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اردیبهشت 95سال هفتمنشریه داخلی سازمان بازرسی کل کشور

دیدار رییس سازمان بازرسی کل کشور 
با وزیر نظارت چین

ــن  ــرکت در نهمی ــور ش ــی به منظ ــه در رأس هیئت ــراج ک ــر س ناص
اجــاس ســالیانه و مجمــع عمومــی انجمــن بین المللــی مســئولین 
مبــارزه بــا فســاد وارد پکــن پایتخــت چیــن شــده بــود، روز دوشــنبه 
ــن  ــارت چی ــر نظ ــیان وزی ــگ شوش ــا هوان ــت ب ــتم اردیبهش بیس
ــا  ــف همکاری ه ــث مختل ــوص مباح ــا وی در خص ــرد و ب ــدار ک دی

ــت. ــو پرداخ ــه گفت وگ ب
ــی  ــن بین الملل ــی انجم ــع عموم ــالیانه و مجم ــاس س ــن اج نهمی

مســئوالن مبــارزه بــا فســاد طــی روزهــای چهارشــنبه الــی جمعــه 
ــا فســاد و  ــارزه ب ــات مب ــا حضــور مقام ــی ٢٤ اردیبهشــت( ب )٢٢ال
روســای دســتگاه های نظــارت و بازرســی بیــش از ١٠٠ کشــور در 
شــهر تیانجیــن چیــن برگــزار شــد. اجــرای تفاهم نامــه امضاءشــده 
میــان دو کشــور، تعامــل و افزایــش همــکاری در خصــوص اســترداد 
ــه  ــده ازجمل ــده ش ــی پناهن ــدان مال ــدن مفس ــن و بازگردان مجرمی

مباحــث ایــن دیــدار بــود.

ایـران می توانـد قلّـه  تمـّدن اسـامی قرار 
کننـد.   تـاش  بایـد  مسـئولین  بگیـرد. 
هرکس مسـئول اسـت حّق آن مسـئولّیت 
را اداء کنـد و تـاش الزم را انجـام بدهـد.

)بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران به 
مناسبت هفته کارگر-1395/2/8(
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یادداشت 
مدیر مسئول

ماه شـعبان ماهی اسـت منسـوب به پیامبـر بزرگوار 
کـه  فرمودنـد: شـعبان مـاه من اسـت و رمضـان ماه 

امـت من. 
مـاه شـعبان یکـی از سـه مـاه پرفضیلتـی اسـت که 
هـر انسـان مؤمنـی می توانـد از آن بـرای نزدیـک 
شـدن به خداونـد و پیامبر یاری جویـد و خود را در 
چشمه سـار ایـن مـاه، پـاک نمایـد و به سـوی کمال 

رود. 
ازجملـه فضایـل ایـن مـاه  می تـوان بـه  مولودهای 
مبارک اشـاره کرد. سـوم شـعبان روز میاد حضرت 
امـام حسـین )علیه السـام( و چهارم میـاد حضرت 
میـاد  شـعبان  پنجـم  و  )علیه السـام(  ابوالفضـل 

پربرکـت امام سـجاد )علیه السـام(.
نیمـه شـعبان نیز شـب و روزی اسـت که به راسـتی 
شـأن و شـرافت و قدر و منزلت بسـیار باالیی دارد و 

روز میـاد حضـرت امام زمان )عج( اسـت.
 شـعبان مـاه عبـادت، دعـا و مـاه گشـوده شـدن 

درهـای رحمـت حـق بـر بنـدگان اسـت.
 بایـد از فرصت هـا اسـتفاده کـرد.  بـا تمریـن تقوا و 
انـس با قرآن به خودسـازی بپردازیـم و با ذخیره ای 
کـه از ایـن مـاه می گیریـم، مناجـات پر مضمـون را 
بـا نفس حقیقـی بخوانیـم. می توان بـا تهذیب نفس 
و خودسـازی، اعتقـادات و باورهـای دینـی خـود را 

تقویـت نماییم.
بیاییـم در ایـن مـاه عظیـم بـا خـود تعهـد کنیـم 
از دروغ، غیبـت،  باشـیم،  زبـان خـود  کـه مراقـب 
تهمـت، سـخنان لغـو و بیهـوده، تنبلـی، بداخاقی، 
سـخن چینی و.. . کـه موجب دوری از خـدا و از بین 
بـردن ارزش و ثـواب عبادت می شـود، اجتناب کنیم 
تـا تـرک معاصـی، ملکـه وجودی ما شـود. اسـتغفار 
و پـاک شـدن از گناهـان موجـب  خواهـد  شـد از 
فضیلت هـای مـاه مبـارک رمضـان بهتـر بهره منـد 
شـویم.  شـعبان مقدمـه ای اسـت بـرای رسـیدن به 

مـاه مبـارک رمضان. 

در بـاب ایثـار گفته انـد، یعنـي نثـار، نثار هـر چیز اعـم از مـادي و معنوي 
بـه دو شـرط: در عیـن نیـاز و باانگیزه عشـق به عالم سـاز.

در مـورد شـرط اول قـرآن کریـم می فرمایـد: »ویوثـرون علـي انفسـهم و 
لـو کانـوا بهـم خصاصـه« ایثـار می کنند بـر نفس هایشـان و لو بـه آن نیاز 

باشند. داشـته 
در سـوره مبارکـه دهـر خداونـد بـه  شـرط دوم این چنین اشـاره مـی دارد. 
ََّمـا نُْطِعُمُکـْم  َعـاَم َعلَـی ُحبِّـِه ِمْسـِکیًنا َویَِتیمـاً َوأَِسـیراً ، إِن »َویُْطِعُمـوَن الطَّ
لَِوْجـِه اهللِ اَل نُِریـُد ِمنُکـْم َجَزاء َواَل ُشـُکوراً «. به نیازمنـدان طعام می دهند، 
صرفـاً بـه خاطـر خـدا و رضاي او و بـدون توقع و درخواسـت هیـچ پاداش 

یا چشم داشـتی از کسـي.
در تاریـخ می تـوان بـه دو نمونـه کامل ایثار برخـورد کرد. یک بـار درجایی 
کـه علـی )ع(، به جـای پیامبـر در بسـتر خوابید. بـار دیگر، آن هنـگام بود 
کـه عبـاس )س( بـر شـریعه فرات وارد شـد و آب را به دهـان نزدیک کرد، 

ولـی ایثـار و جوانمردی، اجازه نوشـیدن آب را بـه او نداد.
ایثـار سـخت اسـت، چه مـادی و چـه معنـوی. هرکـس نمی توانـد ایثارگر 
باشـد. مگـر در مکتـب علـی و عبـاس حاضـر بـوده باشـد و از برکـت آنان 

سـیراب شـده باشد.
در سـال ها پیش جنگی رخ داد. یک طرف آن شـروری بود که از انسـانیت 
هیـچ بویـی نبـرده بـود. طـرف دیگـر تعدادی جـوان عاشـق به علـی )ع(، 
حسـین )ع( و عبـاس )ع(. ایـن بچه هـا از هنگام تولد در بغـل مادران خود 
روضـه عباس شـنیده بودند و اشـک های مادرانشـان که همواره در سـوگ 
جوانمـرد کربـا می گریسـتند، بـر گونه هـای خـود احسـاس کـرده بودند. 
ایـن قطـرات اشـک در رگ و بـر پوسـت آنـان جاری شـده بـود و همـه ی 
آن ها عباسـی شـده بودنـد. هنگامی که آن شـرور با سـپاه تا دندان  مسـلح 
خـود بـه سـرزمین ایـن بچه هـا که عـده ای از آن ها جـوان و نوجوان شـده 
بودنـد، حملـه کرد، شـور عباسی شـان بـه جوش آمد. سـرازیر بـه جبهه ها 
شـدند و خاطراتی به جا گذاشـتند که گویا عباس سـوار بر اسـب در کربا 
می رزمـد و می خروشـد. عـده ای از آنان بـه تبعیت از امامشـان در کربای 
ایـن سـرزمین شـهید شـدند وعـده ای نیز بـه اسـارت رفتند وعـده ای هم 
مجـروح شـدند. اینـان در قبال ایثارشـان چیزی نمی خواسـتند؛ جز رضای 

حضـرت حق.

عبدالعلی زارعیان جهرمی
مسئول امور ایثارگران سازمان

شعبــــــــــــــــان 
معبری می زنیم به عمق روزهای ماه فرصت ها

پرخاطره  ایثار

در حال و هواي والدت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس )س(

ایثار سخت است، چه مادی و چه معنوی. 
هرکس نمی تواند ایثارگر باشد. مگر در مکتب 
علی و عباس حاضر بوده باشد و از برکت آنان 
سیراب شده باشد.
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عبدالعلی زارعیان جهرمی

تبیین 
تبصره )9( 

قانون 
ممنوعیت 

تصدی بیش 
از یک شغل

بـرای  اهدافـی  اساسـی،  قانـون  دوم١  اصـل  در 
جمهـوری اسـامی ایـران تعییـن شـده و در اصل 
سـوم٢ بـرای نیـل بـه آن اهـداف، دولـت را موظف 
امـور  بـرای  را  امکانـات خـود  اسـت همـه  شـده 
مختلـف از جملـه: »رفـع تبیعضـات نـاروا و ایجـاد 
امکانـات عادالنـه بـرای همـه، در تمـام زمینه های 
مـادی و معنـوی« و »پـی ریـزی اقتصـاد صحیـح 
و عادالنـه بـر طبـق ضوابـط اسـامی جهـت ایجاد 
رفـاه و رفـع فقـر و بـر طـرف سـاختن هـر نـوع 
محرومیـت در زمینه هـای تغذیـه و مسـکن و کار 

و بهداشـت و تعمیـم بیمـه« بـه کار گیـرد. 
بـه طوری که ماحظه می شـود؛ داشـتن شـغل به 
عنـوان حـق اولیـه همـه احاد ملـت مـورد پذیرش 
و تاکیـد قانـون گـذار قـرار گرفتـه اسـت. مسـلماً 
اجـرای ایـن تکالیف مسـتلزم رفـع تبعیضاتی بوده 
کـه ممکن اسـت از سـوی ماموران صاحـب قدرت 
و نفـوذ در دسـتگاه های دولتـی اعمـال شـود. بـر 
همیـن اسـاس قانـون گذار مبـادرت بـه وضع اصل 
)١٤١( قانـون اساسـی نمـود. به موجـب این اصل؛ 
» رییـس جمهـور، معاونان رییس جمهـور، وزیران 
و کارمنـدان دولـت نمی تواننـد بیـش از یک شـغل 
دولتـی داشـته باشـند« و داشـتن هـر نـوع شـغل 
دیگر در موسسـاتی که تمام یا قسـمتی از سـرمایه 
آن متعلـق بـه دولـت یـا موسسـات عمومی اسـت 
و نمایندگـی مجلـس شـورای اسـامی و وکالـت 
دادگسـتری و مشـاوره حقوقـی و نیـز ریاسـت و 
مدیریـت عامـل یـا عضویـت در هیأت مدیـره انواع 
مختلـف شـرکت های خصوصـی، جـز شـرکت های 
ممنـوع  آنـان  بـرای  موسسـات  و  ادارات  تعاونـی 

شـد. در ایـن اصـل فقـط سـمت ای آموزشـی در دانشـگاه ها و موسسـات تحقیقاتـی از حکم  
ممنوعیـت مسـتثنی گردید. 

در سـال ١373 مجلـس شـورای اسـامی بـه منظـور اجرایـی نمـودن اصـل یادشـده، قانون 
ممنوعیـت تصـدی بیـش از یـک شـغل مشـتمل بر یک مـاده واحـده و 9 تبصره بـه تصویب 
رسـاند. در ایـن قانـون ضمـن ممنوعیـت تصدی بیـش از یک شـغل دولتی در دسـتگاه های 
دولتـی، در تبصـره )٤(، تصـدی هر شـغل دیگر برای کارکنـان دولت در موسسـاتی که تمام 
یـا قسـمتی از سـرمایه آن متعلـق بـه موسسـات عمومی اسـت،  ممنـوع شـد. در تکمله این 
موضـوع )در تبصـره )9( قانـون(، کلیـه سـازمان ها، نهادهـا و ارگان هایـی کـه بـه نحـوی از 
بودجـه عمومـی اسـتفاده می نماینـد و شـرکت ها و موسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولت و 
موسسـاتی که شـمول قانون بر آن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت را مشـمول آن قانون دانسـت. 
در شـمول قانـون ممنوعیـت تصـدی بیـش از یک شـغل، بـر شـرکت ها و موسسـات دولتی 
و وابسـته بـه دولـت و موسسـاتی کـه شـمول قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکـر نـام اسـت، 
ابهـام وجـود نـدارد. چـرا کـه مشـاغل این تاسیسـات حقوقـی، شـغل دولتی تلقی می شـود، 
نگرش هـای متفـاوت در شـمول سـازمان ها، نهادهـا و ارگان هایـی می باشـد که بـه نحوی از 

بودجـه عمومـی اسـتفاده می نمایند. 
در مـورد ایـن کـه چرا قانون گذار اساسـی دامنـه اصل )١٤١( را توسـعه داده، باید اسـتدالل 
شـود، مطابق اصل )7١( قانون اساسـی، مجلس شـورای اسـامی در عموم مسـایل می تواند 
وضـع قانـون کنـد. بنابرایـن توسـعه محدودیت ها مصـرح در  اصـل )١٤١( قانون اساسـی با 
اصـول قانـون مذکـور در تعـارض نبـوده، کما ایـن که شـورای محتـرم نگهبان، قانـون وضع 

شـده مجلس شـورای اسـامی را خاف قانون اساسـی ندانسـته است. 
امـا در مـورد ایـن موضوع کـه؛ کلیه سـازمان ها، نهادهـا و ارگان هایی که به نحـوی از بودجه 
عمومـی اسـتفاده می نماینـد، شـامل چـه سـازمان هایی اسـت، با توجه بـه این که بـرای دو 
عبـارت قسـمت صـدر تبصره )یعنـی »سـازمان ها، نهادهـا و ارگان ها« و »بودجـه عمومی«(، 
تعریفـی در قوانیـن ماحظـه نمی شـود، در این مکتوبه در صدد هسـتیم این عبـارات تبیین 

می شود.

1. عبارت سازمان ها، نهادها و ارگان ها
١-١. در تعریـف »سـازمان« مرحـوم دکتر لنگرودی3 آورده اسـت؛ »الف( گـروه یا چند نفر از 
افـراد انسـان کـه یـک هـدف اجتماعـی را تعقیب می کننـد و برای وصـول به آن هـدف تابع 

به موجب اصل ١٤١ قانون اساسی »رییس جمهور، 
معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت 
نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند« 
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یک رشـته قوانین امری هسـتند ... ب( تشـکیات اداری یک موسسـه 
رسـمی و غیر رسمی ...« 

بـا لحـاظ  بنـد دوم تعریـف مذکـور می بینیـم، مقنن در بنـد )ت( ماده 
)١( قانـون اسـتخدام کشـوری٤ و مـاده )١( قانـون مدیریـت خدمـات 
می گویـد:  چنیـن  ایـن  »وزارت خانـه«  تعریـف  مقـام  در  کشـوری، 
»وزارت خانه واحد سـازمانی مشـخص اسـت کـه ...«  و یـا در ماده )٢( 
قانـون مذکـور آمـده اسـت: »سـازمان ها و مسـتخدمین مشـروح زیر از 
نظـر اسـتخدامی تابـع مقررات خـاص خود هسـتند« و یا در مـواد )٢( 
و )3( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری5، قانون گـذار در مقـام تعریف 
»موسسـه دولتـی« و »موسسـه و نهـاد عمومـی غیـر دولتـی« آن هـا 
را واحـد سـازمانی مشـخص می دانـد. از عبـارات فـوق بـه طـور کلـی 
چنیـن اسـتنباط می شـود کـه: سـازمان یک تاسـیس حقوقی اسـت و 
می توانـد دارای ماهیـت عمومـی یـا خصوصی باشـد و بر آن هـا عناوین 
مختلفـی )از جمله: وزارت خانه، موسسـه، سـازمان، بنیاد، ...( بار شـود. 
بـه عبـارت دیگـر بایـد گفت: مـراد قانون گـذار از بـه کار بـردن عبارت 
»سـازمان« در تبصـره )9( قانـون مـورد بحـث، مفهـوم عـام آن بـوده 

ست.  ا
انقـاب   نهادهـاي  »فرهنگ نامـه  مطابـق  »نهـاد«  از  منظـور   .٢-١
اسـامي«، بـه سـازمان ها و بنیادهایـی کـه پـس از پیـروزی انقـاب 
اسـامی بـرای تحقق بخشـیدن به اهـداف انقاب ایجاد شـد، »نهادها« 

می شـود. گفتـه 
بـه عبـارت دیگر اصطـاح »نهـاد« بعد از انقـاب اسـامی وارد ادبیات 
حقـوق اداری کشـور شـد. اغلـب نهادهـا پـس از تأسـیس، زیـر نظـر 
بنیان گـذار جمهـوری اسـامی ایـران حضـرت امـام خمینـی یـا مقـام 
خط مشـی فعالیت  مقـام،  آن  توسـط  و  گرفتنـد  قـرار  فقیـه  والیـت 
آن هـا مشـخص  شـد، ولـی بـه مـرور و بـا مشـخص تر شـدن وظایـف 
و مسـئولیت ها، بعضـی از ایـن نهادهـا درهـم یـا در ارگان هـای دولتـی 

ادغـام  گردیدنـد. 
در طـول حیـات جمهـوری اسـامی و بنـا بـه اقتضـای زمـان، برخـی 
نهادهـای دیگـر بسـته به ضرورت تشـکیل شـده اسـت. ایـن نهادها به 
مـرور تکمیـل، ترمیـم، حـذف یـا زیـر نظـر یکـی از ارگان هـای دولتی 
رهبـری،  پرداختنـد. مجلـس خبـرگان  فعالیـت  بـه  و  گرفتنـد  قـرار 

مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی، سـپاه و... از آن جمله انـد. 
بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی، بنیاد علـوی، بنیاد پانزده خـرداد، جهاد 
سـازندگی، جهاد دانشـگاهی، نهـاد نمایندگی ولی فقیه در دانشـگاه ها، 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، شـورای عالـی جوانـان، بنیـاد شـهید 
انقـاب اسـامی، برخـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و نیـز 
کاربـردی، نهضـت سـوادآموزی و... از دیگـر نهادهـا هسـتند. در کنـار 
ایـن نهادهـا برخـی نهادهـای دیگـر منحـل یـا درهـم ادغـام شـده اند 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه انحـال شـورای انقـاب اسـامی پس از 
تشـکیل مجلـس شـورای اسـامی، ادغـام کمیته هـای انقاب اسـامی 
در نیـروی انتظامـی، تبدیل جهاد سـازندگی به یـک وزارت خانه  دولتی 

اشـاره کرد.
بـه طـور کلـی در معنای عـام، »نهـاد« گاهی بر کلمـهٔ »سـازمان« نیز 
اطـاق می شـود، اما »نهـاد« دارای ویژگی های اسـت که در سـازمان ها 
و مؤسسـات کمتـر وجـود دارد. )بـه لحـاظ بی ارتباطی موضـوع با اصل 

بحـث، از پرداختـن بـه ایـن ویژگی ها خودداری می شـود.(

3-١. »ارگان« در لغـت بـه معنـای عضـو و اندام آمـده و در اصطاحات 
اداری بر عضوی از یک سـاختار و تشـکیات حمل شـده اسـت.

بنـا بـه آن چـه گذشـت، بایـد گفـت: ایـن سـه اصطـاح متـرادف یک 
دیگـر بـه کار رفتـه و مـراد از آن هـا در تبصـره )9( قانـون ممنوعیـت 
تصـدی بیـش از یک شـغل، تاسیسـات حقوقی اسـت که بـه مثابه یک 

سـازمان اداری فعالیـت می نماینـد.  

2. عبارت بودجه عمومی
هرچنـد در قوانیـن تعریفـی از »بودجـه عمومـي« ماحظه نمی شـود، 
واژه  مفهـوم  از  اسـت.  اسـتفاده شـده  واژه  ایـن  از  دفعـات  بـه  ولـی 
»عمومـی« ایـن طـور به نظر می رسـد کـه »بودجه عمومـي« در مقابل 
بودجـه اشـخاص حقـوق خصـوص قـرار مي گیرد و مشـتمل بـر بودجه 

همـه دسـتگاه هاي عمومـی )اعـم از: دولتـي و غیردولتـي( اسـت. 
»بودجـه عمومـی« را نبایـد متـرداف با بودجه کل کشـور دانسـت. چرا 
کـه مطابـق مـاده )١( قانـون محاسـبات عمومـی، بودجـه کل کشـور؛ 
»برنامـه مالـی دولـت اسـت کـه بـرای یک سـال مالـی تهیـه و حاوی 
تشـکیل  زیـر  قسـمت های  از  و  می شـود   ... و  درآمدهـا  پیش بینـی 

می شـود: 
بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:. ١

 الـف( پیش بینـی دریافت هـا و منابـع تأمیـن اعتبـار کـه بـه طـور 
مسـتقیم و یـا غیر مسـتقیم در سـال مالـی قانون بودجه به وسـیله 
دسـتگاه ها از طریـق حسـاب های  خزانـه داری کل اخـذ می گـردد.

ب( پیش بینـی پرداخت هایـی کـه از محـل درآمدهـای عمومـی 
اختصاصـی  و  عمرانـی  جـاری  اعتبـارات  بـرای  اختصاصـی  یـا  و 
دسـتگاه های اجرایـی می توانـد  در سـال مالـی مربـوط انجـام گـردد.

بودجـه شـرکت های دولتـی و بانک هـا شـامل پیش بینـی درآمدها . ٢
و سـایر منابع تأمیـن اعتبار.

بودجـه مؤسسـاتی که تحت عنوانـی غیر از عناوین فـوق در بودجه . 3
کل کشـور منظور می شود.

 مـاده ٢. وزارت خانـه واحـد سـازمانی مشـخصی اسـت کـه بـه موجـب 
قانـون بـه ایـن عنـوان شـناخته شـده و یا بشـود.«

در  کشـور،  کل  بودجـه  تعریـف  می شـود؛  ماحظـه  کـه  طـوری  بـه 
فی المثـل  و  نیسـت  عمومـی  دسـتگاه های  همـه  بودجـه  برگیرنـده 
بودجـه شـهرداری ها را در بـر نمی گیـرد، در حالـی کـه ایـن دسـتگاه 

نمونـه بـارز دسـتگاه عمومـی تلقـی می شـود.
در هـر صـورت بـه نظـر می رسـد قانون گـذار در تبصـره )9( قانـون 
موصـوف، کلیـه نهادهـا و ارگان هایي کـه از »بودجه عمومي« اسـتفاده 
مي کننـد را مشـمول آن قانـون دانسـته اسـت. ایـن تصریـح قانـون به 
معنـاي آن اسـت کـه مقنـن در صدد بـوده که ممنوعیـت تصدي بیش 
از یـک شـغل را )عـاوه بـر کارکنـان دولـت( بـه کارکنـان بخش هـاي 
عمومـي غیـر دولتـي کـه بودجـه آنهـا جـزء بودجـه عمومي محسـوب 
مي شـود، تسـري دهـد. حتی بـا برداشـت تحت اللفظـي )ایـن تبصره(، 
شـاید فراتـر بتوان گفـت؛ مقنن می خواسـته ممنوعیت را بـه آن اندازه 
 توسـعه دهـد کـه حتـی کارکنـان دسـتگاه های غیـر عمومـی کـه بـه 
نحـوي از انحـاء از بودجـه عمومـي اسـتفاده مي کننـد )ایـن اسـتفاده 

حتـی یـک درصد باشـد( را شـامل شـود.  
                  

مقنن در صدد بوده که ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل را 
)عاوه بر کارکنان دولت( به کارکنان بخش هاي عمومي غیر 
دولتي که بودجه آنها جزء بودجه عمومي محسوب مي شود، 

تسري دهد.
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7. ترمینولوژی حقوقی )دکتر جعفری لنگرودی(
8. فرهنگ نامه نهادهاي انقاب  اسامي )نشر مرکز اسناد انقاب اسامی(

9. فرهنگ لغت عمید 
١٠. فرهنگ دهخدا

١١. فرهنگ اصطاحات اداری و بازرگانی )محمد حسن تفیه(
پی نوشت:

1. اصل دوم قانون اساسی تصریح می دارد:
»جمهوری اسامی، نظامی است بر پایه ایمان به:  

ــزوم تســلیم در  ــه او و ل ــه اال اهلل( و اختصــاص حاکمیــت و تشــریع ب ــا )ال ال ١( خــدای یکت
ــر امــر او.  براب

٢( وحی  الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 
3) معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 

٤( عدل خدا در خلقت و تشریع. 
5( امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقاب اسام. 

6( کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه  : 
ــر اســاس کتــاب و ســنت معصومیــن ســام اهلل  • اجتهــاد مســتمر فقهــای جامع الشــرایط ب

علیهــم اجمعیــن، 
• استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تاش در پیشبرد آنها، 

ــدل  ــط و ع ــلطه پذیری، قس ــلطه گری و س ــی و س ــتمگری و ستم کش ــه س ــر گون ــی ه • نف
ــن  ــی را تأمی ــتگی مل ــی و همبس ــی و فرهنگ ــادی و اجتماع ــی و اقتص ــتقال سیاس و اس

می کنــد.«
2. اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد:

ــه اهــداف مذکــور در اصــل  ــرای نیــل ب »دولــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت ب
ــرد:  ــه کار ب ــرای امــور زیــر ب ــات خــود را ب دوم، همــه امکان

١( ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوی و مبــارزه 
بــا کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی. 

ــح از  ــتفاده صحی ــا اس ــای ب ــه زمینه ه ــی در هم ــای عموم ــطح آگاهیه ــردن س ــاال ب ٢( ب
مطبوعــات و رســانه های گروهــی و وســایل دیگــر. 

ــرای همــه در تمــام ســطوح، و تســهیل و  ــگان ب ــی رای ــرورش و تربیــت بدن 3( آمــوزش و پ
ــی.  تعمیــم آمــوزش عال

ــی و  ــی، فرهنگ ــی، فن ــای علم ــام زمینه ه ــکار در تم ــع و ابت ــی و تتب ــت روح بررس ٤( تقوی
ــان.  ــق و تشــویق محقق ــز تحقی ــق تأســیس مراک اســامی از طری

5( طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 
6( محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 

7( تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 
8( مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

خویــش. 
9( رفــع تبعیضــات نــاروا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای مــادی 

و معنــوی. 
١٠( ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیر ضرور. 

ــظ  ــرای حف ــی ب ــی عموم ــوزش نظام ــق آم ــی از طری ــاع مل ــه دف ــل بنی ــت کام ١١( تقوی
ــور.  ــامی کش ــام اس ــی و نظ ــت ارض ــتقال و تمامی اس

١٢( پی ریــزی اقتصــادی صحیــح و عادالنــه بــر طبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه 
و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و کار 

و بهداشــت و تعمیــم بیمــه. 
١3( تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 

١٤( تأمیــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاوی عمــوم در برابــر قانــون. 

١5( توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاون عمومی بین همه مردم. 
١6( تنظیــم سیاســت خارجــی کشــور بــر اســاس معیارهــای اســام، تعهــد برادرانــه نســبت 

ــه همــه مســلمان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهــان.«  ب
3. ترمینولژی حقوق- صفحه 234

ــارت  ــه عب ــی دارد: »وزارتخان ــوان م ــور عن ــتخدامی کش ــون اس ــاده )2( قان ــد )ت( م 4. بن
از واحــد ســازمانی مشــخصی اســت کــه بــه موجــب قانــون بــه ایــن عنــوان شــناخته شــده 

اســت.«
ــاده ١-  ــد: »م ــی دارن ــح م ــوری تصری ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــواد )2( و )3( قان 5. م
ــا چنــد هــدف از اهــداف  ــه : واحــد ســازمانی مشــخصی اســت کــه تحقــق یــک ی وزارتخان
ــر اداره  ــا می شــود و توســط وزی ــون ایجــاد شــده ی ــه موجــب قان دولــت را برعهــده دارد و ب

مــی گــردد.
 مــاده ٢- مؤسســه دولتــی: واحــد ســازمانی مشــخصی اســت کــه بــه موجــب قانــون ایجــاد 
ــر  ــا داشــتن اســتقال حقوقــی، بخشــی از وظایــف و امــوری را کــه ب شــده یــا می شــود و ب

ــد.« ــام می ده ــد انج ــی می باش ــع قانون ــایر مراج ــه گانه و س ــوای س ــی از ق ــده یک عه

در شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بر 
شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که 
شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، ابهام وجود ندارد.
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گزارش

در حـال حاضـر در مرزهـاي ویتنـام با کشـورهاي همسـایه حـدود ١٠ 
بازارچـه مـرزي وجـود دارد. همچنیـن یـک بازارچـه مـرزي در مـرز 
هنـد و تبـت قـرار دارد. در شـاخ افریقـا در مرزهـاي کشـور سـومالي 
و اتیوپـي و در نزدیکـي مـرز جیبوتـي دو بازارچـه مـرزي وجـود دارد. 
بازارچه هـاي  ایجـاد  از  کارکـردي کـه مسـئولین کشـورهاي مذکـور 
مـرزي در کشـورهاي خـود انتظـار داشـته اند، گسـترش تجـارت بـوده 
اسـت. باتوجـه بـه تعـداد انـدک بازارچه هاي مـرزي موجـود در جهان، 
ماحظـه مي شـود کـه بسـیاري از کشـورهاي جهـان بـراي گسـترش 
تجـارت روش هـاي مناسـب تري را بـه جـاي ایجـاد بازارچـه مـرزي 
برگزیده انـد هـدف اصلـی از تاسـیس بازارچـه مـرزي ایجـاد دریچه اي 
بـراي صادرات و واردات با موانعي کمتر می باشـد. بسـیاري از کشـورها 
بـا عضویت درسـازمان جهاني تجارت، تشـکیل اتحادیه هـاي منطقه اي 
و مذاکـرات دو یـا چنـد جانبـه بـراي برخـورداري از تعرفـه ترجیحـي, 

گسـترش تجـارت را بـه شـکل کاراتـر دنبـال نموده انـد.

2. نحوه شكل گیری بازارچه های مرزی در ایران
اولیـن بازارچـه مرزي کشـور در سـال ١368 در مرز ایـران و ترکیه در 
نقطـه مـرزي ساري سـو ایجـاد گردیـد. اما بـه طـور رسـمي بازارچه ها 
از سـال ١37٢ تاسـیس شـده اند. مـاده ١١ قانـون مقـررات صـادرات 
و واردات ایـن امـکان را بـراي دولـت فراهـم نمـوده کـه در هـر یک از 
مناطـق مـرزي کـه ایجاد بازارچـه مـرزي را مفید تشـخیص مي دهد با 
رعایـت اولویت هایـي نظیر اسـتعداد محلي، ضرورت اشـتغال و توسـعه 
روابـط تجـاري با کشـورهاي همسـایه نسـبت به ایجـاد بازارچـه اقدام 

ید. نما
بـر اسـاس تعاریف مندرج در مـاده ٢٢ آیین نامه اجرایـي قانون مقررات 
سـاماندهی  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه   7 مـاده  و  واردات  و  صـادرات 
مبـادالت مـرزی، بازارچـه مـرزي محوطـه اي اسـت محصـور واقـع در 
نقطـه صفـر مـرزي و در جـوار گمـرکات مجـاز بـه انجـام تشـریفات 

وضعیت  بازارچه های 
مرزی ایران و نقش 
آن در تحقق اقتصاد 

مقاومتی 
محسن استادباقری

سربازرس وزارت کشور 

بخش اول 
در آمدی بر تاریخچه وفعالیت  بازارچه های مرزی

کشـورهای  تجـارت  در  مـرزی  بازارچه هـای  جایـگاه  و  سـابقه   .1
خارجـی 

بـراي ایجـاد بازارچه هـا نمي تـوان مبانـي مسـتقل اقتصـادي تعییـن 
نمـود، امـا مي تـوان آن را درچارچـوب مدل هـاي رشـد و هم گرایـي 
منطقـه اي و گسـترش تجـارت آزاد مـورد بررسـي قـرار داد. بـراي این 
کـه مشـاهده شـود بازارچه هـاي مـرزي چه جایـگاه و کارکـردي دارند 
اشـاره بـه سـابقه تاریخـی شـکل گیری و کارکردهـای آن  مفید خواهد 

. بود

ماده ١١ قانون مقررات صادرات و واردات این امکان را براي دولت فراهم نموده که 
در هر یک از مناطق مرزي که ایجاد بازارچه مرزي را مفید تشخیص مي دهد با 

رعایت اولویت هایي نظیر استعداد محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با 
کشورهاي همسایه نسبت به ایجاد بازارچه اقدام نماید.
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ترخیـص کاال یـا مکان هایـي کـه طبـق تفاهم نامه هـاي منعقـده بیـن 
مي شـود.  تعییـن  همجـوار  کشـورهاي  و  ایـران  اسـامي  جمهـوري 
اهالـي دو طـرف مـرز مي تواننـد کاالهـا و محصـوالت مـورد نیـاز خود 
را بـا رعایـت مقـررات صـادرات و واردات وسـایر  ضوابـط مربـوط براي 
دادوسـتد در ایـن بازارچه هـا عرضه نماینـد. به دنبال تصویـب مقررات 
مذکـور، درسـال هاي بعـد از آن بازارچه هـاي مـرزي در کلیـه نواحـي 
مـرزي کشـور بـه شـدت گسـترش یافـت. البتـه برخـي از بازارچه هاي 
مذکـور بـه بازارچه امنیتـي یا ویژه معروف هسـتند. مجـوز فعالیت این 
بازارچه هـا توسـط شـوراي عالـي امنیـت ملي صـادر شـده و عموماً در 

مرزهـاي عـراق و افغانسـتان قـرار دارند.

3. تعداد بازارچه های مرزی
تعـداد بازارچه هـای مـرزی )اعـم از فعـال وغیـر فعـال( تـا سـال 86، 
5٢ بازارچـه بـوده و تـا پایـان سـال 89  ایـن تعـداد بـه 6٤ بازارچـه 
افزایـش می یابـد لیکـن در نیمـه اول سـال ١39٠ بنابـر تصویب نامـه 
شـماره ١١6689/ت٤5٠59ه مـورخ 9٠/6/8 هیـات وزیران 3١ بازارچه 
کـه عمدتـاً غیـر فعـال بودنـد از فهرسـت بازارچه هـای مـرزی کشـور 
حـذف می شـود. در حـال حاضـر 33 بازارچـه مجـوز فعالیـت دارند که 

مشـخصات آنهـا بـه شـرح جـدول زیـر ارایه می شـود:

کشور هم مرزنام استانمحل بازارچهنام بازارچهردیف
وضعیت فعالیت

غیرفعالفعال

*ارمنستانآذربایجان شرقينوردوزنوردوز١

*نخجوان )آذربایجان(آذربایجان غربيپلدشتصنم باغي٢

*ترکیهآذربایجان غربيبازرگانساري سو3

*ترکیهآذربایجان غربيمرز رازيرازي٤

*ترکیهآذربایجان غربيمرزسوسرو5

*عراقآذربایجان غربيپیرانشهرتمرچین6

*عراقآذربایجان غربيسردشتکیله7

*عراقکردستانبانهسیران بند8

*عراقکردستانسقزسیف9

*عراقکرمانشاهپاوهشوشمي١٠

*عراقکرمانشاهجوانرودشیخ صالح١١

*عراقکرمانشاهقصرشیرینپرویزخان١٢

*عراقکرمانشاهسرپل ذهاببیشگان١3

*عراقکرمانشاهسومارسومار١٤

*عراقایاممهرانمهران١5

*عراقخوزستانآبادانآبادان١6

*عراقخوزستانچزابهچزابه١7

*عراقخوزستانشلمچهشلمچه١8

*پاکستانسیستان وبلوچستانمیرجاوهمیرجاوه١9

*پاکستانسیستان وبلوچستانسراوانکوهک٢٠

*پاکستانسیستان وبلوچستانایرانشهرپیشین٢١

*پاکستانسیستان وبلوچستانجالقجالق٢٢

*پاکستانسیستان وبلوچستانچابهارریمدان٢3

*پاکستانسیستان وبلوچستانخاشروتک٢٤

جدول شماره )1( مکان، مشخصات و وضعیت بازارچه هاي مرزي

برخي از بازارچه هاي مذکور به بازارچه امنیتي یا ویژه 
معروف هستند. مجوز فعالیت این بازارچه ها توسط 
شوراي عالي امنیت ملي صادر شده و عموماً در مرزهاي 
عراق و افغانستان قرار دارند.
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*پاکستانسیستان وبلوچستانسراوانشمسر٢5

*افغانستانسیستان وبلوچستانزابلمیلک٢6

*افغانستانسیستان وبلوچستانزابلگمشاد٢7

*افغانستانسیستان وبلوچستانچوتوزهکزهک٢8

*افغانستانخراسان جنوبيبیرجندگلودره )میل73(٢9

*افغانستانخراسان جنوبينهبنداندوکوهانه3٠

*افغانستانخراسان جنوبيیزدانیزدان3١

*افغانستانخراسان جنوبيبیرجندماهیرود )میل78 و 75(3٢

*ترکمنستانخراسان رضويباجگیرانباجگیران33

جمع کل بازارچه هاي مصوب: 33 
تعداد بازارچه هاي غیرفعال: 9 بازارچهتعداد بازارچه هاي فعال : ٢٤ بازارچهبازارچه

بازارچه هـای  وفعالیـت  تاسـیس  بـر  ناظـر  ومقـررات  قوانیـن   .4
تصویـب  وزمـان  تاریخـی  سـیر  بـه  باتوجـه  مـرزی 

تـا قبـل از تصویـب قانـون سـاماندهی مبـادالت مـرزی و آیین نامـه 
اجرایـی آن تاسـیس و فعالیـت بازارچه هـای مرزی بر اسـاس آیین نامه 
تشـکیل بازارچـه هـای مـرزی مصـوب ١37١ هیـات وزیـران و قانـون 
مقـررات صـادرات وواردات و آیین نامه هـای اجرایـی مربـوط بـه برخی 
از مـواد آن بـوده اسـت. لیکـن از سـال ١38٤ باتوجه بـه تصویب قانون 
سـاماندهی مبـادالت مـرزی - بـه طـور خـاص - وضعیـت و فعالیـت 

بازارچه هـای مـرزی مشـمول ایـن مقـررات می باشـد.

