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هفته دولت ، فرصتی برای معرفی 
خدمات و تالش ها

هفته دولت که به یاد و گرامی داش��ت ش��هیدان گرانقدر رجایی و باهنر 
رئیس جمهور و نخس��ت وزیر ش��هیدمان که بدس��ت منافقان کوردل به 
شهادت رس��یدند نامگذاری ش��ده تا دولتمردان و کسانی که در عرصه ی 
دولت به ملت و نظام مشغول به خدمت هستند ، تالش های خود را به ولی 

نعمتان خود معرفی کنند.
با نگاهی به شخصیت ، زندگانی و روش مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر 
مش��اهده می کنیم که این م��ردان بزرگ در عرصه ی خدم��ت به مردم از 
هیچ کوشش��ی دریغ نمی کردند و شبانه روز در عرصه ی خدمت ، تعالی و 

پیشرفت کشور گام برمی داشتند.
نوع زندگی در دوران تصدی مس��ئولیت ، برخورد با مش��کالت و اداره ی 
دول��ت ، برخورد با مردم و منش با مخالفان از جمله ویژگی های ش��هیدان 
رجایی و باهنر می باش��د که باید دولتمردان م��ا از آنها الگوبرداری و پیروی 

کنند. 
دولتمردان جمهوری اس��المی ایران که برآم��ده از رای ، اراده و نظر مردم 
در انتخابات  و یا غیر مس��تقیم توسط نمایندگان ملت در مجلس انتخاب 
می شوند ، بنا بر فرمایش حضرت امام خمینی )ره( ولی نعمتان آنها مردم 
هستند  و خود را در دوران تصدی مسئولیت چه در عرصه های کالن و چه 
در سطوح پائین مدیریتی وامدار و خدمتگزار مردم  و همیشه پاسخگو در 

برابر مردم بدانند.
هفته دولت فرصتی است تا مسئوالن به بیان خدمات ، تالش ها و  عملکرد 
خود بپردازند و به مردم گزارش دهند  که برای پیش��رفت ، تعالی و توس��عه 
کش��ور چه کردند ، برای حل مشکالت مردم و جامعه چه تالشی نمودند و 
برای آینده چه برنامه ایی دارند.این گزارش ها موجب می ش��ود که مردم از 

تالش های خدمتگزاران خود مطلع شوند.
همچنین این نوع اطالع رسانی به مردم از خدمات دولتمردان نیز موجب 
هم اندیشی و همفکری با مردم نیز می شود و این تعامل دوسویه و دو طرفه 
باعث پیشبرد امور و اهداف دولت در رسیدن به برنامه های خود می شود که 
در این امر نقش رسانه ها در ایجاد این تعامالت بسیار اساسی و مهم است.

به ط��ور کلی نه تنها در هفت��ه دولت دولتمردان باید اطالع رس��انی در 
خصوص فعالیت های خود داش��ته باشند بلکه در تمام ایام سال مسئوالن 
باید فعالیت و عملکرد خود را به مردم اطالع دهند زیرا این ش��فاف سازی و 
اطالع یافتن از امور موجب رضایت بیشتر مردم و تالش برای حل مشکالت 

خواهد شد.
دولت باید بداند آنچه نباید مورد غفلت قرارگیرد تبیین و تاس��ی دولت 
مردان به روحیات اخالقی و اجرایی دولت ش��هیدان رجایی و باهنر اس��ت. 
مطابق قانون اساسی دولت در برابر ملت حقوق وظایف و مسئولیت هایی 
دارد و در مقابل مردم هم در مقابل دولت حق و مسئولیت دارند که در هفته 
دولت باید این حقوق و مس��ئولیت های متقابل دولت و ملت توسط رسانه 
های تاثیرگذارتشریح شود.البته مردم در طول این سال ها امتحانات بسیار 

خوبی را پشت سر گذاشتند.
تواض��ع، فروتنی، خدمت به مردم، صالبت و تعهد به انقالب، عزت نفس، 
اخالص، صداقت، آرامش و وقار، انتقاد پذیری، صراحت لهجه، تقید به نماز به 
خصوص در اول وقت ، رفع نیاز مردم و نداشتن مشی و روحیه اشرافی گری 
از مهمترین ویژگی های شهید رجایی بود که دولتمردان باید از این ویژگی 
ها برخوردار باش��ند.و در عمل هم نش��ان بدهند.نحوه استفاده از حقوق و 
امکانات دولتی توس��ط شهید رجایی و شهید باهنر در شرایط کنونی می 

تواند الگوی مناسبی برای مدیران دولتی باشد.
باید خدم��ات دولت در بخش های اقتصادی، اش��تغال، حوزه فرهنگی، 
علمی و پژوهشی در هفته دولت تشریح شود.تبیین عملکرد دولت باعث 
می شود تا عموم مردم به خدمات دولت آگاهی پیدا کنند.و این خدمات را 

در زندگی روز مره لمس بکنند.

فرصت  خدمت
رهب��ر انقالب در دیدار هیأت دولت دوازدهم اقتصاد و رفع معضل 
بیکاری و مش��کالت معیشتی مردم را اولویت واقعی کشور خواندند 
و از همه دولتمردان خواس��تند در حل مش��کالت اقتصادی، زمینه 

سازی و کمک کنند.
الزمه موفقیت در این امر توجه به چند نکته اساس��ی است؛ اول، 
باید دانس��ت ک��ه »اولویت واقعی کش��ور« تأکیدی اس��ت در برابر 
اولویت های غیرواقعی و کاذب که پیش از این و در دولت گذشته یا 
توسط حاشیه سازان یا به قصد گریختن از واقعیت ها، به آن پرداخته 
ش��ده است. بنابراین اجتناب از حاشیه ها و حاشیه سازی ها یکی از 
توقعات جدی از دولت دوازدهم است. دوم، برای حل معضل اساسی 
و ریش��ه دار کش��ور نمی توان صرفاً به اقدام��ات اداری و صدور چند 
بخشنامه بسنده کرد؛ طبیعتاً برای عبور از این بحران ملی، هم نیاز 
به هماهنگی و مش��ارکت همه اجزاء دولت است و هم نظارتی قوی 

و مستمر می طلبد.
اینک��ه دولت از یک طرف فرماندهی س��تاد اقتصاد مقاومتی را به 
عهده داشته باش��د، اما از طرف دیگر برخی از دستگاه ها کنترلی بر 
دروازه های کش��ور و واردات کاالها نداش��ته یا اهتمامشان به رونق 
واردات باشد، حاصلی جز  ناکامی اقتصاد ملی نخواهد داشت. سوم، 
لزوم داش��تن روحیه کار و مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی 
یعنی پرهیز از روحیه اش��رافی گ��ری و عافیت طلبی. باید با ارتباط 
مس��تمر و تنگاتنگ با مردم، به درک واقعی از زندگی، مش��کالت و 
نیازهای آنان رس��ید. سفرهای اس��تانی به دولتمردان کمک خواهد 
 کرد تا شناخت ش��ان از مردم، به پایتخت نش��ینان محدود و محصور

 نماند.
دول��ت دوازدهم فرصت��ی کم نظی��ر و تاریخی در اختی��ار دارد؛ 
همانگونه که رهبر معظم انق��الب در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
دولت تصریح کردند فرایند آس��ان شکل گیری دولت دوازدهم اعم 
از برگزاری انتخابات و مراس��م تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد 
مجلس فرصتی مهم و کم نظیر در اختیار این دولت قرار داده است. 
آنگونه که رئیس جمهور از مجلس خواست، بیش از نیمی از اعضای 
کابینه او باالی ٢٠٠رأی آوردند و از این جهت هماهنگی کاملی بین 

دولت و مجلس وجود دارد.
از دیگر س��و، در پایتخت و اغلب ش��هرهای بزرگ نتایج انتخابات 
ش��وراها و ش��هرداران نیز فرصت دیگری را برای دولت فراهم کرده 
اس��ت تا در اداره ش��هرها و به کار گمارده ش��دن نیروهای همسو، 

دستش کاماًل باز باشد.
از همه مهمتر، فضای آرام و به دور از تنش های سیاس��ی درکشور 
با وجود سپری ش��دن حدود دوماه از زمان برگزاری انتخابات است 

که بر امتیازات و فرصت های در اختیار دولت دوازدهم می افزاید.
این ها همه س��رمایه ها و فرصت های تاریخی و تکرار نش��دنی این 
دولت اس��ت که ه��م باید قدردان و ش��کرگزار آن ب��ود و هم الزم 
اس��ت از ای��ن موقعیت کم نظی��ر بهترین بهره را ب��رای خدمت به 
مردم و نظام اس��المی برد. امیرمومنان علی )ع( در حکمت ٢١ نهج 
��حاِب ،فانَتِهُزوا ُفَرَص الَخیِر  البالغ��ه می فرمایند: الُفرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ
 فرص��ت، چون ابر می گذرد. پس، فرصت ه��ای کار خوب را غنیمت 

شمرید.
رهبر معظم انقالب همواره به دولت ها توصیه داشته اند: این مدت 
برای انجام کارهای اساس��ی، زمان کمی نیست همچنانکه امیرکبیر 
در دوران سه ساله صدارت خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور 

به فعالیت هایی از آن جنس نیاز دارد.
اکن��ون همه امیده��ا و انتظارات از دولت دوازدهم این اس��ت که 
از این فرصت تاریخی و اس��تثنایی با پرهیز از حاش��یه ها و توجه به 

اولویت های واقعی کشور، بیشترین بهره را ببرد.

ایاالت متحده امریکا س��ه گام متفاوت را با یک هدف مش��ترک در سه 
مقط��ع متف��اوت »١-قبل از توافق، ٢- تا دوس��الگی برج��ام و 3-بعد از 

دوسالگی«به کار گرفته است.

 روایت است وقتی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم سؤال پرسیده شد 
که منظور از آیه ی »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َمْن یَْرتََدّ ِمْنُکْم َعْن دیِنِه َفَسْوَف 

ُهْم َو یُِحُبّونَُه« چه کسانی است؟... یَْأتِی اهلَلُّ بَِقْوٍم یُِحُبّ

آمریکا زمانی صدام را به آغاز جنگ 
تحریک کرد که گم��ان می کرد قادر 
است جمهوری اسالمی را به زعم خود 

در مدت کوتاهی ساقط کند و...

 رهبر انقالب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن تشریح اولویت های 
پیش روی دول��ت دوازدهم، توصیه هایی برای بهبود فعالیت های دولت 

ارائه کردند و همچنان ...

»رشد شکننده« تجربه های متعددی در سطح جهانی دارد؛ در اواسط 
دهه ی ١۹۹٠ میالدی، زمانی که درجه ی بازبودگی اقتصاد )سهم تجارت 
خارجی به نس��بت تولید داخل( در اقتصادهای ش��رق آس��یا به بیش از 
اکنون نوبت اقدام و عمل است١٠٠ درصد رسید، برخی تحلیلگران زنگ هشدار را به صدا درآوردند ...

بی تردید ریش��ه های معرفتی اقتصاد مقاومت��ی را باید در نظام حکومت 
اس��المی و فرهنگ دینی جس��تجو کرد، لکن انباشته س��ازی سود توسط 

بانک ها و ...



رهب��ر انق��الب اس��المی ب��ا گرامی داش��ت هفت��ه دولت و 
بزرگداش��ت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دو 
نام ماندگار و نمادین، گفتند: با اینکه دوران مسئولیت این دو 
بزرگوار، بس��یار کوتاه بود و نمی توان قضاوتی درباره عملکرد 
اجرایی آنان داش��ت، اما همواره از این دو شهید عزیز به نیکی 
و ب��ا تجلیل یاد می ش��ود که علت آن، روحیات ش��خصیتی و 
مدیریتی آنان، همچون »انقالبی، مؤمن و صادق بودن« است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه روحیات شهیدان 
رجایی و باهنر باید سرلوحه همه مسئوالن و دولتمردان باشد، 
از زحمات و تالش��های دولت یازده��م و وزیرانی که در دولت 
دوازدهم حضور ندارند، قدردانی کردند و افزودند: امیدواریم با 
تعیین وزیر نیرو که وزارتخانه آن مهم است و نیز وزارت علوم 
که وزارتخانه ای بس��یار مهمتر است، دولت دوازهم به صورت 

کامل، وظایف خود را انجام دهد.
ایش��ان، تشکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام شدن 
آس��اِن فرآیند ش��کل گیری دولت اعم از برگزاری انتخابات و 
مراس��م تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس را بسیار 
مه��م و کم نظیر خواندند و خاطرنش��ان کردن��د: اکنون نوبت 

رئیس جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر گذش��ت س��ریع زمان 
و ل��زوم بهره گیری هرچه بیش��تر و صحی��ح از لحاظ دوران 
چهارساله مسئولیت، خاطرنشان کردند: این مدت برای انجام 
کارهای اساس��ی، زمان کمی نیس��ت همچنانکه امیرکبیر در 
دوران سه س��اله صدارت خ��ود، کارهای مهمی کرد که اکنون 

کشور به فعالیت هایی از آن جنس نیاز دارد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، توصیه هایی خطاب به رئیس 
جمه��ور و اعضای دول��ت دوازدهم بیان کردند که »داش��تن 
نی��ت الهی برای خدمت به مردم به عنوان بندگان خدا و حل 
مش��کالت آنها«، و »انس با قرآن و دعا« اولین توصیه ایش��ان 

بود.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بیان توصی��ه دوم، به لزوم 
داش��تن »روحیه جهادی وتالش مضاعف و خستگی ناپذیر و 

بدون چشمداش��ت« اش��اره کردند و در توصیه سوم، افزودند: 
اعضای دولت عالوه بر اینکه در تصمیمات دولت، مس��ئولیت 
مش��ترک دارند، باید با یکدیگر همکاری داش��ته باش��ند و به 

صورت تیمی عمل کنند.
ایش��ان در توصیه ای دیگر خطاب ب��ه دولت گفتند: تحمل 
شنیدن صدای مخالف را داشته باشید و با باال بردن حلم خود 
که همان ظرفیت درونی اس��ت، از نقادی استقبال و استفاده 

کنید.
»ارتباط نزدیک با مردم به منظور درک بهتر واقعیات زندگی 
مردم«، پنجمین توصیه رهبر انقالب بود و در همین خصوص 
خاطرنش��ان کردند: »داشتن بخش ارتباطات مردمی قوی« و 

»سفرهای استانی« بسیار خوب و مفید است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ششمین توصیه خود را به موضوع 
»لزوم حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی گری«، 
اختصاص دادند، و در بیان توصیه هفتم افزودند: به حرکتهای 
مردمی که غالباً خودجوش اس��ت اع��م از فرهنگی، اقتصادی 
و خدمات��ی همچون گروههای جهادی ی��ا فرهنگی، کمک و 

مساعدت کنید.
اقتصاد و مس�ائل معیشتی مردم ، مهمترین مسئله  �

کشوراست.
»در نظر گرفت��ن کارآمدی، تدین، انقالب��ی بودن، پرکاری 
و جه��ادی عمل ک��ردن در انتخاب هم��کاران و مدیران زیر 
مجموعه« هش��تمین توصیه رهبر انقالب اس��المی بود و در 
همین خصوص گفتند: اگر همکاران و مدیران ش��ما افرادی با 
این خصوصیات نباش��ند، اهداف و مقاصد به سرانجام نخواهد 
رس��ید همانگونه ک��ه طرح تحول آموزش و پرورش و نقش��ه 
جامع علمی کش��ور برغم زحماتی که برای آن کش��یده شد، 

آنگونه که باید، به نتیجه نرسیده است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای موضوع »پیگی��ری و نظارت بر 
زیرمجموع��ه« و همچنین »داش��تن برنامه دقی��ق و مدون و 
علم��ی« را م��ورد تأکید قرار دادند و در بی��ان توصیه یازدهم 
گفتن��د: در تصمی��م گیریها و اقدام، با در نظر گرفتن اس��ناد 
باالدس��تی و س��ند چش��م ان��داز و قوانین مص��وب مجلس، 
 ش��جاعت ب��ه خ��رج دهی��د و روحی��ه خطرپذیری داش��ته

 باشید.
آخرین توصیه رهبر انقالب اس��المی ب��ه دولت، موضوع در 
نظ��ر گرفتن اولویت ها در هر ح��وزه و تمرکز بر اولویت های 

اصلی بود.
رهب��ر انقالب اس��المی در بخ��ش دیگری از سخنانش��ان، 
»اقتص��اد« را اولوی��ت واقعی کش��ور خواندند و ب��ا تأکید بر 
تالش بی وقفه مسئوالن برای حل مشکالت معیشتی مردم از 
جمل��ه بیکاری جوانان گفتند: اقتصاد باید اولویت همه اعضا و 

بخشهای دولت باشد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای خاطرنش��ان کردن��د: اگرچه 
وزارتخان��ه هایی مانند اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و جهاد 
کش��اورزی مستقیماً در مس��ائل مهمی نظیر تولید و اشتغال 
مس��ئولیت دارند اما دیگر بخشهای دولت از جمله وزارت امور 
خارجه، آموزش و پرورش، علوم و ارشاد نیز می توانند در حل 

مشکالت اقتصادی، زمینه سازی و کمک کنند.
ایشان افزودند: آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس 
مبان��ی علمی مطرح می ش��ود، اما این آماره��ا به طور کامل و 
در همه جا، نش��ان دهنده وضع واقعی کش��ور و زندگی مردم 
نیس��ت، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن 

را شناخت و حل کرد.

چهارس�ال ب�رای کارهای اساس�ی زم�ان کمی  �
نیست، امیرکبیر در سه سال کارهای مهمی کرد.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: بر اساس این آمارها، تورم از چند 
ده درصد به زیر ده درصد رس��یده، ام��ا آیا قدرت خرید مردم و 

ارزشی پول ملی نیز در همین مقیاس، باال رفته است؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مثالی دیگر خاطرنش��ان کردند: 
درباره رکود هم آمارهای اعالم ش��ده درس��ت اس��ت ولی هنوز 
واحدهای کوچک و متوس��ط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت 
کار می کنند یا تعطیل ش��ده اند و این واقعیت نش��ان می دهد 

که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.
ایشان، مسئله بانکها، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله 
قاچ��اق را در موض��وع اقتصاد مهم دانس��تند و تأکی��د کردند: 
مس��ئوالنی ک��ه در دولت با اقتصاد، ارتباط مس��تقیم دارند باید 
مانن��د یک تیم هماهنگ، تصمیم گیری و عمل کنند و دیگران 

نیز به آنها کمک نمایند.
رهبر انقالب اس��المی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را از دیگر 
س��رفصلهای مهم اقتصاد برش��مردند و با انتق��اد از پیش نرفتن 
کاره��ا در این زمینه، گفتند: در بس��یاری از موارد، سیاس��تها و 
مش��کالت روشن اس��ت، و تصمیمات خوبی هم گرفته می شود 
اما کارها آنچنان که باید و ش��اید پیش نمی رود که این واقعیت 

نشان می دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دس��ت به دس��ت ش��دن بنگاهها و 
مراکز اقتصادی در بخش��های مختلف دولت را بی فایده خواندند 
و افزودن��د: باید با اجرای صحیح سیاس��تهای اصل ۴۴، دولت از 
تصدی گ��ری به تنظیم گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مش��خص 

کردن راهها و سیاستها، نظارت و نظم را اعمال کند.
ایش��ان، »برخ��ورد جدی ب��ا مفاس��د اقتصادی«، »مس��ئله 

روس��تاها«، »مدیریت واردات و صادرات« و »آمایش سرزمین« 
را از دیگر موضوعات نیازمند توجه ویژه خواندند و خاطرنش��ان 
کردند: در آمایش سرزمینِی اس��تانها کارهایی شده است اما در 
آمایش سرزمینِی کشور، هنوز سندی نداریم که باید برای تدوین 

و اجرای این سند مهم، برنامه زمان بندی تهیه شود.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به فعالیتهای ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و تصمیمات خوب این س��تاد افزودند: همه این 
تصمیمات عملیاتی نش��د و توقع این است که نظارت و پیگیری 

شود تا تکالیف تعیین شده ی دستگاهها، بخوبی محقق شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر ض��رورت تغییر جهت 
گیری اقتصادی کش��ور از »اقتصاد رانت��ی و نفتی« به »اقتصاد 
مول��د و مردم��ی« افزودند: باید اقتص��اد را از نفت خالص کنیم 
و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیتها و نیروی انس��انی 
کش��ور تحقق پذیر اس��ت، همانگونه که برخی کشورهای بدون 

نفت، این کار را کرده اند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان، 
»حفظ جهت گیری و روحیه انقالبی و دینی در دیپلماس��ی« را 
مهم خواندند و تأکید کردند: باید در مسائل دیپلماسی به انقالب 
خ��ود افتخار کنی��م و از عمل کردن به هنجاره��ای ملی یعنی 
هنجارهای برآمده از انقالب، نظیر ایستادگی در مقابل استکبار، 

ظلم ستیزی و مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت کنیم.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: پایبندی به مواضع و هنجارهای 
انقالبی باعث تَش��ّخص و برانگیختن احترام دیگران می ش��ود، 
ضم��ن اینک��ه این کار ب��ا اس��تفاده از نرمش ه��ا و پیچش ها و 

طنازی های هنر دیپلماسی منافاتی ندارد.
»گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان« و »تمرکز نکردن بر 
روابط با چند کشور محدود« از دیگر نکاتی بود که رهبر انقالب 

در زمینه سیاست خارجی بیان کردند.
ایش��ان افزودند: در عرصه دیپلماسی باید چابک، بروز، سریع 
و هوش��یار عمل کرد و به فضل الهی در آینده نیز همانگونه که 
تاکنون پیش رفته اید و در مقابل دش��منان ایس��تاده اید، عمل 

کنید.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، آقای روحانی گزارشی 
از اقدام��ات دول��ت یازدهم و برنامه ها و اه��داف دولت دوازدهم 

بیان کرد.
رئیس جمه��ور، مهمترین معضل پیش روی دولت را مس��ئله 
بی��کاری و مش��کالت اقتص��ادی خوان��د و افزود: نظ��ام بانکی، 
صندوق های بازنشس��تگی، نبود تعادل در بودجه، مس��ئله آب و 
مش��کالت محیط زیست از دیگر مسائلی است که باید در چهار 

سال آینده حل شوند.
آق��ای روحانی با برش��مردن اه��داف اصلی دول��ت دوازدهم، 
خاطرنش��ان کرد: هدف اول دولت حل مش��کل بیکاری است و 

تالش می کنیم ساالنه بیش از ۹٠٠ هزار شغل ایجاد شود.
رئیس جمهور، »تحقق رشد ۸ درصدی، مبارزه با فقر و تحقق 
عدال��ت اجتماع��ی« را از دیگر اهداف دولت برش��مرد و با بیان 
اینکه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی نیازمند ۷۷۵ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری جدید در سال هستیم، افزود: برای رسیدن 
به این هدف، بودجه و امکانات دولت کافی نیست و باید بانک ها، 
بازار س��رمایه، صندوق توسعه ملی و سرمایه بخش خصوصی به 

میدان بیاید و سرمایه خارجی نیز جذب شود.
آقای روحانی، تورم س��االنه را کمتر از ۸ درصد خواند و افزود: 
تالش دولت دوازدهم این است که تورم را تک رقمی نگه دارد.

رئیس جمهور افزود: سال گذشته سالی استثنایی برای اقتصاد 
کش��ور بود زیرا ش��اهد رش��د اقتصادی دو رقمی بودیم و رشد 

اقتصادی ایران در جهان اول شد.
آقای روحانی با اش��اره به لزوم مردمی کردن اقتصاد و اصالح 
نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم به این اهداف برس��یم، باید سود 
بانک��ی کاهش یابد و وزارتخانه ها و بانک ها از بنگاه داری دس��ت 

بردارند.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه به مردم ق��ول داده ایم فقر مطلق 
تا پایان دولت دوازدهم ریش��ه کن ش��ود، خاطرنشان کرد: برای 
رسیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی، فاصله دو دهک باال و 

پایین جامعه کم، و فقر مطلق ریشه کن شود.
آق��ای روحانی، »نوس��ازی و بازس��ازی صنای��ع«، »تحول در 
اقتصاد دانش بنیان« و »اتکاء به درآمدهای غیرنفتی« را از دیگر 
برنامه های دولت خواند و افزود: دولت دوازدهم بیش از گذش��ته 
با مش��کالت آشناس��ت و همه باید برای حل مشکالت کشور به 

دولت کمک کنند.
رئیس جمه��ور همچنی��ن گفت: تالش ش��د در انتخاب وزرا و 
معاونان رئیس جمهور، افرادی کارآمد و شایسته بدون وابستگی 

جناحی و حزبی دعوت به کار شوند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صبح روز 
دوش��نبه 6 شهریور و در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه 
در دیداری 3 س��اعته ب��ا جمعی از فضال و ط��الب حوزه ی علمیه 
استان تهران، با اش��اره به امتیازات و ویژگی های دوران حاکمیت 
نظام اسالمی برای انجام رس��الت و وظایف اصلی روحانیت، تأکید 
کردن��د: امروز بش��ریت بویژه نس��ل های جوان به ش��دت نیازمند 
حرفهای نو هس��تند و اسالم حرفهای نو و جذابی در زمینه انسان، 
جامعه و سیاست دارد که اگر به گوش جهانیان رسانده شود، قطعاً 

پذیرنده بسیاری خواهد داشت.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در ای��ن دیدار با ابراز خرس��ندی از 
دیدار با طالب جوان و شنیدن سخنان خوب و امیدوارکننده آنان، 
افزودند: شما طلبه های جوان همچون نهال های قدکشیده بوستان 
امامت و والیت هستید و پیشرفت های فکری و افزایش توانایی های 
عملی شما موجب شگفتی پرورش دهندگان تان خواهد شد و خشم 

دشمنان را برخواهد انگیخت.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر 
خش��م کفار از رویش های برجسته اس��المی، گفتند: اگر دشمناِن 
اس��الم و حاکمیت قرآن از وجود، قاطعیت و حرکت ما خشمگین 

نباشند، باید در مفید بودن خود شک کنیم.
رهبر انقالب اس��المی، روحانیت را ادامه دهنده وظیفه و رسالت 

انبیا برش��مردند و خاطرنش��ان کردند: همانگونه ک��ه انبیاء بدنبال 
ایجاد زمینه ای برای حاکمیت جهان بینی توحیدی و ایجاد حیات 
طیب��ه بودند، مهمترین وظیفه روحانیت نیز ایفای همین رس��الت 

است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای گفتن��د: ایجاد حیات طیب��ه قطعاً 
معارضانی خواهد داشت همانگونه که در مقابل انبیاء نیز معارضان 
وج��ود داش��تند، بنابراین روحانیت باید خ��ود را برای کار و تالش 
پ��ر زحم��ت و بلندم��دت و در عین ح��ال تأثیرگ��ذار، ماندگار و 
نتیجه بخش، آماده کند.ایش��ان به تش��کیل نظام اسالمی در ایران 
و امتی��ازات ای��ن دوران برای انجام وظیفه روحانیت اش��اره کردند 

و افزودن��د: »حاکم بودن فضای اس��المی بر جامع��ه« یکی از این 
ویژگی ها اس��ت، عالوه بر آن، در س��طح جهانی نیز یک خأل فکری 
ناش��ی از س��رخوردگی از بی نتیجه بودن تفکرات مارکسیستی و 
لیبرالیس��تی وجود دارد که زمینه را برای ارائه حرفهای نوی تفکر 

اسالمی فراهم کرده است.
رهب��ر انقالب اس��المی تأکید کردن��د: اگر بتوانی��م حرفهای نو 
و جذاب اس��الم را درخصوص انس��ان، جامعه و سیاس��ت به گوش 
جهانیان و بویژه نس��ل های جوان برس��انیم، قطعاً مورد قبول قرار 
خواهند گرفت.حضرت آیت اهلل خامنه ای وجود وس��ائل و ابزارهای 
ارتباطاتی و رس��انه ای فراگیر بواسطه شکل گیری فضای مجازی را 

یک��ی دیگر از ویژگی های دوران کنونی برای رس��اندن پیام حیات 
بخش اسالم، برشمردند و گفتند: یکی دیگر از امتیازات این دوران، 
کثرت س��ؤالها و ش��بهه ها در ذهن ها اس��ت که همین زیاد بودن 
س��ؤالها، ذهن ها را برای یافتن پاسخ ها فعال و زمینه را برای عبور 

از مرزهای علم فراهم خواهد کرد.
ایش��ان تأکید کردند: همانگونه که در س��ؤالها و ش��بهه ها نباید 
متوقف بمانیم، در یافتن پاس��خ نیز باید بدنبال پاسخ های منطقی 

و صحیح برویم.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از س��خنان خود به 
برخی مطالب مطرح ش��ده از جانب طالب، در این دیدار اش��اره و 

نکاتی را در خصوص آنها بیان کردند.رهبر انقالب اس��المی طالب 
را ب��ه »جدی گرفتن درس و بح��ث علمی« توصیه کردند و در این 
خصوص گفتند: شرط تأثیرگذاری در جامعه، افزایش سواد و ارتقاء 
نص��اب علمی اس��ت، همچنان که امام بزرگوار ک��ه در نصاب کامل 
علمی قرار داشت، توانست مبارزه و حرکت عظیم انقالب را به ثمر 
برساند. ایشان، الزمه پیشنهادات اصالحی برای حوزه های علمیه را 
»عملی بودن« آنها برشمردند و افزودند: برنامه در واقع کشیدِن راه و 
جاده به سمت مقصد است، بنابراین باید بر اساس واقعیت ها تنظیم، 
و موان��ع احتمال��ی و راه حل ها در آن گنجانده و پیش بینی ش��ود.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای، راه رفع نقاط ضعف و رس��یدن به وضع 
مطلوب را در گروی عزم راسخ، حرکت پر انگیزه و مبارزه دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: مبارزه یعن��ی تالش و مجاهدت، همفکری و 
متش��کل شدن. ایشان، برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر 
تمام شدن مبارزه و انقالب اسالمی را نادرست و »خیانت به انقالب« 
خواندند و خاطرنش��ان کردند: انقالب، هنجارهای گذش��ته را بهم 
می ری��زد و هنجارهای جدیدی را بوجود می آورد و تداوم انقالب به 

معنای حفظ هنجارهای جدید است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، حفظ و ت��داوم هنجارهای انقالبی را 
دش��وار و نیازمند مبارزه دانس��تند و افزودند: دستهایی که با اصل 
انقالب مخالفت و کارشکنی می کردند، در مقابل تداوم هنجارهای 
انقالب��ی نی��ز همین گونه عم��ل می کنند ام��ا همچنان که پیروزی 
انقالب نیازمند مبارزه بود، تثبیت هنجارهای انقالب و ایجاد جامعه 

اسالمی همچنان نیازمند مبارزه است.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به مراحل تمدن سازی، افزودند: 
بر اس��اس حرکت انقالبی، نظام اسالمی بوجود آمد و این توفیقات 
بس��یار مهم حاصل ش��د اما تا رس��یدن به نقطه مطلوب و تشکیل 
دولت اسالمی و جامعه اسالمی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون 

شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم.
رهبر انقالب اسالمی همه طالب جوان را به تقوا و ورع و عبادت 
و ان��س با ق��رآن و دعا توصی��ه مؤکد کردند و گفتن��د: بدانید این 
مسیر بیش��تر از تبلیغ زبانی نیازمند تبلیغ عملی است و ابتدا باید 

از خودمان آغاز کنیم.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در پایان تأکید کردن��د: اگر درس و 
مباحثه علمی و ذهن های فعال با تقوا، همراه ش��وند، قطعاً جامعه 
علمی و مذهبی ما که روحانیت نامیده می شود، آینده ای به مراتب 

بهتر از امروز خواهد داشت.

حضلرت آیت اهلل خامنله ای رهبر معظم انقاب اسلامی روز 
شلنبه 4 شلهریور به مناسلبت هفته دولت در دیدار با رئیس 
جمهلور و اعضلای دولت دوازدهم، با اشلاره به ضلرورت »کار 
و تاش جهادی و مضاعف مسلئوالن برای رفع مشلکات«، با 
بیان توصیه های »شخصیتی، رفتاری و کاری« به اعضای هیأت 
دولت، »اقتصاد و مسلائل معیشتی مردم« را مهمترین مسئله 
کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت گیری ها باید از »اقتصاد 

رانتی و نفتی« به »اقتصاد مولّد و مردمی« تغییر یابد.

درس خواندن را دست کم نگیرید. اگر می خواهید افکار و 
پیشنهادهای برجسلته ای که دارید در جامعه تأثیر بگذارد 
باید باسلواد باشلید. ما در بین روحانیون انقابی کسانی را 
داشلتیم که از لحلاظ مبارزه چیزی کم نداشلتند اما نصاب 
علمی الزم را نداشتند؛ این ها نتوانستند تأثیر قابل توجهی 
در پیشرفت این مبارزه بگذارند. آن کسی توانست این کار 

را بکند که در حد نصاب کامل بود؛ مثل امام.
اینکه بعضی ها بگویند که انقاب حادثه ای بود و تمام شد 
و حاال برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقاب است. 
انقاب تمام نمی شلود. انقاب هنجارهای جدیدی به وجود 
می آورد؛ حفظ این هنجارهای جدید تداوم انقاب است؛ اگر 
انقاب مبارزه الزم داشلت تا پیروز شلود، امروز هم مبارزه 

الزم است تا جامعه ی ما جامعه ی اسامی بشود.

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
مسائل روز  10 شهریور 1396  سال اول  شماره 7

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقالب

دیدار طالب حوزه های علمیه استان تهران با رهبر معظم انقالب

باید در مس�ائل دیپلماس�ی به انقالب خود افتخار کنیم  �
و از عم�ل ب�ه هنجاره�ای مل�ی و برآم�ده از انق�الب نظیر 
ظلم س�تیزی و ایس�تادگی در مقابل اس�تکبار احساس عزت 
کنیم. پایبندی به مواضع انقالبی باعث تشخص و برانگیختن 
احترام دیگران می ش�ود؛ ضمن اینکه این کار با اس�تفاده از 
نرمش و پیچش و طنازی های هنر دیپلماسی منافاتی ندارد.

ضرورت دارد جهت گیری اقتصادی کش�ور از »اقتصاد  �
رانت�ی و نفت�ی« به »اقتصاد مول�د و مردمی« تغییر یابد. باید 
اقتص�اد را از نف�ت خالص کنیم و این هدف مهم با توجه به 
امکانات، ظرفیت ها و نیروی انسانی کشور تحقق پذیر است؛ 
همان گون�ه که برخی کش�ورهای بدون نف�ت، این کار را 

کرده اند.
داش�تن نیت الهی برای خدم�ت به مردم، انس با قرآن  �

و دع�ا، داش�تن روحیه ی جه�ادی، عملک�رد تیمی اعضای 
دول�ت، داش�تن تحمل ص�دای مخالف، ارتب�اط نزدیک با 
م�ردم، تقوی�ت روحیه ی مردم�ی و پرهیز از اش�رافیگری، 
کمک به حرکت های مردمی و خودجوش، درنظرگرفتن 
کارآم�دی، تدی�ن، انقالبی و جهادی ب�ودن و پرکاری در 
انتخاب همکاران، پیگیری و نظارت بر زیرمجموعه، داشتن 
برنام�ه ی دقی�ق و مدون و علمی، ش�جاعت و خطرپذیری 

در اقدام.
  تش�کیل دول�ت در موع�د مق�رر و انجام آس�ان فرایند  �

ش�کل گیری دولت بس�یارمهم و کم نظیر بود؛ اکنون نوبت 
رئیس جمه�ور و وزراس�ت که اقدام و عم�ل را آغاز کنند. 
۴س�ال ب�رای انج�ام کارهای اساس�ی، زمان کمی نیس�ت 
همچنانک�ه امیرکبی�ر در دوران ۳س�اله ی ص�دارت خ�ود، 
کاره�ای مهم�ی کرد که اکنون کش�ور ب�ه فعالیت هایی از 

آن جنس نیاز دارد.



آغاز به کار دولت دوازدهم مصادف با ایام ش��هادت ش��هیدان رجایی 
و باهنر اس��ت که به این مناسبت الزم اس��ت ذکر و یادی از ویژگی های 
ماندگار دولت این دو عزیز که نمادهایی از دولت جهادی بودند، داش��ته 

باشیم.
انقالب اس��المی مردم ایران آخرین س��ال های ده��ه چهارم خود را 
س��پری می کند و به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان مسائل سیاسی - 
اجتماع��ی و فرهنگی، انقالب کماکان بر مح��ور آرمان ها و مبانی اولیه 
خود که حضرت امام)ره( ترسیم کرده بودند، تحت رهبری هوشمندانه 
مق��ام معظم رهبری با پایبندی به اص��ول خود حرکت می کند، اگرچه 
ممکن اس��ت به جهت نیازهای جدید، اقتضائ��ات و تغییرات محیطی، 
انعطاف و تغییر روش هایی هم داش��ته باش��د، اما با توجه به تأکید رهبر 
معظم انقالب که به صورت متواتر نیز بیان داش��تند، همت ما، هدف ما، 
آرمان ما همین اس��ت که امام بزرگوار معین ک��رد، ما دنبال این آرمان 
حرکت می کنیم. اصول امام یک اصول تمامنش��دنی و کهنهنش��دنی 

است. 
ب��ی تردید برای حفظ اص��ول و آرمان های انقالب، درک درس��ت و 
فهم نگرش ها و دیدگاه های امام)ره( و رهبر معظم انقالب بس��یار حائز 
اهمیت و بهترین چراغ راه حفظ آرمان ها و حرکت در مس��یر درس��ت و 
انقالبی اس��ت. از این حیث سخنرانی رهبر معظم انقالب در حرم مطهر 
در س��الروز بزرگداش��ت ارتحال حضرت امام)ره(، سخنان معظمله در 
دیدار کارگزاران نظام اس��المی و هم چنین جمعی از دانشجویان در ماه 
مبارک، از لحاظ ترس��یم محورهای حرکتی در مس��یر انقالب و حفظ 

آرمان های معمار کبیر انقالب اسالمی بسیار مهم و راهگشا می باشد. 
پن��ج روز پرکار مجلس به منظور بررس��ی رویک��رد و عملکرد وزرای 
دولت دوازدهم با کس��ب رأی اعتماد ١6 وزیر از ١۷ وزیر معرفیشده به 

اتمام رسید و مجلس به کابینه دوازدهم رأی اعتماد داد.
ب��ه هر ترتیب کابین��ه دوازدهم با دو کس��ری وزارت آموزش عالی و 
وزارت نیرو ش��کل گرف��ت و باید آن را به فال نی��ک گرفت و از این پس 
فقط باید تمام تالش مصروف آن ش��ود که برنامه های وعده داده ش��ده 
رئیس جمهور به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و اشتغال جوانان تحقق 
یاب��د و دولت آقای روحانی از ورود به هر حاش��یه ای که موجب خلل در 
رون��د فعالیت دولت در مدت این چهار س��ال که همچون برق س��پری 

خواهد شد، پرهیز کند.
بی تردید، برخورد توام با سعه صدر و همدلی نمایندگان و هیأت رئیسه 
مجلس با دولت در س��رعت به نتیجه رس��یدن این امر نقش داش��ت و 
کابینه جدید نس��بت به دوره های گذشته با کمترین ریزش مواجه بود 
و تنها وزیر پیشنهادی نیرو از قطار دولت دوازدهم باز ماند. این موضوع 
پیام های بس��یاری برای ناظران داخلی و بیرونی داش��ت که مهم ترین 
آن، وحدت و اتحاد مس��ؤوالن در خدمت به مردم و جهد بلیغ ملی برای 

اعتالی ایران اسالمی است.
آنچه در اوضاع کنونی مهم به نظر می رس��د، این اس��ت که دولت نیز 
س��هم خود را در این همدل��ی انجام دهد. این موضوع مس��تلزم فهم و 
ادراک ش��رایط و ع��زم جزم برای تقویت همدلی و س��پس انتقال آن از 
ساحت نظر و فکر به حوزه عمل و همکاری در خدمت رسانی  بی منت به 
مردم اس��ت. انتظار بهحق مردم تحقق عملی وعده های دولت دوازدهم 
و تالش برای حل برخی مش��کالت و معض��الت از زندگی آن ها به ویژه 

در حوزه اقتصادی، مبارزه با بیکاری و رونق بخشی به تولید ملی است.
صیان��ت از س��رمایه اعتماد مردم در گرو این اس��ت ک��ه دولت، دین 
خود را نس��بت به مجلس و مردم با تداوم و اس��تمرار سرمایه اجتماعی 
اعتماد و همدلی و همکاری و هم چنین انجام درست و متعهدانه وظایف 
مربوطه ادا کند. دولت انبوهی از مشکالت اقتصادی و معیشتی، مسکن، 
بی��کاری، تعطیلی بی��ش از نیمی از کارخانه ه��ا و کارگاه های تولیدی، 
تعه��دات، تکالی��ف جدی��د، وعده های بهج��ا مانده از دوره گذش��ته و 
طرح ه��ای نیمه تمام، پیش روی خود دارد که باید به قول آقای روحانی 

پاشنه گیوه های خود را ور بکشد و برای خدمت به مردم بدود.
نحوه رأی آوری اعضای هیأت دولت در دوره دوازدهم در مقایس��ه با 
دولتهای پیش��ین که معموالً چندین وزیر موفق به کسب رأی اعتماد از 
بهارس��تان نشینان نمی شدند، نشانگر آن است که دولت گام نخست را 
محکم برداشته و نیز آن که در یک فرآیند تعاملی موفقیت آمیز با مجلس 
قرار گرفته است، و این وضع برای دولتی که بخواهد زین پس با اهتمام 

و جدیت بیش از پیش به حل مسائل بپردازد، نقطه قوت تلقی می شود. 
به خاطرمان هست که دولت ها و نیز دولت آقای روحانی در دوره یازدهم 
از عدم همراهی مجلس به عنوان مانعی بر سر راه اجرای برنامه های خود 
یاد می کردند، حال آن که دیگر چنین موضوعی مطرح نیس��ت و دولت 
و مجلس باید با حفظ اس��تقالل خود، برای رفع موانعی که معیش��ت و 

اقتصاد را بر مردم تنگ کرده، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
انتظار آن اس��ت که در ای��ن مقطع جدید بدون فوت وق��ت، از کار و 
مشکالت پیش روی مردم گره گشایی شود. در این زمینه این نکته را نیز 
بای��د اضافه کرد که تقریباً نیمی از وزرایی که از نمایندگان مجلس رأی 
اعتماد گرفتند، کس��انی هستند که در دولت قبل نیز حضور داشته اند. 
معنا و هدف از این س��خن آن اس��ت ک��ه کابین��ه حدود۵٠درصد آن 
باتجربه اند و از توانمندی ها و مزیت های نسبی مجموعه و سازمان تحت 
امر باخبرند و با کاس��تی ها و ناراستی های وزارتخانهشان آشنا هستند؛ 
و ای��ن خود یک عامل و نقطه مثب��ت و گامی به جلو برای تحقق اهداف 

معینشده و رفع موانع پیش رو محسوب میشود.
مهم ترین مطالبات در پرتو اسناد باالدستی  �

اکنون که با رای اعتماد به وزرا، دولت دوازدهم ش��کل گرفته اس��ت، 
می توان انتظاراتی را از کابینه دولت بر مبنای اس��ناد باالدس��تی نظام 
مطرح نمود. بر اساس چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ١۴٠۴، 
ایران در پایان برنامه بیس��ت س��اله، درصدد دست یافتن به جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل 
آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش 
نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی 
سطح درآمد سرانه، رسیدن به اش��تغال کامل، برخورداری از سالمت، 
رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناس��ب 
درآمد، نهاد مستحکم خانواده بهدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی 

از محیط زیست مطلوب است.
بر همین اساس از دولت دوازدهم انتظار می رود موارد زیر را در جهت 
نیل به اهداف برنامه شش��م توسعه و چشمانداز جمهوری اسالمی ایران 

در افق ١۴٠۴ پیگیری و عملی نماید.
.رشد اقتصادی 8 درصدی در سال  �

افزایش نرخ رش��د اقتصادی یکی از مهم ترین مس��ائل اقتصاد است و 
افزایش بس��یاری از متغیرها بس��تگی به افزایش نرخ رشد اقتصاد دارد. 
نرخ رش��د اقتصادی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ۸ درصد 
در نظر گرفته ش��ده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در 
سال ١3۹۹ باید به مقدار 3٠١۵ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 
١3۸3 برسد. هم چنین تولید سرانه کشور نیز با رشدی 6/۷ درصدی در 
سال به 3۵/۸ میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت سال ١3۸3 باید 
برسد. البته با فرض تحقق این رشد هم از نظر تولید ناخالص داخلی در 
منطقه، اقتصاد ایران همچنان پس از ترکیه و عربستان رتبه سوم فعلی 
را خواهد داش��ت اما فاصله ایران با عربستان کاهش چشمگیری خواهد 
داش��ت. هرچند با روندی که عربستان در کسری بودجه و ذخیره ارزی 
و... اخیرا پیدا کرده، رس��یدن و حتی گذشتن ایران از جایگاه عربستان 

دور از انتظار نیست.
برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باید الزامات آن از سوی دولت فراهم 
شود. ابزار و بستر رشد اقتصادی پایدار تنها در گرو ساماندهی مشکالت 
و موانع تولیدات بخش خصوصی اس��ت. هم اکن��ون به دلیل نبود مواد 
اولیه و نداش��تن بازار فروش، ظرفیت تولی��د کاالهای صنعتی در ایران 
میانگی��ن بین ٢۵ تا 3٠ درصد برآورد می ش��ود. از س��وی دیگر یکی از 
اقداماتی که دول��ت می تواند انجام دهد، تخصی��ص اعتبار برای پروژه 
مسکن مهر است که با یک سرمایه سنگین ١٠٠ هزار میلیارد تومانی در 
میان سرمایه گذاری ها رها ش��ده است. در صورت تخصیص اعتبار این 
طرح، ١۷٠ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود 

در کشور به گردش درخواهد آمد.
ایجاد ساالنه 955 هزار شغل  �

موضوع اش��تغال و دستیابی افراد به ش��غل مورد نظر از اساسی ترین 
نیازه��ای جامعه محس��وب می ش��ود. بی��کاری به عنوان ی��ک پدیده 
مخرب اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگی مطرح ب��وده و رفع آن همواره 
ازجمله دغدغه های برنامه ریزان بوده اس��ت. اشتغال و بیکاری ازجمله 
موضوع��ات مهم اقتصادی هر کش��وری اس��ت به گونه ای ک��ه افزایش 
اش��تغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعهیافتگی 

جوامع تلقی می شود.
بر اس��اس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری سال ١3۹۹ باید ۷ درصد 
باش��د. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری هدف برنامه که ۷ درصد در س��ال 
پایانی برنامه و ۹/٢ درصد متوس��ط س��ال های برنامه اس��ت و جمعیت 
فعال، تعداد اش��تغال مورد نیاز در هر سال برای تحقق این نرخ بیکاری، 
۹۵۵ هزار ش��غل در هر سال اس��ت. درحال حاضر در میان کشورهای 
دارای س��ند چش��م انداز که آمار بیکاری آن ها در دسترس است، مصر 

باالتری��ن ن��رخ بیکاری را دارد و پس از آن ب��ه ترتیب ایران و ترکیه قرار 
دارند. تحقق اهداف برنامه به معنای جابجایی رتبه ایران و ترکیه خواهد 

بود.
جذب ساالنه 11میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی  �

هم اکنون سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از بهترین شیوه های 
جذب س��رمایه، فناوری، دان��ش فنی و روش های نوی��ن مدیریتی در 
عرص��ه تولید و اقتصاد به ش��مار می آید و از اهمی��ت باالیی برخوردار 
است. سرمایه گذاری خارجی عالوه بر تأمین سرمایه به منظور پیشبرد 
برنامه های توسعه با تولید کاالهای اضافی، هم از واردات کاال جلوگیری 
می کن��د که خود زمینه کاهش مصرف ارز را به دنبال خواهد داش��ت و 
هم با صادرات قس��متی یا تمامی محصوالت تولیدشده زمینه افزایش 
س��رمایه و ارز را فراه��م می نماید، در نتیجه تراز پرداخت های کش��ور 

می تواند به تدریج بهبود یابد.
این نوع س��رمایه گذاری می تواند آثار و پیامدهای مثبت دیگری نیز 
برای کشور در بر داشته باشد که اهم این مزایا عبارتند از ورود فن آوری 
و تکنولوژی، امکان دس��تیابی به بازارهای بین المللی، افزایش مهارت و 
فنون مدیریتی، حفظ محیط زیس��ت و ایجاد فرصت های شغلی جدید. 
در برنامه شش��م توسعه، رقم س��الیانه برآوردشده برای سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی 3۸۵/۷ میلیارد ریال می باش��د که با فرض نرخ دالر 
3۵٠٠ تومان��ی این رق��م حدود ١١ میلیارد دالر خواه��د بود. بنابراین 
دولت می بایس��ت برای جذب س��االنه ١١ میلیارد دالر سرمایه گذاری 

خارجی برنامه ریزی و اقدام کند.
۴.افزایش ساالنه 20 درصدی صادرات غیرنفتی  �

گس��ترش صادرات غیرنفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده باال، وضعیت 
اش��تغال در کش��ور را بهبود بخشیده و سبب کس��ب درآمدهای ارزی 
ب��رای تأمین نیازهای وارداتی در کش��ور می ش��ود و هم چنین ضریب 
تأثیرپذیری کشور از تحوالت سیاسی و اقتصادی جهانی که بهواسطه 
تکی��ه بر اقتصاد نفتی به وجود می آید را کاهش می دهد. به ویژه این که 
در تح��والت نوی��ن اقتص��اد جهانی که به س��مت حذف کلی��ه موانع 
غیرتعرفه ای و کاهش تعرفه ها حرکت می کند، به منظور افزایش سهم 
کش��ور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، 
جه��ش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را میطلبد. بر اس��اس 
برنامه شش��م توسعه، صادرات غیرنفتی کش��ور باید با رشد حدود ٢٠ 
درصدی در س��ال همراه باشد لذا ضروری است دولت دوازدهم همواره 

برای تحقق چنین رشدی بکوشد.
5.بهبود فضای کسب و کار �

بهبود فضای کس��ب و کار یک��ی از وعده های مه��م دولت، پیش از 
انتخابات بود و هم چنین پیش نیاز بس��یاری از گشایش های اقتصادی 
و اهداف برنامه شش��م و س��ند چش��مانداز اس��ت. بن��د دوم ابالغیه 
سیاست های کلی برنامه شش��م توسعه توسط رهبر انقالب نیز به این 
مهم اشاره دارد. بند دوم عبارت است از: »بهبود مستمر فضای کسب و 

کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.«
از منظر س��هولت کس��ب وکار، فعالیت اقتصادی مس��تلزم قواعد و 
مقرراتی اس��ت که حقوق مالکیت را برقرار و شفاف ساخته، هزینه های 
ح��ل مش��اجرات را کاه��ش داده، پیش بین��ی پذی��ری واکنش های 
اقتصادی را افزایش داده و از طرفین قرارداد در مقابل سوءاستفاده های 
احتمال��ی حمایت کن��د. بنابراین، هدف، وضع مقرراتی اس��ت که اوال 
کارآ باش��د، ثانیا برای همه کس��انی که نیاز به استفاده از آن دارند قابل 

دسترس باشد و ثالثا از نظر اجرایی ساده باشد.
مدیریت جهادی کلید حل مشکالت کشور �

عل��ت نامگذاری هفته اول ش��هریور ماه به نام هفت��ه دولت، ترور و 
ش��هادت ش��هیدان رجایی و باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران در انفجار دفتر نخست وزیری در سال 
١36٠ اس��ت. آن چیزی که شهیدان رجایی و باهنر را در بین مسؤوالن 
اجرایی کشور برجسته و از سایرین متمایز می کند، قطعاً شهادت آنان 
به عنوان علت اصلی نیس��ت )که دهها بزرگوار دیگر در بین مس��ؤوالن 
کش��ور سراغ داریم که آوازه و شهرت آنان بس��یار کمتر از این دو عزیز 
است( بلکه علت تامه این نامگذاری، ظهور و بروز آنان در عرصه سیاست 
در حد و اندازه های ارزش های اسالم انقالبی و خدمت انقالبی و جهادی 
است و چه زیبا شهید مظلوم بهشتی، الگوی مدیریت جهادی و انقالبی 
را در یک جمله کوتاه بیان می کند: ما ش��یفتگان خدمتیم نه تشنگان 

قدرت. 
بزرگداش��ت و برگزاری هفته دول��ت فرصت طالیی و مغتنمی برای 
س��رعت بخشی به ایجاد دولت اس��المی در فرایند پنج مرحله ای نظام 
اس��المی است. مهم ترین ش��اخصه دولت اسالمی، مدیریت جهادی و 
انقالبی اس��ت. مدیریت جهادی یکی از س��رمایه های کش��ور و یکی از 
عوامل استحکام قدرت ملی نظام اسالمی است و مردم ایران، شهیدان 
رجای��ی و باهن��ر را مظهر عش��ق به خدم��ت صادقان��ه و در عین حال 

الگ��وی مدیریت انقالبی و جهادی می دانند. موفقیت های چش��مگیر 
داخل��ی، منطق��ه ای و بین المللی کش��ور و ظهور ای��ران به عنوان یک 
قدرت تأثیرگذار طی ۴٠ س��ال گذش��ته نیز بیتردید مرهون اقدامات 
مدیرانی ارزش��ی و مخلص و مردمی با رویکرد جهادی است. در آستانه 
چهلمین س��ال انقالب اسالمی، وقت آن اس��ت که در راستای نهضت 
خدمت رس��انی صادقانه و مدیریت جهادی و انقالبی، دولتمردان خود 
را به مؤلفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در راس��تای تحقق اقتصاد 

مقاومتی مجهز کنند.
فرهنگ جهادی و انقالبی بر »عش��ق به ارزش ها«، »والیتمداری« و 
»عشق به خدمتگزاری به مردم« همراه با »حفظ اعتقادات« و »استقالل 
واقعی« به عنوان دو جهت گیری دقیق در فرهنگ جهادی استوار است.

