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یادداشت سردبیر
امسال سال مهّمى براى کشور است؛ هم به جهت 
نیاز کشور به یک تحّرك مهّم اقتصادى و هم از 
جهت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهورى و 
انتخابات شوراهاى شهر و روستا ، آنچه براى این 
حقیر در درجه اول مهم است ، شرکت عمومى در 

انتخابات است.(امام خامنه اى)
مردم از دو رکن  یکى  مردم  رأى  و  انتخابات 

 ساالرى دینى است.در مقابل مکاتب گوناگون 
مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال 
اینها، امام خمینى (ره) مردم ساالرى دینى که 
همان جمهورى اسالمى است، را وارد میدان 
کرد و ملّتها و خواص را در همۀ کشورهاى دنیا 

مجذوب خود کرد.
انتخابات در کشور  در 4دهه اخیر حدود 40 
برگزار شده که نشان دهنده این اصل اساسی 
و  صاحبان  اسالمی،  جمهوري  در  که  است 
تصمیم گیران واقعی سرنوشت کشور هم در 
حوزه  در  هم  و  نظارت  و  قانونگذاري  حوزه 
آن  راي  و  هستند  مردم  اجرایی،  مدیریت 
هاست که تکلیف کشور را براي بازه هاي چهار 
ساله مشخص می کند.راي مردم با دو شاخص 
را  خود  اثرگذاري  کشور  شرایط  بر  تواند  می 
نشان بدهد: یک) میزان مشارکت .دو) کیفیت 
مردم،  مشارکت  میزان  درباره  مشارکت. 
اظهرمن الشمس است که هرچه حضور مردم 
پاي صندوق هاي راي بیشتر باشد، تبلور ثبات 
و اعتماد سیاسی به نظام و مردم ساالري دینی 
حضور  این،  بر  عالوه  بود.  خواهد  بیشتر 
حداکثري در شرایط پیچیده امنیتی و سیاسی 
امنیت  تثبیت  اصلی  عوامل  از  یکی  منطقه، 
پایدار کشور نیز هست. درباره مقوله «میزان 
می  بررسی  و  بحث  طورمداوم  به  مشارکت» 
شود اما شاید درباره «کیفیت مشارکت» مردم 
انتخابات، حرف هاي گفتنی بیشتر باشد.  در 
چه این که وقتی همه تصمیم هاي کشور به 
تک تک راي مردم بستگی پیدا می کند، علی 

القاعده کیفیت این آرا نیز مهم است.

1000 تومان - 16 صفحه

سال اول- اردیبهشت ماه1396

مسـئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه ى جنگ را 
از سـر کشـور رفع کنیم؛ نه، این حرفها درسـت 
نیست. آنچه سـایه جنگ را در طول این سالهاى 
متمادى از سر کشور رفع کرده، حضور مردم بوده 

است. ... ادامه در صفحه 2

اگر خواستار رونق تولید هستیم باید 
بندها را محکم ببندیم

برنامه  این  تدوین  براى  در مطالعات مقدماتى 
22 موضوع محورى در کشور آسیب شناسى و 

براى هریک برنامه عملیاتى .... ادامه صفحه 7

لزوم مبارزه جدى با قاچاق کاال و 
واردات بى رویه

فعالیت  باید  کشور  اقتصاد  توسعه  براى 
جهادگونه داشت ، دشمنان تمام تالش خود را 

علیه جمهورى اسالمى .... ادامه صفحه 8

بن بست آمریکا در عراق و سوریه
چشمگیر  پیروزى هاى  و  پیشروى ها  تحلیل 
ماه هاى  در  سوریه  و  عراق  در  مقاومت  جبهه 
اخیر از سردرگمى حامیان تروریست ها و نقش 
بر آب شدن نقشه هاى آنان ..... ادامه صفحه 10

پیامد مخرب اقتصاد غیر شفاف
یک  اجراى  باشد  نداشته  وجود  شفافیت  اگر 
سیاست ممکن است در یک بازه زمانى کوتاهى 
تخریب عوض  در  و  بخش  یک  تقویت کننده 

 کننده بخش دیگرى باشد.... ادامه صفحه 6

همه تابع قانون باشند
با  مردم ساالر  نظام هاى  امروز،  جهان  در 
انتخاباتشان شناخته مى شوند.  مشارکت جامعه 
مؤلفه هاى  مهم ترین  از  یکى  انتخابات،  هر  در 

تشکیل دهنده ى سرمایه.... ادامه صفحه 5

سیاست هاى کلى انتخابات
شوراى  مجلس  انتخاباتى  حوزه هاى  تعیین 
اسالمى و شوراهاى اسالمى بر مبناى جمعیت 
و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه اى که حداکثر 

عدالت انتخاباتید... ادامه صفحه 4

مسئوالن براى ایجاد اشتغال شب و 
روز نشناسند

کرده ام،  تکرار  سخنرانى ها  در  بارها  من 
مسائل  زمینه ى  در  کشور  عزیز  مسئولین 

اقتصادى بپردازند ... ادامه صفحه 3

اقتصاد سیاسى در دوره گذار
ساختارها،  براساس  کشورى  هر  در  اقتصاد 
ظرفیتها و قابلیتهاى آن اقتصاد است و میتواند 
بخشى، مردمى و یا بخشى بین المللى باشد و 
و  دولتمردان  دیدگاههاى  براساس  بخشى 
براى  که  قلمرویى  و  است  دولت  سیاستمردان 

