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علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 

ایران در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشرتک برجام 

اظهار داشت که به نتیجه گفت وگوهایی که درباره رفع 

تحریم ها در وین جریان دارد خوش بین است.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر نسبت به نتیجه 

گفت وگوها خوش بین است افزود که اگر غیرازاین بود، 

برای مذاکرات به وین سفر منی کرد.

ساعتی پیش نیز شبکه اسکای نیوز به نقل از وانگ کوان 

مناینده چین در مذاکرات وین گزارش داد که موارد 

اختالف میان طرف های ایرانی و سه کشور اروپایی در 

حال کاهش یافنت است و امکان حصول توافق تا پیش 

از فوریه ۲۰۲۰(ظرف کمرت از یک ماه) وجود دارد.

دقایقی قبل هم میخائیل اولیانوف رییس هیات مذاکره کننده 

روسیه درروند مذاکرات وین، ضمن اشاره به مالقات خود 

با مناینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات، گفت که دور 

کنونی (هشتم)، احتامال دور نهایی این مذاکرات باشد.

جمهوری اسالمی ایران از ابتدا اعالم کرده بود که به 

دنبال یک توافق در کمرتین زمان ممکن است، حتی 

با مطرح شدن رضب االجل هایی که کشورهای غربی 

تالش داشتند از طریق آن بر ایران فشار ایجاد کنند 

مقامات کشورمان اعالم کردند که هیچ اضطراری را 

منی پذیرند و اگر غرب نگران زمان است، تالش کند 

که رفتار و گفتارش در مذاکرات را منطقی و سازنده 

کرده و به تعهدات پذیرفته شده خود در برجام برگردد.

حارض به پذیرش توافقی بدتر از برجام نیستیم 

رابرت مالی مناینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 

در تداوم به کارگیری تاکتیک های مختلف آمریکا برای 

فشار بر ایران در میز مذاکره و هراس از پیرشفت های 

هسته ای ایران ادعا کرد که کشورش حارض به پذیرش 

توافقی بدتر از برجام نیست.

این مقام ارشد مذاکره کننده آمریکا در گفت وگو با پایگاه 

خربی نیویورکر در تداوم به کارگیری تاکتیک تهدید به 

بی اثر شدن برجام ادعا کرد ما حارض به پذیرش توافقی 

بدتر از برجام نیستیم  زیرا ایران برنامه هسته ای خود را 

توسعه داده است. در مدت کوتاهی، تالش برای احیای 

برجام مانند تالش برای احیای جسد مرده خواهد بود. 

در این صورت، آمریکا و متحدانش ممکن است به یک 

برنامه هسته ای خارج از کنرتل ایران رسیدگی کنند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در تداوم سیاست های ایران 

هراسی و فرافکنی های آمریکا در خصوص پیرشفت های 

برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در چارچوب برجام و  در 

پی نقض این توافق بین املللی از سوی واشنگنت مدعی 

شد دیپلامسی با ایران در ماه نوامرب فوریت زیادی 

گرفت. شاهد گسرتش برنامه هسته ای ایران بوده ایم 

و شاهد بوده ایم که تهران در فعالیت های منطقه ای 

خود متخاصم تر و خشن تر شده است. آن ها اشتباه 

محاسباتی می کنند و با آتش بازی می کنند.

مذاکرات وین

فینال برجامى ایران و آمریکا
مکتب حاج قاسم

* علی پاکباز خسروشاهی

حاج قاسم درس آموز ممتاز مکتب امام خمینی (ره) معامر 

کبیر انقالب بود. یعنی اگر یکی از مهم ترین اهداف انقالب 

اسالمی، تربیت انسان ها در تراز انقالب را فرض کنیم، مکتب 

حاج قاسم هامن مکتب انقالبی امام خمینی (ره) و مکتب 

اباعبدالله (ع) است که از اسالم انقالبی نشات گرفته است.

 نکته نخست مکتب انقالب، والیتمداری است؛ یعنی فردی 

که با متام وجود در راه خدا از جان و مالش دریغ ندارد و 

ذوب در والیت است و همین مکتب، مکتب جبهه حق است 

که در مقابل مکتب سازش قرار می گیرد. در این مکتب با 

امپریالیسم آمریکا ستیز می  شود و هم امنیت داخلی محقق 

می شود؛ یعنی بدون وابستگی و خط مذاکره، به امنیت 

پایدار می رسیم.

رهرب معظم انقالب به حقیقت اشاره کردند که حاج قاسم یک 

فرد نیست، بلکه یک مکتب است. مکتبی که در خط مقاومت 

تبلور یافته و حتام فرزندان و پرورش دهندگان این مکتب 

ماموریت این رسدار بزرگوار را در مقابله با تروریسم جهانی و 

حامیت از مستضعفان و مظلومان جهان ادامه خواهند داد.

قدردانی بی نظیر مردم انقالبی در ایران و سایر کشورها از 

حاج قاسم، قدردانی از جهاد و مبارزه بود. بزرگ ترین ویژگی 

حاج قاسم در این جهاد، خلوص و پاک بودن نیت و قصد 

او بود و خداوند به خاطر همین اخالص او را آنچنان عزیز و 

بزرگ کرد که هیچ وقت در تاریخ منطقه فراموش نخواهد 

شد. خاطرمان هست که در تشییع پیکر سپهبد شهید هزاران 

جوان با بغضی مقدس در سینه شعار دادند که هر یک از آن ها 

قاسم سلیامنی خواهند بود؛ یعنی آگاهانه مکتب حاج قاسم 

و مکتب مبارزه با دشمنان اسالم و حامیت از مستضعفان 

را انتخاب کردند.

جوانان با خون شهدای مقاومت پیامن بستند که با هامن 

روح حامسی به نربد با دشمنان ادامه خواهند داد. بنابراین 

مکتب حاج قاسم زنده است، چون اسالم ناب و حامسه 

عاشورا و انقالب اسالمی زنده است.
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از هرطرف که رفتم 
جز حیرتم نیافزود

سعید کوشافر

اولین چیزی که در ذهنم جرقه زد ، موضوع تکراری 

انشا دوره دبستان بود .«علم بهرت است یا ثروت». با 

این تفاوت که «عشق بهرت است یا نفرت» .

به روزهایی نزدیک  می شویم که سالگرد شهادت 

رسدار قاسم سلیامنی است. چه صبح تلخی بود 

آن روز که قبل از طلوع خورشید خرب غروب خورشید 

مخابره شد .

اما قرار نیست نرث مصنوع بنویسم که قرار 

است نرث بنویسم از رسداری که صانع عشق و 

امید بود و چه ظلمی بود اگر او در بسرت جان 

می سپرد ! یا بیامری، مسیرش به دیار باقی 

را هموار می کرد. کمرت از شهادت به دست  

شقی ترین موجود جهان حقش نبود.اما آیا 

درست است که چون از او یاد می کنیم،بگوییم 

رسدار جنگ؟ به واقع خیر.

اگرچه پی و بنیان زندگی قاسم سلیامنی در کارگاه 

دفاع مقدس ریخته شد، اما در کوره این دفاع چنان 

کیمیایی در وجودش غلیان یافت که از مس پاسداری 

، طالی رسبازی خارج شد . از کارخانه انسان سازی 

دفاع مقدس ، هزاران رسدار خارج شد، اما اندازه 

انگشتان دست از این رسداران، عاشق شدند و تا 

پای جان در راه این عشق استوار ماندند. عشقی 

که هزینه های فراوان داشت و راهش صدبار دشوار 

تر از برنامه ریزی های شب عملیات بود .رسدار 

سال ها درس خودشناسی را در سنگر خواند تا 

پس از جنگ به خداشناسی رسید، آنگاه بود که 

امتحانش را در محرض خدمت به برشیت با منره 

۲۰ قبول شد . 

قاسم سلیامنی می توانست مانند هزاران رسدار 

دیگر، دکان خودش را باز کند و سال های حامسه 

را رسمایه کرده و اکنون به سالمت در برج های 

رسبه فلک کشیده گرم و نرم کنار خانواده ملیده 

باشد ، اما نکرد. قاسم سلیامنی می تواسنت 

مانند صدها رسدار دیگر، از مند جنگ برای 

سیاست ورزی کالهی بدوزد و اکنون با رخت و 

لباس اتوکشیده مدیریت پشت میزهای بزرگ و 

پرقدرت مدیریت جا خوش کند، اقوام و آشنایان 

را سفارش کند ، مقام ببخشد و ده ها و صدها 

نوکرو چاکر و چاپلوس داشته باشد، اما نکرد. یا 

حتی می توانست مانند ده ها رسداری که دلزده از 

روزهای رسد پس از دفاع، دلخور از بی توجهی ها 

و دلرسد از زمانه بی رحم،کنج عزلت پیشه کند 

و با خاطرات دالوری ها ورسافزاری ها روزگار را 

رس کند، اما این راه هم نکرد .

 قاسم سلیامنی ، علی گونه راه خدمت صادقانه، 

عاشقانه و عارفانه به مردم را ادامه داد تا روزی که 

حسین گونه برایش شهادت رقم خورد. او اگرچه 

رصاط مستقیم را در پیروی از والیت یافته بود، 

اما حتی به کسانی که به همین رصاط ،مستقیم 

نبودند هم خدمت کرد . 

رسدار را مرد میدان می خوانند ،اما من مرد میدان 

عملی می بینم ، عملی که هنگام حضور در میان 

مردم سیل زده و گرفتار خودرا نشان می دهد گاه 

همدردی با بینوایان و دردمندان، عمل به وقت حضور 

در جنگ با طواغیت اسالم منا، زمان همراهی با 

مردمی که منی دانند چگونه از میهن خود دفاع کنند.

 قاسم سلیامنی را از هر طرف بخوانی، از هرسو 

که معنی کنی  یا به هرزبان که ترجمه منایی یک 

عبارت را تداعی می کند «عشق برای خدمت به 

انسانیت».  

فعاالن بخش خصوصی می گویند یکی از مهم ترین 

محورهای بودجه ۱۴۰۱، به عنوان نخستین الیحه 

بودجه دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

است؛ ارزی که به غیراز رانت و فساد، رقابت پذیری را 

در فعالیت های اقتصادی کاهش داده است. آن ها 

معتقدند به تعویق انداخنت این جراحی، موکول 

کردن حل بحران به آینده است.