مدیریت جهادی مترادف تالش  بی وقفه، عاشقانه و تمامعیار در خدمت 
خالصان��ه به مردم مبتنی بر مب��ارزه انقالبی در همه عرصه های علمی، 
فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی و... با نیت الهی و توکل به خدا جهت نیل 
ب��ه اهداف واالی جامعه و م��ردم و رفع موانع موجود اس��ت. مدیریت 
جهادی با مصرف گرایی، اشرافیگری و رفاه طلبی، تبعیض و ترویج نظام 
طبقاتی فقیر و غنی، غربگرایی و غربگدایی، سستی و تنبلی، بی حالی، 
انح��راف از مس��یر آرمان گرایی دین��ی و ایمانی و... مغای��ر بوده و بلکه 
مدیریت جهادی مش��روط به مبارزه  بی امان با مصادیق مذکور اس��ت. 
اینک قریب ۴٠ سال از عمر پربرکت انقالب اسالمی سپری شده است 
و دولتمردان موظف و مکلفند مدیریت جهادی را نصب العین خود قرار 
داده و فرهنگ جهادی را به فرهنگ غالب خدمت رس��انی و نماد کامل 
س��بک زندگی مس��ؤوالنه مبتنی بر دین محوری، والیتمداری، ایثار، 
مردم گرایی، خودباوری، تکلیف م��داری و... تبدیل کنند. دولتمردان 
باید بدانند که در طول سال های گذشته و در دولت های پیشین، هرجا 
به فرهنگ جهادی و انقالبی تمس��ک جس��ته ایم، کارها و امور به پیش 
رفته و بالعکس هرجا که از فرهنگ و مدیریت انقالبی فاصله گرفته ایم ، 

بی شک شکست خورده و طمع دشمنان را در پی داشته است.
دول��ت دوازده��م باید در ۴٠ س��الگی نظام، ضم��ن پرهیز جدی از 
ضعف های دولت های قبلی، نم��ادی عینی از عصاره فضائل ١١ دولت 
پیش��ین باش��د و فرهنگ توکل به خدا، خودب��اوری و اعتماد به نفس، 
دشمن شناسی و شناخت روش های دشمنی دشمن، اغتنام فرصت ها، 
آسیب شناس��ی ب��رآورد دقی��ق تهدی��دات، برنامه مح��وری، تقویت 
قانون م��داری، دوری و پرهی��ز از اختالفات، پرهیز از فرصت س��وزی، 
پرهیز از دوقطبی س��ازی های کاذب و تفرقهس��از، کارآمدی، استفاده 
از تمام ظرفیت ها و امکانات کش��ور، مردمی ک��ردن اقتصاد و فرهنگ 
کش��ور، حرکت مبتنی بر علم و هوشمندی و... را ترویج و تکثیر کنند. 
انتظ��ار رهبری نظام و م��ردم از دولتمردان به وی��ژه از متولیان عرصه 
فرهنگی کشور این اس��ت که روحیه و جریان انقالبی را در محیطهای 
مختلف تقویت و پش��تیبانی ک��رده و بهگونه ای عمل نکنند که جریان 
انقالبی تضعیف و جریان مقابل آن در محیطهای فرهنگی، دانشگاهی، 

تبلیغات دینی و... تقویت شود.
غفل��ت از روحیه جه��ادی و ایثار، غرق ش��دن در بازی های حزبی و 
جناحی، ترویج فرهنگ آلوده و منحط کاخ نشینی، ترویج  بی فرهنگی 
و الابالیگ��ری، تبعیت از الگوهای فرهنگ��ی بیگانه، زبونی عجز در برابر 
دش��من، تکاثر ثروت، غفلت از تهاجم و ش��بیخون فرهنگی، غفلت از 
بیداری و کمین دشمن، غفلت از نفوذ دشمن و عناصر و عوامل داخلی 
دش��من، س��پردن امور به نااهالن و نامحرمان، عدم ایستادگی در برابر 
تحریف گران اس��الم انقالبی، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه ای 
کش��ور، غفلت از فضای مجازی، بی مباالتی نسبت به حفظ بیت المال، 
دلس��رد کردن انقالبیون و مردم، غفل��ت از نیروهای باانگیزه و انقالبی، 
سرگرم ش��دن به آالف و الوف دنیا و رفاه زدگی و... در تقابل مستقیم با 

مدیریت انقالبی و جهادی است.
دولت دوازدهم باید با نصب العین قرار دادن همه ش��عارهای تعیین 
ش��ده توس��ط رهبری معزز و معظم انقالب اس��المی برای س��ال های 
پیشین، به ویژه شعارهای اقتصادی نظیر »جهاد اقتصادی«، »حماسه 
اقتصادی«، »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی«، »نهضت 
خدمت رسانی به مردم«، »همت مضاعف، کار مضاعف«، »تولید ملی، 
حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی«، »مبارزه و مقابل��ه با ریخت و پاش 
و زی��اده روی و اس��راف«، »اقتصاد مقاومتی، اق��دام و عمل« و باالخره 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال« بذر امید را در قلوب مردم پاشیده و 

باورهای مردم را نسبت به نظام و انقالب تقویت نماید.
انتظار واقع بینانه از دولت دوازدهم در آغاز دوره چهار ساله خود این 
اس��ت که برای تحقق کلیه موارد راهبردی و عملیاتی مطرح ش��ده در 
حکم تنفیذ و فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری، حضرت امام خامنه ای 
در جلس��ه تنفیذ، لحظه ای غفلت نورزیده و با اغتنام فرصت ها، از تمام 
ظرفیت های موجود برای پیش��برد امور ب��ا مدیریت جهادی و انقالبی 

تالش نماید.

انتظلار واقع بینانله از دولت دوازدهلم در آغاز دوره 
چهار سلاله خود این اسلت که برای تحقق کلیه موارد 
راهبلردی و عملیاتی مطرح شلده در حکلم تنفیذ و 
فرمایشلات مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای 

در جلسه تنفیذ، لحظه ای غفلت نورزد.

  مسائل روز

فرصت ها و ظرفیت های دولت دوازدهم در تحقق مطالبات مردم

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
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سایه تمدن اسالمی برای تایید، 
تصحیح و تکمیل برنامه دولت 

دوازدهم

در برنامه وزرا توسعه هست؛ عدالت نیست. راهکاری برای 
مقابله با فساد و کاهش احتمال بروز آن نیست

افزایش، ارتقا، توسعه و گسترش که به فراوانی در برنامه دولت بکار 
رفته اس��ت اگر در چارچوب عدالت ق��رار نگیرد، نه آزادی حاصل می 
شود و نه امنیت و نه پیشرفت. فقط مردم شاهد یک سری تغییرات در 
عدد و رقم هستند ولی هیچ تغییری در زندگی شان احساس نخواهند 
کرد.س��ایه تمدن اسالمی برای دولت دوازدهم س��ایه پربار و برکتی 
خواه��د بود. در هفته دولت نیز هدیه ای به دولت می دهد و آن تایید، 
تصحیح و تکمیل برنامه های دولت است که قرار است چهار سال آینده 

اساس اداره کشور باشد.
وی افزود: اهداف نظام اس��المی وقتی محقق می ش��ود که دولت و 

جامعه مشترکاً به وظایف خود عمل کنند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: برقراری »قسط« هم 
مس��ئوالنی می خواهد که به قسط عمل کنند و هم مردمی که از قیام 

به قسط و شهادت به آن استقبال نمایند.
وی با بیان اینکه دولت اس��المی برای تحق��ق اهدافش، احتیاج به 
کمک و پشتیبانی آحاد مردم دارد، گفت: انجام وظایف متقابل دولت 
و جامعه اس��ت که به فرمایش امیرمومنان می تواند موجب عزت دین 
و دوستی پایدار در نظام اسالمی شود. از نشانه های عدم انجام وظایف 
متقاب��ل دولت و جامع��ه در تعبیر حضرت امیر آن اس��ت که جامعه 
نسبت به حقی که معطل می ماند و یا باطلی که رواج می یابد احساس 

نگرانی نکند. 
وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و 
نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل مردم نسبت به هم و دولت 

نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می داند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:  دولت سایه در مفهوم 
دینی یعنی آحاد جامعه  اس��المی از گفتن حق یا مش��ورت در عدالت 
خودداری نکنن��د و در امور صحیح تعاون و برای تصحیح امور تناصح 

داشته باشند.
دکترجلیلی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور جلب مشارکت جامعه 
در مراحل مختلف تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری را از اصول عملی 
دولت دانس��ته اند که امری مثبت اس��ت اما این مس��اله در برنامه ی 
وزرا م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. آقای رئی��س جمهور در مجلس 
گفتند: »همه ی دس��تگاه ها مکلفند برنامه های مشخص برای مقابله 
با فس��اد و باالخص کاهش احتمال بروز فساد در روند تصمیم سازی، 
تصمیم گیری و اجرا داش��ته باش��ند.« این نگاه بسیار خوب است اما 

متاسفانه در برنامه پیشنهادی وزرا این انتظار برآورده نشده است.
ایش��ان در مجلس گفتند دولت نیازمند آن اس��ت تا نه تنها از رشد 
هزینه ه��ای خود بکاه��د بلکه بتوان��د منابع خود را به ص��ورت کارا 
تخصیص دهد اما در این زمینه برنامه ی قابل ارزیابی ارائه نشده است 

اگرچه اکنون باید ساالنه این ادعا مورد آزمون قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: حال که خود 
آقای رئیس جمهور می گویند تغییر در ش��یوه  اداره اقتصاد کشور یک 
الزام است انتظار این بود برنامه اساسی و روشن دولت و وزارت خانه ها 
برای این موضوع ارائه می شد.س��اختار اجرایی و اداری کشور به مثابه 
ماش��ینی پرهزینه و کم فایده اس��ت. طبق آمار دول��ت بخش عمده  
بودجه  دولت صرف هزینه های جاری آن می شود. انتظار آن بود که به 

اصالح این ساختار اولویت و ضریب باال داده می شد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تاکید کرد: انتظار آن بود در 
برنامه ی وزرا تمایزات بین هدف، راهبرد و محورهای عملیاتی در یک 
برنامه مورد توجه قرار گیرد و با هم خلط نش��وند؛ به ش��کلی که یک 
عنوان واحد یک بار به اس��م هدف و یک بار به اس��م برنامه طرح نشود.
عن��وان »افزایش صادرات« ب��رای وزارت خانه های مختلف نمی تواند 

ارائه  یک برنامه ی قابل ارزیابی باشد.
وی خاطرنش��ان کرد: چالش دیگر به ضعف ماشین دولت و ساختار 
اجرایی مربوط اس��ت. مثل س��هم باالی هزینه ه��ای جاری. مقابله با 
چالش ها نیازمند برنام��ه ریزی جامع و دقیق و همکاری و همفکری 
همه صاحبان اندیش��ه است که در منطق تمدن اسالمی وظیفه دارند 
ب��ه دولت کمک کنند. برنام��ه دولت با وجود ن��کات مثبتی که دارد 
دارای کاس��تی های جدی اس��ت ک��ه بخش��ی از آن متوجه رویکرد 
کالن آن اس��ت. مهم ترین نق��ص رویکردی ای��ن برنامه بی توجهی 
به »عدالت« اس��ت. اگر دولت به دنب��ال تحقق واقعی آزادی، آرامش، 
امنیت و پیش��رفت اس��ت راه وصول به این اهداف از جاده عدالت می 
گذرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جای جای برنامه 
های پیش��نهادی دولت دوازدهم از تعابیری مانند »توسعه«، »ارتقا« 
و »افزایش« اس��تفاده ش��ده اما این مفاهیم لزوما به معنای برقراری 
»عدالت« نمی شوند زیرا ممکن است در بسیاری از حوزه ها توسعه و 
افزایش صورت بگیرد اما این رش��د منجر به افزایش بی عدالتی و عدم 
توازن شود.بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السالم »ان فی العدل 
سعه« یعنی در عدالت است که گشایش و پیشرفت صورت می گیرد.

جلیلی ادامه داد: افزایش، ارتقا، توس��عه و گس��ترش که به فراوانی 
در برنامه دولت بکار رفته است اگر در چارچوب عدالت قرار نگیرد، نه 
آزادی حاصل می شود و نه امنیت و نه پیشرفت. فقط مردم شاهد یک 
سری تغییرات در عدد و رقم هستند ولی هیچ تغییری در زندگی شان 
احساس نخواهند کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش 
دیگری از س��خنانش تاکید کرد: همچنین فرهنگ نیز در برنامه های 
دولت دوازدهم مورد کم توجهی و بی مهری قرار گرفته است در حالی 
که اجرای موفق بس��یاری از برنامه ه��ای اقتصادی زیربنای فرهنگی 
صحیح می طلبد و نمی توان خودباوری، استقالل نفسانی و اعتماد به 
نفس ملی نداش��ت اما انتظار رونق گرفتن تولید ملی و ایجاد اشتغال 
داش��ت. وی گفت: از س��وی دیگر در تلقی دول��ت دوازدهم از آزادی 
و حقوق ش��هروندی اش��کال وجود دارد. مثال همه آزاد هس��تند که 
مس��افرت بروند، آی��ا ارزش این آزادی برای ده��ک درآمدی پایین و 
باالی جامعه یکس��ان اس��ت؟ همه دارای آزادی بیان هستند، آیا این 
آزادی برای کسانی که دارای ثروت و رسانه هستند با دیگرانی که فاقد 
آن هستند، یکسان اس��ت؟ همه آزاد هستند که هر شغلی که خالف 
قانون نباش��د، انتخاب کنند، اما وقتی ش��غلی وجود ندارد، این آزادی 

انتخاب چه ارزشی دارد؟
جلیل��ی در پای��ان اظهار داش��ت: باید توجه داش��ت ک��ه »امکان 
برخ��ورداری از ح��ق آزادی« با »حق اس��می آزادی« تفاوت بنیادی 
دارد و در مقوله نخس��ت اس��ت که می توان گفت »آزادی« به معنای 
واقعی کلمه محقق خواهد ش��د. برنامه دولت برای استفاده از سرمایه 
فیزیکی، انس��انی و اجتماعی موجود با تصحیح قوانین و سازوکارهای 

اشتباه چیست؟

راهکار

دکتر سعید جلیلی



این در حالی است که:
١.رئیس جمهور باز برای حل مشکالت اقتصادی کشور نگاه به بیرون 
و ادعای جذب س��رمایه گذاری خارجی داش��ت. اما برخالف اظهارات 
آق��ای روحانی، گزارش آنکتاد )کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان 
ملل( که مرجع رسمی اعالم آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، 
نش��ان میدهد میزان جذب منابع خارجی ایران در س��ال ۹۵، منفی و 
ب��ه ی��ک دهم میزان مصوب کاهش یافته اس��ت. یعنی دولت یازدهم 
یک س��ال بعد از اج��رای برجام و در اوج رف��ت و آمدهای هیئت های 
سیاسی - تجاری غربی ها به تهران، از ده میلیارد و ۴٠٠ میلیون دالر 
مصوب برای جذب سرمایه های خارجی در سال ۹۵، فقط یک میلیارد 
دالر )١٠ درصد( جذب کرده در حالی که براساس آمار همین سازمان 
بین المللی دولت دهم در اوج تحریم ها در س��ال های۹٠ و۹١ بیش از 

۹3 تا ۹۵ درصد میزان مصوب را جذب کرده است.
آمار رسمی گمرک کشور نیز نشان می دهد حجم تجارت خارجی 
کش��ور در دولت یازدهم نس��بت به دولت دهم ٢٠ درصد یعنی بیش 
از هیجده و دو دهم میلیارد دالر کاهش داش��ته اس��ت. خبرگزاری 
رویترز نیز در گزارشی اعالم کرد از بیش از ١٢ موافقتنامه نفت و گاز 
امضاء شده با تهران، هنوز هیچ کدام به علت برطرف نشدن تحریم ها 
وارد س��رمایه گذاری خارجی نشده اس��ت. رئیس بخش اکتشافات و 
تولید ش��رکت نفتی توتال هم در نشس��ت مجمع نفت و گاز اتحادیه 
اروپ��ا تاکی��د کرده بود»س��رانجام همه چی��ز درب��اره توافقنامه ها و 
س��رمایه گذاری در ایران به حرف ختم ش��ده«! آقای روحانی قبال نیز 
در اظهاراتی تاکید کرده بود »رشد اقتصادی در گرو جذب ۵٠ میلیارد 

دالر سرمایه خارجی است«.
س��ؤال این اس��ت ش��ما که با امضاء برجام و ادعای برداش��ته شدن 
تحریم ها نتوانس��تید بیش از یک میلیارد دالر سرمایه های خارجی را 
جذب کنید،چگونه با وجود تشدید و اضافه شدن تحریم ها، در مجلس 
برای کس��ب رای اعتماد دوباره ادعای جذب س��رمایه های خارجی به 
مدد برجام را کردید؟ چگونه از وزیر برند دار نفت تان انتظار جذب ١٠٠ 
میلیارد دالر و از وزیر بی برند راه تان انتطار جذب ١۸ میلیارد سرمایه 
خارجی را دارید!؟ شماکه در جذب سرمایه های خارجی در چهار سال 
گذش��ته ناتوان بودید چگونه در مجلس ادعا می کنید در چهار س��ال 
آینده با جذب س��رمایه گذاریهای خارجی و ایجاد ش��غل می خواهید 
وضعیت معیش��ت ١٠ میلیون نفر را تا سال ۹۹ بهبود ۵ برابری دهید 
و فقر مطلق را ریش��ه کن کنید؟ این ادعا یعنی افزایش ١٠٠ درصدی 
تولید ناخالص داخلی در چهار سال آینده و رشد اقتصادی ٢٠ درصدی 
در س��ال!. سؤال این اس��ت کدام دولتی در دنیا توانسته افزایش ١٠٠ 
درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد ٢٠ درصدی را تجربه کند؟ نکته 
جالب در وعده های شعاری دولت، وزیر امور خارجه در مجلس ١١/۸ 
میلیارد دالر تس��هیالت مالی و تعهدات داده شده برای خرید هواپیما 
و رونق تولید و ایجاد شغل در فرانسه را به عنوان جذب سرمایه گذاری 

خارجی برای تولید واش��تغال در داخل ب��ه نمایندگان القاء می کند!. 
آیا وزیر خارجِه برنددار رئیس جمهور فرق س��رمایه گذاری خارجی با 

تسهیالت و تعهدات مالی خارجی را نمی داند؟!
٢.نکته دیگر در ش��عاری بودن دولت دوازدهم اینکه آقای روحانی 
در مجلس برای کسب نظر و رای نمایندگان یک جور سخن می گوید 
و در بی��رون مجلس به گونه ای دیگر،از جمله درخصوص برجام. آقای 
روحان��ی هم در دفاع از وزرای پیش��نهادی کابین��ه دوازدهم و هم در 
مراس��م تحلی��ف خ��ود در مجلس در واکنش به تش��دید تحریم ها بر 
»غیرقاب��ل اعتم��اد بودن آمریکا« تاکید کرد. اما وی در بیرون مجلس 

در مناس��بت های مختل��ف از خ��وش بینی به آمری��کا و لغو تحریم ها 
س��خن می گوید و »تضمین و قول مقامات آمریکا« را ضمانت کننده 
برجام؛ و برجام را الگویی برای مذاکره در مسایل منطقه عنوان و ادعا 
می کند » با آمریکایی ها بعنوان کدخدای ده، بستن راحت تر است «. 
تاجایی که در مقابل دلسوزان کشور که غیرقابل اعتماد بودن آمریکا 
را از ابتدا متذکر می شدند، چنین موضع می گیرد: »بعضی می گفتند 
آمریکایی ه��ا یک کاله گش��اد دارند که ما تا نشس��تیم آن را س��ر ما 
می گذارن��د و م��ا می گفتیم ما عمامه داریم کاله س��رمان نمی رود اما 

می گفتند کاله خیلی گشاد دارند، فوق عمامه! «.

نکته مهم اینجاس��ت که خس��ارت محض و دستاورد هیچ و تاکید 
رئیس جمه��ور و وزیر برند دار خارجه ایش��ان در مجلس بر غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا آیا نش��ان نمی دهد که آمریکایی ها کاله گش��اد 
فوق این عمامه دارند! و هر کس به آمریکایی ها اعتماد کند، س��یلی 
میخورد؟ نکته جالب اینکه رئیس جمهور در مجلس، کسانی که برجام 
را امض��ا کردن��د، قهرمانان مبارزه با اس��تکبار می نامد و ادعا می کند 
»آنها باید در مقابل آمریکا بایس��تند«! س��ؤال این اس��ت که با چنین 
مواضع و ش��عارهای متناقضی از یک س��و و لبخند زدن و در آغوش 
گرفتن وزیر خارجه آمریکا از سوی دیگر آیا می توان در مقابل آمریکا 

ایستاد؟و نکته جالب تر اینکه با اتهام زدن به دیگران ادعا می کنند »با 
ش��عار نمی توان مش��کالت را حل کرد و نباید با مسائل کشور شوخی 
کرد«!. آیا این گونه شعاری و لحظه ای سخن گفتن شوخی با مسائل 

کشور نیست؟
3.نکته س��وم در شعاری بودن دولت دوازدهم : آقای رئیس جمهور 
بع��د از انتخاب��ات در جلس��ه ٢۴ تی��ر ۹6 هیئت دولت از یک س��و با 
القاء دوگانگی در کش��ور و از س��وی دیگر با ادعای فراجناحی بودن 
دولت دوازدهم، در تناقضی آشکار عنوان می کند »حاال نوبت حضور 
تفکر ٢۴ میلیون رایی در دولت و مالک انتخاب وزرا واس��تانداران و 
فرمانداران و مدیرکل ها است«!، اما در مجلس برای کسب رای اعتماد 
نمایندگان و همچنین برای فرار از پاسخگویی در آینده ادعا می کند 
»٢۴ میلی��ون و ١۸ میلی��ون نداریم ، همه باید برای حل مش��کالت 
اقتصادی به میدان بیایند«! س��ؤال: چگونه زمان انتخاب مس��ئوالن 
اجرایی که مسئولیت حل مشکالت اقتصادی مردم را دارند، دلسوزان 
کشور طرد می شوند و فقط کسانی را انتخاب می کنید که فقط تفکر 
مدع��ی اصالح طلب��ی و کارگزارانی دارند، اما زم��ان تالش برای حل 
مش��کالت کش��ور، دیگران باید به میدان بیایند؟! و البته کدام میدان 
؟ دیگ��ران که میدانی در اختی��ار ندارند و همه چیز در اختیار دولت 

اصالح طلب و کارگزارانی است.
۴.اما نکته چهارم در ش��عاری بودن دولت دوازدهم: رئیس جمهور 
هنگام دفاع از وزیر 6۵ ساله نفت که بیش از 36 سال در وزارتخانه های 
ارش��اد و جهاد س��ازندگی و نیرو و نفت، آنچه که داش��ته بکار گرفته، 
هرگونه جوانگرایی را زیر سؤال می برد و می گوید »ما نمی توانیم سعی 
و خط��ا کنی��م و اوایل انقالب می گفتند اینها جوان هس��تند و تجربه 
ندارند، اکنون چهل س��ال گذشته!« رئیس جمهور بعد می گوید وزیر 
جوان��ی برای وزارت نف��ت معرفی کردند اما گفتم »من ١٠٠ میلیارد 
دالر س��رمایه خارجی می خواهم، آیا می تواند بیاورد؟« آقای روحانی 
در ادامه تاکید می کند پیش��نهاد وسوس��ه برانگیزی بود اما به تردید 
افتادیم! چون من وزیر برند دار می خواستم!!. گرچه همین وزیر مسِن 
برند دار به همراه ١۷ وزیر دیگر در چهارسال گذشته نتوانستند بیش از 
یک میلیارد دالر س��رمایه خارجی را به کش��ور بیاورند و روند جذب 
سرمایه های خارجی نزولی پیدا کرد اما آقای رئیس جمهور ١۵ دقیقه 
بعد در پش��ت میکروفون مجلس در مواضعی متناقض و ش��عارگونه 
هن��گام دفاع از وزیر جوان ارتباط��ات می گوید »ما به جوانان اعتماد 
کنیم، به اعتقاد من می توانیم یک جوان را بیاوریم، کما اینکه در اول 

انقالب آوردیم و موفق بودند«
آق��ای رئیس جمهور چگون��ه می خواهند با مواضع یک بام و دو هوا 
کش��ور را اداره کنند؟ هنگام مش��اهده چنین دفاعی از وزرای نفت و 
ارتباط��ات، یادم افتاد به خاطره ای. چند س��ال قبل هنگام همزمانی 
بازگش��ایی مدارس و هفته دفاع مقدس، مسئولی در یکی از رسانه ها 
در توجیه بی مهری به گزارش های دفاع مقدس می گفت هر سال دفاع 
مق��دس داری��م!، اما در دفاع از تکرار گ��زارش وزیر آموزش و پرورش 
می گفت بازگشایی مدارس سالی یک بار است!!. باالخره جوان گرایی 
خوب اس��ت یا نه ؟ اگر خوب اس��ت چرا در وزارت نفت چنین نکردید 

و اگر نه، چرا در وزارت ارتباطات کردید؟
۵.و در آخ��ر الزم ب��ه تاکید اس��ت که حضرت ام��ام)ره( برای حل 
مش��کالت اقتصادی مردم، به مس��ئوالن و دولتمردان تاکید داشتند 
»باید از مرحله لفظ و شعار بیرون بروید و دنبال این نباشید هرچیزی 
را دولت��ی کنی��د، در عم��ل مردم و بازار را در امور مش��ارکت دهید« 
و رهب��ر معظم انقالب نیز براس��اس همین گفتمان حضرت امام)ره( 
تاکید دارند که » رئیس جمهور و برخی مسئوالن، درخصوص حمایت 
از سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی س��خن گفته اند، اما نیاز اصلی، عمل 

است«

هفته گذشته شلانزده وزیر دولت دوازدهم به سامتی از 
مجللس دهم رای اعتماد گرفتند. املا روش دفاع از وزرا در 
صحن علنی مجلس در این دوره موجب شلکل گرفتن این 
گلزاره در ذهن ملت و افکارعمومی شلد که رئیس جمهور و 
وزرا بدون ارائه یک برنامه مدون و بدون توجه به واقعیتها و 
آمار و ارقام رسلمی و با فضاسازی روانی و رسانه ای همانند 
تبلیغلات زملان انتخابلات ادعای حل مشلکات اقتصادی 
کشلور در چهار سلال آینده را داشلتند و برای کسب رای 
اعتملاد با سلخنان و وعده های شلعاری فضلای مجلس را 

تحت تاثیر قراردادند.

دولت دوازدهم
 شعار یا عمل؟!

توصیه هایی به دولت تازه تأسیس
نکته اول: س��طوح پایین و متوس��ط جوامع، همواره نقش 
نهای��ی را در جهت گیری جوامع بر عه��ده دارند؛ امواج عظیم 
اجتماع��ی ای ک��ه در جریان��ات فیصله بخش، سیاس��ت را به 
طور قه��ری با خود همراه می کنن��د در زمینه فرهنگی پایین 
و متوسط به راه می افتند. متجاوز از ۹ دهک از حجم مبادالت 
و روابط اجتماعی، در قالب این اقشار رخ می دهند، و تا چندی 
پیش دموکراسی بهترین ابزار برای ارتباط مؤثر و پر معنا با این 

پیکره اصلی اجتماع بود.
نکتله دوم: ب��ا لح��اظ ای��ن واقعی��ت، مفه��وم مهمی در 
جامعه شناسی سیاس��ی هست با عنوان »بیگانگی سیاسی«، و 
اش��اره دارد به موقعیتی که در آن این پیک��ره اصلی اجتماع، 
تحوالت و تصمیمات سیاس��ی را به درس��تی درک نمی کند و 
نمی توان��د با آن همنوا و همدل ش��ود، و در عین حال مس��یر 
دیگری را نیز برای حل و فصل مسائل مندرج در عمق زندگی 
روزمره خود س��راغ ندارد. در این ح��ال، پیکره جامعه به طرز 
محسوس��ی بی حرکت و بی تمایل می نمای��د. این وضعیت در 
دموکراس��ی های امروز به وفور اتفاق می افتد، چرا که در سایه 
فوت و فن های انتخاباتی، تقریباً ارتباط مؤثر سیاس��تمداران و 
برنامه های سیاسی آن ها با رأی دهندگان گسیخته شده است. 
نوعی جو سیاس��ی دم انتخاباتی، جماعتی را به پای صندوق ها 
می کش��اند و پس از مدتی، رأی دهندگان درک نمی کنند که 
بازت��اب جو دم انتخاباتی در تغییر واقعی سیاس��ت ها چه بوده 
اس��ت. اینچنین، و باالجب��ار، کناره می گیرند و از مش��ارکت 
سیاسی پرهیز می کنند. این سیاس��ت طراوت الزم را نخواهد 
داشت و نمی تواند فعاالنه با شرایط و معضالت مندرج در عمق 

زندگی روزمره برخورد کند. 
نکتله سلوم: ما احتی��اج به بنیادگذاری س��نخ ت��ازه ای از 
همکاری ه��ای اجتماع��ی داریم که در س��طح ت��وش و توانی 
عمیق تر از دموکراسی های امروز حرکت کند. مردم سرخورده 
از فرآینده��ای دموکراتیک، بدواً گم��ان می برند که می توانند 
ب��دون کمک گرفت��ن از نهادهای سیاس��ی و با اس��تعانت از 
س��ازمان های بوروکراتی��ک کار خود را پیش ببرن��د، ولی هر 
ی��ک از آن ه��ا باالخره ب��ه روزگاری گیر می کنند ک��ه نیاز به 
تصمیم گیری های سیاسی هماهنگ کننده دارند؛ چیزی که به 
بوروکراسی اصطالحاً »زبان نفهم« بفهماند که درد انسان های 
دردمند چیس��ت، و چگونه می توان همکاری های انسانی را در 
خدم��ت اخالق ق��رار داد. فقدان چنی��ن مؤلفه های هماهنگ 
کننده سیاسی، آن چیزی است که امروز مردم دردمند را آزار 
می دهد؛ و آزار دهنده تر این اس��ت که دیگران که بر س��احل 
آرامش نشسته اند، درد کسانی را که اتفاقاً و در اثر یک بیماری 
یا اتفاق نادر دیگر، موقت��اً در موقعیت دردآوری قرار گرفته اند 
را درک نمی کنن��د، و در چنین جامع��ه ای همدلی در مقیاس 

اجتماعی، مطاعی کمیاب می گردد.
نکتله چهارم: »اتحاد اصولی«، این نوع تازه روابط انس��انی 
اس��ت که به آن احتی��اج داریم. »اتحاد اصول��ی«، مفاهمه ای 
اس��ت بین واحدهای کنش اجتماعی برای دستیابی به اهدافی 
خاص که در مورد آن فهم مش��ترکی رقم خورده است. »اتحاد 
اصولی«، نحوی قرارداد ضمنی برای همکاری مش��ترک مردم 
است تا به اتکاء آن برای اعمال واکنش نسبت به محدودیت های 

جدید و متنوع، آمادگی الزم مهیا ش��ود. کش��ورها برای بقا در 
محیط رقابتی کنونی جهان��ی، نیازمند همکاری ملی در قالب 
»اتحاده��ای اصولی« هس��تند و با ایج��اد هم افزایی که از این 
همکاری ها حاصل می ش��ود، می توانند خود را با شرایط جدید 
انطباق داده و همگام با دگرگونی ها به رشد خود ادامه دهند. 

نکته پنجم: یک »اتحاد اصولی« موفق، مدیون درک و فهم 
و نگاه مشترک شرکا به محرک ها، نیازمندی ها و نحوه سیاست 

ورزی و تأثیر آن بر نتایج فعالیت مشترک اجتماعی است.
پایداری »اتحاد اصولی« در طول زمان و دستیابی به اهداف 
از پیش تعیین شده به نحوه همکاری مردم و نخبگان، و میزان 
س��ازگاری با تغییرات داخلی و خارج��ی محیط و نحوه تعامل 
آن ها برای حل مشکالت بستگی دارد. همکاری نزدیک و تعهد 
مداوم، باعث تحکیم اتحادهای راهبردی و ایجاد وضعیت برد-

برد برای شرکا می شود.
نکته ششلم: ایجاد »تعهد« و »اعتماد« دو عامل اصلی در 
موفقیت »اتحاد اصولی« است؛ به طول کلی دو نوع »اعتماد« 

و دو نوع »تعهد« وجود دارد: یکی، »اعتماد اعتباری« که طی 
آن، یک گروه نخبه سیاس��ی به ات��کاء وجهه فرهمند یا توش 
و توان ناش��ی از کار آیی، قص��د و توان تحقق تعهدات خود را 
دارد و ب��ه اتکاء این اعتب��ار می تواند کمک های مورد انتظار را 
به ش��کل گیری اتحاد بسیج نماید. دیگری، »اعتماد مبتنی بر 
حس��ن نیت« است که طی آن، ش��رکای زندگی اجتماعی در 
یک جو مش��حون از همدلی و اش��تراک عقاید، این باور را در 
خود پرورده اند که همه با عقاید و خواس��ته های مناس��ب در 
یک جهت کلی مقب��ول رفتار می کنند. این دو نوع اعتماد در 
عرض هم نیس��تند و در بهترین حال��ت، می توانند یکدیگر را 

تقویت کنند.
نکتله هفتم: وقتی تعهد و اعتماد ش��کل بگیرد، به موازات 
آن »دلواپسی« هم شکل خواهد گرفت؛ و این »دلواپسی«، به 
دلیل تحلیل و محاسبه آینده رخ می دهد. هر جا که »آینده« 
و »اعتماد« و »تعهد« توأمان مطرح باش��ند، »دلواپسی« نیز 
پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، »دلواپسی«، نگرانی از وقوع 

انح��راف در پیش��امدهای ممکن آینده تعریف می ش��ود. اگر 
حداقل دو پیشامد ممکن باشد، »دلواپسی« نیز وجود خواهد 
داش��ت و هر چه قابلیت پیش بینی پیش��امدهای آینده کمتر 
باشد، میزان »دلواپسی« نیز بزرگ تر است. »دلواپسی« عبارت 
اس��ت از انحراف در پیش��امدهایی که می توانند در طول یک 
دوره مش��خص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتند. مطابق 
این تعریف، وجود دو عامل در »دلواپسی« قطعی است: زمان 
و ش��رایط محیط. اینجاس��ت که نقش نخبگان بسیار اهمیت 
می یابد. آن ها باید این توان را داش��ته باش��ند که به آینده نور 
بتابانند و به ملت در مورد کنترل آینده و ش��رایطی محیط تا 

حد معقولی اطمینان ببخشند.
نکته آخر: مرتبط با این بحث، موضوع »دلواپس��ی« پذیری 
یا »دلواپسی« گریزی مطرح اس��ت. »دلواپسی« گریزی، باعث 
می شود که نخبگان از هر نوع درگیری واقعی با شرایط مبهم 
پرهیز داشته باش��ند، در حالی که »دلواپسی« پذیری، موجب 
می ش��ود که احتمال وقوع ش��رایط مبهم مورد محاسبه قرار 

گیرد، ت��ا مردم بتوانند با در نظر گرفت��ن احتماالت، احتمال 
کمتر مخاطرات را به احتمال بیش��تر مخاطرات ترجیح دهند. 
مردم طبیعتاً در مواجهه مخاطره بار با ش��رایط آینده دلواپس 
هس��تند. نخبگان می توانند این دلواپس��ی را به بزدلی و ترس 
حمل کنن��د و »به جهنم« نثار مردم نماین��د، یا می توانند از 
طریق گفتگوی س��ازنده با مردم و توضیح شرایط، احتماالت 
مختلف را بررس��ی کنند، و به یک محاس��به اجتماعی سطح 
وقوع شقوق دلواپسی نایل شوند. راه صحیح، این دومی است، 
ولی واقع آن اس��ت که دولت یازدهم در این زمینه موفق نبود 
و نطق اختتامیه رئیس جمهور در دفاع از وزرای پیش��نهادی، 
و حمله مجدد به دلواپس��ی های بر حق، پیش آگهی خوبی در 
م��ورد موفقیت دولت در ایجاد اتحاد اصولی نمی دهد. و همان 
طور که رئیس جمهور در موضوع اش��تغال گفتند، اداره کشور 
نیاز به همکاری مل��ی دارد که تا این معاضدت میان نخبگان 
و م��ردم اتفاق نیفت��د، »اتحاد اصولی« مثم��ر ثمری نیز واقع 

نخواهد شد. »اتحاد اصولی« دستوری نیست.

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
سیاست روز  10 شهریور 1396  سال اول  شماره 7



 مدیری��ت و انقالب��ی بودن دو عنصری هس��تند ک��ه مختص به 
یک عرصه و س��ازمان خاص نیس��تند . هرجایی که افرادی دورهم 
گردآمده اند و اهدافی تعریف شده است، مدیریت، رکن جدایی ناپذیر  
آن محس��وب می شود. و از طرف دیگر در جمهوری اسالمی ایران، 
برای یک س��ازمان و یا ه��ر نهاد دیگری که ب��رای نظام جمهوری 
اس��المی ایران خدمت می کن��د، انقالبی گری نیز به رکن اساس��ی 
دیگ��ری تبدیل می ش��ود. وقتی صحب��ت از دو عنص��ر مدیریت و 
انقالبی گ��ری در سیاس��ت خارجی میکنیم، مدیریت را در س��طح 
س��اختار و انقالبی گری را در سطح رفتار مدیران مؤثر در سیاست 
خارجی بررسی خواهیم کرد. در اکثر منابع علمی برای هر مدیر پنج 
وظیفه اصلی مشخص کرده اند که  برنامه ریزی، سازمان دهی،  بسیج 

منابع ، هدایت و کنترل می باشد. 
تلفیق شاخص های انقالبی گری و اصول مدیریتی �

١- تقوای دینی و سیاس��ی: حکایت مدیریت در اس��الم، حکایت 
س��یر و سلوک است؛ س��یر در راهی که با نیت آغاز می شود و مبدأ 
ناقصی را به مقصدی کامل می رس��اند؛ بنابراین، راهی این راه، باید 
عالوه بر آشنایی با فنون ره روی، با فن ره سازی و ره بری نیز آشنا 
باش��د. یک مدیر مس��لمان انقالبی که در دستگاه سیاست خارجی 
خدم��ت می کند باید ۴ مرحله را طی کند تا عامل به ش��اخص اول 

باشد.
-اخالص: خالص شدن از هر ناپاکی و رنگ و ناخالصی اولین گام 
اس��ت چراکه ش��ناخت حق در برهه های حس��اس جز با سالمت و 

طهارت باطن یک شخص امکان پذیر نیست.
-توحی��د: یک مدیر انقالبی باید توحید را به صورت دقیق و کامل 
فهم کند و دائماً ذکر او » ایاک نعبد و ایاک نس��تعین« باش��د و اگر 
ب��ه این رتبه رس��ید، عزت را ج��ز از خدا نخواهد دی��د و در مقابل 

مستکبران و زورگویان با اعتمادبه نفس بیشتری ظاهر خواهد شد.
-ش��ناخت نیاز انقالب: اگر دو گام اول به خوبی برداش��ته ش��ود، 
گام سوم که به مراتب سخت تر است، باکیفیت برداشته خواهد شد. 
نیازهای کشوری که نظام اسالمی در آن حاکم است، بسیار متفاوت 
از س��ایر کشورهاست که یک مدیر انقالبی باید با تکیه بر باطن پاک 

و قدرت الیزال الهی آن را شناسایی کند.
 تجربه نشلان داده اسلت که در سیاسلت خارجی هرکجا 
برنامه ریزی دقیق همراه با صبر، پیشه قرارگرفته شده است 
نتایج قابل توجهی حاصل شلده است که به نوعی می توان آن 

را دستاورد مدیریت انقابی دانست.
 -جهاد برای رفع نیازها: سه گام اول تدارک دیده شده است تا در 
گام چهارم نتیجه حاصل ش��ود. یک مدیر سیاست خارجی انقالبی 
بای��د در هر حرکتی ک��ه می کند و هر حرفی که می زند، جایگاه آن 
را در نیل به رفع نیازهای انقالب، کاماًل مش��خص درک کند و برای 

رفع نیازها بجنگد.
مدی��ری که ۴ گام باال را به درس��تی طی کند، در قبال مس��ائل 
جهانی نیز از جانب جمهوری اس��المی ایران مواضع اصولی را اتخاذ 
خواهد کرد. این چنین مدیری هم��واره قدرت مطالبه نظام عادالنه 
جهان��ی و برابری قوانین برای تمام کش��ورها را از جانب جمهوری 
اس��المی ایران در مجامع بین المللی به عنوان یکی از اهداف انقالبی 

در سیاست خارجی خواهد داشت.
 در تجربه ی قریب به چهل ساله ی انقالب اسالمی هر جا بر اساس 
این مبانی و در مس��یر الهی حرکت ش��د، الطاف و نعمات الهی نیز 

نازل گشت.
٢-  پایبندی به مبانی و ارزش های اساس��ی اس��الم و انقالب: در 
علم مدیریت ش��ناخت ارزش های س��ازمانی و تالش برای عمل به 
آن ها یکی از معیارهای مهم برای سنجش میزان تعهد یک کارمند 
به س��ازمان اس��ت. در یک مقی��اس بزرگ تر مدیران در دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی در هر سطحی از وزیر تا کارشناس، باید با مبانی 
و ارزش های اساس��ی انقالب و اسالم آشنایی داشته باشند. راه امام 
خمینی )ره( و اندیش��ه های امام خامنه ای )مدظله العالی( دو ارزش 
اساسی هستند که باید چراغ راه خادمان انقالب در سیاست خارجی 
باشند. “سیاست نه ش��رقی نه غربی” به عنوان یک اصل انقالبی در 
کنار اعالم موضع همیش��گی در قبال ظلم و س��تم و اس��تبداد باید 
هم��واره در سیاس��ت خارج��ی مبنا ق��رار گیرد. عمل ب��ه مبانی و 
ارزش های انقالب، یک اقدام انقالبی و راهگشاس��ت و اینجاست که 

کنترل اهمیت پیدا می کنند.
سیستم دستگاه سیاست خارجی که سفرا اجزای مهم آن هستند 
برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب، باید به صورت همه جانبه پایبندی 
خود را به ارزش ها و مبانی انقالب نش��ان دهند و لذا مدیران ارش��د 
بای��د یک سیس��تم کنترل دقیق و حس��اس برای س��نجش میزان 
پایبندی همکاران خود طراحی و اجرا کنند تا از انحرافات جلوگیری 

شوند.
 مدیریلت انقابی در نظاملی اسلامی نمی تواند همچون 

دولت هلای دیگلر نظام ها تنهلا منافلع ملی خلود را معیار 
عملکرد سیاست خارجی اش قرار دهد.