اقتصاد ملى انتخاب شده ... ادامه صفحه2

تکلیف امروز ما؛ شناخت روش 
دشمنى آمریکا

برخى بر اثر نفوذ فکر دشمن بر روى نگاه آنان، 
از روش دشمن غافل شده و راه را براى دشمن 

باز مى کنند... ادامه صفحه13

آثار اجتماعى
 امربه معروف ونهى از منکر

«امر به معروف و نهى از منکر» به عنوان «اصل 
قوانین  اجرایى»  «ضمانت  یا  عمومى»  نظارت 
اسالم مطرح مى باشداسالم،... ادامه صفحه 14

روحّیه انقالبى کشور را حفظ کنید
گرامى  را  انقالبى  جوانهاى  کشور  مسئولین 
بدارند؛ این همه جوانهاى حزب اللّهى و انقالبى را 
برخى از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم 

افراطى و امثال اینها.... ادامه صفحه 16

آمریکا همیشه دشمن است
کرى وزیرخارجه همان دولتى است که از ابتداى 
استقرارش سیاست دستکش مخملین را براى 
ارتباط با ایران در پیش گرفت اما اکنون به دولت 

جدید آمریکا توصیه مى کند... ادامه صفحه11

دیدار کارگران و کارآفرینان با رهبر معظم انقالب
 تکـرار میکنم رأى مـردم حق الناس اسـت؛ اگر 

کسى تعرض کند، به حق الناس تعرض کرده.
  حضور مردم در انتخابات تعیین کننده اسـت؛ اگر 
مـردم حضـور داشـته باشـند کشـور درامنیت 
خواهدبود. انتخابات، امنیت ملى را تأمین میکند؛ 

گاهى میشنویم بعضى گفته اند وقتى ما آمدیم 

    من هرگز نمى گویم چه کسى را انتخاب کنید اما 
مى گویم سـر صندوق حاضر بشوید و رأى بدهید. 
هر کس کشور و امنیت را دوست دارد سر صندوق 
حاضر شـود. مسـئوالنى که انتخابـات را برعهده 
و  نگهبـان  شـوراى  کشـور،  وزارت  -در  دارنـد 

صداوسیما- امانت مردم را حفظ کنند.
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دیدار کارگران و 
کارآفرینان با رهبر معظم 

انقالب

 حضور مردم در انتخابات تعیین کننده 
در  کشور  باشند  داشته  حضور  مردم  اگر  است؛ 
تأمین  را  امنیت ملی  انتخابات،  امنیت خواهدبود. 
ما  وقتی  گفته اند  بعضی  میشنویم  گاهی  میکند؛ 
سایه ی  توانستیم  کردیم  پیدا  مسئولیت  آمدیم 
حرفها  این  نه،  کنیم؛  رفع  کشور  سر  از  را  جنگ 
این  در طول  را  سایه جنگ  آنچه  نیست.  درست 
حضور  کرده،  رفع  کشور  سر  از  متمادی  سالهای 

مردم بوده است.
اقتصاد  فقرات  ستون  کارگر،  نقش   
و  کار  محور  به عنوان  باید  را  کارگر  نقش  است؛ 
اشتغال در کشور معرفی کرد. اشتغال مسئله مهمی 
است برای کشور. االن در ایام انتخابات هم هستیم؛ 
هر کسی که در دولت آینده مسئول شود، بایستی 
از روز اول، همت خود را به مسئله اشتغال بگمارد. 
باشد. جایز  آن  در  تأخیر  که  نیست  چیزی  این 

اجتماعی هم  آسیبهای  بشود،  تأمین  اگر  اشتغال 
کم خواهد شد.

را  کسی  چه  نمی گویم  هرگز  من   
می گویم سر صندوق حاضر  اما  کنید  انتخاب 
را  امنیت  و  بدهید. هر کس کشور  و رأی  بشوید 
دوست دارد سر صندوق حاضر شود. مسئوالنی که 
انتخابات را برعهده دارند -در وزارت کشور، شورای 
نگهبان و صداوسیما- امانت مردم را حفظ کنند. 
تکرار میکنم رأی مردم حق الناس است؛ اگر کسی 

تعرض کند، به حق الناس تعرض کرده.
میکنم  عرض  محترم  نامزدهای  به   
قدرت  برای  کنید؛  خدایی  را  نیتهایتان 
مردم  به  برای خدمت  باشد.  برای خدمت  نباشد؛ 
بخصوص طبقات ضعیف وارد میدان مبارزه شوید. 
شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما 
میخواهید از قشر ضعیف کشور حمایت کنید.این 
را هم همه بدانند که ما جز با کار جهادی و انقالبی 
نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم؛ 

کار فراوان و پرحجم و باکیفیت و انقالبی.
انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اسالمی در آستانه روز کارگر در دیدار هزاران نفر 
افتخار  مایه  را  کارگری  کارآفرینان،  و  کارگران  از 
و  شغلی  »امنیت  تأمین  بر  تأکید  با  و  خواندند 

معیشِت« جامعه کارگری افزودند: حضور کارگران 
و همه قشرهای ملت در صحنه همواره سایه جنگ 
و تعرض دشمنان را از سر ملت ایران کم کرده و 
در انتخابات پیش رو نیز هرکس، »کشور، نظام و 
امنیت« را دوست دارد در انتخابات شرکت کند 
زیرا این حضور تعیین کننده، شّر دشمن را از سر 

کشور کم خواهد کرد.
با  والدت  سالروز  تبریک  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  محبت  الحسین)ع(،  اباعبداهلل  حضرت  سعادت 
معرفت و اظهار ارادت به آن حضرت را مایه افتخار 

