
 سال اول  21 مرداد 96  16 صفحه  500 تومان

 دیدار 
 کارگزاران حج با
 رهبر معظم انقالب

 برجام
 نقض شده است

3 11

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست!

حمایت ایران برای مقابله با 
داعش و تحوالت منطقه

از مردم ساالری تا ژن ساالری

اصل نانوشته در جنگ اقتصادینفوذ به کشورها با شعارهای زیبا

سهم ایران از 
اقتصاد بین الملل 

چقدر است؟

وقت آن است صریح تر باشیم

 تأملی بر استدالل استعاری
 آتش به اختیار

سرمقاله

تیتر هفتهیاد داشت هفته

گزارش

سر خط خبر

مسئولیت سنگین و حساس در 
انتظار کابینه جدید برای حل 

2مشکالت مردم

بایسته هاى تشکیل کابینه دوازدهم

4

5

6

8

7

10

9

12

13
2

در تاريخ انقالب اسالمي، دوازده تنفيذ صورت گرفته که چهار بار آن توسط 
ام��ام خميني رحمه اهلل عليه و هش��ت بار ديگر آن توس��ط رهب��ر انقالب انجام  
بوده اس��ت. س��ؤالي که ممکن اس��ت درباره ي تنفيذ مطرح شود اين است که 
آيا تنفيذ، صرفاً يک مراس��م رس��مي و ظاهري است يا از يک فلسفه و ضرورت 
انديشه اي و مبنايي برخاسته است؟ دراين باره، گروهي معتقدند تنفيذ صرفاً به 
دليل احترام به جايگاه ولي فقيه و تأکيد قانون اساس��ي بر آن اس��ت که برگزار 
مي ش��ود. به عقيده ي اينان، همان رأيي که مردم به ش��خص منتخب داده اند 
کفايت  کرده و رئيس جمهور با همين رأي مي تواند کار خود را آغاز کند. گروهي 
ديگر نيز معتقدند که تنفيذ مظهر »اسالميت« نظام جمهوري اسالمي است و 
بنابراين به همين علت، تنفيذ مراسمي تشريفاتي نيست. از اين منظر، برگزاري 
انتخابات، جلوه ي »جمهوريت« نظام و تنفيذ ولي فقيه، مظهر »اس��الميت« آن 

است. بنابراين هردوي اين ها در کنار هم بايد باشند.
س��ؤالي که در اين ميان ممکن است پيش آيد اين است که آيا حکم تنفيذ، 
جزو »تکاليف« رهبري به حس��اب مي آيد يا جزو »حقوق« او؟ برخي معتقدند 
ولي فقي��ه تکليف دارد بر آنکه رأي مردم به فرد منتخب را تنفيذ کند و برخي 
نيز معتقدند که اين موضوع جزو حقوق او است و بنابراين مي توانند آن را انجام 

بدهند يا ندهند.
اين دو نگاه، اگرچه ممکن است، وجوهي از حقيقت را در خود داشته باشند، 
ام��ا ديدگاه کاملي نيس��ت. اصلي ترين دليل آن هم اينک��ه ازنظر رهبر انقالب، 
اساساً دو مقوله ي جمهوريت و اسالميت، در نظام مردم ساالري ديني جداي از 
هم نيس��تند: »مردم ساالرِي ما از دل اسالم جوشيد. بارها عرض شده است که 
اين جور نيس��ت که وقتي ما مي گوييم مردم س��االري ديني، اين به معناي يک 
ترکيب انضمامي بين مردم س��االري با يک مفهومي اس��ت و دين با يک مفهوم 
ديگري؛ اين نيس��ت. مردم ساالري ما از دين سرچشمه گرفته است، اسالم اين 

راه را به ما نشان داده است.« 
ازنظ��ر رهب��ر انقالب، اص��ل انتخابات و مش��ارکت م��ردم در آن، هم مظهر 
جمهوريت نظام و هم اسالميت آن است. به عبارت ديگر، اساساً اين جمهوريت، 
برخاس��ته از متن اسالميت است. بنابراين انتخابات بدان دليل برگزار نمي شود 
که صرفاً گفته ش��ود نظام سياسي کشور، جمهوري است، بلکه رهبر انقالب به 
آن دلي��ل بر آن تأکيد مي کنند و حتي يک روز هم، زمان مقرر آن را به تأخير 
نمي اندازند چون که برخاس��ته از متن انديش��ه ي اسالمي است. »افرادى گمان 
نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى کرد 
با تفکر اسالمى و شريعت اسالمى؛ نه، اگر انتخابات و مردم ساالرى و تکيه ى به 
آراء مردم، جزو دين نمي بود و از ش��ريعت اسالمى استفاده نمي شد، امام هيچ 
تقيدى نداشت.«  تنفيذ نيز، هم جلوه ي اسالميت و هم جمهوريت مردم ساالري 
ديني اس��ت. توضيح آنکه در چنين نظامي، براي تعيين رئيس جمهور، مراحل 
مختلفي مانند ثبت نام نامزدها، تأييد نامزدها توس��ط ش��وراي نگهبان، شروع 
تبليغات انتخاباتي، برگزاري انتخابات، اعالم نتيجه توس��ط وزارت کشور، تأييد 
صحت نتايج انتخابات توس��ط ش��وراي نگهبان و نهايتاً تنفيذ رهبر انقالب طي 
مي ش��ود. بنابراي��ن در نظام مردم س��االري ديني، آخرين حلق��ه  از حلقه هاي 
فرآين��دي که براي انتخاب رئيس جمهور طراحي ش��ده اس��ت ب��ا حکم تنفيذ 
ولي فقيه به کمال خود مي رس��د. مبتني بر همين نگاه و در جواب به پرس��ش 
دوم نيز مي توان چنين گفت که تنفيذ، هم تکليف ولي فقيه، و هم حق او است. 
تنفيذ حق ولي فقيه اس��ت و به همين دليل، هميشه شروطي براي تداوم حکم 
تنفيذ، توسط امام خميني)ره( و رهبر انقالب در متن آن گنجانده شده است.

از س��ويي ديگ��ر، تنفي��ذ، تکلي��ف ولي فقي��ه اس��ت. در حقيقت ب��ا تنفيذ 
رئيس جمه��ور، ولي فقيه رأي مردم را »تثبيت«  مي کند و اجازه ي تعرض به آن 
را به هيچ احدالناسي نمي دهد. کمااينکه در موسم برگزاري انتخابات نيز رهبر 
انق��الب صراحتاً اعالم کردند که در حين انتخابات، »فقط يک جا بنده دخالت 
مي کنم و آن جايي اس��ت که کس��اني بخواهند در مقابل رأي مردم و انتخاب 

مردم بِايستند و با مزاحمت در مقابل رأي مردم، رأي مردم را بشکنند.«

رئیس جمهور پاسخگو و دولتی قوى
نظام جمهورى اسالمى بر پايه مردم ساالرى دينى بنا نهاده شده است و 
بر اين اساس مردم يکى از دو رکن اين نظام محسوب مى شوند، جمهورى 
اسالمى در طول نزديک به 40سال نشان داده است که به اين رکن باورى 

واقعى دارد نه ظاهرى.
حمايت رهبران انقالب اس��المى از همه روساى جمهور و به ويژه دعوت 
رهبرانقالب از غيرمعتقدين به انقالب براى شرکت در انتخابات و اعتمادى 
که آن ها  به اين دعوت پيدا کردند،   نش��ان مى دهد که جمهورى اسالمى 
به مردم و راى آن ها  با هر س��ليقه، ب��اورى عميق دارد امرى که حتى در 
بسيارى از کشورهاى به ظاهر دموکراتيک حقيقى نيست و تصويرى  رسانه 

ساخت دارد.   
در ط��ول اين س��ال ها  چه  زمان��ى که اصل نظام به رفراندوم گذاش��ته 
ش��د و چه در طول انتخابات هاى مختلف، رهبران جمهورى اسالمى نشان 
داده اند که وسوس��ه کارآمدى بيشتر آن ها  را از »مردم باورى« دور نکرده 
اس��ت. در اين نگاه نظام مردمس��االر جمهورى اسالمى، تاکيد دارد که قوه 
مجريه طبق سازوکارهاى مش��خص )که اسالميت نظام را تامين مى کند( 
بايد توسط مردم انتخاب شود. انتخاب قوه مجريه توسط مردم در مقايسه 
با اين حالت که فردى با بررسى هاى کارشناسى تر و دقيق تر بر سر اين قوه 
منصوب ش��ود، از احتمال ناکارآمدى باالترى برخوردار است اما جمهورى 
اسالمى تاکيد داشته است که زمام امور اجرايى کشور به دست خود مردم 
س��پرده ش��ود چرا که اوال باور دارد در يک برآيند کلى هنگامى که مسير 
درس��ت طى شود، تش��خيص مردم ايران به صالح نزديک تر است و ثانيا 
ضرورى اس��ت که رئي��س جمهور خود را به مردم به عن��وان ولى نعمتان 

نظام، پاسخگو بداند.
رد ش��ايعه هماهنگى  کابينه با رهبر انقالب را نيز از همين دريچه بايد 
دانس��ت. درس��ت اس��ت که مردم به دليل اين که کارآمدى دولت در حل 
مس��ائل و مشکالتش��ان را طلب مى کنند، عالقه دارن��د رئيس جمهور در 
انتخاب کابينه با رهبرى انقالب به طور کامل  هماهنگ باشد اما مصلحت 
کالن مردم در اين است که براى تقويت احساس پاسخگويى رئيس جمهور 
به مردم، اين هماهنگى بيش از يک مشورت کارشناسى نباشد بجز در چند 
وزارت خانه اى که قانون اساس��ى از رهبرى مطالبه مسئوليت کرده است و 

ضرورت مديريت مناسب هماهنگى بيشتر را ايجاب مى کند.
رايزنى ها براى تش��کيل کابينه دوازدهم آخرين مراحل خود را س��پرى 
مى کن��د و آنچه در روزهاى آينده تعيين کننده خواهد بود، اوالً س��خنان 
مقام معظم رهبرى در مراس��م تنفيذ اس��ت که خطوط کلى حرکت دولت 
دوازده��م و انتظ��ارات و تکاليف آن را ترس��يم خواهند ک��رد و در مرحله 
بع��د و پس از انجام تحليف رئي��س جمهور و معرفى کابينه، اين مجلس و 
نمايندگان ملت هس��تند که بايد به تکليف خود در تشکيل دولتى قوى و 
کارآمد عمل کنند. دولت دوازدهم حسب وعده هاى انتخاباتى رئيس جمهور 
و انتظ��ارات عموم��ى، آنچه را بايد وجهه همت خوي��ش قرار دهد، احياى 
اقتصادى کش��ور و رفع معضالت و مش��کالت معيشتى و اشتغال است که 

متاسفانه پس انتخابات، با موج جديد گرانى ها نيز تشديد شده است.
برون رف��ت از اين بحران، همانگونه که پيش از اين هم بارها بر آن تاکيد 
ش��ده، وجود کابينه و دولتمردانى کارآزموده و کارآمد اس��ت که با انگيزه 
خدم��ت به مردم و حل مش��کالت کش��ور قبول مس��ووليت کنند. برخى 
جريانات سياس��ى در تالشند تا هر چه بيشتر از کابينه جديد سهم خواهى 
کنند و به نمايندگى از 23 ميليون نفرى که به رئيس جمهور منتخب رأى 
داده اند، با بازتفسير آراى آن ها، رفتارهاى دولت جديد را منطبق بر منويات 
خويش س��ازند. خبرهاى پيدا و پنهان نش��ان دهنده به س��رانجام رسيدن 
تقريبى ترکيب کابينه جديد و تغييرات عمده در بخش هاى مختلف آن از 
جمله وزارتخانه هاى اقتصادى اس��ت. توقع مردم، داشتن دولتى کارآمد و 
قوى است که بيش از آن که چشم اميدش به فالن جريان يا چهره سياسى 
باش��د، حل مش��کالت فورى را در اولويت عمل و اقدام خويش قرار دهد. 

فصل انتخابات تمام شده و اکنون فرصت کار است.

جایگاه تنفیذ در نظام مردم ساالری دینی

حلقه مکمل در تثبیت رأی مردم

ظرفيت هاى درونى اقتصاد ايران نيز توانايى فرصت براى دفاع مقدس 
اقتصادى را بيش از پيش فراهم مى س��ازد. اي��ران  با ۹.۱ درصد منابع 
نفت��ى جهان، دومي��ن دارنده مناب��ع نفتى در جهان بعد از عربس��تان 

سعودى، و دارنده دوم مخازن گازى در جهان به حساب مى آيد و ...

القاى تفکر اقتصاد مقاومتى يک تدبير هوش��مندانه اس��ت که توسط 
مقام معظم رهبرى مطرح شده است تا مردم و مسوولين به طور جدى 

به اين مسأله توجه کنند.

 متخصص��ان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانى ش��ده امروز جز با 
رقابتى کردن اقتصاد دستيابى به رشد باالتر امکان پذير نيست. 

اين از تراژدى هاى دموکراسى است که گاهى جاى خيلى از چيزها را با 
همديگر عوض کرده و نمود عينى اى وارونه از برداش��ت هاى ذهنى نسبت 

به خود را نشان داده است.

انتخابات رياست جمهورى يکى از مهم ترين انتخابات ها در جمهورى اسالمى 
اس��ت که زمام قوه مجريه کش��ور را براى چهار س��ال در اختي��ار يک فرد قرار 
مى دهد. روند رسمى هر انتخابات رياست جمهورى از ثبت نام کانديداها شروع و 

با تشکيل کابينه پايان مى  يابد.

تي��م اقتصادى دول��ت دوازدهم بايد باور داش��ته 
باش��د که اقتصاد ملى ما آس��يب پذير است و دولت 

دوازدهم مسيرى سختى پيش رو دارد ...

سرلشکر قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى در مراسم چهلمين روز شهادت سردار شعبان نصيرى، سخنان 
بسيار مهمى درباره تحوالت منطقه به خصوص عراق و سوريه، بيان کرد.  
حشد الشعبى، کمک ها و حمايت هاى ايران، نقش آيت اهلل سيستانى 
در تحوالت عراق، وضعيت داعش در منطقه و . . .، مهمترين محورها و 

بخش هاى سخنان فرمانده نيروى قدس سپاه بود.

 پس از بيانات رهبر انقالب در ديدار با معلمان پيرامون سند آموزشى 
2030، س��رانجام اجراى اين سند آموزش��ى در جلسه ى شوراى عالى 
انقالب فرهنگى لغو شد. اما اين سند، تنها بخشى از يک برنامه جامع و 
فراگير بوده است. همان طور که رهبر انقالب در ديدار با اساتيد دانشگاه 
نيز به آن اش��اره کرده و فرمودند: »اين جزئى از يک س��ند باالدس��تِى 
س��ازمان ملل سند توسعه ى پايدار است که يک بخش آن همين سند 

2030 مربوط به آموزش  وپرورش است.

مفهوم استعارى »آتش به اختيار« که در طول عمر نزديک به بيست 
روزه  ى خ��ود بحث  ها و گفت وگوهاى فراوانى را دامن زده، با اس��تدالل 
جديد رهبر انقالب در دومين خطبه  ى نماز عيد فطر وارد مرحله  اى تازه 
شده است. ما اکنون با مضمونى مواجهيم که پس از طرح و تکوين اصل 
ايده، با بيان تتمه  اى در باب چه هس��تى و چه نيستى، بيش از گذشته 
تکميل و تأييد شده است. اگر چه »آتش به اختيار« استداللى استعارى 
و ب��ا عمرى کمتر از يک ماه اس��ت اما به معان��ى اى داللت مى  دهد که 
در نظري��ه ى رهبر انقالب پيرامون تغيير و انقالب اجتماعى، اهميتى و 

تداومى پيوسته دارد.

مجلس تنفیذ، نماد مردم ساالری است
رهبر معظم انقالب : یکی از موارد اهمیت این مراسم، آغاز دوره مدیریتی جدید در کشور است که امید 
می رود رئیس جمهور محترم و مسئوالن همراه ایشان در دوره جدید، با ابتکار ها و توانمندی هاِی بیش از 

گذشته، مطالبات مردم را برآورده و آنان را خرسند کنند.



رهبر انقاب اس��امی در این مراسم در س��خنانی با تبریک ایام 
می��اد حضرت امام رضا)ع(، تقارن مراس��م تنفیذ با ایام والدت آن 
حضرت را مایه برکت خواندند و با اش��اره به اهمیت باالی جلس��ه 
امروز، خاطرنش��ان کردند: یکی از موارد اهمیت این مراس��م، آغاز 
دوره مدیریتی جدید در کش��ور است که امید می رود رئیس جمهور 
محت��رم و مس��ئوالن همراه ایش��ان در دوره جدید، ب��ا ابتکار ها و 
توانمندی هاِی بیش از گذش��ته، مطالبات م��ردم را برآورده و آنان 

را خرسند کنند.
ایش��ان، دومی��ن جنبه اهمیت بس��یار زی��اد جلس��ه تنفیذ را، 
»نقش آفرینی مردم در انتخاب مدیران طراز اول کشور« برشمردند 
و افزودن��د: این مراس��م تنفیذ، دوازدهمین مراس��م بعد از پیروزی 
انقاب اس��امی است که نش��ان دهنده تأثیرگذاری رأی و گزینش 
مردم اس��ت که این دس��تاورد بزرگ، به برکت انقاب، محقق شده 

است.
رهبر انقاب اس��امی با اشاره به تشکیل ده دوره مجلس شورای 
اسامی، پنج دوره شورای اسامی شهر و روستا و پنج دوره مجلس 
خب��رگان، ب��ا رأی مردم از ابت��دای انقاب تاکن��ون گفتند: قبل از 
پیروزی انقاب به واس��طه وجود دیکتاتوری، مردم هیچ نقش��ی در 
تعیین مدیران کش��ور نداش��تند اما به برکت انقاب اسامی و عزم 
راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی پایان، شجاعت بی نظیر مرد بزرگی 
همچون امام راحل، مردم از حاشیه به متن آمدند و صاحب اختیار 

شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: نسل جدید و جوانان 
کش��ور، دوران قبل از انق��اب را ندیده اند ام��ا نقش آفرینی مردم 
در حکومت، دس��تاورد عظیمی است که امام بزرگوار توانست با به 
حرکت در آوردن اقیانوس ملت، به سالها و قرنها حکومت سلطنتی 
و وراثتی و دخالت و س��لطه بیگانگان پایان و جهت حرکت کشور و 

ملت را تغییر دهد.
ایشان با تأکید بر اینکه مردم و مسئوالن باید به چهار دهه »مردم 
س��االری دینی و نقش آفرینی مردم در ش��ئون کشور و در انتخاب 
مس��ئوالن« افتخ��ار کنند، گفتند: مس��ئوالنی ک��ه در دوره جدید 
مش��غول به کار خواهند ش��د، میراث دار چهل س��ال تاش و ابتکار 
مس��ئوالن مختلفی هس��تند که زیربناهای علم��ی، عملی و فکری 

فراوانی را بوجود آوردند که قبل از انقاب مطلقاً وجود نداشتند.
رهب��ر انق��اب اس��امی، این زیربناه��ا را س��کوهای پرش ملت 
به س��وی آینده خواندند و تأکید کردند: مسئوالن جدید و همراهان 
رئیس جمهور محترم، باید از چهار دهه تجربه و توانایی های متراکم 
استفاده کنند و با افزودن بر این سرمایه ملی، آن را تحویل مدیران 

بعدی دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تربیت نسل های جدید با تفکر انقابی 
و سرش��ار از انگیزه و آمادگ��ی برای کار را یک��ی از برکات انقاب 
اس��امی برش��مردند و با توصیه به مس��ئوالن برای استفاده از این 
ف��رآورده عظی��م، افزودند: یک��ی دیگر از دس��تاوردهای چهار دهه 
مدیریت نظام جمهوری اسامی، تعامل ملت ایران با دنیا و در عین 
حال مقابله جدی با نظام س��لطه و ایس��تادگی در برابر ترفندهای 

بدخواهان بوده است.
ایشان در همین بخش خاطرنشان کردند: یکی از نکاتی که اصرار 
بر تکرار آن دارم تا از ذهن ها فراموش نشود، غافل نشدن از »حضور 

و ترفند دشمن« است.
رهب��ر انقاب اس��امی گفتند: هیچ گاه نبای��د فراموش کنیم که 
دشمن، مشغول طراحی و دشمنی است اما در چهار دهه گذشته به 

فضل الهی، ملت و مسئوالن، آبدیده تر شدند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به وجود تحریم ها از ابتدای 
پیروزی انقاب اسامی و بویژه در سالهای اخیر خاطرنشان کردند: 
اگرچه تحریم ها مش��کاتی را بوجود آورد اما موجب ش��د توجه ما 
به ظرفیت ها و توانایی های داخلی معطوف ش��ود و از آنها استفاده 
کنیم و به همین علت امروز برغم خواست دشمن، ایران، به مراتب 

قوی تر و مقتدرتر از سالهای اول انقاب است.
ایشان با اشاره به انواع ترفندها در طول سالهای گذشته، افزودند: 
در این س��الها، برخی ها همچون مسئوالن فعلی امریکا، به صراحت 
با ملت ایران دش��منی کردند و ترفند برخی ها هم همچون دس��ت 
چدنی در دستکش مخملی بود اما همه این طراحی ها موجب شد 
اعتماد به نفس مردم و مس��ئوالن افزای��ش یابد و راههای مقابله با 

ترفندهای دشمن را بیابند.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر اینکه جمهوری اس��امی هیچ 
هراسی از ترفندهای بدخواهان ندارد و بواسطه ظرفیت های فراوان 
کش��ور، راههای مقابل��ه با آن را می داند، گفتند: مس��ئوالن دولت 
جدید بدانند که س��کاندار چنین نظام پر ظرفیت و پر اس��تعدادی 

هستند و باید با شناخت این استعدادها، از آنها بهره برداری شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دولتمردان جدید را به »تکیه بر هویت 
انقابی، کار جهادی و بهره مندی از حمایت مردمی و س��رمایه های 
مادی و معنوی کش��ور« توصیه کردند و در بیان س��ه جهت گیری 
دولت آینده افزودند: »پرداختن به مش��کات مردم بویژه مشکات 
معیش��تی و اقتصادی« به عنوان اولویت اصلی، »تعامل گسترده با 
دنیا و ارتباطات وس��یع با ملتها و دولتها«، و »ایس��تادگی همراه با 

صابت و قدرت در مقابل س��لطه طلبان«، س��ه جهت گیری اصلی 
است که باید به طور همزمان در دستور کار دولت باشد.

رهب��ر انقاب اس��امی، رژیم ایاالت متحده امری��کا را متجاوزتر 
و وقی��ح تر از همه س��لطه طلبان دانس��تند و تأکی��د کردند: چهار 
دهه فعالیت بین المللی نش��ان داده است که هزینه تسلیم در برابر 
قدرتهای زورگو به مراتب بیش��تر از هزینه ایس��تادگی در برابر آنها 

است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه »تس��لیم«، ملتها را 
بیچاره و مسیر پیش��رفت را به روی آنها مسدود می کند، افزودند: 
جمهوری اسامی به توفیق الهی، هیچگاه در مقابل استکبار و نظام 
سلطه تسلیم نش��ده و بر سر خواسته های آنها سازش نکرده است 
و به برکت ایثار و فداکاری ش��هدا، امروز عاوه بر اقتدار و پیشرفت 

بیشتر، شعارهای خود را نیز برجسته تر کرده است.
رهب��ر انقاب اس��امی در ادامه ده توصیه ب��ه رئیس جمهوری 

محترم و همکاران ایشان، بیان کردند.
»امانت دانس��تن مس��ئولیت و امانتداری آن«، »اولویت بندی در 
برنام��ه ریزی ها و هزینه کردها بویژه تاش برای ریش��ه کنی فقر و 
فس��اد«، و »حرکت براساس برنامه ششم«، سه توصیه اول حضرت 

آیت اهلل خامنه ای بود.
ایش��ان در بی��ان توصیه چهارم گفتن��د: »اتحاد مل��ت« را مهم 
بشمارید و حفظ کنید و مراقب باشید، التهاب آفرینی و دو دستگی 

مضر میان مردم ایجاد نشود.
ایشان با اشاره به سایق مختلف مردم خاطرنشان کردند: بگذارید 

مردم با سایق مختلف، زندگی آرامی در کنار یکدیگر داشته باشند.
رهبر انقاب اس��امی در توصیه پنجم خطاب به رئیس جمهور و 
دولت آینده، گفتند: از نظرات مخالف آش��فته نشوید، زیرا در کارها 
و وظایف سنگین، نقص وجود دارد و باید با پذیرش و تحمل انتقاد، 

اجازه دهید منتقدین، دیدگاههای خود را بیان کنند.
ایشان در توصیه بعدی خود، دولتمردان را به رفتن به میان مردم 
و برقراری ارتباط بی واسطه با آنان سفارش کردند و در بیان توصیه 
هفتم، افزودند: قدر نیروهای مؤمن، انقابی و پرانگیزه را بدانید زیرا 
همین نیرهای انقابی هس��تند که در مش��کات، کشور را حفظ و 

سینه سپر می کنند.
توصیه هش��تم رهبر انقاب اسامی به مس��ئوالن، از یاد نبردن 
دشمنِی دشمنان بود که گفتند: همواره در تصمیم گیریها و تعامل 
های بین المللی به یاد داش��ته باش��ید که دشمن همه توان خود را 
برای نابودی ش��ما بکار گرفته اس��ت و از هر بهانه ای هم اس��تفاده 

می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به جنجال های اخیر درخصوص پرتاب 
موشک ماهواره بر به فضا اشاره کردند و افزودند: پرتاب این موشک 
ماهواره بر، یک کار علمی و فنی و معمول و البته الزم برای کش��ور 

بود اما در همین موضوع نیز جنجال بپا کردند.
توصی��ه بعدی رهب��ر انقاب ب��ه دولت مردان، ل��زوم کار قوی و 
جهادی و حس��اب ش��ده در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی 
و حفظ هویت اسامی و انقابی برای مقابله با ترفندها و بهانه های 

بدخواهان و پاسخ به آنها بود.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای در بیان دهمین و آخرین توصیه خود 
خطاب به مس��ئوالن گفتند: به خدا ت��وکل کنید و به وعده نصرت 
الهی باور داش��ته باشید.ایش��ان در پایان با تأکید بر اینکه نباید در 
مقابل دین ستیزان و قانون شکنان آرام نشست، خاطرنشان کردند: 

بدانید که آینده متعلق به شماست.
در این مراس��م همچنین آقای روحانی رئیس جمهور در سخنانی 
با تبریک والدت با سعادت امام رضا علیه السام، با اشاره به پیروزی 
انقاب اسامی، و رهاورد امام بزرگوار برای مردم یعنی خودباوری، 
عزت، اس��تقال و آزادی، افزود: برای س��اختن آینده ای که تجلی 
آزادی، امنیت، آرامش و پیش��رفت باش��د، ناگزیر از اتکاء بیشتر به 

توانمندی های بی پایان ملت هستیم.
آقای روحانی، »ریش��ه کنی فقر و فس��اد«، »مهار تورم«، »رش��د 
اقتصادی«، »سربلند شدن ایران در محافل بین المللی« و »دستیابی 
به بازار منطقه و جهان« را جزو حقوق مردم دانست و افزود: »رشد 
فضای آزاد و معنوی«، »دسترس��ی آسان به اطاعات«، »برابری در 
برابر قانون«، »داش��تن آینده ای مطمئ��ن«، »اظهار نظر و گفتگو«، 

و »در جریان امور کشور قرار گرفتن«، نیز از حقوق مردم است.
رییس جمهور با اش��اره ب��ه امانتداری نظام در قب��ال آراء مردم، 
خاطرنش��ان کرد: مردم در این انتخابات با زبان رأی، دوباره با نظام، 
رهب��ری، دولت و منتخب خود، تجدید پیم��ان کردند و اکنون بار 

مسئولیت بر دوش ماست.
آق��ای روحانی، »مردم س��االری دین��ی« را از ب��رکات جمهوری 
اس��امی خواند و گفت: بدون ش��ک این دس��تاورد بزرگ، مرهون 
راهبری امام راحل و رهبر معظم انقاب اس��امی اس��ت که با نگاه 
راهبردی و مش��ی پدرانه و با سعه صدر، بستر رشد فرزندان انقاب 

با سایق سیاسی مختلف را فراهم کرده اند.
رئیس جمهور، »عدالت اجتماع��ی« و »رفع فقر« را از آرمان های 
انقاب اسامی برشمرد و گفت: دولت یازدهم از طریق »بازگرداندن 
ثب��ات اقتصادی«، »کاهش ت��ورم« و »افزایش خدمات عمومی« از 
جمل��ه ایجاد بیم��ه همگانی و انج��ام طرح تحول نظام س��امت، 
قدم های مهمی برداش��ت اما هنوز وضعیت فقر و نابرابری در کشور 

شایسته ملت و زیبنده جمهوری اسامی نیست.
آقای روحانی، هدف دولت دوازدهم را »ریشه کن کردن کامل فقر 
مطلق از جامعه ایران« و »ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی« خواند 
و افزود: رفع فقر در گرو ایجاد ش��غل اس��ت و ایجاد ش��غل و تولید 
ثروت، مس��تلزم سرمایه گذاری های گس��ترده و دسترسی به بازار و 

فناوری های پیشرفته است.
رئیس جمه��ور، اولویت اصلی دولت دوازده��م را »افزایش تولید 
و اش��تغال« دانس��ت و گفت: ما برنامه اقتصادی خ��ود را بر مبنای 
سیاس��ت های کلی نظام بویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 

۴۴ و با هدف ایجاد یک انقاب اقتصادی طراحی کرده ایم.
آق��ای روحان��ی با تأکید ب��ر لزوم تعام��ل با جهان، اف��زود: گذر 
از دش��وارترین تحریم ه��ا ب��ا ترکیب��ی از »قدرت دیپلماس��ی« و 

»برخورداری از توان بازدارنده دفاعی« میسر شد.
رئیس جمهور، برجام را نشانه حسن نیت ایران برای تعامل جهانی 
دانست و گفت: اکنون با پشتیبانی ملت که حماسه بزرگ انتخابات 
را آفرید، بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان در چارچوب قانون اساسی 

تأکید داریم.
آق��ای روحانی، پایان انتخابات را آغاز فصل »همدلی و همکاری« 
خوان��د و افزود: وقت آن اس��ت که همه در س��ایه گفتگو و انتخاب 
بهترین راهکارها و با اس��تفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خاق، 
کارآمدی نظام را ارتقا بخشیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم.

همچنین وزیر کش��ور گزارشی از روند برگزاری دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.

آقای رحمانی فضلی مهمترین پیام حضور گس��ترده ملت در پای 
صندوق ه��ای رای را اعتقاد به آرمان های انقاب اس��امی خواند و 
افزود: امنیت، س��امت، قانونمند بودن و مشارکت حداکثری، چهار 

مولفه مهم انتخابات اخیر بود.
وزیر کش��ور با اش��اره به اقدامات انجام گرفت��ه به منظور صیانت 
از آرای م��ردم و تأمین امنی��ت انتخابات گفت: انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه اخذ رای در سراسر کشور و نیز 
در ۱۰۳ کشور جهان برگزار شد و در نهایت، شورای نگهبان صحت 
برگ��زاری انتخابات را بدون ابطال حتی یک صندوق از صندوق های 

اخذ رأی، تایید کرد.

رهبرانقالب درمراس�م تنفیذ حکم رئیس جمهور: 
من س�ه جهت گیری عم�ده را به مس�ئوالن دولت 
توصی�ه میکن�م: اول پرداختن به مش�کالت مردم، 
مس�ائل داخلی و بویژه مس�ئله معیش�ت و اقتصاد 
اس�ت. جهت گیری دوم تعامل گسترده با دنیاست؛ 
این درست نقطه مقابل آن چیزیست که دشمنان ما 
دنبالش هستند. جهت گیری سوم اینکه در برابر هر 
سلطه طلبی با صالبت و قدرت ظاهربشوید که امروز 

از همه متجاوزتر و وقیح تر، آمریکاست.

مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری اسالمی ایران 

»نیازهاي مردم به ش��ما، نعمتي از سوي خداوند بر شماست؛ پس 
آنها را غنیمت ش��مارید.« این مضمون حدیثي اس��ت که در مراسم 
تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ي ریاس��ت جمهوري اسامي ایران در 
حسینیه ي امام خمیني رحمه اهلل علیه نصب شده بود. به صورت کلي 
مسائل و مشکات مردم یکي از دغدغه هاي اصلي و مهم رهبر انقاب 
است. امروز فهرستي از مشکات اقتصادي و معیشتي در کشور وجود 
دارد: »ما امروز دچار مشکلیم، نمي شود مشکات مردم و گایه هاي 
مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جّدي بگیرند. مسئله ي بیکاري 
مهم است، مس��ئله ي رکود مهم است، مس��ئله ي گراني مهم است؛ 
اینها مسائلي است که وجود دارد.« همچنین معضات و آسیب هاي 
اجتماعي اي چون طاق، اعتیاد، حاشیه نش��یني و... را شاهد هستیم 
که بس��یاري از این مسائل نیز ریشه در نابساماني هاي اقتصادي دارد. 
واقعیت این اس��ت که این مشکات زمینه س��از »گله مندي مردم« 
ش��ده: »م��ردم گله مندن��د؛ از بس��یاري از چیزهایي که در کش��ور 

مي گذرد، مردم گله مندند.« 
��مي�خواهند�مردم�مأيوس�شوند��

از س��وي دیگر راهب��رد آمریکایي ها در ح��وزه ي اقتصاد به عنوان 
دش��من اصلي ملت ای��ران »الق��اي ناکارآمدي نظ��ام« و درنتیجه 
»بدبیني و یأس مردم« است: »اقتصاد بایستي حرکت نکند، معیشت 
مردم بایستي لنگ بماند... مردم بایستي از جمهوري اسامي و از نظام 

اسامي به خاطر مشکات معیشتي ناامید و مأیوس بشوند. این هدف 
دش��من اس��ت.« براي همین، بخش مهمي از این راهبرد را در قالب 
پروژه ي »تحریم« دنبال مي کنند: »یکي از اهداف آنها از این تحریم ها 

همین است که مردم را از نظام جدا کنند.« 
��هيچ�درنگي�در�عمل�به�وعده�ها�صورت�نگيرد��

این��ک و پ��س از ص��دور حکم تنفی��ذ ریاس��ت جمهوري  دوره ي 
دوازده��م، فرصت جدی��دي ب��راي کار و خدمت به مردم از س��وي 
مس��ئوالن دولت جدید ایجادشده اس��ت. براساس متن حکم تنفیذ 
»استقرار عدالت و جانبداري از محرومان مستضعف«، »اجراي احکام 
اس��ام ناب«، »تقویت وحدت و عّزت ملّ��ي« »توّجه به توانمندي ها 
و ظرفّیت ه��اي عظیم کش��ور« و صراحت در بزرگداش��ت ارزش ها و 
مباني انقاب اسامي مطالبات صریح رهبر انقاب از دولت دوازدهم 
است. مش��کات بر زمین مانده ي اقتصادي و اجتماعي و توطئه هاي 
دشمن مس��ئولیتي س��نگین و حساس را پیش��روي رئیس جمهور 
منتخب و مدیران ارش��د دولت قرار مي دهد: »طبق قانون اساس��ي، 
رئیس جمهور از امکانات بسیار گسترده اي در کشور برخوردار است... 
از ای��ن امکاناتي که در اختیار دارند اس��تفاده کنند... هیچ درنگي در 
عمل به وعده هایي که به مردم داده ش��ده اس��ت صورت نگیرد.«در 
این می��ان نوع انتخاب »اعض��اي کابینه« و ویژگي ه��ا و برنامه هاي 
وزرا به عنوان عالي ترین مدیران کش��ور از اهمیتي به س��زا برخوردار 

اس��ت: »مسئولین را، مسئوالن بخش هاي مختلف را -حاال در دولت 
دوازده��م- جوري انتخ��اب بکنند که کارکن و فّع��ال و پایکار و توانا 
باشند؛ یعني توانایي آنها بتواند کارها را انشاءاهلل پیش ببرد. اگر خداي 
نکرده در بخش هاي مختلف -چه اقتصادي و چه غیراقتصادي- یک 
بخشي از خود ناکارآمدي نشان بدهد، این به حساب ناکارآمدي نظام 

گذاشته خواهد شد.« 
���۳جهت�گيري�اصلي�دولت�دوازدهم��

رئیس جمهور و کابینه ي دوازدهم وظایفي روش��ن در برابر مسائل 
مردم و مطالبات رهبري بر عهده دارند. در این شرایط، ضروري است 
که مس��ئولین و کابین��ه ي جدید بر اس��اس »۳ جهت گیري اصلي« 
برنامه ها و اقدامات خود را تنظیم کنند: »جهت گیرِي اّول، پرداختن 
به مش��کات مردم - ام��روز در درجه ي اّول، مش��کات اقتصادي و 
معیش��تي - است... جهت گیري دّوم، تعامل گسترده ي با دنیا است... 
و جهت گیري س��ّوم؛ در برابر هر سلطه طلبي، باصابت و قدرت ظاهر 
بشوید؛ آن سلطه طلب هر که مي خواهد باشد؛ امروز از همه متجاوزتر 
و وقیح تر، رژیم ایاالت متحده ي آمریکا است؛ باقدرت ظاهر بشوید.« 
این س��ه راهبرد کلي در دوراني که حل مش��کات اقتصادي مردم 
اولویت اول کشور اس��ت و دشمني آمریکایي ها با اعمال تحریم هاي 
ظالمانه آش��کار است؛ جهت حرکت را براي عمل به وعده ها، حل آن 

مشکات و خنثي کردن نقشه دشمن روشن مي کند.    
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مسئوليت�سنگين�و�حساس�
در�انتظار�کابينه�جديد�برای�

حل�مشکالت�مردم



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صب��ح روز یکش��نبه 8 م��رداد، در دیدار مس��ئوالن و 
دس��ت اندرکاران حج امس��ال، حج را ی��ک ظرفیت بی 
نظیر معنوی و اجتماع��ی و بهترین موقعیت برای ابراز 
عقیده و بیان موضع امت اسالمی دانستند و با تأکید بر 
اینک��ه ما حوادث فاجعه بار حج ۹۴ را هیچگاه فراموش 
نخواهی��م ک��رد، گفتن��د: مطالبه جدی و همیش��گی 
جمهوری اسالمی، حفظ امنیت و عزت و رفاه و آسایش 
همه حجاج بویژه حجاج ایرانی اس��ت و امنیت حج نیز 
برعهده آن کشوری است که حرمین شریفین در اختیار 

او قرار دارد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، حج را فریضه ای بس��یار 
مه��م خواندند و با اش��اره به ظرفیت ه��ای معنوی آن، 
گفتن��د: در همه اجزاء این فریض��ه، اعم از نماز، طواف، 
سعی، وقوف و احرام، ظرفیت های عجیبی برای ارتباط 
معنوی ب��ا خداوند متعال وج��ود دارد که باید قدر این 

فرصت دانسته شود.
رهب��ر انق��الب اس��المی، یک��ی دیگ��ر از ویژگیهای 
ممتاز فریضه ح��ج را »ظرفیت بی نظیر اجتماعی« آن 
برش��مردند و تأکید کردند: حج مظهر »عظمت، وحدت 
و یکپارچگی و قدرت امت اس��المی« است که با اَعمال 
و ش��رایط خاص، هر سال بی وقفه، در یک نقطه معین، 

انجام می شود.
ایش��ان، آش��نایی حج��اج از ملیت ه��ای مختلف با 

یکدیگر و نزدیکی دلها و دراز شدن دست کمک و یاری 
را از جمله جنبه های درونی و اجتماعی حج دانستند و 
خاطرنش��ان کردند: حج با تمام این ویژگیهای منحصر 
بفرد معن��وی و اجتماعی، بهترین زم��ان و مکان برای 
اعالم مواضع امت اسالمی درخصوص مسائل مهم جهان 

اسالم است.
رهبر انقالب اسالمی، موضوع »برائت از مشرکان« را 
که هم��واره مورد تأکید امام بزرگ��وار)ره( بود، فرصتی 
ب��رای اعالم مواض��ع در موضوع��ات مورد قب��ول امت 
اس��المی خواندن��د و افزودند: یکی از ای��ن موضوعات، 

قضیه مسجداالقصی و قدس است که این روزها به علت 
گس��تاخی و وقاح��ت و خباثت رژیم غاص��ب و جعلی 
صهیونیستی، بیشتر از قبل مطرح و مورد توجه است و 

دل امت اسالمی به یاد مسجداالقصی می تپد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه مس��ئله 
فلس��طین نباید به هیچ وجه مورد غفلت قرار گیرد، آن 
را محور عمده مس��ائل جهان اس��الم دانستند و گفتند: 
چ��ه جای��ی بهتر از بی��ت اهلل الحرام و مک��ه و مدینه و 
عرفات و مش��عر و منا برای اظهار عقیده و بیان مواضع 
ملتهای مس��لمان درخصوص فلسطین و مسجداالقصی 

وجود دارد.
ایش��ان، دخالته��ا و حض��ور ش��رارت آمی��ز امریکا 
در کش��ورهای اس��المی و منطق��ه و ایج��اد گروههای 
تروریس��تی تکفیری را یکی دیگ��ر از موضوعات مهمی 
دانس��تند که باید ملتهای مسلمان در حج، درخصوص 

آن اعالم موضع کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: شرارت آمیزتر و خبیث 
ت��ر از همه جریان های تروریس��تی، خ��وِد رژیم امریکا 

است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ادام��ه با اش��اره به 

تصمیم مس��ئوالن برای اعزام حجاج خاطرنشان کردند: 
نگرانی هایی در این خصوص وجود داشت، اما مسئوالن 
از قوای محترم در شورای عالی امنیت ملی همه جوانب 
موضوع را س��نجیدند و به این تصمیم رسیدند که حج 

برگزار شود.
ایش��ان افزودند: داغ��ی که در دل ایرانی ها بواس��طه 
حوادث تلخ حج ۹۴ پیش آمد، فراموش نش��دنی است، 
بنابراین امنیت و ایمنی حجاج بس��یار مهم است و باید 

محفوظ بماند.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید ب��ر اهمیت آرامش و 

آسایش حجاج، خاطرنشان کردند: البته معنای امنیت و 
ایمنی، ایجاد محیط امنیتی نیست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، اهتمام ملتهای مسلمان به 
موضوع وحدت را نیز بس��یار مهم و ض��روری خواندند 
و خاطرنش��ان کردند: در حالی که میلیاردها دالر خرج 
ایجاد تفرقه و اختالف و دش��منی میان مس��لمان می 
شود، مس��لمانان باید مراقب باش��ند تا به این اختالف 
افکنی کمک نکنند، زیرا هریک از امت اس��المی که به 
این توطئه کمک کند، در تبعات این گناه بزرگ شریک 

خواهد بود.
رهبر انقالب همچنین حج��اج ایرانی را به اهتمام به 
»نم��از اول وقت و نمازهای جماعت در مس��جدالحرام 
و مس��جدالنبی«، »تالوت قرآن در حرمین شریفین«، 
»توج��ه وی��ژه ب��ه اعم��ال روز عرف��ه«، و »پرهی��ز از 
بازارگردی« توصیه کردند و افزودند: حجاج محترم باید 
بیش از هر موضوع دیگر به فکر پاالیش روح و دل خود 
و به��ره مندی از فضائل بزرگ فریضه حج باش��ند، زیرا 
دس��تیابی به بهره های معنوی حج، مقدمه رسیدن به 

نتایج اجتماعی آن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان تأکید کردند: همه 
باید مراقب باشند و با دقت به مسئولیت های خود عمل 

کنند تا حجی با عظمت و با عزت برگزار شود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
قاضی عس��کر نماینده ول��ی فقیه و سرپرس��ت زائران 
ایرانی با اش��اره به حادثه تلخ شهادت جمعی از حجاج 
ایران��ی در ح��ج ۹۴، گفت: اگ��ر چه تاکن��ون گزارش 
نهایی آن حوادث منتش��ر نش��ده و دی��ه و غرامت نیز 
به بازماندگان ش��هدا پرداخت نش��ده اس��ت ولی ما تا 
 رس��یدن به نتیجه نهای��ی، موضوع را دنب��ال خواهیم

 کرد.
آقای قاضی عس��کر با بیان اینکه جمهوری اس��المی 
هرگز به دنبال تعطیل کردن حج نبوده است، افزود: در 
س��ال جاری پس از چند دور مذاکره و پذیرش ش��روط 
جمهوری اس��المی، زمینه انجام حج عزتمندانه فراهم 
شد و اگر در سال گذشته نیز شرایط ما را می پذیرفتند، 

حج برگزار می شد.
همچنین آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت 
با بی��ان گزارش��ی از فعالیت های این س��ازمان، گفت: 
متعاقب دعوتنامه وزارت حج عربستان و تصمیم شورای 
عال��ی امنیت ملی و تاکی��د مراجع عظام، مذاکرات حج 
ب��ا تأکید بر مطالبات بح��ق در خصوص امنیت، عزت و 
کرامت حجاج و حقوق ش��هدای منا انجام شد و پس از 
حصول اطمینان از تامین خواس��ته ها و انتظارات مورد 
نظر، ش��ورای عالی امنیت ملی با برگزاری حج موافقت 

کرد.
آق��ای محمدی اف��زود: با همه توان تالش ش��د تا با 
آسیب شناسی حج گذشته، تمهدیدات الزم برای تحقق 
ح��ج مطل��وب فراهم ش��ود و در این خصوص، س��طح 
خدمات و امکانات نسبت به سال های قبل و در مقایسه 
با سایر کشورها از شاخص های باالتری برخوردار است.

  رهبر انقالب: مس�ئله ی امنی�ت حجاج مهم 
اس�ت؛ ما قضایای حج۹۴ را فراموش نمی کنیم. 
امنی�ت حج�اج برعهده ی کش�وری اس�ت که 
حرمین ش�ریفین در اختیار اوس�ت. دولت های 
دیگر هم درباره ی امنی�ت حجاج مطالبه کنند. 
باید ایمن�ی و عزت و رفاه حجاج محفوظ بماند. 
مراقب باشیم قضایای مسجدالحرام و منا نباید 
تکرار ش�ود. درباره ی حج امس�ال نگرانی هایی 
وجود داش�ت که خوشبختانه مس�ئوالن قوای 
محت�رم و ش�ورای عال�ی امنیت مل�ی تصمیم 

گرفتند حج برگزار شود.
رهبر انقالب: حج بیشترین ظرفیت اجتماعی 
را دارد؛ ح�ج جای�ی ب�رای ابراز عقی�ده ی امت 
اس�المی اس�ت. امام می گفتند حج ب�ی برائت 
را قب�ول ندارن�د. االن قضیه ی مس�جداالقصی 
مطرح اس�ت؛ صهیونیس�ت ها جری و گس�تاخ 
ش�ده اند و به خود حق داده ان�د که به صاحبان 
مس�جداالقصی س�خت بگیرن�د و مان�ع آن�ان 
ش�وند. امت اس�المی کجا بهتر از حج می تواند 
پیدا کند که درباره ی مس�جداالقصی اظهارنظر 
کند؟ اظهار موضع درباره ی حضور شرارت آمیز 
آمریکا در منطقه جایش کجاست؟ حج بهترین 

جاست.
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پاسدار استقالل و مقدمه  پیشرفت
پیام های انتخابات ۴۰ میلیونی

دغدغه اصلی رهبر انقالب اسالمی در خصوص کابینه
دولت دوازدهم به روزهای تش��کیل نزدیک 
می ش��ود؛ تا چن��د روز دیگر و پس از مراس��م 
تنفیذ و تحلیف، اعضای کابینه پیشنهادی آقای 
رئیس جمهور معرفی می ش��وند. با این حال، از 
ح��دود دو هفته قبل، یک جریان خبری که از 
پشتیبانی پر حجم رس��انه های خارج از کشور 
نیز برخوردار است، درصدد القای این ادعاست 
که تک تک اعض��ای کابینه با نظر رهبر معظم 
انقالب اسالمی)مدظله العالی( انتخاب می شوند.