نخستین بودجه تنظیم شده در دولت جدید هفته 

گذشته به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. از 

اعداد مهم این بودجه می توان به رشد هفت درصدی 

بودجه عمومی دولت اشاره کرد که با توجه به نرخ 

تورم نشان از بودجه انقباضی دارد. 

 دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل 

منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف 

(هزینه های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود 

یک هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده 

است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰

حدود یک  هزار میلیارد تومان بیشرت است. سال 

گذشته میزان بودجه عمومی دولت یک هزار و ۲۷۷

هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

عزم دولت در تامین منابع ارزی

«رضا پدیدار» عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی 

ایران در مورد بزرگرتین نقاط امیدبخش الیحه بودجه 

۱۴۰۱  می گوید: دولت در الیحه بودجه نشان داده 

که درصدد است منابع ارزی موردنیاز کشور را فراهم 

کند، که در صورت تحقق، این نقطه قوت بودجه 

امسال به شامر می آید.

 عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد 

می دهد: « بر اساس مطالعه ای که  مرکز پژوهش های 

اتاق بازرگانی ایران در زمینه ظرفیت اقتصادی 

بخش خصوصی انجام داده، بخش خصوصی توان 

و ظرفیت اجرایی و عملیاتی ۵۶ درصد فعالیت های 

اقتصادی کشور را دارد؛ این در حالی است که 

سهم بخش خصوصی واقعی اکنون در اقتصادی 

کشور کمرت از ۱۶ درصد است. در ترکیب سبد 

مدیریت اقتصادی کشور االن ۴۰ درصد رصفا 

دولتی است؛ ۲۱ درصد صندوق های بازنشستگی 

و ۲۳ درصد خصولتی ها، که این ها هم عمال دولت 

هستند؛ ۱۶ درصد باقی می ماند که ۲/۵درصد 

از این ۱۶ درصد در دست تعاونی هاست و فقط 

حدود ۱۳/۵ در دست بخش خصوصی واقعی 

است. حاال توان اجرایی بخش خصوصی چقدر 

است؟ ۵۶ درصد.

اخذ مالیات از صنایع پایه، نقطه قوت الیحه بودجه

«علیرضا کالهی» فعال اقتصادی و عضو هیات 

منایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو در 

پژوهشگر ایرنا، نقطه مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۱ را 

مساله اخذ مالیات از صنایع پایه ذکر کرد و معتقداست 

این موضوع را ما سال ها در اتاق بازرگانی دنبال 

می کردیم و معتقدیم هم به نفع اقتصاد کشور است 

و هم عدالت مالیاتی را محقق می کند.

حذف ارز ترجیحى

جراحى بزرگ در نخستین بودجه قرن

  سرمقاله

  یادداشت سردبیر

انالله واناالیه راجعون

جناب آقای دکرت آصفی
درگذشت بزرگ خاندان ابوی گرامیتان 

راصمیامنه تسلیت عرض منوده برای آن 

عزیز سفرکرده غفران الهی و برای جنابعالی 

ایزد منان   از درگاه  و بازماندگان محرتم، 

صربواجر مسالت داریم.

مدیرمسوول و کارکنان

 موسسه مطبوعاتی  رسانه گسرت نخست
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پاسخ  در  خامنه ای  آیت ا...  حرضت 

به نامه   رسدار رسلشکر پاسدار حاج 

قاسم سلیامنی فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره   

پایان سیطره ی شجره ی خبیثه  ی داعش 

تاکید کردند : شام با متالشی ساخنت 

توده ی رسطانی و مهلک داعش نه فقط 

به کشورهای منطقه و به جهان اسالم 

بلکه به همه ی ملت ها و به برشیت 

خدمتی بزرگ کردید.

 منت کامل پاسخ رهرب انقالب اسالمی به 

نامه ی رسدار سلیامنی به رشح زیر است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم

رسدار پر افتخار اسالم و مجاهد فی 

سبیل الله آقای رسلشکر حاج قاسم 

سلیامنی (دام توفیقه)

خدای بزرگ را با همه ی وجود سپاسگزارم 

که به مجاهدات فداکارانه  شام و خیل 

عظیم همکارانتان در سطوح مختلف، 

برکت عطا فرمود و شجره  خبیثه ای را 

که به دست طواغیت جهان غرس شده 

بود، به دست شام بندگان صالح، در 

کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد. 

و  ستمگر  گروه  به  رضبه  تنها  این 

روسیاه داعش نبود؛ رضبه  سخت تر 

به سیاست خباثت آلودی بود که ایجاد 

نابودی  و  منطقه  در  داخلی  جنگ 

مقاومت ضّد صهیونیستی و تضعیف 

دولت های مستقل را به وسیله  روسای 

شقّی این گروه گمراه هدف گرفته بود؛ 

رضبه بود به دولت های قبلی و کنونی 

آمریکا و رژیم های وابسته به آن در این 

منطقه که این گروه را به وجود آوردند و 

همه گونه پشتیبانی کردند تا سلطه ی 

نحس خود را در منطقه ی غرب آسیا 

بگسرتانند و رژیم غاصب صهیونیست 

را بر آن مسلط سازند. شام با متالشی 

ساخنت این توده ی رسطانی و مهلک، 

نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان 

اسالم بلکه به همه  ملت ها و به برشیت 

خدمتی بزرگ کردید. این نرصتی الهی 

و مصداق «َو ما رََمیَت اِذ رََمیَت َو لِکنَّ 

اللَه رَمی»  بود که به خاطر مجاهدت 

شبانه روزی شام و همرزمانتان به شام 

پاداش داده شد.

تربیک  شام  به  صمیامنه  اینجانب 

میگویم و بااین حال تأکید می کنم که 

از کید دشمن غفلت نشود. آن هایی 

این  سنگین،  رسمایه گذاری  با  که 

توطئه  شوم را تدارک دیده بودند آرام 

نخواهند نشست، سعی خواهند کرد 

آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا 

به شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. 

حفظ انگیزه، حفظ هوشیاری، حفظ 

وحدت، زدودن هر پسامند خطرناک، 

کار فرهنگی بصیرت افزا و خالصه، 

آمادگی های همه جانبه نباید فراموش 

شود. شامرا و همه ی برادران مجاهد از 

کشورهای عراق و سوریه و دیگران را 

به خدای بزرگ می سپارم و به همه ی 

شام سالم و دعا می کنم.

والسالم علیکم و رحمته الله

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶       

سّید علی خامنه ای

در پاسخ رهبر انقالب به نامه قاسم سلیمانى بیان شد

خدمت بزرگ سردار به بشریت
چقدر به «سلیمانى» شبیه هستیم؟!

غالمرضا بنى اسدى

شعار اگر بسان رجز در نظر آید و فقط برای شکسنت روحیه دشمن 

به کار رود، امری به غایت پسندیده است اما اگر امر را بر خود 

ما هم مشتبه کند نه تنها سازنده نیست که بازنده هم می کند 

ما را. باید هوشیار باشیم و دقیق ببینیم، مومنانه بررسی کنیم 

و هوشمندانه زبان را به کلامت سنجیده غنی سازی مناییم تا 

حاصل نگاهی که به کالم درمی آید، عالوه بر "ُترِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ 

وا  اللَِّه َوَعُدوَُّكْم" به معنای واقعی کلمه هم ما را در راستای "َوأَِعدُّ

ٍة" توامند سازد. از این منظر باید گفت  َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

از هزاران در هزاران نفری که لباس سبز پاسداری پوشیدند، 

از میان میلیون ها رزمنده ای که به باور شهادت، جان به کف 

گرفتند، یک نفر، فقط یک نفر شد «قاسم سلیامنی» با آن سعه 

وجودی و اثرگذاری جهانی و تاریخ سازی انسانی در تراز فرهنگ 

دیرینه ملی و اندیشه پویای انقالبی. به جرات، کلمه بر کاغذ 

می نشانم به این عنوان که قاسم سلیامنی بی هامنند بود. اینکه 

گفتیم آمریکا در چه فکریه، ایران را پر از سلیامنیه، درواقع، 

یک شعار است در حوزه جنگ روانی و تبلیغاتی برای شکسنت 

روحیه دشمن چنان که در همه دنیا هم معمول است. آنان که 

پهلوان و قهرمان واقعی هم ندارند به ظرفیت سینامیی برای 

خود اسطوره سازی می کنند. ما اما سلیامنی را داشتیم و داریم 

و خواهیم داشت. آن شعاِر ایران پر از سلیامنی است هم اگرچه 

رجز است اما یک نگاه دقیق و عمیق و مومنانه را هم منایندگی 

می کند؛ ما راهامن راه سلیامنی است. می تواند به یک راهربد 

هم تبدیل شود این نگاه. اینکه ما، هرکدامامن بکوشیم به اندازه 

توش و توان و ظرفیت وجودی مان، سلیامنی شویم. یعنی سلوک 

او، رفتار او، ایثار او، عشق او، ایامن او، نگاه ملی او، کنش انقالبی 

او، مردم دوستی او، ظلم ستیزی او، رفق و مدارای او، مروت همه 

شمول او، و... را بسان رسمشقی موفق، به تعلیم و تکرار بنشینیم 

به گونه ای که هر روز بیش از دیروز به او شبیه شویم. این هم یک 

راهربد می تواند باشد که با تاسی و زیسنت به قاعده آن راه های 

بسته را به روی مان می گشاید و از دل کوچه های بن بست ما را 

به میدان آزادی می رساند. بله، سلیامنی یگانه بود، نادره بود. 

منی شود که ایران پر از سلیامنی باشد هامن طور که سپاه موال 

علی(ع) هم نتوانست بیش از یک مالک و عامر داشته باشد. 