 3-  هم��ت بلند برای رس��یدن به آرمان ه��ا: حضرت امام خامنه 
ای)مد ظله العالی( در تش��ریح این ش��اخص فرمودند: شاخص این 
اس��ت که هرگز منصرف نش��ویم از رس��یدن به آن اه��داف بلند و 
آرمان های بلند؛ تسلیم نشویم در مقابل فشارها. البّته شما وقتی که 
در یک راهی می روید که دش��منی بر س��ر آن راه هست، برای شما 
مانع ایجاد می کند؛ ]اّما[ این مانع بایستی مانع نشود از رفتن شما، 
از ادامه ی حرکت ش��ما؛ تس��لیم فش��ارها نش��ویم برای رسیدن به 
آرمان ها در هر سطح و دستگاهی ازجمله دستگاه سیاست خارجی، 
برنامه ریزی، امری بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل است 
ک��ه موالی متقیان می فرمایند: عمل کننده ی بدون آگاهی و برنامه، 
چون رونده ای است که در بیراهه می رود، پس هرچه شتاب کند از 

هدفش دورتر می شود.
“سیاست نه شرقی نه غربی” به عنوان یک اصل انقابی در 
کنار اعام موضع همیشلگی در قبال ظلم و ستم و استبداد 
باید همواره در سیاست خارجی مبنا قرار گیرد. انقابی عمل 

کردن عین با برنامه عمل کردن است.
 گام اول درحرکت به سوی هدف، داشتن ” برنامه و نقشه ی ذهنی 
روشن” است تا بر اساس آن، اینکه چه چیزی، چه زمانی، کجا، چه 
کسی، چگونه و چه مقدار مورداستفاده قرار گیرد، به درستی تعیین 
شود. این دقیقاً مصداق اقدام انقالبی است. انقالبی عمل کردن عین 

با برنامه عمل کردن است.
دیپلمات های نماینده ی انقالب اس��المی ایران در هر گوش��ه از 

این کره ی خاکی که ق��رار دارند باید با برنامه ریزی دقیق، هدفمند 
و هماهنگ برای برداش��تن موانع از مسیر پیروزی این ملت و نظام 
تالش کنند. ُحس��ن برنامه داشتن در سیاست خارجی این است که 
انحراف از مس��یر به سرعت عیان می شود و حتی پیشی گرفتن رقبا 
هم بهتر قابل درک و فهم می شود. در سایه برنامه ریزی ذیل مدیریت 
انقالب��ی، تحول در نظام جهانی و صدور مدل انقالب و عزت آفرینی 

برای مسلمانان امکان پذیر است.
تجربه نشان داده است که در سیاست خارجی هرکجا برنامه ریزی 
دقیق همراه با صبر، پیش��ه قرارگرفته شده است نتایج قابل توجهی 
حاصل ش��ده اس��ت که به نوعی می ت��وان آن را دس��تاورد مدیریت 
انقالبی دانس��ت. توفیقات و پیش��رفت های جمهوری اسالمی ایران 
در سیاس��ت های منطقه ای خود که پس از سال ها صبر و مقاومت و 
حرکت با برنامه واحد و دقیق محقق شد را می توان به عنوان مصداق 
بیان نمود و هم چنین در اس��تفاده از قدرت نرم ، جمهوری اسالمی 
ایران توانس��ته است با اس��تقالل طلبی و مقاومت در برابر مداخالت 
قدرت ه��ای غرب��ی و درعین حال رش��د اقتصادی و فن��ی )باوجود 
محدودیت ه��ای بین المللی(، توجه و حمایت بس��یاری از ناظران را 
ب��ه خود، به مثابه ی یکی از نمونه های موفق بهره گیری از قدرت نرم 
در تعامل با کشورهای منطقه ی خاورمیانه، جلب نماید. و در مقابل 
هم مواردی وجود دارد که تصمیمات باعجله اتخاذش��ده اند و وقتی 

این تصمیمات در بوته نقد قرار می گیرند، نمره قبولی نمی گیرند.
۴- پایبندی به استقالل کشور: کشتی سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی ایران باید طوری هدایت ش��ود که خدشه ای به استقالل 
کشور وارد نشود. هدایت، یکی از اصلی ترین وظایف مدیران است و 

لذا وزیر محترم خارجه در تحقق این شاخص نقش اساسی بر عهده 
دارد. گفتار و کردار وزیر به عنوان یک عامل هدایتگر تأثیر به سزایی 
در بدنه ی دستگاه سیاست خارجی کشور دارد. عالوه بر عزت طلبی 
و استقالل خواهی که باید س��رلوحه تمام اقدامات سیاست خارجی 
باشد، استقالل خواهی برای دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
مدیری��ت انقالبی در نظامی اس��المی نمی تواند همچون دولت های 
دیگ��ر نظام ه��ا تنها مناف��ع ملی خ��ود را معیار عملکرد سیاس��ت 

خارجی اش قرار دهد.
۵- حساس��یت در برابر دشمن و نقش��ه ی دشمن و عدم تبعیت 
از آن: یک��ی از اصطالحاتی که در س��ال های اخیر به کرات از جانب 
رهبر معظم انقالب برای تش��ریح مدیریت کارآمد مطرح شده است، 
مدیریت جهادی اس��ت. ایش��ان مفه��وم جه��اد را این گونه تبیین 
می کنند: جهاد یک بار معنایی ویژه ای دارد. هر تالش��ی را نمی شود 
گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویارویی با دش��من، مفروض است. 
انسان یک تالشی می کند، دش��منی در مقابل او نیست؛ این جهاد 
نیس��ت. اما یک وقت شما می خواهید یک تالشی را انجام دهید، که 
بخصوص یک دشمنی سینه به سینه شما ایستاده است؛ این می شود 
جهاد. حضور دش��من با برنامه های دقی��ق و به کارگیری تمام توان 
خود، همواره در عرصه سیاس��ت خارجی نمایان اس��ت و حضور در 
چنین عرصه ای و پیروزی در آن مستلزم مدیریت جهادی است که 
این مدیریت جهادی باید با سازمان دهی و بسیج منابع همراه شود.

 برای داشتن حساسیت در برابر نقشه دشمن سازمان دهی نیروها 
ش��رط اساسی اس��ت و برای پیروزی بر آن بس��یج تمامی منابع و 
امکان��ات داخلی و خارجی مهم به نظر می آید. دس��تگاه سیاس��ت 
خارج��ی جمه��وری اس��المی ایران و دیگ��ر عناص��ر تأثیرگذار در 
سیاس��ت خارجی ایران اس��المی، برای موفقیت و نیل به اهداف و 
آرمان های��ش باید از تمامی منابع داخلی و خارجی اس��تفاده کند. 
متخصص��ان در حوزه های مختلف در داخل کش��ور در بس��یاری از 
حوزه ها می توانند کمک حال دیپلمات های کشور شوند و یا همکاری 
فش��رده با وزارتخانه های دیگر و هم چنین ارتباط تنگاتنگ با دیگر 
نهادهای ایرانی ک��ه در حوزه بین الملل به انحای مختلف نقش ایفا 
می کنند، می تواند بس��یار کارساز باش��د. مدیریت انقالبی می طلبد 
که در این مس��یر از فرصت های موجود میان نخبگان مس��لمان در 
دیگر کش��ورها نیز بهره جس��ت و همواره برای اتحاد و همبستگی 

کشورهای مسلمان تالش کرد.
 دس��تگاه وزارت خارجی جمهوری اس��المی ایران و دیگر عناصر 
تأثیرگذار در سیاس��ت خارجی ایران اسالمی، برای موفقیت و نیل 
ب��ه اهداف و آرمان های��ش باید از تمامی مناب��ع داخلی و خارجی 

استفاده کند.
 جمع بندی �

عمل به ۵ ش��اخص مدیری��ت انقالبی مطرح ش��ده از جانب امام 
خامنه ای)مدظله العال��ی( و تلفیق آن ها ب��ا ۵ وظیفه اصلی مدیران 
می تواند یک مدیریت انقالبی را دس��تگاه سیاس��ت خارجی  ش��کل 
دهد. نتیجه این نوع مدیریت نباید چیزی به غیراز سیاست نه شرقی 
نه غربی، عزت آفرینی برای ایران اس��المی و تمامی مسلمانان، تأثیر 
بر نخبگان جهان باألخص نخبگان کشورهای مسلمان، رفع اختناق 

و ظلم و استبداد در نظام جهانی باشد.
مدیران و متصدیان حوزه سیاست خارجی باید عالوه بر توجه به 
خودسازی و علم دقیق به ش��اخص های انقالبی گری، برای افزایش 
اثرگ��ذاری و تحق��ق بیش ازپیش آرمان ها و اه��داف انقالب از علوم 
مدیریت نیز در اداره و هدایت دس��تگاه سیاس��ت خارجی استفاده 
نماین��د تا یک مدیریت انقالبی ناب به نمایش بگذارند تا ان ش��ا اهلل 

جهانیان و باألخص مستضعفین عالم از نتایج آن منتفع شوند.

 رهب��ر انق��الب در روز تنفی��ذ رئیس جمه��ور دوازدهم، س��ه 
جهت گیری اصلی را برای فعالیت دولت جدید تعیین و مش��خص 
 کردند: پرداختن به مش��کالت معیشتی و اقتصادی مردم، تعامل 
گس��ترده با دنیا، و ظهور مقتدرانه در برابر سلطه طلبان در سطح 
جهان. از میان این سه جهت گیری، اولی سیاست داخلی دولت را 
به مشکالت درونی کشور، هدفمند می کند و دو جهت گیری دیگر، 
خط  مشی سیاس��ت خارجی دولت را تعیین می نماید. پرسشی که 
ممکن اس��ت به ذهن متبادر شود این است که چگونه یک کشور 
می تواند تعامل گس��ترده با دنیا داشته باشد و در عین حال، اسیر 

ساختارهای ساخته شده توسط نظام سلطه نشود؟ 
افول نظم سنتی جهان �

به نظر می رس��د پاسخ به این س��ؤال، نیازمند این است که در 
ابتدا، معنای درس��تی از وضعیت دنیای حاضر داشته باشیم. پس 
از جن��گ جهانی دوم، متفقی��ن و در رأس آن آمریکا که به عنوان 
قدرت ه��ای پی��روز جنگ بودند، در راس��تای حفظ قدرت خود و 
تأمین اهداف ش��ان در آینده، اقدام ب��ه برپایی نظمی  نوینی برای 
کنترل مدیریت جهان کردند. س��ازمان ملل، شورای امنیت، بانک 
جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، یونسکو 
و... ازجمله ی مهم ترین نهاد های این سیستم کنترل جهانی است. 
سیس��تمی که با طرح مقررات و وضع قوانین در سطح کشورهای 
جهان، س��عی در برهم زدن »استقالل« کشورها و زیرسلطه بردن 
و عقب نگه داش��تن آنه��ا می ک��رد. اعمال تحریم ه��ای تنبیهی یا 
تجویزهای اقتصادی که آن سازمان ها و دولت های حاکم به بهانه 
توسعه به کشورهای جهان تحمیل می کردند؛ نمونه ای از اقدامات 

ظالمانه این نظم مستقر بر جهان بود.
ام��ا ای��ن نظم ب��ه رهب��ری امریکا در یک��ی دو ده��ه ی اخیر، 
حداق��ل به دو دلیل عمده، کارایی الزم را از دس��ت داده اس��ت. 
اول آنکه شکس��ت های اقتصادی- سیاس��ی آمریکا نظیر شکست 
در جنگ ه��ای عراق و افغانس��تان، و بروز بح��ران مالی بزرگ از 
س��ال ٢٠٠۸ به بعد، موجب افول قدرت این کش��ور در مناسبات 
جهانی ش��د. دوم هم آنکه، در کنار افول قدرت آمریکا، بازیگرانی 
منطق��ه ای و فرامنطق��ه ای، مخصوصاً در حوزه ی اقتصادی س��ر 
برآورده اند که بیرون از چارچوب طراحی شده توسط سازمان های 
اقتص��ادی بین الملل��ی، وزن و قدرت خ��ود را در عرصه ی جهانی 
افزایش داده اند. ظهور کش��ورهای موس��وم به ببرهای آسیا، و در 
کنار آن تشکیل گروه های اقتصادی چون بریکس، کشورهای عضو 
پیمان شانگ های، کشورهای ٢٠ G  و... ازجمله ی این مسائل اند. 

شناخت راه های جدید در تعامل با دنیا �
به همی��ن علت، صراحتاً می ت��وان اعالم کرد که نظم س��نتی 
موج��ود در جهان، برهم خورده و به تب��ع آن، تعامل با دنیا، صرفاً 
محدود به تعامل با آمریکا و چند کش��ور غربی نمی شود. »همه ی 
دنیا فقط اروپا و... غرب نیس��ت؛ دنیا جای وسیعی است. قدرت ها 
هم امروز در دنیا پخش ش��ده و تقسیم ش��ده؛ ش��رق دنیا -یعنی 
منطقه ی آس��یا- امروز مرکز یک قدرت عظیمی است. ما با این ها 
ارتباط داری��م«)٢٠/١٢/١3۹۴(. در حقیقت، عرصه ی بین الملل، 
از حالت«تک قطب��ی« به س��مت »چندقطب��ی« در حال حرکت 
اس��ت. اگر تا یک دهه پیش، این ایاالت متح��ده بود که به عنوان 
قدرت برتر جهان )هژمون( ش��ناخته می شد، حال، با شکل گیری 
ائتالف ه��ای جدید اقتص��ادی، قطب های مختل��ف اقتصادی در 
جهان ظهور یافته اند که مناس��بات نظم سنتی را تحت تأثیر قرار 
داده اند. از طرف دیگر، ش��کل گیری پیمان های دوجانبه، برمبنای 
ارز دو طرف معامل��ه -و نه صرفاً دالر- موجب تقویت واحد پولی 

برخی کش��ورها و کاهش قدرت دالر نسبت به گذشته شده است. 
موضوع��ی ک��ه می تواند به عن��وان یکی از راهبرده��ای اقتصادی 
ایران نیز مدنظ��ر قرار بگیرد. مخصوصاً آنکه ایران، دارای ظرفیت 
بالقوه ی اقتصادی در کشورهای همسایه ی خود است که متأسفانه 
ب��ه دلیل عدم حضور ای��ران، بازارهای پیرامون، در تصرف س��ایر 
کش��ورها قرار گرفته اس��ت. »ما با پانزده کشور همسایه هستیم 
که این ها رفت وآمد دارند. حمل ونقل ترانزیت یکی از فرصت های 
بزرگ کش��ورها اس��ت؛ این برای کشور ما هس��ت و در جنوب به 
دریای آزاد و در شمال به آب های محدود منتهی می شود. در این 
همسایه های ما، در حدود 3۷٠ میلیون جمعیت زندگی می کنند 
که این مقدار ارتباطات و همس��ایه ها، ب��رای رونق اقتصادی یک 

کشور یک فرصت بسیار بزرگی است.«)٠١/٠١/١3۹3(
حضور فعال و پیش دستانه �

به نظر می رس��د با توجه به ش��رایط کنونی و آمادگی تغییرات 

سیس��تم نظم جهانی، آن دسته از کش��ورهایی که با دیپلماسی 
فع��ال و پیش دس��تانه در س��طح جهان��ی و تش��کیل گروه ها و 
اتحادهای فراملیتی با اهداف مش��ترک، و با حفظ اصول اساس��ی 
مل��ی و هویتی، می توانند نق��ش تعیین کنندگی خود را در جهان 
افزایش دهند، پیروز کارزارند. امری که رهبر انقالب در س��ال ۹3 
در تبیین تغییر نظم جهانی به وزیر امورخارجه و س��فرای کشور 
نیز توصیه کردند: »در کنار بازیگران سنتی، بازیگران جدیدی در 
آس��یا، آفریقا و آمریکای التین وارد عرصه شده اند و در تالش اند 
جای��گاه خود را در نظ��م جدید پیش رو، تثبیت کنن��د... اگر در 
مقطع فعلی دستگاه دیپلماس��ی بتواند حضور فعال، هوشمندانه 
و مقتدرانه داش��ته باشد، جایگاه و استحکام جمهوری اسالمی در 
چندین ده س��ال آینده و در نظم جدید جهانی به عنوان جایگاهی 
برجسته تثبیت می شود وگرنه، در جهان پیش رو، از موقعیت الزم 

برخوردار نخواهیم بود.«

  مسائل روز

شاخص های مدیریت انقالبی در سیاست خارجی

اصل اساسی در تعامل گسترده با دنیا
ترسیم نقشه راه ایران پیشرفته و مستقل در آینده

منظور رهبر انقالب از توصیه به دولت برای تعامل با دنیا چیست؟

یکم. روایت است وقتی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم سؤال 
پرسیده شد که منظور از آیه ی »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َمْن یَْرتََدّ ِمْنُکْم 
ُهْم َو یُِحُبّونَُه« چه کسانی است،  َعْن دیِنِه َفَسْوَف یَْأتِی اهلَلُّ بَِقْوٍم یُِحُبّ
پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم دست خود را بر شانه ی سلمان زدند 
و فرمودن��د: »این م��رد و هم وطنان او هس��تند.« در ادامه ی آیه 
ام��ا چهار خصوصیت ب��رای این افراد »یعنی کس��انی که خدا را 
دوست دارند و خدا هم آنان را دوست دارد- بیان می شود که دو 
تای آن این گونه اس��ت: »أَِذلٍَّة َعلَی الُْمْؤِمنیَن«: در مقابل مؤمنین 
ٍة َعلَ��ی الْکافِریَن«: در برابر کافرین و  متواض��ع و خاضع اند و »أَِعَزّ
مس��تکبرین، عزتمدارانه برخورد می کنند. طبق همین آیه است 
ک��ه اص��ل »حفظ عزت در برابر مس��تکبر«، یکی از اصول دائمی 
اس��المی انقالبی است که البته می توان شواهدی از آن، در رفتار 
و گفت��ار رهبران انقالب اس��المی - امام خمینی رحمه اهلل علیه و 

حضرت آیت اهلل خامنه ای- مالحظه کرد:
دوم. دی م��اه 6۷، ام��ام خمین��ی رحمه اهلل علی��ه نام��ه ای به 
گورباچ��ف، رئیس جمه��ور وق��ت اتحاد جماهیر ش��وروی، یکی 
از دو قط��ب قدرتمند زمان خود ارس��ال می کنن��د. متعاقب آن، 
ادوارد ش��واردنادزه، وزیر خارجه ی ش��وروی، برای تقدیم پاس��خ 
نام��ه، به ایران س��فر کرده تا ب��ا امام مالقات کن��د. محمدجواد 
الریجانی، که یکی از حاضرین در آن جلسه بود چنین می گوید: 
»ش��ب قب��ل از آمدن ش��واردنادزه خدمت حاج احم��د آقا رفتم 
ت��ا درباره ی جلس��ه ی فردا حرف ه��ا و کارهایم��ان را هماهنگ 
کنیم. س��ر یک مسئله خیلی بحث کردیم. امام می گفتند به پای 
ش��واردنادزه بلند نمی شوم. اصرار داش��تم همان طور که آن ها به 
م��ا احترام گذاش��تند و فول پروتکل برخ��ورد کردند، همان طور 
ب��ا آن ها برخ��ورد کنی��م... درنهایت به این نتیجه رس��یدیم که 
در اتاق��ی از میهمان��ان پذیرای��ی کنیم و بعد امام داخل ش��وند. 
 ب��ا ای��ن کار همه به احترام ایش��ان بلند می ش��دند و قضیه حل

 می شد.«
 علی اکب��ر والیت��ی، وزیر خارجه ی وقت ای��ران نیز در توضیح 
ای��ن اقدام امام چنی��ن می گوید: »به نظر من امام خمینی خیلی 
حساب شده این برخورد را کردند... آقای ادوارد شواردنادزه، وزیر 
خارجه ی یکی از ابرقدرت های آن روز جهان بود. اما امام خمینی 
ج��وری برخ��ورد کرد که گویی ما ابرقدرت هس��تیم و آن ها یک 

کشور جهان سومی هستند.

سلوم. اردیبهش��ت ماه ١36۸، آیت اهلل خامنه ای، آخرین سفر 
خارجه ی خود را در قامت رئیس جمهور وقت ایران، برای مالقات 
با رهبر چین برنامه ریزی کرد. همه چیز طبق برنامه پیش رفت اما 
دقائقی قبل از نشستن هواپیما در پکن، خبر رسید که رهبر چین 
به ش��دت مریض شده اس��ت و امکان مالقات ندارد. برای همین، 
آیت اهلل خامنه ای نیز متقاباًل تصمیم گرفتند برنامه های رس��می 
خود را لغو کنند. طبق برنامه، ساعت 6 عصر، برنامه ی مالقات با 
نخس��ت وزیر چین طراحی ش��ده بود، اما آیت اهلل خامنه ای اعالم 

کردند که به این مالقات نخواهند رفت.
 نی��م س��اعتی از ماج��را نگذش��ته بود که نخس��ت وزیر چین، 
شخصاً از محل کنگره ی خلق به محل اقامت رئیس جمهور ایران 
آم��د و از هم��ان فاصله ی دور، با صدای بلن��د گفت: »کوچک تر 
به دیدار بزرگ تر آمده اس��ت! » س��پس وارد اتاق ش��د و خطاب 
ب��ه آی��ت اهلل خامن��ه ای گفت: »ما نهای��ت احترام ب��ه مهمان را، 
به خصوص ش��خصیتی مثل جناب عالی، وظیفه ی خود می دانیم، 
مش��کل بیماری رهبر چین جدی اس��ت و پزش��کان، ایش��ان را 
ممنوع المالقات کرده اند، بااین حال، ما موضوع مالقات را بررسی 
می کنیم تا حل ش��ود.« با توجه به این قول نخس��ت وزیر بود که 
رهبر انقالب پذیرفتند در جلسه شرکت کنند و البته همان طور که 
 نخست وزیر وعده داده بود نیز، رهبر چین با آیت اهلل خامنه ای دیدار 

کرد.
چهارم. با این مثال ها و توضیحات است که می توان گفت هر 
حرکتی که موجب خدشه دار شدن »عزت ملی« در انظار عمومی 
و بین المللی ش��ود، ولو به ظاهر کوچک و بی مقدار باش��د، بازهم 
قبی��ح اس��ت و مورد نکوهش. مخصوصاً آنک��ه آن رفتار یا گفتار، 
منتسب به مسئولین حکومتی و دولتی باشد. عزتی که بی تردید 
برخاسته از اسالم، انقالب و حضور دائمی مردم در صحنه هاست. 
پس خط قرمز مس��ئولین در مراودات و مالقات با مسئولین سایر 
کشورهای جهان نیز می بایست حفظ همین »عزت ملی« باشد، 
چ��ه آنکه »هم��ه ی ملّت ایران، همه ی دلس��وزان، در این جهت 
مّتفق اند که عزت ملّی برای یک کش��ور، بس��یار بسیار مهم است. 
اگ��ر عزت بود، امنیت هم خواهد آمد؛ اگر امنیت بود، پیش��رفت 
هم عملی خواهد بود؛ وااّل اگر یک ملّت تحقیر شد، همه چیز او به 
بازی گرفته خواهد شد؛ حّتی امنیت او، حّتی ثروت او، و همه چیز 

او. عزت ملّی بایستی محفوظ بماند و مسئولین این را می دانند.

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر
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مدیرانی که در حوزه سیاسلت خارجلی خدمت می کنند 
بایلد عاوه بر علم بر شلاخص های انقابی گلری، به اصول 
مدیریتی الزم نیز مسلط شوند تا با تلفیق این دو بتوانند در 

عمل یک مدیریت انقابی را به نمایش بگذارند.



»رش��د شکننده« تجربه های متعددی در سطح جهانی دارد؛ در 
اواسط دهه ی ١۹۹٠ میالدی، زمانی که درجه ی بازبودگی اقتصاد 
)س��هم تجارت خارجی به نس��بت تولید داخ��ل( در اقتصادهای 
شرق آس��یا به بیش از ١٠٠ درصد رسید، برخی تحلیلگران زنگ 
هش��دار را به صدا درآوردند و گوش��زد نمودند که »س��هم بسیار 
باالی تجارت کاالیی« و »سلطه ی مشتریان خارجی اوراق بهادار و 
بانکدارهای خارجی« می تواند سال های خوش نرخ رشد دو رقمی 
معجزه ی آسیایی را به مخاطره اندازد. در نهایت آن چه نباید واقع 
می ش��د رخ داد؛ بحران بازارهای مالی ١۹۹۷ در شرق آسیا که به 
سرعت بخش های غیرمالی اقتصاد را نیز به کام خود کشید. رکود، 
کس��ری تراز تجاری، ورشکس��تگی و بیکاری و سقوط ارزش پول 
ملی در کمتر از ش��ش ماه حاکم ش��د و رویای معجزه، جای خود 
را ب��ه کابوس عجز داد. پس از آن بود که نحوه ی سیاس��ت گذاری 
اقتصادی در اقتصادهای شرق آسیا تاحدی متفاوت شد و دانستند 
که نباید مسحور سرعت رشد اقتصاد شد، بلکه ویژگی های کیفی 
رشد نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. از سال ١۹۹۸ نحوه ی 
مدیریت بازارهای مالی و سیاس��ت های ارزی در کشورهای شرق 
آس��یا دس��تخوش تغییر جدی ش��د؛ به ویژه بحران س��ال ٢٠٠۸ 
در بازارهای مال��ی آمریکا موجب تقویت ای��ده ی تنظیم مقررات 

سخت گیرانه و به حاشیه راندن لیبرالیسم مالی گردید.
 در س��ال هایی کمی دورتر، بحران دیگری در بازار انرژی جهان 
رخ داد که اقتصادهای غربی را به یک تجدیدنظر اساسی واداشت. 
وقتی تصمیم برخی کش��ورهای عرب عضو اُپک )برای تحت فشار 
گذاشتن آمریکا علیه اس��رائیل( در اکتبر سال ١۹۷3 موجب شد 
قیم��ت جهانی نفت از ۴ دالر در هر بش��که ب��ه ١٢ دالر افزایش 
یابد، بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات نفت از خلیج فارس 
دچار مشکل شدند. شرکت های پاالیشی و توزیع بنزین و نفت گاز 
چ��ه به لحاظ حجم تولید و چه به لحاظ قیمت فروش با ش��رایط 
بی سابقه ای مواجه شدند. افزایش قیمت فرآورده های نفتی، مردم و 
تولیدکنندگان غربی را به دردسر انداخت و تعداد پمپ بنزین های 
تعطیل ش��ده بیش از حد انتظار بود. شرکت های صاحب پمپ های 
بنزین برای هر اتوموبیل س��قف سهمیه تعیین کردند و کنگره ی 

آمریکا قانون تخصیص فوری انرژی را تصویب کرد.
 حدود یک س��ال بعد که عرضه ی جهانی نفت به ش��رایط قبل 
بازگشت، سیاست گذاری انرژی در آمریکا و اروپا به پیش از تحریم 
نفتی بازنگش��ت. اقتصادهای غربی به عمق فاجعه ی وابستگی به 
نفت )در درجه ی اول( و وابس��تگی ب��ه واردات نفت )در درجه ی 
دوم( واقف ش��ده بودند. دقیقاً از همان زمان سیاس��ت هایی برای 
کاهش وابس��تگی به انرژی های فس��یلی از جمله نفت در حوزه ی 
تکنولوژی تولید و مصرف در دس��تور کار ق��رار گرفت. همچنین 
ظرفیت های موجود برای استخراج نفت )ولو با قیمت تمام شده ی 
باالتر( در آمریکا فعال ش��د. ای��ن در حالی بود که پیش از بحران 
١۹۷3 تنه��ا نیمی از دکل های حفاری ای��االت متحده فعال بود. 
سیاس��ت کاهش وابستگی به واردات نفت به همراه افزایش قیمت 
جهانی )که استخراج های پرهزینه را اقتصادی می ساخت( موجب 
فعال شدن مجدد تمام پتانسیل های داخلی در آمریکا گردید. بدین 
ترتیب تحریم نفتی به نقطه ی عطفی در سیاست گذاری انرژی در 
غرب بدل ش��د و از این تهدید، یک فرصت برای جهشی متفاوت 

متولد گردید.
  بهبود رشد تولید، مؤلفه ی اصلی یا فرعی؟ �

»بهبود رش��د تولی��د« یکی از مؤلفه های اقتصاد پویا اس��ت که 
مورد توجه سیاس��ت های کلی اقتصادی کشور هم بوده است. اما 
این شاخص نمی تواند از تمام تحوالت اقتصادی، روایتی کامل ارائه 
کند و بنابراین هدف غایی بشمار نمی رود. این شاخص ممکن است 
به بهای از دس��ت رفتن بسیاری از س��رمایه های زیست محیطی، 
انس��انی و اجتماعی بهبود یابد؛ ممکن اس��ت رش��د تولید توأم با 
افزایش بی عدالتی باش��د و یا اقتصاد را نس��بت به محیط بیرونی 
آسیب پذیرتر نماید. در ایامی که دولت و مجلس بر سیاست گذاری 
برای خروج از رکود اقتصادی متمرکز هس��تند جای توجه به یک 
مسأله ی مهم خالی است و آن »کیفیت رشد« است. البته افزایش 
کمیت و رقم نرخ رشد اقتصادی، تالشی الزم و درخور تقدیر است 

اما در شرایط کنونی کافی نیست.
 جهت اول عدم کفایت افزایش نرخ رشد آن است که در شرایط 
پایی��ن آمدن تولید واقعی در دوره ی قبل، رش��د مثبت اقتصادی، 
بسیار س��اده قابل حصول است اما از بهبود جدی اقتصاد حکایت 
نمی کند. بر اساس قواعد حسابداری رشد اقتصادی، همان طور که 

دو متر باالرفتن از س��طح زمین به معنای رش��د مثبت است، دو 
متر باال آمدن از کف چاه ١٠ متری نیز رش��د مثبت معنا می شود 
)هرچند هنوز به نقطه ی صفر واقعی یعنی سطح زمین نرسیده ایم( 
زیرا مبدأ مقایسه، نقطه ای است که در گام قبل آن جا قرار داشتیم. 
بنابراین اندکی بهبود از حضیض رکود، می تواند به ظاهر نرخ رشد 

اقتصاد را مثبت نماید.
 جه��ت دوم ناکافی بودن بس��نده کردن به بهبود رش��د، مهم تر 
از نکته ی نخست اس��ت؛ یعنی از منظر اقتصاد مقاومتی، فروضی 
متصور اس��ت که در آنها نرخ رش��د اقتصادی بهبود یابد، اما توان 
اقتصاد ملی تضعیف ش��ود یا در معرض تهدید قرار بگیرد. اما این 

آسیب چگونه رخ می دهد؟
   راه طی شده �

از ۴٠ س��ال پی��ش که وابس��تگی اقتصاد ایران ب��ه درآمدهای 
نفتی مضاعف ش��د )ش��وک مثبت نفتی س��ال ١3۵٢ شمسی یا 
١۹۷3 می��الدی( تا امروز، مجموعاً ١١ س��ال اقتص��اد ایران نرخ 
رش��د منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان ۹ س��ال آن 
دقیقاً منطبق بر س��ال هایی بوده که نرخ رش��د درآمدهای نفتی 

نیز منفی ش��ده است. این ش��اهد و دالیل بسیار دیگری از جمله 
همبس��تگی فرازوفرودهای GDP بدون نفت با درآمدهای نفتی 
نش��ان می دهد که بخش نفت تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی 
ایران دارد. این تأثیر بیش از آن که از کانال مستقیم بخش نفت و 
گاز باشد، متأثر از کانال غیرمستقیم درآمدهای ارزی و بودجه ی 
دولت اس��ت. بر اس��اس نتایج یک پژوهش از متوس��ط نرخ رشد 
۵.۴ درص��دی اقتصاد ایران طی س��ال های ۹٠-١3۸٠ تنها ۴.٠ 
درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود.١ اما کانال های 

غیرمستقیم عبارتند از: 
* اوالً ورود بیش��تر ارزه��ای نفت��ی، ام��کان اس��تفاده از آنها 
ب��رای واردات کاالها به کش��ور را فراهم می کند ت��ا مواد اولیه و 
کاالهای واسطه و سرمایه ای برای افزایش طرف عرضه در اختیار 
تولیدکنن��ده ی ایرانی قرار گیرد. )به همین دلیل کاهش صادرات 
نف��ت ایران، تولیدات غیرنفتی کش��ور و به تب��ع آن حتی میزان 

مالیات واقعی را نیز کاهش می دهد(.
 * ثانی��اً تبدی��ل ارزهای نفتی به ریال به دول��ت این امکان را 
می ده��د که بتواند بودجه ی جاری و عمرانی بیش��تری را هزینه 

نماید که هم به تقاضای بیشتر دولت از بخش غیردولتی )شاهرگ 
حی��ات بخش غیردولتی( و هم اندکی به طرف عرضه ی اقتصاد و 

تولید کمک می کند.
 چرخه ی معکوس آن چه گفته شد نیز وجود دارد؛ یعنی دقیقاً 
در س��ال هایی که درآمد نفتی ناگهان کاهش می یابد )مانند سال 
١3۹١(، ابت��دا ارزش افزوده ی بخش انرژی س��قوط می کند و از 
طریق مکانیس��م س��رایت، با فاصله ی دو یا سه فصل بخش های 
صنعت و خدمات نیز رشد منفی بزرگی را تجربه می کنند. )مانند 

سال ١3۹٢(
 راهی که پیموده ایم ش��اید ما را به این نتیجه برس��اند که اگر 
هدف گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رش��د منفی اقتصاد و خروج از 
رکود اس��می باشد، رشد مثبت بخش نفت و گاز می تواند پیشران 
خوبی باشد و به دیگر بخش ها نیز رونق ببخشد. بنابراین به ظاهر 
می توان نتیجه گرفت که اس��تراتژی بهبود تعامالت خارجی و به 
تب��ع افزایش درآمدهای صادراتی نف��ت و گاز، راهکار خروج کل 
اقتصاد از رکود اس��ت... اما آیا این مس��یر درس��ت احیای قدرت 

اقتصاد ملی است؟

 ب��ه نظر نمی رس��د تحلیلگر واقع بینی را بت��وان یافت که با راه 
طی ش��ده مخالف نباش��د. رشد اقتصادی وابس��ته به یک بخش 
نمی تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد. مضافاً این که 
بخش مذکور، وابس��ته ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش 
متغیرهای بیرون از کنترل در آن حداکثری است. در این شرایط 
تمرکز بر پیش��رانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هرچند 
س��اده تر و تجربه شده تر است، لکن اقتصاد ایران را نیز دیگربار در 
معرض آس��یب های تجربه ش��ده قرار می دهد و به عیان مسیری 

است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.
چرخش به سوی رشد غیرنفتی �

تحریم های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در س��ال های 
۹٢-١3۹١ به اوج رسید، اگرچه ظالمانه و مستکبرانه بود اما پرده 
از برخی کاس��تی های داخلی اقتصاد ما کنار زد و هزینه ی برخی 
وابس��تگی های زیان بار را به ما گوشزد نمود. در صدر این عبرت ها 
رشد وابسته به درآمدهای نفتی است. این که در کوتاه مدت برای 
افزای��ش صادرات نفت یا ورود ارزهای نفتی به داخل کش��ور چه 
تمهیدات فوری باید اندیش��یده ش��ود، موضوع بررسی ما نیست، 
وظیفه ای است بر عهده ی مدیران بخش های اجرایی و لجستیکی. 
آن چه مورد تأکید این نوش��تار اس��ت چاره کردن وابستگی رشد 
اقتصادی به نفت نه به معنای مکانیس��م مستقیم بلکه به معنای 
ساختاری از تأمین مالی دولت و سیاست تولیدی – وارداتی است 
ک��ه عمدتاً از دالرهای نفت��ی ارتزاق می کند و ب��ا ایجاد اختالل 
در خون رس��انی ارزه��ای نفتی، حتی تولی��دات بخش خدمات و 
صنعت نیز دچار س��کته می شود. فرصتی که هم اکنون پیش روی 
سیاس��ت گذاران قرار دارد، طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد 
اقتص��اد ایران در بلندمدت اس��ت که بتواند مثاًل طی ١٠ س��ال 
آینده، جنس و کیفیت رش��د اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد 

و چرخ اقتصاد را به گونه ی دیگری بچرخاند.
 اگر بحران نفتی ١۹۷3 موجب شد اقتصادهای غرب بر اساس 
یک آینده نگری، هم پتانسیل های تولید داخلی انرژی و هم نقش 
انرژی ه��ای نو را برای دهه های آتی خ��ود به گونه ی دیگری رقم 
بزنند تا از وابس��تگی س��نتی به واردات نفت برهند، تحریم نفتی 
و بانکی و تجاری س��ال های اخیر )با هزینه هایی که برای کش��ور 
به دنبال داش��ت( نباید ما را تنها به بازگش��ت به نقطه ی پیش از 
تحریم رهنمون س��ازد، زیرا ساختار آسیب پذیر پیش از تحریم ها 
بود که موجب اثربخش��ی تحریم گردید. تا زخمی در کار نباشد، 
نشستن پش��ه ی موذی موجب بیماری نمی ش��ود. فرصت سازی 
از تحریم ه��ا به آن معنا اس��ت ک��ه ما تحری��م را بهانه  و نقطه ی 
عطف��ی قرار دهیم برای تغییر مناس��بات بلندمدت اقتصادی. در 
این چهارچوب نظری اس��ت که تأکید بر خروج از رکود و مثبت 
ش��دن نرخ رش��د اقتصاد، هدفی میانی و متوسط بشمار می رود 
و مهم تر از آن، توجه به کیفیت رش��د اقتصاد اس��ت تا رش��دی 
غیروابس��ته به ارزهای نفتی را رقم بزند. برای پایدار ماندن چنین 

رشدی الجرم باید:
 * اوالً نق��اط اس��تراتژیک برای تولید داخل )بدون وابس��تگی 
عمده به واردات( در بخش های کش��اورزی و صنعت و خدمات به 

مرکزیت سیاست گذاری تبدیل شود.
 * ثانی��اً به طور همزم��ان پش��تیبانی ها و مانع زدایی های الزم 
برای تولیدکنندگان و کارآفرینان صورت گیرد. به نظر می رس��د 
مهمترین پش��تیبانی از سوی نظام مالی و بانکی و مهمترین مانع 
از سوی محیط کسب وکار نامساعد، فاسد و بازدارنده است. این در 
حالی است که هم اکنون نه پشتیبانی بانک و بورس از بخش های 
مولد در وضعیت قابل دفاعی اس��ت و ن��ه کم هزینه بودن محیط 

کسب وکار.
 * ثالثاً نتیجه ی گام های قبل )که به رشد غیرنفتی تولید ملی 
می انجامد( اگر در کنار راهبرد توسعه ی شفافیت مالی قرار گیرد، 
زمینه را برای تأمین مالی دولت از طریق مالیات س��تانی شفاف و 

عادالنه میسر می سازد.
 در نتیجه ی این تدابیر هم »رش��د اقتصادی« و هم »بودجه ی 
دولت« با درجه ی وابس��تگی بس��یار کمتری به درآمدهای نفتی 
قادر به ادامه ی مسیر خواهند بود و به تبع »توان مقاومت اقتصاد 
ملی« افزایش خواهد یافت. البته تدابیر سطح اقتصاد کالن مانند 
»حف��ظ ثبات از طریق مه��ار تورم و نقدینگ��ی« حتماً جزئی از 
بس��ته ی رش��د غیرتورمی خواهد بود اما تجربه نشان داده است 
بس��نده کردن به اصالحات سطح اقتصاد کالن یا برخی قیمت ها، 

نمی تواند موجب جهش تولید داخل گردد.

باید یک گفتمان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاس��ت های اصل 
۴۴ و نی��ز اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ش��کل گیرد تا 
آنهایی که می خواهند سیاست های نظام را دور بزنند قادر به این 

خبط عظیم و انحراف بزرگ نشوند. این نیاز به روشنگری دارد.
مطابق همه نظرس��نجی هایی که در کش��ور صورت می گیرد، 
بزرگ ترین دغدغه مردم مس��ائل معیشتی است. بیشترین نگرانی 

خانواده ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندان شان است.
مطابق همه نظرس��نجی ه��ا، مهم ترین مس��ئله کارآفرینان و 
صاحب��ان بنگاه های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط 
های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله 
تورم بی سروصداس��ت که مدام به جیب آنها فش��ار می آورد. آنها 
بیش��ترین درک را در م��ورد کاهش ارزش پ��ول ملی دارند چون 
هر روز می بینند ب��ا پولی که در اختیار دارند کاالی کمتری می 

توانند بخرند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای 
هیأت دولت فرمودند: »اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش های 
دولت باشد. مسئوالن برای حل مشکالت معیشتی مردم از جمله 
بی��کاری، تالش بی وقفه کنند. مس��ئوالنی که در دولت با اقتصاد 
ارتباط مستقیم دارند باید مانند یک تیم هماهنگ تصمیم گیری 

و عمل کنند.«
دولت دوازدهم می خواهد همت خود را مصروف حل مشکالت 
اقتصادی کند. رئیس جمهور، هم در ایام انتخابات و هم در مراسم 
تحلیف و تنفیذ وعده هایی برای حل مشکالت مردم داده است که 

ان شاءاهلل عملی خواهد شد.
اولین ظهور کنش و واکنش دولت در خصوص مسائل اقتصادی 
و پاس��خگویی به مطالبات مردم را می توان در نوع چینش کابینه 
در حوزه اقتصادی دید. س��رجمع کارآمدی و کارآیی تیم مدیران 
دولت را در ١٢ پس��ت اقتصادی می توان م��ورد ارزیابی قرار داد. 
اولین مدیر دولتی ای که جنبه تئوریسین اقتصادی دولت را دارد، 
دکتر مس��عود نیلی است. وی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور 
اقتصادی است و همزمان دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی و 
نیز ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
را ب��ه عه��ده دارد. او را مغز اقتصادی دولت می دانند. حس��ن و 
قبح کارنامه دولت در ۴ س��ال گذش��ته را باید در کارکرد او مورد 
سنجش و ارزیابی قرار داد. رئیس جمهور در دولت دوازدهم برای 
رفع کاستی ها، تئوری های اقتصادی و نوع هماهنگی هایی که باید 
ص��ورت می گرفت و نگرفت یک باکس جدی��د در حوزه معاونت 

های خود ایجاد کرده اس��ت به نام »معاونت اقتصادی«. این پست 
را به دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر خود داده اس��ت. او یک 

اقتصاددان تحصیلکرده آمریکاست.
از س��وی دیگر معاون اول رئیس جمه��ور آقای جهانگیری که 
فرمان��ده اصلی دولت در ات��اق جنگ اقتصادی اس��ت و فرمانده 
عملیات اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را به عهده دارد. او 
سومین مدیر ارشد یا بهتر بگوییم اولین مدیر ارشد اقتصادی است 
که باید پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم در عمل به وعده های 

رئیس جمهور باشد.
ب��ه این چینش اگر وزرای اقتص��ادی را اضافه کنیم، می توانیم 
یک تصویر روش��ن از تدبیر و امید برای حل مش��کالت اقتصادی 

را ببینیم.
مس��عود کرباس��یان، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم یک 
چهره جدید است. خط مشی و سیاستگذاری های عملیاتی دولت 
بای��د در ای��ن وزارتخانه به روز و عملیاتی ش��ود. وزارت صنعت و 
معدن و تجارت، دومین وزارتخانه اقتصادی اس��ت که همه کاسه 

و کوزه ه��ای ناکارآمدی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را برخی به 
گ��ردن وزیر پیرمرد این وزارتخان��ه انداختند. امروز این وزارتخانه 
در دست آقای محمد شریعتمداری یک بورکرات تازه نفس است. 
وزارت نف��ت، وزارت کش��اورزی، وزارت تعاون، وزارت مس��کن و 
شهرسازی تغییری نکردند و با همان مدیران قبلی اداره می شوند. 
وزی��ر نیرو هن��وز از کوره رأی مجلس بیرون نیامده اس��ت. اولین 
س��ؤال این اس��ت که آیا این تیم هماهنگ اس��ت؟ دومین سؤال 
این است؛ اگر فرض کنیم هماهنگ است، آن »آهنگ« چیست؟

در ای��ن چینش یک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بیرون 
از دول��ت دو مقام ارش��د اقتصادی، یکی مع��اون اقتصادی رئیس 
جمهور آقای نهاوندیان و دیگری دس��تیار ویژه رئیس جمهور در 
ام��ور اقتصادی یعن��ی دکتر نیلی، هر دو اقتصاددان هس��تند. آیا 
کارگزاران اقتص��ادی در دولت به آهنگ این دو اقتصاددان گوش 
خواهن��د کرد؟ از همه مهم ت��ر معاون اول رئیس جمهور که نقش 
کلیدی در اقتصاد کشور و اجرایی کردن سیاست ها دارد، او نیز به 

این آهنگ گوش فرا خواهد داد؟
اگر این آهنگ خوب نواخته ش��ود باید ص��دای آن در تصمیم 
گیری ها و تصمیم س��ازی های اقتصادی در شورای پول و اعتبار و 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شنیده شود. طبیعی است اثر این 

صدا در بهبود وضعیت کسب و کار هم دیده خواهد شد.
ب��ه این جماعت اگر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه را اضافه کنیم عماًل در اقلیم اقتصادی با ١٢ سرتیپ 
روبه رو هستیم. باید یکی از این ١٢ نفر با سمت سرلشکری بتواند 
تیم را فرماندهی کند. اگر چنین قراری وجود نداش��ته باش��د آیا 
رئیس جمهور این نقش را می تواند ایفا کند؟ طبق قانون، رئیس 
جمهور است که مسئولیت های کلیدی در اصل ١٢6 در خصوص 
»برنامه«، »بودجه« و »امور اداری و استخدامی« مستقیم بر عهده 
اوست. آیا او می تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصمیم گیری ها 

حرف آخر را بزند؟
او حداکث��ر یک حقوق��دان و حد اقل یک دیپلمات اس��ت که 
کارآمدی خود را در مفصل بندی حقوقی برجام و نتایج دیپلماسی 
آن در رواب��ط با قدرت های جهانی نش��ان داد. او در حوزه اقتصاد 
تخصصی ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهی خود 
نظری را به عنوان فصل الخطاب بدهد. در این حوزه فقط باید به 
خدا پناه برد و به او توکل کرد که این تصمیم س��ازی ها خسارت 
بار و پرهزینه نباشد و بتواند مشکالت اقتصادی کشور را حل کند. 
اگر روحانی نتواند یک آهنگ گوش��نواز از این ارکستر درآورد، در 

حوزه اقتصاد به یک پدیده حکومت ملوک الطوایفی دچار خواهیم 
ش��د. حال باید دید وظیف��ه اصولگرایان در این وادی چیس��ت؟ 
اصولگرایان چهار وظیفه کلیدی در این آشفته بازار اقتصاد دارند:

حمایت حکیمانه از دولت: �
دولت پس از تحلیف و تنفیذ، یک دولت قانونی و ش��رعی است 
و بای��د از آن حمای��ت کرد، اما این حمایت باید حکیمانه باش��د. 
امروز دولت حامیانی دارد که به صورت ش��راکتی عمل می کنند 
و حمایت آنها کاس��بکارانه است. باید کمک کرد دولت به سطحی 
قابل قبول از کارآمدی در حوزه اقتصاد برسد. توفیق دولت، توفیق 
مردم و نظام و کارآمدی دولت و کارآمدی انقالب در حل معضالت 

اقتصادی است.
رصد هوشمندانه کارکردهای دولت: �

حمایت حکیمانه فقط در س��ایه رصد هوشمندانه کارکردهای 
دول��ت امکان پذیر اس��ت. دول��ت باید محرمانه کاری ه��ا را کنار 
بگ��ذارد تا دلس��وزان جامعه با رصد کارکرد و عملکرد مس��ئوالن 
دولتی بتوانند در حل مشکالت کمک کنند. سند ٢٠3٠ می رفت 
استقالل کش��ور را به تارج ببرد. یک رصد هوشمندانه، این تاراج 
را متوق��ف کرد. مردم باید بدانن��د  در دولت چه می گذرد. دولت 
از باب ش��فافیت باید برود در اتاق شیشه ای بنشیند تا مردم او را 
تمام قد ببینند و زیبایی های آن را س��تایش و زش��تی های آن را 

گوشزد کنند.
نقد مشفقانه: �

دول��ت و اعضای آن معصوم نیس��تند. باید با نقد مش��فقانه نه 
»خصمانه« و ن��ه »رقیبانه«، دولت را در مس��یر انقالب، منافع و 
مصالح ملی یاری و هدایت کرد. دولت نباید خود را عقل کل بداند، 
باید از نقد مش��فقانه استقبال کند و با عبارات موهن، منتقدین را 

نراند.
جدال روشنگرانه: �

گاهی مقامات اقتصادی در پایبندی به تئوری های خود لجاجت 
به خرج می دهند و کش��ور را ب��ه ناکجاآباد می برند. در دهه اول 
و دوم انق��الب همین جماع��ت بزرگ ترین فرص��ت  جهش های 
اقتصادی را گرفتند. درافتادن با اینها نیاز به یک جدال روشنگرانه 
دارد تا افکار عمومی با مقاصد آنها آش��نا شوند. باید یک گفتمان 
اقتص��ادی مبنی بر اجرای سیاس��ت های اص��ل ۴۴ و نیز اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد تا آنهایی که می خواهند 
سیاس��ت های نظام را دور بزنند قادر به این خبط عظیم و انحراف 

بزرگ نشوند. این نیاز به روشنگری دارد.