در خصوص منشأ و انگیزه های انتشار چنین 
شایعه ای، می توان حدس هایی زد اما مهمتر از 
آن، تبیین رویکرد رهبر معظم انقالب اسالمی 
در خصوص دولت ها و مباش��ران ارش��ِد رتق و 

فتق امور مردم در قوه مجریه است. 
رویکرد کل��ی رهبر انقالب در قبال دولت ها، 
رویکرد حمایتی است و ایشان بارها بر استمرار 
این رویکرد تأکید کرده ان��د از جمله در دیدار 
رمضانی با مس��ئوالن نظام و در ش��رایط پس��ا 
انتخاب��ات، مجدداً و مؤکداً گفتن��د: دأب بنده 
هم این اس��ت که همیش��ه از همه ی دولت ها 
که بر سرکار هستند حمایت میکنم؛ امروز هم 
همین جور اس��ت، بعد از این هم ان ش��اءاهلل تا 

زنده هستیم همین جور خواهد بود. 
غ��رض از رویکرد حمایتی چیس��ت؟ غرض 
آن اس��ت که دولتی که عهده دار کار س��نگیِن 
مدیریت اجرایی اس��ت، بتواند به وظایف خود 
عمل، و از مش��کالت کشور و مردم گره گشایی 
کن��د. یک الزمه اساس��ی در تحقق این هدف، 
انتخاب مس��ئوالنی اس��ت که از بُ��ن دندان به 
اص��ول انقالب و وظایف خود معتقد باش��ند و 
ش��أن خود را نوکری و خدمتگ��زاری به مردم 

بدانند. 
بیش��ترین تأکیدات رهبر انقالب در سالهای 
اخیر بر حل مش��کالت معیشتی مردم و قوی 
ک��ردن اقتصاد کش��ور بوده اس��ت؛ مغرضانی 
که ج��ز بدخواهی برای ایران و مردم در س��ر 
ندارند، تالش کردند این تأکیدات را به مخالفت 
رهبری با دولت ترجمه کنند، در حالی که این 
رویکرد رهبر انقالب، باالترین سطح از کمک و 
حمای��ت از دولت بود؛ نتیج��ه تالش برای دور 
نگه داش��تن دولت از حاشیه ها و هدایت آن به 
میدان خدمت و اق��دام و عمل، در صورتی که 
با همراهی دولت همراه ش��ود، موفقیت دولت 
و اقب��ال عمومی به خدم��ات دولت خواهد بود 
و این چیزی نیس��ت، جز سرافرازی و موفقیت 

برای دولت و نظام. 
بنابرای��ن، حساس��یت اصلی رهب��ر انقالب 
هم��ه  در  مس��ئوالن  انتخ��اب  در  اس��المی 
دولت ها معطوف به این منطق بوده اس��ت که 
فلس��فه وجودی مس��ئوالن در نظام اسالمی، 
خدمتگزاری به مردم اس��ت و باید مس��ئوالنی 

انتخاب شوند که به مسئولیت به عنوان فرصتی 
برای خدم��ت و جلب رضای خداوند و بندگان 
او بنگرند نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت 
و طعمه ای بدانند و آن را وسیله ی برای بیشتر 
چنگ زدن به دنیا و جلب س��خط خدا و خلق 

او کنند. 
با فهم این منطق، رویک��رد رهبر انقالب در 
قبال انتخاب وزیران نیز مشخص می شود؛ رویه 
ثابت در همه دولت ها، هماهنگی با رهبری در 
انتخاب وزیران دفاع، ام��ور خارجه و اطالعات 
بوده اس��ت، و این هم،حسب تکالیفی است که 
در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست 

خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است. 
در خص��وص برخ��ی وزارتخانه ها مثل علوم، 
آموزش وپرورش و ارشاد اسالمی، رهبر انقالب 
اسالمی حساس��یت هایی دارند، چراکه انحراف 
در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کالن 
کش��ور به س��مت آرمانها می ش��ود و نگهبانی 
و مراقب��ت در خص��وص حرک��ت عموم��ی به 
س��مت آرمانها وظیفه قطعی رهبری است اما 
در انتخاب مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه ها، ورود 
نمی کنند؛ و در خصوص اکثریت کابینه نیز در 
هم��ه ادوار تا آنجاکه از س��وابق امر بر می آید 
نظری اب��راز نمیکنند لکن همواره تأکید دارند 
که وزی��ران، افرادی کاری و به دور از حاش��یه 
باش��ند، زی��را همان طور ک��ه در نظ��ر مردم، 

کارآمدی و موفقیت دولت، موفقیت نظام است، 
ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به حس��اب نظام 

گذاشته می شود. 
رهبر انقالب در مراس��م ۱۴ خرداد امس��ال 
گفتند: بر طبق قانون اساس��ی، رئیس جمهور از 
امکانات بسیار گس��ترده ای در کشور برخوردار 
است؛ خیلی از کارها را میتوانند انجام بدهند؛ 
از ای��ن امکاناتی که در اختیار دارند اس��تفاده 
کنن��د، ظرفّیت ه��ای داخل��ی را بالفعل کنند، 
هیچ درنگی در عمل به وعده هایی که به مردم 
داده شده اس��ت ص��ورت نگیرد. مس��ئولین را، 
مس��ئوالن بخش های مختلف را حاالدر دولت 
دوازده��م جوری انتخاب بکنن��د که کارکن و 
فّعال و پای کار وتوانا باش��ند؛ یعنی توانایی آنها 
بتواند کارها را ان شاءاهلل پیش ببرد. اگر خدای 
نکرده در بخشهای مختلف -چه اقتصادی و چه 
غیراقتصادی- یک بخش��ی از خود ناکارآمدی 
نش��ان بدهد، این به حس��اب ناکارآمدی نظام 
گذاشته خواهد شد و این بی انصافی است؛نظام 
کارآمد اس��ت؛ بخش های مختلف باید بتوانند 

خودشان را پابه پای نظام پیش ببرند. 
بنابرای��ن، ش��ایعات و القائات اخی��ر پایه در 
واقعیت ندارد و دغدغه رهبر انقالب اسالمی در 
قبال کابینه، به طور ذاتی معطوف به کارآمدی 
و انتخاب افرادی است که فکر و ذکر آنان، کار 

شبانه روزی و حل مشکالت مردم باشد.

در بند نهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، »امضای 
حکم  ریاس��ت  جمهوری« جزو وظایف و اختیارات 
مق��ام رهبری آمده اس��ت. در م��اده ی یکم قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز بر موضوع امضای 
حکم ریاس��ت جمهوری یا همان »تنفیذ« تصریح 
شده و چنین آمده است: »دوره ی ریاست جمهوری 
اس��المی ایران چهار سال اس��ت و از تاریخ تنفیذ 

اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.«
پی��ش از این البته، در ابتدای انقالب، و در زمان 
برگزاری جلسات قانون اساسی، بحث های مفصلی 
در این باره ش��ده ب��ود. برای مث��ال، آقای فاتحی 
از اعض��ای مجل��س در زمان بررس��ی پیش نویس 
اص��ل ۱۱۰ قانون اساس��ی می گوی��د: »برای من 
این مطلب روش��ن نش��د که امضای حکم ریاست 
جمهوری آیا صرفاً تش��ریفاتی اس��ت یا این که اگر 
امضا نکرد تکلیف چه می ش��ود؟« ش��هید بزرگوار، 
آیت اهلل دکتر بهش��تی در پاسخ او چنین می گوید: 
»نه آقا این تنفیذ است.« امام خمینی هم در لزوم 
تنفیذ رئیس جمه��ور از س��وی ولی فقیه در جمع 
نماین��دگان مجل��س خب��رگان در تاری��خ ۱۲مهر 
۱۳۵8چنین می فرماین��د: »رییس جمهور با نصب 
فقیه نباش��د، غیرمشروع اس��ت.« ایشان همچنین 
در تنفیذ حکم ریاس��ت جمه��وری اولین منتخب 
مردم، چنی��ن تصریح می کنند: »بر حس��ب آنکه 
مش��روعیت آن)رأی مل��ت( بای��د به نص��ب فقیه 
جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، 
رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب 
نمودم.« و این چنین در نظام مردم ساالری دینی، 
خواس��ت و نظر م��ردم در حوزه سیاس��ت عملی 
می ش��ود. »قرن های متمادی در کش��ور ما سپری 
ش��د؛ حکومت هایی آمدند و رفتن��د، بدون این که 
م��ردم کوچک ترین نقش��ی در تعیین این دولت ها 
و گزینش آنها داشته باشند. انقالب میدان را برای 
مردم ما ب��از کرد.« در حقیقت »انقالب اس��المی 
آمد این تحقیر غیرقابل تحّمل را برطرف کرد و به 
کش��ور و به ملّت عّزت داد، استقالل داد و انسانّیت 

او را مطرح کرد.«
این اعتقاد و باور رهبر انقالب به موضوع نقش و 
جایگاه مردم در حکومت است. کسی که قرار است 
مانند سلف صالح خود، بنیانگذار انقالب اسالمی، تا 
چند روز دیگر رأی اکثریت مردم را تنفیذ و رئیس 
جمهور دوازدهم را منصوب کنند. همین نگاه است 
که می گوید: »اصل نظام اس��المی ب��ا رأی مردم، 
قانون اساس��ی با رأی مردم، مدیریت های اساسی 

کشور با رأی مردم تعیین شده               اند.«
عالوه بر آنکه مردم س��االری دینی و نقش دادن 
به آحاد م��ردم در انتخاب سرنوشتش��ان، ریش��ه 
در اس��تقالل کش��ور از ابرقدرت ه��ا دارد؛ تجرب��ه 
»مردم ساالری اسالمی ]هم[ به ما آموخته است که 
حضور مردمی در عرصه ی گزینش مدیران کشور، 
عامل حراس��ت از اقتدار ملی و حصاری مستحکم 
در برابر استیالطلبی بیگانگان و دستاویزی مطمئن 

برای جلوگیری از لغزش و انحراف مدیران است.« 
در واقع مردم س��االری دینی هم ریشه در استقالل 
کشور دارد و هم سازنده »امنیت« کشور در مقابل 
دشمنان اس��ت و چیزی ارزشمندتر از »استقالل« 
و »امنی��ت« ب��رای ی��ک ملتی ک��ه می خواهد به 
آرمان ه��ای م��ادی مانند رف��اه و آرامش و معنوی 

مانند عدالت و آزادی برسد.
حاال ب��ا این ن��گاه بازگردیم به موض��وع تنفیذ؛ 
یعن��ی نماد یکی از دو پایه ی اصلی مردم س��االری 
دین��ی، که به معن��ای امضاء و تأیی��د قانونی حکم 
ریاس��ت جمهوری فردی اس��ت که در انتخاباتی با 
حض��ور ۴۰ میلیون مردم، پیروز میدان ش��ود. این 
تنفیذ با همین نگاه، تثبیت نقش مردم است و ارج 
نهادن به استقالل و صدالبته مقدمه ای است برای 

مطالبه ی پیشرفت. چرا که »موّفقیت هر ملتی در 
پیشرفت های خود، نسبت معکوس با نفوذ بیگانگان 

و دشمنان در آن کشور دارد.«
تنفی��ذ ب��ا ای��ن مقدم��ه، از منتخ��ب م��ردم و 
ب��ه نمایندگ��ی از خواس��ت تاریخی مل��ت ایران، 
به واسطه ی اس��تقاللی که مردم س��االری دینی از 
اس��تعمارگران ایجاد کرده اس��ت »پیش��رفت« و 
»خدمت به مردم« و حل مش��کالت آنها را مطالبه 
می کن��د و مس��ئوالن بای��د بدانند ک��ه »پذیرش 
مس��ئولیت به معنای کامجوئی از قدرت نیس��ت؛ 
ب��ه معنای قبول زحمات خدمت به مردم اس��ت.« 
دوره ایس��ت که مس��ئوالن، اعتماد مردم را که در 
پ��ای صندوق های رای متجلی ش��د »با رفتار خود 

همچنان این اعتماد را افزایش بدهند.«

دیدار کارگزاران حج با رهبر معظم انقالب
رهبر انقالب اسالمی افزودند: شرارت آمیزتر و خبیث تر از همه جریان های تروریستی، خوِد رژیم امریکا است.



واقعیت آن است که ما از مصرف نکردن دچار رکود نشدیم، 
ما از آن موقعی که به همدیگر پشت کردیم و هویتمان را در 
عزت نظام اسللامی نظاره نکردیم به دام رکود افتادیم. رکود 
ثمره فردگرایی، تجمگرایی و بی برکتی حاصل از بی توجهی 

ما به وحدت در جامعه است.
کار و تولید همیشلله یک امر حقیقللی برای تأمین معاش 
بشللر بوده اسللت و انسللان ها از آن جاکه عالم خاکی و ماده 
سراسر نقص و ضعف است تمنای آن داشته اند با کار خویش 
بهره ای و ثمری به دسللت آورند و گرهی از مشللکات بشللر 
بگشللایند تا روح آن ها از این احساس مفید بودن لذت ببرد 
و بلله تبع آن معللاش خویش را نیز تامین کننللد. لذا جهاد و 
تاش مخلصانه از آمال فطری بشر بوده و کارگریزی و فرار از 
مبارزه با سختی های طبیعی و الهی هیچ گاه مطلوب فطرت 

انسان نبوده است.
از آنجا که طبیعت بشللر زیاده خواهی است در زمان های 
مختلف انسللان هایی در تمدن هللای مختلف آمده اند که با 
طلب سللود بیشتر کار و تولید را دور زده اند و با رباخواری به 

شیوه های گوناگون تولید را در جامعه نابود کرده اند.
دنیای مدرن در 500 سللال با عقل ابزاری نظام اقتصادی 
تولید کرد که به دلیل طلب سود بیشتر بر پایه ی ربا خواری 
بنا شده  بود. در این نظام اگر چرخ صنعت هم می چرخید بر 
بنیان استثمار و قلدری در نظام طاغوتی بود که بحث آن در 

نوشته پش رو نمی گنجد.
انقاب اسللامی بللر پایه روحیه جهادی و ظلم سللتیزی 
هویت طاغوتی دنیای مدرن را به چالش طلبید و قرار بود کار 
و نظام اقتصادی آن ضد حاکمیت پول و سرمایه باشد و البته 
این بدان معنا نبود که جمهوری اسامی خواستار عقب گرد 
دستاوردهای بشری باشد بلکه حق انسان ،طبیعت، سرمایه 
و کار آن به گونه ای بود که ظرفیت های عالم هسللتی در آن 
لحاظ شده بود و می خواست همه این ها در یک مدل اقتصاد 
اسللامی به ظهور برسد لیکن روحیه تکنوکراتی دولت های 
پللس از دفاع مقدس به درجات مختلف، این مهم را به تاخیر 

انداخت.
واقعیللت آن اسللت که صحبللت درباره حل مشللکات 
اقتصادی بسیار است که در این نوشته قصد پرداختن به این 
مسائل نیست لکن از آن جا که در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو وعده های اقتصادی بسللیار است بد نیست به چند 

نکته اشاره شود.
علم اقتصاد به اختصاص منابع محدود به در خواست های 
نامحدود بشللر در دنیای مدرن می پردازد و قاعدتا این منابع 
محدود نمی تواند آرزوهای لجام گسللیخته دنیای مدرن را 
تامین کند. لذا نظام رباخوار کنونی که جنبش 99 درصدی 
ها را می سازد ثمره علم اقتصاد مدرن است و به دلیل اصالت 

سود و پول در نظام مدرن اجتناب ناپذیر است.

واقعیت آن اسللت که در نظللام اقتصاد مدرن نمی توان به 
دودوتللا چهارتا در عالللم واقع هم پای بند بللود و باید ورای 
آن از طبیعت و انسللان بهره برد. لذا این طلب سللود بیشللتر 
حتمللا کار را به  رباخللواری، بورس بازی و نظام بیمه و بخش 
های خدماتی دروغین می کشللاند که کار آن ها جز داللی و 
سللوختن فرصت های تولیدی نیست و اگر امروز این بخش 
های تولیدی خودشللان را سرپا نگه داشته اند جز با  استثمار  
این امر محقق نشده است و از این منظر است که پس از رونق 
اقتصادی در دنیای مدرن- که ضرورتا از دست تعداد اندکی 

خارج نیست -جنبش های عدالتخواهانه پدید می آید.
روح طاغوتی دنیای مدرن اجازه رشللد را به اقشار مختلف 
نمی دهد، چراکه اگر همه توانایی تولید و کار پیدا کنند سود 
سللرمایه داران به حداقل می رسد لذا مدل اقتصادی دنیای 
مدرن طبیعت را، بشللر را و عوامل تولیدی را برای رسیدن به 

سود بیشتر قربانی می کند.
رئیس جمهور و دولت آینده با اجرای مدل اقتصاد اسامی 

باید از روش های حل بحران اقتصادی در غرب عبور کنند.
رکود، تورم، بیکاری، با توسللل به معادالت دقیق ریاضی 
قابل حل نیسللتند 3/5تا 12 میلیون بیللکار که در آمارها به 
طرق مختلف آمده است اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد 
تمهیدات ایجاد چنین شللغلی چند سال زمان می برد. این 
در حالی اسللت که عللاوه بر موانع اقتصللادی و هزینه های 
آموزشی ، بهداشللتی، درمانی، عمرانی، محیط زیست و… 
موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود دارند ضمن اینکه 
با حللدود 20 میلیارد دالر کاالی قاچللاق تحقق میلیون ها 

شغل کاری بس دشوار است.
واقعیت آن است که ما از مصرف نکردن دچار رکود نشدیم. 
ما از آن موقعی که به همدیگر پشت کردیم و هویتمان را در 
عللزت نظام جمهوری اسللامی نظاره نکردیللم به دام رکود 

افتادیم.
رکود ثمره فردگرایی، تجمل گرایی و بی برکتی حاصل از 
عدم توجه ما به وحدت در جامعه ی اسامی است؛ از معادله 
سللاده بی توجهی به جوان مجرد و بیکار همسایه و فامیل تا 
وام چندصد میلیاردی به دانه درشللت ها و اعطای وام مجدد 
برای تسللویه حسللاب آن وام ها و بی توجهی به وام ازدواج و 
خود اشللتغالی بایی به اسم رکود دامن گیر جامعه اسامی 

شده است.
وقتی دنیای مدرن با روح رفاه طلبی از طریق رسللانه ها و 
نرم افزارهای موبایلی و باالخره تغییر سبک زندگی، تولید و 
کار را به اشللتغال پشت میز تقلیل می دهد و روحیه جهادی 
که در ذات بشللر اسللت آن را مخفی می سللازد و جوانان را از 
لذت کار جهادی محروم می سللازد دیگر جایی برای گذار و 

عبور از بحران باقی نمی ماند.
نظللام رفللاه طلبانه اقتصللادی زمینه را برای فسللادهای 

بزرگ می گشللاید. حقوق های نجومی و فسللاد در صندوق 
ها و بانک ها و بیمه همه در نتیجه  تمنای سللود بیشتر پدید 

می آید.
ذخائر نظام حاصل همین روحیه ی تکنوکراتی اند وگرنه 
در کار جهادی چنین سامانه هایی برای بهره ی مادی وجود 
ندارد که چنین فسللاد های غمباری پدید آید، به طوری که 
آقایللان در نظام مقدس جمهوری اسللامی با حاصل خون 
هزاران شللهید نه به قدر کفاف و نه به قدر رفاه بلکه دریافت 
های نجومی دارند و اوقات فراغت فرزندانشللان هم در فیش 

حقوقیشان لحاظ می شود.
واقعیت آن اسللت تا وقتی بانک ها همچنان ثروتمندان را 
از سللود شللرکت ها و برج ها  بهره مند می سازند وتا زمانیکه 
دولت با افتخار به رشللد 7-8 درصدی که عمده ی آن ثمره  
فروختن حدود سلله میلیون بشللکه نفت است همچنان به 
پول و  پول و پول نفت اتکا می کند و اتکا به تولید بومی را در 
جامعه ی اسللامی نادیده می گیرد و تللا زمانی که دولت به 
ثروتمندان این اطمینان را می دهد که هیچ گاه به حسللاب 
هللای بانکی آنها رجوع نخواهد کرد و یارانه ی چند 10 هزار 
تومانی را به سللرمایه داران میلیاردی همچنان خواهد داد تا 
مبادا سللپرده هایشللان را از بانک خارج کنند چرا که اصالت 
فقط سللود و سللود و سود اسللت در چنین وضعی اقتصاد ما 

هرگز اصاح نمی شود.
کار وسللیله تامین نیازهای مادی ما نیسللت بلکه یکی از 
تبعللات کار و تولید تامین معاش اسللت. کار روح ما را تغذیه 
می کند و انسان می سازد. تولید ذاتا نیازمند ریسک کردن، 
صرف هزینه و چه بسللا ضررهای مادی است و این امر علت 
حضور بانک ها در پروژه های تجملی و سللاخت و ساز است. 
روح نیازمند آزادگی و اسللتقال اسللت و ایللن امر متضمن 
اسللتکبار ستیزی، جهاد ، ایثار، کم سود کردن و یا اصا سود 

نکردن است.
ملتللی کلله کارش را برای عزت اسللام و ایللران بخواهد 
می تواند تولید کند. دسللت دراز کردن پیش مسللتکبران و 
طاغوتیللان روح وجان ما را و سللپس معاش ما را در موقعیت 

ملتهب و شکننده قرار خواهد داد.
لللذا دولتی که از قبل فروش نفت و رفع تحریم و سللرمایه 
خارجللی وعده رفاه می دهد می توانللد رفاهی برای مدیران 
بسللازد که حقوق نجومی دریافت کنند به علت آن که ذخائر 

نظام هستند.
این جنللس اقتصاد نئولیبرال سودپرسللت دنیای مدرن 
اسللت؛ لذا بللرای عبور از وضللع موجود راهی جز اسللتکبار 
سللتیزی، فداکاری، جهاد،همبسللتگی وصرف هزینه  برای  
تولید نیسللت. ثمره این اتفاق مبارک کوتاه شللدن دسللت 
مفسللدان میلیاردی از اقتصاد و سپس جان گرفتن اقتصاد 

داخلی و عبور از همه  فشار ها وتحریم ها است.

بایسته هاى تشکیل کابینه دوازدهم
انتخابللات ریاسللت جمهللوری یکللی از مهم تریللن 
انتخابات ها در جمهوری اسللامی اسللت که زمام قوه 
مجریه کشور را برای چهار سال در اختیار یک فرد قرار 
می دهد. روند رسللمی هر انتخابات ریاسللت جمهوری 
از ثبت نام کاندیداها شللروع و با تشللکیل کابینه پایان 
می  یابد. در ایللن روند، چند مرحله به صورت رسللمی 
سپری می  شود. در حال حاضر، بسیاری از این مراحل 
سللپری شده است و مراسللم تنفیذ و تحلیف و معرفی 
و تشکیل کابینه توسللط رئیس جمهور منتخب هنوز 
انجام نگرفته است که ان شاءاهلل دو هفته پس از مراسم 
تحلیف این دوره، همانند دوره  های گذشته، روز تنفیذ 
و با حضور مسؤولین سه قوه و دیگر مسؤولین نهادهای 
مختلللف نظام در حسللینیه امام خمینللی)ره( برگزار 
خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث و گمانه زنی های 
پسللاانتخاباتی، به ترکیب کابینلله دوازدهم و تغییر و 

تحوالت احتمالی در دولت اختصاص می یابد.
در کنار فعاالن و صاحب نظران سیاسللی و مسؤوالن 
دولتی، بررسللی تغییللرات کابینلله از محورهای مورد 
توجه رسللانه ها و مطبوعللات قرار دارد. چابک سللازی 
دولللت، کارآمللدی اعضللای وزراء، داشللتن روحیلله 
انقابی وجهللادی، معتقدبه اهللداف وآرمان های امام، 
والیت پذیری، ساده زیسللتی، استکبارستیزیی، تعهد و 
تخصص، توجه به منافع ملی وحرکت براسللاس سللند 
چشللم انداز، توجه بلله مطالبات عمومللی و وعده هایی 
که رئیس جمهور دربرنامه های انتخاباتی داده اسللت، 
ازجمله ویژگی هایی می باشللد کلله باید اعضای کابینه 

جدید داشته باشند.
تنفیذ مشروعیت رأى مردم  �

پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، 
مقللام معظم رهبری حکم ریاسللت جمهللوری رئیس 
جمهور منتخب را تنفیذ می  کنند. این اقدام بر اسللاس 
بند نهم اصل 110 قانون اساسی انجام می  گیرد. در این 
بند اختیار امضای حکم ریاسللت جمهوری به رهبری 
داده شللده و درباره اختیار رهبری این گونه آمده است: 

امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. 
یکللی از بهترین راه  ها بللرای فهم معنللای امضاء یا 
تنفیللذ، مراجعه بلله اولین حکم تنفیللذ در جمهوری 
اسللامی اسللت. در این حکم که مربوط به بهمن 58 
اسللت، حضرت امللام)ره( این گونه می فرماینللد: » بر 
حسب آن که مشروعیت انتخاب رئیس جمهور منتخب 
باید به نصللب فقیه جامع  الشللرایط باشللد، این جانب 
بلله موجب ایللن حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشللان را 
به این سللمت منصوب نمللودم؛ لکن تنفیللذ و نصب 
اینجانب و رأی ملت مسلللمان ایران محدود اسللت به 
عدم تخلف ایشللان از احکام مقدسه اسام و تبعیت از 
قانون اساسی اسللامی ایران.« همانگونه که از عبارات 
حضرت امام)ره( پیداست، مشروعیت ریاست جمهوری 
به این است که از طرف ولی فقیه منصوب باشند و این 
مشروعیت تا زمانی است که رئیس جمهور منتخب، از 
احکام اسامی و قانون اساسی تخطی نکرده باشد. این 
عبارات و توصیه حضرت امام به بنی صدر در زمان مقام 

معظم رهبری و برای تمام رؤسللای جمهور بعدی نیز 
تکرار شده است.

سوگندنامه مراسم تحلیف  �
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رئیس جمهور 
منتخب بایسللتی در مجلس مراسللم تحلیللف را به جا 
آورد. ایللن مراسللم طبق اصل 121 قانون اساسللی در 
مجلللس برگزار می  شللود و در آن رئیس قوه قضاییه و 
اعضای شورای نگهبان حضور دارند. در قسمتی از این 
سوگندنامه آمده است : من به عنوان رئیس جمهور در 
پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر 
متعال سللوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و 
نظام جمهوری اسللامی و قانون اساسللی کشور باشم 
و هملله اسللتعداد و صاحیت خویللش را در راه ایفای 
مسؤولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود 
را وقللف خدمت به مردم و اعتای کشللور، ترویج دین 
و اخاق، پشللتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و 
از هرگونلله خودکامگی بپرهیللزم و از آزادی و حرمت 
اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته 

است، حمایت کنم. 
تشکیل کابینه  �

پللس از مراسللم تحلیف رئیس جمهللور منتخب در 
مجلللس، وی دو هفته فرصت دارد تا کابینه خود را به 
مجلس معرفی کند. البته هر وزیر بایستی برنامه مدون 
خللود در حللوزه کاری اش را نیز ارائه کند. مجلس نیز 
پس از وصول لیست اعضای کابینه و برنامه آن ها، یک 
هفته برای بررسللی صاحیت وزرا و برنامه آن ها وقت 
دارد و پس از آن، جلسلله علنی بللا حضور نمایندگان 
مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشللنهادی برگزار 
خواهد شد. در جلسلله علنی مجلس که برای انتخاب 
وزرا برگزار می  شللود، طبق اصل 190 آیین  نامه داخلی 
مجلس در شللروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس 
جمهور برنامه دولت را تشللریح و ضمن معرفی وزیران 
از ترکیب هیللأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن 
مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را 
با اظهللارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از 
نماینللدگان موافق با حف ترتیب یک نفر مخالف و یک 
نفللر موافق و هر کدام برای مللدت پانزده دقیقه انجام 
خواهد داد. رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد 
نمود به سللؤاالت و اظهارات مخالفان پاسخ می دهند. 
مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر 

دو و نیم ساعت خواهد بود. 
شاخصه هاى وزراء طراز کشور �

توکل به خدا
تللوکل به خدای متعال و اعتقللاد به وعده های الهی 
ازجمللله نشللانه های جامعلله ایمانی و مدیر اسللامی 
می باشللد. در جامعلله اسللامی، مؤمنیللن بر اسللاس 
وعده های الهی، تمللام کارهای فردی و اجتماعی خود 
را بللا توکل به خدا آغاز کللرده و حمایت الهی را برای 

خود کافی می دانند.
خودباورى و اعتماد به نفس  �

خودباوری یکی از عامت هللای جامعه زنده و فّعال 

است. جامعه ای که خودباوری دارد با نشاط و پویاست. 
با شور و حرارت وصف ناشدنی به هدف خود باور دارد 
و هر لحظه برای رسللیدن به آن در حال کوشش بوده 
و با موانع و دشللمنی ها مبارزه می کنللد. خودباوری و 
اعتماد به توانایی نیروهللای خودی، یکی از هدیه های 
امام امت)ره( به ملت ایران بود که خلف صالح ایشللان 
نیللز بارها به این مطلب تأکید کرده اند؛ »همان طور که 
امام فرمودند ما می توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم 
ملی و مدیریللت جهادی می تواند هملله این گره ها را 

باز کند. 
دشمن شناسى  �

طبیعی اسللت، جامعه ای که نتواند دشللمن خود را 
بشناسللد و از تهدیدهای او اطاع پیدا کند، نمی تواند 
بللرای مقابللله بللا او برنامه ریللزی صحیحی داشللته و 
سیاست دفاعی مناسللبی اتخاذ کند. به همین جهت، 
دشمن شناسی در رهنمودهای رهبری، جایگاه ویژه ای 
داشته و ایشان یکی از شاخصه های مدیریت جهادی را 

دشمن شناسی می دانند.
پرهیز از اختالفات  �

توصیلله به وحللدت و دوری از اختللاف و تفّرق، از 
مهم تریللن فرامین الهی در قرآن کریم اسللت. یکی از 
نقشلله های دشمنان اسللام در عصر کنونی، در عرصه 
بین المللللی و داخلللی، ایجاد اختاف بین مسلللمانان 
می باشللد و متاسفانه این اختافات در هر دو عرصه به 
یکی از چالش های جامعه اسللامی، تبدیل شده است. 
مقام معظم رهبری با هوشللیاری هرچلله تمام به این 

نقشلله دشمن وقوف داشللته و بارها در بیانات خود، از 
آن برحذر داشته اند؛ »چالش های درونی ما این هاست: 
سرگرم شللدن به اختافات در داخل کشور؛ اختافات 
فرعی و سطحی، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار 
بدهد، تعارض به وجود بیاورد، ما را از مسائل و خطوط 
اصلی غافل بکند؛ این یکی از مصادیق آن چالش اصلی 

است.«
استفاده از ظرفیت هاى داخلى  �

یکللی از ویژگی هایی که اعضللای کابینه جدید باید 
ازآن برخوردار باشند، استفاده از ظرفیت ها و بهره گیری 
از امکانات موجود بللرای نیل به اهداف متعالی جامعه 
است. لذا مقام معظم رهبری با تأکید بر وجود استعداد 
و ظرفیت پیشللرفت در جامعه، می فرمایند: »اگر ملّتی 
بلله خود نیاید، خللود را قوی نکند، دیگللران به او زور 
می گوینللد. بعضی ملّت ها هسللتند که تا قوی شللدن، 
فاصللله زیادی دارند؛ امیدی وجللود ندارد که بخواهند 
نیرویی در خود ایجللاد کنند که بتوانند با زورگویان و 
گردن کلفت های دنیا، مقابله کنند؛ اّما ملّت ما این گونه 
نیست؛ ما اّوالً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات 
و ظرفّیت هللا هم زیاد داریم؛ ملّت ما به سللمت اقتدار 

ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است.«
همت بلند با انگیزه خدمت  �

هللر فرد یا جامعلله ای به اندازه تللاش و همتی که 
از خللود نشللان می دهد بلله قله های رفیع شللرافت و 
موفقیت، دسللت خواهد یافت. قطعاً کارهای بزرگ در 
هللر جامعه ای، نتیجه همت های واال و عالی و به تعبیر 

مقللام معظم رهبری همللت جهادی افللراد در جامعه 
خواهللد بود؛ همت عالللی، اگر با نیللت خالص، جهت 
خدمت رسانی به جامعه و برادران دینی باشد، ارزشمند 

خواهد بود.
برخى ازمشکالت پیش روى دولت  �

الف:فسادادارىومالى
ازجمله مشللکاتی کلله گریبان گیر اقتصاد کشللور 
و بخش خصوصللی بللوده، وجود مفاسللد اقتصادی در 
دسللتگاه های اجرایی است. براساس شللاخص ادراک 
فسللاد سللازمان شللفافیت بین الملل، ایران در سللال 
2016 رتبه 131 را در بین 176 کشللور داشللته است 
که به هیچ وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی شللود. فقدان 
نگاه توسعه ای، بی توجهی به برنامه های توسعه و ضعف 
نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی 

از مهم ترین ریشه های بروز این وضعیت است.
در حللال حاضللر توزیللع درآمدهای نفتللی، توزیع 
منابللع بانکللی، واگللذاری امللوال دولتی در راسللتای 
خصوصی سللازی، قوانیللن و مقللررات گمرکللی، نحوه 
اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمده ترین 
مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل 
می دهنللد و به رویلله ای غالب تبدیل شللده اند. فقدان 
نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دالیلی اسللت که 
به شکل گیری و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی 
دامن زده است. بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه 
جدی دولت با کانون های اصلی فسللاد بسیار ضروری 
اسللت. نظارت بللر سیسللتم بانکی، شللیوه تخصیص 
اعتبارات و عملکرد بانک ها، استقرار یک سیستم شفاف 
و قابل  اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی سللازی، مسدود 
ساختن کانال های سودجویی از طریق نظام گمرکی و 
تعرفه ای، اجرای صحیح قانون توسللط دولت و الزام به 
پاسللخگویی به مردم می تواند در راستای کاهش فساد 

بسیار مؤثر واقع شود.
ب:تأمینمالى

به رغللم اقدامات سللال های اخیر بللرای اصاح نظام 
بانکی و افزایش توان تسللهیات دهی بانک ها، مشکل 
تأمین مالی یکی از معضاتی است که فعاالن اقتصادی، 
به ویژه بنگاه های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه 
نللرم می کنند. ایللن موضوع در کنار سللهم ناچیز بازار 
سللرمایه در تأمین مالی بخش تولید، دسترسللی این 

بخش به منابع مالی را سخت تر کرده است.
توان تسللهیات دهی نظام بانکی کشللور به شللدت 
تحللت تأثیللر بدهی دولللت و شللرکت های دولتی به 
سیسللتم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاه داری  
بی ضابطه بانک ها، اعطللای وام به بخش های غیرمولد 
و عدم شللفافیت در سیسللتم بانکی قرار دارد. با توجه 
به آن که فعالیت های اقتصادی بدون وجود منابع مالی 
غیرممکن اسللت، بنابراین اصاح نظام بانکی کشللور 
در کنللار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سللرمایه از 
طریق توسعه آن ها و افزایش شفافیت در بازار بورس و 
کاهش سللهم بخش دولتی از معامات باید در اولویت 

قرار بگیرد.

ج:نظاممالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که 
ناشی از مشکات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری 
مالیللات و رسللیدگی مالیاتللی و عدم دسترسللی به 
اطاعللات درآمللدی مودیان اسللت که در بسللیاری 
موارد سللبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه 
مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از 

اشخاص واجد شرایط شده است.
د:گمرک

بهبود فضای کسللب وکار نیازمند ایجاد بسللترهای 
مناسللب در بخش های مختلف اقتصادی است. اتصال 
کارآمللد و اثربخش حلقه هللای زنجیره تجارت یکی از 
مولفه هایی اسللت کلله در ایجاد زمینه مناسللب برای 
بهبود فضای کسب وکار و حضور مؤثر فعاالن اقتصادی 
در تجارت بسللیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن 
نظام تعییللن ارزش، فقدان سللامت اداری در برخی 
بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آن ها که 
اعمللال کنترل را برای مقامات گمرکی سللخت کرده 

است.
ه:کمتوجهىبهاصل44

در قانون سیاسللت های کلی اصل 44 در نظر گرفته  
شده اسللت که 80 درصد از سللهام بنگاه های دولتی 
مشمول اصل 44، به بخش های خصوصی، شرکت های 
تعاونی سللهامی عام و بنگاه های عمومللی غیردولتی 
واگذار شود. هدف از این واگذاری ها تغییر نقش دولت 
از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، 
هدایت و نظللارت، در کنار توانمندسللازی بخش های 
خصوصللی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن ها بوده 
اسللت. شللواهد حاکی از آن اسللت که نه تنها اهداف 
مشخص شللده در قانون، تحقق نیافتلله بلکه در اغلب 
مواقع خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده 
و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت 

انجام گرفته است.
وعدهترمیمکابینه

آقای روحانی در نخستین نشست خبری خود پس 
از انتخللاب به عنوان رییس دولت دوازدهم اظهار کرد: 
ما نیاز به نیروی جوان تری برای اداره کشللور داریم. ما 
می خواهیم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر 
کشور دولت کارآمدتر شود و برای این مهم می کوشیم 
که دولت دوازدهم کمی جوان تر شللود. رئیس جمهور 
با اشللاره به مسللؤولیتی که دولت در پاسللخگویی به 
مطالبللات مردم بر عهللده دارد کابینه ای را به مجلس 
معرفللی خواهللد کرد کلله در تحقق اهللداف و انجام 

تعهدات وی در برابر ملت تواناتر باشند.
بلله نظر می  رسللد کلله در ایللن دوره و بللا توجه به 
شعارهای مطرح شده از سوی حجت االسام روحانی و 
دیللدار رئیس مجلس با رئیس جمهور منتخب، تعامل 
مناسللب و قابل  توجهی بین مجلللس و دولت حاصل 
شللود و دولت بتواند وزرایی را به مجلس معرفی کند 
کلله مقبولیت و کارآمدی کافللی را در بین نمایندگان 

مجلس داشته باشند.

هفتهنامه
سى سیا
هنگى فر

یکشنبه
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استکبار ستیزی و کار جهادی ضرورت های 
اجتناب ناپذیر دولت آینده



ظرفیت های درونی اقتصاد ایران نیز توانایی فرصت برای 
دفاع مقدس اقتصادی را بیش از پیش فراهم می سازد.

ایران  ب��ا ۹.۱ درصد منابع نفتی جه��ان، دومین دارنده 
منابع نفتی در جهان بعد از عربستان سعودی، و دارنده دوم 
مخازن گازی در جهان پس از روس��یه با ۱۵.۷درصد منابع 
گازی جهان به حس��اب می آی��د و در مجموع اولین قدرت 
نفت و گاز جهان محس��وب می ش��ود. اگرچه بودجه دولت 
به میزان زیادی وابس��ته به درآمدهای نفتی است که خود 
نقطه ضعفی در اقتصاد ایران به حساب می آید، اما استفاده 
ایجاد ارزش افزوده از این منابع و خلق ثروت در درون کشور 
بوسیله این منابع می تواند مانع اثرگذاری تحریم ها و جنگ 

اقتصادی دشمنان شود.
شنیدن عبارت »کنش متقابل و متوازن« عمدتاً برای ما 
یکی از اصول دیپلماس��ی را تداعی می کند؛ به این معنا که 
کشورها این حق را برای خود قائل هستند که در برابر رفتار 
کشور مقابل، واکنشی هم وزن آن داشته باشند. البته آنچه 
در واقعیت عمل می ش��ود، آن است که کشورهای ضعیف، 
عمدتاً واکنش��ی بسیار س��بک تر در موضع گیری شفاهی 
نشان می دهند و کشورهای صاحب قدرت، واکنشی بسیار 
شدیدتر را در عمل به اجرا می گذارند. کشته شدن ده تبعه ی 
آس��یایی در یک کشور غربی، به اعتراض سخن گوی کشور 
آس��یایی منجر می ش��ود، اما قتل یک تبعه ی آمریکایی در 
کشور دیگر می تواند ماه ها مناسبات سیاسی را متأثر سازد 
و حتی به مداخله ی نظامی ایاالت متحده بینجامد. امر واقع 
این است که واکنش ها لزوماً هم وزن »کنش« نیست، بلکه 
متناس��ب با وزن »فاعل واکنش« است. به عبارت ساده تر، 
واکنش به زورمندی کش��ورها بستگی دارد؛ کشوری که زر 
در ترازو و زور در بازو ندارد، تنها شیون می کند و آنکه دارد، 
هرقدر می تواند تاوان می س��تاند. چنی��ن رویه ای کاماًل در 

منظومه ی فلسفه ی اصالت قدرت، معنادار است.
���اصل�کنش�متقابل�و�متوازن�در�اقتصاد��

اصل فوق مختص به حوزه ی دیپلماس��ی نیست و تقریباً 
در تمامی حوزه ها، آسمان همین رنگ است. وضع تعرفه ی 
س��نگین بر واردات مثاًل محصوالت کش��اورزی از س��وی 
اتحادی��ه ی اروپا یا واردات فوالد از س��وی چی��ن، اقدامی 
متقاب��ل را از س��وی طرف های تجاری آن کش��ور به دنبال 
خواهد داشت؛ اقدامی به تناسب توان اقتصادی طرف های 
تجاری. البته واکنش ها همیش��ه در همان مصداق خاص و 
بازه ی کوتاه مدت محدود نمی شوند. مثاًل کاهش صادرات 
نفت کش��ورهای عربی به غرب که به شوک اول نفتی منجر 
ش��د، در کوتاه مدت واکنش ویژه ای به دنبال نداش��ت، زیرا 
اقتصاد اروپا و آمریکای ش��مالی وابس��ته ب��ه واردات نفت 
خاورمیانه بود، اما منشأ تدبیر بلندمدتی شد که هم از طریق 
تح��والت تکنولوژی تولید و مصرف و از هم طریق ابزارهای 
قیمتی و غیرقیمتی، وابس��تگی غرب به نفت خاورمیانه را 
کاه��ش داد. بدین ترتیب می توان میان دو دس��ته واکنش 

تمایز قائل شد:
۱. واکنش ه��ای سیاس��تی، به معنای اتخاذ سیاس��تی 
متقابل در همان موضوع که به س��رعت قابل اعمال اس��ت، 
مانند دور زدن کانال های رس��می تجارت و مبادله ی ارزی 
یا افزایش نرخ تعرفه ی واردات یک کاال در مقابل دامپینگ 

کشور مقابل.

۲. واکنش های س��اختاری، به معنای تغییری وسیع تر از 
آن مصداق، تحولی در س��اختارها ک��ه در بلندمدت به ثمر 
می نش��یند، مانند تغیی��ر تقاضا و منابع عرض��ه ی انرژی و 

تغییر نظام درآمدی دولت در مقابل شوک نفتی.
اصل نانوشته ای که مورد عمل قرار می گیرد، آن است که 
جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی است. همان طور که 
اگر به خاک یک کشور تعرض شود و آن کشور به فرستادن 
چن��د دیپلمات به خارج جهت حل وفصل موضوع بس��نده 
کند، نشانه ی ضعف نظامی آن کشور است و طمع ها را برای 
به زانو درآوردن آن جامعه تشدید می کند، بسنده کردن به 

ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی، این گونه است.
از منظری دیگ��ر می توان هر دو دس��ته ی واکنش های 
سیاس��تی و ساختاری را به فعال یا منفعل نیز تقسیم نمود. 
دور زدن کانال رس��می مبادله ی ارز، واکنشی منفعل است 
)یعنی تنها مش��کل ما را حل می کن��د و ضربه ای به طرف 
دیگر وارد نمی س��ازد( حال آنکه افزایش متقابل نرخ تعرفه 
واردات کاالی اس��تراتژیک کش��ور دیگر، پاس��خی فعال 

به شمار می رود. 
اینک��ه اقتصادها در مقابل یک تعرض اقتصادی، واکنش 
سیاستی در پیش بگیرند یا واکنش ساختاری، تا حد زیادی 

به دو عامل بستگی خواهد داشت:
۱. درج��ه ی حیاتی بودن موضوع تع��رض اقتصادی: در 
موضوع��ات درجه دو می ت��وان در کوتاه مدت مقابله به مثل 
کرد، اما در صورت تهدید ش��اهرگ های حیاتی، الزم است 
بستر آس��یب پذیری این بخش حیاتی حذف شود. روشن 
است که اگر فش��ار اقتصادی بر روی امنیت غذا و کاالهای 
اساسی باش��د، پاسخ سیاس��ت گذار باید متفاوت از زمانی 
باش��د که تنها ورود برخی قطعات با کاربرد دوگانه محدود 

می شود.
۲. چش��م انداز احتمالی تک��رار: در موضوعاتی که به نظر 
می رسد تنها یک بار امکان فشار بر اقتصاد یک کشور وجود 
دارد، واکنش سیاس��تی کم هزینه تر و زودبازده تر است، اما 
در مس��ائلی که آینده پژوهی ها از احتمال تکرار آن س��خن 
می گویند، به ناچار باید واکنش��ی س��اختاری در دس��تور 
کار قرار گیرد تا زمینه ی آس��یب مک��رر، از بین برود. قطع 
یک س��اله ی صادرات نفت یا اس��تفاده از شبکه  ی سوئیفت 
را می ت��وان ب��ا ترفندهای کوتاه مدت از س��ر گذراند اما اگر 
چش��م انداز عدم دسترس��ی ده ساله باش��د نیازمند اصالح 

زیرساخت هاست.
نکته ی بس��یار مهم دیگر آن اس��ت ک��ه واکنش ها، چه 
سیاستی و چه ساختاری، باید »متجانس« با کنش باشند. 
چنان که گفته ش��د، واکنش متقابل و متوازن را همگان به 
ی��اد دارند، اما گاه سیاس��ت گذاران فرام��وش می کنند که 
قاع��ده ی تجانس میان کن��ش و واکنش را نیز باید مراعات 
کنند. همان طور که اگر کش��وری علیه جمهوری اسالمی 
ایران اقدام نظامی انجام داد، باید منتظر پاسخ نظامی باشد، 
به همی��ن معیار، اگر تعرض اقتص��ادی نیز علیه ما صورت 

گرفت، باید واکنش اقتص��ادی )چه منفعل و چه فعال( در 
دس��تور کار قرار گیرد. البته این به معنای عدم اس��تفاده از 
ظرفیت های دیگر مانند دیپلماس��ی نیست، اما نباید جای 

اصل و فرع تغییر یابد.
���اصل�نانوشته�در�جنگ�اقتصادی��

اصل نانوش��ته ای که مورد عمل قرار می گیرد، آن اس��ت 
که جنگ اقتصادی نیازمند دف��اع اقتصادی )یا حتی آفند 
اقتص��ادی( اس��ت. همان طور که اگر به خاک یک کش��ور 
تعرض شود و آن کشور به فرستادن چند دیپلمات به خارج 
جهت حل وفصل موضوع بسنده کند، نشانه ی ضعف نظامی 
آن کشور است و طمع ها را برای به زانو درآوردن آن جامعه 
تش��دید می کند، بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل 

تحریم اقتص��ادی، این گونه اس��ت. در مقابل واکنش های 
سیاس��تی و ساختاری به فشارهای اقتصادی، نشانه ی عزم 
آن کشور برای ترمیم نقاط آسیب پذیر و مصون سازی خود 
اس��ت. اگر تخریب بنیه ی تولید داخ��ل و رفاه خانوارها، دو 
هدف در جنگ اقتصادی به ش��مار می روند، سیاس��ت ها و 
اصالحات ساختاری که به تقویت بنیه ی تولید داخل و رفاه 
خانوارها بینجامد و این دو را از وابس��تگی به بیرون برهاند، 
مص��داق تدبیر اقتصادی در براب��ر تحریم اقتصادی خواهد 
ب��ود؛ امری که در میان م��دت و بلندمدت اساس��اً چاقوی 
تحریم را ُکند خواهد س��اخت. چنان که پیش تر گفته شد، 
اصالح سیاس��ت های تقاضا و منابع عرضه ی انرژی توسط 
کش��ورهای غربی پس از ش��وک نفتی ۱۹۷۳، مصداقی از 

اس��تفاده از س��پر اقتصادی در برابر شمشیر اقتصادی بود. 
همچنین نزدیک ترین نمونه، واکنش روسیه به تحریم های 
اقتص��ادی یک س��ال اخیر بوده اس��ت. از اواس��ط مارس 
۲۰۱۴ )اواخر اس��فند ۱۳۹۲( و پس از مناقش��ه ی کریمه، 
ش��ورای اتحادیه ی اروپا و هم زم��ان رئیس جمهور آمریکا 
از اختیارات خود برای وضع تحریم علیه روس��یه اس��تفاده 
کردند؛ تحریم هایی که بیش��تر بر بانک های بزرگ روسی، 
ش��رکت های بزرگ انرژی روسیه و صنایع دفاعی و امنیتی 
مسکو و تجارت کاالهای مرتبط با آن ها یا اوراق بهادار آن ها 
وضع ش��دند. البته دامنه ی این تحریم ها بسیار محدودتر از 
تحریم های سال ۲۰۱۰ تاکنون ایران و پایه ی حقوقی آن ها 

بسیار لرزان تر است.
۱. در پاس��خ ب��ه تحریم های محدود فوق، در آگوس��ت 
۲۰۱۴ روس��یه ممنوعیت گس��ترده ای را بر واردات میوه، 
س��بزیجات، محصوالت لبنی، ماهی و گوشت از کشورهای 
عضو اتحادی��ه ی اروپا، آمریکا، اس��ترالیا و نروژ برای مدت 
یک س��ال وضع کرد. این در حالی اس��ت که روسیه دومین 
بازار صادرات��ی محصوالت غذایی اتحادی��ه ی اروپا پس از 
آمریکاست. به نظر می رسد این تحریم ها، اثرات گسترده ای 
بر کشاورزی و اقتصاد اروپا خواهد داشت، زیرا اروپا در سال 
۲۰۱۳، مع��ادل ۱۱.۲ میلیارد یورو صادرات مواد غذایی به 
روسیه داشته اس��ت. پیش بینی می شود ۵.۲ میلیارد یورو 
از این میزان به علت ممنوعیت اعمال ش��ده از سمت روسیه 
کاهش یابد. روس��یه تالش کرده است این کاهش واردات 
را با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در کشورهای نزدیک 
به خود و همچنین کش��ورهای آمریکای جنوبی باألخص 

برزیل، جبران کند.
۲. در ۱۵ س��پتامبر ۲۰۱۴ مقامات روس��یه از تش��کیل 
صن��دوق حمایت از بنگاه های آس��یب دیده از تحریم خبر 
دادند. ب��ه گفته ی وزیر اقتصاد روس��یه، این صندوق که با 
مقداری از مازاد بودجه ی دولت به خاطر تصمیم اخیر مبنی 
بر توقف تزریق بودجه به صندوق بازنشستگی تأمین مالی 
خواهد ش��د )کل این میزان ۸.۱۸ میلیارد دالر تخمین زده 
می شود که نس��بتی از آن به صندوق مذکور انتقال خواهد 
یافت(، با سرمایه صد میلیون روبل، کار خود را آغاز خواهد 

کرد.
۳. در ۲۹ ژانوی��ه ۲۰۱۵ آخرین نخس��ت وزیر روس��یه، 
طرح��ی را با عنوان طرح ضدبحران۱ امضا کرد که ش��امل 
حمایت از بانک ها و بنگاه های آس��یب دیده ی این کشور و 
همچنین حمایت های اجتماعی نظیر افزایش پرداخت به 
بازنشس��تگان بود. ارزش کل این کمک ها ۳۵ میلیارد دالر 
برای یک سال عنوان شده است. یکی از نکات قابل توجه در 
این طرح، کاهش اکثر هزینه های دولت به میزان ده درصد 
به جز هزینه های دفاعی، حمایت از کشاورزی و هزینه های 

ناشی از تعهدات اجتماعی و بین المللی دولت است.
۴. در مقاب��ل محدودیت ه��ای وضع ش��ده در ح��وزه ی 
انرژی، ش��رکت گازپروم روس��یه در ماه ژوئ��ن، قراردادی 

چهارصدمیلی��ون دالری با ش��رکت ملی نف��ت چین برای 
ص��ادرات س��الیانه ۳۸ میلیون مترمکع��ب گاز طبیعی به 
چین از س��ال ۲۰۱۹ به بعد امضا کرد. س��ه ماه پس از این 
ق��رارداد، رئیس جمهور روس��یه کار س��اخت خط لوله ی 
چهارهزارکیلومت��ری را که قرار اس��ت ای��ن گاز را به چین 
برس��اند، آغاز کرد. در ماه نوامبر نیز چین و روس��یه قرارداد 
دیگری را امضا کردند که موضوع آن صادرات س��ی میلیون 

مترمکعب گاز طبیعی از مسیری دیگر به چین بود.
۵. ط��ال ۱۰.۶ درص��د از کل ذخایر روس��یه را تش��کیل 
می ده��د. این میزان در س��ال ۲۰۱۳ کمت��ر از ۸.۴ درصد 
بوده اس��ت. روس��یه حدود ۱۱۵ تن طال به ذخایر خود در 
س��ال ۲۰۱۴ اضافه کرده است. تقریباً پنجاه درصد افزایش 
در خریدهای دو س��ال گذشته دیده می شود. یکی از دالیل 
افزای��ش ذخایر طال در ش��رایط تحریمی، تنوع بخش��ی به 
دارایی های ملی اس��ت؛ خصوصاً در ش��رایطی که به دلیل 
تحریم های اروپا و آمری��کا، ذخایر دالری و یورویی با خطر 
مسدود شدن مواجه است. این امر تا   حدود زیادی این اقدام 

بانک مرکزی روسیه را توجیه می کند.
۶. پ��س از تحریم ه��ای غرب علیه روس��یه، این کش��ور 
جایگزین��ی ارزهای محلی و اجرای پیم��ان پولی دوجانبه 
را در دس��تور کار خود برای مبادله با سایر کشورها قرار داد. 
نمون��ه ی بارز آن قرارداد این کش��ور با چی��ن در این رابطه 
اس��ت که مختصراً در بخش گذش��ته ذکر شد. البته چین 
نی��ز از انگیزه ی کافی برای برق��راری چنین پیمان هایی با 
روسیه برخوردار بوده اس��ت. این اقدام موجب کاهش نیاز 
به ارزهای جه��ان روا نظیر دالر و یورو برای بخش زیادی از 

تجارت خارجی می گردد.
��نتیجه�گیری��

طرفداران س��نت جان رالز در حوزه ی عدالت، معتقدند 
اولویت دادن به پایین ترین گروه های جامعه برای حمایت، 
ناشی از این است که گروه های مذکور ضعیف ترین حلقه ی 
زنجی��ره ی اجتماع اند که از هم گسس��تن ی��ا تقویت توان 
زنجی��ر، از این محل ص��ورت می گی��رد. در اقتصاد ایران 
نی��ز با توجه ب��ه اینکه بیش از همه، بنی��ه ی تولید داخل و 
همچنین نظام درآمد-هزینه ی دولت به عنوان حلقه های 
در معرض آس��یب مطرح اند )تحریم نیز از طریق وابستگی 
این دو حلقه، متغیرهای داخلی را متأثر می س��ازد(، هدف 
سیاس��ت های اصالح س��اختار باید ابتدا تمرکز بر این دو 
حلقه ی ش��کننده باش��د. البته تأکید ب��ر برنامه ی اصالح 
اقتص��ادی به معنای ع��دم اس��تفاده از ظرفیت های دیگر 
مانند ابزارهای دیپلماسی نیست، اما نباید قاعده ی تجانس 
می��ان کنش و واکنش را از یاد ب��رد؛ قاعده ای که به معنای 
تمرکز کانونی بر مصون س��ازی اقتصاد ایران اس��ت؛ یعنی 
پی��چ اقتصاد، ابزار و اه��رم اقتصادی می طلبد. همچنین از 
میان دو دس��ته واکنش های سیاس��تی و ساختاری که در 
این نوشتار معرفی شد، با توجه به هدف گیری شریان های 
حیات��ی اقتصاد ایران و چش��م انداز تکرار این فش��ارها در 
آین��ده، اولویت سیاس��ت گذاری، انتخ��اب واکنش های 
س��اختاری است که اساساً بستر آس��یب پذیری اقتصاد را 
به حداقل برس��اند؛ واکنشی که مس��تلزم لحاظ افق های 

بلندمدت و رهایی از زودطلبی و کوته نگری است.

