـون فوت مکعب گاز اسـت.

تولیـد سـاالنه گاز در کشـورمان در 	 
حـال حاضر 3 میلیـون تریلیون فوت 

اسـت. مکعب 
از نظـر  ذخایـر گاز در منطقـه خلیج 	 

فـارس مقـام اول را دارد.
ذخایـر 	  نظـر  از  اول  قـدرت 

در  معدنـی  منابـع  و  هیدروکربنـی 
اسـت. فـارس  خلیـج 

اهمیـت برتـر ایـران در خلیـج فارس 	 
آن اسـت که بـدون اسـتفاده از ایران 
و راه هـای آبـی و خاکـی کـه جـزو 
قلمـرو سیاسـی و جغرافیایـی ایـران 
اسـت، منابـع خلیـج فـارس چنـدان 

راه به جایـی نخواهـد داشـت.)2(
بـه 	  قریـب  طـول  بـا  هرمـز  تنگـه 

158 کیلومتـر و عـرض حداقـل 56 
عمـق  و  کیلومتـر   180 حداکثـر  و 
115 متـر، یکـی از اسـتراتژیک ترین 
گـذرگاه هـای جهـان بـه شـمار مـی 
آیـد که خلیـج فـارس را از راه دریای 
عمـان بـه اقیانوس هنـد و آبهای آزاد 
پیونـد مـی دهـد. ایـن آبراه بـه علت 
موقعیت خاص اسـتراتژیک، شـاهرگ 
محسـوب  جهـان  اقتصـادی  حیـات 
می شـود. در حـال حاضـر روزانـه 35 
درصـد کل نفـت حمل شـده توسـط 
نفتکـش هـا )20 درصد نفتـی که در 
بازارهـای جهانـی مبادله می شـود( از 

ایـن تنگـه عبـور مـی کند.
حـوزه 	   6 دارای  مازنـدران  دریـای 

اسـت  گاز  و  نفـت  ذخایـر  بـزرگ 
کـه بسـیاری از آن هـا هنـوز توسـعه 
نیافتـه و مورد اکتشـاف قـرار نگرفته 
انـد. ذخایـر نفـت ثابـت شـده ایـن 
میلیـارد   32 تـا   16 حـدود  حـوزه 
احتمالـی  ذخایـر  امـا  اسـت.  بشـکه 
آن نزدیـک بـه 163 میلیـارد بشـکه 
بـرآورد می شـود کـه نزدیـک به یک 
چهـارم مجمـوع ذخایـر اثبـات شـده 

اسـت.)3( خاورمیانـه 
اسـتراتژیک  و  جغرافیایـی  اهمیـت  ایـن 
تاکیـد  و  کشـورمان همـواره موردتوجـه 
بیگانـگان نیـز بـوده اسـت.چنانچه ژنرال 
از  نوامبر1952پـس   29 در  آیزنهـاور 
انتخـاب شـدن خـود بـه سـمت رئیـس 
نخسـتین  در  کـه  بـود  آمریـکا  جمهـور 
اهمیـت  دربـاره  اش  عمومـی  مصاحبـه 

گفـت:  چنیـن  ایـران  سـرزمین 
»گمـان نمـي کنـم منطقـه اي مهمتـر 
از ایـران روي نقشـه جغرافیایـي جهان 
وجود داشـته باشـد؛ ایـران؛ داراي نفت 
اسـت و هـم در چهـار راه جهـان واقع 

اسـت.«)4( شده 
بایـد بپذیریـم کـه دشـمنان نمی تواننـد 
نسـبت بـه چنیـن موقعیـت برتـری کـه 
بـی  اسـت  برخـوردار  آن  از  کشـورمان 
تفـاوت باشـند و الجرم با انـواع ترفندها و 
توطئـه هـا درصدد برآمـده و بـر خواهند 
آمـد تـا ایـن مزایـا را دچـار فرسـایش و 

کنـدی سـازند.
از ایـن رو بایـد بپذیریـم که دشـمنان در 
جنگـی کـه بـا مـا آغـاز کـرده انـد بیکار 
ننشسـته و بـه فراخـور زمـان و توانشـان 
اقدامـات متعددی را بـرای غافلگیر کردن 
مـا بکار بسـته و متاسـفانه در برخی جاها 

نیز شـده اند. موفـق 
مقـام معظـم رهبری در خصـوص بیداری 
دشـمن و نقشـه کشـی او تصریـح مـی 

کننـد که :
».... یکـی از موفقیت هـای مـا هـم این 
اسـت کـه امروز دشـمنان مـا در حصار 
نفـرت جهانـی محصـور و محبوسـند؛ 
پـس  ماسـت.  موفقیتهـای  ایـن جـزو 
ایـن دو پدیده چشـمگیر اسـت؛ یعنی 

عملیات، تاکتیک و استراتژیک، سه سطح تعاملی در هر جنگی هستند. هرگاه این سه 
سطح با یکدیگر هماهنگی و تعامل داشتند پیروزی ما و شکست دشمن رقم خورد و 
هرگاه که میان آن ها گسست و اختاف بود، لطمه خوردیم.
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منحنـی جبهـه ی مقابـل رو بـه نـزول 
اسـت، منحنـی ما رو بـه صعود اسـت. 
اینجـوری وقتـی کـه  مقایسـه کنیـد، 
همـه ی قضایـای کشـور را با ایـن نگاه 
درسـت  می توانیـد  کنیـد،  نـگاه  کـه 
تحلیـل کنیـد. خـوب، مـا نسـبت بـه 
می کنیـم،  فکـر  جبهه  بنـدی  ایـن 
می کنیـم،  تدبیـر  می کنیـم،  تحلیـل 
می کنیـم؛  برنامه ریـزی  می نشـینیم 
دشـمن هـم عینـًا همیـن جور اسـت. 
دشـمن هـم مـی نشـیند، نسـبت بـه 
جمهوری اسـالمی، نسـبت بـه آنچه که 
بایـد با جمهوری اسـالمی انجـام بدهد، 
ضربه هائـی کـه بایسـتی حوالـه بکند، 
برنامـه  ریزی میکند. دشـمن نسـبت به 
مـا، هم از موضـع تهاجم، هـم از موضع 
تدافـع، برنامه ریـزی دارد. مـا هـم یک 
برنامـه  ریـزی هائـی در مقابل دشـمن 

داریـم.«)5(
مقـام معظـم رهبـری ضمن تبییـن نقاط 
قـوت نظـام اسـامی و بـا بیـان عبـرت 
هـای نهفتـه در جنـگ احـد تصریـح می 

که: کننـد 
» ... نقـاط ضعـف هـم داریم. اگـر نقاط 
منفـی را نبینیم،ضعفهـای خودمـان را 
نشناسـیم، یقینًا ضربـه خواهیم خورد.
زمینه هـای  در  هـم  مـا،  ضعـف  نقـاط 
زمینه هـای  در  هـم  اسـت،  اقتصـادی 
فرهنگـی اسـت. مـا خطاهـا داشـتیم، 
از  بعضـی  بـر  داشـتیم،  ضعف هـا 
کنیـم؛  غلبـه  نتوانسـتیم  چالش هـا 
ایـن واقعیتـی اسـت. حّتـی در همـان 
طـرف  از  مسـتقیمًا  کـه  تهدیدهائـی 
ضربـه ای  مـا  اگـر  هسـت،  دشـمن 
خوردیـم، تقصیر خود ماسـت، کوتاهی 
در  کریـم  قـرآن  ماسـت.  خـود  هـای 
قضیه  جنـگ احد مـی فرمایـد: »او لّما 
اصابتکـم مصیبـۀ قـد اصبتـم مثلیهـا 
عنـد  مـن  هـو  قـل  هـذا  انّـی  قلتـم 

)165  – عمـران  )آل  انفسـکم« 
در قضیـه  احـد، آن حادثـه تلـخ اتفاق 
افتـاد: مسـلمان ها اول پیـروز شـدند، 
را  مأموریت هـا  عـده ای  یـک  بعـد 
فرامـوش کردنـد، تنگـه را رهـا کردند، 

رفتنـد سـراغ غنیمـت جمـع کـردن؛ 
دشـمن هم توانسـت نیروهای اسالم را 
دور بزنـد، بیفتد بـه جانشـان، تعدادی 
منهـزم  را  آن هـا  بکشـد،  را  آن هـا  از 
از  مسـلمان ها  کـه  طـوری  بـه  کنـد؛ 
ترس شـان مجبـور شـدند به کـوه پناه 
ببرنـد. جـان مبـارک پیغمبـر بـه خطر 
افتاد، بـه پیغمبـر ضربـه وارد آمد. بعد 
ایـن  چـرا  خـب،  گفتنـد:  مسـلمان ها 
جوری شـد؟ خدا بـه ما وعـده  پیروزی 
داده بـود. خـدای متعـال می فرماید که 
مـا شـما را پیـروز کردیـم، وعـده  خدا 
عملـی شـد، اما شـما خودتان هسـتید 
کـه کار را خراب کردید. اوالً اگر دشـمن 
به شـما ضربـه زد، شـما هـم متقاباًل به 
دشـمن ضربه هـا زدیـد - »قـد اصبتم 
مثلیهـا« - تعجـب نکنیـد؛ باالخـره در 
میـدان جنـگ، زدن و خـوردن، هر دو 
هسـت. در عرصـه  جنگ بـزرِگ میدان 
سیاسـت و اقتصـاد جهانـی، آدم، هـم 
می زنـد، هـم می خـورد؛ نبایـد خـالف 
انتظـار باشـد. امـا »قلتـم انّـی هـذا«؛ 
را  ضربـه  ایـن  کجـا  از  مـا  می گوئیـد 
خوردیـم. بعـد قـرآن می فرمایـد: »قل 
هـو مـن عنـد انفسـکم«؛ از خود شـما 

بـود، خودتـان خطـا کردید.
»اّن  کردیـم.  خطـا  جاهائـی  یـک  مـا 
یـک  قدیـر«)6(  شـیء  کّل  علـی  اهلل 
جاهائـی طبـق وظیفـه عمـل نکردیم؛ 
یـک جاهائـی مراقبت هائـی کـه بایـد 
یـک  ندادیـم؛  انجـام  بدهیـم،  انجـام 
خودمـان  دلبسـتگی های  جاهائـی 
این هـا منجـر  نگذاشـتیم؛  پـا  زیـر  را 
شـده بـه اشـکاالتی- ایـن را هـم باید 
در نظـر داشـته باشـیم- بـه چیزهائی 
کـه بایـد از آن پرهیـز کـرد و برحـذر 
منازعـات  بـه  شـدیم؛  سـرگرم  بـود، 
سیاسـی، به مشاجرات سـرگرم شدیم؛ 
بـه  شـدیم،  سـرگرم  رفاه  طلبـی  بـه 
شـدیم؛  سـرگرم  اشـرافی  منش هـای 
این هـا نقـاط ضعـف اسـت ... غفلت از 
روحیه  جهادی و ایثـار، غفلت از تهاجم 
فرهنگـی دشـمن، غفلـت از در کمیـن 
بـودن دشـمن، غفلـت از نفوذ دشـمن 

در فضـای رسـانه ای کشـور، بی مباالتی 
اینهـا  بیت المـال؛  حفـظ  بـه  نسـبت 
گناهـان ماسـت، این هـا نقـاط ضعـف 
ماسـت. میل بـه رفتارهـای قبیله ای در 
میـدان سیاسـت، در میـدان اقتصاد، از 
دیگر نقـاط ضعـف ماسـت ... در زمینه  
شـده،  زیـادی  فعالیت هـای  اقتصـاد، 
باارزش هم هسـت؛ اما مسـئله اشـتغال 
حـل  نشـده اسـت، مسـئله  تـورم حل  
نشـده اسـت، مسـئله  فرهنگ کار حل 
 نشـده است، مسـئله سـاعات مفید کار 

اسـت.  حل  نشـده 
یـک  کشـور  در  بایـد  کار  فرهنـگ 
جـوری باشـد کـه مـردم کار را عبادت 
بداننـد؛ هر یک سـاعت کار را با شـوق 
بیفزاینـد در مـدت و مقـدار کاری کـه 
بـا  کـرد.  کار  بایـد  می دهنـد.  انجـام 
بیـکاری و بی میلـی بـه کار و تنبلـی و 
وادادگـی، کشـور پیـش نخواهـد رفت.
در زمینـه  فرهنـگ، اخـالق عمومـی و 
عـدم رواج فضائـل اخالقی، مشـکالتی 
داریـم. بایـد روز بـه  روز فضائل اخالقی 
در بیـن مـا رشـد کنـد. صبر  ما، شـکر 
مـا، ذکـر مـا، احسـان مـا، مـروت مـا 
از  مـا  اجتنـاب  دیگـران،  بـه  نسـبت 
ایـذاء دیگـران، میـل مـا بـه خدمـت 
بـه دیگـران، روز بـه  روز بایـد در  بین 
بـه  این هـا  پیـدا کنـد.  جامعـه رشـد 
خـودی خـود پیـش نمی آیـد؛ این هـا 
کار الزم دارد، تـالش الزم دارد. در ایـن 
زمینه هـا کوتاهی داریـم. رواج فرهنگ 
اسـراف و تجمل گرائی در جامعه، رشـد 
یـا عـدم توقـف میـل بـه خشـونت در 
برخـی از بدنـه ی جـوان کشـور، مضـر 
اسـت. مـا فیلم هائـی پخـش می کنیم 
کـه خـود آن کسـانی کـه سـازنده این 
فیلم ها هسـتند، به خودشـان هشـدار 
ایـن  خطـر  می خواهنـد  و  می دهنـد 
در  خشـونت  تولیـد  کـه  را  فیلم هـا 
جامعـه اسـت، متوقـف کننـد؛ ولـی ما 
حـاال داریم این هـا را منتشـر می کنیم! 