درسی که بحران های مالی جهانی به ما می دهد 

چرخش به سوی رشد غیرنفتی

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
اقتصاد  10 شهریور 1396  سال اول  شماره 7

آهنگ دولت در هماهنگی اقتصادی چیست؟



آنچه از ش��عار س��ال به نظر می رسد اشتغال و رفاه زمینه ساز 
مهم ترین مشکالت کشور است، که رویکرد اصلی دولت دوازدهم 
باید به این زمینه معطوف شود. این در شرایطی است که به دلیل 
رکود عمیقی که در کش��ور حاکم بود، اش��تغال و رفاه بیشترین 
آسیب را دید، برای رفع این معضل باید زیرساخت های مناسب 
ایج��اد کرد و منابع موجود را برای به��ره مندی از ظرفیت های 
داخلی به کار بگیریم. اش��تغال و رفاه دو عنصر بسیار مهم در هر 
کشور و جامعه ای است که برای تامین آن باید برنامه ای مناسب 
و حس��اب شده داشت. زمانی می توانیم رفاه را برای مردم تامین 
کنیم که یک نفر با اش��تغالی ک��ه دارد، بتواند نیازهای اقتصادی 
خان��واده خود را برطرف کند، اما اکنون یک فرد ش��اغل مجبور 
است بعد از ساعت کاری خود دوباره در جای دیگری مشغول به 
کار ش��ود و جای فرد بیکار دیگ��ری را بگیرد. تا نیازهای خود را 
تامین کند، اگر میزان حقوق و دس��تمزد افراد را در حد و اندازه 
ای در نظ��ر بگیری��م که بتوانند امرار مع��اش کنند، دیگر نیازی 
نیس��ت در ساعت استراحت خود مجبور به انجام کار دوم شوند. 
در این صورت بخش��ی از مش��کل اش��تغال نیز حل خواهد شد. 
این در حالی اس��ت که در گام دوم باید بدانیم هر ش��غلی زمینه 
ساز رفاهی اس��ت و برای برقراری رفاه باید اشتغال خوبی فراهم 
ش��ود، بهره مندی از سیاس��ت های کلی برنامه شش��م توسعه و 

اقتصاد مقاومتی، بهترین نقش��ه راه برای تامین ش��غل و رفاه در 
جامعه است.

هر اقتص��ادی برای حرکت به س��مت جلو، نیازمند س��رمایه 
گذاری اس��ت؛ س��رمایه گذاری هم به نقدینگی نیاز دارد نه پس 
انداز. پس از تحقق س��رمایه گذاری، مابقی متغیرهای اقتصادی 
مانند درآم��د، پس انداز و مصرِف متناظ��ر و متعادل کننده آن 
محقق خواهند شد؛ این رفتار با سیاست های اقتصاد پولی خلق 
می ش��ود، در چنین ش��رایطی، به محض اینکه پ��ول تازه برای 
س��رمایه گذاری خلق و هزینه ش��د، س��پرده معادل آن در نظام 
بانکی شکل می گیرد. دیگر الزم نیست سپرده ای برای به وجود 
آمدن دارایی در بانک ها باش��د در این ش��رایط بانک ها واسطه 

وجوه نیستند بلکه خالق دارایی هستند.
یک س��ری از اهداف را در برنامه ریزی اقتصادی کش��ور برای 
دوره پن��ج س��اله با عنوان برنامه پنجم به تصویر کش��یده بودیم 
و انتظار داش��تیم که بشکل مس��تمر، پایدار و پویا یک نرخ رشد 
اقتصادی مؤثر را بدس��ت آوریم، بنابراین بر اس��اس برنامه پنجم 
می بایس��ت حداقل نرخ رش��د ۸ درصد را تجربه می کردیم که 
بر اس��اس قابلیت های س��رمایه ملی جذب سرمایه گذاری های 
خارجی و در عین حال تجهیز منابع داخلی را بوجود می آوردیم 
تا بتوانیم سرمایه گذاری پویا را برقرار کنیم. از دیگر کارهایی که 
باید انجام شود کاهش نرخ بیکاری به رقم تقریباً ۹.۷ درصد است 
،در عین حال در کنار این ها می بایس��ت ظرفیت های اقتصادی 
مان را در افزایش نرخ س��رانه خانواده، قابلیت مند کردن اقتصاد 

ملی به جهت بهتر شدن سهم آن در تراز بین الملل باال ببریم.
دول��ت ها بای��د تا جاییکه م��ی توانند درآمد ج��اری خود را 
نس��بت به بودجه ریزی س��نواتی کاهش دهند، به عبارتی دیگر 
درآمدهای نفتی و فروش ثروت های ملی را تبدیل به س��رمایه 
گذاری کنند تا زمینه ساز رسیدن به اهداف افق ١۴٠۴ را محقق 

سازند.
امروز فاصل��ه معناداری در دیدگاه ه��ای بنیادین میان دولت 
ب��ا آن چیزی که مورد مطالبه نظام اس��ت ف��ارغ از خدمات ارائه 
ش��ده،گفتگوها و دیدگاه هایی وجود دارد، چالش در آنجاس��ت 
که مبانی گفت��اری کارگزاران دولت یازدهم عدم قرابت با مبانی 
ارزش��ی و بنیادین جمهوری اس��المی ایران دارد. باید به ش��کل 
مشخص خروجی دولت منطبق با مطالبات نظام، و معیارهایی از 
جمله انقالبی گری، اس��تقالل طلبی و در عین حال خوداتکائی 
باش��د، وقتی ک��ه رفتارهای دول��ت از این مطالب��ات فاصله می 
گیرند نتیجه آن می ش��ود که نه تنها گفتم��ان بلکه رویکردها، 
دیدگاه ها و حتی تعلق��ات و باورهای کارگزاران و مقامات عالیه 
دولت یازدهم در س��طح وزرا و روسای دستگاه ها به شدت با آن 

مطالبات متفاوت و حتی متناقض می شود.
در موض��وع رکود موج��ود باید ای��ن نکته را یادآورش��وم که 
انتظار می رفت اگر قرار بود تورم را به ش��کل س��رکوب ش��ده یا 

دس��تکاری و مهار ش��ده مدیریت کنیم حداقل رک��ود را هم به 
شکل دس��تکاری ش��ده بتوانیم مهار کنیم که این اتفاق نیفتاد 
و به عبارتی بهتر دولت نتوانس��ت حتی با اجرای سیاس��ت های 
خروج از رکود تورمی و سیاس��ت ه��ای اولی که خودش تعریف 
کرد این قابلیت را به انجام برساند. بصورتی که ما در سال چهارم 
مش��اهده خاصی نس��بت به افزایش راندمان، کیفیت و کارآیی و 
بهره وری از سامانه تولید ملی کشور و به خصوص بخشی که در 
اختیار مردم وجود دارد و به ش��کل واحدهای متوسط و کوچک 
که نگرش��ان به صنعت و خدمات بس��یار سنتی هست و کارآیی 
را با خود ندارد، نداش��تیم و آنچ��ه که انتظارمان از دولت بعنوان 
اشتغال پویا بود متأسفانه صرف نظر از گزارش هایی که داده می 
شود در خصوص رشد اقتصادی موثر برقرار نشد که همه این ها 
باعث می شود تا رکود و تورم بیشتر بر اقتصاد کشور سایه اندازد.
همانط��ور که می دانیم رک��ود و تورم در هر اقتصادی با برنامه 
ای منس��جم و حساب ش��ده و هماهنگی تمامی ارکان اقتصادی 
قابلیت برطرف ش��دن دارد، در ح��ال حاضر هنوز تنظیم بودجه 
براس��اس تخصیص هایی است که سازمان برنامه و بودجه کشور 
می تواند انجام دهد، نه براس��اس عملکرده��ا، مهم تر از آن هم 
واقع��ی کردن درآمدهاس��ت. همانط��ور که گفتم س��ند ابالغی 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی تاکی��د دارد که درآمدهای 
نفتی باید از بودجه خارج و به عنوان س��رمایه بین نفتی ارزیابی 
ش��ود. اگر قرار باش��د ١١١ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی 
داش��ته باش��یم، این اندازه صرف نظر از نرخ دالر و صرف نظر از 
براب��ری نرخ نفت پیش��نهادی ۵٠ دالر، به ۴۹ درصد بودجه می 
رس��د که بیانگر وابستگی بیشتر درآمدهای دولتی به نفت است. 

بحث دیگر هم ساماندهی سیاست های مالی کشور است.
یک س��والی اینجا مطرح می شود آیا در سال ۹۵ توانستیم به 
درآمد یک صد هزار میلیاردی مالیاتی برس��یم که برای سال ۹6 
یک صد و 6۷ هزار میلیارد پیش بینی کردیم؟ بحث انتشار اوراق 
بهادار نیز مهم است، صرف نظر از مکانیسمی که اوراق می تواند 
درآمد برای دولت داش��ته باشد، یک بدهی بلندمدت است و در 
عین حال حداقل در اقتصاد پولی کشور، تورم مزمن را با خودش 
حم��ل می کند. اگر از دولتمردان س��وال کنی��م رابطه بودجه با 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی چیست، حتما با این پاسخ 
مواجه خواهیم بود که برداش��ت های دولت از سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی عیار تدوین بودجه براس��اس اقتصاد مقاومتی 
اس��ت؛ این در حالیست که این روند قابل قبول نیست و حداقل 
باید برنامه های میان مدت پنج س��اله در س��ند بودجه س��االنه  
تاثیرگذار باشد. بودجه کارکردهای خود که شامل صادرات، نرخ 
رش��د صادرات، نرخ رشد اقتصادی، اش��تغال، نرخ تورم و جذب 
س��رمایه گذاری اس��ت را دارد. دولت اعالم می کند سند بودجه  
براساس اقتصاد مقاومتی اس��ت، اما چنین کاری نشده چون در 
رکود مزم��ن در حوزه اقتصاد، صنعت، معدن و کش��اورزی قرار 

داریم و فاصله با مطالبات اقتصاد مقاومتی زیاد است.
متاس��فانه دولت حتی برنامه پنجم را در نیمه راه رها کرد که 
برنامه جایگزین به عنوان خروج از رکود تورمی مطرح ش��د اما با 
سیاس��ت هایی که به جنگ تورم رفت، دچار رکود مزمن شدیم 
و امروز س��عی می کنیم با تورمی کردن اقتصاد، رکود را به رونق 

تبدیل کنیم که این اتفاق نخواهد افتاد. براس��اس اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی، اقتصاد ما باید درون زا باش��د و تولید ملی کارکرد و 
قابلیت صیانت از نیروی انسانی را داشته باشد امروز برای تحقق 
این مهم دانشی کردن بنیان های اقتصادی باید مورد توجه ویژه 

قرار گیرد.

زمانلی که فعالیت های اقتصلادی جامعه برای مدت زمان 
بیشلتر از چند ماه با افت زیادی روبرو شود پدیده ای به نام 
رکلود را به وجود می آورد کله بخش های مختلف از جمله، 
مسلکن، تولید، اشلتغال، بورس و غیره را تحت تاثیر قرار 

می دهد. 
رکلود رشد اقتصادی را متوقف می کند. معموالً آمارهایی 
نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکلود هرسلال نسبت 
به سلال قبل بلا کاهش چشلم گیلری روبرو خواهلد بود. 
کارشناسلان اقتصلادی در بررسلی کارنامه دوللت یازدهم 
نظلرات مختلفی دارند، برخی با انتقلاد از برنامه های فعلی 
رکلود را گریبان گیر اقتصاد می خواننلد اما از طرفی دیگر 
برخی بیان دارند که رشد اقتصادی در این دولت از منفی به 
مثبت تبدیل شلده و این خود زمینه خروج از رکود اقتصاد 

را به دنبال دارد. 

باید یک گفتمان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاست های 
اصل 44 و نیز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شکل 
گیرد تا آنهایی که می خواهند سیاسلت های نظام را دور 
بزنند قادر به این خبط عظیم و انحراف بزرگ نشوند. این 

نیاز به روشنگری دارد.

  اقتصاد

 نباید با تورمی کردن اقتصاد
 رکود را به رونق تبدیل کنیم

بازی پنکه با دماسنج اقتصاد کالنآهنگ دولت در هماهنگی اقتصادی چیست؟

مطابق همه نظرسنجی هایی که در کشور صورت می گیرد، 
بزرگ ترین دغدغه مردم مس��ائل معیش��تی است. بیشترین 
نگرانی خانواده ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندان شان است.

مطابق همه نظرس��نجی ها، مهم ترین مسئله کارآفرینان و 
صاحبان بنگاه های اقتصادی موض��وع رکود و خطر تعطیل 
محیط های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف 
جامعه مس��ئله تورم بی سروصداست که مدام به جیب آنها 
فشار می آورد. آنها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش 
پول ملی دارند چون هر روز می بینند با پولی که در اختیار 

دارند کاالی کمتری می توانند بخرند.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار ب��ا رئیس جمهور 
و اعض��ای هیأت دولت فرمودن��د: »اقتصاد باید اولویت همه 
اعضا و بخش های دولت باشد. مسئوالن برای حل مشکالت 
معیش��تی م��ردم از جمله بی��کاری، تالش ب��ی وقفه کنند. 
مسئوالنی که در دولت با اقتصاد ارتباط مستقیم دارند باید 

مانند یک تیم هماهنگ تصمیم گیری و عمل کنند.«
دول��ت دوازده��م می خواهد همت خ��ود را مصروف حل 
مشکالت اقتصادی کند. رئیس جمهور، هم در ایام انتخابات 
و ه��م در مراس��م تحلیف و تنفی��ذ وعده های��ی برای حل 

مشکالت مردم داده است که ان شاءاهلل عملی خواهد شد.
اولین ظه��ور کنش و واکنش دولت در خصوص مس��ائل 
اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم را می توان در نوع 
چین��ش کابینه در حوزه اقتصادی دید. س��رجمع کارآمدی 
و کارآی��ی تیم مدیران دولت را در ١٢ پس��ت اقتصادی می 
توان مورد ارزیابی ق��رار داد. اولین مدیر دولتی ای که جنبه 
تئوریسین اقتصادی دولت را دارد، دکتر مسعود نیلی است. 
وی دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی اس��ت و 
همزمان دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی و نیز ریاست 
مؤسس��ه عالی آموزش و پژوه��ش مدیریت و برنامه ریزی را 
به عه��ده دارد. او را مغز اقتصادی دولت می دانند. حس��ن 

و قبح کارنامه دولت در ۴ س��ال گذش��ته را باید در کارکرد 
او مورد س��نجش و ارزیابی قرار داد. رئیس جمهور در دولت 
دوازدهم برای رفع کاس��تی ها، تئوری ه��ای اقتصادی و نوع 
هماهنگ��ی هایی که باید صورت م��ی گرفت و نگرفت یک 
باکس جدید در حوزه معاونت های خود ایجاد کرده اس��ت 
ب��ه نام »معاونت اقتصادی«. این پس��ت را ب��ه دکتر محمد 
نهاوندی��ان، رئیس دفتر خود داده اس��ت. او یک اقتصاددان 

تحصیلکرده آمریکاست.
از س��وی دیگر معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری 
ک��ه فرمانده اصل��ی دولت در اتاق جنگ اقتصادی اس��ت و 
فرمانده عملیات اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را به 
عهده دارد. او سومین مدیر ارشد یا بهتر بگوییم اولین مدیر 
ارش��د اقتصادی است که باید پاسخگوی مطالبات معیشتی 
م��ردم در عم��ل به وعده ه��ای رئیس جمهور باش��د.به این 
چینش اگ��ر وزرای اقتصادی را اضافه کنیم، می توانیم یک 
تصویر روش��ن از تدبیر و امید برای حل مشکالت اقتصادی 

را ببینیم.
مس��عود کرباس��یان، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم 
یک چهره جدید اس��ت. خط مش��ی و سیاس��تگذاری های 
عملیات��ی دولت باید در ای��ن وزارتخانه ب��ه روز و عملیاتی 
ش��ود. وزارت صنعت و معدن و تج��ارت، دومین وزارتخانه 
اقتصادی اس��ت که همه کاسه و کوزه های ناکارآمدی دولت 
یازده��م در حوزه اقتصاد را برخی به گردن وزیر پیرمرد این 
وزارتخان��ه انداختند. ام��روز این وزارتخانه در دس��ت آقای 
محمد ش��ریعتمداری یک بورکرات تازه نفس است. وزارت 
نف��ت، وزارت کش��اورزی، وزارت تع��اون، وزارت مس��کن و 
شهرس��ازی تغییری نکردند و با همان مدی��ران قبلی اداره 
می شوند. وزیر نیرو هنوز از کوره رأی مجلس بیرون نیامده 
است. اولین سؤال این است که آیا این تیم هماهنگ است؟ 
دومین سؤال این است؛ اگر فرض کنیم هماهنگ است، آن 

»آهنگ« چیست؟
در این چینش یک اقتص��اددان در دولت وجود ندارد، اما 
بیرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادی، یکی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور آقای نهاوندیان و دیگری دستیار ویژه رئیس 
جمهور در امور اقتصادی یعنی دکتر نیلی، هر دو اقتصاددان 
هس��تند. آیا کارگزاران اقتصادی در دولت به آهنگ این دو 
اقتص��اددان گوش خواهند کرد؟ از هم��ه مهم تر معاون اول 
رئیس جمهور که نقش کلیدی در اقتصاد کش��ور و اجرایی 
کردن سیاست ها دارد، او نیز به این آهنگ گوش فرا خواهد 
داد؟اگر این آهنگ خوب نواخته ش��ود بای��د صدای آن در 
تصمیم گیری ها و تصمیم س��ازی های اقتصادی در شورای 
پول و اعتبار و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شنیده شود. 
طبیعی است اثر این صدا در بهبود وضعیت کسب و کار هم 

دیده خواهد شد.
به ای��ن جماعت اگر رئی��س کل بانک مرک��زی و رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه را اضاف��ه کنیم عم��اًل در اقلیم 
اقتصادی با ١٢ س��رتیپ روبه رو هس��تیم. بای��د یکی از این 
١٢ نفر با س��مت سرلش��کری بتواند تیم را فرماندهی کند. 
اگر چنین قراری وجود نداش��ته باشد آیا رئیس جمهور این 
نق��ش را می تواند ایف��ا کند؟ طبق قان��ون، رئیس جمهور 
است که مس��ئولیت های کلیدی در اصل ١٢6 در خصوص 

»برنامه«، »بودجه« و »امور اداری و استخدامی« مستقیم بر 
عهده اوس��ت. آیا او می تواند به هن��گام تزاحم در نظرات و 

تصمیم گیری ها حرف آخر را بزند؟
او حداکث��ر یک حقوقدان و حد اقل یک دیپلمات اس��ت 
که کارآمدی خود را در مفصل بندی حقوقی برجام و نتایج 
دیپلماسی آن در روابط با قدرت های جهانی نشان داد. او در 
ح��وزه اقتصاد تخصصی ندارد که ف��وق اجتهاد اقتصاددانان 
تحت فرماندهی خود نظری را به عنوان فصل الخطاب بدهد. 
در این حوزه فقط باید به خدا پناه برد و به او توکل کرد که 
این تصمیم سازی ها خس��ارت بار و پرهزینه نباشد و بتواند 
مش��کالت اقتصادی کش��ور را حل کند. اگر روحانی نتواند 
یک آهنگ گوشنواز از این ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد 
به یک پدیده حکومت ملوک الطوایفی دچار خواهیم ش��د. 
ح��ال باید دید وظیف��ه اصولگرایان در این وادی چیس��ت؟ 
اصولگرایان چهار وظیفه کلیدی در این آش��فته بازار اقتصاد 

دارند:
١- حمایت حکیمانه از دولت:

دولت پس از تحلیف و تنفیذ، یک دولت قانونی و ش��رعی 
است و باید از آن حمایت کرد، اما این حمایت باید حکیمانه 
باشد. امروز دولت حامیانی دارد که به صورت شراکتی عمل 
می کنند و حمایت آنها کاس��بکارانه اس��ت. باید کمک کرد 
دولت به س��طحی قابل قبول از کارآم��دی در حوزه اقتصاد 
برسد. توفیق دولت، توفیق مردم و نظام و کارآمدی دولت و 

کارآمدی انقالب در حل معضالت اقتصادی است.
٢- رصد هوشمندانه کارکردهای دولت:

حمای��ت حکیمان��ه فق��ط در س��ایه رصد هوش��مندانه 
کارکردهای دولت امکان پذیر اس��ت. دول��ت باید محرمانه 
کاری ه��ا را کنار بگذارد تا دلس��وزان جامعه با رصد کارکرد 
و عملکرد مس��ئوالن دولتی بتوانند در حل مشکالت کمک 
کنند. س��ند ٢٠3٠ می رفت استقالل کشور را به تارج ببرد. 
یک رصد هوش��مندانه، این تاراج را متوقف کرد. مردم باید 
بدانند  در دولت چه می گذرد. دولت از باب ش��فافیت باید 
برود در اتاق شیش��ه ای بنشیند تا مردم او را تمام قد ببینند 
و زیبایی های آن را ستایش و زشتی های آن را گوشزد کنند.

3- نقد مشفقانه:
دولت و اعضای آن معصوم نیستند. باید با نقد مشفقانه نه 
»خصمانه« و نه »رقیبانه«، دولت را در مسیر انقالب، منافع 
و مصال��ح ملی یاری و هدایت کرد. دولت نباید خود را عقل 
کل بداند، باید از نقد مش��فقانه اس��تقبال کن��د و با عبارات 

موهن، منتقدین را نراند.
۴- جدال روشنگرانه:

گاهی مقامات اقتص��ادی در پایبندی به تئوری های خود 
لجاجت به خرج می دهند و کش��ور را به ناکجاآباد می برند. 
در دهه اول و دوم انقالب همین جماعت بزرگ ترین فرصت  
جهش ه��ای اقتصادی را گرفتند. درافت��ادن با اینها نیاز به 
یک جدال روش��نگرانه دارد تا اف��کار عمومی با مقاصد آنها 
آش��نا ش��وند. باید یک گفتمان اقتصادی مبن��ی بر اجرای 
سیاس��ت های اص��ل ۴۴ و نیز اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی شکل گیرد تا آنهایی که می خواهند سیاست های 
نظام را دور بزنن��د قادر به این خبط عظیم و انحراف بزرگ 

نشوند. این نیاز به روشنگری دارد.

آماره��ای اقتص��اد کالن، برای آگاه س��ازی سیاس��ت گذاران، 
مس��ؤوالن و البته بازیگران اقتصادی از وضعیت عمومی اقتصاد 
طراحی ش��ده  اس��ت. ارقامی مانند نرخ رش��د اقتص��ادی، نرخ 
بیکاری، نرخ تورم و... به خودی خود ارزش��ی ندارد و تنها زمانی 
اهمیت و ارزش می یابد که به طور صحیح تحلیل شده، به کشف 

و اقدام متناسب درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد منجر شود.
یک��ی از انحرافات خطرن��اک درباره آماره��ای اقتصاد کالن، 
تبدیل ش��دن خود این اعداد و ارق��ام به ارزش و هدف مدیران 
اقتصادی است. فرض کنید نماگرهای اقتصادی یک کشور، نرخ 
تورم را باال نش��ان دهد. رقم تورم باال ب��ه مدیریت اقتصاد این 
هشدار را می دهد که در اقتصاد شما عرضه کاال کمتر از عرضه 
پول اس��ت. یعنی به اندازه ای که پول به اقتصاد تزریق می شود، 
کاال عرضه نمی ش��ود و در نتیجه کاالها به دلیل کمبود، روز به 
روز گران تر و گران تر می شوند. در چنین شرایطی، تیم مدیریت 
اقتصاد کش��ور باید به فکر تقویت تولید و عرضه کاال و هدایت 
منابع مالی به س��مت تولید باش��د تا کمبود عرضه کاال جبران 
ش��ود اما اگر تیم مدیریتی اقتصاد، به ج��ای برنامه ریزی برای 
رف��ع معضل کمب��ود عرضه کاال، در مقام کاه��ش عدد تورم از 
یک مس��یر انحرافی باشد، این همان تبدیل شدن آمار به هدف 
مدیریتی است. یعنی به جای اینکه برای حل مشکالت تولید و 
هدایت منابع مالی به س��مت تولید برنامه ریزی کند، سعی کند 
نرخ تورم را از طری��ق جلوگیری از ورود پول به اقتصاد کاهش 
ده��د. این اتفاق، در دولت یازدهم در کش��ور م��ا رخ داد و آن 
دول��ت برای کاهش نرخ ت��ورم، منابع مالی را در بانک ها حبس 
و نرخ رش��د تورم را کاهش داد. این بازی با عدد تورم، هرچند 
ظاهرا موجب کاهش تورم ش��د اما مش��کل اقتصاد را حل نکرد 
و شاهد بودیم در یک بخش دیگر، بحران آفرید و به یک رکود 

بی سابقه دامن زد.
اش��تباه بزرگ دولت یازدهم این بود که مدیریت اقتصاد را به 

منازعات سیاسی و عملیات روانی و تبلیغاتی تقلیل داد.
آمارهای اقتصاد کالن، مانند دماسنج هایی عمل می کنند که 
در یک س��ردخانه، برای آگاه کردن مسؤول سیستم از وضعیت 
دمای محیط نصب شده اند. وقتی این دماسنج ها عدد باالیی را 
نش��ان می دهند، مسؤول س��ردخانه باید متوجه شود بخشی از 
سیستم سردکننده معیوب اس��ت، بالفاصله اقدام به شناسایی 
بخش معیوب کرده و در صدد انجام تعمیرات و رفع عیب برآید. 
اگر فرد مس��ؤول به جای عیب یابی سیس��تم سردکننده و رفع 
آن، اق��دام به نصب پنکه در مجاورت دماس��نج کند، عددی که 
دماس��نج نشان می دهد، حتما کاهش خواهد یافت اما این عدد 
نخواهد توانس��ت جلوی فاسد شدن گوش��ت های انبار شده در 

سردخانه را بگیرد.
در دولت یازدهم به کرات ش��اهد مدیریت پنکه ای دماس��نج 
اقتص��اد کالن بودی��م. عالوه بر بحث ت��ورم، نمونه های دیگری 
نی��ز می توان برای ای��ن مدیریت پنکه ای برش��مرد. تراز مثبت 
تجاری، یکی از این آمارهاس��ت که بس��یار مناقشه برانگیز شد. 
آقای روحانی اعالم کرد »تراز تجاری ایران برای نخس��تین بار 
در تاریخ انقالب مثبت ش��ده اس��ت«. مثبت شدن تراز تجاری 
زمانی یک افتخار اس��ت که صادرات غیرنفتی از واردات بیشتر 
ش��ود اما اگر از طریق اضافه ش��دن آمار گاز طبیعی و میعانات 
گازی به س��رجمع صادرات غیرنفتی و همچنین کاهش واردات 
صنعتی، این تراز مثبت ش��ده باش��د، اتف��اق قابل افتخاری رخ 
نداده اس��ت. افتخار به مثبت ش��دن تراز تجاری کشور توسط 

مدی��ران دول��ت یازدهم در حالی بود که در طول ۴ س��ال این 
دولت، س��هم ایران از تجارت جهانی کاهش قابل توجهی یافت. 
به طوری که س��رجمع صادرات و واردات کش��ور که س��ال ۹١ 
معادل ١٠۴میلیارد و ١3٠ میلیون دالر بود، در پایان س��ال ۹۵ 
ب��ه ۸۷ میلیارد و 6١۴ میلیون دالر کاهش یافت. یا در موردی 
دیگر، مس��ؤول شرکت های کوچک و متوس��ط در گفت وگوی 
ویژه خبری اعالم می کند س��ال گذشته 3۵ درصد شرکت ها در 
شهرک های صنعتی تعطیل بودند که در سال جاری این رقم را 

به ٢٠ درصد رسانده ایم.
در ظاه��ر ام��ر، طبق این آمار دولت موفق ش��ده اس��ت ١۵ 
درصد ش��رکت های تعطیل را احیا کن��د اما وقتی مجری برنامه 
از مسؤول دولتی سوال می کند با اجرای کدام برنامه حمایتی به 
این موفقیت رسیدید، پاسخ می دهد در حال بررسی شرکت های 
تعطیل هس��تیم. پروانه آنهایی را ک��ه اصال کار نمی کنند، باطل 
می کنیم تا از آمار خارج ش��وند. تاکنون ١۵ درصد تکلیف ش��ان 

روشن شده است.
این قبیل رفتارها کم نیس��ت و می توان در حوزه های مختلف 
اقتصاد، نمونه ه��ای قابل توجه دیگری را به این لیس��ت افزود. 
مدیریت پنکه ای دماس��نج اقتصاد، حال اقتصاد ما را بدتر کرده 
است. دولت به جای مدیریت و برنامه ریزی برای اقتصاد، سرگرم 
دماس��نج های اقتصاد بوده و عمال ای��ن آمارها را نیز بی خاصیت 
و غیرقابل اعتماد کرده اس��ت. همانطور که دمای س��ردخانه با 
کاهش پنکه ای درجه دماس��نج کاه��ش نمی یابد، اقتصاد نیز از 

آمار متاثر نمی شود.
اگ��ر آق��ای روحان��ی از مدیریت پنک��ه ای دماس��نج اقتصاد، 
انگیزه های انتخاباتی داش��ت، ام��روز بحمداهلل این انگیزه مرتفع 
شده است. در دولت دوازدهم آقای روحانی و تیم اقتصادی شان 
نیاز به تبلیغات بر سر دمای اقتصاد کالن ندارند. انتخابات تمام 
شده است و روحانی در دوره بعد کاندیدا نخواهد شد. پنکه ها را 
کنار بگذارند و س��راغ عیب یابی و رفع اشکاالت اقتصاد بروند. به 
نظر می رس��د رسانه ها و فعاالن اقتصادی نیز برای مطالبه بهبود 
وضعیت اقتصاد، باید از به چالش کشیدن آمارهای پنکه ای عبور 
کنن��د و مطالبه افکار عمومی به س��مت واقعیت ها و بخش های 
ملموس اقتصاد سوق پیدا کند. اگر مبنای مطالبه از دولت، آمار 

باشد، دولت دوازدهم نیز ممکن است راه دولت قبل را برود.

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر
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دکتر ساسان شاه ویسی
کارشناس مسائل اقتصادی

محمد کاظم انبارلویی 



 رهب��ر انقالب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن 
تش��ریح اولویت ه��ای پی��ش روی دول��ت دوازدهم، 
توصیه های��ی برای بهب��ود فعالیت های دول��ت ارائه 
کردند و همچنان اقتصاد را به عنوان اولویت نخست 
کش��ور و دولت مطرح کردن��د. در این میان توجه به 

چند نکته ضروری است:
١.تک��رار توصیه های رهبر انقالب درباره نحوه ارائه 
آمارهای اقتصادی: دولت طی ۴ س��ال فعالیت خود 
نش��ان داده که آمارهای اقتص��ادی مثبت را مبنای 
عمل و فعالیت رس��انه ای خود قرار می دهد. در حالی 
که ورود به جزئیات همان آمارهای مثبت، واقعیت ها  
را به گونه ای دیگر نش��ان می ده��د. پیش از این نیز 
خراس��ان در یادداشت هایی که پس از اعالم آمارهای 
مثبت دولت نظیر نرخ رشد اقتصادی نوشته می شد، 
این تذکر را خطاب به دولت داش��ت که اتکای صرف 
به آمار رش��د اقتصادی، شاخص مناسبی برای اعالم 
خروج از رکود نیس��ت، چرا که رش��د اقتصادی سال 
۹۵ به دلیل دو برابر شدن صادرات نفت، اتکای بسیار 
زیادی ب��ه افزایش فروش نف��ت دارد و همچنان در 
بسیاری از بخش ها به ویژه صنایع کوچک و خدمات 
با رش��د پایین و در بخش مس��کن، همچنان با رشد 
منفی مواجهیم و طبیعی اس��ت که رش��د متکی بر 
فروش نفت، چندان اش��تغال زا نیست، تداوم نخواهد 
داشت و تاثیر محسوس��ی بر خروج سایر بخش ها از 

رکود نخواهد داشت.
با این حال مس��ئوالن دولتی در بسیاری از موضع 
گیری ه��ای خود ب��دون توجه کافی به رکود س��ایر 
بخش ها  به این رشد متکی بر نفت استناد می کردند. 
البته درباره آمار ارائه ش��ده از سوی مراکز دولتی در 
گذش��ته، بحث های زیادی مطرح ش��ده بود و حتی 
برخی صحت آمارها و یا حتی س��المت مراکز آماری 
را زیر سوال می بردند که مشخص است رویکرد رهبر 
انقالب با این گروه مغایر است، چرا که ایشان در این 
دیدار بر صحت و درس��تی آمارهای اقتصادی تاکید 
دارن��د، اما با رویکرد ناقص و یک جانبه دیدن آمارها، 
بدون توجه به جزئیات منفی آن ها  مخالفند، چرا که 
برداشت نادرست از واقعیت باعث خطای راهبردی در 

حل مشکالت می شود.
٢.نکت��ه مه��م دیگر ب��ه موض��وع هماهنگی تیم 
اقتص��ادی کابین��ه برمی گردد. پی��ش از این یکی از 
نقده��ای جدی ب��ه کابینه یازده��م، ناهماهنگی در 

برخ��ی بخش ها از جمله تی��م اقتصادی بود که چند 
مورد از این ناهماهنگی ها  رس��انه ای شد و به موضع 
گیری برخ��ی مقامات دولتی در تریبون های عمومی 
علی��ه یکدیگر انجامی��د. اگر به موضوع تقس��یم کار 
در تیم اقتصادی دولت، طی س��ال های اخیر نگاهی 
بیندازیم، می بینیم ک��ه مدیریت اقتصادی در دولت 
عمال با تعدد افراد تصمیم گیر مواجه ش��ده اس��ت. 
معاون اول رئی��س جمهور به عنوان فرمانده س��تاد 
اقتص��اد مقاومتی، معاون  اقتصادی رئیس جمهور به 
عنوان هماهنگ کننده تصمیمات اقتصادی در درون 
دول��ت، وزارت اقتص��اد به عن��وان متولی بخش های 
مختلف اقتصادی کشور از نظام مالیاتی و بازار سرمایه 
تا خصوصی سازی و گمرک و همچنین دستیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اقتصادی، چهار ضلع مدیریت 
اقتصادی در دولت هس��تند )بدون اشاره به دو ضلع 
مهم بان��ک مرکزی به عنوان سیاس��ت گذاری پولی، 
ارزی و بانک��ی و س��ازمان برنام��ه و بودجه به عنوان 

متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی(.
اگر به این فهرس��ت وزارتخانه های اجرایی مرتبط 
با اقتص��اد، یعنی وزارتخانه های صنعت، کش��اورزی، 
نفت، راه و شهرس��ازی و نیرو را اضافه کنیم، س��وال 
این است که س��ازوکار هماهنگی در این تیم چگونه 
است. آن هم در شرایطی که به عنوان نمونه سازمان 
برنامه و بودجه اقدام به انتش��ار گسترده اوراق خزانه 
برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می کند، اما 
نرخ س��ود این اوراق، عمال ب��ورس را با بحران مواجه 
می کند و سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود 
بانکی را ناکام می گذارد. در چنین ش��رایطی سازوکار 
هماهنگ��ی بین اج��زای اقتصادی دولت  نامش��خص 
اس��ت و با اضافه ش��دن متولیان جدید به این عرصه 
چند متولی، بیم تش��دید ناهماهنگی می رود. اکنون 
با توجه به مطالبه رهبر انقالب برای ضرورت فعالیت 
تی��م اقتصادی دولت به مثابه تیم��ی هماهنگ، الزم 
اس��ت، دولت درباره سازوکار هماهنگی تیم اقتصادی 
خود تصمیماتی جدی گرفته و آن را به صورت شفاف 

اعالم کند.
3.ضرورت پیگیری و نظ��ارت بر اجرای تصمیمات 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دیگر توصیه مهم 
رهب��ر انقالب بود. ای��ن توصیه پیش از ای��ن نیز در 
دیگر دیدارهای رهبر انقالب مطرح ش��ده بود و نشان 
می دهد که جایگاه این ستاد از فرایند تصمیم گیری 

تا اجرا با چالش هایی مواجه اس��ت. چندی پیش نیز 
معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد 

از اختیار ناکافی خود در این زمینه انتقاد کرده بود.
اگر ب��ه مجموع��ه تصمیم��ات و برنامه هایی که از 
ابتدای سال گذشته به عنوان برنامه های هر وزارتخانه 
در زمین��ه اقتص��اد مقاومتی ابالغ ش��د، توجه کنیم، 
می بینیم که همچنان با گذش��ت بیش از یک سال از 
ابالغ برنامه هایی مش��خص و به تفکیک هر وزارتخانه 
برای اجرا در زمینه اقتصاد مقاومتی، ش��اهد گزارشی 
مشخص درباره میزان اجرایی شدن برنامه ها  و دالیل 
محقق نش��دن برخی از این برنامه ها  نبوده ایم. تنها 
در برخی موارد نظیر محقق نشدن ارقام هدف گذاری 
ش��ده برای ص��ادرات غیرنفتی، خبرهای��ی مبنی بر 
بررس��ی این موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
مطرح شد، اما این که نتیجه کار چه بود، چه عواملی 
موجب ش��د، صادرات غیرنفت��ی در ماه های ابتدایی 
امسال کاهش یابد و دالیل و مقصران آن چه کسانی 
بودند، روش��ن نش��د و این دقیقا همان پاشنه آشیل 
اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. دولت یک مرحله 
از اجرای اقتصاد مقاومتی را که ش��امل تدوین و ابالغ 
برنامه های مشخص برای دستگاه های اجرایی است را 
به خوبی طی کرده اس��ت، ام��ا از گام مهم بعدی که 
نظارت و پایش اثرگذار در زمینه اجرا و احیانا ناکامی 
در اجرای این برنامه ها ست خبری نیست و یا این که 

حداقل به صورت رسانه ای خبری اعالم نشده است.
در ه��ر ص��ورت دول��ت در دومین فرصت��ی که از 
س��وی مردم برای خدمت رس��انی در پیش رو دارد 
بای��د متف��اوت از دوره قب��ل در زمین��ه پیگیری و 
نظ��ارت ب��ر تصمیماتی که خود گرفته اس��ت، اقدام 
کند. دولت یازدهم نش��ان داد ک��ه کمتر تصمیمات 
ش��تابزده می گیرد و شاید همین مس��ئله به تنهایی 
برای اعتماد مردم به این دولت کافی بود، اما در ادامه 
کار الزم است، برای تصمیماتی که در فرایند پیچیده 
و ناهماهن��گ اجرا به مانع بر می خورد، فکری عاجل 
کند. اگرچه برخ��ی تغییرات در تیم اقتصادی دولت 
امید به تحرک و تقویت توان اجرایی را بیش��تر کرده 
اس��ت، اما در ه��ر صورت دولت دوازده��م باید برای 
تحرک بیش��تر در زمینه اجرایی، نظارت بر اقدامات 
خ��ود را در اتاقی شیش��ه ای و ش��فاف و با حضور و 
نظارت همزمان مردم و س��ایر دستگاه های نظارتی و 

رسانه ها  به پیش برد.

سه چالش اساسی دولت در مواجهه با اقتصاد

بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، چرا؟
چرا تاکنون به اجرای این سیاس�ت ها  �

توجهی نشده است؟ 
١� متاسفانه برخی مسئوالن هنوز معنای اقتصاد 
مقاومتی را براس��اس تحلیل خ��ود تعبیر می کنند، 
اما این سیاس��ت به آن معناست که اقتصاد در برابر 
هجمه ه��ای خارجی و تحریم ها مقاوم باش��د. مثال 
این که اخیرا اعالم ش��ده سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی، اجرای سیاس��ت اقتصادمقاومتی را تسریع 
می کند، ب��ا معنای اصلی این سیاس��ت ها در تضاد 

است.
٢� اقتصاد مقاومتی بر این پیش فرض بنا می شود 
که دش��منی دش��منان ما مخصوصا دشمنان غربی 
دائ��م ادامه پیدا می کند و هرگز تمام نخواهد ش��د؛ 
ای��ن، پیش فرض اقتصاد مقاومتی اس��ت. در چنین 
ش��رایطی اقتصاد مقاومتی به م��ا می گوید که باید 
از مناب��ع داخلی حداکث��ر اس��تفاده را بکنیم تا به 
پیش��رفت برسیم. به بیان بهتر ش��رایطی داریم که 
بس��تر اجرای اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتی 
مواجه اس��ت و مان��ع تحقق اه��داف مکتب اقتصاد 
اسالمی می ش��ود. مکتب اقتصاد اسالمی در ذاتش 
عنص��ر مقاومت را دارد، یعن��ی اگر مکتب به خوبی 
اجرا ش��ود، نظامی که پیش خواه��د آمد یک نظام 
اقتصادی مقاوم خواهد بود. اما اگر می بینیم اقتصاد 

ما مشکالت اساس��ی دارد به دلیل فاصله گرفتن با 
مکتب اقتصاد اسالمی است.

3� هم��ه کش��ورها در راس��تای تحق��ق مکت��ب 
اقتص��ادی خود نظام اقتصادی را به گونه ای طراحی 
می کنند که از موانع پیش  رو بتوانند عبور کنند. این 
نظام که امروز در موردش صحبت می کنیم ماحصل 
مکتب اقتصاد اس��المی اس��ت بنابراین ما باید اصل 
نظام اقتص��اد مقاومتی را طراحی کنیم و در مرحله 

دوم آن را اجرا کنیم.
۴� البته این سوال مطرح است که چرا ما تاکنون 
نتوانس��تیم اقتصاد مقاومتی را محق��ق کنیم. ابتدا 
در بعد طراحی، احتیاج به اس��ناد باالدس��تی داریم 
که این اس��ناد موجود اس��ت، اما نظری��ه عملیاتی 
موجود نیس��ت، مثال مشخص نیس��ت وزارتخانه ها، 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان هر کدام باید چه 
کاری را انجام دهند. این کار وظیفه افراد مختلف با 
محوریت دولت اس��ت اما دولت تاکنون این اهتمام 

را نداشته است.
۵ � برخی ها مدعی هس��تند ممکن اس��ت دولت 
درک درستی نسبت به اقتصاد مقاومتی نداشته باشد 
ک��ه من این را قبول ندارم و اگر بپرس��ند کدام نهاد 
حاکمیت��ی بهترین درک را از اقتصاد مقاومتی دارد، 
باید بگویم که قوه مجریه، چون هم توان علمی، هم 

ت��وان اجرایی و هم تجربه دارد. اما بحث اینجاس��ت 
ک��ه دولت نمی خواهد اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و 
چون نمی خواهد اجرا کند در مرحله طراحی نیز آن 
را درس��ت طراحی نمی کند. به عنوان مثال، سازمان 
مدیریت برنامه ریزی به عنوان حاکم بر شورای اقتصاد 
و با همکاری دس��تگاه ها یک مجموعه برنامه اقتصاد 
مقاومت��ی را با 6۵٠ ماده طراحی می کند. وقتی این 
برنامه  تقدیم رهبر معظم انقالب می ش��ود، ایش��ان 
می فرمایند خیل��ی از این برنامه ه��ا وظایف روزمره 
دس��تگاه ها اس��ت و برخی مقدماتی است و خیلی از 

این برنامه ها اصاًل اقتصاد مقاومتی نیست.
6 � رهبر انقالب تاکنون چند بار روی این موضوع 
تاکید کرده ان��د که بازوی اج��رای اقتصاد مقاومتی 
مردم هس��تند. برای این که م��ردم بتوانند در اجرای 
اقتصاد مقاومتی ایف��ای نقش کنند دولت باید برای 
ورود و مش��ارکت آنها برنامه ریزی کند. اما دو اشکال 
در عملکرد دولت وجود دارد؛ یکی اشکاالت رویکردی 

یا مبنایی و دیگری مشکالت عملیاتی است.
۷� در ه��ر حال، دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی 
بس��یار تعلل می کند و همین ام��ر باعث نارضایتی 
رهبر انقالب از روند اجرای این سیاست شده است و 
مسئوالن باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج 

دهند و فقط به تدوین برنامه اکتفا نکنند.

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر
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تأمل و تعمق در شاخصه های مهم بیانات نوروزی رهبر معظم 
انق��اب ، ضرورت همدلی دول��ت و ملت ، در ارتق��ای تولید و 
اشتغال وتحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار می سازد، 
لیکن باید دانس��ت ل��زوم مقابله با موان��ع و چالش های اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضرورت ارائۀ راهکار هایی موثر 
در برون رفت از این مش��کات و آس��یب ها م��ی تواند حصول 
مطالبات و  منویات مقام معظم رهبری و آحاد مردم را تس��هیل 
نمای��د، ب��ه ویژه آنکه کارک��رد اقتصاد مقاومتی نی��ز بر این امر  
داللت می کند که از آثار مخرب موانع و چالش هایی که از سوی 
دشمنان نظام علیه اقتصاد کشور اعمال می شود جلوگیری کند.