  اقتصاد 

اصل نانوشته در جنگ اقتصادی

اصالح�ساختار�اقتصادی�چالش�اصلی�پیش�روی�دولت�دوازدهم

شاید باید اینگونه با مسئله روبرو شد که دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری با همه خوب و بدهایش با رای آری ۲۳ میلیون ایرانی 
به رئیس جمهور منتخب به پایان رس��ید. حداکثری که به وعده های 
محقق ش��ده و نش��ده آینده رییس جمهور دل بستند و به امید تحقق 
آنچه در متینگ هایش شعار می داد باری دیگر به چهار سال آینده و به 
امید رفع معضل بیکاری و بحران های اقتصادی کشور دلخوش کردند! 
حال باید دید در دوران پسا انتخابات دولت دوازدهم چگونه می خواهد 
با چالش ها، فرصت ها و تهدیداتی که زاده عملکرد نامناس��ب خودش 
است روبرو شود تا  بتواند به حضور ۷۳ درصدی مردم ایران در انتخابات 

۲۹ اردیبهشت پاسخ دهد؟
از منظر کارشناس��ان مهمترین چالش پی��ش روی دولت دوازدهم 
ساختار اقتصادی دولت به منظور حل مشکالت و بحران های اقتصادی 
است. دولت دوازدهم باید بتواند مسئله بیکاری را که با اعالم مرکز آمار 
ایران در س��ال گذش��ته با افزایش ۱.۴ درصدی به حدود ۱۲.۴ درصد 
رس��یده، بحران نظام بانکی کش��ور، تورم، رکود، رشد منفی صادرات 
غیرنفتی و معضل تعطیلی کارخانجات تولیدی کشور که برخی در اثر 
افزایش بی رویه واردات و قاچاق به تعطیلی کشیده شده ا ند را حل کند.

 عضو هیات علمی دانش��گاه اصفه��ان ، مهم ترین چالش پیش روی 
دولت دوازدهم را معضل بیکاری و حفظ دس��تاوردهای فعلی دولت در 

حوزه تورم دانسته و اظهار می کند: ما سال ها در حوزه اقتصاد با مشکل 
رکود-تورمی مواجه بودیم؛ یعنی رش��د پایین یا رش��د منفی در حوزه 
تولیدات و صادرات غیرنفتی داش��تیم و در عین آن تورم هم داش��تیم. 
در وضعی��ت فعلی که قدری تورم تغییر کرده، برای حفظ این وضعیت 

نیازمند ایجاد اشتغال در کشور هستیم.
راهکارهای�پولی�مشکل�تورم�را�جدی�تر�می�کند��

وی با تأکید بر اینکه راه حل مش��کل بیکاری، پولی نیست، ادامه می 
ده��د: اگر بخواهیم با راهکارهای پولی ش��غل یا رونق اقتصادی ایجاد 

کنیم، قطعا مشکل تورم جدی تر می شود.
طغیانی راهکار حل مش��کل بیکاری را اصالح ساختار اقتصاد ایران 
دانس��ته و می گوید: اقتصاد ما فرصت های مختلفی برای اشتغال دارد 
اما از آن ها نمی توانیم اس��تفاده کنیم. دلیل آن هم اش��کالت بزرگی 

است که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه فضای کس��ب و کار یکی از بخش هایی اس��ت که 
نیازمند اصالح است، می افزاید: از صدور مجوز گرفته تا دریافت مالیات 
و نظارت بر عملکرد تولیدکننده و تشویق به صادارت، کمک به افزایش 
دانش تجاری و دیگر عرصه های فضای کسب و کار نیاز به اصالح دارد.
طغیانی ادامه می دهد: یک تولید کننده برای دریافت مجوز فعالیت 
اقتصادی باید ۶ ماه به دس��تگاه ها و نهادهای مختلف رفت و آمد کند. 

این موضوع برای یک اقتصاد تشنه ایجاد اشتغال، جای تعجب دارد.
وی نقدینگ��ی بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کش��وررا 
یکی دیگر از چالش های دولت دوازدهم دانس��ته و می گوید: این رقم 
در اقتصاد ایران بی س��ابقه است و می تواند دستاوردهای موجود را به 

خطر بیندازد.
طغیانی  به بدهی دولت به سازمان ها و نهادهای مختلف اشاره کرده 
و می گوید: دولت در صورتی می تواند بودجه الزم جهت رفع این بدهی 
ه��ا را تأمین کند که رونق اقتصادی ایجاد کن��د و در پی آن با افزایش 

اشتغال میزان درآمد دولت از محل مالیات افزایش پیدا می کند.
تغییر�وضع�موجود�در�گرو�اصالح�ساختار�اقتصادی��

وی تأکید دارد که اما همه این مس��ائل به اصالح س��اختار اقتصادی 
بس��تگی دارد و می گوید: سیس��تم مالیاتی کش��ور باید اصالح شود تا 
عملکرد ضد رونق تولید نداش��ته باشد، بانک ها هم برای اینکه بتوانند 
در رونق کس��ب و کار اثرگذار باش��ند، باید اصالحات گس��ترده ای را 

بپذیرند.
وی با بیان اینکه بانک ها در وضعیت موجود پشتیبان تولید نیستند، 
می گوید: حل همه این مسائل به اصالح ساختار اقتصادی برمی گردد 

و بدون آن امکان پذیر نیست.

 اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانش��گاه امام صادق)ع( هم اقتصاد 
ای��ران را پر از ظرفیت و فرص��ت می داند و ادامه می دهد: تمام آنچه ما 

داریم پر از فرصت است ما فرصت های زیادی داریم برای اینکه به یک 
قدرت بین المللی اقتصادی تبدیل ش��ویم تا عالوه بر اینکه رفاه مردم 
خودمان را باال ببریم و مش��کالت داخلی را حل کنیم پایه ریزی تمدن 
بزرگ اس��المی را هم در جهان داش��ته باش��یم  و به عنوان قدرت قابل 

توجه اقتصادی در دنیا شناخته شویم.
فرصت�هایی�که�تهدید�شد��

وی بر این باور اس��ت که اقتصاد ایران ظرفیت های باالیی برای حل 
مش��کالت دارد اما متاسفانه دولت یازدهم این ظرفیت ها و فرصت ها 
را تبدی��ل به تهدید کرده و عمال نتوانس��ته بهره ب��رداری خاصی از آن 

داشته باشد.
عبدالملک��ی م��ی گوید: ما االن ظرف چهار س��ال از مدیریت دولت 
یازده��م می بینیم که وضعیت اقتصادی نس��بت به چهار س��ال قبل 
به مراتب بدتر ش��ده اس��ت چنانچه ما اگر در سال ۹۲معضل بیکاری 
داش��تیم امروز در س��ال ۹۶ بحران بیکاری داریم. مس��ئله و معضالت 
بانکی در س��ال  ۹۲یک معضل بود ولی امروز نظام بانکی دچار بحران 
اس��ت و بحثی که مطرح می شود برای ادغام ۳۵موسسه و بانک در هم 
خودش نشاندهنده این است که مسئله ورشکستگی در نظام بانکی به 

صورت جدی مطرح است.
وی م��ی افزاید: یکی دیگ��ر از چالش های دولت دوازدهم در پس��ا 
انتخابات  مس��ئله فاصله طبقاتی اس��ت که  اگر در سال ۹۲یک معضل 
بود امروز یک بحران اس��ت و س��طح درآمدها و س��طح ثروت افراد در 
جامعه اصال با یکدیگر قابل مقایس��ه نیس��ت. ت��وده مردمی که فقیر 
هس��تند و اقلیت��ی که در اوج ث��روت قرار دارند روز ب��ه روز این فاصله 

را بیشتر می کند.
ای��ن اقتص��اد دان چالش مورد نظر بعدی به��م ریختگی نظام مالی 
دولت می داند و عنوان می کند: برخی بدهی های دولت و وابس��تگی 
دولت به نفت و مانند آن اگر واقعا در ابتدای دولت یازدهم یک مشکل 
بود در انتهای دولت به یک بحران تبدیل ش��ده است. دولتی که حدود 

۷۰۰هزار میلیارد دالر به قول وزیر اقتصاد بدهکار است.
وی معتقد اس��ت:  مش��کل قدرت خرید مردم اگر در ابتدای دولت 
یازدهم دچار مش��کل و آس��یب بود در پایان کار دولت به یک مشکل 
بزرگ تبدیل ش��ده و بخش بزرگی از خانوارها درآمد کافی برای تامین 

زندگی در حد خودشان را ندارند.
چالش�در�ساختارهای�کالن�اقتصادی��

ب��ه اعتقاد این عضو هیئت علمی دانش��گاه امام صادق)ع(  در بخش 
ه��ای مختلفی چون صنعت، تولید و بازرگانی  هم دولت عملکرد قابل 
قبولی نداش��ته چنانچ��ه دولت نهایت بی توجه��ی را به ظرفیت های 
کشور در این چهار سال داشته و نه تنها باعث پیشرفت نشده بلکه حتی 
کش��ور را در همان وضعیت س��ال ۹۲هم نتوانسته نگه دارد و وضعیت 

اقتصادی کشور بدتر شده است.
عبدالملکی می گوید: این وضعیتی اس��ت ک��ه دولت یازدهم به بار 
آورده  و اگر بخواهد با این رهیافت در پسا انتخابات ادامه دهد در سال 
های آینده ممکن است هم در بعد معیشت مردم و هم در ساختارهای  
کالن اقتصادی وضعیت بدتر ش��ود و اگر ب��ا همین روند بخواهد ادامه 
دهد   به مش��کالت جدی تری برخورد می کنیم. وی به نس��بت دولت 
با جریانات سیاس��ی اصالح طل��ب و اصولگرا و نحوه رفتار ایش��ان در 
پس��ا انتخابات دولت دوازدهم هم اشاره کرده و می گوید: آقای حسن 
روحانی همان حسن روحانی سابق هست البته یک مقداری نامتعادل 
تر، پرخاش��گر تر و با سعه صدر کمتر. طبیعتا باید گفت تیم اقتصادی 
ایشان اقتصاد کشور را هدایت می کند و باید دید که آیا در تیم اقتصادی 

ایشان تغییر جدی اتفاق خواهد افتاد یا خیر! تغییر جدی که می گوییم 
یعنی رئیس کل بان��ک مرکزی، معاون اول، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت 
مع��دن تجارت و وزیر راه و شهرس��ازی هم عوض ش��ود اینها حداقل 
تغییری است که ما انتظار داریم انجام شود اگر قرار باشد رویکرد دولت 
یازدهم ب��ا رویکرد دولت دوازدهم متفاوت باش��د. وی می افزاید:  اگر 
ما این س��طح از تغییر را ببینیم می توانیم امیدوار باش��یم که رویکرد 

متفاوت باش��د و دولت دوازدهم از فرصت های پیش رو استفاده کند. 
البت��ه این هم مطرح اس��ت که افرادی که عوض می ش��وند آیا نفرات 
بهتری یا بدتری جایگزینشان خواهد شد؟  در نهایت باید دید اگر تغییر 
می کنند چه کس��ی جایش��ان قرار می گیرد  ولی حداقلش می توانیم 
بگوییم که جناب آقای حس��ن روحانی اگر بخواهد همین روند دولت 
قبل را ادامه بدهد باز هم همان مسیر قهر قهری و تخریبی ادامه میابد.
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روز دوش��نبه دوازدهم تیرماه سال جاری کنسرسیومی 
متش��کل از شرکتهای توتال فرانسه، سی  ان  پی  سی چین و 
پتروپارس ایران قراردادی به ارزش حدودی 5 میلیارد دالر 
را به امضاء رس��انیدند. امضاء این قرارداد سر و صدای زیادی 
برپا کرد ولیک��ن نقاط ضعف و قدرتی را نیز با خود به همراه 
دارد ک��ه اگر دقیق مورد واکاوی قرار گیرد س��ایه روش��ن و 
نق��اط ضعف و قدرتش عیان میگردد، لذا باعنایت به اهمیت 
موضوع، واجب و ضروری میباش��د تا پروسه و نحوۀ تنظیم 
قرارداد نفتی با ش��رکت توتال را بطور اجمال مورد تحلیل و 
بررس��ی قرار دهیم. از همین رو شخصاً بر آن شدم تا با اندک 
س��واد خویش این تحلیل را مختص��ر و مفید انجام داده و به 

رشته تحریر درآورم.
ق��رارداد نفت��ی ای��ران که با توت��ال بمنظور توس��عه فاز 
11پ��ارس جنوبی منعقد گردید از نظر غالب صاحب نظران 
و کارشناس��ان نفتی، سیاس��ی و اقتصادی ای��ران و جهان، 
تفاهمنام��ه ای پ��ر ابهام و ق��راردادی خوب، نس��بتا بد، تا 
حدودی زش��ت و ناقص میباشد که دست آخر ناتمام و نیمه 

کاره نیز رها خواهد شد!!
همچنانکه اطالع داریم طبق برآورد و اعالم رسمی وزارت 
نفت ایران، کش��ورمان طی 5 س��ال آینده حداقل به رقمی 
حدود200 میلیارد دالر س��رمایه گذاری جهت نوس��ازی و 
توس��عه میادین نفتی خود نیاز دارد ت��ا از رقبای خود عقب 
نمانده و بازارهای خویش را از دس��ت ندهد. فلذا از آنجائیکه 
در ح��ال حاضر، ایران چنین س��رمایۀ کالن��ی را در اختیار 
ندارد، پس نیازمند جذب س��رمایه های خارجی میباش��د 
و برای دس��تیابی به پوله��ای کالن بین الملل��ی، ابتدا باید 
از طرق مختلف س��رمایه گ��ذاران خارجی را جهت حرکت 
بس��مت ایران تحریک و تشویق نماید. قرارداد نفتی ایران با 
ش��رکتهای توتال و س��ی  ان  پی  سی چین از این جهت حائز 
اهمیت و مهم میباش��د که در این فض��ای غبارآلود و تیره و 
تار اقتصادی کشورمان که منبعث از اعمال تحریمهای بین 
المللی سالهای اخیر میباش��د که متأسفانه علیرغم اجرای 
برج��ام، هنوز هم اعمال تحریمها برعلی��ه ایران تداوم دارد، 
به امضاء رس��یده و خ��ود موجب میگردد ت��ا از نظر روانی، 
ت��رس تعداد زیادی از بنگاهها و س��رمایه گذاران خارجی و 
بین المللی ریخته و از نزدیکی و همکاری با ایران نترس��ند. 
یعنی عقد چنین قراردادهایی علی الظاهر ریس��ک سرمایه 
گذاری در ایران را کم میکند. ضمناً اقتصاد ایران برای رش��د 
و ش��کوفایی و جهش در عرصه جهانی، به عقد قراردادهای 
بزرگ با ش��رکتها و بنگاههای مطرح و مش��هور جهان نیاز 
دارد. فلذا بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و ابهامات موجود 
این ق��رارداد، باید عرض کنم که فق��ط و فقط بدلیل اینکه 
امضای اینگونه قراردادها منجربه ریخته شدن ترس فعاالن 
اقتص��ادی جهان جهت نزدیکی و همکاری با بازارها و پروژه 
های ایران میش��ود و همچنین نظرباینکه عقد قراردادهای 
کالن برای رشد و ش��کوفایی ایران الزم و ضروری میباشد، 

قرارداد ایران با توتال )خوب و مفید( است.
ام��ا پس از ذکر دالی��ل خوب و مفید ب��ودن این قرارداد، 
حال بای��د به دالیل بد بودن آن بپ��ردازم و از همین رو باید 
عرض کنم که: مقام��ات ایرانی بدترین زمان ممکن را برای 
امضاء این قرارداد انتخاب کرده بودند!! زیرای جدای از اینکه 
کش��ور فرانسه و علی الخصوص ش��رکت توتال همیشه در 
ایام س��خت، پش��ت ایران را خالی کرده و کشورمان را تنها 

گذاش��ته اند اما پ��س از دیدار چند روز پی��ش آقای ظریف 
وزیر امورخارجه ایران با مقامات فرانس��وی از جمله رئیس 
جمه��ور جدید آن کش��ور، انتظارها بر این بود که حداقل به 
این زودی ها، ناسازگاریهای فرانسوی را نبینیم ولیکن یکی 
دو روز پس از دیدار ظریف و امانوئل ماکرون، شاهد اتفاقاتی 
منف��ی و آزار دهنده از جانب فرانس��ه برعلیه ایران بودیم از 
تصویب تحریمهای جدید گرفته تا میزبانی کنفرانس ساالنه 
مجاهدین خلق!! به همین خاطر کمترین توقع ملت شریف 
ایران این بود تا حداقل مدتی اخم دولت مان برای مسئولین 
آن کشور پایین میبود نه اینکه بدون فوت وقت آغوش مان را 
برایشان باز کنیم و با آنان قهقهه بزنیم و قراردادهای میلیارد 

دالری را هم به آنان پیشکش نمائیم!!
پس بدلیل اینکه در اوج ناس��ازگاریهای فرانس��وی و بی 
مهری مقامات آنان با کشور و ملت عزیز ایران، این قرارداد با 
فرانسه آنهم با شرکتی غیرقابل اعتماد امضاء شد، قراردادی 
بد، زش��ت و غیرقابل دفاع میباش��د.در ادام��ه الزم به ذکر 
اس��ت که قرارداد فوق، قراردادی میباشد که خیلی از نکات 
اولی��ه و بدیهی در آن رعایت نش��ده و همین بی توجهی ها 
موجب ش��ده تا قراردادی ناقص و پر ابهام را پیش رو داشته 
باشیم!!بدون توجه و بدون در نظر گرفتن ابهامات موجودی 
ک��ه در م��دل قراردادهای جدید وجود دارد و هنوز ش��فاف 
س��ازی درس��ت و کاملی در این خصوص ص��ورت نگرفته و 
اصالحات اساس��ی در این م��دل از قراردادهای نفتی انجام 
نش��ده و همچنین ع��دم تصویب س��ند محرمانگی قرارداد 
در ش��ورای عال��ی امنیت ملی، باید ع��رض کنم که عقد هر 
قراردادی دارای فاکتورهایی می باش��د که بدون رعایت هر 
یک از این فاکتورها، س��المت و اساس آن قرارداد زیر سوال 
میرود، از جمله اینکه:موضوع قرارداد/ محل اجرای قرارداد 
/ م��دت قرارداد / مبلغ ق��رارداد / نام کارفرما / نام پیمانکاران 
و میزان س��هم آنان / نحوۀ انتخاب پیمانکاران و قاعده تعین 

سهام آنان و.... دهها مورد دیگر.
 م��ا بنا را بر این می گذاریم که اکثر فاکتورها و موارد فوق 
در عقد قرارداد نفتی ایران با توتال لحاظ ش��ده اس��ت اما در 
یک مورد که خیلی هم فاکتور مهمی میباش��د ابهام بزرگی 
وجود دارد و آن اینکه مبنای انتخاب هر یک از ش��رکتهای 
داخل��ی و خارجی ذینف��ع در این قرارداد چ��ه بوده، از کجا 
انتخاب ش��ده اند، چه کس��ی آنان را انتخ��اب کرده، به چه 
دلیلی و بر چه اساس��ی شرکتهای توتال فرانسه و سی  ان  پی 
 س��ی چین بعنوان پیمانکاران خارجی و فقط شرکت دولتی 
پتروپ��ارس بعنوان پیمانکار داخلی انتخاب ش��ده اند؟ چرا 
این میزان س��هم به هریک از آنها داده ش��ده و چه کسی این 
تقسیم بندی س��هام را انجام داده؟ و دست آخر این سوال و 
ابهام در ذهن خیلی از صاحب نظران داخلی و خارجی موج 
میزند و آن اینکه در عقد قرارداد 5 میلیارد دالری با توتال که 
رقم نس��بتاً باالیی هم میباشد آیا همچون قرارداد کرسنت، 
کمیس��یونهای دهها میلیون دالری بین تعدادی از افراد رد 
و بدل شده است تا برخی از عالئق و خواسته های شرکتها و 
افراد در این قرارداد لحاظ و یا اینکه برخی دیگر از فاکتورها 

در عقد این قرارداد رعایت نشوند؟
بحث اصلی این است که برای انتخاب پیمانکاران داخلی 
و خارج��ی هیچگون��ه مناقص��ه ای برگزار نش��ده و با ترک 
تش��ریفات قانونی، اصلی ترین و اساس��ی ترین فاکتور را در 
عقد چنین قرارداد بزرگ��ی زیر پا گذارده اند!! حال چنانچه 

نح��وه انتخاب پرابهام پیمانکاران خارجی را نادیده بگیریم، 
اما نمیتوانیم چشمان خود را بر روی )اما و اگرهای( انتخاب 
تنها پیمانکار داخلی ببندیم. در حال حاضر این سوال مطرح 
میباشد که آیا در کشور بزرگ ایران فقط یک شرکت دولتی 
پتروپارس توانایی اجرای پروژه های بزرگ را دارد؟ آیا هیچ 
ش��رکت دولتی، ش��به دولتی و یا خصوص��ی دیگری توان 

اجرای چنین پروژه هایی را ندارند؟
نکته جالب توجه اینجاس��ت ک��ه جناب آقای روحانی در 
ضیاف��ت افط��اری اول تیرماه س��الجاری در جمع تعدادی 

از فع��االن اقتص��ادی دولت��ی و 
خصوص��ی با صدای��ی بلند و حق 
به جانب اع��الم کردند که ما باید 
بخش خصوصی را تقویت کنیم!! 
س��پس فرمودند که: من همیشه 
در ذهن��م بود که بخش خصوصی 
ما ضعیف اس��ت ام��ا در این دو 2 
س��ال اخیر برایم کاماًل آشکار شد 
زی��را ما فضا را ب��رای فعالیت آنان 
باز کردیم اما دیدیم که نمی توانیم 
کار کنیم!! حاال چکار کرده ایم در 
این س��الها، چه بالیی س��ر بخش 
خصوصی آورده ایم که نیس��تند و 

یا جرأت نمی کنند!!

باید خدمت ایش��ان عرض کنم ک��ه جناب آقای روحانی: 
فرمایش��اتتان بجا و متی��ن، لکن بهتر بود ک��ه حضرتعالی 
می فرمودید دولت ش��ما طی چهار س��ال گذشته در زمینه 
واگ��ذاری ام��ور و کمک به بخش خصوص��ی چه قدمهایی 
برداش��ته است؟ شما که خود در س��خنانتان دغدغه بخش 
خصوص��ی را دارید، خدا وکیلی چند نف��ر از همین فعاالن 
اقتصادی بزرگ را که گردش مالی آنان دهها و صدها میلیون 
دالر میباش��د را برای صرف یک افطاری و دیدن روی رئیس 
جمهورشان دعوت کرده بودید که آنوقت دلیل ضعیف بودن 
بخش خصوصی ایران را به 
گ��ردن تفنگ  به دس��تان 
می اندازی��د؟!! دولت و تیم 
اقتص��ادی ش��ما فی الواقع 
بخ��ش  تقوی��ت  ب��رای 
خصوص��ی چ��ه قدمهایی 

برداشته است.
جن��اب آق��ای روحانی 
انگشت اتهام خود را بسوی 
تفنگ  به  دستان نشانه رفته 
و سپاه پاس��داران را رقیب 
ب��زرگ بخ��ش خصوصی 
اع��الم میکنند!! ق��رارگاه 
خات��م االنبیاء)ص( اگر هم 

فعالیت اقتصادی می کند فقط کارهای عمرانی کالن انجام 
میده��د و نه خرید و فروش و تولی��د!! که بقول جناب آقای 
جهانگیری معاون اول ریاس��ت جمهوری، تا زمانیکه دولت 
از س��پاه کاری را درخواست نکند آنان پروژه ای را رأساً انجام 
نمی دهند و غالباً پروژه  های کالنی را هم انجام می دهند که 
هر کس��ی حاضر به اجرای آنان نیست. پس سپاه نمی تواند 

رقیب بخش خصوصی ایران باشد.
س��وال اصلی اینجاس��ت که چرا دولت در ق��رارداد نفتی 
منعقد شده ایران با توتال، بخش خصوصی را به بازی نگرفته 
و فقط رانت ویژه ای را در اختیار یک شرکت دولتی قرارداده 
و برای آن ش��رکت خاص فضای کار کالن را باز کرده است؟ 
اگر سپاه همه کارۀ اقتصاد ایران میباشد و رقیب اصلی بخش 
خصوصی است پس چرا دولت، سپاه را هم به بازی نگرفته و 
در قرارداد نفتی ایران با توتال هیچ سهمی را به قرارگاه خاتم 
االنبیاء)ص( نداده اس��ت؟ مگر ق��رارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
کوچکتر و ناتوان تر از شرکت پتروپارس می باشد؟ چرا برای 
انتخاب تنها پیمانکار داخلی، ترک تشریفات مناقصه صورت 
گرفته و این حق از دیگر مجموعه های اقتصادی سلب شده 
اس��ت.چرا برای تنها پیمانکار ایرانی فقط19درصد س��هم 
درنظر گرفته ش��ده و بیش��ترین س��هام به خارجی ها داده 
شده اس��ت؟ آیا بی پول بوده ایم یا اینکه پتروپارس شرکت 
کوچکی بوده اس��ت؟ پس ش��اید اگر مجموعه ای همچون 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در این کنسرس��یوم حضور پیدا 

می کرد چه بسا سهم بیشتری را هم نصیب خود می کرد.
پس اول باید از دولت محترم س��ؤال کنیم که ش��ما برای 
تج��ارت، تولید، صادرات و پیمانکاران ایران زمین چه کرده 
اید؟ پس نتیجه میگیریم که مشکل اصلی عدم رشد اقتصاد 
ای��ران و مقصر کوتوله مان��دن بخش خصوصی ایران، دولت 
میباشد نه سپاه پاس��داران. از همین رو بخاطر اینکه اصول 
کار در عقد قرارداد نفتی ایران با توتال درست و قانونی انجام 
نش��ده و با ترک تش��ریفات و بدون هی��چ مناقصه ای، فقط 
یک ش��رکت دولتی را برای مش��ارکت در این پروژه انتخاب 
کرده اند و برخالف س��خنان چن��د روز پیش آقای روحانی، 
هی��چ بهایی به بخ��ش خصوصی در این پروژه داده نش��ده 
پس ق��رارداد ایران با توتال، ق��راردادی )ناقص( و فرمالیته 
میباشد.!! در خاتمه باید تأکید کنم که شرکت توتال فرانسه، 
شرکتی بدقول، پر ماجرا و غیرقابل اعتماد میباشد، بطوریکه 
طی20 س��ال گذشته در چند مرحله قراردادهای متعددی 
را با ش��رکت ملی نف��ت ایران به امضاء رس��انیده و هر بار به 
بهانه ای واهی، پروژه را نیمه کاره رها و دست ایران را داخل 

پوست گردو قرار داده است!!
این ش��رکت فرانسوی در س��ال 76 با سهم 40 درصدی، 
همراه با شرکتهای گازپروم روس��یه و پتروناس مالزی )هر 
یک با 30 درصد س��هم( وارد عملیات توسعه فازهای 2 و 3 
پارس جنوبی ش��د که )طی 7 سال یعنی از سال 76 تا 83( 
حداق��ل در 12مرحله، بیش از 44 میلیون دالر به یک مقام 
دولتی رش��وه داده بود. همچنین در سال 79 شرکت توتال 
برای توس��عه فاز 11 پارس جنوبی و س��اخت یک کارخانه 
تولید LNG قراردادی را با ش��رکت ملی نفت ایران منعقد 
نمود. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند س��ال انجام شد؛ 
اما از اواس��ط دهه1380 و همزمان با افزایش هزینه اجرای 
پروژه، شرکت فرانسوی توتال از ایران رفت؛ هرچند تشدید 
تحریمها در آن س��الها نیز، دلیل مه��م دیگری جهت کنار 

کشیدن توتال از پر.ژه ارزیابی شد.
البته فس��اد توتال در فازه��ای 2 و3 پارس جنوبی، بخش 
کوچکی از عهد ش��کنی  ها و تخلفات این شرکت در صنعت 
نفت ایران میباش��د. این شرکت در توسعه دو میدان سیری 
A وE نیز تخلفاتی را انجام داده اس��ت. در این پروژه، توتال 
در س��ال 93 و طی دو س��ال و نیم، حدود 16 میلیون دالر به 
یک مقام ذی نفوذ دیگر در ش��رکت ملی نفت ایران رش��وه 

پرداخت کرد.
با وجود فساد تمام  عیار توتال در پروژه  های نفتی ایران و 
این همه حرف و حدیثی که پشت سر این شرکت فرانسوی 
وج��ود دارد، متأس��فانه مدیران کش��ورمان ب��از هم به این 
شرکت اعتماد کامل  داش��ته و بدون آنکه نهادهای نظارتی 
بر رون��د امضاء این قرارداد و بندهای آن احاطه ای داش��ته 
باش��ند، چنین پروژه کالن��ی را با منافع میلی��ارد دالری را 
در اختیار آن ش��رکت قرار میدهند.!! ب��ا این وجود وقتیکه 
هم��ه چیز در س��کوت کامل به پیش می��رود و برای امضاء 
چنین قرارداد پرابهامی جش��ن هم گرفته میش��ود، نگاهی 
به گذش��ته و ماجرای حضور ش��رکتهای فرانسوی در ایران 
بی��ش از پیش اهمیت مییابد. بوی��ژه آنکه چارچوب و مفاد 
قرارداده��ای IPC که قرارداد تازه توت��ال نیز برمبنای آن 
تنظیم شده اس��ت در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای 
ایرادات متعددی نیز میباشد. بطوریکه مقام معظم رهبری 
پیش��برد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات آن 
کردند؛ اما دولت محترم در سکوت پرمعنایی، این قراردادها 
را پیش برده و هنوز مش��خص نیست که قرارداد امضاء شده 
با مدیران ش��رکت توتال، نسخه اصالح ش��ده قراردادهای 
IPC اس��ت یا همان نس��خه پر اش��کال و ایرادی است که 
فرانس��وی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط کرده 
و ب��ا اعطای امتیازات ویژه، در آینده ای نزدیک بار دیگر پای 
این ش��رکت فرانس��وی- آمریکایی را به دادگاههای ایاالت 

متحده باز خواهد کرد.
این در حالیس��ت که ابهامات زیاد دیگری بر س��ر راه این 

قرارداد وجود دارد، از جمله اینکه:
شرکت توتال اعالم کرده است با سرمایه گذاری اولیۀ یک 
میلیارد دالری، توس��عه می��دان گازی پارس جنوبی را طی 
تابستان امس��ال و از منابع مالی خود به یورو، تامین خواهد 
کرد. )با وجود تحریمهای بانکی، ش��رکت توتال چگونه و از 
طریق کدام ش��بکه بانکی پولهای میلیارد دالری خود را به 
ایران منتقل خواهد کرد(!!؟ این در حالیست که: مدیرعامل 
شرکت توتال پیش��تر به صراحت گفته بود که نهایی کردن 
ق��راردادی که در ته��ران امضاء کرده، بس��تگی به تصمیم 
آمریکا درباره تمدی��د معافیت تحریمهای ایران دارد که در 

غیر اینصورت همه چیز روی هوا خواهد بود.!!
با تمام این ابهامات و سوابق نورانی شرکت توتال، متأسفانه 
مقامات دولتی کشورمان، پیمانکاران ایرانی و چینی حاضر 
در این قرارداد را زیر سایه پرچم فرانسه قرارداده اند که قطعاً 
با ابهاماتی ک��ه در عقد این قرارداد وجود دارد و همچنین با 
سوابق نه چندان مثبتی که از شرکت توتال در اختیار داریم، 
سرنوشت این قرارداد نیز چندان روشن نیست و به احتمال 
قوی به درد س��ایر پروژه های توتال دچار خواهد شد یعنی 
دیر یا زود این ش��رکت فرانسوی پروژه توسعه فاز 11پارس 
جنوبی را هم نیمه کاره رها خواهد کرد از همین رو، قرارداد 

نفتی ایران با توتال، قراردادی )ناتمام( خواهد بود.

سهم ایران از اقتصاد بین الملل چقدر است؟

 اقتصادی قدرتمند اس��ت که بتوان بر سرپای خود 
بماند، به نوعی اس��تقالل داشته باشد. اقتصادی قوی 
اس��ت که تاب آوری آن باال باش��د بتوان��د در مقابل 

تکانه ها، تحریم ها و فشارها مقاومت کند.
در کش��ورهای توسعه یافته و پیش��رفته حمایت از 
تولید ملی حرف نخس��ت را می زند؛ در این کشورها 
سیاس��ت گذاری مبتنی ب��ر حمای��ت از اقتصاد ملی 
انجام شود و س��عی می کنند در مورد اتفاقاً در حوزه 
بین المل��ل برای حمایت از تولید خود برنامه داش��ته 
باش��ند. اما خبرهای شنیده می ش��ود مبنی بر اینکه 
احتمال وضع تعرفه صفر برای واردات دست کم 530 
قلم کاال بین ایران با 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در حال نهایی شدن است، البته هنوز مشخص 
نیست چه اقالم کاالیی قرار است در این فهرست قرار 
گیرند؛ اما برای تولیدات ایرانی که هنوز قدرت رقابت 
با کاالهای مش��ابه را ندارند، اجرایی شدن این اقدام 
باع��ث نابودی آن ها خواهد ش��د و اقتصاد ملی تحت 
ش��عاع قرار می گیرد. این در حالی اس��ت که بارهای 
برخی کارشناس��ان و حتی مسئولین اقتصاد ایران را 
با ونزوئال، لیبی و... مقایسه می کنند، درحالی که خود 
این مس��ئولین سیاست گذار هس��تند، اما هیچ گاه به 
مسیری که کش��ورهای توسعه یافته طی کردند، نگاه 
نمی کنند. در خبری اعالم ش��د، رش��د تولید آلمان 
در ماه جون به علت افزایش چش��مگیر س��فارش ها، 
به بیش��ترین مقدار خود در بیش از 6 س��ال رس��ید 
که این نش��ان می دهد کارخانه ها در توسعه ربع دوم 
س��ال مشارکت خواهند داش��ت؛ آلمانی که به دلیل 
دو جنگ جهان��ی، باید غرامت م��ی داد امروز دارای 
قدرت اقتصادی است. در این خصوص با ساسان شاه 
ویسی کارشناس مس��ائل اقتصاد بین الملل گفتگوی 
انج��ام دادیم که بخش��ی کوتاه��ی از آن را در ادامه 
مشاهده می کنید ساسان شاه ویسی، در موردحمایت 
از تولید ملی در ایران و کش��ورهای پیشرفته، اظهار 

کرد: امروز یک سیاس��ت بزرگ به نام جهانی ش��دن 
به وجود آمده که به ش��دت بارنگ های مختلف مانند 
اینک��ه اقتصاده��ای دولتی را به چالش می کش��د و 
ی��ا موانعی ک��ه آن دولت ه��ا را به وج��ود می آورند، 
س��عی ک��رده نخ نما کنن��د و می گوید این  م��وارد از 
توس��عه یافتگی اقتصادی و بسترسازی برای همراهی 
کردن با اقتصادهای بین المل��ل جلوگیری می کنند. 
وی ادامه داد: اقتصادهایی ک��ه دوران اولیه پیدایش 
یا س��اختاربندی یا س��اماندهی خود را می گذرانند تا 
زمانی ک��ه به آن قدرت موردنظر نرس��یده اند که در 
نظام بین المللی صاحب س��هم، ان��دازه و قابلیت برای 
مدیری��ت و حفظ س��هم خودش��ان از اقتصاد جهان 
داشته باشند، نگاه حمایتگراِن مذمومی که در اقتصاد 
بین الملل مرجع اس��ت، ترجیح ندارد. این کارشناس 
مس��ائل اقتصادی گفت: ت��ا زمانی ک��ه اقتصاد ملی 
جمهوری اسالمی ایران به آن سطح از قابلیت استغنا 
و ایجاد خالقیت برای س��هم پذیری معقول از اقتصاد 
بین الملل دست پیدا نکرده، به نظر می رسد که دفعی 
برخورد کردن باسیاس��ت های حمای��ت گرایانه اقدام 
منطقی نیست. وی اضافه کرد: بسیاری از اقتصادهای 
مدرن امروزی این پروس��ه را طی و اقتصادهایش��ان 
را پُرق��درت کرده  و بعد وارد نظامات جهانی ش��دند، 
زیرا در اقتص��اد بین الملل دیگر عناصر، رقابت س��از 
اس��ت که ساختار و قاعده ها را می سازد و در این فضا 
س��هم های بیش ازاندازه ملی خود را مطالبه می کنند؛ 
امروز نوپدیدها و نوظهورهای اقتصادی دنیا، نخست 
از اقتصاده��ای خود حمایت کرده ، زیرس��اخت ها را 

ایجاد و دانش را به کار گرفته اند.
اقتصاد ایران، عقب مانده، شکننده و غیر  �

مقاوم شناخته می شود
این استاد دانشگاه تصریح کرد: 20 کشور )البته 19 
کشور بعالوه یک اتحادیه اقتصادی( 86 درصد اقتصاد 
جهان را در اختیاردارند و در طرف دیگر 177 کشور 
هس��تند که کمتر از 15 درصد اقتصاد دنیا را دارند؛ 
این نش��ان می دهد یک عده در محاق عدم حمایت از 
اقتصاد ملی شان گیر کرده اند. شاه ویسی ادامه داد: 
اگر با این مضمون بپذیریم که اقتصاد ایران تا زمانی 
ک��ه از اقتصاد ملی حمایت نش��ود، قدرتمند نخواهد 
ش��د و تا زمانی که قدرتمند نشود، نمی تواند به سهم 
حداقل��ی اما واقعی خود در اقتصاد بین الملل برس��د، 
لذا صرفاً به عنوان اقتصاد عقب مانده، ش��کننده و غیر 

مقاوم و درنهایت کم برخوردار شناخته می شود.
چرا آلمان، آلمان ش�د؟ برابری قدرت  �

اقتصادی در مقابل قدرت نظامی
وی ب��ا اش��اره ب��ه آلم��ان و نقش این کش��ور در 
اقتص��اد بین المل��ل، تأکی��د ک��رد: کش��وری که در 
یک جنگ جهانی زیر و رو ش��د، ام��روز بزرگ ترین 
اقتص��اد ح��وزه اروپا تلقی می ش��ود و از لحاظ تولید 
ناخال��ص، چهارمین اقتصاد جه��ان و از لحاظ قدرت 
برابری، پنجمین اقتصاد جهان اس��ت. این کارشناس 

مس��ائل اقتص��اد بین الملل گفت: آلمان توانس��ت به 
یک اقتصاد بزرگ و ش��اید بزرگ ترین  ایران کمتر از 
نیم درصد و اگر اش��تباه نکنم حدود 38 دهم درصد 
)0,38 درصد( را دارد؛ بر اس��اس وس��عت، کشور ما 
بیش از یک درصد وس��عت جهان اس��ت و بر اساس 
قابلیت های اقتصادی، 3.5 الی 4 درصد سهم پذیری 
داش��ته باش��د صادرکننده در جهان، به عنوانیکی از 
تکنیکال ترین و منضبط ترین اقتصادها مطرح ش��ود. 
امروزه اگ��ر قدرت نظامی خ��ود را در جنگ جهانی 
دوم ازدس��ت داده، اما قدرت اقتصادی برابری باقدرت 
نظامی در جهان داش��ته؛ لذا حرفی برای گفتن دارد 
و حتی در سهم خواهی های جهانی به همین واسطه 
توانس��ت اس��ت، قدرتمند قلمداد ش��ود. شاه ویسی 
اف��زود: آیا آلمان ب��دون حمایت از زیرس��اخت های 
اقتصادی و بدون اصالح ساختارهای خود توانست به 
این جایگاه دس��ت پیدا کند؟ دوره صنعتی شدن این 
کشور شاید حدود 100الی 110سال بعد از انگلیس 
و یا حتی فرانس��ه شکل گرفت؛ اما چه اتفاقی رخ داد 
که آلمان، آلمان ش��د. این استاد دانشگاه اضافه کرد: 
آلمان  زیرساخت ها را ساخت و قابلیت های اقتصادی 
را تغیی��ر داد؛ بعد یک س��ری از سیاس��ت ها را زیرپا 
گذاشت؛ این کشور سیاست هایی تعریف کرده بود که 
عمدتاً این سیاس��ت ها بخشی از تجارت، تولید، رفاه، 
اش��تغال و از همه مهم تر اقتصاد ملی را تحت سیطره 
گرف��ت که ن��ام آن را سیاس��ت های جدید اقتصادی 
گذاش��تند و نهایتاً باعث احیای اقتصاد آلمان شد. به 

گفت��ه وی؛ مهم ترین رکنی که در ی��ک اقتصاد پویا 
موردنظر اس��ت رابطه بین رش��د اقتصادی با عوامل 
رشد اس��ت که مهم ترین عامل رشد در اقتصاد ایران 
حداقل اکنون نفت است.  کارشناس مسائل اقتصادی 
خاطرنش��ان ک��رد: آلمان ها در یک دوره چهل س��اله 
توانس��تند زیرس��اخت های خود را بس��ازند، نه نفت 
داش��تن برای فروش و نه هتلی که گردش��گر جذب 
کنند؛ زیرس��اخت یعنی بایستی در تولیدات صنعتی 
ح��رف اول را بزنیم؛ امروز حرف اول را آلمان می زند؛ 
این کشور به جهان در موردبحث غرامت بدهکار بود، 
اما امروز یک��ی از بزرگ ترین گردش وجوه اقتصادی 
جهان ب��ا مرکزیت آلم��ان با ظرفیت ه��ای صنعتی، 

فناوری، پولی و گردشگری انجام می شود.
سهم ۰,۳۸ درصدی ایران از اقتصاد بین  �

الملل . وقتی اقتصاد ملی خط قرمز نیست
شاه ویسی در مورد سهم ایران در اقتصاد بین الملل 
گفت: ای��ران کمتر از نیم درصد و اگر اش��تباه نکنم 
ح��دود 38 ده��م درص��د )0,38 درص��د( را دارد؛ 
درحالی که حداقل بر اس��اس جمعیت که ایران بیش 
از یک درصد جمعیت جهان را دارد؛ بر اساس وسعت، 
کش��ور ما بیش از یک درصد وس��عت جهان است و 
بر اس��اس قابلیت های اقتص��ادی، 3.5 الی 4 درصد 
سهم پذیری داشته باش��د. کارشناس مسائل اقتصاد 
بین الملل در مورد اینکه خط قرمز اقتصاد هر کش��ور 
اقتصاد و تولید ملی محسوب می شود؛ در ایران چگونه 
است، گفت: باید این گونه باشد، اما متأسفانه هنوز در 

بعضی بخش ها شمایل آن پیدا نکرده است. باور برای 
بعضی مسئولین ما هنوز اجرایی و ایجاد نشده است. 
او ادامه داد: برخی بحران را باور نمی کنند و می گویند 
س��یاه نمایی نکنید، می گوییم این بحران تماماً ذاتی 
و به خاطر ما نیس��ت؛ بخش��ی از آن به دلیل تحریم 
و بخش��ی به این دلیل اس��ت که جهان اقتصاد دچار 
بحران شد و بخشی دیگر به خاطر رکود و ناکارآمدی 
نظام اقتصاد لیبرال در جهان است که ما از آن متأثر 
می شویم؛ اما بخشی از آن مشکالت به زیرساخت های 
اقتصادی کش��ور مربوط است. شاه ویسی تأکید کرد: 
اقتصاد ما، اقتصادی متزلزل، ضربه پذیر و آسیب پذیر 
است. تایوان، سنگاپور و ویتنام مگر با کشوری جنگ 
دارند، اما برای حمایت از تولید ملی خود و جلوگیری 
از آس��یب پذیری برنامه داش��ته و اقدام می کنند، اما 
اقتصادهایی مانند ایران که از فش��ار بیرونی و تحریم  

ظالمانه علیه آن انجام می شود، باید چه کار کند؟
اقتصاد ملی ما آس�یب پذیر است. لبخند  �

زدن بالیی بر سر قطر آورد
وی با بیان اینکه باید اقتصاد ایران مبتنی بر دانش 
شود، بیان کرد: منابع انسانی را باید شناسایی و فعال 
ک��رد و موردحمایت قرار دهد. حوزه های اقتصادی را 
قب��ل از اینک��ه بخواهد به تحری��م و جنگ اقتصادی 
تمام عیار با آمریکایی ها بپردازد، دانش��ی و اقتصادتان 
برخوردار ش��ود. کارشناس مس��ائل اقتصادی اضافه 
کرد: م��ا نمی توانیم با صرف لبخند زدن بالیی که بر 
س��ر قطر آوردند را بر س��ر ایران بیاورند. قطر سال ها 

خوش خدمتی کرد و دالرها و درامدهای نفتی را جای 
دیگری س��رمایه گذاری کرد؛ ام��ا همین امروز تحت 
تحریم کش��ورهایی اس��ت که محلی از اعراب ندارند 
و کش��ور برادر یاد می ش��وند؛ اگر کشوری مانند قطر 
نخواهد دچار این آس��یب ش��ود، باید اقتصاد خود را 
از حالت تک محصولی نج��ات دهد. وی تصریح کرد: 
باید تیم اقتصادی دولت دوازدهم باور داش��ته باش��د 
که اقتصاد ملی ما آسیب پذیر است و در برابر فشارها 
و اتفاقات بیرونی آسیب می بینید؛ امروز اقتصاد ایران 
در جنگ اقتصادی تمام عیار است، اگر مسئوالن باور 
کردند، اولین موضوعی که به ذهنشان خواهد رسید 
این اس��ت که اقتصاد داخ��ل و ملی را بتوانند تقویت 

و مقاوم کنند.
آیا امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و  �

شفافیت اقتصادی ایجادشد؟
ش��اه ویس��ی در م��ورد اینک��ه بعد از چهار س��ال 
ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی، اقتصاد ایران 
مقاوم ش��ده اس��ت، پاس��خ داد: به نظرم هنوز خیلی 
فاصله داریم با چیزی که بایستی اتفاق می افتاد. وقتی 
سیاس��ت ها را بررس��ی می کنیم، باید پاسخ دهیم آیا 
امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، سالمت و شفافیت 
اقتصادی ایجادشده است؟ آیا قدرت رقابت داریم؛ آیا 
اقتصاد ایران دانش��ی شده اس��ت و بهره وری اقتصاد 
ما قابل س��نجش اس��ت؟ وقتی این موارد را کنار هم 
می گذاریم نش��ان می دهد که خیلی فاصله با اقتصاد 

مقاوم داریم.
دولت دوازدهم مس�یری س�ختی پیش  �

رو دارد. هن�وز مث�ل ۱۰۸ س�ال پی�ش فکر 
می کنیم

این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی گفت: رویکرد 
رش��د اقتصادی ایران را اگر مبتنی بر اقتصاد درون زا 
تعری��ف کنی��م، باید بر اس��اس قابلیت مند س��ازی 
س��رمایه انسانی باش��د؛ هنوز مانند 108 سال پیش 
فک��ر می کنیم ک��ه خدا نعمت نف��ت را از ما نگیرد و 
اگر کس��ی هم خواس��ت بگیرد، به مدد شرکت های 
چندملیتی نگذاریم. ب��ه اعتقاد وی، اقتصاد مقاومتی 
می گوید آن روزی خوش��حال هستیم که اگر نفت و 
گازی هم است، اما در سطح راهبردی برای ما کارساز 
باش��د؛ امروز آن قدر س��طح و جایگاه س��رمایه نفت 
نازل ش��ده که کاربردی از آن هم اس��تفاده نمی کنیم. 
هن��وز با درآمده��ای نفتی و درآمدهای نقد ش��ونده 
آن مش��کل داریم. ش��اه ویس��ی تأکید ک��رد: دولت 
دوازدهم مس��یری س��ختی پیش رو دارد؛ بخشی از 
آن پوس��ت اندازی از اتفاقات اقتصادی اس��ت که در 
دولت یازدهم رخ داده است؛ درعین حال یک نوگرایی 
و نوآوری مبتنی بر سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به 
جهت مستحکم کردن بنیه اقتصادی کشور در چهار 
س��ال آینده اس��ت. امیدواریم دولت آینده بتواند این 
ظرفیت س��ازی و قابلیت س��ازی را ب��ا تیمی کارآمد، 

اندیشمند و دانشمند به مجلس پیشنهاد کند.