ملت دانستند.
»ستون  را  کارگر  خامنه ای،  اهلل  آیت  حضرت 
فقرات اقتصاد و تولید« خواندند و افزودند: برای 
رونق  و  مستقل«  و  »پیشرفته  اقتصاد  داشتن 
اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت فراوان داد و 
اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات و حقوق 
شایسته برخوردار باشد، باید بر روی »تولید ملی« 

تکیه و تأکید کنیم.
در  کارگران  شدن  دلگرم  اسالمی،  انقالب  رهبر 
اقتصادی  وضع  سامان یافتن  موجب  را  جامعه 
دانستند و گفتند: مشکل اقتصاد کشور بدون راه حل 
نیست و گره ای نیست که بازنشدنی باشد و یکی از 
الزامات مهم در این گره گشایی، مالحظه و رعایت 
حقوق کارگران است.جامعه کارگری باید احساس 

تکریم و احترام و سربلندی کند و قدر کار او دانسته 
این صورت، خستگی و بی حوصلگی و  شود و در 

بی اعتنایی به کار وجود نخواهد داشت.
»ترویج  بر  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
عالقه  نفس  افزودند:  کار«  اهمیت  و  کار  فرهنگ 
کند  پیدا  ترویج  جامعه  در  باید  کار  به  اشتیاق  و 
با  کارگر  که  شود  شناخته  ارزشمند  چنان  کار  و 
افتخار بگوید کارگر هستم و در گفتن این موضوع، 

احساس حقارت نکند.
»تأمین  و  شغلی«  امنیت  »تأمین  ایشان، 
مسئوالن  مهم  وظیفه  دو  را  معیشت کارگران« 
خواندند و گفتند: دولت، کارفرما، کارگر و کارآفرین 
یافتن مشکالت  در سامان  به سهم خود  یک  هر 
جامعه کارگری در این زمینه مسئول هستند و باید 

وظایف خود را دنبال کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هدف از بیان این مطالب 
را  نامگذاری سالها  و  مقاومتی  اقتصاد  بر  تأکید  و 
و  خواندند  عمومی  و خواست  گفتمان  یک  ایجاد 
خواست  به  موضوع  یک  شدن  تبدیل  افزودند: 
عمومی، موجب تحقق آن می شود و مسئوالن نیز 

در آن جهت حرکت خواهند کرد.
ایشان با اشاره به نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی 
دشمنان  تالش  و  مختلف  کشورهای  در  کارگران 
برای رو در رو قرار دادن جامعه کارگری با جمهوری 
با  گفتند:  انقالب،  اول  روزهای  همان  از  اسالمی 
وجود این تالشها، کارگران همیشه جانب نظام را 
واقع جامعه  از آن حمایت کردند و در  و  گرفتند 
به  سالها  این  طول  در  کارگری  فعال  و  متدین 

دشمنان کشور سیلی زده است.
جمهوری  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  سپاسگزار  باید  دست اندرکاران  همه  و  اسالمی 
قدردان جامعه کارگری باشند زیرا جامعه کارگری 
همواره در کنار و همراه نظام بوده و پس از این نیز 

به فضل الهی همین گونه خواهد بود.
مسئله  بر  فراوان  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اشتغال، این مسئله را در درجه اول اهمیت خواندند 
و افزودند: اگر مسئله اشتغال به شکل مناسبی حل 
مخدر،  مواد  جمله  از  اجتماعی  آسیبهای  شود، 
و  بیکاری  از  ناشی  آفتهای  و  جوانان  مشکالت 

بیکارگی هم کاهش محسوس خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: هر کس 
مسئول اجرایی کشور شود و همه کسانی که در 
بر  را  اقتصادی  بخشهای  مسئولیت  آینده  دولت 
و  اول، همت  روز  از همان  باید  گیرند،  عهده می 
معطوف  اشتغال  مشکل  حل  به  را  خود  تالش 
کنند، چرا که در این موضوع مهم، حتی یک روز 

تأخیر جایز نیست.
ایشان، توجه به تولید ملی در همه ی ابعاد صنعتی، 
کشاورزی، خدمات و دیگر عرصه ها را الزمه حل 

اقتصاد سیاسی 
در دوره گذار

، اقتصاد مقاومتی و قراردادهای  تحقق شعار سال 
خارجی ، نقش دولت در اقتصاد کشور، در گفتگو 
با کارشناس مسائل اقتصادی جناب آقای دکتر 

ساسان شاه ویسی
  اقتصاد سیاسی چیست؟

براساس  کشوری  هر  در  اقتصاد  ویسی:  شاه 
است  اقتصاد  آن  قابلیتهای  و  ظرفیتها  ساختارها، 
المللی  و میتواند بخشی، مردمی و یا بخشی بین 
دولتمردان  دیدگاههای  براساس  بخشی  و  باشد 
برای  که  قلمرویی  و  است  دولت  سیاستمردان  و 
اقتصاد ملی انتخاب شده، میتواند سیاسی باشد.به 
کار بردن این واژه تا اندازه زیادی بر اندیشه جدایی 
ناپذیری علم اقتصاد از علم سیاست داللت داشت. در 
پیدایش این باور، چیزی فرا تر از طبقه بندی رسمی 
دیدگاه  این  از  و  بود  مطرح  دانشگاهی  رشته های 
فراگیر ناشی می شد که عوامل سیاسی در تعیین 
نتایج اقتصادی بسیار اهمیت دارند؛ بنابراین از جنبه 
تاریخی، علم اقتصاد به عنوان یک رشته دانشگاهی، 
نه تنها نیروهای سیاسی را بر برون داده ای اقتصادی 
تأثیرگذار می دانست، بلکه اغلب آن ها را به عنوان 