اقتص�اد�نفتی؛�چال�ش�بنیادی�ن�در�تحقق�اقتصاد���
مقاومتی

در ای��ن میان باید به رفاه طلبی و وابس��تگی به اقتصاد نفتی 
اش��اره کرد که مانع بروز توانمندی ه��ا و ظرفیت های تولیدی 
کشور شده است، در ماه های اخیر تداوم این نقیصه در ساختار 
اقتصادی کشور و سرایت آن به به عرصه های سیاسی موجبات 
وابس��تگی فکری و نظری اقتصاد کشور  به برجام را فراهم کرده 
اس��ت که این نوع نگاه برون گرا  نیز تهدید جدی برای  تحقق 
مولف��ه های اقتص��اد مقاومتی به عنوان ی��ک رویکرد اقتصادی 
درون زا به ش��مار می رود به ویژه آنکه  در عمل نیز اثبات شده 
که  نمی توان از یک س��و بر طبل وابس��تگی به غرب کوبید و از 

سوی دیگر بر رشد و پیشرفت اقتصاد درون زا تأکید ورزید.
بی شک فرهنگ سازی برای ترویج تولید محوری و رفع معضل 
اشتغال در حالی که ساختار اقتصاد کشور نفتی است هیچ اثری 
نخواهد داشت زیرا آثار مخرب وابستگی به نفت در حیطه های 
اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی به دفعات اثبات ش��ده اس��ت، از 
زیربنای صنعت خودروس��ازی تا بسیاری از  عرصه های علمی و 
پژوهش��ی در سیطرۀ اقتصاد نفتی و تزریق منابع مالی حاصل از 
نفت گرفتار شده است به نحوی که حتی برخی تولیدات ایرانی 
را باید تولیداتی مصرفی نامید، حال آنکه نخس��تین پیش شرط  
تولی��د محوری بهره گیری از خرد جمع��ی تولید گرا و اجتناب 
از فردگرایی و اجرای صحیح و مطلوب مهندس��ی معکوس و در 
نهایت تولید بومی منطبق بر محیط جفرافیایی و فضای معرفتی 

کشور است.
ابه�ام�در�مس�یر�تحق�ق�اقتصاد�مقاومت�ی؛�حاصل���

غفلت�مسئوالن�از�اشتغال�زایی
بدیهی است بیش��ترین فشار حاصل از تورم و رکود اقتصادی 
بر اقش��ار ضعیف وارد می شود حال آیا شایسته است  برخی از 
اقدامات راهبردی در عرصه س��اخت و ساز و عمران وآبادانی، به 
علت س��یطرۀ سود محوری میان مس��ئوالن و بخش خصوصی 
دس��ت به دست ش��ود و اقداماتی از قبیل جاده سازی، ساخت 
مس��کن و ایجاد اش��تغال... با دعوای زرگری میان متولیان امر 

اقتصاد سرگردان بماند؟

از س��وی دیگر خام فروشی  در عرصۀ مواد نفتی ، پتروشیمی 
و معدنی بای جان اقتصاد کش��ور شده اس��ت زیرا اجرای این 
سیاس��ت نادرست  با اتاف دالرهای حاصل از آن  و واردات بی 
رویه تولیدات خارجی توأم شده و نابودی تولیدات ملی و تشدید 
معضل بیکاری را موجب ش��ده است؛ واردات بی رویه منبعث از 
دالرهای ارزان قیمت و دارای سوبس��ید، ناب��ودی مطلق تولید 
داخل��ی را دو چندان کرده و یاران��ه ای که باید به بخش تولید 

تعلق می گرفت هم اینک در دستان وارد کنندگان اجناس غیر 
ض��روری به ویژه  کاالهای لوکس خود نمایی می کند؛ حال آیا 

در چنین وضعیتی می توان از استقال اقتصادی دم زد؟
بی شک وقتی متولیان امر اقتصاد بی محابا به وارادت بسیاری 
از محصوالت و اجناس��ی که مش��ابه آن در داخل کش��ور وجود 
دارد اق��دام می کند چگونه می توان تولید و اش��تغال را انتظار 
داشت؟تأسف آور تر اینکه رویکرد عدم دریافت مالیات از فعالیت 

ه��ای تج��اری هم چون واردات کاال و خدمات از یک س��و  و از 
سوی دیگر تحمیل مالیات سنگین به صنایع متوسط و کوچک 
تولی��دی که در بحران ش��دید نقدینگی به س��ر می برند اندک 
توان باقی مانده س��رمایه گ��ذاران داخلی در عرصه صنعت را به 
ورطۀ نابودی کش��انده و ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد 

مقاومتی رادر حد شعار باقی گذاشته است.
این نقیصه در حالی اس��ت که بعضاً ارائ��ۀ آمارهای عجیب از 

وضعیت اشتغال کشور  و احتساب یک ساعت در هفته به عنوان  
ش��اغل!  مقول��ه ای عجیب و حیرت انگیز اس��ت زی��را این نوع 
محاس��بۀ غیر کیف��ی و مغایر با تجربیات زیس��ته مردم آنچنان 
مبرهن اس��ت  ک��ه  موج عظیم بیکاران و آم��ار میلیونی آن در 
هر کوی و برزن، مجالی برای انکار این وضعیت بغرنج از س��وی 

سازمان های آماری  باقی نمی گذارد.
بنابرای��ن ادعای حمایت از تولید کننده داخلی س��رابی بیش 
نیس��ت بلک��ه واردات ارزان قیمت کاالی خارج��ی ، تولید ملی 
، اش��تغال داخلی و در نهایت عزت و اقتدار و منافع کش��ور رابه 

شدت  خدشه دار کرده است.
نابودی�تولید�و�اش�تغال؛�ارمغان�دالل�محوری�و���

بانک�های�ربوی
متأسفانه هزینه های باال در سیستم اجرایی کشور و استفاده 
از نقدینگی به نفع دالالن و واس��طه گران، اقتصاد کش��ور را به 
ش��دت تضعیف کرده است؛ هم چنین غفلت  از ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی واقعی به بهای تقویت دالل بازی  به گونه ای اس��ت 
که صاحبان ه��ر گونه  فعالیت های غیر ضروری و غیر تولیدی 
که غالباً  خس��ارات فراوان بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند از 
ظرفی��ت نقدینگی حاصل از اقتصاد نفت��ی،  بیش از واحدهای 
تولیدی مجاز بهره مند می شوند، حال پرسش کلیدی این است 
ع��دم دریافت مالیات از دالالن و صاحبان خرید و فروش کاذب 
و اخذ مالیات سنگین از کارمند و تولید کننده بخت برگشته با 

چه رویکرد عقانی صورت می پذیرد؟
به راستی رویکرد بانک ها و و نهادهای مالی اعتباری در  ارئه 
تس��هیات با بهره های س��نگین هم چون دریافت 30 درصدی  
س��ود از تولی��د کننده داخلی و دریافت بهره ه��ای باال از مردم  

تداعی گر ضدیت با اقتصاد مقاومتی نیست؟
در تقبیح این رویکرد بانک ها باید گفت بی تردید ریشه های 
معرفت��ی اقتص��اد مقاومتی را باید در نظام حکومت اس��امی و 
فرهنگ دینی جستجو نمود ، لیکن انباشته سازی سود  توسط  
بانک ها و تحمیل تعهدات مالی سنگین بر دوش تولیدکنندگان 
کاالی ایرانی، تکاثر و انباشته سازی سوداگرایانه غرب را تداعی 

می کند.
تأس��ف آورتر اینکه نهادهای اعتباری مالی در کش��ور  فرمول 
های مختلف اقتصادی غرب را برای اقتصاد کشور نسخه پیچی 
می کنند که در این بین س��ود محوری و افزایش نرخ بهره های 
بانک��ی و اقتصاد ربوی مجالی برای ع��رض اندام تولیدکنندگان 
داخلی در عرصه اقتصادی باقی نمی گذارد، در حالی که  اقتصاد 
اس��امی نه با فرمول های بهره محور بلکه بر مبنای  بانکداری 
ب��دون رب��ا و تحقق عدالت اقتص��ادی و اجتماع��ی و نیز توزیع 
عادالنه درآم��د و ثروت در نقطۀ مقابل فرم��ول های اقتصادی 
غ��رب قرار گرفت��ه و کارکردهای ربوی موج��ود در  بانک های 

کشور را بر نمی تابد.
در خاتم��ه بای��د گفت بیان��ات مهم و راهب��ردی رهبر معظم 
انق��اب مبنی بر  لزوم اجتن��اب مردم از خرید کاالی خارجی و 
نامگذاری س��ال 96 به نام  اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال می 
توان��د فصل نوینی از حیات اقتصادی کش��ور و مقابله با مکتب 
های اقتصادی  غیر بومی  را به منصۀ ظهور رساند، البته تحقق 
ای��ن مهم نیازمند ع��زم و ارادۀ جدی آحاد مس��ئوالن و اجرای 
 دقیق و کارشناس��انۀ سیاس��ت ه��ای اباغی اقتص��اد مقاومتی

 است.

  تولید و اشتغال

مقابله با موانع تولید و اشتغال؛ مهمترین رویکرد در تحقق اقتصاد مقاومتی

اش��تغال آفرینی در تمامی برنامه های بلندمدت نظام و دولت شامل 
قانون اساس��ی، افق چشم انداز ۲0 س��اله، راهبردهای میان مدت مثل 
برنامه های پنج ساله و همچنین برنامه های ساالنه جایگاه محوری دارد 
و نقش دولت، تعاونی و بخش خصوصی بخوبی در آنها تش��ریح ش��ده 
اس��ت. تعیین اهداف ملی ساالنه نظیر »تولید و اشتغال« از سوی رهبر 
معظم انقاب اسامی نیز بایستی شتاب بخش حرکت هماهنگ تمام 
قوا و نهادها در این راستا باشد. هر ناظر منصفی با جمع بندی اولویت ها، 
ش��رایط تولید و اشتغال در آغاز به کار دولت یازدهم گواهی خواهد داد 
که رویکرد کلی دولت؛ اجرای سیاست های۲4 گانه اقتصاد مقاومتی بر 
دو بس��تر درون زایی و برون نگری، آرامش بخشی به اقتصاد، ویراستن 
بازار از تاطم ها و هیجانات کاذب، گش��ایش و میدان دادن به فعاالن و 
کارآفرینان با اولویت بخش خصوصی، توس��عه سرمایه گذاری و تأمین 
فن��اوری و نیز بس��یج امکانات مالی برای تأمین س��رمایه در گردش به 
منظور اش��تغالزایی پایدار بوده اس��ت.اینکه تصور شود صرفاً با بودجه 
عمرانی دولت می توان اش��تغال گس��ترده ایجاد کرد، برخاف تکالیف 
قانونی و همچنین توقع نادرستی است. وظیفه اصلی دولت ایجاد، ارتقا 
و حراست از محیط کسب و کار است تا به واسطه آن بخش خصوصی با 
احساس امنیت، رقابت و عدالت کامل به کارآفرینی بپردازد و از بهترین 
فناوری ه��ای روز دنیا اس��تفاده ک��رده و از برنامه ریزی های بلندمدت 
خوف و هراس نداش��ته باش��د. دولت اس��ت که می تواند و باید چنین 
پیامی را به بخش خصوصی بدهد. باور ریاست محترم جمهوری از ابتدا 
بر این مبنا بوده و امیدوارم در دولت دوازدهم با قوت بیشتری این مسیر 
ادامه یابد و فضای کس��ب و کار برای مراودات بین المللی و توسعه بازار 
کار و صادرات ادامه یابد.موضوع اشتغال و تولید که کلیدی ترین اهداف 
ملی ما است، متأسفانه توسط برخی جریان های رسانه ای مخالف دولت 
مغفول مانده، تحریف ش��ده یا به درس��تی تبیین نش��ده است. علیهذا 
این س��ؤال جدی اس��ت که دولت دقیقاً چه مس��ئولیت و چه نقشی در 
ایجاد اش��تغال دارد؟ درپاسخ به این سؤال تأکید و تبیین مواردی چند 

ضروری است:
۱. هدفگذاری دولت در برنامه ششم این است که با استفاده از جمیع 
ظرفیت های موجود کشور و از جمله تقویت بخش خصوصی ساالنه به 

طور متوسط 9۵0 هزار شغل ایجاد کند.
۲. نام گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید 
و اش��تغال نیز تکلیفی اس��ت برای همه ارکان نظ��ام و ازجمله دولت تا 
در راس��تای منویات رهبری و ضرورت ها و نیازهای کشور درخصوص 
ایجاد اشتغال حرکت کرده و این حکم و فریضه را جامه عمل بپوشانند.
3. در قانون اساس��ی اصل 44 گنجانده شده تا دولت کوچک و چابک  
ش��ود و س��هم مردم و بخش خصوصی در اداره امور اقتصادی افزایش  
یافته، مش��اغل در خارج از دولت ش��کل بگیرند. ل��ذا تحقق و عملیاتی 
شدن سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی یکی از اولویت های 
دولت یازدهم بوده که در دولت دوازدهم نیز به جد پیگیری خواهد شد.
4. از همین منظر، دولت باید بس��ترهای الزم برای توس��عه و تقویت 
بخش خصوصی را فراهم کند تا از این طریق مشاغل پایدار و »خوداتکا« 
 به وجود بیاید و اقتصاد کش��ور عمًا به اقتصادی »مردم محور« تبدیل

 شود.
۵. بر اساس همین ضرورت ها و نیازها و برای تقویت بخش خصوصی 
و افزایش سهم مردم است که صندوق توسعه ملی شکل گرفته و فلسفه 
بنیاد ای��ن صندوق اختصاص 30 درص��د از درآمدهای نفت به صورت 
تس��هیات در بخش خصوصی است. تمامی قوانین باالدستی نشان از 
آن دارد که دولت باید نقش حمایتی داشته و محیط کسب  و کار را برای 
م��ردم فراهم کند. اینکه دولت تمام امور اقتصادی را به دس��ت بگیرد و 
بخواهد تکلیف همه چیز را روشن کند و نان مردم را با مشاغل برساخته 
دولتی بدهد، همان تفکری است که نهایتاً رابطه دولت و ملت را به رابطه 

ارب��اب و رعیت ختم می کند. ای��ن رابطه فارغ از غلط و غیردموکراتیک 
بودن، عواقب سیاسی و اجتماعی بسیاری داشته و مانع و سد بزرگی بر 
خاقیت جمعی و کرامت مردم می ش��ود. جامعه جوانان به  جای آن  که 
هر روز با فکرهای نبوغ آمیز چرخ اقتصاد را به  پیش براند، در یک رابطه 

معیوب قرار گرفته و اعتیاد به ارتزاق دولتی پیدا می کنند.
6. فارغ از این آس��یب  جدی ک��ه تصدی گری دولت موجب خمودی 
جامعه می ش��ود و مخالفت صریح با اص��ل عزتمندی مردم دارد؛ نقص 
دیگری نیز در آن آش��کار اس��ت و آن، اینکه دولت تا کی و کجا می تواند 
برای همه اش��تغال ایجاد کند. توان دولت برای ایجاد اش��تغال محدود 
اس��ت. این  یک اصل انکارناپذیر است. س��هم بودجه عمرانی به بودجه 
ج��اری در دو دهه گذش��ته مرتب��اً کاهش  یافته که این نش��ان  دهنده 
کاهش ظرفیت اشتغالزایی مستقیم در طرح های عمرانی دولت است.

۷. شاید آن نگاهی که انتظار دارد تا دولت همه امور را برعهده بگیرد و 
با بی اخاقی خبری به نقل از نگارنده، تیتر می زند: »توقع اشتغالزایی از 
دولت نابجاست« چشم به منابع طبیعی کشور ازجمله نفت دارد. حال 
آنک��ه در این بخش هم بحث های متعددی وجود داش��ته و تجربه های 
بس��یاری در دنیا پیش چشم ماست. کش��ورهایی که درآمدهای نفتی 
را مس��تقیم هزینه کرده اند و امروز درگیر آش��وب و درگیری خیابانی 

و کمب��ود ارزاق و ت��ورم باالی ۵00 درصد هس��تند و کش��ورهایی که 
درآمدهای نفتی را در ش��کلی هدفمند و منظم به بخش تولید و بخش 
خصوص و مردم س��پرده اند و نتایج آن رفاه اجتماعی است. نکته دیگر 
این اس��ت که درآمد س��رانه نفتی  دولت به قیمت ثابت در طول  4 دهه 
گذش��ته روند کاهشی داشته که نش��ان می دهد محور تولید و اشتغال 

کشور را نمی شود درآمد نفتی دولت قرارداد.
۸. بی شک دولت مکلف به اشتغال زایی است اما این گزاره به آن معنا 
نیس��ت که دولت متصدی و صاحب مشاغل مردم است، دولت موظف 
اس��ت تا فضای سرمایه گذاری را فراهم و محیط کسب وکار برای بخش 
خصوصی و تعاونی ها را تس��هیل کند. موانع را ح��ذف و برای افق های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سیاس��تگذاری کرده و برنامه ریزی 
کند، یعنی همان سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی که در بند یک 
»توس��عه کارآفرینی« و بند ۱6 »صرفه جویی در هزینه های عمومی و 

منطقی سازی اندازه دولت« بر آنها  تأکید شده است.
9. اکثری��ت مردم به دولت و منتخب��ی رأی داده اند که علیه افزایش 
ب��ی ضابطه یارانه س��خن گفت و مردم این اص��ل را پذیرفتند که خود، 
نقش آفری��ن اصلی در همه عرصه ها هس��تند و نه دول��ت؛ بلکه دولت 

تسهیل کننده روابط کسب  و کار و درآمدزایی آنهاست.

هفتهنامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
شماره7 سالاول 10شهریور1396

بیتردیدریش�ههایمعرفتیاقتص�ادمقاومتیرابایددر
نظامحکومتاس�امیوفرهنگدینیجس�تجوکرد،لکن
انباشتهس�ازیسودتوس�طبانکهاوتحمیلتعهداتمالی
س�نگینب�ردوشتولیدکنن�دگانکاالیایران�ی،تکاثرو

انباشتهسازیسوداگرایانهغربراتداعیمیکند.

اشتغالزایی�مولد؛�هدف�نخست�در�سیاست�اقتصادی�دولت�دوازدهم تخریب�تولید�ملي�به�عنوان�ابزار�سخت�دشمن
استفاده از تحریم هاي اقتصادي به منظور اجراي مقاصد سیاسي روش 
جدیدي نیس��ت. دولت ها به دالیل مختلف در طول تاریخ به تحریم هاي 
اقتصادي متوس��ل گردیده اند؛ براي مثال تحریم هاي اقتصادي و تجاري 
در دوران قاجاریه یکي از ابزارهاي مورد استفادۀ روس ها علیه ایران بود. 
از جملۀ شاخص ترین موارد تحریم هاي اقتصادي مي توان به تحریم نفتي 
ایران توسط دولت انگلستان در زمان نخست وزیري مرحوم دکتر محمد 
مصدق اشاره کرد. از این رو تخریب اقتصاد یک کشور خود مي تواند راهي 
مناس��ب براي دست یابي به اهداف سیاسي باش��د. از جمله آثار مخّرب 
تحری��م اقتصادي که نقش��ي بي بدیل در این حوزه دارد، کاهش س��طح 
تولید در یک کش��ور اس��ت. اقتصاد به ما مي گوید ک��ه چنانچه تولید در 
یک کش��ور زمین بخورد، اقتصاد مذکور دیگر ت��وان مقابله با تکانه هاي 
اقتصادي بعدي را نخواهد داش��ت؛ اتفاقي که تا حدودي در کش��ور ما به 
وقوع پیوست. بحران ارزي سال ۱390 از نتایج این معضل در کشور بود. 
مسلّماً کش��ورهاي تحریم کننده، بخش تولید را هدف نشانه گرفته اند و 
ان��رژي زیادي هم ص��رف این کار کرده اند. از جمله ای��ن آثار مي توان به 
فضاي بد کس��ب و کار در کشور اش��اره کرد. فضاي کسب و کار از جمله 
مش��کات دیگر اقتصاد ایران است، به نحوي که رتبه بندي ما در فضاي 
کس��ب و کار در میان کش��ورها ۱33 اس��ت که این عدم امکان رش��د و 
استفاده بهینه از امکانات را نشان مي دهد؛ به این معنا که اقتصاد بهره ور 
نیس��ت و ۱۱ شاخصي که در فضاي کسب و کار مؤثر هستند، در شرایط 
نامس��اعد قرار دارد .البته به اذعان خود کش��ورهاي تحریم کننده علّت 
عمده مش��کات بخش تولید و کس��ب و کار ناشي از تحریم نیست، بلکه 
اثرات رواني تحریم اس��ت که 90 درص��د راه را طي مي کند. عدم اعتماد 
ب��ه نفس در بخش تولید، و تکیه ب��ه کاالي وارداتي بعضاً بي کیفیت تر از 
کاالهاي داخلي، خود بیانگر این موضوع اس��ت. تجّمل گرایي، اس��راف، 
به��ره وري پایین، عدم روحیه کارآفرین��ي و جهادي و مانند آن از عوامل 
مهم در کاهش سطح تولیدات در کشور است. به فروش نرفتن نفت کشور 
مي تواند یک فرصت براي حرکت به سمت تولیدات ملي به ویژه تولیدات 

غیرنفتي باشد، به شرط آنکه با درایت، هّمت و تاش جهادي عمل کنیم. 
الزام��ات افزای��ش تولید ملّي ناظر بر دو محور اصلي اس��ت؛ یکي ناظر بر 
بخش تولید اس��ت و دیگري که شاید مهم تر از بخش تولید باشد، ناظر بر 
بخش مصرف اس��ت. الزاماتي که رعایت و اجراي آن، افزایش تولید ملّي 

را به دنبال خواهد داشت به شرح زیر است:
ال��ف( اص��اح الگ��وي مص��رف: ن��وع مص��رف جامعه اس��ت که به 
تولیدکنن��دگان و تّج��ار، این عامت را مي دهد که چ��ه چیزي را به چه 
مقدار تولید یا وارد کنند. اگر اس��راف در جامعه حاکم باشد، ممکن است 
با کمبود عرضه مواجه ش��ویم. ب( ترجیح منفع��ت کّل به منافع فردي: 
س��رمایه دار، بازرگان و تولیدکننده ما باید به س��مت تولید داخل بروند 
هرچند که ممکن اس��ت در این راه، س��ود کمتري نصیب آن ها شود. به 
عبارت دیگر، ترجیح منفعت کّل به منافع فردي، همان قلّه اي اس��ت که 
براي فتح آن نیاز به هّمت و کار فراوان است. باید این باور در جامعه ایجاد 
ش��ود که مصرف هر یک از کاالي خارجي برابر است با بیکاري یک جوان 
ایراني؛ مردم باید بدانند که رسیدن به استقال اقتصادي نیازمند مصرف 

کاالي داخلي است.
ج( جهاد اقتصادي: به ویژه در ش��رایط کنوني که تمرکز دشمن با ابزار 
تحری��م و  مانن��د آن، بر بخش اقتصادي کش��ور اس��ت، از ضعف اقتصاد 
ایران، به عنوان اهرم و ابزاري مناس��ب براي فش��ار به ملّت و دولت ایران 
اس��تفاده شده اس��ت. تولیدکنندگان باید از تمام ظرفیت تولیدي خود 
اس��تفاده کرده و به رونق اقتصادي کمک کنند و مصرف کنندگان نیز با 
مص��رف تولیِد داخل به بهبود اقتصاد کمک نمایند. عاوه بر این الزامات 
که بعضاً در بلند مّدت محّقق مي ش��ود، اقدام هاي کوتاه مدت نیز باید در 
دس��تور کار قرارگیرد؛ اهّم این اقدام ه��ا عبارتند از: الف( هدفمند کردن 
واردات؛ب( تخصی��ص یارانه به تولید؛ج( فراهم کردن روحیه کس��ب و 
کار در میان مردم و ایجاد زیرس��اخت ها؛د( حمایت همه جانبه از کاالي 
ایرانِي با کیفیت؛ث( حذف قوانین زائد و پرهیز از تغییر ناگهاني قوانین و 

سیاست ها؛ت( تربیت اقتصادي جامعه؛



 ادع��ای روزهای اخیر امری��کا مبنی بر »نق��ض روح برجام و 
قطعنامه ۲۲3۱« پیاده س��ازی گام سوم است که خود دو مرحله 
را ش��امل می ش��ود یک، »معرفی ایران به عنوان ناقض برجام« و 
دیگر، »کش��اندن ایران به پای میز مذاکرات مجدد هس��ته ای و 

غیرهسته ای. «
گام اول و دوم را امریکایی ه��ا ب��ا دق��ت و با موفقیت نس��بی 
برداش��ته اند و در تاش هس��تند گام س��وم را نیز بر اساس یک 
دس��تورالعمل از پیش تعیین ش��ده بردارند تا عمًا س��ایر منافع 
ایران تحقق نگرفته و ایران در پاس��خ به فریز صنعت هسته ای نه 
تنها دستاوردی را کسب نکرده باشد بلکه با موانع جدید و مهمی 

جهت حضور در عرصه بین الملل مواجه شود.
 همانگونه که پس از انتش��ار متن ژن��و3، بیانیه لوزان و برجام 
عنوان ش��ده بود، »تفسیر پذیر بودن این متون حقوقی« یکی از 
حفره های حقوقی-سیاس��ی است که می تواند زمینه عدم اجرای 
تعه��دات طرف های غربی را در دوران اجرا فراهم س��ازد و امروز 
»بر زمین ماندن تعهدات امریکایی ها«، » نقض توافق هس��ته ای 
توس��ط این کش��ور«، »فقدان سازوکار مناس��ب جهت بازگشت 
پذیری تعهدات ایران«و»عدم دسترس��ی ای��ران برای ایجاد مانع 
جهت نقض برجام« نتیجه حفره های حقوقی موجود در متن و از 

جمله تفسیر پذیری آن است.
 ب��ه بی��ان بهت��ر تعه��دات امریکایی ه��ا در مت��ن برج��ام و 
قطعنامه۲۲3۱ »کلی- مبهم- قابل تفس��یر« و در مقابل تعهدات 
ای��ران »منجز- عینی- متق��ن «اس��ت که به همی��ن دلیل طرف 
غرب��ی ب��دون پرداخت هزینه، تعهدات خ��ود را انجام نداده و در 
مقاب��ل ایران مکلف و ملزم به اجرای بند بند تعهدات اس��ت چرا 
ک��ه کلمات و عبارات تفس��یر پذیر بوده و امریکایی ها با تفس��یر 
»موس��ع« می توانن��د »هرگونه تصمیمی« در قب��ال ایران اتخاذ 

نمایند؛ بدون آنکه مانعی وجود داشته باشد.
به دلیل حفره های موجود در متن برجام است که امریکایی ها 
»تعهدات را اج��را نمی کنند« وبا تکرار این موضوع در یک هفته 
اخی��ر که »ایران برجام را نق��ض کرده« تاش می کنند تا الگوی 

برجام در »سایر موارد مناقشه برانگیز با ایران« تکرار شود.
 همانط��ور که اش��اره ش��د گام اول و دوم را امریکا با موفقیت 
نس��بی پشت سر گذاش��ته و با اظهارات مقامات رسمی خود در 
هفته های اخیر می توان نش��انه های اجرای گام سوم را به راحتی 
جس��ت وجو کرد؛بر همین اساس است که دونالد ترامپ دو بار در 
روزه��ای اخیر عبارت » ایران به روح برجام پایبند نبوده؛ پایبند 
نش��وند، با اقدامات قاطع روبه رو می ش��وند«را تکرار و سخنگوی 
کاخ سفید هم مطرح می کند: »اعتقاد داریم که ایران روح برجام 
را نقض کرده اس��ت. روح برجام این اس��ت که به ثبات و امنیت 
منطقه کمک کند، اما توافق هس��ته ای این کار را نکرده اس��ت. 

برجام... اقدامات ثبات زدای ایران را نادیده گرفته است. «
آنچ��ه مهم می نماید این مس��ئله اس��ت که مقابله مناس��ب با 
»اجرای گام سوم« که همان معرفی کردن ایران به عنوان ناقض 
برجام است و قطعنامه۲۲3۱ می تواند مانع از ذبح منافع حداقلی 
باق��ی مان��ده ایران می ش��ود و چنانچه رویه رویاروی��ی با ایاالت 
متحده همانند قبل از تنظیم توافق هس��ته ای و تا دوسالگی پس 
از آن باش��د نباید انتظار داشت موضع این کش��ور درباره برجام 

تغییر کند.
 بر اساس مفاهیم پایدار در روابط بین المللی، پاسخ یک کشور 
به اقدامات سایر کشورها باید متناسب و متوازن باشد، به گونه ای 
که»موضع رس��می در مقابل موضع رس��می«، »صدور بیانیه در 
مقابل انتش��ار بیانیه« و »وضع قان��ون در مقابل وضع قانون«باید 

صورت گیرد و چنانچه امریکا در مس��یر اجرای گام سوم حرکت 
می کن��د وزارت امور خارجه باید در جهت مقابله با اجرای موفق 
ای��ن گام – که اجرای ای��ن گام می تواند ضمن به بن رس��اندن 
اج��رای کامل برجام، هزینه های فراوان��ی را نیز به ایران تحمیل 
کند-از هم اکنون اقدامات »متناس��ب« و»متوازن« را در دستور 

کار قرار دهد.
 بس��نده کردن به درج ی��ک توئیت » ترامپ همیش��ه دنبال 
ناب��ودی برجام بوده اس��ت. برای آنکه منزوی نش��ود می خواهد 
خ��روج از برجام را ب��ه گردن ایران بیندازد. س��وءنیت مهم ترین 
مورد نقض روح و متن برجام توسط امریکاست«توسط وزیر امور 
خارجه کشورمان نمی تواند یک اقدام متناسب و متوازن به شمار 
آمده بلکه باید در قالب اقدامات حقوقی – سیاسی مسیر»تفسیر 
موس��ع امریکایی ه��ا از روح برجام و قطعنامه۲۲3۱«را مس��دود 
کرد، اقداماتی که طی دو سال گذشته به کار گرفته نشده و اراده 
امریکایی ها را برای انتقال از »تفس��یر یکجانبه متن« به »روح« 

برجام متمرکز کرده است.
 بازگش��ایی پرونده PMD، تجدید و توس��عه تحریم های ضد 
ایرانی، زمینه چینی برای احیای ش��ش قطعنامه گذشته با توسل 
به بندهایی از قطعنامه۲۲3۱از جمله هزینه هایی است که باید با 

یک دیپلماسی جامع مانع از اجرای آن شد.
با رجوع به متن برجام هیچ »حقی« برای بازگرداندن تعهدات 
جمهوری اسامی ایران به صورت صریح و شفاف  پیش بینی نشده 

اس��ت، به عنوان نمونه در ماده 3۷ از مقدمه برجام آمده اس��ت: 
»ایران بیان داش��ته اس��ت که چنانچه تحریم های جزئی یا کلی 
مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به  منزله زمینه ای برای توقف 
کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.«
 در بند مورد اشاره صراحتاً تعیین تکلیف شده که: ایران متعهد 
ش��ده در صورتی که یکی از اعضای ۱+۵ تحریم را »بازگردانند«، 
روند اجرای تعهدات خود را تنها »متوقف« کند و نه »بازگرداند«. 
در همین متن برجام آنجایی که س��خن از بازگشت پذیری طرف 
مقابل می شود - یا همان مکانیسم ماشه- از واژه »بازگردانیدن« 
) reinstate( اس��تفاده می شود و در مقابل در ماده 3۷ آنجایی 
که قرار اس��ت از بازگشت پذیری تعهدات ایران صحبت به میان 

بیاید واژه »متوقف« )cease( به کار گرفته می شود.
اما تکلیف دس��تگاه سیاست خارجه»اس��تناد مکتوب ایران به 
گزارش های دوره ای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباب اجرای 
کامل تعهدات از سوی ایران«، »یادآوری تعهدات بر زمین مانده 
امریکا در برجام در قالب نامه نگاری با سران کشورهای عضو۵+۱، 
دبیرکل س��ازمان ملل، رئیس سازمان انرژی اتمی«و»وادار کردن 
اتحادی��ه اروپا به ایفای نقش خ��ود در مرتفع کردن حل و فصل 

اختافات در کمیسیون مشترک برجام«است.
 مهم ت��ر اینکه در ش��رایطی که امریکایی ها تفس��یر موس��ع و 
متف��اوت ب��ا اهداف توافق هس��ته ای- که بر خ��اف متن صریح 
کنوانسیون ۱969 اس��ت- جهت اثبات نقض برجام توسط ایران 

ارائه می دهند که وزارت امور خارجه باید در قالب بیانیه رس��می 
با یادآوری برخی از مفاد برجام و قطعنامه۲۲3۱پایبندی ایران را 
به »متن-روح«این دو مورد تأکید قرار داده کمااینکه روح حاکم 
بر توافق هس��ته ای »برداشته ش��دن تحریم های ضد ایرانی علیه 
ایران «و» بهبود محس��وس وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه 
ایرانی«بوده و اساس��اً ارتباطی میان م��ورد ادعای امریکا- برجام 
ب��ا هدف ثبات و امنیت منطقه امضا ش��ده اس��ت- برخاف روح 

برجام است.
م��وازی با اقدامات دس��تگاه سیاس��ت خارجه کش��ور مجلس 
شورای اس��امی نباید زمان خود را به تنظیم و تصویب قوانینی 
تلف کند که دس��تاوردی برای کش��ور نداشته و هیئت نظارت بر 
اج��رای برجام نیز باید خواهان توق��ف برخی از تعهدات ایران، از 

سوی دولت شود.
 چنانچه دستگاه سیاست خارجه با یک بسته مناسب از اقدامات 
–رفتارها و موضع گیری با اجرای گام س��وم امریکایی ها مخالفت 
نکن��د، تک��رار ادعایی اخیر مبنی بر نقض برجام توس��ط ایران از 
سوی امریکایی ها می تواند بر اساس ابزارهایی نظیر »تفسیر پذیر 
ب��ودن متن برجام- قدرت تصمیم گیری این کش��ور در ش��ورای 
امنی��ت به عن��وان مرجع نهایی حل و فص��ل اختافات برجام –

قدرت رس��انه های این کشور در جهت قانع سازی و جهت دهی به 
افکار عمومی رسانه ای« که این کشور در اختیار دارد هزینه های 
برآمده از اجرای برجام را به میزان غیرقابل تصوری افزایش دهد.

ایاالتمتحدهامریکاس�هگاممتف�اوترابایکهدف
مش�ترکدرس�همقطعمتفاوت»1-قبلازتوافق،2-تا
دوسالگیبرجامو3-بعدازدوسالگی«بهکارگرفتهاست
کهاینس�هگامشامل:1-تاشبرایایجادمتنیتفسیر
پذیرازتوافقهس�تهای)گامنخست(،2-تفسیرییک
جانب�هاز»متن«توافقهس�تهایباایرانو3-تفس�یر
جانبداران�هومخالفس�بکوس�یاقاز»روح«برجامو

قعطنامه2231،میباشد.

اقدام متناسب و متوازن با 3 گام برجامی آمریکا

چهار�نکته�درباره�»مادر�تحریم«ها
وقتی که در تاریخ ۲3 تیر ۱394 کش��ور های ۱+۵ و مسئول 
سیاس��ت گذاری اتحادیه اروپا با ظریف  برجام  را امضاء کردند، 
ظریف با اعتماد وافری که به آمریکا و  جان کری داشت هیچگاه 
تص��ور نمی ک��رد که آمریکا به این راحت��ی بخواهد یک به یک 
تحریم هایی که باعث نقض برجام میش��د را با قاطعیت تصویب 
کند و امضایی که برای ظریف تضمین بود را به مثابه آب خوردن 

زیر خروار ها تحریم لِه کند.
هر چه گذش��ت، تحریم هایی که حتی خود ظریف در جلسه 
مجلس گفته بود نقض برجام است برگشت، جمله ظریف خطاب 
به الریجانی هنوز در گوشم می پیچد:» قانون داماتو دیگر وجود 
ندارد بلکه قانونی به اس��م ایسا )قانون تحریم های ایران( هست 
ک��ه در پایان ۲0۱6 به اتمام می رس��د، ظاه��راً گروهی به دنبال 
تمدید این قانون هستند که ما نیز تذکر داده ایم که تمدید این 

قانون مغایر برجام است. «
 ای��ن جمله را ظری��ف در تاریخ ۲3 خرداد م��اه ۱39۵ بیان 
کرد و تنها 6 ماه از این گفته گذشت که زنگ تمدید تحریم ها 
به گوش رس��ید آن هم توس��ط دولتی که قرار بود امضای وزیر 

امورخارجه اش تضمین باشد.
 بعد از  تحریم »ایس��ا« که می شود گفت مهم ترین تحریمی 

بود که باعث نقض برجام شد تحریم دیگری به خروار ها تحریم 
اضافه شد که معروف شد به »مادر تحریم ها«. آن هم تنها یک 
روز قبل از پایان دولِت خداخافظی با تحریم ها! دولتی که برای 
رقابی��ش ُکری می خواند و آن ه��ا را متهم می کرد به تندروی 
و تاش ک��ردن برای بازگرداندن تحریم ه��ا و حتی بدتر از آن 

کاسبی از تحریم ها!
 اما به طور خاص در این نوش��تار م��ی خواهیم تحریم جدید 
آمریکا که به »مادر تحریم ها« معروف ش��ده، آن هم بخشی که 

مربوط به تحریم های سپاه می شود را بررسی کنیم.
نکته�اول���

در رابط��ه ب��ا تحریم های مربوط به س��پاه حائ��ز اهمیت می 
باش��د این موضوع است که در گذشته فقط »نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی« در لیست تحریمی مربوط به سازمان 
های تروریس��تی آمریکا قرار داش��ت که اکن��ون این تحریم ها 
از نی��روی قدس به »تمام مجموعه ی س��پاه پاس��داران انقاب 
اسامی« گس��ترش یافته است، که این موضوع در بخش پنجم 
که مربوط می ش��ود به »اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم؛ 
بر س��پاه پاسداران انقاب اس��امی« پارت »الف« قسمت 3 به 
صراحت بیان می شود که متن کامل این قسمت به صورت زیر 
اس��ت: »سپاه پاس��داران و نه فقط نیروی قدس، مسئول اجرای 
برنامه بین المللی ایران در فعالیت های بی ثبات کننده، حمایت 
از اقدامات تروریسم بین المللی و برنامه موشکی بالستیک است. 
 این بخش نشان می دهد که تحریم های جدیدی علیه سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی ایران وضع شده در صورتی که ادعای 
آقای عراقچی مع��اون وزیر امورخارجه کش��ورمان این بود که، 
تحریم ها فقط تجمیع شده و تحریم جدیدی اضافه نشده است.

�نکته�دوم��
در تحریم های سابق که علیه سپاه پاسداران اعمال میشد فقط 
نیروی قدس متهم به »حمایت از تروریسم« شده بود ولی قانون 
جدید آمریکا که ملقب به مادر تحریم هاس��ت س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امی را متهم به حمایت از »اقدامات تروریستی بین 
المللی« کرده که می تواند به معنای اتهام مشارکت مستقیم در 

اقدامات تروریستی تفسیر گردد.
�نکته�سوم��

قس��مت »ب« بخش پنج��م تحریم های آمری��کا علیه ایران 
که مربوط به س��پاه پاس��داران می ش��ود به این نکته اشاره می 
کن��د که» به طور کلی، 90 روز بعد از تاریخ تصویب این قانون، 
رئیس جمه��ور باید تحریم های مندرج در قس��مت فرعی )ج( 
را علیه س��پاه پاسداران انقاب اس��امی و اشخاص خارجی که 
جزو مقامات، عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران انقاب اسامی 

هستند، اعمال کند. «
در قس��مت »ج« ای��ن قان��ون آم��ده » تحریم ه��ای مندرج 
در ای��ن قس��مت فرعی، تحریم ه��ای قابل اعمال بر اش��خاص 
خارجی پیرو دس��تور اجرای��ی ۱3۲۲4 )تبص��ره   در ارتباط با 
مس��دود کردن ام��وال و من��ع معامله با اش��خاصی که مرتکب 
 ش��ده یا تهدید به ارتکاب داش��ته یا حامی تروریس��م هستند( 

می باشد.«
 با توجه به قوانین تحریمی باال و این جمله که »قرارگاه خاتم 
االنبی��اء مجموعاً با بی��ش از ۵000 پیمانکار بخش خصوصی و 
دولت��ی و با بی��ش از ۱۷0 هزار نیروی انس��انی همکاری دارد« 
توسط سردار سرتیپ عبداللهی که فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء 
س��پاه می باشند بیان ش��د، می توانیم به این نتیجه برسیم که 
مجموعه این پیمانکاران و نیروی انسانی و همچنین تمام پرسنل 
س��پاه که با سپاه پاسداران ارتباط و همکاری دارند در ذیل این 
قوانین تحریمی هس��تند و طبق فرمان اجرایی ۱3۲۲4 ایاالت 
متحده که مربوط به مسدود کردن اموال و منع معامله می باشد، 

شامل این تحریم ها می شوند.
�نکته�چهارم��

مبحث مهم دیگری که باید اش��اره کرد این موضوع می باشد 
که فرمان اجرایی ۱3۲۲4 مربوط به گروه های تروریس��تی می 
باش��د و طبق این فرمان که توس��ط جرج بوش در سال ۲00۱ 
صادر ش��ده، هر ش��خص ی��ا نهاد و یا س��ازمانی که ب��ه عنوان 
تروریست شناسایی شود، مشمول تحریم های ثانویه بانکی و غیر 

بانکی آمریکا می شود.
 بعد از برجام ادعا ش��د که همه تحریم ها برداش��ته شده در 
حالیکه سپاه بعد از برجام نیز در لیست تحریم های ثانویه بانکی 
و غیربانکی آمریکا قرار داش��ت و هم اکنون نیز در لیست »اس 

دی ان« آمریکا قرار دارد.
 در گذشته اگر کس��ی با سپاه همکاری می کرد طبق فرمان 
اجرایی ۱3۲۲4 مش��مول برخی جریمه ها و تنبیهات از س��وی 
آمریکا میش��د که موقتی بود ولی در حال حاضر وضعیت بسیار 
متفاوت ش��ده و س��پاه و نهاد های وابس��ته به س��پاه و تمامی 
اف��راد و نهاد هایی که به س��پاه خدمات)ه��ر نوع خدمتی حتی 
مشاوره( ارائه می دهند به عنوان افراد و نهاد های مشخص شده 
تروریس��تی یا حامی آن در لیس��ت تحریم ها به صورت دائمی 
قرار می گیرند و مش��مول تحری��م های ثانویه بانکی آمریکا می 
ش��ود، که در راس این نهاد ها و افراد، دولت جمهوری اسامی 
اس��ت که در آینده ش��امل این تحریم ها می شود و وارد لیست 
س��ازمان های تروریستی می شود چونکه بودجه مصوب سپاه را 

تامین می کند.

 ای��ن موض��وع را از دو جهت فرهنگی و اقتصادی می ش��ود 
بررس��ی کرد: از جه��ت فرهنگی و اجتماعی مس��ئله تحریم ها 
باعث می شود که جامعه وارد دو دستگی شود، دو دستگی قشر 
تحریمی و قش��ری که تحریم نشده و یا تحریمی نیست. بعد از 
بوجود آوردن این دو دس��تگی آمریکا می تواند به سیاست های 
ساختارشکنانه خود در جامعه ایرانی بپردازد و حال این سیاست 
ها می تواند سبب بروز هر اتفاقی شود که یکی از آن موارد بروز 

جنبش های خواستار تجزیه طلبی ایران اسامی است.
 دومین بعدی که می ش��ود این تحریم ها را بررس��ی کرد از 
جهت اقتصادی است، جامعه اقتصادی که تحریم نیست به هیچ 
عنوان به خود اجازه نمی دهد که وارد همکاری با قشر تحریمی 
اقتصادی شود، چون به محض همکاری با آن شرکت وارد لیست 
»اس دی ان« آمریکا ش��ده و ش��امل تحریم های ثانویه آمریکا 
می ش��ود. قانون »اچ.آر 3364« در کن��ار قانون »ایفکا ۲0۱3« 
ش��رایط را برای سپاه و س��ایر سازمان ها و نهادهایی که با سپاه 
و یا هر ش��خصی که در لیس��ت »اس دی ان« آمریکا قرار دارد 
همکاری می کنند بس��یار س��خت تر می کند نکته جالب توجه 
اینجا می باش��د که در حال حاضر کمتر از ۲00 شخص یا نهاد 
در این لیس��ت تحریم��ی »اس دی ان« قرار دارن��د ولی قانون 
جدید آمریکا س��بب می ش��ود لیس��ت تحریمی »اس دی ان« 
هیچگونه محدودیتی نداش��ته و هر تعداد شخص و یا سازمانی 
ک��ه در وزارت خارج��ه آمریکا اراده ی تحریم آن وجود داش��ته 
باش��د وارد این لیست تحریمی شود. تصور کنید بعد از تصویب 
این تحریم ها ۵000 ش��رکت و ۱۷0 هزار نیروی انس��انی که با 
س��پاه همکاری می کردند وارد لیس��ت تحریمی آمریکا شوند و 
همچنین تمامی افراد و نهاد هایی که با این شرکت ها همکاری 
م��ی کنند نیز وارد لیس��ت تحریم ها ش��وند و ای��ن چرخه به 
همی��ن منوال ادام��ه پیدا کند، دیگر کس��ی حاضر به همکاری 
 با اش��خاص و نهاد هایی که در لیس��ت تحریمی آمریکا هستند

 نمی شود.
 بعد از این تحریم ها دو راه در روبروی دولت جمهوری اسامی 
ای��ران قرار می گی��رد که اولین آن ها افزای��ش خودتحریمی یا 
همان حاضر نش��دن شرکت های پیمانکاری چه خصوصی و چه 
دولتی برای همکاری اس��ت و دیگری قفل شدن کل روابط بین 
المللی بانکی و اقتصادی ایران می باش��د که می ش��ود این ادعا 

را کرد که در هر دو صورت اقتصاد ایران را به قهقرا می برد.
در آخر باز به نظر و سیاس��ت های درس��ت و بجا مقام معظم 
رهبری)مدظل��ه العالی( می رس��یم که فرمودن��د تنها راه عاج 
اقتصادی کش��ور ن��گاه به درون و اجرای سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی است.