مالک استثنا بود، عامر، استثنا بود. "رسباز سلیامنی" هم از 

استثناها و حتی از معجزاِت انقالب اسالمی است. استثنا ها 

را منی توان در قالب قاعده موردمطالعه و تحلیل قرارداد. اما 

می توان و باید از استثناها الگو گرفت. این هم درس قرآن و رسم 

ایامنی ماست؛ َو َلُکْم ِفی رَُسوِل اللَِّه اُْسَوٌه َحَسَنه. قرار نیست 

آحاد جامعه پیامرب شوند بلکه باید جامعه و جهان به روزگاران، ُپر 

شود از اخالق نبوی و زیسنت به سبک پیامرب. این نکته ظریفی 

است که مولوی بزرگ بدان توجه می دهد تا به تامل برخیزیم 

رفتار و کردار خویش را؛

شیر را بچه همی ماند بدو / تو به پیغمرب چه می مانی بگو؟!

پاسخ این پرسش است که ما را به تکاپو وامی دارد تا اگر منی شود 

از استثناءها قاعده ساخت، به قاعده استثناءها زیسنت را مترین 

و به اندازه تالشامن به آنان نزدیک شویم. این هم تکلیف ملی و 

انقالبی ماست که خود را به سلیامنی نزدیک و نزدیک تر کنیم. 

به هراندازه که این محقق شود، آن شعار هم تصدیق خواهد شد. 

این درست که سلیامنی بسان لباس تک سایز است اما می توان 

خود را به اندازه این لباس سنجید و کوتاهی قامت خود را دید و 

برای بزرگ شدن کوشید. می شود مترین کرد تا چون "قاسم، 

پرس ایران" رفتار خود را تنظیم کرد و به جایی رسید که مردم او را 

از خود بدانند چنان که او خود را از همه مردم می دانست. توجه 

کنیم که حاج قاسم خود را "رسباز سلیامنی" معرفی کرد و بر 

سنگ مزارش هم همین را نوشتند بدون پیشوند و پسوند تا راه را 

نشامنان داده باشد که هرکس می خواهد شبیه رسدار دل ها شود 

باید خود را در قامت رسبازی تعریف و رفتار خود را سامان دهد. 

جز این راه، به بیراهه خواهیم رفت و به رسدار نخواهیم رسید.

شهید سلیامنی می گفت: مسجد 

مثل یک قرارگاه است و باید متام 

اطراف مسجد را مدنظر قرار داد. 

بی حجاب باحجاب، اصولگرا، اصالح 

طلب، زن، مرد، کودک و... که در 

اطراف مسجد زندگی می کنند را 

باید حول یک محور یعنی مسجد 

متمرکز کرد.

شهید حاج قاسم سلیامنی در سال ۹۶

و همزمان با روز جهانی مسجد در جمع 

امئه جامعات استان تهران سخرنانی 

داشت که به مناسبت فرارسیدن دومین 

سالگرد شهادت این رسدار دل ها، 

این سخنان را بازخوانی می کنیم.

به  اشاره  با  سخرنانی  این  در  وی 

حضور پدر همرس شهید حججی در 

این مراسم گفت: این شهید عصاره 

مسجد است در تصویر اسارت شهید 

را می بینیم: آن  حججی دو چهره 

چهره ای که می خواهد ذبح کند، 

آن چهره ای که می خواهد ذبح شود. 

هر دو مثره مسجد هستند. خبیثی 

که پشت رس حججی قرار دارد، نیز 

مثره مسجد است، همه دعوای ما 

یعنی  مسجد  یک  رس  بر  عامل  در 

مسجد االقصی و همه وحدت ما نیز 

بر رس یک مسجد یعنی مسجدالحرام 

است که می تواند جهان اسالم را به 

وحدت برساند.

 مسجد حیات دینی، سیاسی و 

اجتامعی عامل اسالم  است

را حیات   رسدار سلیامنی مسجد 

دینی، سیاسی و اجتامعی عامل اسالم 

برشمرد و گفت: ما در عامل اسالمی 

سه نوع مسجد داریم و مثره های این 

سه نوع مسجد را نیز می بینیم که 

در کشور ما نیز هر سه نوع نیز وجود 

دارد. مسجدی است که آگاه سازی 

و تربیت می کند و در دو بعد از اسالم 

دفاع می کند؛ یکی بعد فرهنگی و 

برای  مردم  در  رأی  ایجاد  و  دینی 

مقابله با تهاجم فرهنگی که پیچیده تر 

از دیروز و وسیع تر و ناپیداتر شده 

است. این مسجد همزمان با مقابله 

مدافع فرهنگی و ایثارگر و فداکار 

نیز تربیت می کند.

مدیون  مقدس  دفاع  پیروزی 

مسجد است

 وی ادامه داد: تربیت مدافع فرهنگی 

ایثارگر و فداکار در دولت ها و ساختارهای 

دولتی محقق منی شود بلکه در مسجد 

محقق می شود ما پیروزیامن را در جنگ 

هشت ساله مدیون مسجد هستیم. 

البته منظور پیکره مسجد نیست، 

بلکه منظور امام جامعت است که 

امروز مقام معظم رهربی در راس 

امامان جامعات مساجد حضور دارند.

 رسدار سلیامنی در ترشیح ویژگی های 

دومین نوع مسجد در جهان گفت 

کارکرد یک مسجد دیگر ایجاد روح 

بی توجهی و بی انگیزگی در جامعه 

است. امام جامعت این مسجد نگاه 

می کند به مامومین که ببینند از چه 

چیزی خوششان می آید آن وقت هامن 

مطلب را می گوید.

 وی سومین نوع مسجد را مسجدی 

عنوان کرد که همچون ماشین است و 

امئه تکفیری بر آن سوارند و نتیجه اش 

تولد داعش و جبهه النرصه است.

فتنه مذهبی و خطر خارجی دو 

خطر امروز اسالم

رسدار سلیامنی ادامه داد: ما با دو 

درگیری و خطر مواجهه ایم خطر داخلی 

که فتنه مذهبی است و خطر خارجی 

که تهاجم گسرتده ای است؛  این دشمن 

کاری به تعداد منازگزاران ندارد بلکه 

به محتوای که به منازگزاران ارایه 

می شود کار دارد.

وی با اشاره به اینکه در اردن و مرص 

اما  دارند  وجود  بسیاری  مساجد 

کمی آن طرف تر مردم از بی دارویی 

و بی غذایی در غزه می میرند گفت 

یک نوع بی خربی و بی خیالی در این 

مساجد وجود دارد.

 مسجد یک قرارگاه است

رسدار سلیامنی ادامه داد: اگر نگاه 

ما به مسجد به عنوان امام جامعت 

رصفا نگاه به محیط داخل مسجد 

باشد و بخواهیم فقط تعداد افرادی 

را که داخل مسجد هستند، حفظ 

کنیم اشتباه کرده ایم و باخته ایم. 

مسجد مثل یک قرارگاه است و باید 

متام اطراف مسجد را مدنظر قرار داد. 

بی حجاب، با حجاب، اصولگرا، اصالح 

طلب، زن، مرد، کودک و ... که در 

اطراف مسجد زندگی می کنند را 

باید حول یک محور یعنی مسجد 

متمرکز کرد.

وی با انتقاد شدید از افراد متدین 

و حزب اللهی که رصفا در گروه های 

خود افراد هم دیدگاه و هم رای خود را 

می پذیرند گفت: وقتی یک فرد با چند 

شغل، امام جامعت مسجد می شود و 

با خستگی به مسجد می رود، چطور 

را  مسجد  اطراف  محیط  می تواند 

حفظ کند.

نظر جالب حاج قاسم درباره ظرفیت هاى مساجد

 بى حجاب و باحجاب باید در مسجد باشند 

  یادداشت

ویژه
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کشورها و دولت ها در عرصه نظام بین امللل 

و محیط خارجی خود دارای منافع و عالیقی 

هستند که اصوال در دو ُبعد پیدا و پنهان 

، تعریف  و پیگیری می شوند. این اهداف 

گاهی آشکار و عینی و گاهی نیز پنهان و 

ناپیدا هستند و برخی اوقات نیز منافع 

به صورت چندگانه و چندوجهی تعریف 

می شوند که موجب پیچیده ترشدن امر 

تعقیب منافع و دست یابی به اهداف و 

آرمان های یک کشور یا دولت می شود.

کشورها و دولت ها در عرصه نظام بین امللل 

و محیط خارجی خود دارای منافع و عالیقی 

هستند که اصوال در دو بُعد پیدا و پنهان تعریف  

و پیگیری می شوند. این اهداف گاهی آشکار 

و عینی و گاهی نیز پنهان و ناپیدا هستند و 

برخی اوقات نیز منافع به صورت چندگانه 

و چندوجهی تعریف می شوند که موجب 

پیچیده ترشدن امر تعقیب منافع و دست یابی 

به اهداف و آرمان های یک کشور یا دولت 

می شود. در کنار این مباحث، نکته اصلی 

و اساسی این است که چه کسی سیاست 

خارجی را تعریف می کند؟ و چه کسی 

آن را تدوین می کند؟ و چه کسی مسوول 

تحقق بخشیدن به آرمان ها و یا اهداف و 

یا اجرای اسرتاتژی ها و تاکتیک هاست؟ 

در این زمینه ، مباحث بسیار گسرتده ای 

در حوزه آکادمیک مطرح شده که به صورت 

مشخص به حوزه نظریه پردازی در رشته 

سیاست خارجی نیز کشیده شده است.

در حوزه نظریه پردازی سیاست خارجی 

در محافل دانشگاهی و آکادمیک نیز بین 

سطوح مختلف سیاست خارجی متایز گذاشته 

می شود. به عنوان منونه، پروفسور جیمز روزنا 

دانشمند و محقق حوزه سیاست خارجی اهل 

آمریکا، برخالف جورج مدلسکی سه سطح 

سیاست خارجی را تشخیص داده است. 

این سه سطح عبارت اند از: مجموعه ای 

از طرح ها و تعهدات برای اقدام و عمل 

در حوزه محیط بین امللل که جهت گیری 

مبتنی بر ادراکات و ارزش ها که حاصل 

تجارب تاریخی، سنت ها و هنجارهای یک 

کشور یا یک منطقه است و رفتار سیاست 

خارجی که در واقع، هامن چیزی است 

که دیگران آن را به عنوان اقدامات عینی 

مشاهده می کنند. سطح نخست، توسط 

اسناد کالن و راهربدی مانند قانون اساسی، 

قوانین عادی و ... تعیین می شود. سطح 

دوم، توسط مجریان و دست اندرکاران در 

قالب اسرتاتژی ها و تاکتیک های سیاست 

خارجی تدوین و اعالم می شود و سطح رفتار 

به  عوامل میدانی و اجرایی اسرتاتژی ها و 

تاکتیک ها مربوط است که تالش می کنند 

بر اساس راهربدهای کالن و جهت گیری 

تدوین شده در محیط عملیاتی سیاست 

خارجی و یا سیاست بین امللل دست به 

اقدام بزنند.