اینهـا مضر اسـت.
بچه هـای مـا از اول با خنجر و بـا قمه و 
با اسـلحه  گرم - البته پالسـتیکی اش- 

عملیات کربای 4 دو هفته قبل از عملیات کربای 5 انجام شد لیکن با هوشیاری 
که نیروهای عراقی از طریق آمریکا به دست آورده بودند ادامه عملیات را غیر 

ممکن ساختند. در نتیجه از ادامه عملیات خودداری شد.
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آشـنا بشـوند، انـس پیـدا کننـد، یـاد 
دارد،  خطـرات  اینهـا  خـب،  بگیرنـد؛ 
اشـکاالت دارد، تبعـات دارد، در جامعه 
ایـن جـزو  را هـم می بینیـم؛  آثـارش 
مقابلـه  عـدم   ... ماسـت  ضعف هـای 
درسـت و منطقـی بـا تباه کردن نسـل 
جوان، یکی دیگر از مشـکالت ماسـت. 
یـک نقشـه، تبـاه کـردن نسـل جوان 
اسـت. مـا در ایـن خصـوص تـا حـاال 
موفـق  و  نداشـته ایم  درسـتی  مقابلـه  

یم.  نشـده ا
همچنین مـواد مخدر صنعتـی و تهییج 

غریزه جنسـی و از ایـن چیزها ...«)7(

در ادامـه ایـن مقالـه، نمونه هایـی از ایـن 
نقـاط را بـا هـم مـرور می کنیـم:

آغـاز جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه 
ن ا یر ا

آغـاز جنـگ از سـوی رژیـم بعـث صـدام 
علیـه کشـورمان در آخریـن روز شـهریور 
سـال 1359 را می تـوان یکـی از اقدامات 
غافلگیرانـه دشـمن علیه انقاب اسـامی 
و ایـران عزیـز قلمـداد کـرد. مقـام معظم 
رهبـری غفلـت صـورت گرفتـه در آغـاز 

جنـگ را چنیـن توضیـح می دهنـد:
»غالبـًا کشـورها و جوامع از ندانسـتن 
موقعیـت و نشـناختن فرصـت، ضربـه 

کمیـن  دشـمنی  وقتـی  مي خورنـد. 
مي گیـرد و مـا نمي دانیـم کـه او کمین 
اگـر  گرفتـه اسـت، نمي شناسـیم؛ یـا 
پیـدا کردیـم، عـالج  اطـالع  چنانچـه 
را زود و بهنـگام ارائـه نمي دهیـم؛ آن 
وقـت ضربـه مي خوریـم. جملـه  خوبی 
گفتنـد.  اینجـا  عزیـز  بـرادر  ایـن  را 
اگـر  مي گفتنـد  خانواده هـا  گفتنـد 
بیـرون  خانـه  از  مـا  را  رزمنـده  ایـن 
نفرسـتیم، فـردا دشـمن دم در خانـه 
خیلـی  ایـن  بجنگیـم.  بایـد  می آیـد، 
نکتـه  مهمی اسـت؛ این همـان نکته ای 
اسـت کـه امیرالمؤمنین )علیه الّسـالم( 
فرمود: هـر جماعتی کـه در داخل خانه  
خودشـان مـورد تهاجـم دشـمن قـرار 
بگیرنـد، غفلـت کنند از این که دشـمن 
دارد می آیـد، این هـا شکسـت خواهند 
خـورد، مغلوب خواهند شـد. دشـمن را 
از دور بایـد دیـد، از دور باید شـناخت؛ 
ایـن غفلتی بـود که آن روز آن کسـانی 
کـه باید مي دیدنـد، ندیدنـد. در تهران 
هـی گفتـه مي شـد و خبـر مي رسـید 
کـه در منطقـه  کرمانشـاه، در منطقـه 
 - مناطـق  ایـن  در  بیشـتر   - ایـالم 
دشـمن مشـغول آرایش نظامی اسـت. 
آنجـا که گفته مي شـد، سیاسـیونی که 
مسـئول کار بودنـد، انـکار مي کردنـد؛ 
مي گفتنـد نـه، چنیـن خبـری نیسـت. 

تـا وقتـی تهـران را بمبـاران کردند. در 
واقـع  در  جنـگ   59 شـهریور   31 روز 
آغـاز نشـد - آن روز تهـران بمبـاران 
شـد - جنـگ از پیـش شـروع شـده 
در  روز  آن  کـه  مسـئوالنی  اگـر  بـود. 
رأس کار بودنـد - همـان کسـانی کـه 
اداره   لیاقـت  دادنـد  نشـان  هـم  بعـد 
مي فهمیدنـد،   - ندارنـد  را  کشـور 
آمادگـی خـود  و  مي دادنـد  تشـخیص 
آن  خرمشـهر  نـه  مي بردنـد،  بـاال  را 
جور مي شـد، نـه قصرشـیرین آن جور 
از مناطـق دیگـر  نـه برخـی  مي شـد، 
مـرزی. آن غفلـت اولیـه موجـب شـد 
کـه بر ایـن منطقه و منطقه  خوزسـتان، 
آن طـوری که مـن در برهـه  کوتاهی از 
نزدیک مشـاهده کـردم، آنچنان فضای 

شـود...«)8( حاکـم  غم آلـودی 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه: »آیـا 
آن  و  خوزسـتان  کردسـتان،  تحـرکات 
کفایـت  عراقی هـا  تعرضـات  مـورد   600
و  اسـت  برنامـه  این هـا  کـه  نمی کـرد 
باشـد؟«  جنـگ  مقدمـه  اسـت  ممکـن 

اسـت: چنیـن گفتـه 
آقـای  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
هاشـمی رفسـنجانی نیـز در توضیحاتـی 
اسـت: گفتـه  چنیـن  ایـن خصـوص  در 
غافلگیـر  جنـگ  شـروع  لحظـه   ...  «
شـدم، در مجلـس بـودم که یـک دفعه 

عملیات کربای 4 گرچه به ظاهر با عدم فتح همراه بود اما لغو ادامه عملیات،خود 
موجبات غافلگیری ارتش بعث را فراهم کرد چرا که گمان نمی کرد رزمندگان 
کشورمان بتوانند به این سرعت خود را بازسازی نموده عملیات بزرگی در سطح 
کربای 5 و در شرایط منطقه ای خاص را به انجام رسانند.
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ایـن خبر پخش شـد. صـدای هواپیماها 
و صـدای انفجار را شـنیدیم. اول صداها 
را شـنیدم و بعـد خبرها پخش شـد که 
بـه 11-10 جـا حملـه کردنـد. نوعـًا بـه 
پایگاه هـای هوایـی حمله کـرده بودند. 
اکثـر بمب هایشـان عمل نکـرده بودند 
و صدمـه ای بـه ما نزد. جلسـه شـورای 
عالـی دفـاع را گذاشـتیم. اولیـن باری 
وارد  نظامی هـا  جلسـه  بـه  کـه  بـود 
در  کل  سـتاد  همیـن  در  می شـدیم. 
اتـاق  پاییـن یـک  زیـر زمیـن طبقـه 
جنگـی بود کـه رفتیـم و دور میزگردی 

نشسـتیم.«)9(
سـردار سرلشـکر پاسـدار محسـن رشـید 

نیـز در ایـن  بـاره می گویـد:
بـروز  احتمـال  و  عراقی هـا  »آمادگـی 
جنـگ را فقـط در صحنه هـای نظامـی 
نبایـد دیـد. صحنه هـای غیـر نظامـی 
هـم ایـن امـر را نشـان می دهـد. مـن 
فکـر می کنـم مـا در شخصیت شناسـی 
صـدام و موقعیـت عـراق دچـار ضعـف 
بودیـم. ببینید تیرمـاه 58 در کنفرانس 
ابراهیـم  هاوانـا،  در  متعهد هـا  غیـر 
یـزدی بـه  عنـوان وزیـر امـور خارجه 
دیـداری با صدام حسـین داشـت که از 
آن دیـدار کامـال راضی بیـرون می آید. 
مـن یـادم هسـت ابراهیم یـزدی وقتی 
از هاوانـا برگشـت نظـرش این بـود که 
کردیـم  گفت و گـو  حسـین  صـدام  بـا 
خـوب  خیلـی  زودی  بـه  روابط مـان  و 
خواهـد شـد. در حالی کـه در خاطرات 
شـخصیت های عراقی که بعد از سـقوط 
صـدام منتشـر شـده معلـوم می شـود 
بعـد از اینکـه ابراهیـم یزدی جلسـه را 
تـرک می کنـد صـدام از نفر سـومی که 
در آن دیـدار حضـور داشـته و عراقـی 
بـوده می پرسـد بـه نظـر تو ایـن دیدار 
چطور بـود؟ آن شـخصیت عراقی هم از 
مـراودات با طـرف ایرانی ابـراز رضایت 
می کنـد. امـا صـدام فهم سیاسـی او را 
تمسـخر کـرده و می گویـد: دمـاری از 
روزگار ایرانی هـا درآورم کـه در تاریـخ 

کنند.  ثبـت 
اهـداف  ایـن  درک  کـه  می بینیـد 

شـخصیت  شـناخت  نیازمنـد  صـدام 
امـام، صـدام  ایـن مـرد بـوده اسـت. 
ایـن  ولـی  می شـناخت  به خوبـی  را 

نبـود.  مـا  در  شخصیت شناسـی 
امـام در زمـان تبعیـدش در عـراق این 
مـرد را به خوبـی شـناخته بـود. در اوج 
بـا  ایـران شاهنشـاهی  بیـن  اختـالف 
 ،1975 قـرارداد  از  قبـل  بعثـی  عـراق 
امـام  از  می کنـد  سـعی  عـراق  رژیـم 
محمدرضـا  مخالـف  شـاخص ترین  کـه 
و  کـرده  سوءاسـتفاده  بـود،  پهلـوی 
مواضـع امـام را طبـق توقعـات خود در 
مسـاله ارونـدرود همسـو کنـد. لیکـن 
امـام منافـع ملـی را به پـای مبـارزه با 
رژیـم محمدرضـا شـاه خـرج نکـرد و 
خواسـته صدامیـان را قاطعانـه رد کرد. 
دهـم بهمـن 57 وزیر کشـور عـراق در 
عربسـتان بـا وزیـر کشـور عربسـتان 
موضـوع  و  می کنـد  گفـت  و گـو 
مذاکرات شـان هم چگونگـی جلوگیری 
بـود،  اسـالمی  انقـالب  گسـترش  از 
یعنـی زمانـی کـه هنـوز انقـالب پیروز 
نشـده اسـت. 19 یـا 20 بهمن کـه هنوز 
حکومـت سـقوط نکـرده بـود، سـفیر 
عـراق در فرانسـه می گویـد ما به شـاه 
از  بعـد  اندکـی  می دهیـم.  پناهندگـی 
پیـروزی انقـالب تجاوزات مـرزی عراق 

شـد.  آغاز 
در اسـفند 57 چنـد هلیکوپتـر عراقی 
در  کردسـتان  یسرشـیو  منطقـه  در 

افـراد  و  می آیـد  فـرود  ایـران  خـاک 
ناشـناخته ای را در آنجـا پیـاده می کند. 
رای  فـردای  یعنـی    58 فروردیـن   13
جمهـوری  نظـام  برپایـی  بـه  مـردم 
در  عـراق  هلیکوپترهـای  اسـالمی، 
مـرز مهران بـه مرزهـای هوایـی ایران 
تجـاوز می کننـد. در  تیـر مـاه 1358 
صـدام حسـین در یـک کودتـای بدون 
البکـر،  حسـن  علیـه  خون ریـزی 
رییس جمهـور وقـت عـراق، فرماندهی 
کل نیروهای مسـلح را به دسـت گرفت 
و تنها چنـد روز بعـد هواپیماهای عراق 
به ایـران حمله کردند. در سردشـت 15 
نفـر را کشـتند. در پـاوه دیـوار صوتی 
را شکسـتند. همـه ایـن مـوارد نشـان 
می دهـد کـه مـردم ایـران در صـورت 
پیـروزی انقـالب بایـد طعـم جنـگ با 

عـراق را بچشـند. 
امـا مـا بـه سـه دلیـل بـا وجـود ایـن 
شـواهد و قرائـن مبنـی بـر حملـه بـاز 
غافلگیـر شـدیم. اول اینکه مـا در دور 
پیـروزی بودیـم. مـا شـاه را به عنـوان 
از  بعـد  آمریـکا  متحـد  مهم تریـن 
اسـراییل در خاورمیانه از سلطنت پایین 
کشـیده بودیـم و از آن باال تـر سـفارت 
آمریکا به عنـوان یک ابرقـدرت جهانی 
را تسـخیر کـرده بودیـم و افـرادش را 
دسـت بسـته گروگان گرفتـه بودیم. به 
همیـن دلیـل این حـس پیـروزی اجازه 
نمـی داد که اصال بـه این فکـر کنیم که 

از این رو باید بپذیریم که دشمنان در جنگی که با ما آغاز کرده اند بیکار 
ننشسته و به فراخور زمان و توانشان اقدامات متعددی را برای غافلگیر 

کردن ما بکار بسته و متاسفانه در برخی جاها موفق نیز شده اند.
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کسـی در حـد و انـدازه عـراق بخواهد 
به مـا حمله کنـد. دوم اینکه مـا در آن 
زمـان آنقـدر گرفتـار آشـوب داخلی و 
درگیری هـای جناحـی و ساختارسـازی 
سیاسـی بودیـم کـه فرصـت اینکـه به 
جنـگ فکـر کنیـم را نداشـتیم. سـوم 
اینکـه ارتـش مـا خیلـی تحلیـل رفته 
بـود و سـپاه هم کـه اصال نظامـی نبود. 
تـازه همیـن تـوان باقی مانـده ارتـش 
هم بـا مختصـر توان سـپاه کـه نظامی 
هـم نبـود، درگیـر آشـوب های نظامی 
کنیـد  نـگاه  اگـر  بودنـد.  کردسـتان 
می بینیـد یـک هفتـه بعـد از پیـروزی 
انقـالب در29 بهمن تیپ مهاباد لشـکر 
64 غـارت شـد. 27 و 28 اسـفند 57 
پـادگان لشـکر 28 سـنندج محاصـره 
نقـده  در   58 فروردیـن  شـد.آخر 
آشـوب نقـده برپـا شد.اواسـط تیر 58 
پاسـداران مریـوان که بومی هـم بودند 
قتل عـام شـدند.آخر مـرداد 58 پـاوه 
آشـوب شـد و اصال فضای کردسـتان را 
نظامی گـری فـرا گرفـت. ایـن وضعیت 
تـا آخـر شـهریور 59 ادامـه داشـت و 
هجـوم  ناگهـان  وضعیتـی  چنیـن  در 
سراسـری ارتـش عـراق شـروع شـد، 
غلـط  نگاه هـای  برخـی  بعضـا  البتـه 
راهبـردی هـم وجـود داشـت و تصـور 
ایـن نمی رفـت کـه اصـال جنگـی بـه 
امـام  بی تردیـد  ولـی  بپیونـدد  وقـوع 
خمینـی وقـوع جنـگ را از اول انقالب 
و پیـش از انقـالب پیش بینـی کـرده و 

احتمـال آن را مـی داد.«)10(
روایـت سـردار حسـین عایـی، مشـاور عالی 
رییـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح در امـور 
خاتم االنبیـا   مرکـزی  قـرارگاه  در  دریایـی 
)ص( از غافلگیـری کشـورمان در آغـاز جنگ 

تحمیلـی نیـز چنیـن اسـت:
» حتـی روزی کـه جنـگ شـروع شـد 
نداشـت.  خارجـه  امـور  وزیـر  ایـران 
از  قبـل  روزهـای  در  ایـران  بنابرایـن، 
شـروع جنـگ در گیـر و دار تشـکیل 
دولـت دائمـی بـود و مسـایل سیاسـی 
داخلـی اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه 
احتمـال تهدیـد خارجـی داشـت. امـا 

