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آیت اهلل جنتی تاکید کرد:
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مفسدان و اخالل گران اقتصادی
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وزه تا جنگ اقتصادی  از جنگ 33 ر
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م��روری بر تاریخ غرب آس��یا نش��ان می دهد 
ک��ه این روزها س��الروز جنگی اس��ت ک��ه در آن 
مدع��ی قوی تری��ن ارت��ش منطقه ب��ودن در برابر 
گروه��ی کوچک چنان شکس��تی را متحمل ش��د 
ک��ه سرنوش��ت منطق��ه را تغیی��ر داد. جنگی که 
س��وزان رای��س وزیر خارجه وقت آمری��کا از آن با 
عن��وان زایمان خاورمیانه جدید ی��اد می کرد. این 
جنگ همان ایس��تادگی مقاومت لبنان با محوریت 
ح��زب اهلل در برابر تج��اوز ارتش صهیونیس��تی و 
حامی��ان منطقه ای و فرامنطقه ای آنهاس��ت که به 
جنگ 33 روزه س��ال 2006 لبنان معروف اس��ت. 
جنگی که به اذعان جهانیان تمام طرح های آمریکا 
ب��رای ایجاد تغییر در منطقه را با شکس��ت همراه 
س��اخت و دوران جدی��دی را در نظ��ام بین الملل 
براس��اس الگوی مقاومت رقم زد. شکس��ت پذیری 
ارتش صهیونیستی با آن همه حامی غربی موجب 
ش��د تا پس از آن در جنگ های 22، 8 و 51 روزه 

غزه نیز مقاومت به پیروزی دست یابد. 
البته دشمنان مقاومت و منطقه از این شکست ها 
درس نگرفته و توطئه ای دیگر را در پیش گرفتند که 
محور آن را نیز بهره گیری از تروریسم اجاره ای برای 
بره��م زدن ثبات و امنیت منطقه تش��کیل می داد. 
جنگی سراس��ری که محور آن را نیز عراق و سوریه 
تشکیل می داد که در این جنگ نیز مقاومت منطقه 
توانس��ت در جنگی خارج از خانه به پیروزی دست 

یابد و امارت داعش را به نابودی بکشاند. 
تم��ام این تحوالت در حالی روی داده که یک 
کلید واژه در تمام آنها مشاهده می شود و آن تاکید 
آمری��کا و ش��رکایش بر طراحی ای��ن جنگ برای 
مقابله با جمهوری اس��امی ایران است چنانکه در 
طول این س��ال ها مقامات آمری��کا دائما بر مقابله 
ب��ا حضور ای��ران در منطقه تاکید ک��رده و از هیچ 

اقدامی در این عرصه فروگذار نبوده اند. 
این روزها نیز در محافل رس��انه ای و سیاسی 
ادعاهای��ی مبنی ب��ر آمادگی آمریکا ب��رای اجرای 
گزین��ه نظامی در قب��ال ایران مطرح می ش��ود و 
ادعا دارند که در صورت عدم تس��لیم ش��دن ایران 
در برابر خواس��ت آمریکا برای آنچه مذاکره بدون 
پیش ش��رط می نامد آمریکا آم��اده گزینه نظامی 
است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بررسی 
کارنامه جنگ ها از جنگ 33 روزه تا به امروز نشان 
می دهد که آمریکا توان مقابله با گروه های کوچک 
و کش��وی جنگ زده همچون س��وریه را ندارد چه 
رسد به ایران که به اذعان جهانیان در اوج آمادگی 
دفاعی ق��رار دارد که پیروزی آن بر تروریس��م در 
منطق��ه آن هم ب��ا حضور مستش��اری در عراق و 