از سوی دیگر، قدرت یکی از مهم ترین 

مولفه های اثرگذار بر پیشربد اهداف سیاست 

خارجی دانسته می شود. بدون قدرت و یا 

داشنت میزانی از آن اصول فرآیند تحقق 

اهداف و منافع ملی با شکست مواجه 

خواهد شد. بااین حال، مفهوم قدرت 

نیز مفهومی نسبی است و منی توان آن 

را به صورت امری عینی و ملموس به کار 

برد؛ اما از سوی نظریه پردازان سعی شده 

است تا این مفهوم در قالب فرآیندهای 

تصمیم گیری و پیگیری منافع ملی در حوزه 

سیاست خارجی تبیین شود. بر همین مبنا، 

تعاریف سنتی از قدرت در جهان مدرن 

دستخوش تغییرات عمده ای شده است 

و ازاین رو، اندیشمندان صاحب نظر در تراز 

جهانی به این مساله توجه ویژه ای مبذول 

داشته اند. جوزف نای، نظریه پرداز شهیر 

آمریکایی، در سال ۲۰۰۹ در مقاله ای با 

عنوان قدرت هوشمند دو مفهوم قدرت نرم و 

سخت را برای تعریف قدرت هوشمند به کار 

گرفت. وی در این مقاله تاکید کرد بدون 

وجود میزانی از قدرت سخت (شامل قدرت 

اقتصادی، نظامی، اجبارآمیز و تهدیدآمیز) 

منی توان فرآیند دیپلامسی یا سیاست 

خارجی و مذاکره را پیش برد و به موفقیت 

رسید. بنابراین، می توان یک اتفاق نظر را 

در میان اندیشمندان جهان در خصوص 

ابزارهای الزم برای پیشُربد اهداف سیاست 

خارجی مشاهده کرد که بر اساس آن بدون 

وجود میزانی از قدرت سخت، دیپلامسی، 

سیاست خارجی و مذاکره با موفقیت همراه 

نخواهد شد.

هدف از بیان این مقدمه، تبیین نسبت 

میان حوزه های مبنایی و بنیادی سیاست 

خارجی و دیپلامسی، حوزه جهت گیری و 

تعریف اسرتاتژی و همچنین حوزه اجرا و یا 

عملیات میدانی است. عملیات میدانی 

نیز رصفا به معنای عملیات نظامی نیست، 

بلکه شامل طیف متنوعی از اقدامات شامل 

دیدارهای دیپلامتیک، مذاکرات چندجانبه، 

انعقاد تفاهم نامه ها و موافقت نامه و همچنین 

حوزة دفاعی، نظامی و امنیتی است. در 

تعیین نسبت میان این سه سطح، امر واضح و 

غیرقابل انکاری که قابل ذکر است، پیوستگی 

عوامل هر سه سطح به یکدیگر برای موفقیت 

در امر سیاست خارجی و اهداف کالن ملی 

است و ضعف یا نقصان در هر یک موجب 

شکست فرآیند دیپلامسی خواهد شد. 

روی دیگر این سخن این است که ایجاد 

گسست میان این سه سطح مطلوب و مورد 

نظر رقبای بین املللی و دشمنان خارجی 

یک ملت و یا دولت است، زیرا از طریق این 

گسست، پیوند سطوح سه گانه به جدایی 

می گراید و تحقق منافع ملی یک کشور با 

شکست و یا دشواری مواجه خواهد شد.

با توجه به این امر، این نوشتار در نظر دارد 

به صورت خالصه در دو بسرت حقوقی - قانونی 

و سیاسی به ترشیح نقش سپهبد شهید 

قاسم سلیامنی در امر دیپلامسی و سیاست 

خارجی بپردازد. به عبارت دیگر، هدف اصلی 

این است که نقش رسدار سلیامنی و سپاه 

قدس در دیپلامسی به صورت اجاملی و 

جامع مورد ترشیح قرار گیرد. به این منظور، 

بر اساس سطوح سه گانه ذکرشده روند 

استداللی این نوشتار پیش می رود.

از منظر بحث قانونی - حقوقی در سطح 

نخست که سیاست خارجی و دیپلامسی 

مجموعه ای از تعهدات و اقدامات تعریف شده، 

منظور مبانی و اصول بنیادی است که در 

اسناد کالن سیاست گذاری یک کشور 

منعکس می شود. این اسناد کالن شامل 

قوانین اساسی، قانون عادی، دستورات، 

فرمان های حکومتی و ... است. در قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل چهارم 

به صورت کلی و اصل ۱۵۴ به صورت خاص 

شاکله ی کلی و بنیادی سیاست خارجی را 

تشکیل می دهند. اصل چهارم بر ابتنای 

کلیه اصول و قوانین بر اسالمیت و اصل ۱۵۴

بر حامیت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان 

در برابر مستکربان در هر نقطه از جهان تاکید 

می کند. اصل ۱۵۲ نیز یکی از تعهدات 

سیاست خارجی را دفاع از حقوق مسلامنان 

دانسته است. بنابراین، سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران با هر جهت گیری 

و تاکتیکی که دنبال شود، باید بر اساس 

اصول مبنایی و ریشه ای ذکرشده در قانون 

اساسی باشد. در مبحث تدوین سیاست 

خارجی یا تعیین جهت گیری نیز دو دسته از 

منابع قابل ذکرند که شامل قوانین مصوب 

مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل های 

سردار محرومان
محمد باقر عطاریانى

قلم زدن برای رسدار شهید سلیامنی کار سختی است چرا که این 

شهید بزرگوار در همه عرصه های فرهنگی، اجتامعی، سیاسی، رزمی 

و...دارای صفات پسندیده ای است.هر چه تالش کردم تا برای یکی 

از این صفات دست به قلم بربم نتوانستم تا اینکه منت سخرنانی 

سید عال جزایری معاون جنبش نجباء عراق را خواندم.وی گفت:حامیت 

از محرومان رویه عملی شهید حاج قاسم سلیامنی (رسدار دل ها)  بود. 

حاج قاسم سلیامنی در حامیت از مستضعفان و دوست داران اهل 

بیت (ع) و پیروان مکتب اهل بیت در لبنان، سوریه، عراق، بحرین، 

یمن، افغانستان، پاکستان و در رسارس جهان نقش عمده ای داشت. 

هر جا که مستضعف و محرومی در جهان یافت شود که در معرض ستم 

و طغیانگری طاغوت های زمانه قرار دارد، نفس گیرا و دستان حاج 

قاسم سلیامنی در آن جا وجود داشت تا از آن ها دفاع کرده و حامیت 

به عمل آورد و دست ظلم و ستم را از آنجا کوتاه کند.

 این ویژگی هایی که حاج قاسم از آن ها بهره می برد، به همراه صفات 

نیک اخالقی و پایبندی دقیق به رشع مقدس اسالم و تواضع و ساختار 

اخالقی واالی وی و همه این ساختارها باعث شده بود تا او از جایگاه 

واالیی میان ملت عراق و متامی ملت های منطقه و طالب علوم دینی 

و دفاتر مراجع و خود مراجع برخوردار شود. بسیاری از مراجع در حوزه 

علمیه نجف ارشف حاج قاسم سلیامنی را دوست می داشتند و به 

دیدگاهایش اهتامم می ورزیدند و خربهایش را دنبال می کردند . 

برخی از مراجع به ندرت پیش می آید که پذیرای کسی باشند اما وقتی 

که می شنیدند، حاج قاسم سلیامنی حضور به هم رسانده است، خود 

آن ها توسط دفرتشان با او متاس می گرفتند و به او خوشامد می گفتند 

تا به واسطه او در جریان اوضاع کشور و منطقه قرار گیرند و در جریان 

مشکالت موجود و راه حل ها قرار می گرفتند.

حاج قاسم سلیامنی برای همه مشکالت راه حل هایی داشت. او 

دارای نگرش عمیق و وسیعی بود که همه منطقه بلکه همه جهان را در 

برمی گرفت. شهادت حاج قاسم باعث بیدار شدن وجدان متام امت 

مسلامن شد حتی کسانی که از این خط و این طرز تفکر دور بودند 

خون شهید سلیامنی آن ها را به راه صحیح بازگرداند.

به راستی که این شهید هیچ گاه از یاد و خاطره محرومان ایران و منطقه 

فراموش نخواهد شد.

رستِم سلیمانى
امیرحسین بنى اسدى

تا ۲ماه دیگر اثری از داعش نخواهد ماند .... این صدای قاسم سلیامنی 

است که به وعده اش عمل کرد اما بانیان داعش و حامیان تروریسم 

او را ترور کردند. داعش دولتی ندارد، ترامپ رفته است اما سلیامنی 

همچنان هست در دل های مردم. پس من هم از او می نویسم. از رستِم 

امروز ایران. رستمی که نه گرز داشت نه پری که اتیش بزند و به جادوی 

سیمرغ حریف را زمین بزند. او حتی رخش هم نداشت که باهاش بتازد 

ولی او مرد یکجا ایستادن نبود. می تاخت به دشمن نه در یک خوان و 

هفت خوان که در هفتاد خوان. از خرمشهر تا خان طومان تا هرجایی که 

دشمن بود. دشمن می خواست او را شکست بدهد اما قاسم داستان  ما   

شکستی منی پذیرفت . می تاخت به قدرت شهادت. هامن شهادت 

که در نگاه اش محرتم بود و بچه شهید هم آنقدرحرمت داشت که گل 

اهدایی او را  در مناز هم بپذیرد. او مرد خدا بود و از هیچ کس منی ترسید 

اما  خطری بود که ترامپ  ازش  ترسی هولناک در دل داشت و از همین 

هراسش بود که دستور ترور داد. اما منی دانست مرد سبزپوش ما در 

رسخی خون، سبزتر می شود.مثل امام حسین(ع). خود او بود که 

می گفت: ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. او با شهادت خود 

نه تنها جاودانه شد که پیروزی را در ایران و عراق و سوریه و فلسطین 

برای مردم دست یافتنی کرد. او زنده است تا ملت امام حسین زنده 

است.به ترامپ بگویید بعدازاین بیشرت برتسد از پاسدار سبزپوشی 

که رسخ پوش شده است.

