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قــــزاق!

انتشار آراء و نظرات فعاالن جنبش دانشجویی
پیرامونابعادگوناگونمسئلهسربازی

احمدرضا موسی پور
کارشناسی علوم سیاسی

الکــن بــر کســی پوشــیده نیســت کــه عصــر رضاخانــی دوره ای از
تاریــخ ایــن کشــور اســت کــه آمیخته ای اســت از اســتبداد ســخت
و پریشــانی ملــت ســختی دیــده و تحقیــر ملــی و شکســت ســه
روزهی ارتــش نویــن شاهنشــاهی .از  1304کــه قانــون خدمــت
اجبــاری ســربازی در ایــران اجــرا شــد کســی فکــرش را هــم نمــی
کــرد کــه ایــن تحــول نظامــی روزگاری بالی خانمــان ســوز جوانان
مذکــری خواهــد شــد کــه آیندشــان در زیــر ســاطوردریافت کارت
پایــان خدمــت اســت .بیایــد کمــی جــدی تــر صحبــت کنیــم.
در مفاهیــم ســاخت دولــت مــدرن وجــود یــک ارتــش و ســاختار
امنیتــی و نظامــی یــک اصــل غیــر قابــل انــکار بــرای توســعه در
تمامــی شــئون آن کشــور است.توســعه ی سیاســی  ،اقتصــادی ،
فرهنگــی و ...همگــی زمانــی محقق خواهند شــد کــه دولتی مقتدر
بــا ســاختار نظامی مشــخص وجود داشــته باشــد .این مطلــب ایده
ی اصلــی اجبــاری کــردن ســربازی در ایــران دوره ی رضــا خانــی و
دولــت هــای بعــد از آن بــوده اســت .تــا بــه اینجــای ماجــرا کســی
معتــرض نیســت و هر فــرد میهن دوســتی فــارغ از نــژاد و مذهبش
بــه ایــن اصــل یعنــی تامین امنیــت بــرای توســعه معتقــد و پایبند

سایه ی رضا خانی

اســت .امــا ایــراد و انتقــاد مــا جــای دیگــری اســت ...در حکمرانــی
خــوب طــرح مســئله و نتیجتــا رســیدن بــه یک ایــده وطــرح خوب
خــود یــک فراینــد بســیار حســاس و ظریــف اســت  ،امــا مهم تــر از
آن  ،اجــرای آن طــرح وایــده اســت.چه بســا ایــده هــا و طــرح هــای
بســیار عالــی و خوبــی وجــود داشــته باشــد امــا در فراینــد اجــرا بــد
تریــن نتیجــه ی ممکــن را بــروز بدهــد .خــب  ،حــال با ایــن مقدمه
نســبتا مفصــل بریــم ســر بحــث اصلی خودمــان یعنــی  :ذســربازی
اجبــاری  24مــاه در نظــام جمهــوری اســامی ایران .تــا کمی پیش
یعنــی تــا همیــن هفتــه ی قبل مــدت خدمــت ســربازی در مناطق
بومــی بــرای ســربازان چیــزی در حــدود 21ماه بــا دوره ی آموزشــی
بــود  ،الکــن بــا تصمیم خلق الســاعه ی ســتاد کل نیروهای مســلح
ایــن مــدت زمــان بــه  24مــاه افزایــش یافت.ایــن اقــدام درحالــی
روی میدهــد کــه کمــی کمتــر از  2ســال پیــش مــدت ســربازی
از  19مــاه بــه  21مــاه در مناطــق بومــی افزایــش پیداکــرده بــود.
حــرف آخــرم را اول میزنــم :مــا بــه ایــن مســئله معترضیــم2 .ســال
از پرنشــاط تریــن و زیبــا تریــن ایــام زندگــی یــک جــوان را بایــد در
پــادگان هــای نظامــی داخــل ســرویس هــای بهداشــتی و سیســتم
نامــه رســانی وتوزیــع غــذا جســت و جــو کــرد .چــرا ؟؟ چــرا ایــن
ایــام مهــم و حســاس زندگــی یــک جــوان بایــد در چنیــن محیــط
هایی ســپری بشــود؟ کمــی پوپولیســم وارد متــن کنم؟؟؟ بــه جرم
پســر بــودن :(.شــما اگــر در ایــران زندگــی کنیــد و یــک فــرد مذکر

باشــید  ،بــرای بعــد از  18ســالگیتان  2اتفــاق عمــده رقــم میخورد.
یــا آنکــه یــا کنکــور مــی دهیــد و بــه دانشــگاه وارد مــی شــوید و
تحصیــل مــی کنید یــا اینکه به پلیــس بعــاوه  10مراجعه کــرده و
دفترچــه خدمــت خود را پســت میفرمایید .راه ســومی وجــود ندارد.
اگــر هیــچ کــدام از ایــن مســیر هــا را نخواهیــد تنهــاکاری کــه مــی
توانیــد انجــام دهیــد نفــس کشــیدن اســت .چــون اجــازه  ،خــروج
از کشــور  ،افتتــاح حســاب  ،دریافــت وام(اعــم از ازدواج و)...خریــد
بلیــط مســافری ،ادامــه تحصیــل و....را نخواهیــد داشــت .در مقدمه
گفتیــم اجــرا مشــکل دارد.هنــوز هــم میگوییــم آقایان اجرا مشــکل
دار اســت .ســربازی اجبــاری بــه شــیوه ای کــه فعــا در حــال اجــرا
و جلــو رفــت اســت تنها عایــدی اصلیــش تاخیــر ازدواج جوانــان  ،از
دســت رفتــن فرصت هــای شغلیشــان ،تحمیل فشــار هــای روحی
و روان شــناختی اســت .مرکــز پژوهــش هــا ی مجلس  ،اندیشــکده
هــا و جمعــی از خــوده کادر نیروهــای مســلح یــک طــرح اصالحــی
را بــرای اصــاح نظــام خدمــت اجبــاری تدویــن کــرده بودنــد کــه
متاســفانه معلــوم نیســت نتیجــه اش چه شــد؟اما حســب ابالغیه و
تصمیــم خلــق الســاعه ی ســتاد کل میتــوان فهمیــد کــه اصــا آن
ایــده هــا فرصــت مطــرح شــدن پیــدا نکــرده بودنــد چــه برســد بــه
اعــام آن .بحــران هــای جمهــوری اســامی بــه خــودی خــود یــک
داغ ســنگین اســت  ،عمیقــا معتقــدم که خدمــت اجباری ســربازی
خــود یــک بحــران کهنــه اســت کــه منتظر زخــم بــاز کردن اســت.

واللبتــه تصمیــم اخیر عمــق این بحــران و رابطه را دســتخوش تغیر
خواهــد کــرد .واقعــا از ســربازی چــه یــاد گرفتــه ایــم؟ پســر هــا
آدمیانــی انــد هماننــد ســایر انســان ها.آنهــا حــق حیــات و زندگــی
بــدون اســتراس مضاعــف را دارند.ســربازی اجبــاری اما راه آن را ســد
کــرده اســت .خــود ایــن مقولــه در حــال تبدیــل شــدت بــه یــک
بحــران امنیــت بــرای جمهــوری اســامی اســت .معتقدم کــه روش
فعلــی در خدمــت اجبــاری کــه در حــال اجراســت دیگــر پاســخ
گــو نخواهــد بــود .از طرفــی یــک ایــراد بســیار بــزگ تــر درحــال
شــکل گیــری در کشــور اســت و آن چیــزی نیســت بجــز اقنــاع
افــکار عمومــی .افکار عمومــی واژه ای گمشــده در ادبیــات حکمرانی
ماســت .قیمــت بنزیــن بــه یکبــاره ســه برابــر مــی شــود بــدون
کملــه ای اطــاع و اقنــاع .از طرفــی خدمــت ســربازی هــم اضافــه
میشــود بــدون کلمــه ای توضیــح وتبیــن صحیــح .در این بیــن این
فقــط افکارعمومــی اســت کــه ذز زیــر لگــد هــای غیر مســئوالنه ی
مســئوالن ذره ذره در حــال ذوب شــدن اســت .خــواه بپذیریــد خواه
نپذیــرد  ،خدمــت ســربازی مقولــه ایســت کــه ســایه ی رضاخــان
میــر پنــج کمــاکان بــر آن ســنگینی میکند.هرچنــد کــه تعمیم به
کل نمــی دهیــم امــا روحیــه همــان روحیــه ی خشــن و ســرد و بی
روح عصــر رضــا خانــی اســت .حض ـرات فرامــوش کــرده انــد الزم
اســت یــاد آوری کنــم  :اینجــا جمهــوری اســامی ایـران اســت و نــه
جمهوری اســتبدای ای ـران.....

افزایش مدت سربازی در این وضعیت اقتصادی ادامه اشتباهات گذشته است
 ۵۶تشکل دانشجویی در نامه ای خطاب به سرلشکر باقری:
جناب سرلشگر باقری؛ به واسطه وقایع سیاسی و اجتماعی متعدد ،جامعه ما در سالهای اخیر دچار
التهابات متعددی است .حال در این وضعیت اسفاناک اقتصادی و اجتماعی که جوانان برای تشکیل و
فراهم کردن حداقلی از امورات ساده زندگی باید شبانه روز تالش کنند ،بی هیچ علتی باید دو سال
از حساسترین و پرنشاطترین دوران زندگی شان را با کمترین بازدهی ممکن به فعالیت اجباری
بپردازند .به عقیده ما ،سربازی اجباری حداقل به شکلی که در حال حاضرو جود دارد ،با کمترین
بازدهی ممکن و بیشترین آسیب موجود در حال اجرایی شدن است و قانون و ابالغیه اخیر ستاد کل
نیروهای مسلح ،ادامه همان روند اشتباه گذشته میباشد.

ت تیر
دوهفتهنامه سیاسیدانشجویی هف 
سالدوم/شمارهسیزدهم/مهرماه99

پیشخوان
وحید جهان آرا
کارشناسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