هفتهنامه
سی سیا
هنگی فر
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قرارداد نفتی ایران با توتال 
خوب، بد، زشت

 محمدرضا سبزعلیپور
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران

قرارداد نفتی ایران با توتال که بمنظور توسعه فاز 
۱۱پارس جنوبی منعقد گردید از نظر غالب صاحب 

نظران تفاهمنامه ای پر ابهام و قراردادی خوب، 
نسبتا بد، تا حدودی زشت و ناقص میباشد که 

دست آخر ناتمام رها خواهد شد.

تی�ماقتص�ادیدول�تدوازدهمبای�دباور
داش�تهباش�دکهاقتصادملیماآسیبپذیر
اس�تودولتدوازدهممسیریسختیپیش
روداردکهبخشیازآنپوستاندازیازآنچه

کهدردولتیازدهمرخداده،است.



القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوش��مندانه است که توسط 
مقام معظم رهبری مطرح شده است تا مردم و مسوولین به طور جدی 
به این مسأله توجه کنند. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است. 
تأکی��دات مقام معظم رهبری بر لزوم اجرایی ش��دن اقتصاد مقاومتی 
نشان از اهمیت این مسئله دارد؛ چراکه در شرایط فعلی، با هیچ سالحی 
ج��ز اقتصاد مقاومتی نمی توان در برابر هجمه ی س��نگین تحریم های 
دشمن مقاومت کرد. با کمی تأمل در باب اقتصاد مقاومتی درمی یابیم 
که اجرایی ش��دن اقتصاد مقاومتی نیازمند بازنگری در س��بک زندگی 
است. رهبر معظم انقالب اسالمی بارها بر ضرورت دستیابی به اقتصاد 
مقاومتی تأکید فرموده اند و بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان نیز 
معتقدند که بنای اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهای اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی مردم بیرون می آید. از این رو، به نظر می رسد که در مقطع 
فعلی، نیازمند یک رویکرد انقالبی و جهادی در سبک زندگی هستیم.
در قس��مت اول این گفت و گو دکتر رزاقی در نکوهش س��رمایه داری 
گفت: » س��رمایه داری یک اقتصاد مهاجم است. تهاجم به این معنا که 
در ذاتش می خواهد تولید را زیاد کند و کاال را بفروش��د، ولی از طرف 
دیگر، ذاتش این طور اس��ت که زمانی که تولید می کند و می فروش��د، 
سود دست یک عده ی  اندکی تراکم پیدا می کند. یعنی دائماً جامعه را 
دوقطبی می کند؛ یک قطب امکانات بس��یاری دارند و یک قطب اصاًل 

ندارن��د یا خیلی کم دارند. خود همی��ن، دوگانگی به وجود می آورد.« 
در این قس��مت به بررس��ی مصادیق در تاثیر اقتصاد مقاومتی بر سبک 

زندگی پرداخته ایم.
�شما�معتقدید�سیاست�های�اقتصادی�و�سبک�زندگی�تأثیر���

و�تأثر�دوس�ویه�ب�ر�یکدیگر�دارند.�آیا�می�توانید�سیاس�ت�های�
کالن�اقتص�ادی�را�آسیب�شناس�ی�بفرمایی�د�و�تأثی�ر�آن�را�در�

سبک�زندگی�مردم�مورد�بررسی�قرار�دهید؟
 بل��ه، به عنوان مثال، م��ا امکان می دهیم برای کاالها تبلیغات کنند، 
اولی��ن نکته اینکه ش��ما کاال را معرفی می کنید ی��ا تبلیغ؟ اگر معرفی 
می کنی��د که خوب اس��ت، مزای��ای کاال را بگویید. هم��ان مزایا را هم 
که بگویید، برای بیننده ها نیازمندی نس��بت به مصرف آن کاال ایجاد 
می ش��ود، در حال��ی که آن¬ها پول هم ندارن��د، پس ما داریم تخریب 
می کنی��م. نکت��ه ی دیگ��ر اینکه در تمام دانش��گاه ها داری��م باورهای 
سرمایه داری را درس می دهیم، همه ی وزیر و وکیل هایمان هم همین 
س��رمایه داری را پیاده می کنند. بن این س��رمایه داری چیست؟ خود، 
خودپرستی، سودپرستی. هرچه تو می گویی درست است، اگر خدایی 
هم هس��ت، در درون توست. خودش خدای خودش را توجیه می کند. 
در واقع این شیطان است، اما او فکر می کند که خداست. در این مورد 
نیازی که می خواهد برطرف کند بی نهایت است. هرکاری که می خواهد 

انجام می دهد و به نظرش اشکالی ندارد.
 در واردات ن��گاه کنید، نفت خ��ام می دهیم، کاال وارد می کنیم. چرا 
نف��ت خام را تبدیل نمی کنی��م؟ چرا صنعتی به وجود نمی آوریم؟ امام 
)ره( در وصیت نامه ش��ان می گویند چیزی را مصرف کنیم که خودمان 
تولید می کنیم. چرا این کار را نمی کنیم؟ هر کاالیی که هویت خارجی  

دارد، آن را وارد می کنیم.
  دوم اینکه ما این کاال را با دالر ارزان وارد می کنیم، چرا؟ اس��مش 
را می گذاریم رفاه مردم. رفاه مردم در چیس��ت؟ مصرف کردن یا تولید 
کردن. بقای مردم و نظام در این است که شما اجازه دهید تولید جامعه 
رش��د پی��دا کند. بعد از آن تولید، نیاز خودم��ان را برطرف کنیم. هیچ 
لزومی ندارد مس��ابقه دهیم که هرکس بیشتر مصرف کند. همین اآلن 
در غرب محدودیت های مصرف زیاد خودش را نش��ان می دهد. آن قدر 
ان��رژی، مواد اولیه، منابع طبیعی و امکانات طبیعت در جهان نیس��ت 

ک��ه ما آل��وده اش می کنیم. در همین ایران، در ش��هرهای بزرگی مثل 
تهران، س��رطان بیداد می کند. یکی از دالیلش داش��تن اتومبیل است. 
زباله هایی که تولید می ش��ود به نحوی نیس��ت که در طبیعت به موادی 
تبدیل ش��ود که طبیعت را آسیب پذیر نکند. اقیانوس ها دارد زباله دان 
می ش��وند. آب های شیرین به  صورتی درمی آید که می بینید. چرا باید 
این قدر مصرف کنیم؟ چرا نباید محدودیت باشد؟ نکاتی که خود دولت 
دارد انج��ام می ده��د، نمی آید حتی این  اتفاقات را بررس��ی کرده و در 
کار خ��ودش تجدیدنظر کند. طبق سیاس��ت های س��رمایه داری، دالر 
ارزان قیمت می فروش��یم که قیمت دالر را بشکنیم. چرا؟ این دالرهای 
نفتی که با هزینه های واقعی جامعه به دست آمده میراث ماست،  اما ما 
همه را داریم در یک نسل نابود می کنیم و برای هر دالری که به دست 

می آوریم، باید حجمی از منابع نفت خام را بدهیم.
 اگر یک آمریکایی مصرف گرایی می کند، توسط تولید داخلی یا غربی 
اس��ت، اما مصرف گرایی ما براساس تولید خارجی و فروختن نفت خام 
اس��ت. بعد آدم هایی را تربیت می کنیم ک��ه تحت تأثیر مصرف گرایی، 
هرچه به دستش��ان برس��د باز هم ناراضی هس��تند، چ��ون نمی دانند 

محدودیت و شأن انسانی یعنی چه.
�سابقه�ی�لیبرالیسم�اقتصادی�به�کدام�دولت�ها�برمی�گردد؟��

 از زمان محمدرضاشاه هم وجود داشته است، ولی نه این قدر شدید. 

چون لیبرالیس��م اقتصادی از دهه ی هفتاد به وجود آمده اس��ت. قباًل 
لیبرالیسم آدام اسمیتی بوده، بعد از آن شده است مدیریت اقتصادی. 
بی��ن جن��گ اول و دوم که بحران اقتصادی به وجود آمد و تغییر کرد تا 
حدوداً س��ی س��ال پیش، مدیریت اقتصادی کنزی بوده است؛ ولی بعد 
از آن، مدیریت آمریکایی س��ر کار آمد و در ایران هم سیاس��ت تعدیل 
اقتصادی از حدود 25 سال پیش، یعنی بعد از جنگ، در حال اجراست. 
این نش��ان می ده��د که با درآمدهای نفتی و واردات ش��دید، آدم ها را 
مصرف گ��را کرده ایم. اگر یک آمریکایی مصرف گرایی می کند، توس��ط 
تولید داخلی یا غربی است، اما مصرف گرایی ما براساس تولید خارجی 
و فروختن نفت خام اس��ت. بعد آدم هایی را تربیت می کنیم که تحت 
تأثیر مصرف گرایی، هرچه به دستش��ان برس��د باز هم ناراضی هستند، 
چون نمی دانند محدودیت و ش��أن انس��انی یعنی چه. ولی خود دولت، 
کارشناس��ان اقتصادی، وزرا و نمایندگان مجلس واکنش مثبت نشان 
ندادند و ش��اید بتوان گفت روحانیون ما اصاًل اقتصاد را نمی شناس��ند. 
اقتصاد سرمایه داری و سیاست تعدیل اقتصادی که به شکل آمریکایی 
جلو می رود، ریشه ی تمام فرهنگ و دین و سنت های ما را می سوزاند.

�قاعدتاً�بخشی�از�این�نظام�لیبرالیسم�اقتصادی�ربوی�است.���
به�نظر�شما،�ربوی�بودن�این�بخش�از�اقتصاد�روی�سبک�زندگی�

اثرگذار�نیست؟
 یک��ی از کوچک ترین نتای��ج این اقتصاد، ربا، پول حرام و نفهمیدن 
همین مسئله است. آن چنان فرد شیفته ی پول و ثروت است که چیزی 
نمی فهمد. همه را توجیه می کند، مثل خود آمریکایی ها و اروپایی ها. 
آن ها همه شان بی دین نیستند، ولی به آن ها آموزش داده شده که دین 
رابطه ی بین تو و خداست. روحانیت این طور می گوید. اینکه دین قرار 
است رابطه ی من و خدا باشد، یعنی چه؟ من هر کاری کنم می گویم 
خدا خواس��ته اس��ت و توجیه می کنم. به ما این نیرو داده ش��ده است، 
اما عماًل این نیرو را به جای اینکه صرف نزدیک ش��دن به خدا  کنیم، 

صرف نزدیک شدن به شیطان می کنیم. 
من مسئولم و این آزادی هم به من داده شده است، ولی فکر می کنم 
که مرید شیطان نشده ام و انسان متدینی هستم. غرب هم همین طور 
اس��ت. از درون دگرگون می کند، بدون اینکه در ظاهر قضیه چیزی را 
نش��ان بدهد. زمانی که عمومیت پیدا کرد، ظاهر قضیه هم خودش را 
نشان می دهد. فکر می کنم با گزینش لیبرالیسم اقتصادی اتفاقاتی در 
جامعه ی ما رخ داد. خیلی ها از این تفکر دفاع می کنند، عماًل با مالیات 
نگرفتن، با تسهیالت قائل شدن، جلوی فساد را نگرفتن، رقم های کالن 
و فس��ادهای خود بانک ها، ش��رایطی به وجود آمده است که بعضی از 
روحانیون هم وارد عرصه ش��ده اند. بعد از جنگ، خصوصی سازی هایی 
راه انداختند و عده ای را پولدار کردند. طوری شده است که انگار این ها 

مغایرتی با دین ندارد.
آق�ای�دکت�ر�به�نظر�ش�ما،�مدیریت�مصرف�چ�ه�اندازه�در���

تحقق�اقتصاد�مقاومتی�نقش�دارد؟
 مه��م تری��ن راهکار تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی این اس��ت که 
منویات مقانم معظم رهبری در این زمینه کاربردی و اجرایی ش��ود و 
این امر مستلزم داشتن یک روحیه جهادی در مردم است. مقام معظم 
رهب��ری مدیریت مصرف را یک��ی از ارکان اقتصاد مقاومتی میدانند و 
در جای��ی فرمودند: »مس��ئله  مدیریت مصرف، یک��ی از ارکان اقتصاد 
مقاومتی اس��ت، یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اس��راف و تبذیر. هم 
دس��تگاه های دولتی، هم دس��تگاه های غیردولتی، ه��م آحاد مردم و 
خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند«در حقیقت مردم ،مسئوالن، 
مجل��س هر ک��دام رکن های اثر گذار در اقتصاد مقاومتی هس��تند اما 
مدیریت درس��ت منابع در دست مردم اس��ت که این مسأله با اصالح 

سبک زندگی محقق می شود.

  اقتصاد مقاومتی 

تأکیدات�مقام�معظم�رهبری�بر�لزوم�اجرایی�شدن�اقتصاد�
مقاومتی�نشان�از�اهمیت�این�مسئله�دارد؛�چراکه�در�شرایط�
فعل�ی،�مهمترین�راه�کار�جهت�مقابله�با�هجمه�ی�س�نگین�
تحریم�های�دش�من�تحقق�اقتصاد�مقاومتی�اس�ت.�اقتصاد�
مقاومتی�یک�ش�عار�نیست،�یک�واقعیت�اقتصادی�است�که�

شاخص���های�آن�ریشه�در�عمل�دارد،�نه�حرف.

ب�اور�به�این�ک�ه�سیاس�ت�های�کلی�اقتص�اد�مقاومتی�
نس�خه�درمان�واقعی�اقتصاد�کشور�است�و�با�اجرای�این�
سیاس�ت�ها�می�توان�اقتدار�نظام�را�در�این�حوزه�تقویت�
کرد�و�بر�آن�اس�اس�آسیب�پذیری�اقتصاد�ملی�را�کاهش�

داد،�گام�اول�است.

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست!

 با عنایت به این که هنوز گزارش نتایج اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی منتشر نشده است، به نظر می رسد برنامه های ملی یازده گانه 
اعالمی توس��ط ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی بعضا دربرگیرنده برخی 

وظایف ذاتی دستگاه هاست که در هر حال باید انجام شود.
در این راس��تا تدوین برنامه های مشخص برای سیاست های تحولی 

بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی ضروری است.
1-�عمق�نگ�ری�در تک تک سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی امری 
حیاتی است و بازمهندسی سیاست ها و نظام های اقتصادی حتی بدون 
اقتص��اد مل��ی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتص��اد با رویکردهای 
درون زای��ی، تولید، ص��ادرات، خوداتکایی و ... در سیاس��ت های کلی 

اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.
این که اقتصاد مقاومتی، در بس��ترهای موجود اقتصادی در بازار پول 
و س��رمایه، کاال و نیروی کار قابلیت تحقق دارد، تصور نادرستی است و 
در این برهه به بازمهندسی حوزه های مختلف اقتصادی با رویکردهای 
اقتصاد مقاومتی )عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی 
و برون گرایی( نیاز مبرمی احساس می شود. مفاد برنامه یازده گانه ارائه  
ش��ده دولت نش��ان می دهد هدف تدوین کنندگان این مجموعه صرفا 
این بوده که وضع موجود را تا حدودی بهبود بخش��ند. امید اس��ت این 

پیشنهادها بتواند مورد عنایت عزیزان دست اندرکار واقع شود:
2��ضرورت�ه�ای�راهبردی�برای�تحقق�رویکرد�مردمی�بودن�

اقتصاد�مقاومتی
ب��ا عنایت به این که مزیت اقتصاد مقاومت��ی، رویکرد مردمی اقتصاد 
در این سیاست هاس��ت که عمال به افزایش نق��ش و حضور مردم بویژه 
اقش��ار کم درآمد و متوسط در اقتصاد منجر می ش��ود و ساخت قدرت 
اقتص��ادی را به نفع مردم و ن��ه گروه های خاص تغییر می دهد، ضروری 
اس��ت برای تحقق این رویکرد راهبردی و حیاتی، نظام های مالی پولی، 
مالیاتی، تامین اجتماعی، تجاری و بویژه اس��تاندارد تعریف شده برای 
کس��ب و کارها )که عموما به نفع کس��ب و کارهای بزرگ است( به نفع 
کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط مردم محور نیز تغییر یابند )به 

طور نمونه طبق اس��تانداردهای موجود پیش نیاز کارهای خرد داشتن 
فض��ای فیزیکی اس��ت که اغلب مردم و کارآفرین��ان از تامین آن کامال 
عاجزند که می توان با تغییر استانداردها، فضاهای کسب و کار اجاره ای 
یا مجانی توس��ط دولت فراهم کرد تا نظی��ر اقتصادهای موفق جهانی، 

ثمره تالش های آموزشی و علمی حاصل شود.(
3��نظ�ام�تجاری�واردات�محور�به�دلی�ل�وجود�منابع�ارز�نفت�

همواره�یک�چالش�بزرگ�اقتصاد�کشور�است

در مجموع��ه اقتص��اد مقاومت��ی دول��ت، برنامه ملی جه��ت تغییر 
سیاست های تجاری واردات محور به صادرات محور مالحظه نمی شود و 
به دلیل قدرت واردکنندگان بزرگ، جامعه به تصمیمات روزانه مشوق 

واردات، هم عادت کرده و هم ناراضی است.
4��سیاس�ت�های�اعتباری�نظام�بانک�ی�ایران: نظام پولی فعلی 
سیستمی فاقد جهتگیری مش��خص به نفع تولید است، در صورتی که 
در اقتصاد بانک پای��ه ایران نظام بانکی باالترین قدرت تخصیص منابع 

به تولید و اقتصاد را دارد. 1� ساختار تسهیالت هنوز تولیدگرا نیست 2� 
نظام تعیین نرخ رشد تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی توسط 
ش��ورای پول و اعتبار سال هاست حذف ش��ده که اقتصاددانان دلسوز 
)بجز اقتصاددانان نئوکالسیک( با آن مخالفت کرده اند. اعتبارات خرد و 
جهت گیری اعتبارات به س��مت صنایع خرد، کوچک و متوسط در نظام 
اعتباری سیستم بانکی وجود یا عمومیت ندارد و با وضعیت فعلی امکان 
مردمی کردن اقتصاد و اس��تفاده از نیروی تحصیلکرده، آموزش دیده و 

کارآفرین در جهت عدالت بنیانی اقتصاد وجود نداشته و اصل 43 قانون 
اساسی یعنی فراهم آوردن وس��ایل و امکانات کار برای افراد در اشکال 

گوناگون به بوته اجمال سپرده شده است.
5��س�اختار�بیمار�مالیه�دولتی�ایران: برای تعادل بخشی بودجه 
کشور و مقاوم سازی آن برنامه اساسی تحول ساز در چهار جزء درآمدها 

)مالیات + نفت( و مصارف )جاری و عمرانی( الزم است.
الف � درآمدهای مالیاتی: برنامه جامع نظام مالیاتی تا مرحله تصویب 
و اجرا قاطعانه در برنامه شش��م اجرا شود )برای شفاف سازی معامالت و 
روی زمین آوردن اقتصاد زیرزمینی مالیات بر ارزش افزوده با همکاری 

دستگاه های دولتی و ملت نهادی شود.(
ب � در حوزه درآمدهای ریالی ناش��ی از صادرات نفت نظیر صندوق 
توسعه ملی که ماهیت س��رمایه  گذاری دارد، صندوق تثبیتی ارز برای 
مقابله با ش��وک های قیمت نفت تاس��یس و از این تجربه جهانی برای 
جلوگیری از ش��وک های بودجه ای استفاده شود )در جهت تحقق ایده 
رهایی از وابس��تگی بودجه به نفت و دیگر جنبه های منفی درآمدهای 
نفتی ارزی که ریال آن همواره موجب گس��ترش یکس��ویه تشکیالت 

اداری کشور می شود.(
ج � در ح��وزه مصارف بودجه: پروژه های عمرانی در کش��ور در جهت 
بسترس��ازی فعالیت های گسترده اقتصادی با رعایت اولویت ها تکمیل 
و ادام��ه یاب��د و از ت��داوم و تعمیق رکود اجتناب ش��ود. در این راس��تا، 
چ��اره کار اجرای طرح ه��ای عمرانی با مش��ارکت بخش های دولتی و 
غیردولتی اس��ت. در این روش با اندک بودجه عمرانی می توان 10 برابر 
طرح اجرا کرد و ش��اهد حضور پیمانکاران و توانمندی بخش غیردولتی 
بود. این شیوه نه تنها برای طرح های نیمه تمام بلکه باید برای طرح های 
جدید نیز در دستورکار باشد و اگر درست و دقیق اجرا شود، انقالبی در 
بهره وری، س��رعت بخشی و گسترش طرح های عمرانی است و الگویی 

برای پیمانکاران ایرانی در منطقه محسوب می شود.
د � بودجه ری��زی عملیاتی نیز می تواند در کارایی هزینه های جاری و 

محدود کردن مخارج زائد موثر باشد.
6��ذهنیت�مش�ترک:�مهم ترین رکن تحولی، نیروی انسانی است 
و تحول در نیروی انسانی به معنای تحول در نگرش ها و مهارت هاست. 
افراد براس��اس نگرش های خ��ود رفتار می کنند. تبدی��ل رویکردهای 
اقتصادمقاومت��ی ب��ه ذهنیت مش��ترک در جامع��ه و باورمندی به آن 
س��نگ زیربنای حرکت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این 
مس��یر الزم اس��ت ابتدا خود دولتمردان و مدیران کلیدی نظام در مقام 
عمل و گفتار، با سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی همس��و بوده و این 
سیاست ها را با شاخص سازی مناسب، مهم ترین مبنای ارزیابی عملکرد 
قرار دهند تا در عمل تمامی آحاد نیروی انسانی به عینه دریابند اهتمام 
به سیاس��ت های کلی اقتصادمقاومتی مبنای برجستگی و توجه است 

و شایسته ساالری بر این اساس بازتعریف تا مدیریت ها جهادی شود.
7-�لزوم�طراحی�نقشه�راه:�تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم توجه 
برنامه محوری اس��ت که ریش��ه اساس��ی آن مضامین یا خودبندهای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی اس��ت. برهمین اس��اس نقش��ه 
راه ش��امل محورهای 24 گان��ه اقتصاد مقاومتی و متناس��ب با هریک 
از آنه��ا سیاس��ت های پول��ی مال��ی – مالیات��ی، تولی��دی – تجاری، 
فرهنگ��ی – اجتماعی و ... همراه برنامه ه��ای اقدام برای تحقق هر یک 
و نهادس��ازی های مهم متناظر با آنها و همین طور تعیین نقش آفرینان 

محوری )دستگاه های مسئول( است.
امی��د اس��ت دولت محترم با همکاری مجلس ش��ورای اس��المی در 
برنامه های اقدام برای این سیاس��ت ها به ویژه اولویت پنجس��اله آن در 
الیحه برنامه شش��م توسعه گام های ارزش��مندی را به سوی استحکام 

اقتصاد ملی برداشته و آن را مالک قضاوت جامعه قرار دهد.

 حمایت از تولیدکننده  داخلی و یارانه دادن به او، باید 
تولیدکننده  داخلی را تضمین کنیم. کشاورزان ما از درماندگی 

فقر نباید آواره شوند و زمین و روستا را رها کنند. 
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نسخه واقعی درمان اقتصاد



 متخصص��ان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانی ش��ده امروز 
ج��ز با رقابتی کردن اقتصاد دس��تیابی به رش��د باالت��ر امکان پذیر 
نیس��ت. این گروه معتقدند حتی امنیت و مقاومت کش��ور در برابر 
تهدید های خارجی از این مس��یر نیز به خوبی تامین می ش��ود؛ زیرا 
حضور س��رمایه گذاران داخلی و خارجی خ��ود امنیت می آورد. این 
گروه سرنوش��ت کشورهای مشابه را دلیل بر حقانیت استدالل خود 
می دانند و ادعا دارد که گس��ترش صادرات در صورتی عملی اس��ت 
که تولید کاالی صادراتی در محیط رقابتی صورت گیرد و قیمت و 
کیفیت آن قابل رقابت باش��د؛ زیرا اگر به طرف رقابتی شدن نرویم، 
رویکردی درون گرا خواهیم داش��ت که رش��دی درخور برای کشور 
نخواهد داش��ت؛ زیرا صادرات کشور به نفت و محصوالت جنبی آن 
محدود می شود. عالوه بر اینکه قاچاق جایگاهی وسیع برای فعالیت 
پی��دا می کند؛ زیرا قیمت ه��ای داخلی عموما باالت��ر از قیمت های 
بین المللی است و دروازه های کشور قابل کنترل نیست. وجود بنادر 
چندگانه نیمه مخفی و کولبران ستم کش��یده نش��ان از دو واقعیت 
دارد. یکی اینکه زندگی مردم و اقتصاد کشور بدون تجارت خارجی 
مختل است و دیگر اینکه تالش برای درونگرایی، واردات را برطرف 
نک��رده بلکه از طریق س��رکوب زیرزمینی کرده اس��ت. عالوه بر آن 
کش��ورهای دیگر از جمله همسایگان اقتصاد آزاد دارند و عالقه مند 
به صادر کردن هستند حتی از طریق مرزهای غیر رسمی و کولبری.

گروه درونگرا نگران امنیت کشورند البته اگر منافع خاص مطرح 
نباش��د. این گروه از رقابتی شدن اقتصاد نگرانند؛ زیرا فکر می کنند 
با رقابتی شدن، تصمیم گیری ها در اختیار افراد قابل اعتماد نخواهد 
بود، بلکه بازار و افراد درون آن تصمیم می گیرند که ش��ناخته شده 
نیس��تند. در نتیجه این گروه از اقتصاد مقاومتی برداشتی درون گرا 
دارند و به بخش خصوصی هم اعتماد کافی ندارند، مگر شناخته شده 
باشند و این فرآیند در سال های گذشته عموما حاکم بر تصمیمات 
کش��ور بوده و به همین دلیل خصوصی س��ازی ها به خصولتی سازی 
تبدیل ش��د. قیمت گذاری همچنان پابرجا مانده و تعرفه های 100 
درصد ج��والن می دهند. در مقابل گروه اول معتقدند تکیه بر افراد 
خ��اص در ارجاع فعالیت های اقتصادی فس��ادآور اس��ت، ولی گروه 
درونگ��را آن را کم اهمیت می دانند، ش��اید فکر می کنند اگر تامین 
منابع ب��رای برخی هزینه های جانبی کش��ور که بعضا غیر ش��فاف 
هس��تند و از این مسیر تامین می ش��وند، فساد قابل توجیه می شود 
و فک��ر می کنند راه دور نمی رود؛ زیرا دس��ت خودی ها اس��ت. باید 
توجه داشته باشیم که هزینه های خاص و محرمانه در همه کشورها 
وجود دارند ولی هیچ گاه آن را از طریق اعطای امتیازهای اقتصادی 
تامین نمی کنند؛ زیرا رقابت را مخدوش می س��ازد. اداره کش��ور به 
ترتی��ب فوق به تدریج تبدیل به تیول داری می ش��ود که کم و بیش 
شاهد آن هستیم و تیول داران منابع خود را در فعالیت هایی درگیر 
می کنند که هدف های سیاسی ایجاب می کند یا درگیر جریان های 
تجاری پرسود می شوند که اکثرا در پشت دیوارهای بلند تعرفه ای یا 

امتیازهای خاص تجاری یا اور اینووس های گسترده به وجود آمده اند 
که بیشترین تحمیل را به مصرف کننده می کنند. خرید اتومبیل به 
بیش از دو برابر قیمت طی س��ال های پس از انقالب دلیلی دیگر بر 
این مدعا اس��ت. نباید فراموش کرد تا زمانی که تحریم ها بر کشور 
حاکم اس��ت نمی توان به س��وی رقابتی شدن جدی پیش رفت و به 
همی��ن دلیل دولت یازدهم تالش ک��رد از طریق برجام تحریم ها را 
برطرف کند تا بتوان اقتصاد رقابتی را پیاده و سرمایه گذاری خارجی 
را جذب کرد، ولی دیدیم که چگونه ش��رایط شبه تحریمی به کشور 
بازگش��ت و س��رمایه گذاران را فراری داد. 37 سال است که اقتصاد 
کش��ور با هدایت گ��روه دومی ها )درون گراها( اداره ش��ده و هزاران 
مقاله و کتاب و تالش گروه اول راه به جایی باز نکرده اس��ت. البته 
گ��روه معتقد به اقتصاد درون گرا ادعا می کنند که تا به حال اقتصاد 
کشور را اداره کرده اند، ولی این را نمی گویند که اقتصاد را با رشدی 
نزدیک به صفر اداره کرده اند و تقریبا تمام منابع کش��ور مستهلک 

ش��ده و حتی سرمایه های اساسی کشور چون آب به قهقرا رفته اند. 
به عالوه اجازه طرح این بحث را نمی دهند که اگر اقتصاد به صورت 
رقابت��ی اداره ش��ده بود، در ح��ال حاضر در چه ش��رایطی بودیم و 
بسیاری از مشکالت موجود را نداشتیم یا بسیار کمتر از آن بود که 
با آن مواجهیم. شکی نیست که درآمد نفت یاری رسان درون گرایان 
بوده و با وجود آنکه ش��عار دولت های غیر وابسته به نفت داده شده، 
ولی در عمل دولت ها هر چه بیشتر به نفت وابسته مانده اند و راهی 
س��اده برای خروج از این وضعیت ندارند، ولی حال که درآمد نفت 
به ش��دت رو به کاهش است، آیا باز هم می توان اقتصاد را به صورت 

درون گرا اداره کرد؟
جواب نویسنده منفی اس��ت؛ مگر لشکر بیکاران را بیش از آنچه 
هم اکنون داریم پذیرا باش��یم و آماده شویم تنش های اجتماعی آن 
را س��اکت کنیم که جو نامناس��بی را به وجود م��ی آورد و هیچ کس 
خواهان آن نیست. پایه اصلی مشکالت کشور سه گانه اند و عبارتند 

از؛ »قاچاق و فس��اد«، »بحران نظام بانکی« و در نهایت »غیررقابتی 
بودن اقتصاد«.

اگ��ر طرفداران درون گرایی موافق باش��ند و دولت نیز پیش��نهاد 
را بپس��ندد می توان برنامه ای برای سروس��امان دادن به سه مشکل 
فوق تهیه و پیاده کرد، تا راه برای س��ایر اصالحات و سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی جهت فعال کردن مزیت ها باز شود و امکان ایجاد 
موقعیت مناسب برای رشد اشتغال فراهم آید و کاالی صادراتی نیز 
قابل تولید کردن ش��ود. فکر می کنم اگر در این مسیر حرکت نکنیم 
در آینده نه چندان دور با تصمیم گیری های بسیار جدی و دشواری 
مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخش غیرنفتی اقتصاد کشور با رشد 
پایین تر و حتی منفی مواجه می شود. به عبارت دیگر اگر روش اداره 
اقتصادی کش��ور را تغییر ندهیم، روزهای بس��یار سختی در پیش 
خواهیم داشت و همانگونه که گفته شده نابسامانی ها تنها در حیطه 

اقتصاد باقی نخواهند ماند.

کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادی باالتر 
و اش�تغال بیش�تر نیاز جدی کشور اس�ت؛ ولی آنچه مورد 
تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد باالتر است. برخی 
رقابتی شدن را ضروری می دانند و برخی دیگر درون گرایی 
را در اولوی�ت ق�رار می دهند و گروهی از آنان برداش�تی از 
اقتصاد مقاومتی را نش�انه می آورند که از این طریق امنیت 

کشور و نظام بهتر تامین می شود.

تولید و اشتغال 

وقت آن است صریح تر باشیم

بهبود فضای کسب و کار در دولت روحانی روی زمین ماند!

تله انفجاری بازار مالی ایران

تولید،صادرات،نفوذبینالمللی

دکتر حسام الدین واعظ  زاده
 استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

یکی از نسخه های مفید برای درمان وضعیت تولید و اشتغال 
در کشور توجه به فرصت های بالفعل و بالقوه صادرات در عرصه 
بین المللی اس��ت. تجربه های بین المللی پی��ش روی ما بر این 
واقعیت تاکید دارند که عمده کشورهای موفق جهان برای رونق 
تولید و ایجاد اشتغال، همزمان به فکر صادرات و رصد بازارهای 

جهانی بوده اند.
براس��اس مطالعات بین المللی، ارتباط مستقیمی بین ارتقای 
کیفیت و خالقیت در تولید و صادرات وجود دارد. یعنی اگر نیاز 
به کاالی تولید داخل در خارج از کشورباش��د، رغبت، انگیزه و 
تالش مضاعفی ب��رای تولید و باالبردن کیفیت آن در داخل به 
وجود می آید. شرکت هایی که کاالی خود را صادر می کنند، در 
مقایسه با ش��رکت هایی که صادرکننده نیستند، تولید باالتر و 

با کیفیت تری دارند.
ورود شرکتهای خصوصی به بازارهای جهانی، امید، خالقیت 
و توانایی ش��رکت های داخلی را افزایش می دهد. هند و ترکیه 
دو کش��وری هس��تند که تولید داخلی خود را براساس ورود به 
بازاره��ای منطقه ای و جهانی تنظیم کرده اند. آنها توانس��ته اند 
سرعت عمل در تولید و نیز صادرات را برای پاسخ گویی بموقع 
به درخواست های بین المللی افزایش دهند. این توجه و تمرکز 
استراتژیک، موجب ظهور و گسترش شرکتهای تولیدی چابک 
با س��رعت عمل باال و بهین��ه در بازاریابی، تولی��د با کیفیت و 
باالخره ص��ادرات به موقع و موثر به بازارهای منطقه ای ش��ده 
اس��ت. ترکی��ه در بح��ران سیاس��ی اقتصادی قط��ر، علی رغم 
مسافت بیش��تر نسبت به ایران، با اس��تفاده سریع و راهبردی 
از ای��ن زنجیره برای تأمی��ن ۸0 درصد از نیاز بازار مصرف قطر 
توانست سریع تر از ایران اقدام کند.    ترکیه در سال ۲01۶حدود 
 ۴۴0 میلیون دالر صادرات با تراز تجاری مثبت به قطر داش��ته

است.
بخش خصوصی ما هنوز س��نتی و ضعیف عمل می کند و به 
همین دلیل، عمده صادرات ما از بخش های دولتی و شبه دولتی 
اس��ت. براساس آمار اتاق بازرگانی ایران، در سال 13۹۲ میزان 
صادرات غیرنفتی به ۲00 کش��ور ۲1 میلیارد دالر، و در س��ال 
۹۴ براس��اس آمار گمرک ایران به می��زان ۴۲ میلیارد و ۴1۵ 
میلی��ون و در س��ال13۹۵ به ۴3میلی��ارد و ۹30 میلیون دالر 
رس��ید. در سال 13۹۴ پس از گذشت 37 سال از انقالب، برای 
اولین بار کارنامه تجارت خارجی کش��ور با تراز بازرگانی مثبت 

به پایان رسید. 
ب�ه علت رقابتی بودن بازاره�ای جهانی، یکی از فواید 
تولید برای صادرات این اس�ت که شرکتهای صادرکننده 
باید به فکر باال بردن کیفیت تولیدات خود باش�ند، این 
امر تمایل مردم به استفاده از کاالهای داخلی را افزایش 
می دهد و خودبه خود مانعی برای خرید کاالهای وارداتی 

خارجی است.
ب��ه علت رقابتی بودن بازارهای جهان��ی، یکی از فواید تولید 
برای صادرات این اس��ت که شرکتهای صادرکننده باید به فکر 
باال بردن کیفیت تولیدات خود باش��ند، این امر تمایل مردم به 
اس��تفاده از کاالهای داخلی را افزای��ش می دهد و خودبه خود 

مانعی برای خرید کاالهای وارداتی خارجیاست.
 بنابرای��ن، ارتباط��ی بین رش��د اقتصادی و تج��ارت برقرار 
می ش��ود.  ایران می بایس��ت این مدل اقتصادی تجاری را بیش 
از پیش به کار گیرد. شرکت ها در کشورهای بزرگ صادرکننده، 
ابت��دا با رص��د فرصتهای ص��ادرات و تج��ارت بین الملل اقدام 
ب��ه ایجاد اش��تغال و تولید داخل��ی کرده اند. در ای��ن مرحله، 
ش��رکتهای صادراتی که درچنان فضای رقابت آمیز بین المللی 
ق��رار می گیرند، اقدام به یادگیری برای اصالح روش های تولید، 
افزایش کیفیت و نیز انتقال علم و تکنولوژی می کنند. اسلوانی، 
کش��ور کوچک عضو اتحادیه اروپا نیز در یک دوره زمانی کوتاه 
چند س��اله، همین روند را با موفقیت طی کرده اس��ت. ژاپن و 
کره جنوبی دو کشور آسیایی در تکمیل زنجیره تولید، صادرات 

و نفوذ بین المللی بسیار موفق عمل کرده اند.
ف��از بعدی توجه به فرایند گس��ترش نفوذ بین الملی اس��ت. 
نف��وذ در ی��ک کش��ور خارجی ممکن اس��ت با تهدی��د، زور و 
فروش تس��لیحات باش��د که البت��ه اثرگ��ذاری مصنوعی دارد. 
یک��ی از عناصر نف��وذ در مباحث مربوط به نف��وذ بین المللی، 
 س��اخت و عرضه کاالهای با کیفیت و مورد نیاز س��ایر کشورها 

و ملت هاست.
جوزف نای اولین کس��ی بود که این مس��ئله را مفهوم سازی 
ک��رد و ای��ن نوع نف��وذ را »ق��درت ن��رم« نامی��د. قدرتی که 
س��ایر ملل را وادار می س��ازد کاالی آنها را ب��ا رغبت و عالقه، 
ب��ه علت کیفیت باال ه��ر روز در خانه و زندگی خود اس��تفاده 
نماین��د. ای��ن هم��ان چی��زی اس��ت ک��ه نگارن��ده از آن به 
 »نفوذخاموش« در عمق فرهنگ و اجتماع سایر کشورها تعبیر 

می کند.  
صادرات غیر نفتی ایران باید تا س��ال 1۴00 حداقل به س��ه 
برابرس��ال ۹۵ برس��د. برای عملیاتی کردن س��ه راهبرد تولید، 
صادرات و نفوذ بین المللی، ارتباط منسجم و موثری باید بین آنها 
فراهم ش��ود. لذا دردولت دوازدهم و همه بخشهای حاکمیت از 
رهبری انقالب تا قوه قضاییه، از شورای نگهبان تا مجلس شورای 
اسالمی، از بخش های امنیتی و نظامی تا زیر مجموعه دولت و تا 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، باید هماهنگ و منسجم، تمام 
نیرو و توجه خود را بر این س��ه محور متمرکز کنند تا در این 
چهارسال پایان قرن، یک گام بزرگ اقتصادی تجاری برداشته 
ش��ود. هرگونه اختالف راهب��ردی در اندیش��ه و مدیریت بین 
بخش های حاکمیت، بدون شک مانع پیوستگی زنجیره تولید، 
 صادرات و نفوذ بین المللی ایران طی چهار س��ال آینده خواهد

 بود. 
دول��ت دوازدهم، ب��ا انتخاب اف��رادی با تفکر اس��تراتژیک، 
عملیات��ی و س��ختکوش و ب��ا انگی��زه می تواند نق��ش مهمی 
در ایج��اد ارتب��اط و هدایت این »زنجیره طالی��ی« ایفا نماید. 
سرنوش��ت برجام و عهدش��کنی آمریکا هرچه باشد، مخالفین 
داخل��ی و خارج��ی برج��ام هرچ��ه گفتن��د و کردن��د، دولت 
دوازده��م نباید از به کارگیری اس��تراتژی اقدام برای تحرک و 
 پویای��ی زنجیره تولید، صادرات و نف��وذ بین المللی ایران غافل 

شود.

چالشهاىاقتصادىوسیاسی

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر
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گزارش��های داخلی اقتصاد ایران که توس��ط مرکز پژوهشهای 
مجلس منتش��ر می شود و عمده تشکلهای اقتصادی معتقدند که 
کار مهمی در زمینه بهبود محیط کس��ب و کار انجام نشده است. 
این تولید کنندگان هستند که باید به وضع موجود اعتراض کنند 

نه وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت.
 ش��قاقی شهری گفت: در برنامه فراگیر دولت برای اشتغال سه 
ایراد وجود دارد که تا برطرف نشود، نتیجه خاصی حاصل نخواهد 
ش��د. ابتدا باید مولفه های کلیدی خودمان را با تولید و اش��تغال 
پایدار هماهنگ کنیم. نرخ س��ود بانکی، ن��رخ ارز و نرخ تعرفه از 

مولفه های اساسی ما هستند.
وحید شقاقی ش��هری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی در خصوص برنامه فراگیر دولت در حوزه اشتغال اظهار 
کرد: در برنامه فراگیر دولت برای اش��تغال س��ه ایراد وجود دارد 
که تا برطرف نش��ود، نتیجه خاصی حاصل نخواهد شد. ابتدا باید 
مولفه های کلیدی خودمان را با تولید و اش��تغال پایدار هماهنگ 
کنیم. نرخ س��ود بانکی، نرخ ارز و نرخ تعرفه از مولفه های اساسی 

ما هستند.
وی اف��زود: تا زمانی که این س��ه نرخ حیاتی هماهنگ با تولید 
و اش��تغال پایدار نباشد، اصال ش��غل پایدار شکل نخواهد گرفت. 
وقتی نظام بانکی بی مهابا نرخ سود را باال می برد، اقتصاد کشور با 
مش��کل رو به رو می شود. جالب اینجاست که همه دولتمردان در 

همایش پولی و بانکی از نرخ باالی س��ود بانکی انتقاد کردند انگار 
مقصر باال بودن نرخ سود مردم هستند.

ای��ن اقتص��اددان تصریح ک��رد: کاهش نرخ س��ود را باید خود 
دولتم��ردان س��اماندهی می کردن��د، ولی انگار جای پاس��خگو و 
پرسش��گر عوض ش��ده اس��ت. در برنامه فراگیر دول��ت در حوزه 
اش��تغال اول باید مولفه های کالن اقتص��اد مدنظر قرار گیرد. در 
حال حاضر تفاوت نرخ س��ود و نرخ تورم بیش از 10 درصد است. 
ن��رخ ارز و نرخ تعرفه های در حال حاض��ر در خالف جهت تولید 

پایدار هستند.
شقاقی شهری گفت: دولت برای اوراق بدهی که منتشر می کند 
باالی ۲0 درصد سود می دهد، در این شرایط هرگز تولیدی شکل 

نمی گیرد. نمی توانیم یک بسته تدوین کنیم در حالی که سه نرخ 
اصلی ما جای دیگری تامین می ش��ود و ما هم هیچ ارتباطی بین 

این سه نرخ و اشتغال تصور نکنیم.
وی عن��وان ک��رد: گام دوم راهبرد دولت در توس��عه کس��ب و 
کارهای خرد و متوسط است. ما چند تجربه ناموفق در قبال کسب 
و کارهای خرد و متوس��ط داش��تیم که یکی طرح بنگاههای زود 
بازده بود و طرح دیگر هم این بود که دولت یازدهم می خواس��ت 
به بنگاههای کوچک و متوس��ط تسهیالت بدهد. برای حمایت از 
کس��ب و کارهای کوچک باید کس��ب و کارهای مرتبط با اقتصاد 
دانش پایه را شناس��ایی ک��رده و آن ها را حمایت کنیم. برای این 

کار باید از مالکیت فکری حمایت حقوقی کنیم.
ای��ن اقتصاددان عنوان کرد: در بس��ته دولت ردپایی از حمایت 
از اقتص��اد دانش پایه مرتبط با حمایت حقوقی از مالکیت فکری 
و توس��عه کسب و کارهای دانش پایه دیده نشده است. بخشی از 
کس��ب و کارهای کوچک باید به بنگاههای بزرگ وصل ش��وند و 
یک زنجیره تش��کیل دهند.کسب و کارهای کوچک و متوسط در 
دنیا دو نوع هس��تند یک نوع آن ها خودشان قدرت تکامل دارند. 
مثال ش��رکتی مثل ماکروس��افت به همین ترتیب پیشرفت کرده 

است.
شقاقی ش��هری خاطرنش��ان کرد: اش��تغال بدون تولید ایجاد 
نمی ش��ود. تولید باید ایجاد شود، رونق پیدا کند تا اشتغال ایجاد 

کند. یک گروه عمده دیگر کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط 
خودشان توانایی بزرگ ش��دن ندارند و سازنده تجهیزات واسطه 
ای هس��تند و باید به کس��ب و کارهای بزرگ ش��وند. در بس��ته 
دولت برای هیچ کدام از دو نوع کس��ب و کارهای کوچک راهکار 
توسعه ای وجود ندارد. اشتغال با پول و تسهیالت ایجاد نمی شود 

و این تولید است که اشتغال ایجاد می کند.
ای��ن اقتصاددان بیان ک��رد: برنامه اش��تغال فراگیر دولت هیچ 
ارتباطی برنامه اس��تراتژیک وزارت صنع��ت، معدن و تجارت هم 
ندارد. تا زمانی که محیط کسب و کار ما محیط تولیدی و رقابتی 
نباشد ارائه تسهیالت به بنگاههای تولیدی بی معنی است و فایده 
ای ندارد. دولت در این بسته هیچ توجهی به ارتقای محیط کسب 

و کار و امنیت اقتصادی نکرده است.
شعار بهبود فضای کسب و کار دولت بعد از چهار  �

سال روی زمین مانده است
وی گفت: ارتقای محیط کس��ب و کار یکی از شعارهای دولت 
یازدهم بود که هنوز با وجود گذشت چهار سال روی زمین مانده 
است. گزارشهای داخلی اقتصاد ایران که توسط مرکز پژوهشهای 
مجلس منتش��ر می شود و عمده تشکلهای اقتصادی معتقدند که 
کار مهمی در زمینه بهبود محیط کس��ب و کار انجام نشده است. 
این تولید کنندگان هستند که باید به وضع موجود اعتراض کنند 

نه وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت.

ب��رای داش��تن درآم��د خالص ماهان��ه یک میلی��ون تومان 
چ��ه راه هایی در اقتص��اد ایران وج��ود دارد؟ انتخاب رقم یک 
میلی��ون توم��ان از آن رو اس��ت که تقریب��ا عایدی خالص یک 
کارگر برای ۸ س��اعت کار مفید، هم اکنون چنین رقمی اس��ت. 
البت��ه مبناهای دیگری برای انتخاب رقم نیز می توان داش��ت، 
مث��ل اینک��ه حداقل درآمد الزم برای یک ماه زندگی در ش��هر 
ته��ران با کیفیت معمولی چقدر اس��ت؟ ی��ا اینکه درآمد الزم 
ب��رای قرار گرفتن ب��االی خط فقر چه رقمی اس��ت؟ اما آنچه 
م��ا در ای��ن متن به دنبال س��خن گفتن از آن هس��تیم ما را به 
انتخ��اب رقم یک میلیون تومان هدایت می کند. ما می خواهیم 
بدانیم برای کس��ب یک میلیون توم��ان در ماه چه راه هایی در 
اقتص��اد ایران وجود دارد و یک میلیون تومان را هم براس��اس 
عایدی یک کارگر س��اده متاهل بدون فرزند که مشمول قانون 
کار اس��ت محاس��به کرده ایم. دم دست ترین کارها یکی همین 
کارگری و دیگری س��پرده گذاری بانکی است. در اصل اگر نرخ 
س��پرده بانکی یک ساله را همان 1۵ درصدی که از طرف بانک 
مرکزی اعالم ش��ده است در نظر بگیریم- حال آنکه بانک های 
زیادی هستند که رقم های باالتری را پرداخت می کنند- برای 
داش��تن 1۲ میلیون سود ساالنه که معادل ماهانه یک میلیون 
تومان باش��د باید رقمی برابر با ۸0 میلیون تومان را در یکی از 
بانک های کشور سپرده گذاری کنیم. نکته جالب اینجاست که 
کارشناس��ان هزینه ایجاد یک ش��غل پایدار در کشور را ارقامی 
در ب��ازه 100 میلیون توم��ان تا حتی ۲ میلیارد در بخش هایی 

مانند پتروشیمی ذکر می کنند.
البت��ه اگ��ر حد میانه این ارقام و رقمی را که در بیان اکثر آنها 
بر آن تاکید شده است، در نظر بگیریم باید بگوییم هزینه ایجاد 
یک ش��غل پایدار در ایران رقمی نزدیک به 1۶0 میلیون تومان 
خواه��د بود. رقمی که اگر در بانک های کش��ور س��پرده گذاری 
ش��ود ماهانه ۲ میلیون تومان س��ود خواهد داشت و حتی اگر با 

نرخ 3۸00 تومان برای یک دالر، به دالر آمریکا تبدیل ش��ده و 
در کم ریسک ترین بازار مالی جهان که اسناد خزانه داری ایاالت 
متح��ده آمریکاس��ت با نرخ به��ره 1/۲۵ درصدی ف��درال رزرو 
سرمایه گذاری شود، ماهانه تقریبا ۴3۸ دالر معادل یک میلیون 
و ۶۵0 هزار تومان س��ود خواهد داش��ت. البته این رقم در ایران 
قابل توجه خواهد بود و در اقتصادی مانند ایاالت متحده آمریکا 
رقمی بس��یار ناچیز اس��ت و از آنجا که درآمد س��رانه این کشور 
رقمی بس��یار بزرگ تر از این اس��ت، پس همواره سرمایه گذاری 

در اکثر کسب وکارها به صرفه خواهد بود.
ام��ا در ای��ران وقتی با ۸0 میلیون بش��ود ماهانه یک میلیون 
تومان سود دریافت کرد پس ورود به کسب وکارهایی که هزینه 
اش��تغال در آنه��ا ب��رای هر نفر ۲ برابر این رق��م و معادل 1۶0 
میلیون تومان اس��ت، بس��یار س��خت خواهد بود. در اصل باال 
بودن نرخ بهره موثر در کنار پایین بودن حداقل حقوق در ایران 
باعث ش��ده است ارزش کار در اقتصاد ایران بسیار پایین باشد. 
در این ش��رایط صاحبان س��رمایه با توجه به نرخ بهره موثر که 
همواره معاف از مالیات نیز هست، تمایلی برای سرمایه گذاری 
در تولید و راه اندازی کس��ب وکار جدید ندارند و از طرف دیگر 
ارتش بیکاران- که نیروی کارش��ان بسیار پایین قیمت گذاری 
ش��ده اس��ت- نیز به تبع آن فرصت های کمی ب��رای خروج از 
وضعیت بیکاری خواهند داش��ت. سود بازار تولید تقریبا نصف 
سود س��پرده گذاری است و هیچ عقل س��لیمی سپرده گذاری 
بدون مش��قت را با سود ۲ برابر کنار نمی گذارد تا کار با زحمت 
با سود نصف را ارجحیت دهد. با وجود حداقل دستمزد نازل در 
ایران قاعدتا باید تولید شغل با هزینه و دردسر کمتری صورت 
بگیرد اما از آنجا که نرخ بهره باال از ۲ س��و بازارهای مختلف را 
تحت تاثیر قرار می دهد ما با چنین وضعیتی روبه رو هس��تیم. 
وضعیتی که در آن هزینه ایجاد 3 میلیون شغل که نیاز ضروری 
کش��ور اس��ت بالغ بر ۴۸0 هزار میلیارد تومان یا 1۲۶ میلیارد 

دالر خواهد بود.
ن��رخ بهره ب��اال از طرفی انگیزه راه اندازی کس��ب وکار را کم 
می کن��د و از ط��رف دیگر هزینه اعتب��ارات را برای کارآفرینان 
باال می برد. آنچه بیش از هر راه حلی برای ایجاد اش��تغال پایدار 
بای��د به آن پرداخ��ت، کاهش نرخ باالی بهره موثر در کش��ور 
اس��ت. نرخی که در بازار مالی رس��می کشور پس از کسر تورم 
تولیدکننده )حدود ۵ درصد( از نرخ تس��هیالت اعطایی توسط 
بانک ها به بنگاه های اقتصادی، رقمی در کانال ۲0 درصد خواهد 
ب��ود و در بازار غیررس��می مالی کش��ور در کانالی بیش از 30 
درصد قرار خواهد گرفت )با در نظر گرفتن نرخ صدی 3 سنتی 
بازار ایران(. اگرچه ش��اید به نظر برس��د نرخ بهره باال می تواند 
با افزایش میل س��پرده گذاری، س��رمایه ها را در دست بانک ها 
تجمی��ع کند و به دنبال آن به بخش های مختلف اقتصادی وام 
داده ش��ود ولی در عمل بخش های مع��دودی در اقتصاد ایران 
خواهن��د بود که از پس این هزینه باالی تس��هیالت بربیایند و 
اساس��ا باید این را پذیرفت که وقتی فردی برای ش��غلی که به 
عنوان مثال ۸ درصد س��ود دارد وام با بهره ۲0 درصد می گیرد 
در حقیقت انتحاری کرده که به موجب آن زیان 1۲ درصدی را 
در مسیر معمولش برای خود رقم زده که این منهای دیرکرد و 
عدم پرداخت در سررسید است. به همین دلیل است که حجم 
مطالبات معوق و مش��کوک الوصول بانک ها هم اکنون از 100 
هزار میلیارد تومان گذشته و این تازه وقتی است که چشم خود 
را ب��ر امه��ال معوقات از طریق وام دهی جدید ببندیم و اگر این 
نوع مطالبات س��وخته شده را که به خاطر بزک کردن ترازنامه 
بانک ها غلتانده ش��ده اند، در نظر بگیریم رقم مطالبات معوق و 
سوخت شده بانک ها به مراتب بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان 
خواهد بود. خالصه اینکه با هزینه تمام شده تسهیالت در کشور 
تنها کسب وکارهای بسیار پر بازده می توانند راه بیفتند و شاید 
تنها قاچاق بتواند از پس اینچنین هزینه باالیی برای پول برآید.