دل نوشته

جد   ول سود   وکو  شامره ۳۶
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ ۲۱ دی  ۱۴۰۰  

به شامره زیر ارسال منایند   

۰۹۰۳۳۸۳۱۸۶۱
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایی اهد   ا می شود   . 
پاسخ جد   ول  شامره ۳

دیپلماسى و میدان

  ساعت 25 نقش سردار سلیمانى در سیاست خارجى

ویژه

امیرحسین عسکرى
 پژوهشگر در حوزه مطالعات اروپا و آتالنتیک
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  دیدگاه

دست از مس وجود 
چو مردان ره بشوى

دکتر مهدى یاراحمدى خراسانى

آن هایی که رصفًا قصد خدمت دارند و خالصانه و مجاهدانه 

«دست از مس وجود» همچون مردان راه عشق و پارسایی شسته 

و کمر همت برای کسب رضای الهی و خدمت مومنانه و آگاهانه 

به مردم می بندند عاقبت کارشان ختم به خیر است و به گونه 

ای «ققنوس وار» به وصال الهی می رسند. ایشان هامن هایی 

هستند که متامی مردمان زمانه ی خود را مجذوب ارزش های 

واالی اخالقی و کرامات انسانی خود منوده و برایشان به الگویی 

شایسته تبدیل می شوند. این مقدمه رشح حالی بسیار کوتاه از 

مردی غیور و مجاهدی نستوه است که برای آزادی و امنیت ملت 

خود و سایر ملت های اسالمی خواب و خوراک، آرامش و آسایش را 

بر خود حرام کرده و در بیابان ها در پی انجام تکالیف الهی خویش 

بود. شهید بزرگوار حاج قاسم سلیامنی امروز دیگر یک اسم نیست 

یک رسم است، فرهنگی متعالی که با ارزش های واالی اخالقی، 

تقوا و پرهیزگاری و مجاهدت و فداکاری همراه است. شهادت 

ایشان خون تازه ای در رگ های جوانان کشور دمیده و همگان را 

به این اندیشه واداشته است که آری کامکان می توان در عرصی 

که «اخالق حلقه مفقوده کارکردهای نظام برشی است» به گونه ای 

رفتار کرد و نفس خویش را مهار منود که به اوج شکوفایی انسانی 

رسید. شاید مهم ترین تکلیف جامعه ما در ارتباط با این امر مهم 

تالش در جهت حفظ آرمان هایی است که وی و سایر مردان 

خدا به خاطرش جان شیرین خویش را تقدیم کرده و قید دنیا و 

زندگی در آسایش را زده اند. بسیار باید مراقب باشیم که در این 

مسیر گرفتار شعارزدگی و تبلیغات سطحی نشویم. نامگذاری 

چند خیابان و معرب، برگزاری چند جشنواره و هامیش و تأسیس 

بنیاد و خیریه هر چند شاید الزم باشد اما قطعًا به معنای تحقق 

همه ی آنچه باید نیست. در زمانه ای که انسان ها بیش از هر چیز 

دیگری گرفتار زرق و برق روزگار هستند و گرفتار پروپاگاندای 

رسانه ای و تبلیغاتی می بایست به صورتی مناسب و فراگیر منش 

و روش مردان خدا را رسلوحه اقدامات خویش قرار داده و بیشرت 

از آنکه در زبان ادعا داشته باشیم در عمل به وظایف خویش عمل 

منوده و خود را در مسیر فالح و صالح قرار دهیم. خصوصًا خواص 

و مدیران کشور وظیفه دارند بیشرت از مردم  نسبت به این مهم 

اهتامم ورزند و با پرهیز از مادی گرایی و ترشیفات زائد خدمت 

خالصانه و مومنانه را در مناصب مختلف مدیریتی به منصه ظهور 

رسانند. در این عرصه ارشافی گری، مادی گرایی، رانت، تبعیض، 

بی عدالتی، ژن های خوب، رابطه بازی و ... راهی ندارند و تنها 

اراده ای واقعی و خالصانه برای خدمت الزم است. سخن پایانی 

اینکه دم زدن از بزرگان عرصه اخالق و خدمت و خود را مرید آن ها 

دانسنت کافی نیست. باید آدمی تالش کند در صحنه زندگی 

هرنمندانه و خالصانه خود را در مسیر نیکی ها و شایستگی ها 

قرار دهد و در این راه از هیچ کوشش و تالش هدفمندی دریغ 

نکند. برای تبدیل مس وجود خویشنت به «کیمیای زر» باید از 

خواهش های نفسانی و مطالبات رنگارنگ دنیایی چشم بپوشی 

و شهرت و خوشنامی را در خدمت و بی نامی دنبال کنی تا به 

هامنی دست یابی که رسشت وجود تو بر مبنای آن نهاده شده 

است و شایستگی اش را داری. که به قول حافظ: 

«دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی»

دولت و وزارت امور خارجه می شوند. از آنجا 

که قانون اساسی از حیث حقوقی سند برتر 

محسوب می شود، طبیعی است که این 

دو منبع منی توانند در تعارض با قانون 

اساسی مطرح و تصویب و عملیاتی شوند.

از منظر تحلیل حقوقی به  صورت قاطع 

می توان میان فعالیت های رسدار سلیامنی 

و سپاه قدس در حوزه های عملیاتی غرب 

آسیا پیوستگی قابل مالحظه ای را با دو سطح 

پیشین مشاهده کرد. در واقع، حامیت از 

جنبش های آزادی بخش فلسطینی، لبنانی 

عراقی و سایر حرکت های آزادی خواه در کل 

منطقه در راستای اصول قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران و جهت گیری های 

رسمی کشور بوده است و از این حیث 

آرمان رهایی قدس، مبارزه با رژیم غاصب 

صهیونیستی، مبارزه با تروریسم مدعی 

دولت اسالمی و ... همگی دارای عقبه 

محکم قانونی و حقوقی هستند و بر همین 

مبنا میان سه سطح ذکرشده ارتباطی 

تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد.

از منظر سیاسی، بحث اصلی پاسخ به این 

سوال است که از نظر عملیاتی و میدانی نقش 

رسدار سلیامنی و سپاه قدس در تحوالت 

منطقه ای عامل تقویت کننده سیاست 

خارجی و دیپلامسی بوده است، یا عامل 

تضعیف آن. بر این اساس، شاخص های 

توسعه سیاست خارجی را با تقارن های 

نامیمون ترکیب خواهیم کرد. منظور از 

تقارن های نامیمون، تحوالتی است که 

در دوره ای به یک باره ظهور می کند و کشور 

یا ملتی را در برابر یک فورس ماژور یا عامل 

مشدد خارجی قرار می دهد. به عنوان منونه، 

وقوع جنگ جهانی اول منجر به تضعیف 

دموکراسی در حال پیدایش در ایران و 

در نهایت روی کارآمدن رضاشاه شد. این 

امر از این حیث تقارنی نامیمون محسوب 

می شود که در مسیر پیش بینی شده روند 

دموکراسی خواهی در ایران قرار گرفت 

و برای سال ها ایران را به دوران اختناق 

پیشین بازگرداند. تقارن های نامیمون 

موجب می شوند کشور یا دولتی از روی 

اضطرار و با رسعت دست به اقداماتی 

بزند که از نظر تئوریک و در حوزه های 

آکادمیک قابل پیشی بینی نبوده و برای آن 

در زمان وقوع برنامه ای نوشته نشده است.

از منظر شاخص های سیاسی، یکی از 

مهم ترین ابزارهای تحقق منافع ملی داشنت 

متحدان وفادار و خوش سابقه در نظام 

بین امللل است. از زمان پیروزی انقالب 

اسالمی تاکنون، سوریه نشان داده همواره 

یکی از متحدان وفادار و قابل اعتامد ایران 

است. در طول دوران جنگ هشت ساله 

ایران و عراق، سوریه تنها کشور عربی بود 

که حارض به حامیت از رژیم بعث عراق 

نشد؛ اما تداوم بهار عربی منجر به مترکز 

بحران در سوریه و ظهور تروریست های 

چندملیتی در این کشور شد. اهمیت 

مساله در این است که منطقه آغاز بحران 

در درعا، جایی بود که عربستان سعودی 

طی ده الی پانزده سال پیش از آغاز بحران 

در آنجا رسمایه گذاری کرده و به توسعه 

جریانات نزدیک به خود پرداخته بود. 

وقوع بحران در سوریه که به صورت خاص 

بشار اسد را هدف قرار داده بود به معنای 

از دست رفنت وفادارترین متحد ایران 

در منطقه اسرتاتژیک غرب آسیا بود. 

ازاین رو، فعالیت های سپاه قدس و رسدار 

سلیامنی در غرب آسیا منجر به حفظ یکی 

از متحدان نزدیک ایران شد که به نقل 

از روزنامه گاردین ایران توانست با وجود 

مخالفت قدرت جهانی متحد خود را از 

سقوط نجات بدهد. اهمیت مساله در 

این است که حفظ اسد به رغم مخالفت 

و عدم متایل قدرت های جهانی صورت 

گرفت که به صورت مشخص نقش رسدار 

سلیامنی و سپاه قدس در این قضیه 

غیرقابل انکار است.

دومین دستاورد رسدار سلیامنی و سپاه 

قدس از فعالیت های میدانی، ایجاد شبکه 

بزرگ امنیتی و نظامی در منطقه بود که 

به نام محور مقاومت خوانده می شود. 