بااین وجود بسـیاری از مسـووالن کشور 
و کسـانی که درگیـر مسـایل مربوط به 
امنیت ملـی بودند علیـه احتمال تجاوز 
عـراق موضع گیـری کردنـد، مثال حدود 
دو هفتـه قبـل از آغاز جنـگ بنی صدر 
به کرمانشـاه مـی رود و در آنجا جلسـه 
شـورای عالـی دفـاع بـا حضور شـهید 
و سـپاه  ارتـش  فرماندهـان  و  رجایـی 
غرب تشـکیل می شـود. در این جلسـه 
فرماندهـان سـپاه غـرب کشـور مثـل 
شـهید بروجـردی و سـردار صفـوی و 
برخـی دیگـر قاطعانـه می گوینـد کـه 
ارتـش عـراق قصـد حملـه به ایـران را 
دارد، امـا آن موقـع بنی صدر اسـتدالل 
می کـرد کـه اگـر بخواهـد حملـه ای به 
ایـران صورت بگیـرد بایـد موازنه قوای 
بین المللـی به هـم بخـورد و بنابراین از 
سـادگی شماسـت که می گوییـد عراق 

می خواهـد بـه ایـران حملـه کند. 
تاکیـد  غـرب  سـپاه  فرماندهـان 
قصـر  ارتفاعـات  از  مـا  کـه  می کننـد 
لشـگر  یـک  کـه  دیده ایـم  شـیرین 
زرهـی مکانیـزه عـراق به سـمت ایران 
چشـم  بـا  را  ایـن  و  گرفتـه  آرایـش 
می تـوان دیـد، امـا بنی صـدر و بعضـی 
از مسـووالن حاضـر در آن جلسـه، آن 
را فقـط یـک تهدیـد تلقـی می کنند و 
احتمـال حمله نظامی به ایـران را جدی 
نمی گیرنـد. حتـی یکـی از فرماندهـان 
عالـی ارتـش در آن زمان هـم می گوید 
شـما بـه دنبـال گرفتـن سـالح بـرای 
خودتـان هسـتید و بـه همیـن خاطـر 
جنـگ  دنبـال  عـراق  کـه  می گوییـد 
اسـت و بنی صـدر هـم بـه فرماندهـان 
سـپاه می گویـد که شـما بهتر اسـت به 
بنابراین  بپردازیـد.  مسـایل کردسـتان 
در عیـن حالـی کـه اطالعاتـی حاکی از 
جنـگ عـراق بـا ایـران وجود داشـت 
ولیکن دو مسـاله باعث شـد کـه ایران 
تقریبـا در ایـن موضوع غافلگیر شـود، 
یک مسـاله مهم ایـن بود که ایـران در 
گیر و دار مسـایل داخلی بـود و دومین 
مسـاله ایـن بـود کـه تصور مسـووالن 
عـراق  کـه  بـود  ایـن  کشـور  عالـی 

ایـران  بـا  می خواهـد  دلیـل  چـه  بـه 
بجنگـد! چنیـن دلیلـی وجود نـدارد و 
عراق دسـت بـه چنیـن کار احمقانه ای 
نمی زنـد کـه بخواهـد جنگـی بـا ایران 

بـه راه بینـدازد.«)11(
در همیـن رابطـه و در خصوص غافلگیری 
کشـورمان در آغاز جنگ تحمیلی، سردار 
سرلشـکر غامعلی رشید،جانشـین رئیس 
اصـل  نیـز  مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد 
معتقـد  لیکـن  نکـرده،  نفـی  را  موضـوع 
بـه غافلگیـری در سـطح راهبردی اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه عملیـات، تاکتیـک و 
اسـتراتژیک، سـه سـطح تعاملـی در هـر 
جنگـی هسـتند، ابـراز عقیـده مـی کنـد 
کـه هـرگاه ایـن سـه سـطح بـا یکدیگـر 
هماهنگـی و تعامـل داشـتند پیـروزی ما 
و شکسـت دشـمن رقـم خـورد و هـرگاه 
کـه میـان آن ها گسسـت و اختـاف بود، 

خوردیم.  لطمـه 
ایـن مقـام عالـی نظامـی دربـاره غافلگیر 
شـدن ایـران در آغاز جنـگ تحمیلی، آن 
را جـای مناقشـه  دانسـته چنیـن گفتـه 

ست: ا
تـراب  سـید  امیـر  ماننـد  افـرادی   «
ذاکری کـه افسـر اطالعاتـی ارتش بود 
و دیگـر یگان هـا همچـون ژاندارمـری 
تحـرکات دشـمن را زیـر نظر داشـتند 
و آن را گـزارش می کردنـد امـا بنـا بـه 
دلیـل فقـدان تعامل میان سـه سـطح 
غافلگیـری  دچـار  ایـران  نامبـرده، 
راهبـردی شـد و بنـا بـه همیـن دلیل 
15 الـی20 هـزار کیلومترمربـع از خاک 
کشـورمان تصـرف شـد. یادمان باشـد 
تصمیم گیـری بـرای مقابلـه با دشـمن 
بایـد قبـل از جنگ صـورت بگیـرد اما 
جنـگ  از  قبـل  تصمیم گیری هـا  ایـن 

انجـام نشـد.«)12(
الزم بـه ذکـر آنکـه در سـال های قبل نیز 
موارد مشـابهی کـه می توانسـت منجر به 
تهدیـد نظامـی مرزهای کشـور شـود نیز 
در مرزهای شـرقی و غربـی رخ داد)مانند 
حضـور طالبان در افغانسـتان و داعش در 
عـراق( که بـا حضـور بازدارنـده نیروهای 
مسـلح از هرگونـه اقدامی جلوگیری شـد. 

در سال های قبل نیز موارد مشابهی که می توانست منجر به تهدید نظامی مرزهای کشور شود نیز در 
مرزهای شرقی و غربی رخ داد)مانند حضور طالبان در افغانستان و داعش در عراق( که با حضور بازدارنده 
نیروهای مسلح از هرگونه اقدامی جلوگیری شد. می شد قبل از آغاز جنگ تحمیلی نیز اگر حساسیت ها 
بموقع برانگیخته می شد، امکان اجرای همین شیوه بازدارنده در آن زمان نیز وجود داشت.
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می شـد قبـل از آغـاز جنـگ تحمیلی نیز 
اگر حساسـیت هـا بموقـع برانگیخته می 
شـد،امکان اجرای همین شـیوه بازدارنده 

در آن زمـان نیز وجود داشـت.
اقـدام  اینگونـه  از  مصداقـی  بیـان  در 
بازدارنـده می تـوان بـه اقـدام پیامبر اکرم 
)ص( در جریـان جنگ تبوک اشـاره کرد.

در ایـن  جنـگ بـود که به دسـتور پیامبر 
)ص( ،مسـلمانان و امکانـات جنگی آن ها، 
بـرای جنـگ بـا لشـکر مجهز روم بسـیج 
شـدند.جالب آنکـه پیامبر اکـرم )ص( در 
ایـن جنگ برنامـه و هدف خـود را پنهان 
نداشـته و صراحتا مقصـد و هدف و حتی 

راه خویـش را نیـز بیـان فرمودند.
رسـیدن خبـر حرکـت سـپاه اسـام، بـا 
30 هـزار جنگجـو و 10 هـزار اسـب بـه 
وحشـت  در  را  دشـمن  روم،  سـرحّدات 
فـرو بـرده و آنـان را از هرگونـه رویارویی 

ناتـوان سـاخت.

• عملیات کربالی 4 
ایـن عملیـات دو هفتـه قبـل از عملیـات 
کربـای 5 انجام شـد لیکن با هوشـیاری 
از طریـق آمریـکا  نیروهـای عراقـی  کـه 
بـه دسـت آورده بودنـد ادامـه عملیات را 
غیـر ممکـن سـاختند. در نتیجـه از ادامه 

عملیـات خودداری شـد. 
مـک  قضیـه  رسـوایي  از  پـس  آمریـکا 
فارلیـن دبیـر شـوراي امنیت ملـي ریگان 
بـراي بـه دسـت آوردن اعتبـار خـود در 
قبـال عـراق تـاش کـرد بـا جاسوسـي و 
مافـات  جبـران  آن،  بـه  اطاعـات  دادن 
کار  ایـن  بـراي  بنابرایـن  باشـد،  کـرده 
دقیـق تریـن و جزئـي تریـن خبرهـا را 
اختیـار  در   4 کربـاي  عملیـات  دربـاره 

عراقـي هـا قـرارداد.
اظهـارات مقامـات عراقي در مـورد اهداف 
عملیـات و نتیجـه آن حاکـي از آن بـود 
کـه اطاعـات ارسـالي بـه عـراق حـاوي 
اسـت،  بـوده  اي  ماحظـه  قابـل  نـکات 
حتـي رادیـوي عراق،پیشـاپیش تبلیغات 
مـي کـرد کـه عملیـات ایرانیان شکسـت 
خـورده و وزیـر دفـاع عـراق نیـز اظهـار 

داشت: 

»مـا به خاطـر ایـن اطالعـات از آمریکا 
تشـکر مي کنیـم.«)13(

امـا ذکـر ایـن نکتـه مهـم حائـز اهمیـت 
اسـت کـه عملیـات کربـای 4 گرچـه به 
ظاهـر بـا عـدم فتـح همـراه بـود امـا لغو 
ادامـه عملیـات، خود موجبـات غافلگیری 
ارتـش بعـث را فراهم کرد چـرا که گمان 
نمـی کـرد رزمنـدگان کشـورمان بتوانند 
بـه ایـن سـرعت خـود را بازسـازی نموده 
عملیـات بزرگـی در سـطح کربـای 5 و 
در شـرایط منطقـه ای خاص را بـه انجام 

نند. رسا
در شـرایط منطقـه ای کـه عملیات موفق 
و غـرور آفریـن کربـای 5 انجـام گرفـت 

نیـز می خوانیـم که :
»در ایـن منطقـه عملیاتـي، ارتش بعث 
به کمـک کارشناسـان نظامـي خارجي 
و صـرف هزینـه هـاي بسـیار هنگفت، 
تریـن خطـوط  مسـتحکم  و  قویتریـن 
دفاعـي را ایجـاد نمـوده بود. بـه طوري 
بـا  کـه فرماندهـان و سـربازان بعثـي 
اطمینـان از نفوذ ناپذیـري این خطوط، 

آن را دژ اسـتواري نـام نهـاده بودند.
و  میـن  میدان هـاي  انـواع  ایجـاد 
سـیم هاي خـاردار و سـنگرهاي بتوني 
در بخش هـاي خاکـي منطقـه و ایجـاد 
دریاچـه هـا و باتـالق هـاي مصنوعي با 
عمـق کم، نـه تنها نیـروي پیـاده، بلکه 
عبـور قایـق را نیز ناممکن مي سـاخت، 

از جملـه اي ایـن موانـع بود.
در  و  گرفتگي هـا  آب  ایـن  انتهـاي  در 
ده هـا  دشـمن،  دفاعـي  خـط  سـاحل 
ردیف سـیم خاردار و موانع خورشـیدي 
و میدان هـاي وسـیع مین و سـنگرهاي 
در  و  داشـت  قـرار  کمیـن  دیده بانـي 
پشـت این موانـع نیز دژ خاکـي بزرگي 
بـه ارتفـاع 5 الـي 6 متـر به عـرض 10 
متـر احداث شـده و یـک کانـال بزرگ 
تعبیـه  دژ  ایـن  داخـل  نیـز  سـیماني 
گردیـده بـود. قابـل توجه این کـه این 
موانـع و خطـوط دفاعـي در پشـت این 
دژ بـاز هم تکرار شـده بود. بـراي آنکه 
واحدهاي مهندسـي– رزمي لشـکریان 
اسـالم نتواننـد از تجـارب قبلـي خود، 

در ایـن منطقـه بهـره بگیرنـد، رژیـم 
بعـث اسـتحکامات و موانـع و مواضـع 
پدافنـدي خـود را بـه نحـوي طراحـي 
نمـوده بـود کـه از لحـاظ مهندسـي– 
رزمـي سـازماندهي جدیـدي نیازمنـد 

)14 بود.«)
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1. http://www.iranway.com

2. http://www.tebyan.net

3. http://www.bultannews.com

4. http://maanaa-864262.blogfa.

com
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تعاریف
)Security( امنیت )1

در معانی عینی آن یعنی فقدان تهدیدات 
ذهنـی  معنـای  در  اسـت.  ارزش هـا  بـه 
یعنـی فقدان هـراس از اینکـه ارزش های 
مزبـور مـورد حمله قـرار گیـرد.]1[ جان 
را  امنیـت   )John E. Mors( مـورز  .ئـی. 
رهایـی نسـبی از تهدیـات زیـان بخـش 
بـوزان بـاری  و  نمایـد]2[  مـی   تعریـف 

مکتـب  نظریه پـرداز   )Barry Buzan(
کپنهـاگ نیـز امنیـت را در مقابـل خطـر 
ایمنـی  احسـاس  و  عینـی(  )امنیـت 
تهدیـد  از  رهایـی  در  ذهنـی(  )امنیـت 

می کنـد]3[. تعریـف 

2( نظریه
بـرای  معـادل  نزدیک تریـن  نظریـه  واژه 
دکتریـن  و   )Theory( تئـوری  واژه هـای 
لغـوی  لحـاظ  از  اسـت.   )Doctrine(

نیـز  نظریـه بـه معنـی عقیـده و حـدس 
یـک  علمـی،  ازنظـر  امـا  می باشـد]4[. 
یـا   )Description( توصیفـی  نظریـه 
توضیحـی منطقـی )Logical(، فرضیـه ای 
قابـل  بررسـی و یـا الگویـی قابـل تائیـد 
از پدیده هـا  بیـن مجموعـه ای  از روابـط 
پیش گویـی  قابلیـت  کـه  شـده  دانسـته 
)predictalable( آینـده در مواد مشـابه و 

دارد]5[. را  آزمـون  قابلیـت  نیـز 

)Reference Object( مرجع امنیت )3
از جملـه ارکان تحلیلـی مفهوم امنیت در 
مکاتـب و رهیافت هـای نظـري مختلـف 
اسـت  چیـزی  مهم تریـن  و  اسـت]6[ 
از تهدیـد  مصـون  بایـد وجـود آن  کـه 
بمانـد]7[. بـه  عبارت  دیگـر تهدید مرجع 
امنیـت، تهدیـد امنیتـی تلقـی می گردد.