در جنــگ و صلــح در صــف اول نیازهــای ملــت و کشــور قــرار
دارد هــم خانــواده هــا و هــم آحــاد جوانــان بایــد اهمیــت آن
را درک کننــد و بــا شــوق و عالقــه بــه آن بشــتابند» ،ایــن
کالم از ســخنان امــام حاضــر جامعــه اســت امــا اگــر برخــاف
خواســته امــام امــت خدمــت ،خدمــت نبــود و نیــاز ملــت و
کشــور را برطــرف نکــرد و اگــر بــر خــاف کالم امــام خمینــی
ســرباز بــه عنــوان ســرباز خــدا و اســام ســاخته نشــد و بــر
اســاس اهــداف تربیتــی اســام تربیــت نشــد و حقوقــش
برخــاف قانــون و شــرع تضییــع شــد ،آیــا میشــود بــاز نامــش
را خدمــت مقــدس نامیــد؟! تمــام مســئولینی کــه فقــط بــه
عنــوان میــراث دار مــدل ســربازی اجبــاری رضاخــان تصمیــم
میگیرنــد ،بایــد ایــن ســوال اساســی را از خــود بپرســند
جوانــی را کــه بــه ســربازی مــی گیرنــد ،آیــا مطابــق بــا
اصــول و موازیــن اســام و قانــون ســاخته میشــود و خدمــت
میکنــد و نیــاز ملــت و کشــور را برطــرف میکنــد؟ یــا
بــر اســاس الگــوی ســربازی اجبــاری بــه جــا مانــده از دوران
دیکتاتــوری محــض رضاخــان؟
اســاس انقــاب ،انقــاب و تحــول در همــه امــور و بــرای
از بینبــردن نقصــان هــای در ســاختار حکومتــی بــود کــه
خــاف موازیــن اســام کار میکــرد و بــه تبــع آن چــه کــه
خــاف موازیــن اســام بــود خــاف عدالــت و خــاف حقــوق
انســانی هــم بــود.
یکــی از الگوهــای بــه جــا مانــده و غلــط کــه نیازمنــد اقــدام
انقالبــی بــرای اصــاح آن مطابــق بــا اصــول اســامی اســت،
مــدل خدمــت ســربازی اجبــاری بــه جــا مانــده از حکومــت
طاغــوت پهلــوی اســت ،جوانــی کــه بــه اجبــار عمــرش
بدســت مــا تلــف و حقوقــش تضییــع مــی شــود خالف مشــی
اســامی اســت!
یکــی از مفــاد صلــح نامــه حدیبیــه کــه موجــب خشــم
عــده ای از اصحــاب همچــون عمــر بــن خطــاب و حتــی
ســخنان تنــد و ســواالت طعنهآمیــز از پیامبــر(ص) شــد و
آن را باعــث حقــارت مســلمانان مــی دانســتند ایــن بــود کــه
چــرا مســلمانان متعهــد شــدند افــرادی کــه بــدون اجــازه
ولــی از ســوی قریــش بــه مدینــه فــرار میکننــد را بــه
مکــه بازگرداننــد ،امــا مکیــان چنیــن تعهــدی بــه فراریــان از
مدینــه بــه ســوی قریــش نداشــتند؛ امــا رســول اکــرم (ص)
در پاســخ دلیــل اســام مترقــی را اینگونــه فرمودنــد کــه اگــر
مســلمانی بــه ســوی قریــش رفــت نشــانه آن اســت کــه آن
فــرد قلبــا مســلمان نشــده و ایــن مســلمان بــه درد اســام
نمیخــورد!
شــوق بخشــی بــه حضــور جوانــان در خدمــت ســربازی کــه
حقیقت ـاً بــه عنــوان ســرباز اســام ســاخته و شــناخته شــود،
بــا امــر اجبــاری بــه مــدل رضاخانــی امــکان پذیــر نیســت ،بــا
خدمــت ســربازی پســرانی کــه دو ســال از مهمتریــن عمــر
زندگــی شــان را وقــف آن مــی کننــد ،نبایــد بــه ســادگی
برخــورد کــرد و بــا تنبلــی و غفلــت از روحیــه انقالبــی بــه
مــدل پوســیده ی چنــد دهــه پیــش اکتفــا کــرد.
ســربازی کنونــی بــا چالشهــای بــزرگ و اساســی
روبهروســت ،کــه حداقــل اولیــات حقوقســرباز رعایــت نمــی
شــود کــه مشــخصا خــاف موازیــن اســام و قانــون جمهوری
اســامی اســت ،ســرمایه عظیــم و پرنشــاط انســانی در
بهتریــن ســنین عمــر خــود ،از ظرفیــت و اســتعداد تحصیلــی
و مهارتــی گســترده و متنوعــی برخــوردار اســت ،چطــور آن را
بــا قیــف میخواهیــم در یــک مــدل ظــرف تنــگ و آن هــم
بــه اجبــار و نبــود تنــوع انتخابــی جــا دهیــم؟!
آیــا بــه مشــکالت اقتصــادی ناشــی از ایــن مــدل ســربازی
کــه موجــب تاخیــر در ازدواج و تشــکیل خانــواده مــی شــودو
البتــه  ۸۰درصــد مشــموالن غائــب کــه از دهــک هــای پاییــن
جامعــه انــد فکــر کــرده ایــم؟!
چرخــه ای نامــوزون کــه گســتره فقــر ســرباز فقیــر را
گســترده تــر و نشــانه هــای تبعیــض ناشــی از اثــرات خدمــت
نامتناســب را در کنــار ســرباز از دهــک هــای باالتــر جامعــه
را نمایــان مــی کنــد!
حــال چــه فرقــی بــرای ســرباز دهــک پاییــن جامعــه دارد
کــه  ۱۷مــاه خدمــت کنــد یــا  ۱۸مــاه ،جوانــی کــه نــان آور
خانــواده اش بــوده اجبــارا بــه خدمــت ســربازی رفتــه کــه
حقــوق ســربازی اش هــم بــا آن جــوان دهــک بــاال جامعــه
یکــی اســت ،امــا مصیبــت دغدغــه تامیــن نــان خانــواده
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توفیقاجباری
توســط جــوان دهــک پاییــن کجــا و تســهیل ســازی دوران
ســربازی و کاهــش اثــرات ناخوشــایند ســربازی توســط ســرباز
« خدمــت وظیفــه عمومــی خدمــت واقعــا مقدســی اســت که
دهــک باالیــی برخــوردار ،کجــا.
مگــر قانــون نگفتــه اســت حقــوق ســرباز بایــد بیــن ۶۰
تــا  ۹۰درصــد حقــوق کارکنــان کادر باشــد؟ چــرا بــه آن
عمــل نمــی شــود بــه بهانــه عــدم بودجــه؟ ایــن توجیــه و
عــذر پذیرفتــه بــرای کار خالفتــان از قانــون نیســت؛ حــال
کارفرمایــی کارگــرش را بیمــه نکنــد ،چگونــه قانــون بــا او
برخــورد مــی کنــد؟ ایــن مــدل ســربازی کــه بــه مثابــه
بیــگاری گرفتــن از جــوان و ســرمایه انســانی کشــور اســت بــه
ایــن نــگاه برمیگــردد کــه نیــروی ارزان و بــه عبارتــی مفــت
بــه خدمــت دارد و در ایــن نــگاه مدیریتــی مگــر غیــر از آن
اســت کــه خدمــت اجبــاری و مفــت هرگــز بهینــه نخواهــد
شــد ،ایــن امــر بدیهــی اســت ،چــون بــرای خدمتــش هزینــه
بــه تناســب آن پرداختــه نشــده ،امــا فاجعــه ایــن نــوع نــگاه
فراتــر از مدیریــت مفــت کوفتــی اســت!
ایــن کــه چنــد صــد هــزار نیــرو جــوان و محــرک اقتصــاد
کشــور بــدون هــدف بــه صــورت گنــگ در هــر اشــتغال
نامربوطــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند و بــه جــای تبدیــل و
اســتفاده از آن فــرد بــرای تاثیرگــذاری در جامعــه و تناســب
بخشــی بــه حقــوق ،مــدت ،شــکل و محیــط خدمتــش و یــا
حتــی تــاش بــرای فعــال شــدن او در چرخــه اقتصــاد کشــور
کــه میتوانــد بــا مالیــات دادنــش منبــع درآمــد مدیریــت
جامعــه باشــد ،نهایتــا او را تبدیــل بــه کنترلــر ورود و خــروج
اتوبــوس بــه خــط ویــژه بــی آرتــی مــی کنیــم و چــه تصویــر
ذهنــی تاســف بــاری کــه از ایــن نــوع خدمــت بــه ذهــن
متبــادر مــی شــود! و چــه شــان و منزلــت جوانــی کــه بــا ایــن
نــوع مدیریــت ســرمایه انســانی بــه راحتــی مــورد خدشــه
قــرار مــی گیــرد.
چقــدر بــد نیــروی جــوان و محــرک اقتصــاد کشــور ایــن
گونــه دو ســال از چرخــه اقتصــاد حــذف مــی شــود و بــه
دلیــل ســاده انگارانــه اســتفاده ارزان از آن ســرباز ،هزینههــای
ســنگینی کــه بــه طــور پنهــان بــر جامعــه تحمیــل میشــود
را نمیبینیــم ،هزینــه هایــی چــه از جنــس اقتصــادی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و چــه دینــی و حتــی سیاســی!
آیــا چرایــی ادامــه تحصیــات تکمیلــی بــدون هــدف خیــل
عظیــم دانشــجویان را بررســی نمــوده ایــم؟ سوپســید و یــا
همــان یارانــه دولــت بــرای تحصیــل ایــن جوانــان را چــه؟!
علــل فــرار تحصیلــی از کشــور و مهاجــرت نخبــگان زبــان
بســته؟ قطــع ارتبــاط کاری و تحصیلــی و بــه فراموشــی
ســپردن مهــارت هــای ماقبــل ســربازی چطــور؟ معطــل
نمــودن اقتصــاد کشــور بــرای بــه کارگیــری نیــروی جــوان
را چگونــه جبــران کنیــم؟ حــق انتخــاب افــراد بــا ســایق و
دیــدگاه هــای متنــوع و خالقانــه کــه از مزایــا و شــروط رشــد
اســت بــا کارخانــه همســان ســازی ســربازی اجبــاری تناقــض
نــدارد؟ ،آســیب هــا و مشــکالت روانــی ســرباز جوان ناشــی از
بــه روزمرگــی افتــادن و فهــم تضییــع حقوقــش بــا بــه بیگاری
رفتــن ،خــود کــه مصیبــت عظماســت!
تلنبــار شــدن چنــد میلیونــی مشــموالن غائــب بــه انضمــام
خشــم ناشــی از محرومیــت از خدمــات مختلــف اجتماعــی و
ایجــاد زمینــه هــای فقــر فــردی و خانوادگــی در جامعــه بــا
عــدم بــه کارگیــری مناســب و یــا نــدادن حقــوق متناســب
بــا خدمــت فــرد بــه خدمــت گرفتــه شــده و جلوگیــری از
اســتفاده حداکثــری وبهــره بــردن آن از عمــر جوانــی اش و
ســرباز فــراری یــا مشــمول غائــب کــه خــود و بــه تبــع آن
خانــواده تحــت تکلفــش امــکان بیمــه نداشــته و نهایتــاً در
بــازار کار نیــز بــا سواســتفاده کار فرمایــان بــا حداقــل حقــوق
همچنــان در زمیــن فقــر ،تبعیــض و محرومیــت غلــط مــی
خــورد و اینهــا تنهــا بخشــی از هزینــه هنگفــت پنهــان
تحمیــل شــده بــه مهمتریــن گــروه ســنی ســرمایه انســانی
کشــور و جامعــه ،ناشــی از ایــن مــدل خدمــت اجباری اســت،
القــا ایــن اثــرات منفــی مــوروث ســربازی اجبــاری رضاخــان
دیکتاتــور بــه نظــام اســامی ،هــم از تبعــات فکری و سیاســی
ایــن الگــو نچســب اســت.
یــادش بــه شــر! کــه حتــی از گرفتــن گواهینامــه هــم محروم
بودنــد ،کــه نهایتــا جمعیــت زیــاد راننــدگان بــدون گواهینامه
و هزینههــای تحمیلــی بــر کشــور ناشــی از تصادفــات و البتــه
بــه دلیــل آشــکار بــودن هزینــه هــای تحمیلــی آن ،در ســال
 ۹۶موجــب لغــو ایــن محرومیــت اجتماعــی شــد.
قطعـاً نمیتــوان ایــن مســیر را بــه نــاگاه تغییــر داد ،امــا بــا
نــگاه کارشناســی ،علمــی و البتــه اقــدام شــجاعانه انقالبــی

و بــا مطالبــه عمومــی مــی تــوان ایــن مســیر انحرافــی را
اصــاح نمــود و در ابتــدا هــم بایــد قوانیــن مصــرح و مصــوب
موجــود اجرایــی شــود ،جامعــه بایــد مالیــات امنیتــش را
بــه صــورت دقیــق و مشــخص و منظــم بپــردازد ،حقــوق
ســرباز و حمایتهــای قانونــی متناســب بــا خدمتــش بــه
روز رســانی شــود و بــا بــه کارگیــری درســت و علمــی و
هدفمنــد و بهینــه نیــروی جــوان بــرای خدمــت ســربازی از
یــک طــرف و آزادســازی جمعیــت کثیــر جــوان مــی توانــد
موجبــات رشــد اقتصــادی ،افزایــش روحیــه و امیــد جوانــی
و اعتمــاد بــه نفــس و همینطــور عملکــرد موثرتــر نخبــگان
در داخــل کشــور و کاهــش جــرم و جنایــت قشــر جــوان
را بــا حضــور در چرخــه اقتصــاد فراهــم نمایــد و قطعــا
ایــن نــوع حضــور عــاوه بــر حفــظ ســرمایه موجــود باعــث
برگشــت هزینــه هــای صــورت گرفتــه پیشــین شــده و آنــگاه

میتــوان منتظــر تربیــت ســربازی بــود کــه بتوانــد در خدمــت
اســام و انقــاب باشــد ،سربازمســلمانی کــه در شــرایط نیــاز
کشــور آمــاده بــه خدمــت و بهکارگیــری باشــد و بــه جــای
ســربازی پیوســته دو ســاله گوشــه پــادگان بــرای عمــوم،
مــی تــوان دوره ســربازی کوتاهــی را طــرح ریــزی کــرد کــه
ســرباز مســلمان عــاوه بــر آموختــن آمادگیهــای رزمــی ،
تواناییهــای خدمــت رســانی در بحــران هــا همچــون زلزلــه
و ســیل و بــه انضمــام مهارتهــای ارتباطاتــی و نظــم اجتماعی
و باالخــص فعالیــت موثــر اقتصــادی را فراگیــرد و در طــول
زمــان چنــد ســاله بــه صــورت هشــیار بــاش بــه تناســب نیــاز
جامعــه فــورا در میــدان خدمــت حضــور پیــدا کنــد و در
طــول زمــان آزاد بــه عنــوان یــک ســرباز تربیــت و ســاخته
شــده اســامی دائــم مشــغول بــه خدمــت جامعــه اســامی
باشــد ،ان شــاءاهلل

قانون سربازی موجود برای دوره رضاخان است!
نمایندگان درحال بررسی تغییر مدل سربازی هستند

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسالمی:
سربازی اجباری از زمان حکومت رضا خان در سال  ۱۳۰۴در کشور با قوانینی سخت گیرانه پایه گذاری شد که
تاکنون تحولی در درونش اتفاق نیفتاده است.
در این مدت تنها اقدامی که برای سربازی اتفاق افتاده بود فقط مدت خدمت سربازی کاهش یا افزایش یافته و هیچ
تحول بنیادی در ساختار و درون آن اتفاقی نیافتاده است و فقط بازی با اعداد بوده است.
به اعتقاده بنده این وضع سربازی دیگر پاسخگو نیست چرا چون اکنون شرایط دیگر مشابه زمان رضا خان نیست .یعنی
مدارک تحصیلی افراد نهایتا سیکل بوده ،ولی االن مدارک تحصیلی افراد به دکتری یا کارشناسی ارشد ارتقا پیدا کرده
است پس نمیتوان همان رفتاری که با فرد تحصیالت پایین انجام میشده با یک فرد تحصیالت باال انجام داد.
نمایندگان درحال بررسی مدلهای مختلفی در رابطه با سربازی هستند که تاکنون به جمع بندیهایی مثبتی هم
در این بار رسیده ایم که یکی از این مدلها سرباز حرفهای است که از سربازان در راستای تخصصشان استفاده شود.

خیزبهخیزوظیفهعلیهجمعیت
یوسف بیوک خان

دبیرفرهنگیانجمناسالمیدانشجویانمستقلدانشگاهعالمهطباطبایی

خبــردار ســازمان وظیفــه عمومــی بــه جوانــان ،مبنــی بــر
افزایــش مــدت زمــان ســربازی بــه  ۲۴مــاه ،لــرزه بــر تــن
نخبــگان کشــور انداختــه اســت .خبــری کــه گــره تعویــق
تحصیــات ،کار و ازدواج جوانــان را کورتــر میکنــد.
افزایــش مــدت زمــان ســربازی ،پیــام کاهــش جمعیــت جــوان
کشــور را مخابــره میکنــد .امــا تلخــی ایــن پیــام ،خیــز بــه
خیــز ایــن رونــد را بــه نخبــگان کشــور نشــان داده اســت.
عامــل موثــر رشــد منفــی جمعیــت در ســال گذشــته ،زنــگ
افزایــش مــدت زمــان ســربازی را بــه صــدا آورد.
ناقــوس کاهــش جمعیــت ،چندســالی اســت کــه گــوش فلــک
را بــرده اســت و تنهــا مســئوالن متولــی صدایــش را نشــنیده
گرفتــه انــد.
رابطــه معکــوس میــزان جمعیــت و مــدت ســربازی ،امــری
اجتنــاب ناپذیــر اســت.
بــا ایــن کــه نیروهــای مســلح بــا ارائــه تســهیالت حداقلــی بــه
ســرباز متاهلهــا و ســربازان دارای فرزنــد ،اولیــن قدمهــای
تســهیلگری ایــن مشــکل را برداشــته اســت؛ امــا در بســیاری
از امــور و نــگاه حاکــم بــر بدن ـهی نیروهــای مســلح ،مشــکالت
اقتصــادی و اجتماعــی را بــر جمعیــت جــوان تحمیــل کــرده و
بــه طــور مســتقیم در کاهــش جمعیــت موثــر بــوده اســت.