جنجال های چند روز اخیر فرصت خوبی است برای بررسی 
آنکه دقیقا چگونه می ش��ود تحت لوای ش��عارهای پرطمطراق 
جریانی که می خواست با منطق دموکراسی، دین را از ساحت 
قدس��ی به زمین آورد و اندیشه دموکراسی خواهی را بر جایگاه 
خدایگانی بنش��اند، دم خروس��ی از جن��س »ژن برتر« بیرون 
می زند و پس از اعتراض عمومی ش��هروندان مخالفی که قرار 
ب��ر زنده باد مخالفت ش��ان بود، آنه��ا را »گاو« و »کفتار« هایی 
خطاب می کند که وارد محدوده بازی آقازاده هایی شده اند که 
»شیرش��اه« هس��تند در برابر رعیتی که وظیفه شان تنها رای 

دادن به سلطان جنگل است!
س��وال اصلی اینجاس��ت: دقیق��ا کج��ای کار می لنگد؟ چرا 
دموکراس��ی به عنوان الگویی که می خواس��ت اکتساب را جای 
انتساب بگمارد تا شایستگان حکومت کنند خود به میوه ای از 

جنس منطق جنگل و ژن خاص آقازادگی می رسد؟ 
مردمی که حق اعتراض ش��ان تا سرحد حق راهپیمایی علیه 
خدا هم می رس��ید در کجای معادله دموکراس��ی خواهان قرار 
گرفته اند که با تمثیل »گاو« در برابر »شیر« محکوم به سکوت 

می شوند؟
واقعیت آن است که در پشت این دیوار زرین و خوش نمایی 
که روی آن »زنده باد دموکراس��ی« نوش��ته اند، اتاق جلساتی 

وجود دارد برای بازتولید منطق اشرافیت و سرمایه داری.

 پ��س عجیب نیس��ت ک��ه ناگه��ان س��خن از »ژن برتر« و 
شایس��تگی آقازادگی پیش کشیده می ش��ود، چرا که آنچه بر 
زبان آمد تنها اش��ارتی کوتاه و مش��ت از نمون��ه ای خروار بود 

از صورت بارها آشکارش��ده اشراف ساالرانی که شعار حکومت 
مردم می دهند.

این آقازاده جنجالی که داس��تان ژنتیکی اش تا حدی قربانی 

خالف جهت ش��نا کردن های اخیر پ��درش نیز بوده، نه حرف 
جدیدی به زبان آورده و نه از واقعیتی خالف آنچه موجود بوده 
اس��ت س��خنی گفته، او صرفا با اندکی صداقت، حدیث نفس 
جریان آقازادگی را در مصاحبه ای اعالم کرده است؛ منطقی که 
یک آقازاده را به پاداش دریافت حق اوقات فراغت، اسطوره ای 
زنانه برای ورود به مجلس می کند تا پس از نشستن بر صندلی 
بهارستان از حق مشروع پدرش سخن بگوید، منطقی که سابق 
بر این در خاندان دیگری ظهور و بروز یافته بود و اجازه می داد 
اگر عروس یک خانواده درسه راه یاسر با ماشینی دیگر تصادف 
کند متوسل به محافظان خانوادگی و کشیدن اسلحه برای باز 

شدن راه خود شود. 
این منطق آنقدر تکرار ش��ده که بتوان به شکل تیتروار ده ها 
صفحه را فقط از مصادیق عیان ش��ده اش نوش��ت ولی س��وال 
اینجاست: چه نس��بتی بین دموکراس��ی خواهی و ژن ساالری 

جریان اصالحات وجود دارد؟
 پاس��خ چندان دش��وار نیس��ت، چرا که در ای��ن خوانش از 
دموکراس��ی، مردم مفهومی سیال است که بس��ته بر »با ما« 
ب��ودن یا »بر ما« بودن می توان قطع��ات پازل را با آنها مرتبط 

کرد. 
م��ردم تا زمانی که با ما باش��ند و امتی��ازات ژنتیکی ما را به 
رسمیت بشناسند نماد توأمان مشروعیت و مقبولیت محسوب 
می ش��وند اما اگر بر ما شوند و حتی به رغم رای انتخاباتی شان 
به ما از وجود فس��ادی در ما گله کنند »گاو« خطاب می شوند 
)ش��اید بیراه نباشد که گاو را امتدادی از واژه کالغ نسبت داده 
شده به منتقدان توس��ط یکی از سیاسیون سابق بدانیم(. این 
خوان��ش دوگانه از مردم عمری به درازای ظهور جریان حامی 
س��رمایه داری نفتی دارد و بر اس��اس همی��ن منطق می توان 
کنش های متناقض زیادی در نس��بت با مردم مشروط به رای 

آوردن یا نیاوردنش در انتخابات های متفاوت یافت.
آنچه امروز با عنوان پدیده »آقازادگی« مش��اهده می ش��ود 
نتیجه ش��کل گیری یک الیت سیاس��ی در لوای منافع طبقات 
ممتاز اقتصادی اس��ت که حاال محصول آن در حال درو شدن 
اس��ت. منطق س��رمایه دارانه این طبقه آنان را مجاز می کند تا 
خوی اش��رافی خود را زنده نگه دارند و در عین داشتن ماسک 
»دموکراس��ی خواهی« بر صورت خویش، ب��ار دیگر به احیای 
ارزش های انتس��ابی خود ببالند و سد راهی را که برای کسب 
ارزش های اکتس��ابی م��ردم ایجاد کرده ان��د نتیجه ژن خوب 

خویش بدانند.
 تاکید عالمه حکیمی بر ابعاد س��ه گانه سیاس��ی، اقتصادی 
و فرهنگی انقالب که در آن هش��دار به لزوم مقابله با طاغوت 
اقتصادی)قارون( پس از طاغوت سیاسی)فرعون( جهت حفظ 
مسیر اصلی انقالب می دهد، بر همین چارچوب و منطق داللت 
دارد؛ منطقی که می خواهد از مسیر انتخاب مردم به اشرافیت 
خویش مش��روعیت بخشد و در صورت مش��اهده رفتاری غیر 
از این مش��کلی در ایس��تادن برابر مردم احساس نخواهد کرد. 
ژنتیک ساالری طبقه ممتازی که سفره انقالب را سهم خویش 
می داند می تواند ش��عار حکومت مردم دهد اما نمی تواند مردم 
را شریک سهم خویش کند، چرا که حاکمیت مردم در چنین 
نگاه��ی تنها ب��ه فرمی اس��تراتژیک برای رس��یدن به قدرت 
 محدود می ش��ود ن��ه محتوایی ایدئولوژی��ک در جهت عدالت

 و برابری!

این از تراژدی های دموکراسی است که گاهی جای خیلی 
از چیزه�ا را با همدیگر عوض ک�رده و نمود عینی ای وارونه 
از برداش�ت های ذهنی نس�بت به خود را نشان داده است؛ 
این را می ش�ود از سرنوش�ت جمهوری دوم فرانس�ه و رای 
آوردن ناپلئون س�وم، ظهور »فاشیسم« از دل صندوق های 
رأی�ی ک�ه موس�ولینی و هیتل�ر را تحویل م�ردم داد یا در 
نمونه های داخلی اش سرنوش�ت و نتیجه جنبش مش�روطه 
یا عاقبت ش�ورای اول شهر تهران و انحاللش توسط دولتی 
که می خواس�ت دموکراس�ی را تبدیل ب�ه مقدس ترین واژه 
گیت�ی کند، فهمید. ف�ارغ از همه این مصادی�ق و موقعیت 
منحصر به فردش�ان آنچ�ه بیش از هم�ه در فهم چگونگی 
دموکراس�ی اهمیت دارد، بار فلسفی )محتوایی( آن به جای 
ابعاد حقوقی )فرمی( و اجرایی آن اس�ت و بر همین اس�اس 
ش�اید بتوان مهم ترین مزیتی را که طرفداران دموکراسی از 
آن ن�ام می برن�د در همین گزاره خالصه ک�رد که »قدرت و 
تحرک اجتماعی را از امور انتس�ابی )همچون ژن و وراثت( 
جدا و به امور اکتس�ابی اهدا می کند ت�ا توان تعمیم قدرت 
ب�ه همه افراد ممکن باش�د«. گذار از امور انتس�ابی به امور 
اکتس�ابی، بی اعتبار ک�ردن ارزش ه�ای وراثتی اش�راف و 
تعیین کنندگی همه طبقات در امور شاید بتواند بدیهی ترین 
و  ش�یرین  تعاری�ف  چنی�ن  از  ممک�ن  نتیجه گیری ه�ای 
جذابی از دموکراس�ی باش�د اما آنچه باعث می ش�ود از دل 
دموکراس�ی، دیکتاتوری نژادی هیتلر بی�رون بیاید یا با نام 
مش�روطه خواهی، دیکتاتوری کم نظیری بر سرنوش�ت یک 
ملت تحمیل ش�ود، همه نش�ان از وجود پشت پرده ای دارد 
که میان واقعیت موجود و نوشته های مکتوب شکافی عمیق 
ایجاد می کند و س�وال اصلی دقیقا چیستی این پشت پرده 

در روابط واقعا موجود سیاسی است.

 مبارزه با فساد و قاچاق 

از مردم ساالری تا ژن ساالری

مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو شفاف سازی و عزم مسئوالن

 فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان 
به عنوان مس��ئله اساس��ی مورد نظر است. چنان که این مقوله می 
توان��د در حوزه های مختلف اخالقی و فردی، فرهنگی و اجتماعی، 
اداری، سیاس��ی و اقتصادی اتفاق بیفتد. این که فس��اد در کدام یک 
از این حوزه ها علت فساد در حوزه دیگر است یا کدام یک مؤثرترند 
موض��وع بحث و تحقی��ق های مختلفی قرار گرفت��ه و نظریاتی در 
این باره مطرح ش��ده اس��ت. اما آنچه مسلم است فساد در هر یک از 
ای��ن ح��وزه ها اثر متقابل و فزاینده بر حوزه ه��ای دیگر دارد. قطعاً 
نابراب��ری در زمینه های مختلف درآمدی، آموزش��ی و رفاهی افراد 
موجب پدید آمدن فساد اقتصادی می شود و متقاباًل فساد اقتصادی 
منش��أو یا تش��دید کننده نابرابری های فوق و در نتیجه بروز آسیب 
ه��ای اجتماعی خواهد ب��ود. در واقع میل به تجمیع و تمرکز ثروت 
و تمرکز قدرت- با اس��تفاده از ابزارها و روش های نامش��روع )غیر 
قانونی و غیر اخالقی( - و در غیاب عوامل و ضوابط و س��ازوکارهای 
بازدارن��ده )مثل ایمان و تقوا، قوانی��ن و مقررات، نظارت و کنترل( 

منجر به فساد می شود.
حال از آن جایی که در یک تقس��یم بندی فس��اد را به فسادهای 
کوچک، بزرگ و فس��اد سیاسی دس��ته بندی می کنند، برخورد و 
مبارزه با هر دس��ته از این فس��ادها سازوکارها و الزامات خود را می 
طلبد. مهم ترین الزام این است که اجازه شکل گیری و رشد کانون 

های فس��اد در هیچ کدام از این س��طوح داده نش��ود یعنی رویکرد 
پیشگیرانه نسبت به رویکرد درمانی و مقابله قضایی در اولویت است. 
قراردادها، معامالت، مزایده ها و مناقصه ها، صدور مجوزها و پروانه 
ه��ا، گم��رکات، صادرات و واردات، مالی��ات، واگذاری های خدمات 
عمومی و ... عموماً در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی انجام 
می ش��ود. اگر س��ازوکارهای بازدارنده اعم از وضع قوانین و مقررات 
شفاف و روشن و نظارت و کنترل کافی در همین مرحله اجرا شود 
و در چارچوب مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، کمتر نوبت به مقابله 
در مرحل��ه بع��د از عم��ل و اقدامات قضایی می رس��د. اما اگر نوبت 
به برخورد قضایی رس��ید، برخورد باید قاطع و محکم باش��د تا اثر 

بازدارندگی الزم را داشته باشد.
در حال حاضر برای مبارزه با مفاس��د اقتصادی با موانع بس��یاری 
مواجه هستیم حال به نظر می رسد بزرگترین مانع باور و عزم و اراده 
افراد اس��ت. اگر تفکر حاکم بر برخی مجریان، لیبرالیسم اقتصادی 
و داروینیس��م اقتصادی باش��د به معنای رهاسازی همه چیز، عدم 
نظارت، کنترل و هدایت امور واگذاری تنظیم و هدایت بازار به اصل 
تنازع بقا و بقای اصلح و س��پردن کارها به تکنوکرات های کاربلدی 
ک��ه خود در چارچوب نظریه درهای چرخان حضور دارند، بلکه هم 
زمان با س��مت مدیریتی فعالیت اقتصادی دارند، نمی توان امیدی 

به اصالح و مبارزه جدی با فساد داشت.

البته ممکن اس��ت قوانین ضد فساد ما متناسب با بزرگی فسادها 
و فسادهای ناشی از پیوند قدرت و ثروت دارای کاستی هایی بوده و 
کارآمدی الزم را نداشته باشند یا مثاًل همان طورکه گفته شد برای 
باالبردن هزینه فساد، مجازات متناسب با جرم در نظر نگرفته باشند 
یا مانند برخی از کش��ورها مانعیت الزم و ممنوعیت برای اش��تغال 
و تص��دی امور در واحدهای مرتبط و مش��ابه با کار دولتی، بانکی و 
قضایی قبلی افراد بعد از پایان خدمتش��ان مقرر نکرده  باش��ند  که 
باید بررس��ی و اصالح ضروری در این خصوص صورت گیرد. قوانین 
ضد فس��اد باید بتوانند قدرتی برتر از قدرت مفس��دین در برابر آنها 
ایجاد کنند، چرا که اقتدار و کارآمدی نظام به این مهم وابسته است.

قابل ذکر است هرگونه ایجاد سیستم های شفافیت ساز در اقتصاد 
ملی با زحمت همراه اس��ت. مثل مالی��ات بر ارزش افزوده که کلیه 
درآمده��ای زنجیره تولید تا مصرف را ش��فاف م��ی کند و هر چند 
مص��رف کنن��ده آن را می پ��ردازد اما عملکرد  واس��طه ها و عرضه 
کنن��ده که  به خاطر فرار از مالیات عملکرد خود از ش��فاف ش��دن 
درآمدهایش��ان خودداری می کنند و با دولت و مجلس مقابله می 
کنندراش��فاف خواهد کرد. یا این که طرح کاداستر که شفاف شدن 
اس��ناد مالکیت امالک اس��ت و توسط قوه قضاییه پیگیری می شود 
پس از دو دهه هنوز برای بودجه کافی به منظور سرعت بخشی در 
تکمیل آن نیاز به مساعدت قوه مجریه دارد که بخش مهمی از سوء 

اس��تفاده ها و مفاس��د در مورد امالک را از بین می برد و به شفافیت 
و نیز س��هولت کس��ب و کار کمک می کند. بر این اس��اس مدیرانی 
ک��ه انتخ��اب می ش��وند باید عزم و اراده قوی و نیز صاحب س��بک 
در سیس��تم گذاری، شفاف سازی و ش��جاعت فراوان در برخورد با 
متخلفان  به دور از فعالیت های اقتصادی ش��خصی باشند. بنابراین 
در پایان پیش��نهاد می ش��ود مجلس در حیطه قانونگذاری خود به 
پاالی��ش و تنقیح قوانین موجود بس��نده کن��د و احیاناً درباره جرم 
انگاری مصادیق جدیدی از فس��اد و بر حس��ب مورد اقدام کند. اما 
وظیفه اصلی مجلس در این خصوص وظیفه نظارتی اس��ت که باید 

با قدرت اعمال کند.  
به ویژه در بخش پیشگیری از ایجاد فساد در دستگاه های اجرایی. 
حتی اگر کارکرد مجلس را صرفاً سیاس��ی و متش��کل از فراکسیون 
ها و جریانات مختلف سیاسی بدانیم بنا بر اعتقاد کسانی که احزاب 
سیاس��ی را در مب��ارزه با فس��اد مؤثر و مفید می دانن��د، هر یک از 
نمایندگان و فراکس��یون ها می توانند ب��دون این که خدای نکرده 
دامن خودش��ان آلوده ش��ود یا به عنوان ابزاری برای تسویه حساب 
های جناحی و سیاسی از آن استفاده کنند- اقدامات هم فکران خود 
در دولت و رقبای خود را در دولت و جاهای دیگر رصد کنند. مجلس 
و نمایندگان برای این کار از قدرت و پشتوانه قانونی و امنیتی الزم 

نیز برخوردارند و باید در مبارزه با فساد با دولت همکاری کنند.

همه به دنبال رانت دولتی

 سال هاس��ت که ض��رورت کاهش تصدی گ��ری دولتی و 
واگ��ذاری بیش��تر امور به نهادها و تش��کل های غیردولتی و 
به طورکل��ی مردمی کردن فعالیت های ج��اری در حوزه های 
مختل��ف اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی یکی از 
محورهای اصلی سخنرانی های نخبگان و مباحث مطرح در 
تریبون های عمومی و اختصاصی جامعه بوده اس��ت تا جایی 
که تصویب قانون سیاس��ت های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی 
با رویکرد کوچک س��ازی دولت و تقویت بخش خصوصی را 
پاسخی به این مطالبه و معضل اساسی پیش روی شکوفایی 

اقتصادی و توسعه کشور می توان قلمداد کرد. 
بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی کش��ور متفق��ا در فراین��د 
مردمی کردن امور و کوچک سازی دولت به زمینه سازی برای 
نقش آفرینی بیش��تر مردم در قالب بخش غیردولتی تأکید و 

اصرار داشتند. 
در ای��ن می��ان اگرچه هم��واره انتظار نیس��ت که بخش 
حاکمیتی کش��ور از سر باورمندی به کوچک و چابک سازی 
دولت رس��یده باشد و بر طبل آن بکوبد، ولی هیچ کس هیچ 
تردیدی در انگیزه واقع��ی بخش غیرحاکمیتی و غیردولتی 
در س��ردادن نوای کوچک س��ازی دولت نداشته و ندارد و از 
این رهگذر انتظار آن است که هروقت فضای حضور پررنگ  
بخ��ش دولت��ی در عرصه تصدی گ��ری مطرح می ش��ود، با 

مخالفت بخش خصوصی مواجه باشیم.
تصمیم اخیر دولت برای تفکیک دوباره چند وزارتخانه که 
ادغام آنها حاصل اراده عمومی کشور در جهت کوچک سازی 
دول��ت ب��وده اس��ت، اظهارنظرهای��ی از س��وی گروه ه��ا و 
جریان ه��ای فکری جامعه را به دنبال داش��ت. صرف نظر از 
محت��وای بحث هایی که از س��وی موافقان و مخالفان مطرح 
می شود، موضع گیری بخش غیردولتی و فعاالن خصوصی و 
بازرگانان کشور درخصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و 
تجارت و موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی جای تأمل دارد.
مطالبه مس��تمر بخش خصوصی کشور در این سال ها در 
همه حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی در ظاهر بر 
واگ��ذاری عرصه تصدی گری از س��وی دولت بوده اس��ت و 
ش��اه بیت این حکایت، جمله »دولت پای بخش خصوصی را 
نبندد! دس��تگیری از بخش خصوصی پیشکش! « است که 
هم��واره از تریبون های بخش خصوص��ی بیان و مورد تأکید 
قرار می گیرد. بارها از این تریبون ها ش��نیده ایم که مثال اگر 
فالن وزارتخانه نباش��د، امور آن حوزه و بخش بهتر س��امان 
می یابد و به کنارکش��یدن دولت از س��ر راه بخش خصوصی 
تأکید می ش��ود. پرسش در اینجاست که اگر نگاه و خواست 
بخش خصوصی این باش��د، پس چرا به تش��کیل وزارتخانه  
مس��تقل و مقتدر بازرگانی و به تعبیری »آقا باالس��ر« یا به 
عبارتی دیگر بر تقویت بیشتر بخش دولتی نظر مثبت دارند؟
 اگر ادغ��ام وزارتخانه های صنایع و مع��ادن و بازرگانی را 
به منزله کاهش اقتدار آنها در مقایسه با قبل از ادغام بدانیم- 
که البته این گونه هم هس��ت- پس قاعدتا این ش��رایط باید 

برای بخش خصوصی مطلوب تلقی شود.  
به عبارتی اگر ادغام را همانند »ش��اه مردگی« - که نشان 
از وضعیت متزلزل است- بدانیم، پس برای بخش خصوصی 
کش��ور با ش��رحی که داده ش��د، »وزارت مردگی« شرایطی 
مطلوب برای دس��تیابی به اقتدار بیشتر و خودنمایی است. 
بااین فرض، ش��رایط کنونی و به هم پیوس��ته وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت باید بهتری��ن وضعیت برای توس��عه اتاق 
بازرگانی به مثابه بخش غیردولتی با سودای صدارت و وزارت 
باشد؛ نهادی مردمی و خصوصی که در حوزه تصدی گری در 
خ��أ وزارتخانه ای مقتدر و عالقه مند به محدودکردن بخش 
خصوص��ی بتواند در حوزه بازرگان��ی نقش آفرینی کند. چرا 
اتاق بازرگانی، فعاالن و بازرگانان نیز با طیف دولتی ها هم نوا 
شده و شعار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل سر می دهند؟

ای��ن احتمال م��ی رود که گرایش متف��اوت حاکم بر اتاق 
بازرگانی به دنب��ال رانت های محتمل دولتی و بودجه نفتی 
نهفته در آن باش��د که ارکان بخش خصوصی کش��ور را به 
خود وابسته کرده که بدون آن خود را ناتوان و بیمار قلمداد 
می کند و رفتن به س��وی آن را نسخه ش��فای خود می داند. 
تزریق مداوم از بودجه نفتی و دولت رانتی و نگاه دولت محور 
در هم��ه ارکان کش��ور؛ چه بخش دولتی و چ��ه غیردولتی 
رسوخ کرده و برای رهایی از چنین وابستگی ای باید به صورت 
تدریجی و با هوش��مندی کامل نسبت به دولت زدایی از فکر 
و روح ارکان جامعه اقدام کرد تا س��رانجام بخش خصوصی 
واقعی ره��ا از تفکرات نهادینه ش��ده، تصدی گری امور را به 
دس��ت بگیرند و در مسیر پیش��رفت و تعالی اقتصاد کشور 

حرکت کنند.

بخش خصوصی
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مردم ای��ران حق دارند به موشک هایش��ان افتخار کنن��د. اکنون این 
موش��ک ها جزئی از عرق ملی ایرانیان محسوب می شود. ترامپ و کنگره 
آمریکا باید بدانند که برای همیشه باید رویای توقف برنامه موشکی ایران 
را از دس��تور کار خود خارج کنند. اقدام موش��کی ای��ران تغییر جدی در 
منطق��ه پدید آورد. ای��ران تاکنون به صورت مستش��اری در برابر عراق و 
سوریه ایس��تاده بود که نتیجه آن شکست داعش و جلوگیری از رسیدن 

این گروه تروریستی به اهدافش در عراق و سوریه شد.
حضور مستشاری و عملیاتی ایران افول جدی و رعب و وحشت همراهان 

داعش را به دنبال خواهد داشت. پس از این عملیات آمریکا 
و متحدان منطقه ای به ش��دت دچار س��ردرگمی هستند و 
هیچ کدام موضعی نگرفتند. جالب این اس��ت که در عرصه 
رسانه ها و افکار عمومی و حتی تحلیلگران نظامی در جهان 
از این اقدام موش��کی ایران استقبال کردند. آنها خرسندند 
که ورود ایران از حضور مستش��اری ب��ه عملیاتی می تواند 

پایان داعش و پایان تروریسم را جدی تر رقم بزند.
 اقدام موش��کی ایران س��ه هدف راهبردی را در منطقه 

تامین کرد. اهداف کوتاه برد، میان ب��رد و دوربرد. هدف کوتاه برد اقدام بر 
ضد مواضع داعش بود. بدین جهت داعش��ی ها تالش کردند اقدام ایذایی 
و تروریس��تی خود در ایران را به عنوان راهبرد ش��کل دهند، اما اکنون با 
فروپاش��ی و رعب جدی مواجه هس��تند، چون ایرانی ها در مقابل امنیت 
ملی خود با هیچ کس تعارف ندارند و داعش را هم همچون سایر گروه های 

تروریستی نابود خواهند کرد.

موشک های شلیک ش��ده نقطه زن بوده و از دقت باالیی 
در هدف قرار دادن مواضع دش��من برخوردار بودند. تصاویر 
پخش ش��ده از صداوس��یما نیز از دقت باالی این موشک ها 
در برخورد با مقر ایجاد تجهیزات انتحاری، مقر فرماندهی، 
مقر دپوی تجهیزات و محل تجمع نیروهای داعش حکایت 
داشت که نشان از توان عملیاتی باالی نیروهای ایرانی دارد. 
هدف میان برد این عملیات خطاب به عربس��تان سعودی، 
رژیم صهیونیس��تی و برخی کش��ورهای منطقه اس��ت که 
رویای ناآرامی ایران را در س��ر می پرورانند. ش��لیک این موش��ک ها پیام 
مش��خصی برای این کشورها داشت، از این جهت که ایران با موشک های 
میان ب��رد خ��ود می تواند این مواضع را هدف قرار ده��د، پس قاعدتا قادر 
خواهد بود با موش��ک های دوربرد، دقی��ق و رادارگریز خود به راحتی هر 
ه��دف و پای��گاه منطق��ه ای و فرامنطقه ای را مورد هدف ق��رار دهد.  این 
یک تغییر راهبردی جدی اس��ت که درش��تگویی های عربس��تان، رژیم 

صهیونیس��تی و دیگر کشورها را مهار می کند. نخستین بار است که ایران 
ت��وان عملیاتی خود را پس از ۸۰ موش��کی که به مقر منافقین در پادگان 
اشرف ش��لیک کرد به رخ می کشد. موضوع حمله به پایگاه منافقین یک 
تهدید مرزی بود، اما این عملیات یک تهدید منطقه ای را مورد حمله قرار 
داد و ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای به اثبات رسانده است. سومین 
هدف، هدف دوربرد است که آمریکا مورد خطاب قرار می دهد. در شرایط 
کنونی که کنگره آمریکا موضوع تحریم موش��کی ایران، س��پاه پاسداران 
و… را در دس��تور کار قرار داده و ایران را به عنوان یک کشور بی ثبات ساز 
تحریم می کند، ش��لیک این موشک ها پاس��خ به تحریم های آمریکا بود.  
ایرانی ه��ا در قبال دیپلماس��ی برجام ب��ا جهان هم��کاری کردند، اما در 
دفاع از تمامیت ارضی خود با کس��ی تعارف ندارند. برنامه موش��کی ایران 
غیرقابل توقف است و ایران به مرحله ای رسیده که هیچ  سیاست تحریمی 
نمی تواند توان موش��کی خوداتکای ایران را محدود کند. هیچ کشوری در 
منطقه توان موش��کی خوداتکا ندارد و تمام این کش��ورها به لحاظ توان 
موشکی به شرق و غرب اتکا دارند. از این رو رصد فناوری آنها دست آمریکا 
و روس��یه است، اما ایران به لحاظ توان موشکی خوداتکاست که این مهم 
توازن قوی منطقه ای و تعادل نظام منطقه ای را به سود ایران رقم می زند.

نقش مرجعيت و جوان های مؤمن در تغيير معادالت نبرد در عراق

رمز پيروزی در موصل

اقدام موشکی ایران و سه هدف راهبردی

»به ۱۲۰۰ نفر از دانش��جویان بیگناه پادگان تکریت، تیر خالص 
زدند و س��ر آنها را بریدند و به رودخان��ه انداختند. بیش از ۲۰۰۰ 
زن جوان ایزدي را بین خود، دس��ت به دس��ت به فروش رساندند، 
از دختره��اي نوجوان گرفته تا زنان جوان... یک کودک را در حال 
تفریح و خنده سر بریدند، از این کودک سؤال مي کردند که سرت 
را ببریم یا با تیر تو را بکشیم؟ و در نهایت سر این طفل را بریدند. 
در دیال��ه، کودکي را از س��ینه ي مادر گرفتند و روي آتش س��رخ 

کردند و الي پلو گذاشتند و براي مادر فرستادند و...«
چه��ار روایت هولن��اک و تکان دهنده اي ک��ه خواندید، در زمان 
خوارج صدر اس��الم اتفاق نیفتاده اس��ت، بلکه روایت حاج قاس��م 
س��لیماني اس��ت از جنایات داع��ش در عراق و س��وریه. جنایاتي 
وحش��تناک که در سابقه ي تاریخي بشریت کمیاب است. جانیاني 
که حتي بالفاصله پس از اشغال موصل بیانیه داده بودند که بغداد 
را هم خواهند گرفت و سرمست از پیروزي هاي مستمرشان بودند. 
اما تنها چند روز بعد از این بیانیه، با ورود به موقع حضرت آیت اهلل 
سیستاني و اعالم حکم جهاد، برنامه هاي تروریست ها و اربابانشان 

در عراق را بهم ریخت.
لبی��ک طیف هاي مختلف مردم اعم از ش��یعه و س��ني و کردها 
و عش��ایر به حک��م جهاد، پیوس��تن م��ردم به ارتش و تش��کیل 
الحشدالش��عبي )بسیج مردمي( و آموزش هاي نظامي و کمک هاي 
مستش��اري ایران، معادالت را در عرصه ي عراق تغییر داد. »عقیل 
حسیني«، رئیس ش��وراي بس��یج عراق مي گوید: »بسیج مردمي 
عراق با تجربه ي بس��یج ایران تشکیل شد.« نوري مالکي، به عنوان 
نخس��ت وزیر وقت عراق در زمان اشغال موصل به دست داعش نیز 
تصریح کرده بود که: »ما در س��اختار بس��یج عراق از بسیج ایران 

الگو گرفتیم.«
اکنون گروهي تروریس��تي که در عراق، تا همین چندوقت پیش 
مثل بولدوزر ویران مي کرد و س��ر مي برید، س��وراخي براي پنهان 
ش��دن ندارد، ابوبکر البغدادي در جهنم اس��ت و بسیج مردمي در 
ع��راق پرنفوذتر و قدرتمندتر از گذش��ته ش��ده و موصل  نیز فتح 
ش��ده اس��ت؛ فتحي که به معناي دومینوي سقوط و در سراشیبي 
ق��رار گرفتن داعش و از دس��ت رفتن رؤیاي خالفت گس��ترده در 

منطقه است.
اما هیچوقت یادمان نخواهد رفت که آمریکایي ها طي این مدت، 
چق��در تالش کردن��د تا عمر جنگ با داعش را به درازا بکش��انند، 
از کمک هاي تس��لیحاتي گرفت��ه تا مواد غذای��ي و دارویي که در 
میادین جنگ به طور مس��تمر براي داعش پرتاب مي کردند. حیدر 
العبادي، نخس��ت وزیر عراق نیز در پیام خ��ود در خصوص آزادي 
موصل تأکید کرد که آمریکا نقش��ي در آزادسازي موصل نداشت: 
»ائتالف هاي خودخوانده ي مدعي مبارزه با داعش، در این پیروزي 

نقشي نداشتند«
فتح موصل پیروزي بزرگي اس��ت اما به مثاب��ه پایان بحران در 
عراق نیس��ت، بلکه هر لحظه ممکن اس��ت تا فتنه اي دیگر در این 
کشور با کوچک ترین اختالفات شعله ور شود. بنابراین دولت عراق، 
باید نقش مهمي در حفظ وحدت اقوام و مقابله با دش��من بیروني 
داشته باشد. »باید در مقابل آمریکایي ها هوشیار بود و به هیچ وجه 
به آنها اعتماد نکرد، زیرا آمریکا و اذناب او، مخالف استقالل، هویت 

و وحدت عراق هستند.« 
افزون بر این، در حالي که نیروهاي عراقي در حال نبرد س��نگین 
براي آخرین پایگاه هاي داعش در عراق هستند و آرامش سیاسي و 
نظامي شرط نخست تمرکز این نیروها بر عملیات است، صداهایي 
از اقلیم کردس��تان عراق مبني بر انجام همه پرس��ي براي استقالل 
این منطقه بر خالف قانون اساس��ي این کش��ور به گوش مي رسد. 
اما آنها باید بدانند که »جمهوري اس��المي ایران به عنوان همسایه، 
ب��ا برخي زمزمه ها مبني بر برگزاري همه پرس��ي براي جدایي یک 
بخش از ع��راق مخالف اس��ت و دامن زنندگان به ای��ن موضوع را 

مخالفان استقالل و هویت عراق مي داند.« 
مقطع پس از آزادي موصل و تالش براي حفظ انس��جام داخلي 
گروه هاي سه گانه ش��یعه، کردها و اهل سنت، آزمون مهمي براي 
عراق اس��ت. آزموني که جز با حفظ وحدت و سهم خواهي نکردن 
طرف ه��اي داخلي ع��راق موفقیت آمی��ز نخواهد بود. ه��ر چند تا 
زماني که کشورهایي همچون آمریکا از مداخله گري و نقض حقوق 
حاکمیتي کش��ورهاي منطقه دست بر ندارند، بوي ثبات و آرامش 

در غرب آسیا نخواهد پیچید.

اقدام موشکی ایران سه هدف راهبردی را در منطقه تامین 
کرد. اهداف کوتاه برد، میان برد و دوربرد. هدف کوتاه برد 

اقدام بر ضد مواضع داعش بود. بدین جهت داعشی ها تالش 
کردند اقدام ایذایی و تروریستی خود در ایران را به عنوان 

راهبرد شکل دهند، اما اکنون با فروپاشی و رعب جدی 
مواجه هستند، چون ایرانی ها در مقابل امنیت ملی خود با 

هیچ کس تعارف ندارند و داعش را هم همچون سایر گروه های 
تروریستی نابود خواهند کرد.
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سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مراس��م چهلمین روز شهادت سردار شعبان 
نصیری، سخنان بسیار مهمی درباره تحوالت منطقه به خصوص 

عراق و س��وریه، بیان کرد.  
حش��د الش��عبی، کمک ها و حمایت های ایران، نقش آیت اهلل 
سیس��تانی در تحوالت عراق، وضعی��ت داعش در منطقه و . . .، 
مهمتری��ن محورها و بخش های س��خنان فرمانده نیروی قدس 

س��پاه بود.
کم�ک و حمایت ایران ب�رای مقابل�ه ب�ا داع�ش �

 مقام معظم رهبری در مالقات با تمام ش��خصیت های عراقی 
بر حمایت تمام عیار جمهوری اسالمی ایران از مرجعیت و مردم 
عراق تأکید داش��تند و فرمودند آیت اهلل سیستانی گنجی است 
ک��ه مردم عراق باید قدر آن را بدانند و همواره تأکید داش��تند 
که دولت جمهوری اس��المی ایران از هرگون��ه کمکی به مردم 

ع��راق دری��غ نکن��د.
وزارت دفاع ایران به صورت 3 ش��یفت برای عراق سالح تولید 

و به آنجا ارس��ال کرد.
مهندس ابومهدی فرمانده حشدالش��عبی توانست کلید درب 
انباره��ای تس��هیالت جمهوری اس��المی را در خدمت خودش 
بگیرد، زیرا جمهوری اسالمی ایران مانند دیگران نبود که پول 
مل��ت عراق را بگی��رد و در موقع اضطرار به آنها س��الح ندهد. 
در همی��ن نی��روی هوایی س��پاه تنها اس��کادران جنگنده های 
س��وخو۲5 به محض درخواست عراق در خدمت این کشور قرار 
گرفت و هزاران تن سالح از طرف جمهوری اسالمی در خدمت 

آنها داده ش��د.
ملت ایران با ج��ان و مالش به فرمان رهبر انقالب در خدمت 
آنه��ا بود و ما هرگونه س��ربازی در این جبهه را منش��أ افتخار 
می دانی��م. جمهوری اس��المی ایران س��رداران بزرگی را فدای 
ملت ای��ران، منطقه و جهان کرد، البت��ه دیگران هم تظاهر به 
حمایت از دولت ع��راق می کنند، اما کجا چنین حمایتی مانند 

مل��ت ای��ران وج��ود دارد؟
بعضی از عزیزان عراقی خودش��ان را به عنوان س��ربازان مقام 
معظ��م  رهبری می دانند، اما کاری را ک��ه فرزندان ملت ایران 
در خدمت ملت عراق کردند، کار س��ربازی بود زیر بیرق عراق 
و علمای عراقی تا ی��ک فرهنگ را صادر کنند، برای مثال یک 
ژن��رال برجس��ته نظامی ما با س��ن باالی 5۰ س��ال در جلوی 
نیروه��ای عمل کنن��ده می رود و ش��هید می ش��ود، این معنای 
وفای صادقانه است. در این روزها که در آستانه پیروزی بزرگ 
مردم عراق هس��تیم، س��رداری با همان خصوصیات و نام آوری 
همچون ش��هید تقوی به شهادت رس��یده است؛ شهید نصیری 
ک��ه از خدمتگ��زاران مجاهدان عراقی بود و بیش از 3۰ س��ال 
آنان را در ش��رایطی س��خت همراهی کرد، از مؤسسان شجره 
طیبه س��پاه بدر بود که مملو از ش��هدای بزرگی است که تحت 
زعامت علمای عراق، خدمات بزرگی انجام داد. ش��هید نصیری 
در تأس��یس سپاه بدر تا زمان شهادتش همراه بود و انسان باید 

این گون��ه درس وف��اداری را ی��اد بگی��رد.
دیپلماس�ی و مقابله با داعش �

همان ط��ور که م��ا برای ریزگردها و محیط زیس��ت جلس��ه 
برگزار می کنیم، باید بدانی��م داعش این عصاره خباثت خوارج 
بر منطقه ای س��یطره پیدا کرد که به تنهایی وس��عت زیادی را 
داش��ت و با وس��یله صدها نف��ر انتحاری حکومتی را تأس��یس 

کرد، ام��روز هزاران نفر مفقود در جنای��ات داعش وجود دارد. 
بعض��ی وقت ها ما از راه دیپلماس��ی اقدامات��ی می کنیم که در 
دنی��ا هم بر آن تأکید می کنند، ام��ا بعضی گره ها و حل برخی 
مش��کالت خصوصاً جایی که مشکالت مهمی وجود دارد، فقط 
با دیپلماس��ی حل نمی ش��ود، اتفاقات دیگری هم هست که از 
هم��ه رفتارهای معم��ول عبور می کند و درها را می گش��اید و 
ی��ک صمیمیت و اخوت��ی ایجاد می کند، خون ش��هید نصیری 

این گون��ه ب��ود.
کدام دیپلماسی می تواند کار خون شهیدان نصیری، تقوی و 
همدانی و خون صدها ش��هید دیگر را که برای دفاع از بشریت 

جاری ش��د، انجام دهد؟
جنای�ات داع�ش، پي�روزی و مرجعي�ت �

پدی��ده داعش و تکفیر در تاریخ جهان یک پدیده کم نظیر از 
نوع جنایت بوده اس��ت، هیچ قلبی تحمل دیدن جنایات داعش 
را ن��دارد. آنها هزار و ۲۰۰ نفر ج��وان بی گناه را که از پادگانی 
در تکریت فارغ التحصیل ش��ده بودند س��ر بریدند و ۲ هزار زن 
ایزدی را دس��ت به دس��ت بین خودش��ان به فروش رساندند. 
م��ن در همی��ن دیاله دیدم کودکی را از س��ینه مادر گرفتند و 
روی آت��ش س��رخ کردندو الی برنج گذاش��تند و برای مادرش 

فرس��تادند.
پایان بخش��یدن ب��ه حاکمیت داع��ش نیاز کاره��ای هنری 
طوالنی مدت اس��ت ت��ا مکر آنها را برمال کند، ما ش��اهد بودیم 
که ترامپ در جلس��ات متعددی رئیس جمهور س��ابق آمریکا را 
مته��م به ایجاد داعش ک��رد و مردم عراق ام��روز این موضوع 
را فهمیده ان��د. پی��روزی در موصل پیروزی برای کل بش��ریت 
محس��وب می شود و ملت عراق و س��وریه حق بزرگی بر گردن 
بش��ریت دارند، کس��انی که فک��ر می کردند این فتنه ش��یعه و 
س��نی اس��ت و ایران در مقاب��ل آن زانو می زند، خودش��ان با 
حوادث وحش��تناکی مواجه شدند. ملت عراق و سوریه با قبول 
مرارت ه��ای فراوان منت بزرگی بر تم��ام جهان دارند. پیروزی 
عراقی ه��ا در موصل برخاس��ته از تقوای یک مرد برجس��ته در 
یک خانه محقر اس��ت و او کسی نیس��ت جزآیت اهلل سیستانی، 
ای��ن فقیه حکیم در مواقع متعددی م��ردم عراق را نجات داد. 
در زمان اش��غال عراق وجود این شخصیت و اصرار او بر نوشتن 
قانون اساس��ی به دس��ت مردم عراق و ش��کل گیری دولت ها و 
برخورد با فتنه ها و نزدیکی ش��یعه و سنی از اقدامات این مرد 
بزرگ اس��ت. امروز کس��ی در عراق نیست که نداند این مرجع 

حامی همه مردم عراق اس��ت.

حش�د الش�عبی عراق و حزب اهلل لبنان �
 این ش��جره طیبه )حشد الشعبی( با فتوای این مرجع بزرگ 
تأس��یس شد و همبستگی امروز عراق در تاریخ این کشور نادر 
اس��ت، خون جوانان شیعه امروز برای نجات اهل سنت بر زمین 
ریخته ش��د و نش��ان داد کس��ی نمی تواند این مل��ت را از هم 
تفکیک کند.  امروز س��اختارهای حشدالش��عبی قدرتمندتر از 
هر س��اختار ارتشی در منطقه است، امروز دیگر آثار حزب بعث 
را در ارت��ش عراق نمی بینیم و این ارتش به س��مت یک ارتش 
حزب اللهی در حرکت است. ارتشی که در شهر ۲ میلیون نفری 
توانس��ت با مروت این پیروزی را به دس��ت آورد، ارتش بزرگی 
اس��ت. در پیروزی ه��ای ملت عراق نباید نقش ش��خصیت ها را 
نادیده گرفت؛ نخس��ت وزیر و پارلم��ان عراق نقش بی بدیلی در 
این پیروز ی ها داش��تند و کارهای بزرگی انجام دادند. پارلمان 
ع��راق در تصوی��ب حشدالش��عبی و پش��تیبانی از دولت نقش 

بزرگی داش��ت.
م��ن باید به طور وی��ژه از نیروهای ح��زب اهلل لبنان که نقش 
بزرگی در پیروزی های عراق و س��وریه داشتند تشکر کنم و جا 
دارد دس��ت آن س��ید بزرگوار حکیم را ببوسم و از این سازمان 

جهادگر و جهادپرور هم تش��کر می کنم.

حمایت ایران
  برای مقابله با داعش

 و تحوالت منطقه

حشمتاهللفالحتپیشه

ایران در رأس نظم جدید منطقه

تح��والت میدان��ی س��وریه، عمال مع��ادالت منطق��ه ای را 
دس��تخوش تغییر کرده اس��ت، آن ه��م به طوری ک��ه امروز 
تحلیلگران از حاکم شدن نظم جدید منطقه ای در غرب آسیا 

خبر می دهند.
واقعی��ت این اس��ت که پی��روزی ارتش س��وریه در حلب و 
آزادسازی موصل در عراق، امروز جایگاه تروریست ها را چنان 
متزلزل کرده که دیگر حامیان آنها حتی قدرت استفاده ابزاری 
از این تروریس��ت ها برای اثرگذاری بر مذاکرات منطقه را هم 
ندارند. عربستان که خود در جنگ یمن زمین گیر شده، شاهد 
تضعیف داعش در سوریه و عراق است و وجهه بین المللی خود 
را به دلیل نفرت جهانی از تروریس��ت ها از دس��ت داده است. 
قطر نیز دیگر قادر نیست با برگ جبهه النصره بازی کند، چرا 
که حتی تروریست های حامی غرب در سوریه نیز دیگر حاضر 

نیستند این گروه تروریستی را به عنوان متحد خود بپذیرند.
نتیجه چنین وضعیتی، برگزاری نشست آستانه، بدون حضور 
کشورهای حامی تروریسم و با نقش آفرینی محدود آمریکایی 
هاس��ت. گرچه این مذاکرات در ژنو ادامه می یابد و ش��اید در 
ادوار آتی مذاک��رات صلح، اروپایی ها نقش آفرینی بیش��تری 
داشته باشند، اما در حال حاضر، وضعیت میدانی سوریه باعث 
شده تا بازیگران فرامنطقه ای، کم کم غرب آسیا را ترک کرده 

و متحدان خود را در خاورمیانه تنها گذارند.
منطق��ه غرب آس��یا در نیم ق��رن اخیر ش��اهد دو وضعیت 
متفاوت بوده است. وضعیت نخست، مبتنی بر نزاع میان دولت 
های منطق��ه ای و نقش آفرینی قدرت ه��ای فرامنطقه ای از 
طری��ق تعیین ژاندارم برای منطقه بوده اس��ت. ایاالت متحده 
آمریکا پس از حذف تدریجی بریتانیا، به این مدل روی خوش 
نش��ان داد و با تعیین رژیم پهلوی به عنوان جانش��ین خود در 
منطقه، از این مدل پی��روی کرد، اما در مدل دوم که در دوره 
بوش پس��ر رخ داد، قدرت های فرامنطق��ه ای مانند آمریکا و 
انگلیس با حضور نظامی مس��تقیم، سعی کردند نظم منطقه را 
به طور مس��تقیم تعیین کرده و از روش نیابتی استفاده نکنند. 
بهانه آنها برای حضور مستقیم، نه فقط نزاع داخلی در منطقه، 
بلکه بروز پدیده ای خودس��اخته به نام تروریس��م بود، هرچند 
شکست های آنان طی س��ال های اخیر، سبب روی آوردن به 
جنگ نیابتی و اس��تفاده از ابزار تروریسم جهت پیشبرد اهداف 

خود در غرب آسیا شد.
در حال حاضر اما با توجهی به نقش مهم مستشاری که سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در س��وریه و عراق ایفا کرد، شاهد 
ش��کل گیری مدلی س��وم از نظم منطقه ای هس��تیم. در این 
م��دل، یک قدرت منطقه ای مانند ایران، از نظر میدانی قدرت 
بازگش��ت ثبات به سایر کش��ورهای درگیر با جنگ داخلی را 
داشته و از نظر دیپلماتیک به چنان قدرتی رسیده که می تواند 
س��ایر بازیگران منطق��ه ای و فرامنطقه ای مانن��د ترکیه و یا 
روسیه را با خود همراه کند. در چنین وضعیتی، نظم منطقه از 
س��وی یک قدرت برتر منطقه ای تعیین شده و سایر بازیگران 
باید منافع خود را براساس نسبتی که با این قدرت برتر دارند، 

تنظیم کنند.
بی تردید کش��ورهای عربی منطق��ه که تا به حال منافعی را 
به دلیل نقش قدرت های غربی در منطقه کس��ب کرده بودند، 
از نظ��م جدید خرس��ند نخواهند بود و درص��دد تنش آفرینی 
برمی آیند. با این همه این کش��ورها اگر نگاهی واقع بینانه به 
تحوالت موجود داشته باشند، درخواهند یافت که نزدیک شدن 
به تهران و هم��کاری با ایران برای بازگرداندن ثبات به منطقه 
و پایان دادن به جنگ های بیهوده در س��وریه و عراق و یمن، 
می تواند به نفع همه کش��ورها باشد. عربستان، امارات، کویت، 
قطر، بحرین و س��ایر دولت هایی که ت��ا به حال هزینه حضور 
مس��تقیم نظامی آمریکا و انگلیس در منطقه را پرداخت کرده 
ان��د، باید بدانند که اگر از طری��ق همکاری با ایران، ثبات را به 
خاورمیان��ه بازگردانند، هزینه های کمتری را متحمل ش��ده و 
دیگر نیازی به مص��رف دالرهای نفتی خود به نفع دولت های 

غربی نخواهند داشت.
نظم درون زای منطقه غرب آس��یا، پدیده ای است که قریب 
به یک قرن است تجربه نشده و شاید تحوالت اخیر در سوریه 
و عراق بتواند به زایش آن کمک کند. تجربه جهانی نشان داده 
اس��ت که اروپایی ها نیز از طریق همین مدل توانستند پس از 
جنگ جهانی دوم، قاره سبز را از یک ویرانه خودساخته به قاره 
ای پیشرفته تبدیل کنند و بنابراین همین سرنوشت می تواند 
پیش روی غرب آسیا نیز باشد؛ البته اگر دست های پشت پرده 

و البی های جنگ طلب اجازه تثبیت چنین نظمی را بدهند.