 )Realism( رئالیسم
محیـط  بـه  واقع گرایـی،  یـا  رئالیسـم 
پیرامـون خـود بـه شـکل احتیاطـی نگاه 
می کنـد. بـه  عبـارت  دیگر تلقی رئالیسـم 
ناامـن  ایـن اسـت کـه محیـط همیشـه 
بـوده و آنچـه اصالـت دارد ناامنـی اسـت 
وجـود  برتـری  اقتـدار  کـه  زمانـی  تـا  و 
نیـز وجـود  ناامنـی  ایـن  باشـد  نداشـته 

داشـت. خواهـد 

مجتبی جامعی
 محمد فاطمی کیا

مقدمه
ــورد  ــون م ــه تاکن ــده ای ک ــیار پیچی ــم و بس ــات مه ــی از موضوع یک
توجــه دانشــوران مکاتــب فکــری مختلــف بــوده و می باشــد 
موضــوع امنیــت اســت. پیچیدگــی ایــن مقولــه عمدتــًا ناشــی از ابعاد 
ــکل  ــت مش ــی امنی ــود عین ــی نم ــه بررس ــت؛ اگرچ ــف آن اس مختل
چندانــی نــدارد، امــا بررســی بعــد ذهنــی امنیــت بــه دلیــل وجــود 
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــه دش ــن زمین ــف در ای ــای مختل نظریه ه
ــه  ــود ب ــن خ ــه ذه ــد از زاوی ــردازی می توان ــر نظریه پ ــه ه چراک
مســائل امنیتــی نــگاه کنــد. مســائلی چــون ذهنــی بــودن، نســبی 
بــودن، عــدم امــکان تعریــف مطلــق از امنیــت و غلبــه گرایش هــای 
سیاســی ســبب ابهــام فــراوان در حــوزه امنیــت و مطالعــه آن شــده 

اســت.
ــای  ــاک و نظریه ه ــب کپنه ــم، مکت ــم، لیبرالیس ــای رئالیس رویکرده
ــي  ــات امنیت ــته در مطالع ــای برجس ــه رویکرده ــادي، از جمل انتق
هســتند کــه بــا ارائــه پیش فرض هــا و چارچــوب مطالعاتــي متفــاوت 
در مــورد امنیــت، امنیــت ملــي و امنیــت بین الملــل، برداشــت هایی 
ــای  ــد و دیدگاه ه ــود آورده ان ــه وج ــي ب ــات امنیت ــوزه مطالع را در ح
متفاوتــي در مــورد مرجــع امنیــت، ابعــاد و شــیوه تأمیــن امنیــت را 

ــاخته اند. ــرح س مط
در ادامــه نظــرات رویکردهــای مذکــور دربــاره امنیــت  بطــور اجمالی 

ــردد.  ــی می گ بررس

مطالعات امنیتی
در غرب

رئالیسم یا واقع گرایی، به محیط پیرامون خود به شکل احتیاطی نگاه می کند. به عبارت 
 دیگر تلقی رئالیسم این است که محیط همیشه ناامن بوده و آنچه اصالت دارد ناامنی است 

و تا زمانی که اقتدار برتری وجود نداشته باشد این ناامنی نیز وجود خواهد داشت.
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پدیـده ای  ناامنـی  رئالیسـم،  دیـدگاه  از 
اسـت.  اجتناب ناپذیـر  و  طبیعـی  اسـت 
بین الملـل  نظـام  ویژگـی  رویکـرد  ایـن 
بـه   )Anarchic(گونـه ومـرج  هـرج   را 
معنـی فقـدان حاکمیت جهانـی می داند. 
ماهیـت هرج ومرج گونه نظـام اصلی ترین 
تهدید پیـش روی دولت هاسـت که حتی 
بـا موازنـه قـوا هـم از بیـن نمـی رود بلکه 

می یابـد.  کاهـش 
رفتـار  تهدیـد،  منبـع  مکتـب  ایـن  در 
سـاختار  یـا  و  هـم  قبـال  در  دولت هـا 
بین الملـل  نظـام  گونـه  هرج ومـرج 
می باشـد. از نظـر رئالیسـت ها مهم تریـن 
خـود  سـوی  از  دولت هـا  علیـه  تهدیـد 
دولت هـا اسـت و ایـن تهدیـد نیـز جنگ 
را  ملـی  دولـت  رئالیسـم  می باشـد]8[ 
مرجـع امنیـت می دانـد و مرجـع تأمیـن 
امنیـت را هـم دولـت می داند. هـر دولت 
نیـز بـا اتکا به خـود و با اسـتفاده از زور و 
ابـزار نظامی قـدرت خـود را افزایش داده 
و امنیـت نسـبی خـود را تأمیـن می کنـد 
کـه بـه آن اصل خودیاری گفته می شـود.

ازنظـر این مکتب چون دولت مشـروعیت 
دارد لـذا می توانـد بـرای تأمیـن امنیـت 
ملـت یـا امنیـت ملـی در صـورت لـزوم 
حتـی برخـی گروه هـا و افـراد را تهدید و 
سـرکوب کند، زیـرا منفعت ملـی فراتر از 

منفعـت افـراد و گروه هاسـت.

)liberalism ( لیبرالیسم
لیبرالیسـم   امنیتـی  مطالعـات  مبنـای 
برخـاف رئالیسـم کـه مبتنـی بـر جنگ 
متکـی  صلـح  بـر  اسـت،  زور(  )کاربـرد 
بـر  رئالیسـم   ماننـد  اگرچـه  اسـت]9[. 
هرج ومـرج گونـه بـودن نظـام بین الملـل 
را  وضعیـت  ایـن  امـا  دارد  تأکیـد 
اجتناب ناپذیـر نمی دانـد و جنگ)ناامنی( 
را واقعیـت نظـام نمی دانـد. اصـوالً چـون 
ایده آلیسـم  بنیان هـای  بـر  لیبرالیسـم 
)idealism( بناشـده است]10[.  از این  
رو اسـت کـه به جـای تأکیـد بـر امنیت و 
تهدیـد، محـور مباحـث امنیتـی  خـود را 
بـر صلـح و همـکاری نهـاده اسـت]11[. 
از منظـر لیبرالیسـم بزرگ تریـن تهدیـد 
بـا صلـح و همـکاری  جنـگ اسـت کـه 

مهـار خواهـد شـد.
و  داری  سـرمایه  انسـان  لیبرالیسـم، 

گروه هـای  و  افـراد  معنـی  )بـه  جامعـه 
تجـاری و اقتصـادی ذی نفـوذ (را مرجـع 
امنیـت می دانـد. هر مسـئله ای کـه برای 
انسـان ها و یـا افـراد ایـن جامعـه لیبرالی 
دغدغـه ایجـاد کنـد و هـر اتفاقـی در هر 
نقطـه از جهـان کـه موقعیـت این انسـان 
را بـه خطـر بینـدازد تهدید تلقـی خواهد 
شـد، این اتفاق ممکن اسـت جنگ باشد. 
ممکـن اسـت تخریـب محیط زیسـت و یا 
بیمـاری و یـا هر چیز دیگری باشـد. البته 
از دید لیبرالیسـم عاوه بر تهدیدات نظام 
دولت هـا،  تهاجمـی  رفتـار  و  بین الملـل 
منبـع  هـم  نیـز  اقتصـادی  تهدیـدات 
ناامنـی اسـت. بـه نظـر کوهیـن و جوزف 
نـای از نظریـه پـردازان مشـهور غربـی، 
امنیـت نظامـی همیشـه اولویـت دولت ها 
نیسـت و در برخـی شـرایط موضوعـات 
از موضوعـات نظامـی  اقتصـادی مهم تـر 

هسـتند]12[.
لیبرال هـا بـر ایـن عقیده انـد کـه منابـع 
ومـرج  هـرج   ماهیـت  دولت هـا،  ناامنـی 
گونـه نظـام بین الملل و جامعه می باشـد. 
شـیوه دفـع ناامنـی هـم ایجـاد نهادهای 
جـو  بـردن  بیـن  از  و  بین المللـی 
و  اقتصـادی  همـکاری  بی اعتمـادی، 
می باشـد.  صلح)دموکراتیـک(  ایجـاد 
ازایـن رو  نهادهـای بین المللـی و فراملـی 
کنـار  در  بین المللـی  سـازمان ها  و 
می کننـد.  مقابلـه  ناامنـی  بـا  دولت هـا 
همـکاری اقتصـادی موجـب کاهـش جو  
بی اعتمـادی و درنتیجـه کاهـش تهدید و 

شـد. خواهـد  ناامنـی 
تهدیـدات  کنـار  در  لیبرال هـا  ازنظـر 
اقتصادی)تهدیـد  تهدیـدات  نظامـی، 
امنیـت  اقتصـادی( هـم می توانـد  رونـق 
یعنـی  کنـد  تضعیـف  را  دولت هـا  ملـی 
زندگـی  اسـتاندارهای  سـطح  کاهـش 
در یـک جامعـه و به تبـع آن اوضـاع بـد 
امنیـت  بـرای  جـدی  تهدیـد  اقتصـادی 

می باشـد]13[ ملـی 
در  ابـزاری  اقتصـادی  قـدرت  واقـع  در 
خدمـت اهـداف دولت هـا و در رأس آن ها 

تأمیـن و حفـظ امنیـت اسـت.
در  اقتصـادی  تحریـم  ابـزار  از  اسـتفاده 
طریـق  از  بین الملـل  امنیـت  برقـراری 
تضعیـف جامعـه و در نهایـت دولـت و یـا 
وضـع تحریم هـای اقتصادی هوشـمند در 

جهـت تضعیـف دولـت به جـای تضعیـف  
جامعـه در همیـن راستاسـت. 

)Copenhagen School( مکتب کپنهاگ
برگرفتـه  واقـع  در  کپنهـاگ  مکتـب 
صلـح  تحقیقـات  »موسسـه  نـام  از 
 Copenhagen peace (»کپنهـاگ
می باشـد   )Research Institute
تأسـیس  میـادی   1985 سـال  در  کـه 
ایـن  چهره هـای  شـاخص ترین  شـد. 
ویـور اولـی  و  بـوزان  بـاری   مکتـب 

)Ole Waever( هسـتند کـه نظـرات خود 

سـازنده  و  رئالیسـم  نـو  فاصـل  حـد  را 
مکتـب  ایـن  می کننـد.  تعریـف  گرایـی 
جـزو اولیـن رهیافت هایـی اسـت کـه در 
راسـتای پایه گـذاری جایگاهـی مسـتقل 
نمـوده  تـاش  امنیتـی  مطالعـات  بـرای 

 . ست ا
مطالعـات  در  نـوآوری  دو  مکتـب  ایـن 
امنیتـی ایجـاد کـرده اسـت. اول اینکـه 
سیاسـی،  ابعـاد  از  ترکیبـی  را  امنیـت 
و  اجتماعـی  نظامـی،  اقتصـادی، 
)چندبعـدی  می دانـد  زیسـت محیطی 
بـر  ویـژه  تأکیـد  دوم  و  امنیـت(  بـودن 
امنیـت  در  منطقـه ای  سـطح  اهمیـت 
مکتـب   ایـن  نظـر  از  دارد.  تهدیـدات  و 
امنیـت و به تبـع آن تهدیـد بـه پنـج بعد: 
امنیـت نظامـی، امنیـت سیاسـی، امنیت 
امنیـت  و  اقتصـادی  امنیـت  اجتماعـی، 
 .]14[ می شـود  تقسـیم  زیسـت محیطی 
علی رغـم  امنیتـی   حوزه هـای  هرچنـد 
اینکـه سـطح تحلیل  مخصـوص  به خود 
را دارنـد  امـا باهـم تعامـل و همپوشـانی 

می کننـد.  نیـز 
چندبعـدی  بـر  عـاوه  مکتـب  ایـن 
بـودن ابعـاد امنیـت  بـر اهمیـت امنیـت 
تأکیـد دارد. درحالی کـه  نیـز  منطقـه ای 
اصـل  بین المللـی  سیسـتم  رئالیسـم  در 
مسـتقل  و  آننـد  تابـع  مناطـق  و  اسـت 
نمی باشـند و تحوالت منطقـه ای تابعی از 
تحـوالت بین المللـی هسـتند امـا مکتـب 
کپنهـاگ بـا تأکیـد بـر تحـوالت بعـد از 
جنـگ سـرد و درگیری هـای منطقـه ای 
عمـده  کـه  اسـت  معتقـد  پـس ازآن، 
تحـوالت منطقـه ای بوده و نـه بین المللی 
و جهانـی. صـرف قـرار گرفتن یـک دولت 
منطقـه ای  امنیتـی  مجموعـه  یـک  در 

مبنای مطالعات امنیتی لیبرالیسم  برخاف رئالیسم که مبتنی بر 
جنگ )کاربرد زور( است، بر صلح متکی است. اگرچه مانند رئالیسم  
بر هرج ومرج گونه بودن نظام بین الملل تأکید دارد اما این وضعیت را 
اجتناب ناپذیر نمی داند و جنگ)ناامنی( را واقعیت نظام نمی داند.
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 )Regional Security Complex(
و تعامـل بـا دولت هـای در آن مجموعـه 
موجـب بـروز و ظهـور متغیرهـای خاص 
در معـادالت امنیتی بین المللی می شـود. 
وقتـی از اهمیـت امنیت منطقـه ای گفته 
می شـود بدین معنی نیسـت کـه در همه 
مناطـق سـطح منطقـه ای همـواره مؤثر و 
بین المللـی  و  داخلـی  سـطح  از  مهم تـر 
و  سـطوح  تفکیـک  هـدف  بلکـه  اسـت 
تحلیـل  کـردن  سـاده تر  و  تأثیرگـذاری 

اسـت]15[
پـس از جنگ سـرد، بـوزان و همفکرانش 
در دیـدگاه جدیـد خـود، دیگـر امنیت را 
در نبود تهدید سـنتی تعریـف نمی کند و 
از امنیـت مضیـق و تک بعـدی بـه امنیت 
چندبعـدی  و  توسـعه یافته  یـا  موسـع 
اسـت  معتقـد  وی  می کنـد.  عزیمـت 
مهاجـرت،  همچـون  موضوعاتـی  کـه 
فـرو  و  فراملـی  جناحـی  سـازمان های 
اقتصـادی،  رفـاه  و  محیط زیسـت  ملـی، 
رسـانه هـا و تروریسـم همگی مـی توانند 

مرجـع امنیـت باشـند.