سوریه گواهی بر این حقیقت است. 
در ای��ن میان یک نکته مهم وج��ود دارد و آن 
اینکه آمریکا که ت��وان گزینه نظامی در قبال ایران 
را ن��دارد جنگی دیگر را در قبال ایران به کار گرفته 
و آن جنگ اقتصادی اس��ت. حال این سوال مطرح 
می ش��ود که راهکار مقابله با ای��ن جنگ اقتصادی 
چیست؟ بررسی رفتارهای آمریکا نشان می دهد که 
این کشور ابعاد گسترده ای را در این عرصه در پیش 
گرفته که در چند محور قابل بررسی است از جمله 
اینکه محور تاش دش��من ایجاد اشتباه محاسباتی 
در میان مس��ئوالن و مردم ایران اس��ت. بخشی از 
این طرح در قالب اش��تباه رفتاری اس��ت که از آن 
جمله اشتباهات صورت گرفته در عرضه سکه و دالر 
از س��وی بانک مرکزی بوده که ب��ه گفته برخی از 
ناظران اقتصادی نش��ان گرفته از اشتباه محاسباتی 
بوده که هدف طراحان آن تهی کردن خزانه کشور 

از پشتوانه مالی یعنی طا و ارز بوده است. 
از س��وی دیگر القا این مس��ئله که کش��ور به 
بن بس��ت رس��یده و ایجاد فضای ی��اس و ناامیدی 
در می��ان مردم بعد دیگر این طراحی را تش��کیل 
می دهد. دشمن سعی دارد تا این اشتباه محاسباتی 
را ایج��اد کند که ایران در بن بس��ت اقتصادی قرار 
داده و گزینه ای جز تس��لیم ش��دن ندارد تس��لیم 
شدنی که بخشی از آن در قالب مذاکره با آمریکا و 
بخش��ی از آن تن دادن به برجام در قالب خواست 

اروپا بدون هیچگونه دستاوردی است. 
بعد دیگر جنگ اقتصادی دشمن در قالب خروج 
از برجام و رویکرد به اعمال آنچه تحریم های جدید 
علیه ایران گفته می شود، صورت می گیرد. جنگی که 
به صورت مستقیم و با اعمال فشار بر سایر کشورها 
برای عدم مراودات اقتصادی با ایران انجام می شود. 

حال این س��وال مطرح می ش��ود ک��ه راهکار 
مقابله با این وضعیت چیست؟ پاسخ به این پرسش 
را می توان با مروری از دستاوردهای بر جای مانده 
از دفاع مقدس و نیز جنگ های 33 روزه لبنان، 22 
و 8 و 51 روزه غزه و نیز نبرد سوریه و عراق یافت. 
اولین و مهمترین مسئله داشتن روحیه خود باوری 
و تکیه بر داش��ته های درونی است. میدان دادن به 
بخش خصوصی برای حضور فعال در اقتصاد کشور، 
در پیش گرفتن اقتص��اد مقاومتی با بهره گیری از 
مدیرانی که چش��م به داخل کشور داشته و روحیه 

انقابی محور کارکردهای آنهاست.
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در جری��ان بیان��ات مقام معظم رهبری با اقش��ار مردم، 
عده ای از آنهایی که برای شنیدن صحبت های ولی فقیه خود 
آمده بودند و اتفاقا از مش��کات اقتصدی دل پُری داشتند، 
وقتی صحبت ایش��ان به مفاس��د اقتصادی و لزوم برخورد با 
مفس��دین رسید ش��روع به ش��عار دادن با مضمون »مفسد 
اقتص��ادی اعدام باید گردد« کردند، اقدامی که ش��اید باعث 
خوش��ایند برخی باش��د اما با واکنش قاطع و صریح رهبری 
مواجه ش��د که بافاصله فرمودند: »اج��ازه بفرمایید، اجازه 
بفرمایید! ش��ما مگر دادگاهید که میگویید اعدام باید گردد؟ 
)با خنده حضار و ایشان( بعضی هایشان ممکن است اعدامی 
باش��ند، بعضی ممکن اس��ت نخیر، اعدامی نباشند، حبسی 
باش��ند؛ فضاس��ازی نکنید که »اعدام باید گردد« که مجبور 
بش��وند ]اعدام کنن��د[؛ البّته مجبور که نمیش��وند، مراعات 
میکنند.( بنده نوش��ته ام باید عادالنه باش��د و با دّقت انجام 