عامل تأثیرگذار تعیین کننده می نگریست. 
با تفکیک علوم اقتصادی و علوم سیاسی به صورت 
عوامل  به  توجه  دانشگاهی،  متفاوت  رشته های 
سیاسی و نهادی تأثیرگذار بر برون دادهای اقتصادی، 
از  شد.  سپرده  فراموشی  به  اقتصاددانان  میان  در 
می توان  جداسازی،  این  برای  انگیزه ها  مهم ترین 
اشتیاق به پیشرفت روش شناختی و نیز ایجاد مبنایی 

دقیق تر جهت تجزیه و تحلیل اقتصادی را نام برد. 
با بسط و گسترش اقتصاد نئوکالسیک که بر بهینه یابی 
مصرف کنندگان و بنگاه ها با توجه به محدودیتهایی 
کاماًل مشخص و در یک محیط بازاری تأکید داشت، 
آن دسته از عوامل سیاسی را که به سختی تحت نظام 

و قاعده درمی آمدند، عمداً کم اهمیت جلوه می داد. 
در جریان تکامل اقتصاد نئوکالسیک، آن دسته از 
در  که  اقتصادی  برون دادهای  تعیین کننده  عوامل 
چارچوب تئوری انتخاب به آسانی قابل صورت بندی 
بودند، مورد تأکید قرار گرفته و سایر عوامل فاقد این 
ویژگی،  عمدتاً به قلمروی سایر رشته های دانشگاهی 
برای هر کسی که  این رو  از  احاله داده می شدند. 
منحصراً در اقتصاد نئوکالسیک جدید آموزش دیده 
باشد، عالقه به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر 
برون دادهای اقتصادی تأثیر می گذارد به نظر جدید 
می آید، حال آنکه در واقع این طور نیست. کسی 
شاید بخواهد با سبک سنگین کردن عباراتی از قبیل 
»عالقه زایدالوصف« یا »جریان سیل آسای کارهای 
اخیر« که برای پژوهشهای جاری در اقتصاد سیاسی 
به کار می رود،  پیشینه این عالقه را به خاطر بسپارد. 
با این اوصاف، با نگاهی به آنچه در چند سال گذشته 
درست  کاماًل  عباراتی  چنین  است،  افتاده  اتفاق 
هستند. واقعاً در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده 
تعداد مقاالتی بوده ایم که تأثیر امور سیاسی را بر 

برون دادهای اقتصادی بررسی می کنند.
   اقتصاد سیاسی بعد از انقالب اسالمی 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ کدام دولتها 

اقتصاد سیاسیتر داشتند؟
به نظرم ما برای ابتنائات انقالب اسالمی بر اساس 
تفکر حضرت امام خمینی)ره( و برآوردهای قانون 
اساسی  در چند بعد اقتصادی توجه و حساسیتهای 
خاصی را مدنظر قرار داده ایم. که توجه به آنها می 
تواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسالمی تر و 

در عین حال پوینده تر کند. 
اول: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی. دوم: 
با زراندوزی.  تاکید بر ساده زیستی و مبارزه 
سلطه  با  مخالفت  و  استقالل  بر  تکیه  سوم: 
پذیری اقتصادی. چهارم: مالحظاتی پیرامون 

دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. 
قطعا عناصر اندیشه اقتصادی امام راحل محدود به 
این 4 مورد نمی باشد، اما به نظر، اینها سهم بسیار 
زیادی در تدوین تفکر اقتصاد انقالب  دارند. از طرف 
دیگر با دقت در منظومه فکری حضرت آقا ، دغدغه 
ها و مطالبات ، سیاست ها و ابالغات ، نام گذاری 
دهنده  عناصرپیوند  و  کلی  بافت  و  سنواتی  های 
اقتصاد اسالم و اهمیت آنها نیز روشن خواهد شد. 
و باید اذعان کنیم فاصله بسیاری با آرمان ها ، ارزش 
ها و باورهای این بزرگواران با اقدامات و عملکردهای 

موجود مشاهده خواهیم نمود.
  با توجه به برنامه و سیاستهای دولت 
خارجی،  روابط  به  نگاه  با  امید  و  تدبیر 
اقتصاد سیاسی در دولت یازدهم چگونه 

ارزیابی میکنید؟
علیرغم  مستقر  دولت  متاسفانه  یا  خوشبختانه 
واضحات سیاستی ، ضروریات روندی ، بازخورد های 
اقتصاد  رویکردهای  ملی  منافع  بر  مبتنی  تاریخی 
داده  قرار  مشارکت شرکای خارجی  به  را  سیاسی 
و صرفه نظر از منافع و مضار آن در عمل روندی 

متفاوت با سیاست های اقتصاد سیاسی را به اجراء 
می گذارد ، البته با این تفاوت در برداشت که این 

روندسازی جدید به منفعت نزدیک تر است.
با  گذشته  سال  در  سیاسی   اقتصاد   
توجه به اجرای برجام و اینکه رکود عمق 