1-4.  قانـون سـاماندهی مبـادالت مرزی مصـوب 84/7/27 و 
آیین نامـه اجرایـی آن 

ایـن قانـون و آیین نامـه اجرایـی آن به عنـوان آخرین مقـررات ناظر بر 
تاسـیس و فعالیـت بازارچه هـای مرزی و مبـادالت مرزی می باشـد که 
با تصویب آن سـایر مقررات نسـخ شـده اسـت. البته در برخی از موارد 
احـکام سـایر قوانین از جمله قانون مقررات صـادرات و واردات همچنان 
نافـذ هسـتند. برابر مـاده ٤ قانون مذکـور  »بازارچه  مـرزی محوطه ای 
محصـور واقـع درنقاط مرزی اسـت که مطابـق با اسـتانداردهای تعیین 
شـده توسـط دولت بـه صورت مسـتقل یا در  قالـب تفاهم نامـه منعقد 
شـده بیـن جمهـوری اسـامی ایـران و کشـورهای هم جـوار تاسـیس 
می شـود و در آنجـا بـا حضـور نماینـده گمـرگ، تشـریفات ترخیـص 
مرزنشـینان  می گیـرد.  مـرزی صـورت  مبـادالت  بـرای  مجـاز  کاالی 
می تواننـد کاالهـا و محصـوالت مجـاز را بـا رعایت مـواد ایـن قانون در 

بـازا رچه های مشـترک مـرزی اسـتان مبادلـه نمایند.«
برابـر قانـون مذکـور و آیین نامـه اجرایـی آن براي مبادلـه کاال از طریق 

بازارچه هـاي مـرزي شـرایطی الزم اسـت کـه  اهم آنهـا عبارتند از :
مبادلـه کاالهایـي مجازاسـت که فهرسـت آن از سـوي وزارت بازرگاني 
بـا در نظـر گرفتـن امکانـات و نیازهـاي اسـتان و تفاهمـات بعمل آمده 

تعیین شـده اسـت.
تعیین سقف ارزي و ریالی براي مبادالت در بازارچه ها• 
مجـاز بـودن خـرده فروشـی توسـط مرزنشـینان در بازارچـه هـای • 

ی ز مر

کنترل سقف مبادالت توسط گمرگ• 
ورود وترخیص کاال با ارایه فاکتور• 

شرایط الزم برای تاسیس بازارچه مرزی:
اسـتقرار محـل بازارچـه در نقطـه صفـر مـرزی تـا عمـق سـی کیلو • 

متـری از نقطـه صفـر مرزی 
استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه• 
واردات کاال بـا ارائـه فاکتـور فـروش بـه جـاي ارائه پرو فرما و سـایر • 

مـدارک مربوط بـه واردات کاال.
در صورتیکـه واردات از بازارچـه مقابـل تامین نشـده یـا ارائه فاکتور • 

فـروش مقدورنباشـد، ارزیابي ارزش کاال توسـط گمرک.
اعـام سـهم معاماتـي و فهرسـت کاالهاي قابـل صـدور و ورود هر • 

بازارچـه توسـط وزارت بازرگاني.
کلیـه افـراد حقیقـي سـاکن و حقوقي فعـال در مناطق مـرزي مجاز • 

بـه فعالیـت در بازارچه مرزي هسـتند.
وزارت •  ماموریـن  اسـتقرار  از  پـس  مـرزي  بازارچـه  در  مبـادالت 

بـود. انتظامـي مجـاز خواهـد  نیـروي  بازرگانـي، کشـور و گمـرک و 
امـکان واردات کاال بـراي صـادر کننـدگان بازارچـه هـاي مـرزي از • 

کلیـه مبـادي گمرکي کشـور با رعایـت مقـررات واردات و پرداختن 
حقـوق و عـوارض گمرکـي و سـود بازرگاني.

داشـتن کارت مبـادالت مـرزی شـرایط الزم بـرای برخـورداری از • 
تسـهیات مـرزی اسـت. )کارت مذکـور توسـط سـازمان بازرگانـی 

اسـتان صـادر می شـود .(

بخش دوم
نحوه مدیریت بازارچه های مرزی و مالحظات امنیتي در 

تاسیس بازارچه هاي مرزي 

1. نحوه اداره و مدیریت  بازارچه مرزی
1-1. طبـق مـاده 5 قانـون سـاماندهی مبـادالت مـرزی در هر اسـتان 
مرزی شـورای سـاماندهی مبادالت مرزی متشـکل از اسـتاندار یا یکی 
از معاونیـن ذیربـط وی بعنـوان رییـس ورییـس سـازمانهای بازرگانـی 

حضور نماینده سازمان بازرگاني استان جهت انجام اموري نظیر ثبت آماري، 
نوع وتعداد و ارزش کاالهاي وارده و صادره، آموزش و اطاع رساني در رابطه با 

مقررات صادرات و واردات و راهنمایي فعالین بازارچه صورت مي گیرد. 
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،صنایـع ومعـادن ،جهـاد کشـاورزی ،اداره هـای کل اطاعـات ،تعـاون 
اسـتان  انتظامـی  نیـروی  فرماندهـی   ، ،گمـرگ  ،تعزیـرات حکومتـی 
،دادسـتان ونماینـده اتحادیـه شـرکتهای تعاونـی مرزنشـینان تشـکیل 
خواهـد شـد .ایـن شـورا برحسـن عملکـرد واجـرای تصمیمـات وخـط 
مشـی هـای دولـت در بازارچـه هـای مـرزی اسـتان نظارت مـی کند . 
رییـس سـازمان بازرگانـی اسـتان دبیر شـورا خواهـد بود. برابـر تبصره 
6 مـاده 7 آییـن نامـه اجرایـی قانـون سـاماندهی مبادالت مـرزی عزل 
ونصـب مدیـر بازارچـه مـرزی با هماهنگـی وتاییـد اسـتاندار ذیربط وبا 

حکـم رییـس کل گمـرگ جمهـوری اسـامی ایـران خواهـد بود.
اهم وظایف مدیر بازارچه عبارت است از:

کنترل تردد افراد در بازارچه.• 
کنترل حضور پرسنل واحدهاي اجرایي مستقر در بازارچه.• 
نظـارت بـر پلمـپ و فـک پلمـپ دربهـاي ورود و خـروج در آغـاز و • 

پایـان سـاعات اداري.
اخذ اجاره بهاي غرفه ها.• 
هماهنگـي بـا نیـروي انتظامـي و مرزبانـي بـراي ایجـاد امنیـت و • 

انتظامـات.
تنظیم بودجه سالیانه.• 

1-2. گمرك جمهوري اسالمي ایران
حضـورو اسـتقرار گمـرک طبـق تبصـره ١ مـاده ٢٢ آیین نامـه اجرایي 
قانـون مقـررات صـادرات و واردات وتبصره 5 ماده 7 آییـن نامه اجرایی 
قانـون سـاماندهی مبادال مرزی در درب ورود و خـروج بازارچه ضروري 
بـوده و امـور گمرکـي نظیـر پذیـرش اظهـار نامـه وکنتـرل آن جهـت 
صحـت محاسـبات گمرکـي و مجوزهـاي ماخـو ذه, نظـارت بـر صـدور 
قبـض انبـار، درج مشـخصات کاالهـاي وارده و صـادره، ارسـال نمونـه 
بـه آزمایشـگاه، ارزیابـي کاالهـاي وارده از لحـاظ ارزش و تعرفه، صدور 

پروانـه سـبز گمرکـي، کنتـرل نهایي کاال و سـایر امورمربوط به حسـن 
اجـراي مقـررات و بخشـنامه هـا که در رابطـه با صـادرات و واردات مي 

باشـدرا برعهده دارد.

1-3. وزارت بازرگاني )وزارت صنعت ،معدن وتجارت(
حضـور نماینـده سـازمان بازرگانـي اسـتان جهـت انجـام امـوري نظیر 
ثبـت آمـاري، نـوع وتعـداد و ارزش کاالهـاي وارده و صـادره، آمـوزش 
و اطـاع رسـاني در رابطـه بـا مقـررات صـادرات و واردات و راهنمایـي 

فعالیـن بازارچـه صـورت مي گیـرد. 
باتوجـه بـه جایـگاه اسـتانداری در ترکیـب اعضای شـورای سـاماندهی 
مبـادالت مرزی اسـتان و همچنیـن تبصره ٤ مـاده 7 آیین نامه اجرایی 
قانـون سـاماندهی مبادالت مرزی کـه مقرر می دارد: »ایجاد تاسیسـات 
اداری وزیـر بنایـی وتاسیسـات مـورد نیـاز واحدهـای اجرایـی مسـتقر 
در بازارچـه وسـایر سـرمایه گـذاری هـا در بخـش ایرانـی بازارچه های 
مـرزی وتامیـن پرسـنل اجرایی بازارچـه و هزینه  هـای اداره آن برعهده 
اسـتانداری مربـوط اسـت ولـی از نظـر احداث مـکان بازارچـه در نقطه 
مـرزی وچگونگـی حفـظ انتظامـات وکنترل تـردد وافراد باید بـا وزارت 
کشـور هماهنگـی به عمل آیـد .«  ماحظه می شـود مدیریـت بازارچه 
مـرزي برعهده وزارت کشـور- اسـتانداری ها بوده و تنهـا برخي وظایف 
اجرایـي برعهـده گمـرک و بازرگانـي مي باشـد . لذا با توجـه به چنین 
سـاختاري طبیعـی اسـت کـه  بـر بازارچه ها جنبـه سیاسـي و امنیتي 
نیزحاکـم باشـد . ازطـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه بازارچـه مـرزي 
نهـادي اقتصـادي تلقـي مـي شـو نـد, از آن انتظارکارکردهاي مناسـب 
اقتصـادي وجـود دارد امـا به دلیل سـاختار موجـود در  مدیریت حاکم 
بربازارچـه هـا, اهـداف   اقتصـادي مـورد نظـر از  بازارچـه هـای مرزی  

بطـر کامل تحقـق نیابد.

تا قبل از تصویب قانون ساماندهی مبادالت مرزی و آیین نامه اجرایی آن تاسیس 
و فعالیت بازارچه های مرزی بر اساس آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی 
مصوب ١37١ هیات وزیران و قانون مقررات صادرات وواردات و آیین نامه های 
اجرایی مربوط به برخی از مواد آن بوده است.
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2. مالحظات امنیتی
یکـي از دالیـل ضمنـي مهـم در ایجـاد بازارچـه هـاي مـرزي , افزایش 
ضریـب امنیـت و اطمینـان درمناطـق مـرزي از طریـق توسـعه تجارت 
مـي باشـد . بـا توجـه بـه اینکـه در برخـي از نواحـي مـرزي بـه دلیـل 
شـرایط خـاص جغرافیایـي امکان انجـام برخي از فعالیت هـاي تولیدي 
نظیـر کشـاورزي و دامپروري محدود مي باشـد با ایجـاد بازارچه مرزي 
از یـک طـرف انگیـزه اقامـت در ایـن مناطـق بـراي اهالـي مرزنشـین 
بیشـتر مـي شـود و از طـرف دیگـر با حضـور مـردم ضریـب امنیت در 

ایـن مناطـق مـرزي افزایش مـي یابد.
بـراي نمونـه مـي تـوان بـه بازارچـه مـرزي میلـک اشـاره کرد کـه در 
اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان در نزدیکي شـهر زابل قرار گرفته اسـت. 
بـا توجـه به خشکسـالي هاي چندین سـاله اخیر در این اسـتان، انگیزه 
اقامـت بسـیاري از اهالـي این شـهر به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

بـه فعالیـت بازارچـه مـرزي یاد شـده مرتبط مي باشـد.

بخش سوم
تعاوني هاي مرزنشینان

الف( اهداف ایجاد تعاوني هاي مرزنشین
بـا مـروري بر تاریخچـه مقررات صـادرات و واردات کشـور ماحظه مي 
شـود همـواره سـاکنین نواحي مـرزي از برخـي تسـهیات و تخفیفات 
نیزایـن  اخیـر  سـالهای  ودر  انـد  بـوده  برخـوردار  کاال  واردات  بـراي 
تسـهیات ادامه داشـته اسـت. در سـال ١36١ سـازمان مرکزي تعاون 
کشـور بـه جهـت سـازماندهي افـراد مرزنشـین تصمیـم بـه تشـکیل 

تعاونـي هـاي مرزنشـینان مـي گیرد.
اهداف اصلي این تعاوني ها عبارتند از:

امـکان اسـتفاده بهتـر از مبـادالت مرزي بـراي مرزنشـینان و توزیع • 
کاال؛ صحیح 

سـوق دادن مرزنشـینان از قاچاق کاال به سـمت یک فعالیت سـالم • 
مثبت؛ و 

شکسـتن بـازار سـیاه مـواد غذایـي و کاالهـاي ضـروري در مناطـق • 
فوق؛

کـم کـردن مشـکات دولـت در زمینه رسـاندن موادغذایـي و لوازم • 
مرزنشـینان؛ خانگي 

جلوگیري از مهاجرت ساکنین این مناطق؛• 
بهبود وضع مردم منطقه از طریق تامین درآمد براي آنها.• 

بخش چهارم
سهم و نقش بازارچه های مرزی در  توسعه  اقتصادی  و 

تحقق اهداف سند چشم انداز

الـف( بر مبناي چشـم انداز بیسـت سـاله جمهوري اسـامي ایران الزم 
اسـت تعامـل سـازنده و مؤثـر بـا کشـورهاي جهـان مـورد توجـه قـرار 
گیـرد .برایـن اسـاس می تـوان به تبییـن جایـگاه بازارچه هـاي مرزي 
و سـایر مبـادالت مـرزي در رسـیدن بـه ایـن جایـگاه پرداخـت. ضمن 
آنکـه براسـاس سیاسـتهاي کلـي نظام الزم اسـت نسـبت به گسـترش 

بازارهـاي داخلـي و خارجي اقدام شـود و در این راسـتا به سـازماندهي 
و بسـیج امکانـات و ظرفیـت هاي نواحي مختلف کشـور پرداخته شـود.

همچنیـن براسـاس مضامیـن برنامه چهارم و پنجم توسـعه  الزم اسـت 
نسـبت بـه تعامـل و پیونـدي فعـال بـا اقتصـاد جهانـي اقدام شـود که 
از جملـه روشـهاي دسترسـي بـه آن گسـترش همکاریهـاي منطقه اي 
مـي باشـد کـه ایـن امر مـي توانـد در گسـترش تجـارت با کشـورهاي 

همسـایه مـورد توجه قـرار گیرد. 
بـر مبنـاي بند و مـاده 33 قانون برنامـه چهارم، دولت مکلف شـده بود 
نسـبت به اصـاح نظام اجرایـي، معیارهاي تشـکیل و رویه هـاي اداري 
بازارچه هـاي مـرزي و مبـادالت مـرزي اقـدام نمایـد. در قانـون برنامـه 
پنجـم توسـعه نیـز در مـاده ٢٠٤ چنیـن آمـده اسـت : » در راسـتای 
ارتقـاو تقویـت اقتصـاد و معیشـت مرزنشـینان بـا رعایـت ماحظـات و 
تامیـن امنیـت پلیـدار مناطـق مـرزی دولـت حمایـت مالـی و حقوقی 
الزم را از اسـتقرار صنایـع و شـکل گیـری تعاونـی هـای مرزنشـینان 
و حـق بهـره بـرداری از زمیـن هـای مسـتعد کشـاورزی و اسـتفاده 
حداکثـری از منابـع طبیعـی و گردشـگری در مناطق مـرزی بعمل می 
آورد . « اگرچـه بصـورت خـاص و صریـح در ایـن مـاده و تبصـره ذیـل 
آن اشـاره بـه بازارچـه مـرزی نشـده لیکن باتوجـه به اهداف مـورد نظر 
قانونگـذار در مـاده مرقـوم که شـامل رونـق  اقتصادی ، تقویـت اقتصاد 
و معیشـت مرزنشـینان  ، کمـک  بـه شـکل گیـری و فعالتـر شـدن 
تعاونـی هـای مرزنشـینان  ، افزایـش مـراودات اقتصادی  با کشـورهای 
همسـایه  مـی باشـد ، بـی گمـان بازارچه های مـرزی یکـی از امکانات 
و وسـایل دسـتیابی بـه اهـداف مذکـور و مرکـز فعالیت هـای اقتصادی 
مرزنشـینان خواهـد بـود بـا ایـن مقدمـه  درادامـه مـروري اجمالـي بر 
وضعیـت بازارچـه هـاي مـرزي از حیـث امکانـات ، قابلیـت هـا وتنگنا 

هـای  موجـود اشـاره می شـود .

ب( امکانـات، قابلیتهـا، محدودیـت ها و تنگناهاي توسـعه بازارچه های 
مرزی

ایجـاد بازارچـه هـاي مـرزي )و تعاونی هـاي مرزنشـین( مزایـاي زیر را 
بـراي نواحـي اطـراف بازارچـه ایجاد نموده اسـت:

سـهم قابـل توجـه برخـي از بازارچـه هـا در مبـادالت تجـاري بـا • 
همسـایه کشـورهاي 

گسترش اشتغال بویژه اشتغال غیرمستقیم• 
گسترش صادرات و تولید در برخي استانهاي مرزي• 
جلوگیري از مهاجرت ساکنین این مناطق• 
مثبت بودن تراز تجاري بازارچه ها و تعاوني هاي مرزنشین• 

محدودیت ها و تنگناها
نخست: بازارچه هاي مرزي

صـدور کاالهـاي نامرغوب و عدم رعایت اسـتانداردها در بازارچه هاي • 
مرزي

ورود کاالهاي نامرغوب و مستعمل از بازارچه هاي مرزي• 
گسـترش بازارچـه هـاي مـرزي و مشـکات مربوط به افزوده شـدن • 

مبـادي ورودي و عـدم کنتـرل دقیـق بر آنها
گسـترش قاچـاق از طریـق عـدم کنترل هـاي دقیق بـر بازارچه هاي • 

مرزي

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد 
اشتغال و توسعه مناطق مرزی و گسترش روابط تجاری با 

کشورهای همجوار است
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حاکم بودن نگاه امنیتي به جاي نگاه اقتصادي• 
عـدم تمایـل برخـي از کشـورهاي همسـایه بـه گسـترش فعالیـت • 

بازارچـه هـاي مـرزي

دوم: تعاونی های مرزنشین
عـدم جـذب مالـي سـهمیه هـاي تخصیـص یافتـه توسـط برخـي • 

تعاونـي هـا وواگـذاري آن به افـراد غیربومي و به نوعي بـروز انحراف 
تجاري.

ایجـاد امتیـازات خاص براي گرو ههاي خاص در شـرایط آزادسـازي • 
تجـارت کاربردي ندارد.

گسـترش تسـهیات مربـوط، نواحـي مـرزي بـه کل نواحـي مـرزي • 
کشـور )در گذشـته فقـط مربـوط بـه نواحـي عمدتـا جنوبـي بود.(

اقدامـات مهم و اساسـي متصـور برای رسـیدن به اهداف فـوق عبارتند 
از:

الف( کاهش تدریجي تحفیف ها در مبادالت مرزی لذا الزم است:
حتي االمکان از تاسیس بازارچه هاي مرزي جدید اجتناب کرد.• 
مجـوز فعالیـت بازارچـه هایـي کـه براسـاس مجـوز شـوراي عالـي • 

امنیـت ملـي وبازارچـه هـاي مـرزي ویـژه( بـه طـور موقـت ایجـاد 
شـده انـد بـا معیارهـاي مکانیابي تطبیق داده شـده و مـورد ارزیابي 

مجـدد قـرار گیرد.
مجـوز فعالیـت بازارچـه هایـي که بـه دلیل عـدم رغبت کشـورهاي • 

همسـایه موفـق بـه فعالیت نشـده اند، ابطال شـود.

ب( در جهت بهبود فعالیت بازارچه هاي مرزي مناسب است:

نگاه حاکم بر بازارچه هاي مرزي اقتصادي وکارشناسی شود.• 
ترکیـب کاالهـاي صادرات و واردات براسـاس تولیـدات، نیازهاي هر • 

منطقه تعیین شـود.
رعایـت اسـتانداردهاي اجبـاري در کاالهـاي صادراتـي و وارداتـي • 

صـورت گیـرد.
از ورود کاالهاي مستعمل جلوگیري شود.• 

نتیجه گیری از بحث 
بازارچه هـای مـرزی بـه عنوان یکـی از اهرم های مهم در ایجاد اشـتغال 
و توسـعه مناطـق مـرزی و گسـترش روابـط تجـاری بـا کشـورهای 
همجـوار اسـت کـه در صـورت اعمـال مدیریـت  مناسـب و فراهـم 
آوردن  امکانـات  و تسـهیات الزم  فعالیـت  ، تاثیـر قابـل توجهـی در 
رشـد  فعالیت هـای اقتصـادی کشـور دارد . اگرچـه کارکـرد آنها گاهی 
تـوام بـا برخـی نارسـاییها اسـت امـا ایـن بازارچه هـا باتوجه بـه حضور 
مسـتقیم مـردم در امـور بازرگانی و تجـارت می توانـد در تحقق اهداف 
اقتصادی کشـور همچون توسـعه تجارت غیرنفتی موثرباشـند ازسـویی 
دیگـر  ایجـاد فرصتهـای شـغلی - در شـرایطی کـه مشـکل بیـکاری 
ازجملـه دغدغه هـای بـزرگ دولـت اسـت- و همچنیـن  جلوگیـری از 
مهاجـرت مرزنشـینان بـه شـهرهای مجـاور و پایتخـت  از تاثیرات مهم 
بازارچـه هـای مرزی اسـت. بنابراین  توجـه خاص و برنامه ریزی شـده  
مسـئوالن  بـه وضعیـت  و کار ویـژه هـای بازارچـه هـای مـرزی  بـادر 
نظر گرفتن شـرایط اقلیمی و سـوق الجیشـی کشـور بمنظور دسـتیابی 
بـه رونـق اقتصادی و گسـترش صـادرات کاالهـای غیر نفتـی  و تحقق  

اقتصـاد مقاومتـی و امنیـت پایـدار مـرز از ضروریـات امروز اسـت .  

بر مبناي بند و ماده 33 قانون برنامه چهارم، دولت 
مکلف شده بود نسبت به اصاح نظام اجرایي، معیارهاي 
تشکیل و رویه هاي اداري بازارچه هاي مرزي و مبادالت 
مرزي اقدام نماید.
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 امـروزه اهمیـت سـوئیفت به حدی اسـت که شـاید بتـوان گفت بدون 
آن، مبـادالت و نقـل و انتقـاالت پـول در سـطح بین المللـی امکان پذیر 
نیسـت. در صـورت نبود سـوئیفت، تجـارت بین المللی و مبـادالت پولی 
بین المللـی با مشـکل جـدی مواجه می شـود. امـروزه اهمیت اسـتفاده 
از ابـزار فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات، بـه جهـت مزایـای امنیتـی و 

سـرعت آن سـنجیده می شود.
عـاوه بر اهمیت سیسـتم های انتقـال الکترونیکی وجـوه در داخل یک 
کشـور, سیسـتم های الکترونیکـی انتقـال وجـوه در سـطح بین المللـی 
نیـز حائـز اهمیـت اسـت و حتـی از اهمیـت باالتـری برخـوردار اسـت. 
زیـرا کشـورهای پیشـرفته شـیوه های الکترونیکـی نقل و انتقـال وجوه 
را بـه سـرعت به کار می برند و سیسـتم های سـنتی را کنـار می گذارند. 
چنانچـه کشـور مـا بخواهـد با آنهـا مبادله داشـته باشـد، بایـد حداقل 
در بخـش نقـل و انتقـاالت وجـوه در سـطح بین المللـی، مجهـز بـه 
سیسـتم های انتقـال الکترونیکـی وجـوه باشـد. احتمـاالً همیـن عامـل 
سـبب شـده اسـت تا در بخش مبـادالت بین المللـی، بانک هـای ایران 
سـریع تر از بخـش هـای داخلـی، بانکـداری الکترونیکـی را راه انـدازی 
طریـق  دو  از  حداقـل  بین المللـی  پرداخت هـای  و  مبـادالت  نماینـد. 

کارت هـای بانکـی بین المللـی و دیگـری سـوئیفت صـورت می گیـرد.
بنـا بـر تعریـف دیگـر سـوئیفت، شـبکه ای اسـت کـه در حـال حاضـر 
پیغام هـای مالـی میـان اعضاء و کاربـران دیگر در ١63 کشـور را انتقال 

می دهـد. از طریـق موسسـاتی کـه از SWIFT اسـتفاده می کننـد افـراد 
 SWIFT می تواننـد پرداختهـای خـود را انجام دهند ارسـال پیغام هـای
می توانـد جزئیـات قراردادهـای منعقـده بیـن دو کاربـر را تائیـد نموده 
و یـا تبدیـل ارزهـای خارجـی را انجـام دهـد. ایـن شـبکه را می تـوان 
بـه عنـوان یـک جایگزین بـرای سـپرده داخل بانکـی به حسـاب آورد.

SWIFT راه مطمئنـی بـرای تبـادل انـواع پیغـام هـا، سـفارش خریـد، 

فـروش، رسـاندن راهنمایـی هایی جهت نحـوه تحویل، ارسـال یا موارد 
مشـابه می باشـد. هـدف اولیـه از ایجـاد سـوئیفت، جایگزینی روشـهای 
ارتباطـی غیراسـتاندارد کاغـذی و یـا انتقـال پیـام از طریـق تلکس در 
سـطح بین المللـی، بـا یک روش اسـتاندارد جهانی بود. سـوئیفت از بدو 
تأسـیس تـا بـه حـال دچـار تحـول اساسـی در روشـها و مکانیزم هـای 

مورد اسـتفاده خـود گردیده اسـت.
موسسـه سـوئیفت در سـال ١973 و با حمایت ٢39 بانک از ١5 کشـور 
جهـان تاسـیس و در کشـور بلژیک به ثبت رسـیده اسـت کـه مالکیت 
آن متعلـق بـه بانک های عضو می باشـد. این موسسـه در سـال ١977 
و بـا 5١8 عضـو در ٢٢ کشـور مختلـف جهـان عمـا بـه بهره بـرداری 
رسـید. سـوئیفت یکـی از پیشـرفت هـای تکنولوژیـک نظـام بانکداری 
اسـت که بسـیاری از مشـکات بین المللـی مبادالت را برطـرف نموده 

است.
بعـد از خاتمـه جنگ جهانی دوم، به ویـژه در اواخر دهه ١95٠، تجارت 

محمدرضا فتح آبادی
بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت

SWIFT راه مطمئنی برای تبادل انواع پیغام ها، سفارش 
خرید، فروش، رساندن راهنمایی هایی جهت نحوه تحویل، 

ارسال یا موارد مشابه می باشد.
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جهانـی بـه سـرعت شـروع به رشـد و شـکوفایی کـرد و به مـوازات آن 
حجـم عملیـات بین المللـی بیـن بانکـی گسـترش یافت، لیکـن رعایت 
باعـث  بانکـی  بیـن  محـاورات  در  بین المللـی  اسـتانداردهای  نکـردن 
بانکـی  افزایـش هزینه هـای  آشـفتگی در پرداخت هـای بین المللـی و 
شـده بـود. از ایـن رو در اوایـل دهـه ١96٠ حـدود 6٠ بانـک بـزرگ 
اروپایـی و آمریکایـی به ایـن فکر افتادند کـه چگونه می تـوان پیام های 
بیـن بانکـی را بـه نحـوی طرح ریـزی و اسـتاندارد کـرد که اتوماسـیون 

سیسـتم بانکـی بین المللـی را بـه همراه داشـته باشـد.
در دسـامبر سـال ١967 هفـت بانـک معتبـر از کشـورهای آمریـکا، 
اتریـش، انگلسـتان، دانمـارک، سـوئیس، فرانسـه و هلنـد مطالعـه ای 
را شـروع و در سـال ١97١، 73 بانـک از ایـن کشـورها هزینـه مطالعـه 
را تقبـل کردنـد. ایـن مطالعـه بـه همـت گروهـی از متخصصـان و بـه 
مـدت یـک سـال طـول کشـید و نتایـج آن در سـال ١97٢ ارایه شـد. 
در نهایـت در مـاه مـی ١973 سـوئیفت بـا عضویـت ٢39 بانـک از ١5 
کشـور در شـهر La Hulpe در نزدیکی بروکسـل پایتخت کشـور بلژیک 

شد. تأسـیس 
 سـوئیفت در هـر کشـوری دارای یـک SAP یعنـی نقطـه دسترسـی

 SAP اسـت کـه توسـط موسسـه سـوئیفت کنتـرل می شـود. در ایـران
در بانـک مرکـزی اسـت. ایـن سیسـتم بـرای سـرعت بخشـیدن بـه 
انجـام معامـات ارزی و جلـب رضایت مشـتریان و نیـز هماهنگی تمام 
عملیـات ارزی در سـطح جهـان بـا اسـتفاده از یـک نرم افزار اسـتاندارد 

مـورد توجـه واقع شـده اسـت.

سوئیفت کد چیست
سـوئیفت کـد )Swift Code( یک نوع عامت انحصاری برای شناسـایی 
بانـک هـا اسـت. ایـن کـد بـرای انتقـال وجـه بین بانـک هـا ، خصوصا 
انتقـال وجـه بیـن المللی و ارسـال حواله ارزی اسـتفاده می شـود، هم 
چنیـن بانـک هـا با اسـتفاده از بسـتر سـوئیفت بـه یکدیگر پیغـام می 
دهنـد. کـد سـوئیفت از 8 الی ١١ کاراکتر تشـکیل شـده اسـت، زمانی 
کـه کـد سـوئیفت 8 رقمـی داده مـی شـود، منظـور بانک عامـل مورد 

نظر اسـت و شـعبه را مشـخص نکرده اسـت.
چهـار کاراکتـر اول کـد سـوئیفت: معـرف کد بانک اسـت کـه تنها می 

باشـد. تواند حروف 
دو کاراکتـر دوم: معـرف کشـور بانـک اسـت، به طـور مثال بـرای ایران 

است  IR
دو کاراکتر سوم: کد موقعیت مکانی بانک است

سـه کاراکتـر آخر: کد شـعبه بانک اسـت که بـدون این کد نیز شـماره 
سـوئیفت کامل اسـت و این مورد انتخابی اسـت

مزایای سوئیفت
رشـد چشـمگیر سـوئیفت به خاطـر مزایای بی شـمار آن می باشـد که 

از جملـه ایـن مزایـا می تـوان به امنیت و سـرعت آن اشـاره کرد.
اسـتاندارد: سیسـتم بـه نحـوی طرح ریـزی شـده اسـت کـه بـا . ١

ارسـال پیام از طریق شـبکه سـوئیفت امکان برقـراری ارتباط بین 
رایانه هـای دو بانـک و انجـام کلیـه مراحـل حسـابداری از قبیـل 

سوئیفت کد )Swift Code( یک نوع عامت انحصاری 
برای شناسایی بانک ها است. این کد برای انتقال وجه 
بین بانک ها ، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال 
حواله ارزی استفاده می شود، 
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عملیـات بسـتانکاری و بدهـکار کـردن حسـاب های ذیربـط، تهیه 
صورت حسـاب و صـورت مغایـرت بـدون دخالـت نیـروی انسـانی 
امکان پذیـر بـوده و روز کاری بعـد کلیـه اقـدام بـاز حسـاب های 
ارزی مشـخص و امـکان رفـع مغایرت هـا به طـور سـریع فراهـم 
خواهـد بود. سـطح بـاالی اسـتاندارد در سیسـتم سـوئیفت عمدتا 
بـه منظـور ارائـه یک زبان مشـترک بـرای همـه کاربـران طراحی 
شـده اسـت.از جملـه مزایـای این رویـه های اسـتاندارد مـی توان 
بـه افزایـش بهـره وری، کاهـش هزینـه هـای عملیاتـی و کاهـش 

خطاهـای احتمالـی اشـاره نمود.
قابلیـت اطمینـان: طراحی سیسـتم سـوئیفت بـه نحوی بـوده که . ٢

درصد اشـتباه در آن بسـیار اندک اسـت و در صورتی که مشـخصه 
اسـتانداردها تنظیـم نشـود،  بـا  به طـور صحیـح و مطابـق  پیـام 
سیسـتم از قبـول آن خـودداری می کنـد. سـوئیفت ادعـا می کنـد 
کـه در حـدود 99/99 درصـد قابل اطمینان اسـت. علـت وجودی 
ایـن ادعـا مفقـود نشـدن یـک پیـام سـوئیفتی از اول تأسـیس در 
ایـن شـبکه اسـت. بنابراین بـا حجم زیـاد پیام ها قابلیـت اطمینان 

بـه سیسـتم نزدیـک به صـد در صد اسـت.
مخابـره . 3 خـودکار  صـورت  بـه  شـده  مبادلـه  پیام هـای  امنیـت: 

می شـوند و متـن پیام هـا تا رسـیدن به مقصـد پراکنـده و نامفهوم 
اسـت و دسترسـی به پیام ها توسـط افراد غیرمجاز میسـر نیسـت. 
سیسـتم سـوئیفت به منظور ارتقـای امنیت مبادلـه پیامهای مالی 
بیـن بانکـی )حوالجات،اعتبـارات اسـنادی، ضمانتنامـه و ... ( در 

شـبکه مطمئـن و غیـر قابـل دسترسـی، طراحـی گردیده اسـت.
سـرعت: سـرعت انتقـال پیـام در سیسـتم سـوئیفت بسـیار بـاال . ٤

ثانیـه بیشـتر طـول نمی کشـد و بـه  اسـت. ارسـال پیـام چنـد 
آخریـن  توسـط  سـوئیفت  شـبکه  طریـق  از  آن  ارسـال  محـض 
امضـای مجـاز، بافاصلـه پیـام تحویـل سـوئیفت می شـود. وقتـی 
فرسـتنده و گیرنـده پیـام هر دو در شـبکه سـوئیفت فعال باشـند، 
)روز کاریشـان باشـد( انتقـال اطاعـات و مبادلـه پیـام فقـط چند 
ثانیـه طـول مـی کشـد.کلیه مبـادالت آنی صـورت می گیـرد و با 
بازبینـی اطاعـات و تاییـد سـوئیفت که بطـور خـودکار انجام می 

شـود همراه اسـت.

سـوئیفت بـا ارائه خدمـات متنوع بانکی کلیـه نیازهای موسسـات مالی 
سراسـر دنیـا را در پرداختهـا، بازراهـای مالـی، اوراق بهـادار و مبادالت 
مالـی پشـتیبانی مـی نمایـد. از دیگـر مزایـای سـوئیفت در مقایسـه با 
دیگـر وسـایل ارتباطـی راه دور ) تلکـس - تلفنفاکـس( مـی تـوان بـه 
دسترسـی جهانـی و ٢٤ سـاعته آن اشـاره نمـود. شـبکه سـوئیفت در 
مرزهـا و مـدارات زمانی محدود نیسـت و دسترسـی به هزاران موسسـه 
مالـی در هـر قـاره را براحتی امـکان پذیرمی نماید.پیام های سـوئیفتی 

مـی توانـد بطـور ٢٤ سـاعته و هر روز ارسـال و دریافت شـود.

استفاده کنندگان از سوئیفت
١- اعضـای اصلـی: ادارات مرکـزی بانک هـا بـه عنـوان اعضـا شـناخته 
می شـوند که سـهام داران سـوئیفت هسـتند. مثـل اداره مرکـزی بانک 
صـادرات یـا بانـک ملـی در تهـران که یـک عضو و سـهام دار هسـتند.