سه رکن اصلی

تحصیالت،ســربازی و اشــتغال ،درســت یــا غلــط ،ســه رکــن
اصلــی ازدواج جوانــان بــه شــمار میرونــد .ســربازی ایســت
دوســالهای اســت ،کــه حیــات اجتماعــی پســران را بــه تاخیــر
میانــدازد.
در بهتریــن حالــت ،دو ســال وقفــه بیــن تحصیــات و اشــتغال،
انگیــزه افــراد را بــرای تشــکیل خانــواده کاهــش میدهــد.
افــراد بــا فــرض طــی ســریع مــدارج علمــی در  23ســالگی از
مقطــع کارشناســی و در  25ســالگی از مقطع کارشناســی ارشــد

فــارغ التحصیــل مــی شــوند .اگــر ایــن افــراد بخواهنــد پــس از
اتمــام تحصیالتشــان تــازه دوران خدمــت ســربازی را طــی
نماینــد و بعــد بــه فکــر ازدواج بیفتنــد یعنــی تقریب ـاً بایــد در
ســن  27الــی  28ســالگی ازدواج نماینــد.
در ایــن میــان دختــران ،بــدون وقفــه بــه تحصیــات ادامــه داده
انــد و بــا وجــود فرهنــگ عرفــی ازدواج آنــان هــم بــا مشــکل
مواجــه میشــوند.
دختــران ،تحصیــات دانشــگاهی تکمیلــی را میگذراننــد و
طبــق فرهنــگ عرفــی ازدواج و شــرایط غلــط؛ گــذران مــدارج
علمــی باالتــر ،شــانس ازدواج آنــان را کاهــش میدهــد.
همچنیــن طبــق گفتــه کارشناســان اختــاف ســنی پســران و
دختــران در ســن ازدواج ،قطعــی اســت و بــا ایــن رونــد ،عــدهای
از مــدار ازدواج خــارج میشــوند.
خروجــی ،کــه باعــث افزایــش آمــار  ۶۵۰هــزار دختــر در ســن
تجــرد قطعــی شــده و بــه جــز تاثیــر بــر جمعیــت ،آســیب هــای
اجتماعــی بســیاری را بــه دنبــال دارد.

پرورشگاه به جای پرورش

در حالــی کــه آمارهــای رســمی حکایــت از بیــکاری حــدود
1میلیــون و  204هــزار نفــر تحصیلکــرده دانشــگاهی دارد؛ بــا
احتســاب تاخیــر دوســاله و دوری از فضــای حرفــهای شــغلی،
همچنیــن بخشــیدن عطــای مهــارت آمــوزی بــه لقــای کارت
پایــان خدمــت ،افــت شــدید کیفیــت نیــروی فعــال جامعــه را
هــم بــه همــراه داشــته اســت.
کاهــش کیفیــت جمعیــت ،تبعیــض در تقســیم نیــروی انســانی،
تنــوع فرهنگــی و زیســتی غیــر علمــی ،رعــب جایــگاه جدیــد
نظامــی بــرای تحصیلکردههــای شــهری و برخــورد نامتــوازن
کادر نظامــی بــا ســربازان در پــادگان هــا؛ بســتر جــدی،
معضــات اجتماعــی آینــده را فراهــم کــرده اســت.
پادگانهــای نظامــی تبدیــل بــه آموزشــگاه ناهنجاریهایــی
شــده اســت ،کــه بســیاری از ســربازان را بــه چــاه اعتیــاد و
بزهــکاری ســوق میدهــد .ســربازانی کــه دور از خانــه و محلــه،
بــرای مــدت دو ســال خــود را در چــاه ویــل فــرض میکننــد،
روی بــه اعمالــی میآورنــد کــه شــاید روزی در تخیــات هــم

آن را تصویــر نمیکردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،ســربازی دوســاله
کــه بــا هــدف پــرورش بُعــد نظامــی و حــس وطندوســتی و
خداپرســتی افــراد تعریــف شــده اســت؛ بــا حضــور کادر غیــر
حرفـهای کــه فقــط در مســائل نظامــی تبحــر دارنــد و از پرورش
و تربیــت بــی اطــاع انــد و ســاختارهای تبعیــض آمیــز تبدیــل
بــه پرورشــگاه اپوزیســیون و ناهنجــاری شــده اســت.
پرورشــگاهی کــه عــاوه بــر تاثیــر بــر کاهــش کمــی جمعیــت،
کیفیــت جمعیــت فعــال را هــم بــه شــدت کاهــش میدهــد.

اولین جرم

بنابــر گفتــه دادســتان نظامــی اســتان اراک  «:در حــال حاضــر،
فــرار از خدمــت ســربازی بیشــترین جــرم ارتکابــی را تشــکیل
مــی دهــد کــه البتــه در ســطح کشــور نیــز آمــار همیــن گونــه
اســت .در مــوارد بعــدی ،ضــرب و جــرح عمــدی ،توهیــن بــه
اشــخاص ،خســارت بــه امــوال نظامــی و مــواد مخــدر بــه ترتیــب
بیشــترین پرونــده هــای ارجاعــی بــه ایــن حــوزه را شــامل
میشــود» و بــه ایــن صــورت ،اولیــن جــرم بســیاری از جوانــان
در پادگانهــا اتفــاق میافتــد و در صــورت برخــورد نادرســت
و برچس ـبهای متعــددی ماننــد ســرباز فــراری ،اراذل و غیــره
بســتر ارتــکاب جرائــم دیگــر ،فراهــم میشــود و امنیــت جامعــه
بــه خطــر مــی افتــد.

کدام امنیت؟؟

طبــق آمــار  ۴۰درصــد غایبــان ســربازی را اقشــار فقیــر جامعــه
تشــکیل داده انــد .همچنیــن بیشــترین افــرادی کــه بــه خدمــت
وظیفــه معرفــی میشــوند ،بازمانــدگان از تحصیــات و اقشــار
کــم درآمــد هســتند.
بــا ایــن وجــود مســتمری ســربازی ،حتــی هزینــه هــای رفــت و
آمــد ســربازان را هــم پوشــش نمیدهــد.
ارزشــمندترین ســرمایه هر انســان عمر اســت .در اغلب کشــورها
تــاش مــی شــود تــا از هــدر رفــت عمــر تــا جایــی کــه مــی
شــود جلوگیــری بــه عمــل آیــد .زمانــی کــه یــک تحصیلکــرده
کامپیوتــر کار آجــودان را مــی کنــد و آمــار ســرباز مــی گیــرد
یــا موظــف بــه جــارو کشــی و پاســبانی میشــود و یــا زمانــی
کــه بــرای حمــل ســریع یــک نامــه ،بیــن ســاختمانهای یــک
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پیشخوان
پــادگان مواخــذه میشــود؛ احســاس پوچــی میکنــد ،چــون یــا
کار پیــش پــا افتــاده اســت یــا همخــوان بــا تخصصــش نیســت
و میتوانــد همــه کارهایــی کــه روزهــای عمــر جوانــی اش را
ســپری میکننــد ،بــا یــک کلیــک انجــام دهــد و همــه ایــن هــا
عامــل تحقیــر و احســاس بطالــت اســت.
کاهــش عــزت نفــس افــراد بــه دلیــل فقــر و احســاس بطالــت،
امــکان بــروز هــر مشــکلی را دارد.
تاثیــر کاهــش عــزت نفــس و احســاس حقــارت ســربازان بــر
کیفیــت حضــور جوانــان در عرصــه هــای مختلــف ،اعــم از
عرصــه اقتصــادی موثــر اســت.
ترکیــب ســکتهی دو ســاله جوانــان و بــاز مانــدن از حضــور موثر
در عرصــه هــای اجتماعــی و اقتصــادی بــا کاهــش عــزت نفــس
آنــان ،ســبب میشــود ،جوانــان بــرای ورود بــه بــازار کار ،بــا
مشــکل مواجــه شــوند و حتــی در صــورت حضــور ،عمدتــا
فعالیــت هــای خــرد ،بــی ثمــر و بــدون مهــارت را عهــده دار
میشــوند.
کاهــش حضــور جوانــان در بــازار هــای مهارتــی و تخصصــی و
درآمــد کــم ،امنیــت اقتصــادی جامعــه را برهــم میزنــد.
زمــان آن رســیده اســت ،کــه نــگاه نیــروی هــای مســلح کمــی
باالتــر رفتــه و مقولــه امنیــت را فقــط بــه پاســداری از مرزهــا
تقلیــل ندهــد.
ایــن کــه نیروهــای مســلح بــا ادعــای کاهــش میــزان ســربازان،
افزایــش مــدت زمــان ســربازی را در دســتور کار خود قــرار داده
اســت ،نشــان از نــگاه تــک بعــدی ایــن دســتگاه بــه مســائل
مختلــف مدیریــت نیــروی انســانی دارد.
همانطــور کــه مرزهــای کشــور مرهــون وجــود نیروهــای مســلح
اســت ،ایــن ارگان بــا اصــاح ســاختاری و اســتفاده کیفیتــر از
نیــروی انســانی فعــال ،میتوانــد امنیــت کشــور را در ســاحات
مختلــف نظامــی ،اقتصــادی و اجتماعــی تامیــن کنــد.
درغیــر اینصــورت بــا پافشــاری بــر رونــد گذشــته ،امنیــت
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بــه خطــر افتــاده و خدمــت
وظیفــه عمومــی ،خیــز بــه خیزعلیــه جمعیــت کشــور در
حرکــت اســت.

تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست
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آیت اهلل سیدابراهیم رییسی ،ریاست قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران:
طبق اعالم مرکز رسانه قوه قضاییه ،در ماجرای اوباش گردانی اخیر ،آیت اهلل رییسی ازهمان
لحظات اولیه اطالع ،به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و
نقض حقوق شهروندی ،با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش ،حکم به تشهیر را
صرفا در صالحیت دادگاه و آنهم در چارچوب قوانین و مقرارت میداند که تعرض به متهم ولو
اوباش قطعا مجاز نیست.

داخلی
سیاست
4

از اوباش گردانی تا چالش میان
قوهقضائیهونیرویانتظامی

مسیرهمدلیازاینجاست...
فاطمه موسوی
کارشناسی روانشناسی

بــه رویــدادی نــگاه مــی کنــم و ایــن کار نــه بــرای دســت
پیشــی گرفتــن اســت و نــه بــرای «شــاخ دیــدی دیــدی»
را در چشــم کســی کــردن و نــه بــرای هــم شــأن کــردن
هــای اجبــاری سیاســت زده ،جایــگاه هــر کســی بــا
آنچــه مــی کنــد و آنچــه در دل دارد و آنچــه اثــر مــی
گــذارد نوشــته مــی شــود و ایــن یادداشــت در مقــام
تفســیر چنیــن دنیــای تــو در تــو نیســت و ایــن حقیــر
هــم قاصــر تــر از آن کــه چنــان کنــم .هــدف عقــده ای
اســت کــه ایــن روز هــا بــا هــر تکانــه ای بــاز تــر و بــاز
تــر مــی شــود .زمانــه مــا را مردمــی تربیــت کــرده کــه
بــه راحتــی خــود را از دیگــران جــدا مــی بینیــم راحــت
مــن و او ،مــا و آنهــا را جــار مــی زنیــم و بــه تبــع در
یادداشــت هــا ناگزیریــم کــه ایــن دســته بنــدی تحمیلی
را بپذیریــم و تحلیــل هایمــان ،روی آجــر هــای کــج
جامعــه بــه ثریــا نرســد.
در ایــن کشــور چهــره هــای زیــادی از هــر ســطح و قشــر
مــی رونــد امــا آنچــه مــی مانــد ســوء ســوگواری هــای
بازمانــدگان اســت .ســوگواری هایــی کــه بــا درجــات پــر
فــراز و نشــیب نــگاه بــه جبهــه مقابــل دارد .و امــان از آن
روز کــه بــوی مقایســه و « تــو چــه کــردی پــس مــن
چــه کنــم» بــه مشــام برســد .دوربیــن دســت گرفتیــم
و چرتکــه انداختیــم کــه از شــجریان بگــو .بــه رویشــان
آوردیــم کــه جــو ســواری مــی کننــد و دی مــاه هــا بــه

رویمــان آوردنــد کــه جــو ســواری مــی کنیــم .و خــدا
مــی دانــد کــه هیــچ کــدام ،مطلقــا ،درســت نمــی گفتیم.
روابــط اخالقی-انســانی بــر داللــت هــای سیاســی مــان
پیشــی گرفــت و ایــن در حالــی بــود کــه پشــتوانه ای
چــون اخــاق سیاســی اســامی داشــتیم .بــه همیــن
راحتــی شــکاف را پذیرفتیــم و آن را درســت انگاشــتیم و
پیــروی کردیــم .و هیــچ گاه حــس نکردیــم کــه فــرد فرد
ایــن مملکــت ،ایرانــی و در بخشــی از مــا مشــترک انــد.
بــه جــز آنهایــی کــه بــا اراده قطعــی از هــر چــه اشــتراک
بــود خــود را طــرد کردنــد ونقــاب خیــر خواهــی زدنــد،
فقــط اینهــا و فقــط اینهــا.
ســخن از بــه زور چســبانیدن تکــه هــای ناهمســان بــه
یکدیگــر نیســت کــه مــرز هــای اصیــل بــاوری را در هــم
بشــکنیم .ســخن از مــرز هــای خودســاخته و بــی اســاس
اســت کــه تنهــا فایــده اش بــرای مــزدوران و دشــمنان
خواهــد بــود .مــرز هایــی کــه حقایــق را تحریــف و از
معنــا خالــی مــی کننــد و یــک جامعــه متحــد را روز بــه
روز بــه تشــتت و پراکندگــی ســوق مــی دهنــد .مــی شــد
بــا ســوگواری اســتاد شــجریان سیاســی برخــورد نشــود،
چــون آدم سیاســت نبــود چــون اصــراری بــر سیاســی
بــودن نداشــت .مــی شــد جایــگاه او را همانطــور کــه بــود
بــا همــان میــزان اثــری کــه در تاریــخ ایــن مــرز و بــوم
بــه جــای گذاشــته ســنجید و نشــان داد .بــه گونــه ای که
نــه بــا مبالغــه و نــه بــا کمرنــگ کــردن هــای تعمــدی از
آدم هــا مترســک هــای سیاســی ســاخته نشــود ،مــردم
هــم همیــن را مــی خواســتند کــه هــر عملــی سیاســی و
در تضــاد بــا نظــام تلقــی نشــود.