پیدا کرد، چه نقشی داشت ؟
و  فرودها  و  فراز  تمام  با  گذشته  سال  ویسی:  شاه 
را  اختیار داشته و آن  عوامل و متغیرهایی که در 
می توان تعریف و با تمام عناصر و شاخصهایی که 
آن را دچار تحول، چالش و پیشرفت کرد، به شدت 
دچار اقتصاد سیاسی شد. بر اثر سیاستگذاری های 
مبتنی بر اقتصاد مقاومتی که تعریف میکنیم از جمله 
نفت کاهش  به  ملی  اقتصاد  تکیه  و  اینکه دغدغه 
پیدا کند؛ متاسفانه این باور در سیاستمداران و در 
مدیران بخشهای دولتی کشور بخصوص در بخش 
انرژی، اقتصاد عالی و نظری دچار این تفریق نگرش 
نمیشود.چه بسا به شدت و با توجه به سیاستهای 
اجرایی که دولت انتخاب کرده است، اقتصاد را به 
این  می دهد.  سوق  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  سمت 
وزرای  فهمید.  وزرا  سخنان  در  میتوان  را  موضوع 
دولت یازدهم می گویند برنامههای بزرگی داشتند، 
اما به دلیل نبود منابع نتوانستند، بسیاری از سیاستها 

و برنامهها را که اعالم کرده بودند، تحقق یابد.
اقتصاد سال  این است که    منظورتان 

گذشته سیاستی تر بود؟
شاه ویسی: سال 94، اقتصاد کشور، به شدت سیاسی 
دولتمردان  دیدگاه  براساس  آن  موثرتر  بازه  و  بود 
اینکه حتی در ارائه برنامه و بودجه سنواتی سال95 
اینکه  از  قبل  تا  بود  موضوع  این  به  مقید  بیشتر 
تعریف کنند. اساس  را  ارکان دخل و خرج کشور 
برنامه ریزیهای را مبتنی بر ارتباط با محیط بیرون 
می خواهند اقتصاد ملی را تعریف کنند؛ لذا بر خالف 
اعضای دولت  انتقادهایی که  تمام  و  تمام وعدهها 
به دولتهای گذشته داشتند، که در موعد  یازدهم 
مقرر الیحه بودجه سنواتی را ارانه نمی شد، مشاهد 
کردیم که در سال سوم خدمتگزاری دولت بودجه به 
وقت به مجلس ارائه نشد و با الزام مجلس بودجه دو 

دوازدهم پذیرفته شد.
این مسئله در برنامه پنجم و ششم هم مشاهد شد؛ 
آمدند، گفتند  کار  بر سر  وقتی  دوستان در دولت 
پنجم  برنامه  کردن  قابلیت  بر  مبتنی  کارها  سازو 
فراهم نشده است و در دو سال دوم اجرای برنامه 
توسعه، یک برنامه جایگزین را به نام »خروج از رکود 
تورمی« مطرح کردند و با این سیاست اجرایی نیز 
توفیق خاصی حاصل نشد و یک برنامه نیمه بسته 
بود زیرا عموما از برنامههای ارائه شده دولت به عنوان 
بستههای مختلف یاد می کند و یک نیم بستهای 
به  یا  و  رکود  از  برای خروج  در سال گذشته،  هم 
عبارتی رونق  بازار مطرح کردند؛ که اگر بخواهیم 
یک اندازه گیری واقعی از اجرا و نقش آن، که قرار 
بود در 6ماه سال در متن اقتصاد ملی تحول ایجاد 
کند را بررسی کنیم می بینیم که در پایان سال 95 با 
یک اندازه گیری دقیق حتی از این بسته حمایت از 

رونق، تحول و رونقی مشاهده نکردیم. 
به عبارتی اگر بررسی کنیم، بسیاری از بخشها دچار 
همان اقتصاد سیاسی شدند؛ و هر یک از وزارتخانه ها 
و  نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت  نفت،  وزرای  یا  و 
معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اقدامات خود را انجام دادند و هر 
کدام از آنها دو به دو مسوولّیتهای مشترکی داشتند. 
اقتصاد  به  اعتقادی  دولت  می گویند  کارشناسان   :

مقاومتی ندارد، نظر شما در این مورد چیست؟
شاه ویسی: هر چند نمونه بسیار زیادی در قلمرو 
اقتصاد ملی کشور با توجه به دولتی بودن اقتصاد 
وجود دارد، اما دولت باید حداقل، روندسازی را در 
پایه و  اقتصاد مردم  جهت حرکت دادن به سمت 
مردمی کردن اقتصاد شکل دهد و اتفاقا این اولویت 
ستاد  های  برنامه  به  الحاقی  ملی  طرح  آخرین 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پس از اصالحات دوره 
و  نقطه  آن  در  بسا  چه  بود؛  آن  ریزی  برنامه  اول 
مطالبه و دغدغه ای که حضرت آقا داشتند، در آن 
نقطه یک اوجی داشته باشیم و آن اقتصاد مردمی 
پایه است تا بتواند بر اقتصاد سیاسی و منسه ظهور 

در اقتصاد  ملی جمهور اسالمی ایران ایجاد کرد.
  آیا حضور هیئت های خارجی و عقد 
قراردادهای اقتصادی با اقتصاد مقاومتی 