)Critical Studies( مطالعات انتقادی
ویژگـی بـارز رویکردهـای انتقـادی زیـر 
ادعاهـای  و  مفروضـات  بـردن  سـؤال 
و  گرا)رئالیسـم  عقانیـت  رویکردهـای 
لیبرالیسـم( اسـت. این رویکردهـا مدعی 
هسـتند کـه مطالعـات امنیتـی در دوران 
ترکیبـی  جهانـی  دوم  جنـگ  از  پـس 
از  مردانه)نـگاه  دولت گـرا،  تفکـرات  از 
بـاال بـه پاییـن( و ازنظـر روش شـناختی 
اثبات گـرا)positivist( و ازنظر هسـتی 
شـناختی نیـز رئالیسـت بوده انـد و هدف 
رویکـرد انتقـادی در حـوزه امنیـت زیـر 
در  برداشـت ها  نـوع  ایـن  بـردن  سـؤال 

اسـت]16[. امنیـت  حـوزه 
ازنظـر ایـن رویکـرد همچنان کـه امنیت 
مقولـه ای ثابـت و ذاتـی نیسـت تهدیدات 
نیـز ابعـاد و چهره هـای گوناگـون دارند و 
چـون  عینـی نیسـتند، به راحتـی و برای 
همـه قابل درک و شناسـایی نبـوده و  لذا 
همـگان بـر آن هـا اجمـاع ندارنـد. حتـی 
یـک رمـان ممکـن اسـت تهدیـد بـرای 
امنیـت باشـد و یـا بی حجابـی درجایـی 
و حجـاب درجایـی دیگـر تهدیـد امنیتی 

شوند.  محسـوب 

در مـورد مرجـع امنیـت، نظریه پـردازان 
انتقـادی، دولـت را تنهـا مرجـع امنیـت 
نمی داننـد. برخی محیط زیسـت را مرجع  
امنیـت دانسـته و معتقدنـد کـه تخریـب 
سـریع محیط زیسـت منجر بـه درگیری و 
منازعـه می گـردد. درگیـری دولت هـا بـر 
سـر آب در نقـاط مختلـف جهـان به ویژه 
منطقـه غـرب آسـیا مصداقـی بـرای این 
را  زنـان  فمینیسـت ها  هسـتند.  مدعـا 
مرجـع می داننـد و بـر ایـن باورنـد کـه 
نـگاه مردانـه رئالیسـتی به مقولـه امنیت 
سـازنده  نقـش  گرفتـن  نادیـده  موجـب 
امنیـت شـده  ایجـاد  تأمیـن و  زنـان در 

. ست ا
پسـت مدرن ها نیـز معتقدنـد کـه انسـان 
زمانـی کـه  باشـد.  امنیـت  بایـد مرجـع 
ایـن  باشـند  ناامنـی  دچـار  انسـان ها 
درنهایـت  و  دولـت  جامعـه،  بـه  ناامنـی 

می کنـد. سـرایت  بین المللـی  نظـام 
ایـن  انتقـادي،  نظریه پـردازان  بـراي 
حـذف  بـا  کـه  اسـت  مطـرح  پرسـش 
دیگـر موضوعـات از دسـتور کار امنیـت، 
می شـود؟  بـرآورده  کسـاني  چـه  منافـع 
جنـگ  دوران  امنیتـي  بررسـی های 
سـرد، آشـکار می کنـد کـه چیـزي جـز 
و  دموکراتیـک  دولت مـدار  ایدئولـوژي 
نظامـي گـرا پاسـخ ایـن پرسـش نیسـت. 
در واقـع بررسـي هاي انتقـادي امنیـت به 
دنبال مشـخص سـاختن مطرود شـدگان 
از اجتمـاع و ارزیابـي راهبردهـا از منظـر 

تـوان رهایي بخشـیدن به آن هاسـت.

جمع بندی
نـگاه اجمالـي بـه ایـن دیدگاه هـا، نشـان 
می دهـد کـه توجـه بـه موضـوع امنیـت، 
بـه  می توانـد  مختلـف،  دیدگاه هـای  از 
و  منجـر  متفـاوت  موضوعـات  و  مسـائل 
برداشـت های نسـبتاً متعارضـي را سـبب 

 . د شو
منظـر  از  در جهـان،  ناامنـي  ریشـه های 
مکاتـب گوناگـون متفـاوت اسـت و آن ها 
برقـراري  بـراي  را  متفاوتـي  شـیوه های 
امنیـت در جهـان ارائـه می دهنـد. تحول 
در مکاتـب شـناختی می توانـد بـه تحول 
در برداشـت از امنیـت، ریشـه ها و نحـوه 

مقابلـه بـا ناامنـي منجر شـود.
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هـدف و انگیـزه ایـن نوشـتار مبتنـی بر حفظ 
و تـداوم فرهنـگ عملـی انقـاب اسـامی بـا 
اتـکاء بـر آرمـان هـا و دیـدگاه هـای مقـام 
معظـم رهبـری بـوده اسـت. انقابـی کـه بـا 
ایـده احیـای اسـام نـاب و رسـالت بخشـی 
آخریـن  تحقـق حاکمیـت  بـرای  بـه جهـان 
حجـت و ولـی معصـوم کمـر همـت بسـته و 
در مقابـل دشـمنان خـود شـرایطی دارد کـه 
بـدون اهتمـاِم علمـی و عملـی و برخـورداری 
از بصیـرت و آگاهـی الزم؛ اسـتمرار حرکت به 

سـوی هـدف آن میسـر نخواهـد بـود.
بـرکات و  از  بـه ذکـر اسـت کـه یکـی  الزم 
اسـامی؛  انقـاب  تحقـق  در  الهـی  عنایـات 
وجـود رهبـری بوده اسـت کـه در نـوآوری به 
روز مفاهیم اسـامی؛ شـگفتی آور بوده است. 
مفاهیمـی مانند عبـرت های عاشـورا، خواص 
نفـاق جدیـد؛ مـردم  و عـوام طرفـدار حـق، 
سـاالری دینـی و جامـع تـر از همـه بحـث 

بصیـرت بـوده اسـت.
مقـام معظـم رهبری ضمـن تبیین ایـن کلید 
واژه، برخـورداری از آن را بـه منزلـه چراغ راه 
قلمـداد نمـوده اند. ایشـان مـی فرمایند:»یک 
ملتـی کـه بصیـرت دارد، مجموعـه جوانـان 
یـک کشـور وقتـی بصیـرت دارنـد، آگاهانـه 
حرکـت مـی کننـد و قدم برمـی دارنـد. همه 
تیـغ هـای دشـمنی در مقابـل آنهـا کنـد می 
شـود. بصیـرت این اسـت. بصیرت وقتـی بود، 
غبـار آلودگـی فتنـه نمـی تواند آنهـا را گمراه 
کنـد، آنهـا را به اشـتباه بیندازد. اگـر بصیرت 
نبـود انسـان ولو بـا نیت خـوب گاهـی در راه 

بـد قـدم می گـذارد.«
ایـن کتـاب در پنـج فصل بـا عناویـن: کلیات، 
آثار و دسـتاوردهای بصیـرت، عوامل بصیرت، 
موانـع بصیـرت و راهکارهـای ارتقـاء بصیـرت 
تالیـف گردیده اسـت. نویسـنده در فصل یکم 
بصیـرت را بـه معنـی دانایـی و بینایـی دل، 
هوشـیاری، و زیرکـی معنـا کـرده و آنـرا نیرو 
و روشـنایی نهانـی و قّوهـا و نورانیـت قلبـی 

معرفی کتاب

کتـاب »بصیـرت؛ چیسـتی، چرایـی و چگونگی«، نوشـته دکتـر عبداهلل 
حاجـی صادقی اسـت کـه در سـال 1393 در انتشـارات سـپهر به چاپ 

است. رسـیده 
به سـبب اهمیتـی که ایـن کلیـد واژه از منظر مقـام معظم رهبـری »مد 
ظله العالـی« در تثبیـت فراینـد و شـکوفایی انقـالب دارد ،خالصه ای از 
کتـاب مذکور از نظـر خوانندگان گرامـی بخش ویژه حفاظـت و اطالعات 

می گذرد: بازرسـی  آیین  نشـریه 

علی کنگاوری

و باطنـی تلقـی کـرده اسـت کـه بصیـرت بـر 
خـاف نـور ظاهـری، تنهـا بـا بینایـی انسـان 
کـه ماهیت مادی دارد؛ سـرو کار نـدارد، بلکه 
باطنـی محـک  تشـخیص  قـوه  و  بینـش  بـا 
زده مـی شـود کـه بـه تعبیـر قـرآن متـرادف 
بـا کلمـه بََصـر بـه معنـای چشـم دل اسـت و 

چشـم سـر و مادی نیسـت.
و  اهمیـت  بـا  رابطـه  در  کتـاب؛  نویسـنده 
ضـرورت بصیـرت آن را به حوزه هـای فردی، 
تقسـیم  اسـامی(  انقـاب  اجتماعی)تـداوم 
کـرده و تاکیـد مـی کند کـه در حـوزه فردی 
انتخـاب صحیـح و بـه موقـع مسـیر هدایت و 
حرکـت در صـراط مسـتقیم و از آن مهمتـر 
اسـتقامت بـر اصـول و پیمـودن مسـیر حق و 
مقابلـه بـا فتنه هـای تاریک کننـده زندگی و 
فضـا و شـبهات لغزنـده، بدون بصیـرت امکان 
پذیـر نخواهـد بـود و در ایـن راسـتا بـا الهـام 
از سـیره رسـول اکـرم ص. و اسـتدالل هـای 

قرانـی بهـره مـی جوید.
بصیـرت  اجتماعـی  ضـرورت  خصـوص  در 
بایسـتی اذعـان داشـت: بـدون تردیـد تـداوم 
و  مبانـی  حفـظ  بـا  نهضتـی  و  انقـاب  هـر 
اصـول از ایجـاد آن مشـکل تـر اسـت کـه در 
حقیقـت بصیـرت، چـراغ راه بـرای دسـتیابی 
بـه ایـن موضـوع قلمـداد مـی گـردد. در ایـن 
از  مختلفـی  تقسـیمات  بـه  بصیـرت  رابطـه 
جملـه؛ دینـی، سیاسـی، فـردی، اجتماعـی، 
سـازمانی، علمـی، فرهنگـی، بصیـرت عـوام و 
خـواص، عقانـی، عرفانـی، و بسـیاری حـوزه 
هـای دیگر تفکیـک می گـردد. در عین حال؛ 
تشعشـع و ثمـرات بصیـرت، شـامل عرصه ها 
و اهـداف و مقاصـدی از قبیـل انتخـاب راه، 
اقـدام،  و چگونگـی  راهبـرد  وسـیله،  و  ابـزار 
شـناخت دشمن)دشـمن شناسـی(، شـناخت 
بـه  نسـبت  آگاهـی  هـا،  توطئـه  و  نقشـه 
موانـع و آسـیب هـا و اشـرافیت بـه جریـان 
هـا )جریـان شناسـی(، آشـنایی بـه اقتضائات 
زمانـی، اولویـت هـا، مواضع ولی امـر و تکلیف 

شناسـی مـی گـردد.
را روشـن  نویسـنده در فصـل دوم؛ بصیـرت 
ضمیـری مـی داند کـه از نعمات بـزرگ الهی 
بـوده و دسـتاوردهای بسـیار در زندگـی دارد 
و سـعی کـرده اسـت ایـن بهـره هـا و فوایـد 
را بـا توسـل بـه آیـات قرآنـی و روایـات بـه 
آثـار و برکاتـی را مثـل  اثبـات برسـاند. وی 
و  اسـتوار  و  راسـخ  ایمـان  از  برخـورداری 
قدرت شـناخت دوسـت و دشمن،اسـتقامت و 
پایـداری، دسـتیابی بـه راه و صراط مسـتقیم، 
شـناخت آخـرت و آخـرت گرایـی، عملکرِد به 
هنگام و سـنجیده، تحمل مشـکات و شداید، 
هوشـیاری و آمادگی همه جانبه، روح بخشـی 
و معنـا دار نمـودن عبـادات، هوشـیار بـودن 
نسـبت بـه عیـوب، مصونیـت دربرابـر شـبهه 
هـا و مسـایل پیچیـده، بلنـد همتـی، تضمین 
راهبـرد حفـظ  و  آزادگـی  و  حّریـت  کننـده 
انقـاب و هدفگرایـی برای دارنـدگان بصیرت 
احصـاء کـرده و بـا اسـتناد بـه آیـات و روایت 

آنهـا را بـه اثبات رسـانده اسـت.
مسـایل  فصـل  ایـن  در  نویسـنده همچنیـن 
بصیرتـی  بـی  آمدهـای  پـی  بـر  را  بسـیاری 
احصـاء مـی کنـد کـه برخـی از آنهـا بـه این 
شـرح هسـتند: خود فراموشـی و خدا فروشی، 
فرصـت سـوزی و از دسـت دادن موقعیت ها، 
حسـرت و پشـیمانی در دنیـا و آخـرت، تاثیـر 
مصلحـان،  موعظـه  و  هدایـت  از  ناپذیـری 
احساسـی،  و  عجوالنـه  داوری  و  قضـاوت 
دنیاگرایـی و غفلـت از آخـرت، بـی دردی و 
بی احساسـی نسـبت به اسـیب هـا و گناهان، 
اختـاف و تفرقه، مورد طمع و امید دشـمنان 

قـرار گرفتن،سـقوط از مرتبـه انسـانیت و....
نویسـنده کتـاب در فصـل سـوم بـا تاکیـد بر 
اینکـه پرداختـن بـه عوامـل و زمینـه هـای 
دسـتیابی بـه بصیـرت و درک عمیـق، صحیح 
و بـه هنـگام از حقایق و واقعیـات و تمیز حق 
از باطـل، بـه عنوان یکـی از مهمترین مباحث 
در ایـن حـوزه اسـت، عوامـل بصیـرت را بـه 

شـرح ذیـل شـمرده و توضیـح مـی دهد.
وی تاکیـد مـی کنـد کـه از میـان 15 عامـل 
بصیـرت، برخـی از لحـاظ اهمیـت بـر بعضـی 

دیگـر اولویـت و ارجحیـت دارنـد.
اولیـن عامـل بـه عنـوان جوهـره انسـانیت و 
فصـل ممیـز او بـا سـایر حیوانات، خـردورزی 

و تفکـر اسـت.
رابطـه تفکـر با بصیـرت علت و معلولی اسـت.

چـرا کـه تفکـر صحیـح و خردمندانـه کلید و 
منبع و منشـاء بصیرت اسـت، امـام علی علیه 
السـام مـی فرماینـد هرکـس فکـر خـود را 

بـکار بگیـرد، بینـا و بصیر می شـود.
در جـای دیگـر نیز می فرماید: تفکر تو سـبب 
روشـن بینـی ات می گـردد. و از سـوی دیگر 

رابطه تفکر با بصیرت علت و معلولی است.چرا که تفکر صحیح و 
خردمندانه کلید و منبع و منشاء بصیرت است، امام علی علیه السام 
می فرمایند هرکس فکر خود را بکار بگیرد، بینا و بصیر می شود.
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حفاظــــت
و اطالعات

حفاظــــت

پیامبر خدا )ص( فرمود: هرکه به دنیا گراید و آرزوهاي دنیوي اش دور و دراز 
گردد؛ خداوند به اندازه گرایش او به دنیا دلش را کور مي گرداند. امام علي 
)علیه السام( نیز فرمود: به خاطر عشق به دنیاست که گوش ها از شنیدن 

حکمت کر گشته اند و دل ها از نور بصیرت کور شده اند.