شـرکت های  یـا  اعضـا  کشـور  از  خـارج  شـعب  فرعـی:  اعضـای   -٢

فرعـی کـه بیـش از 9٠ درصـد سـهام آن متعلـق بـه عضـو باشـد بـه 
عنـوان اعضـای فرعـی پذیرفتـه می شـوند. مثًا شـعب خارج از کشـور 
بانک هـای ایرانـی، کـه عضویت آن هـا بعـد از پذیرفته شـدن بانک های 

ایرانـی بـه عنـوان عضـو، تحـت عنـوان عضـو فرعـی پذیرفته شـدند.
3- شـرکت کنندگان: اعضـای غیـر بانکـی کـه در یکـی از رشـته های 
عملیـات بانکـی فعال هسـتند، مثـل دالل های بورس که در رشـته های 
مختلـف از قبیـل خریـد و فـروش ارز، سـهام و امثـال آنهـا  فعالیـت 
دارنـد. اعضـای اصلـی و فرعـی می تواننـد از کلیـه خدمـات سـوئیفت 
بهره منـد شـوند. ولـی شـرکت کنندگان فقـط می تواننـد یک نـوع پیام 
خـاص را بـا توجـه به تخصصـی که دارنـد، ارسـال و دریافـت دارند. به 
عبارتـی اعضـا و اعضـای فرعـی می تواننـد از کلیـه امکانـات سـوئیفت 
بهره منـد شـوند، ولـی شـرکت کنندگان از امکانـات محدود بـا توجه به 

رشـته تخصصـی خـود می تواننـد اسـتفاده کنند.

شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت
قبـل از این کـه پذیرش یک کشـور در سـوئیفت از سـوی هیـأت مدیره 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد، می باید پذیرش 3 شـرط زیر توسـط کشـور 

متقاضـی به سـوئیفت اعام شـود:

)S.A.P( 1. تأسیس سایت سوئیفت
 در صـورت نیـاز بـه راه انـدازی سـایت در کشـور متقاضـی محلـی بـه 
سـوئیفت اجـاره داده شـود تـا بـا هزینـه خود یک سـایت سـوئیفت در 

آنجـا راه انـدازی کند.

2. معافیت مالیاتی
در ارایـه گواهـی مبنـی بـر معافیـت از پرداخـت مالیـات، چـون نـرخ 
مالیاتـی در کشـورهای مختلـف متفـاوت اسـت، در صـورت رعایت آن، 

بـا همـه اعضـا رفتار یکسـان می شـود.

3. خط انتقال دیتا
یـک خـط انتقـال دیتـا بین المللـی به منظـور انتقـال پیام ها از سـایت 
سـوئیفت بـه خـارج از کشـور حداقل بـرای اجاره پنج سـاله بـه هزینه 

سـوئیفت می بایـد در اختیارش قـرار داد.

اگـر تعـداد پیام هـای ارسـالی یـک کشـور بـه حـدی باشـد که نیـاز به 
راه انـدازی سـایت سـوئیفت در کشـور متقاضـی عضویـت پیـش بیاید، 
سـوئیفت یک سـایت در آن کشـور تأسـیس می کند. در غیر این صورت 
پیام های کشـور متقاضی را به سـایت سـوئیفت کشـور همسـایه منتقل 
می کنـد. هـر سـایت سـوئیفت زیـر چتـر یکـی از دو مرکـزی عملیاتی 
سـوئیفت کـه در هلنـد و آمریکا مسـتقر هسـتند، قـرار دارد. کشـورها 
بـا توجـه بـه وضعیـت جغرافیایـی خود زیـر چتـر حمایتی یکـی از دو 
سـایت آمریـکا یـا هلنـد قـرار دارنـد. مراکـز عملیاتـی هلنـد و آمریـکا 
پشـتیبان هـم نیـز هسـتند. بـه عبارتـی، اگـر یکـی از آنهـا از مـدار به 
علـت نقـص فنـی خـارج شـود، بافاصلـه دیگـری جایگزیـن می شـود. 
اسـتفاده کننـدگان از سـوئیفت مسـئولیت دارنـد کـه پیام هـای خـود 
را بـه سـایت سـوئیفت رسـانیده و تحویـل دهنـد. از آن جـا بـه بعـد تا 
سـایت سـوئیفت کشـور مقصـد پیـام، مسـئولیت تحویل پیام بـه عهده 

روز شنبه ٢7 اسفند ١39٠ ساعت ١6:٠٠ به وقت گرینویچ در 
راستای تحریم های اروپایی، سوئیفت خدمات خود را به برخی 

از بانک های ایرانی که مشمول طرح تحریم های بین المللی قرار 
گرفتند، قطع کرد.
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است. سـوئیفت 
انتقـال پیام از سـایت سـوئیفت در کشـور مبدأ از طریـق خطوط انتقال 
دیتـا و یـا خطوط تلفـن معمولی با نصـب مـودم )Modem( امکان پذیر 
اسـت و اعضـا موظفنـد یـک خـط پشـتیبانی نیز بـه سـوئیفت معرفی 
کننـد کـه در مواقـع اضطـراری کـه خـط اصلـی از مـدار خارج اسـت، 

سـوئیفت بتوانـد پیام هـا را تحویـل دهد.
سوئیفت در ایران: 

سـال ١36٤:کارشناسـان بانـک مرکـزی بررسـی های اولیـه را بـرای 
عضویـت  بانک هـای ایرانـی در سـوئیفت انجـام دادند.ولـی بـا توجه به 

وقـوع جنـگ  تحمیلـی و اولویت هـای اساسـی تر بـه تعویـق افتـاد.
سـال ١369:بانـک مرکـزی هیأتـی را مأمـور هماهنگـی بـا بانک هـای 

تجـاری بـه منظـور عضویـت در سـوئیفت کرد 
سـال ١37٠:پـس از هماهنگی هـای الزم بـا بانک های تجـاری تقاضای 
عضویـت سیسـتم بانکـی ایران توسـط بانک مرکـزی به سـوئیفت ارایه 

. شد
سـال ١37١:پـس از ارایـه سـه پیـش شـرط عضویـت بـه سـوئیفت، 
عضویـت  بانـک مرکـزی بـه همـراه پنـج بانک تجـاری صـادرات، ملی، 

تجـارت، ملـت و سـپه در آذرمـاه  پذیرفتـه شـد.      
خریـد  سـایت،  راه انـدازی  از  پـس  ایـران  ملـی  بانـک   :١37٢ سـال 

نرم افـزاری و سـخت افزاری و نصـب آن هـا، در چهاردهـم  تجهیـزات 
آذرمـاه بـه شـبکه سـوئیفت ملحـق گردیـد.

امـا درسـت در روز شـنبه ٢7 اسـفند ١39٠ سـاعت ١6:٠٠ بـه وقـت 
گرینویـچ در راسـتای تحریم هـای اروپایـی، سـوئیفت خدمـات خود را 
بـه برخـی از بانک هـای ایرانـی کـه مشـمول طـرح تحریـم هـای بیـن 
المللـی قـرار گرفتنـد، قطـع کـرد. در حـال حاضـر متأسـفانه سیسـتم 
بانکـی کشـور بـه رغم رشـدی کـه در اسـتفاده از سیسـتم پیام رسـانی 
سـوئیفت در سـال های اخیر داشـته اسـت، اسـتفاده بهینه از سـوئیفت 
بـه عمـل نمـی آورد و تعـداد پیام هـای ارسـالی ایـران از طریـق ایـن 
شـبکه و بهـره وری از مزایای جانبی آن در حد مطلوب نیسـت. مسـلماً 
ایـران می توانـد بـا اسـتفاده بهینـه از سـوئیفت، پیام هـای بیشـتری از 
طریـق سـوئیفت ارسـال کنـد و سـهام بیشـتری بـه خـود اختصـاص 
دهـد، ضمـن این کـه ریسـک، هزینه ارسـال پیـام و کارمـزد کارگزران 
در زمـان اسـتفاده از سـوئیفت بـه مراتـب از تلکس کمتر اسـت و یکی 
از راه هـای اسـتفاده بهینـه از سـوئیفت، اتصـال هـر چـه زودتـر شـعب 
ارزی بانک هـا در تهـران و شهرسـتان ها بـه سـوئیفت  و برنامه ریـزی 
بـه سـمت اتوماسـیون شـبکه عملیاتـی بین المللـی بانک ها با اسـتفاده 

است. از سـوئیفت 

یکی از راه های استفاده بهینه از سوئیفت، اتصال هر چه زودتر 
شعب ارزی بانک ها در تهران و شهرستان ها به سوئیفت  و 
برنامه ریزی به سمت اتوماسیون شبکه عملیاتی بین المللی 
بانک ها با استفاده از سوئیفت است.



77اردیبهشت 95سال هفتم
16

یکـی از مفاهیم تجـارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک ها و واسـطه ها 
می باشـد. در تجـارت الکترونیـک مـرزی وجـود نـدارد و هیـچ فرقـی 
نمی کنـد کـه افـراد اجنـاس خـود را از یـک مغـازه در نزدیکـی محـل 
سـکونت و یـا از مغـازه ای در قـاره ای دیگـر خریـداری کننـد. تجـارت 
الکترونیکـی باعـث افزایش سـرعت و حجـم مبـادالت بازرگانی گردیده 
و به مشـکل محسوسـی سـبب کاهـش هزینـه خریـدار و تولیدکننده ، 
صرفه جویـی زمـان ، جـذب بیشـتر ، حذف واسـطه ها و درنهایت سـود 
بیشـتر می شـود. در ایـن تجـارت فضـای طبیعـی بـه فضایـی مجـازی 
محدودیت هـای  در  گرفتـن  قـرار  بـدون  انسـان ها  و  گشـته  تبدیـل 
زمـان و کان می تواننـد بـا امکانـت پیشـرفته امـروز معامـات خود را 

به صـورت الکترونیکـی انجـام دهنـد. 

حقوق تجارت الكترونیک 
حقوقـی اسـت کـه ناظـر بـر جریـان خریدوفـروش بیـن تولیدکننـده 
و   )B2B( تولیدکننـده  دو  بیـن  معاملـه  یـا   )B2G( مصرف کننـده   و 
الکترونیکـی  فضـای  در   )C2C( مصرف کننـده  دو  بیـن  معاملـه   یـا 
بهتریـن  حاضـر  حـال  در  کـه  کـرد  خاطرنشـان  بایـد  البتـه   اسـت. 
مصرف کننـده  و  تولیدکننـده  بیـن  شـاخه  در  تجـارت  ایـن  روش 
)Business to consunem( در حـال جریـان اسـت کـه ایـن امر ناشـی 

از ضعـف زیرسـاخت ها و محدودیت هـای تجـارت الکترونیک در کشـور 
اسـت.  ما 

مبنای حقوق تجارت الكترونیک
همان طـور کـه در ابتـدای بحـث به آن اشـاره شـد همراه بـا ورود پول 
بـه صحنـه تجـارت کم کـم قراردادهـا نیـز وارد ایـن صحنـه گردیـد 
چـه درگذشـته و چـه در امـروز رسـم متـداول آن اسـت کـه قراردادها 
به صـورت سـند مکتـوب بـه مراجـع ذی ربـط ارائـه می گـردد کـه ایـن 

ویژگـی از دو نظـر قابلیـت بررسـی دارد: 
ازنظـر اثبـات سـند: ایـن ویژگی ناظر بـه بودن یـا نبودن قـرارداد . ١

در عالـم خارج اسـت. 
اثبـات . ٢ انتسـاب سـند: بعدازاینکـه وجـود خارجـی سـند  ازنظـر 

گردیـد بایـد مشـخص گـردد کـه این سـند متعلـق به کیسـت تا 
احـکام نسـبی بـودن قراردادهـا راجـع بـه آن اجـرا گـردد. 

بنابرآنچـه ذکـر شـد، چنانچـه بخواهیـم قـراردادی را در عالـم حقـوق 
دارای آثـار حقوقـی بدانیـم هم باید وجود داشـته باشـد و هم منتسـب 
بـه اشـخاص معینـی باشـد. همیـن رویـه در تجـارت الکترونیـک نیـز 
جـاری و سـاری اسـت، با این تفـاوت که در تجـارت الکترونیک، سـند 
نوشـته در دسـت ندایـم و هـر جـا سـخن از اسـناد کتبی مـی رود پیام 
داده ای جایگزیـن آن می گـردد و اسـناد از جایـگاه قدیمـی خـود یعنی 
کاغـذ بـه مـکان جدیـد خویـش یعنـی رایانـه انتقـال  یافته انـد مؤیـد 
ایـن مطلـب مـاده ١ قانـون نمونـه تجارت الکترونیک اسـت کـه چنین 
مقـرر مـی دارد: »ایـن قانون بـرای هر نـوع اطاعاتی که به صـورت پیام 
داده ای جهـت فعالیت هـای تجـاری اسـتفاده گردد، اعمال می شـود« و 
در ادامـه در تعریـف پیـام داده ای دربنـد 9 ماده ٢ قانـون نمونه تجارت 
الکترونیـک چنیـن اشـعار مـی دارد: )پیـام داده ای به معنـای اطاعاتی 
اسـت کـه به  وسـیله عملیـات الکترونیکـی تولیـد، دریافت و یـا ذخیره 

مقاله

مروری بر 
حقوق تجارت 

الكترونیک

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک ها و 
واسطه ها می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ 

فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی 
محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداری کنند.
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می گـردد(. ناگفتـه هویدا اسـت که مبنـای اصلی 
حقـوق تجـارت الکترونیک شناسـایی حقوق پیام 
داده ای اسـت، چراکـه اگـر مطلـوب ما همسـانی 
قـرارداد الکترونیکـی با قـرارداد کتبی اسـت باید 
حقـوق پیـام داده ای اعـم از تولیـد، دریافـت، و یا 
ذخیـره را در هر سـامانه الکترونیکی به رسـمیت 
نیازمنـد  به نوبـه خـود  امـر  ایـن  بشناسـیم کـه 
تعبیه سـاز کارهـای حقوقی و فنـی در این مقوله 

است. 

امضای الكترونیكی 
امضـا بـه معنـای پایـان رسـاندن یا نافذ دانسـتن 
امـری در عالـم خـارج اسـت. امضـا در معنـای 
نـام  یـا  نـام  نوشـتن  از  اسـت  مصطلـح عبـارت 
خانوادگـی یـا عامـت خاصـی که هویـت صاحب 
عامـت اسـت و در ذیـل اسـناد و اوراق )عادی یا 

رسـمی( متضمـن وقـوع معاملـه )برگرفته شـده از کتـاب ترمینولـوژی 
ازآنچـه در مـورد امضـا گفتیـم مشـخص  لنگـرودی(  حقـوق، دکتـر 
می گـردد کـه هیـچ سـندی در عائـم حقـوق اعتبار نـدارد مگـر اینکه 
دارای عامتـی باشـد دال بـر صـدور آن از جانـب مرجع مسـلم الصدور 
آنچـه در مـورد اهدافـی کـه امضـا در ذیـل نوشـته ها دنبـال می کنـد 
می تـوان بـه اهدافـی ماننـد رسـمیت یافتـن اسـناد، تائیـد اسـناد و 
قطعیـت یافتـن اسـناد اشـاره کـرد کـه برخـی از نویسـندگان بـر ایـن 
اهـداف صحـه گذارده انـد امـا بایـد غافل از این امـر نبود کـه امضا فارغ 
از اهـداف ذکرشـده مبیـن قصـد انشـاء فـرد در انعقـاد قـرارداد اسـت 
به طوری کـه اگـر سـندی امضـا نگـردد در حقیقت فـرد قصد بـه وجود 
آوردن آن را نداشـته و قـرارداد کان لـم یکـن تلقـی می گـردد. این امر 
آن چنـان بدیهـی اسـت کـه در مـاده ٢٢3 قانـون تجـارت قانون گـذار 
آن را جـزء شـرایط مشـکلی بـرات قـرار نـداده و مهـر و امضـا را داخل 
در ماهیـت نوشـته بـرات دانسـته اسـت . امـا تـا به حـال آنچـه گفتیم 
راجـع بـه ویژگی هـا مقـررات حاکـم بـر اسـناد کتبـی بـود لـذا مـا که 
داعیـه دار همسـانی سـند الکترونیکی با سـند کتبی هسـتیم قهـراً باید 
امضـای الکترونیکـی را هماننـد امضای کتبی جزء شـرایط صحی سـند 

الکترونیکـی به حسـاب آوریـم. 
البتـه ایـن نکته را هم باید در نظر داشـت که امضا حتماً ناظر به شـکل 
یـا عامـت خاصـی نیسـت، بلکـه هر عامـت یا رمـزی که مبیـن قصد 
انشـاء فـرد در قـرارداد باشـد در تجـارت الکترونیـک پذیرفتنی اسـت، 
همیـن نگـرش مـا را بـه سمت وسـوی پذیـرش امضـای دیجیتـال در 
عبـارت الکترونیـک سـوق می دهـد. امضای دیجیتال شـامل یک رشـته 
داده هـای ریاضـی همراه شـخص معین اسـت کـه معموال ایـن امضا به 
شـکل رمـزی اسـت که محتـوای پیـام و هویـت امضاکننـده را تصدیق 
می کنـد، بـه نظر می رسـد کـه امضـای دیجیتال مشـکات امضـا را در 
محیـط الکترونیکـی تـا حـدودی مرتفـع کنـد چراکـه اگـر امضایـی به 
شـکل خطـوط گرافیکـی صورت گیـرد ابتـدا به صورت او )o( و سـپس 
بـا اختـاف ولتـاژ وارد رایانـه شـده و در حافظه تأثیر می گذارد سـپس 
ایـن اثـر به شـیوه الکترونیکـی وارد رایانه مقصد شـده و در آنجا مجدد 
بـه همـان صـورت اولیـه باقـی می مانـد و این امضـاء ، امضـای حقیقی 

فـرد نمی باشـد اگرچـه برخـی از حقوقدانـان امضـای فـوق را به شـرط 
پذیـرش عـرف امضـا تلقی می کننـد، لکن بایـد این نکتـه را هم مطرح 
نظـر داشـت که در بعضـی از سـامانه های رایانه ای بـرای کنترل صحت 
امضـا فناوری هایـی بـه وجـود آمـده که مشـکل انتسـاب امضـا مراحل 
می کنـد، نمونـه ایـن فنـاوری پـن اوپ )Pemop( اسـت کـه در آن از 

فنـاوری زیست سـنجی قلـم )pen Biometrics( استفاده شـده اسـت.

 قراردادهای الكترونیكی و آثار حقوق مترتب بر آن ها 
الف( تعریف عقد و قرارداد 

مـاده ١83 قانـون مدنـی در تعریـف عقـد چنین اشـعار مـی دارد »عقد 
عبـارت اسـت از اینکـه یـک یـا چنـد نفـر در مقابـل یـک یا چنـد نفر 
دیگـر تعهـد بر امـری نماینـد و موردقبول آن هـا باشـد« از طرفی ماده 
١9١ قانـون مدنـی چنیـن مقـرر مـی دارد » عقـد محقـق می شـود بـه 
 قصـد انشـاء به شـرط مقرون بـودن به چیزی کـه داللت بـر قصد کند« 
بنابرایـن ، آنچـه در تحقق ارکان عقد شـرط اسـت اشـتراک دو یا چند 
اراده در بـه وجـود آوردن امـری اعتبـاری بـه نـام عقد اسـت. همچنین 
می تـوان در تعریـف قـرارداد چنیـن گفـت، کـه قـرارداد توافقی اسـت 
بیـن اشـخاص اعـم از حقیقـی یا حقوقی به شـرطی کـه طرفین اهلیت 
انعقـاد قـرارداد را دارا باشـند و به موجـب قانـون از آن حمایـت گـردد. 
بنابرآنچـه گذشـت می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هـم در عقـد و هـم در 
قـرارداد قصـد انشـائ ضـروری اسـت و طرفین بـا ایجاب و قبـول قصد 

خـود را بـروز می دهند. 
هـر عقـدی مرکـب از دو عنصر ایجاب و قبول اسـت بدیـن معنا طرفی 
کـه می خواهـد عقـد را منعقـد کنـد ایجـاب عقـد را انجـام می دهـد و 
طـرف دیگـر آن را قبـول می کنـد کـه هرکـدام از ایـن ایجـاب و قبول 
مشـتمل بـر الفاظی اسـت که داللـت بر ایجـاب و قبول می کنـد. آنچه 
مسـلم اسـت آن اسـت کـه در تحقق ایجـاب و قبول ممکن اسـت قصد 
طرفیـن کتبـی یـا شـفاهی ، لفظـی یـا عملـی و یـا بـه طریقـه مـدرن 
یعنـی بـه روش الکترونیکـی ابـراز گـردد. ایجـاب و قبـول الکترونیکـی 
باعـث بـه وجـود آمـدن قراردادهـای آنایـن )online( در عرصـه ایـن 
فنـاوری گردیـده اسـت )آنایـن همان ارتبـاط شـبکه ای بـا رایانه های 

در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر 
جا سخن از اسناد کتبی می رود پیام داده ای جایگزین 
آن می گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به 
مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال  یافته اند.
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دیگـران اسـت.( ایجـاب و قبـول الکترونیکـی در قراردادهـای آنایـن 
بدین صـورت اسـت کـه فـرد پیـام داده ای خـود را بـه سـامانه رایانه ای 
مقصـد ارسـال مـی دارد و کسـی کـه در مقصـد اسـت از ایجـاب فـرد 
مطلـع می گـردد، مؤیـد ایـن امـر مـاده ١١ قانـون نمونـه آنیسـترال 
)uncitral( راجـع بـه عبـارت الکترونیـک اسـت که مقرر مـی دارد. » در 

بسـتر و رونـد انعقـاد قرارداد ، ایجـاب و قبول را می تـوان از طریق پیام 
داده ای ابـراز کـرد مگـر اینکه طرفیـن خاف آن را مقرر کرده باشـند.« 

ب( غره بیان ایجاب و قبول
در قراردادهای آناین دو حالت متصور است: 

در حالـت اول فـرد پیـام داده ای خـود را به قصـد خاص ارسـال می دارد 
بـرای نمونـه، سـفارش کاالیـی را بـه فروشـگاهی خـاص می دهـد در 
اینجـا تنهـا فروشـگاه موردنظـر اسـت کـه بایـد قبـول را اعـام کند و 
تعهـد خـود را مبنی بر ارسـال کاال ایفـا نماید. در اینجا ایجـاب صریحاً 

متوجـه همان فروشـگاه خاص اسـت. 
در حالـت دوم فـرد، ایجـاب خود را منحصر به شـخص یـا محل خاصی 
نمی کنـد بلکـه شـاید میلیون هـا نفـر را مخاطـب خـود قـرار می دهـد 
ایـن امـر شـبیه عقـد جعالـه در فقـه امامیـه اسـت کـه در آن عامـل 
جعالـه شـخصی نیسـت لـذا در اینجا هر فـردی که تعهـد را انجام دهد 
بایـد در مقابـل انجـام تعهـد عـوض بـه او سـترد گـردو نمونه ایـن امر 
پرونـده ای جنجالـی مشـهور بـه پرونـده کارلیـل در انگلسـتان بـود که 
خوانـده دعـوی داروی ضـد آنفلوانزایـی سـاخته و شـرط کـرده بود که 
هـر کـس پس از خـوردن دارو بـه آنفلوانزا دچار شـود بـه او 5٠٠ پوند 
خواهـد داد. فـردی پس از اسـتعمال دارو به آنفلوانزا مبتـا و به تبع آن 
دعوایی در دادگاه مطرح و خواسـتار غرامت 5٠٠ پوندی شـد درنهایت 
پـس از کش وقوس هـای فـراوان قاضی به نفـع خواهـان رای صادر کرد 
بـا ایـن اسـتدالل کـه ایـن ایجـاب ، ایجابـی بـه همـه جهانیان بـوده و 

متعهـد بایـد از عهـده پرداخت غرامـت برآید. 

اعمال حق خیار در عقود الكترونیكی
بحـث خیـارات عقـود الکترونیکـی بخصـوص در بیـع الکترونیکـی از 
حوزه هایـی اسـت کـه تاکنون کسـی در مورد آن بررسـی جـدی انجام 

نـداده و در بحـث فشـرده مـا نیـز نمی گنجـد امـا مختصـر باید اشـاره 
کـرد کـه برخـی از حقوقدانان ، قائل بـه عدم تأثیـر و ناکارآمدی بعضی 
از خیـارات در تجـارت الکترونیـک می باشـند. یکـی از ایـن خیـارات 
مذکـور ، خیـار مجلس اسـت که مـاده 397 قانـون مدنـی در مورد آن 
چنیـن مقـرر مـی دارد: »هر یـک از متبابعین بعد از عقـد ، فی المجلس 
و مـارام کـه متفـرق نشـده اند اختیـار فسـخ معاملـه رادارنـد.« پـس از 
روشـن شـدن مفهـوم خیـار مجلـس الزم به توضیح اسـت آنچـه باعث 
اعمـال ایـن خیـار می گـردد رابطـه روحـی و عاطفـی بیـن متعاملیـن 
اسـت و ازآنجاکـه در تجـارت الکترونیـک ایـن موضـوع منتفـی اسـت 

بنابرایـن اعمـال خیـار نیـز منتفی خواهـد بود. 

مسئولیت مدنی در تجارت الكترونیک 
یکـی دیگـر از ابعـاد مسـکوت تجـارت الکترونیـک اسـت کـه کار بـس 
داده هـا  ارسـال  در  اگـر  چراکـه  می طلبـد  زمینـه  ایـن  در  را  جـدی 
اشـتباهی صـورت گیـرد و یـا رایانـه دچار مشـکل نرم افـزاری می گردد 
مطمئنـاً به طـرف مقابـل خسـارت)مادی و معنـوی( وارد می آیـد، کـه 
در ایـن فـرض بـا عنایـت بـه مسـئولیت مبتنی بـر تفصیر ، فـرد مقصر 
بایـد از عهـده خسـارات وارده اعـم از مـادی و معنوی برآیـد البته آنچه 
بدیهـی اسـت آن اسـت کـه پیش بینی ضمانت اجـرا در مفاد قـرار دارد 
در مـواردی اعـم از تخطـی از مفـاد قـرارداد و یـا خسـارات وارده باعث 

عـدم اثبـات تقصیـر از سـوی زیان دیده اسـت. 

نتیجه
آنچـه در ایـن مجـال از آن سـخن بـه میـان آمـد نمایـی بـود اجمالـی 
از تجـارت الکترونیـک و قواعـدی کـه بایـد بـر آن حکم فرمـا گـردد تـا 
ضمانـت بقـای آن را فراهـم سـازد . آنچـه آشـکار اسـت آن اسـت کـه 
قوانیـن قانـون مدنـی و یـا قوانین خاص دیگـر قابلیت های پاسـخگویی 
بـه نیازهـای تجـارت الکترونیـک را ندارنـد و در ایـن میان شـفافیت و 
روشـنگری قانون گـذار و تدویـن قانونـی جامع ومانـع، حـال معضـات 
حقوقـی ایـن تجـارت نوین خواهـد بود مضافـا اینکه قوانیـن تخصصی، 
سـازمان قضایـی خـاص خـود را می طلبـد لـذا بایـد در رسـیدگی بـه 
بـه  آگاه  از دادرسـان خبـره، اهل فـن و  الکترونیـک  دعـاوی تجـارت 

مسـائل تجـارت الکترونیـک اسـتفاده کرد.

در تجارت الکترونیک، فضای طبیعی به فضای مجازی تبدیل 
گشته و انسان ها بدون قرار گرفتن در محدودیت های زمان و مکان، 

می توانند معامات را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
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در بیشـتر کشـورهای توسـعه یافته جهـان مناطـق خاصـی بـه نـام 
بهشـت مالیاتـی Tax Haven وجـود دارنـد و ویژگـی بـارز آن هـا این 
اسـت کـه فـرد می توانـد هـر مقـدار پـول بـه ایـن مناطـق وارد کند 

بـدون اینکـه مواخذه شـود. 
از سـوی دیگـر درآمدهـای حاصلـه در ایـن مناطـق نیزازپرداخـت 

مالیـات معـاف اسـت. 
قوانیـن و مقـررات آنـان مبادله اطاعـات راجع به مؤدیـان مالیاتی را 
بـا سـایر کشـورها مجـاز نمی دانـد ، نظـام مالیاتـی آن ها غیر شـفاف 
اسـت، و افـراد خارجـی کـه وجـوه و سـرمایه های خـود را بـه ایـن 
مراکـز می آورنـد موظـف نیسـتند کـه فعالیـت تجـاری یـا اقتصادی 
مشـخص و قابل توجهـی داشـته باشـند همیـن امـر سـبب افزایـش 
فرار مالیاتی وازد سـت رفتن سـرمایه کشـورها اعم از انسـانی ومالی 

شـده است. 
چنـدان  گذشـته  زمان هـای  در  مالیاتـی  بهشـت های  ایـن  وجـود 
محسـوس نبـود. تشـکیل مکان هایـی بـا عنـوان بهشـت های مالیاتی 
به تدریـج بـه دلیل از دسـت رفتن درآمدهای کشـورها و نیز سـرمایه 
انسـانی آنـان جنبه جـدی به خود گرفت و جنب وجوشـی را در میان 
افـراد و سـپس سـران سـایر کشـورها اعـم از فقیـر، درحال توسـعه و 

توسـعه یافته پدیـد آورد.

واکنش ها
انفـرادی  اوضاع واحـوال جنبـه  ایـن  برابـر  در  واکنش هـا  نخسـتین 
داشـت و به طـور طبیعی صـورت رقابـت در زمینه مسـائل مالیاتی را 

بـه خـود گرفتـه اسـت. رقابـت مالیاتی در کشـورهای درحال توسـعه 
بسـیار دردنـاک اسـت، زیـرا آن ها غالبـاً ناچار می شـوند بـار مالیاتی 
را بـه حداقـل برسـانند و از بخـش قابل توجهـی از درآمدهـای ناچیز 
مالیاتـی خـود صرف نظـر کننـد تـا بلکـه بتواننـد از فـرار پایه هـای 
مالیاتـی خـود بـه خـارج جلوگیـری نماینـد و درعین حـال به جذب 

منابـع مالیاتـی سـایر کشـورها بپردازند.
نتیجـه  ایـن  گونـه رقابت هـا توسـعه هرچـه بیشـتر پدیـده بهشـت 
مالیاتـی بـه اشـکال مختلـف آن اسـت و بدیهـی اسـت کـه درنهایت 
دور پایان ناپذیـری از رقابـت را می توانـد بـه دنبـال داشـته باشـد، 
به نحوی کـه مایـه زیـان هـر دودسـته کشـورهای فقیر و غنـی جهان 
گـردد. اثـر دیگـر ایـن جریـان کـه شـاید بتـوان گفـت ازنظرمالـی 
می توانـد منشـأ زیان به ویژه درکشـورهای پیشـرفته و صنعتی گردد، 
اختالـی اسـت کـه در رقابت آزاد تجـاری پدید مـی آورد. این رقابت 
در صورتـی می توانـد آزاد باشـد، کـه تصمیم گیری هـای مؤسسـات 
صرفـاً بر اسـاس مقاصـد و مصالح تجـاری و اقتصادی صـورت پذیرد. 
امـا وجـود رقابـت شـدید مالیاتی چه از سـوی بهشـت های مالیاتی و 
چـه از طـرف سـایر کشـورها می تواند تصمیمـات اقتصـادی را تحت 

بهشت های 
مالیاتی در 

جهان

مقاله

در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان مناطق خاصی به نام 
بهشت مالیاتی Tax Haven وجود دارند و ویژگی بارز آن ها 
این است که فرد می تواند هر مقدار پول به این مناطق وارد 
کند بدون اینکه مواخذه شود. 
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تأثیـر قـرار دهـد کـه نیتجـة آن اخـال بـه امر رقابـت سـالم و آزاد 
بود. خواهـد 

فقیـر،  کشـورهای  بـه  و  گسـترده تر  اعتراض هـا  ایـن  بعدهـا 
درحال توسـعه توسـعه یافته کشیده شـد. همچنین در این مناطق به 
ایـن دلیـل که مقررات شـدید بانکی و تجاری در زمینه حفظ اسـرار 
مشـتریان ، عـدم کنترل ارزی، سیسـتم مالیاتـی انعطاف پذیر حاکم 
اسـت ازجملـه مناطـق آلوده بـه درصد باالی فسـاد و پول شـوئی به 
شـمارمی رونـد که سـاالنه میلیاردها دالرازسـرمایه های کشـورها را 

بـر بـاد می دهند.
مجموعـه ایـن جریانـات و عوامـل، واکنشـی از نوع دیگر را از سـوی 

سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی )OECD( برانگیخـت کـه در 
حقیقـت نمـود عکس العملـی گروهی از سـوی کشـورهای عضو این 

سـازمان بود.
سـازمان توسـعه و همکاری هـای اقتصادی در سـال ١998 کوشـید 
رقابت هـای  گسـترش  بـا  مقابلـه  بـرای  بین المللـی  چارچوبـی  تـا 
مالیاتـی فراهـم آورد و گزارشـی را در ایـن بـاب تحت عنـوان رقابت 
زیان بخـش مالیاتـی یـک مشـکِل در حال ظهـور در جامعـه جهانی 

بـه تصویـب شـورای وزیـران خود رسـانید.
بـر  ایـن سـازمان در گـزارش خـود عـاوه  اقتصـادی  تحلیلگـران 
خطـر بهشـت های مالیاتـی، بـه زیان های ناشـی از گسـترش رقابت 
مالیاتـی در سـایر نقـاط جهـان و به ویـژه در برخـی از کشـورهای 
عضـو همیـن سـازمان اشـاره کرده اند. شـورای وزیـران این سـازمان 
نیـز ضمـن تصویـب گـزارش، یـک سـری قطعنامـه دربـار مقابله با 
هـر دو نـوع رقابـت فـوق به تصویب رسـانید. عـاوه بر این قرار شـد 
اقداماتـی به منظـور جلـب همـکاری کشـورهای غیـر عضو سـازمان 
در ایـن زمینه هـا نیـز صـورت پذیـرد. بـر اسـاس همیـن مصوبـات 

یـک مرجـع خاص درون سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی جهت 
پیگیـری موضـوع، تهیـه گزارش هـای مربـوط و سـایر اقدامـات الزم 

بـرای رسـیدن بـه اهـداف سـازمان در ایـن زمینه پدیـد آمد.
بـر این اسـاس مرجع رسـیدگی به مسـألة رقابت زیان بخـش مالیاتی 
مکلـف گردید نسـبت به شناسـایی بهشـت های مالیاتی اقـدام نماید. 
قـرار شـد پس ازایـن تشـخیص، مرجـع نامبـرده بـا ایـن مراکـز وارد 
گفتگـو شـود و آنـان را بـه تغییـر روش هـای خـود ترغیـب نمایـد و 
اگـر ایـن کوشـش بـه نتیجـه ای نرسـد، صورتـی از آن هـا به عنـوان 
مراکـزی کـه آمـاده همـکاری نیسـتند تهیـه کنـد و سـپس مسـألة 
اجـرای اقدامـات مشـترک دفاعـی به منظـور مقابلـه و خنثی سـازی 

فعالیت هـای آن ها از سـوی کشـورهای عضـو سـازمان موردنظر قرار 
. د گیر

درنهایـت این سـازمان توانسـت ٤7 کشـور یا منطقـه را تحت عنوان 
بهشـت مالیاتـی شناسـایی کند و در صـورت عدم همـکاری در مورد 

آنان گـزارش تهیه کـرده تصمیم گیـری کند.
ایـن سـازمان درنهایـت کشـورها و مناطق آنـدور، آنگویـا، آنتیگوا و 
باربـودا، آروبـا، باهامـاس، بحریـن، باربـادوس، بلیـز، ویرجیـن آیلندز 
انگلیـس، کـوک آیلنـدر، دومینیـکا، جبل الطـارق، گرنادا، گورنسـی 
و سـارک و آلدرنـی، آیـل آف مـن، جرسـی، لیبریـا، لیختنشـتاین، 
مالدیـو، جزایـر مارشـال، موناکـو، مونسـترات، نائـورو، آنتیـل هلنـد، 
نییـو، پانامـا، سیشـل، فدراسـیون سـنت ونسـان و گرنادیـن، تونـگا، 
تورکـس انـد کایکوس، ویرجیـن آیلندز آمریـکا، و وانواتـورا به عنوان 

بهشـت های مالیاتـی اعـام کـرد. 
البتـه نـام لیبریـا وجزایـر مارشـال اخیر به دلیـل همـکاری و تطابق 
بـا اسـتانداردهای تعریف شـده ایـن سـازمان ازلیسـت بهشـت های 

غیرهمکارحذف شـد.  مالیاتـی 

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال ١998 کوشید تا 
چارچوبی بین المللی برای مقابله با گسترش رقابت های مالیاتی فراهم آورد 
و گزارشی را در این باب تحت عنوان رقابت زیان بخش مالیاتی یک مشکِل 

در حال ظهور در جامعه جهانی به تصویب شورای وزیران خود رساند.
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مقاله77

پول شویی راهی برای 
تطهیر پول های نامشروع

بعضی هـا بـرای قانونـی کـردن درآمدهـای غیـر قانونی، مشـروع کردن 
پول هـای نامشـروع و تطهیـر پول هـای حـرام و یـا تبدیـل پول هـای 
کثیـف ناشـی از اعمـال خـاف بـه پول هـای تمیـز و پـاک، پولشـویی 
می کننـد. ایـن اعمـال زمانـی اتفـاق می افتـد کـه درآمدهـای کسـب 
شـده توجیـه قانونی نداشـته و برای این کـه از حالـت غیرقانونی خارج 
شـوند و شـکل پول های معمـول را به خود بگیرند، بوسـیله پولشـویی، 

تطهیـر می شـوند.
ایـن اقـدام از راه هـای مختلفـی انجـام می گیـرد. مهمتریـن روش های 
ایـن  دادن  نشـان  مشـروع  بـرای  پولشـویان  توسـط  اسـتفاده  مـورد 

از: عبارتنـد  کثیـف  پول هـای 
سـهل ترین . ١ اعتبـاری:  و  مالـی  مؤسسـه های  از  اسـتفاده 

و راحت تریـن راه پولشـویی اسـتفاده از نهادهـای مالـی رسـمی 
می باشـد. در ایـن روش وجـوه نقـد حاصـل از عملیـات مجرمانـه، 
نـزد شـعبه بانکـی یـا هـر نـوع نهـاد مالـی و اعتبـاری رسـمی 
مالـی رسـمی ممکـن  نهادهـای  ایـن  سـرمایه گذاری می گـردد؛ 
اسـت داخلـی یـا خارجـی باشـند. اسـتفاده از روش هـای معمـول 
در داد و سـتد الکترونیکـی، یکـی از بهتریـن شـیوه های انتقـال 
ایـن سـپرده ها از نهادهـای مالـی داخل کشـور به نهادهـای خارج 

تهیه وتنظیم : گروه تحریریه

از کشـور می باشـدکه ایـن امـر تشـخیص درآمدهـای نامشـروع را 
بسـیار دشـوار و حتـی گاهـی ناممکـن می کنـد.