بهار اسکندری
کارشناسی حقوق

سکانس اول

در پانزدهمیــن روز از مهرمــاه  ،۱۳۹۹انتشــار تصاویــر
و فیلــم هایــی از گردانــدن اراذل و اوبــاش بــه دســت
نیروهــای ویــژه انتظامــی خبرســاز شــد و طیــف وســیعی از
واکنــش هــا را در فضــای مجــازی برانگیخــت .عــده زیــادی
ایــن اقــدام نیــروی انتظامــی را نقــض حقــوق متهمیــن
خواندنــد و عــده ای در مقابــل بــا ایــن اســتدالل کــه
چنیــن مجــازات هایــی نقــش جلوگیــری کننــده از جــرم را
دارنــد ،مدافــع ایــن رفتــار شــدند.

سکانس دوم

امــا صحنــه ای کــه بیــش از همــه در افــکار عمومــی
جنجــال ســاز شــد ،کتــک خــوردن یکــی از متهمیــن
توســط مامــوران انتظامــی بــود کــه برشــمار زیــادی از
نقدهــا صحــه میگذاشــت.
برخــی از حقوقــدان هــا بــا اســتناد بــه ایــن امــر کــه در
قانــون مجــازات اســامی مطلقــا مجازاتــی تحــت عنــوان
اوباشگردانــی دیــده نشــده و بــر اســاس اصــل  39قانــون
اساســی« :هتــك حرمــت و حیثیــت كســی كــه بــه حكــم
قانــون دســتگیر ،بازداشــت ،زندانــی یــا تبعیــد شــده بــه
هــر صــورت كــه باشــد ممنــوع و موجــب مجــازات اســت».
ایــن عمــل را مــورد نکوهــش قــرار دادنــد.
در مقابــل ،کســانی نیــز ایــن اقدامــات را در ســایه تشــهیر
در فقــه ،مجــازشــمردند( .تشــهیر ،در فقــه و مجــازات
اســامی یعنــی شناســاندن مجرمــان بــه جامعــه و شــهر).
محســن شــاهین ،یکــی از وکالی پایــه یــک دادگســتری
نیــز در ایــن بــاره اعــام کــرد« :اجــرای مجــازات و برخــورد
قهرآمیــز پلیــس صرفاً شــاید ارتــکاب را در مــدت محدودی
کاهــش دهــد ،ولــی هرگــز زمینــه و علــل را محــو نخواهــد
کــرد و حتــی ممکــن اســت ،نحــوه دســتگیری و محاکمــه
ایــن افــراد باعــث ایجــاد حــس انتقــام نهفتــه در آنهــا در
آینــده از جامعــه شــود.
امــا از دیگــر پرســشها و انتقادهــا در رابطــه بــا ماجــرا
ایــن بــود کــه در شــرایطی کــه گفتــه میشــود بایــد
جلــوی هــر تجمعــی را بــرای برچیــدن بســاط کرونــا
گرفــت ،آیــا چنیــن کاری حتــی بــا فــرض اثرگــذاری و
عــدم منــع قانونــی الزم بــود؟

پاسخ به ابهامات

در  ۲۱مهــر مــاه در هفتمیــن مرحلــه از طــرح ظفــر،
ســردار رحیمــی دربــاره فیلمهــای منتشرشــده هنــگام
چرخانــدن اراذل و اوبــاش در محــل و تأدیــب آنهــا توســط

پلیــس اعــام کــرد« :بــه طــور صریــح بــه شــما میگویــم
زمانــی کــه اراذل را در محــل میچرخاندنــد یــک نفــر از
میــان مــردم بــه آنهــا گفتــه بــود کــه نتیجــه ظلــم کــردن
خــود را دیدیــد؟ کــه آن فــرد اوبــاش شــروع بــه فحاشــی
و توهیــن بــه وی کــرد؛ مأمــور مــا نیــز آن رفتــار را انجــام
داد؛ اگرچــه قبــول داریــم مــوارد بایــد رعایــت شــود».
فرمانــده انتظامــی پایتخــت تصریــح کــرد :بــا اوباشــی کــه
در محلــه بــه نوامیــس تعــرض کــرده و از مغازههــا و افــراد
باجگیــری کــرده و قــداره در دســت ،خودروهــا و مغازههــا
را تخریــب میکننــد نمیتــوان برخــوردی ماننــد یــک
ســارق داشــت.
فرمانــده انتظامــی پایتخــت در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی
بــر اینکــه میگوینــد پلیــس از نظــر قانونــی نمیتوانــد
ایــن افــراد را در ســطح شــهر بچرخانــد اعــام کــرد :پلیــس
مســائل قانونــی را رعایــت میکنــد و بــدون قانــون عمــل
نمیکنــد.

ورود قوه قضائیه

بــا وجــود دفــاع تمــام قــد فرمانــده نیــروی انتظامــی
پایتخــت از ماجــرای اوبــاش گردانــی ،طبــق اعــام مرکــز
رســانه قــوه قضاییــه آیــتاهلل رئیســی از همــان لحظــات
اولیــه اطــاع ،بــه دادســتان تهــران دســتور داده اســت
در خصــوص مصادیــق تعــدی از قانــون و نقــض حقــوق
شــهروندی ،بــا متخلفیــن اعــم از بازپــرس و یــا مأموریــن
برخــورد شــود.
رییــس قــوه قضائیــه ضمــن تأکیــد بــر برخــورد قاطــع و
بــی امــان بــا اراذل واوبــاش ،حکــم بــه تشــهیر را صرفــا در
صالحیــت دادگاه و آن هــم در چارچــوب قوانیــن و مقــرارت
میدانــد کــه تعــرض بــه متهــم ولــو اوبــاش قطعــا مجــاز
نیســت.

تضعیف نیروی انتظامی؟!

انتشــار ایــن خبــر از ســوی مدیــر کل روابــط عمومــی قــوه
قضاییــه ســبب شــد تــا برخــی کاربــران فضــای مجــازی
ایــن اقــدام قــوه قضاییــه را «تضعیــف نیــروی انتظامــی»
قلمــداد کننــد و در اعتــراض بــه ایــن موضــوع بنویســند:
»ایــن اقــدام اشــتباه جــز تضعیــف نیــروی انتظامــی کشــور
و روحیــه دادن بــه اوبــاش و دزدان بــرای ادامــه فعالیــت
خــود فایــده ای نــدارد!»
علــی خالقــی مدیــر گــروه حقــوق جــزای دانشــگاه تهــران
نیــز ضمــن ســتایش موضــع آیــتاهلل رییســی در قبــال
اوباشگردانــی ،در پاســخ بــه کســانی کــه ایــن اقدامــات
را در ســایه تشــهیر در فقــه ،مجــاز میشــمارند گفــت کــه
در فقــه نیــز تشــهیر تنهــا در برخــی جرائــم معیــن ،آن
هــم بــرای محکومــان پذیرفتــه شــده ،کــه شــامل متهمــان
مذکــور آن هــم در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی نمیشــود.

چرا دولت بی سر ؟! درخواست استعفای رئیس جمهور ،طرح آمریکایی است

حسین شریعتمداری ،مدیرمسئول روزنامه کیهان:
دولت بیسر (HEADLESS GOVERMENT) نام پروژهای است که آمریکا و متحدانش با هدف تنشآفرینی و ایجاد ناامنی و
بیثباتی برای سه کشور ایران ،لبنان و عراق تهیه کرده و اجرای آن را از چند ماه قبل کلید زدهاند.
با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی را در بسیاری از موارد ناکارآمد میدانیم ،سؤال این است که چرا طیفهای یادشده
داخلی و دشمنان بیرونی در استعفای روحانی همصدا شدهاند؟! کدام انسان کمعقلی میتواند باور کند که آنها با انگیزه
خیر و صالحو در پی رفع مشکالت به میدان آمده و استعفای آقای روحانی را فریاد میزنند؟! و آیا میتوان کمترین
تردیدی داشت که آنچه طیفمورد اشاره داخلی و دشمنان قسمخورده بیرونی را در نقطه استعفای رئیسجمهور
گردهم آورده است همان طرح آمریکایی «دولتبیسر» است؟!
اکنون و باالخره سخنی برادرانه با طیف امیدآفرین نمایندگان متعهد و انقالبی مجلس شورای اسالمی در میان است و
آن اینکه آیاتصور نکرده و یا الاقل احتمال نمیدهید که تصمیم اخیر شما عزیزان بزرگوار برای استیضاح رئیسجمهور
آب ریختن ناخواستهبه آسیاب توطئه «دولت بیسر» دشمن باشد؟! تردیدی نیست که ناکارآمدی برخی از دولتمردان
و بیتوجهی دولت به مشکالتپیشروی مردم انگیزه شما در استیضاح رئیسجمهور است .اما ،آیا برای پیشگیری از این
نتیجه تلخ که خدای ناخواسته ،حاصلکارتان به سبد دشمن ریخته شود نیز فکری کردهاید؟!

تکذیبمیکنم!
سید محمد تحقیقی
کارشناسی مدیریت

اواخــر شــهريور بــود كــه مصاحبــه احمــدي نــژاد بــا راديــو فــردا
منتشــر شــد  .در ايــن مصاحبــه كوتــاه احمــدي نــژاد بــه عــدم
موافقتــش بــا حصــر ســران فتنــه اشــاره كــرد و هميــن طــور
نســبت بــه مســائل مختلــف ماننــد انتخــاب بيــن ترامپ يــا بايدن
و روابــط اســرئيل و امــارات و غيــره موضــع گيريهايــي كــرد كــه
بــه زعــم نويســنده ديگــر اهميتــي بــراي هيــچ كــس نــدارد .او كه
چنــدي پيــش نيــز مصاحبـهاي بــا يــك خبرنــگار موســيقي انجام
داده بــود و بــا صحبــت هايــي نظيــر عــدم مخالفتــش با بازگشــت
خواننــدگان بــه فرنــگ رفتــه و  ...بــاز هــم تــا حــدي توانســته بــود
نــام خــودش را در رســانه هــا مطــرح كنــد  ،تمــام شــده تــر از
هميشــه بــه نظــر ميرســد.
بــراي بررســي چرايــي ايــن صحبــت هــا نخســت بايــد به  9ســال
پيــش برگرديــم  .او در ارديبهشــت مــاه ســال  90كــه بــا قهــر 11
روزه اش بــه دليــل ايســتادگي رهبــري در مقابــل عــزل مصلحي (
وزيــر وقــت اطالعــات) ،بخــش عمــده اي از اعتبــار و محبوبيتــش
را نــزد جوانــان حــزب اللهــي و انقالبــي از دســت داد و بــا كارهــاي
نامتعارفــي از قبيــل دعــوا بــا الريجانــي در مجلــس روز بــه روز
جايگاهــش نــزد ايــن قشــر افــول پيــدا كــرد .ايــن مســئله ادامــه
دار بــود تــا ســال  96كــه علــي رغــم مخالفــت علنــي رهبــري
بــا بازگشــت رييــس جمهــور ســابق بــه عرصــه قــدرت و كانديــد
شــدن بــراي انتخابــات دور دوازدهــم ،او بــه وزارت كشــور رفــت و
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 5سیاست داخلی
ثبــت نــام كــرد .ايــن قبيــل اقدامــات نشــان از ايــن داشــت كــه
احمــدي نــژاد  84تــا  88بــه تاريــخ پيوســته اســت و ديگــر از آن
مــرد مقتــدر كــه وقتــي در دانشــگاه كاليفرنيــاي آمريــكا صحبــت
ميكــرد هــزاران نفــر او را تشــويق ميكردنــد خبــري نيســت .
ايــن افــول در مواضــع و اقدامــات ،بالطبــع جايــگاه احمــدي نــژاد
را نــزد حاميــان گذشــته اش تنــزل ميــداد و او ميبايســتي بــراي
بازگشــت بــه قــدرت فكــر جديــدي را در ســر ميپرورانــد.
امــا عملكــرد ســه ســال اخيــرش نــه تنهــا جايگاهــي بــراي او نــزد
روشــنفكران دســت و پــا نكــرده؛ بلكــه واكنش-هــاي بــه شــدت
منفــي آنــان در فضــاي مجــازي در قبــال مواضــع نســخه جديــد
احمــدي نــژاد نشــان ميدهــد او بيــش تــر در چاهــي كــه ســال
90بــراي خــود كنــده فــرو مــي رود.
مضــاف بــر ايــن توييــت هــاي عجيــب وغريبــش ماننــد تبريــك
تولــد مايــكل جكســون (ســتاره ســابق بســكتبال آمريــكا) يــا
تســليت مــرگ كوبــي برايانــت و مــرگ رپــر آمريكايــي بيــش تــر
دســتمايه خنــده مــردم در فضــاي مجــازي ميشــود.
در كل بــه نظــر مــي رســد احمــدي نــژاد نــه تنهــا شانســي
بــراي تبديــل شــدن بــه اوليــن رييــس جمهــور تاريــخ كــه
دوبــاره بــه جايگاهــش برگشــته را نــدارد  ،بلكــه تفــاوت هــاي
بنيادينــش نســبت بــه دوران رياســت عمــا احتمــال ايــن كــه
او را يــك فعــال سياســي موثــر بــر افــكار عمومــي بدانيــم را نيز
از بيــن ميبــرد.
در پايــان نگارنــده بــر ايــن بــاور دارد كــه بهتــر اســت ســخنان
احمــدي نــژاد را ديگــر جــدي نگيريــم و بــه مســائل مهــم تــري
بپردازيم!