مغایرت دارد؟
شاه ویسی: دولت یازدهم که تمام دغدغه مردم و 
مطالبات آنها در ایجاد رفت و آمد هیئت های خارجی 
و نهایتا انعقاد قراردادهایی که صرفا بخشی از منابع 
نقد شونده کشور را در اختیار خارجی ها قرار دهد 
به نظرم با روح اقتصاد مقاومتی و با بالفعل کردن 
ظرفیت ها و دستاوردهای ملی  در تفاوت و چالش 
است؛ چه بسا بسیاری شرکت های دانش بنیان در 
کشور داریم که می گویند با هیچ بانکی یا به عبارتی 
اکثر بانک ها کمتر از ما حمایت می کنند و بانک هایی 
هم که حمایت می کنند یا نرخ سود باالیی دارند و یا 
درخواست وثیقه های سنگین می کنند و نهایتا هزینه 
می شود  ایجاد  شرایطی  و  است  باال  منابع  تجهیز 
که محور دوم از سیاست های اقتصاد مقاومتی که 
دانشی کردن  اقتصاد در کشور است را به چالش می 
کشد. دولت، قبل از اینکه خیلی هیجانی و با شور 
نسبت به رفت و آمد هیئت های خارجی که کسی 
آن را نه نفی و نه شک می کند کمی هم نسبت 
رشد و پیشرفت محلی و منطقه ای را مورد نظر قرار 
دهد و بداند همان سرمایه گذار خارجی اول تکلیف 
اشتغال جوانان و حتی تکلیف بازنشستگان خود را 
هم با بازار های امثال بازار پر کشش ایران تنظیم 
می کند، اما سرمایه گذاری اصلی دولت نسبت به 
این رویکرد است، که قطعا هم محل هجمه و هم 
محل شتمه و هم نقد است و به نظر می رسد اگر 
قرار باشد سال جاری هم اینگونه اقدام شود نسبت 
به منافع ملی قطعا در پایان سال هم دچار خسارت 

خواهیم شد.
ستاد  تشکیل  خواستار  رهبرانقالب    
شدند،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 

هدف  به  رسیدن  به  ستاد  این  تشکیل 
اقتصادی مقاوم کمک کرد؟

شـاه ویسـی: انتظـار از قـرارگاه اقتصـاد مقاومتـی 
چـه بـوده؟، انتظـارات از فرمانـده قـرارگاه اقتصـاد 
مقاومتـی چیسـت. اگـر بـا نـگاه دولت نـگاه کنیم، 
کـه هیـچ  اتفاقـی نیافتـاده وهمـه چیز سـرجایش 
قـرار دارد، و اقتصـاد کشـور اقتصـاد مقـاوم اسـت، 
امـا زمانـی کـه  در مـورد شـاخص های شـفافیت، 
امنیت، رفاه، رشـد، پویایی، اشـتغال، موثر در تولید 
ملـی و صنعتـی صحبـت می کنیـم، اقتصـاد مقاوم 
کجـا اسـت. آن زمـان می گوینـد  دچـار چالـش 
هسـتیم، و بایسـتی آن را برطرف کنیم. دولتمردان 
هنـوز اصـرار دارنـد، بگویند در چند سـال گذشـته 
اتفاقاتـی رخ داده و مـا هنـوز نمی توانیـم سـر بلند 
کنیـم. بـا همـه صحبت هـا و همـه دغدغه هایی که 
دولتمـردان نسـبت بـه برجـام داشـتند و برطـرف 
شـد، هنـوز نتوانسـتیم اسـتفاده کنیـم. رئیس کل 
بانـک مرکزی پـس از برجام گفتند 1172الی سـی 
گشـایش یافـت، کـه 276 الـی سـی کارگـزاری و 
حـدود800 الی سـی گشـایش اعتبار بـود. آیا تمام 
دسـتاوردهایی کـه دولـت از آن صحبـت می کننـد 
و بـه جهـت شـکوفایی اقتصـادی نزدیـک بـه یک 
هزارالـی سـی اسـت و آن هـم  سـقف اعتبـار آن 
معلـوم نیسـت. در حالـی کـه در زمـان تحریم هـا 
هم می توانسـتیم الی سـی گشـایش کنیـم و فقط 
سـقف آن متفـاوت  بـود. سـقف آن چنـد میلیـون 
دالری و چنـد ده میلیـون دالر و باالتـر بود، آیا قرار 
اسـت ایـن گونه با درک و شـان و شـعوری عمومی  
مـردم و مخاطبـان صحبـت کنیـم؛ اگـر بخواهیـم 
واقـع بینانه تـر مبتنـی بـر دغدغه هـا و مطالبـات و 
فشـاری کـه بـه مـردم وارد می شـود، جـور دیگری 
اسـت. البتـه این هـا را اگر نقد منصفانـه نگاه کنیم 
بایسـتی به حدود بیسـت جلسـه سـتاد فرماندهی 
اقتصـاد مقاومتـی و جلسـات کارگـزاران بخشـی و 
نهـادی و طـرح و پـروژه هـا عنایـت باشـد ، لکـن 
مطلـع کالم ؛ در عدم پیشـروی و زمین گیر شـدن 
نیروهـای فعـال ، آمـاده و مقتدر و با نشـاط اقتصاد 

ملـی هـم در عرصـه عملیـات اقتصادی اسـت! 
  امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید 
باید  آن  تحقق  برای  است،  اشتغال  و 
دولت  وظیفه  و  داد  انجام  اقدامی  چه 

چیست؟
برنامه  تولید  در  خوبی  صورتگر  و  نقاش  بپذیریم 
هستیم!! اما در بازیگری و عمل به همان برنامه بی 

کیفیت و بعضا بی مسئولیت !! 
البتـه بارهـا گفتـه ایـم:  قابلیـت ، اسـتعداد ، منابع 
و مزیـت هـا یکـی از اسـطوره هـای اسـتوانه ای 
جغرافیـای اقتصـادی را در هـزاره برایمـان آمـاده 
نمـوده اسـت و بایسـتی تا نـوار طالیی ایـران عزیز 
برقـرار و پنجـره طالیـی جمعیـت بـاز مـی باشـد 
بهـره گیـری خـود را بسـامان کنیـم و شـاید اول 
کمـی توجه بـه منتقـدان و بعـد اصالح رونـدی بر 
اسـاس متغیرهـای پیشـران در متـن اقتصـاد ملی 