عملیـات . ٢ طریـق  از  پولشـویان  جعلـی:  صورت حسـاب های 
در  را  خـاص  تجـاری  فعالیت هـای  صـوری،  واردات  و  صـادرات 
کشـوری کـه پول هـای کثیـف را در آن بـه دسـت آورده انـد، آغاز 
ایـن فعالیـت، فعالیت هـای مشـابهی را  می کننـد و بـه مـوازات 
در کشـوری کـه پول هـای کثیـف خـود را در آن سـرمایه گذاری 
کرده انـد دنبـال می کننـد و از ایـن طریـق به خرید و فـروش کاال 
و خدمـات بـه شـکل ظاهری و صـوری می پردازند؛ بـه این صورت 
کـه پولشـویان کاالیـی را از شـرکتی کـه می خواهنـد پول هـای 
کثیـف را بـه آن تحویل دهند، می خرند و در ازاء آن صورتحسـاب 
غیـر واقعـی صـادر می گـردد کـه قیمتـی باالتـر از قیمـت واقعـی 
کاال در آن وارد شـده اسـت. مابـه التفـاوت قیمت واقعـی و قیمت 

کاذب، پـول شسـته شـده می باشـد.
اسـتفاده از فن آوری هـای نویـن مخابراتـی و رایانه ای: این . 3

روش، روش دیگـری در پولشـویی اسـت کـه در آن بـا اسـتفاده 
از فن آوری هـای نویـن مخابراتـی و رایانـه ای و شـیوه های نویـن 
تجـارت الکترونیکـی، نـه تنهـا هویـت مبادله کنندگان به سـختی 

بعضی ها برای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، 
مشروع کردن پول های نامشروع و تطهیر پول های 
حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خاف 
به پول های تمیز و پاک، پولشویی می کنند.
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قابـل شناسـایی اسـت بلکـه ردگیـری جریـان وجـوه را نیـز بـا 
دشـواری های خـاص همـراه می کنـد.

سـرمایه گـذاری در امالک و مسـتغالت: سـرمایه گذاری در . ٤
بـازار مسـکن و خریـد زمیـن و مسـتغات از دیگـر روش هـای 

مورد اسـتفاده پولشـویان اسـت.
خریـد و فروش آثـار هنری: بازار هنـر به دلیـل اینکه نظارت . 5

چندانـی بـر آن وجـود نـدارد، می تواند وسـیله تبدیـل میلیون ها 
دالر پـول کثیـف باشـد؛ زیـرا همـان طـور کـه می دانیـم آثـار 
هنـری می تواننـد هـزاران و گاهـی میلیون ها دالر ارزش داشـته 

باشند.
سـرمایه گذاری در خریـد سـهام: یکـی دیگـر از شـیوه های . 6

مؤثـر اسـت کـه توسـط پولشـویان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
اسـت. بـه ایـن صـورت که پولشـویان بـا این پـول کثیف، سـهام 
و اوراق مشـارکت خریـداری مـی کننـد و آن هـا را در مکان های 

دیگـر سـرمایه گذاری می کننـد.
از . 7 دیگـر  یکـی  زیان دیـده:  مشـاغل  در  سـرمایه گذاری 

شـیوه های مـورد اسـتفاده مجرمان، سـرمایه گذاری در مشـاغلی 
اسـت کـه در حال ورشکسـتگی اسـت. به این صـورت که در یک 
کسـب و کار مشـروع ولـی در حال ورشکسـتگی سـرمایه گذاری 
کرده و سـپس اسـناد و مدارک و دفاتر آن را دسـتکاری می کنند 

تـا این طور نشـان دهند که شـرکت سـودآور اسـت. وجوهی که 
بایـد پاکسـازی شـوند از ایـن طریـق بـه جریـان می افتنـد و بـه 
گونـه ای جلـوه داده می شـوند که انـگار منافع مشـروع حاصل از 

معامـات و فعالیت های شـرکت هسـتند.
ایجاد سـازمان های خیریـه: در این روش پول های به دسـت . 8

آمـده از داد و سـتد مـواد مخـدر و سـایر راه های غیـر قانونی در 
مؤسسـات خیریـه غیرواقعی جمع می شـوند؛ زیرا این مؤسسـات 

توانایـی دریافـت هدایـا از اقصی نقاط جهـان را دارند.
معاملـه نقدی: داشـتن یـک تجـارت پایاپـای مانند رسـتوران، . 9

صرافـی، کارواش و یـا تأسیسـاتی نظیـر این هـا برای پولشـویی، 
فعالیتـی کامـا عادی اسـت.

شـرکت های چنـد ملیتـی بین المللـی: ایـن شـرکت ها از . ١٠
مهم تریـن واحدهـای تشـکیل دهنده اقتصـاد جهانـی بـه شـمار 
می رونـد؛ بـه طـوری کـه فرآینـد انتقال امـوال و سـرمایه گذاری 
در ایـن کشـورها، حـد و مـرز جهانـی نمی شناسـند. هـدف ایـن 
شـرکت ها جهانی شـدن سـریع و حـوزه فعالیت آن هـا در زمینه 
تجـارت، پول و سـرمایه، تولید و اسـتفاده گسـترده از ثروت های 
طبیعـی کشـورهای در حـال توسـعه و فقیـر می باشـد. نحـوه 
فعالیـت در عملیات پولشـویی این شـرکت ها بدین صورت اسـت 
کـه، شـرکت های چندملیتـی در معامـات تجـاری مشـکوک و 
نامشـروع شـرکت کـرده و در ایـن میـان در معامـات نامشـروع 

صدهـا میلیـون دالر پرداخـت می کننـد.

شرکت های چندملیتی در معامات تجاری مشکوک و نامشروع 
شرکت کرده و در این میان در معامات نامشروع صدها میلیون 

دالر پرداخت می کنند.
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رانـت چیسـت و به چه کسـانی مـی گوینـد رانت خوار؟ رانـت واژه اي 
اسـت کـه بـدون تغییر لفظـي از ادبیـات کشـور فرانسـه وارد فرهنگ 
خـودي گردیـده اسـت و در کشـور انگلیس نیـز به حق السـهم اربابان 
فئـودال از کشـاورزان، رانـت اطـاق می شـده اسـت. ضمـن اینکـه 
عـاوه بـر آن تعاریـف زیـادي از رانـت بـه عمـل آمـده کـه بـه چنـد 

نمونـه اشـاره مي کنیـم:

الـف( رانـت درآمدي اسـت که بـدون اتکاي مسـتقیم بـه کار و تاش 
تولیـدي و بـدون ریسـک و خطـر فعالیت هـاي اقتصـادي بـه دسـت 

مي آیـد.
ب( سـوء اسـتفاده فرصت هـا و امکانـات جامعـه بـا توجه بـه موقعیت 

اجتماعـي افـراد و دسترسـي به منابـع اطاعاتي  
ج( بـه کسـي کـه بدون انجـام کار مفیـد و حتي مضر به حـال اقتصاد 
کشـور بـه ازاء پرداخـت رشـوه و پارتي بـازي بـه امتیازهـاي انحصاري 
افسـانه اي کسـب   بـادآورده و  دولتـي دسـت مي یابـد و ثروت هـاي 

می کنـد. 
د( رانت خـواری عملي اسـت کـه به ظاهر از طریق قانونـي انجام گرفته 
و عمـل کننـده بـه آن، عمل خود را سـالم و مشـروع دانسـته و شـاید 
بسـیاري از دوسـتان و آشـنایان ایشـان نیـز کمترین تردیدي نسـبت 
بـه وي نداشـته باشـند در حالـي کـه بـا یـک حسـاب سرانگشـتي به 

ثروت هـاي کان و بـدون زحمـت دسـت مي یابد.

ه( دسـتیابي انحصـاري اشـخاص حقیقـي یـا حقوقـي بـه امکانـات و 
موقعیت هـاي شـغلي و نقشـه طرح هـاي ملـي بـزرگ کـه موقعیـت 
اراضـي اطـراف طرح هـا را به طـور چشـم گیري بـاال مي برد نیـز رانت 
مي گوینـد. همچنیـن کسـب سـود بیـش از حـد متعـارف از طریـق 

محـدود سـاختن عرضـه و سـلب اختیـار از رقبـاي تولیدکننـده.

عوامل ایجاد رانت
مهم تریـن نکتـه در شناسـایي رانت و مبـارزه با رانت خواري شـناخت 
عوامـل ایجـادي و منشـاء هاي آن اسـت کـه بـه دلیـل کثـرت آن هـا 

فقـط به چنـد مورد اشـاره مي شـود:
رانت زاییده برخي فرصت هاي انحصاري است. . ١
رانـت ناشـي از دسترسـي عـده اي بـه انحصـارات از طریق قدرت . ٢

مي باشـد.
در نتیجـه کم رنـگ کـردن حق مالکیـت خصوصي مـردم بوجود . 3

مي آیـد.
رانـت مي تواند از طریـق پارتي بازي در اسـتخدام غیر ضابطه مند . ٤

بگیرد. صورت 
از ارایـه انحصـاري کاالهـا و خدمـات دولتي به اشـخاص حقیقي . 5

یـا حقوقـي پدیـد مي آید.
رانـت در درون تصمیمـات و مقـررات و تشـکیات دولتـي نهفته . 6

است.

رانت خواران

 رانت واژه اي است که بدون تغییر لفظي از ادبیات 
کشور فرانسه وارد فرهنگ خودي گردیده است و 
در کشور انگلیس نیز به حق السهم اربابان فئودال از 
کشاورزان، رانت اطاق می شده است.
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در نتیجـه ورود صاحبـان قـدرت در عرصه هـاي اقتصادي شـکل . 7
مي گیـرد.

رانت ریشه در هرگونه انحصارات دولتي و غیر دولتي دارد.. 8
رانـت مي توانـد سرچشـمه اي ماننـد نـگاه جناحـي و صنفـي به . 9

منافـع ملي داشـته باشـد.
رانـت مي توانـد ناشـي از سـپردن مسـؤلیت هاي مهـم اقتصادي . ١٠

اجتماعـي و سیاسـي بـه افراد کم ظرفیـت و بي تعّهدي باشـد که 
مسـؤلیت را طعمـه خود حسـاب کنند.

ناشـي از صدور مجوزهـاي انحصاري بـراي فعالیت هاي اقتصادي . ١١
است. اجتماعي  و 

ناشـي از عـدم وجـود نظـارت دقیـق بـر عملکـرد کارگـزاران و . ١٢
عمـال حکومـت و برخـورد بـا آن هـا اسـت.

انواع رانت
رانت اقتصادي

الـف( سـرمایه گزاري هاي صنعتـي: عده ایـی  بـا پارتي بـازي از 
وام هـا و اعتبـارات ارزي اسـتفاده نمـوده تـا محصوالت با نـرخ عرضه 
کننـد کـه بخاطـر عـدم کنتـرل و افزایـش نـرخ دالر کارخانـه هـا و 
کارگاهـا  بـه نـرخ آزاد فروختـه شـد. ایـن اقـدام آن نه تنهـا خدمتي 
بـه مـردم نبود بلکـه سـودهای میلیـاردی نصیب سـوداگران گشـت. 
بـه عنـوان  رانـت  نـوع  ایـن  ب( سـرمایه گذاري هاي عمرانـي:  
مثـال وقتـي در جایـي جاده هایـي کشـیده مي شـود یـا راه آهـن یـا 
کارخانـه و طـرح بزرگـي پیاده مي شـود قیمـت زمین در اطـراف این 
طرح هـا بـاال مـي رود. برخـي افـراد کـه از اجـراي ایـن طرح هـا  قبًا 
از طریـق عوامـل خـود مطلـع شـده اند صاحبـان امـاک اطـراف این 
گونـه طرح هـا را شناسـایي و بـا تطمیـع و حتي اغفال آن هـا زمین ها 
را بـا قیمـت بسـیار ناچیـزي خریـداری کـرده و پس از اجـراي برخی 
طرح هـا و پروژه هـا سـبب افزایـش قیمت زمین شـده واز فـروش آن 

بـه درآمدهـاي بـادآورده اي دسـت پیـدا  مي کنند. 

رانت اطالعات 
عـده اي از طریـق دسـتیابي زودرس بـه اطاعـات گوناگـون در زمینه 

تغیـرات قوانین، مقررات و سـرمایه گذاري سـودهاي کاني 
مي برنـد. ایـن امر باعث مي شـود رقابت ناسـالم 
اقتصـادي در بـازار سـرمایه شـکل بگیـرد و 
عـدم اطمینـان در ایـن کار، افـراد صاحب 
سـرمایه را بـه طرف فعالیت هـاي اقتصادي 
ناسـالم و کاذب سـوق مي دهـد و حجـم 
عظیمـي از سـرمایه سـرگردان مملکـت را 
از بخـش توسـعه اقتصـادي و عمراني خارج 
مي سـازد. مثـًا یـک یـا چنـد نفـر بـا زد و 
بندهـاي خاص، زود تر از دیگران از حسـاب 
سـود و زیان فان شـرکت در بازار بورس اوراق 
بهـادار مطلـع مي شـوند. آن هـا مي تواننـد فـوراً بـا 
سیاسـت هاي مناسـب یـا نامطلـوب جلـوه دادن وضع 
مالـي آن شـرکت، بـا شـرایط بزخـري خریـدار سـهام تنـزل 
یافتـه شـوند و بعـد از تصاحـب سـهام دربـاره وضع درخشـان 
شـرکت مذکـور مجـدداً تبلیـغ کنند و سـبب افزایش قیمت شـوند و 

سـهام خریـداري شـده را بـا قیمت بسـیار باالتر بفروشـند. 

رانت آموزشي  
نبـود رابطـه مناسـب بیـن عملکـرد و پـاداش، توزیـع موقعیت هـاي 
شـغلي بـدون توجـه به لیاقـت، شایسـتگي، تخصـص و کارایـي افراد 
سـبب می شـود تاش براي کسـب مـدرک )نه سـواد و اطاعـات( به 
هـر طریـق ممکن ابعاد وسـیعي به خـود بگیرد. هجوم گسـترده براي 
کسـب مـدارک دانشـگاهي و بـدون شـرکت در کنکورهاي سراسـري 
و بـه دنبـال آن توسـعه برخـي دوره هـاي دانشـگاهي با کیفیـت نازل 

یکـي از نشـانه هاي رانت آموزشـي اسـت.

آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور  
آسیب پذیر شدن . ١
انحصـاري شـدن امکانـات و امتیازهـاي اقتصـادي نـزد افراد و . ٢

گروه هـاي خـاص
از بین رفتن عدالت در عرصه تولید. 3
انباشت سرمایه در دست گروهي خاص. ٤
عـدم موفقیـت و پـا گرفتـن بخش خصوصـي مولد و نیـروزا در . 5

ر کشو
ایجاد تبعیض، اتاف وقت و بدبیني. 6
کاهش کارآیي و بهره وري و افزایش تورم. 7
ایجاد فساد، بیکاري، فقر و انحصار در جامعه. 8
از بیـن رفتـن انگیـزه کارآفریني، تولیـد واقعي و ارج گذاشـتن . 9

بـه خاقیـت در جامعه
سـرگرم شـدن نیروهـاي انسـاني به کسـب رانـت و بـاز ماندن . ١٠

از کارهـاي مولد
نهادینـه شـدن رانـت بـه عنـوان یـک فرهنگ و حـذف وجدان . ١١

کاري
دو قطبـي شـدن جامعـه و تقسـیم نامناسـب درآمدهـا و در . ١٢

نهایـت توسـعه فقـر و محرومیـت

عده ای با پارتي بازي از وام ها و اعتبارات ارزي استفاده می کنند تا 
بخاطر عدم کنترل ناکافی و افزایش نرخ دالر کارخانه ها و کارگاه ها 

به نرخ آزاد فروخته شود. این اقدام نه تنها خدمتي به مردم نبود بلکه 
سودهای میلیاردی نصیب سوداگران گردید. 
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بـروز فسـاد گسـترده و فروپاشـي نظـام سیاسـي اجتماعي یک . ١3
مت حکو

توقف رشد تکنولوژي در جامعه و گسترش داللي. ١٤
و . ١5 دولـت  کارکنـان  رفتارهـاي  و  اخـاق  در  منفـي  تاثیـر 

مرتبـط شـرکت هاي 
در بحـث واردات شـکر، گنـدم، برنـج، ذرت و خیلـي از نیازمندی های 
کشـور کسـاني برونـد و در وزارت بازرگانـي تحقیـق و مطالعـه کننـد 
کـه اجنـاس عمـده را در طـول این سـال ها  چه کسـاني وارد کشـور 
کرده انـد؟ ایـن افـراد چـه کاره هسـتند؟ عـاوه بـر وزارت بازرگانـي 
و سـازمان های وابسـته، در کارهـاي شـوراي اقتصـاد تحقیـق کننـد 
کـه مجوزهـای کان در اختیـار چـه کسـاني قرارگرفتـه اسـت؟ اگـر 
ایـن کارهـا کـه بخـش کوچکـي از رانت هـای موجـود در کشـور را 
آشـکار می کنـد بررسـي شـود شـاه کلیدها هـم پیداشـده و آقازاده هـا 
کـه مدت هـا اسـت در اذهـان عمومي مـردم مطرح بـوده امـا تاکنون 
در پـرده ای از ابهـام مخفـي مانـده و متأسـفانه هرگز معرفي نشـده اند 
به طـور قطـع و یقین مشـخص و مـردم چهره ننگین آن هـا را خواهند 
شـناخت، برخـي دیگـر کـه نمی تواننـد از راه هـای متعـارف کاالهایی 
کـه واردات آن هـا بـه دلیل حمایـت از تولیـدات داخلي ممنوع اسـت 
بـه واردات  اقـدام  از قبـل تهیه شـده  برنامه هایـی  بـا  را وارد کننـد. 
موقـت کاال کـرده و بـا حمایـت افـراد خاصـي آن هـا را درون کشـور 
بـه فـروش رسـانیده و سـودهاي هنگفتـي بـه جیـب می زننـد. البتـه 
نمی تـوان گفـت کـه ایـن واردات موقـت بـدون اسـتفاده از رانت بازي 
انجـام  گرفتـه اسـت زیـرا این گونه مجوزها فقـط به افـراد خاصي اعطا 

می گـردد و بـه  هیـچ  عنـوان عمومیت نـدارد. 
برخـي افـراد دیگر با اسـتفاده از قانون واردات موقت که در سـال های 

اخیـر رواج داشـت کاالهـا را بـراي تولید و صادرات مجدد وارد کشـور 
مقامـات  از  برخـي  بـا  رانت خـواری  و  بـا هماهنگـي  امـا  می کردنـد 
متولـي بـدون تولید کوچک تریـن کاال یا صادرات، همـان کاالي اولیه 
وارداتـي را در بازارهـای داخلـي بـا قیمـت بسـیار باالیـي بـه فـروش 
می رسـاندند، و چـون هیچ وجـه گمرکـي و سـود بازرگانـي پرداخـت 
نمی کردنـد بـا فـروش آن کاال در بازارهـاي داخلـي سـود باالیي عاید 
خـود و حامیـان آن هـا می شـد ضمـن اینکـه بـا راهکارهـاي فـرار از 
پیگیـري قضایـي هـم به خوبـی آشـنا بودنـد و متأسـفانه در تعـداد 
زیـادي از تشـکیات حکومتـي نیز با سـرمایه های بـادآورده ای که در 
دسـت داشـتند عواملـي را بـا خـود همـراه می کردند و مـورد حمایت 
قـرار می گرفتنـد کـه معمـوال هم نجـات می یافتنـد و با کمال تأسـف 
بایـد گفـت کـه ایـن شـیوه غلـط ریشـه های زیـادي در قطب هـای 
اقتصـادي مـا دوانیده اسـت کـه کار دولت مردان شایسـته و عاقه مند 
بـه مبـارزه بـا ایـن فاسـد یـن اقتصـادي را مشـکل می کنـد امـا امید 
اسـت بـا روی کار آمـدن دولت جدید که شـخصي با روحیه بسـیجي 
در رأس آن قرارگرفتـه و از حمایـت اکثریت مـردم و نهادهاي انقابي 
نیـز برخـوردار اسـت و شـعار عدالـت را سـرلوحه کار خـود قـرار داده 
و بـر آن تأکیـد مـی ورزد بـا اتـکا بـه خداونـد متعـال این معـزل مهم 
متوقـف و زالوصفتـان بـا چنگان عدالت مجازات شـوند. کدام مسـئول 
در ایـن مملکـت اسـام نـاب محمـدي حتـي به خـود زحمت پاسـخ 
بـه شـبهات را داده اسـت؟ مگـر مـا پیرو حضـرت علي )ع( نیسـتیم؟ 
مگر ایشـان بـه مالک اشـتر نفرمودند: اگر مـردم درباره کارهاي شـما 
شـک کردنـد فـورا در میـان آن هـا حاضـر شـوید و به طـور شـفاف و 

روشـن بـراي آن هـا توضیـح دهید تا رفع شـبهه شـود.
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جایگاه آب در 
برنامه ششم 
توسعه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

اســت، بایــد در ایــن ســال الیحــه برنامــه ششــم توســعه در دســتور 
کار دولــت و مجلــس قــرار گیــرد.

ــر مــواد برنامه هــای توســعه قبلــی و عملکــرد آن هــا  مــروری کلــی ب
ــا توجــه بــه وضعیــت نامطلــوب  در بخــش آب نشــان می دهــد کــه ب
کنونــی بخــش، ایــن برنامه هــای توســعه در ارتقــای بخــش آب موفــق 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن برنامه ه ــف ای ــاط ضع ــن نق ــد. از مهم تری نبوده ان
ــف  ــا، ضع ــرد آن ه ــن و عملک ــازه ای در تدوی ــر س ــودن تفک ــب ب غال
ــدم  ــودن و ع ــه ب ــش، غیرواقع بینان ــزاری بخ ــای نرم اف ــدید در ارتق ش
ــه  ــن برنام ــرد. در تدوی ــاره ک ــور اش ــود کش ــرایط موج ــا ش ــق ب تطاب
ششــم توســعه اســناد باالدســتی مختلفــی وجــود دارد کــه مه تریــن 
ــفانه  ــت. متأس ــعه اس ــم توس ــه شش ــی برنام ــت های کل ــا سیاس آن ه
علیرغــم اهمیــت بخــش آب، نقــش آن در سیاســت های کلــی برنامــه 
ــه بحــران آب موجــود  ــا توجــه ب ششــم توســعه کم رنــگ می باشــد. ب
ــزوم تغییــر  ــن بحــران، ل ــداوم ای در کشــور و همچنیــن پیش بینــی ت
جهت گیری هــا در تدویــن سیاســت های برنامــه ششــم در بخــش 
ــد در  ــه نظــر می رســد. اهــداف اصلــی کــه بای آب، کامــًا ضــروری ب
تدویــن راهبردهــای برنامــه ششــم توســعه در بخــش آب موردتوجــه 
ــارف،  ــع و مص ــن مناب ــادل بی ــاد تع ــد از : ایج ــرد، عبارت ان ــرار گی ق
ــه  ــا توج ــده ب ــای مصرف کنن ــاز بخش ه ــدار آب موردنی ــن پای تأمی
بــه اصــول توســعه پایــدار، حفاظــت و صیانــت از منابــع آب، ارتقــای 
مشــارکت بهره بــرداران در مدیریــت منابــع آب، احیــاء و تعــادل 
بخشــی، اصــاح ســاختار اقتصــاد و مدیریــت آب و ارتقــای بهــره وری.

گزارش

 آمــار و ارقــام اخیــر مربــوط بــه منابــع آب کشــور حاکــی از کاهــش 
معنــی دار ریزش هــای جــوی و روانــاب اســت. در کنــار ایــن موضــوع 
ــت بوم های  ــی زیس ــی و برخ ــفره های آب زیرزمین ــم س ــت وخی وضعی
آبــی در کشــور، همگــی داللــت بــر وجــود بحــران آب در کشــور دارنــد 
و بــا توجــه بــه اینکــه ســال ١39٤ ســال آخــر برنامــه پنجــم توســعه 
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استانی

برخــی دســتگاه ها بــه بهانــه 
و  زیرســاخت ها  فقــدان 
نیــروی انســانی متخصــص از 
الکترونیکــی  خدمــات  ارائــه 
ــزم  ــد و ع ــی می کنن ــانه خال ش
ــازی در  ــرای شفاف س ــدی ب ج
خــود  مأموریتــی  حوزه هــای 
ــه  ــات ب ــد خدم ــام فرآین و اع

ــد. ــردم ندارن م
ــه  ــس منطق ــی رئی ــی کرم عل
و  کشــور  کل  بازرســی   5
ــازرس کل اســتان آذربایجــان  ب
ــی  ــت تخصص ــرقی در نشس ش
ــت الکترونیــک در اســتان  »دول
آذربایجــان شــرقی« کــه بــا 
حضــور معــاون توســعه مدیریت 

و منابــع انســانی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان و مدیــران 
بازرســی کل اســتان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه عــزم جــدی و اهتمــام 
ــد اداری و  ــا مفاس ــه ب ــور در مقابل ــی کل کش ــازمان بازرس ــژه س وی
ــتگاه های  ــط دس ــات توس ــردن خدم ــی ک ــت: الکترونیک ــی، گف مال
ــا  ــه ب ــد در مقابل ــه می توان ــت ک ــی اس ــن اقدامات ــی، از مهم تری اجرائ
فســاد اداری و مالــی و ارتقــاء ســامت اداری نقــش اساســی ایفــا کنــد.

ــوزه  ــدازه ح ــه داد: هران ــور ادام ــی کل کش ــه 5 بازرس ــس منطق رئی
مأموریــت خــود را بــرای مــردم شــفاف و مراحــل انجــام خدمــات قابــل 
ــل  ــم مقاب ــور حت ــم، به ط ــانی کنی ــت را اطاع رس ــط دول ــه توس ارائ

ــود. ــه می ش ــت و... گرفت ــوه، ران ــه رش ــد از جمل ــی مفاس برخ
ــه انتظــارات  ــا اشــاره ب کرمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ســازمان بازرســی از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اظهــار 
ــت  ــن اس ــزی ای ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــا از س ــار م ــت: انتظ داش
کــه به طــور جــدی بــه تکالیــف و احــکام قانــون ارتقــاء ســامت نظــام 
اداری اهتمــام داشــته و در خصــوص عملیاتــی کــردن آن اقــدام کنــد.

ــای  ــر مبن ــتگاه ها ب ــی دس ــاط مال ــر انضب ــارت ب ــن نظ وی همچنی
بودجه ریــزی عملیاتــی، اهتمــام جــدی در کوچک ســازی دولــت، 
نظــارت بــر رتبه بنــدی و صاحیــت پیمانــکاران را از اقداماتــی 
دانســت کــه ایــن ســازمان مدیریــت بایــد متولــی آن باشــد و گفــت: 
مهم تــر از ایــن مــوارد عملیاتــی کــردن منویــات مقــام معظــم رهبــری 
ــت و  ــازمان مدیری ــه از س ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــوص اقتص در خص
ــوص  ــن خص ــی در ای ــان اصل ــی از متولی ــوان یک ــزی به عن برنامه ری

ــد. ــدام کن اق
بــازرس کل اســتان آذربایجــان شــرقی همچنیــن از ســازمان مدیریــت 
و  مطالعاتــی  برنامه هــای  اجــرای  بــا  خواســت  برنامه ریــزی  و 
ــعه  ــراروی توس ــای ف ــی و چالش ه ــر آسیب شناس ــی ب ــی مبن پژوهش
اســتان اقــدام و ایــن اطاعــات را بــرای تدویــن برنامه هــای بازرســی 

ــد.  ــرار ده ــار ســازمان بازرســی ق ــی در اختی و نظارت

مقاومت برخی دستگاه ها 
در ارائه خدمات 

الكترونیكی

الکترونیکی کردن خدمات توسط دستگاه های اجرائی، از 
مهم ترین اقداماتی است که می تواند در مقابله با فساد اداری و 
مالی و ارتقاء سامت اداری نقش اساسی ایفا کند.
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حفاظــــت

جرعه ای از کالم والیت

اطاعات مثل چراغ در یک دستگاه حرکت کننده است.
چشم در انسان اگر نباشد حرکت ها در مقام عمل قابل تنظیم نیست.... در ذهن قابل تنظیم است اما هنر 

بزرگ،پیاده کردن آن چیزهایی است که در ذهن است در زندگی روزمره.
آن چیزی که ما را به این پیاده کردن کمک می کند چشم است.

همه می دانیم از راه باید رفت و از چاه باید پرهیز کرد.
ذهن این را می گوید.
دانش این را می گوید.

ایدئولوژی، طرز فکر این را می گوید.
اما کو؟ کدام راه است؟ کدام چاه است؟ تا چشم نباشد که انسانی نمی تواند آن را تشخیص بدهد.

در زمینه امور سیاسی و امور نظامی، اطاعات همان چشم است. 
اگر شما اطاعات نداشته باشید نمی توانید با دشمن بجنگید.

تا دشمن را، جو را نشناسید نمی شود مبارزه کرد. نمی شود جنگید.
از بیانات مقام معظم رهبری– 62/10/17– اقتباس از کتاب اطالعات و والیت– از انتشارات پژوهشکده وزارت اطالعات- ص72 و73

اعیـاد  و  شـعبان  مبـارک  مـاه  بـا  هم زمـان 
شـعبانیه، ناصر سراج، رئیس سـازمان بازرسی 
کل کشـور بـا حضـور در حفاظـت و اطاعـات 
سـازمان از بخش هـای مختلـف آن بازدیـد و 
فعالیت هـای  و  اقدامـات  آخریـن  جریـان  در 

قرارگرفـت. حفاظـت 
همچنین حجت االسـام والمسـلمین خطیب، 
رئیـس مرکز حفاظـت و اطاعات قـوه قضاییه 
نیـز طـی بازدیـدی از حفـا سـازمان بازرسـی، 
در جریـان فعالیت هـا و برنامه هـای آن قـرار 

گرفت.
بخش هـای  مسـئولین  کـه  بازدیـد  ایـن  در 
را  وی  نیـز  قضاییـه  قـوه  حفـای  مختلـف 
کل  مدیـر  سـارنجی،  می کردنـد،  همراهـی 
حفاظـت و اطاعـات  و معاونین وی گزارشـی 
و  سـازمان  حفـای  فعالیت هـای  اهـم  از 
پیشـرفت های حاصلـه را ارائـه و رهنمودهـای 

نمودنـد. دریافـت  را  ایشـان 
بازدیـد  قـوه قضاییـه، ضمـن  رئیـس حفـای 
اطاعـات  و  از بخش هـای مختلـف حفاظـت 
سـازمان، طی نشسـتی بـا مدیـران و کارکنان 

ایـن حفـا رهنمودهـای الزم را ارائـه کـرد.

بازدید روسای سازمان 
بازرسی کل کشور و مرکز 
حفاظت و اطالعات قوه 

قضاییه 
از اداره کل حفاظت و 

اطالعات سازمان

از  تقدیـر  ضمـن  خـود،  سـخنان  در  وی 
برنامه هـای  و  گرفتـه  صـورت  فعالیت هـای 
در دسـت اجـرا، اهمیـت و ضـرورت توسـعه 
مـورد  را  حفاظتـی  آموزشـی  فعالیت هـای 

داد. قـرار  تاکیـد 
شـایان ذکر اسـت حجت االسـام والمسلمین 

اطاعات مثل چراغ در یک دستگاه حرکت کننده است...
در زمینه امور سیاسی و امور نظامی، اطاعات همان چشم است. 

اگر شما اطاعات نداشته باشید نمی توانید با دشمن بجنگید.

قـوه  اطاعـات  و  حفاظـت  رئیـس  خطیـب 
قضاییـه و هیـات همـراه ٢6 اردیبهشـت مـاه 
در سـفر به اسـتان بوشـهر نیز در بازرسـی کل 
حضـور یافتـه و ضمـن بازدید از کلیـه واحدها 
تشـکر  و  تقدیـر  همـکاران  تاش هـای  از 

ند.   نمود
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مروری بر اهم اسـتفاده از اصل غافلگیری 
در جریان انقالب اسالمی و دفاع مقدس

الـف( اسـتفاده از اصـل غافلگیـری در 
جریـان تسـخیر النـه جاسوسـی

اقـدام دانشـجویان پیـرو خـط امام در اشـغال 
 ١3 در  تهـران  در  آمریـکا  جاسوسـی  النـه 
یکـی  زمـره  در  می تـوان  را   ١358 آبـان 
تاریـخ  در  غافلگیرکننـده  اقدامـات  از  دیگـر 
معاصـر دانسـت. ایـن غافلگیـری تـا آنجـا بود 
کـه کارکنـان النـه جاسوسـی علیرغـم آن که 
بـه  گروه هایـی  حمـات  نمونـه  بـا  پیش تـر 
النـه برخـورد کـرده و به  زعـم خـود، ترتیبات 
حفاظتـی الزم را اندیشـیده بودنـد، لیکـن در 
به قـدری غافلگیـر  اقـدام دانشـجویان  مقابـل 
شـدند کـه فرصـت امحـاء همـه اسـناد را بـه 

نیاوردنـد. دسـت 
جیمـی کارتـر، رئیس جمهور آمریـکا خاطرات 
را  غافلگیرکننـده  و  مهـم  ازاین رویـداد  خـود 

چنیـن روایـت کرده اسـت:
 13(  1979 نوامبـر  چهـارم  یک شـنبه  »روز 
آبـان 1358( تاریخـي اسـت کـه هرگـز آن 
صبـح  اوایـل  کـرد.  نخواهـم  فرامـوش  را 
آن روز برژینسـکي گـزارش داد سـه  هـزار 
افراطیون،اعضـای سـفارت آمریـکا  از  نفـر 
را در تهـران کـه تعدادشـان50 یـا 60 نفـر 

اسـت، دسـتگیر کرده انـد ... هیـچ روشـن 
نبـود ایـن مهاجمـان چـه مي خواسـتند ... 
گـروگان گیـران هیچ گونـه فکـر مشـخصي 
گروگان هـا  آزادي  ازای  در  اینکـه  دربـاره 
اینکـه  به جـز  نداشـتند،  مي خواهنـد  چـه 
را  وي  امـوال  اسـترداد  و  شـاه  بازگشـت 

مطالبـه کننـد.
اولیـن هفته مـاه نوامبـر 1979دشـوارترین 
سـاعت زندگـي ام بود.سـالمت گروگان هاي 

یـک  به صـورت  ایـران  در  آمریکایـي 
نگرانـي دائمـي درآمده بـود. صبـح زود در 
باغچه هـاي کاخ سـفید مشـغول قـدم  زدن 
چشـمم  بـه  خـواب  شـب ها  و  مي شـدم 
نمي آمد.همـواره در این اندیشـه بـودم براي 
آزادي گروگان هـا چـه مي شـود کـرد بدون 
اینکـه احساسـات و شـرافت ملـي خـود را 
لکـه دار سـازیم.... باوجود نظـارت دائمي ما 
بـه محوطه سـفارت اطـالع دقیقـي از محل 
افـرادي  نداشـتیم.  گروگان هـا  نگهـداري 
کـه از گروگان هـا محافظـت مي کردنـد، در 
در  پیوسـته  و  مصمـم  خـود  انجام وظیفـه 

حـال آماده بـاش بودنـد.«

در  غافلگیـری  اصـل  از  اسـتفاده  ب( 
مقـدس دفـاع  جریـان 

در  بخصـوص  گذشـته  سـال های  طـول  در 
جریـان 8 سـال دفـاع مقـدس به طـور مکـرر 
هـم موفق بـه غافلگیری دشـمن شـدیم و هم 
البته دچار غافلگیری از سـوی دشـمن شـدیم.