رئی��س جمهور به هنگام معرفی وزرای پیش��نهادی خود 
در مجلس گفت: »آمریکا نش��ان داد نه شریک خوبی است 
و نه طرف مذاکره  قابل اعتماد.«مردم به شنیدن حرف های 
متفاوت از رئیس جمهور عادت کرده اند اما این تفاوت موضع 
با دیگر مواضع رئیس جمهور فوق العاده مهم اس��ت.رئیس 
جمهور در طول 4 س��ال گذشته همواره منتقدین را مذمت 
می فرمود که چرا می گویید آمریکا غیرقابل اعتماد است؟! 
حال، خ��ود او در صف اول بی اعتمادی به آمریکا ایس��تاده 

است.
او در سال 9۲ در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
در خصوص مذاکره با آمری��کا گفته بود: »مذاکره با آمریکا 
امکان پذیر و شدنی است، هر چند معتقدیم مذاکره با آمریکا 
راحت تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی ها به دنبال آقا 
اجازه از آمریکا هستند.« او نیز تاکید کرده بود: »به هر حال 
 آمریکایی ها کدخدای ده هس��تند، بستن با کدخدا راحت تر

 است. «
اکنون 4 سال از  آن اظهارات خوش بینانه گذشته است، ما 
در مذاکرات هس��ته ای هزینه های حیثیتی بسیاری داده ایم 
و این هزینه ها به غیر از هزینه های مادی ای بوده که هرگز 

در مذاکرات موضوع مذاکره با آمریکایی ها نبوده است.
رئی��س جمهور در حالی از بی اعتم��اد بودن به آمریکا در 
مذاکرات س��خن می گوید که داد روس��یه و چین و اروپا از 
بدمس��تی های ترامپ بلند ش��ده و آمریکایی ها صریحا می 
گوین��د هیچ پیم��ان و عهدی برای آنها الزام آور نیس��ت. با 
آنک��ه  رئیس جمه��ور تصریح می کند آمری��کا طرف قابل 
اعتمادی برای مذاکره نیس��ت ام��ا بافاصله در همین نطق 
می گوید : »خب، از اول تکلیف ما را روشن کنید. شما می 
خواهید ما تحریم هسته ای را برداریم که برداشتیم، اگر می 
خواهید همه تحریم ها با جهان را حل کنیم اهًا و سهًا، به 
م��ا اجازه بدهید با  کم��ال جدیت و قدرت می رویم و موفق 
 هم خواهیم شد.«شکست در مذاکرات برجام یک امر بدیهی

 است .
معلوم نیس��ت آمریکا چه بای��د بکند که رئیس جمهور ما 
قبول کند برجام نقض ش��ده و دیگر این راه رفتنی نیست؟ 
تاریخ ایران نش��ان می دهد هر فرد و جریانی که به آمریکا 
اعتماد کند س��یلی خواهد خورد. ای��ن خواب که ؛ » توافق 
برج��ام نش��ان داد می توان با مذاکره ب��ه برجام های جدید 
دست یافت« و نیز »مذاکره هسته ای می تواند الگویی برای 
ده ها مذاکره دیگر ش��ود«، تعبیر نشد! این خوش خیالی ای 
که گفته شد: »امضای کری تضمین است«، با بدعهدی های 
آمریکا رنگ باخته است!بنا به اعتراف وزیر خارجه جمهوری 
اس��امی ایران ، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان 
انرژی اتمی، دستاورد برجام تقریبا هیچ، برداشتن تحریم ها 
فقط روی کاغذ مانده و آمریکایی ها دبه کرده و سر ما کاه 
گذاشتند. چطور رئیس جمهور محترم در محضر ملت ایران 
و نمایندگان مردم چش��م به همه ای��ن واقعیت ها می بندد 
و می گوید؛ »ش��ما م��ی خواهید ما تحریم های هس��ته ای 
را برداریم که برداش��تیم«؟ مگر در س��ال پیش در مراس��م 
نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای نگفت؛ »ما توافقی 
را امضاء نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق، 
هم��ه تحریم ها چه مالی، اقتص��ادی و بانکی در همان روز، 
 لغو ش��ود؟«اگر این تحریم ها لغو ش��ده ب��ود که اآلن بحثی 

نبود.
ترامپ با پررویی در مقابل ملت ایران ایستاده و می گوید 
ای��ران باید به تعهدات خود پایبند باش��د اما آمریکا به هیچ 
وجه نسبت به تعهدات خود پایبند نیست و نخواهد بود.با این 
حال چگونه است که رئیس جمهور می  گوید؛ ما تحریم های 
هسته ای را برداشتیم؟ اکنون یک شهروند ایرانی نمی تواند 
در یک کش��ور خارجی ی��ک دالر پول خ��ود را چنج کند، 
یا حس��اب باز کند یا پول مبادله کن��د. چگونه تحریم های 
اقتصادی، پولی و بانکی برداشته شده است؟!این چه حرفی 
است که رئیس جمهور می گوید آمریکا قابل اعتماد نیست 
اما می گوید باز به ما اجازه دهید مذاکره کنیم، تحریم ها را 
بردارند؟ اگر ش��ما قدرت دیپلماسی داشتید تحریم ها را در 
همان مذاکره هس��ته ای برمی داشتید .شما صنعت هسته ای 
را که محص��ول فداکاری و ایثار و جانبازی دانش��مندان ما 
ب��ود، به تاراج دادید، ح��ال در مذاکرات جدید که قبول هم 
دارید آمریکا قابل اعتماد نیس��ت، چه چیزی را می خواهید 
به تاراج بدهید؟!این حرف های متفاوت و متناقض نشان می 
دهد رئیس جمهور محت��رم در دولت یازدهم عبرت زیادی 
از مذاکرات هسته ای نگرفته و  اصًا علل بدعهدی آمریکا را 
خوب درک نکرده اس��ت و هنوز به البی های  کاسب تحریم 
در واشنگتن امیدوار اس��ت. برجام نشان داد از آن جماعت 
کاری س��اخته نیست. آنها بخش��ی از قصه هستند نه تمام 
قصه. بین ایران و آمریکا اقیانوسی از خون است که عبور از 

آن به این سادگی امکان پذیر نیست.
 آمریکایی ها پس از 60 س��ال هنوز برای انتش��ار اس��ناد 
کودتای ۲۸ مرداد این دس��ت و آن دست می کنند و نمی 
خواهند دستی را که در داخل با آنها در کودتا همکاری می 
کرد و در دس��ت آنها بود افشا کنند.حضور و نفوذ آمریکا در 
ایران همیش��ه یک دنباله داخلی داش��ته که به خارج وصل 
بوده اس��ت. از این دنباله داخلی کاری س��اخته نیست، اگر 
س��اخته بود مصدق به آن نگون بختی دچار نمی ش��د.برای 
مقابل��ه با آمریکا جز به ملت به هی��چ چیز نباید تکیه کرد. 
برجام نشان داد آمریکا نه تنها قابل اعتماد نیست بلکه قابل 
مذاکره هم نیس��ت، چون هیچ منطقی جز منطق زور نمی 
فهمد. عقب نشینی آمریکایی ها از تهدید علیه کره نشان داد 
که این زبان را خوب می فهمند.امروز ما در برابر آمریکا فقط 
یک راه داریم؛ آن هم مقاومت اس��ت. هیئت  نظارت برجام 
بای��د هر چه زودتر تکلیف خود را با بدعهدی و نقض پیمان 
آمریکا در تداوم تحریم ها روش��ن کند. با بیانیه پراکنی، کار 
پیش نم��ی رود، اق��دام و عمل می خواهد. خ��واب گفتگو 
 ب��ا گرگ های جهانی را باید از س��ر بی��رون کرد. این خواب 

هیچ تعبیر درستی ندارد.
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 آمریکا قابل اعتماد هست
 یا نیست؟!



ب��ا تحریم های مادر که آمریکا علیه ایران وضع کرده اس��ت، تقریباً برای 
همه مبرهن ش��ده ک��ه آمریکایی ها به دنبال الگوی صلح س��ازگار با ایران 

نیستند و تاش می کنند از طرق مختلف ایران را تحت فشار قرار دهند.

تأثی��ر گفتمان انقاب ب��ر معادالت منطق��ه ای و بین الملل��ی، موانع 
پی��ش روی انقاب اس��امی در دهه ی چهارم عمر خ��ود، مزاحمت های 
نظام بین الملل، پروژه ی نفوذ و نخبگان جمهوری اس��امی مسائلی است 
که برای روش��ن شدن آن ها به س��راغ دکتر منوچهر محمدی، استاد تمام 
روابط بین الملل، دارای دکترای مطالعات بین الملل از دانشگاه کارولینای 
جنوبی ش��هر کلمبیای آمریکا و رئیس س��ابق کارگ��روه تحول و ارتقای 
علوم سیاس��ی، رفتیم. متن مفصل این گفت وگو در زیر خدمت شما ارائه 

می شود.
 جن��اب دکتر گفتمان انقاب اس��امی چه تأثی��ری بر نظم منطقه ای 

خاورمیانه و نظام بین الملل گذاشته است؟
 انقاب اس��امی تنها با هدف سرنگونی رژیم س��لطنتی در ایران آغاز 
نشد، بلکه با هدف بسیار بزرگ تری یعنی سرنگونی نظام سلطه و استکبار 
جهانی بود و با همان برنامه شروع شد. از طرف دیگر، در چارچوب و نظام 
غالب موجود جهانی هم این تحول ش��کل نگرفت. اگر ش��ما به حوادث و 
وقای��ع بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، می بینید که همه ی تحوالت و 
وقای��ع و حتی انقاب های بزرگ جهان مانند انقاب چین و کوبا در قالب 

نظام موجود جهانی شکل گرفت.
 یعنی اینکه انقاب در چین زمانی ش��کل گرفت که روس ها و شوروی 
از ای��ن انقاب حمایت می کردند و آمریکایی ها هم از دولت وقت حمایت 
می کردند. در کوبا هم همین گونه بود. شوروی از کاسترو حمایت می کرد 

و آمریکایی ها از باتیستا حمایت می کردند.
در حقیق��ت این تغییرات در قالب نظام دوقطبی که حاکم بود ش��کل 
گرفت، اما انقاب اسامی این قانون مندی را رعایت نکرد؛ یعنی حتی قبل 
از انقاب اس��امی هم نگاه کنیم، می بینیم که تحوالتی مثل مشروطه و 

ملی شدن صنعت نفت هم باز در قالب نظام جهانی شکل گرفت.
 امام در جایی می فرمایند ما آن قدر که با نظام سرمایه داری غرب مخالف 
هستیم، همان قدر با نظام کمونیس��تی شرق مخالف هستیم. لذا امام در 
همان آغاز پرچم مبارزه با نظام سلطه ی جهانی را برداشت و جالب توجه 
اینکه می بینیم که این دو قدرت که در یک جنگ سرد هم مشغول رقابت 
و مبارزه با یکدیگر هستند، وقتی با این پدیده ی نوظهور مواجه می شوند، 
باهم همراه ش��ده، دعواهای گذشته را کنار می گذارند و هر دو متفق علیه 

نهضت امام صف می بندند.
 بنابراین مس��ئله ی مهم این اس��ت که واقعاً با این شرایط علی رغم این 
همه هماهنگی که بین ش��رق و غرب و قدرت های منطقه ای بود، انقاب 
اس��امی بدون هیچ پشتوانه ی خارجی می تواند به پیروزی برسد؛ آن هم 
با دس��ت خالی. بنابرای��ن می توانیم بگوییم اثری که انقاب اس��امی بر 
سیس��تم و نظام بین الملل گذاش��ت، این بود که آن سیستم را به چالش 
کش��اند و موفق شد که سس��ت بنیاد بودن و ناکارآمدی نظام سلطه را به 
جهانیان به اثبات برس��اند. فروپاشی شوروی در حقیقت درست است که 
براساس مشکات داخلی بود، ولی این بی بنیاد بودن شوروی به عنوان یک 
ابرقدرت را انقاب اسامی به اثبات رساند که در نتیجه ما می بینیم که با 

این تحوالت نظام دوقطبی به پایان راه خود رسید.
 بعد از پایان نظام دوقطبی آمریکا س��عی کرد نظام تک قطبی را حاکم 
کند که بوش پدر نظم نوین جهانی را مطرح کرد که این نظم نوین جهانی 
براس��اس سلسله مراتب بود. ریگان در یکی از سخنرانی ها می گوید که ما 
ت��ا به ح��ال دو ابرقدرت بودیم که دنی��ا را اداره می کردیم، اما اکنون یکی 
هس��تیم و تمام بار مدیریت جهان بر دوش ماس��ت و ما در رأس این نظام 
جدید هس��تیم و سایر کش��ورها نیز باید با توجه به توانمندی هایشان در 
این سلس��له مراتب، قدرت و نقش بگیرند که انقاب اسامی این نظر را به 
چالش کشاند و مقابله کرد و مقابله ی انقاب اسامی منجر به این شد که 
این نظام تک قطبی نتواند باقی بماند و به دنبال آن حرف های دیگری زده 
شد همچون برخورد تمدن ها، پایان تاریخ و غیره که هیچ کدام نتوانستند 

جایگاهی پیدا کنند.
 انقاب اسامی خود یک نظام را به دنیا عرضه کرد که این نظام توانست 
به تدریج اثرات خودش را بگذارد و آن منازعه ی جهانی مستضعفین جهان 
با مستکبرین بود که براساس آن روایت قرآنی و احادیث، ما شاهد هستیم 
ک��ه پیروزی مردم ایران با دس��ت خالی توانس��ت ملت ه��ای دیگر را نیز 
بی��دار بکند و اثرات��ش را برجای بگذارد که این اث��رات را هم در منطقه و 
هم در س��ایر قسمت های جهان، ش��اهد هستیم. همان طور که فرمودید، 
انقاب اس��امی آمد و بحث استکبارس��تیزی را مطرح ک��رد. در قبل از 
انقاب براس��اس گفته ی شما، ما کشوری وابسته بودیم که در قالب نظام 
بین الملل��ی موج��ود عمل می کردیم که انقاب آم��د و این قالب را به هم 
ریخت و گفتمان جدیدی را مطرح کرد. حال این گفتمان انقاب اسامی 
چه تأثیری بر نقش و جایگاه قدرت های بزرگ در ایران داشته است؟ و در 
مقابل تاش هایی که غرب و اس��تکبار جهانی برای سلطه ی دوباره انجام 

می دهد، گفتمان انقاب اسامی چه می تواند بکند؟

 انقاب اسامی یک نظام جدیدی را ارائه داد که عهدنامه ی وستفالیا را 
زیر سؤال برد که براساس وستفالیا ساختار دولت-ملت به وجود آمده بود 
که در آن دولت ها حاکم هستند و دولت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل 
هستند و ملت ها نقشی ندارند و محکوم به تبعیت از دولت ها هستند و در 
همه ی تح��والت جهانی و حتی جنگ های جهانی دولت ها خود را حاکم 
می دیدن��د و برای مردم هیچ نقش��ی قائل نبودند، انقاب اس��امی آمد و 
م��ردم را وارد عرصه ی بین الملل کرد و گفت ک��ه در واقعیت این ملت ها 
هستند که نقش اساس��ی دارند و این ملت ها هستند که تحت سلطه اند، 
حتی ملت آمریکا. امام می فرمود ما با ملت آمریکا مش��کلی نداریم، آن ها 
هم مستضعف هستند و این قیام عمومی که در اثر انقاب اسامی و به تبع 
رش��د و پیروزی هایی که ملت به وجود آوردند، حتی به این منجر شد که 
در مقابل نظام اس��تکباری و سلطه، ملت های خودشان هم قیام کنند و به 
حق خودشان پی ببرند و سعی بکنند که به عنوان یک بازیگر اساسی عمل 
کنند و وارد ش��وند. بعد از الگوبرداری هایی که از انقاب اسامی ایران در 
بین ملت های مستضعف جهان رخ داد و جنبش های بیداری که در سطح 
بین المللی ش��کل گرفت، مجموعه رفتارهایی از سوی غرب و به خصوص 
آمری��کا علیه ایران رخ داد که هنوز هم ادامه دارد. این رفتارها چه تأثیری 

بر جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل داشته است؟
طبیعت��اً انقاب اس��امی به عنوان یک قدرت فرهنگی برتر ش��ناخته 
می ش��ود. در حقیق��ت دارد جایگاه ایران را توس��عه می دهد و در تقابل با 
زور و اس��لحه ای که اس��تکبار در منطقه به کار می ب��رد، کام امام و کام 
انقاب اسامی قدرتی پیدا کرده که توانسته بارها آمریکا را در توطئه های 

خودش در منطقه شکست بدهد.
 ماحظه بکنید که آمریکایی ها در افغانستان دخالت نظامی می کنند، 
در ع��راق دخال��ت نظام��ی می کنند و حاص��ل این دخال��ت نظامی این 
می شود که قدرت و نفوذ جمهوری اسامی افزایش پیدا می کند. یا اینکه 
می خواهند در کشوری همانند سوریه خیلی سریع دولت را تغییر بدهند، 
ولی قدرت جمهوری اس��امی و مقاومت در برابر این زیاده خواهی باعث 
می ش��ود که مردم سوریه تشویق بشوند به مقاومت و مردم سوریه را وادار 
می کند که در برابر این مس��ئله ایس��تادگی بکنند و اآلن شش سال است 
که آمریکایی ها نتوانس��ته اند در س��وریه هیچ کاری بکنند، علی رغم تمام 
فش��ارها و خساراتی که وارد آورده اند. در راس��تای صحبت های شما، در 

عرصه ی سخت هم جمهوری اسامی ایران با اتحادی که با روسیه، سوریه 
و ع��راق در منطقه ش��کل می دهد، دلهره ای در سیاس��ت مداران غربی و 
به خصوص آمریکایی ایجاد می کند که سبب افزایش فشارهای بیشتری 
از س��وی غرب برضد این اتحاد و به خصوص ایران می شود که این فشارها 
در راس��تای اثرگذاری بر گفتم��ان انقاب اس��امی و جلوگیری از نفوذ 
بیش ازپیش این گفتمان در منطقه صورت می گیرد. انقاب اس��امی در 

برابر این فشارها چه باید بکند و چه راهبردهایی دارد؟
 انق��اب اس��امی با راهبرد درس��تی که ب��ه کار ب��رده و آن مقاومت و 
ایستادگی و تس��لیم ناپذیری در برابر استکبار است، به جایگاهی رسیده 
که این جایگاه الگویی در سراس��ر جهان ش��ده و به خودی خود ملت ها و 

کشورها جذب انقاب اسامی شدند.
 مقاومت گفتمان بس��یار مهمی اس��ت. امروز در حقیق��ت مقاومت و 
سازش ناپذیری یک گفتمان شده است و هرکسی وقتی می بیند که ایران 
بر اثر مقاومت توانسته تمام توطئه های خبیثانه ی دشمن را خنثی کرده 
و به پیش ببرد و قدرتمندتر بشود، جذب می شوند. در حقیقت ما با ایجاد 
یک گفتمان قدرتمند به نام گفتمان مقاومت موفق ش��دیم تا یک قطب 
جدیدی ایجاد کنیم که رهبری این قطب با ایران اسامی است و می بینیم 
ک��ه روس ها و آقای پوتین به این گفتمان گرایش پیدا می کنند و می آیند 
در مقابل رهبر ما خاضع می نش��ینند و به این گفتمان ملحق شده و حتی 
قرآن��ی که کتاب مکتب و ایدئولوژی ماس��ت را به عنوان هدیه به رهبر ما 
ارائ��ه می دهند؛ یعنی اینکه در حقیقت ش��ما صاحب این فکر و رهبر این 

گفتمان هستید.
 وقت��ی این گفتمان مقاوم��ت و در حقیقت گفتمان انقاب اس��امی 
در منطقه ش��کل گرفته و گس��ترش پیدا می کن��د، می بینیم که غرب و 
به خصوص آمریکا و کش��ورهای مرتجع عربی منطقه، که دست نش��انده 
و اجراگر طرح های کش��ورهای غربی و آمریکا هس��تند، احس��اس خطر 
می کنند و به مقابله با گس��ترش و نفوذ این گفتم��ان می پردازند که این 
خ��ط مقابله با گفتم��ان مقاومت را در قضیه ی اخیر اع��دام آیت اهلل نمر، 
دستگیری شیخ زکزاکی، شیخ سلمان و مقابله با انصاراهلل یمن می بینیم. 
حال نقش و وظیفه ِی جمهوری اس��امی ایران در برابر گفتمان مقاومتی 

که به تبعیت از ایران در منطقه شکل گرفته چیست؟
 ببینید، ما را متهم می کنند به دخالت در امور داخلی کشورها. واقعیت 

این اس��ت که ترس��ی که این ها از ما دارند، ناش��ی از ترس رس��اندن پیام 
و کام گفتم��ان انقاب و امام به ملت های خودش��ان اس��ت. آن ها خوب 
می دانند که ما در هیچ کش��وری دخالت نمی کنیم و از اس��لحه و زور هم 
اس��تفاده نمی کنیم و نه حتی از اقتصادمان. کاری که ما کردیم، از همان 
روز اول، صدور انقاب برپایه ی رساندن پیام انقاب به ملت ها بود و معتقد 
هم هس��تیم همین طور که مل��ت ما بدون حمایت خارجی توانس��ت به 
پیروزی برسد، ملت های دیگر هم بدون کمک گرفتن از نیروهای خارجی 
می توانند به حق وحقوق خودشان برسند و پیروز شوند و اصوالً اگر انقابی 
با حمایت خارجی باشد، دوامی نخواهد داشت، چون همیشه تکیه بر یک 
نیروی خارجی دارد. آن ها از رسیدن پیام انقاب ما و پیام مقاومت نگران 
هس��تند، درحالی که این پیام رفته و هیچ ک��س هم نمی تواند جلوی این 
پیام را بگیرد. امثال شیخ نمر و شیخ زکزاکی تحت تأثیر انقاب اسامی و 
گفتمان انقاب ما درآمدند و رهبری جامعه ی خودشان را برعهده گرفتند 
و آگاه��ی دادند به جامعه ی خودش��ان که قیام کنند و حق خودش��ان را 
بگیرند. لذا ترس این دولت ها از این مس��ئله اس��ت که با رسیدن این پیام، 
منافع این ها در منطقه به خطر بیفتد که این را هم نمی ش��ود کاری کرد. 
درس��ت اس��ت که این ملت ها ما را متهم می کنند، اما ما دخالتی در این 

کشورها نمی کنیم، علی رغم اینکه می توانیم.
 م��ا نمی توانیم جل��وی کام و پیام انقاب خودم��ان را بگیریم و کس 
دیگری هم نمی تواند، چون با این س��رعت ارتباط��ات که به وجود آمده، 
چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم، پیام انقاب و گفتمان ما در اعماق جامعه ی 
جهانی فرورفته و حتی در پس��توهای مردم هم ب��ه کمک اینترنت و این 
ش��بکه ی جهانی، این پیام رفته و قابل دریافت توس��ط مردم اس��ت، اما 
به هرح��ال این ها بای��د برای منافع خودش��ان در برابر مردم بایس��تند و 
این گونه می شود که امثال شیخ نمر و زکزاکی را تحت فشار قرار می دهند، 
به ش��هادت می رس��انند و زخمی می کنند و فکر می کنند با این کارهایی 
که انجام می دهند، این پیام انقاب متوقف می ش��ود و یا به س��ایر ملت ها 
نمی رس��د، درحالی که در جامعه ی ما نشان داده شده هرچه در برابر این 
گفتمان ایس��تاده اند و از ملت ما شهید کرده اند )امثال شهید مطهری ها 
و غی��ره(، قدرت انقاب و این گفتمان افزایش پیدا کرده و با خون ش��هدا 
درخت انقاب و گفتمان انقاب بیش��تر آبیاری ش��د و قدرت بیش��تری 

گرفت.

  سیاسی

بررسی مسئله ی اعتماد به آمریکا

در روابط بین کش��ورها، گفت وگو یک ضرورت است؛ چه در روابط 
دوستانه و چه در اختاف ها. یکی از مهم ترین کارکردهای گفت وگو 
پرهیز از برداش��ت اش��تباه درباره خواس��ته طرف مقابل است. این 
بس��یار مهم اس��ت که اگر دو دولت اختاف جدی هم دارند، به طور 
واضح درباره اختاف خود گفت وگو کنند تا ابعاد آن دقیقا مش��خص 
ش��ود. گفت وگو الزاما راهی به س��وی رفع اختاف نیست.  ای بسا در 
نتیجه گفت وگو، حتی مش��خص ش��ود که دامن��ه و عمق اختاف از 
آنچه تصور می ش��د نیز فراتر اس��ت، اما همین هم مغتنم و ضروری 
اس��ت. خارج کردن ابزار تماس با سایر حکومت ها راه ناگزیر تکیه به 
طرف های واس��طه یا مطالب مطبوعاتی را پیش روی یک حاکمیت 
قرار می دهد.این بس��یار مهم اس��ت که اگر دو دول��ت، حتی اگر قرار 
باش��د به نقطه تخاصم هم برس��ند، مشخص ش��ود دقیقا بر سر چه 
اختاف نظر دارند و در چ��ه موضوعاتی تضاد ندارند. در این صورت، 
توانایی مدیریت اختاف باال می رود و خطر درگیری ناخواسته بر سر 
س��ایر موضوعاتی که مورد مناقشه نیستند، از بین می رود. با توجه به 
معنایی که از »مذاکره« به عنوان بده بس��تان در ذهن داریم، همیشه 
هم »گفت وگ��و« به »مذاکره« منجر نمی ش��ود. گفت وگو روش��ی 
برای آگاهی یافتن و آگاهی دادن اس��ت. هدف از گفت وگو همیش��ه 
رفع اختافات نیس��ت، بلکه ش��ناخت اختافات است. گفت وگو از 
پش��ت تریبون ها، نمی تواند به اندازه گفت وگوی مس��تقیم موجب 
درک خواس��ته طرف مقابل شود.مواضع رس��انه ای با درنظرگرفتن 

ماحظ��ات مختلف داخل��ی و خارجی اعام می ش��ود و بنابراین یا 
»جامع« نیس��ت یا »مانع« نیس��ت. چون حرف هایی که به مخاطب 
خاص باید منتقل ش��ود، ضرورتا قرار نیست به اطاع عموم جهانیان 
برس��د. نمونه تازه از این تفاوت که دستمایه تمسخر هم شد، افشای 
گفت وگ��وی تلفنی ترامپ با رئیس جمه��ور مکزیک بود که طی آن، 
پ��س از تأکید طرف مکزیکی بر اینکه هرگز هزینه ای برای س��اخت 
دیوار مرزی که وعده انتخاباتی ترامپ بوده پرداخت نمی کند، ترامپ 
از وی می خواهد الاقل چنی��ن چیزی را علنی نگوید. یعنی برخاف 
مواضع رسانه ای اش، ترامپ در گفت وگو با طرف مکزیکی روی هزینه 
س��اخت دیوار پافشاری نکرده و صرفا به دنبال وجهه سیاسی بیرونی 
خود بوده اس��ت. ممکن است دولتی به هردلیل، حاضر به »مذاکره« 
ب��ا دولت دیگر درباره موضوع یا موضوعات مورد اختاف نباش��د. اما 
ای��ن تعارضی با گفت وگ��و ندارد.اخیرا، مقام معظ��م رهبری تعامل 
گس��ترده با دنیا و ایس��تادگی در مقابل س��لطه طلبان را به عنوان دو 
جهت گیری اصلی که باید در دس��تور کار دولت باشد تعیین کردند. 
ابزار اولیه این هردو، گفت وگو اس��ت. جمهوری اس��امی هیچ گاه از 
گفت وگو نهراسیده اس��ت. حتی برخاف برخی القائات، در اکثریت 
قریب به اتفاق موارد، جمهوری اسامی پیشگام قطع رابطه سیاسی 
با س��ایر دولت ها هم نبوده اس��ت.حتی در نبود رابطه سیاس��ی باز، 
جمهوری اس��امی باب گفت وگو را نبسته و همواره آماده گفت وگو 
)و نه الزاما مذاکره( بوده اس��ت. مثا در سال ۸6، مقام معظم رهبری 

با اشاره به گفت وگوهایی که آن زمان در عراق صورت گرفت، گفتند: 
»آمریکایی ه��ا می گوین��د به غی��ر از موضوع عراق در مورد مس��ئله 
دیگری مذاکره نخواهد شد، اما ما به آنها می گوییم حتی موضوع عراق 
هم به ش��ما ربطی ندارد و گفت وگو فقط در مورد وظیفه اش��غالگران 
در قب��ال امنیت عراق اس��ت«. یعنی آنچه در ع��راق صورت گرفت، 
نه مذاکره بلکه گفت وگویی بود که س��فیر وقت کش��ورمان بعدها در 
مصاحبه ای آن را نتیجه بخش و موفق دانس��ت.ایران و آمریکا بعدتر 
در موضوع هس��ته ای نیز به گفت وگو پرداختند و این بار به »مذاکره« 
هم رسیدند. یا در برابر ادعاهای بی پایه امارات درباره جزایر سه گانه، 
ایران همیش��ه تأکید کرده که »آماده گفت وگوی دوجانبه برای رفع 
س��وءتفاهم ها« )و نه حل اختاف( است. یعنی طرفین می توانند به 
دور از تأثیر جو محیطی، به یک تصویر روش��ن برس��ند که با توجه به 
س��وابق تاریخی و توافق های قبلی دقیق��ا چه چیزهایی مورد ادعای 

امارات است و ایران چه موضعی دارد.
اگر هم اختاف حل نشود، »سوءتفاهم« رفع می شود که همین هم 
مهم اس��ت. همین می تواند درباره عربستان صادق باشد. سعودی ها 
می گویند ایران »سیاس��ت های خ��ود را تغییر دهد« و به اقدامات به 
قول آنها مخرب در منطقه پایان دهد. اما با این اظهارات کلی رسانه ای 
معلوم نیس��ت که آنها می خواهند ایران کدام سیاس��ت خود را تغییر 
دهد و چرا؟ آیا حمایت از دولت عراق یا دولت س��وریه را پایان دهد؟ 
یا حمایت سیاس��ی از حوثی های یمن؟ آی��ا مثا نفوذ ایران در میان 

شیعیان برای عربستان نامطلوب است؟ آیا می شود گفت ایران نباید 
نفوذ داش��ته باش��د؟ نمی توان به اینها در فضای سیاسی و رسانه ای 
پرداخ��ت. اگر عربس��تان یا هر دولت دیگر خواس��تار یک سیاس��ت 
خارجی بالغ و جدی باش��د، ش��رط نخس��ت، اراده ورود به گفت وگو 
اس��ت. هیچ کش��وری، چه کوچ��ک و چه بزرگ، ب��دون گفت وگو با 

سایرین نمی تواند مدعی داشتن سیاست خارجی جدی باشد.

میدان جنگ را اشتباه نگیریم
آمریکازمانیص�دامرابهآغاز
جن�گتحری�کک�ردک�هگمان
میک�ردق�ادراس�تجمه�وری
اس�امیرابهزعمخ�وددرمدت
کوتاه�یس�اقطکن�دوام�روز،
پسازآنکهپ�وزهآمریکاواذبانش
ب�هخ�اکمالیدهش�ده،»الفدر

غربت«میزند. 
بی��ش از 39 س��ال از انقاب اس��امی می گ��ذرد و آمریکا به 
نمایندگ��ی از نظ��ام س��لطه، هم��واره تاش کرده اس��ت نظام 
جمهوری اس��امی را به زانو درآورد که در این میان، از ابزارهای 
مختلف��ی بهره برده اس��ت، از فش��ار اقتص��ادی و تحریم گرفته 
تا حمای��ت تمام قد از جنگ تحمیلی،  گروه ه��ای تجزیه طلب و 
جریان های واداده داخلی اما هیچ یک از این توطئه ها نتوانستند 

اقتدار و مقاومت مردم و نظام اسامی را به زانو درآورند.
 در راهبردی که دش��من برای تغییر محاسبات کشور و توهم 
تس��لیم ش��دن در براب��ر زیاده خواهی آنان تدوین کرده اس��ت، 
ترکیبی از فش��ارهای اقتص��ادی، امنیتی، سیاس��ی، فرهنگی و 
اجتماعی با چاشنی تهدیدات »نظامی« در دستور کار قرارگرفته 
اس��ت تا ای��ن گزاره را به مردم و مس��ئولین الق��اء کنند که دو 
گزینه بیشتر پیش رو ندارند: یا جنگ یا رفاه ! دوگانه »تهدید« و 
»ارزش ها« البته مس��بوق به سابقه است و به زمان حال منحصر 
نیس��ت، چراکه اس��اس انقاب اس��امی با آغاز جنگ تحمیلی، 

همواره در معرض تهدیدات قرار داشته است.  
به بیان دیگ��ر، گزینه  »جنگ« یا »س��ازش« در گ��ذر زمان و 
به تدری��ج به بیماری صعب العاج بدخواهان نظام تبدیل ش��د و 
قرار داش��تن »گزینه جنگ روی میز« ب��ه یک ادبیات مال آور، 
تکراری و پوچ تبدیل ش��ده اس��ت، به گونه ای ک��ه در هیچ یک از 
مقاط��ع تاریخی انقاب اس��امی،  صدای طب��ل توخالی تهدید 
نظامی دش��منان خاموش نگردید و در همه دولت های آمریکا از 

کارتر گرفته تا ترامپ، این گزینه مطرح بوده است.
متأس��فانه برخ��ی از مس��ئولین پ��س از جن��گ تحمیلی یا 
نخواستند و یا نتوانستند که »بازی فریب« دشمن را ببینند و به 
این نکته پی نبردند که اگر دشمن قادر به اجرای تهدیداتش بود، 
لحظه ای درنگ نکرده و با تمام توان دست به اقدام نظامی می زد.

 آمری��کا زمانی صدام را ب��ه آغاز جنگ تحریک کرد که گمان 
می کرد قادر اس��ت جمهوری اس��امی را به زع��م خود در مدت 
کوتاهی س��اقط کند و امروز، پس ازآنکه پ��وزه آمریکا و اذبانش 
به خاک مالیده ش��ده، »الف در غربت« می زند. وقتی که س��ال 
گذش��ته اوباما دم از تهدیدات نظامی می زد، رهبر حکیم انقاب 
در نماز عید فطر سال 94 در پاسخ فرمودند: »این آقا گفته است 
می تواند ارتش ایران را نابود کند. قدیمی های ما این جور حرف ها 
را الف در غریبی می گفتند. اگر می خواهند درس��ت بفهمند اگر 
می خواهند از تجربه های خود درست استفاده بکنند، بدانند اگر 
جنگی اینجا اتفاق بیفتد آن کسی که سرشکسته از جنگ خارج 

خواهد شد آمریکای متجاوز و جنایتکار است.«
ب��ه تعبیر مقام معظم رهبری ، هدف دش��من از تکرار تهدید 
نظامی و بزرگنمایی آن برای برخی مس��ئولین، سوءاس��تفاده از 
برخی غفلت ها درزمینه اقتصادی و فرهنگی و درواقع، مش��غول 
کردن کشور به یک گزینه کامًا سوخته و ناکارآمد و ضربه وارد 
آوردن در نب��رد اقتصادی اس��ت که جنگ اصل��ی در آن حوزه 

جریان دارد.
با این وجود، متأسفانه »جنگ اقتصادی«  از نظر برخی واقعیت 
ندارد و جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر تحریم ایران اختاف 
دارن��د، درحالی که اجماع کاملی در بین باالترین و پایین ترین و 
حتی رده های میانی و پایینی آمریکا در این خصوص وجود دارد. 
نگاهی به وضعیت رس��انه ای و تبلیغات و تولیدات فرهنگی این 
کشور نیز طی این سال ها نشان می دهد دستگاه عریض و طویل 
رس��انه ای و تبلیغاتی آن ها کامًا هماهنگ و همسو با این جنگ 
اقتصادی بوده و هس��ت. به عنوان مثال، در یک س��ریال معروف 
آمریکای��ی، مأموران در جریان تعقیب و تحقیق درباره یک گروه 
تروریستی، از طریق تراکنش های بانکی به یک ایرانی می رسند 

که تأمین مالی تروریست ها را بر عهده دارد !
 اوج این اجماع را می توان اندکی قبل از روی کار آمدن ترامپ 
و در تمدید »قانون تحریم های ایران« )ایس��ا( مش��اهده کرد و 
جال��ب اینکه جمهوری خواه��ان و دموکرات ها که در رقابت های 
سیاسی هیچ احترامی برای یکدیگر قائل نیستند و حاضرند برای 
نشس��تن بر اریک��ه قدرت، چهره بدون رت��وش آمریکا را به دنیا 
نشان دهند، در مسئله تحریم  اقتصادی ایران چنان هماهنگ و 
یکپارچه عمل می کنند که گویی یک حزب واحد و یک خانواده 

متحد هستند !
پس، طرح گزینه نظامی با هدف منحرف کردن تمرکز نهادهای 
ذی ربط اقتصادی، مورد اجماع همه احزاب آمریکایی است و اگر 
نگوییم که انکار این حقیقت از سوی برخی از جریان های داخلی 

خیانت است، یقیناً امری شگفت آور به شمار می آید.
 هیچ کس نمی تواند و نباید ارتباط معنادار و برنامه ریزی شده 
بی��ن تهدید نظام��ی و امتیازگیری اقتصادی را منکر ش��ود زیرا 
تکرار گزینه نظامی در ایام جنگ اقتصادی به این منظور اس��ت 
که ما را نه تنها از جنگ اصلی غافل کند بلکه به بهانه گزینه ای 
غیرواقعی، امتیازاتی در جنگ اصلی که جنگ اقتصادی اس��ت، 

به دشمن واگذار کنیم.
در این میان، برخی در همان پازلی بازی می کنند که دش��من 
می خواه��د. ادعای غرب مبنی بر مدخلیت برجام در رفع س��ایه 
جن��گ را تکرار می کنن��د، کوتاهی در اج��رای اقتصاد مقاومتی 
ب��ه علت کمبود مناب��ع را به تحریم ها گره می زنن��د و این گونه 
نتیجه گی��ری می کنند که برای در ام��ان ماندن از حمله نظامی 
و اج��رای اقتصاد مقاومتی، چ��اره ای جز گفتگو و تعامل با غرب 
نداریم. منس��وبین به این تفکر باید به این س��ؤال پاس��خ دهند 
که اگر رابطه با غرب برای کش��ور چاره س��از بود، چرا در دوران 
ستم شاهی که قله ارتباط خاندان پهلوی با آمریکا و نظام سلطه 
محسوب می شد، روزبه روز دامنه فقر و عقب ماندن کشور از قافله 
علم، گس��ترده تر  ش��د و چ��را در آن دوران فاکت بار، خبری از 

تهدید نظامی آن رژیم سرسپرده نبود ؟!
این طرز فکر که از ش��ناخت اش��تباه دش��من ناشی می شود، 
منحصر به تعداد اندکی از مس��ئولین است و خوشبختانه قاطبه 
م��ردم انقابی چنین تفکری ندارند. از س��وی دیگ��ر، از برخی 
شواهد و قرائن به دست  می آید که تکرار ترجیع بند حمله نظامی 
و بزک  کردن غرب، یک تاکتیک سیاسی برای الپوشانی ضعف ها 

و کم کاری ها در بخش اقتصادی است.
گویا عده ای از اینکه نتایج عملکردشان مشخص و وفاق ملی و 
عزم عمومی در میدان نبرد سهمگین اقتصادی، بیش از هر زمان 
دیگری مس��تحکم تر ش��ود، واهمه ای جدی دارند که البته این 
ترس، قابل درک اس��ت، چراکه برآیند ورود مردم غیور کشور به 
عرص��ه مجاهدت در معرکه اقتصادی، مجاهدت، تاش و ایثاری 
همانند ازخودگذش��تگی های دفاع مق��دس را در پی دارد و در 
این صورت، جایی برای زراندوزی ها و دل بس��تگی به غرب وجود 

نخواهد داشت.
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آزادس��ازی و بازپس گیری مناطق تحت تصرف داعش 
در عراق و سوریه به معنای نابودی و سرنگونی آن نخواهد 
بود؛ بلکه پایانی بر خافت خودخوانده این سازمان است.

به گزارش س��ایت ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی، 
چراک��ه با بازپس گی��ری مناطق تحت تص��رف داعش و 
از بین ب��ردن امکانات آن در عراق و س��وریه، ایدئولوژی 
افراطی این سازمان حذف نمی شود؛ بلکه تفکرات خشن 
و افراط��ی جریان س��لفی جهادی - تکفی��ری در منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا وجود داشته و نزد افراد هوادار 
و متمای��ل ب��ه آن باقی خواهد ماند؛ مگ��ر اینکه در کنار 
اقدامات نظامی، س��ایر اقدامات و راهکارهای اجتماعی - 
فرهنگی لحاظ ش��ود. داعش، سازمانی دینی - نظامی با 
اهداف سیاسی است که به دنبال تأسیس دولت و احیای 
خافت اس��ت. در راهبرد این س��ازمان، فاکتوِر استیا بر 
س��رزمین های پهناور و جغرافیای وسیع از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است. بر همین اساس، می توان گفت که 
یکی از عوام��ل عمدۀ ش��هرت و آوازۀ جهانی داعش نیز 
به دلیل اس��تیا بر سرزمین های گسترده ای از جغرافیای 

عراق و شام بوده است.
داعش در سال ۲0۱4 و ۲0۱۵ میادی توانست مناطق 
متعددی را در عراق و سوریه اشغال کند. اما این سازمان 
از ابتدای سال ۲0۱6 در حاِل از دست دادن مناطق تحت 
واپایش خود اس��ت. داعش طی ش��ش ماه نخست سال 
۲0۱6، ح��دود ۱۵ درصد از مناطق تحت کنترل خود در 
عراق و س��وریه را از دست داده است )نجات، ۱39۵(. در 
نیمۀ دوم س��ال ۲0۱6 نیز داعش بخ��ش قابل توجهی از 

مناطق تحت اشغال خود را از دست داده است.
امروزه داعش در ع��راق از طرف ارتش، نیروهای یگان 
مبارزه با تروریس��م، نیروهای پیشمرگه و حشد الشعبی 
تحت فش��ار سنگینی قرار گرفته و در حال از دست دادن 
پایگاه اصلی خود در عراق یعنی موصل اس��ت. نیروهای 
داعش در س��وریه نیز از طرف چهار گروه یعنی نیروهای 
س��لفی و هم کیش خود، ارتش سوریه و هم پیمانان آن با 
حمایت روس��یه، نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت 
آمریکا و در نهایت از طرف ارتش آزاد س��وریه با حمایت 
نیروهای نظامی ارتش ترکیه تحت فش��ار ش��دیدی قرار 
گرفته ان��د. در صورتی که پیش��روی و موفقیت نیروهای 
ارتش عراق و س��وریه به این ش��کل ادامه یابد، داعش تا 
اواس��ط س��ال ۲0۱۷ تمامی مناطق تحت تصرف خود را 

از دست خواهد داد.
حال این پرس��ش به ذهن متبادر می ش��ود که داعش 
در فردای بدون س��رزمین به چه اقدامات و تاکتیک هایی 
متوس��ل خواهد ش��د؟ بدون تردید داعش پس از دست 
دادن س��رزمین های تحت واپایش خود، نظاره گر شرایط 
و وضعی��ت موج��ود نخواهد بود و ب��ه اقدامات متعددی 
دس��ت خواهد زد. در ادامه به مهم تریِن این تاکتیک ها و 

سناریوهای احتمالی می پردازیم.

�1.�فعالیت�مخفیانه�و�زیرزمینی��
یک��ی از تاکتیک ها و س��ناریوهای محتمل که داعش 
در فردای بدون س��رزمین اتخاذ خواه��د کرد، »فعالیت 
زیرزمینی« خواهد بود. این تاکتیک به این معناس��ت که 
داعش پس از شکس��ت در س��رزمین های تحت واپایش 
خود، ب��ه فعالیت مخفیانه خود در عراق و س��وریه ادامه 
خواهد تا زمانی که فرصت مناس��ب ب��رای ظهور مجدد 

آن فراهم گردد. 
هترین نمونۀ این تاکتیک، گروه طالبان اس��ت؛ طالبان 
ک��ه در اوج جنگ های داخلی افغانس��تان ش��کل گرفت 
به سرعت توانست مناطق متعددی را در این کشور تحت 
تصرف خود درآورد. نیروهای این گروه در سپتامبر ۱996 
کاب��ل را تصرف کردن��د و نام حکومت خ��ود را »امارت 
اس��امی افغانستان« گذاش��تند. اما با وقوع حادثۀ یازده 
س��پتامبر و عدم تسلیم اسامه بن الدن به آمریکا از سوی 
طالبان، بهانۀ حمله به افغانس��تان در اختیار آمریکا قرار 
گرفت. آمریکا در اکتبر ۲00۱ به افغانس��تان حمله کرد 
ک��ه در نتیجۀ آن طالبان و گروه های متحد آن شکس��ت 
خوردند. اما طالبان همچن��ان به فعالیت زیرزمینی خود 
ادامه داد و   نهایتاً در س��ال ۲006 اعان موجودیت نمود 
و ب��ا حاکمی��ت افغانس��تان مخالفت ورزید و به بیش��تر 
قس��مت های جنوب افغانس��تان به ویژه زاب��ل، قندهار و 
هلمن��د نفوذ کرد و دو س��ال بعد اقدام به پیش��روی به 
س��مت پایتخت نمود. در ح��ال حاضر نیز طالبان کنترل 
33 شهرس��تان از 40۷ شهرستان افغانستان را در اختیار 
دارد)Rogglo, ۲0۱6( از همین رو، می توان این احتمال 
را داد که داعش پس از شکس��ت در سرزمین های تحت 
تص��رف خود، ب��ه همین تاکتی��ک روی آورد. به احتمال 
ق��وی، در ای��ن تاکتیک، نیروهای داع��ش به جای توجه 
ب��ه مناطق و ش��هرهای پرجمعی��ت به مناط��ق بیابانی، 
حاش��یه ای و کم جمعیت توجه  کنند و به انجام عملیات 
تروریس��تی پراکنده در ش��هرهای مختلف روی خواهند 
آورن��د. در این تاکتیک، نیروهای خارجی نقش آن چنانی 
ایف��ا نخواهند ک��رد و تمرکز بر نیروه��ای محلی و بومی 
خواهد بود، چراکه این نیرو ها با مناطق آش��نا هس��تند، 
نیازی به پرداخت حقوق باال ندارند و شناسایی آن ها برای 

نیروهای امنیتی عراق و سوریه امری دشوار خواهد بود.
�2.�س�ازمان�دهی�مجدد�و�فعالیت�در�کشور���

دیگر
انتخاب یک کش��ور جایگزین به جای عراق و س��وریه 
از دیگ��ر تاکتیک های احتمالی داع��ش در فردای بدون 
سرزمین خواهد بود. شایان ذکر است که چنین تاکتیکی 
از ابت��دای ش��کل گیری این س��ازمان توس��ط نیروهای 
آن پیگیری ش��ده است. داعش از س��ال ۲0۱3 میادی 
فعالیت های خود را در س��وریه آغاز و تا عراق گس��ترش 
داد. اما این س��ازمان ب��ه مناطق تحت تص��رف خود در 
س��وریه و عراق بس��نده نکرد و از س��ال ۲0۱۵ حمات 

خ��ود را تا ش��مال آفریقا ب��ا هدف یافتن کش��ور دیگر و 
ایجاد پایگاهی در آینده توس��عه داد )نجات، ۱394: ۵(. 
در این میان، کش��ورهایی نظیر لیبی، یمن و افغانس��تان 
گزینه های احتمالی داعش در آینده خواهند بود. به طور 
کلی، کشورهایی مستعد فعالیت داعش در آینده هستند 
ک��ه از ویژگی هایی خ��اص و منحصربه ف��ردی برخوردار 
باش��ند. برخ��ی از مهم ترین این ویژگی ه��ا عبارت اند از: 
وجود خأل امنیتی؛ درگیر بودن کش��ور با بحران  سیاسی 
و اقتص��ادی عمیق؛ غنی بودن کش��ور ب��ه لحاظ نفت و 
منابع معدنی؛ داشتن شرایط محیطی و جغرافیایی خاص 
همانند مناطق بیابانی، کوهستانی یا جنگلی و در   نهایت 
بی سوادی یا کم سوادی مردم آن کشور و تعلق خاطرشان 

به اندیشه سلفیسم.
�3.�اتخاذ�تاکتیک�گرگ�های�تنها��

یکی دیگر از تاکتیک های محتمل که داعش در فردای 
بدون س��رزمین اتخاذ خواهد ک��رد، تاکتیک »گرگ های 
تنها« خواهد بود. در گفتمان تروریسم، مفهوم و اصطاح 
»گرگ های تنها« به افرادی اطاق می شود که به تنهایی 
و بدون اینکه با گروهی ارتباط سازمانی داشته باشند یا از 
آن کمک و هزینه ای دریافت کنند در حمایت از آن گروه، 
جنبش یا س��ازمان دست به اعمال خشونت آمیز می زنند. 
ازآنجایی که این اشخاص با سازمان های تروریستی ارتباط 
مش��خصی ندارند و به تنهایی دس��ت به عملیات می زنند 
شناسایی آن ها برای نیروهای امنیتی بسیار دشوار است.