.چالـش هـای ثبـات و امنیـت و سـالمت اقتصادی 
از قبیـل ضعـف در امنیـت اقتصـادی و سـرمایه 
گـذاری ، رکـود تورمی ، نا اطمینانـی ، ناهماهنگی 
و بـی ثباتی سیاسـتی و ضعف در مدیریـت واردات 
فضـای فعالیت اقتصادی را مشـوش و غیر قابل اتکا 

خواهنـد سـاخت .
در سطح میانی ، چالش در سطح میانی ، چالش های 
فنریّت اقتصادی ، خوداتکایی و مشارکت همچون 
وابستگی اقتصاد به نفت ، وابستگی الگوی مصرف به 
خارج ، وابستگی تولید به خارج ، ضعف در دیپلماسی 
اقتصادی ، رواج اقتصاد غیر رسمی و قاچاق ، ضعف 
صحیح  اجرای  عدم   ، خوب  حکمرانی  شرایط  در 
هدفمندی یارانه ها ، وابستگی بودجه عمومی به نفت 
و ضعف نهادهای اجتماعی و مردمی مجموعاً آسیب 
پذیری اقتصادملی را موجب گردیده و از توان مقابله 

اقتصاد با شوک های خارجی می کاهند .
در سـطح َزبَریـن ، چالـش های رشـد ماننـد رقابت 
پذیـری انـدک تولید ، بهـره وری نامطلـوب عوامل 
تولیـد ،وجـود شـکاف سـرمایه انسـانی دانشـگاه و 
نیـاز صنعـت ،وجـود شـکاف دانـش فنی بـا جهان 
،ناکارامـدی نهـاد بـازار و بخـش خصوصی،ضعـف 
اقتصـاد دانـش بنیـان ، ضعـف ظرفیـت سـازی در 
بخـش نفـت ، فضای نامناسـب کسـب و کار ، عدم 
توسـعه بازارهـای مالـی ، عـدم کارایی نظـام بانکی 
و ضعـف قوانیـن و الزامـات نهـادی تولیـد مجموعا 
موجـب عملکرد ضعیف رشـد اقتصـاد ملی خواهند 
شـد . عملکـرد پاییـن رشـد نیـز بنیـان اقتصـاد را 
سسـت خواهـد کـرد و به دنبـال خود آسـیب های 
دیگـر را نیـز بازتولید خواهـد کرد و مجموعـاً الهام 
بخشـی اقتصـاد ملـی را بـا چالـش مواجـه خواهد 
اقتصـاد  کلـی  هـای  سیاسـت  .ارزیابـی  سـاخت 
مقاومتـی انجـام شـده در ایـن مقاله نشـان داد که 
اهـداف کالن عدالت اقتصادی ،سـالمت اقتصادی ، 
امنیـت اقتصادی ، اقتصـاد مردم پایـه ، خوداتکایی 
اسـتراتژیک ، فنریّت اقتصـادی ، تولید دانش بنیان 
، نفـوذ اقتصـادی و رشـد پویـا و بـا ثبـات محتـوی 
سیاسـت هـای ابالغی را شـکل می دهنـد و مدلول 
آنهـا هسـتند . بیشـترین بـار ایـن سیاسـت هـا بر 
محـور کالن فنریّـت اقتصـادی اسـت کـه البتـه از 
ایـن منظـر کـه عنـوان این سیاسـت ها بـه اقتصاد 
مقاومتـی متعلـق اسـت چنیـن نتیجـه ای دور از 

انتظـار هم نیسـت .
 پیشنهاد مشخص و مهم آن است که در سیاست 
گذاری برای اجرای این سیاست های کلی ، اهداف 
موضوعی مورد عنایت قرار گیرند و سعی شود در 
اجرا به صورتی متوازن عمل شود . نکته مهمتر آن 
است که اگرچه نمی توان تقدم و تاخر زمانی برای 
گام ها در پیاده سازی مشخص کرد ، لیکن توجه به 
سطوح سه گانه از اهمیت زیادی برخوردار است . لذا، 
سیاست ها به گونه ای باید تدوین و اجرا شوند که 
اهداف توانمندسازی ، پایدار سازی و الهام بخشی هر 
سه در عمل تحقق یابند ، با این توجه که هر سطح 
سیاستی مبنائی برای سطح سیاستی باالتر بوده و از 

این جهت اهمیت ویژه خواهد داشت .

کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  اشتغال  مشکل 
با  فرصت  اولین  در  باید  بعدی  دولِت  مسئوالن 

برنامه ریزی به این موضوع بپردازند.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان با ابراز خرسندی 
گرم  حال  در  کشور  در  انتخاباتی  فضای  اینکه  از 
شدن است، افزودند: ملت عزیز بدانند حضور در 
انتخابات در موضوع امنیت ملی تعیین کننده 
بیایند،  رأی  صندوقهای  پای  مردم  اگر  و  است 

کشور در امنیت باقی خواهد ماند.
افزودند: ترس  اطالعات موثق  به  استناد  با  ایشان 
خودداری  اصلی  علت  صحنه،  در  ملت  حضور  از 
و  از هر عمل  و گردن کلفت  وقیح  پررو،  دشمنان 
اقدام سخت در مقابل ایران است چرا که دشمنان 
از حضور مردم در صحنه، به معنای واقعی کلمه 

می ترسند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگر میان ملت و 
نظام فاصله بیفتد و مردم به صحنه نیایند، دشمنان 
این  که  چرا  دهند  می  انجام  بخواهند  کاری  هر 
کارها برای آنها خیلی هم سخت نیست همانطور 