عربس�تان،امارات،کویت،قط�ر،بحرینو
س�ایردولتهاییکهتابهح�الهزینهحضور
مس�تقیمنظامیآمری�کاوانگلیسدرمنطقه
راپرداخ�تکردهان�د،بایدبدانندک�هاگراز
طری�قهمکاریباایران،ثباترابهخاورمیانه
بازگردانن�د،هزینهه�ایکمت�ریرامتحم�ل

میشوند.



س��ید عب��اس عراقچی معاون وزی��ر خارجه و رئیس س��تاد پیگیری 
برج��ام در برنام��ه نگاه یک )ش��بکه اول س��یما 96/5/7(درباره مصوبه 
اخی��ر مجلس نمایندگان آمریکا گفت:  یک اقدام دش��منانه و خصومت 
آمی��ز علی��ه ایران اس��ت. قانون جدیدی اس��ت و حرف ه��ای جدیدی 
زده ول��ی موض��وع جدی��دی اتف��اق نیفت��اده و ادام��ه دش��منی های 
آمریکاس��ت و دش��منی آمریکا ادامه داش��ته و خواهد داش��ت و مقابله 
 م��ا با س��لطه ورزی ه��ا و خصومت های آمری��کا ادامه داش��ته و خواهد

 داشت.
برخ�ی�برجام�را�با�پیم�ان�مودت�بین�ای�ران�و�آمریکا���

اشتباه�می�گیرند
وی با بیان اینکه ما از بعد انقالب در مقابل دش��منی های نظام سلطه 
و آمریکا ایس��تاده ایم، افزود: قرار نبود این دش��منی کاهش یابد و برجام 
بنا نبود این دش��منی را کاهش دهد. برخی برجام را با پیمان مودت بین 
ایران و آمریکا اش��تباه می گیرند و برجام یک موضوع هس��ته ای را بین 
ایران و 6 کشور مدیریت و حل و فصل کرد و کسی نباید توقع داشته باشد 
برجام دش��منی آمریکا علیه ایران را کاهش دهد.یک حرکت دشمنانه 
علیه ایران صورت گرفته و واکنش ما با قاطعیت و متناسب با آن خواهد 
بود. 38 س��ال اس��ت در مقابل همه دش��منی های آمریکا ایستاده ایم و 
کماکان خواهیم ایس��تاد. تا وقتی آمریکا، آمریکا و نظام سلطه گر هست 

ما در مقابل آن خواهیم ایستاد.
نمی�توانند�تحریم�جدیدی�بگذارند�اشخاص�را�وارد���

لیس�ت�تحریمی�می�کنند/�به�این�خاط�ر�ما�معتقدیم�نقض�
برجام�است

عراقچ��ی اف��زود: کاری که کنگره ک��رد یک حرک��ت خصمانه بود. 
آمریکایی ها فکر می کنند در اثر برجام ایران قدرتمندتر و سیاس��ت آن 
در منطقه تهاجمی تر شده و سیاست هایش و رفتارش نسبت به آمریکا 
عوض نش��ده و معتقدند این وضعیت باید عوض شود. حرف از سیاست 
به عقب راندن ای��ران می زنند. وی گفت: آنها می خواهند منافع ایران از 
برجام را کاهش بدهند، با ایجاد فضای سنگین روانی علیه ایران که کسی 
با ایران کار نکند و در اثر فضای منفی ش��رکای اقتصادی ایران و بانک ها 
با ایران کار اقتصادی کنند.براس��اس برجام نمی توانند تحریم جدیدی 
بگذارند اشخاص را می گذارند که آنها را از کار با ایران بترسانند و به این 
خاط��ر ما معتقدیم نقض برجام اس��ت. ترامپ و آمریکا ب��ه دنبال کنار 
گذاشتن برجام هستند ولی می خواهند شرایط را به گونه ای بگذارند که 

ایران برجام را کنار بگذارد.
ایران�تا�زمانی�به�برجام�پایبند�خواهد�بود�که�از�منافع���

برجام�بهره�مند�شود
مع��اون وزیر خارجه ادامه داد: ای��ران تا زمانی به برجام پایبند خواهد 
ب��ود که از مناف��ع برجام بهره مند ش��ود. در مقابل دش��منی آنها حتما 
واکنش نش��ان خواهیم داد، ولی واکنش ما هوش��مندانه و حساب شده 
خواهد بود حتما در زمین ترامپ بازی نخواهیم کرد.  ما به عنوان وزارت 
خارج��ه به هیأت نظارت بر اجرای برجام گزارش می دهیم که این نقض 
صورت گرفته اس��ت و تصمیم گیری درب��اره اینکه نقض صورت گرفته 
و آی��ا نقض فاحش اس��ت یا نه و واکنش نس��بت به آن ب��ا هیأت نظارت 
بر اجرای برجام اس��ت. وی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه 
در حال حاضر وضعیت به گونه ای نیس��ت که دیگر کش��ورها به شرایط 
آمریکایی ه��ا تن بدهند، عنوان ک��رد: قرارداد با توتال ه��م نمونه ای از 
آن اس��ت. پی��ام توتال و اروپایی ه��ا به آمریکا این بود ک��ه اگر ویورها را 
 تمدی��د کنی ی��ا نکنی ما ب��ه س��رمایه گذاری در ایران ادام��ه خواهیم

 داد.

اروپ�ا�از�برج�ام�حمای�ت�می�کند�و�پش�ت�س�ر�برجام���
ایستاده

وی ب��ا بیان اینکه اروپا از برجام حمایت می کند و پش��ت س��ر برجام 
ایس��تاده، افزود: برج��ام همانطور که پیمان مودت ما با آمریکا نیس��ت،  
پیمان مودت با اروپا هم نیس��ت. ما با اروپا در بس��یاری موارد مشکالت 
و اختالف نظرهای عمیقی داریم از جمله در بحث موش��کی، فلس��طین 

و حقوق بشر و ....
عراقچی گفت:  ترامپ و کنگره هنوز نتوانس��ته برجام را دست بزند به 
این خاطر که اروپایی ها محکم پش��ت برجام ایستاده اند. در واقع برجام 
قطعنامه ش��ورای امنیت و حمایت کامل اروپایی ها را دارد و عالوه بر آن 
ایران هیچ بهانه ای دس��ت آنها نداده اس��ت و گزارشات آژانس هم این را 
تایید می کند. اروپایی ها نس��بت به برنامه موشکی ایران اعتراض دارند 
و مواضع خود را دارند و از ما می خواهند این کار را نکنیم و ما در مس��ائل 
امنیت ملی و دفاعی کش��ور و مس��ائل امنیتی و دفاعی خودمان منتظر 
اجازه هیچ کسی نخواهیم بود و یکی از موفقیت های برجام این بوده که 
بحث موش��کی ما را از بحث هس��ته ای جدا کرد.هر تست موشکی بعد از 
برجام آمریکایی ها به ش��ورای امنیت بردند، ولی موفق نشدند حتی یک 
بیانیه مطبوعاتی از ش��ورای امنیت بگیرند. موش��ک های ما برای حمل 
کالهک های هس��ته ای طراحی نشده است و به هیچ کس اجازه دخالت 
در مسائل امنیت ملی خود را نمی دهیم و موشک های ما اقتدار ماست.

وضع�هر�گونه�تحریم�جدید�نقض�برجام�است��
معاون حقوق��ی و امور بین المللی وزارت امور خارجه درباره ش��روط 
رهبری هم یادآور ش��د: تعدادی از ش��روط مقام معظ��م رهبری قبل از 
اجرایی ش��دن برجام هستند و باید آن شروط اجرایی می شدند تا برجام 
اجرایی ش��ود. برخی از این ها هم مربوط به بعد از اجرا هس��تند. یکی از 
شروط رهبری این است که می گویند هر گونه وضع تحریم جدید به هر 

بهانه ای نقض برجام است.
هنوز�تحریم�جدیدی�اضافه�نشده�است��

عراقچی تاکید کرد: چیزی که تا االن رخ داده و در قانون جدید امریکا 
هم آمده اس��ت، هیچ موضوع تحریمی جدیدی اضافه نش��ده اس��ت. تا 
االن این کار انجام نش��ده اس��ت ولی اشخاص وارد لیست می شوند. این 
قانون می گویند مثال عراقچی به دلیل حمایت از برنامه موشکی تحریم 

می ش��ود. این تحریم نیز به معنای عدم ص��دور ویزا برای عراقچی برای 
سفر به امریکا و بلوکه اموال وی در امریکا است.

قانون�جدید�شخص�محور�است�و�نه�موضوع�محور��
او اضافه کرد: قانون جدید شخص محور است و نه موضوع محور. اینکه 
اضافه ش��دن اشخاص تحریم جدید است یا خیر، گزارش آن را به هیات 
نظ��ارت برجام داده ایم و تا االن هم در این باره بحث ش��ده که گویا فکر 
نمی کنند که تحریم جدیدی صورت اعمال شده است. وی با بیان اینکه 
قانون جدید کنگره ش��خص محور است و اشخاص را به لیست تحریم ها 
اضافه می کند، گفت: اینکه آیا افزوده شدن اشخاص نقض برجام می شود 
یا خیر، ما این موضوع را به هیأت نظارت بر برجام اعالم کرده ایم. عراقچی 
درباره تحریم س��پاه نیز افزود:  سپاه مظهر اقتدار و قدرت ایران است، هر 
چه از امنیت و آرامش خود داریم مدیون همه نیروهای مسلح بخصوص 
س��پاه هس��تیم.از زمان جنگ تا االن برای خودم اگر افتخاری داش��ته 
باش��م سال هایی است که در س��پاه بودم، همه ما از سپاه حمایت و دفاع 
می کنیم همه ما در جهت تقویت س��پاه کار خواهیم کرد. دش��منان ما 
می دانند آنچه با توطئه های آنها مقابله می کند سپاه و نیروهای بسیجی 
و مس��لح هس��تند.آرزوی آن را به گور خواهند برد. سپاه با حمایت های 
رهبری و مردم به این جا رسیده است.سپاه االن در نوک حمله مقابله با 
تروریسم تکفیری و داعش است به مرحله ای رسیده که به سوریه و عراق 
مش��ورت های نظامی می دهد و به حزب اهلل مشورت می دهد و دشمنان 
ما و آمریکا جهت حمالت خود را به س��وی س��پاه ق��رار دهند. عراقچی 
خاطرنش��ان کرد: االن سراغ س��پاه نرفته اند سپاه همین االن در تحریم 
است، ولی االن به دلیل موشکی و حقوق بشر در تحریم بوده و سپاه قدس 
هم به دلیل تروریس��م تحت تحریم هستند. سپاه چه زمانی از دشمنی 
و تحریم های آمریکا دور بوده و همین تحریم ها و دش��منی ها س��پاه را 
قدرتمند کرده است هیچ چیزی دشمنی آمریکا را نسبت به ما و سپاه و 
مردم کاهش نخواهد داد و برجام قرار نبوده این کار را کند و نخواهد کرد.

ما در موضوع هسته ای مذاکره کردیم و دشمنی ما با نظام سلطه و سلطه 
گری آمریکا سر جایش است و دشمنی آمریکا هم سر جایش است.

ت�ا�وقتی�برج�ام�را�حفظ�می�کنی�م�که�منافع�م�ا�ادامه���
داشته�باشد

وی خاطرنش��ان کرد: تا وقتی برجام را حف��ظ می کنیم که منافع ما 

ادامه داش��ته باشد در جلسات کمیس��یون مشترک و همه جا گفته ایم 
اگ��ر ای��ران از منافع برجام نتواند بهره مند ش��ود ی��ک لحظه در برجام 
نخواهیم بود. به برجام تا وقتی متعهد هس��تیم که منافعمان را به خطر 
نیندازد. اینکه گفته می ش��ود ما فقط برخوردها ی کالمی داش��ته ایم، 
م��ن تعجب می کنم، چرا تنه��ا ابزار مقابله ایران ب��ا آمریکا را در برجام 
می بینن��د؟ ایران طیف وس��یعی از ابزارها و امکانات را ب��رای مقابله با 
آمریکا دارد و در عمل اس��تفاده کرده است. آمریکایی ها جواب ما را در 
عرصه های مختلف دیده اند.ما در زمین دش��من بازی نخواهیم کرد، ما 
خودزنی نخواهیم کرد. ایران قدرتمند است و با برجام قدرتمندتر شده 
اس��ت. االن دنیا به قدرت ایران اذعان می کند. آنها احس��اس می کنند 
ای��ران با برجام قدرتمندتر ش��ده و با این اقدام��ات می خواهند ایران را 
عقب نگهدارند. رئیس س��تاد پیگیری اج��رای برجام در بخش دیگری 
از این گفت وگو عنوان کرد: ما در کمیس��یون مش��ترک دالیل خود را 
برای نقض س��ه پاراگراف 26،28 و 29 برجام عنوان کردیم. ما از نتیجه 
کمیس��یون مشترک قانع نش��دیم و به هیأت نظارت منعکس کردیم و 
منتظر تصمیم گیری هیأت نظارت هس��تیم که آیا در نشس��ت بعدی 
کمیس��یون شرکت کنیم یا نه و قرار اس��ت هیأت نظارت همین روزها 
جلسه برگزار کند. زمان برگشت به نقطه قبل از برجام و به نقاطی فراتر 
از قبل از برجام طبق برنامه ای اس��ت که مجلس از ما خواس��ته و طبق 
آن س��ازمان انرژی اتمی برنامه ریزی کرده و س��ناریوی ما کامال آماده 
است که به نقطه ای که بودیم برگردیم و حتی فراتر از نقاطی که بودیم.

عراقچی افزود: ما وقتی سراغ این سناریوها و بازگشت خواهیم رفت که 
منافع برجام از هزینه ها بیش��تر باشد در حال حاضر برجام آن کارهایی 
ک��ه باید برای ایران می ک��رده انجام داده و آنچه در رفع تحریم ها انتظار 
داشتیم انجام داده است. مثال برجام قرار بوده مانع فروش نفت را بردارد 
که برداش��ته اس��ت. برجام قرار بوده مانع س��رمایه گذاری خارجی در 
نفت ایران را بردارد که برداش��ته که نمونه آن توتال اس��ت. اینکه توتال 
بد اس��ت یا خوب است سیاست های خودمان اس��ت که باید درباره آن 
بحث کنیم. برجام قرار بوده مانع خرید کشتی را بردارد و این را برداشته 
اس��ت. االن همه نفتکش ها و کش��تی های ما بیمه هستند و همه پرچم 
حمل می کنند و در حوزه انرژی و کشتیرانی به قبل تحریم ها برگشتیم 
ولی در حوزه بانکی و مالی مشکالت ناشی از تحریم های اولیه آمریکا را 
داریم، ولی در این حوزه از بن بست مالی و بانکی خارج شده ایم.آنچه از 
برجام انتظار داشتیم که موانع را بردارد تا االن برداشته است. وی درباره 
اینکه گفته ش��ده از ایران درخواس��ت شده از سایت های نظامی بازدید 
کنند، گفت: هنوز چنین درخواس��تی نشده است. یک فردی در آمریکا 
پیشنهاد کرده بود که از آژانس بخواهیم دسترسی بدهد. ما در این باره 
تصمی��م می گیریم نگرانی خیلی ها بود که اگ��ر پروتکل الحاقی را اجرا 
کنیم دسترس��ی آژانس چگونه خواهد بود هنوز آژانس از ما درخواست 
به س��ایت های نظامی را نکرده است و اگر بخواهد باید دالیل و مدارک 
می خواه��د و خیلی مراحل دارد و ما هم اعالم کرده ایم مالحظات خود 
را داریم و اینگونه نیست که به آژانس اجازه دهیم وی در بخش دیگری 
از اظهاراتش با بیان اینکه تیمی را ترامپ مامور کرده که عدم پایبندی 
ایران را کشف کند، افزود: این نشان می دهد ما چقدر موضعمان نسبت 
به برجام محکم اس��ت. ترامپ گفته اگر دس��ت من بود پایبندی ایران 
را تایی��د نمی ک��ردم و ما به گون��ه ای رفتار کردیم که ترامپ که ش��عار 
انتخاباتی اش پاره کردن برجام بود االن نتوانسته چنین کند. اگر روزی 
برجام به نقطه ای برس��د که آمریکا بخواهد اجرا نکند ما آمادگی داریم 
و سناریوهای مربوطه را طراحی کردیم. عراقچی درباره قانون تصویبی 
اخیر کنگره درباره ایران، روس��یه و کره ش��مالی که 9 صفحه مربوط به 
ایران اس��ت، گف��ت:  هیچ کس حق ندارد این حرک��ت خصمانه آمریکا 
را کوچک بش��مارد. این حرکتی خصمانه اس��ت. وقتی آمریکا اسامی 
سرداران عزیز ما را در لیست تحریم ها می گذارد اعتباری برای آنهاست 
ن��ه می خواهند به آمریکا بروند و نه اموال��ی دارند. این کاری که آمریکا 
کرد جنبه س��مبلیک دارد. قانون مجلس شورای اسالمی بسیار محکم 
و خ��وب اس��ت و تدابیرش خیلی خوب اس��ت و وزارت خارجه کامال با 
آن موافق اس��ت و از آن حمایت می کن��د. معاون وزیر خارجه گفت: در 
قانون مزبور وظایفی برای وزارت خارجه تعیین شده که وزارت خارجه 
پس از تصویب این کار را انجام خواهد داد. ما با مجلس همراه هس��تیم 
و یک صدا علیه آمریکا هس��تیم و این کار را هوشمندانه انجام خواهیم 
داد حتما عصبانی نخواهیم ش��د و خودزنی نخواهیم کرد. وی جلس��ه 
با کمیس��یون امنیت ملی را جلس��ه خوبی خواند و گفت: نکته مهم آن 
یکصدایی با نمایندگان بود و اگر تفاوت هایی بود در نحوه و ش��یوه های 
برخورد با آمریکایی ها بود.دولت با مجلس در این مقابله کامال یک صدا 
اس��ت . همه ما یک صدا هس��تیم. معتقدیم برجام توسط آمریکا نقض 
ش��ده و مصادیق آن را آقای ظریف در نامه هایی که به موگرینی نوشته 
ذکر ش��ده و مجلس پیش نویسی را تهیه کرده و دولت و وزارت خارجه 
به صورت صد در صد حمایت می کند و ما هم همراه هس��تیم و پاس��خ 

مناسب را خواهیم داد.

م�ا به عن�وان وزارت خارجه به هیأت نظ�ارت بر اجرای 
برج�ام گ�زارش می دهی�م که ای�ن نقض، ص�ورت گرفته 
است.براس�اس برجام نمی توانند تحریم جدیدی بگذارند 
اش�خاص را می گذارند که آنها را از کار با ایران بترس�انند 

و به این خاطر، ما معتقدیم نقض برجام است. 

  برجام و تحریم 

تحریم اعتماد برجام نقض شده است
به بهانه تصویب تحریم های همه جانبه علیه ایران

در ط��ول این مدت، در پی بدعهدی ها و اجرای تحریم های 
جدید متأس��فانه موضعی در مقابل آن گرفته نش��ده و فقط به 

حرف و شعار بسنده و هیچ اقدام متقابلی انجام  نشد.
برجام سندی که حکایت از یک مذاکره موفق و به قول دولتی 
ها مذاکره برد بردی بود که همه غربی ها و کش��ورهای مذاکره 
کننده سود کردند و هم ایران اسالمی توانست به خواسته های 
خود که یکی از مهمترین آنها رفع کامل تحریم ها و لغو آنها، نه 
تعلیق بود برسد.دولت یازدهم و رئیس آن، بارها گفتند در روند 
اجرای توافق هسته ای کلیه تحریم های هسته ای و غیر هسته 
ای از اول انقالب تاکنون بطور کامل لغو و نه تعلیق خواهد شد.

همه مس��ئوالن مذاکره کننده با تم��ام قدرت و توان صحبت 
از لغو کامل تحریم ها داش��تند که مهمترین آنها حل مش��کل 
بانکی و فروش نفت بود و همه اینها در ازای آن بود که نهادهای 
کش��ور را بر آن داش��ت که به ازای پرداخت بهای س��نگین از 
جمله جمع کردن بیش از ده هزار س��انترفیوژ، پذیرش پروتکل 
الحاقی، پ��ر کردن قلب رأکتور اراک با س��یمان و تعطیلی آن، 
اکسید اورانیوم غنی شده و ذخیره آن زیر 3۰۰ کیلوگرم، خارج 
کردن آب س��نگین از ایران و فروش آن، پرداخت تضمین های 
بین المللی و قبول بس��یاری از ش��روط دیگر که جای بحث و 
تأم��ل دارد، فقط در مقابل لغو هم��ه تحریم ها قبول کنند که 

این سند اجرایی شود.
اقدامی که باعث ش��د بس��یاری از ظرفیت های کشور دیگر 
امکان حرکت نداشته باشد و به تعطیلی کشیده شود، هسته ای 
فقط در یک ظرفیت آزمایش��گاهی بماند و سایه علوم وابسته به 
آن مختل و تعطیل شود.پروژه های علمی فضایی کشور تعطیل 
و فقط به همان دس��تاوردهای قبلی حتی کمتر اکتفا شود، در 
ازای اینکه تحریم ها برود تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد و بقول 

آنها مشکل آب خوردن مردم هم در پی آن حل شود.
در این میان بارها دلس��وزان و منتقدان برجام به مس��ئوالن 
مذاک��ره کننده گفتند که این کار عایداتی نداش��ته و اعتماد به 
آمریکا کاری اش��تباه است و دش��منی آمریکا با نظام اسالمی با 
اصل آن اس��ت، مش��کالت آنها هسته ای، موشکی و … نیست 
بلکه با موجودیت انقالب ممش��کل دارن��د و اینها تنها بهانه ای 
است برای رویارویی با ایران اسالمی، قصد آنها تضعیف کشور و 

در نهایت براندازی نظام اسالمی است.
رهبر معظم انقالب نیز از ابتدای مذاکرات به مسئوالن دولتی 
کشور فرمودند: من به این مذاکرات خوش بین نیستم و آمریکا 

را قابل اعتماد نمی دانم.
ایشان بارها به مسئوالن دولتی سفارش کردند که برای تحقق 
مذاکره نیازی به عجله ندارند، باید با دقت مس��ائل را بررسی و 
در نهایت با رعایت حقوق کش��ور اقدام الزم را انجام دهند.رهبر 
انقالب بارها از مس��ئوالن مذاکره کننده حمایت کرده و آنها را 
به مشورت با منتقدان فراخواندند و تذکرات مهمی را به همین 
منظ��ور فرمودن��د، از جمله اینکه موضوع مذاک��رات را فقط در 
موضوع هس��ته ای دانسته و س��ایر موضوعات را منتفی کردند 
و در نهای��ت با اصرار دولت بر توافق و تصویب مجلس ش��ورای 

اسالمی با 9 شرط اجرای برجام را منوط کردند.
متأسفانه 9 شرط مقام معظم رهبری که می توانست حداقل 
از بروز خس��ارت های زی��اد جلوگیری کند یکی پس از دیگری 
کنار گذاش��ته ش��د و یکی از بندهای آن ک��ه اجرای مرحله به 
مرحله برجام بود، بگونه ای عمل شد که همه تعهدهای ایران را 
ب��دون توجه به حرکت طرف مقابل در اجرای تعهداتش اجرایی 
کرد و تا جایی پیش رفت که قلب رأکتور پر از س��یمان ش��د، 
همه سانترفیوژها جمع ش��دند، اورانیوم های غنی شده اکسید 
شدند، آب سنگین از کشور خارج شد، پروتکل الحاقی پذیرفته 

و اجرا شد.
کش��ورهای طرف مقابل که بنا بود برجام را اجرا و تحریم ها 
را لغو کنند در پی بدعهدی آمریکائی ها در تحریم های مجدد 
در م��وارد دیگر و همچنین اجرای تحری��م های قبلی، از انجام 
تعهدات سرباز زدند و هیچ کدام از تعهدات خود را انجام ندادند، 
نه ارتباط بانکی و پولی کش��ور اصالح ش��د و نه مشکل فروش 
نف��ت تا جایی که نف��ت را به قیمت آب فروختی��م و به حراج 
گذاش��تیم، پول های نف��ت را در ازای کاال و واردات پرداختیم، 
وصنع��ت و تولید را به تعطیلی کش��اندیم، هیئت های مذاکره 
کننده اروپایی و آمریکایی آمدند و فقط محلی شد برای تجارت 

کاالهای مصرفی آنها و خاموش شدن صنعت تولیدی کشور.
در ط��ول این مدت، در پی بدعهدی ها و اجرای تحریم های 
جدید متأس��فانه موضعی در مقابل آن گرفته نش��ده و فقط به 
حرف و شعار بسنده و هیچ اقدام متقابلی انجام  نشد.امروز پس 
از دو سال از اجرای برجام سنای آمریکا در تصویب طرح جدید 
خود برای افزایش تحریم ها بر علیه ایران که به بهانه دفاع ایران 
از تروریست و بهانه حقوق بشر و بحث موشکی ایران است طرح 
جدید ما در تحریم ها که باید گفت صد رحمت به تحریم های 
قب��ل از برجام را تصویب کرده و با رأی حداکثری برای اجرا به 

دولت آمریکا داده اند.
ثم��ره برجامی که به واس��طه خ��وش باوری ه��ای عده ای 
س��رمایه کش��ور را نابود کرد و کش��ور را به عقب راند، طرحی 
که به دنبال اجرای س��ندهای پیوس��تی برج��ام تا جایی پیش 
م��ی رود که خواهیم دید خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم، 
مظاهر قدرت کش��ور به بهانه های واهی تضعیف می ش��وند و 
این نیس��ت مگر بخاطر اینکه دش��من باور کرده اس��ت که می 
تواند این اقدامات را با پررویی و وقاحت ادامه دهد زیرا کس��ی 
نیس��ت که بخواهد روبروی آنها بایستد و اقدام مقابل به مثل با 

آنها انجام دهد.

هشدارها و تذکرات

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر
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ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی، درباره دالیل حضور 
ش��رکت های اروپایی در ایران گفت: حدود یکس��ال پیش در 
دانشگده مطالعات جهان، نشستی برگزار شد که بحث ما در آن 
نشس��ت راهبردی، واکاوی روابط ایران با اروپا بود و اینکه اگر 
قرار باش��د توافق برجام اجرایی شود نگاه طرف های اروپایی به 
ما چیس��ت؟ دوستان ما، یکی در حوزه استراتژیک، یکی حوزه 
امنیت بی��ن الملل، دیگری در حوزه هس��ته ای و بنده نیز در 

حوزه اقتصادی در این نشست سخنرانی کردیم.
وی با اشاره به سخنانش در نشست مذکور، افزود: در نشست 
س��ران اروپا که برگزار شد کمیسیونری اقتصادی اتحادیه اروپا 
دس��تورالعملی به عنوان هدایت اقتصادی کش��ورهای مختلف 
ارائه کرده بود. در این دس��تورالعمل آمده است: بنابر توافقاتی 
که ما به عنوان اتحادیه و ترویکای س��ه کشور آلمان، فرانسه و 
انگلستان با ایران برقرار می کنند کشورهای اروپایی باید بدانند 
که خروجی این توافقات اگر به یک طرح اقدام مشترک تبدیل 
ش��ود این اس��ت که بازار بزرگی در ایران آزاد خواهد ش��د که 
حداقل گردش مالی این بازار خواهد توانس��ت اروپا را از استیال 
و رکود اقتصادی که بیش از ۷ س��ال اس��ت در اتحادیه شکل 

گرفته خارج بکند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در دس��تورالعمل هایی که مورد 
به مورد برای هر کش��ور جداگانه اعالمیه صادر و نوش��ته شده 
بود: اگر ش��ما بتوانید رواب��ط اقتصادی خود را ب��ا ایران فعال 
کنید ضمن اینکه کمیس��یونری اقتصادی اتحادیه از این روابط 
حمایت می کند دس��تورالعمل های مش��خصی وجود دارد که 

تعیین می کند هر کش��ور در چه موض��وع و رابطه ای با ایران 
فعالیت کند تا بتواند عمده بازار چند ده میلیارد دالری ایران را 

در اختیار اروپا قراردهد.
وی ب��ا بیان اینکه اوپایی ها معتقدن��د در دهه آینده باید به 
قائده اقتصادی اثرگذاری برگردند که اتحادیه را از رکود موجود 
نجات دهند. گفت: اروپایی ها قبل از هر اتفاقی که قرار اس��ت 
به عنوان طرح مشترک برقرار شود نشسته و محاسبه کرده اند 
که یکی از مهمترین مناظری ک��ه می تواند اقتصاد فرورفته و 

ورشکسته آنها را که نرخ رشد اقتصادیشان برای سه سال پیاپی 
به کمتر از نیم درصد و حتی بعضی از کشورها صفر و زیر صفر 
کاهش پیدا کرده و نرخ بدهی ملی آنها تا چند برابر نرخ تولید 
ناخالص ملی آنهاس��ت از قبل رابطه اقتص��ادی و نفوذ در بازار 
مصرفی ایران خواهند توانست اقتصاد خودشان را نجات دهند.

شاه ویس��ی خاطرنش��ان کرد: این نوع تعامالت بین المللی 
نیز جنس��ی از نفوذ پذی��ری در اقتصادهای پرق��درت و دارای 
ظرفیت است که چه بسا آن کشورها ظرفیت خودشان را مورد 

شناسایی دقیق قرار نداده و نرخ تولید ملی خودشان را افزایش 
نمی دهند. از این رو نرخ بیکاری آن ها نیز کاهش نیافته و چه 
بس��ا دیگران خواهند توانست با نفوذ پذیری اقتصادی حداکثر 
اس��تفاده و برخورداری که مهمتری��ن مولفه آن خروج از رکود 

و بحران های اقتصادی در کشورشان است به وجود بیاورند.
ایش��ان درباره س��از و کارهای ج��ذب س��رمایه خارجی در 
اقتصاده��ای دنیا گف��ت: این موضوع با توج��ه به ظرفیت ها و 
س��ازو کارهای هر اقتصادی متفاوت اس��ت. برای مثال نگاه به 
جذب منابع خارج��ی در اقتصادی مانند اقتصاد انگلس��تان با 

اقتصادی مانند اقتصاد ترکیه یا نیجریه تفاوت هایی دارد.
وی درباره دالیل این تفاوت ها افزود: هر اقتصادی با توجه به 
پتانسیل و تحرکی که در حوزه های مختلف دارد رده بندی می 
شود. یعنی یک اقتصاد در گردشگری ، دیگری در مواد معدنی 
و اقتصاد دیگر در نفت و تجارت  دارای تحرک و پتانسیل های 

نسبی است.
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد هر 
اقتصادی باید از ظرفیت های خود تعریف مش��خصی داش��ته 
باش��د یعنی بداند اقتصاد پایه آن کشور مبتنی بر پایه خدمات 
مالی یا مدیریت انرژی و س��رمایه گذاری های راهبردی است؟ 

یا اقتصادی مبتنی بر گردشگری و خدمات مسافرتی است؟
وی در ادامه بیان داشت: بعد از آن ما باید آن حوزه مشخص 
را تعری��ف و س��اختارهای آن را تقویت کنیم و س��پس در پی 
کسب سرمایه گذاری باشیم. ش��اه ویسی تصریح کرد: در غیر 
این صورت ما یک س��رمایه گذار س��نتی با یک سرمایه گذاری 
بسیار محدود هستیم که نمی تواند قابلیت و کارآمدی خاصی 
را تعری��ف کند  که ق��درت مانور این اقتصاد بس��یار محدود و 

شکننده است.
وی ب��ا اش��اره به برخ��ی از اقتصادها که چند پدی��ده  را در 
حوزه های اقتصادی برای جذب سرمایه تعریف می کنند گفت: 
تنوع حوزه ای برای جذب منابع خارجی مقاومت اقتصادی هر 
اقتصاد را نس��بت به س��رمایه گذاری های مزمن افزایش داده 
تا آن اقتصاد کمتر دچار ش��وک ه��ای منطقه ای یا فرامنطقه 

ای شود. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جذب سرمایه گذاری پویا 
و موثر اظهار داشت: جذب سرمایه باید بر اساس هدف گذاری 
ها و سیاس��ت گ��ذاری های کالن جامعه تعیین ش��ود و رفتار 
خودش را با س��ایر حوزه های ساختاری کشور اعم از فرهنگی 

سیاسی و امنیتی و اقتصادی پیدا کند.

اروپایی ها قبل از هر اتفاقی که قرار اس�ت به عنوان طرح 
مشترک برقرار شود نشسته و محاسبه کرده اند که یکی از 
مهمترین مناظری که می تواند اقتصاد فرورفته و ورشکسته 
آن ها را که نرخ رش�د اقتصادیشان برای سه سال پیاپی به 
کمتر از نیم درصد و حتی بعضی از کشورها صفر و زیر صفر 
کاهش پیدا ک�رده و نرخ بدهی ملی آنها ت�ا چند برابر نرخ 
تولید ناخالص ملی آنهاس�ت از قب�ل رابطه اقتصادی و نفوذ 
در بازار مصرفی ایران خواهند توانس�ت اقتصاد خودشان را 

نجات دهند.
جذب س�رمایه باید بر اس�اس هدف گذاری ها و سیاست 
گذاری ه�ای کالن جامعه تعیین ش�ود و رفتار خودش را با 
سایر حوزه های ساختاری کشور اعم از فرهنگی سیاسی و 

امنیتی و اقتصادی پیدا کند.

نفوذ دشمن 

اقتصاد ایران و نقشه نفوذ 
اروپا و آمریکا بعد از برجام

نفوذ به کشورها با شعارهای زیبا  پس از بیان��ات رهبر انقالب در دیدار با معلمان پیرامون س��ند 
آموزش��ی ۲۰۳۰، سرانجام اجرای این س��ند آموزشی در جلسه ی 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی لغو شد. اما این سند، تنها بخشی از 
ی��ک برنامه جامع و فراگیر بوده اس��ت. همان طور که رهبر انقالب 
در دیدار با اس��اتید دانشگاه نیز به آن اشاره کرده و فرمودند: »این 
جزئی از یک سند باالدستِی سازمان ملل سند توسعه ی پایدار است 
که یک بخش آن همین س��ند ۲۰۳۰ مرب��وط به آموزش  وپرورش 
اس��ت. در واقع آنچه اینها در این سند توسعه ی پایدار که از جمله 
این سند ۲۰۳۰ در آن هست طّراحی دارند می کنند و دست اندرکار 
هستند، این است که یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی برای 
همه ی دنیا دارند جعل میکنند.« بر همین اساس ، نشستی با هدف 
بررس��ی سند توسعه ی ۲۰۳۰، ماهیت و هدف از ترویج و تبلیغ آن 
توس��ط سازمان ها و نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و 
یونس��کو و اثرات اجرایی ش��دن آن در کشور، در مؤسسه  پژوهشی 
فرهنگی انقالب اسالمی، با حضور صاحب نظرانی چون حجت السالم 
دکتر پارس��انیا، دکتر عادل پیغامی، دکتر انتظ��اری، دکتر کرمی، 
دکتر س��ماواتی و س��رکار خانم دکتر روح افزا و سرکار خانم دکتر 

آیت اللهی برگزار شد. 
  نفوذ با شعارهای زیبا �

در ابتدای این نشست، آقای حجت االسالم و المسلمین دکتر علی 
ذو علم، معاون پژوهش و آموزش مؤسس��ه ی پژوهش��ی- فرهنگی 
انقالب اسالمی، به عنوان مدیر نشست پس از خیر مقدم به اساتید 
مدعو و فعاالن رس��انه ای، هدف نشس��ت را اینگونه بیان کرد: این 
جلسه یک نشست علمی و پژوهشی است درباره ی سند توسعه ی 
پایدار ۲۰۳۰ که در جلس��ه ی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

۲۰۱۵ به تائید اعضا رسانده شده است.
ایشان در ادامه درباره ی بررسی های صورت گرفته درباره ی این 
سند گفت: بررسی محتوا، رویکرد و اهداف این سند نشان می دهد 
که نظام س��لطه به دنبال تعمیق و تثبیت نفوذ همه جانبه ی خود 
در کشورهای جهان است و برای مداخله در الگوی سیاست گذاری 
آن ها برای توس��عه، یک راهبرد و رویک��رد جامع و جدیدی را در 
پی��ش گرفته اس��ت تا بتواند جای��گاه برتر خ��ود را در عرصه های 
فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی، زیس��ت محیطی، اجتماعی و غیره 

حفظ کند.«
ایشان پس از آن به شعار سند با عنوان »دگرگون ساختن جهان 
ما« اش��اره کرد که هدف س��ند هم مداخله ی نرم در کش��ورها با 
اس��تفاده از شعارهای جذاب و زیبا است. آقای ذو علم همچنین به 
اهمیت هوشیار سازی و آگاه سازی مردم و مسئوالن اشاره کرد که 
این وظیفه متوجه متفکران و اندیشمندان است و آن ها باید جامعه 
را بیدار کنند. ایش��ان از همه ی متفکران و اندیشمندان انقالبی و 
غیر وابس��ته به غرب دعوت کردند که درباره ی این سند تحقیق و 
تفک��ر کنند و در آخر از دیگر اس��اتید حاضر در جلس��ه دعوت به 
صحب��ت و تبادل نظر کرد ک��ه پس از این دعوت، آقای دکتر علی 
کرمی به عنوان نخستین سخنران مدعو، سخنان خود را آغاز کرد.

آق��ای دکتر علی کرمی در ابتدا تخصص خود را که بیوتکنولوژی 
پزشکی و مهندسی ژنتیک است یادآور شد که با نگاه تخصصی خود 
سند جامع ۲۰۳۰ را مطالعه نموده است و به نکات نگران کننده ای 
رسیده است. او در ابتدا به چند پهلویی اسناد و معاهدات بین المللی  
به ویژه اسناد سازمان ملل اش��اره کرد که در ظاهر خیرخواهانه اما 
در باطن بس��یار خطرناک است و پروژه هایی نظیر کنترل جمعیت، 
جهانی س��ازی، نظم نوین جهانی و غیره را مثال زد. دکتر کرمی با 
بیان هدف دوم از اهداف هفده گانه ی سند توسعه ی ۲۰۳۰ با عنوان 
»پایان گرس��نگی، امنیت غذایی، افزایش س��طح تغذیه و توسعه ی 
کش��اورزی پایدار« به برنامه ریزی س��ازمان  ملل ب��رای دخالت در 
س��المت و تغذیه ی ملت ها  اش��اره کرد که با این دخالت ها امنیت 

غذایی و سالمت ملت ایران به خطر خواهد افتاد.

  لزوم ایفای نقش فعال �
پس از پایان صحبت های دکتر کرمی، فرصت به آقای دکتر عادل 
پیغامی، اقتصاد دان و اس��تاد دانشگاه رسید تا به طرح نظرات خود 
درباره ی س��ند بپردازد. دکتر پیغامی در ابتدا به این نکته پرداخت 
که نباید بیش از اندازه به یک مصداق با نام سند آموزش ۲۰۳۰ و 
یک موضوع به نام س��ند توسعه ی ۲۰۳۰ محدود شد، زیرا از هدف 

اصلی که حکمرانی جهانی است، غافل می شویم.
دکتر پیغامی با تشریح شیوه های استعمار غربی ها در طول تاریخ، 
امروز را دوران استعمار فرانوین دانست که با شبکه ای تارعنکبوتی 
امکان حکمرانی جهانی برای نظام سلطه فراهم شده است. به طور 
مثال ما در نظام اقتصادی، بانکی و پولی جهان با سازمانی به ظاهر 
مردم نهاد به نام FATF مواجه هس��تیم ک��ه به نحوی حکمرانی 
جهانی را به شیوه ای نرم در جهان پیاده سازد. یا با کنوانسیون هایی 
مانند »برن« یا پیمان »کیوتو«، آینده ی اقتصادی برای کشورهایی 
مثل ایران که به دنبال اس��تقالل اس��ت، پیچیده و مسئله زا خواهد 

شد.
دکتر پیغامی با بیان اینکه س��ازمان های بین المللی استانداردها 
و ش��اخص هایی را می س��ازند گفت: این س��ازما ن ها با نگارش این 
اس��ناد، در حقیقت سایر کشورها را محروم، محدود و حتی محکوم 
می کنند. این استاد دانشگاه در ادامه دو مسئله  و چالش حال حاضر 
را این چنین شرح داد: ما باید گستردگی این شبکه ی تارعنکبوتی 
را به خوبی بشناس��یم، زیرا به گونه ای است که اگر از یک نقطه ای 
رها ش��ویم در نقطه ی دیگر گرفتار می شویم. این نظام قدرت را که 
می خواهد ب��ا تضعیف نقاط قوت ما، به س��لطه ی خود ادامه دهد، 
باید بشناس��یم. نکته ی دوم راهکار زیستن در چنین دنیایی است. 
ما مسئله ی حاکمیت ملی و استقالل را با مرز فهمیدیم، اما اگر به 
روز نش��ویم و مفهوم استقالل را در دنیای فرامرزی و چند ملیتی و 
تعریف کنیم، قطعا در این ش��بکه ی تارعنکبوتی گیر خواهیم کرد. 
ش��رایط به گونه ای اس��ت که حتی نحوه و زمان برگزاری مسابقات 
ورزشی و فوتبال هم از عهده ی حاکمیت خارج است و ما در مسیر 

فروریختن مرزهای ملی هستیم.  

ای��ن محقق اقتصادی در آخر، چن��د راه کار را به منظور مقابله با 
تهدید استعمار فرانوین ارائه داد: اولین راه کار این است که ما نباید 
حالت انزوا بگیریم، انزوا یعنی شکس��ت و فنا، درون زایی مهم است 
همان طور که رهبر انق��الب فرمودند، اما درون زایی را نباید معادل 
انزوا بدانیم. اینکه ما اسناد بین المللی را هم نفوذ می دانیم به معنای 
ع��دم حضور در دنیای جهانی نیس��ت، هم اکن��ون جهان در حال 
راه اندازی G۲۰ اس��ت و در حالی که اندونزی، عربستان و قطر در 
آن حضور دارند چرا ایران نباید در آن حضور داش��ته باشد؟ دومین 
راه کار، راه اندازی نهضتی جهانی است که در دو بخش جهان اسالم 
و غیر اس��الم، در س��طح بین الملل مشارکت داش��ته باشیم و چند 
بعدی فکر کردن را به سازمان های سلطه گر تحمیل کنیم. سومین 
راه کار این اس��ت حتی پس از تصویب قوانین بین المللی، می توانیم 
با مش��ارکتی فعال در اجرای آن نقش و تأثیر داش��ته باش��یم و در 
مسیری که سلطه گران ترسیم کرده اند، آن چیزی را که می خواهیم 
اجرا کنیم. نکته ی چهارم ابداع اس��ناد رقی��ب در عرصه ی جهانی 
اس��ت که ما می توانیم با مش��ارکت با کش��ورهای استقالل طلب و 
آزادی خواه به این هدف دس��ت یابیم. آخرین نکته هم این اس��ت 
که ما وارد فضای بین المللی شده ایم، پس نیاز است تا سواد تعامل 

بین المللی را به مردم آموزش دهیم. 
  بحران بی هویتی �

پس از دکتر پیغامی نوبت به خانم دکتر روح افزا معاون فرهنگی و 
اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. دکتر روح افزا 
به بررس��ی الگوهای زنانه و خانواده ی غربی و ترویج آنان پرداخت. 
از مهم تری��ن نکات انتقادی ایش��ان به س��ند ۲۰۳۰، بحران هویت 
و ترویج بی هویتی به نس��ل جوان ب��ود. الزام به گزارش دهی منظم 
و خروج اطالع��ات مهم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از کش��ور، 

دومین نکته ی انتقادی بود.
این پژوهشگر حوزه ی خانواده در ادامه با بیان این نکته که هدف 
س��ند ۲۰۳۰ تغییر جهان است که این تغییر با تغییر و اضمحالل 
بنی��ان خانواده صورت می گیرد و اصرار س��ند بر تس��اوی و برابری 
جنس��ی نیز به همین دلیل است، درحقیقت با تغییر هویت جنس 

زن و اختالل در نقش های آن، خود به خود تغییر در بنیان خانواده 
اتفاق می افتد.

دکتر روح افزا همچنین گفت: س��ند ۲۰۳۰ مانند یک هشت پایی 
اس��ت که به همه ی ش��ئون زندگی اجتماع��ی ورود پیدا می کند. 
متأس��فانه در ایران همتی وجود دارد تا این سند و مفاد آن اجرایی 
ش��ود، تنها کافی است تا به مش��کالت اجتماعی و خانوادگی غرب 
نظیر کودک کشی توسط والدین، طالق، بحران هویت فرزندان، آمار 
باالی س��قط جنین و غیره نگاه کنیم تا ببنیم دستاورد این الگوی 

غربی چیست؟
  ۲۰۳۰ یک سند الزام آور است

با پایان یافتن صحبت های دکتر روح افزا، نیمی از مدعوین جلسه 
نقد ها و نظرات خود را نسبت به سند توسعه ی ۲۰۳۰ بیان کردند. 
پ��س از آن، حجت االس��الم ذوعل��م از آقای دکتر امیر س��ماواتی، 
حقوقدان و اس��تاد دانش��گاه دعوت کرد تا از منظر حقوقی س��ند 

توسعه ی ۲۰۳۰ را بررسی و شرح دهد.
این پژوهش��گر و مدرس حوزه ی حقوق در ابتدا به روند تصویب 
چنین اسنادی انتقاد کرد و در ادامه به ارشادی معرفی کردن و در 
نتیجه کم  اهمیت دانستن این سند، اعتراض کرد و معیار ارشادی یا 
الزامی بودن اسناد را، نحوه ی انشای بند های آن اسناد دانست، که با 

توجه به نوع انشاء و الفاظ به کار برده در آن باید اظهار نظر شود.
آقای س��ماواتی با توجه به نوع انش��اء سند توس��عه ی ۲۰۳۰ و 
نحوه ی خطاب به کشورها، ماهیت این سند را الزام آور دانست و در 
ادامه حق تحفظ ایران را در س��ند ۲۰۳۰ که یک مجموعه ی واحد 
اس��ت، بی اثر بیان کرد. زیرا در صورتی حق تحفظ اعمال می گردد 
که در قوانین داخلی کشور مابه ازای آن قوانین خارجی وجود داشته 

باشد و اصوال حق تحفظ برای امر عدمی امکان پذیر نیست.
  خطای استراتژیک

پس از آن، دکتر انتظاری دبیر پیشین شواری عالی فضای مجازی 
به عنوان سخنران بعدی، از ابزارهای جدید حکمرانی که شبکه های 
مجازی و میزبانی فضای اینترنتی اس��ت، س��خن گفت و اینکه این 
موارد می تواند در تولید و توزیع فرهنگ در سطح بین المللی بسیار 

نقش آفرین باشند.
خان��م دکتر آیت اللهی به عنوان دومین بانوی س��خنران، پس از 
صحبت های آق��ای انتظاری با دعوت آقای ذوعلم س��خنرانی خود 
را آغ��از ک��رد. دکتر آیت اللهی در ابتدا پیرامون س��ابقه ی همکاری 
سازمان ها و نهادهای کشور با سازمان ملل و نهادهای اقماری آن و 

افزایش همکاری ها در سال های اخیر صحبت کرد.
در ادامه این عضو ش��ورای فرهنگی اجتماعی زنان و مدیر گروه 
مطالعات زنان و خانواده ی پژوهش��گاه فرهنگ و معارف اسالمی از 
تشکیل کمیته ی ملی توس��عه ی پایدار ۲۰۳۰ در دولت به ریاست 
خانم ابتکار در تاریخ )۰۱/۰۳/۱۳۹۴( و تشکیل کمیته ی تخصصی 
تحقق هدف پنجم س��ند توس��عه ی پایدار ۲۰۳۰ در معاونت زنان 
ریاس��ت جمهوری خبر داد. ابالغ ش��اخص  های هدف پنجم س��ند 
۲۰۳۰ ب��ه س��ازمان های دولت��ی و ترویج این ش��اخص ها از جمله 
فعالیت هایی اس��ت که معاونت زنان ریاس��ت جمهوری در راستای 

تحقق این هدف انجام داده است.
این کارش��ناس ح��وزه ی زنان به لزوم معنی یاب��ی دقیق واژگان 
س��ند توسعه و اهداف آن و همچنین لزوم تحقیق پیرامون عملکرد 
س��ازمان ملل در جهان و ارائه ی آن به عموم مردم کش��ور س��خن 
گفت. در پایان دکتر آیت اللهی ه��م به توانایی بالقوه ی ایران برای 
تدوین و تصویب سند رقیب در چنین مواردی و لزوم نقش آفرینی 

فعال در این زمینه اشاره کرد.
آقای ذوعلم با اشاره به صحبت های آقای پارسانیا در دیدار رهبر 
انقالب با اس��تادان، نخبگان و پژوهش��گران دانشگاه در ماه مبارک 
رمضان، از ایش��ان دعوت کرد تا به عنوان پایان بخش نشست نقد و 
بررسی سند توسعه ۲۰۳۰ با ارائه ی جمع بندی راهکارهای مقابله با 

این سند، سخنان خود را آغاز کنند.
 حجت االسالم و المس��لمین دکتر حمید پارس��انیا، استاد و عضو 
هیئت علمی دانش��گاه، در ابتدا پیرامون ماهیت های سند توسعه ی 
۲۰۳۰ و س��ند آموزش ۲۰۳۰ و س��ند ۲۰۳۰ مصوب داخل کشور 
توضیحاتی را ارائه داد. دکتر پارس��انیا درباره ی اجرایی شدن سند 
۲۰۳۰ در ایران گفت: بنده احساس می کنم که بیش از آنکه مربوط 
به اسناد س��ازمان ملل باشد، مشکل داخلی ما است. گویی عده ای 
می خواهند اهدافی در کش��ور عملی شود و به دنبال بهانه هایی در 
اس��ناد سازمان ملل هستند تا عملی شدن این اهداف را به جبر به 
س��ازمان ملل مربوط کنند. این مشکلی شدید تر از خود سند است. 
به همین دلیل سند آموزش ۲۰۳۰ را به عنوان کانون برنامه ریزی و 
اقدام و عمل آموزش جمهوری اسالمی قرار داده شده بود. حرکتی 
که از بس��یاری از کش��ورهای دیگر شاهد نبودیم. پس از آن، اسناد 
داخلی که سیاس��ت های اصلی آموزش کشور را مشخص می کنند 
به عنوان اس��ناد حاشیه ی س��ندآموزش ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده 
است تا فرصت ها و تهدید های  اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ مشخص 
ش��وند. این اقدامات ربطی به سند ندارد و به اقدامات داخل کشور 

مرتبط است.
 این محقق حوزه ی انقالب اس��المی و غرب شناس��ی به تحمیلی 
نبودن بس��یاری از اقدامات و مصوبات در کش��ور اشاره کرد و آن ها 
را در رقاب��ت با اس��ناد مهندس��ی کش��ور دانس��ت و آن را خطای 
استراتژیک قلمداد کرد. در پایان از سوی این استاد دانشگاه به نبود 
س��ازوکار نظارت و ورود به تعهدهای بین المللی که موجب فشار و 
متعهد شدن جمهوری اس��المی ایران در عرصه ی جهانی می شود 
اش��اره و انتقاد شد که مجمع تش��خیص مصلحت باید در زمینه ی 

تعهد ۲۰۳۰ ورود پیدا می کرد.
پ��س از پایان صحبت های حجت االس��الم پارس��انیا، تعدادی از 
حاضران و مس��تمعین، پرس��ش ها و نکات خود را بیان کردند و در 
پای��ان آقای ذوعلم با بیان  این نکته که همچنان در آغاز راه الگوی 
اس��المی � ایرانی پیش��رفت قرار داریم، ابراز امی��داوری کرد تا این 

غفلت عظیم با غلبه ی گفتمان انقالب اسالمی جبران شود.