اتخاذ تاکتیک گرگ های تنها ویژگی های متعددی دارد 
که از جملۀ آن ها می توان به: عدم نیاز به برنامه ریزی های 
سیس��تماتیک و پیچیده، هزینه های پایین، تعداد اندک 
مهاجمان، تام االختیار بودن فرد مهاجم در انتخاب مکان و 
زمان عملیات، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بودِن عملیات، 
دشواری در شناسایی افراد مهاجم و استفاده از تجهیزات 
ساده همانند خودرو، ساح سرد و ساح های سبک برای 
 ۲0۱6 ,Nejat(.( انجام عملیات تروریس��تی اش��اره کرد

به همین  جهت، طی یک  س��ال گذشته داعش طرفداران 
خود در سراس��ر جه��ان به ویژه کش��ورهای اروپایی را به 
انج��ام حمات تروریس��تی به س��بک »گرگ های تنها« 
تش��ویق نموده  اس��ت. در همین پیوند، می توان گفت در 
صورت��ی که داعش مناطق تحت اش��غال خود در عراق و 
سوریه را از دس��ت بدهد هواداران خود در سراسر جهان 
به ویژه کش��ورهای اروپایی، روس��یه و کش��ورهای عضو 
ائت��اف علیه داعش را به تش��دید عملیات های فردی به 

سبک گرگ های تنها تشویق خواهد نمود.
4.�اتخ�اذ�تاکتی�ک�القاع�ده؛�فعالیت�بدون���

سرزمین
»فعالی��ت ب��دون س��رزمین«، »پراکندگ��ی فعالیت ها 
در سراس��ر جهان«، یا ب��ه تعبیر دیگ��ر »اتخاذ تاکتیک 
القاعده«، از دیگر تاکتیک های احتمالی داعش در فردای 
بدون س��رزمین خواهد ب��ود. القاعده، س��ازمان دینی - 
نظامی اس��ت که در دوران جنگ ش��وروی در افغانستان 

توسط اسامه بن الدن در شهر پیشاور تأسیس شد. 
سازمان القاعده در تمام کشورهای اسامی با جمعیت 
سنی مذهب و همچنین کشورهای اروپایی و غیراسامی 
همچون بریتانیا و فرانسه که مسلمانان یا مسلمان تبار ها و 
عرب تبار ها زندگی می کنند، طرفداران قابل توجهی دارد. 
س��ازمان داعش نیز پس از اع��ام خافت خودخوانده به 
این تاکتیک روی آورد تا در صورت شکس��ت در عراق و 
شام در مناطق دیگری بتواند نفوذ داشته باشد و فعالیت 
خود را ادامه دهد. داعش در حال حاضر در بیش از بیست 

کشور حضور یا نفوذ دارد.
پیرامون نقش��ۀ جغرافیایی داعش در منطقۀ خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا می توان گفت که امروزه این سازمان در 
این منطقۀ ژئوپلیتیکی و ژئواس��تراتژیکی به س��ه شکل 
حضور دارد. نخس��ت، کش��ورهایی که داعش مناطقی از 
آن ه��ا را تحت س��یطره و کنترل خود قرار داده اس��ت؛ 
دوم، کش��ورهایی که داعش ب��دون تصرف و کنترل هیچ 
منطقه ای در آن ها حضور دارد و س��وم، کش��ورهایی که 
داعش در آن ها به عملیات تروریس��تی اقدام نموده است 

)نجات، ۱39۵(.
در پای��ان، ای��ن نکته قابل ذکر اس��ت که آزادس��ازی 
و بازپس گی��ری مناطق تحت تصرف داع��ش در عراق و 
سوریه به معنای نابودی و سرنگونی آن نخواهد بود؛ بلکه 
پایانی بر خافت خودخوانده این سازمان است. چراکه با 
بازپس گیری مناطق تح��ت تصرف داعش و از بین بردن 
امکان��ات آن در عراق و س��وریه، ایدئول��وژی افراطی این 
س��ازمان حذف نمی ش��ود؛ بلکه تفکرات خشن و افراطی 
جریان س��لفی جهادی - تکفیری در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا وجود داشته و نزد افراد هوادار و متمایل به 
آن باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه در کنار اقدامات نظامی، 
س��ایر اقدامات و راهکاره��ای اجتماعی - فرهنگی لحاظ 

شود.

دس��تاوردهای میدان��ی نیروه��ای مقاومت در 
عراق و س��وریه و تضعیف منابع مالی، رس��انه ای 
و لجس��تیک داعش در ماه های اخیر باعث شده 
که این روزها بسیاری از تحلیل گران به گمانه زنی 
درباره ی »دوران پس��اداعش« بپردازند. پیش��تر 
»ژیل دوکرش��وف«، هماهنگ کننده ی اتحادیه ی 
اروپا در امور تروریس��م، در گزارش��ی اعام کرده 
بود ک��ه با شکس��ت گروه ه��ای تروریس��تی در 
عراق و س��وریه و بازگش��ت عناصر ای��ن گروه ها 
به کشورهایش��ان، اروپا با تهدید جدی تروریسم 
مواج��ه خواهد ش��د. بازگش��ت تروریس��ت های 
خارجی ب��ه خانه هایش��ان را می توان کابوس��ی 
امنیتی برای بس��یاری از کش��ورهایی دانست که 
خواسته یا ناخواسته در این سال ها چشم خود را 

بر روی یارگیری تروریست ها بسته بودند.
��اگر�ایران�وارد�سوریه�نمی�شد��

واقعی��ت این اس��ت ک��ه بح��ران و ناامنی در 
غرب آس��یا، عاوه بر مس��ائل بومی و مش��کات 
تاریخی، ناش��ی از سیاست های اشتباه و توهمات 
امنیتی س��رویس های اطاعاتی غربی نیز هست. 
داعش، بی��ش از آنکه محص��ول واقعیات منطقه 
باشد، ریش��ه های بیرونی دارد. موج اسام گرایی 
در غرب از یکس��و، و پیش��رفت های روزافزون در 
غرب آسیا از سوی دیگر، غربی ها را بر آن داشت 
که آغازگر فتنه ای جدید در منطقه باش��ند. این 
فتنه، نه تنها محملی ش��د برای اع��زام نیروهای 
افراط��ی اروپ��ا به منطق��ه، بلکه توانس��ت باعث 
هرج وم��رج و تفرقه افکنی در غرب آس��یا ش��ود. 
روزی هم که ایران برای جلوگیری از سرایت این 
هرج وم��رج به مرزهای خود، ب��ه مقابله با داعش 
و گروه های تروریس��تی مس��لح وارد سوریه شد، 
خیلی ها در ایران چنین فلس��فه ورودی را درک 
نمی کردند اما ام��روز همان ها معتقدند اگر ایران 
ورود نمی کرد، با س��قوط دولت اسد، امروز نه تنها 
سوریه، که بسیاری از کش��ورهای منطقه، تحت 
سلطه ی گروه های مسلح که درعین حال معارض  
یکدیگر هم بودند قرار داشت. به تبع آن، دامنه ی 
هرج ومرج ناشی از آن نیز تقریباً همه ی مرزهای 
غربی و شرقی ایران را فراگرفته بود. بنابراین باید 
گفت که حمایت امروز از سوریه در واقع حمایت 
از جمهوری اس��امی ای��ران در خارج از مرزهای 
کش��ور اس��ت و اینکه یادمان نرود همیشه برد با 
کسانی است که کیلومترها دور از مرزهای خود با 

دشمن به مقابله بر می خیزند.
��داعش�باید�نگه�داشته�شود��

البت��ه از دالیل حضور ایران در س��وریه، نقش 

ارتباط��ی آن می��ان ای��ران و ح��زب اهلل، و ایجاد 
موازن��ه ی ق��درت در منطق��ه و جلوگی��ری از 
پیش��برد اه��داف و منافع آمریکا و اس��رائیل نیز 
هس��ت. نکت��ه ای که هن��ری کس��ینجر، معمار 
سیاس��ت خارجی نوین ایاال ت متحده ی نیز بدان 
اش��اره می کند. او در یادداش��ت اخیرش با اشاره 
ب��ه وضعیت منطقه غرب آس��یا و تاش برخی از 
گروه های سیاس��ی برای »تئوریزه ک��ردن اقدام 
برای پایان داعش« نوشته است: »اغلب قدرت ها 
مخصوص��اً ایران موافق اند که الزم اس��ت داعش 
نابود ش��ود اما کدامیک قرار است پس از داعش 
کنترل این مناطق را به دست بگیرد؟ »کسینجر 
مدعی شده است که »اگر قلمرو داعش به دست 
نیروهای س��پاه پاس��داران ایران و ی��ا گروه های 
ش��یعی تح��ت حمایت ای��ران بیفت��د نتیجه آن 
می تواند ایجاد یک کمربند منطقه ای از تهران تا 

بیروت و آب های مدیترانه باشد.«
واقعی��ت ای��ن اس��ت همانگونه که کس��ینجر 
هم اعت��راف ک��رده، داعش به عن��وان یک گروه 
تروریس��تی ابزاری است در دس��ت آمریکا برای 
ایجاد توازن در منطقه ی غرب آس��یا و پیش��برد 
منافع واش��نگتن در این منطقه، واقعیتی اس��ت 
که رفتار ضد و نقی��ض آمریکا در قبال این گروه 
را توجیه می کن��د. آمریکایی ها به خوبی می دانند 
که چنین گروه های تروریس��تی ای خیلی زود از 
کنترل خارج می ش��وند؛ با اینحال در منطق آنها 
منافع ای��ن گروه ها بر هزینه ه��ای آن می چربد. 
اینجاس��ت که آقای استراتژیست پیشنهاد اصلی 
خ��ود را برای دولت دونالد ترامپ نمایان می کند. 
جایی که کسینجر تأکید می کند: »برقرار ماندن 
داعش کمک بزرگی به محدود کردن قدرت نفوذ 
ای��ران خواهد ک��رد.« ترس آمریکایی ه��ا از نفوذ 
منطقه ای ایران و آینده ی منطقه ی غرب آس��یا، 
سیاس��ت خارج��ی آمریکا را به س��وی حمایت از 
تروریس��م سوق داده اس��ت، سیاستی که پیشتر 
واش��نگتن آن را در قبال ش��وروی در افغانستان 
در پیش گرفت و منجر به ش��کل گیری شبکه ی 

تروریستی القاعده شد.
ح��اال بهتر می ت��وان علت م��دارای هم��راه با 
پش��تیبانی آمریکا از داع��ش را فهمید جایی که 
تروریس��ت ها کلید طایی کاخ سفید برای تأمین 
امنیت رژیم صهیونیس��تی شده اند و البته به قفل 
س��ختی مانند نیروهای مدافع��ان حرم همچون 
محسن حججی و هزاران محسن دیگر خورده اند. 
ب��ا این توصیف ش��رایط، حاال بهت��ر می توان کار 

بزرگ محسن حججی ها را درک کرد.

هفتهنامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
شماره7 سالاول 10شهریور1396 منطقه 

تاکتیک های داعش در فردای بدون سرزمین
سناریوهای داعش برای تداوم حیات

چرا�آمریکا�به�دنبال�شکست�داعش�نیست؟
قفل�سخت�محسن�حججی�ها�در�برابر�سیاست�های�آمریکا�در�منطقه



 مراس��م معارفه امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی به 
عنوان فرمان��ده کل ارتش جمهوری اس��امی ایران با حضور 
فرماندهان عالی رتبه نیروهای مس��لح در ستاد فرماندهی آجا 

برگزار شد.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

در ای��ن مراس��م، با بیان اینکه امروز کش��ور دوره حس��اس و 
خطیری در منطقه دارد، اظهار داشت: ارتش نقش بازدارندگی 
در برابر تهدیدات دش��منان و استکبار جهانی داشته و ارتقای 
توان و آمادگی رزمی، مطالبه ای است که سالهاست رهبری آن 

را بیان می دارند.
سرلش��کر باقری افزود: دشمن باید در ارزیابی هزینه و فایده 
تهاجم به ایران به این نتیجه قطعی برسد که هزینه آن بسیار 

فراتر از فایده برایشان خواهد بود.
وی گفت: دشمنان به این نتیجه قطعی رسیده اند که تهاجم 
نظامی به ایران منجر به تلفات و شکست خفت بارشان خواهد 
شد و برای همین است که به جنگهای نیابتی روی آوردند که 

با تاش نیروهای مسلح آینده روشنی پیش روی است.
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح با بیان اینکه مسئله تعالی 
معن��وی و بصیرت ویژگی اصلی م��ورد انتظار از نیروی خدوم 
ارتش و س��ایر نیروهای مسلح است، تصریح کرد: آنچه که در 
جنگ انسان را در کنار ساح و بر دفاع ثابت می دارد، معنویت 

و روحیه است.
سرلش��کر باق��ری اف��زود: همچنین در فتنه ها و مش��کات 
سیاسی داخلی، این بصیرت است که افراد را در سنگر انقاب 

نگه می دارد.
وی خاطرنشان کرد: ارتش و سپاه بعنوان دو بازوی قدرتمند 
و در کنار آنها ستادکل و ناجا، یک ید واحده در دفاع از انقاب 

هستیم.
سرلش��کر باقری افزود: ارتش و س��پاه می توانند مکمل های 
بهتری برای هم باش��ند و زمینه و ظرفیت هایی در سپاه است 
که می تواند در اختیار ارتش قرار بگیرد و بالعکس تا کشور بهتر 

از گذشته به اقتدار برسد.
وی با  اشاره به انتصاب سرلشکر موسوی در فرماندهی ارتش، 
گفت: امیر موس��وی سایقه درخشانی در جنگ داشته و فردی 
متدین و متعهد است و این یک سال و چند روزی که در کنار 
ما در س��تاد کل بود ارادتم به ایشان بیشتر شد و این انتصاب 

با همه خیرات، یک محرومیت برای بنده و ستادکل است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود: ارتش با فرماندهی امیر موسوی ضمن ادامه مسیر رشد 

گذشته با انرژی و گامهای باالتر قدم های اساسی برمی دارد.
سرلش��کر باقری همچنی��ن تصریح کرد: امی��ر صالحی هم 
بخوبی ارتش را اداره کرد و پیش برد و امیدوارم در مسئولیت 
جدید که به پیش��نهاد اینجانب و تایید حضرت آقا بود، بازهم 

موفق باشد.
تعهد�انقالبی�گری�و�مدیریت�نظامی��

س��ردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا در 
این مراس��م، ضمن قرائت حکم انتصاب امیر موس��وی، با بیان 
اینکه ما امروز ش��اهد یک روند رو به رش��د در سازمان ارتش 
هس��تیم، اظهار داش��ت: اقدامات فرماندهان ارتش و خصوصا 
سرلشکر صالحی باعث دلشادی همه عزیزان ارتشی شده است.

وی تصریح کرد: حضرت آقا هنگام اعطای درجه سرلشکری 
به امیر موس��وی ضم��ن آرزوی توفیق ب��رای خدمت در این 
مس��ئولیت به ایش��ان فرمودند که از هم��ه ظرفیت ها و تعهد 
انقابی گری و مدیریت نظامی در انجام این وظیفه بهره ببرید.

اج�ازه�نمی�دهی�م�اتحاد�ارتش�و�س�پاه�را�سس�ت���
کنند

امیر موس��وی در این مراس��م طی س��خنانی تقید، تش��رع، 
والیت مداری و خلوص و تکلیف مداری را بخشی از درس هایی 
که از امیر صالحی فرمانده سابق ارتش فرا گرفته است دانست 
و گفت: پر کردن جای امیر صالحی کاری پرمش��قت و مشکل 

است.
وی ادامه داد: این یک س��ال در ستادکل در کنار برادر عالم 
و توانا سرلشکر باقری فرصتی بسیار ارزشمند برای من بود که 

در روند ارتقای ارتش تاثیر خواهد داشت.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تعامل ارتش با س��تاد کل و 
سایر نیروها مورد رضایت فرماندهی کل قوا خواهد بود، اظهار 
داشت: ۸0 درصد وظایف و مسئولیت های ارتش و سپاه مشابه 
و یکی نیس��ت و سیاست ما درخصوص این وظایف حمایت و 
پشتیبانی از سپاه است و درخصوص آن ۲0 درصد هم سیاست 

ما هم افزایی است.
امی��ر موس��وی تاکید ک��رد: ارت��ش هرگز اج��ازه نمی دهد 
دسیسه ها و توطئه ها برای سست کردن اتحاد ارتش و سپاه به 

نتیجه برسد و این سیاست قطعی ماست.
وی گفت: ارتش از نیروی انتظامی نیز حمایت و پش��تیبانی 
می کن��د. فرمان��ده کل ارت��ش تصریح کرد: در ی��ک برنامه ۵ 
س��اله، دغدغه معیش��ت را در ارتش برط��رف می کنیم ضمن 
 اینک��ه هم افزای��ی بصیرت��ی نیز در دس��تور کار ارت��ش بوده

 و هست.

  امنیت و نفوذ

هزینه تهاجم به ایران برای دشمن سنگین و خفت بار خواهد بود

عرصه�فرهنگ�مدخل�اصلی�نفوذ
امروز�عرصه�نفوذ�حساس�ترین�جبهه�ماست

ش��بکه های اجتماعی بسترس��از نفوذ در جوانان 
هس��تند . بای��د بدانیم که دش��من درصدد اس��ت تا 
در دوره پس��ابرجام ب��ه اقتصاد ما نفوذ کن��د و با ابزار 
مختلف به میدان آمده اس��ت .استکبار در چهار دهه 
اخی��ر در عرصه هایی همچون نظام��ی، علمی و... در 
مواجهه با انقاب اسامی ناکام مانده است و با وجود 
دشمنی ها توانسته ایم نظامی پایدار را شکل دهیم و 
در شرایط تحریم به توس��عه  کشور بپردازیم. در این 
حال به سایر کشورهای اسامی نیز کمک کردیم. لذا 
دش��من ناامید نشده و به دنبال »نفوذ« و »رخنه« در 
ارکان مهم و حیاتی کش��ور از جمله اقتصاد، فرهنگ، 
سیاس��ت و... اس��ت.مردم که س��تون فقرات انقاب 
اس��امی هستند، هدف اول دش��منان هستند. آنان 
تاش دارند تا نگرش و مس��یر مردم انقابی را تغییر 
بدهند اما دش��منان، مردم ما را به خوبی نشناخته اند 
ک��ه البته خ��ود نیز واقف ب��ه این موضوع هس��تند.
دش��منان در رابط��ه با نفوذ در نیروهای مس��لح صد 
در صد ناکامند. »وابس��تگی« ه��دف نفوذ اقتصادی 
است.دشمنان تاش دارند به مولفه های قدرت نظام 
جمهوری اسامی همچون نیروهای مسلح، اقتصاد، 
فرهنگ، سیاست و.. نفوذ پیدا کنند. که البته در رابطه 
با نیروهای مسلح صد در صد ناکام هستند، چرا که در 
این حوزه، مسیرهای نفوذ بسته است. ما در نیروهای 
مس��لح س��اختاری داریم و با اقدامات صورت گرفته 
س��اختار خود مراقبتی دارد.در رابطه با بحث اقتصاد 
نیز باید توجه داش��ته باشیم که وابستگی هدف نفوذ 
اس��ت. برخی از این هایی که از کش��ورهای مختلف 
ب��ه ایران می آین��د و عده ای نیز در داخ��ل از این امر 
خوشحال می ش��وند، به دنبال وابسته کردن اقتصاد 

ایران به کشورهای دیگر به خصوص غرب هستند.
دش�من�درص�دد�اس�ت�ت�ا�در�دوره���

پسابرجام�به�اقتصاد�ما�نفوذ�کند�
یکی از اقدامات نفوذی ه��ا در حوزه اقتصادی این 
اس��ت که کاال و محصوالت خودمان را به شیوه های 
مختل��ف نامرغوب نش��ان بدهند و در ش��بکه های 
اجتماعی با انجام مقایسه  غلط بین کاالهای خارجی 
و داخل��ی، م��ردم را از داش��ته های خودم��ان ناامید 
کنن��د. دوره ی پس��ابرجام در حوزه  اقتص��اد، دوره  

بسیار مهمی اس��ت، چراکه دشمنان تاش دارند در 
ای��ن بازه ب��ه اقتصاد ایران نفوذ و ما را وابس��ته کنند.

در رابطه ب��ا حوزه ی فرهنگ هم بای��د گفت که این 
حوزه، از اقتصاد بسیار مهم تر و نفوذپذیرتر است و اگر 
فرهنگ یک کشور آس��یب ببینید، سایر مولفه های 
قدرت نیز آسیب می بیند. الزم به ذکر است که ابزار و 
تکنیک های دشمن برای نفوذ متفاوت است. یکی از 
ابزارهای متداول و رایج شبکه های مجازی است که از 
این طریق ناامیدی و بی اعتمادی را در جامعه تزریق 
می کنن��د و در حوزه ی اجتماعی وضعیت خطرناکتر 
اس��ت و می توانند بس��تری برای س��ایر آسیب های 

اجتماعی باشند.
ش�بکه�های�اجتماعی�بسترساز�نفوذ�در���

جوانان
در حوزه ه��ای مختلف، جوانان بیش��تر از دیگران 
مورد آماج دشمنان هستند. متاسفانه جوانان ما امروز 
اسیر شبکه های اجتماعی شده اند و اطاعات صحیح 
و موثقشان کم است و این موجب بی بصیرتی جوانان 
خواهد شد و بستر مناسبی برای نفوذ ایجاد می شود. 
بی بصیرتی این اس��ت که فردی نظر غلطی بدهد و بر 
آن نظرش نیز پای فش��اری کند همچون سلیمان بن 
ص��رد خزاع��ی. آن وقتی که او باید ب��ه ندای امامش 
پاس��خ می گفت، نگفت و زمانی پشیمان شد که امام 
و یارانش در صحرای کربا به ش��هادت رسیده بودند. 
وقتی هم که قیام کردند، قیامش��ان اثری نداش��ت. 
امروز عرصه نفوذ حساس ترین جبهه ماست. دشمن 
با اب��زار مختلف به میدان آمده اس��ت و نفوذگر پای 
صحنه اس��ت، در حالی که او خود را بزک کرده است 

و ما او را نمی بینیم.
دست�کشیدن�از�امر�به�معروف�و�نهی�از���

منکر�راه�نفوذ�را�باز�می�کند
ابت��دا باید بصیرت مردم افزایش پیدا کند تا قدرت 
تش��خیص درس��ت از نادرست را به دس��ت بیاورند. 
در ثان��ی اگر از امر به معروف و نه��ی از منکر که امام 
حسین)ره( شهید این راه است دست برداریم، مسیر 
نفوذ باز شده است. مقابله با نفوذ دلیلی بر قطع ارتباط 
و تعامل با دیگر کش��ورها نیس��ت بلک��ه باید راه ها و 
هدف های نفوذگر را بشناسیم و راه شان را سد کنیم.

 راهکار قرآن
 برای جلوگیری از نفوذ دشمن

آمادگی ها باید همواره بگونه ای باشد که براساس دستور قرآنی، در 
دشمن ایجاد رعب کند و جرأت تجاوز را از او بگیرد زیرا اگر خاکریزها 
قابل نفوذ باش��ند، دش��من نفوذ خواهد کرد.اکنون به برکت تشکیل 
جبهه انقابی که متش��کل از جوانان شجاع است، دستور قرآنی ایجاد 

رعب در دشمن، محقق شده است. )رهبر معظم انقاب(
توصی�ه�قرآن�به�مس�لمانان�برای�جلوگی�ری�از�نفوذ���

دشمن
از صدر اسام تاکنون مسلمانان دشمنان داخلی و خارجی داشتند 
به همین دلیل خداوند متعال در قرآن شیوه برخورد با آن ها را متذکر 
ش��ده است.در آیه 60 س��وره مبارکه »انفال« آمده است: و هر چه در 
توان دارید از نیرو و اس��ب های آماده بس��یج کنید ت��ا با این تدارکات 
دش��من خدا و دش��من خودتان و دش��منان دیگری را جز ایشان که 
ش��ما نمی  شناسیدشان و خدا آنان را می  شناسد بترسانید و هر چیزی 
در راه خدا خرج کنید پاداش��ش به خود شما بازگردانیده می  شود و بر 
شما ستم نخواهد رفت«؛ بر همین اساس ما برای مقابله با دشمن باید 
خود را تجهیز کنیم.وقتی قدرت نظامی یک کش��ور باال برود دشمنان 
ظاه��ری و باطنی به خود اجازه نمی دهند که به آن کش��ور چپ نگاه 

کنند.
قرآن�کفار�را�به�چند�گروه�تقسیم�کرده�است؟��

بر اس��اس آیات قرآن کفار به دو گروه تقس��یم می شوند؛ گروه اول 
افرادی هستند که در ظاهر با مسلمانان در صلح هستند، جنگ ندارند 
و نس��بت به اسام بی تفاوت هستند اما  و گروه دوم افرادی هستند که 
دشمنی خود را ابراز و همواره برای نابودی اسام تاش می کنند.ما در 
حال حاضر با بس��یاری از کشورهایی که با اسام سر سازگاری ندارند 
معامله می کنیم و با آن ها مش��کلی نداریم؛ قرآن هم می گوید تا زمانی 
که مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند با آن ها ارتباط داشته باشید اما 
خداوند درباره کافرانی که قصد نابودی اس��ام و مس��لمانان را دارند، 

تکالیفی قرار داده است.
نحوه�ارتباط�با�کافران�و�تضمین�ایجاد�امنیت�ملی��

مس��لمانان باید در مقابل گروه دوم کفار که درصدد تخریب اسام 
هستند و می خواهند به اسام ضربه بزنند، قدرت نمایی کنند و آنقدر 
قدرت نظامی و نیروی انس��انی خود را قوی کنند که دشمنان به خود 
اجازه اندک تجاوزی به میهن اس��امی ندهند.اگر کشورهای اسامی 
خود را تجهیز کنند دولت های دیگر که قصد نفوذ دارند هم به حاشیه 
کش��یده می ش��وند و دیگر جرأت ابراز وجود نخواهند ک��رد و به این 

ترتیب امنیت نظام تأمین می شود.
واکنش�با�صالبت�ایران�در�فاجعه�منا��

در فاجعه منا وقتی رهبر معظم انقاب اسامی با قدرت به مواردی 
تأکید کردند، دش��منان به ویژه س��عودی ها متوجه ش��دند که ایران 
از دنی��ای اس��تکبار همچون آمریکا و انگلی��س تبعیت نمی کند بلکه 
خ��ودش با اقتدار برای فرهنگ دینی و ترویج آن از جای نمی نش��یند 
ب��ه همین دلیل فورا مواضع خود را تغییر دادند. این نش��انه صابت و 
اقتدار کش��ور اس��ت که به برکت پیروزی انقاب اسامی محقق و به 

جهانیان ثابت شد.

نفوذ و استحاله چیست؟
با پیروزي انقاب ش��کوهمند اس��امي در ایران و خارج شدن این 
کش��ور پهناور و راهبردي از حوزه قدرت آمریکا، نه تنها آمریکا، بلکه 
تمامي قدرت هاي اس��تکباري و شیطاني با توجه به آرمان هاي الهي 
این انقاب، به وحشت افتاده و احساس نگراني کردند. آنان به خوبي 
مي دانستند تأثیر انقاب اسامي به ملل مسلمان و مستضعف سبب 
حرکت ملت هاي در بند اس��تبداد و اس��تعمار ش��ده، تمامي منافع 
نامش��روع آنها در سرزمین هاي تحت س��لطه از دست خواهد رفت. 
بر اس��اس همین برآورد راهبردي، قدرت هاي س��لطه گر در جهان، 
سیاس��ت مقابله با انقاب اسامي و براندازي جمهوري اسامي را در 
پی��ش گرفتند. در کنار طراح��ي و اجراي توطئه هاي متعدد امنیتي 
و نظامي و ... اس��تفاده از جریان نفوذ با هدف اس��تحاله نظام اسامي 
و منحرف ساختن انقاب از مس��یر اصلي، یکي از راهبردهاي عمده 
دش��منان طي 3۸ سال گذشته بوده است. انقاب اسامي، همانطور 
ک��ه در برابر توطئه هاي متکي بر قدرت نظامي، دس��ت به مقاومت و 
مقابله زد، در برابر جریان نفوذ نیز طي س��الهای گذش��ته مقاومت و 
مقابله ک��رده و این رویارویي با جریان نفوذ و اس��تحاله گر همچنان 
ادامه دارد. نفوذ و اس��تحاله، ش��یوه و روشي براي براندازي نظام هاي 
مستحکم با پشتوانه هاي اعتقادي و مردمي است. دشمنان در تجزیه 
و تحلی��ل علل ناکامي هاي خود در رویارویي با جمهوري اس��امي، 
دریافتند که سه مانع اصلي بر سر راه تحقق اهداف آنها در ایران وجود 

دارد که عبارتند از:
حاکمیت فرهنگ و ارزش هاي دیني و اس��امي / نظام سیاس��ي 
مبتني بر دین با محوریت والیت فقیه / پش��توانه هاي مردمي انقاب 
اس��امي و حکومت دینیدشمنان انقاب و در رأس آنها آمریکایي ها 
و صهیونیس��ت ها، به این جمع بندي رسیده اند که تنها راه برداشتن 

این موانع از سر راه، اتخاذ راهبرد نفوذ و استحاله است.
اهداف�جریان�هاي�نفوذي��

دش��منان با اس��تفاده از جریانات نفوذي به دنبال استحاله انقاب 
بوده و مشخصاً اهداف زیر را دنبال مي کنند:

۱.مقابله با ارزش هاي اس��امي و انقابي و از بین بردن نقاط قوت 
فرهنگي انقاب اس��امي ۲. ایجاد تغییر در باورها، اعتقادات و ارزش 
هاي جامعه براي جداسازي تدریجي مردم از نظام اسامي 3.تضعیف 
روحیه حماسي، جهادي و شهادت طلبي در مردم و ایجاد بسترهاي 
مناس��ب براي فاصله گرفتن از اصول و آرمان هاي انقابي اسامي4. 
بي اعتمادس��ازي در جامعه نس��بت به والیت فقیه به عنوان س��تون 
اصلي نظام یکي از خطرات جدي که انقاب اس��امي را تهدید کرده، 
خطر نفوذي هایي بوده که قصد داش��تند انقاب را از درون متاشي 
کنند و به بیراهه بکشانند. مرور بر این جریان ها، مي تواند براي مقابله 
با جریان هاي نفوذي مش��ابه درآینده ح��اوي درس ها و عبرت هاي 

فراوان باشد.
نمونه�هایي�از�جریان�هاي�نفوذي�و�استحاله�گر��

در طول 3۸س��ال گذشته، جریان هاي نفوذي متعددي فعال شده 
و در مواردي توانسته اند، آسیب هاي فراواني از طریق نفوذ و استحاله 

به جامعه اسامي، انقاب اسامي و جمهوري اسامي وارد سازند: 
۱.دول��ت موقت و نفوذ لیبرال ها و ملي گراها ۲.بني صدر و جریان 
نفوذ در اولین دوره ریاس��ت جمهوري 3.نفوذي ها و فجایع هفتم تیر 
و هشتم شهریور 4.نفوذ باندمهدي هاشمي در بیت قائم مقام رهبري 
۵.نف��وذي ها در جریان جنبش دانش��جویي و اس��تحاله آن در دهه 

هفتاد 6.نفوذي ها در جبهه اصولگرایان
نکته�پایاني��

بررس��ي تاریخ 3۸س��ال پس از انقاب اسامي، نش��ان مي دهد 
انقاب، نظام اس��امي، کش��ور و مردم ایران، بیش��ترین آسیب ها را 
از ناحیه نفوذي ها دیده اند و اکنون امید دش��منان به همین جریان 
نفوذ در انقاب است. هر چند در طول  سالهای گذشته انقاب و نظام 
اسامي، در پرتو هوش��مندي و درایت رهبر فرزانه انقاب و بصیرت 
مردم با خطر نفوذي ها مقابله کرده، لکن در ش��رایط کنوني، مقابله با 

خطرنفوذي ها بصیرت و هوشمندي بیشتري را  مي طلبد.
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تلفاتوشکستخفتبارشانخواهدشد.



 بهتر اس��ت موضوع مدیری��ت جهادی دکت��ر قالیباف را با 
نگاهی به مجموعه عملکرد ایش��ان مورد بررسی قرار دهیم. به 
عنوان نمونه مجموعه ای به نام فرودگاه قلعه مرغی در جنوب 
شهر تهران بود که آقای دکتر قالیباف با تغییر کاربری آن را به 
بوستان بزرگی به نام بوستان والیت تبدیل کردند. اواخر سال 
9۱ با حضور مقام معظم رهبری در این بوس��تان، آنجا افتتاح 
و برای عموم مردم این مناطق قابل بهره برداری ش��د. در این 
افتتاح و دیدار، مقام معظم رهبری لفظ »مدیریت جهادی« را 
درباره عملکرد دکتر قالیباف در مدیریت ش��هری به کار بردند 
یعن��ی این کلمات به طور اخص در آن افتتاح از س��وی رهبر 

انقاب عنوان شد. 
هرچند خدمات مدیریت ش��هری در ۱۲ سال گذشته قابل 
تقدیر اس��ت اما نمی توان گفت که هی��چ نقص و ایرادی هم 
درای��ن خدمات نبوده اس��ت اما در مجم��وع مدیریت جهادی 
بیانگر عملکرد مدیریت ش��هری است. از این رو در یک تصویر 
کل��ی از عملکرد ۱۲ س��اله دکت��ر قالیباف می ت��وان به این 
نتیجه رس��ید که پیشرفت ها و توس��عه های فنی و فرهنگی 
 ش��هر تهران محص��ول و مصداق یک مدیری��ت فرهنگی بوده 

است.
�مدیری�ت�جهادی�محصول�س�ال�های�جهاد�و���

دوران�دفاع�مقدس�است
در ارزیابی ریش��ه مدیریت جهادی ب��ه دوران دفاع مقدس 
می رس��یم، آنجایی که رزمندگان اس��ام در شبهای برگزاری 
عملیات در اقدامات فوری و در تک و پاتک هایی که در جنگ 
ص��ورت می گرفت و ام��کان فاصله گذاری زی��اد بین مرحله 
طراح��ی راهبرده��ا و اقدامات نبود و اقدام��ات باید در فاصله 
کوتاه زمانی در شب تاریک با کمترین امکانات انجام می گرفت 
تا راه دش��من سد شود یا به جریان پیشروی رزمندگان ایرانی 
کمک کند مدیران جهادی بهترین راهبردها را ارائه می دادند. 
ای��ن روش و رویکرد در جهادس��ازندگی، در ایام دفاع مقدس 
و در اردوه��ای مختلف به ص��ورت کاما روزمره و عادی انجام 
م��ی گرفت تا پایان جنگ تحمیلی ب��ه قوت خود باقی بود اما 
با پایان یافتن جنگ و ایجاد ثبات در کش��ور به تدریج روحیه 
جهادی تضعیف ش��د. تضعیف روحیه جهادی حتی در نهادی 
چون جهادس��ازندگی که خود مولف و سازنده این رویکرد بود 
به حاش��یه رانده شد. بنابراین با توجه به توضیح ارائه شده می 
ت��وان درباره نحوه عملکرد مدیریت ش��هری تهران در فضایی 
 که بس��یاری از مدیریت جهادی فاصل��ه گرفته بودند قضاوت

کرد.
�فعالیت�های�عمرانی�تهران�در��12سال�گذشته،���

نمونه�مشابهی�ندارد
 نکته دیگری که در مدیریت ش��هر تهران حائز اهمیت است 
ساخت وسازهای ۱۲ س��ال گذشته است که تا پیش از آن نه 
در چنین بازه زمانی و نه در قیاس با مجموعه فعالیت هایی که 
ش��هرداران پیشین داشته اند مورد مشابهی را همانند آن نمی 
توان شناس��ایی کرد. بسیاری از این سازه ها یا اساسا فرهنگی 

هس��تند یا با بحث فرهنگ ارتباط دارند. فرهنگس��راها نمونه 
های کاما عادی و دم دستی این سازه های فرهنگی  هستند. 
مجموع��ه بس��یار بزرگ عباس آب��اد تهران از ب��اغ موزه دفاع 
مقدس و باغ موزه کتاب مجموعه هایی هستند که نه تنها در 
کشور بلکه در منطقه نمونه های کم نظیری هستند. مجموعه 
های ش��هر آفتاب در نمایش��گاه دائمی کتاب و مجموعه های 
بزرگی که در شهر تهران برای مباحث هنری از جمله سینما، 
تئاتر و موسیقی س��اخته شده نشان از توجه دکتر قالیباف به 

مباحث فرهنگی در مدیریت شهری دارد.
�کم�کردن�فاصله�شمال�تا�جنوب�نیز�با�رویکرد���

فرهنگی�انجام�شد
موض��وع دیگری که ش��اید به صورت مس��تقیم در نگاه اول 
فرهنگی نباش��د اما بی ارتباط با مسائل فرهنگی نیست یعنی 
نکات فرهنگی مهمی در دل آن نهفته است را باید در مجموعه 
ساخت و سازهایی که دسترسی مردم را در شهر تهران تسهیل 
کرده اس��ت عنوان نمود. اتصال جنوب و شمال شهر از طریق 
بزرگراه ام��ام علی )ع(، راه اندازی خط یک مترو که ش��مالی 
ترین نقطه ش��هر را به جنوبی تری��ن نقطه آن پیوند می دهد 
یعنی کاهش فاصله جنوب تا ش��مال وکم کردن فاصله شرق 
تا غرب از مهمترین اقدامات عمرانی اس��ت که نکات فرهنگی 
نیز درآن دنبال ش��ده است. اهمیت تونل نیایش و پل صدر به 
لحاظ مهندس��ی و فنی نیز از موضوعات حائز اهمیت است که 

جای بحث بسیاری دارد.
در نمونه های س��ازه ها ایج��اد پارکهای ب��زرگ در جنوب، 
ش��مال و مرکز ش��هر، س��اخت پ��ل طبیعت، بوس��تان یاس 
ونه��ج الباغ��ه که کاما ب��ه حوزه فرهنگ متصل هس��تند و 
بیانگ��ر رویکرد فرهنگی قابل توجه در ای��ن مدیریت جهادی 
اس��ت نش��ان می دهد که مدیریت دکتر قالیباف شایان توجه 
ب��وده اس��ت. هر چند ک��ه ممکن اس��ت نقده��ا وانتقادهایی 
وجود داش��ته باش��د اما در قیاس با کلیت مدیریت کش��ور و 
دولته��ا و بضاعت مالی که ش��هرداری داش��ته یقینا مجموعه 
 عملک��رد ایش��ان در چارچ��وب مدیری��ت جه��ادی گنجانده

 می شود.
�س�نگ�انداختن�به�قطار،�به�مسافران�آسیب�می���
زند

واقعیت امر این اس��ت که برخی از مردم همچنان به عادت 
سنگ انداختن به قطار در حال حرکت ادامه می دهند همانند 
کودکان��ی که به س��مت قطار س��نگ پرتاب م��ی کنند غافل 
ازاینکه سنگ آسیب جدی به قطار وارد نمی کند بلکه ممکن 
اس��ت به مس��افران قطار آس��یبهای جدی وارد کند. اقدامات 
برخی از رس��انه ها و منتقدان بی انصاف همانند همان سنگ 

پراکنی است.
 بد نیس��ت آن دسته از دوس��تانی که مدیریت شهری دکتر 
قالیب��اف را به دلیل اینکه ایش��ان نامزد انتخابات ش��ده اند و 
این جریان های سیاس��ی از ورود ایش��ان ب��ه عرصه انتخابات 
دل خوش��ی نداش��ته اند به این نکته واقف ش��وند که سنگی 
که به س��مت عملکرد دکتر قالیباف پرتاب می کنند به مردم 
می خ��ورد و این مردم هس��تند ک��ه در درگیریهای جناحی 
بیش��ترین آس��یب را خواهن��د دی��د چراکه قط��ار مدیریت 
 جه��ادی بنا ب��ه تاکیدات مق��ام معظم رهب��ری از حرکت باز 

نمی ایستد.

مقاممعظمرهب�ریلفظمدیریتجه�ادیرابهعملکرد
مدیریتشهریاختصاصدادهاند.

قطار مدیریت جهادی  از حرکت باز نمی ایستد

مدیریت�جهادی�به�منزله�نقشه�راه
مدیریت جه��ادی غیر از مدیریت علمی که بر اس��اس قوانین مطرح 
در دانش مدیریت پایه ریزی ش��ده، نیس��ت. فرق این نوع مدیریت که از 
ترکیب اضافی جهادی برخوردار اس��ت با مدیریت مطلق؛ در این اس��ت 
که مبنای آن را »نظام ارزشی اسام« می سازد. نظام ارزشی اسام نقش 
مهمی را در نظریه های علمی مدیریت و نیز در ش��یوه های عملی آن ایفا 
می کند؛ ازاین رو در روش های عملی مدیران مسلمان اثر می گذارد و به 

حرکت آن ها جهت ارزشی می بخشد.
در م��ورد اهمیت ای��ن وجه از انواع مدیری��ت و همچنین نمونه قبلی 
از کارب��رد این ش��یوه با نگاهی به بیش از ربع  ق��رن حاکمیت جمهوری 
اسامی در ایران درمیابیم که همین نوع مدیریت با درایت و رهبری امام 
راحل و عظیم الشان در آن مقاطع حساس توانست کشور را از پرتگاهی 
که اس��تکبار جهانی تدارک دیده بود نجات دهد. همین مدیریت بود که 
دانشمندان جوان ایرانی را به قله های رفیع علم و دانش رساند. »مدیریت 
جهادی« ایران را به یکی از معدود کش��ورهای صاحب فناوری هسته ای 
تبدیل و جایگاه آن را به نحو چشمگیری در معادالت منطقه ای و جهانی 
افزایش داد. این نوع مدیریت است که نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران را به اجرای پیچیده ترین عملیات های نظامی و تولید و به کارگیری 
تجهیزات مدرن قادر ساخته است. »مدیریت جهادی« نقش تأثیرگذار 
خود را حتی در عمران و آبادی و ایجاد زیرس��اخت های مهم در سرتاسر 
ایران اس��امی نشان داده اس��ت. به بیانی بهتر کارآمدی این شیوه بوده 
است که باعث گردیده به منزله نقشه راه برای حل مشکات کشور مطرح 

و مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گیرد.
جهاد،�جایگاه�جهاد�در�اسالم��

حال که جایگاه بحث روشن شد ازآنجاکه وجه تمایز این نوع مدیریت 
با انواع رایج در مفهوم جهاد نهفته است الزم دیدیم که در ابتدا به بررسی 

این مفهوم بپردازیم:
جهاد�در�فرهنگ�قرآن��

در قرآن کریم گاهی بحث از قتال ش��ده اس��ت مانند آیه واجب شدن 
نبرد با مشرکین که می فرماید »ُکِتَب َعلَْیُکُم الِْقتال«)بقره ۲۱6( و گاهی 
ِ َحقَّ ِجهاِدِه«)حج  بحث جهاد مطرح گردیده اس��ت: »َو جاِه��ُدوا فِی اهللَّ
۷۸(. واژه »قت��ال« فق��ط به معنای مقابله نظامی و درگیری با دش��من 
اس��ت )قاموس قرآن( ولی واژه »جهاد« به معنای هرگونه کوشش درراه 
خدا و تاش برای انجام نیکی ها اس��ت و قتال ش��عبه ای از جهاد اس��ت.

ش��اخصه هایی ک��ه در آیات و روای��ات برای روحیه جهادی بیان ش��ده 
عبارت اند از:

۱( ایمان و اخاص۲( اتحاد و وحدت 3( احس��ان و ایثار  4( اس��تغفار 
از اس��راف۵( پرهیز از سستی 6( نظم ۷( پرهیز از غرور و عجب۸( توکل 

9( ذکر بسیار خدا
البته ش��اخص های دیگری می توان برشمرد ولی ازآنجاکه محوریت 
در این مطلب با تبیین جهاد در قرآن نیس��ت از آن ها صرف نظر کرده و با 
توجه به اینکه بحث مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری عنوان 
گردیده به گوشه ای از سخنان ایشان در تبیین معنای جهاد می پردازیم.

جهاد�در�منظومه�فکری�مقام�معظم�رهبری��
مقام معظم رهبری در تش��ریح موضوع جهاد فرموده اند: معیار جهاد 
شمش��یر و میدان جنگ نیست. معیار جهاد همان چیزی است که امروز 
در زبان فارسی ما در کلمه ی مبارزه وجود دارد. فانی آدم مبارزی است. 
فانی آدم مبارزی نیست. نویسنده ی مبارز، نویسنده ی غیر مبارز. عالم 
مبارز، عالم غیر مبارز. دانش��جوی مبارز و طلبه ی مبارز، دانشجوی غیر 
مبارز و طلب��ه ی غیر مبارز. جامعه ی مب��ارز و جامعه ی غیر مبارز. پس 
جهاد یعنی مبارزه. در مبارزه دو چیز حتماً الزم اس��ت: یکی اینکه در آن 
جد و جهد و تحرکی باش��د. انس��ان در رختخواب یا در پستوی خانه که 
نمی تواند مبارزه کند، در مبارزه باید جد و جهدی وجود داش��ته باشد... 
دو اینکه در مقابلش دشمنی باشد. مبارزه در آنجا که دشمن نیست معنا 

ندارد. پس جهاد متقوم بر این دو رکن اس��ت... اگر کس��ی علیه دوست 
جدوجهد کند این جهاد نیس��ت بلکه فتنه و اخال اس��ت. اگر کسی در 
مقاب��ل دولت ح��ق در مقابل صاح و نظام ح��ق جدوجهد و تاش کند 
این فتنه و محاربه اس��ت، جهاد نیس��ت. حاال این جدوجهدی که انجام 
می گیرد به هر ش��کلی باش��د چه به شکل نوشتن، گفتن، کتاب و چه به 
ش��کل شب نامه، شایعه پراکنی، نق  زدن و منفی بافی همه اش فتنه گری 
و اغواگری و بعضی از اش��کالش محاربه است. اگر همه ی این ها در مقابل 
دشمن خدا و دشمن علی لسان  اهلل و لسان رسوله و اولیائه علیهم السام 
باشد می شود جهاد فی  سبیل  اهلل. پیغمبر )ص( به این گونه جهاد دعوت 

می کند.
معنا�و�مفهوم�مدیریت�جهادی��

بعد از تبیین مفهوم محوری جهاد، جای دارد تا با نگاهی موشکافانه به 
حضور آن در ترکیب اضافی »مدیریت جهادی« بپردازیم.