اهمیت این محور در این است که اوال 

یک بلوک فرامرزی است، زیرا منحرص 

به ایران و یا کشور خاصی منی شود و 

گروه های مقاومت با زبان، نژاد، ملیت 

و تبار مختلف در آن حضور دارند. ثانیا 

فرامذهبی است که دربرگیرنده طیف 

متنوعی از گروه های شیعی تا جنبش های 

سنی مذهب فلسطینی می شود؛ ثالثا 

نه رصفا دولتی و نه غیردولتی است، 

زیرا ترکیبی از بازیگران غیردولتی مانند 

حزب الله در لبنان، حشدالشعبی در عراق 

فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان 

و ... را دربرمی گیرد و از سوی دیگر، 

شامل دولت سوریه نیز می شود. ایجاد 

یک بلوک واحد از عنارص بسیار متامیز و 

متنوع یکی از ابداعات رسدار سلیامنی و 

سپاه قدس است که حداقل در سال های 

اخیر و نزدیک ایجاد چنین بلوکی از 

سوی قدرت های جهانی مسبوق به سابقه 

نیست؛ زیرا ائتالف ها عموما مبتنی بر 

کنشگری دولت ها هستند و یا محدود 

به یک عنرص مانند منطقه جغرافیایی. 

ایجاد چنین بلوکی امکان ایجاد رقابت 

شدیدی را با بلوک های رقیب از جمله 

تروریست های فعال در منطقه -جریاناتی 

را که از سوی ارساییل، عربستان سعودی 

و ... حامیت می شوند ، فراهم می کند. 

نتیجه این امر در امنیت نگه  داشنت مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران بوده است. روزنامه 

انگلیسی گاردین، در مطلب سوم ژانویه 

۲۰۲۰ خود، به این امر به رصاحت اشاره 

می کند و معتقد است فعالیت های رسدار 

سلیامنی موجب امنیت بیشرت مرزهای 

ایران نسبت به گذشته شده است. از 

این منظر، فعالیت های رسدار سلیامنی 

در منطقه یکی از بهرتین ابزارهایی را 

که برای هر کشور و یا دولتی می تواند 

آرمان باشد، برای دستگاه دیپلامسی 

ایران فراهم کرد.

ظهور تروریسم داعش برای ایران تقارنی 

نامیمون با روند پیشُربد اهداف سیاست 

خارجی محسوب می شود. در تقارن های 

نامیمون، باتوجه به  رسیع و فوری بودن آن ها 

کوچک ترین تعلل و خطای محاسباتی 

می تواند منجر به شکست های بزرگ 

شود. مبارزه با تروریسم داعش در زمانی 

که این گروه تروریستی به رسعت در حال 

نزدیک شدن به مرزهای ایران بود، از دیگر 

اقداماتی است که از سوی رسدار سلیامنی 

و سپاه قدس در منطقه صورت گرفت و 

منجر به ایجاد سدی محکم در مقابل 

توسعه و گسرتش رسیع داعش در نزدیکی 

مرزهای ایران شد. عالوه براین، حضور 

فعال و قدرمتند ایران در منطقه به ویژه 

با تروریسم موجب شد که  در مبارزه 

ایران به عنوان کنشگر غیرقابل حذف 

در معادالت قدرت در منطقه پذیرفته شود. 

در همین راستا، موسسه سیاست گذاری 

اسرتاتژی اسرتالیا ماموریت حذف ایران 

از سوریه را ماموریتی غیرممکن خوانده 

است. اندیشکده بروکینگز نیز در زمان 

ترور شهید فخری زاده در تحلیلی با اشاره 

به فعالیت های قدرمتندانه سپاه قدس 

و دستاوردهای رسدار سلیامنی نوشت، 

ایران این درگیری را باخت، اما جنگ 

نهایی را خواهد ُبرد. عالوه براین، حضور 

تعیین کننده ایران در سوریه موجب شد 

تا دستگاه دیپلامسی ایران در نشستی 

مربوط به سوریه حضور داشته باشد و 

بر  روند تحوالت این کشور اثرگذار باشد.
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  یادداشت

یکی از رویدادهای مهم تاریخ ۸ سال 

دفاع مقدس، عملیات کربالی چهار 

است. عملیاتی که بعد از چندین ماه 

توسط فرماندهان ایرانی طراحی و 

در دی ماه ۱۳۶۵اجرایی شد. نکات 

اطالعاتی این عملیات توسط مقامات 

کشور آمریکا و منافقین در اختیار 

حزب بعث قرار گرفت و به همین علت 

به هدف نهایی خود که تهدید شهر 

برصه بود نرسید اما جزایر ترصف شده 

در این عملیات باعث شد کربالی پنج 

به موفقیت برسد.

ماجرای اجرای عملیات باوجود لو 

رفتنش، فاجعه زنده به گور کردن ۱۷۵

غواص  ایرانی توسط نیروهای بعثی عراق 

و دیگر مسایل غمباری که در این عملیات 

رخ داد ازجمله موضوعاتی هستند که 

طی سال های اخیر موردتوجه دوست 

و دشمن قرارگرفته است. 

نکته ای که بیشرت  به گوش می رسید 

و دل را می آزرد، این بود که انجام 

عملیات کربالی ۴ از قبل، نزد نیروهای 

دشمن افشاشده و درنتیجه محکوم 

به شکست بوده است.

اما شهید واالمقام حاج قاسم سلیامنی 

در روایتی جالب، نتیجه این عملیات را 

شکست منی داند.  دراین باره سخنان 

فراوانی دارد که بخشی از آن در برش هایی 

از خاطرات شفاهی اش در قالب کتاب 

«ذوالفقار» که به کوشش علی اکرب 

مزدآبادی به رشته تحریر درآمده است 

می گوید:«به رغم اینکه بعضی ها تصور 

می کنند کربالی۴ عملیات ناموفقی 

این عملیات جزء  بود فکر می کنم 

موفق ترین عملیات ها بود» «بچه ها 

رفتند ساحل را شکستند». دلیلش 

هم برای بیان این مساله، شجاعت 

و ایثار بی حد نیروهای ایرانی است. 

شهید حاج قاسم سلیامنی دریکی از 

سخرنانی هایش کربالی ۴ را چنین 

وصف می کند:

« در عملیات کربالی چهار یکی از 

فرمانده گردان های ما داخل یکی از 

چوالن های منطقه عملیاتی کربالی 

چهار نشسته بود و با بچه های غواص 

داشتند این کفش های غواصی را پای 

خودشان می کردند. خب، عملیات 

کربالی چهار هامن لحظه قبل از 

رشوع عملیات لو رفت و دشمن روی 

ساحل خودمان آتش باز کرد.

ساحل هم ساحل کم عرضی بود. 

همین رودخانه اروندرود بود. در اینجا 

در نقطه بین نهر خین و نهر عرایض 

در یک نقطه کوتاه و کوچکی، تعداد 

زیادی از لشکرها داشتند وارد ساحل 

می شدند. عرض رودخانه هم در این 

نقطه کال ۴۰۰ مرت بود. بچه ها الی این 

چوالن ها، این نی های کوتاه نشسته 

بودند و داشتند فین پای خودشان 

می کردند؛ این کفش های غواصی را.

یک مرتبه مثل اینکه یک انفجار عظیم 

شد. دشمن همه آتشش را باز کرد توی 

این نقطه، توی این ساحل که شاید این 

ساحل از نقطه تقاطع کارون و اروند تا 

نقطه نهر عرایض ۱۰ یا ۱۵ کیلومرت 

بود. حاال شاید من چند کیلومرت اشتباه 

بکنم. دشمن در یک نقطه محدودی 

همه آتشش را باز کرد. آنجا هواپیامها 

آمدند، منور ریختند و مثل روز کل 

منطقه روشن شد.

من لب خاکریز نشسته بودم. نگاه 

کردم، دیدم این فرمانده گردان از 

پایین به من نگاه کرد و چشمش را 

به چشم من دوخت. با نگاه خودش 

می خواست از من کسب تکلیف کند 

که چه کار بکنم؟ این در حالی بود 

که جوی خون از توی این چوالنها 

به سمت رودخانه جاری شده بود. 

در همین نقطه حداقل ۱۰ یا ۱۵ تا 

از بچه ها شهید شدند.

در پل دریاچه ماهی،  وقتی گردان 

می خواست از اول بیاید آخر پل، اول 

پل اگر گردان ۳۰۰ نفر بود، آخر پل به 

۲۰۰ نفر می رسید. یا مجروح می شدند 

و یا شهید. اطراف این پل مجروح و 

جنازه می ریخت. اما فرمانده گردان 

ایستاده می آمد. وقتی به او گفتم برو 

سوال نکرد. دیگر وقت غافلگیری هم 

نبود. با «یا زهرا(س)» و «یا حسین(ع)» 

با همین حال رفتند.

روزهای دوم و سوم پس از بازگشت 

از کربالی چهار وقتی وارد اردوگاه ها 

می شدی، کمرت لبی را خندان می دیدی. 

یک نگرانی عمومی جبهه را فراگرفته 

بود. نکته مهم دیگری که وجود دارد این 

بود که در بحث جابجایی و آماده سازی 

نیروها ما دچار مشکل بودیم. حداقل 

برای یک عملیات شش ماه باید زمین 

را آماده می کردیم. 

ناموفق بودن ظاهری عملیات کربالی 

چهار منشأ تبلیغات وسیعی برای دشمن 

بعثی شد و همه شکست های خود را در 

فاو و کربالی یک در پشت این عملیات 

پنهان کرد. به صورت آمارهای کاذب 

تلفات ما را اعالم کرد. همچنین این 

عدم موفقیت تاثیرات روانی بسیاری در 

جبهه ما داشت. ما برای یک عملیات 

انجام  گسرتده ای  توجیهات  قطعا 

وجود  به  ناکامی  وقتی  می دادیم. 

می آمد، در روحیه ها تاثیر زیادی داشت.

عملیات کربالی ۵، پانزده روز پس از 

عملیات به رسانجام  نرسیده کربالی 

۴ انجام شد و از آخرین عملیات های 

جنگ بود. کربالی ۵، ۱۹ دی ماه 

۱۳۶۵ رشوع شد و محل انجامش هم 

شلمچه و رشق برصه بود. این عملیات 

پس از ۴۵ روز نربد به پایان رسید که 

باعث آزادسازی ۱۵۰ کیلومرت از منطقه 

شلمچه و ترصف بخش هایی از جنوب 

خاک عراق توسط نیروهای ایرانی شد. 

در این عملیات نیروهای سپاه و ارتش، 

تا حدودی به شهر برصه و پرتوشیمی 

آن نزدیک شدند که با دیواره پدافندی 

سنگینی حفاظت می شد.