خطرناک تر از »نفوذ«
ایران به دلیل اهمیت تاریخی و 
موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیک 
خ��ود هم��واره با چال��ش »نفوذ« 
مواج��ه بوده اس��ت. این مس��أله 
در دهه ه��ای اخیر ب��ه دلیل وقوع 
انقالب اسالمی که در واقع انقالبی 
استکبارس��تیز ب��ود و ب��ه منافع 
قدرت ه��ای اس��تکباری غرب در 
ایران پایان داد، از اهمیت بیشتری 

برخوردار ش��د. با وجود این، مقابله با »نفوذ« کار پیچیده و تخصصی 
است و بخشی از آن به آگاهی ها و آموزش هایی باز می گردد که سبب 
می شود مردم متوجه فرآیندهای پیچیده »نفوذ« باشند. همچنین 
آموزش های تخصصی به مسئوالن در رده های مختلف مسئولیتی و 
حاکمیتی از اهمیت ویژه  ای برخوردار است. بخش دیگری از مقابله با 
نفوذ نیز کاری فوق تخصصی است که مسئولیت آن برعهده نهاد های 
امنیتی کشور قرار دارد. بنابراین بازی کردن با کلمات و واژه ها در مهار 
»نفوذ« حل کننده مشکالت نیست. نباید از بیاناتی که رهبری معظم 
انقالب به نحو هوشمندانه مطرح کرده اند، استفاده سیاسی و جناحی 
شده و سخنان ایشان درباره مقابله با »نفوذ« مصادره به مطلوب شود. 
بلکه ضروری اس��ت هرکس در هر موقعیت��ی و هر نهادی به فراخور 
وظایف تخصصی و حاکمیتی خود، درست ترین اقدام را برای تحقق 
رویکرد های مورد اشاره رهبری نظام به عمل آورد. خدای نکرده نباید 
موضعگیری رهبر معظم انقالب و توصیه های ایش��ان به مس��ئوالن 
عالی رتبه کش��ور فت��ح بابی برای به وجود آمدن انش��قاق در جامعه 
ش��ود و به گس��ترش افترا، تهمت و دروغ پراکنی های ناجوانمردانه 
در جامع��ه بینجامد. زیرا هر موضوع و موضع��ی که باعث اختالف و 
انش��قاق در میان مردم و مسئوالن شود، سم مهلکی است که از نفوذ 
بیگانگان نیز بدتر و خطرناک تر عمل می کند. زیرا س��د اصلی کشور 
در مقاب��ل »نفوذ«، چه از جنبه عملیات روانی و چه اقدامات فیزیکی 
خود مردم هستند. اگر مردم به حاکمیت اعتماد داشته باشند و کنار 
مسئوالن صف واحدی تشکیل دهند و وحدت پدید آید، بدخواهان 
جمهوری اسالمی نمی توانند نقشه ها و توطئه هایشان را علیه انقالب 
اس��المی به مرحله اجرا دربیاورند و پروژه نفوذشان شکست خواهد 
خورد. اما اگر این اتحاد وحدت آحاد مردم از میان برود، آنگاه بس��تر 
»نفوذ« و عملیات ایذایی دش��منان چه در بعد فیزیکی و چه در بعد 
روانی فراهم می شود. بنابراین برای مقابله با نفوذ بیگانگان و دشمنان 
در نظر گرفتن چهار نکته بر هر اقدام دیگری ارجحیت دارد؛ نخست 
آنکه باید صف واحد باش��یم تا وحدت جامع��ه در مقابل ترفندهای 
قدرت های اس��تعماری حفظ شود. دومین راهکار آن است که برای 
حفظ اعتماد عمومی و یکپارچگی ملی باید از بهره برداری سیاسی و 
جناحی موضوعاتی که رهبری نظام در توصیه های خود می فرمایند، 
با جدیت تمام اجتناب کنیم. نکته دیگر آنکه دستگاه های حاکمیتی 
باید وظایف خود را در حوزه های آموزش��ی، ارتباطی و فنی جدی تر 
برگزار کنند. اما مهم ترین نکته آن اس��ت که مردم چنان که تاکنون 
نیز عمل کرده اند، باید وحدت خودش��ان را حفظ کنند و برای مقابله 
با ترفندهای قدرت های اس��تکباری هش��یار باش��ند تا در برابر نفوذ 
دش��منان اع��م از نفوذ فیزیکی ی��ا عملیات روانی آنها ب��ا تمام توان 

ایستادگی کنند.

در دستورالعمل هایی که مورد به مورد برای هر 
کشور جداگانه اعالمیه صادر و نوشته شده بود: 
اگر شما بتوانید روابط اقتصادی خود را با ایران 
فعال کنید ضمن اینکه کمیسیونری اقتصادی 

اتحادیه از این روابط حمایت می کند دستورالعمل 
های مشخصی وجود دارد که تعیین می کند هر 

کشور در چه موضوع و رابطه ای با ایران فعالیت 
کند تا بتواند عمده بازار چند ده میلیارد دالری 

ایران را در اختیار اروپا قراردهد

اقتدار دفاعی

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر
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جذب سرمایه گذاری خارجی در یک حوزه خاص بر خالف اقتصاد مقاومتی

 محمدرضا تابش
 نماینده اردکان یزد در مجلس



پی��رو س��خنان رهبر انقالب در جمع دانش��جویان و س��پس در جمع 
مس��ئوالن نظام طی هفته و روزهای اخیر، تحلیل های متفاوتی از طرف 
صاحب نظران با دیدگاههای مختلف سیاسی و فرهنگی و بعضا هم حزبی 
ارائه ش��ده و اینجا برای روشن شدن بیش��تر هدف از صدور این فرمان در 
شرایط کنونی کشور الزم است تا نگاهی به سابقه چنین فرمان و اقدام در 

نظام جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم.
پس از روی کارآمدن دولت بنی صدر در ابتدای دهه 60 و در ش��رایطی 

که جنگ بر کش��ور تحمیل شده بود رئیسس جمهور وقت با نگاهی سهل 
اندیشانه که دارای آبشخوری از جنس اعتماد به دشمن به واسطه ارتباط 
ب��ا نهضت آزادی و جبهه ملی و س��ازمان مجاهدین خلق)منافقین( بود، 
وارد ماجرای مقابله نظامی با متعرضان به ایران ش��دند و استراتژی زمین 
در مقابل زمان را اتخاذ نمود. در پی این اس��تراتژی ناصواب بود که تعداد 
زیادی از ش��هرهای مرزی و درونی استان خوزس��تان را از دست دادیم و 
دش��من تا نزدیکی های ش��هر اهواز پیش��روی کرد. اینجا بود که راهبرد 
آتش به اختیار و تش��کیل گروههای چریکی و جنگهای نامنظم توس��ط 
افراد مختلف از وزیر دفاع وقت ش��هید چمران گرفته تا دیگر فرماندهان و 
افرادی که احس��اس مسئولیت می کردند اتخاذ شد و در هر خط و مرزی 
که توانس��تند ایفای نقش نمودند. اینجا درست زمانی بود که مرکز اصلی 
فرماندهی و هدایت جنگ دچار ضعف مفرط و ارتکاب اش��تباهات مکرر و 

همچنین جابجایی مسائل اصلی و فرعی شده بود.
این فرمان پیش از این فقط یک بار صادر ش��ده و آن افراد با س��ربلندی 

و آب��رو از این آزمون بیرون آمدند. روزهای آغازین جنگ، وس��عت جنگ 
به گونه ای بود که س��اختار ارتش آن روز جوابگو نبود. هسته های پراکنده 
ولی متحدالمرکز »جنگ های نامنظم« ش��کل گرفت. ش��هید چمران، 
ش��اهرخ ضرغام و خیلی از فرماندهان امروز س��پاه و ارتش با این هسته ها 
همکاری کردند، ش��هرهای مهمی حفظ شد و عملیات های بزرگی از دل 
همین تشکیالت و تجربیات ارزشمند رقم خورد. اینجاست که می بینیم 
شهید چمران در سوسنگرد، ش��هید علم الهدی در هویزه، شهید محمد 
بروج��ردی در کردس��تان، جاویداالثر حاج احمد متوس��لیان در لبنان و 
شهید ضرغام و …. هر کدام به نحوی و گوشه ای از کار را به دوش کشیده 
تا اینک��ه فرماندهی به جایگاه اصلی خود برگردد و از ادامه پیش��روی در 
جنگ جلوگیری ش��ود. پس از سه دهه هش��دار و نهیب های مکرر مقام 
معظم رهبری درخصوص مقابله با تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و 
جنگ نرم دشمنان به همه دولت های مختلف پس از جنگ، امروز فرمان 
آتش به اختیار توسط افسران جنگ نرم را صادر می نمایند. این در حالی 

اس��ت که فجایعی مانند س��ند ۲0۳0، ممانعت از دخالت علما و فقها در 
مسائل فرهنگی توسط وزیر ارشاد، جابجایی مسائل اصلی و فرعی از قبیل 
کنسرتها و … جابجایی جای شهید و جالد، جابجایی سبک زندگی ها و 

افزایش فاصله طبقاتی و … در سطح کشور بروز می یابد.
حال نقش حرکت های خودجوش فرهنگی در سراس��ر کشور و ایجاد 
روحی��ه مطالبه گری در جوانان و آحاد مردم از مس��ئوالن و متولیان امور 

فرهنگی با فرمان آتش به اختیار تکمیل می شود.
آنچه که باز هم بایس��تی بدان توجه داش��ت، تفکیک مسائل داخلی و 
مس��ائلی که دش��منان قسم خورده انقالب برای کش��ور ایجاد می کنند، 
فرمان آتش به اختیار برای قسمت دوم از مسائل است که دشمن در فضای 
جنگ نرم دنبال می کند، که الزم است همانطور که در جنگهای نامنظم و 
چریکی سالهای اولیه دفاع مقدس داشته ایم با هماهنگی قرارگاه مرکزی 
آتش به اختیار به فرماندهی ش��خص مقام معظم رهبری  اقدامات الزم در 

جنگ نرم نیز صورت پذیرد.

پس از س�ه دهه هش�دار و نهیب های مک�رر مقام معظم 
رهب�ری درخص�وص مقابله ب�ا تهاجم فرهنگی، ش�بیخون 
فرهنگی و جنگ نرم دش�منان به هم�ه دولت های مختلف 
پس از جنگ، امروز فرمان آتش به اختیار توس�ط افس�ران 

جنگ نرم را صادر می نمایند.

  آتش به اختیار 

سابقه »آتش به اختیار« 
در جمهوری اسالمی

آتشبهاختیارضابطههاوسابقهها
وقتی می بینیم کسانی که مسئولند، صالحیت یا کفایت میدان داری 
ندارند، نیروها موظفند از آن فرمانده اصلی دستور را بگیرند و آن همان 
فرمان آتش به اختیار است. این اولین بار نیست که مقام معظم رهبری 
در عرص��ه فرهنگ��ی و اجتماعی، الفاظ و اصطالح��ات نظامی را به کار 
می برند. فرمان تش��کیل قرارگاه  فرهنگی بعد از اعالم تهاجم فرهنگی، 
شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم ازجمله دستورات ایشان 
بوده است. صدور فرمان »آتش به اختیار« از سوی رهبر انقالب در حالی 
صورت گرفته اس��ت که دشمن به ش��کل جبهه وار با ورود فرماندهان 
اصل��ی و میان��ی خود مقابل نیروه��ای ما، عمل به اختی��ار را به صورت 
سنگین و آتش بار برای افسران میانی خودشان اعالم کرده است. نمونه 
آن را در بحث انتخابات دیدیم که اینها شاید به طور مستقیم از فرمانده 
اصلی در جبهه اس��تکبار، دستور لحظه ای نمی گرفتند، اما اقداماتشان 
ب��ه صورت خودجوش، دائماً اتفاق می افتاد. لذا قاعده عقلی می گوید ما 
ه��م باید جبهه وار عمل کنیم. )به فرمایش ق��رآن: فمن اعتدی علیکم 

فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم(
وقت��ی یک جبه��ه رس��انه ای و عملیاتی با این ق��درت تبلیغاتی باال 
وجود دارد که هم نامتجانس عمل می کند و هم با قدرتهای استکباری 
هم پیمان اس��ت، ما هم قطعاً به یک سری اختیارات برای نیروهای خود 

نیاز داریم.
ماهیتوکیفیتآتشبهاختیاری:�

الف( »آتش به اختیار« برای افسران است؛ نه فرماندهان!
آتش به اختیار لفظی اس��ت که رهبر انقالب اوالً برای افسران جنگ 
ن��رم به کار بردند، نه فرماندهان! لذا فرماندهان همچنان باید مش��غول 

رهبری قرارگاه و ایجاد موج باشند.
ب( فرم�ان آت�ش ب�ه اختیار در اصط�اح نظامی ب�ه معنای 

اقدامات خودسرانه یا بی برنامه نیست.
ی��ک نیروی نظام��ی زمانی آتش به اختیار می ش��ود که به هر دلیلی 
ارتباطش با فرماندهی کم یا قطع ش��ده باش��د یا در وضعیتی است که 
نیاز به اقدام س��ریع و عاجل است تا دشمن، فرصت را از او  نگیرد. در این 
ش��رایط بر اساس اصولی که فرمانده از قبل به آن نیروی نظامی سپرده، 
اق��دام به انجام وظیفه می کند. افس��ران جنگ نرم ب��ه عنوان نیروهای 
نخب��ه فرهنگی که غالبا جوانانی در حوزه های علمیه، در دانش��گاه ها و 
یا در مراکز فرهنگی دیگر هس��تند، بر اس��اس اصول اولیه ای که نظام 
جمهوری اسالمی توس��ط رهبری خودش به آن رسیده، موظف اند که 

آتش به اختیار باشند.
ج( فرم�ان آتش به اختیار در مقابل دش�من یا بدنه اجتماعی 

مردم؟!
اینکه نیروهای انقالبی و دغدغه مند قرار است با بدنه اجتماعی مردم 
برخ��ورد بکنن��د، القائاتی بود ک��ه از روی غفلت یا عناد مطرح ش��د. ما 
همانطور که در بحث نظامی، در مقابل اهداف نظامی دش��من هستیم، 
اینجا هم در مقابل اهداف اجتماعی دش��من دست به اقدام می زنیم؛ نه 

بدنه اجتماعی مردم که خودی هستند.
د(فرمان آتش به اختیار پس از اتمام حجت با مس�ئوالن رده 

باال صورت گرفت.
حضرت آقا مدتهاس��ت با فرماندهان فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی 
اتم��ام حجت کرده ان��د و صراحتا فرمودند موعظه نم��ی کنم؛ مطالبه 

می کنم.
وقتی آنها نتوانس��تند ب��ه صورت جبهه وار فرامی��ن حضرت آقا را به 
نیروهای پایین دس��تی منتقل کنند و یک سری حرکتهای موج آفرین 
را که مردم، خواهان عملیاتی ش��دن آن هس��تند، ب��ه رئوس فرهنگی 
کش��ور ابالغ  کنن��د و بلکه بر خالف آن جهت هم اق��دام  کردند؛ در این 

شرایط به افسران فرمان آتش به اختیار دادند.وقتی می بینیم کسانی که 
مس��ئولند، صالحیت میدان داری ندارند، نیروها موظفند از آن فرمانده 
اصلی دس��تور را بگیرن��د و آن همان فرمان آتش به اختیار اس��ت. اگر 
تش��خیص بدهیم که یک فرماندهی هس��ت که دغدغه مند است و در 
جبهه حضور دارد، ما موظفیم که از او تبعیت کنیم. اما سکوت در مقابل 

اقدامات ضعیف و یا خائنانه را تحمل نمی کنیم.
ه�( »آتش به اختیاری« چه چیز هست و چه چیز نیست؟

1-سرعت عمل و اقدام به موقع هست اما عجله کاری نیست.
۲-صراح��ت و صدای بلند در مقابل دش��من هس��ت؛ ام��ا تحقیر و 
گس��تاخی نس��بت به ارزش های خودی نیس��ت. به فرمایش رهبری 
»در مقابل سیاس��ت های خصمانه دش��من باید خصمانه عمل کرد.« 
اما در مقابل جریان خودی وظیف مشخص است، باید »رحماء بینهم« 
باش��یم. این ابزار، بهانه ای نمی شود تا عده ای از روی ترس آتش حمله 
خود را نس��بت به نیروهای خودی سرازیر کنند. چنانچه برخی گفتند 
آتش به اختیار دوطرفه است و منتقدان حکومت هم باید آتش به اختیار 
بش��وند. بنا به مضمون فرمایش امام مجتبی علیه الس��الم: نشانه ترس 

آن است که شخص بر دوستان دلیری می کند و از دشمن می گریزد.
۳-افس��ر »آتش به اختیار«، یک عنصر انقالبی با وقار و متین اس��ت؛ 

اما بی حال و وارفته نیست.
4-ت��رس از نرس��یدن ب��ه اه��داف انقالبی و دس��تیابی دش��من به 
آرزوهایش، هس��ت ولی این ترس هیچ وقت از تهدید دش��من نیست. 
نوعی ترس مقدس وجود دارد که در قرآن هم به این نوع ترس ها اشاره 
شده است. مثال موسی )علیه السالم( به علت اینکه ممکن است اهداف 
الهی اش زیر سوال برود، می ترسد و مراقب است، اینجا قرآن می فرماید 

: فاخرج منها خائفاً یترقب. 
نوعی ترس را بچه های انقالبی دائماً دارند و آن ترس از این اس��ت که 
مبادا دش��من به آرزوهای خود برسد ولی این ترس هیچ وقت از تهدید 
دش��من نیست. آنهایی که آتش به اختیار هس��تند، ترسشان از تهدید 
دشمن نیس��ت. مطلقا از امکانات و تهدید دشمن نمی ترسند، چون به 
وعده های خدا خوش بین هس��تند و معتقدند »هوالذی ایدک بنصره و 

بالمومنین« )6۲ انفال(
5-تقلید از فقهای انقالبی برای تشخیص وظیفه هست؛ اما پیروی از 
اس��ناد فرهنگی و حقوقی غربی نیست! ما اگر بخواهیم آتش به اختیار 
باش��یم، باید بر اساس یک سری اصول این کار را انجام بدهیم. مثل یک 
نیروی نظامی باید اول دش��من را بشناس��یم و مطمئن شویم که فالن 
هدف، غیر خودی اس��ت و درس��ت و دقیق آتش را بر س��ر او بریزیم. در 
مسائل فرهنگی ما باید مقلد باشیم، مقلد فقهایی که انقالبی هستند. در 
هر شهری یک ملجئی را که از اندیشه حوزوی دقیق و انقالبی برخوردار 

هست، را شناسایی کرده و با محوریت او این کارها انجام شود.
6-فعالیت های تبلیغی، خیابانی و چهره به چهره هس��ت، اما آشوب، 
ناامنی و خانه های تیمی نیست. کسی که امروز فرمان آتش به اختیار را 
داده است، همان کسی است که سال هاست در مورد فعالیت هیئت های 

اندیشه ورز و قرارگاههای فرهنگی تاکید می کند.
7-شجاعت در اقدام هست، اما بی برنامگی و خودسری نیست.

8-نقد و مطالبه گری فعاالنه هست؛ اما توهین و بی انصافی نیست.
و( نمازجمع�ه ق�رارگاه اصل�ی و ام�ام جمعه هر ش�هر ملجأ 

نیروهای آتش به اختیار است
مقام معظم رهبری وقتی دیدند که ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و 

دیگر مس��ئوالن رده باال، آن کاری را که به عنوان وظیفه اس��ت، درست 
انجام نمی دهند، در دیدار اخیرشان با ائمه جمعه فرمودند که نمازهای 
جمعه به عنوان قرارگاه های فرهنگی و اجتماعی هر ش��هر فعال بشوند. 
یعن��ی ی��ک ماموریت را به ائمه جمعه س��رایت دادند. ل��ذا جوانانی که 
می خواهن��د در ای��ن وادی کار بکنند، بهترین ملج��أ آنها می تواند امام 

جمعه هر شهر باشد.
ط( طرح فرمان »آتش به اختیاری« از مدتها قبل

به عنوان نمونه یکی ازفرمایشات رهبری را ذکر می کنیم:
اینی که چه کار باید بکنید، چه جوری باید عمل کنید، چه جوری باید 
تبیین کنید، اینها چیزهائی نیست که من بیایم فهرست کنم، بگویم آقا 
این عمل را انجام بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اینها کارهائی اس��ت 
که خود ش��ماها باید در مجامع اصلیتان، فکری تان، در اتاقهای فکرتان 
بنشینید، راهکارها را پیدا کنید؛ لیکن هدف مشخص است: هدف، دفاع 
از نظام اس��المی و جمهوری اسالمی است در مقابله  با یک حرکت همه  
جانبه  متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفته  علمِی رسانه 

 ای. باید با این جریان شیطانِی خطرناک مقابله شود
ی( اقدامات باید متنوع ، مبتکرانه و هدایت شده باشد:

یک��ی از تاکیدهای مقام معظم رهبری در رابط��ه با اینکه چگونه در 
مقابل جبهه دش��من، جبهه تشکیل بدهیم، بیان سه خصوصیت است 
که وقتی آن را بررسی می کنیم، شیوه آتش به اختیاری کاماًل مشخص 
می شود. امام خامنه ای در دیدار غیر رسمی با تعدادی عناصر فرهنگی 
فرمودند »در مقابل جبهه اس��تکبار باید تن��وع، ابتکار و انگیزه و برنامه 
هدایت شده داش��ته باشیم. همچنین پویایی و نشاط از لوازم دیگر این 

نوع فعالیتها است که مد نظر ایشان است. 

 تأملی بر استدالل استعاری
 آتش به اختیار

تمهیدجنبشجوانانانقالبی�
مفهوم اس��تعاری »آتش به اختیار« ک��ه در طول عمر نزدیک به 
بیس��ت روزه  ی خود بحث  ها و گفت وگوهای فراوانی را دامن زده، با 
استدالل جدید رهبر انقالب در دومین خطبه  ی نماز عید فطر وارد 
مرحله  ای تازه ش��ده است. ما اکنون با مضمونی مواجهیم که پس از 
طرح و تکوین اصل ایده، با بیان تتمه  ای در باب چه هس��تی و چه 
نیستی، بیش از گذشته تکمیل و تأیید شده است. اگر چه »آتش به 
اختیار« اس��تداللی استعاری و با عمری کمتر از یک ماه است اما به 
معانی ای داللت می  دهد که در نظریه ی رهبر انقالب پیرامون تغییر 
و انقالب اجتماعی، اهمیتی و تداومی پیوس��ته دارد. با مرور و تأمل 
بر این پیوس��تگی تاریخی و مفاهیم هم  بود با آن اس��ت که خطوط 
معنای��ی این مفهوم، فراتر از منازعات جاری رخ می  نماید. امری که 

نیازمند طی کردن دو مقدمه است:
انقالبوانساِنانقالبی�

مقدمه  ی اول پیرامون نگاه رهبر انقالب به چگونگی انقالب اسالمی 
است. چگونگی وقوع یک انقالب، یکی از مهم  ترین موضوع  های مورد 
بحث در نظریه  های انقالب است. تا حدودی بسیاری زیادی می  توان 
ای��ن چنین ادعا کرد که مورِد انقالب اس��المی در ایران یک تخلف 
و خالف  آمد در میان تمامی چگونگی  های بحث ش��ده در نسل  های 
گوناگون نظریه  ها انقالب بوده است. مسئله این جاست که این مورِد 
متمایز، تنها یک رویداد و یا اتفاق روی داده در عالم واقع نیست. این 
تحلیِل متمایز امام خمینی، متفکرین و کنش��گران عمومی انقالب 
اس��المی از چگونگی وقوع یک انقالب است که این رویداد منحصر 
به فرد را ایجاد کرده اس��ت. تحلیل و بازاندیشی  هایی که متفکرین 
انقالب در تفس��یرهای متأخر و پس از پیروزی انقالب اسالمی ارائه 
می  دهند نیز بر این عنصر متمایز تأکید دارد. »فتح  الفتوح« یا انسان 
انقالب اس��المی عنصر مش��ترک تحلیلی اس��ت که در دیدگاه امام 
خمین��ی رحمه اهلل علیه، رهبر انقالب و دیگ��ر متفکرین معطوف به 

انقالب اسالمی پرورانده می  شود. 
جنبشهایپسازانقالباسالمی�

مقدمه  ی دوم، بازخوانی موضع کلی  ای است که نظریه ی تحلیلی 
متفکری��ن انق��الب اس��المی، در تحلی��ل انقالب اجتماع��ی اتخاذ 
می  کنن��د. ای��ن موضع بر خ��الف اغلب نظریه های جامعه  شناس��ی 
انقالب، موضعی غیرمحافظه کار اس��ت. نظریه  های انقالب عموماً در 
پی تشریح چگونگی فرونشاندن تب انقالب هستند. اما نظریه  ای که 
متفکرین انقالب اسالمی با تمرکز بر این انقالب، پیرامون چگونگی 
وقوع یک انق��الب می  پرورانند، در پی دمیدن در وضعیت انقالبی و 
تداوم آن در دوران پس از نظام است. ارجاعات مکرر و اخیراً پرتعداد 
آی��ت  اهلل خامنه  ای ب��ه مفاهیمی مرتبط با انق��الب، همچون »تفکر 
انقالبی«، »هندس��ه ی انقالب اس��المی«، »خطوط اساسی و اصول 
انقالب اسالمی«، »انقالبی  ماندن«، »انقالبی  فکر کردن« و »انقالبی 
عمل ک��ردن«، »انقالبی گری«، »مهد انق��الب« و »انقالب زدایی«، 
»تربی��ت انقالب��ی« و »کار انقالب��ی«، »تجرب��ه ی متراکم انقالب« 
و »نیروه��ای انقالب��ی«، »جری��ان غیرانقالبی«، »هوی��ت انقالبی« 
در همین راستاس��ت. »آتش به اختیار« اس��تداللی استعاری برای 
هموارس��ازی این مسیر و تمهید س��اختن این جنبش است. رهبر 
انقالب در حمایت همواره  ی خود از »حزب  اهلل«، چنین ره گشایی  ای 
را دنبال می  کرده  اند. حمایتی که پیش از این در چارچوب مفاهیمی 
مانند »جوان مؤمن انقالبی« رخ نموده و اکنون در اس��تعاره »آتش 

به اختیار« به سطح متفاوتی رسیده است.
آتشواختیار:دربرابرمنورالفکرانمحافظهکارو�

محافظهکارانسنتگرا
دو عنصر »آت��ش« و »اختیار« در این اس��تدالل، واجد داللت  ها 
و مس��تلزم غیریت- هایی است که تمهیدات الزم برای یک جنبش 
معطوف ب��ه انقالب اس��المی را فراهم می  آورد. گش��ودن »آتش«، 
به وضوح دعوت ب��ه جهت گیرِی آرمان  خواهانه اس��ت؛ به مخاطبان 
روحی��ه و ام��کان نق��ادی می  ده��د. این مؤلف��ه، در تقابِل انس��ان  
انق��الب با منورالفک��ری محافظ��ه  کار معنا می  یابد. یعنی کس��انی 
که به س��بب ق��رار داش��تن در موضع حفظ وضع موج��ود جهانی، 
هرگون��ه آرمان  خواه��ی  ای را ب��ر نمی- تابند. »اختی��ار« اما گوهر و 
جوه��ره  ی اصلی کنش  گری اجتماعی  ای اس��ت ک��ه محافظه  کاران 
س��نتی با ساخت برخی از س��اختارها و ستادهای س��اده و بسیط، 
امکان کنش گری از صِف انس��ان انقالبی را س��لب نموده  اند. این دو 
جریان، »انسان انقالبی« را یک موجود راضی به وضع موجود یا یک 
کنش گِر منفعل، که صرفا منتظر اس��ت تا دیگران به او بگویند چه 
کند می خواهند؛ آن ها با وجود تمایز در منورالفکری و س��نت  مآبی، 
در محافظ��ه  کاری مش��ترکند. محافظه کاری ای ک��ه قتلگاه انقالب 
اس��ت. »آتش به اختیار« این مرِگ محتمل را نش��انه گرفته اس��ت 
و بی  دلیل نبود و نیس��ت که ب��ه محض طرح این مفهوم، دو جریان 
فوق به س��ان دو تیغه  ی یک قیچی به تهی  س��اختن این مفهوم از 
معنا برخاس��ته و کوش��یدند با تبدیل آن به دست مایه ی جدال های 
لفظی، معنای حقیقی آن را در پرده  ای از ابهام قرار بدهند. از سوی 
دیگر مفهوم »آتش به اختیار« خود مبتنی بر اس��تداللی مقدماتی 
اس��ت که عبارت اس��ت از تعطیل بودن یا مختل بودن دستگاه  های 
مرکزی فکر، فرهنگ و سیاست. این تحلیل از وضع موجود، دعوتی 
فراگیر اس��ت که می  تواند نیروهای اجتماعی انقالب اس��المی را در 
موقعیت گریز از مرکز قرار دهد. این موقعیت و دینامیسم حاصل از 
آن نیروی دوباره به هس��ته های اصلی جنبش جوانان مؤمن انقالبی 
تزریق می- نماید. اتکای بیش از حد نیروی اجتماعی انقالب اسالمی 
به دستگاه  های مرکزی و رسمی، اصلی  ترین عنصر در به محاق رفتن 
کنش گ��ری اوس��ت. »جناح مؤمن انقالبی« اگر چه بس��یار بیش از 
گذش��ته از بند کنش های رس��می رهایی یافت��ه و به نحوی ایجابی 
اهمیت »کار مردمی« و »خودجوش« را درک کرده اس��ت اما گویی 
همچنان به ایفای نقش دستگاه  های رسمی در بازتولید فکر، فرهنگ 

و سیاسِت در ساحت انقالب اسالمی امید دارد.
آتشواختیار:تمهیدیکجنبشانقالبی�

آت��ش به اختیار بیش از هر چیز محصول خط ممتدی اس��ت که 
رهبِر انقالب برای بازتولید یک جنبش اجتماعی معطوف به انقالب 
اسالمی دنبال می  کنند. کوششی که گام به گام، پس از صورت  بندی 
مفهوم »جناح مؤمن انقالبی« به مثابه یک جنبش، هش��دار نسبت 
ب��ه طرد آن جن��اح مؤمن انقالبی و تأکید ب��ر اهمیت کار مردمی و 
خودج��وش، نقش مکمل و تس��هیل گری نهاده��ای فرهنگی نظام 
و اکن��ون به مفهوم »آت��ش به اختیار« و مرحل��ه  ی اعالن تعطیلی 
دستگاه  های مرکزی رسیده است. مرحله- مفهومی که ضمن منتفی 
س��اختن امکان هضم این حرکت، با دینامیسم گریز از مرکز به آن 
شتاب بخش��یده و مقدمات پیدایی و پویایی یک جنبش اجتماعی 
برخاسته از انقالب اسالمی و معطوف به آن را بیش از پیش فراهم  تر 

می  سازد.
چهبایدکرد؟�

با مروری بر تاریخ تحوالت پس از انقالب اسالمی به ویژه یک ونیم 
دهه ی اخی��ر به خوبی در می  یابیم بر حس��ب ی��ک تحلیل صحیح 
از نس��بت امت و امامت بود که انقالب اس��المی در جنبش)هایی( 
اجتماعی بازتولید ش��د. در عس��رت و غربت ناش��ی از برخوردهای 
طردکننده و هضم کننده  ی محافظه  کاران غرب  گرا و س��نت  گرا، این 
»نهضت عدالت خواهی« بود که به مثابه جنبش��ی جوانانه در دهه ی 
هش��تاد امکان بروز یافت. در ش��رایطی که سیاس��ت زدگاِن روزمره  
چالش های انقالب را به چالش های سیاس��ی و خّطی و جناحی فرو 
کاس��ته و ادبیات انقالب را در ای��ن چالش  ها مصرف می  کردند؛ این 
جوان��ان انقالبی بودند که آتش  پاره  ه��ای عدالت-خواهانه  در ادبیات 
رهبر انقالب را درک و دریافت کرده و با پاس��خ  هایی به هنگام، یک 

جنبش اجتماعی مؤثر را شکل دادند.  

سخن هفته

هفته نامه
سی سیا
هنگی فر

شنبه
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علم، پایه ی پیشرفت همه جانبه ی یک كشور است. كلید 
پیش��رفت، علم است. نگذارید حركت علمی متوقف بشود. 

علم ، پیشرفت  علمی و فراگیری، نیاز اول كشور ماست.
من از مس��ئولین امر به طور جّدی درخواس��ت میکنم 
طرحهای كالن در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، 
ماهواره، انرژی هسته ای و امثال اینها نبایستی مطلقاً توّقف 

پیدا كند؛ نباید تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.
جامعه، بدون علم نخواهد توانس��ت آرمانهای خودش را 

باال بیاورد.
این شوخی است كه سرعت حركت یک كشوری سیزده 
برابر متوّس��ط دنیا باش��د؟ من كه میگویم این س��رعت را 
نگذارید كم بش��ود، علّتش این اس��ت ك��ه ما خیلی عقب 
هس��تیم؛ باید س��رعتمان آن قدر زیاد بشود كه خودمان را 

بتوانیم به صف جلو برسانیم.
پیشرفت��علمی�،�فناوری�و�نظامی��

یک��ی از آن س��ه نقطه ی اصلی و س��ه س��تون اصلی ای 
كه كش��ور امروز به آنها مّتکی است و شاید عمیق ترینش 
این اس��ت یکی همین مسئله ی علم و فّناوری است. برای 
پیشرفت كشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئله ی علم و 

مسئله ی فّناوری، بشود مسئله ی مطرح كشور.
در مس��ئله ی علم و فّن��اوری از طرفه��ای مقابل، مبالغ 
زیادی عقبیم؛ اگر بخواهیم به او برس��یم، اگر با س��رعتی 
كه او پیش میرود پیش برویم، این فاصله همیشه میمانَد؛ 
ما باید با یک س��رعت و ش��تابی پیش برویم كه چند برابر 

سرعت او باشد تا بتوانیم به او برسیم.
پیشرفتهای كارِی علمی و اتّکاء به ابتکارات علمی ای كه 
روزبه روز در دنیا به وجود می آید، بسیار كار الزمی است كه 
این، ارتقای س��ازمانی را ایجاد میکند. وجود ش��تاب رشد 
علمی به معنای این نیست كه ما به هدف رسیدیم یا حّتی 
به هدف نزدیک ش��ده ایم؛ چون ما خیلی عقب بودیم. اگر 
این ش��تاب رشد علمی حفظ شد، این امید وجود دارد كه 

ما برسیم به قلّه ها، برسیم به خطوط مقّدم.
دش��منان دنیای اسالم از پیشرفت علم  در این كشور، از 

پیشرفت فناوری در یک كشور اسالمی ناراحتند.
در سطح كش��ور با اینکه خوشبختانه كشور ما از لحاظ 
پیش��رفتهای علم��ی و فّناوری یک س��طح قاب��ل قبول و 
برجسته ای در دنیا دارد، اّما در بین مجموعه ی پیشرفتها، 
پیش��رفتهای تس��لیحاتی و پیش��رفتهای نظام��ی ما جزو 

برترین ها است.
گفتمان�س�ازی,�پیش�رفت��علم�ی�و�فناوری,���

نانوتکنولوژی
این چیزی كه اخیراً من دیدم كه این جوانهای دانش آموز 
دنبال این كار هس��تند و دارند این مسئله را در حّدی كه 
از توانایی های معمول دانش آموزهای ما باالتر اس��ت دنبال 
میکنند یا برای بخش��های مختل��ف كارهایی انجام گرفته، 
این گفتمان س��ازی است؛ این گفتمان س��ازی خیلی مهّم 

اس��ت. یعنی در كش��ور این فکر، این گفتمان، این اندیشه 
به وجود بیاید كه باید مسئله ی نانو را دنبال كرد.

پیشرفت كار فّناوری نانو در واقع برای ما عالوه بر اینکه 
خودش ارزش دارد، از این جهت هم كه یک نمونه ای است 
كه ما بتوانیم در همه ی كارهای كشور از این نمونه تبعّیت 
كنی��م و آن را معیار قرار بدهیم، برای ما ارزش دارد. خب، 
نانو خیلی مهم است؛ نمیخواهیم بگوییم از همه ی مسائل 
كشور، از همه ی مس��ائل فّنی مهم تر و باالتر است؛ نه، اّما 

یکی از مسائل مهم پیشرفت علمی و فّنی كشور است.
اس�تحکام�س�اخت�درونی,�حمایت�از�تولید���

ملی,�پیشرفت��علمی�و�فناوری
ما گفته ایم »س��اخت درونی نظام« باید اس��تحکام پیدا 
كند، »علم« بایس��تی رش��د پی��دا كند؛ »تولی��د داخلی« 
بایس��تی اس��اس كار باشد؛ »نگاه خوش��بینانه به استعداد 
بومی كشور« بایستی جّدی باشد، استعدادها پرورش پیدا 

كند؛ اینها پایه های اصلی كار است.
علم و دس��ت برتر علمی، راز پیش��رفت هر كشوری در 

اقتدار اقتصادی ، سیاسی، نظامی و روحیه ای است.
یک ملت با داش��تن دانش پیش��رفته، فناوری پیشرفته، 
هم به ثروت میرس��د، هم به استغنای سیاسی میرسد، هم 

آبرومند میشود، هم دستش قوی میشود.
باید بتوانیم مس��لّح به علم ش��ویم ت��ا تهدید رقیب - یا 
رقیب یا دش��من، حاال همه شان یک جور نیستند - نتواند 

آن طوری كه تاكنون كارآمد بوده است، كارآمد باشد
شعار�ما�می�توانیم��

هر پیش��رفت علمی ای، یک حركت بزرگ و یک بشارت 
بزرگ به این ملت است كه میتواند.

اقتدار�علمی���
از نقاط قوت ما، پیشرفت علمی است. بدون انواع دانش، 

اقتدار كشور امکانپذیر نیست.
علم، اقتدار اس��ت. هر كس این اقتدار را داش��ته باشد، 
میتواند به همه ی مقاصد خود دست پیدا كند. همه ی این 
پیش��رفتهای علمی و اجتماعی و فنی در ش��رائط تحریم 
اتفاق افتاده است. رمز پیشرفت یک كشور، یعنی آن محور 
اصلی برای اقتدار یک كشور، پیشرفت همراه با اقتدار، علم 
است. یک ملت از لحاظ دانش باید پیشرفته باشد، از لحاظ 
اخالق، از لحاظ ایمان، از لحاظ عزم و اراده، تا بتواند اقتدار 

خود را حفظ كند.
یک ملت، با اقتدار علمی اس��ت كه می تواند سخن خود 
را به گوش همه ی افراد دنیا برس��اند؛ و می تواند سیاس��ت 
برتر و دس��ت واال را در دنیای سیاسی حائز شود. نوآوری و 
ابتکار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملّی و كاِر 

متراكم و انبوه، عالج كاِر پیشرفت علمی ماست.
حرکت�علمی�ایران��

علم، پایه ی پیش��رفت همه جانبه ی یک كش��ور اس��ت. 
دروازه ه��ای علم و فن��اوری را بر روی ما بس��تند، راه ها را 

مسدود كردند، محصوالت مورد نیاز ما را به ما نفروختند و 
ما اینجور پیشرفت كردیم.

امروز افکار عمومی ما نمیدانند كه س��هم س��ی ساله ی 
جمهوری اسالمی در دانش و تحقیق و در كمیت گسترش 
دانش��گاه ها، در كیفی��ت كار علمی و مق��االت علمی و در 
اختراعات چقدر اس��ت. از اول انقالب یک��ی از نقاطی كه 
مخالفین و دش��منان این انقالب مدام تبلیغ كردند و این 
دروغ را با پیرایه های گوناگون آراستند، این بود كه انقالب 
ب��ا علم مخالف اس��ت. در حالی كه انق��الب در حقیقت بر 

پایه ی علم است.
اگر ملتی نتواند در میدان علم و پیش��رفت علمی و خط 
شکنِی علمی پیش��رفت كند، كالهش پس معركه خواهد 
ماند. اگر می بینید كس��انی آگاهانه، ب��ی  پروا در دنیا ظلِم 

آشکار میکنند، این به پشتوانه  ی علمشان هست.
اقتدار�علمی��و�عزت�ملی��

ع��زت مل��ی در عرص��ه ی عل��م ب��ه ای��ن اس��ت ك��ه 
او  محق��ق  عال��م  او،  پژوهش��گر  او،  دانش��جوی  ج��وان 
 س��عی كند مرزه��ای عل��م را درن��وردد و عل��م را تولید 

كند.
اینکه من در این چند س��ال به دانش��گاه ها مرتب راجع 
به مس��ائل عل��م و تحقیق و پژوهش و ن��وآوری و جنبش 
نرم افزاری و ارتباط صنعت و دانشگاه این همه تأكید كرده 
ام، به خاطر این است كه یک ركن امنیت بلندمدت كشور 

و ملتتان علم است.
علم برای یک ملت، وس��یله ای برای رس��یدن به اقتدار 
مل��ی و ثروت ملی اس��ت. علم مایه  ی اقت��دار ملی، مایه  ی 
قدرت كش��ور، مایه  ی ثروت كش��ور و مایه  ی سربلندی هر 

كشوری است.
عل��م مج��ّرد و به تنهای��ی هم كاف��ی نیس��ت؛ علم را 
بای��د وصل كنیم ب��ه فّناوری، فّن��اوری را باید وصل كنید 
 به صنع��ت، و صنع��ت را بای��د وصل كنیم به توس��عه ی 

كشور.
علم را  كه مایه ی اقتدار ملّی اس��ت  همه جّدی بگیرند 
و دنبال كنند. نمی شود علم را از دیگران گدایی كرد. علم، 
درون جوش است؛ درون زاست. باید استعدادهای یک ملّت 
ب��ه كار بیفتد تا ی��ک ملّت به معنای حقیق��ی كلمه عالم 
بشود. كشوری كه مردم آن از علم بی بهره باشند، هرگز به 

حقوق خود دست نخواهد یافت.
تولید�علم,�جهاد�علمی��

م��ا باید علم را با هم��ه ی معنای كامل آن به عنوان یک 
جهاد دنبال كنیم.

مجاهد فی س��بیل الَلّ تولید كننده است؛ باید هم علم را 
بیاموزیم و هم علم را تولید كنیم. ما باید یک كش��ور عالم 
بش��ویم. ما باید علم را با همه ی معنای كامل آن به عنوان 
یک جهاد دنب��ال كنیم؛ این را من به جوانها، اس��تادان و 

دانشگاه ها می گویم.

پیشرفت و دانش 

پیشرفت  علم و دانش در کالم رهبر انقالب
حرکت�علمی�کشور

انقالب اس��المی در افق تاریخی خ��ود، حركتی كالن علیه »تقلید و 
وابس��تگی« و در راستای دستیابی به »پیش��رفت مستقل و حقیقی« 
بوده اس��ت. آنچه رهبر انقالب اسالمی ذیل بحث تعریِف »منافع ملّی« 
و لزوم برخاس��تن آن از »هویّت ملّی« مطرح كرده اند را در سطح كالن 
می توان براس��اس چارچوب »پیشرفت حقیقی« و »پیشرفت صوری« 
تبیین ك��رد. این دوگانه ك��ه اّولی برآمده از هویّت و داش��ته های ملّی 
و دین��ی و دومی توأم با نابودی اینها اس��ت، پس از گذش��ت چند دهه 
از پیروزی انقالب اس��المی همچنان پیش روی نخبگان، مس��ئوالن و 

مردم ما قرار دارد.
در یادداش��ت زیر براساس بیانات حضرت آیت الل خامنه ای به تبیین 

دقیق تر ابعاد این مسئله می پردازیم.
��»منافع�ملی«،�مالک�تصمیم�گیری��

رهبر انقالب اس��المی در دیدار با كارگزاران نظ��ام، »منافع ملی« را 
»مالک تصمیم گیری« و تشخیص راه از بیراهه توسط مسئولین كشور 
دانس��تند: اگر بخواهیم راه را از بیراهه تشخیص بدهیم... احتیاج داریم 
ص كنیم و آنها را درس��ت  كه اّوالً مالكهای تصمیم گیری مان را مش��خّ
انتخ��اب كنیم. و منفعت ملّی را آن چیزی معرف��ی كردند كه نه تنها با 
»هویّت ملّی« معارضه ای نداشته كه برخاسته از آن باشد: »مسئله اینجا 
اس��ت كه منافع ملّی را چه جوری تعریف كنیم، چه جوری شناس��ایی 
كنیم... منفعت ملّی آن چیزی اس��ت كه با هویّت ملّت ایران هیچ گونه 
معارضه ای نداش��ته باشد و از آن بركنار هم نباشد؛ یعنی برخاسته ی از 

این هویّت باشد.
اما برای درک مبنایی و صحیح این بیانات و فهم زمینه های طرح این 
بح��ث باید به منظومه ی فکری حضرت آیت الل خامنه ای رجوع كرد. با 
مطالعه ی سوابق این مسئله در بیانات رهبر انقالب، »چالش تاریخی در 
موضوع پیشرفت« و »شکل گیری دوگانه ی پیشرفت اسالمی - ایرانی و 
توسعه ی غربی« پُررنگ و بارز می شود. در ادامه برای تبیین دقیق ابعاد 
بحث حضرت آیت الل خامنه ای این مس��ئله را براس��اس بیانات ایشان 

بررسی می كنیم.
��خیانت�به�نام�پیشرفت��

برای درک تاریخی موضوع، توجه به زمینه ها و چگونگی آش��نایی و 
برخورد ایرانیان با پدیده ی مدرنیته و پیشرفت  اروپایی مهم است. اولین 
آش��نایی ما با این فضا توسط »ش��اهزاده ها و رجال دربار قاجاری« رقم 
خورد: »اول كه نش��انه های پیش��رفت اروپایی برای ایرانیها معلوم شد، 
كم كم به فکر افتادند كه ببینند در اروپا، در آن طرف دنیا، چه خبر است؛ 
قبل از آن، اصاًل خبر نداشتند كه در دنیا چه خبر است!... بعد كه جنگ 
ایران و روس ش��د و دستگاه قاجاری به واسطه ی سالحهای پیشرفته ی 
روسها تودهنی محکمی خورد، تازه كسانی را به اروپا فرستادند... اولین 
كسانی كه با موج به اصطالح مدرنیته مواجه شدند، چه كسانی بودند؟ 
ش��اهزاده ها، رجال دربار قاجاری و شخصیتهای متنفذ سیاسی آن روز. 
ام��ا برخورد این جریان روش��نفکری با پدیده ی پیش��رفت صنعتی و... 
برخوردی منفعالنه و تقلیدی بود: »روش��نفکران ما كسانی بودند كه به 
اروپا می رفتند یا نوش��ته های آنها را می خواندند؛ لذا با پیشرفتهای آنها 
آش��نا می ش��دند و خود را در مقابل آنها ناتوان و حقیر می دیدند... اینها 
می گفتند ما باید صددرصد به نسخه ی آنها عمل كنیم تا پیش برویم. 

در واق��ع آنچ��ه تحت عن��وان »پیش��رفت و ترقی« توس��ط جریان 
روش��نفکرِی درباری كلید خورد چیزی جز چوب حراج زدن بر فرهنگ 
و منافع ملی و »وابس��تگی« روزافزون كش��ور به اس��تعمارگران نبود: 
یک گرایش ]غلط درباره ی پیش��رفت[ عبارت اس��ت از خیانتهائی كه 
به نام پیش��رفت و تح��ول انجام گرفته؛ ضربه هائی ك��ه به نام خدمت و 
زیر پرچم اصالحگری بر پیکر ملت ما وارد ش��ده اس��ت. از دوران قاجار 
خیلی از درباریان قاجار و شاهزادگان قاجاری عامل و وسیله ی وابستگِی 
نادانسته ی كشور و فرهنگ ما به غرب شدند و ادعایشان این بود كه این، 

پیشرفت و تحول است.