روحانیمتشکریم
محمد امین مهرعلی تبار
کارشناسی حقوق

گاهــی بــا خــودم مــی گویــم ای کاش «حــرف» ،مفــت و
رایــگان نبــود .ای کاش کاالیــی بــود کــه بــرای اســتفاده از
آن بایــد بهایــی پرداخــت کــرد .اینگونــه خیلــی از مشــکالت
حــل مــی شــد .مشــکل دروغ گویــی ،مشــکل وعــده ســر
خرمــن دادن ،مشــکل توجیــه کــردن ،مشــکل آدرس غلــط
دادن و صدهــا مشــکل دیگــر کــه اگــر حــرف ،مفــت نبــود
حــل مــی شــدند...
و ایــن مســئله از همــه بیشــتر در بیــن مســئولین مــا رائــج
اســت کــه روزی یــک طــور حــرف میزننــد و روز دیگــر ،طــور
دیگــر .تاریــخ از یــاد نمــی بــرد کــه ســال ۹۲و در جریــان
انتخابــات ریاســت جمهــوری آن ســال ،آقــای روحانــی قســم
جاللــه خــورد و گفــت کــه واهلل اگــر مشــکالت کشــور راه
حــل نداشــت ،کاندیــد نمــی شــدم! .بزرگــواری کــه ادعــا مــی
کــرد کلیــد حــل مشــکالت را در جیبــش دارد و بــا قابلیــت
ویــژه ای کــه در بلــد بــودن زبــان دنیــا دارد ،مــی توانــد بــا
تعامــل و مذاکــره بــا کدخــدا ،تمــام مشــکالت مــردم را حــل
کنــد؛ حتــی مشــکل آب خــوردن مــردم را!
حــال بــا ان وعــده هــای ســرخرمن ،هفــت ســال از عمــر
دولــت ســپری شــد .هفــت ســالی کــه صــرف میــوه دادن
درخــت برجــام شــد .ولــی میــوه ای نــداد کــه نــداد .حتــی
آب ســنگین اراک را کــه حاصــل خــون دل هــای شــهدای
دانشــمند مــا بــود ،بــه پــای ایــن درخــت عقیــم ریخــت؛
ولــی فایــده نداشــت .ذات ایــن درخــت بــی ثمــر بــود؛ انســان
کاج بــکارد و انتظــار گالبــی دادن از آن داشــته باشــد؟!
آنقــدر ایــن واقعــه بــرای دولتمــردان دردآور بــود کــه در ایــن
ایــام ،دیگــر هیــچ کــدام از پدرخوانــدگان ایــن فرزنــد در
جنیــن مــرده ،حتــی فاتحــه ای هــم برایــش نمــی خواننــد.
اشــتباه آنجــا رخ داد کــه تمــام امــورات کشــور پیونــد خــورد
بــه برجــام و امضــای فریبــکاران آمریــکای و دوســت نمایــان
اروپایــی شــد تضمیــن .اشــتباه آنجــا رخ داد کــه دولــت طرح
جایگزنــی بــرای پیشــبرد امــور کشــور پیــش بینــی نکــرد.
دولــت اینجــا آدرس را اشــتباه رفــت!.
هفــت ســال بــه همیــن منــوال گذشــت و حــال در ســال
آخــر دولــت افســرده تدبیــر و امیــد ،رئیــس جمهــور از
مــردم مــی خواهــد کــه لعــن و نفریــن خــود را بــه آدرس
کاخ ســفید پســت کننــد .چــرا کــه تمــام مشــکالت مــا زیــر
ســر آمریکاســت! طرفنــد خوبــی بــرای فــرار از پاســخگویی
ســت! در چهــار ســال اول ،تمــام مشــکالت زیــر ســر دولــت
قبــل اســت و در چهارســال دم هــم زیــر ســر قــدرت هــای
خارجــی. ...

آقــای روحانــی میگویــد کــه بــرای مشــکالت کشــور آدرس
غلــط ندهیــد .امــا ایــن آدرس آقــای روحانــی ســت کــه غلــط
اســت .ایشــان همــان اول هــم بــا همیــن ادرس شــروع بــه
حرکــت کردنــد .روحانــی آمریــکا را هــم مســئول مشــکالت
مــی دانســت و مــی دانــد ،و هــم مرجــع راه حــل بــرون
رفــت از مشــکالت مــی دانســت و همچنــان مــی دانــد .آقــای
روحانــی کلیــد حــل مشــکالت را در خــارج مــی جســت .در
حالــی کــه در طــول ایــن ســال هــا ،هــم رهبــری معظــم

انقــاب و هــم دیگــر دلســوزان کشــور ،بارهــا هشــدار داده
بودنــد کــه کلیــد حــل مشــکالت در داخــل کشــور اســت.
ولــی کــو گــوش شــنوا! بــا ریســمان پوســیده ای بــه چــاه
مذاکــره بــا شــیطان رفتنــد کــه پیشــینیان هــم رفتــه بودنــد
و زخمــش را هــم خــورده بودنــد .تاریــخ همیــن اســت .از
آن عبــرت نگیــری ،محکــوم بــه تکــرار و تجربــه دوبــاره آن
هســتی. ...
و حــال مــا ماندیــم و رئیــس جمهــوری کــه همــه مشــکالت

و معضــات حــال کشــور را گــردن هــر کســی و هــر نهــادی
غیــر خــودش مــی انــدازد و آنقــدر از خــودش مطمئــن اســت
کــه حتــی حاضــر نیســت یــک عذرخواهــی کوچــک هــک از
مــردم بکنــد .مردمــی کــه به وعــده هــای زیبــا و دلفریــب دولت
چشــم امیــد بســته بودند و حــال از رأای خود پشــیمان هســتند!
حــال مــا ماندیــم و رئیــس جمهــوری کــه مجبوریــم تــا ۱۴۰۰
او را تحمــل کنیــم.
واقعا متشکریم روحانی.!...

دروغ و اتهامزنی بخشی از شیوه مدیریت ترامپ شده است

ت تیر
دوهفتهنامه سیاسیدانشجویی هف 
سالدوم/شمارهسیزدهم/مهرماه99
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محمد کاشانی
کارشناسی حقوق

در  ۱۴مــرداد  ۱۳۹۹انفجــار  ۲۷۵۰تــن آمونیــوم نیتــرات در بنــدر
بیــروت باعــث بــه وجــود آمــدن یــک تــراژدی بــزرگ در تاریــخ
لبنــان شــد .کشــته شــدن بیــش از  ۲۰۰نفــر و زخمی شــدن بیش
از  ۷۰۰۰نفــر در ایــن حادثــه ،صحنــه دردناکــی را بــرای همه لبنانی
هــا رقــم زد .همیــن امــر موجــب آن شــد کــه برخــی گــروه هــای
سیاســی داخلــی و دولــت هــای خارجــی بــا اســتفاده از فضــای بــه

«باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا:
رئیس جمهور سابق آمریکا بامداد روز پنجشنبه (به وقت تهران) در سخنرانی در حمایت از نامزدی «جو
بایدن» برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به انتقاد از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پرداخت.
وی که در شهر «فیالدلفیا» در ایالت پنسیلوانیا صحبت میکرد ،گفت« :ترامپ به هرکسی که از وی
حمایت نکند توهین کرده یا آنکه وی را به زندان تهدید میکند .این رفتار عادی یک رئیس جمهور
نیست».
رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه گفت« :دروغ و اتهام زنی بخشی از مدیریت ترامپ و معاونانش شده و
باید با مشارکت گسترده در انتخاباتی آتی هیچ گونه جای تردیدی باقی نماند».
وی اضافه کرد« :این شرم آور است که زمانی که مردم به بیمه درمانی نیاز دارند ،آن را از آنها بگیرید.
ترامپ قادر به جدی گرفتن کار نیست .اگر کسانی که قرار است رهبران ما باشند هر روز دروغ بگویند،
دموکراسی ما کارایی نخواهد داشت».

جنگ قدرت بر سر عروس خاورمیانه

وجــود آمــده از مــوج احساســات مــردم اســتفاده و آن را بــه ســمت
دلخــواه خــود جهــت دهــی کننــد.
گــروه هــای سیاســی لبنــان در ســال  ۱۹۸۹در اتفاقیــه ای تحــت
عنــوان طائــف ،پــس از جنــگ خانمــان ســوز داخلــی توافــق کردند
کــه قــدرت سیاســی در کشــور بــه طــور مســاوی بیــن گــروه
هــای مختلــف تقســیم شــود .بــه همیــن ترتیــب بــود کــه کرســی
ریاســت جمهــوری بــه مســیحیان ،نخســت وزیــری بــه اهل ســنت
و پارلمــان بــه شــیعیان رســید و بنــا بــر ایــن بــود کــه وزارت خانــه
هــا و کرســی هــای مجلــس نیــز بــه شــکل مســاوی بیــن مذاهب و
طوائــف مختلــف لبنانی تقســیم شــود.

از ســال  ۲۰۰۶و بعــد از پیــروزی جنــگ  ۳۳روزه بــا رژیــم
صهیونیســتی توجــه و عالقــه مــردم بــه ســمت گــروه هــای شــیعه
بیشــتر شــد و همیــن امــر موجب شــد که بعضــی احزاب سیاســی
احســاس خطــر کــرده و از هــر موقعیتــی بــرای تخریــب یکــی از
قدرتمنــد تریــن احــزاب سیاســی لبنــان اســتفاده کننــد.
بــا روی کار آمــدن ترامــپ در آمریــکا و تغییــر در اوضــاع کشــورهای
منطقــه در اثــر تحریــم هــای اقتصــادی ،رکــود بــی ســابقه ای بــا
بــاال رفتــن قیمــت دالر در لبنــان ایجــاد شــد .ایــن مســئله در کنار
فســاد مالــی در کشــور و نبــود نظــارت و کنتــرل بــر ســرمایه هــای
ملــی و همچنین دســت داشــتن برخــی چهره هــای داخلــی لبنان

در تشــدید ایــن وضــع ،موجــب شــکل گیــری اعتراضــات مردمــی
شــد .برخــی احــزاب سیاســی لبنــان خصوصــا ائتــاف  ۱۴مــارس
ســعی در مقصــر جلــوه دادن حــزب اهلل و ایــران داشــتند امــا احزاب
سیاســی حامــی مقاومــت ،فســاد هــای مالــی و همچنیــن دخالــت
کشــورهای غربــی را موجــب وضــع بــه وجــود آمــده میدانســتند.
تحریــک مــردم توســط گــروه هــای سیاســی علیــه دولــت وقــت در
لبنــان کــه حمایــت گــروه هــای شــیعه را در اختیــار داشــت ســبب
شــد کــه مــردم بــا حضــور در خیابــان هــا خواســتار ســقوط دولــت
و تغییــر در وضــع معیشــتی خــود شــوند .بــا شــروع همــه گیــری
ویــروس کرونــا ایــن اعتراضــات کمرنــگ شــد امــا بــا انفجــار بنــدر
بیــروت و مــوج احساســی بعــد از آن و همچنیــن متهم کــردن حزب
اهلل بــه نقــش داشــتن در ایــن حادثــه ،اعتراضــات از ســر گرفته شــد.
حضــور امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــور فرانســه در بیــروت بعــد
از حادثــه انفجــار و ســخنان تحریــک آمیــز او موجــب شــد کــه
تحــوالت در لبنــان بــا ســرعت بیشــتری رخ بدهــد و درگیــری هــا
بیــن گــروه هــای سیاســی بیشــتر شــود .مکــرون بــا دادن ضــرب
العجــل بــه گــروه هــای لبنانــی و دخالــت آشــکار در مســائل داخلی
ایــن کشــور خواســتار تغییــر در وضــع کنونــی شــد .ایــن تنــش
هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه بعــد از اســتعفای تعــدادی از وزرا
و نماینــدگان پارلمــان ،حســن دیــاب نخســت وزیــر لبنــان  ۳روز
بعــد از ســفر مکــرون و در اثر تظاهرات گســترده خیابانی اســتعفای
دولــت را اعــام کنــد.
در ایــن میــان دولــت آمریــکا بــا تهدیــد احزاب سیاســی این کشــور
بــه قــرار گرفتــن در لیســت تحریــم در صــورت همــکاری بــا حــزب
اهلل و ســایر گــروه هــای حامــی مقاومت ســعی دارد نقش فرانســه را
در اصــاح سیاســی لبنــان کمرنــگ کنــد تــا ایــن اصالحــات را بــه
ســمت دلخــواه خــود هدایــت کنــد و همیــن امــر موجــب شــد که
نخســت وزیــر بعــدی لبنــان ،مصطفــی ادیــب بعــد از بــی نتیجــه
مانــدن تــاش هــای خــود در تشــکیل کابینه جدیــد و مذاکــرات با
احــزاب سیاســی اســتعفای خــود را اعــام کنــد.
بــا وجــود حمایــت گــروه هــای شــیعه از طرح پیشــنهادی فرانســه
بــرای اصــاح ســاختار سیاســی در لبنــان ،بــه نظــر نمیرســد کــه
بــا دخالــت کشــورهای خارجــی و همچنیــن ســهم خواهی بیشــتر
بعضــی احــزاب سیاســی بــه زودی شــاهد تشــکیل دولتــی مقتــدر
در لبنــان باشــیم و ایــن امــر در شــرایط اقتصــادی موجــود خصوصا
بعــد از انفجــار بیــروت شــرایط را بــرای مــردم ایــن کشــور ســخت
تــر خواهــد کــرد.