انسـانی کـه دارای بینـش و بصیـرت گردیـد، 
طبیعـی اسـت که درسـت فکـر می¬کند.

عامل دوم تدبر در قرآن است.
یعنـی قـران کریم بصیـرت افـزا و در حقیقت 
عیـن بصیـرت اسـت. بـه طـوری کـه در آیـه 
203 سـوره اعـراف مـی فرمایـد: قـران مایـه 
بصیـرت هایـی اسـت کـه از جانب پـروردگار 
عالـم؛ هدایـت و رحمتـی اسـت بـرای قومـی 
آیـات  از  بسـیاری  و  آورنـد  ایمـان مـی  کـه 
دیگـر کـه در هین زمینـه داللت های بسـیار 

نمایند. مـی  محکمـی 
عامـل بعدی به یـاد خدا بودن اسـت، در جلد 
سـوم میـزان الحکمه آمـده اسـت هرکس یاد 

خـدا کنـد، بصیرت پیـدا می کند.
در آغـاز خطبـه 222 نهـج الباغـه اسـت که 
همانـا خـدای سـبحان یـاد خـود را روشـنی 

بخـش دل هـا قـرار داد و...
از سـوی دیگـر تقوا عامـل بصیـرت و نورانیت 

است. دل 
توبـه اولین گام برای تهذیـب نفس و تحصیل 
و  تقصیـرات  از  تنهـا  توبـه  اسـت.  بصیـرت 
گناهـان نیسـت، بلکـه از کوتاهی هـا و جبران 

حـق اهللَّ و حـق الّنـاس نیز اسـت.
هـم نشـینی بـا فرزانـگان و علمـا نیـز موجب 

بصیـرت و بینایی اسـت.
جاورالعلمـاء  فرمایـد:  مـی  علـی)ع(  امـام 
تسـتبصر؛ بـا دانایـان بنشـین تا آگاهـی یابی. 
زهـد و پرهیـزگاری و عدم دلبسـتگی به دنیا، 
از امـوری اسـت کـه باعث بصیرت مـی گردد. 
اگـر انسـان دنیـا را دوسـت بـدارد، دیگـر در 
قلـب وی جایـی بـرای محبت خدا نمـی ماند.

پیامبـر خـدا)ص( فرمـود: عشـق تـو بـه یـک 
چیـز )تـو را( کـور و کـر مـي کنـد.

نیـز مـی فرماینـد: هـر کـه  امـام علـي )ع( 
عاشـق چیزي شـود آن چیز دیـده اش را کور 
و دلـش را بیمـار مـي کنـد. چنیـن کسـي با 
دیده اي ناسـالم مي نگرد و با گوشـي ناشـنوا 

شـنود. مي 
همچنیـن عوامـل دیگـری نیـز از قبیل عبرت 
گیـری از سرنوشـت دیگـران؛ تکلیـف گرایی؛ 
شـعائر  تعظیـم  هدفمنـد؛  تربیـت  و  تعلیـم 
دینـی و انقابـی؛ اصـاح فرهنـگ عمومـی و 
آداب و رسـوم؛ توفیـق و هدایت الهی؛ اشـراف 
اطاعاتـی در ایـن کتاب جزء عوامـل بصیرت 

اند. آمـده 
اهمیـت  یعنـی  آخـر  عنصـر  بـا  رابطـه  در 
بایسـتی  بصیـرت  در  اطاعاتـی  اشـرافیت 
گفـت: تسـلط بـر واقعیـات خارجی و اشـراف 
اطاعاتـی از مهـم ترین عوامـل موضع گیری 
صحیـح و اقـدام بـه موقـع در صحنـه هـای 
مختلـف اسـت، چرا کـه اوال اشـراف اطاعاتی 
روانـی  جنـگ  و  شـایعات  و  هـا  جوسـازی 

دشـمنان را بـی تاثیـر مـی کنـد و در ثانـی 
تصمیـم گیـری هـا و اقدامـات را هماهنـگ با 
اقتضائـات و واقعیـات موجـود و خردمندانـه و 
بـدون حرکـت احساسـی و انفعالی می سـازد.

اشـراف کامل و دقیـق مسـئوالن و کارگزاران 
و اطـاع رسـانی بـه موقـع بـه مـردم و محرم 
دانسـتن آنها سـبب می شـود در صحنه های 
مختلـف تصمیـم هـا و موضـع گیـری هـا بـا 
القائـات  از  پذیـری  تاثیـر  بـدون  و  بصیـرت 
دشـمنان صـورت گیـرد و تـاش بنـگاه های 
خبرسـاز و در خدمـت قدرت های اسـتکباری 

بـی خاصیـت و نـاکام گردد.
البتـه نبایـد غفلت کـرد که اشـراف اطاعاتی 
و اطـاع رسـانی صحیـح به مـردم بـه معنای 
افشـای اسـرار و مطلع کردن دشـمن از اخبار 
و اطاعـات طبقـه بندی شـده نیسـت که این 

خـود از مصادیـق بی بصیرتی اسـت.
نویسـنده کتـاب در فصـل چهـارم بـه موانـع 
و آفـت هـای بصیـرت پرداخته اسـت. عشـق 
و نفـرت بـه هـر چیـزی غیـر از خدا و مسـیر 
الهـی حتـی عاقه افراطـی به خانـواده ممکن 
اسـت موجب کوری دل بشـود. حسب روایات 
و بـه رغـم همـه سفارشـاتی کـه در راسـتای 
محبـت به خانواده در اسـام شـده اسـت، اما 

نبایسـتی در ایـن زمینـه افـراط کرد.
فرمـود:  )ص(  خـدا  پیامبـر  راسـتا؛  ایـن  در 
عشـق تـو بـه یـک چیـز، )تـو را( کـور و کـر 

مـي کنـد.
انـد: هـر کـه  نیـز فرمـوده   ) امـام علـي )ع 
عاشـق چیزي شـود آن چیز دیـده اش را کور 
و دلـش را بیمـار مـي کنـد. چنیـن کسـي با 
دیده اي ناسـالم مي نگرد و با گوشـي ناشـنوا 
هـم  از  را  خـردش  هـا؛  شنود.شـهوت  مـي 
گسـیخته و دنیـا دلـش را میرانـده و جانـش 

شـیفته آن گشـته اسـت .
در  و  نفـس  هـواي  از  پیـروي  بعـدی  بحـث 
حقیقـت دنباله رو شـیطان شـدن اسـت. امام 
هـوس  فرماینـد:  مـی  السـام(  )علیـه  علـي 
)علیـه  علـي  امـام  اسـت.  کوردلـي  شـریک 
السـام( در جـای دیگـر مـی فرماینـد: شـما 
را بـه دوري گزیـدن از هـواي نفـس سـفارش 
مـي کنـم ¬ چـرا کـه هـواي نفس بـه کوري 
)دل و بینـش( فـرا مـي خوانـد و آن )باعـث( 
گـم راهـي در آخـرت و دنیاسـت. در رابطه با 
آفـت گرایـش به دنیـا بـرای بصیـرت، پیامبر 
خـدا )ص( نیـز فرمـود: هرکـه بـه دنیـا گراید 
گـردد؛  دراز  و  دور  اش  دنیـوي  آرزوهـاي  و 
خداونـد بـه انـدازه گرایـش او بـه دنیـا دلش 
را کـور مـي گرداند. امـام علي )علیه السـام( 
بـه دنیاسـت  نیـز فرمـود: بـه خاطـر عشـق 
کـه گـوش هـا از شـنیدن حکمـت کر گشـته 
انـد و دل هـا از نـور بصیـرت کـور شـده اند. 

همچنیـن  امـام علـي علیـه السـام در نامـه 
اي بـه یکـي از یارانـش نوشـت: دنیـا را رهـا 
کـن زیـرا دوسـتي دنیـا انسـان را کـور و کـر 
و الل مـي گردانـد و سـرافکندگي مـي آورد. 
از جملـه آفـت هـای دیگـر بصیـرت، تحجر و 
جمود فکری و داشـتن آرزوهـای دور و دراز و 
شـخصیت زدگی انسـان ها و خـود برتر بینی 

اسـت. آنها 
نویسـنده در فصـل اخـر کتـاب؛ راه کارهـای 

ارتقـای بصیـرت را مطـرح کـرده اسـت.
از جملـه بـه تعمیق و تحکیم مبانـی اعتقادی 
بـه عنـوان اصـل فزاینـده بصیـرت پرداختـه 

ست. ا
داشـتن  بخـش  ایـن  گیـری  نتیجـه  در  وی 
را  آن  تعالـی  و  رشـد  و  بـاور سـاز  شـناخِت 
عاملـی بـرای شـکوفایی بصیـرت تلقـی کرده 
و مـی گویـد؛ معرفـت قلبـی و ایمـان راسـخ 
بهتریـن چـراغ و نورانیتـی اسـت کـه مانـع 
غفلـت و بـی بصیرتـی مـی گـردد. معرفـت 
قلبـی اسـت کـه جوانـان را در برابـر شـبهه 
افکنـی هـا ، تحریـف هـا و تهمـت هـا بیمه و 

مصـون مـی سـازد.
ترویـج  را  زمینـه  ایـن  در  دیگـر  عامـل  وی 
فرهنـگ تمسـک به قـرآن معرفی مـی نماید. 
پیامبـر اسـام ص در حدیثـی متواتـر ثقلین، 
تمسـک واقعـی بـه قـرآن و عتـرت را عامـل 
اساسـی و محـوری مصونیت سـاز در خصوص 
انحـراف و لغـزش معرفـی کـرده انـد و آن را 
شـاخص و ضامـن حضـور در صراط مسـتقیم 

است. دانسـته 
و  تبییـن صحیـح  دیگـر  از سـوی  نویسـنده 
عامـل  را  معصـوم  پیشـوایان  سـیره  جامـع 
تقویـت و ارتقـای بصیـرت معرفی کـرده و در 
ایـن زمینه بـه زندگی عبرت آموز انها اسـتناد 
سـطح  ارتقـای  بـرای  تـاش  اسـت.  کـرده 
معنویـت، ترویـج فرهنـگ بسـیجی، هدفمند 
نمـودن آمـوزش ها، هشـدار مسـتمر نسـبت 
بـه جنـگ نـرم دشـمنان، تقویـت خودباوری 
و امیـد، تحلیـل صحیـح از واقعیـات موجـود، 
ارتبـاط مسـتمر با علماء، شایسـته سـاالری و 
بکارگیـری مدیـران بصیرت زا، شـفاف نمودن 
مـرز خـودی از غیـر خودی و ترویـج و تقویت 
دیگـر  از  انقـاب  ارکان  و  اصـول  بـه  التـزام 
مـواردی اسـت کـه نویسـنده ضمـن احصـائ 
تقویـت  و  فزاینـده  عوامـل  عنـوان  بـه  آنهـا 
کننـده بصیـرت، پیرامـون آنها اسـتدالل های 

الزم روایـی و قرآنـی را ارایـه مـی دهـد.
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کاریکاتور

کاریکاتور

خدایا!
ما رو ببخش که در کار خیر

یا جار زدیم
یا جا زدیم
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یکـی از سـؤال هایی کـه هـر انسـان باید به آن پاسـخ دهـد ولی برای جـواب آن ابتـدا باید کمی 
تامـل کند این اسـت 

  مگـر نـه اینکـه دارایی هـای مـادی و معنـوی کـه انسـان دارد حاصـل از توجه و لطـف بیکران 
خداونـد رحمـان بـوده و بـدون نـگاه و نظـرش هیچ کـدام از آن هـا حاصـل نمی شـد؟ پـس چرا 
به جـای اینکـه شـکرگزار و قـدردان نعمت هایـش باشـیم آن هـا را بهانه کـرده و وسـیله ای برای 
دوری از خـدا اسـتفاده می کنیـم . امـام علـی  )علیه السـام ( در این خصـوص می فرماید : آنچه 

نعمـت را زیـاد می کند، شـکر اسـت .
   داشـتن خانـواده ، فرزنـد ، شـغل خوب ، موفقیت در امتحانات و ادامـه تحصیل و ... هرکدام از 
این هـا خـود نعمت هایـی هسـتند کـه باید شـکرگزار بود ولـی چرا مثـا درزمانی کـه وقت نماز 
فرارسـیده بایـد مشـغله کاری را  بهانـه کـرده و بگوییم وقت و زمـان کافی نـدارم واالن کاردارم 
و نمـاز را از اول وقـت خـود بـه تأخیـر انداختـه و یـا آن چنان با سـرعت آن را به اتمام برسـانیم 
کـه نتـوان بـه آن نمـاز گفـت . »امام علـی )علیه السـام ( می فرماید : اگـر نمازگـزار بداند تا چه 
حـد مشـمول رحمـت الهی اسـت هرگز سـرخود را از سـجده بر نخواهد داشـت.« مگـر نه اینکه 
بایـد بـه کار بگوییـم نمـاز دارم و نـه بـه نمـاز بگوییـم کاردارم . همچنین هسـتند تعداد بسـیار 
قلیلـی هـم کـه می گوینـد مگر شـکر خـدا به جـا آوردن به نماز اسـت مـا دلمان باخداسـت اگر 
چنیـن اسـت پـس چرا رسـول اکـرم )صلـی ا... علیـه و آلـه( فرمودند فاصلـه میان کفـرو ایمان 
نخوانـدن نمـاز اسـت   . و یـا درجایـی دیگـر می فرمایند ایمان شـناخت بـا قلب ، اقـرار به زبان 

و عمـل بـا اعضا و جوارح اسـت . 
و یـا چـرا زمانـی کـه قـرار اسـت در یـک مجلـس معنـوی و یـا طـرح معنـوی شـرکت نماییـم 
خانـواده ، فرزنـد ، کار و امتحـان و ... را بهانـه می کنیـم تـا در آن مراسـم و طرح شـرکت نکنیم 
درسـت اسـت کـه مـا در  قبـال همـه آن هـا  مسـئول هسـتیم ولـی آیـا واقعـاً نمی شـود با یک 
برنامه ریـزی دقیـق بـه همـه کارهایمـان برسـیم و یکـی را فـدای دیگـری نکنیم چه بسـا گاهی 
اوقـات زمان هـای بسـیاری را بـدون هـدف طـی می کنیـم و بـا  گفتـن ایـن جمـات کاردارم ، 
وقـت نمی کنـم و ...  توجیهـی بـرای آنکه در آن مراسـم و طرح شـرکت نکنیم درسـت می کنیم 
و توفیـق آن از مـا سـلب می شـود و یـا  چـرا زمانـی که بایـد برای شـرکت در نمـاز جماعت که 
یکـی از راه هـای شـکرگزاری بـوده و در قـرآن کریـم و ائمه معصومین علیها سـام به آن بسـیار 
سـفارش شـده اسـت شـور و حال نداریـم.  امـام محمدباقـر  )علیه السـام ( می فرمایند  : کسـی 
کـه از روی بی میلـی ، بـدون عـذر و علـت نمـاز جماعـت  را که اجتماع مسـلمانان  اسـت ترک 

کنـد ، نمـازی برای او نیسـت .«
بیاییـم از خـود سـؤال کنیم آیا داشـتن نعمت های خدا باید وسـیله ای برای دوری مـا از خداوند 
بـزرگ باشـد و یـا بـه جهـت شـکر و نظـر لطفـش باید حتـی در سـخت ترین شـرایط به یـاد او 
بـوده و حـق نعمـت را اداء کنیـم و نیـز این سـؤال را از خود بپرسـیم آیـا خداوند ایـن نعمت ها 
را داده تـا روزبـه روز از او دور شـویم و آن قـدر در مشـغله های زندگی روزه غرق شـویم تا یادمان 
بـرود ایـن نعمت هـا همان خواسـته هایی دیـروز بودند کـه از طـرف خداوند متعال مـورد اجابت 

قرارگرفته و حاال وسـیله ای شـده اسـت بـرای دوری از خودش . 