اقدامـات متعـددی انجـام می گرفت تـا مانع از 
لـو رفتـن اطاعـات مربـوط بـه زمـان و مکان 

انجـام عملیات شـود.
ایـن اقدامـات حفاظتـی در سـطوح مختلف و 
دراثنـای انجـام فعالیت هـای مختلـف رعایـت 

می شـد.
لشـکر  فرمانـده  رحیـم،  پـوری  علی اکبـر 
در  )عـج(  صاحب الزمـان  مهندسـي٤٠ 
سـال های دفـاع مقـدس در خصـوص برخـی 
از اقدامـات حفاظتـی کـه تأمین کننـده اصـل 
غافلگیـری دشـمن بـود را چنیـن روایت کرده 

اسـت: 

چهار 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 شعر شاعران برجسته و تبیین ویژگی انسان های غافل و 
اصل  به  توجه  نیز  و  بین المللی  و  فردی،جمعی  حوزه های  در  غفلت  پیامدهای  و  آثار 
تبیین  نیز  و  کشورمان  تاریخی  و  ادبی  آثار  در  آن  به  نسبت  هشدار  و  غافلگیری 
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 پنجم آن را باهم می خوانیم.

تاملی بر عوامل و آثار غافلگیری 
در برابر دشمن

خلیل اسفندیاری
سرپرست اداره جمع آوری اخبار و اطالعات حفاظت و اطالعات

قسمت پنجم

اقدام دانشجویان پیرو خط امام در اشغال النه جاسوسی 
آمریکا در تهران در ١3 آبان ١358 را می توان در زمره یکی 
دیگر از اقدامات غافلگیرکننده در تاریخ معاصر دانست.
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ارزش  از  مهندسـی  کارهـای  نـوع   «
کارهـا  یعنـی  بـود.  برخـوردار  طبقه بنـدی 
طـوری بـود کـه می توانسـت دشـمن را به 
مطلـع  اسـالم  رزمنـدگان  بعـدی  مقاصـد 
نمایـد. ازاین رو بایـد با رعایـت اصول خاص 
حفاظتـی انجـام می شـد. خاطرم اسـت که 
یک بـار فرمانده مان)حـاج علی زاهـدی( به 
شـهید شـاهمرادی سـفارش پلی با عرض و 
طـول مشـخص را داد.پلی که بایـد نیروهای 
زیـادی از روی آن عبـور نماینـد. امـا نگفت 
که ایـن پل کجـا می خواهـد مورداسـتفاده 
قـرار گیرد.توقع هم نداشـتیم کـه از منطقه 
عملیاتـی کـه قـرار اسـت ایـن پـل مـورد 
اطالعـی داشـته  قـرار گیـرد  بهره بـرداری 
باشـیم. بچه ها شـبانه روز مشـغول کارشـده 
و تمریـن نصـب این پـل را هم در قسـمتی 
از رودخانـه کارون انجـام دادیم.ایـن تمرین 
هـم در شـرایط تقریبـا واقعـی انجـام شـد 
فقـط آتشـش موجود نبـود، بقیه شـرایط به 
نحـوی واقعـی برنامه ریـزی شـد تـا میزان 
ارزیابـی  و  موردسـنجش  نیروهـا  آمادگـی 

گیـرد«١.  قرار  واقعـی 
در ادامـه مـروری می کنیـم بـر اهـم مواقعـی 
کـه موفـق به غافلگیری دشـمن بعثی شـدیم:

عملیات فتح المبین
سـومین  به عنـوان  المبیـن  فتـح  عملیـات 
عملیـات بـزرگ در تاریخ 8 سـال دفاع مقدس 
)بعـد از عملیـات طریق القـدس و  ثامن االئمـه 
بـود  بزرگـی  حرکت هـای  ازجملـه  نیـز  )ع(( 
کـه اصـل غافلگیـری دشـمن در آن به دقت و 

درسـتی رعایت شـد.
اقداماتـی  بـا  المبیـن  فتـح  عملیـات  اجـرای 
تـوام بـود که دشـمن انتظـار آن ها را نداشـت.

در  را  او  پیش بینی هـای  بیشـتر  امـر  ایـن 
انجـام عکس العمل هـای مناسـب و منطقـی و 

. به موقـع خنثـی کـرد 
در ایـن رابطـه، تمرکـز و اسـتقرار یگان هـای 
منطقـه شـوش  در  پیـاده  ارتـش   77 لشـکر 
از  زرهـی   9٢ لشـکر  یگان هـای  جابجایـی  و 
اهـواز بـه منطقـه جنوب شـرقی تنـگ رقابیه 
و سـایر شـواهد و قرائنی که بـرای اجرای یک 
عملیـات تهاجمـی گسـترده داللـت می نمود، 
موجـب شـد تا دشـمن ایـن گمـان را ببرد که 
رزمنـدگان اسـام، بـه زودی دسـت بـه انجـام 

عملیـات در ایـن مناطـق خواهنـد زد.
بـر همیـن اسـاس نیـز شـاهد آن بودیـم کـه 
یگان هـای  سـازمان  زدن  برهـم  به منظـور 

حفاظــــت

عملیات بیت المقدس که منجر به فتح تاریخی خرمشهر در سوم خرداد 
سال ١36١ شد یکی از درخشان ترین و ماندگارترین اقدامات رزمندگان 

در 8 سال دفاع مقدس محسوب می شود.

کشـورمان، اقـدام بـه انجام تـک در جبهه های 
شـوش و رقابیـه نمـود.

او بـا انجـام ایـن تـک گمان بـرد که توانسـته 
ایـران  یگان هـای  بـر  را  الزم  ضربـات  اسـت 
عملیـات  باطـل  خیـال  ایـن  نماید.بـا  وارد 
قریب الوقـوع توسـط رزمنـدگان اسـام را دور 
از تصـور خـود می دانسـت. خیال باطلـی که با 
آغـاز عملیـات فتـح المبین در جبهه شـمالی، 

شـد. برما 
سـردار شـهید احمـد سـوداگر از فرماندهـان 
عالی رتبـه در طـول 8 سـال دفـاع مقـدس،در 
خصـوص تأثیـرات این غافلگیـری ارتش صدام 
در عملیـات فتـح المبیـن چنیـن گفته اسـت:
» از عملیـات فتـح المبیـن بـه بعد عـراق با 
سـماجت بیشـتری جلوی ما ایسـتاد. بنا به 
روایـت اسـناد موجـود، از سـتاد کل ارتش 
مخابـره  یگان هـا  کلیـه   بـه  پیامـی  عـراق 
گردیـده بود مبنـی بر اینکه»انتظار نداشـته 
باشـید ایرانی هـا از روبه رو به شـما حمله ور 
شـوند، ممکـن اسـت از جناحیـن، از هـوا و 
یـا حتـی بـا حفـر تونـل از زیرزمیـن حمله 
کننـد« اگر می بینیـم که در روزهـای پایانی 
تـوی  تیرآهـن  عـراق   1361 اردیبهشـت 
کوچه هـا و خیابان های خرمشـهر کاشـته،یا 
ماشـین ها را سـروته در خـاک فروبـرده، به 
خاطـر همیـن ابالغیـه و منبعـث از آن بوده 

٢ است.«

عملیات بیت المقدس
فتـح  بـه  منجـر  کـه  بیت المقـدس  عملیـات 
تاریخی خرمشـهر در سـوم خرداد سال ١36١ 
ماندگارتریـن  و  درخشـان ترین  از  یکـی  شـد 
اقدامـات رزمنـدگان در 8 سـال دفـاع مقدس 
آن،اصـل  از  مهم تـر  می شـود.  محسـوب 

به طوری کـه  بـود.  دشـمن  غافل گیـری 
عملیـات  ویژگی هـای  مهم تریـن  می تـوان 
آزادسـازی خرمشـهر را در ایـن سـه عبـارت 

خاصـه کـرد. ایـن عملیـات بـا 3 ویژگـی:
ریسک فرماندهی• 
اصل غافلگیری دشمن• 
سرعت نیروهای عمل کننده.• 

شناخته می شود3.
هـر  بیـن  کـه  اسـت  و  بـوده  ایـن  معمـول 
عملیـات بـا عملیات بعـدی،3 تا ٤ مـاه فاصله 
باشـد. به نحوی کـه در ایـن مـدت نقـاط قـوت 
و ضعـف عملیات هـا موردبررسـی قرارگرفتـه 
فرصتـی بـرای تجدید قـوا و بازسـازی یگان ها 

گـردد. فراهم 
»امیر سـرتیپ مسـعود بختیـاری« از طراحان 
عملیات بیت المقدس در آزادسـازی خرمشـهر 

در توضیـح ایـن موضوع چنین گفته اسـت:
عملیـات  میـان  نمونـه،  »به عنـوان 
ثامن االئمـه )ع( تـا عملیـات طریق القـدس 
طریق القـدس  عملیـات  بیـن  همچنیـن  و 
و عملیـات فتح المبیـن 3 مـاه فاصلـه بـود. 
لـذا اینکـه بیـن هـر عملیـات بـا عملیـات 
بعـدی، یک فاصله سـه تـا چهارماهه باشـد، 
به صـورت یـک عـادت بـرای هـر دو طـرف 
درآمده بـود؛ یعنی دو طرف وقتـی عملیاتی 
بودنـد  اطمینـان  ایـن  در  تقریبـًا  می شـد، 
کـه تـا 4-3 مـاه آینـده از عملیـات خبری 
نیسـت. امـا در ایـن عملیـات، مـا تـالش 
غافلگیـری  یـک  در  را  عـراق  تـا  کردیـم 
فکـر  عـراق  بدهیـم.  قـرار  سرنوشت سـاز 
فتح المبیـن،  عملیـات  از  بعـد  می کـرد 
عملیـات بعـدی ایـران سـه مـاه یـا چهـار 
مـاه دیگـر شـروع می شـود، امـا ایـران در 
مدت زمانـی کوتاه تـر ازآنچـه عـراق برآورد 
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می کـرد، حملـه را آغـاز کرد.لذا بـاال فاصله 
بـه  حتـی  فتح المبیـن،  عملیـات  از  بعـد 
یگان هـا اجـازه داده نشـد کـه بـرای رفـع 
خسـتگی بـه مرخصـی برونـد. دسـتور این 
بـود کـه بالفاصلـه بـه منطقـه بیت المقدس 
در جنـوب اهـواز نقل مـکان کننـد. درواقع 
یـک مسـافت 300 کیلومتـری را از شـمال 
خوزسـتان به جنـوب خوزسـتان آمدند.لذا 
سـرعت در اجرای ایـن عملیات، چـه ازنظر 
تهیـه پشـتیبانی و چـه ازنظـر طرح ریـزی، 
بـود.  عـراق  غافل گیـری  عوامـل  از  یکـی 
زمانـی کـه مـا حملـه بـه عـراق را شـروع 
کردیـم، عـراق فکـر نمی کـرد کـه ایـران با 
ایـن فاصله کوتاه توانسـته باشـد خودش را 

بـرای عملیـات بعـدی آمـاده کنـد.«٤
بی اطاعـی و غافلگیـری ارتـش بعـث صـدام 
تـا  اسـام  رزمنـدگان  ویژگی هـای  تـوان  از 
عملیـات بیت المقـدس تـا بـدان جـا بـود کـه 
حتـی از وجـود نیروهایی به نام« پاسـدار« در 
بود.سـردار  جبهه هـای جنـگ هـم بی اطـاع 
شـهید احمـد سـوداگر دراین بـاره چنین گفته 

ست: ا
»... عـراق در ابتـدای جنـگ فقـط ارتش ما 
را دیـد کـه بـا دو حادثـه  انقـالب و تصفیه  
عناصـر رده بـاالی ضدانقالبـی و کودتاچیان 
را  بسـیاری  تـوان  تقریبـًا  نقـاب  شـبکه  
و  حزب اللهی هـا  فقـط  و  ازدسـت داده 
ارتـش  امـور  رتق وفتـق  بـه  انقالبی هـا 
چنیـن  کـه  بـود  طبیعـی  می پرداختنـد. 
ارتشـی بسـیار ضربه پذیـر و شـکننده بـه 
نظـر می رسـید و همیـن امـر باعث شـد تا 
صـدام تصـور کنـد کـه می  تواند سـه روزه و 
یـا نهایتـًا یک ماهه ایـران را شکسـت دهد.
ولـی وقتی بـا دفـاع جانانه ی مردم، سـپاه و 
ارتش روبه رو شـد، ضربه ی سـنگینی خورد. 
عـراق اصـاًل روی پتانسـیل انقالب حسـاب 
نکـرده بود.. تـا عملیـات بیت المقـدس این 
نیروهـای پنهان، عـراق را غافل گیـر کردند 
و باعـث پیروزی هـای مـا شـدند.تا عملیات 
نیروهایـی  کـه  نمی دانسـت  بیت المقـدس 
حضـور  جبهـه  در  سـپاهی  به عنـوان  هـم 
دارنـد ولـی بـا اسـیر کـردن ایـن نیروهـا 
هسـتند  رزمنده هایـی  عـده  فهمید،یـک 
کـه ارتشـی نیسـتند و داوطلـب بـه جنگ 
آمده انـد.آن زمـان بـود کـه بـه عقالنیـت 

محکمی گرفـت.«5  موضـع  و  رسـید 

بـر  کیلومتـری خیبـر  پـل 14  سـاخت 
ارونـد روی 

سـاخت پـل عظیـم خیبـر آن هـم زیـر دیـد و 

آتش مسـتمر دشـمن بعثـی از دیگـر اقدامات 
مقـدس  دفـاع  سـال   8 دوران  در  برجسـته 
محسـوب می شـود کـه نقـش رعایـت اصـول 
در  بـارزی  نحـو  بـه  غافلگیـری  و  حفاظتـی 
جریـان سـاخت قطعـات آن و نیـز نصـب آن 
دیـده می شـود. پلـی که بـا نصب آن بـر روی 

ارونـدرود، صـدای آمریـکا اعـام کـرد:
تاکتیکـی دنیـا در  امـروز بزرگ تریـن پـل   «
هورالهویـزه بـه طـول ٢٠ کیلومتـر بـه دسـت 

ایرانی هـا سـاخته شـد.«
سـردار وفایـی کـه مسـئول اجرایی پـل خیبر 
را بـر عهده داشـته، در توصیـف ابعاد و عظمت 

این پـل چنیـن می گوید:
»بزرگ ترین کار مهندسـی- رزمی سـپاه در 
عملیـات خیبـر در قالب سـاخت پـل خیبر 
بـه طـول 14 کیلومتـر انجـام شـد. این پل 
زیر آتش شـدید دشـمن بر روی هورالهویزه 
زده شـد و دشـمنان را بـه اعترافـات قدرت 
همیـن االن  واداشـت.  را  سـپاه  مهندسـی 
نصـب یـک پـل 14 کیلومتـری روی مانـد 
آبـی ماننـد هورالهویـزه،کار سـختی اسـت 
چه برسـد به زمـان جنگ بـا آن محدودیت 
امکانـات و دشـمن پیـش رو مجهز بـه تمام 

اطالعاتی. امکانـات 
اگـر قـرار بـود پـل خیبـر کـه در عملیـات 
خیبر بـرای پشـتیبانی منطقه احداث شـد، 
در زمان عادی سـاخته شـود، هیچ مشـکلی 
نبـود ولـی این قضیـه در زمان جنـگ کامال 
فـرق می کنـد چراکـه از همـان ابتـدا شـما 
بـرای احـداث این پل نبایسـتی زمیـن را به 
هـم بزنید. مهندسـی برای انجـام کار مجبور 
اسـت گودالی حفـر کرده یـا مصالحـی دپو 

کند یـا... و ایـن یعنی بـه هـم زدن زمین.

خـب وقتـی هم کـه زمیـن بـه هم خـورد، 
دشـمن چـه بادید مسـتقیم و چه به وسـیله 
ایـن شـرایط  ماهواره هـا آگاه می شـود. در 
کیلومتـر  بایسـتی30  کـه  کنیـد  حسـاب 
پـل در تهـران سـاخته و بـه منطقـه حمـل 
سـازندگان  حتـی  هیچ کـس  و  می شـد 
آن هـم نبایـد متوجه می شـدند کـه این پل 
بـرای کجاسـت؟ طبیعتا این تنگناهـا، کار را 

بسـیار دشـوار می کـرد.«6

عملیات والفجر 8
پیچیده تریـن  از  یکـی   8 والفجـر  عملیـات 
عملیـات رزمنـدگان اسـام در طـول 8 سـال 
جنـگ تحمیلـی بود.عملیاتـی کـه درنتیجـه 
ترکیـب« ایمـان،اراده ،تدبیـر و ایثـار« انجام و 

بـه موفقیـت منتهـی شـد.
در این عملیات، شـاهد اسـتفاده تام رزمندگان 
اسـام از اصـل غافلگیـری بودیـم به نحوی کـه 
ماه هـا فعالیـت بـرای زمینه سـازی انجـام این 
عملیـات بـه دوراز هرگونـه اقدامـی کـه منجـر 
بـه حساسـیت و بیداری دشـمن شـود،صورت 
گرفتـه و اصـل عملیـات نیـز با انجـام اقدامات 
فریبـی از دید دشـمن مخفی نگه داشـته شـد.

دشـمن نیـز بـه منطقـه فـا و حسـاس بـود و 
فعالیـت  رصـد  بـرای  را  متنوعـی  امکانـات 
رزمنـدگان اسـام بـکار گرفتـه بـود. اهـم این 
ابـزار و اقدامـات نیروهـای بعثـی را می توان به 

شـرح زیـر برشـمرد:
منطقـه •  دیده بانـی  و  کنتـرل  به منظـور 

گرفتـه  بـکار  را  متـری   ٤٢ دکل هـای 
بودنـد کـه در فاصلـه١٠٠ متـری یکدیگر 
منطقـه  جاده هـای  کلیـه  و  مستقرشـده 

حفاظــــت

بی اطاعی و غافلگیری ارتش بعث صدام از توان و ویژگی های 
رزمندگان اسام تا عملیات بیت المقدس تا بدان جا بود که حتی از 
وجود نیروهایی به نام پاسدار در جبهه های جنگ هم بی اطاع بود.
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به ویـژه جاده هایـی کـه عمود بـر رودخانه 
ارونـد بودنـد را زیـر نظـر داشـتند.

بعـث •  ارتـش  آن،هواپیماهـای  بـر  عـاوه 
هفتـه ای یک بـار اقـدام بـه عکس بـرداری 
تـا بتواننـد  از منطقـه می کردنـد  هوایـی 
احداثـات  و  تجمعـات  و  زمیـن  تغییـرات 

جدیـد در منطقـه را کشـف نماینـد.
ارتـش •  اختیـار  در  دسـتگاه های»رازیت« 

رفت وآمـد  تمامـی  نیـز  صـدام  بعـث 
خودروهـا و نـوع خودروهـا را هـم ثبـت 

. د می کـر
طوایفـی در آن منطقـه حضـور داشـتند • 

بودنـد کـه اقوامی در عـراق و منطقه بصره 
داشـته و با آن هـا در ارتبـاط بودند.بدیهی 
اسـت ایـن افـراد نیـز می توانسـتند عامل 
جمـع آوری اطاعـات بـرای ارتـش بعثـی 

شند. با
عوامـل •  و  منافقیـن  مثـل  گروه هایـی 

سـلطنت طلب و خلـق عـرب هـم بودنـد 
تخلیـه  ازجملـه  مختلـف  طـرق  از  کـه 
و  اطاعـات  جمـع آوری  تلفنی،وظیفـه 

داشـتند. دشـمن  بـرای  را  جاسوسـی 
عراقی ها یک پسـت شـنودی را در شـمال • 

دریاچـه نمـک در محـل لشـکر ٢6 پیـاده 
خـود مسـتقر کـرده بودنـد که این پسـت 
شـنود، بـا فعـال کـردن یـک دکل در اول 
جـاده »ام القصـر« تا عمـق 6٠ کیلومتری 

جبهـه ایـران را می توانسـت شـنود کند.
وجـود •  نخلسـتان ها  در  هـم  آبـی  معابـر 

داشـت کـه به وسـیله یـک قایـق کوچـک 
به راحتـی می شـد از طریـق آب اطاعـات 

کرد. کسـب 
تیم هـای گشـتی عـراق نیـز در منطقه نیز • 

به رصـد اوضـاع می پرداختند.
مهم تـر و مؤثـر از همـه این ها،کمک هـای • 

اطاعاتـی غـرب و شـرق بـه ارتـش صدام 
بود. 

در کنـار ایـن اقدامـات تامینـی و رصـدی کـه 
ارتـش بعـث صـدام تـدارک دیـده بـود، موانع 
بی شـماری را نیـز بر سـر راه قـرار داده بود که 

عبـور از آن هـا نیـز دشـوار می نمود.
لشـکر ٢5  فرمانـده  قربانـی  مرتضـی  سـردار 
کربـا در جریـان آزادسـازی فـا و کـه موفـق 
بـه اهتـزاز درآوردن پرچـم متبـرک بـه حـرم 
مطهـر امـام رضا )ع( بر فراز گلدسـته مسـجد 
شـهر فا و شـد، دشـواری های پیـش روی فتح 
فـا و و عبـور از ارونـدرود پیچیـده و پرخروش 

را چنیـن بازگـو کرده اسـت: 
»بـراي  ورود بـه  شـهر ابتـدا الزم  بـود کـه  
از 3 کیلومتـر عـرض  رودخانـه  ارونـد عبور 
بکنیـم.  ایـن  3 کیلومتر عـرض  در همه  نقاط 
 ارونـدرود هم ثابت  نیسـت. عـرض اروندرود 
از 3 کیلومتـر شـروع  مي شـود تـا 800  متر 
هـم  مي رسـد. منتهي  بـا باتـالق  و گل والیی 
 کـه  وجـود دارد ایـن  حداقـل  عـرض  به 5/1 
در  مضافـا  اینکـه  مـا  کیلومتـر مي رسـید. 
پشـت  سـرمان، رودخانـه  بهمنشـیر را هـم  
داشـتیم.  درواقع  ما بایـد از 2 رودخانه عبور 
ابتـدا  می کردیـم.  به این ترتیـب  کـه  بایـد 
مي رفتیـم   ازآنجـا  مي رفتیـم  بهمنشـیر، 
جزیـره  آبـادان  و از آباد آن هم  بـه  اروندرود 

مي رسـیدیم. 

مي کردیـم  تـازه  عبـور  کـه  ارونـدرود  از 
بـه  باتالقـي  کـه   و  بـه گل    مي رسـیدیم  
و  ایـن گل   از  بـود  متـر   عـرض 150-200 
تجهیـزات را  ادوات  و  نفـر،  بایـد  باتـالق  
باتـالق  از  عبـور  از  مي دادیم.بعـد  عبـور 
خورشـیدي  میله هـاي   مي رسـیدیم  بـه  
 که  امـکان  عبـور بـرای افـراد میسـر نبود. 
بعـدازآن، سـیم های  خـاردار وجود داشـت. 
کاشـته  بودنـد  مین هـای  والمـر  بعـدازآن  
که مـوج  و ترکـش  انفجـارش  تـا 60 متـر را 

مي گیـرد. خـود  تحـت  پوشـش 
کاشـته   50X مین هـای بازهـم   بعدازآن هـا، 
بودنـد. بعـد از این هـا مجـدد مي رسـیدیم 
 بـه  سـیم خاردارهای3 رشـته اي  توپي  بزرگ 
 و بعدازایـن  خط  هم که دشـمن  قرار داشـت 

حفاظــــت

به منظور کنترل و دیده بانی منطقه دکل های ٤٢ متری را بکار گرفته 
بودند که در فاصله١٠٠ متری یکدیگر مستقرشده و کلیه جاده های 
منطقه به ویژه جاده هایی که عمود بر رودخانه اروند بودند را زیر نظر 

داشتند.
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بـا  انـواع  و اقسـام  تسـلیحات  انفـرادي  و 
جمعي . 

و  ویژگی هـا  هـم  از  سـنگرهاي  دشـمن  
بـود.  پیچیدگی هـای  خاصـي  برخـوردار 
کـه  جاها،اسـکله هایی  برخـي   در  مثـال 
 سـرباز عراقـي  در آن  قـرار داشـتند  آن قدر 
 10 ایرانـي  بایـد  کـه  رزمنـده   بـود  بلنـد 
مي توانسـت  تـا  مي کـرد  پـرواز  بـاال  متـر 
 سـرباز عراقـي  را هدف  قـرار بدهـد.  امکان 
 اصابـت  تیـر مسـتقیم از داخـل آب بـه  نفر 
در  مـا  نداشـت.  وجـود  عراقـي   سـنگر  و 
خشـکي  این  مشـکل  را نداشـتیم. همین که  
پیشـروي  مي کردیـم  بـه  مانعي  کـه  برخورد  
مي کردیـم  مي نشسـتیم  اول  سـنگر را هدف 
 قـرار مي دادیـم  بعد نیروهـاي  داخـل  آن  را 
مي زدیـم. اما در داخـل آب،  امکان  اسـتفاده  
وجـود  برایمـان  تسـلیحاتي  هیچ گونـه   از 
 نداشـت. چـون  نیروهـاي  درون  آب  غـواص  
بودنـد بـا تجهیزات  مختـص  به  خودشـان  و 
نیروهـای  پیـاده  و  عملیاتي  هم پشـت  سـر 
آن هـا حرکت  مي کردنـد. یعنـي  اول،  غواص  
نیروهـاي   مي شکسـت  آن وقـت   خـط  را 
عملیاتـي  و پیـاده  بـا قایق  مي زدنـد به قلب  
دشـمن، تـازه  همیـن  قایق هـا هـم  بعضا به 
مي کردنـد  خورشـیدي  برخـورد   میله هـاي  
و نیروهـاي  آن  پیـاده  شـده و  بقیه  مسـیر را 

پیـاده طـي  مي کردنـد..«7
از  همـه این هـا نشـان می دهـد کـه دشـمن 
ایـن منطقـه و اهمیـت آن غافـل نبـود بلکـه 
سـرمایه گذاری زیـادی را بـرای حفاظت از آن 
انجـام داده بـود. اقداماتـی کـه ضـرورت انجام 
اقداماتـی به منظـور فریـب و غافلگیـری او را 

اجتناب ناپذیـر سـاخته بـود.
بـه همیـن دلیـل و به منظـور غلبـه بـر ایـن 

اتخـاذ گردیـد. شـرایط تدابیـر مهمـی 
انتخاب منطقه فریب• 
و •  ارتـش  توسـط  مجـزا  تک هـای  انجـام 

مختلـف مناطـق  در  سـپاه 
منطقـه ام •  در  پشـتیبانی  تـک  انجـام 

سـپاه توسـط  بوآریـن  و  الرصـاص 
منطقـه •  در  مهندسـی  اقدامـات  انجـام 

ر سـوما
اهـم اقدامـات مهمی بـود که قبـل از آغاز این 
عملیـات انجام شـد تـا زمینه بـرای غافلگیری 
دشـمن و بـر هـم خـوردن آرایـش و تمرکز او 

به وجـود آید8.
منطقـه  عملیـات  معاونـت  بحرینـی،  سـردار 
 ،7 منطقـه  مهندسـی  مسـئول  غـرب سـپاه، 
فرماندهـی لشـکر٤3 امـام علـی)ع(، قائم مقام 

اداره مهندسـی، قائم مقـام قـرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیـاء )ص( و معـاون عمـران قـرارگاه 
سـازندگی خاتم االنبیـاء )ص( نیـز در خصوص 
اهـم اقداماتی کـه موجبات غافلگیری دشـمن 
در ایـن عملیـات را فراهـم آورد چنیـن گفتـه 

ست: ا
»اصـل بـر رعایـت اصـول حفاظتـی بـود. 
مثـال در عملیـات والفجـر 8 از ما خواسـتند 
تـا نیروهـا را آمـوزش بدهیم. نگفتنـد برای 
چـه منظـوری و بـرای کـدام منطقـه؟ حتی 
فرمانـده لشـکر هـم خبـر نداشـت. بـرای 
ایـن منظـور آمدیـم نیروهـای مهندسـی را 
لبـاس ژاندارمـری پوشـاندیم تا حساسـیت 
دشـمن را جلـب نکنـد چـون رایج بـود که 
ژاندارمـی مـدام  نیروهـای  دائـم  در خـط، 
موجـب  امـر  ایـن  و  داشـتند  رفت وآمـد 
می شـد تا دشـمن حساسـیتی به آمدورفت 
آن ها نداشـته باشـد. لـذا این افـراد بالباس 
و  نوبتـی می رفتنـد  به صـورت  ژاندارمـری، 

می دادنـد.« انجـام  را  کارهایشـان 
حفاظتـی،  اصـول  دقیق تـر  رعایـت  بـرای 
منطقـه  خـاص  حفاظتـي  دسـتورالعمل 
شـد.  ابـالغ  و  تهیـه   8 والفجـر  عملیاتـي 
دسـتورالعملی کـه طی آن همـه اقدامات از« 
تهیـه و تکثیـر تمامي کالک ها و نقشـه های 
عملیاتـي گرفته تـا نحوه حضـور فرماندهان 
و نیـز  نحـوه حضـور نیروهـای شناسـایي 
از  هرکـدام  بـرای  و  مشـخص  منطقـه«  در 
اقدامات شناسـایی دشـمن)مانند اسـتفاده 
عکس هـای  و  گشـتی ها  دیده بـان،  از 
هوایـی و رادار رازیـت و اسـتفاده از سـتون 
پنجـم( راهکارهـای مواجهـه فعـل در نظـر 

بـود9.   گرفته شـده 
اهـم اقدامـات حفاظتی که بـرای موفقیت آمیز 
عمـل کـردن در ایـن عملیات بکار گرفته شـد 
را می تـوان در حوزه هـای مختلـف بـه شـرح 

زیـر تقسـیم بندی نمود:
الف( حفاظت عقبه شامل:

استقرار نیرو در عقبه• 
حرکــت شــبانه نیروهــا و اســتقرار در • 

مناطــق روســتایی و خانه هــای مســکونی
انجام ارتباطات با رمز• 
ــذف و •  ــر و ح ــراد غی ــت اف ــرل فعالی کنت

انتقــال غیــر محســوس افــراد مشــکوک از 
منطقــه.

ــی •  ــردم محل ــرد از م ــه نب ــه منطق تخلی
تخلیــه بــه بهانــه برنامــه و اقدامــات عــراق 

ــاران منطقــه ــرای بمب ب
ب( حفاظت ترددها، جلسات و جابجایی ها 

شامل:
اعمال کنترل شدید روی ترددهای نیروها• 
منع تردد با خودرو فرماندهی• 
برگزاری جلسات تحت حفاظت خاص• 
عدم ورود علنی و احتیاط در فعالیت ها.• 
ــردد •  ــرای ت ــا ب ــه یگان ه ــهمیه ب ــه س ارائ

جابه جایــی و 
توجیــه حفاظتــی راننــدگان و اســتفاده از • 

وســایل نقلیــه شــخصی و عمومــی جهــت 
ــک  ــدم ش ــزات و ع ــرو تجهی ــال نی انتق

ــرای دشــمن آفرینــی ب
ج( حفاظت اقدامات فرماندهی و مهندسی 

شامل:
متمرکز کردن مرکز طراحی و اجرا• 
عدم احداث مواضع پدافندی تا زمان شروع • 

عملیات
انجام فعالیت مهندسی در شب• 
احداث جاده زیرپوشش نخلستان • 
دستگاه های •  مخفی  و  نامحسوس  انتقال 

مهندسی
رده بندی کالک عملیات • 

د( حفاظت در شناسایی ها شامل:
 تمرکز قرارگاه شناسایی• 
اجـرای حداکثـر حفاظـت بـر روی عناصر • 

یی سا شنا
در •  مجـرب  نیروهـای  از  اسـتفاده 

یی ها سـا شنا
ممنوعیـت ارتبـاط عناصـر شناسـایی بـا • 

مشـخص. فرمانـده  به جـز  عقبـه  و  دیگـران 
در •  شناسـایی  فریـب  عملیـات  افزایـش 

منطقـه ای کـه به عنـوان منطقـه عملیـات 
بـود انتخاب شـده  فریـب 

توجیـه نیروهـای شناسـایی بـرای توجیه • 
عملیـات خـود در صـورت کشـف یـا بـه 

اسـارت دشـمن درآمـدن.
رعایـت همه جانبـه اصـول حفاظتـی و دقـت 
الزم  مهارت هـای  و  فنـون  به کارگیـری  در 
بـرای غافلگیـر کـردن دشـمن بـا توصیفی که 
گفتـه شـد چنـان کار آرایی خود را نشـان داد 
کـه فرماندهـان ارتـش بعث،پـس از شـنیدن 
تصـرف شـهر مهـم فـا و به وسـیله رزمنـدگان 
اسـام، نمی توانسـتند آن را بـاور کنند.یکـی 
بـه  را  نبـرد  وضعیـت  عراقـی،  فرماندهـان  از 

رده باالتـر چنیـن گـزارش می دهـد:
»دشـمن )ایـران( ماننـد سـیل به وسـیله قایق 
و بالگـرد، نیـرو پیـاده می کنـد و بازمی گـردد. 