بگیرد؛ یعنی کار بایستی دقیق و عادالنه انجام بگیرد.« 
همین صحبت های صمیمی و صریح برای بار چندم در 

چهل س��الی که از انقاب می  گذرد، ثابت کرد، انقابی گری 
و انقابی بودن با هیجانی بودن متفاوت اس��ت. همین اقدام 
بهن��گام رهبری در مواج��ه با افرادی که دل پُری از فس��اد 
اقتصادی داش��تند و شاید معیش��ت به آنها فشار آورده بود 
باعث ش��د که تکلیف مشخص ش��ود. تکلیفی که بر خاف 
آنچه دش��منان س��عی دارن��د از روحیه انقاب��ی به نمایش 
بگذارن��د، انقابی های واقعی و پی��رو والیت فقیه اتفاقا روی 
هیجان تصمیم نمی گیرند و در زمان فش��ار هم عقایی فکر 
می کنن��د و نمی توانن��د تصمیمات غیرمنطق��ی بگیرند که 
زندگی دیگران، حتی آنهایی که به مردم فش��ار وارد کردند 

را تحت تاثیر قرار دهد. 
ای��ن نکته ثابت ک��رد یک انقابی واقعی که در مس��یر 
والیت حرکت می کند هیچوقت بیش از آنچه یک فرد خاطی 
حقش است مجازات را بر او جایز نمی داند، انقابی بی قانونی 

را سرلوحه خود نگذاشته و با هیجان پیش نمی رود.
همی��ن جمله ثاب��ت می کند ک��ه آنهایی که ش��اید به 
اس��م انقابی بودن کروات قیچی می کردند و آس��تین رنگ 
می کردن��د و امروز 180 درجه تفاوت کردند و می خواهند با 
اسرائیل رفیق شوند، هیچ گاه در دایره انقاب نبودند، انقابی 
واقعی آنی اس��ت که از ولی فقیه خود پیش و پس نمی  ورد 
ن��ه جا می ماند و وا می نهد و نه پیش��تاز می ش��ود و به قول 
قدیمی ه��ا مصداق بارز ضرب المثل» کاس��ه داغ تر از آش« 

را تداعی می کند. 
انقابی واقع��ی حتی در ش��رایطی ک��ه ارزش پول ملی 
به خاطر بی تدبیری مس��ئوالن و سوء اس��تفاده مفسدین و 
رانت  خواران کاهش می یابد، حتی زمانی که مفس��دین زیاد 

می ش��وند گوش ب��ه فرم��ان ولی آمر خود می مان��د و حتی 
اقدام��ات آتش  ب��ه اختیار خود را در مس��یر رهبری تدوین 

می کند.
آتش به اختیار و انقابی واقعی کس��ی اس��ت که برای 
حضور در جامعه انقابی و مطالبه گری و بازخواست مسئوالن 
خود از حدود عدالت عدول نمی کند، انقابی آنی است که بر 
پایه و اساس صحبت های بنیانگذار جمهوری اسامی و مقام 
معظم رهبری ظلمی را حتی به دشمن خود روا نداشته و در 

مسیر منفعت عمومی جامعه حرکت می کند.
هر چند که افکار عمومی و مردمی که چهل سال است 
از برکت جمهوری اس��امی برخوردار ش��ده اند می دانند که 
انقابی  واقعی کیس��ت و چه خطوط قرمزی را خودخواسته 
رعای��ت می کند اما بیانات روز دوش��نبه رهبر معظم انقاب 
در میان اقش��ار جامع��ه حجتی بود که ب��ر بدخواهان تمام 
ش��ود، چیزی که تمام تبلیغات دشمنان و جامعه غرب را در 
هم شکس��ته و نش��ان می دهد که آن تصویری که دشمن از 
انقابی به ش��یوه »شعبون بی ُمخ« ساخته است به هیچ وجه 
واقعی نبوده و نمی تواند مورد تایید رهبر و ولی فقیه جامعه 
باشد. نشان می دهد که جمهوری اسامی در عین نگذشتن 
از حقوق ملت ظلمی را حتی بر مفس��د جایز ندانس��ته و از 
اقدامات هیجانی حمایت نمی کند. این سخنان باید با تاش 
رسانه ای برای جهانیان بازگو شود تا بار دیگر رسوایی جدید 
را برای دش��منان حکومت اسامی به بار آورده و نشان دهد 
که انقاب��ی و آتش به اختیار در چارچ��وب قواعد و قوانین 
و عدالت تعریف ش��ده اس��ت ن��ه هیج��ان کاذب و برخورد 

غیرعقایی.