تعابیر�نارسا�از�مدیریت�جهادی��
با س��یری در مقاالت نوشته ش��ده در مدت اخی��ر، متوجه تعاریفی از 
»مدیری��ت جهادی« می ش��ویم که صحیح یا تمام به نظر نمی رس��ند. 
به عبارت دیگ��ر بعضاً افراد به تبیین بخش��ی از ویژگی های آن پرداخته 
ولی چنین می پندارند که این تعاریف جامع و شامل هستند. لذا اشاره ای 

گذرا خواهیم داشت به بعضی از این تعاریف:
۱( مدیریت جهادی عیناً به مثابه مدیریت اس��امی ۲( علمی بودن و 
دانش مح��وری 3( پرقدرت بودن 4( با برنامه بودن ۵( مردم محور بودن 

6( فساد ستیز بودن
شاخص�های�اساسی�مدیریت�جهادی��

اکنون و پس از ش��ناخت تعاریف نارس��ا از مدیریت جهادی، وقت آن 
رس��یده است تا با توجه به مؤلفه هایی که از سخنان مقام معظم رهبری 
ب��ه دس��ت آورده ایم، به تعری��ف موردنظر خ��ود از »مدیریت جهادی« 

بپردازیم:
۱( در مقابله با دش��من باش��د ۲( جدیت، خستگی ناپذیری و شوق به 
کار )تاش مجاهدانه( 3( نیت الهی 4( مبتنی بر علم ۵( مبتنی بر درایت

نتیجه�گیری��
مفهوم مدیریت جهادی در وادی عمل نسبت وادی نظر سابقه بیشتری 
را دارا اس��ت. به عبارتی می توان عینیت و جاری بودن این مفاهیم را در 
س��یر و س��لوک مدیران و تربیت یافتگان جن��گ تحمیلی به وضوح دید 
و در قال��ب الگ��و و نمونه اجرایی و تجربی این س��بک مدیریت ارائه داد. 
نکته ای که باید موردتوجه قرار گیرد این اس��ت که اساساً مدیریت دفاع 
مق��دس چه ن��وع مدیریتی بود که امروزه این گونه از دس��تاوردهای آن 
س��خن ها گفته می شود. یکی از ابعاد قابل مطالعه جنگ،  بحث مدیریت 
آن اس��ت.  مدیری��ت در دوران دفاع مقدس، مدیریت جهادی اس��ت و 
همین مدیریت در س��ال های اخیر مورد تأکید رهبری قرارگرفته است. 
ام��روز تحلیلگران معتقدند که میراث ماندگار جنگ برای جامعه امروز، 
مدیریت جهادی است و اگر مدیریت جنگ ما جهادی نبود، قطعاً جنگ 
ما این گون��ه به دفاع مقدس تبدیل نمی ش��د. در پرتو مدیریت جهادی 
بود که حماس��ه خلق ش��د و از کمترین امکانات، بیشترین بهره برداری 
صورت گرف��ت و این موضوع باید برای امروز م��ا الگو قرار گیرد؛ چراکه 
امروز جهاد در همه عرصه های سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 
ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش در همه حوزه هاست. 
اینک��ه ملت در دوران دفاع مقدس در پرتو مدیریت جهادی موفق ش��د 
نشانگر این است که امروز هم در پرتو مدیریت جهادی است که حماسه 
اقتصادی-فرهنگی خلق می شود؛ اما متأسفانه این رویکرد کمتر از طرف 
مس��ئوالن موردتوجه قرار می گیرد. به نظر می رسد فرهنگ جهادی که 
همان فرهنگ تحول و آینده س��از است، به ورطه فراموشی سپرده شده و 
مس��ئوالن امر بعضاً با بی توجهی به آن به دنبال صراط های دیگری برای 

تحقق اهداف مطلوبشان هستند.

مدیران جهادی حلقه مفقوده 
مدیریت دولتی کشور 

مقام معظم رهبری به عنوان کس��ی که ب��رای اولین بار از 
کلیدواژه مدیریت جهادی اس��تفاده کردن��د؛ همواره بر آموزه 
های اصیل اس��امی در این نوع نگاه به مدیریت تأکید داشته 
اند. پر واضح اس��ت که در تعریف ش��اخص ها و ویژگی های 
مدیریت جهادی، مدیر جهادی و سازمان جهادی، محوریت با 

اسام و مبانی آن است.
وقت��ی به آیات و روایات مراجعه می کنیم، ریش��ه جهاد را 
همان غلبه بر نفس می یابیم، که حضرت رس��ول )ص( از آن 
با عن��وان جهاد اکبر یاد می کنند. اگر این ش��د، اخاص در 
عمل پدیدار می ش��ود و کارها رن��گ خدایی می گیرند و اگر 
اخاص در عمل باش��د، هر کوششی در راستای حداکثر بهره 
وری به انجام می رسد. پس به جرأت می توان گفت، مدیری 
که در قباِل امتیازات و امکانات و مادیات، تس��لیم می شود و 
بعنوان مثال حقوق نجومی از بیت المال را حق خود می داند 
و تصوی��ب و دریافت می کند، در غلبه بر نفس ناتوان و عاجز 
بوده و جهادی عمل نکرده اس��ت. اینجاس��ت که نباید چنین 
مدیرانی را جهادی نامید. سؤالی که مطرح می شود این است 
که اگر مدیر جهادی نباشد، سازماِن جهادی خواهیم داشت؟ 
پاسخ این است که هر چند مدیر نقش بسزایی در تزریق جّو و 
فرهنگ سازمانی خود به زیر مجموعه و حتی جامعه )سازمان 
های دیگر( دارد ولی نباید نقش سایر منابع انسانی را کمرنگ 
دانست. اگر جو سازمانی حاکم که غالباً از سوی منابع انسانی 
آن کنت��رل می ش��ود، قوی و بر پایه اص��ول اخاق حرفه ای 
باشد، مدیر غیر جهادی هم تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.
در تعریفی مش��خص و مختصر از س��ه کلی��دواژه مدیریت 

جهادی، مدیر جهادی و سازمان جهادی باید گفت:
مدیری��ت جهادی عبارتس��ت از خدمتگ��زاری بی منت در 
بهینه ترین زمان ممکن و برقراری سیس��تم شفاف و پاسخگو 
در قبال ش��هروندان ب��ا بهره گیری از اب��زار قدرتمند علم. به 
عب��ارت دیگر، مؤلفه های مهمی چون روحیه خدمتگزاری در 
دس��ت اندکاران بخش های مختلف نظام اس��امی، در قالب 
سیستمی شفاف و پاسخگو که برای هر حرکت خود، مبنایی 
علمی داشته و نتیجه کار را در سریع ترین زمان ممکن اعام 

می دارند، از ارکان تعریف مدیریت جهادی می باشد.
مدیر جهادی نیز کس��ی است که ضمن اینکه هر لحظه در 
حال مبارزه با نفس است )جهاد اکبر(، ارزش های اسامی را 
مقدم بر ارزش های ف��ردی می داند، نگاه ویژه ای به حرکت 
علمی در کارها داش��ته و در جهت خدمت به خلق، خستگی 
ناپذی��ر ب��وده و همه توان و امکانات خ��ود را به کار می گیرد 
تا خدمت نهایی با بهینه ترین راه ممکن به دس��ت ش��هروند 
)مخاطب( برسد. همچنین نگاه مدیر جهادی به منابع انسانِی 

سازمان با نگاه سایر مدیران متفاوت است.
سازمان جهادی متشکل از مدیران و کارکنان جهادی است. 
سازمان جهادی صبغه اهلل است. تفکری که به سازمان جهادی 
شکل می دهد، همان تفکری است که مدیر و کارمند جهادی 
را می س��ازد )جهاد اکبر(. خط مشی های جهادی در سازمان 
های جهادی تدوین می شود و با اجرای آنها می توان خروجی 

سازمان جهادی را در رفاه ملت مشاهده کرد.
در بخش بعدی، با نگاهی به س��یر تط��ور مدیریت دولتی، 
مش��اهده می ش��ود که هر مکتب جدیدی در پاسخ به ضعف 
های مکتب قبلی و یا در تکامل آن، پا به عرصه نهاده اس��ت. 
در هر یک از این مکاتب نگاه های خاصی به »انسان«به عنوان 
تدوین کننده و مجری خط مشی ها و دریافت کننده خدمات 
شده است، که در اینجا از شرح و تفصیل آن اجتناب شده و به 

طور خاصه به برخی از ویژگی آنها اشاره می گردد.
انسان�در�عرف�مدیریت�جهادی��

نهضت روابط انسانی در قبال بی توجهی هایی که به انسان 
می ش��د ظهور ک��رد و با نقِد ن��گاِه مادِی صرف به انس��ان و 
نادیده گرفتن شخصیت او، که در جهت کسب سود بود، توجه 

اساسی به جنبه های مختلف زندگی را مورد توجه قرار داد.
در ده��ه ۱9۸0 مدیری��ت دولتی نوین ظه��ور کرد. بحث 
اصل��ی مطروح��ه در NPM اس��تفاده از رویکردهای بخش 
خصوصی در بخش دولتی اس��ت. به عبارتی، سیس��تمی که 
منجر به افزایش و کس��ب س��ود و کاهش قیمت تمام ش��ده 
برای بخش خصوصی می ش��ود را در بخش دولتی نیز به کار 
گیریم. خصوصی س��ازی، مثال مناس��بی در این حوزه است. 
نگاه NPM به انس��ان نی��ز نگاهی مادی و اقتصادی اس��ت 
بطوریکه ارباب رجوع در NPM به مثابه مش��تری اس��ت که 

برای سازمان سود دارد.
 خدم��ات عمومی نوین با نگاهی متفاوت از مدیریت دولتی 
نوی��ن پا ب��ه عرصه گذاش��ت. در نگاه NPS، مردم ش��هروند 
هس��تند نه مش��تری و مصرف کننده. این نحله به این نکته 
اش��اره می کند که برای پیش��برد امور باید با نگاه ویژه ای به 
مخاطب��ان پرداخت و آنها را ش��هروندی فاضل دید که عاقه 

مندند در اداره امور به کمک دولت بیایند.
اما در نگاه اس��امی، انسان دارای مقامی است که مشمول 
آی��ه »و نفخُت فیِه من روحی« می ش��ود. در مکتب مدیریت 
اس��امی ، انسان آیینه خالق یکتاس��ت و در مقابل واژه های 
مشتری، شهروند، کارمند و... ، »بنده خدا« مورد خطاب قرار 
م��ی گیرد . در ای��ن نگاه، همه باید در جه��ت حفظ ارزش و 
شأِن انسان قدم بردارند. هدف از تشکیات دولتی، تأمین رفاه 
اوست و این مس��تلزم نگاِه مدیر جهادی است که خداشناس 
بوده و در مس��یر او هدایت ش��ده و قدم برمی دارد. مدیریت 
جه��ادی با الهام از این نوع نگاه، همواره در خدمت انس��ان و 

اعتای اوست.

راهکار

هفتهنامه
سی سیا
هنگی فر

جمعه
شماره7 سالاول 10شهریور1396 مدیریت جهادی 

پیشرفت�های�فرهنگی�تهران�محصول�مدیریت�فرهنگی�و�جهادی



حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�سخنرانی�ها�و�مناسبت�های�مختلف�به�آسیب�شناسی�مشکالت�
فراروی�جوانان�برای�ازدواج�پرداخته�اند.�ایشان�معتقدند�موانع�»فرهنگی«،�بخش�قابل�
توجهی�از�این�مشکل�اجتماعی�را�به�خود�اختصاص�داده�است�و�جوانان،�خانواده�ها�و�

مسئوالن�مربوط�باید�در�جهت�رفع�این�موانع�تالش�کنند.
ایش��ان فرمودند: بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد 
ازدواج وج��ود دارد که اینها دس��ت  وپاگیر اس��ت، مانع از رواج 
ازدواج جوان ها اس��ت؛ این سنت ها را باید عمًا نقض کرد. شما 
که جوانید، مطالبه  گرید، پرنش��اطید، پیش��نهادکننده  ی نقض 
خیلی از عادت ها و س��نت ها هستید، به نظر من این سنت های 
غلطی را هم که در زمینه  ی ازدواج وجود دارد، بایس��تی شماها 

نقض کنید.
مهریه�سنگین��

  کس��انی که مهریه ی باال برای خانمش��ان قرار می دهند، به 
جامع��ه ضرر می زنند. خیل��ی از دخترها ت��وی خانه می مانند، 
خیلی از پسرها بی زن می مانند، به خاطر این که این چیزها وقتی 
در جامعه رس��م شد، سنت و عادت شد، به جای »َمهُر الّسّنۀ«، 
به جای این که مهر پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( سنت باشد، وقتی 

مهر جاهلی سنت شد، اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد شد. 
جهیزیه�سنگین��

  م��ن گم��ان می کن��م این ک��ه در جهیزیه ی حض��رت زهرا 
)علیهاالس��ام( این قدر سادگی رعایت ش��د... این حد را حفظ 
کردند. این یک جنبه ی نمادین داش��ت. برای این که بین مردم 
مبنا و پایه ای باشد برای عمل به آن، تا دچار این مشکاتی که 

بر اثر زیاده روی ها پیش می آید، نشوند.
  بعضی از خانواده های عروس، خودش��ان را اذیت می کنند و 
ب��ه زحمت می اندازند و اگر پول هم ندارند به زحمت پول تهیه 
می کنند. اگر پول دارند خرج زیادی می کنند، برای این که یک 
جهیزیه ی مفصل پر زرق و برقی را مثًا در  اختیار دخترش��ان 

بگذارند. 
تجمالت�زیاد��

  تجمات برای یک جامعه، مضر و بد اس��ت. آن کس��انی که 
با تجمات مخالفت می کنند، معنایش این نیست که از لذت ها 
و خوش��ی هایش بی اطاعند، ن��ه! آن را کاری مضر برای جامعه 
می دانند. مث��ل یک دارو یا خوراکی مض��ر. با تجمات زیادی، 
جامعه زیان می کند. البته در حد معقول و متداول ایرادی ندارد. 
اما وقتی که همین طور مرتب پای رقابت و مسابقه به میان آمد، 

اصًا از حد خودش تجاوز می کند و به جاهای دیگر می رود. 
  مگ��ر کس��انی ک��ه ب��ا تجم��ل ع��روس و داماد می ش��وند 
خوش��بخت ترند؟ چه کسی می تواند چنین چیزی را ادعا کند؟ 
این کارها جز این که یک عده جوان را، یک عده دختر را حسرت 
به دل کند و زندگی را بر این ها تلخ نماید، اگر نتوانستند آن جور 
آن ها هم عروس��ی بگیرند تا ابد حس��رت به دل بمانند یا اصًا 
نتوانند عروسی بگیرند. چیز دیگری نیست... تا آمدند دخترش 
را بگیرند، چون دستش خالی است، این دختر بماند توی خانه. 
این پس��ر دانش��جو یا کارگر یا کاس��ب ضعیف، همین طور غیر 

متأهل بماند. 
اسراف��

  برخی، اس��راف می کنن��د. می ریزند و می پاش��ند. در این 
روزگار که فقرایی در جامعه هستند، کسانی هستند که اولیات 

زندگی هم درس��ت در اختیارشان نیس��ت، این کارها اسراف 
است، زیادی است، بیخود است. هر کس بکند خاف است.  

  بنده راضی نیس��تم از کس��انی که با خرج های سنگین و با 
اس��راف در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشکل می کنند. البته 

با جشن و شادی و مهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم. 
خرید�از�مکان�های�معروف�به�گرانی��

  ای��ن دختر خانم ها که می خواهند جهیزیه درس��ت کنند، 
برای خرید اس��باب س��ر عقد و جهیزیه، ت��وی این دکان های 
گران قیم��ت بعضی از جاهای ته��ران، آن محات گران قیمت 
که معروف اس��ت نمی خواهم البته اسم بیاورم من می شناسم 
کجاهاس��ت ک��ه دکان هایش معروف اس��ت به جن��س گران، 
اصًا طرف آنه��ا پا نگذارند. برون��د آن جاهایی که معروف به 
گرانی نیس��ت. این طور نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه 
 بیندازند برای خرید عروس و خرید عقد. متأسفانه از این کارها 

می کنند. 
هتل�ها�و�سالن�های�پرخرج��

  این هتل ها و س��الن ها و جش��ن های پُرخرج را رها کنید. 
ممکن اس��ت توی یک س��النی هم کس��ی جش��ن بگذارد اما 
س��اده، مانعی ندارد. من نمی خواهم بگویم حتماً، چون بعضی 
خانه هایشان جا ندارد یا امکاناتش را ندارند ولی اسراف نکنید. 
  بعض��ی خیال می کنند که تش��ریفات و توِی هتِل چنین و 
چنان رفتن، س��الن های گران گرفتن، خرج های زیادی کردن،   
عزت و ش��رف و س��ربلندِی دختر و پسر را زیاد می کند. نخیر 
عزت و ش��رف و س��ربلندی دختر و پسر به انسانیت و تقوی و 

پاکدامنی و بلندنظری آن هاست، نه به این چیزها... 
لباس�عروس�گران�قیمت��

  بعضی ها لباس عروس گران قیمت می خرند. نه! چه لزومی 
دارد. ح��اال لباس عروس می خواهند، بعضی ها لباس عروس را 
می رون��د کرایه می کنند. چه مانع��ی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه 
ننگ��ی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی ها ای��ن را ننگ می دانند. ننگ 
این است که انسان یک پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که 
یک بار آن را مصرف کند، بعد بیندازد دور. یک بار مصرف! آن 

هم با این وضعی که بعضی مردم دارند. 
به�رخ�کشیدن�ثروت�ها��

  اگر چنان چه در ازدواج بحث مادیات عمده شد، این معامله ی 
عاطفی و روحی و انسانی تبدیل خواهد شد به معامله ی مادی. 
این معامله های گران، این جهیزیه های س��نگین، این چشم و 
هم چش��می ها و این به رخ کش��یدن ثروت ه��ا و پول ها – که 
برخ��ی از اف��راد غافل و بی خبر می کنن��د – ازدواج را در واقع 
خراب می کنند. لذاس��ت که در ش��رع مقدس مستحب است 

مهریه کم گرفته شود که »َمهُر الّسّنۀ« مورد نظر است. 
ازدواج�را�آسان�کنید��

م��ن به همه ی مردم در سراس��ر کش��ور توصیه می کنم که 
ازدواج ها را آس��ان کنند. بعضی ها ازدواج را مش��کل می کنند. 
مهریه های گ��ران و جهیزیه های س��نگین ازدواج را مش��کل 

می کند... خانواده ی پس��رها توقع جهیزیه های سنگین بکنند. 
خانواده ی دخترها برای چش��م هم چشمی دیگران جهیزیه ها 
را و تش��ریفات را و مجالس عقد و عروس��ی را رنگین تر بکنند. 

چرا؟ اثر این را می دانید چیس��ت؟ اثر این کارها این است که 
دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه ها می مانند، کسی جرات 

نمی کند به ازدواج نزدیک شود.

  سبک زندگی

ازدواج�دور�از�جوانان،�جوانان�دور�از�ازدواج
مسائل�فرهنگی،�اجتماعی�و�اقتصادی�سبب�شده�جوانان�برای�ازدواج�با�مشکالت�زیادی�روبه�رو�باشند

کاهش آمار ازدواج و افزایش طاق در کش��ور مساله نگران کننده ای 
است که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده و می دهند، برخی 
از آنها جوانان را به فرار از ازدواج و مسئولیت پذیری متهم می کنند، اما 
در مقابل جوانان نیز روی مشکاتی که مانع ازدواج آنها شده پافشاری 
کرده و معتقدند در س��ایه نبود شغل، درآمد، تورم و امنیت شغلی آنها 
نمی توانن��د برای آینده خود برنامه ریزی کنند به همین دلیل ش��روع 
یک زندگی مشترک ممکن است با مشکات جدیدی برایشان همراه 
باش��د؛ مشکاتی که به احتمال زیاد خیلی زود رویاهای شیرین آنها را 
به کابوس طاق بدل می کند. س��خت گیری های غیرمنطقی والدین 
یکی از مش��کاتی اس��ت که گریبان زوج های ج��وان را هنگام ازدواج 
می گیرد، برخی پدر و مادرها به دلیل چشم و همچشمی با دیگر اقوام 
به وضع مالی خود و فرزندش��ان توجهی نداش��ته و با برگزاری مراسم 
پرهزین��ه و در نظر گرفتن مهریه های س��نگین به قول معروف جلوی 
پای جوانانی که قصد ازدواج دارند، س��نگ می اندازند.باید نگرش های 
والدین در برخی موارد تغییر کند، چون س��ختگیری های آنها به یکی 
از موانع ازدواج جوانان تبدیل ش��ده اس��ت. برای نمونه در نظر گرفتن 
مهریه های سنگین و برگزاری مراسم پرهزینه از این موارد است. البته 
س��ختگیری نکردن به این معنا نیس��ت که نبای��د حداقل ها را در نظر 
گرف��ت، زیرا چنانچه توقع و تعادلی در بین نباش��د زوج ها بخوبی قدر 
یکدیگر را نمی دانند.نکته اینجاس��ت که اغلب جوانان این روزها برای 
تهیه ش��غل با مشکل رو به رو هستند و آن دست از جوانان نیز که شغل 
دارند درآمدشان آنقدر پایین اس��ت که نمی توانند از پس هزینه های 

سنگین ازدواج بربیایند.
ازدواج�بدون�پشتوانه�مالی�سخت�است��

شروع زندگی مشترک این روزها با حداقل ها نیز مشکل است، برای 
نمونه چنانچه حداقل ها را برای ش��روع یک زندگی مش��ترک در نظر 
بگیریم، باید گفت رهن یک آپارتمان کوچک در حاشیه شهری مانند 
تهران دست کم 30 میلیون تومان آب می خورد و در خوشبینانه ترین 
حالت وقتی زوج جوان باید بی خیال برگزاری مراس��م در تاالر و س��فر 
ماه عس��ل ش��ده و حدود ۲0 میلیون تومان نیز ب��رای خرید جهیزیه، 
مهمانی مختصر و خرید های ضروری دیگر کنار بگذارند. بنابراین باید 
تاکید کرد  ازدواج آس��ان که این روزها برخی مسئوالن و کارشناسان 
حوزه ازدواج از آن دم می زنند نیز آنقدر آس��ان نیست. به همین دلیل 

مسئوالن باید فکری برای برطرف شدن این مشکات کنند.
امکانات جوانان برای ش��روع زندگی کم اس��ت، بنابراین والدین در 
صورت��ی که توان مالی دارند باید به جوان��ان کمک کنند، برای نمونه 
همان طور که در زمان مجردی حواسش��ان به جوانان اس��ت، چنانچه 
می توانند بعد از ش��روع زندگی مش��ترک نیز بهتر است به آنها کمک 
کنند. مش��کات اقتصادی زمانی بیش��تر خود را نش��ان می دهد که 
ش��خص بخواهد با طبقه باالتر از خان��واده اش ازدواج کند، برای نمونه 
اکنون برخی دختران با این که وضع مالی خانواده شان مناسب نیست، 
می خواهن��د با خانواده ای که وضع مالی مناس��بی دارد ازدواج کنند یا 
پس��رانی از طبقه متوس��ط قصد دارند با دختری از طبقه مرفه جامعه 
ازدواج کنند؛ این طرز فکرها س��بب ش��ده مشکات اقتصادی بیشتر 

خودنمایی کند.
یه�روز�خوب�می�آید��

مانع دیگری که س��بب ش��ده ازدواج جوانان با تاخیر انجام ش��ده و 
سن ازدواج در کش��ورمان باال برود، برخی توقع های غیرمنطقی خود 
جوانان است. برای نمونه بعضی از آنها تصور می کنند تا خانه و ماشین 
نداش��ته باش��ند نباید تن به ازدواج بدهند، اما نباید فراموش کرد که با 

ش��روع زندگی زناشویی زوج ها به کمک یکدیگر بهتر می توانند به این 
اهداف برس��ند.جوانان نباید منتظر بمانند وضع مالی شان خوب شود 
بع��د ازدواج کنند، زیرا افرادی که چنین تصوری دارند از س��ن ازدواج 
عبور می کنند، این در حالی است که با شروع زندگی مشترک خداوند 

نیز به آنها کمک کرده و مشکاتشان سریع تر حل و فصل می شود.
رواب��ط خارج از عرف جوانان نیز یکی از موانع ازدواج اس��ت، چنین 
روابطی سبب می شود جوانان به سمت زندگی مشترک نروند به همین 
علت باید آموزش های الزم به آنها داده شود.مساله دیگری که می توان 
به آن اش��اره کرد، این است که با افزایش آمار طاق تعدادی از جوانان 
تجربه زندگی زناش��ویی را داشته اند و به همین علت براحتی با جنس 
مخالف خود ارتباط برقرار می کنند، باید تاکید کرد این رفتار به جوانان 
مجرد نیز س��رایت کرده و سبب بی میلی آنها نسبت به ازدواج می شود.

برای تغییر نگرش جوانان مسئوالن بایدکارهای فرهنگی انجام دهند، 
برای نمونه اس��تادان دانش��گاه باید در این باره توصیه های مناسبی به 
جوان��ان ارائ��ه و در کاس ه��ای درس نکات زندگی را نی��ز به جوانان 

آموزش دهند.
حمایت�های�دولت��

مس��ئوالن نیز می توانند با کنترل تورم و ایجاد شغل و امنیت شغلی 
ب��رای جوانان، موان��ع ازدواج آنها را برطرف کنند. ب��رای نمونه دولت 
می توان��د با قبول بازنشس��تگی پیش از موعد کارمن��دان یا برخورد با 
افرادی که اکنون چند شغل و پست دولتی دارند، زمینه را برای اشتغال 
تعدادی از جوانان بیکار آماده کند.مس��ئوالن باید به جوانان مس��کن 

ارزان قیمت داده و مقدمات صاحبخانه شدن آنها را فراهم کنند.
نکته اینجاس��ت که دولت در اعطای کمک های اقتصادی به جوانان 
نیز مش��کات جدی دارد و نتوانسته کارهای الزم را انجام بدهد. برای 
نمونه وام ازدواج تا مدتی قبل پرداخت نمی ش��د و حاال که دوباره روند 
پرداخت آن به صورت محدود آغاز ش��ده، مبلغ آن تناس��بی با رش��د 

تورم ندارد.

تغییر�سبک�زندگی��
اکنون س��بک زندگی خانواده ها تغییر کرده، توقعات آنها باال رفته و 
دیگر تمایلی به برگزاری مراسم س��اده جشن ازدواج ندارند. در چنین 
ش��رایطی اگر بخواهیم ازدواج آس��ان را مطرح کنیم، باید طرحی ارائه 
شود که با سبک زندگی حال حاضر خانواده ها هم خوانی داشته باشد.

مس��ئوالن باید با س��رمایه گذاری روی برنامه های فرهنگی، جوانان 
و خانواده ها را نس��بت به عواقب برگزاری مراس��م پرهزینه ازدواج آگاه 
کنن��د؛ زیرا تعداد زیادی از جوان��ان به دلیل هزینه های غیرمنطقی در 
س��ال های اول زندگی خود بدهکار شده و روزهای زندگی آنها به جای 
خوشی و آرامش، تحت تاثیر قسط و بدهکاری ها رو به تلخی می گذارد.

این در حالی اس��ت که وقتی جوانان معنای واقعی زندگی آرام را درک 
کنند، به این نتیجه می رس��ند ک��ه می توانند به صورت پله ای نیازهای 
خود را برطرف کنند، به این شکل زوج های جوان اصراری برای داشتن 
خانه و خودرو در ش��روع زندگی نخواهند داش��ت. چنین مش��کاتی 
فرهنگی اس��ت، اما نباید فراموش کرد  رفع مشکات فرهنگی و تغییر 
رفتارهای��ی این چنینی به زمان نیاز دارد. س��بک زندگ��ی به خانواده 
مربوط اس��ت، اکنون فرهنگ فردگرایی در حال شیوع است. برای حل 
ای��ن معضل نیز تمام نهاد های حاکمیتی و م��ردم باید تاش کنند. در 

کل حل مشکل ازدواج جوانان نیاز به کار آسیب شناسی عمیق دارد.
به�عمل�کار�برآید،�نه�به�حرف��

برگزاری نشس��ت خبری و دم زدن از مش��کات جوانان دردی را دوا 
نمی کند، مسئوالن باید خبر از اقدامات واقعی بدهند، مهم است که آنها 
بگویند چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی می خواهند انجام بدهند، 
در واقع مسئوالن نباید به توصیه و بیان مشکات جوانان بسنده کنند، 
آنها باید با امکاناتی که در اختیار دارند  ازدواج را تس��هیل کنند.جوانان 
از مس��ئوالن توقع دارند در دولت آین��ده،  خبرهایی مانند افزایش وام 
ازدواج، آسان شدن دریافت کمک هزینه ها، ایجاد اشتغال و اختصاص 
تاالرهایی با هزینه کم برای برگزاری جشن ازدواج را بخوانند و بشنوند.

موانع فرهنگی ازدواج جوانان
کمرنگ�شدن�ارزش�های�اخالقی�و�دینی�درجامعه��

۱.گس��ترش فضای بی بندوباری در جامعه ۲. تأثیر  منفی رس��انه ها، 
ماهواره و فیلم های مس��تهجن 3. دسترس��ی راحت تر به راه های غیر از 

ازدواج 4. تفاوت در سطح و نوع دین داری
تغییر�باورها�نسبت�به�ازدواج�و�نقش�زن��

۱.فرهنگ سازی غلط رسانه ها پیرامون زندگی ۲. گسترش فرهنگ 
تجمل گرایی 3. نداش��تن هدف درست و مش��خص از ازدواج 4. انتظار 
زندگی بدون مش��کل و کامًا آماده  ۵. مانع دانس��تن ازدواج نس��بت به 
پیشرفت تحصیلی و دیگر فعالیت ها 6. زیاده طلبی، قانع نبودن، افزایش 
س��طح توقعات ۷. در فکر ازدواج نبودن جوانان در س��ن مناسب ازدواج 
۸. جابجایی نقش زن و مرد و اعتقاد افراطی جامعه به اش��تغال زنان ۸. 

فرهنگ استقال طلبی افراطی خانم ها
باورها�و�آداب�و�رسوم�دست�و�پاگیر�خانواده�ها��

۱. فراوانی رس��وم غیر ضروری )ش��یربها، پاتختی، زیرلفظی، رونما و 
...( ۲. چش��م و هم چش��می، توقعات بی ج��ا و زیاده خواهی 3. فرهنگ 
متفاوت در شهرهای مختلف 4. تکثر فرهنگی در جامعه ۵. باور رعایت 
ترتی��ب فرزندان در ازدواج )وجود خواه��ر و برادر بزرگ تر( 6. به تعویق 
انداخت��ن غیر منطقی ازدواج فرزندان ۷. فرهنگ س��ن باالی ازدواج در 
فامیل ۸. عدم درک ش��رایط زمان حال 9. مانع قلمداد نمودن سربازی 
برای ازدواج به موقع در فرهنگ جامعه ۱0. تفاوت فرهنگ فرد و خانواده 
۱۱. س��ختگیری در خانواده ها و عدم آس��ان گیری در زندگی و ازدواج 
۱۲. فرهنگ پدرس��االری یا مادرس��االری ۱3. تأثیر منفی اطرافیان در 
تأخیر ازدواج ۱4. مهریه های نجومی و س��نجیدن ارزشمندی دختر با 
مهری��ه ۱۵. تفاوت در انتظارات اقتص��ادی حاکم بر جوانان و خانواده ها 

۱6. برخوردار نبودن از حمایت مالی خانواده
عدم�آمادگی�خانواده�برای�ازدواج�فرزندان��

۱. آماده نکردن ش��رایط برای ازدواج فرزندان ۲. عدم توجه به تفاوت 
داش��تن فرزندان در نیازهای جنسی 3. وابستگی بیش از حد جوانان و 
خان��واده به یکدیگر 4. عدم رابطه ی صمیم��ی در خانواده ۵. بی تفاوتی 

خانواده ی جوانان نسبت به حل مشکات آن ها
فقدان�مهارت�های�فردی�برای�زندگی��

۱.آماده نک��ردن جوان برای تش��کیل زندگی یا بچه ب��ارآوردن آن ها 
۲. رش��دنیافتگی و عدم ثبات و اس��تقال فکری جوانان )حمایت های 
افراطی( 3. وجود رفتارهای ناپخته در مواجهه با مشکات و روی دنده ی 
لج افتادن جوانان 4. بی مسئولیتی جوانان ۵. عدم توانایی بروز خود برای 
ابراز نیاز به ازدواج 6. آماده نبودن ش��رایط روانی الزم برای ازدواج ۷. باال 
رفتن س��طح تحصیات بدون باالرفتن س��طح آگاهی ها و مهارت ها ۸. 

نبود فرهنگ مراجعه به مشاور و کمک گرفتن از دیگران برای ازدواج
فقدان�آموزش�مهارت�های�خواستگاری�و�انتخاب��

۱.رد کردن خواس��تگار ب��رای انتخاب مورد بهت��ر ۲. معطل ماندن 
ب��رای ازدواج به خاط��ر پیدا نکردن مورد مناس��ب 3. عدم وجود مراکز 
همس��ریابی مطمئن و کارآمد 4. اهمیت بیش��تر به مادیات در انتخاب 
همس��ر ۵. آرمان گرایی و  فقدان واقع بین��ی در انتخاب 6. توجه بیش از 
ان��دازه به ظواهر در انتخاب همس��ر ۷. وجود ماک ها و معیارهای غلط 
و س��ختگیرانه در انتخاب همس��ر ۸. عدم مهارت خانواده در برخورد با 
خواس��تگار 9. آشنا نبودن فرد با مهارت های خواستگاری ۱0. نداشتن 
ق��درت تصمیم گیری به هنگام و امروز و فرداکردن ۱۱. عدم صداقت در 

خواستگاری

فرهنگ ازدواج
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انقاب که پیروز ش��د کش��ور از جنبه ی عمران و آبادانی و س��طح 
رف��اه عمومی م��ردم وضعیت خوبی نداش��ت. حج��م محرومیت ها و 
مشکات آنقدر بود که جوانان انقابی به صورتی »خودجوش« حرکت 
»محرومیت ُزدایی« را ش��روع کردند: »اول، خود جوان ها شروع کردند، 
خودشان رفتند توی روستاها مشغول خدمتگزاری شدند در آن اوضاع 
بس��یار دش��وار و پیچیده. این حرکت، امام بزرگ��وار را به فرمان جهاد 
سازندگی تشویق کرد.« آنچه که در فرمان تشکیل »جهاد سازندگی« 
امام خمینی رحمه اهلل علیه جلوه ای بارز داشت ، به میدان آوردن »مردم 
و ظرفیت های مردمی« برای حل مش��کات بود: »ما در مشکات باید 
متوس��ل بشویم به ملت... دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و 
بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی 

که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند.« 
حاج�عبداهلل�والی��

یک��ی از جوانانی که فرمان امام رحمه اهلل علیه را عاقانه و عاش��قانه 
ش��نید »عب��داهلل والی« بود. وال��ی برای خدمت یک��ی از محروم ترین 
و دورافتاده تری��ن مناط��ق را انتخ��اب ک��رد؛ منطق��ه ی مح��روم و 
فراموش ش��ده ی بش��اگرد. رهبر انقاب درباره ی او چنین می فرمایند: 
»بعد از انقاب، یک مرد جواِن مؤمِن انقابی پا می ش��ود می رود آنجا، 
همه ی دلبستگی هایش را، از شهر و خانه و زندگی، به مرکز مأموریت 
منتقل می کند و برادرهایش را هم می کش��اند، دنبال خودش می برد... 
ش��ما ]برادران والی[... بی تابلو رفتید و ب��رای خدا کار واقعی کردید.« 
والی عم��ر و زندگی اش را پای عهدش با امام رحمه اهلل علیه گذاش��ت 
و مخلصانه و بدون هیاهو و چشم داش��ت َگرد محرومیت را از چهره ی 

بشاگرد ُزدود.
سیمان�برای�استحکام��

موج دوم سازندگی، باز هم به صورت خودجوش از سوی نیروی مؤمن 
و انقاب��ی در اواخر ده��ه ی ۷0 به راه افتاد و منجر ب��ه صدور فرمان 
»بسیج سازندگی« شد: »این حرکت عظیم بسیج سازندگی و اردوهای 
هجرت... اول از خود جوان ها ش��روع ش��د... در س��ال ۷9 گزارش این 
حرکت زیبا و پرش��کوه به ما رس��ید و منجر ش��د به اینکه پیام بسیج 
س��ازندگی به قاطبه ی جوانان کشور داده شود. یعنی این یک حرکت 
خودجوش مردمی اس��ت.« حرکت��ی که تداوم��ش توصیه ی رهبری 
اس��ت: »این اردوهای جهادی، هم تمرین است، هم خدمت است، هم 
خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه است؛ خیلی چیز باارزشی 
اس��ت. روزبه روز اینها را بتوانید توس��عه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً 
جهاد است؛ کار اس��ت، جهاد است، تاش است، خدمت به محرومین 
است.«  کارهایی که اجری وافر پیش خداوند و جایگاهی بی بدیل برای 
نظام اسامی دارد: »اینجور کارهای بی سروصدا و خاموش و خالصانه، 

نه فقط برای ش��ما پیش خدای متعال درجه و مرتبه درست می کند، 
بلکه در کل بنای جمهوری اس��امی اثر می گذارد، مثل سیمانی است 
ک��ه در یک بنایی تزریق کنند و آنرا مس��تحکم کنند. با انجام اینجور 

کارهای مخلصانه، بنای جمهوری اسامی مستحکم می شود.«
از�حاج�عبداهلل�تا�محسن�حججی��

حاال و پس از گذش��ت س��الیانی از پیروزی انقاب همچنان رویش 
جوان��ان مؤمن و انقابی ادامه دارد: »با این همه عوامل انحراف، با این 
همه انگیزه، با این جبهه ی وس��یع دش��منی و تمرکز روی جوان ها، ما 
یک مجموعه ی بزرگ جوان داریم که مؤمن اند، متدین اند، انقابی اند، 
اهل توّسل اند، اهل شور و عشق به معنویت اند... این چیز خیلی مهّمی 
اس��ت.« جهادگِر شهید »ُحججی«، امتداد حاج عبداهلل والی در دهه ی 
90 شمس��ی اس��ت. محس��ن حججی از جمله جوانان مؤمنی بود که 
توصیه ی رهبری برای حض��ور در اردوهای جهادی و خدمت به مردم 
و به خصوص محرومین را با گوش جان ش��نید و عامل به این رهنمود 
ش��د. ش��هید حججی اهل »کار جهادی« و خدمت ب��ه محرومین در 
زمان��ه ای بود که برخی ها در پ��ی ُزدودن روحیه و جهت گیری انقابی 
و جایگزینی »روحیه ی اش��رافی گری« هس��تند. حججی قبل از آنکه 
یک »ش��هید« باش��د، یک »جهادی« بود. ظهور حججی و حججی ها 
در عرصه ی عمومی کش��ور نشانگر »ماندگاری انقاب« و تداوم جریان 
عظیم انقابی گری در کش��ور است: »]نسل سّوم و چهارم انقاب[ اّول 
انق��اب را ندیده اند، امام را ندیده ان��د، دوران دفاع مقّدس را ندیده اند، 
دوران تلخ و س��یاه اختناق زمان طاغ��وت را ندیده اند اّما می آیند ]در 
میدان[... معنایش چیس��ت؟... معنایش این اس��ت که انقاب روینده 
اس��ت، بالنده اس��ت، اینها رویش های جدید انقابند؛ این نسل سّوم و 
چهارم انقاب اس��ت که دارد می آید و در مقابل دش��من می ایستد و 
حرف قاطع خودش را می زند.« و اینگونه بود که جواِن جهادگر دهه ی 
چهارم انقاب »حجت خداوند« ش��د در مقابل چشم همگان: »شهید 
ُحَججی را خدای متعال مثل یک حّجتی امروز در مقابل چش��م همه 

گرفت.«

 تا اسم دهه هفتادی ها می آید همه یاد شاخ های اینستاگرام می افتند 
و کس��ی گوش��ه ذهنش هم فکر نمی کند که ش��اید بعض��ی از این دهه 
هفتادی ه��ا در آن س��وی مرزها برای زنده نگه داش��تن اس��ام در حال 
دفاع و جنگیدن هستند. آری دهه هفتادی ها در حال جنگیدن هستند.

رهبر معظ��م انقاب می گویند: »خرمش��هرها در پیش اس��ت«؛ آن 
روزه��ای دف��اع مقدس هم هم��ان دهه چهل و پنجاه یی ه��ا نقش دهه 
هفتادی ه��ای ای��ن دوره را ب��ازی می کردند و در جبهه ه��ای حق علیه 
باطل از مرز و بوم کش��ور با خون خود دفاع می کردند. ش��هیدان عباس 
دانش��گر، احمد مکی��ان، محمدرضا دهق��ان، محمد امی��ن کریمیان، 
مصطفی موس��وی، جهاد مغنیه، سعید مسلمی، عا حسن نجمه، احمد 
مشلب، حس��ین معز غامی، س��عید بیاضی زاده، سجاد زبرجدی، سید 
محمدحسین میردوس��تی، امیر علی محمدیان، محسن حججی و... از 
ده��ه هفتادی های ناب روزگار بودند؛ دهه هفتادی هایی که روی همه را 

سفید کردند و شاخص ترینشان شهید »محسن حججی« نام گرفت.
محس��ن ُحجج��ی متولد ۱3۷۱ خورش��یدی در نجف آب��اد اصفهان 
اس��ت؛ از نیروهای ایرانی مدافع حرم بود که در مرداد ۱396در عملیاتی 
مستش��اری در منطقه الَتْنف )منطقه مرزی بین سوریه و عراق( به دست 
نیروه��ای داعش به اس��ارت درآمد و پس از دو روز به  ش��هادت رس��ید، 
نیروه��ای منحوس داعش س��ر از ت��ن وی جدا کردند و ب��ار دیگر چهره 

خبیثشان را به عالم نشان دادند.
حضرت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی در 
واکنش به ش��هادت این دهه هفتادی فرمودند: ش��هید حججِی عزیز در 
دنیایی که روزنه های اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود دارد، چنین 
درخشید و خداوند او را همچون حجتی در مقابل چشم همگان قرار داد.  
یادمان نرود که این جوانان هم از لذت های دنیوی استفاده می کردند و به 
قول حمید داودآبادی رزمنده جانباز و نویسنده کتاب های دفاع مقدس: 
»ای��ن جوانان خیلی زرنگ تر از ما بودن��د؛ اینها اول »جهاد اکبر« کردند 
و بعد به دنبال »جهاد اصغر« رفتند در صورتی که ما در آن س��ال ها فکر 
می کردیم باید اول »جهاد اصغر« کنیم و بعد »جهاد اکبر«.« این جانباز 
دفاع مقدس با  اش��اره به خصوصیات جوانان دهه هفتاد به ویژه شهیدان 
ای��ن دهه گفت: »این جوان��ان در رکاب علی)ع( می جنگند، اینها در اوج 
عش��ق و زیبایی درست لحظه ای که تازه ازدواج کردند و نهایتا یک فرزند 
یکی دو س��اله دارند به بلوغ فکری کامل رس��یده و می روند دنبال لذت 
بیشتر و عمیق تر.« نویسنده کتاب »دیدم که جانم می رود« خاطرنشان 
ک��رد: »همین کتاب های دفاع مقدس، س��فرهای راهی��ان نور و روایات 
خالصی که از س��ال های جنگ برای این جوانان بیان ش��ده است، آنها را 
تش��نه جهاد و نبرد کرده است، برای همین است که رهبر معظم انقاب 

هم بر سفرهای راهیان نور تاکید کرده اند چراکه این نسل و نسل گذشته 
را بهم پیوند می دهند و ثمره اش می ش��ود ش��هید محس��ن حججی.« 
داودآبادی با  اش��اره به ش��باهت اعزام افراد در دوران دفاع مقدس و زمان 
فعلی گف��ت: »در دوران دفاع مق��دس جوانان شناس��نامه های خود را 
دستکاری می کردند تا بتوانند به جبهه ها بروند و در این زمان این جوانان 
حتی حاضرند تابعیت خودش��ان را تغییر دهند تا بتوانند از لش��کرهای 
دیگر اعزام شوند؛ البته آن زمان رفتن به جبهه ها کمی راحت تر بود و االن 
شرایط اعزام خیلی سخت تر شده است، اما با این تفاصیل این بچه ها حتی 
حاضرند هزینه س��فر را هم از جیب خود پرداخت کنند و برای جنگیدن 
و دفاع از عقاید و کشورش��ان به جبهه بروند.« این روزها به شهیدانی که 
برای دفاع از حرم آل اهلل در مرزهای س��وریه و عراق به شهادت می رسند 
می گویند »ش��هید مدافع حرم« با یکی از خانواده های همین ش��هدا که 
صحبت می کردم تاکید داش��ت که: »لفظ بهتری برای این ش��هیدان به 
کار ببرید؛ »محمودرضا« همیشه برای همرزمانش که شهید شده بودند 
از لفظ »ش��هدای مقاومت« اس��تفاده می کرد.« احمدرضا بیضایی برادر 
ش��هید مقاومت »محمودرضا بیضایی« از خاطرات برادرش می گوید؛ از 
زمان هایی می گوید که این جنگ ها در کش��ور به صورت رس��می علنی 
نشده بود و مس��ئوالن برای اینکه مردم بهتر فداکاری های این شهیدان 
را درک کنند به ش��هیدان »مقاومت« می گفتند: »شهید مدافع حرم«. 
این برادر ش��هید می گوید: »من برای شهادت محمودرضا حس مصیبت 
نداشتم و االن هم ندارم. محمودرضا یک سال قبل از شهادتش، »شهید« 
بود، من مدام با حس اینکه کنار یک ش��هید نشس��ته بودم و با وی حرف 
می زدم یا غذا می خوردم یک سال آخر را با برادرم بودم. برای همین وقتی 
ش��هید شد یکهو دیدم فقط جس��مش از میان رفت.« بیضایی با  اشاره به 
شهادت ش��هید محس��ن حججی می گوید: »وقتی خبر شهادت شهید 

»محسن حججی« را شنیدم خیلی غمم گرفت، چون روزهای قبل خبر 
اسارتش را ش��نیدم و از لحظه شنیدن خبر اسارتش مدام برای آزادیش 
دعا می کردم و زمانی که خبر شهید شدنش را شنیدم انگار که مصیبتی 
بر من وارد شد؛ بله خبر شهادت شهید »محسن حججی«مصیبت خیلی 
سنگینی برایم بود.« برادر شهید مقاومت »محمودرضا بیضایی« تصریح 
کرد: تعداد زیادی ش��هید در دوران دفاع مقدس و قبل از آن داشتیم که 
ذبح شدند اما آن زمان ها دشمنان ما این طور رسانه و تجهیزات نداشتند 
که به ما نش��ان دهند چه بایی بر سر شهیدانمان می آورند. شاید ندانید 
که بعضی از پاسدارهای ما را »ضد انقاب« در کردستان با وضع فجیعی 
ذبح کرده بود؛ مثا با موزائیک یا چیزی که تیز نباشد سر از بدن پاسدارها 
جدا می کردند؛ کاش آن زمان که سر بیسیمچی ما را در عملیات »والفجر 
مقدمات��ی« بریدند تا کدهای بیس��یمی را که بلعیده بود از حلقومش در 
بیاورند هم دوربینی بود تا جنایات و بی رحمی های آنها را به جهان نشان 
ده��د.  کام آخ��ر؛ این روزها خیلی ها قصد دارند تا با بیان ش��بهاتی اجر 
این ش��هیدان را غیرمستقیم زیر س��ؤال ببرند اما یادمان نرود که حادثه 
تروریستی تهران که چند ساعت هم بیشتر طول نکشید نمونه کوچکی 
از اتفاقات مرزهای عراق، شام و سوریه بود؛ مرزهایی که با ایران تنها چند 
س��اعت فاصله دارند و اگر این شهیدان نبودند داعشیانی که پشتشان به 
آمریکا و اسرائیل گرم است خاک ایران را به توبره می کشیدند و به احدی 
رحم نمی کردند. ش��اید بد نباشد بعضی از مس��ئوالن و آقایان که مست 
قدرت شدند بدون هیچ همراه و دوربینی به خانه این جوانان شهید بروند 
و پای صحبت هایش��ان بنشیند؛ ش��اید بتوانند حداقل در روش تربیت 

فرزندانشان تجدیدنظر کنند.
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 بنای جمهوری اسالمی را مستحکم می کند