حفاظــــت

در عملیات والفجر، دستورالعمل حفاظتی خاص تهیه و اباغ شد. در این 
دستورالعمل همه اقدامات در منطقه مشخص و برای هر کدم از اقدامات 
شناسایی دشمن، راهکارهای مواجهه در نظر گرفته شده بود.
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اگـر چـاره ای نکنیـد می رونـد ام القصـر را هـم 
می گیرنـد؛ وضعیـت مـا بسـیار بد اسـت.«١٠

همچنـان کـه پیش تر نیز گفته شـد،غافلگیری 
منجـر بـه ازهم پاشـیدگی نظـام تصمیم گیری 
ایـن  در  می شـود.نتیجه ای  مقابـل  طـرف 
عملیـات نیـز رخ داد و شـاهد آن بودیـم کـه 
زمانـي کـه دشـمن تـا مدت هـا پـس از آغـاز 
عملیـات، همچنـان در پـی کشـف محـل تک 

بود. اصلـی 
لیکـن وقتی هـم که متوجه اصلی بـودن اقدام 
رزمندگان اسـام در منطقه فا و می شود،بدون 
تصمیمـات  اتخـاذ  درسـتي،با  تدبیـر  اتخـاذ 
عجوالنه به سـرازیر کردن واحدهایي از لشـکر 
گارد جمهـوري و تیپ هـای کماندویـي بـراي 
جلوگیـري از پیشـروي نیروهـاي اسـام اقدام 
کـرد کـه بـا آتـش پرحجـم و مؤثـر توپخانـه 
روبه رو،مجـدداً  پیـاده  نیروهـاي  و  خـودي 
تلفاتـي را متحمـل می شـوند و تجهیزاتشـان 
منهـدم شـد.بدین ترتیب، از این زمـان به بعد 
اسـت کـه آگاهـي دشـمن نسـبت به وسـعت 

تـک نیروهـاي خـودي بیشـتر می شـود١١.
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص ابعـاد ایـن 
بعـد از عملیـات والفجـر 8 چنیـن فرموده اند :
» ... مـا والفجـر 8  را کـه حرکـت نشـدني 
درحالی کـه  داشـتیم  اسـت  باورنکردنـی  و 
عـراق  بـراي  آمریکایـي  ماهواره هـاي 
البـد ایـن موضـوع را شـنیدید و مطلعیـد 
کشـور  آن  بـه  اطالعـات  مي کردنـد؛  کار 
قرارگاه هـاي  دائمـًا  یعنـي  مي دادنـد؛ 
جنگـي رژیـم بعثي بـا دسـتگاه هاي خبري 
مرتبـط  ماهواره هایشـان  بـا  و  آمریکایـي 

بودنـد و آن ماهـواره نقل وانتقـال و تجمـع 
نیروهـاي مـا را ثبـت مي کردنـد و بالفاصله 
بـه آن اطـالع مي دادنـد کـه ایرانی هـا کجا 
تجمـع کرده انـد و کجا ابزار کار گذاشـته اند.
جنـگ  در  اطالعـات  کـه  مي دانیـد  حتمـا 
نقـش بسـیار مهـم و فوق العـاده ای دارد اما 
زیـر دیـد ایـن ماهواره هـا، ده ها هـزار نیرو 
رفتنـد تا پـاي ارونـدرود و دشـمن نفهمید! 
... این هـا بـا کامیـون با وانـت .... توانسـتند 
ده ها هـزار نیروي انسـاني را با پوشـش هاي 
تاریکـي  شـب هاي  در  و  عجیب وغریـب 
کـه مـاه هـم در آن شـب ها نبـود بـه کناره 
ارونـدرود منتقـل کننـد و از ارونـدرود کـه 
عـرض آن در بعضـي از قسـمت ها بـه 3 - 2 
کیلومتـر مي رسـد ایـن نیروهـاي عظیـم را 
عبـور بدهنـد به آن طـرف از زیـرآب و با آن 
وضـع عجیبي کـه اروند دارد ... ایـن کار کار 
همیـن دانشـجوها و همین جوانـان و همین 
نخبه هایـي دارد کـه در بسـیج و در سـپاه 

١٢ بودند.«

عملیات خیبر
عملیـات خیبـر نیـز از جملـه اقدامـات مهم و 
تاثیـر گـذار در جریـان 8 سـال دفـاع مقـدس 
بـود کـه اصـل غافلگیـری در آن کار آیی خود 
را نشـان داد. سـردار شـهید احمد سـوداگر در 

ایـن خصـوص چنین گفته اسـت:
»... از عملیـات والفجـر مقدماتـی بـه بعـد 
دسـت به شناسـایی زدیم تا زمین مناسـبی 
برای عملیـات پیدا کنیم. در شناسـایی های 
متعـدد به پاسـگاه سـابله ی عراق رسـیدیم 
و بـا مشـکل مواجـه شـدیم. از چزابـه بـه 

زلیجـان  تنگـه ی  امقـر،  جنـگل  در  بـاال 
پاسـگاه صفریـه، از صفریـه به باال طاوسـیه 
و رشـیدیه و فکـه. پاسـگاه فکـه، چزابـه ... 
ایـن شناسـایی ها حـدود 1/5 تـا دو سـال 
شناسـایی ها طـول کشـید کـه مـا بـه هور 
رسـیدیم. در هـور هـم بعد از تشـکیل یک 
قـرارگاه به نام »قـرارگاه شناسـایی نصرت« 
حدود یک سـال شناسایی های شـبانه روزی 
انجام گرفـت تا ببینیـم می توانیـم از عنصر 
غافل گیـری در انتخـاب زمیـن بهـره  ببریم 
و از هـور بگذریـم یا خیـر؟... می خواسـتیم 
جنـگ را در سـرزمین های ناشـناخته و در 
زمین هایـی کـه عـراق تـوان وارد شـدن به 
آن را نداشـته باشـد و در محلی که نیروهای 
عـراق حتـی تصـور آن را نمی کردنـد، ادامه 
دهیم. مـا نیروهای پیـاده  باانگیـزه و جرأت 
داشـتیم، ولـی تجهیـزات زرهی و سـنگین 
نداشـتیم. بنابرایـن تصمیـم گرفتیـم برویم 
تـوی هـور تـا معادله را بـه نفع خـود عوض 
کنیـم... بعـد از عملیـات والفجـر مقدماتـی 
مـا قضیـه ی اطالعـات و عملیـات را بسـیار 
احتیـاط  بـا  خیلـی  و  می گرفتیـم  جـدی 
عملیات هـای  در  مثـاًل  می کردیـم.  عمـل 
بعـد 10 تـا 15 روز مانده به عملیـات، اهداف 
و  می شـد  داده  شـرح  فرماندهـان  بـرای 
نیروهـا زمـان عملیـات توجیـه می شـدند 
تا حساسـیت دشـمن زیـاد نشـود.... با چه 
مشـقت و رنجـی فرمان مناسـب را با رعایت 
کامـل اصـول حفاظتـی ابـالغ می کردیـم تا 
نکنیـم.  برانگیختـه  را  دشـمن  حساسـیت 
اطالعـات کامـاًل طبقه بنـدی می شـد و ما به 
بلـوغ عملیاتی دیگری رسـیده بودیم. عراق 
تـا قبـل از ایـن عملیـات شـاید به سـادگی 
مـا  فعالیت هـای  جریـان  در  می توانسـت 
قـرار بگیـرد. دسـتگاه های جاسوسـی دنیا 
و آواکس هـا و... هـم کـه در خدمتـش بـود. 
ولـی در ایـن عملیـات واقعـًا ارتـش بعث را 
غافلگیر کردیـم. از سـرزمینی حمله کردیم 

که اصـاًل فکـرش را هـم نمی کـرد.«١3 
دربـاره  رشـید  غامعلـی  سرلشـکر  سـردار 
درانداختـن  و  غافلگیـری  اصـل  از  اسـتفاده 
ایـن  در  ابتـکاری  تاکتیک هـای  و  طرح هـا 

می گویـد: چنیـن  عملیـات 
» از نـکات جالـب عملیـات خیبـر بـه لحاظ 
تاکتیکـی ایـن اسـت کـه بـاز مـا آمدیـم، 
راه هـای تاکتیکـی خاصـی را ابـداع کردیم. 
یعنی رفتـن در این آب، خـودش یک ابتکار 
و می خواهیـم  بـود. خـوب حـاال می آییـم 
در ایـن منطقـه بجنگیـم. باالخـره تاکتیک 
متعـارف بـه مـا حکـم می کنـد کـه بیاییم 

حفاظــــت

رعایت همه جانبه اصول حفاظتی و دقت در به کارگیری 
فنون و مهارت های الزم برای غافلگیر کردن دشمن چنان 
کارآیی خود را نشان داد که فرماندهان ارتش بعث بعد از 

شنیدن تصرف شهر مهم فاو نمی توانستند آن را باور کنند.
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از وسـایل مکانیـزه اسـتفاده کنیم. وسـایل 
مکانیـزه ی مخصـوص ایـن آب کـه در دنیـا 
دلیـل  بـه  مـا  ولـی  سـاخته اند.  و  هسـت 
تحریم هـای  ]و  مالـی  گرفتـاری  همـان 
تسـلیحاتی[ کـه داشـتیم نمی توانسـتیم از 
چنیـن تجهیزاتـی اسـتفاده کنیـم و صرفـًا 
از همیـن قایق هـای ماهیگیـری و قایق های 
می کنیـم. اسـتفاده  معمولـی  تفریحـی 
این هـا همـه حسـن و قـدرت این نیـرو این 
رزمنده هـا را می رسـاند. طوری کـه مأیـوس 
نمی شـوند و ایـن مانع هـای عظیـم موجـب 
نمی شـود  دیگـر  بگوینـد  کـه  نمی شـود 
جنگیـد .بلکـه مرتبًا فکر می کننـد و یک راه 
حـل می دهنـد کـه یکـی از آن ها سـاختن 
قایـق عاشـورا بـوده اسـت. قایق هایـی که 
از روی قایق هـای قاچاقچی هـا کـه در خلیج  
فـارس تـردد می کردنـد، الگوبرداری شـد. 
بنابرایـن از مـرز موانـع گذشـتن، هـر کدام 
یـک تاکتیک خـاص اسـت. یعنی اسـتفاده 
از قایـق سـاده بـه  جـای مکانیـزه، خودش 
می شـود  واقـع  در  اسـت.   تاکتیـک  یـک 
گفـت یکـی از تأثیـرات تاکتیکـی عملیات 
خیبـر مجهـز شـدن تمـام یگان های سـپاه 
به سـازمان واحدهـای دریایـی بود.حاال این 
را مـن خیلـی سـاده عـرض می کنـم، ولـی 
خـوب خداوکیلـی بایـد دیـد آن لشـکر و 

یگانـی کـه آمـده ایـن واحـد را در خودش 
ایجـاد کـرده، چه قـدر کارکـرده، چـه قدر 
زحمت کشـیده، چـه قدر آدم پـای کار آورده 
و چـه قـدر بـه خودشـان سـختی دادنـد، 
کننـد.  را عـوض  روش خودشـان  و  راه  تـا 
خـوب این هـا ]یگان هـای سـپاه[ در منطقه 
زمیـن  یـک  روی  می جنگیدنـد،  خاکـی 
بایـد  یک بـاره  می جنگیدند.حـاال  سـفت 
در مدت زمانـی بسـیار بسـیار کـم بیایند و 
روی قایـق سـرمایه گذاری کنند.آن هـم بـه 
دلیـل رعایـت اصـل غافلگیـری کـه واقعـًا 
پرداختـن بـه ایـن اصـل در حـد مطلوبـش 
در جنـگ اگر بخواهیـم نمره بدهیـم، خیبر 
نمـره اول را مـی آورد که چقدر تالش شـد و 
چـه راه هایی اتخاذ شـد تـا ایـن غافلگیری 
رعایـت شـود و خـود آن  هـم تاکتیک های 
مختلفـی را به کار گرفتند تـا این غافلگیری 
رعایـت شـد. البتـه موضـوع رعایـت ایـن 
اصـل، مـا را محـدود کـرده بـود. چـون ما 
بـه  از یـک سـال قبـل  نمی دانسـتیم کـه 
یگان هایمـان بگوییم،آقـا! قرار اسـت ما در 
منطقـه ای بـه نـام خیبـر بجنگیم، حـاال تو 
بیاوبـرو بـه بوشـهر یا ماهشـهر یـا یکجایی 
کنـار رودخانـه ای500-400 فرونـد قایق هم 
بگیر،آمـوزش بـده و یگانـت را مجهـز کـن. 
نـه. ایـن کار صـورت نگرفت.بلکه بـه دلیل 

حفاظـت  بحـث  در  کـه  گرفتـاری  همـان 
داشـتیم، مأموریـت یگان هـا را دفعتـًا ابالغ 
کردیـم. یعنـی واقعـًا ]از زمان ابـالغ تا آغاز 

عملیـات[ یـک مـاه هم نشـد.«١٤
پی نوشت ها:

١. در گفتگو با نویسنده مقاله
٢. نشریه تخصصی فرهنگ و هنر پایداری: پاک هشت، ش ١6، 

زمستان ١39٠، ص ٢٤
3. گفتگو با امیر سرتیپ بختیاری - روزنامه ایران - ٢/86/3

٤. http://www.parsnews.com /93/3 - کد خبر: ٢١579٤
5. مصاحبه با سردار احمد سوداگر در آستانه عملیات خیبر - 
نشریه تخصصی فرهنگ و هنر پایداری: پاک هشت، ش ١6، 

زمستان١39٠، ص ٢٤
6. در گفتگو با نویسنده مقاله

7. از گفتگوی سردار قربانی با نویسنده مقاله - ماهنامه پیام انقاب 
- شماره بهمن ١39٠

http://defence2012.blogfa.com .8 به نقل از مشرق نیوز
9. فصلنامه نگین - شماره 3  

١٠. سایت ساجد ـ به نقل از کتاب حماسه های ماندگار هوانیروز 
در دفاع مقدس

١١. غافلگیري دشمن در عملیات والفجر 8- مرکز مطالعات و 
تحقیقات جنگ سپاه - فصلنامه نگین- شماره 3

و  نخبه  جوانان  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  از   .١٢
دانشجویان- 83/7/5

١3. مصاحبه با سردار احمد سوداگر در آستانه عملیات خیبر - 
نشریه تخصصی فرهنگ و هنر پایداری: پاک هشت، ش ١6، 

زمستان١39٠، ص ٢٤
١٤. نشریه نگین - مرکز مطالعات جنگ سپاه - شماره ٤3 - 

زمستان ١39١

حفاظــــت

یکی از تاثیرات تاکتیکی عملیات خیبر 
مجهز شدن تمام یگان های سپاه به سازمان 
واحدهای دریایی بود.
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معانی لغوی
واژه امنیـت بـه معنـی در امـان بـودن، ایمـن 
و  آرامـش  ایمنـی،  بی بیمـی]١[،  شـدن، 
آسـودگی بـه کار رفتـه و کلمه امن بـه معنی، 
بی تـرس، اطمینـان، آسـایش، آرامـش قلـب و 
ضـد خـوف آمـده اسـت]٢[. ایـن واژه در زبان 
عربـی از ریشـه عربـی »امـن« گرفته شـده و 
از ایـن ریشـه در گذشـته کلمـه امنیـه بـرای 
سـرباز مامـور حفـظ نظـم و آرامـش درراه ها و 
خـارج شـهر اخـذ شـده بـود]3[. در دانشـنامه 
سیاسـی، امنیـت در لغـت، حالـت فراغـت از 
هـر گونـه تهدیـد یـا حملـه یـا آمادگـی برای 
رویارویـی یـا هر تهدیـد و حملـه را گویند. در 
زبـان التیـن اصلی تریـن کلمـه کـه بـه معنی 
امنیـت بـه کار رفتـه و دارای بـار سیاسـی و 

حفاظــــت

بازشناسی مفهوم امنیت
مجتبی جامعی 
محمد عبدالهیان

اطاعاتـی اسـت، واژه security  اسـت کـه 
دارای  و  گردیـده  منشـعب   secure واژه  از 
اطمینـان،  خاطـر،  امنیـت  آسـایش،  معانـی 
تأمیـن، مصونیـت، تضمین، ضمانـت، ایمنی و 
سـامت اسـت. واژه »safety« نیـز به معنای 
ایمنی، امنیت، سـامت، محافظـت، اطمینان، 
کار  بـه  رهایـی  و  خاصـی  بـودن،  امـان  در 

مـی رود]٤[.

معانی اصطالحی
الرونـس مارتیـن )Lurence Martin( امنیت را 

تضمین رفـاه آتـی می داند]5[.
را  امنیـت   )John E.Morz( مـورز  ئـی  جـان 
رهایـی نسـبی از تهدیدات زیان بخـش تعریف 

می نمایـد]6[.

)Arnold Wolfers( می گویـد:  وولفـرز  آرنولـد 
فقـدان  یعنـی  امنیـت در معنـای عینـی آن 
تهدیـد نسـبت بـه ارزش هـای کسب شـده در 
معنـای ذهنـی یعنـی فقـدان هـراس از اینکه 
ارزش هـای مزبـور مورد حملـه قرار گیـرد]7[. 
نظریه پـرداز   ،)Barry Buzan( بـوزان  بـاری 
مکتـب کپنهـاگ نیـز امنیـت را حفاظـت در 
مقابل خطـر )امنیت عینی( و احسـاس ایمنی 
)امنیـت ذهنـی( و رهایـی از تردیـد تعریـف 

می کنـد.

مفهوم امنیت
امنیـت ازجملـه دیرپاتریـن آمـال بشـر و یکی 
از لـوازم و شـروط بهزیسـتی و بهـروزی وی 
مازلـو  آبراهـام  دیـدگاه  از  و  گردیـده  تلقـی 
)Abraham Maslow(، ابـزار حرکـت به  سـوی 

خود شـکوفایی انسـانی محسـوب می شـود؛ به  
طـوری  کـه در اولویت بنـدی نیازهای بشـری، 
بافاصلـه پـس از نیازهـای اولیـه )هـوا، غـذا، 
مسـکن و پوشـاک( نیـاز بـه امنیـت را جـای 
 داده و سـایر نیازهـای بشـر را علی رغم اهمیت 
و ضـرورت غیـر قابـل  انـکار، در اولویت هـای 

بعدی جـای  داده اسـت]8[.

امنیـت با تعریـف مفهوم مخالف یعنـی ناامنی 
و بیـان شـاخص های وضعیـت فقـدان امنیـت 
امنیـت  اسـت.  ذهـن  بـه  تقریـب  قابـل  نیـز 
به رغـم  کـه  اسـت  مفاهیمـی  گـروه  آن  از 
ادراک پذیـری بـه  عنـوان یـک نیـاز عمومـی 
تاکنـون در میـان نخبـگان سیاسـی و امنیتی 
تعریـف یکسـانی از آن بـه عمل نیامده اسـت؛ 
لـذا تعاریـف متعـددی از مفهـوم امنیـت بـه 
مکاتـب  رویکـرد  از  ناشـی  کـه   عمـل  آمـده 

فکـری بـا موضـوع امنیـت اسـت.
و  دولت هـا  مـردم،  کتـاب  در  بـوزان   بـاری 
مختلـف  تعریـف  سـیزده  دسـت کم  هـراس، 
از امنیـت ارائـه داده کـه هـر یـک از آن هـا 

مقدمه:
احســاس نیــاز بــه امنیــت از نخســتین و مهم تریــن نیازهــای حیاتــی و گرایش هــا 
ــوده  ــا او ب ــراه ب ــان هم ــت انس ــدای خلق ــه از ابت ــد ک ــر می باش ــود بش در وج
ــی  ــات اجتماع ــرای آن در حی ــزی و اج ــوع برنامه ری ــر ن ــی ه ــه عبارت ــت. ب اس
انســان بــدون برخــورداری از امنیــت غیرقابل تصــور اســت. ایــن احســاس نیــاز 
ــات نظــری  ــخ بشــر می باشــد.اما مطالع ــدازه قدمــت تاری ــع بشــری به ان در جوام
ــر  ــه اخی ــد ده ــه چن ــوط ب ــر مرب ــاس آن، حداکث ــت و احس ــوم امنی ــاره مفه درب

ــود. ــه می ش ــدان پرداخت ــی ب ــورت اجمال ــتار به ص ــن نوش ــه در ای ــت ک اس

احساس نیاز به امنیت از نخستین و مهم ترین نیازهای 
حیاتی و گرایش ها در وجود بشر می باشد که از ابتدای 

خلقت انسان همراه با او بوده است.

»هرم نیازهای مازلو«

تعلق عاطفی و دوستی
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در پـی ارائـه درکـی از امنیـت می باشـند]9[. 
می گویـد:   )Robert Mondel( مانـدل  رابـرت 
ارائـه تعریفی کامل از امنیت مسـتلزم بررسـی 
کلیـدی  مفاهیـم  خصـوص  در  تحقیـق  و 
چـون قـدرت، تهدیـد و اتحادهـا اسـت. علـی 
ایحـال امنیـت در اصـل پدیده هـای ادراکـی 
آن  تحقـق  بـرای  یعنـی  اسـت؛  احساسـی  و 
بایـد ایـن اطمینـان در اذهـان تـوده مـردم، 
بـه  تصمیم گیـران  و  زمامـداران  دولتمـردان، 
وجـود آید که ایمنـی الزم بـرای ادامه زندگی 

بـدون دغدغـه وجـود دارد.

ویژگی های امنیت
الـف( امنیـت جامـع اسـت  بدیـن  صـورت که 
هـر حـوزه ای را کـه بـرای اداره امـور جامعـه 

ضـروری اسـت در بـر می گیـرد.
ب( امنیـت تجزیه ناپذیـر اسـت؛ یعنـی فقدان 
امنیـت در هر بعـد از ابعاد متصـوره آن، به کل 

امنیـت صدمـه می زند.
پ( امنیـت ذاتـی اسـت؛ ذاتی بـه معنای عدم 
نیـاز بـه علت و دلیـل و گریز لـذا امنیت یعنی 
مصونیـت و نیاز به مصونیـت و عامل مصونیت 

مصونیت. مدافع  و 
ت( ضریب همبسـتگی امنیت با سـایر شـئون 
حیـات اجتماعی و فردی انسـان، تابع سـطوح 
امنیـت اسـت نـه بالعکـس؛ تقـدم امنیـت بـه 
بـر سـایر  نعمـت مجهول القـدر  یـک   عنـوان 

نعمت هـا، امـری غیـر قابـل  انکار اسـت.
احساسـی  و  ادراکـی  پدیـده ای  امنیـت  ث( 
اسـت؛ در شـناخت آن بایـد بـه ناامنـی توجه 
کـرد. ادراک عمـد تا خصلت نظـری و انتزاعی 
و ذهنـی دارد. ایـن جنبـه از ادراک را درک 
عینـی  و  حسـی  جنبـه  می نامنـد.  مفهومـی 
افـراد  در  اسـت.  احسـاس  همـان  ادراکـی، 
به طـور طبیعـی احسـاس ها متنـوع  مختلـف 
اسـت و بـه لحـاظ ایـن کـه در انـواع روابـط 
اجتماعـی تـا چـه انـدازه متنفـع یـا متضـرر 
می شـوند، ایـن احسـاس طیفـی از احسـاس 
ناامنـی شـدید )متضررترین افراد( تا احسـاس 
امنیـت زیـاد )متنفع تریـن افـراد( را تشـکیل 

می دهـد. 
مهم تریـن وضعیت هـای اجتماعـی کـه افـراد 
دارنـد  قـرار  آن  در  پایـدار  نسـبتاً   به طـور 
از:  عبارت انـد  می پردازنـد،  تعامـل  بـه   و 
محیـط  و  کار  محیـط  خانوادگـی،  محیـط 

.]١٠ اجتماعـی]
 

گفتمان امنیت
و  سـلبی  امنیـت  گفتمـان  دو  بـه  امنیـت 
امنیـت ایجابـی شناسـایی و تقسـیم می گردد 
کـه  هریـک بیانگـر تلقـی متفاوتـی از امنیت 

هسـتند.

)Negative Discourse( گفتمان سلبی
یـک گفتمـان تهدیـد محـور و برون نگر اسـت 
که منشـأ تهدیـد را خارجی می دانـد. این نگاه 
بـر جنبـه سـخت افزاری امنیـت تأکید داشـته 

و امنیـت را تـا حـد تهدید تنـزل می دهد.
تراکمـی  نـگاه  یـک  همچنیـن  سـلبی  نـگاه 
اسـت. بدیـن معنـا کـه با پیشـرفت زمـان، هر 
بـار نوع جدیـدی از تهدیدات شـکل می گیرند 
بـا تهدیـدات قبلـی  اثـر جایگزینـی  بی آنکـه 
داشـته باشـند. بلکه بـه تهدیدات قبلـی اضافه 
ظرفیت هـای  گفتمـان  ایـن  در  می شـوند. 
قـرار  توجـه  مـورد  تهدیـد  و  امنیـت  درونـی 
موضوعـات  بـه  وقتـی  یعنـی  نمی گیـرد. 
داخلـی هـم توجـه می شـود، آن را بـه خـارج 
ارتبـاط می دهنـد و این کـه آیا عوامـل داخلی 
به طـور مسـتقل می تواننـد تهدیـد یـا امنیـت 
نمی گیـرد.  قـرار  بحـث  مـورد  کننـد  ایجـاد 
امنیتـی وقتـی گفتـه می شـود  در مطالعـات 
امنیـت، منظـور فرصـت و تهدید با هم اسـت.

امـا در نـگاه سـلبی، عموما به تهدیـدات توجه 
نمی شـود. توجـه  فرصت هـا  بـه  و  می شـود 

)Positive Discourse( گفتمان ایجابی 
بیـن  آن  در  کـه  اسـت  وضعیتـی  امنیـت 
خواسـته ها و داشـته ها در یـک واحد سیاسـی 
معیـن، متنـاوب بـا ضریـب ایدئولوژیـک )آن 
واحـد(، تعـادل وجـود دارد کـه نـزد بازیگران 
تولیـد رضایـت می نمایـد. چنان کـه ماحظـه 
می شـود امنیـت در ایـن معنـا بـه رضایـت )و 

تقلیـل می یابـد. قـدرت سـخت افزاری(  نـه 
تهدیـدات از نـگاه ایجابی از جنـس نرم افزاری 
می تـوان  تصویرسـازی  بـا  لـذا  مجازی انـد.  و 
نـگاه  زد.در  هـم  بـه  را  تهدیـد  معـادالت 
ایـن  می یابـد.  افزایـش  تهدیـد  ایجابی،ابعـاد 
از  جدیـدی  نـوع  تهدیـد،  از  جدیـد  نـگاه 
مدیریـت را نیـز بـه همـراه خواهـد آورد]١١[.

اهمیـت  مقـام معظـم رهبـری، در خصـوص 
می فرماینـد: امنیـت  مبحـث 

» امنیـت، مقولـه بسـیار مهمی اسـت و بدون 

و  عرصه هـا  همـه  در  کشـور  یـک  امنیـت، 
صحنه هـای فعالیـت و تـاش دچـار مشـکل 
اسـت، در مقولـه علم، در مقوله پیشـرفت های 
و  معیشـتی  مسـائل  مقولـه  در  اقتصـادی، 
در  مقولـه سـازندگی کشـور،  در  شـهروندی، 
همـه مقوالتـی کـه می توانـد افتخـارات بزرگ 
ملـی را بـرای یـک کشـور بـه ارمغان بیـاورد، 
پیش نیـاز اصلـی و اساسـی عبـارت اسـت از 

امنیـت.«]١٢[
معظـم لـه در فرمایشـات دیگـر خـود در ایـن 

می فرماینـد: خصـوص 
»در هر جامعه ای، زمینه الزم برای پیشرفت های 

مادی و معنوی، امنیت است«]١3[
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٢. عمید، حسـن، فرهنگ فارسـی عمید، انتشارات 
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حفاظــــت

امنیت مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص مفاهیم 
کلیدی چون قدرت، تهدید و اتحادها است.
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ایـن روزهـا آمارهـای ضـد و نقیضـی از تعداد 
کشـورمان  در  ماهـواره  اسـتفاده کنندگان 
ارائـه می شـود. امـا آنچـه مسـلم اسـت اینکـه 
تعـداد قابـل توجهـی از خانواده هـا از ماهـواره 
اسـتفاده می نماینـد و ایـن پدیـده اجتماعـی 
به رغـم برخـورداری از محسـناتی چند، ضمن 
اینکـه مبلـغ زمینه هایـی همچـون فردگرایی؛ 
تنوع طلبـی؛  مصرف گرایـی؛  لذت گرایـی؛ 
از  زدایـی  تقـدس  و  بـودن  بی قیـد  و  آزادی 
ارکان دیـن و تضعیـف کانـون خانـواده اسـت؛ 
دارای آسـیب هایی بـر کانـون خانواده ها اسـت 
کـه برخـی از آن ها به شـرح ذیل قابـل تبیین 

ست:  ا
برنامه هـای  از  اسـتفاده  علـــت  راسـتای  در 
از  برخـی  میـان  در  ماهـواره  نامناسـب 
خانواده هـا؛ می تـوان چنیـن اظهار داشـت که 
خداونـد در حقیقـت بـرای آزمایـش و امتحان 
الهـی »فجـور و تقـوا« را در نهـاد انسـان قـرار 
از سـوی دیگـر خداونـد اختیـار  داده اسـت. 
ارزش  تـا  انسـان عطـا کـرده  بـه  را  آزادی  و 
خویشـتن داری و اعمال خوب در عمل آشـکار 

. د شو
می تـوان  را  ملموسـی  مثـال  رابطـه  ایـن  در 
چنیـن مطـرح کرد کـه همـه افـراد می دانند؛ 
مصـرف سـیگار برای سـامتی انسـان و حتی 
اطرافیـان مضر اسـت. ولـی بسـیاری از افراد و 
حتی بعضی از پزشـکان نیز سـیگاری هسـتند 

و قـدرت تـرک آن را ندارنـد. 
اسـتفاده از برنامه هـای ماهواره هـا نیـز اگرچه 
اختراعـات  سـایر  کنـار  در  سـیگار  برخـاف 
بشـری فوایـد زیـادی در بخش هـای علمـی و 
تحقیقاتـی هواشناسـی، صنعـت و ... دارد؛ امـا 
آنچـه کـه امـروزه در سـطح جامعـه از آن بـه 
 عنـوان برنامه هـای ماهـواره نام  برده می شـود، 
همـان امـواج و برنامه هـای ناسـالم اسـت کـه 
در حقیقـت موضوعات آموزنـده آن در حداقل 
قـرار  خانواده هـا  عامـه  بهره بـرداری  جایـگاه 

دارند. 
حتـی اکنـون، جوامـع غربـی نیـز کـه خـود 
صادرکننـده ایـن فرهنـگ هسـتند از صدمات 
رسـانه ای در ابعاد افزایش شـدید آمار کودکان 
رسـوایی های  ولـد،  و  زاد  کاهـش  نامشـروع، 
اخاقـی مقامـات و شـخصیت های به اصطـاح 
درجـه اول،افزایـش شـدید مصرف مشـروبات 
افزایـش  اکـس،  قرص هـای  مصـرف  الکلـی، 
افسـردگی و شمار خودکشـی و قتل، گسترش 
باندهای فسـاد و فحشـا و قاچاق زنان کودکان 

آسیب شناسی 
استفاده از 

گیرنده های 
ماهواره در 

خانواده های 
ایرانی

محمد داداشی

و ... مصـون نیسـتند. بـه  طوری کـه ایـن 
وضعیـت اعتـراض اندیشـمندان غربـی را 
هـم در پـی داشـته و جامعـه شناسـان و 
طرفـداران حریـم خانـواده و اخـاق را در 

کشـورهای غربـی نگـران کرده اسـت. 
در ایـن رابطه یکـی از اهداف و برنامه های 
کـردن  سسـت  و  فردگرایـی  ماهواره هـا، 
اسـت. سـنتی  و  سـالم  خانـواده  بنیـان 

به عنـوان نمونـه در این زمینـه برای اینکه 
کانـون گـرم خانـواده را اعم از پـدر، مادر، 
فرزنـدان و در ارتبـاط بـا سـایر بسـتگان 
از هـم بپاشـند؛ بـا نام گـذاری شـبکه ای 
تحـت عنـوان »مـن و تـو« آغاز می شـود.

ایـن شـعار یعنـی اینکـه مـن و تـو دیگـر 
هیچ کـس، درصورتی کـه همـه ما بـه این 
موضـوع پـی برده ایـم کـه در جمـع بودن 
چـه لذتـی دارد و خداونـد هـم در قـران 

می فرمایـد مـن بـا جماعـت هسـتم.
شـبکه های ماهـواره ای بـرای رسـیدن به 
اقسـام  از  خانواده هـا   فروپاشـی  هـدف 
روش هـا اسـتفاده می کننـد و فیلم هایـی 
را ارائـه می دهنـد کـه سـوژه های آن هـا 
ناخـودآگاه افـراد را بـه تغییـر و دگرگونی 
سـبک زندگـی ایرانـی وادار می کنـد کـه 
نتیجـه نهایـی آن رواج پدیده های مخربی 
هـم چون ازدواج سـفید؛ خیانت جنسـی، 
رواج دوسـتی بیـن زنان متاهل بـا مردان 
مجـرد و بالعکـس، انـواع روابط نامشـروع 
دختران با پسـران؛ گسـترش انواع اعتیاد؛ 

تضعیـف ارزش ها و سـنت های مذهبی و از 
بیـن رفتـن قبح و بـدی مسـائل و تضعیف 

حیـا و عفـت می گـردد.  
سـریال ها  پیام هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
در  آزادی  القـاء  ماهـواره ای،  فیلم هـای  و 
خـارج از خانه هاسـت، بـه ایـن معنـا کـه 
کـه  را  جـوان  دختـران  مخصوصـاً  افـراد 
در  اصیـل  فرهنگـی  و  سـنتی  به صـورت 
روبـرو  محدودیت هایـی  بـا  خانواده هـا 

حفاظــــت

شبکه های ماهواره ای برای رسیدن به هدف فروپاشی خانواده ها  از 
اقسام روش ها استفاده می کنند و فیلم هایی را ارائه می دهند که 

سوژه های آن ها ناخودآگاه افراد را به تغییر و دگرگونی سبک زندگی 
ایرانی وادار می کند
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در  بـودن  زندانـی  حـس  دچـار  را  هسـتند 
خانـه می کننـد. ایـن فرآینـد روانـی به صورت 
خیلـی سـاده بـا مقایسـة خـود بـا دختـران 
سـریال ها  آزاد  یـا  موفـق  )شـخصیت های( 
و فیلم هـا صـورت می گیـرد. لـذا وقتـی ایـن 
بحـران بـا عـدم مدیریـت صحیـح والدیـن در 
خانواده هـا؛ تبدیـل بـه یـک عقـده و درنتیجه 
فـرار یـا رویگردانـی دختـران جـوان از فضای 
بایسـتی  خانـواده  نظـام  گردیـد؛  امـن خانـه 

آسـیب جـدی را تحمـل نمایـد. 
یکـی دیگـر از آسـیب های القایـی برنامه هـای 
بی بندوبـاری  رواج  و  بدحجابـی  ماهواره هـا، 

جنسـی زنان اسـت.
بدیهـی اسـت، وقــتی اعضـای خانـواده بدون 
و  می نشـینند  ماهـواره  پـای  محدودیـت 
فیلم هایـی را می بیننـد کـه بی حجابـی در آن 
به عنـوان یـک امر عـادی و بلکـه مایـه افتخار 
مـوج می زند، به مـرور از حجـاب، ارزش زدایی 
شـده وزنـان خانـواده ترجیـح می دهنـد کـه 
باحجـاب کم رنگ تـر در جامعـه حضـور پیـدا 

. یند نما
ایـن مسـئله بـا عمومی تـر شـدن بی حجابی و 
حتـی اسـتقبال نامحرمان از حضـور بی حجاب 
فضـای  ایجـاد  بـه  تبدیـل  جامعـه،  در  زنـان 
خودنمایـی بـرای نامحرمـان و در ادامـه رونـد 
دور شـدن از دیـده شـدن در خانـواده تبدیـل 
بـه روابـط بـاز میان زنـان و مـردان می شـود. 
تماشـای  آمـده ای  پـی  و  آثـار  دیگـر  از 
ماهواره هـا، تأثیـر منفـی بر روابط بیـن افراد و 
دامـن زدن بـه اختاف خانوادگی اسـت. وقتی 
در برنامه هـای ماهـواره ماحظـه می شـود که 
افـراد و شـخصیت های فیلم هـا بـا انزواطلبی و 
حتـی مقابله با افـراد خانواده شـان و یا خیانت 
بـه آن هـا می تواننـد موفـق باشـند، مخاطبین 
از ایـن طریـق تحـت تأثیـر قرارگرفتـه و رفتار 
داخلـی  اختافـات  و  چالـش  به سـوی  آن هـا 
و  نقـش  راه  ایـن  از  کـه  می شـود  کشـیده 
و  خانـواده ضعیـف  در  مـادر  و  پـدر  جایـگاه 
کم اهمیـت می شـود و دیگرکسـی بـه حـرف 

پـدر گـوش نمی دهـد.
ایـن وضعیـت بـه همـراه سـایر مسـائل، بـه 
ایجـاد اختـاف بین زوجیـن و درنتیجه دوری 

فرزنـدان از والدیـن دامـن می زنـد.
از سـوی دیگـر وقتی کـه پـدر یـا مـادری بـه 
مبتـذل  تصاویـر  نظاره گـر  فرزنـدان  همـراه 
بیـن  از  موجـب  مسـئله  همیـن  هسـتند؛ 
رفتـن پرده هـای حجـاب بیـن افـراد خانـواده 

و درنتیجـه شکسـتن قبـح افعـال ضـد ارزش 
می گـردد.

شکسـته  افعـال  قبـح  خانـواده ای  در  اینکـه 
شـود چـه آثاری خواهد داشـت؛ قابل سـنجش 

. نیست
حیـا  مـورد  در  علیه السـام  علـی  حضـرت 
فرمودنـد: حیـا از انجـام افعـال قبیح و زشـت 

می کنـد.  جلوگیـری 
هـوس  ترویـج  ماهواره هـا؛  مسـائل  از  دیگـر 

اسـت.  تنوع طلبـی  و  خواهـی 
ماهـواره ای  فیلم هـای  و  سـریال ها  در  آنچـه 
کـه  هسـتند  بازیگرانـی  می شـود،  مشـاهده 
جلـوی  زیبایی هایشـان  خاطـر  بـه  صرفـاً 
سرتاسـر  در  و  می شـوند  حاضـر  دوربین هـا 
بسـیار  به صـورت  نمـاد  ایـن  برنامـه،  پخـش 

می شـود. داده  نمایــش  پررنـگ 
از سـوی دیگـر در اغلب سـریال ها و فیلم هایی 
مسـلمانان  و  ایرانی هـا  آن هـا  مخاطـب  کـه 
هسـتند، سـعی می شـود؛ حق برقـراری روابط 
بـا افـراد غیـر را محفـوظ بداند.همین مسـئله 
علی الخصـوص در مـردان عطـش تنوع طلبـی 

را تحریـک و تقویـت می نمایـد.
بیـن  رابطـه  در  تحریـکات،  درنتیجه،همیـن 
زوجیـن در خانواده هـا اثر سـوء می گـذارد که 
امنیـت رفتار جنسـی میان آن ها را خدشـه دار 
کـرده و ناخـودآگاه ایجاد عـدم رضایتمندی و 
سسـت شـدن روابط جنسـی در میان طرفین 

می نماید.عـاوه بر آن در خصوص آسـیب های 
فـردی ماهـواره می توان به تشـّتت و نـا آرمی 
فکـری و عـدم امنیـت روانـی، عـدم اعتماد به 
اطرافیـان و ایجاد روحیة دوگانگی شـخصیتی 
در درازمـدت و بـروز ناهنجاری هـای فـردی و 
اجتماعـی، القـای افسـردگی و غـم و ناامیدی؛ 
و  نمایـی  سـیاه  جوانـان،  بیـن  در  به ویـژه 
مسـموم کـردن جـّو فکـری، همچنیـن ترویج 
هیجـان کاذب خصوصـاً در ابعـاد سیاسـی و 

احساسـی انسـان اشـاره کرد. 