ویژه

ابعاد حقوقى یک ترور
امین قاسمى فر

ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیامنی حادثه تلخی است که تبعات 

آن از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و تحلیل می باشد.حادثه ای که 

به شهادت رساندن شهید سلیامنی و همراهان ایشان از جمله 

فرمانده حشدالشعبی ملقب به ابومهدی مهندس منجر گردید 

عملیات ترور شهید سلیامنی در رشایطی توسط دولت وقت 

آمریکا طراحی گردید که هیچ جنگ اعالم شده ای بین ایران و 

آمریکا وجود نداشت که این امر نشان دهنده نقض رصیح اصول 

حقوق برش است. حقوق برشی که آمریکایی ها همواره از آن دم 

می زنند و ایران اسالمی را ناقض آن می دانند.

از طرف دیگر با توجه به این که این حادثه تلخ در خاک کشور 

همسایه عراق، به وقوع انجامیده، قانونا مطابق اصول اساسی 

قوانین بین املللی قابل پیگیری می باشد.

در جریان این ترور در خاک عراق نه تنها حاکمیت این کشور توسط 

آمریکایی ها نقض گردید بلکه عمیات مزبور ناقض مواد ۳ و ۲۷

قرارداد امنیتی این دولت با آمریکا مبنی بر لزوم رعایت و احرتام 

نیروهای نظامی آمریکا به قوانین،عرف و توافقنامه های دولت 

عراق به هنگام انجام هرگونه عملیات نظامی نیز به شامر می رود.

در خصوص ترور رسدار سلیامنی از دیدگاه قوانین و حقوق 

بین امللل موارد ذیل قابل تامل و بررسی می باشد:

الف) تجاوز 

ب) اقدم تروریستی

ج)جنایت علیه برشیت

به طور حتم به دلیل اینکه شهید سلیامنی یک مقام ارشد و 

رسمی ایران محسوب می گردد و عملیات ترور در کشور ثالث 

اتفاق افتاده، لذا این اقدام نقض رصیح مفاد کنوانسیون ۱۹۷۳

راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص بوده که با 

هدفی خاص توسط آمریکایی ها طراحی و اجرا گردیده است.

اقدام کشور آمریکا به عنوان مصداق بارز عملیات تروریستی بوده 

و این انتظار از مقامات ایرانی می رود که همواره پیگیر موضوع 

رسیدگی به پرونده این شهید واالمقام باشند.

از طرف دیگر، ایاالت متحده با عدم ارایه مستندات مثبت ادعای 

خود در تهدیدآمیز بودن حضور شهید سلیامنی در عراق جهت 

حمالت آتی به پایگاه ها و اتباع این کشور در عراق، متخلفانه بودن 

توسل به زور علیه کاروان شهید سلیامنی را آشکار ساخت. این 

در حالی است که سوابق مبارزاتی شهید سلیامنی در مقابله با 

داعش بر کسی پوشیده نیست. به اذعان تحلیل گران،شهید 

سلیامنی و نیروهای تحت فرمان وی موجب به عقب راندن داعش 

از عراق شدند. وی در اغلب عملیات ها در جبهه مقدم نربد شخصا 

حضور می  یافت. از این جهت، از نظر ایشان، نبود شهید سلیامنی 

در تحوالت ۱۰ سال آینده منطقه آثار خود را نشان خواهد داد.

البته به دلیل عدم عضویت هیچکدام از سه کشورهای درگیر این 

مساله اعم از عراق، آمریکا و ایران در دیوان بین املللی کیفری 

امکان استناد به رای دیوان مزبور نیز وجود نخواهد داشت.

در پایان به نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران بر اساس حق 

مسّلم خود، می بایست از سازمان ملل متحد تقاضای تشکیل 

کمیته حقیقت یاب مناید که این مهم می تواند در رسنوشت 

مجازات عاملین ترور نقش اساسی ایفا کند.

مخاطبین عزیز از این پس می توانید سواالت 
و مسایل حقوقی خود را با مشاور حقوقی ما 

در میان بگذارید.
مشاور حقوقی موسسه مطبوعاتی رسانه 

گسرت نخست :

دکرت امین قاسمی فر 
کارشناس حقوقی برنامه های رادیو و تلویزیون خراسان رضوی 

۰۹۱۵۵۲۰۶۵۸۰

حجت االسالم و املسلمین مجید انصاری 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در مراسم سالگرد شهادت رسدار حاج 

قاسم سلیامنی در مشهد گفت معنویت و 

اخالص حاج قاسم او را صیاد دل ها کرد.

وی به نقل خاطرات، نوع زندگی، 

اخالص و رفتار قاسم سلیامنی اشاره 

کرد و گفت : حاج قاسم سلیامنی، ابدا 

خود را در مکتب تنگ نظری ها و خود 

حق پنداری ها، محصور نکرده بود.

او دارای شاخص های دور اندیشی، 

صرب، اخالص، ازخودگذشتگی، بریدن 

ازدلبستگی های دنیوی مقاومت ،تواضع  

نهراسیدن در راه حق و تشخیص راه 

درست از نادرست بود، و من شهادت 

می دهم که او از قدرتی فوق العاده به 

لحاظ وصل به خالق هستی برخوردار 

بود که او را صیاد دل ها کرد.

از  مجموعه ای  دارای  قاسم  حاج 

ارزش های  و  انسانی  شاخص های 

واالی پاسداری از دین و معنویت و 

اخالص بود که به این زودی ها کسی 

به این شاخص ها دست نخواهد یافت، 

مگر اینکه در مکتب ایامنی و انسانی 

و رفتاری او ذوب شود و مثل او حرکت 

کند و ۴۰ سال در این میدان ریاضت 

بکشد.

وی گفت : در کامل تعجب باید گفت 

روح رسدار شهید قاسم سلیامنی مانع 

از هر نوع تغییر در محل دفن او و 

وصیت نامه اش شد.

حجت االسالم واملسلمین مجید انصاری 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

با نقل خاطراتی از تشییع و تدفین 

سلیامنی نیز گفت: 

هرچه تالش شد که مکان دفن او را تغییر 

دهند و در جایی مناسب تر، غیر از مجاورت 

قرب شهید محمد حسین یوسف الهی که 

شهادتش ۶۴/۱۱/۲۷ بوده قراردهند 

که جایگاه مناسب تری باشد تا حداقل 

مناد بهرتی به آن داده شود و یا روی 

سنگ قربش چیزی غیر از آنچه خودش 

وصیت کرده بود بنویسند، و یا اضافه 

کنند مقدر نشد و در این باره بسیار هم از 

روی عالقه به آن شهید، بین مسووالن و 

همرزمان او تبادل نظر و حتی با خانواده 

بزرگوار آن شهید صحبت شد وبه این 

خاطر حتی دفن او هم به تاخیر افتاد، 

اما هر چه تالش شد بی فایده بود و اتفاق 

نظر پیش منی آمد و گویی روح شهید 

قاسم سلیامنی مانع از هر نوع تغییر در 

وصیت نامه، مکان دفن و نوشته روی 

سنگ قربش شد و واقعا همه درمانده 

شده بودیم به طوری که انگار راز ورمز 

این خواسته شهید، خارج از درک ما 

بود. وی گفت شهید سلیامنی کسی 

بود که هنگام دفن آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی(ره) انگشرتی خود را در 

کفن آیت ا... قرارداد و همواره در غم 

و اندوهی عمیق برس می برد و اشک 

می ریخت.

اخالص قاسم سلیمانى اورا صیاد دل ها کرد

به بهانه «4 دى» سالگرد عملیات کربالى 4

شهید سلیمانى و هنر جنگ
مهدى عامرى فرد

ابراهیم ناظمى
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اعالم اسامى برندگان مزایده
 امالك و مستغالت موسسه اعتبارى ملل

تکتم صابرى مقدم تهرانى

پیرو آگهی مزایده عمومی موسسه اعتباری ملل، شامره ۱۴۰۰/۲۱۴۶۳۲

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ و طبق اطالع رسانی انجام شده در تاریخ 

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ پاکت های مربوط به مزایده، بازگشایی شد.

نتایج مزایده به رشح زیر است:

برندگان مزایده مکلفند از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای 

ایام تعطیل رسمی, با مراجعه به دفرت اداره امالک و ساختامن موسسه 

ملل (و یا رسپرستی موسسه در محل وقوع ملک) و پرداخت درصد 

نقدی بهای مورد معامله با توجه به رشایط ذکر شده در بند (۱۴) 

رشایط عمومی رشکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام کنند.

در صورتی که برنده اول مزایده از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به 

استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد 

نقدی بهای مورد معامله با توجه به رشایط ذکر شده در بند (۱۴) اقدام 

نکنند، سپرده رشکت در مزایده او به نفع موسسه ضبط می گردد و 

مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابالغ 

خواهد شد. اگر وی نیز از تاریخ اعالم, ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای 

ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی 

بهای مورد معامله با توجه به رشایط ذکر شده در بند (۱۴) اقدام نکنند 

سپرده وی نیز به نفع موسسه ضبط می شود.

دیگر رشکت کنندگان می توانند با مراجعه به شعب و یا دفرت اداره 

مرکزی موسسه و اعالم کتبی شامره حساب خود پس از طی مراحل 

اداری وجوه پرداختی خود را دریافت کنند.

آقای محمد رضائی سامانی

آقای علیرضا محمدی

آقای صادق کاظم پور

آقای رضا قاسم نژاد ثانی

آقای احمد عسگری

رشکت کارگزاری پویا

رشکت خدمات ارزی و رصافی

رشکت گروه مالی ملل

رشکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس

رشکت تولیدی خیام سپهر فوالد نیشابور

رشکت یکان پارسان کیش

سخنگوى دولت:

اهل خبرهاى تلخ صبح جمعه اى نیستیم

سخنگوی دولت، درباره نحوه اطالع رسانی از تصمیامت مربوط به روش 

جدید توزیع بنزین، گفت: دولت سیزدهم اهل تصمیامت  یک شبه 

و خربهای تلخ صبح جمعه ای نیست چون دولت مردمی است؛ نه 

امنیتی. علی بهادری جهرمی درباره حذف ارز ترجیحی برای برخی 

اقالم و کاالها، گفت: دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در زمینه حدف ارز 

ترجیحی گندم و دارو ندارد. سخنگوی دولت افزود: در حوزه بلندمدت 

هم باید دید تصمیم مجلس درخصوص الیحه بودجه ۱۴۰۱  چیست، 

بعد دولت برنامه ریزی الزم را انجام خواهد داد.   