 هر »پرهیزکاری« گذشته ای دارد
 و هر »گناه کاری« آینده ای

پس قضاوت نکن ...
می دانم اگر:

قضـاوت نادرسـتی در مـورد کسـی 
بکنـم ... 

دنیـا تمـام تاشـش را می کنـد تـا 
مـرا در شـرایط او قـرار دهـد ...

تا به من ثابت کند ... 
شـبیه  مـا  همـه  تاریکـی،  در 

... یکدیگریـم 
پناه می برم به خدا 

از عیبـی که امـروز در خود می بینم 
و دیـروز دیگران را بـه خاطر، همان 

عیـب مامت کرده ام ... 
و  سـرزنش  در  باشـیم،  محتـاط 

دیگـران  کـردن  قضـاوت 
وقتـی نـه از دیـروز او خبـر داریـم، 

نـه از فـردای خودمـان.

قسمت جالبی از متن کتاب تسخیر شدگان 
داستایوفسکی

کمی تامل    
  خداوند نگاه می کند 

خداوند همین جا و منتظر است و صدای ما را می شوند و رفتار ما را می بیند .
خدایا به خاطر تمام نداده ها که حکمت است و به خاطر تمام داده هایت که 

نعمت است شکر .

نساء غالمیان
ستاد هسته گزینش
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حرف حساب

برنامه ریـزی در آمـد. وی در همیـن حـال عضـو 
پیوسـتٔه فرهنگسـتان علـوم ایران، عضو شـورای 
پژوهشـی فرهنگسـتان علوم ایران، عضو شورای 
ایـران،  پزشـکی  علـوم  فرهنگسـتان  پژوهشـی 
عضـو هیأت ممیـزه مرکزی علوم انسـانی وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، عضـو هیـات امنـاء 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی 
بـوده اسـت و هم اکنون در گروه علـوم اجتماعی 
دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه شهید 
بهشـتی نیز با سـمت اسـتادی مشـغول تدریس 

ست. ا

آثار:
مقـاالت  و  کتاب هـا  دارای  رفیع پـور  فرامـرز 
مهم تریـن  از  فهرسـتی  کـه  اسـت  زیـادی 

اسـت: زیـر  شـرح  بـه  او  کتاب هـای 
جامعه روستایی و نیازهای آن )1364(	 
بـه 	  نسـبت  روسـتائیان  گرایـش  سـنجش 

آن  بـر  مؤثـر  عوامـل  و  سـازندگی  جهـاد 
)1372 (

جامعه، احساس و موسیقی )1375(	 
وسـایل ارتبـاط جمعـی و تغییـر ارزش های 	 

اجتماعـی )1375(
توسعه و تضاد )1376(	 
آناتومی جامعه )1378(	 
آنومی یا آشفتگی های اجتماعی )1378(	 
کارایی بیمارستان ها )1378(	 
کندوکاوها و پنداشته ها )1380(	 
موانع رشد علمی در ایران )1381(	 
اجتماعـی 	  علـوم  در  خـاص  تکنیک هـای 

)1382 (
علـوم انسـانی در ایـران نگاهـی از بیـرون و 	 

درون)1383(
سرطان اجتماعی فساد)1386(	 

دو کتاب »توسـعه و تضـاد« و »آناتومی جامعه« 
وی در جامعـٔه دانشـگاهی علـوم اجتماعی ایران 
مـورد توجـه قـرار گرفتنـد. در کتاب »توسـعه و 
تضـاد« بـه تحلیـل یکـی از مشـکات پیچیـده 
وقـت ایـران یعنـی شـناخت موانـع رشـد علمی 
در کشـور و نیـز ارائـه طریق هایـی بـرای بـرون 
رفـت از آن می پـردازد. ایـن کتـاب کـه حاصـل 
12 سـال تحقیـق و زحمـت مـداوم وی بیـان 
سیاسـت های  نقـاد  جایـگاه  در  اسـت  شـده 
توسـعه در ایـران، آن را موجـب بـه هـم زدن 
تغییـر  نابرابـری،  افزایـش  اجتماعـی،  تعـادل 
ارزش هـا و پیدایـش انـواع مسـائل و معضـات 
اجتماعـی می دانـد. به عقیـده وی ایـن نابرابری 
باعـث تغییر سـریع ارزش های معنوی به سـوی 

ارزش های مادی و بسـط سودجویی و فردگرایی 
شـده و نهایتـاً رضایـت اجتماعـی و وحدت ملی 
را مـورد تهدیـد جـدی قرار داده اسـت. او در این 
از  هنجارهـا،  تغییـر  مکانیـزم  دربـاره  کتاب هـا 
دو مقطـع )مقطـع »انقـاب و دوران جنـگ« و 
دیگـری »بعـد از پایان جنگ و دوران توسـعه«( 
کـه در آن هـا هنجارهـا و ارزش هـای اجتماعـی 

دگرگـون شـدند، سـخن رانده اسـت.
تغییـر  و  تحـول  ایـن  مکانیـزم  دربـاره  وی 
هنجارهـا و ارزش هـای اجتماعـی بـه یک طیف 
فرآینـد  ایـن  در  کـه  کـرده  اشـاره  پنج گانـه 
زودپذیرهـا،  نوآورهـا،  می کننـد:  نقـش  ایفـای 
در  و  دیرپذیـر  اکثریـت  زودپذیـر،  اکثریـت 
و  نوآورهـا  بـه  سـپس  او  دیرپذیرهـا.  نهایـت 
اکثریـت زود پذیـر و زودپذیرهـا اشـاره کـرده و 
یـادآور می شـود: »افـراد رده های بـاالی اجتماع 
چیزهایـی را کـه برایشـان امتیاز و مزیت اسـت، 
و  می دهنـد  بهـا  آنهـا  بـه  و  می کننـد  تبلیـغ 
زودپذیرهـا، بـرای آن کـه از ایـن قافلـه عقـب 
نماننـد، آن را می پذیرنـد« و ایـن جریـان ادامـه 
می یابـد تـا آن نمودارقوسـی هر جا بـه ماکزیمم 
رسـید، هنجارها و ارزشـهای اجتماعی متناسـب 

بـا آن پیـدا می شـود.
بـر  مقدمـه ای  جامعـه«  »آناتومـی  کتـاب 
جامعه شناسـی کاربـردی می باشـد. وی در ایـن 
کتاب کوشـیده اسـت مفاهیـم و قانونمندی های 
جامعه شناسـی را مطـرح سـازد، بـا ایـن تفـاوت 
کـه در ایـن نـوع نابرابـری جدیـد، اکثـر گروه ها 
بـا کاهش درآمد روبرو هسـتند و قشـر متوسـط 
در حـال تقلیل اسـت. این قالـب نابرابری جدید، 
سـوی  بـه  معنـوی  ارزش هـای  سـریع  تغییـر 
را  فردگرایـی  و  مـادی، سـودجویی  ارزش هـای 
در جامعـه گسـترش داد و ماحظـات اجتماعی، 
نظـم  و  اجتماعـی  انسـجام  اجتماعـی،  اعتمـاد 
اجتماعـی و نهایتـاً رضایـت اجتماعـی و وحدت 

ملـی را مـورد تهدیـد جـدی قـرار داد.
بـر  مقدمـه ای  پنداشـته ها«،  و  »کندوکاوهـا 
روشـهای شـناخت جامعه و تحقیقـات اجتماعی 
قابـل  »روشـهای  کتـاب  ایـن  در  وی  و  اسـت 
عنـوان  بـه  بـه شـناخت  اطمینـان« دسـتیابی 
عنصـر اساسـی »دانـش« را مطرح می سـازد که 
می بایسـت در مـورد جامعه شناسـی پیاده شـود.

»جامعه روسـتایی و نیازهای آن« پژوهشـی بود 
کـه فرامـرز رفیـع پـور در 32 روسـتای اسـتان 
یـزد انجام داد، روشـهای سـاخته و پرداخته این 
پژوهـش مـورد اسـتقبال محافـل علمـی آلمـان 
مهمتریـن  از  کتـاب  ایـن  و  گرفـت  قـرار  نیـز 
کتاب هـای پژوهشـی اسـت کـه در دوره معاصر 
در عرصه جامعه شناسـی روسـتایی نوشـته شـد.

فرامـرز رفیع پـور در 1320 شمسـی، در تهـران 
در  را  دبیرسـتان  دیپلـم   ،1339 در  شـد.  زاده 
رشـتٔه  کارشناسـی   ،1345 در  گرفـت.  تهـران 
کشـاورزی و در 1347، کارشناسـی ارشـد رشتٔه 
از دانشـگاه  »اقتصـاد اجتماعـی کشـاورزی« را 
رفیع پـور  کـرد.  دریافـت  آلمـان  هوهن هایـم 
همچنیـن دکترای علوم اجتماعـی را در 1352، 
از دانشـگاه هوهن هایـم اشـتوتگارت و دکتـرای 
روش تدریـس را در 1353، از دانشـگاه کاسـل 
توانسـت   ،1366 در  و  گرفـت  ویتثنهـاوزن 
پروفسـوری(  )رسـاله   Habilitation درجـٔه 
از  را  روسـتایی«  توسـعه  »جامعه شناسـی  در 

بگیـرد. اشـتوتگارت  هوهن هایـم  دانشـگاه 
پروفسـوری  درجـٔه  دریافـت  از  پـس  رفیع پـور 
 1366 از  اشـتوتگارت  هوهن هایـم  دانشـگاه  از 
و  کـرد  تدریـس  دانشـگاه  ایـن  در   ،1383 تـا 
بـا  نیـز  بهشـتی  دانشـگاه شـهید  در  هم زمـان 
سـمت استادی مشـغول تدریس شـد. همچنین 
در 1367 )89-1988( اسـتاد مدعـو دانشـگاه 

ویسکانسـین - مدیسـون آمریـکا بـود.
در 1371، اسـتاد نمونه دانشـگاه شـهید بهشتی 
و در 1375 بـه عنـوان اسـتاد نمونـه مؤسسـات 
آمـوزش عالـی ایـران انتخـاب شـد. در 1379، 
شـورای  انسـانی  علـوم  کمیسـیون  عضـو  نیـز 
هیـأت  عضـو   ،1382 در  کشـور،  پژوهش هـای 
ممیزه دانشـگاه شـهید بهشـتی، و در 1384، به 
عضویت شـورای دانشـگاه شهید بهشـتی درآمد.

دکتـر فرامـرز رفیع پـور همچنیـن از 1382 تـا 
1385، رئیـس دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی 
دانشـگاه شـهید بهشـتی بـود و در 1386، بـه 
سرپرسـتی کمیتـه علـوم اجتماعـی شـورایعالی 

فرامرز رفیع پور؛ نویسنده
و جامعه شناس برجسته ایرانی
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روزی مرحــوم آخونــد کاشــی مشــغول 
ــه  ــه شــخصی باعجل ــد، ک ــن بودن وضوگرفت
آمــد وضوگرفــت و بــه داخــل اتــاق رفــت و 

ــاز ایســتاد، ــه نم ب
ــی  ــوم کاش ــه مرح ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــت و هم ــو می گرف ــت وض ــی بادق خیل
ــی آورد؛  ــا م ــه ج ــو را ب ــه وض آداب و ادعی
تــا وضــوی آخونــد تمــام شــود، آن شــخص 
ــده  ــم خوان ــود را ه ــر خ ــر و عص ــاز ظه نم

ــود، ب
بــه هنــگام خــروج بــا مرحــوم کاشــی رو بــه 

رو شــد. ایشــان پرسیدند: 
چه کار می کردی؟ ...

گفت: هیچ.
فرمود: تو هیچ کار نمی کردی؟

ــد  ــر بگوی ــه اگ ــت ک ــه! می دانس ــت: ن گف
ــدم، کار بیــخ پیــدا می کنــد، نمــاز می خوان

آقا فرمود: مگر تو نماز نمی خواندی؟
گفت: نه!

آخونــد فرمــود:  مــن خــودم دیــدم داشــتی 
ــدی، ــاز می خوان نم

گفت: نه آقا اشتباه دیدی،
سؤال کردند: پس چه کار می کردی؟

گفــت: فقــط آمــده بــودم بــه خــدا بگویــم 
مــن یاغــی نیســتم، همیــن،

ایــن جملــه در مرحــوم آخونــد )رحمــه اهلل( 
خیلــی تأثیــر گذاشــت،

ــد  ــوال آخون ــت از اح ــر وق ــا ه ــا مدت ه ت
ــی  ــال خاص ــا ح ــان ب ــیدند،  ایش می پرس

می فرمــود: 
من یاغی نیستم.

ــه  ــم ک ــم می دونی ــون ه ــا خودم ــا م خدای
ــم ...  ــو نکردی ــی ت ــان خدای ــی در ش عبادت
نمــاز و روزه مــان اصــًا جایــی دســتش بنــد 
ــا  ــه:  خدای ــم ک ــم بگی ــط اومدی نیســت فق

ــم ... ــتیم ... بنده ای ــی نیس ــا یاغ م
اگــه اشــتباهی کردیــم مــال جهلمــون بــوده 

...
الهی و ربی من لی غیرک ...