پیشنهادها و راهكارهای مقابله و پیشگیری
فرهنـگ . ١ ارزش هـای  و  مبانـی  تقویـت 

خـودي و نهادینـه کـردن آن در رفتـار 
اعضـای خانـواده و ارتقـاء سـطح آگاهـي 
و  معنـوي  زندگـي  ترویـج  و  افـراد 
الگوهـاي  ترویـج  و  تقـوا  شـاخص های 

خانـواده در  صحیـح  رفتـاري 
در . ٢ صداوسـیما  عملکـرد  گرفتـن  قـرار 

جهـت بازنمایـي و الگوسـازی ارزش هاي 
جامعـه و صیانت از حریـم خانواده ضمن 

تکریـم ارزش هـای ایرانـی - اسـامی
در . 3 فرهنگـی  برنامه ریزی هـای  انجـام 

به ویـژه  اجتماعـی؛  مختلـف  سـطوح 
اثـرات منفـي  بـراي کاهـش  خانواده هـا 

ماهـواره ای.  برنامه هـای 

حفاظــــت

تقویت مبانی و ارزش های فرهنگ خودی و ارتقاء 
سطح آگاهی ها عامل مناسبی برای مقابله با اثرات 
سوء ماهواره خواهد بود.
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تلگـرام نیز یـک برنامـه پیام رسـان از طریق 
اینترنـت اسـت کـه ماننـد سـایر برنامه های 

پیام رسـان عمـل می کنـد. 
هوشـمند  ابـزار  روی  را  آن  شـما  ابتـدا  در 
خـود نصـب و سـپس شـماره تلفـن خـود را 
تاییـد  پیـام  وارد می کنیـد. بافاصلـه یـک 
بـرای شـما ارسـال  شـده و حسـاب کاربـری 
خـود را فعـال می کنیـد. از آن لحظـه به بعد 
می توانیـد بـا افـراد دیگـری کـه ایـن برنامه 
را روی ابـزار هوشـمند خود دارنـد، از طریق 
اینترنـت و بـدون پرداخـت اپراتـوری ارتباط 

کنید.  برقـرار 
در ایـن برنامـه شـما می توانیـد گروه هایی با 
ظرفیـت حداکثـر ٢٠٠ نفـر بسـازید کـه در 
مقایسـه بـا وایبر ایـن ظرفیت دو برابر اسـت 
ولـی بعدهـا تلگـرام بـا انتشـار آپدیت هـای 
جدیدتـر قابلیـت ارتقـای گـروه عـادی بـه 
سـوپر گـروه و افزایـش اعضـا را از ٢٠٠ بـه 
5٠٠ و سـپس بـه 5٠٠٠ نفر را در دسـترس 

قـرارداد. همگان 
شـما همچنیـن در تلگـرام می توانیـد به  غیر 
از ارسـال متـن، عکـس و ویدئـو، فایل هـای 
در انـدازه حداکثـر ١/5 گیگابایت را از طریق 

ایـن برنامه ارسـال کنید.
در ایـن برنامـه نیـز ماننـد سـایر برنامه های 
پیام رسـان موبایلـی شـما می توانیـد کاربران 
دیگـر را کـه نمی خواهیـد بـا آنـان ارتبـاط 

برقـرار کنیـد، بـاک کنید.
کانـال امـکان جدیـدی اسـت کـه در تلگرام 

اضافه شـده اسـت.
کانـال تلگـرام مسـیر یک طرفه ای اسـت که 
پسـت های  آن  در  می توانـد  ادمیـن  فقـط 
دلخـواه را بـرای اعضـای کانـال منتشـر کند 
و سـایر اعضـا امـکان اضافه کردن پسـت در 

آن را ندارنـد.
ربات هـا، ویژگی هایـی هسـتند کـه توسـط 

تلگـرام ارائـه می شـود. 
می تواننـد  ربات هـا  به وسـیله  کاربـران 
قابلیت هـای نرم افـزار را چنـد برابـر کننـد. 
توسـط ربات هـا کاربـران می تواننـد اتصالـی 
را بیـن وب سـایت های خبری شـان و هسـته 
ایجـاد  تلگـرام   api توسـط  تلگـرام  اصلـی 
نماینـد تـا از ایـن طریـق اخبـار را به صورت 
مسـتقیم بـه ربات شـان بـی افزاینـد ربات ها 
دیگـری  فـراوان  قابلیت هـای  همچنیـن 
تصاویـر،  جسـتجوی  جملـه:  از  دارنـد  نیـز 

آیا 
به راستی 
تلگرام 

امن 
است؟!

ایمان بازبرین

بـازی،  سـرگرمی،  فیلم ها،اسـناد،گیف ها، 
لطیفـه، داسـتان، ترجمـه و غیـره.

بیشـتر  بـه  حاضـر  حـال  در  برنامـه  ایـن 
زبان هـای زنـده جهـان از جملـه انگلیسـی، 
پرتغالـی،  اسـپانیایی،  آلمانـی،  عربـی، 
دسـترس  در  فارسـی  و  کـره ای  ایتالیایـی، 
اسـت. همـه نرم افزارهای رسـمی تلگـرام )و 
چنـد نرم افزار غیر رسـمی( متن باز هسـتند. 
تلگـرام  سـرور  سـمت  نرم افـزار  هرچنـد، 
مالکیتی اسـت. پـاول دورف گفته اسـت کد 
سـرور نرم افـزار آزاد نیسـت زیـرا معمـاری 
تلگـرام نیـاز دارد دوبـاره طراحی شـود تا به 
سـرورهای مسـتقل اجـازه دهـد ماننـد یک 

اَبـِر تلگـرام متحـد کار کنـد.
و  دریافـت  در  اختاالتـی  هنگامی کـه 
ارسـال پیـام در وایبـر در یـک دوره اتفـاق 
افتـاد، حجـم زیـادی از کاربران به اسـتفاده 
تاکنـون  و  شـدند  داده  سـوق  تلگـرام  از 
کاربـران از اسـتفاده از آن رضایت داشـته اند. 
خـود مؤسسـان می گوینـد هـر هفتـه یـک 
 میلیـون کاربـر به تعـداد کاربران این شـبکه 
اجتماعـی پیام رسـان اضافـه می شـود. آن ها 
همچنیـن می گوینـد روزانـه یـک میلیـارد 
پیـام از طریق این شـبکه پیام رسـان ارسـال 

می شـود. 
مرزهـای  بنیـاد   ٢٠١5 فوریـه   ١7 در 
الکترونیکـی کـه یـک سـازمان غیرانتفاعـی 
لحـاظ  بـه  را  برنامـه  ایـن  آمریکاسـت،  در 
امنیت مورد بررسـی قـرار داده و به آن نمره 
چهـار از هفـت داده اسـت. البته بایـد یادآور 
گفت وگـوی  در  امنیـت  بررسـی  در  شـویم 
خصوصـی، تلگـرام نمـره هفت از هفـت را از 

اسـت. آن خودکـرده 
امـا در ایـن مقـال قصـد آن داریـم پیشـینه 
ایـن  پشـتیبان  شـرکت های  و  سـازندگان 
نرم افـزار هشـدارهای الزم در خصـوص عدم 
امنیـت مطلـوب و اسـتفاده از ایـن محصول 
را بررسـی کـرده و زوایـای پنهـان ایـن ابزار 
نه چنـدان ایمـن را بـه اطـاع کاربـران ایـن 

برسـانیم. نرم افـزار 
عـدم  احسـاس  کـه  مـوج  شـرایطی  در 
نرم افـزاری  محصـوالت  بـه  نسـبت  امنیـت 
صهیونیسـتی در حـوزه فضـای مجـازی کـه 
به صراحـت و بـا وقاحـت هرچـه  تمام تـر بـه 
از دولت هـا  و جاسوسـی  اطاعاتـی  تخلیـه 
و ملت هـا مشـغول می باشـند فراگیـر شـده 

حفاظــــت

خود مؤسسان می گویند هر هفته یک  میلیون کاربر به تعداد 
کاربران این شبکه اجتماعی پیام رسان اضافه می شود. آن ها 

همچنین می گویند روزانه یک میلیارد پیام از طریق این شبکه 
پیام رسان ارسال می شود. 
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بـود، بـه نـاگاه برنامـه پیام رسـانی بـر بسـتر 
موجودیـت  اعـام  سیسـتم عامل ها  تمامـی 
نمـود که شـعار خـود را امنیت قـرار داده بود 
و این گونـه القـاء می کـرد کـه گویـا بـر آن 
شـده کـه نگرانی هـای کاربـران فعـال حـوزه 

نمایـد. برطـرف  را  اجتماعـی  شـبکه های 
اما تلگرام به راستی امن است؟! 

ایـن سـؤالی اسـت کـه قطعـاً تـا بـه امـروز 
هیچ کـس بـدان پاسـخی نـداده و چـه خوب 
گفته انـد کـه امن تریـن مـکان بـه نظـر مـا 
ممکـن اسـت ناامن ترین مکان برای ماسـت!!

بـرادر  و  دروف  پـاول  تلگـرام  مدیـر سـایت 
وی نیکـوالی بـوده کـه مدیـر سـابق شـبکه 
شـبکه  )بزرگ تریـن  کـی  وی  اجتماعـی 
اجتماعـی دنیا بعد از فیس بوک( اسـت که به 
زاکربرگ روسـی و یـا زاکربـرگ دوم معروف 
اسـت،جالب آنکـه ایـن شـبکه ضداجتماعی، 
جـزء سـایت های محبـوب در سـرزمین های 

میـان صهیونیست هاسـت. در  و  اشـغالی 
دکتـری  مـدرک  دارای  دروف  پـاول 
زبان شناسـی و از تیزهوش تریـن دانشـجویان 
وی  پـدر  و  بـوده  سـن پترزبورگ  دانشـگاه 
نیـز از یهودیانـی اسـت کـه اسـتاد فلسـفه 
دانشـگاه محسـوب می شـود و در بدو شـروع 
کاس هـای خـود قسـمت هایی از »کتوویم« 
می کنـد. قرائـت  را  »تنـخ«  سـوم  قسـمت 

پـاول در جریـان کودتای آمریکایـی اوکراین، 
را   FSB روسـیه  امنیتـی  سـرویس  دسـتور 
جهـت مسدودسـازی صفحات رهبـران کودتا 
اوکرایـن در شـبکه اجتماعی وی کـی و دادن 
اطاعـات لیدرهای میدانـی کودتا را رد کرده 
و عمـًا باعـث گردیـد کـه دولت روسـیه که 
بـر سـر باقـی مانـدن اوکرایـن در اتحـاد بـا 
خـود یـا پیوسـتن بـه اتحـاد دشـمنان خـود 
تحـت  فشـار بود، بـا وی برخورد کـرده و وی 
نیـز همـراه بـا اعـام اسـتعفا خود سـندی را 
دال بـر فشـار والدیمیـر پوتیـن و دسـتگاه 
امنیتی روسـیه در وی کی انتشـار داد و اعام 

کـرد هرگـز به روسـیه بـر نخواهد گشـت.
دوسـت  طریـق  از  خـروج  از  قبـل  پـاول 
»مایـکل  وی  پـدر  بـا  خـود  هم دانشـگاهی 
میـری الشـویلی« آشـنا می شـود و همـراه 
بـا سـرمایه وی شـرکتی را بـه نـام »قلعـه 
دیجیتـال« را در آلمـان ایجـاد می کنـد کـه 

دارد. قـرار  در»برلیـن«  آن  مرکـز 

مایـکل میـری الشـویلی میلیـاردر یهـودی - 
صهیونیسـت روسـی - گرجسـتانی و صاحـب 
شـرکت کسب  و کار میری الشـویلی و یکی از 
بزرگ تریـن تاجـران طا و جواهـر دنیا و رهبر 

کنگـره یهودیان روسـیه اسـت.
کنگـره   WJC عضـو  گذارتریـن  تاثیـر  وی 
جهانـی یهـود بـوده و در حـال حاضـر سـاکن 

سـت. یو ا و تل آ
رژیـم  ارتـش  تجهیـز  حامیـان  از  مایـکل 
صهیونیسـتی بـه آخریـن سـاح های روز دنیا 
و افزایـش بودجـه نظامـی ایـن رژیـم بـوده و 
بارهـا در کنگـره جهانـی یهود ایـن موضوع را 

مطـرح کـرده اسـت.
جالـب آنکـه سـرور نرم افـزار تلگرام در کشـور 
ایـن سـؤال  و  بـوده  لنـدن  انگلیـس و شـهر 
بی پاسـخ  مانـده کـه چـرا باید شـرکتی  که در 
برلیـن آلمـان مسـتقر می باشـد، سـرور آن در 
لنـدن و آن  هـم بـر یـک سـرور کامـًا دولتی 
کـه سـایت های دولتـی انگلیـس بـر آن سـوار 

اسـت مسـتقر می باشـد؟!
اروپایـی  کشـورهای  از  برخـی  کـه  آنجـا  از 
مثـل آلمـان و انگلیـس پـدران اصلـی ایجـاد 
صهیونیسـتی  نامشـروع  رژیـم  تشـکیل  و 
نیـز  متقنـی  اسـناد  و  می گردنـد  محسـوب 
دال بـر هبـه سـرزمین فلسـطین بـا همکاری 
تمسـخرآمیز سـعودی ها بـه یهودیـان مهاجـر 
نیـز  آلمـان  و  دارد  وجـود  انگلیـس  توسـط 

بـزرگ  بابـت دروغ  بدیـن روز کمـاکان  تـا 
فلسـطین  اشـغالگر  رژیـم  بـه  هلوکاسـت 
غرامـت می پـردازد، بـه نظـر می آیـد توافـق 
حداکثـری  خدمت رسـانی  جهـت  جامعـی 
بـه منافـع صهیونیسـت ها در پـس تعهـدات 
دائمـی آنان ایجادشـده که بسـیار قابل تأمل 

اسـت.
بـا توجـه بـه مطالـب یادشـده ایـن احتمال 
دلیـل  ایـن  بـه  تلگـرام  کـه  دارد  وجـود 
امنیـت  تضمیـن  شـعار  بـا  کـه  ایجادشـده 
هـدف  کشـورهای  خصوصـاً  کاربـران 
اسـناد  کـه  برهـه ای  در  صهیونیسـت ها 
متقنـی در باب جاسوسـی و فروش اطاعات 
توسـط وایبـر، واتـس آپ و اینسـتاگرام و ... 
در فضـای مجـازی پخـش گردیـد و اذهـان 
عمومـی را مشـوش سـاخت در لـوای ایـن 
جمـع آوری  مأموریـت  دروغیـن  ادعـای 
را  نرم افزارهـا  این گونـه  کاربـران  اطاعـات 

ادامـه دهنـد. بـدون وقفـه 
بـا ایـن اوصـاف مشـخص اسـت کـه تلگرام 
بلکـه  کاربـران  بـرای  امـن  نرم افـزاری  نـه 
محصولـی در خدمـت سـرویس های امنیتی 
اسـت.  قدرتمنـد  کشـورهای  اطاعاتـی  و 
فلـذا کاربـران الزم اسـت در اسـتفاده از این 
نرم افـزار نکات امنیتـی و حفاظتی الزم را در 
نظـر بگیرنـد تـا سـطح آسـیب های امنیتـی 
ناشـی از اسـتفاده آن را به حداقل برسـانند.

حفاظــــت

تلگرام نه نرم افزاری امن برای کاربران بلکه 
محصولی در خدمت سرویس های امنیتی و 
اطاعاتی کشورهای قدرتمند است
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نویسـنده کتـاب ده روز بـا داعـش در فصـول 
از  برخـی  بـا  ارتبـاط  برقـراری  طـی  بعـدی 
اعضـای آن سـواالتی را مطرح کرده اسـت که 

در ذیـل بخشـی از آن هـا ارائـه می گـردد:
وی از فردی به نام سلیم که آلمانی است؛ 
از  خبری  عربستان  در  چرا  کرده؛  سوال 

جهاد نیست؟ 
جـواب: چـون عربسـتان وجـود نـدارد. بلکـه 
دارد.  موجودیـت  سـعودی  آمریـکای  فقـط 
وانگهـی مـا فقـط زمانی بـه جهـاد می پردازیم 
که مسـلمانان مورد یـورش قرارگرفته باشـند. 
البتـه  اسـت.  نشـده  چنیـن  عربسـتان  در 
اسـام واقعـی در آنجـا دیـده نمی شـود. اگـر 
در آنجـا احـکام اسـام حاکـم بـود خبـری از 

نبـود.  الـکل  و  فاحشـه خانه ها  
س. چرا آلمانی ها و جهادگران بین المللی 

به داعش ملحق می شوند؟ 
در  داعـش  فراخـوان  و  تبلیغـات  چـون  ج. 
حوزه رسـانه ها بسـیار قـوی اسـت.عملکرد در 
ایـن زمینـه بسـیار قوی اسـت. وانگهـی مردم 
پرچم هـای  ایـن  فریـب  و  هسـتند  سـاده دل 
را  آن  روی  نوشته شـده  الالـه االاهلل  و  سـیاه 

می خورنـد.
س. حدودا چند نفر را کشته اید؟ 

ج. ارقـام کـه اهمیتی نـدارد. اگر کسـی را هم 
کشـته باشـم فقـط بـه این خاطـر بـوده که او 
بـا مسـلمانان در جنـگ بـوده و قصـد کشـتن 

مـن و برادرانم را داشـته اسـت.
س. آیا تابه حال در آلمان دزدی کرده اید؟ 
کـرده ام  زیـاد  خرابـکاری  آلمـان  در  مـن  ج: 

)می خنـدد(، خریدوفـروش مـواد مخدر، ضرب 
و شـتم، دروغ گویـی؛ غیـر از آدم کشـی، هـر 

کاری کـه فکـرش را بکنیـد کـرده ام.
س. خوب اگر آن موقع، آن ها دست هایت 

را قطع می کردند چه؟ 
ج. بـه آن هـا می گفتـم« نـه مـن بـا ایـن کار 
مخالفم«چنیـن چیـزی را نمی پذیرفتـم چون 
اسـام را درک نکـرده بـودم. مـن فقیـر نبودم 
و دلیلـی بـرای دزدی نداشـتم، اما اآلن اسـام 
را فهمیـده ام. احکام اسـام رحمـت و حکمت 
اسـت و شـرایط انسـان ها را تک تـک در نظـر 

می گیـرد. 
س. ظاهرا 300 آلمانی به سوریه آمده اند. 
آلمان  به  دوباره  آن ها  از  برخی  چرا 

بازمی گردند؟ 
ج. عـده ای دلشـان می خواهـد برگردنـد. امـا 
می ترسـند هنـگام ورود بـه آلمـان دسـتگیر 
گردنـد. امـا اگـر کاری نکـرده باشـند. نبایـد 
باشـد  قـرار  اگـر  مثـا  بترسـند.  چیـزی  از 
مـن بـه آلمـان برگـردم درهرحـال بـه زنـدان 
خواهـم رفـت. مـن کـه احمـق نیسـتم. خوب 
  B.K.A میدانـم کـه پلیـس و مقامات ذیصـاح
سـازمان امنیـت و اطاعـات و اداره حفاظت از 
قانـون اساسـی همیـن اآلن در حـال کنتـرل 
مطالـب  هسـتند.  شـما  و  مـن  گفت وگـوی 
فیس بـوک را می خواننـد و فیس بـوک را هـم 
هـک می کنند،امـا بـا انجـام ایـن کار خواهند 

دیـد مـن یـک انسـان معمولـی هسـتم. 
س. واقعا در آلمان چه می کردید؟ 

و  ورزش  کارشناسـی  دوره  یـک  مـن  ج. 

تناسـب اندام دیـده ام. پیـش از آن در کمـپ 
یـک  می کـردم.در  زندگـی  پناهنـدگان 
آپارتمـان اشـتراکی و چـه می دانـم ... مسـلما 
مهاجـرت  ای بابـا  می گوینـد:  آلمانی هـا  اآلن 
و گذشـته سـخت موجـب شـده کـه فانـی 
درسـت  نـه؛  ولـی  کنـد،  شـرکت  جهـاد  در 
اسـت کـه مـن در کمـپ بزرگ شـده ام و در 
آنجـا  و  نبـوده ام  خوبـی  دانش آمـوز  مدرسـه 
فقـط مسـخرگی و خریدوفـروش مـواد مخدر 
می کـردم امـا هیچ یـک از این هـا دلیـل آمدنم 
بـه اینجـا نبـوده چـون کمـی قبـل از آنکـه 

اینجـا بیایـم اوضاعـم عالـی بـود. 
س. راستی اصالتا کجایی هستید؟ 

ج. مادرم مراکشی و پدرم اهل ترکیه است....
***

فـرد دیگـری که بعـد از سـلیم مورد سـوال و 
جـواب و چـت قرارگرفتـه اسـت، ابوقتـاده نام 
دارد. او کـه از طـرف والدیـن کامـا اصالـت 
آلمانـی دارد از ترکیـه به سـوریه آمده و اغلب 
در محـدوده حلـب بـوده اسـت. قبـل از اینکه 
داعـش بـه سـوریه بیاید بـا جبهه النصـر بوده 
اسـت. بخشـی از مکالماتی کـه در اینجا آورده 
می شـود، گفتگـوی آن هـا در سـپتامبر ٢٠١٤ 

است. 
س. انگیزه شخصی شما از رفتن به سوریه 

چه بود؟
ج. مـن راه طوالنـی را تـا سـوریه طـی کـردم. 
مسـتقیما از آلمـان بـه سـوریه سـفر نکـردم. 
عربـی  کشـورهای  از  برخـی  در  پیش ازایـن 
دیگـر بـودم. تـازه پـس ازآن بـه سـوریه آمدم.

حفاظــــت

معرفی کتاب

 قسـمت نخسـت معرفـی کتـاب« ده روز با داعـش« را در شـماره گذشـته آیینه 
بازرسـی مطالعه کردیـد. این کتاب توسـط »یورگـن تودنهوفر«، خبرنـگار آلمانی 
بـه رشـته تحریـر درآمده و آقـای علی عبدالهـی و خانـم زهرا معیـن الدینی آن 
را ترجمـه نموده و نشـر کوله پشـتی آن را در سـال 1394 منتشـر نموده اسـت. 

کتـاب« ده روز بـا داعـش« در 10 فصل به نگارش درآمده در حقیقت شـرح سـفر 
10 روزه خبرنـگار مذکـور به قلمرو داعش اسـت.

در ادامه، بخش دوم و پایانی این کتاب را باهم می خوانیم.

علی کنگاوری
بخش دوم و پایانی

مهم ترین راهبرد داعش برای پیروزی و غلبه در میدان های نبرد در 
سطوح مختلف اعم از استراتژیکی یا عملیاتی را می توان در اقدامات 

روانی و فریب دادن افکار عمومی از طریق ابزارهای رسانه ای و شبکه های 
اجتماعی مجازی ماحظه کرد. 
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س. دغدغه و انگیزه حضور شما در اینجا 
چه بوده است؟ می خواستید اسالم ناب را 

تجربه کنید؟ 
ج. دلیـل اصلـی ایـن بـود کـه دسـت کم یـک 
دولـت اسـامی تشـکیل بشـود. مسـلما اوایل 
ورود مـا به اینجا،ایده تشـکیل دولت اسـامی 
یـک تئـوری بـود تـا عمـل. در ابتـدا مسـئله 
کمـک مطـرح بـود. گذشـته از آن رفتـن بـه 
سـایر  بـه  سـفر  از  راحت تـر  خیلـی  سـوریه 
کشـورها بـود. ازآنجایی کـه حضـور در سـوریه 
بسـیار از رفتـن بـه افغانسـتان راحت تر اسـت.

اینجـا  در  می خواهنـد  نفـر  هـزاران  امـروزه 
باشـند. ضمـن اینکـه زندگـی در سـوریه بـه 

اسـت.  نزدیک تـر  اروپایـی  کشـورهای 
س. در جهان عرب یا اسالم از کدام دولت 

خوشتان می آید؟ 
ج. می خندد )هیچ یک(

س. حتی از سعودی ها؟ 
ج. از آن که اصا. 

را کشورهای عربی  اما هزینه داعش  س. 
تامین می کنند؟

ج. نـه ایـن تبلیغـی اسـت بـرای ناچیز نشـان 
هیچ وقـت  کـه  داعـش  دولـت  قـدرت  دادن 
از هیـچ کشـوری کمـک نگرفتـه است.شـاید 
کـه  بوده انـد  خصوصـی  کمک کننده هـای 
دسـت وپا  مـا  بـرای  دالر  هـزار   ١٠٠ یـا   ١٠
کرده انـد، امـا خودتـان می دانیـد کـه بـا ایـن 

کـرد؟!  اداره  را  جنـگ  نمی شـود  پول هـا 
که  گفته اند  من  به  موثق  افرادی  اما  س. 

آمریکایی ها و امارات کمک می کنند. 
در  داعـش  گـروه  اصـل  در  معلومـه،  بلـه  ج. 
عـراق جبهه النصر را به سـوریه فرسـتاده بود.

سـرکرده آن ها ابـو محمد الجوالنی مامور شـد 
بـه سـوریه بـرود تـا نماینـده دولـت اسـامی 
در سـوریه باشـد.اما او دل بـه پذیـرش پول از 
خـارج داد و بـه هـدف مشـترک خیانـت کرد. 
س. کدام کشور آیا عربستان و یا آمریکا 

مخارج جبهه النصر را تامین می کنند؟ 
به طـور  هیچ یک.امـا  رسـمی  به طـور  ج. 
غیررسـمی هـر دو آن ها؛ درنهایـت هر دو یکی 
اسـت. امـا عربسـتان کسـی را تامیـن می کند 

کـه امریـکا تاییـد کـرده باشـد. 
س. قرار است این دولت تا کجا ادامه یابد؟ 
ج. بنـا بـر بیـان محمـد )ص( می دانیـم کـه 
روزی اسـام تمـام دنیـا را خواهـد گرفت،این 
بخشـی از اعتقـاد ماسـت و بـر ایـن اسـاس 

می شـود گفـت کـه دولـت اسـامی بـر تمـام 
جهـان حکومـت خواهـد کـرد. 

قرآن  بااینکه  شما؛  گفته  این  اما  س. 
منافات  نیست،  اجبار  دین  در  می گوید 
دارد؛ بر اساس قرآن مسیحیان و یهودیان 
می توانند دین خود را حفظ کنند. نظرتان 

چیست؟ 
می گوییـد،  درسـت  شـما  مسـلم  به طـور  ج. 
شـاید در جریان باشـید که در«رّقه« می شـود 
قبـا  دارد.  وجـود  صلحـی  پیمـان  گفـت 
دراین بـاره حـرف زدیم کـه مسـیحیان در رّقه 
جزیـه یـا مالیـات بر حفاظـت جان و مالشـان 
خـود  حقـوق  از  مسـیحیان  و  می پردازنـد 
عبـادت  مراسـم  می تواننـد  و  می برنـد  بهـره 
خـود را برگـزار کننـد، در امنیـت بـه نیایـش 
بپردازند،ولـی غیـر مسـیحیان سـاکن موصـل 
ایـن را نپذیرفتند.بـه آن هـا سـه هفتـه مهلت 
دادیـم تـا بـا نیروهـای دولـت اسـامی دیدار 
کننـد و در ایـن خصـوص بـه توافـق برسـند. 
لـذا چنین نشـد. بعد بـه آن ها سـه روز مهلت 
دادیـم یـا جزیـه پرداخـت کنند و یا کشـور را 

تـرک کننـد یـا اینکه کشـته شـوند.
س. آیا به نظر شما این خوب بود؟ 

ج. بلـه قطعـا فکـر می کنـم خـوب بـود. اگـر 
غیرازایـن بـود مـن در اینجـا و عضـو داعـش 

 . نبودم
مسلمانان  است  غلط  کامال  این  اما  س. 
آلمان - که من هر شنبه با بعضی از آن ها 
فوتبال بازی می کنم - حزبی را که دوست 
یا  موفق  با دولت  انتخاب می کنند،  دارند 

مخالف هستند و مشکلی ایجاد نمی کند.
درسـت  چنـدان  می گوییـد  شـما  آنچـه  ج. 
نیسـت. دلیلـش هـم بسـتن مسـاجدی اسـت 
کـه بـاب میـل مقامـات آلمانـی نبودند.اینکـه 
آزادی مذهبـی کذایـی مسـلمانان، بـه عبارت 
بـارزی  دلیـل  اسـت.  مزخـرف محـض  بهتـر 

بـرای ایـن امـر اسـت. 
س. شما سلفی هستید یا وهابی؟ 

ج. در اصـل ایـن واژه هـا یعنی سـلفی و وهابی 
ربطـی بـه دیـن ندارند. ولـی اگر منظور شـما 
ایـن اسـت کـه من از رسـول اکـرم )ص( و آن 
دسـته از تعالیم ایشـان پیـروی می کنم که در 
زمـان حیاتـش از آن ها دفـاع کرده اسـت، بله 

در این صورت سـلفی هسـتم. 
هیچ  از  که  بودید  گفته  پیش ازاین  س. 
کشوری حتی عربستان خوشتان نمی آید. 
تمام  با  عربستان  که  است  حالی  در  این 

توان حامی سلفی گری و وهابیت است؟ 
اسـت.در  سـطحی  دیـد  یـک  هـم  ایـن  ج. 
عربسـتان سـعودی هـم دقیقا همـان انحطاط 
اخاقـی موجود در سـایر کشـورها وجود دارد. 
احـکام اسـامی در مـورد مردمی کاربـرد دارد 
کـه از خانـدان سـلطنتی نیسـتند و موقعیـت 

بانفـوذی ندارنـد. یعنـی مـردم عـادی. 
آرم  به  که  دارد  وجود  کشوری  آیا  س. 

آن های شما نزدیک باشد؟
ج. قطعا خیر. 

جهانی تان  لشکرکشی های  طی  س. 
کشورهای  این  تمام  به  هم  روز  یک  باید 

اسالمی حمله کنید. 
ج. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. 

بود؟  اسالم چه  به  گرایش شما  س. علت 
چه ماجرایی موجب شد به اسالم بگروید؟

ج. این یک پروسـه چندسـاله بود کـه درنهایت 
به مسلمان شـدنم انجامید. 

مسیحیت  از  را  اسالم  ویژگی  کدام  س. 
بهتر می دانید؟ 

ج. فهرستش طوالنی است.
س. اما ادیان به هم شبیه هستند؟

ج. بله
س. من چندین بار قرآن را خوانده ام. در 
قرآن آمده که اگر فردی را بکشید انگار 
از  فیلمی  اما  و...  کشته اید  را  جامعه  یک 
دولت اسالمی دیده ام که در آن خودرویی 
از اتوبان عبور کرده و هر وقت که خودرو 
شیشه  می گیرد،  سبقت  آن  از  دیگری 
خودرویش را پایین داده و مسلسل دستی 
که  می کند  آن قدر شلیک  و  آمده  بیرون 
تمامی سرنشینان خودرو کشته شوند. آیا 

این عمل ازنظر شما اسالمی است؟ 
از  همگـی  شـدند،  تیربـاران  کـه  افـرادی  ج. 
اعضـای ارتـش رژیـم مالکـی در عـراق بودند.

بی گنـاه  هـم  چنـدان  مـردم  کـه  می بینیـد 
نیسـتند. آن هـا بـه خاطـر کشـتن مسـلمانان 
گناهکار هسـتند. به خاطـر خیانت به تمامیت 
دیـن گناهـکار هسـتند. از این دیـدگاه به قول 
آلمانی هـا مجـازات عادالنه ای آن هـا را طلبیده 
بـود. چنیـن نیسـت کـه دولت اسـامی جایی 
بـرود و در آفتـاب ظهـر شـخص بی گناهـی را 
کـه هرگـز بـا داعـش جنـگ نکـرده اسـت و 
هیـچ کاری علیـه اسـام مرتکب نشـده اسـت 

را تیربـاران کنـد. 
س. اما مگر تیراندازها از قبل می دانستند 

حفاظــــت

حضور داعش در منطقه اهرمی در راستای تقویت برنامه های 
از پیش تعیین شده صهیونیسم با مرکزیت فلسطین اشغالی در 
منطقه علیه جهان اسام و اتحاد هال خضیب و در راس آن 
جمهوری اسامی، سوریه و عراق ارزیابی می شود. 
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چه کسی در خودرو نشسته است؟
ج. بله مسـلما این حمـات از قبل برنامه ریزی 

بود.   شده 
زیاد  )ص(  محمد  مورد  در  من  س. 
خوانده ام. او هیچ وقت به بی رحمی داعش 
نبودند؟! هرگز تا این حد خشن نبوده اند؟ 
انسانی  دین  یک  را  اسالم  همیشه  من 
می دانستم. بیش از 50 سال است که دور 
مثل  در هیچ جا  دنیا سفرکرده ام.تاکنون 
جهان مسلمین، شاهد این همه انسانیت و 

نوع دوستی نبوده ام.
ج. این طـور نیسـت کـه داعـش به مـردم حق 
انتخـاب ندهـد. شـاید در مـاه ژانویه که سـایر 
گروه هـا در سـوریه جنـگ علیـه مـا را آغـاز 
کـرده بودنـد، ایـن مسـئله را پیگیـری کـرده 
بـه  البغـدادی خطـاب  باشـید. همـان موقـع 
دشـمنانمان یـک پیام صوتی منتشـر کرد. وی 
در آن پیـام گفتـه بـود کـه سـاح های خـود 
را کنـار بگذاریـد. پشـیمانی تان را می پذیریـم. 
می توانیـد بـه مـا ملحـق شـوید، مـا دسـت از 
سـرتان برمی داریـم و ... ولـی آن هـا بـه نبـرد 
ادامـه دادنـد. ازایـن رو به شـدت بـا آن هـا بـه 
مناطـق  از  به طـور کامـل  پرداختیـم.  مقابلـه 
مـا رانـده و خلع سـاح شـدند. ازلحـاظ غنائم 
بـه جیـب زدیـم. سـاح،  جنگـی میلیون هـا 
پـول و میدان هـای نفتـی و گازی کـه تحـت 
کنتـرل آن هـا بودنـد. آن وقت بود کـه صدها و 
شـاید هـزاران نفر کشـته شـدند. امـا این طور 

نبـود کـه حـق انتخاب نداشـته باشـند. 
س. به نظر شما کشتن غیرنظامیان مجاز 
است ؟داعش هم غیرنظامیان را می کشد؟ 
ج. نـه قطعـا؛ نـه. هرکـس چنین ادعایـی دارد 

دروغ می گویـد و ...

مالحظه
١. در یـک نگاه روان شناسـانه و با رویکردهای 
و  پرسـش  بـه  توجـه  بـا  و  جامعه شـناختی 
پاسـخ های انجام شـده - کـه بسـیار مختصـر 
در  و  انتخـاب  آن هـا  از  نمونـه  به عنـوان  و 
مشـخص  به وضـوح   - گردیـد  ارائـه  اینجـا 
موجـود  دافعه هـای  از  یکـی  کـه  می گـردد 
بـرای جوانـان در میـان جوامـع غربـی بـرای 
پیوسـتن بـه داعش، عـاوه بر گرفتـاری آن ها 
در یـک سـری ناهنجاری هـای اجتماعی مانند 
بزهـکاری و عدم موفقیت در تحصیل و کسـب 
و  اجتماعـی  نابهنجـار  وضعیـت  موفقیت هـا، 

تبعیـض طبقاتـی و عـاری از هرگونـه مظاهـر 
انسـانی، اسـتحاله سـاحت مقـدس انسـان در 

ایـن قبیـل جوامـع اسـت.
نـاکام و سـرخورده غربـی  درنتیجـه جوانـان 
بـه دنبـال بهانـه و وسـیله ای برای اعتـراض و 
اتـکاء بـه مکانیزم هـای دفاعی هسـتند که در 
ایـن رابطـه تمایـل به اسـتقبال از پیوسـتن به 

داعـش در آن هـا متجلـی می گـردد.
 البتـه در کنـار ایـن مشـکات، برخـورداری 
از حقـوق و دسـتمزدهای مناسـب در اردوگاه 

داعـش نیـز روی دیگـر سـکه اسـت. 
٢. در خصـوص عامل جاذبـه در نزد داعش نیز 
قابل ذکـر اسـت کـه جوانـان محـروم در تمـام 
کشـورها به ویـژه دنیـای غـرب در جسـتجوی 
و  روانـی  عمیـق  زخم هـای  بـرای  مرحمـی 
سرگشـتگی ها،  از  ناشـی  خویـش  اجتماعـی 
اجتماعـی  تبعیضـات  و  گسـیختگی ها  نظـام 
بـا  برخـورد  به محـض  لیکـن  هسـتند. 
نگرش هـای  و  تعالیـم  و  ارزش هـا   اولیـن 
انسـان گرایانه اسـامی، فـارغ از اینکـه داعش 
در عمـل چگونـه اسـت؛ مجذوب آن شـده و با 
ایـن امیـد که شـاید بـا توسـل بـه آرمان های 
اسـامی بتواننـد عدالـت و قسـط را در جامعه 
آرمانـی و اتوپیـای فرضی خویـش پیاده کنند؛ 
از پیوسـتن بـه داعش اسـتقبال می کننـد. اما 
غافـل از اینکـه گرفتار شـعارگرایی شـده اند و 
نمی داننـد کـه نه تنهـا مقدمـه دسـتیابی بـه 
مدینـه اسـامی واقعی بـا روش بسـیار غلطی 
کـه داعـش در پیش گرفتـه، مقـدور نخواهـد 
شـد، بلکـه گرفتـار کـژ راهه و اسـام هراسـی 
بـا عملکردهـای غیرانسـانی خـود می گردنـد. 
3. ایـن وضعیـت در حالـی اسـت کـه داعـش 
موفق تریـن گروه تروریسـتی جهـان در عرصه 
و  روانـی  جنـگ  راهبـرد  اجـرای  و  تدویـن 
مهم تریـن  کـه  به گونـه ای  اسـت.  رسـانه ای 
در  غلبـه  و  پیـروزی  بـرای  داعـش  راهبـرد 
اعـم  مختلـف  سـطوح  در  نبـرد  میدان هـای 
در  می تـوان  را  عملیاتـی  یـا  اسـتراتژیکی  از 
اقدامـات روانـی و فریـب دادن افـکار عمومـی 
شـبکه های  و  رسـانه ای  ابزارهـای  طریـق  از 

کـرد.  مجـازی ماحظـه  اجتماعـی 
اینکـه  اعـام  بـا  از جانبـی  بنابرایـن داعـش 
محـق  را  جهانـی  حکومت هـای  از  هیچ یـک 
یـک مملکت داری سـالم ندانسـته و به اصطاح 
می کنـد؛  صـادر  را  آن هـا  عدم کفایـت  حکـم 
تـوده  جـذب  بـرای  را  کاذبـی  جاذبه هـای 
جوانـان سرگشـته و ناهنجار، ولـی آرمان خواه، 

حفاظــــت

به ویـژه عناصـر غربـی و بعضـا افـکار عمومـی 
ایجـاد کـرده و سـعی دارد راه خویـش را بـا 
در  القایـی  تبلیغـات  از  مناسـب  بهره گیـری 
رسـانه های مجـازی و حقیقـی ادامـه دهـد.  
٤. یکـی از آرمان هـای اصلـی امپریالیسـم در 
دفـاع، حمایـت و پـرورش داعـش - بـا توجـه 
از دسـتاوردهای اصیـل،  بـه هـراس خویـش 
درسـت و ضـد طاغوت و ضد اسـتکبار اسـام 
از  غیرانسـانی  و  خشـن  چهـره ای  معرفـی   -
آن و گسـترش اسـام هراسـی از ایـن طریـق 
در راسـتای تخریـب و تـرور شـخصیت دیـن 
اسـام و مسـلمانان اسـت. ضمن اینکه داعش 
منظـر  از  اسـامی  وحـدت  علیـه  حربـه ای 
اسـتکبار جهانـی و آمریکا محسـوب می گردد.