قره باغ؛ آتش زیر خاکستر

علی پورمند
کارشناسی حقوق

حــاال تقریبــا چیــزی حــدود ده روز از شــعلهور شــدن مجــدد آتــش
زیـ ِر خاکســت ِر مناقشــه قــره بــاغ میگــذرد.
امــا ایــن بــار شــرایط سیاســی منطقــه قفقــاز و غــرب آســیا ،دارای
شــرایطی متفــاوت نســبت بــه شــروع ایــن مناقشــه در ســال هــای
پایانــی دهــه  ۸۰میالدیســت .اســراییل تبدیــل بــه بازیگر اساســی
فتنههــای منطقــه شــده ،ســعودی هــا در پــی ایجــاد رویــهای
متفــاوت از قبــل در سیاســتهای داخلــی و منطقــهای شــان
هســتند ،در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس داعــش ســر بــرآورده
و درنهایــت اردوغــان درپــی داعیــه داریِ خالفـ ِ
ـت اســامی ســت.
شــرایطی کــه از ظواهــر آن نیــز پیداســت در صــورت
کوچکتریــن حرکــت اشــتباهی از ســمت دولتهــای منطقــه
ای میتوانــد آنهــا را در نقطــه تمرکــز فشــارهای سیاســی و
بیــن المللــی قراردهــد .امــا قصــه اینبــار از چــه قــرار اســت؟
مناقشــه جدیــد ایــن بــار ،هفتــه پیــش در ســاعات ابتدایــی روز ۲۷
ســپتامبر ( ۶مهــر )  ۲۰۲۰بــا تبــادل آتــش در خط تمــاس نیروهای
آذربایجانــی و ارمنســتانی شــروع شــد .بعدتــر حمــات هوایی طرف
آذربایجانــی ادامــه یافــت و بــا بــه درازا کشــیدن حمــات ،تقریبــا
همــه مطمئــن شــدند کــه آتــش زیــر خاکســتر قــره بــاغ گویــا
دوبــاره شــعله ور شــده اســت.
پیشــینه تاریخــی ایــن درگیــری را میت ـوان بــه ســالهای پایانــی
دهــه هشــتاد میــادی مربــوط دانســت .در ســال  ۱۹۸۸بــود کــه
ارمنســتان تــاش کــرد بــا جبهــه بنــدی نیروهــای ارمنی مقیــم قره
بــاغ و ارتــش ارمنســتان رســما اقـدام بــه اشــغال قــره بــاغ و بعدتــر
الحــاق آن بــه جمهــوری ارمنســتان کنــد .در طی ایــن جنگ خونین
کــه بــه مـوازات آن فاجعــه هایی مثــل فاجعــه خوجالــی ( )۱۹۹۲نیز
رخ دادنــد ،چیــزی حــدود  ۳۵۰۰۰نفــر کشــته شــده و بالــغ بــر
هشـتصد هـزار نفــر در مناطــق مــورد مناقشــه آواره شــدند.

بعدتــر بــا ورود نهادهــای بیــن المللــی و بــه خصوص ســازمان ملل
متحد ،ارمنســتان رســما توســط این ســازمان ها اشــغالگر شــناخته
شــد .تــا جایــی کــه بــه طــور کلــی میتــوان گفــت همـهی چهــار
قطعنامــهی تصویــب شــده در ســال  - ۱۹۹۳اعــم از قطعنامــه
هــای  - ۸۸۴ ،۸۷۴ ،۸۵۳ ،۸۲۲بــر خــروج کامــل نظامیــان ارمنی از
منطقــه قرهبــاغ تاکیــد داشــت.
ایــن قطعنامــه هــا بــا ســرباز زدن طــرف ارمنــی و بــه پشــتوانه البــی
هــای سیاســی منطقــه ای ،مســکوت مانــد و عملــی نشــد و در طول
تمــام  ۲۷ســالی کــه از ماجـرا میگــذرد ایــن درگیــری هــا در مناطق
مــورد مناقشــه ادامــه داشــت تــا اینکــه هفتــه گذشــته و از ســاعات
ابتدایــی روز  ۲۷ســپتامبر ،ایــن بــار بــر خــاف تاریــخ معاصــر ایــن
منطقــه ،جمهــوری آذربایجــان درگیــری را شــروع کــرد کــه توســط
ایــن کشــور بــه پایــان اشــغالگری ارمنســتان تعبیــر میشــود.
ایــن بــار امــا طبــق مقدمــه پیشگفتــه؛ شــرایط بســیار متفــاوت
از آن چیزیســت کــه در  ۱۹۸۸بــوده اســت.طبق اخبــار روزانــه
طرفیــن درگیــر ،اینبــار نقــش گروههــای خارجــی در ایــن منازعــه
بیــش از پیــش بــه نظــر میرســد
رســانه هــای ارمنــی و اروپایــی از حضــور نیروهایــی مثل ارتــش آزاد
ســوریه ،لشــکر حمــزه و دیگــر گــروه هــای تروریســتی ســوری در
صــف ارتــش آذربایجــان خبــر میدهنــد .در مقابــل نیــز ســازمان
اطالعــات جمهــوری آذربایجــان ( )MTNادعاهایــی مبنــی بــر حضور
پکک و پــژاک در بیــن نیروهــای ارمنــی در قــره بــاغ
نیروهــای 
مطــرح کــرده اســت .ادعاهایــی کــه تقریبــا هــردو طــرف بــه نوعــی
گ هســتند.
منکــر واقــع بــودن آنهــا در میــدان جنـ 
حــاال بایــد دیــد در میانـ ه ایــن بلبشــوی منطقــه ای ،دولــت ایــران
کــه موضــع او همــواره حاکــی از حمایــت همــه جانبــه از صلــح
در منطقــه قــره بــاغ و تاکیــد بــر آزادســازی خــاک هــای اشــغالی
آذربایجــان بــوده اســت چــه نقشــی را در حــل ایــن مناقشــه
و جلوگیــری از تنــش افزایــی آن خواهــد کــرد؟ تنشــی کــه اگــر
ســر و پــا بگیــرد ایــران را بــه عنــوان همســایه مشــترک دو طــرف
درگیــر ،در تنگنــای سیاســی اجتماعــی خاصــی قــرار خواهــد داد.

از طرفــی جمهــوری اســامی ایــران کــه از ابتــدا بــر حمایــت از
مســلمانان و آزادســازی ســرزمین هــای اشــغالی مســلمین تاکیــد
داشــته بایــد بتوانــد بــا تکیــه برهمیــن خــط مشــی همیشــگی،
تــرک زبانــان کشــور خودمــان را اقنــاع کنــد و از طرفــی دیگــر
بتوانــد ارمنســتان را کــه در طــول چندســال اخیــر نقشــی نســبتا
کلیــدی در روابــط دیپلماتیــک کشــورمان بــا دول خارجــی داشــته

اســت را در راســتای منافــع ملــی کشــورمان بــه کار بگیرد.مهمــی
کــه بــه لطــف دســتگاه دیپلماســی کشــورمان تقریبــا در چنــد
ســال اخیــر توانســته بــا نمــره قبولــی نســبتا خوبــی ،محقق شــود.
حــاال بایــد منتظــر بــود و دیــد کــه ایــن درگیریهــا ایــن بــار
قــرار اســت نقطـهای بــر پایــان قصــه قــره بــاغ باشــند یــا نــه صرفــا
آوردگاهــی بــرای جنــگ نیابتــی نیروهــای منطقــه ای؟

ایران و روسیه تالش میکنند تا در انتخابات آمریکا مداخله کنند

«جان راتکلیف» مدیر اطالعات ملی آمریکا:
مدیر اطالعات ملی آمریکا مدعی شد که ایران و روسیه تالش کردند تا در انتخابات ۲۰۲۰ریاست جمهوری آمریکا مداخله کنند.
وی که در کنفرانس خبری درباره موضوع امنیت انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد ،افزود« :ایران و روسیه بخشی از
اطالعات مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در اختیار دارند».
این مقام آمریکایی در ادامه ادعاهایش گفت که تهران اقدام به ارسال ایمیلهایی به مشارکت کنندگان در انتخابات با هدف
ارعاب آنها ،شعله ور کردن ناآرامیهای اجتماعی و آسیب رساندن به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا کرده است.
راتکلیف گفت که ایران پشت فیلم ویدئویی است که نشان میدهد افراد میتوانند رای تقلبی خود را حتی از خارج کشور
بدهند.
مقامات آمریکایی پیش از این نیز بارها مدعی شدهاند کشورهایی همچون روسیه ،چین و ایران در تالش هستند در انتخابات
ریاست جمهوری ماه آینده آمریکا مداخله کنند.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که از زمان به قدرت رسیدن ،کشورش را وارد جنگ تجاری با چین کرده است ،مدعی
شده در حال حاضر تمرکز رسانهها باید بر روی چین باشد و روسیه نقش چندانی در این مسئله ندارد.

عادیسازیروابط
اعراببااسرائیل
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سیاست خارجی

تو کز محنت دیگران بی غمی

سید مهدی اسم حسینی
کارشناسی علوم سیاسی

عربســتان ،قطــر ،بحریــن و امــارات بیــش از  ۳۰ســال اســت کــه بــا
اسـرائیل ارتبــاط جــدی دارنــد و ایــن موضــوع اتفــاق تازهای نیســت.
گفتــه میشــود قطــر و اســرائیل اتاقهــای بازرگانــی مشــترک
دارنــد .در رابطــه بــا جنــگ  33روزه نیــز اعــام شــد کــه ســوخت
جنگندههــای اسـرائیلی توســط عربســتان ســعودی تامیــن شــد.
امــا نکتــه خــاص ایــن اتفــاق ،آشکارســازی آن اســت .حــدود ۲۵
ســال بعــد از اینکــه مصــر ،اردن و مراکــش بــه عادیســازی روابــط
بــا اســرائیل پرداختنــد و ســفارتخانههای دو طــرف بازگشــایی
شــد ،ایــن بــرای نخســتینبار اســت کــه عادیســازی بــه صــورت
آشــکارا انجــام میگیــرد.
ی روابــط مصــر و دو
بــا سلســله حوادثــی کــه پــس از عادیســاز 
کشــور دیگــر بــا اســرائیل رخ داد ،دیگــر کشــوری حاضــر نبــود
هزینــهای بــرای عادیســازی آشــکار بپــردازد .موضوعــات غــزه،
لبنــان و بیــداری اســامی نیــز بــه ایــن کشــورها اجــازه نم ـیداد
کــه در بحــث عادیســازی اقــدام آشــکار انجــام بدهنــد .بیــداری
اســامی ،موضوعــات صلــح و عادیســازی روابــط را بــه حاشــیه
رانــد.
از ایــن رو ،ایــن اتفــاق یــک پیــروزی بــرای رژیــم صهیونیســتی بــه
حســاب میآیــد .ترامــپ عادیســازی روابــط امــارات و کشــورهای
عربــی با اســرائیل را معاهــده ابراهیم نام گذاشــته اســت" .ابراهیم"
اشــارهای بــه ایــن موضــوع دارد کــه مســلمانان و یهودیــان ،هــر دو
فرزنــدان اســحاق و ابراهیــم هســتند .در واقــع بــه آن وجــه تاریخی
نــگاه دارد ،تــا عــدم مشــروعیت رژیم صهیونیســتی را پوشــش دهد.
عادیســازی روابــط بــرای رژیــم صهیونیســتی و نــه امــارات یــک
پیــروزی بــزرگ اســت؛ چــرا کــه موجودیــت اســرائیل وابســته بــه
عادیســازی روابــط اســت .ایــن رژیــم پــس از مدتهــا تــاش
توانســته یــک کشــور را آشــکارا بــا خــودش همــراه ســازد .ضمــن
اینکــه گفتــه میشــود کشــور عمــان هــم اعــام کــرده در آینــده
بــه عادیســازی روابــط خواهــد پرداخــت .البتــه بــه نظــر میرســد
عمــان در حــال بررســی شــرایط اســت و در صورتــی کــه ایــن
عادیســازی هزینههایــی بــرای امــارات نداشــته باشــد ،آن کشــور
نیــز عادیســازی خواهــد کــرد.
سـران قدیمــی کشــورهای عــرب بــه دلیــل بدنامــی کــه برایشــان
داشــت آشــکارا بــه آمریــکا تکیــه نمیکردنــد ،اما نســل جوان سـران
کشــورهای عربــی کــه در راس آن محمد بن ســلمان اســت دیگر آن
هـراس بدنامــی را ندارنــد ،آشــکارا بــه غــرب تکیــه میکنند .امــارات
هــم بــه آشــکار کــردن عادیســازی روابــط بــا اسـرائیل میپــردازد.
از ایــن رو بــه نظــر میرســد کــه آشکارســاختن عادیســازی
روابــط بــا اســرائیل ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .البتــه ایــن موضــوع
ارتبــاط مســتقیمی بــا عملکــرد جمهــوری اســامی ایــران دارد؛
چراکــه ایــران قــدرت منطق ـهای اســت.
عادیســازی روابــط نــه تنهــا بــر محــور مقاومــت اثــر نخواهــد
داشــت ،بلکــه محــور را رادیکالتــر خواهــد کرد .رژیم صهیونیســتی
در مقابلــه بــا حمــاس هــرگاه کــه بــه بنبســت میرســید ،از نفــوذ
عربســتان و دیگــر کشــورهای عربــی بــرای مهــار حمــاس اســتفاده
میکــرد .حــال اگــر کشــورهای عربــی بــه عادیســازی بپردازنــد،
دیگــر آن نفــوذ را نخواهنــد داشــت و حمــاس و دیگــر گروههــای
مقاومــت آزادتــر عمــل خواهنــد کــرد .البتــه امــارات در ایــن رابطــه
نقــش آنچنانــی نــدارد و اقــدام امــارات بیشــتر تعریــف وضعیــت
بــا ایــران اســت ،امــا اگــر عربســتان ،عمــان و قطــر در ادامــه بــه
عادیســازی روابــط بپردازنــد ،محــور مقاومــت رادیکالتــر خواهــد
شــد.
امــارات از عادیســازی روابــط بــه دنبــال تعریــف وضعیــت خــود
بــا ایــران اســت ،امــا بــه اشــتباه در حــال متمایــل ســاختن هرچــه
بیشــتر برخــی از گروههــای محــور مقاومــت بــه ایــران اســت .به هر
حــال برخــی از گروههــای محــور مقاومــت روابطــی بــا کشــورهای
عربــی دارنــد کــه عادیســازی روابــط ،ارتبــاط گروههــای مقاومــت
بــا آنــان را قطــع خواهــد کــرد و آنــان بیشــتر بــه ایــران تکیــه
خواهنــد کــرد و تــوزان قــوا بــه هــم خواهــد ریخــت.
مهمتــر از همــه اینهــا اتفاقاتــی اســت کــه در ســالهای آینــده
انشــاهلل رخ خواهــد داد و آرایــش سیاســی منطقــه را تغییــر
میدهــد .رخ دادن ایــن اتفاقــات ،بزرگتریــن هزینــه بــرای امــارات
و دیگــر کشــورهای در ارتبــاط بــا اســرائیل خواهــد بــود .نخســت
موضــوع ادلــب در ســوریه ،دوم جنــگ یمــن و ســوم خــروج آمریکا
از عــراق اســت .هــر ســه موضــوع اگــر بــه نفــع محــور مقاومــت
بــه پایــان برســد کــه تاکنــون در ایــن مســیر پیــش مـیرود ،ایــن
کشــورها ضربههــای ســختی دریافــت خواهنــد کــرد.