یادداشت یک

 نگاهی به تاکید رهبر انقالب
در حمایت از همه دولت ها

 به دشمن
گرا ندهید 

دوران دفاع مقدس هم بودند کس��انی ک��ه همزمان با جنگ 
نظامی جنگ اقتصادی نیز در داخل کشور راه انداختند.

جمهوری اس��امی ای��ران از همان زمان پی��روزی انقاب با 
تحریم های اقتصادی و نظامی گس��ترده آمری��کا و همپیمانانش 
هم��راه بود. تحریم های اقتصادی در دوران 8 س��ال دفاع مقدس 
نیز با شدت علیه ایران اعمال شد، عاوه بر آن عواملی در داخل 
نی��ز بودند که در اقتصاد کش��ور اخال می کردن��د. برخی برای 
س��ودجویی بیش��تر از آن ش��رایط برخی هم برای ضربه زدن به 

جمهوری اسامی دست به چنین کارهایی می زدند.
روزی نب��ود که مخفی��گاه کاالهای احتکار ش��ده محتکرین 
کش��ف و ضبط و اخبار آن نیز از صداوس��یما و دیگر رسانه های 
کش��ور پخش نش��ود. محتکرین در آن دوران که جنگ هم بود، 
به م��ردم و هموطنان خود رنج وارد می کردن��د چراکه کاالهای 
اساس��ی که نیاز مردم بود، به دست آنها احتکار می شد و بازار با 

این کار از کمبود کاالهای اساسی رنج می برد.
دوران جن��گ نظام��ی پایان یافت ام��ا تحریم های اقتصادی 
همچن��ان پابرج��ا ماند تا امروز که حتی با مذاکرات هس��ته ای و 
رسیدن به یک توافق بین المللی، آمریکا دست از تحریم های خود 
علیه ایران برنداش��ته و با خروج از برج��ام، تحریم های یکجانبه 

خود را علیه ایران اعمال کرده است.
چنین فضای آشفته در اقتصاد کشور بار دیگر زمینه را برای 
س��وداگران محتکر فراهم کرده تا با احت��کار کاالها در انبارهای 
خ��ود، مردم و کش��ور را در ش��رایط کمبود قرار دهند و س��ود 

نامشروع خود را ببرند.
قطعاً مردم ب��ه اخبار برخورد با محتکران��ی که کاالها را در 
انباره��ا و مخفیگاه های خود احتکار کرده توجه کرده اند، صدا و 
س��یما بارها تصاویری از این انبارها را پخش کرده و اجناسی که 

در این انبارها احتکار ش��ده به مردم نشان داده است اما هیچ گاه 
تصویری از محتکران پخش نشده است!

دلیل اینکه چهره این افراد برای مردم نش��ان داده نمی شود 
چیست؟ چنین افرادی که دست به احتکار می زنند باید به مردم 
نش��ان داده ش��وند، این زالوصفت��ان اقتصادی اگر آبرو داش��تند 

هیچگاه دست به احتکار مایحتاج مردم نمی زدند.
حت��ی محتکر در ن��زد پیامبر)ص( و ائمه اطه��ار)ع( افرادی 
رذل و پس��ت هستند. پیامبر اس��ام)ص( در این باره می فرماید: 

»محتکر ملعون است.«
امام علی)ع( نیز فرموده است؛ »احتکار رذیلت است«،»احتکار 
خصلت فاجران اس��ت« و »رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از 