���نوسازی�نام�دیگر�استعمار��
اما از سوی دیگر آنچه كه فاجعه را كامل می كرد این بود كه در طرف 
مقابل، جریانی قرار داشت كه به واسطه ی قدرت علمی و صنعتی خود، 
پدیده ی »اس��تعمار« و چپاول ملت ها را شکل داده بود: »طرف مقابلی 
كه ما توصیه می ش��دیم به این كه از او تبعیت كنیم، چیس��ت؟ همان 
انقالب صنعتی و انقالب علمی و پیش��رفت علمی ای اس��ت كه نگاهش 
فقط محدود به چارچوب كش��ور خود نمی ش��ود؛ بلکه به دنیا به چشم 
یک ذخیره و یک انبار بزرگ كه باید از آن استفاده كند و ببلعد تا این كه 
بتواند حجم خودش را بیش��تر كند و خود را توس��عه دهد، نگاه می كند. 
در یک جمله »پیش��رفت و نوسازی« نام دیگِر »استعمار« بود: استعمار 
ملّتها به نام پیش��رفت ملّتها انجام گرفت. استعمار یعنی نوسازی... هزار 
فاجعه به  وجود آوردند؛ زیِر نام نوسازی، پیشرفت، استعمار. در دوره ی 
بعد هم كه نواس��تعمار پدید آمد، باز هم همین بود. متأس��فانه این روند 
فاجعه ب��ار در بُرهه ها و مقاطع تاریخی گوناگون اس��تمرار یافت: به آن 
مق��داری كه در دوره ی قاجار بود، قانع نبودند. پهلوی را برای این س��ِر 
كار آوردند... مس��ئله ی كشف حجاب، مسئله ی تغییر لباس و مسئله ی 
حذف كردن نشانه های ایرانِی اسم: میرزا، سید، خان، آقا، دادن امتیازات 
ف��راوان در زمینه های نفت و آوردن مستش��ارهای خارجی از این قبیل 
اس��ت... این چالشهایی كه علما با حکام دورانهای مختلف داشتند همه 

در این مرز است؛ مرز منافع ملی، و آن طرف هم كه تحول ناشی از اراده 
و تصمیم گی��ری قدرتهای بیگانه اس��ت.   اینگونه ب��ود كه در تجربه ی 
تاریخ معاصر ایران، دوگانه ی »استقالل و وابستگی« در قالب مسئله ی 
»پیشرفت« و در چارچوب »نظام سلطه« نمودی تمام عیار یافت: »نظام 
سلطه یعنی یک نظام دوقطبی جهانی بین كشورها... یک دوگانه هایی 
به وجود آمد، ]ازجمله[ دوگانه ی پیش��رفت و توّقف... دوگانه ی ابتکار و 

تقلید... دوگانه ی استقالل و وابستگی.
��جنگ�»خودباوری«�با�وابستگی��

انقالب اس��المی در چنین فضای��ی به پیروزی رس��ید: انقالب ما، و 
جمهوری اس��المی در مقابل یک چنین وضعی سینه سپر كرد. انقالب 
تحّولی بنیادین به وجود آورد: »انقالب اسالمی یک تحّول عظیم ایجاد 
كرد... در انقالب، خودباوری و اعتماد به نفس، به جنِگ وابستگی رفت؛ 
خدا هم كمک كرد. كار بزرگ امام خمینی (رحمه الل) در گش��ودِن راه 
پیش��رفِت حقیقی اینجا نمایان می شود: »»ما میتوانیم« را امام بزرگوار 
در اعم��اق جان این ملّت قرار داد. این، یکی از مظاهر مهم عقالنیت امام 
بزرگوار بود و امام با انقالب اس��المی و با تش��کیل جمهوری اس��المی، 
راِه میان��ه ی عقب ماندگی و غرب زدگی را ترس��یم كرد. اینگونه بود كه 
پیش��رفِت ایران با انقالب اسالمی »شروع« ش��د: »پیشرفت در كشور 
ما با انقالب و با نهضت انقالبی ش��روع شد. یک جامعه ی ایستای راكد، 

زیر فش��ار، اس��تعدادهای خفته، بدون اجازه ی هیچ تحّركی در دریای 
عمیق اس��تعدادهای ملّی ما، با حركت انقالبی دگرگون ش��د. نکته ی 
مهم در تجربه ی پیشرفت حقیقی و مستقل ملت ایران در عصر انقالب 
اس��المی این بوده كه: »ملّ��ت ایران اثبات كردند ك��ه بدون تکیه ی به 
آمریکا، بدون تکیه ی به قدرتهای مّدعی، بلکه با دش��منیهای آمریکا و 
قدرتهای مّدعی دنیا، یک ملّت میتواند به پیش��رفت واقعی دس��ت پیدا 
كن��د. در مرور تجربه ی تاریخی ملت ایران می توان گفت كه آنچه تحت 
نام توسعه و ترقی اتّفاق افتاد عماًل نابودی »هویّت ملّی« به پای »منافع 
تخّیلی« بوده اس��ت. كار بزرگ انقالب، تطبیق »منافع ملّی« با »هویّت 
ملّی« بود: »یکی از كارهای بزرگ انقالب اس��المی همین است كه یک 
هویّت��ی ب��رای ملّت تعریف كرد و بر آن پافش��اری ك��رد؛ منافع ملّی را 
براس��اس آن استخراج كرد و استنباط كرد و ترسیم كرد و تصدیق كرد 
و دنب��ال كرد. ما در آن ش��کل قبلی به منافع ملّی هم واقعاً نمیرس��یم؛ 
كمااینکه ش��ما مالحظه كنید كش��ور ما با این همه سرمایه، با این همه 
امکانات، به خاطر از دست دادِن همین هویّت، از دوران مشروطه تا قبل 
از انقالب هیچ پیش��رفِت متناسب با ش��أنش و متناسب با آن ِسیلی كه 

در دنیا بود نداشت.
��دوگانه��»پیشرفت�حقیقی«�و�پیشرفت�صوری��

ام��ا ماجرا ب��ا پیروزی انقالب اس��المی به پایان نرس��ید. قدرت های 

اس��تعمارِی ضربه خورده از ناحیه ی انقالب، تمام قد به میدان مقابله با 
انقالب و مانع تراشی در مسیر حركت ملت به سوی پیشرفت آمدند: »... 
این جریانها، همه در مقابل نظام جمهوری اس��المی صف آرایی كردند، 
توانایی ه��ای خودش��ان را آزمودند، ضربه های خودش��ان را زدند؛ یک 
مبارزه ای ش��روع شد، مبارزه ی س��خت، نیمه سخت و نرم. در مبارزه ی 
نرم، آفِت وابس��تگی »بازتولید« ش��د: »همان آفت وابس��تگی، بعد به 
شکلهای دیگری در كش��ور بازتولید شد؛ چون باالخره دشمنان عامل 
دارند... اینها شروع كردند بازتولیِد همان فرهنگ وابستگی، منتها با یک 
ادبّیات شیک و رنگ آمیزی شده و قالب بندی شده و بسته بندی شده به 
اسمهای دیگر: جهانی شدن، وارد شدن در خانواده ی جهانی در حقیقت 
هرچند: »انقالب اس��المی آمد مس��یر را عوض كرد. ما آمدیم به سمت 
خودجوش��ی، خوددانی و خودفهمی؛ لیکن هنوز بس��یاری از بنیانها به 

همان حال سابق موجود است.
پیشرفت�با�کدام�نسخه؟��

در چنی��ن فضایی بود ك��ه آیت الل خامنه ای برای تحقق پیش��رفت 
حقیقی در كش��ور و جلوگیری از بازگش��ت الگوی غلط و خس��ارت باِر 
وابس��تگی و دنبال كردن مناف��ع تخّیلی، پیگیری »الگوی پیش��رفت 
ایرانی - اس��المی« را »دس��تور كار قطعی جمهوری اس��المی« اعالم 
می كنند: »دس��تور كار قطعی نظام جمهوری اس��المی، دنبال كردن 
الگوی پیشرفت ایرانی - اسالمی است. ما پیشرفت را به شکلی كه غرب 
دنبال كرد و پیش رفت، نمیخواهیم. دوگانه ی »پیش��رفت حقیقی« و 
»پیش��رفت ص��وری« در ادبیات رهبر انقالب در واقع اش��اره به همین 
دو الگ��وی كالن در تجرب��ه ی معاصر ایران دارد: »مراد ما از پیش��رفت، 
پیشرفت صوری نیس��ت، پیشرفت حقیقی است. پیشرفت صوری این 
اس��ت كه یک رونق ظاهری به اقتصاد بدهیم، یک مقداری جنس وارد 
كنیم و زرق وبرقی بدهیم؛ این میش��ود پیش��رفت صوری، این فایده ای 
ندارد، این ممکن اس��ت علی العجاله مردم را یک مقداری خشنود كند 
اّما در نهایت به ضرر كشور تمام خواهد شد. پیشرفت باید حقیقی باشد، 
عمیق باش��د و مّتکی به پایه ها و اس��توانه های محکم داخلی باشد؛ این 

میشود پیشرفت؛ پیشرفت واقعی این است. 
پیشرفت اسالمی  ایرانی كه متضمن تحقق منافع ملی ایرانیان است، 
چارچوب و ویژگی هایی دارد. پیشرفت در منطق اسالم دارای جامعیت 
بوده و دو بُعد مادی و معنوی را توأمان در برمی گیرد: پیشرفت در مفهوم 
اس��المی، با پیش��رفت یک بُعدی یا دو بُعدی در فرهنگ غربی متفاوت 
اس��ت؛ چند بُعدی است. پیشرفت در علم، اخالق، عدالت، رفاه عمومی، 
اقتصاد، عزت و اعتبار بین المللی، اس��تقالل سیاسی، عبودیت و تقّرب 
به خدای متعال، همه و همه در الگوی پیشرفت اسالمی - ایرانی وجود 
دارد: »هم »دنیا« در این پیش��رفتی كه مورد نظر اس��ت، ملحوظ شده 

است، هم آخرت.
��دو�راِه�پیش�رو��

اكنون و در دهه  ی چهارم انقالب اس��المی دو راه متفاوت پیش روی 
ملت و دولت است: راه اول، اتکاء به تجربیات تاریخی و راه دیگر بی اعتنایی 
به تجربیات و تکرار اش��تباهات. تجربه ی پیش��رفت های حقیقی ای كه 
پس از انقالب اس��المی به دس��ت آمده و ناكامی های الگوی توس��عه ی 
وابس��ته هردو پیش روی ماست. ادامه ی مس��یِر »پیشرفت حقیقی« و 
تأمی��ن »منافع ملّی« در گرو تداوم فکر و روحیه ی انقالبی گری، تربیت 
نس��ل جواِن مؤمن و انقالبی و درک مسائل با »عقالنیت انقالبی« است 
و البته هزینه ی تغییر این مس��یر نیز »س��یلی خوردن« و بازگش��ت به 
دوران ُس��لطه و عقب ماندگی اس��ت: همه باید بدانند میت��وان این راه 
را با ش��یوه ی انقالبی حركت كرد و آن وقت، پیش��رفت قطعی اس��ت؛ و 
میتوان به ش��یوه ی دیگری حركت كرد و آن وقت سرنوشت، سرنوشت 
رّق��ت آوری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داش��تند، مک��ّرر در مواردی 
میگفتند: »اس��الم س��یلی خواهد خورد«. اگر راه را عوض كردیم، ملّت 

ایران سیلی خواهد خورد، اسالم هم سیلی خواهد خورد.

هفتهنامه
سی سیا
هنگی فر
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چرا�رهبر�انقالب�تنها�راه�تأمین�»منافع�مّلی«�را�تعریف�آن�براساس»هویت�مّلی«�می�دانند؟

داستان�پیشرفت�ایرانی



آرمان�شهدا��
این جوان پا می شود میرود جنگ، جانش را کف 
دستش میگیرد، از خطرات عبور میکند، برای چه؟ 
این در وصّیت نامه ها منعکس است؛ برای خدا، برای 
امام، برای حجاب . دیدید در وصّیت نامه های شهدا 
چقدر درباره ی حجاب توصیه ش��ده؛ خب، حجاب 
یک حکم دینی است؛ این آرمان شهیدان فراموش 

نشود.
ورزش�و�حجاب��

این خیلی مهم اس��ت که ش��ما ]ورزش��کاران[
چه ج��وری عم��ل میکنید. آن خان��م جوانی که با 
چادر میرود روی س��کوی قهرمانی، نش��ان میدهد 
که در مقاب��ل هجمه های قابل رؤی��ت و غیر قابل 
رؤی��ت که ب��ه این چنی��ن کاری در دنیا از س��وی 
مراک��ز ضّد فرهن��گ و ضّد دین و ض��ّد عصمت و 
پاکیزگ��ی صورت میگیرد، مقاوم اس��ت، این خانم 
یک شخصیتی از خود نشان میدهد؛ یعنی در واقع 

ملّت خود را معّرفی میکند.
این مس��ئله ی بانوان و دختران ورزشکار ما که با 
حجاب در میدان میروند، خیلی چیز مهمی است. 
همه باید قلباً از زنان ورزش��کار ما که در میدانها با 
حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر میشوند، 

تشکر کنند.
اث�ر�مراقب�ت�از�حج�اب�در�زندگ�ی���

اخروی�و�پیشرفت�کشور
حج��اب مای��ه ی تش��خص و آزادی زن اس��ت؛ 
برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه ی مادیگرایان، 
مایه ی اسارت زن نیست. زن با برداشتن حجابهای 
خود، با عریان ک��ردن آن چیزی که خدای متعال 
و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش 
را کوچک میکند، خودش را سبک میکند، خودش 
را کم ارزش میکند. حجاب وقار است، متانت است، 
ارزش��گذاری زن است، سنگین شدن کفه ی آبرو و 
احترام اوس��ت؛ این را باید خیلی قدر دانس��ت و از 
اسالم باید به خاطر مس��ئله ی حجاب تشکر کرد؛ 

این جزو نعمتهای الهی است.
ب�ا�حجاب�بودن�زنان�اعیان�و�اش�راف���

ایرانی�و�اروپایی�در�گذشته
حجاب، تکریم آن کسی است که در حجاب است. 
حجاب زن، تکریم زن اس��ت. در بیش��تر کشورها- 
حاال من »بیشتر« که می گویم، چون همه را اطالع 
ن��دارم- در گذش��ته، در قدیم، در همی��ن اروپا تا 
دویست سیصد س��ال پیش زنهای اعیان و اشراف 
حجابی روی صورتش��ان می انداختند؛ در بعضی از 
فیلمهای قدیمی ش��اید دیده باش��ید. یک حجاب 
می انداختن��د که چش��مها ب��ه روی آن ه��ا نیفتد. 

این، تکریم اس��ت. در ایران باس��تانی زنهای اعیان 
و اشراف و رؤس��ا همه باحجاب بودند؛ زنهای افراد 
پائین و طبقات پست، نه، بی حجاب هم می آمدند؛ 
مانعی هم نبود. اس��الم آمد این تبعیض را گذاشت 
کنار، گفت نخیر، زن باید باحجاب باشد؛ یعنی این 
تکری��م مال همه ی زنان اس��ت. آن وقت آنها حاال 
شده اند طلبکار، ما شده ایم بدهکار! آنها بدهکارند؛ 
آنها باید بگویند چرا زن را مثل یک کاال وس��یله ی 

شهوترانی قرار دادند.
زن�مسلمان�ایرانی�در�المپیک��

شما ببینید االن چقدر خرج می کنند و زحمت 
می کش��ند، برای این که حجاب را در دنیا از بین 
ببرند؛ کش��ورهایی که خودشان را مهد آزادی هم 
می دانند، می بینید که چه می کنند برای مبارزه 
ی ب��ا حجاب. ح��اال همه ی آن تش��کیالتی که با 
حجاب مب��ارزه می کنند یک ط��رف، این خواهر 
ورزش��کاِر مؤمن و دخت��ِر جواِن ما ک��ه با حجاب 
اسالمی و لباس محّجب - یا با چادر یا با آن شکل 
زیبای ارزشی - جلِو دوربینهای دنیا ظاهر می شود 
و نش��ان می دهد که به این ارزش پایبند اس��ت و 
این صحنه در همه ی دنیا منعکس می ش��ود، این 
ی��ک طرف دیگر؛ او در واقع با این کار، همه ی آن 

تبلیغات را خنثی می کند.
حجاب�و�چادر��

حجاب، ارزش��ی اس��ت منطبق با طبیعت انسان 
. حج��اب برت��ر همین چادر ایرانی خود ماس��ت - 
حقیقتا حجاب برتر اس��ت؛ هی��چ تردیدی در این 

نباید داشت.
با حجاب زن، هم خود زن مس��لمان امنیت پیدا 
می کند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا می کنند. 
م��ا هیچ وق��ت نگفتیم ک��ه حتما چادر باش��د، و 
غیرچادر نباشد. گفتیم که چادر بهتر از حجابهای 

دیگر است.
حجاب�،�رابطه�زن�و�مرد�و�عفاف��

این مس��اله ی حجاب و مح��رم و نامحرم و نگاه 
ک��ردن و نگاه نکردن، همه به خاطر این اس��ت که 
قضیه ی عفاف در این بین س��الم نگه داشته شود. 
م��ا زن را به عفت، به عصم��ت، به حجاب، به عدم 
اخت��الط و آمیزش بی حد و مرز میان زن و مرد، به 
حفظ کرامت انس��انی، به آرایش نکردن در مقابل 

مرد بیگانه دعوت می کنیم.
مس��أله ی حجاب، به معنای من��زوی کردن زن 
نیس��ت. مس��أله ی حجاب، به معنای جلوگیری از 
اختالط و آمیزش بی قیدوشرط زن و مرد در جامعه 
اس��ت. این اختالط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و 

مرد - بخصوص به ضرر زن - است.

حجاب، مساله یی است که اگرچه مقدمه یی است 
برای چیزهای باالتر، اما خود یک مس��اله ی ارزشی 

است.
حق�مالکیت�و�کار�نداشتن�زنان�غربی���

تا�اوایل�قرن�بیستم
باید مسائل ارزشی اس��الم در جامعه ی ما احیاء 
بشود. مثاًل مس��أله ی حجاب، یک مسأله ی ارزشی 
است. مس��أله ی حجاب، مسأله یی است که اگرچه 
مقدمه یی اس��ت برای چیزهای باالتر، اما خود یک 
مسأله ی ارزشی اس��ت. ما که روی حجاب این قدر 
مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن 
کم��ک می کند تا بتواند به آن رتبه ی معنوی عالی 
خود برسد و دچار آن لغزشگاههای بسیار لغزنده یی 

که سر راهش قرار داده اند، نشود. 
نقطه ی مقابل این، درس��ت همان فرهنگ رومی 
حاکم بر امروز اروپاس��ت. آن ها ب��ا همه چیز کنار 
می آیند، جز با دو، س��ه چیز؛ یکی از آن ها و شاید 
مهم ترین��ش حفظ این حالت حفاظ منضبط میان 
دو جنس زن و مرد اس��ت؛ یعنی خویش��تن داری 
در مقاب��ل چی��زی که به آن آزادی جنس��ی گفته 
می ش��ود. در مقابل این، به ش��دت سرسختند؛ هر 
کار دیگری بکنند، مهم نیس��ت. از نظر آن ها کسی 
مرتجع اس��ت که روی این مسئله تکیه بکند. اگر 
در کش��وری، زنان با یک ح��دودی از مردان مجزا 
ش��دند، این می ش��ود خ��الف تمدن! راس��ت هم 
می گوین��د؛ تم��دن آن ها که ب��ر ویرانه های همان 
تمدن رومی بنا ش��ده، چیزی جز این نیس��ت؛ اما 
 این از لحاظ ارزش��ی غلط اس��ت؛ عکسش درست 

است. 
مس�ائل��� در� غ�رب� از� تأثیرنپذیرفت�ن�

پوشش�زن
بحثهایی که درباب پوشش زن می شود، بحثهای 
خوبی اس��ت که انجام می گی��رد؛ منتها باید توجه 
کنید که هیچ بحث��ی در این زمینه های مربوط به 
پوش��ش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشد؛ 
اگر متأثر از آن شد، خراب خواهد شد. مثاًل بیاییم 
ب��ا خودمان فکر کنیم که حجاب داش��ته باش��یم، 
اما چادر نباش��د؛ این فکر غلطی اس��ت. نه این که 
من بخواه��م بگویم چادر، نوع منحصر اس��ت؛ نه، 
من می گویم چادر بهترین نوع حجاب اس��ت؛ یک 
نش��انه ی ملی ماست؛ هیچ اشکالی هم ندارد؛ هیچ 
منافاتی با هیچ ن��وع تحرکی هم در زن ندارد. اگر 
واقعاً بنای تحرک و کار اجتماعی و کار سیاس��ی و 
کار فکری باشد، لباس رس��می زن می تواند چادر 
باشد و - همان طور که عرض کردم - چادر بهترین 

نوع حجاب است.

 یکی از مهم ترین آفت های س��بک زندگی که در ش��یوه های 
مص��رف و اقتصاد جامع��ه تأثی��ر مس��تقیم دارد، تجمل گرایی 
و مصرف زدگ��ی اس��ت، ام��ری که رهب��ر انقالب درب��اره ی آن 
می فرمایند: اگر یک جامعه ای بخواهد از لحاظ اس��تحکام درونِی 
اقتصاد خود به نقطه ای برس��د که آس��یب پذیر نباش��د، یکی از 
کاره��ای واجب��ی که باید انجام بدهد، این اس��ت که اس��راف و 
زی��اده روی و زیاد مصرف ک��ردن و مانند اینها را کنار بگذارد. بر 
همین اساس، گفت وگویی با س��رکار خانم دکتر صادقی، استاد 
و عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران پیرام��ون ماهیت و چرایی 

تجمل گرایی انجام داده ایم .
���تعریف�اشرافی�گری�چیست؟�اصوال�به�چه�نوع���

رفتاری�تجمل�گرایی�گفته��می�شود؟
اش��رافی گری یک معن��ای ثابت و معینی ن��دارد. این رفتار با 
توجه به بعد زمان، فرهنگ و مکان جغرافیایی می تواند متفاوت 
باش��د. در واقع اشرافی گری و تجمل گرایی مفهومی سیال است. 
به ط��ور مثال بس��یاری از لوازمی که ما امروز به ش��کل عادی و 
معمولی از آن اس��تفاده می کنیم، در ۴۰ یا ۵۰ سال پیش بسیار 
اش��رافی و تجمالتی تلقی می ش��دند. در فرهنگ¬ های مختلف 
هم همین طور اس��ت، ممکن اس��ت برای ما یک کاالیی لوکس 
حس��اب شود، اما همین کاال از دید یک آدمی که در یک کشور 
پیش��رفته تر زندگی می¬ کند جزو ضروریات زندگی باشد. پس 
نباید انتظار داشته باشیم که با یک مفهوم ثابت روبروییم، چون 
ماهیتا، این مفهوم زیر بار تعریف مشخصی نمی¬ رود، بلکه باید 

در یک زمینه  و بستر فرهنگی- اجتماعی تعریف شود.
از طرفی دیگ��ر، تجمل گرایی یک معنای س��نتی دارد که به 
انتظار عموم جامعه از قشر ثروتمند مبنی بر خرید پوشاک خاص 
یا وس��ایل خاص، نظیر اتومبیل لوکس اشاره دارد. اما در معنای 
جدید به نظر می آید که با مفهومی متناقض نما روبرو هستیم. در 
واق��ع به این دلیل که تعریف ثابتی ندارد، این مفهوم با مفهومی 
دیگ��ر به نام تجربه پیون��د می خورد و آن اینک��ه آدم¬ ها برای 
ارضای نیاز های ش��خصی و رس��یدن به یک احساس خوب، به 
اس��تفاده از کاالی لوکس روی می آورند. یعنی انس��ان درصدد 
پاس��خ گویی به مفهومی به نام )desire( یا همان میل و هوس 

است.
ب�ا��� مواجه�ه�ی� در� غرب�ی� جوام�ع� تجرب�ه�ی� � �

تجمل�گرایی�چگونه�است؟
جامعه ی غربی، تحت تأثیر نظام س��رمایه داری اداره می شود و 
ذات نظام سرمایه داری مبنی بر سود آوری و مصرف گرایی است. 
لذا هر روز ذائقه های مردم در خصوص مصرف کاالها، پوش��اک، 
اتومبی��ل و غیره تغیی��ر می کند، به عبارت دیگ��ر مصرف گرایی 
بی رویه، ناش��ی از نیازهای واقعی مردم نیس��ت. بلکه ناش��ی از 
نیازهای کاذبی اس��ت که به صورت ه��ای مختلف بر آنها تحمیل 
می ش��ود. نظام س��رمایه داری، دنیایی را برای م��ردم به صورت 
جاعالنه می س��ازد و آنها را با ش��یوه های فریب کارانه و متنوعی 
به سوی آن دنیا و ساز و کار های آن فرا می خواند تا حداکثر سود 
خ��ود را تأمین کند. در جوامعی که روح س��رمایه داری بر آن ها 
غلبه پیدا کرده است، میل و هوس، بیشتر تظاهر بیرونی می یابد 
و بحث نیاز کمتر جلوه گری می کند. در واقع نظام س��رمایه داری 
به خاط��ر ح��س منفعت¬ طلبی و ثروت¬ ان��دوزی بیش از حد، 
هم��واره در تالش اس��ت تا ای��ن امیال را در ما ایج��اد کند و یا 
در صورت وجود داش��تن، باز تولید کند. این تغییر دائمی نش��ان 
می دهد، ک��ه گرایش به تجمل گرایی، ریش��ه در خود ما ندارد، 

بلکه بیش��تر تحت تأثیر فشارهای بیرونی، ایجاد می گردد. یعنی 
انس��ان ها برای اینکه از قافله عقب نمانند، مجبورند به این امیال 

ساختگی پاسخگو باشند.
بنابراین وقتی تجمل¬ گرایی با مفهوم س��رمایه¬ داری پیوند 
می¬ خورد، ش��اهد پدیده ی اغوای دائمی انس��ان خواهیم بود. 
یعنی یک جریانی، امروز یک کاالی خاص را برای ش��ما مهم و 
حیاتی جلوه می دهد و فردا همان کاال را بی اهمیت می س��ازد و 
کاالی دیگری مهم تلقی می ش��ود. در واقع نظام سرمایه¬ داری، 
با خلق ایدئولوژی هایی دائما در حال فریب انس��ان اس��ت. نظام 
س��رمایه داری انسان  را به این بهانه اغوا می کند که با این کاالها 
می توانید یک زندگی راحت و آس��وده داشته باشید، همه ی این 
کاالها در تصرف و اختیار شما است، اما واقعیت این است که این 

وسایل هستند که انسان را به تصرف می گیرند.
البته پاس��خگویی به نیازهای دنیوی و مرتفع س��اختن آنها تا 
حدی ک��ه زمینه ی آرامش ما را فراهم کند، بالمانع اس��ت کما 
اینک��ه ما در دعا ه��ای خود از خداوند طلب خی��ر دنیا و آخرت 
می کنیم. اما مش��کل دقیقا از جایی آغاز می شود که رفع نیاز ها 
به شکلی افسارگسیخته ادامه  یابد و ذائقه ی ما به طور غیر ارادی 

دائما عوض  شود.
���نق�ش�خان�واده�در�کنترل�ای�ن�جریان�چگونه���

ارزیابی�می�گردد؟
نظام س��رمایه داری با اقتضائاتی که بیان ش��د، ساخت خانواده 
را چن��ان در هم می ریزد، که دیگر نقش مهمی در سرنوش��ت و 
زندگ��ی اعضای خود ایفا نمی کن��د و نمی تواند رفتارهای غلط و 
انحراف��ی اعضا را مدیریت کند. برای مث��ال امروزه کامال جایگاه 
خانواده ی هسته ای که پارسونز از آن به عنوان »خانواده ی طالیی« 
نام می برد و مبنای آن تفکیک نقش های جنس��یتی بود، متزلزل 
شده اس��ت. به عبارت دیگر، اقتضائات نظام سرمایه¬ داری دیگر 
وج��ود خانواده ی ثابت که در طول هفته در کنار یکدیگر زندگی 
می کردند و ارتباط پای��دار دارند را بر نمی تابد. چنین خانواده ای 
دیگر مقبول نظام  س��رمایه داری و پساس��رمایه داری نیست. این 
نظام به آدم¬ های در دس��ترس نی��از دارد، به آدم¬ هایی که هر 
زمان نیاز بود مانند یک س��رباز، آماده ی انجام وظیفه باشند. در 
این حالت، دیگر خانواده به معنای لنگرگاه معنا ندارد، خانواده ی 
لنگ��رگاه بای��د از بین ب��رود و تبدیل به یک چیزی ش��ود به نام 
ایستگاه شلوغ، خانواده ای که زنش در غرب زندگی کند، مردش 
در شرق، بچه¬ هایش هم جای دیگری زندگی کنند و سالی یک 
بار برای کریسمس به صورت موقتی دور همدیگر جمع  شوند. این 
اقتضائات جامعه ی سرمایه- داری است که خانواده ی هسته ای را 
متالش��ی می کند و به زن، مرد و بچه¬ هایش را به صورت منفک 
و مس��تقل نگاه می¬ کند و هرک��دام را به نوعی درگیر روزمرگی 
می کن��د و می توان تصور کرد که چنین خانواده ای که هر یک از 
اعضای آن مس��یر خود را می روند به نوعی درگیر حقه های نظام 
سرمایه داری هستند و هیچکدام نمی توانند رفتارهای یکدیگر را 
تعدی��ل کنند؛ در حالی که خان��واده در حالت معمول به تعدیل 

رفتارهای اعضای خود می پردازد.
��اگ�ر�ب�ه�تجمل�گرایی�به�عنوان�ی�ک�ناهنجاری���

نگاه�کنیم،�این�ناهنجاری�چه�آس�یب�هایی�می�تواند�
به�فرد�و�خانواده�وارد�کند؟

مفه��وم تجمل¬ گرایی در بعد مرضی خ��ود با مفاهیمی مانند 
ریخت وپ��اش کردن، هدر دادن ث��روت، دنیازدگی، مصرف گرایی 
و حتی چش��م و هم¬ چش��می پیوند می¬ خورد. در این میان از 

همه مهم تر این اس��ت که انسان در زندگی¬ اش دچار یک جور 
تقلیدگرایی می¬ ش��ود و تمام انسانیت، عزت نفس و معنویتش 
تقلی��ل داده می¬ ش��ود به ن��وع مص��رف کاالهای م��ادی. اگر 
تیپ شناسی کنیم و آن آدم¬ هایی که به حد نهایی تجمل گرایی 
رس��یده اند را بررسی کنیم، می بینیم افرادی هستند که می دانند 
انتهای این راه چیزی نیست. بسیار زیادند بازیگران، سلبریتی ها 
و افرادی که در غرب به انتهای توجه، ش��هرت و ثروت رسیده اند 

و در آخر از شدت یأس و ناامیدی دست به خودکشی زنده اند.
یکی از مهم ترین پیامد های تجمل گرایی از دست دادن سرمایه 
 است. سرمایه ی انسان امروزی مصرفی است، لذا وقتی شما بدون 

فکر مصرف کنید، سرمایه را از دست داده اید و به جایش چیزی 
بدس��ت نیاورده اید. ما در آموزه های دینی و فرهنگی خود داریم 
که بخش��ی از ثروت در گرو قناعت است. قناعت به این معناست 
که دخل و خرجت را با یکدیگر س��ازگار کنی، ولی وقتی ش��ما 
به س��مت تجمل¬ گرایی تمایل پیدا کردی دیگر بحث قناعت از 

بین می رود.
��در�ح�وزه�ی�خانواده�تجمل�گرایی�چه�آس�یبی���

وارد�می�کند؟
در حوزه ی خانواده یکی از علت های تضاد بین اعضای خانواده 
و باال رفتن فش��ار و اس��ترس درون خانواده همین تجمل گرایی 

اعضای خانواده اس��ت. چون س��رعت تجمل¬ گرای��ی به مراتب 
بیشتر از سرعت افزایش س��رمایه¬ های اقتصادی خانواده است، 
به همین دلیل بین این تقاضا و توان پاسخ گویی به آن، یک شکاف 
عمیق وجود دارد. یعنی دائما تقاضاهایی شکل می گیرد که توان 
پاسخ گویی برای آن وجود ندارد. این میل به مد یا میل به تجمل، 
خیلی وقت¬ ها بیشتر از توانمندی اقتصادی خانواده است. کامال 
قابل مشاهده است که در حال حاضر یکی از مشکالت جوانان با 
پدر و مادر خود همین کش��مکش بین خواستن کاالی لوکس و 
عدم امکان تهیه ی آن از سوی خانواده است. این نزاع در خانواده 
باعث می ش��ود که نقش والد گری والدین به چالش کشیده شود 
و باعث افزایش فش��ارهای روحی و روانی در خانواده  شود. تداوم 
این نزاع و فشار می¬ تواند یک انفصال و یک فاصله میان اعضای 
خانواده ایجاد کند. یعنی خانواده زیر یک سقف زندگی می¬ کند 
ولی فاصله ای بین  وجود دارد. جایی که خانواده نتواند پاسخگوی 
این تجمالت باش��د، راه¬ های کج ¬روانه ایجاد می¬ شود. وقتی 
فرد نتواند از راه¬ های معقول و متعارف به خواسته هایش برسد، 

ممکن است به راه های غیر متعارف و غیر قانونی روی بیاورد.
��پیشنهاد�شما�برای�اصالح�این�نگرش�چیست؟��

ب��رای اص��الح این نگرش، نیاز اس��ت تا ما مق��داری به عقب 
بازگردی��م و ی��ک مق��دار فرآیند ه��ای رس��انه ای، آموزش��ی و 
تربیت��ی جامع��ه را مرور کنیم. با یک ن��گاه کالن، باید عناصر و 
نهاد های��ی که در جامعه پذیری و آگاهی بخش��ی به افراد جامعه 
نقش دارند، مورد بررس��ی و بازبینی قرار گیرند. یک بخش��ی از 
این اص��الح به نهاد خانواده باز می گ��ردد، نوع تربیت اخالقی و 
تربی��ت صحیح دینی نقش زیادی در نوع نگرش افراد در جامعه 
دارند. همچنین آموزش و پرورش که نقش اساس��ی در زمینه ی 
جامعه پذیری کودکان و نوجوانان را ایفا می کند، باید با رویکردی 
واقع��ی و امروزی به مس��ائل آنها بپردازد و ب��ا اصالح نگرش ها، 
به ش��کل گیری تصور مثبت از خود و مرئی شدن آنها به صورت 

صحیح کمک کند.
رس��انه ی ملی و همچنین س��ایر رس��انه ها در انتقال ارزش ها 
بس��یار مهم هس��تند در حالی که متأس��فانه امروزه رسانه هایی 
چون تلویزیون و س��ینما بسیار بد عمل می کنند. برای مثال در 
اکثر فیلم ها و سریال های تلویزیونی، خانواده ها در تهران زندگی 
می کنند، اتومبیل های لوکس سوار می شوند، در خانه های مرفه 
و تجمالتی زندگی می کنند. حتی در مورد شاخص های طبقاتی 
بس��یار غلو می ش��ود، مثال طبقه ی متوسط را بس��یار لوکس و 
تجملی نش��ان می دهد، در حالی که در واقعیت چنین نیس��ت. 
با اینگونه تصویر س��ازی ها نمی توان انتظار داشت که مردمی که 
این فیلم ها را می بینند، تحت تأثیر قرار نگیرند. اتفاقا در مواردی 
همی��ن رس��انه ها مروج س��بک زندگی اش��رافی و تجمل گرایی 

بوده اند.
ضمن این که مردم از مس��ئولین تأثیر می پذیرند، یعنی وقتی 
ببینند یا احساس کنند که مسئولین خود زندگی اشرافی دارند، 
طبیعی اس��ت که این سبک زندگی در بین مردم رواج می یابد و 
آن ها برای اینکه خود را به طبقه ی باال و نخبه ی جامعه نزدیک 
کنند به س��مت تجمالت پیش می روند. بدین ترتیب نیاز است تا 
اصالحات��ی قانونی در توزیع عمومی ثروت صورت بگیرد. عدالت 
اجتماعی در جامعه تضمین شود و حقوق و مزایای مسئولین به 
ش��کلی شفاف رصد شود، تا عموم مردم نسبت به محفوظ بودن 
حق خود اطمینان داش��ته باشند تا برای پیشرفت خود متوسل 

به راه های غیر قانونی نشوند

  سبک زندگی 

حجاب در کالم رهبر انقالب

تجمل�گرایی�چگونه�بنیان�جامعه�را�به�هم�می�ریزد؟

هفتهنامه
سی سیا
هنگی فر
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هفته نامه سیاسی فرهنگی اندیشه و راهبرد
با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره 19874

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : ماندانا شاه اویسی * زیر نظر شورای سردبیری

امام خمینی )ره(؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۴

حزب اللهی ها با افراد درون احزاب سیاسی بسیار متفاوت هستند. هدف 
فعالیت سیاس��ی یک حزب یا گروه سیاس��ی کسب قدرت بیشتر است و در 
این میان نتیجه محورهستند که در برخی موارد در کسب نتیجه هر اقدامی 
مشروع می شود اما افراد حزب اللهی به هیچ عنوان به گروه یا جناح خاصی 
وابس��ته نیست و در هیچ چارچوبی نمی گنجد. با آغاز انقالب اسالمی ایران 
واژه ای در ادبیات عمومی جامعه رواج پیدا کرد که خبر از تشکیل یک گروه 
جدی��د و مؤث��ر در ایران را می داد، گروهی که بعدها با تالش افراد بس��یاری 
سعی شد تا با مارک های مختلف تندرو، خشونت طلب، متحجر، دگم اندیش 
وبسته، جوان جاهل وناپخته و… از صحنه سیاسی و فرهنگی جامعه حذف 
ش��وند که این اهداف ناکام مانده و هر روزشاهد رشد افراد حزب اللهی بوده 
ای��م و ام��روز به درخت تنومندی تبدیل ش��ده اند اما این گ��روه تا به امروز 
ناش��ناخته باقی مانده است چرا که در رسانه های هرگز آن طور که بایسته و 
شایس��ته است به آن ها پرداخته نشده است. آری! این ها همان حزب اللهی 
های مرسوم در ادبیات جامعه هستند. این گروه صرفا سیاسی یا فرهنگی و 
مذهبی یا از طبقه تحصیل کرده نیس��تند ودر عین حال همه ویژگی آن ها 
را در بردارند و نخبه چند بعدی محس��وب می شوند. گروه مرجعی هستند 
که در مس��ائل مختلف محل رجوع مردم و دیگران هستند و مانند یک آچار 
فرانسه عمل می کنند و در همه امور صاحب نظر و فعال هستند. اینان افرادی 
هستند که عمر خود را با مجاهدت فراوان در عرصه های مختلف گذرانده اند 
که اگر روزی رزومه خود را ارائه دهند تفاوتشان را با دیگران خواهیم فهمید. 
از خواب، خوراک و آسایش بسیار کمتری برخوردارند چرا که به خود سختی 
می دهند تا دیگران تحت لوای انقالب اس��المی درآرامش باش��ند و درعین 
حال گروه خطرناکی برای مسئوالن سیاسی و فرهنگی به شمار می روند، بنا 
بر این همواره از جایگاه فرهنگی یا سیاس��ی مناسب به دور می مانند. حزب 
اللهی ها با افراد درون احزاب سیاس��ی بسیار متفاوت هستند.هدف فعالیت 
سیاس��ی یک حزب یا گروه سیاسی کسب قدرت بیشتر است و در این میان 
نتیجه محورهس��تند که در برخی موارد در کسب نتیجه هر اقدامی مشروع 
می ش��ود. افراد سیاسی همواره به گروه یا حزب خود وابسته اند و دچار یک 
قبیله گرایی و جناح بازی هستند که بعضا آن ها را از حق پذیری یا حق گویی 
باز می دارد.حزب اللهی ها تکلیف محورهستند و اگر نتیجه برایشان اهمیت 
پیدا می کند برای آن اس��ت که جزئی از تکلیف محس��وب می شود و کسب 
قدرت را برای انجام هرچه بهتر وظیفه خود الزم و ضروری می دانند اما افراد 
حزب اللهی به هیچ عنوان به گروه یا جناح خاصی وابس��ته نیست و در هیچ 
چارچوبی نمی گنجد. برخالف س��نت رایج که حزب اللهی ها را صرفا انسان 
های دین دار متعصب نشان می دهند اما دین داری شان با مذهبیون سنتی 

بسیار متفاوت است؛ چراکه یک مذهب سنتی برای پیروی از یک سنت آباء 
واجدادی اس��ت که به تفکر، مطالعه و پرسش کمی نیاز دارد، فردی مذهبی 
ای ک��ه اطاعت محض و تقلیدی را ب��ه دنبال دارد و به عیارت دیگر یک دین 
پیرو است تا یک دین پیشرو؛ بر این اساس به گونه ای راکد و ساکن است که 
تکامل خاصی ندارد. این افراد اعتقاد صرف به حسین و شمر سال 61 هجری 
قمری ندارند تا تکلیف مجاهدت در راه حسین زمان را از دوش خود بردارند، 
دس��تورات و قوانینی که بنا بر انحراف تاریخی کاری به سیاس��ت ندارد وبه 
عنوان یک دین حداقلی صرف برنامه عملی و اخالقی برای آرامش شخصی 
است و عبادت هایی که برای رسیدن به بهشت یا ایمن ماندن از عذاب جهنم 
به جای آورده می شود. اما دین داری یک حزب اللهی بر پایه تفکر و مطالعه 
عمیق است که او را اهل معرفت و بصیرت می گرداند. دستورات این مذهب 
را می بایس��ت از دو منبع قرآن و روایات ائمه به عنوان حجت بیرونی و عقل 
به عنوان حجت درونی استخراج کرد.در نتیجه یک دین پیشرو است که هر 
لحظه در مسیر تکامل حرکت می کند، یک دین حداکثری که می بایست در 
تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر به جریان افتد و والیت نقش محوری 
در آن دارد و الزم اس��ت هر لحظ��ه حرکت خود را با گام های ولی هماهنگ 
کرد و پا جای پای او گذاش��ت و ازاو پیروی کرد و با این نگاه، سیاس��ت در دل 
فرهنگ دینی نهفته اس��ت. هدف فعالیت اقتصادی کس��ب سود و منفعت 
بیش��تر است و این ممکن است با واسطه گری واردات کاالهای غیرضروری 
ی��ا انحصارگرایی کاالی خاصی ص��ورت گیرد.حال آن که جامعه امروز ما به 
تولید و صادرات نیاز شدیدی دارد و برای آن که بتوان رکود و بیکاری جوانان 
را ازبین برد الزم است در فعالیت های اقتصادی خودمان تجدید نظر کنیم. 
باور حزب اللهی ها این است که نباید کاالیی را که در داخل کشور توان تولید 
وجود دارد یا درحال تولید است از خارج وارد کرد بلکه با اعتماد به نیروهای 
جوان تحصیل کرده کشور می توان بسیاری از فناوری ها و صنایع فوق مدرن 
دنیا را بومی سازی کرد.چنان چه که در هرکجا این اعتماد وجود داشته است 
نتیجه ای جز موفقیت برای کشور نداشته است.با این باور هم می توان سود 
خود را تضمین کرد و هم می توان صنعت کشور را ارتقاء داد. به دستاوردهای 
علمی و فناوری کشور که نگاه کنیم به خوبی خواهیم دانست که حزب اللهی 
ها با دست خالی، کمبودهای مالی و تجهیزات علمی توانسته اند به قله هایی 
از علم و فناوری دس��ت یابند که باورکردنی نیست و این همان تبلور نیروی 
ایمان و انگیزه باالی پیش��رفت همه جانبه کش��ور است همان گونه که امت 
حزب اهلل در دفاع مقدس بدون تجهیزات جنگی توانس��تند مقابل ارتش��ی 
بایس��تند که تا بن دندان مسلح بود که به لحاظ نظامی باور آن کمی سخت 
به نظر می رس��د؛ این هم��ان اعتماد به وعده های الهی و ب��اور به نیروهای 
خویشتن است که به جای امید واهی به کدخدا و چشم دوختن به بیرون از 
این مرزها راهگشای امروز جامعه است همانگونه که قرآن نیز در این زمینه 

می فرماید: »فان حزب اهلل هم الغالبون«.

س��ایه س��نگین مدیران دو تابعیتی یا مدیران ب��ا حقوق نجومی، عدم 
ت��وازن ما در پیوس��تار قدیم��ی »تعهد - تخصص« را گوش��زد می کند؛ 
گوش��زد می کند که ما در نقطه ی مرکزی این پیوستار نایستاده ایم. این 
هم معلوم ش��ده اس��ت که دور شدن از »تعهد«، لزوماً ما را به »تخصص« 
بیشتر نمی رساند، بلکه ضلع سوم این پیوستار، همان شده است که نباید 
بش��ود: »تعهد - تخصص - تلون«. حکایت مدیرانی است که با دو کارت 

تابعیت، آماده تغییر رنگ و »خیانت« هستند.
مهم است که سیاستمداران و مدیران کشور، نه برای مقاصد شخصی، 
بلکه برای عظمت ملت و دین، تالش کنند. این »امپراطوری ایمان«، رمز 
اصلی قدرت انقالب اس��المی است، و اگر نباشد، این کشور به یک موطن 
معمولی تر از معمول تبدیل می ش��ود و دیگر رنگ و بوی سابق را نخواهد 
داشت. و معمولی تر از معمول بودن برای کشور در معرض تهدیدی مانند 
ایران، درس��ت مساوی اس��ت با بازگشت به نقطه ی بیست وهشت مرداد 

سی ودو یا پست تر.
امروز، مدیران خواه��ان قدرت، که واهمه دارند منافع و قدرت خود را 
از دس��ت بدهند، از فرط فرو بردن کش��ور در الک دفاعی، باعث کاهش 
بهره وری آن می ش��وند. افراد منفعت جو یا تدافعی، کسانی که طوری به 
میز ریاس��ت می نگرند که گویی یک نحو مایملک است، یا کسانی که به 
اجرای قانون ملتزم نیس��تند، یا آن ها که برای رس��یدن به منافع و قدرت 
از هر طریق می پویند، و یا آنان که ریاس��ت را مصدر خدمت نمی شمرند، 
نمونه هایی از مدیران »بد« در مقابل س��بک »مدیر انقالبی« هستند، که 

باید عالج شوند.
  مدیران به دور از س��بک »مدیر انقالبی«، بالی جان کش��ور خواهند 
ش��د، چرا که عمداً در انسجام کشور کارشکنی می کنند تا موقعیت خود 
را بر پایه ی ضعف سازمانی سایر نیروهای عمل کننده حفظ کنند. ضعف 
نیروهای کشور، ضعف شخصی ایشان را می پوشاند و آن ها را به مثابه یک 

مدیر معمولی، برازنده ی سازمان های معمولی می کند.
خطر این نوع رؤس��ای »بد« بیش از آن اس��ت که گفتیم. وجود چنین 
مدیران و سیاس��تمدارانی می تواند باعث شود که سلسله مراتب اداری، 
در همان س��طوح اولیه نیز از هم پاش��یده ش��ود؛ اگر آن ه��ا برای حفظ 
موقعیت ضعیف خود، ناگزیر از تخریب اعضای ش��اخص س��ازمان شوند 
که اغلب می ش��وند، به خصوم��ت و تفرقه در س��ازمان دامن می زنند، و 
آن را به س��رزمین س��وخته تبدیل می کنند، طوری که اف��راد در درون 
س��ازمان ها، دیگر نمی توانند به طور مؤث��ر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 
و هم��ان بهره وری معمولی خود بدون حضور یک مدیر ارش��د کارآمد را 
هم نخواهند داش��ت. این، یک یافته ش��ناخته شده اس��ت که مدیران و 
سیاس��تمدارانی که تشنه ی قدرت و حفظ موقعیت اداری خود هستند، 

نس��بت به کسانی که انگیزه ش��ان مبتنی بر تعهد و خدمت و الاقل تعهد 
به مقاصد علمی و فنی اس��ت، ارتباطات انسانی و انسجام کشور را از بین 
می برند. اعجاب آور اس��ت، ولی مدیران به دور از سبک »مدیر انقالبی«، 
موفقیت خود را در آرام نگاه داشتن سازمان و انتقال مسائل به دوره های 
مدیریتی بعدی تدبیر می کنند، و عماًل موفقیت س��ازمان را فدای حفظ 
قدرت خویش می سازند. مدیران باید بدانند که انسجام معنوی سازمان 
می توان��د بر بازده کلی س��ازمان تأثیر حیرت آوری بگذارد و س��ازمان را 
از مجموعه ماش��ین های غیر مبتکر، به مجموعه ی انسان های راه گشا و 
غیر ماش��ینی تبدیل کند. مفهوم کلیدی در این میان، انس��جام معنوی 

سازمان های عمل کننده است.
نکته ی مهم دیگر آن اس��ت که س��ازمان های با انس��جام معنوی باال، 
بسیاری از رفتارهای فاسد و مخرب را خود به خود از بین می برند، و حتی 
نیازی هم ب��ه برخوردهای اداری و کیفری با فس��ادها نخواهد بود. این، 
نکته ی بسیار مهمی است. خطوط ارتباطی و همکاری مبتنی بر »انسجام 
معنوی« بین نیروها، مداخله ی فرامین یا مدیران میانی فاس��د در امور را 

دشوارتر می کند، و نقش آموزنده و هدایت کننده ای دارد.
ی��ک چالش بر س��ر راه گم��اردن و چینش مدیران اداری کش��ور این 
اس��ت که برخ��ی از مدیران وجود دارند که بیش از ق��درت یا پول، و غیر 

از دالیل معنوی، به داش��تن پرستیژ و احترام عالقه نشان می دهند. این، 
یک چالش ویژه برای ارتقاء »انسجام معنوی« سازمان هاست، چون این 
مدیران در یک دنیای اکیداً رسانه ای شده بر زرق و برق متمرکز می شوند، 
و از این تمرکز، پاداش رس��انه ای قاب��ل مالحظه ای دریافت می کنند. در 
مورد این مدیران، س��ؤال این اس��ت که وقتی الزم شود بین زرق و برق و 
ش��هرت از یک سوی، و منافع کشور از سوی دیگر، انتخاب کنند، چگونه 

تصمیم خواهند گرفت؟
نکت��ه ی آخر این که وقتی س��ازمان ب��ر مبنای »انس��جام معنوی« و 
همچنین »بازده فنی« سنجیده ش��ود، هر چند که نظارِت درست معنا 
پی��دا می کند، ولی انگار این خطر وجود دارد که مدیران، مدام س��ایه ی 
تغییر را بر سر خود حس کنند، و بی ثباتی در عزم ها و تصمیم سازی های 

کوتاه مدت بر آنان غلبه یابد.
اما، در این فرض هم تعهد معنوی مدیر به کمک می آید. تعهد معنوی 
به مکلف، یک دید معادنگر می بخش��د، طوری ک��ه بازتاب عمل خود را 
در یک مقیاس وس��یع تر در نظر می آورد و می کوشد تا پاسخگویی خود 
را ن��زد مدیران ارش��د، بلکه مهم تر از آن، نزد مالک روز حس��اب افزایش 
دهد. خوشبختانه نمونه ی مدیران اوایل انقالب نشان می دهد که چنین 

الگویی، تا چه اندازه می تواند سازمان را به پیش براند.

رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند که...

آفت مدیران غیرانقالبیحزب اللهی ها و چند ویژگی متفاوت
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