مصطفی دانشفر
کارشناسی حقوق

حــدود  ۲۰ســال پیــش در  ۳۰ســپتامبر ســال  ۲۰۰۰میــادی
واقع ـهای اســفناک در فلســطین عزیــز رخ داد کــه قلــب تمــام
شــنوندگان یــا بیننــدگان واقعــه را فــارغ از دیــن و مذهــب
و ملیــت آنهــا بــه درد آورد؛ همانهایــی کــه هنــوز اندکــی
انســانیت در وجودشــان باقــی مانــده بــود .البتــه آن اتفــاق فقــط
مــی توانســت گوشـهای از جنایــات رژیــم باطــل و اشــغالگر قدس
بــر علیــه بشــریت و انســانیت را نشــان بدهــد نــه تمــام آن را.
فیلمهــای باقــی مانــده "محمــد الــدوره" نوجــوان و بهتــر اســت
بگوییــم کــودک فلســطینی را نشــان مــی دهنــد کــه در یــک
صحنـهی درگیــری ،مظلومانــه گرفتــار شــده اســت؛ وضعیتــی
خــاص کــه مــی توانــد حتــی شــجاعترین مــردان جنگــی را هم
بــه وحشــت و هــراس بینــدازد امــا او همچنــان تقــا و تــاش
مــی کنــد جانــش را نجــات دهــد امــا بــه راحتــی آب خــوردن
توســط موجوداتــی کــه بیانصافــی اســت نــام انســان بــر آنهــا
نهــادن مــورد اصابــت گلولــه قــرار مــی گیریــد و در همــان
ابتــدای مســیر زندگیــش بــا تمــام آرزوهــا و خواســتههای
معصومان ـهاش بــه کام مــرگ کشــیده مــی شــود.
مســئله مــورد بررســی مــا در ایــن نوشــته بحــث راجــع بــه
صحــت ادعــای ثبــت کننــدگان ایــن وقایــع یــا اینکــه آیــا قاتل
ایــن کــودک از کارگــزاران رژیــم صهیونیســتی بــوده یــا خیــر
نیســت! هرچنــد کــه ایــن مســائل نیــز بســیار حائــز اهمیــت و
در جــای خــود بســیار بحــث برانگیــز هســتند امــا در اینجــا
تفحــص پیرامــون آن را بــه دادگاههــا و محاکــم و ســازمانهای
بیــن المللــی کــه در ایــن زمینــه تخصــص بیشــتری دارنــد می
سپاریم.
موضــوع مــورد بحــث مــا بســیار فراتــر از ایــن قبیــل مســائل
اســت .ســوال مــا ایــن اســت کــه ســهم کــودکان فلســطینی
و یــا حتــی کــودکان دیگــر مناطــق جنــگ زده دنیــا از ایــن

جهــان چیســت؟ آیــا نصیــب آنهــا از ایــن جهــان بایــد تنهــا
تــرس و اضطــراب و وحشــت پیدرپــی باشــد؟ آیــا آنهــا حــق
ندارنــد در ایــن چنــد صباحــی کــه مهمــان ایــن جهــان فانــی
هســتند بــا شــرافت و کمالــی در حــد انســان زندگــی کننــد؟
آن هــم اگــر بخــت بــا آنهــا یــار باشــد و در همــان آغــاز مســیر،
بــه سرنوشــت "محمدهــا" دچــار نشــوند .نکتـهی اصلــی ســخن
مــا ایــن اســت کــه اساسـاً کــودکان نبایــد قربانــی درگیریهــا
باشــند فــارغ از ملیــت و نــژاد و زبانشــان.
مگــر نــه اینکــه مــا مســلمانها عقیــده داریــم انســان خلیفـهی
خداونــد در زمیــن اســت و غیــر مســلمانها هــم بــه فراخــور
تفســیرهایی کــه از جهــان هســتی دارنــد ،انســان را در
محوریــت عالــم مــی داننــد؟
پــس ایــن چگونــه خلیف ـهای اســت؟ آیــا لیاقــت محــور عالــم
هســتی بــودن ایــن اســت؟ مگــر اینکــه کــودکان متولــد شــده
یــا درگیــر در جنگهــا را خــارج از نــوع انســان بدانیــم کــه
هرکــس چنیــن ذهنیتــی داشــته باشــد قطع ـاً خــودش فاقــد
روح انســانی اســت و در واقــع حیوانیســت کــه در کالبــد
انســانها رســوخ کــرده.
بایــد بــرای جهانــی که ســالیانه هــزاران کــودک بیگنــاه در آن
اینچنیــن بــه کام مــرگ فرســتاده می شــوند اشــک ریخــت اما
بــرای مردمانــی کــه نســبت بــه ایــن وقایــع چشمپوشــی مــی
کننــد و خــود را بــه ندانســتن مــی زننــد حتــی بــه پهنــای
صــورت خــون گریســتن هــم کافــی نیســت!
بــه راســتی چطــور توانســتیم نســبت بــه ایــن قبیــل فجایــع تا
ایــن حــد بیتفــاوت باشــیم؟
اما چاره چیست و چه کاری از دست ما بر می آید؟
مس ـلّماً ســکوت و چشمپوشــی نســبت بــه ایــن قضایــا نمــی
توانــد راه حــل درســتی باشــد .شــاید تنهــا راه حــل ایــن ماجــرا
را بایــد از زبــان مردمانــی شــنید کــه خــود هیــچ گاه مقابــل
ظلــم و جــور ســکوت نکردهانــد! امــام علــی (ع) در نام ـ ه ۵۳
نهــج البالغــه خطــاب بــه مالــک اشــتر انســانها را چنیــن
ـان :إ ِ َّمــا أَخٌ لَـ َ
ـن
ـك فِــي الدِّيـ ِ
ـم صِ ْن َفـ ِ
توصیــف مــی کننــدَ * :فإِن َّ ُهـ ْ

ـر لَـ َ
ـق( *.آنهــا دو دســته هســتند ،یــا
ـك فِــي الْخَ لْـ ِ
َو إ ِ َّمــا ن َظِ يـ ٌ
بــرادر تــو بــه واســطه دینتــان هســتند یــا در آفرینــش همتــا
و هماننــد تــو هســتند ).بــدون شــک ایــن حجــم از تأکیــد بــر
ایجــاد حــس همبســتگی و همــدردی بیــن مــردم در کالم
امیرالمؤمنیــن بــی دلیــل نبــوده اســت.
روزی کــه انســانها بــه اینچنیــن دیدگاهــی برســند مــی
تــوان امیــد داشــت کــه دیگــر نــه فقــط کودککشــی بلکــه
حتــی تمــام ظلمهــا و ســتمها نابــود خواهنــد شــد؛ روزی کــه
حداقــل مــا شــیعیان بــه واســطه ســخن موالیمــان و دیگــر
پارههــای تــن مســلمان مــا بــه واســطهی ســخن خلیفهیشــان
تنهــا بــر اشــتراکات و عوامــل وحــدت پافشــاری کنیــم ،نــه بــر
تفاوتهــا و دســتهبندیهای بیهــوده کــه در طــول تاریــخ
بــه جــز خصومــت و اصطــکاک و فرســایش تودههــا دســتاورد
دیگــری نداشــته اســت ،آن هــم نــه فقــط بیــن خودمــان و
همدینهایمــان بلکــه بیــن خــود و هــر انســان بــه مــا هــو
انســان دیگــری.
روزی کــه بشــریت بــرای نــوع انســان فــارغ از هــر صفــت
اضافــهای ارزش و کرامــت قائــل شــود روز پیــروزی نهایــی
بشــریت خواهــد بــود .روزی کــه مــن ایرانــی نســبت بــه
ارســال کمــک هــای بشــر دوســتانه کشــورم بــه ســرزمینهای
جنـگزده جبهــه نگیــرم ،روزی کــه مــن مســلمان نســبت بــه
ظلمهایــی کــه بــه یهودیــان یــا مســیحیان مــی شــود هــم
همــان واکنشــی را نشــان بدهــم کــه اگــر آنهــا هــم کیــش
مــن مــی بودنــد نشــان مــی دادم ،روزی کــه هــر انســانی را
همخلقــت و هــر کودکــی را پســر یــا دختــر خودمــان ببینیــم.
کاری کــه از دســت مــا بــر مــی آیــد اشــاعه و توســعهی چنیــن
دیدگاههایــی اســت ،کاری کــه از مــا بــر مــی آیــد در آغــاز
اصــاح شــخصیت خودمــان و در قدمهــای بعــدی اصــاح
خانــواده و جامعهیمــان اســت.
بــه امیــد اینکــه بتوانیــم بــا عزمــی جهانــی هــر چــه ســریعتر
بــا کمــک هــم ایــن روزهــا را بســازیم نــه اینکــه صرفـاً منتظــر
بمانیــم کــه خودشــان خودبهخــود ســاخته شــوند.
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چنــد روزی بــود کــه فــارق التحصیــل شــده بــودم ،حتــی
عکــس هــای یادگاریمــان را هــم گرفتــه بودیم.نفس های
اخــر دانشــگاهمون بــود .انــروزا بــه هرکســی میرســدم
ســخن از اینــده مــی گفت،سخنانشــان مبهــم بــود هــم
بــوی امیــد میــداد هــم ناامیــدی! .یکــی میگفــت تصمیــم
دارد ارشــد بخوانــد ،دیگــری میگفــت درس دیگــر فایــده
نــدارد و بایــد رفــت دنبــال کار وبرخــی کال پشــیمان از
تحصیــل  . ....گفتــم محمــد تــو چیــکار میکنی.گفــت این
چــه ســوالیه کل دانشــگاه درجریاننــد و یهــو کل بچهــا
زدیــم زیــر خنده....ســعید گفــت :مگــه پــول داری اخــه
؟ کار داری؟اخــه کــی بــه تــو زن میــده ....گفــت نگــران
نیســتم از قدیــم گفتنــد :دوتــا چیــز پولــش جــور میشــه
یکــی پــول فالفلــی کنــار دانشــگاهه یکــی هــم پــول
عروســی ...ترســم جــای دیگــس .گفتــم کجــا؟؟؟ گفــت
بابــاش گفتــه تــا ســربازی نــری اجــازه نمیــده .یهــو همــه
مــا رفتیــم تــو فکــر ...ســربازی .اونــم دوووســاااال
شــاید وقتــی رضاخــان در ســال  ۱۲۹۴خدمــت ســربازی
را بــه صــورت اجبــاری در ایــران پایهگــذاری کــرد
کســی فکــرش را هــم نمیکــرد کــه صــد ســال بعــد
ایــن موضــوع تبدیــل بــه معضــل زندگــی بخــش بزرگــی
از مــردان جــوان در کشــور شــود .ایــران جــزو معــدود
کشــورهایی اســت کــه هنــوز خدمــت ســربازی در آن
چــه در زمــان جنــگ و چــه در زمــان صلــح اجبــاری
اســت.گذراندن دوره ســربازی یکــی از کارهایــی اســت
کــه کشــورهای مختلــف بــرای حــوزه نظامــی و امنیتــی
خــود در نظــر میگیرنــد .مثــا در کشــوری ماننــد ترکیــه
و کــره جنوبــی ،شــاهد ســربازی اجبــاری هســتیم .ایــن
مســاله در کشــورهای اروپایــی نیــز دیــده میشــود .در
فنالنــد و نــروژ هــم ســربازی اجبــاری وجــود دارد .البتــه
بســیاری از کشــورها هســتند کــه دوره ســربازی اجبــاری
ندارنــد .کشــورها متناســب بــا پیشــینه تاریخــی خــود و
شــرایط ژئوپلتیکــی و البتــه نیــاز دفاعــی امنیتــی خــود
در ایــن رابطــه دســت بــه سیاســتگذاری میزننــددر
بســیاری از ایــن کشــورها مــدت زمــان دوره ســربازی
اجبــاری را کــم کردهانــد ،بیــن  ۶تــا  ۱۲مــاه .در
برخــی از کشــورها متناســب بــا نیــاز خــود عمــل کــرده
و در شــرایطی کــه نیــاز بــه ســرباز دارنــد بــه صــورت
اجبــاری افــراد دارای شــرایط ،ایــن دوره را میگذراننــد.
پــس ایــن موضــوع ،مختــص کشــور مــا نیســت و در
کشــورهای زیــادی شــاهد ســربازی اجبــاری هســتیم.