برترین
مسـئولین  از  سـال  چهـار  کاواسـاکی  گای 

بـود.  اپـل  شـرکت 
را  کسـانی  الـف  سـطح  »افـراد  می گویـد:  او 
کـه حتـی از خودشـان هـم بهترند اسـتخدام 

. می کننـد
 امـا واضـح اسـت کـه افـراد سـطح ب افـراد 
بتواننـد  تـا  می کننـد  اسـتخدام  را  ج  سـطح 
نسـبت بـه آن هـا حـس برتری داشـته باشـند 
و افـراد سـطح ج افـراد سـطح د را بـه خدمت 

می گیرنـد.
 اگـر تـو شـروع بـه اسـتخدام افـراد سـطح ب 
کـرده ای، منتظـر بـاش آن چه اسـتیو جابز آن 
را »انفجـار ابله هـا« نامیـد در سـازمان تـو رخ 

دهد.«
به بیان دیگر، با شـروع اسـتخدام افراد سـطح 

ب، سـرآخر به جایـی می رسـی کـه بـا افـراد 
پایین تریـن سـطح سـروکار خواهی داشـت. 

توصیه
 افرادی را اسـتخدام کن کـه از خودت بهترند. 
اثر مرسـوم بـه دانینـگ کروگر در مـورد افراد 
پایین تریـن سـطح صـادق اسـت: بی عرضه هـا 
خـود  بی لیاقتـی  ابعـاد  گرفتـن  نادیـده  در 
بااسـتعدادند. ایـن افـراد دچار توهـم برتری اند 
فکـری  خطاهـای  ارتـکاب  بـه  را  آن هـا  کـه 
بیشـتری وامـی دارد و در نتیجـه یک چرخه ی 
معیـوب می سـازد کـه در طـول زمـان دریایی 

از اسـتعداد را تخریـب خواهـد کـرد.

رولـف  اندیشـیدن«  شـفاف  »هنـر  )کتـاب: 
دوبلـه(

عشق همین
خنده های
ساده توست
عشق همین خندههاي 
ســـادهتوست
وقتی با تمام 
غصه هایت می خندی
تا از تمام غصه هایم 
رها شوم.

کیکاووس یاکیده

یک خاطره
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 مرور سریع 
 41/۰3/43۵۹ اهللرحمه خمینی امام رحلت سالگرد هفتمین و بیست مراسم در رهبر انقالب بیانات


 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 


 مطالعه بیشتر


 امام خمینی )ره(، 


 یانقالب متعبد   مومن  


 )به عراج کردم سؤال ایشا  از وقتی یک که هم بنده. داشتند ایس ماه شعباا  بابرکت ایام به و مضعامین این به و شعبااییه مناجات به امام خمینی)ره 


 .بود شبااییّه مناجات همین را، دعا آ  میدادید ترجیح و آ  روی بر کردید تکیه ایشا  که دعاهایی از یکی دعاها،


 است ایقالبی است، متباد است، مومن. است جامع صفت یک ایمکرده توصیف آ  با را امام ما کمتر که ایقالبی متبادِ مومنِ صفت. 


 بودید غضاناک همواره امام به یسات که هم مادی هایقدرت. است آ  متضمن ایقالب یکلمه که خصوصیاتی این یهمه پیشعوای یبنی ایقالب، امام، 


 .امام ایقالبیگری صفت بود، صفت این خاطر به بیشتر بزرگوار، امام از میهراسیدید الاته و بودید عصاایی


 خدا دین حاکمیّت در میشود خالصه دادید حرکت آیها سمتبه را ما ایقالب، امام و ایقالب که ییهدفها. 


 شدیم یاکام و مایدیم عقب کردیم، غفلت جهادی حرکت و ایقالبیگری از هرجا و رفتیم پیش کردیم عمل ایقالبی هرجا ما امام، رحلت از ببد. 


 برای است پرسود تجارت یک این دارد؛ وجود منافع ها،هزینه آ  برابرِ صدها امّا اسعت شعده پرداخت سعنگینی هایهزینه ایقالب آورد  دسعتبه برای 


 .است شده بیشتر و ترکال  منافع امّا تر،تحمّلقابل و ترساک هاهزینه آمدیم، جلو هرچه ...ملّت


 ار ایقالب مبنای اگر... است بوده امام کنار در ماارزات دروا  در در یا است بوده امام دورا  در که است کسی آ  فقط ایقالبی کنیم گما  که خطاست 


 .بود خواهیم هاپیروپاتال ما همین ایقالبی بگیریم این


  که تاس این مهم... اسعت خطا هم این ایقالبی ضعدّ یا ایقالبی غیر به بکنیم متّهم را یکرد، حرکت کامل طوربه یا خوب در عمل ایقالبی یهرکسعاینکه 


 .بکند تطایق شاخصها آ 


 مناسبت به پیام


 سالگرد اولین


 حضرت ارتحال


  (ره)خمینی امام


۰۱/۱۰/۰۰۳۱ 


های شاخص


 گریانقالبی


 رفط یک به روزی هر یبنی است؛ افراطی گراییعمل پایاندی، این مقابل ییقطه.. .است اسالم اساسی و مانائی ارزشهای به پایاندی ،اوّل شاخص 


 .کشاید  طرف یک به را ایسا  ایحادثه هر و رفتن


 است یاامیدی و کاریمحافظه و تنالی آ ، مقابل ییقطه[. است] آرمایها از یکرد  یظرصرفِ و آرمایها به رسید  برای بلند همّت دوّم، شاخص. 


 رد ک حفظ را یظام و کشور استقالل مسائل این یهمه در المللی؛بین و جهایی ای،منطقه داخلی، استقالل. است استقالل به پایاندی سوّم شاخص. 


 بکنیم ایتخاب ایرایی - اسالمی زیدگی ساک را، زیدگی ساک که است این در فرهنگی استقالل. است ترمهم اینها یهمه از فرهنگی استقالل. 


 نماز هایخطبه


 تهران یجمعه


 امام حرم در


  (ره) خمینی


۰۱/۱۰/۰۰۳۱ 
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 هایی،ج اقتصاد در کند ادغام را اقتصادش کشوری یک اینکه .. .است جهایی یجامبه اقتصاد یهاضمه در یشد  هضم -خالصه طوربه- اقتصادی استقالل 


 .است شکست این است، ضرر این است، خسارت این ییست؛ افتخار


 خطا یشود،م تأمین خارجی گذاریسرمایه با صرفاً کشور اقتصاد رویق کنیم خیال ما اینکه ... آیدمی دستبه مقاومتی اقتصاد با تنها اقتصادی استقالل 


 .است داخلی و درویی ظرفیّتهای کرد  فّبال خارجی، گذاریسرمایه از ترمهم.. .است


 که است این یکی آ  مقابل ییقطه.. .باشیم داشته حسّاسیّت دشمن حرکات برابر در بشناسیم، را دشمن. دشمن برابر در حسّاسیّت: چهارم شاخص 


 .است توطئه یک ما یظربه توطئه، توهّم کرد  مطرح این خود ...میکنند ایکار را دشمن اصل ببضی


 خورد خواهد را اشسیلی و شده مرتکب بزرگی خطای کرد، اعتماد آمریکا به اگر میکند، کار اسالم یام به و اسالم برای که جریایی و فرد هر. 


 که آرمایهایی تحقّق راه در که است این اجتماعی تقوای ...[است] فردی تقوای از غیر که ؛ سیاسی و دینی تقوای شاخص، آخرین و پنجم شاخص 


 .بکند پرهیز کند، استفاده آ  از میتواید دشمن که هاییلغزشگاه از ایسا  یبنی سیاسی تقوای.. .کنیم تالش است، کرده مطالاه ما از اسالم


های رهبری توصیه


 به مردم و مسئوالن


 کنیدب تبمّق آ  در کنید، پیدا اُیس امام ىیامهوصیّت با بخوایید، را امام ىیامهوصیّت کنند؛ پیدا اُیس آ  با و بخوایند ما عزیز جوایهاى را امام ىصحیفه. 


 از ستد آمریکا بکنیم، هم تنازل ما اگر که است این تجربه این. کنیم فراموش یااید را تجربه این کردیم؛ پیدا اىهسته مذاکرات در ما اىتجربه یک 


 .بریمیدارد خودش مخرّب یقش


  [ اىهسته ىقضیّهدر] بدعهدِ  بدقولِ طرفِ  آ [ ولى]  داد، ایجام را خودش تبهّدات اسالمى جمهورى کرد؛ تبهّداتى یک - باشد آمریکا که - طرف 


 .است کرده دبّه اال  تا میکند؛ دبّه دارد بدحساب


 باشند هم کنار در همه باید ملّت و دولت اّما خود جاى به هم ایتقاد حتّى و یظرهااختالف ،ایتخاباتى رقابتهاى ...یزیید هم به را ملّت و دولت اتّحاد. 


 وجهتىد و دوجریایى حرفها آ  از که بشود زده حرفهایى اینکه ...کند غلاه منطق بر احساسات، مطلقاً یا جناحى احساسات یا شخصى احساسات یگذارید 


 .است کشور ضرر به بشود، استفاده یظام ىمجموعه در یا ملّت داخل در گرىدوقطاى و تخاصم و


 کشیده گویاگویى جاهاى به آ  امتداد امّا است آمریکا آ  مرکز و آ  قطب در که دارد وجود اىجاهه یک. است جاهه یک با تقابل آمریکا، با تقابل 


 .باشید جاهه این ىهمه مراقب که است این مبنایش بود، باید آمریکا ىخصمایه حرکت مواظب ...میشود


 دشمن ماما با است، دشمن یظام با است، دشمن ایقالب با که دشمنى با فاصل خطوط یگذارید. باشد برجسته و باشد یظر در باید دشمن با فاصل خطوط 


 .بشود ریگکم است،


 پیروزید شما دشمن چشم کورى به: بدایید! عزیز جوایا  عزیز، ملّت. باشید داشته اطمینا  و اعتماد «یَنصُرکُم اللَّهَ تَنصُرُوا اِ » ىوعده به. 


 دیدار در بیانات


 اعضای و رئیس


 خبرگان مجلس


  رهبری


۱۳/۱۰/۰۰۱۱ 
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واژگان کلیدی


بیانات رهبر انقالب در 
مراسم سالگرد رحلت 
امام خمینی رحمه اهلل
43۵۹/۰3/41


ریانقالبیگ
حاکمیّت 
دین خدا


تجربه 
مذاکرات


اتّحاد 
دولت و 
ملّت 


جبهه 
دشمن


تقوای 
سیاسی تقوای 


دینی


جهاد کبیر


پایبندی 
به مبانی 
اسالمی


عمل 
انقالبی


استقالل 
کشور


آرمانهای 
انقالب
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 یجزئیات تکمیل


گریهای انقالبیشاخص  


 انقالب اساسی ارزشهای و مبانی به پایبندی -۰


 آنها به رسیدن برای بلند همت و انقالب آرمانهای هدفگیری -2


 فرهنگی اقتصادی، سیاسی، استقاللکشور:  یجانبههمه استقالل   به پایبندی -۰


 (کبیر جهاد) آن از تبعیت عدم و دشمن نقشه و دشمن کار و دشمن برابر در حساسیت -۱


 سیاسی و دینی تقوای -۱


 ابعاد حاکمیت دین خدا


 اجتماعی عدالت -۰


 فقر کنیریشه -2


 جهل کنیریشه -۰


 استضعاف کنیریشه -۱


 اسالمی ارزشهای منظومه برقراری -۱


 اجتماعی آسیبهای کنیریشه -۳


 کشور معنوی  و اخالقی ،جسمی سالمت تأمین -7


 کشور علمی پیشرفت -۳


 ایرانی ملی هویت و ملی عزت تأمین -۱


 المللی بین اقتدار تأمین -۰۱


 ظرفیتهای  خدادادی کردن فعال -۰۰


 مبانی و ارزشهای اساسی نظام اسالمی


 آمریکایی اسالم مقابل در ناب اسالم به پایبندی -۰


 مردم بودن محور -2


 انحرافها از پرهیز با البتّه محیط، با تعامل و تکامل، به تحوّل، به اعتقاد پیشرفت، به اعتقاد -۰


 خطاها و


 محرومان از حمایت -۱


 عالم ینقطه هر در مظلومان از حمایت -۱












 


 گری، انقالبی بودن و انقالبی ماندن پنج شاخص انقالبی
 14/03/95 ینیحرم امام خم درمطرح شده در بیانات رهبر انقالب 


1 
 یو ارزشها یبه مبان یبند یپا


 سالم و انقالبا یاساس


ام صعبن  رعمدمم انعاام    بنده در سال گذشته در همین جلسه راجع  بعه انعاام ااع    


 مرع  اسعتمم د    تاگعم انعن یانننعدج دجعاد داشع ت  مرع       ممم  هاس اساسم اا آا


در تند باد  اادث انعن  مرع  تیییعم ییعدا امیانعد اگعم انعن         مقیم خااهد باداست


گمانم افماطم اسع م نننعم هعم     یاننندج دجاد اداش  اقطه اقابل انن یاننندج عمل


 مردزج به نک طمف رفتنت هم  ادثه اج ااسان را به نک طمف رشاادن


2 
هدفگیری آرمانهای انقالب و 
 همت بلند برای رسیدن به آنها


 دهنع آقعا فا  نعد نرنندم بگا جدیاا را دچار اااا ججاانه د جاااها رنند ما مسن مبنض


از  مناسع  رعه همگعن ان عمف اشعا      ننع ! ممم شاخص ددم امیرس م! امشادیادارد! ام


 در اقابل فشارهام مناشا میبلندم تسل جبه آن اهداف بلند د آراااها دنیرس


 پایبندی به استقالل کشور 3


]دشعمن را    بنع فم ماسع یس ج نعه یاس  ره اعا در زا  ننا شناننا ماسیاستقالل س


را  ماس  ره سنک زاعدگ  نندر اره از همه اهمتم اس   مممم استقالل فمهنگمناخار


هضعم اشعدن در    جممم اسعتقالل اقت عاد  میااتخعا  بانع   مماانا ماسالا مسنک زادگ


 اس م مهاضمه اقت اد جاانه جهاا


4 
و نقشه حساسیت در برابر دشمن 


 دشمن و عدم تبعیت از آن
باند دشمن را شناخ ت اقشه اد را فهمیدت از تننی  دشمن سم بعاز زد  انعن شعاخص    


 اام اهاده اس م «جهاد رنیم» تقمآن تچهارم ره انن عدم تننی  را عمض رمدنم


 تقوای دینی و سیاسی 5


را از اا خااسته اسع م   نهانبه آراااها یابند بادت اسالم ا دنره با مناا عمض رمد ناهنا


اسع م   منند جآن تقاا  ناس  د رعا مننخااس  د کن ننااس م  منند فیتال کن


ره  نمها ااسان از لینشگاه مننن ماسیس جم تقاا اس نیهم همماه هم ماسیس جتقاا


 باندم نیاز آن استفاده باند یمه تااادیدشمن ا


 