بهادی جهرمی همچنین درباره تغییر نرخ بنزین گفت: دولت هیچ 

برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.  

رییس شورای اطالع رسانی دولت ادامه داد: نامه ای که منترش شد و 

سوءبرداشت هایی که از آن به وجود آمد، درباره بازتوزیع یارانه بنزین 

بود که قرار است به صورت آزمایشی با شیوه توزیع همین یارانه و با 

حفظ همین مبالغ در دو جزیره کیش و قشم عملیاتی شود.   وی این 

نکته را هم توضیح داد که شایعات به وجود آمده در این زمینه ناشی از 

آن بوده که نامه مذکور پیش از اجرای آزمایشی این طرح منترش شد.

بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا قرار است افزایش قیمت بنزین 

مانند دولت قبل باشد، گفت: دولت سیزدهم اهل تصمیامت  یک شبه 

و اهل خربهای تلخ صبح جمعه ای نیست.

وزیر نیرو با اشاره به تصویب آیین نامه های 

جدید برق، گفت: افرادی که الگوی 

مرصف را رعایت کنند نه تنها شامل 

هیچ گونه افزایش نرخی نخواهند شد 

بلکه در صورت رصفه جویی، نرخ برق 

آن ها به شدت کاهش پیداکرده و چه بسا 

رقمی را از دولت بگیرند.

 «علی اکرب محرابیان» افزود: باهدف 

اجرای بند (ی) تبرصه هشت قانون 

بودجه سال ۱۴۰۰، دولت آیین نامه ای 

را باهدف اصالح مرصف، توزیع عادالنه 

یارانه و ایجاد مدیریت برای مصارف 

مردم تصویب کرد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از 

مرصف کنندگان در سطح الگو مرصف 

می کنند؛ الگو در ماه های غیر گرم ۲۰۰

کیلووات و در ماه های گرم ۳۰۰ کیلووات 

در اقصی نقاط کشور است، البته به غیراز 

مناطق گرمسیری که در این مناطق 

الگو گاها تا سه هزار کیلووات می رسد.

به گفته وزیر نیرو، افرادی که الگو را رعایت 

کنند نه تنها شامل هیچ گونه افزایش نرخی 

نخواهند شد بلکه در صورت رصفه جویی 

نرخ برق آن ها به شدت کاهش پیداکرده 

و چه بسا رقمی را از دولت بگیرد.

وی افزود: مشرتکان به ازای رصفه جویی 

که انجام می دهند معادل نرخ خرید 

تضمینی برای ماه های گرم و دو برابر 

در زمان های اوج پیک و محدودیت برق 

مورد تشویق قرار می گیرند.

محرابیان خاطرنشان کرد: تقریبا این 

نرخ به ازای هر کیلووات ۴۰۰ تومان 

است به طوری که اگر مشرتکی در ماه 

گرم ۱۰۰ کیلووات رصفه جویی کند 

۴۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد و 

این در صورتی است که قبض مشرتک 

شاید کمرت از ۱۰ هزار تومان باشد.

وزیر نیرو گفت: مشرتکان اگر در زمان های 

بحرانی و محدودیت برق رسانی این 

ازای  به  انجام دهند،  را  رصفه جویی 

هر کیلووات ۸۰۰ تومان دریافت خواهند 

کرد؛ البته رصفه جویی در مناطق گرمسیری 

پاداش باالتری دارد، چراکه با خاموش 

کردن یک کولرگازی صدها کیلووات 

ساعت رصفه جویی می کند.

وی بابیان اینکه این آیین نامه از ابتدای 

بهمن ماه اجرا می شود، خاطرنشان کرد: 

بر اساس این آیین نامه، برای مشرتکان 

پرمرصف، هرگونه مرصف باالتر از الگو 

به طور پلکانی افزایش پیدا می کند به 

شکلی که اگر مشرتکی تا ۱/۵ برابر الگو 

مرصف کند، نرخ برق قسمت باالتر از 

الگوی آن با ۱/۵ برابر نرخ خرید تضمینی 

حساب می شود و همین طور پله  آخر تا۳/۵

برابر نرخ خرید تضمینی ادامه دارد.

محرابیان با اشاره به تعداد اندک مشرتکانی 

که بیش از دو برابر الگو مرصف می کنند 

از مشرتکان درخواست کرد تا جایی که 

امکان دارد با رصفه جویی، مرصف برق 

خود را کاهش داده تا امکان تامین 

و توزیع برق برای همه اقشار جامعه 

فراهم شود.

جزییات تعرفه جدید اعالم شد

چراغ سبز به گرانى برق!

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 

یکی از رویکردهای وزارت صمت، حذف 

فساد است که امروز با تکمیل بخشی 

از سامانه جامع تجارت امضاهای 

طالیی و رانت از روند صدور کارت 

بازرگانی حذف شد.

سید رضا فاطمی امین در آیین رومنایی 

از کارت بازرگانی هوشمند بدون عامل 

انسانی در جمع خربنگاران با بیان اینکه 

خرید مواد اولیه از بورس ساماندهی شده 

است، اظهار داشت: پیش از این ۳۰

گروه کاال سهمیه بندی داشتند، اما این 

رقم به ۲۰ گروه کاهش یافت و به نوعی 

دیگر سهمیه بندی نداریم، همچنین 

فرایند شناسایی، ظرفیت سنجی و 

تشکیل کارگروه حذف شده است.

وی با اشاره به انتقادات به کارخانجات 

شمش که قیمت متام شده هر کیلوگرم 

شمش را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده اما 

در بورس ۱۴ هزار تومان عرضه می شود 

ترصیح کرد: بورس یک بازار رقابتی 

بر مبنای عرضه و تقاضاست و ممکن 

است بعضی از واحدها قیمت متام 

شده باالتری داشته باشند، اما نباید 

اقتصاد را برای کسانی که ناکارآمدی 

دارند تنظیم کنیم.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: روند 

بورس نشان می دهد که قیمت ها 

در این بخش شفاف و رقابتی است و 

از روند دالر جدا شده است، زیرا یکی 

از اهداف دولت از ابتدای فعالیت 

جداسازی دالر از اقتصاد کشور بود 

تا با نوسان آن قیمت کاالها دچار 

تغییر نشود.

وی افزود: هفته پیش قیمت ارز نوسان 

داشت اما در بازار فوالد ثبات داشتیم 

که خرب خوبی در مورد پیش بینی پذیری 

اقتصاد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد 

حراج معادن نیز تاکید کرد: یکی از 

اهداف وزارت صنعت واگذاری معادن 

بزرگ به روشی است که مردم هم 

سهام دار شوند و در آذر ماه در مورد 

معدن مس «جانجا» که سه هزار میلیارد 

تومان رسمایه گذاری دارد، این اقدام 

انجام شد. 

وی بیان داشت: در ماه جاری نیز برای 

سه معدن این کار انجام خواهد شد 

زیرا معادن ثروت های ملی هستند که 

باید فعال شوند و مردم از آن نفع بربند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 

گفت: اخیرا نرخ کارخانه ای لوازم خانگی افزایش 

یافته و این مساله باعث تشدید رکود در بازار لوازم 

خانگی کالنشهر مشهد شده است.

رضا رزقیان مقدم افزود: بازار مشهد از انواع کاالهای 

لوازم خانگی اشباع شده است اما خرید زیادی از 

سوی مردم انجام منی شود.

لوازم خانگی  فروشندگان  اتحادیه صنف  رییس 

مشهد گفت: هرچند صنوف فروشنده لوازم خانگی 

در مشهد کمرت از سود قانونی خود کاالها را به فروش 

می رسانند و حتی قیمت آن ها سه درصد از کمرت از 

نرخ کاالها در منایندگی فروش لوازم خانگی است، 

اما همچنان خرید مردم کم است و روز به روز قدرت 

خرید آن ها کمرت می شود. وی اظهار داشت: هم 

اینک همه تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید داخل 

یا خارج از کشور ملزم هستند کاالی خود را در سامانه 

جامع تجارت ثبت کرده و کد دریافت کنند تا مرصف 

کننده نهایی کاال را با شناسه معترب خریداری کند. 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 

گفت: از ۲۷ آذرماه امسال نیز در پی مصوبه سازمان 

حامیت از حقوق مرصف کنندکان و تولیدکنندگان 

برچسب قیمت کارخانه ای باید روی همه تولیدات 

حوزه لوازم خانگی نصب شده باشد، در غیر این صورت 

صنوف باید از فروش آن خودداری کنند.

رزقیان، سود قانونی عمده فروش را سه درصد و سود 

قانونی خرده فروش را هفت درصد ذکر و بیان کرد: کاال 

از کارخانه به همراه برچسب قیمت کارخانه ای ابتدا 

به دست عمده فروش و سپس به دست خرده فروش 

می رسد و هر یک از آنان سود قانونی خود را لحاظ می 

کنند، مرصف کننده نیز می تواند با آگاهی از قیمت 

مندرج در برچسب کاال، با مراجعه به سامانه ۱۲۴ از 

قیمت واقعی کاال آگاه شود. 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 

گفت: همه تولیدکنندگان موظف هستند مانند نصب 

برچسب انرژی و کد شناسه کاال، ثبت نام کاال در 

سامانه جامع تجارت را برای لوازم خانگی انجام دهند 

و قیمت نهایی مرصف کننده در سامانه اعالم شود، 

در صورتی که مغایرتی بین قیمت نهایی مرصف 

کننده و قیمت فروش لوازم خانگی وجود داشته 

باشد، خریدار می تواند با مراجعه به اتحادیه لوازم 

خانگی، فرم شکایتی را تنظیم کند تا برابر قانون با 

متخلف برخورد شود.

وزیر صمت مدعى شد

حذف  امضاهاى طالیى از تجارت

مشهدى ها لوازم خانگى نمى خرند

  بانک

  خبر