منطقـه  در  داعـش  حضـور  دیگـر  سـوی  از 
اهرمی در راسـتای تقویـت برنامه های از پیش 
تعیین شـده صهیونیسـم با مرکزیت فلسـطین 
و  اسـام  جهـان  علیـه  منطقـه  در  اشـغالی 
اتحـاد هـال خضیـب و در راس آن جمهوری 
اسـامی، سـوریه و عـراق ارزیابـی می شـود. 
مطالعـه  در  کـه  اسـت  جالب توجـه   .5
قـرن   3 طـول  در  اسـامی  جنبش هـای 
آمـدن  کار  روی  از  پـس  به ویـژه  گذشـته؛ 
سـوی  از  و  بعـد  بـه   ١8 قـرن  از  وهابیـت 
امپریالیسـم در  دیگـر ماهیـت و عمـل کـرد 
خصـوص اسـتعمار و اسـتثمار ملـل اسـامی، 
جنبش هـای اسـامی در آفریقـا و آسـیا تحت 
عنوان اسـام و اسـام گرایی به عرصه رسـیده 
اسـت کـه در حقیقـت کاری از پیـش نبـرده 
و شکسـت خورده اند. داعـش در ایـن میـان و 
در حـال حاضـر؛ تـاش دارد تـا ضمـن اینکـه 
از  را  فرهنـگ جدیـدی  و  گفتمانـی  سـاخت 
سـلفی گـری ارائه دهـد، کارکردهـای رفتاری 
را بـه منصـه بـروز برسـاند کـه از آن طریـق 
جنبش هـای  بیـن  در  را  خـود  گـردد،  قـادر 
در  و  کـرده  معرفـی  منحصربه فـرد  اسـامی 
ردیـف جنبش هـای نوظهـور موفق قـرار دهد. 
6. نبایـد فراموش کـرد که امروز، قـرار گرفتن 
روش هـا و امکانات تبلیغی پیشـرفته به انضمام 
تجهیـزات موردنیـاز و نویـن در اختیـار داعش 
و حمایت هـای همه جانبـه امپریالیسـم از آن 
و شـرایط حاکـم بـر منطقـه و جهان اسـام از 
ایـن گـروه تروریسـتی عاملـی خطرسـاز علیه 
اسـام و مسـلمان سـاخته اسـت که نبایستی 

از آن غافل شـد. 

روش ها و امکانات تبلیغی پیشرفته به انضمام تجهیزات 
موردنیاز و نوین در اختیار داعش، از این گروه تروریستی 

عاملی خطرساز علیه اسام و مسلمان ساخته است که 
نبایستی از آن غافل شد. 
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کاریکاتور

خدایا!
ما رو ببخش که در کار خیر
یا جار زدیم
یا جا زدیم
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بین الملل

معرفی کتاب گزارش فعالیت های 
بین المللی سازمان بازرسی کل 

کشور در سال 1394
رویکردهــای  شــاهد  اخیــر  دهه هــای  در  ســازمان ها  مدیریــت 
ــر  ــده عص ــایل پیچی ــکات و مس ــا مش ــی ب ــرای رویاروی ــد ب جدی
ــه  ــا فاصل ــد، ســازمان ها ب ــوده اســت. در رویکردهــای جدی حاضــر ب
گرفتــن از مدیریــت ســنتی بــه ســوی مدیریــت نویــن در حرکتنــد 
ــداف را بیشــتر  ــه اه ــل ب ــردی و نی ــای راهب ــاً برنامه ریزی ه و عموم
ــری و  ــت انعطاف پذی ــن حال ــد؛ در ای ــرار می دهن ــه ق ــورد توج م
نرمــش در ســاختار مدیریــت، ارزیابــی و ســنجش دقیــق عملکردهــا 
و کارآیــی و اثــر بخشــی روبه فزونــی نهــاده اســت. بی تردیــد 
ــات و در  ــص اطاع ــادل ناق ــات، تب ــه اطاع ــام یکپارچ ــدان نظ فق
ــف  ــای مختل ــن واحده ــی الزم بی ــراری  هماهنگ ــدم برق ــه ع نتیج
ــع تحقــق کامــل اهــداف ســازمانی می شــود؛ از ایــن رو تدویــن  مان
ــان و  ــه مخاطب ــه کلی ــات ب ــری اطاع ــه و گزارش گ ــام یکپارچ نظ
ــه  ــورت ارائ ــت. در ص ــروری اس ــیار ض ــازمان ها بس ــان در س ذینفع
گزارش هــای صحیــح، دقیــق، به موقــع و قابــل اتــکا بــرای مدیــران 
ــازمانی  ــرد س ــل عملک ــه و تحلی ــن تجزی ــوان ضم ــازمان ها می ت س
و بررســی نقــاط ضعــف و قــوت سیاســت های متخــذه نســبت 
ــازمان  ــداف س ــه اه ــیدن ب ــه در رس ــای بهین ــه راهکاره ــه ارائ ب
ــور  ــی کل کش ــازمان بازرس ــتا س ــن راس ــت. در همی ــدم برداش ق
ــوان ســازمانی عظیــم و شــهروند  ــه عن ــران ب جمهــوری اســامی ای
ــای  ــت بازخورده ــا و دریاف ــکاس فعالیت ه ــور انع ــه منظ ــدار، ب م
ــه ایــن موضــوع نیازمنــد اســت؛ اداره  مربوطــه، بیــش از ســایرین ب
ــرای   ــزی و اج ــئولیت برنامه ری ــه مس ــازمان ک ــل س ــور بین المل ام
ــال های  ــده دارد در س ــر عه ــازمان را ب ــی س ــای بین الملل فعالیت ه
ــرد  ــای عملک ــه گزارش ه ــم و ارائ ــا تنظی ــا ب ــرده ت ــاش ک ــر ت اخی
در چارچوب هــای اســتاندارد، پاســخگویی مســئوالنه ای نســبت 
بــه تکالیــف قانونــی خــود داشــته باشــد و بــا تــداوم ایــن رویکــرد، 
مرحلــه برنامه ریــزی، اجــرا و نظــارت بــر فعالیت هــای خــود را 

ــد. ــو نمای ــی و بازگ گزارش ده
کتــاب گــزارش فعالیت هــای بین المللــی ســازمان بازرســی کل 
ــا همــت اداره امــور بین الملــل اخیــرا  کشــور در ســال ١39٤ کــه ب
بــه چــاپ رســیده اســت؛ حــاوی مهم تریــن ســرفصل های اقدامــات 
ــامل  ــور ش ــاب مزب ــت. کت ــال ١39٤ اس ــازمان در س ــی س بین الملل
ــای  ــع و نهاده ــی، مشــارکت در مجام 8 بخــش ارتباطــات بین الملل
ــوری  ــی از جمه ــای خارجــی آمبودزمان ــدار هیئت ه ــی، دی بین الملل
ــم  ــت تفاه ــاء یادداش ــه، امض ــای دو جانب ــران، دیداره ــامی ای اس
همکاری هــای دو جانبــه، دیــدار و گفــت و گــوی ریاســت ســازمان بــا 
ســفرای خارجــی، ســمینارهای آموزشــی و کنفرانــس خبــری اســت. 

ــرم ســازمان  ــم ریاســت محت ــه قل ــاب ب ــن کت ــه ای ــن طلیع هم چنی
ــت  ــگاه و اهمی ــود جای ــتار خ ــده اســت. ایشــان در نوش ــته ش آراس
فعالیت هــای بین المللــی بــه عنــوان عنصــر متمــم تاش هــای 
ــه  ــد و ب ــا فســاد را تبییــن نموده ان ــر بخــش ب داخلــی در مبــارزه اث
ــاره  ــی اش ــع بین الملل ــال در مجام ــور فع ــرای حض ــازمان ب ــزم س ع

کرده انــد.
کتــاب مزبــور در قطــع وزیــری و در ٢١٠ صفحــه بــا چــاپ دیجیتــال 
ــر  ــه مخاطبــان عرضــه شــده اســت. در تدویــن ایــن اثــر ســعی ب ب
آن بــوده اســت تــا همــه فعالیــت هــا و عناصــر دخیــل در تصمیــم 
گیــری و سیاســتگذاری بین المللــی ســازمان لحــاظ شــود. در ایــن 
کتــاب عــاوه بــر ارائــه گــزارش مبســوط اقدامــات بیــن المللــی در 
ســال ١39٤، تمامــی ســازمان ها و نهادهــای بین  المللــی مرتبــط بــا 
ســازمان بــرای مخاطبــان معرفــی شــده اســت. یکــی از ویژگی هــای 
ــراوان اســت کــه  ــاب بهــره منــدی از پانوشــت های ف ــن کت ــارز ای ب

هیــچ نکتــه غامــض و مبهمــی بــرای مخاطــب باقــی نمی گــذارد.
اداره امــور بیــن الملــل امیــدوار اســت کــه چــاپ ایــن اثــر زمینــه 
ــرای ارتقــای فعالیت هــای ســازمان در  ــه پیشــنهادات ســازنده ب ارائ
ســال جــاری ازســوی معاونــان، مدیــران کل و کارشناســان ســازمان 

را فراهــم نمایــد.
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روز  به عنــوان  هرســال  اردیبهشــت   ١٢
ــبت  ــود. مناس ــته می ش ــی داش ــم گرام معل
ــری،  ــی مطه ــهید مرتض ــرور ش ــن روز، ت ای
اســتاد الهیــات دانشــگاه تهــران در ســال 59 
اســت و ایــن اتفــاق ســبب شــد روزی بــرای 
بزرگداشــت مقــام معلــم در تقویــم کشــورمان 
ثبــت شــود. در ١9 ســال قبل تــر، اردیبهشــت 
ســال ٤٠ هــم در چنیــن روزی، دکتــر خــان 
علــی در جریــان اعتصــاب و تجمــع معلمــان 

ــس کشــته شــد. ــل مجل در مقاب
قضیــه ازاین قــرار بــود کــه در ١8 بهمــن 39 
باشــگاه مهــرگان کــه درواقــع ســازمان صنفی 
معلمــان بــود، قطعنامــه ای در مــورد افزایــش 
ــای  ــرد. در روزه ــب ک ــوق معلمــان تصوی حق
ــر  ــت ٤٠ معلمــان سراس ــا اردیبهش ــد ت بع
ــتیبانی  ــی پش ــای طومارهای ــا امض ــور ب کش

ــد. ــام می کردن ــرح اع ــن ط ــود را از ای خ
طومارهــای معلمیــن در حمایــت از طــرح 
ــرگان بیشــتر و بیشــتر می شــود.  باشــگاه مه
ــوزگاران  ــه  آم ــار کلی ــوان طوم ــه می ت ازجمل
مشــهد، دامغــان، رشــت، کرنــد، بابــل، مراغــه، 
ــز و... را  ــوار، نی ری ــار، شهس ــان، گرمس برازج
در کیهــان دوم و چهــارم اردیبهشــت مطالعــه 
کــرد. روز ١٢ اردیبهشــت بــا اعــام اعتصــاب، 
کلیــه  مــدارس تهــران تعطیــل شــد. معلمــان 
از اوایــل صبــح دسته دســته بــه میــدان 
ــع  ــس جم ــوی مجل ــده و جل ــتان آم بهارس
ــد.  ــزوده می ش ــه اف ــت هرلحظ ــدند. جمعی ش
این گونــه  را  روز  ایــن  حــوادث  اطاعــات 
گــزارش کــرده اســت: »ســاعت 5 / 8 معلمیــن 
بــه میــدان بهارســتان رســیدند و چــون جلوی 
خیابــان اکباتــان قبــا توســط مامــوران 
ــاه آباد  ــان ش ــد، در خیاب ــته ش ــی  بس انتظام
ــتند.  ــن نشس ــر روی زمی ــتان ب و اول بهارس
ــرق  ــرای متف ــاش ب ــین آبپ ــوران از ماش مام
ــم  ــان علی رغ ــد. معلم ــتفاده کردن ــردن اس ک
ــود  ــای خ ــد از ج ــده بودن ــس ش ــه خی این ک
ــن  ــی اولی ــس از مدت ــدند.... پ ــد نمی ش بلن
ــرف  ــده ای به ط ــت. ع ــورت گرف ــورد ص برخ
ــای آب را  ــر لوله ه ــا س ــد ت ــین ها رفتن ماش
ــرار  ــد....«، »...ق ــر بازگردانن ــمت دیگ ــه س ب
ــس  ــا رئیــس مجل ــی از معلمــان ب ــود هیئت ب
بــه  امــا ســیر حــوادث  ماقــات کننــد. 
ــاد  ــان فری ــورد. معلم ــم خ ــری رق ــه دیگ گون

می زدنــد و شــعار می دادنــد.
شــلیک  هوایــی  تیــر  پلیــس  مأمــوران 
ــد.  ــان را می زدن ــوم معلم ــا بات ــد و ب می کردن

بیــرون  »در  گفــت:  مجلــس  رئیــس  بــه 
ــه  ــا الیح ــا اینج ــند و م ــان را می کش معلم
می کنیــم.  بررســی  را  معلمــان  حقــوق 
جلســه متشــنج شــد...« پــس از مدتــی، 
ــه رو  ــم روب ــن 3معل ــر خونی ــا پیک ــان ب معلم
ــده  ــی ش ــو زخم ــط چاق ــر توس ــدند. ٢ نف ش
بودنــد و یــک نفــر از ناحیــه ســر مــورد اصابت 
ــا  ــود. رئیــس کانتــری ب ــه قرارگرفتــه ب گلول
ــان  ــر خ ــه ســر دکت ــری خــود ب اســلحه  کم
علــی شــلیک کــرده بــود. پیکــر دکتــر خــان 
علــی روی دســت معلمــان بــا شــعار »کشــتند 
ــه بیمارســتان منتقــل شــد  یــک معلــم را« ب
ــع  ــر واق ــکان موث ــات پزش ــفانه اقدام و متاس

ــد.  ــته ش ــی کش ــان عل ــر خ ــد و دکت نش
ــه  ــن حادث ــار از ای ــات و انزج ــوج اعتراض م
مــدارس  فراگرفــت.  را  کشــور  سراســر 
باشــکوهی  تشــییع جنازه  شــد.  تعطیــل 
ــان  ــر خ ــد دکت ــد: جس ــزار ش ــرای وی برگ ب
ــه مســجدی  ــان ب علــی از بیمارســتان بازرگان
در خیابــان اســکندری منتقــل شــد. روز 
ــم  ــزاران معل ــت، ه ــنبه ١3 اردیبهش چهارش
کردنــد.  تجمــع  اســکندری  خیابــان  در 
ــان از  ــر دوش معلم ــهید ب ــم ش ــوت معل تاب
مســیر خیابــان جمهــوری بــه ســمت میــدان 
بهارســتان توســط هــزاران معلــم و دانشــجو و 
قشــرهای دیگــر مــردم تشــییع شــد. معلمــان 
اشــک می ریختنــد و بــا فریــاد خواســتار 
اســتعفای شــریف امامــی  محاکمــه قاتــل 

ــد.  ــمند بودن ــم دانش ــت معل دیوصف
گــزارش ایــن راهپیمایــی و اعتصــاب نامحدود 
شــد.  منعکــس  مطبوعــات  در  معلمــان 
مــردم بــه هیجــان آمدنــد، احــزاب سیاســی، 
گروه هــای صنفــی و ســندیکاهای کارگــری بــا 
صــدور اطاعیــه حمایــت خــود را از معلمــان 

ــد. ــام کردن اع
میــدان  در  را  تابــوت   جمعیــت ســوگوار 
بهارســتان بــر زمیــن گذاشــتند. ســاعتی بعــد 
ــس  ــا آمبوالن ــی ب ــان عل ــان خ ــر بی ج پیک
شــهرری  در  ابن بابویــه  گورســتان  بــه 
ــای  ــه خــاک ســپرده شــد. روزه ــل و ب منتق
بعــد ده هــا مجلــس یادبــود در مســاجد 
ــزار  ــاد وی برگ ــه ی ــتان ها ب ــران و شهرس ته
شــد. خواســته های معلمــان دیگــر تنهــا 
اضافه حقــوق نبــود. آنــان خواســتار برکنــاری 
ــی و  ــان عل ــر خ ــل دکت ــب قات ــت، تعقی دول

عذرخواهــی از معلمــان بودنــد. 

 12
اردیبهشت 

روزی برای 
معلمان

ــان در  ــعارهای معلم ــدازی و ش ــدای تیران ص
صحــن علنــی مجلــس شــنیده می شــد. 
مجلــس در حــال بررســی الیحــه اشــل 
حقــوق معلمــان بــود کــه یکــی از نماینــدگان 
ــاب  ــت و خط ــود برخاس ــای خ ــف از ج مخال
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شکســت در 35 آزمــون اســتخدامی پلــکان موفقیــت او شــد و او را در رأس فهرســت 
کارآفرینــان موفــق قــرار داد. وقتــی »دن کان« دانــش آمــوز کالــج در دوران تحصیــل تصمیــم 
گرفــت شــغلی بــرای خــودش دســت و پــا کنــد بــا شکســت مواجــه شــد، چــرا کــه هیــچ یــک 
ــون اســتخدامی  ــن او نشــدند و دن در 35 آزم ــه پذیرفت از شــرکت های اســتخدامی حاضــر ب

مــردود شــد.
 دن دربــاره آن ســالها مــی گویــد : ” خیلــی خــوب بــه یــاد دارم ســال آخــر، تمــام آرزویــم ایــن 
بــود کــه وارد حــوزه مالــی شــوم و از آن طریــق بتوانــم پــول زیــادی کســب کنــم ، امــا تمــام 

تاشــهای مــن بــرای ورود بــه ایــن زمینــه بــا شکســت مواجــه شــد.”
ــام 8  ــد  تم ــدا کن ــاال  پی ــد ب ــا درآم ــی کار ب ــر قیمت ــه ه ــود ب ــه ب ــم گرفت ــه  تصمی  او ک
ــا امیــد نمی شــد. پــس از  ســاعت وقــت مفیــدش را در جســت و جوی کار صــرف می کــرد و ن

ثروت بزرگ 
خالقیت

»من معلّم هستم«
هر شب از آینه ها می پرسم :

به کدامین شیوه ؟
وسعت ِ یاِد خدا را
بکشانم به کاس؟

بچه ها را ببرم تا لب ِ دریاچه ی عشق؟
غرق ِ دریاِی تفّکر بکنم؟

با تبّسم یا اخم؟
»من معلّم هستم«

قدم هــاِی مــرا   ِ گــرم   ِ نفــس  نیمکت هــا 
می فهمنــد

بال های قلم و تخته سیاه
رمز ِ پرواز ِ مرا می دانند

سیب ها دست ِ مرا می خوانند
»من معلّم هستم«

درد ِ فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن
همگی مال ِ من است.

من معلم هستم.

تقدیم به روح بلند استاد مطهری و همه 
معلمان دلسوز جامعه اسالمی

معلم

 مهم ترین چیزی که شما دارید فقط یک ایده و یا اجرای ایده نیست 
بلکه داشتن ارتباط خوب با همکاران و کسانی که پشتیبان و همراه 

شما در این زمینه بوده اند از هر چیزی مهم تر و موثرتر است.
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ــل  ــه مفاص ــه ب ــت ک ــاری ای اس ــروز بیم آرت
ــود  ــن می ش ــه اش ای ــد و نتیج ــه می کن حمل
ــد مفاصلــش را به راحتــی  کــه بیمــار نمی توان

تــکان دهــد.
و اما ...

آرتــروز فکــری بیمــاری ای اســت کــه وقتــی 
بــه انســان حملــه می کنــد، فــرد قــدرت 
دیگــر  می دهــد،  دســت  از  را  خاقیتــش 
نمی توانــد نــوآوری کنــد، همیشــه مســتأصل 
اســت و قــادر بــه یافتــن راه حل هــای جدیــد 
ــا را  ــن توانایی ه ــم ای ــوز ه ــز هن ــت. مغ نیس
دارد امــا چــون آرتــروز گرفتــه قــادر بــه تفکــر 
و خاقیــت نیســت و نمی توانــد تمــام قــدرت 

ــه کار بنــدد. خــود را ب
ــروز فکــری در هــر ســن و  ــه آرت ــرد مبتاب ف
ســالی کــه باشــد از فکــر کــردن و خاقیــت 
ــاب  ــد کت ــرد، نمی توان ــج می ب ــن رن و آموخت
ــی و  ــای آموزش ــد برنامه ه ــد، نمی توان بخوان
مفیــد را تماشــا کنــد و نمی توانــد از دیگــران 
ــت  ــرد دوس ــی ف ــن حالت ــوزد؛ در چنی بیام
ــد  دارد در همیــن وضعیتــی کــه هســت بمان
از هــر حرکتــی دور مــی دارد.  را  و خــود 
انجــام  طوطــی وار  را  کارهــا  درنتیجــه 
می دهــد و درنهایــت در »تلــة روزمرگــی« 

گرفتــار می شــود.

آرتروز فكری

فــارغ التحصیلــی نیــز تــاش خــود را بــرای یافتــن شــغل از دســت نــداد تــا اینکــه بــه ایــن 
نتیجــه دســت یافــت، قبــول شــدن در آزمون هــای اســتخدامی شــرکت های بازرگانــی راحــت 
ــده  ــی نمان ــتر باق ــه دو راه بیش ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــره ب ــد، باالخ ــت.  دن می گوی نیس
اســت، یکــی اینکــه بــه کــره مهاجــرت کنــد و بــه عنــوان مــدرس زبــان انگلیســی اســتخدام 

شــود یــا بــه عنــوان کارآمــوز در شــرکتی در ســن فرانسیســکو مشــغول بــه کار شــود.
ــت.  ــتریان را داش ــنهاد های مش ــادات و پیش ــع آوری انتق ــه جم ــه در آن وظیف ــرکتی ک  ش
باالخــره راه دوم را انتخــاب کــرد.  در حــال حاضــر 7 ســال از آن تصمیــم می گــذرد و دن بــه  
ــل شــده و توانســته اســت  ــن شــرکت  تبدی یکــی از بنیانگــذاران سیســتم های توســعه ای ای
ــد دن بســیار خــوش  ــا معتقدن ــد.  بعضی ه ــداری کن ــون دالر خری ــک بیلی ــادل ی ســهامی مع
ــه کســب چنیــن موقعیتــی شــده و برخــی دیگــر هوشــمندی و  ــق ب ــوده کــه موف شــانس ب

ــد. ــل موفقیتــش می دانن ــرع جــوان را عام ــن مخت ــاش وصــف نشــدنی ای ت
ــه  ــه راه ب ــن نقش ــن، و بهتری ــط همی ــدم، فق ــت چی ــم را درس ــازل های ــد، پ دن کان می گوی
ــه  ــد یافت ــاق رش ــن و خ ــواده کارآفری ــک خان ــه در ی ــردم.  او ک ــدا ک ــت را پی ــوی موفقی س
ــق  ــت او از طری ــی داش ــمندی خاص ــه هوش ــروش خان ــد و ف ــادرم درخری ــد، م ــه می ده ادام
ــن و  ــت. م ــازی می فروخ ــس از بازس ــد  و پ ــد را می خری ــال رش ــای در ح ــی خانه ه وام بانک
بــرادرم از ١٠ ســالگی قبــل از آنکــه نقشــه یــاب گــوگل طراحــی شــود بــا  کمــک  کتاب هــای 
ــک  ــت مل ــد قیم ــی رش ــم و پیش بین ــی می کردی ــی را بررس ــای جغرافیای ــا، موقعیت ه راهنم
ــا  ــن فعالیــت باعــث می شــد ت ــم. ای ــرار می دادی ــان ق ــان را در جری را بررســی کــرده و مادرم
او ضــرر نکنــد. بــرادرم جاســتین هــم کارآفریــن اســت، شــاید ژن کارآفرینــی در خانــواده مــا 
باعــث شــده اســت تــا لــذت رســیدن بــه موفقیــت را تجربــه کنیــم. تــاش خانــواده ام بــرای 

ــوده اســت.   ــن ب ــی همیشــه الهام بخــش م درآمدزای
ــی رود  ــه شــمار م ــیلیکونی  ب ــای س ــق دره ــای موف ــی از صــادر کننده ه ــون یک ــه اکن دن ک
می گویــد، همــه چیــز از طراحــی یــک ایــده ســاده شــروع شــد. مــن بــه عنــوان یــک ناظــر 
ســاده  و کارآمــوز در شــرکت مشــغول بــه کار شــدم، امــا ماننــد ســایر ناظــران  وکارآمــوزان از 
ســاده تریــن مســائل هــم نمی گذشــتم. چــرا کــه بــاور داشــتم در پشــت همیــن ایده هــای بــه 
ظاهــر بی اهمیــت و نــکات ســاده گنج هــای بزرگــی نهفتــه اســت. مــادرم همیشــه می گفــت 
ــرایط  ــن ش ــی از بدتری ــای بحران ــد در موقعیت ه ــه می توان ــت ک ــو اس ــی ت ــاور ذهن ــن ب ای
ــه  ــده اند ک ــرار داده ش ــا ق ــراف م ــیاری در اط ــای بس ــازد. گنج ه ــتاوردها را بس ــن دس بهتری
ــه  ــان ب ــم  و از کنارش ــا را نبینی ــود آنه ــث می ش ــی باع ــه ناتوان ــاد ب ــط و اعتق ــای غل باوره

ســادگی عبــور کنیــم.
ــوش و  ــه ه ــه ب ــا اینک ــتم ب ــی نداش ــت هراس ــن از شکس ــد، م ــه می ده ــاله ادام دن ٢7 س
توانایــی خــود ایمــان داشــتم، از صفــر شــروع کــردم و در همــان پاییــن تریــن ســطوح کاری، 
نقــص هایــی را دیــدم کــه کارفرمایــان و کارگــران معمولــی نســبت بــه آن توجهــی نداشــتند 
ــی محصــوالت مطــرح  ــش بازده ــرای افزای ــیلیکونی را ب ــای س ــاخت دره ــده س ــن رو ای از ای
کــردم و در ســوددهی قابــل توجــه محصــوالت ســهیم شــدم. دن پــس از مطــرح کــردن درهای 
ــرد بســیاری در شــرکت شــناخته شــد و  ــر کارب ــای پ ــوان طــراح بخش ه ــه عن ســیلیکونی ب
نظراتــش بــه ســود آفرینــی هرچــه بیشــتر شــرکت منجــر شــد. ایــن متفکــر خــاق جــوان بــه 
مــدت 7 ســال توانســت بیــش از ١5 طــرح ســود زا را در رزومــه خــود ثبــت کنــد و در حــال 

حاضــر ســهامی برابــر یــک بیلیــون دالر متعلــق بــه او اســت.
بــه اعتقــاد دن مهم تریــن چیــزی کــه شــما داریــد فقــط یــک ایــده و یــا اجــرای ایــده نیســت 
ــن  ــا همــکاران و کســانی کــه پشــتیبان و همــراه شــما در ای بلکــه داشــتن ارتبــاط خــوب ب
ــا  ــد از هــر چیــزی مهــم تــر و موثرتــر اســت. زمانــی مــی رســد کــه شــما ب ــوده ان زمینــه ب
مســائل و مشــکات فراوانــی برخــورد مــی کنیــد در ایــن هنــگام تنهــا یــک چیــز بــه شــما می 

توانــد کمــک کنــد و آن هــم آرامــش اســت.
ــد  ــن را رد کردن ــغلی م ــت ش ــل درخواس ــال قب ــه 7 س ــانی ک ــام کس ــد: از تم ــی گوی وی م

ــگزارم. ــه سپاس صمیمان

فرد مبتابه آرتروز فکری در هر سن و سالی که باشد 
از فکر کردن و خاقیت و آموختن رنج می برد
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مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، تحــت 
آن  در  کــه  هســتیم  اجتماعــی  تأثیــر 

می کنیــم. زندگــی 
پس اگر رانندگی می کنی:

 بی مورد بوق نزن!
جلوی کسی نپیچ

ــذار و در  ــرام بگ ــران احت ــوق دیگ ــه حق ب
شــرایط ســخت و دشــوار مهربــان بــاش و از 

ــده. خــود صبــوری نشــان ب
خــوِد مــن یــادم اســت یکــی از  شــب هایی 
ــا  ــردم، دوت ــی می ک ــران رانندگ ــه در ته ک
بــوق اضافــی زدم کــه لزومــی نداشــت...  و 
شــاید بــا ایــن  کارم افــراد دیگــر را عصبانــی 

کــرده باشــم.
حواســم  و  می کــردم  را  کار  ایــن  نبایــد 
هســت کــه دیگــر چنیــن کاری نکنــم.

اگــر پشــت ماشــین نشســته ای و کســی 
ــو و  ــی نش ــریع عصبان ــد، س ــت پیچی جلوی

ــده. ــان ن ــل نش ــش متقاب واکن
نخواه که روی او را کم کنی!

آرام باش و به خودت بگو:
»اشــکالی نــدارد، شــاید مریــض دارد، شــاید 
عجلــه دارد، شــاید تجربــه نــدارد، شــاید 

ــت...« ــه نیس متوج
یک خاطره:

یکــی از آن بوق هایــی کــه زدم، به خاطــر 
ــن  ــوی م ــین جل ــک ماش ــه ی ــود ک ــن ب ای

ــود. ــده ب پیچی
ــار  ــراغ کن ــت چ ــر دو پش ــر، ه ــی جلوت کم

ــتادیم. ــم ایس ه
من به راننده آن ماشین گفتم:

ــوی آدم؟ چــرا آدم  ــا چــرا می پیچــی جل »آق
ــی؟« ــی می کن را عصبان

ایشان گفت:
»مــن کجــا جلــوی شــما پیچیــدم؟ مــن دارم 

راه خــودم را مــی روم!«
ــش  ــًا حواس ــه او اص ــدم ک ــه ش ــازه متوج ت
نیســت کــه جلــوی مــن پیچیــده، یعنــی بــا 
برنامــه قبلــی نیامــده کــه مــن را اذیــت کنــد.

ــی  ــد رانندگ ــی ب ــی رود، ول ــودش را م راه خ
ــیمان  ــه پش ــود ک ــگام ب ــد. در آن هن می کن

ــوق زدم. ــرا ب ــه چ شــدم ک

جلوی کسی 
نپیچ!
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ــه مشــکلتان را  ــا به جــای اینک ــی وقت ه خیل
ــد،  ــی کنی ــد، فرافکن ــران بیندازی ــردن دیگ گ
و  دیگــران عیب جویــی  یــا  و  از خودتــان 
مامــت کنیــد و ...، بایــد شــجاعانه بایســتید 

ــید: ــان بپرس و از خودت
مــن چــه کار کــرده ام کــه ایــن مســئله بوجود 

شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران
سنبله می رقصد به ناز با سرود شالیکاران

شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده
عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه ی امیده، آه

الی الیی، الی الیی شالیزار امید مایی
الی الیی، الی الیی شالیزار نور خدایی

کشــاورزان زحمتکــش در شــالیزارهای خــود بــه نشــای برنــج مشــغول هســتند. بــه امیــد 
ایــن کــه از هــر دانــه نشــاء، صدهــا خوشــه برنــج ســبز شــود.

ــت؟ آمده اس
ــرای حــل  ــه ب ــائلی هســتند ک ــا از مس این ه

آن هــا بایــد بــه خــودم برگــردم:
چه تصمیماتی گرفته ام؟
چه انتخاب هایی کرده ام؟

اگــر ایــن را یــاد بگیــرم و مســئولیت بپذیــرم، 
ــکلی در  ــر مش ــد ه ــه کلی ــت ک ــت اس آن وق

دســت خــود مــن خواهــد بــود.
نمی رویــم  ســو  آن  و  این ســو  بی خــود 
و دیگــران را مســبب مشــکات خودمــان 

نخواهیــم دانســت.
 اگــر مــن فکرهــای مخــرب دارم، اگــر قلبــم 
ناراحــت اســت، اگــر خشــم دارم، اگــر از 
آدم هــا متنفــرم، اگــر رنجــش دارم، اگــر 
ــرم  ــر کم ــود، اگ ــوراخ می ش ــده ام دارد س مع
ــاده و...  ــم از کار افت ــر پای ــکند، اگ دارد می ش

ــه: ــم ک ــد بدان بای
 کلیدهــا، راه حل هــا، بیشــتر در خــود مــن و 

ــتند! ــا هس ــن نزدیکی ه در همی
خیلــی دور نرویــد، کلیــد همــراه مشــکل 

ــت. ــده اس آم
ــات  ــن دردهــا نشــانه هایی هســتند از اتفاق ای
و یــک ســری از رفتارهــا و طرزفکرهایــی کــه 

ــه اینجــا رســانده اند. مــرا امــروز ب
ــم  ــر ه ــد. اگ ــود رخ نداده ان ــا خودبه خ این ه
ــه ایــن دلیــل اســت کــه مــن  ــد، ب رخ داده ان

ــرای زندگــی ام برگزیــده ام. ایــن راه را ب
کلیدها در وجود خود من است.

 آب در کوزه یعنی همین!
خــودت را بپذیــر، بــه خــودت احتــرام بگــذار 
و از خــودت بخــواه کــه مســئله را حــل کنــی.

حتــی اگــر مســئله بــه دســت دیگــران 
حــل می شــود، ایــن شــما هســتید کــه 

کــه: کنیــد  انتخــاب  می بایســت 
بــه دســت چــه کســی؟ چــه هنگامــی؟ و بــه 

چــه طریقــی ارتبــاط برقــرار کنیــد.
را  خــود  ســهم  و  بپذیریــم  را  مشــکات 
قبــول کنیــم و بــرای حــل آن هــا مســئولیت 

بپذیریــم.

من چه کار 
کردم؟

محمود معظمی

عکس ماه



نشریه سازمان بازرسی کل کشور
سال هفتم / شماره 77 / اردیبهشت ١395
صاحب امتیاز: سازمان بازرسی کل کشور

مدیر مسئول: محمدحسین صیرفی نفیس
سردبیر: محمدجواد صلواتی تهرانی

دبیر تحریریه: حسین علی پور
گروه تحریریه: یاسر فاتحی، علی فخیمی

صفحه آرا: بهروز باقری
امور وب سایت: حسین پرنده غیبی

تلفن: 61362831

نشریه سازمان بازرسی از  مطالب 
همکاران در زمینه های مختلف ادبی، 

شعر، عکس، مقاله و ... استقبال می کند.

ما در مراقبت و مواظبت از شما کوتاهی نمی کنیم و شما را از 
یاد نمی بریم.

نیمه شعبان
سالروز والدت یگانه منجی عالم 

بشریت گرامی باد