مطالب و آراء مندرج
در دوهفتهنامه سیاسی
دانشجویی هفتتیر
بیانگر دیدگاههای
نویسندگان آنهاست.
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حتــی زنــان نیــز در کشــوری ماننــد رژیــم اشــغالگر
قــدس بــه ســربازی میروند.برخــی بــر ایــن باورنــد کــه
اجبــار نمیتوانــد ذاتــا مقــدس باشــد و بــر ایــن نکتــه
تاکیــد دارنــد کــه میتــوان بــا توجــه بــه شــرایط امــروز
کشــور کــه از تــوان دفاعــی باالیــی برخــوردار هســتیم
و از قدرتهــای اصلــی منطقــه محســوب میشــویم،
تغییــری در سیاســتهای خدمــت ســربازی صــورت
بگیــرد و تــوان خــود را در موضوعــات دیگــر متمرکــز
کنیــم.در طــول تاریــخ هــر بــار کــه خــاک مقدســمان
مــورد تعــرض و تهدیــد قــرار گرفت،ایــن جوانــان مــا
بودنــد کــه غیرتشــان جوشــید و ببــا دســت پــر و خالــی
سینهایشــان را مقابــل تیــر هــای کینــه دشــمنان ســپر
کردنــد و بــا خونشــان خــاک ســرزمینمان را مقــدس تــر
از همیشــه نمودند.مشــکل مــا امــوزش نظامــی نیســت.
مشــکل مــا ممنــوع الهمــه چیــز کــردن اســت.در زمــان
کــه جنــگ تحمیلــی اســت امــوزش نظامــی و گزرانــدن
دوره نظامــی واجــب اســت .امــا امــروز جنگ اقتصادیســت
کــه طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری «دشــمن
مــا اتــاق جنــگ را بــرده اســت در وزارت خزانــهداری؛
[اتــاق] جنــگ علیــه مــا بــه جــای وزارت دفــاع ،وزارت
خزانـهداری آنهــا اســت» ایــن درحالیســت نظام ســربازی
مــا بــه جــای مهــارت زایــی ،بهتریــن زمــان یــک فــرد در
بهتریــن دوره را میگیــرد و بــه انهــا تمریــن مهــارت زدایی
امــوزش میدهــد!!! خیلــی هــا که مشــغول تحصیــل بودند
بعــد از دوره دوســاله خیلــی از مطالبــی را کــه یادگرفتــه
انــد را فرامــوش کردانــد یــا خیلــی هــا کســب و کار خــود
را از دســت میدهنــد زیــرا بــه جــای اســتفاده از علمشــان
بایــد ســر برجــک بایســتند و در امــن تریــن نقــاط کشــور
نقــش یــک دوربیــن مــدار بســته 12مگاپیکســلی را
انجــام دهند.یــا خیلــی خوشــانس باشــند بــه عنــوان
ســرباز در چهــاراره ولیعصــر هــر 4دقیقــه یکبــار چــراغ
راهنمایــی را ســبز و قرمــز کننــد و ثانیــه ثانیــه ای کــه
از عمرشــان تلــف میشــود را حســاب کنند.عــدم نــگاه
ســیتمی بــه زندگــی انســانی،نتیجه ای جــز مدیریــت
جزیــره ای نخــواد داشــت .مدیریتــی کــه کمبــود
بودجــه خــود را از عمــر جوانــان تامییــن میکنــد .ســاالنه
700،000ســرباز اعــزام مــی شــود و هــر ســرباز 24مــاه
خدمــت میکنــد .حــاال بــا یــک حســاب سرانگشــتی
بــه یــک عــدد نجومــی میرســیم....حال بهتــر منظــور
پــدر دلســوز انقــاب اســامی را درک میکنیــم کــه
میفرمایــد ریشــه مشــکالت اقتصــادی در داخــل کشــور
اســت .ایــن اتفــاق زمانــی دردناکتــر میشــود کــه در دو
پیــک زمانــی جهــت تامییــن کســری بودجــه الیحــه
فــروش ســربازی را بــه مجلــس میدهــد و انجــا دیگــر

دردسرهایعظیم
بایــد فاتحــه انقــاب مســتضعفین را خوانــد زیــرا لبــاس
ســربازی دیگــر نشــان خدمــت نیســت بلکــه نشــانه فقــر
مالــی اســت! اتــاف وقــت و دوری از کار تنهــا مشــکالت
و دردســرهای ســربازی نیســت .افســردگی ،خودکشــی
و اعتیــاد در پادگانهــا از جملــه مشــکالتی اســت کــه
برخــی از ســربازان بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکننــد
و امــا آمارهــای آن در اختیــار عمــوم قــرار نگرفتهاســت.
مشــکالت روانشــناختی چــون بیماریهــای روانــی،
تــرس از ســربازی یــا مأموریــت مــرزی ،عــدم اطمینــان
در امنیــت خانــواده و نگــرش منفــی نســبت بــه ســربازان،
از جملــه عوامــل خودکشــی ســربازان اســت .هــر مــاه
حــدود  ۵تــا  ۶خودکشــی در ســطح کشــور توســط
ســربازان وجــود دارد.یــک ماشــین زمانــی میتوانــد بــه
مقصــد برســد کــه تمــام اعضــای تشــکیل دهنــده ان
هماهنــگ عمــل نماییند.ایــن درحالــی اســت کــه از یــک
ســو ضریــب جمعیــت کشــور درحــال کاهــش اســت و
پیــش بینــی میشــود کــه در ســال 2050ایــن عــدد بــه
صفــر تمایــل پیــدا کند.همچنیــن خــط فقــر در حــال
نزدیــک شــدن بــه 10میلیــون تومــان اســت .اگــر هــر
دو نفــر درکنــار هــم از صبــح تــا شــب هــم کار کننــد
شــاید بتوانــم ســرجمع نزدیــک بــه 10میلیــون درامــد
ایجــاد تنماینــد امــا قطعــا انتظــار فرزنــدار شــدن از
انهــا نخواهیــم داشــت.و ایــن یعنــی تهدیــد ملــی .البتــه
قوانیــن خنــداری ماننــد کســر 2مــاه از خدمــت بــرا
متاهلیــن و کســر 3مــاه از خدمــت بــرای هــر فرزنــد هــم
در جهــت حفــظ منافــع خانــواده وضــع شــده کــه بیشــتر
شــبیه یــک شــوخی اســت .
مشــکل دیگــری کــه ایــن نــوع از خدمــت ســربازی ایجاد
کــرده ،محــروم کــردن افــراد از ســادهترین حقــوق زندگی
روزمــره آنهــا اســت .شــرکت در آزمونهــای ورودی
دانشــگاهها ،منــوط بــه داشــتن کارت پایــان خدمــت یــا
برخــی معافیتهــا اســت .یــا برخــی آزمونهــای خــاص
نیــاز بــه گذرانــدن ســربازی دارد .بــه عنــوان مثــال ،در
آزمونــی ماننــد آزمــون کانــون وکال ،بــدون داشــتن کارت
پایــان خدمــت ،اجــازه ورود بــه آزمــون داده نمیشــود و
بایــد دو ســال وقــت گذرانــد تــا بــه مرحلــه شــرکت در
آزمــون رســید
.ایــن قانــوع بــا تمــام مقــدس بودنــش دیگــر پیــر شــده
و زمــان ان اســت کــه پوســت بــی انــدازد و بــه شــکل
پیشــرفته اجــرا شــود مــا در ایــن دوره بیــش از پیــش
نیــاز بــه ســرباز اقتصــادی بــرای جنــگ اقتصــادی
داریــم ،زیــرا یــک ســرباز هرچنــد هــم امــوزش ببینــد
نمیتوانــد تجربــه ی یــک نیــروی حرفــه ای نظامــی را
بگیــرد.

میالد مفاخری
عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

چرا مالیات در ایران هممواره به موضوعی پیچیده تبدیل شده است ؟
عوامــل گوناگونــی در ایــن امــر دخیــل بــوده و هســت .امــا آنچــه در ایــن نــگاره
قصــد واکاوی آن را داریــم بررســی ســازکار ســنتی دریافــت مالیــات در ای ـران
اســت ،چـرا کــه باعــث افزایــش انگیــزه آن دســته از گروههایــی میگــردد کــه
بــه دنبــال فـرار مالیاتیانــد و از طرفــی باعــث بــه شــماره افتــادن نبــض تولیــد
کننــدگان و آن گــروه از مودیــان مالیاتــی اســت ،که بــا پرداخت شــفاف مالیات
در حــال کمــک بــه تولیــد و ارائــه خدمات هســتند.
امــا بــه راســتی چگونــه ســازکار دریافــت ســنتی مالیــات میتوانــد باعــث
ضربــه زدن بــه رونــد تولیــد و مهــم تــر از آن جهــش تولید در شــرایطی شــود
کــه کشــور بــه شــدت بــه رونــق و جهــش تولیــد نیــاز دارد؟ بخــش قابــل
توجهــی از انــدک مالیــات محقق شــده کشــور بــه صــورت علیالــراس تعیین
میگــردد  .مالیــات علــی الــراس مالیاتــی اســت کــه مبنــای محاســبه آن بــه
جــای اســناد و مــدارک مــودی ،قرایــن و ضرایــب مالیاتــی اســت.
دلیــل ایــن اتفــاق ســنتی بــودن سیســتم هــا و فرآیندهــای تشــخیص و
وصــول مالیــات یعنــی عــدم اســتفاده از صتــدوق هــای مکانیزه فــروش برخط
متصــل بــه ســازمان مالیاتــی ،عــدم پرداخــت مالیــات بــه صــورت برخــط یــا
عــدم اســتفاده از فاکتــور الکترونیــک در مالیــات ســتانی اســت کــه فشــار را بر
بخشهــای رســمی و قابــل رصــد بیشــتر میکنــد .همچنیــن عــدم تکمیل و
حتــی راه انــدازی سیســتمهای هوشــمند مالیاتــی بــه ادامــه رونــد روشهــای
ســنتی منجر شــده اســت.
شهــا کــه بــه علیالــراس تعیین شــدن
از ســوی دیگــر ایــن ســنتی بــودن رو 
مالیاتهــا منجــر مــی شــود ،باعــث گســترش فســاد اعــم از تبانــی مــودی بــا
ممیــز مالیاتــی ،افزایــش انگیــزه فــرار مالیاتی ،کــم اظهاری و فشــار بــر مودیان
شــفاف میانجامــد .در ادامــه ایــن مســیر پــر فــراز نشــیب ،فرآینــد نامناســب
دادرســی مالیاتــی را هــم بایــد اضافــه کرد.بــرای درک اهمیــت ایــن گــذاره
صرفــا کافــی اســت بدانیــم کــه  50درصــد از از درامدهــای مالیاتــی صرفــا از
طریــق طــی مراحــل دادرســی مالیاتی محقــق میشــود.این مســائله تاکیدی
بــر ســنتی بــودن ،غیــر شــفاف بــودن و معیــوب بــودن رونــد مالیاتــی کشــور
اســت ،چــرا کــه اگــر روندهــا درســت شــکل میگرفتنــد طبیعتــا نیــازی بــه
عبــور ایــن مقــدار از حجــم مالیــات در مراحــل دادرســی مالیاتــی نبــود.
بــه ایــن توضیــح ایــن مــورد هــم بایــد اضافــه نمــود کــه رونــد دادرســی مالیاتی
پیچیــده ،زمــان بــر ،نامناســب و غیــرکارا بــوده کــه نتیجتــا منجــر به بــه تبعات
منفــی همـراه بــا فســاد مــی شــود .از طرفــی عدم اســتقالل نهــاد حــل اختالف
مالیاتــی کــه منجــر بــه مخــدوش بــودن داوری منصفانــه میشــود از دیگــر
مشــکالت رونــد ســنتی مالیــات در کشــور اســت .همــه این ضعــف هــا در کنار
عــدم تخصصی بــودن فرآیندهای دادرســی باعث غیرکاراتر شــدن نظــام مالیاتی
را در گـزاره مــورد بحــث گریــده اســت.
فــارغ از معضــات کالن نظــام مالیاتــی کشــور کــه به آن اشــاره شــد فرایند تعین
ودریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز باعث گردیده تا مشــکالتی نســبتا جدی
بـرای بخــش تولیــد ایجــاد شــود .بــه عنـوان مثــال فاصلــه زمانی بیــن پرداخت
مالیــات و دریافــت منابــع فــروش در معامالت نســیه یکــی از اهم مشــکالت در در
فرآینــد تعییــن و دریافت مالیــات بــر ارزش افزوده اسـت.
حســابداری تعهدی (روش حســابداری اســت که رویدادهای اقتصادی با تطبیق
درآمــد بــا هزینــه در زمــان معاملــه انجــام میشــود و نــه زمانــی کــه پرداخت یا
دریافــت شــده بــه دســت میآیــد) بهعنــوان مبنــای حســابداری در قانــون
مالیــات ارزشافــزوده منجــر بــه بــروز مشــکالتی بـرای معامــات نســیه شــده
اســت ،معامالتــی کــه معمــوال در ســطح کالن و عمــده انجــام میشــوند .تاریــخ
تعلــق مالیــات تاریــخ صدور صورتحســاب (ثبــت در دفاتر) اســت؛ یعنــی پس از
صــدور صورتحســاب ،مالیــات ارزشافــزوده بــر معاملــه مذکــور تعلــق میگیــرد
و طرفیــن معاملــه بایــد تکالیــف قانونی خــود را انجــام دهنــد .در قانــون مالیات
ارزشافــزوده تمایــزی میــان تاریــخ تعلــق مالیــات و تاریــخ پرداخــت مالیــات به
ســازمان امــور مالیاتــی وجود نـدارد.
در کنــار همــه گزارههــای مطــرح شــد یــک سـوال در ذهــن نگارنــده را در حیــن
تحقیــق جهــت نــگارش ایــن متن بــه خــود درگیــر کــرد و آن سـوال این اســت:
آیــا مســئوالن مربوطــه بــه نظــام مالیاتــی کشــور و تصمیم ســازان ایــن حوزه
از نواقــص و خالهــای موجــود اطالعــی ندارند؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال میتــوان گفــت مســئوالن مربوطــه اطــاع کافــی
از ایــن نواقــص دارند،چــرا کــه بــه عنــوان مثــال اقــای پارســا ریئــس ســازمان
مالیاتــی کشــور در مصاحبـهای در ســال  1399گفــت :نظام مالیات هوشــمند،
در حقیقــت مقصــد و پایــان راه مدرنســازی نظــام مالیاتــی اســت .در نظــام
مالیاتــی هوشــمند ،همــه ریزدادههای اطالعاتــی افــراد در اختیار ســازمان امور
مالیاتــی قــرار میگیــرد و ســازمان امور مالیاتی کشــور براســاس ایــن اطالعات
دقیــق و شــفاف ،از افــراد مالیــات اخــذ میکنــد.
یــا در بخــش دیگــری از مصاحبــه خــود میگوینــد :البتــه نظــام هوشــمند
مالیاتــی فوایــد و مزایــای پرشــماری بــرای اقتصــاد کشــور ایجــاد میکنــد.
بــرای مثــال هــم اکنــون بــا تکیــه بــر اطالعــات طــرح جامــع مالیاتــی ،امکان
حــذف شــیوه تشــخیص علــی الــراس از نظــام مالیاتــی فراهــم شــده اســت.
شــیوهای کــه همــواره بحثهــا و مســایل زیــادی پیرامــون خــود داشــته و
بــه دلیــل نبــود اطالعــات شــفاف از مبــادالت اقتصــادی افــراد ،ســازمان امــور
مالیاتــی ناگزیــر بــه اجــرای آن بــود.