خصلت های مردم جاهل است.«
ام��ام عل��ی)ع( در حدیثی دیگ��ر می فرمای��د؛ »محتکر اهل 

معصیت و گناه کار است.«
امام موس��ی کاظم )ع( از پیامبر)ص( روایت می کند: »...اگر 
بنده ای به عنوان دزد، به نزد خدا رود، در نظر من بهتر است تا به 

عنوان »محتکر«، که چهل روز ارزاق را احتکار کرده باشد...«
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »نگاهی به دوزخ افکندم، دّره ای 
دیدم که مییجوش��ید، )ب��ه مالک دوزخ( گفت��م: این دّره جای 
کیس��ت؟ گفت: جای س��ه گروه: محتکران، اشخاص دائم الخمر، 

و داّلالن زنا.«
چنین روایات و احادیثی عمق فساد در عمل احتکار را نشان 
می دهد و قطعاً برای چنین اقداماتی نیز احکام س��ختی در شرع 

و قانون وجود دارد.
باید توجه داش��ت ک��ه اقدام محتکرین ب��ه احتکار کاالهای 
مورد نیاز مردم، تنها به س��ودجویی آنها ختم نمی شود، بلکه در 
جامع��ه اختال روحی روانی به خاطر کمبودها ایجاد می کند که 

می توان گفت چنین کاری اقدام علیه امنیت ملی نیز محس��وب 
می ش��ود چراکه ایجاد نارضایتی کرده و باعث اعتراضات از سوی 

مردم می شود.
برای همین اس��ت قانونگذار حکم کرده است، اگر اخال در 
امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا س��ایر 
نیازمندی ه��ای عمومی به قصد ضرب��ه زدن به نظام و یا به قصد 
مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، 
مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی االرض شناخته شده و به 
مجازات اعدام محکوم خواهند ش��د. در غیر این صورت به حبس 
از پنج تا بیس��ت سال محکوم ش��ده و در هر دو مورد دادگاه به 
عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خاف قانون 

بدست آمده است، حکم خواهد داد.
ق��رآن کری��م نیز به ط��ور صریح در چندین س��وره و آیه به 

کم فروشي اشاره کرده و به شدت تقبیح نموده است.
در یکی از آیات سوره مطففین می فرماید؛ »وای به حال کم 
فروش��ان آنان که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل 
می گیرند کامًا حق خود را استیفاء می کنند ولی وقتی چیزی را 
تحویل مردم مي دهند در پیمانه و وزن کمتر مي دهند. آیا آنها 
عقی��ده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند ش��د و به روز بزرگ 
رس��تاخیز ایمان ندارند. روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند 

برای تعیین سرنوشت خود می ایستند.«
و مردم اکنون چش��م انتظ��ار مجازات مفس��دین اقتصادی 
هس��تند، نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقاب اسامی و 
پاسخ ایشان حجت را تمام کرد، گرچه حضرت آیت اهلل خامنه ای 
بارها در س��خنان خود به موضوع مبارزه به فس��اد تأکید کرده و 
خواهان مبارزه جدی و قانونی با این پدیده ش��وم بوده و هستند.
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سرنوشت محتکر
آیا سهم ایران از خزر 

آب می رود؟
 برخی نمایندگان ملت معتقدند،

یای خزر   سهم ۱2 درصدی از در
بر پایه انصاف نیست

مجل��س،  در  م��ردم  نماین��دگان  کنوانس��یون رژیم حقوق��ی دریای پرونـــــده
خزر و س��ند راهبردی تدوین شده را ماحصل مذاکرات 
22 ساله با همس��ایگان ساحلی دانستند و تاکید کردند 

که این مفاد برای اجرا باید به تایید رهبری برسد.
حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسامی ایران 
صبح روز یکش��نبه )21 مردادماه( به منظور شرکت در 
اجاس س��ران کشورهای س��احلی دریای خزر تهران را 
به مقصد آکتائو قزاقس��تان ترک ک��رد و در توضیح این 
س��فر گفت: اجاس قزاقستان یکی از اجاس های بسیار 
مهم درباره خزر اس��ت، دلیل آن اصول مادری است که 
در رابط��ه ب��ا رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررس��ی 
می ش��ود. وی پیش از سفر به قزاقستان یادآور شد: این 
کنوانسیون رفت و آمد کشتی های نظامی خارجی را در 
این دریا کامًا ممنوع می کند و این اهمیت بس��یاری از 

لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.
هرچند پیش از این س��فر صحبت از تعیین حدود و 
اختاف بین کشورهای همسایه ساحلی مطرح بود اما آنچه 
حائز اهمیت است، اختیارات مقام معظم رهبری، شورای 
عالی امنیت ملی و مجلس ش��ورای اس��امی درخصوص 
مصوبات و تصمیماتی اس��ت که در این کنوانسیون اخذ 
ش��د. جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت تاکید کرده 
اس��ت که این مصوبات باید در ش��ورای عالی امنیت ملی 
قب��ل و بعد از طرح در کنوانس��یون مورد بحث قرار گیرد 
و زمان��ی قابلیت اجرایی پیدا می کند که به تایید رهبری 

برسد و در مجلس شورای اسامی هم تصویب شود.
تعیین سهم کشورها از دریای خزر هم موضوع دیگری 
است که بس��یاری افراد در این کنوانس��یون به دنبال آن 
بودند و افرادی چون عزت اهلل یوس��فیان ما نماینده مردم 
آمل در مجلس هم تاکید داشتند که دولت در تعیین رژیم 
حقوقی دریای خزر نقش کلیدی دارد و سهم 13 درصدی 
برای ایران به دور از انصاف و عدالت است اما محمدمهدی 
برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور 
ش��د که تعیین سهم کشورها و نقطه مبدأ در کنوانسیون 

رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث نیست.
بنا به گفته برومندی آنچه دولت در کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر در قزاقستان دنبال کرد، حاصل چندین 
سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجاس و نشست بود، در واقع 
اساس کنوانس��یون بر این مبنا بود که دریای خزر دریای 

صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود.
این کنوانسیون برگزار و سند راهبردی بین 5 کشور 
س��احلی خزر امضا ش��د، به اعتقاد غامعل��ی جعفرزاده 
ایمن آب��ادی، ممنوعی��ت رفت وآم��د بیگان��گان در دریا 
مهم ترین دس��تاورد کنوانس��یون دریای خزر بود. کمال 
دهقانی فیروزآبادی هم بعد از برگزاری این کنوانس��یون 
خبر داد که کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس هفته آتی 
از وزیر امور خارجه ب��رای ایراد توضیحاتی پیرامون این 

کنوانسیون به دعوت به عمل خواهد آمد.

 شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری
رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین تکلیف می کند

کوچکی نژاد گفت: در زمان ش��وروی سابق دو کشور 
ساحلی خزر تفاهم کردند اما بعد از تفکیک کشورها سهم 
ه��ر کدام از دریای خزر تغییر ک��رد، در زمانی صحبت از 
س��هم 25 درصدی جمهوری اس��امی ب��ود اما علی رغم 

مذاکرات پی درپی و مداوم این میزان را نپذیرفتند.
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اسامی، 
تصری��ح کرد: بعد از آن س��هم 12 درصدی ایران مطرح 

شد و این میزان را برای ما تعیین کردند.
وی در توضی��ح اینک��ه چ��ه نهاد و افرادی مس��ئول 
تصمیم گیری درباره رژیم دریای خزر هستند، گفت: شورای 
عالی امنیت ملی موظف به تعیین تکلیف و تصمیم گیری 
در این زمینه است، وزارت امور خارجه هم در مصوبات این 
ش��ورا تاثیر دارد البته زمانی مصوبات شورای عالی امنیت 
مل��ی قانونی و قابلیت اجرایی پیدا می کند که مقام معظم 

رهبری آنها را تایید کند.

باید در نظر داشت که در فضای 
 کنونی کشور عقالنیت، تعادل

و تعامل آرای سیاسی موجب مقابله با 
مطامع دشمنان می شود و برای غلبه 
بر وضعیت نابسامان اقتصادی باید از 

گرا دادن به دشمن پرهیز کنیم
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