که در جاهای دیگر دنیا این کارها را کرده اند.
رهبر انقالب با انتقاد از کسانی که حضور خود را 
می دانند،  کشور  از  جنگ  سایه  شدن  دور  باعث 
در  یا  می گویند  بعضی  می شنویم  گاهی  افزودند: 
گذشته گفته اند که وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا 
کردیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع 
کنیم، اما این حرفها درست نیست و واقعیت آن 
است که در تمامی سالهای متمادی، حضور ملت 
در صحنه، باعث رفع سایه جنگ و تعرض از 

سر ایران شده است.
ایشان، مهمترین مظهر این حضور ملی را شرکت 
در انتخابات خواندند و افزودند: هرگز نمی گویم به 
چه کسی رأی بدهید یا ندهید، اما اصرار دارم که 
در پای صندوق رأی حاضر باشید و به هر کسی 

تشخیص می دهید رأی دهید.
از  بخش  این  بندی  جمع  در  انقالب  رهبر 
و  نظام  کشور،  هرکس  کردند:  تأکید  سخنانشان 
امنیت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند، این 
حضور تعیین کننده شّر دشمن را از سِر کشور کم 

خواهد کرد.
ایشان با تجلیل از پیوندهای عمیق و همراهی مردم 
گذشته،  سال  چهل  دشواریهای  همه  در  نظام  با 
افزودند: پیشرفت، اقتدار، آبرو، عزت و نفوذ امروز 
جمهوری اسالمی در منطقه مرهون همراهی و 

همدلی ملت با نظام است.
ضرورت  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
فکر و تأمل و مشورت برای رأی دادن به نامزدها 
افزودند: هرکس براساس منطق و فکر، به نامزدی 
رأی دهد، حتی اگر در تشخیص اشتباه کرده باشد، 
نزد خداوند معذور است اما اگر سرسری و بی دقت 

انتخاب کند، پیش پروردگار و حتی وجدان خود 
عذری ندارد.

برای  مهم  نکات  این  بیان  از  پس  انقالب  رهبر 
مردم، به بیان چند توصیه به شش نامزد انتخابات 

پرداختند.
توصیه اول ایشان به نامزدها این بود که نیت خود 
را خدایی کنید و برای خدمت تالش کنید نه برای 
قدرت، چرا که هرکس برای خدمت به مردم بویژه 
طبقات ضعیف وارد میدان شود، هر حرف و حرکت 

او اجر و حسنه دارد.
دومین توصیه رهبر انقالب به نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، اعالم صریح حمایت از قشرهای 

ضعیف بود.
را  برنامه ها  و  شعارها  به گونه ای  افزودند:  ایشان 
مطرح کنید که همه بدانند با هدف اصلی حمایت 
از طبقات ضعیف وارد عرصه شده اید و حل این 

مشکل مهم برای شما در اولویت جدی قرار دارد.
نامزدها  به  دیگر خطاب  بار  اسالمی  انقالب  رهبر 
اگر مردم  بین خود و خدا عهد کنید که  گفتند: 
به  و  کنید  رعایت  را  اولویتها  دادند،  رأی  به شما 
مراقبت  به  نیاز  که  کنید  توجه  بیشتر  قشرهایی 

بیشتر دارند.
ایشان، »کار انقالبی و جهادی« را تنها راه سامان 
یافتن مشکالت کشور دانستند و افزودند: مردم و 
نامزدها بدانند که برای حل مشکالت موجود باید 
مثل یک جهادگر، کمر بسته ی خدمت بود و با کار 
»پرحجم و با کیفیت، مجاهدانه و انقالبی«، بن 

بست ها را شکافت و کشور را به پیش برد.
که  کسانی  از  انتقاد  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
می  توصیف  نظمی  بی  مترادف  را  بودن  انقالبی 
اصلی  خطوط  از  نظم  کردند:  خاطرنشان  کنند 
انقالبی گری یعنی سرگرم  انقالبی گری است، 
تشریفات و حاشیه و کارهای زرق و برق دار 
ناپذیر  خستگی  و  پایان  بی  تالش  و  نشدن 
برای حل مشکالت مردم و گشودن گره های 

تولید و کار و اشتغال با راههای میان بر.
به  سخنانشان  پایانی  بخش  در  انقالب  رهبر 
انتخابات  در  ذی ربط  دستگاههای  همه  مسئوالن 
اعم از وزارت کشور، شورای نگهبان، صدا و سیما 
و دیگر دستگاهها تأکید کردند: آرای مردم امانت 
امانت  این  مراقبت  و  احتیاط  نهایت  در  است؛ 
به  درازی  دست  اجازه  و  کنید  حفظ  را  سنگین 

احدی را ندهید.
بدون  و  استثنا،  بدون  دقیق،  رعایت  ایشان 
انتخاباتی  برگزاری  الزمه  را  قانون  رودربایستی 
این  و  خواندند  پروردگار  رضایت  مورد  و  مطلوب 
تکرار کردند:  را  اخیر خود  اساسی سالهای  جمله 
رأی مردم حق الناس است و اگر کسی به حق 
الناس تعرض کند، از عهده آن بر نخواهد آمد.
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حل مشکالت مردم در 
صدر اولویت ها

فکر  به  وقتی که  خودم  بنده  انقالب:  رهبر 
میشوم .  شرمنده  می افتم  بیکار  جوان  این 
باال  بیکاری  شهرستان ها  از  بعضی  در 
است... وقتی انسان این را می بیند شرمنده 
از  حقیر  بنده ی  شرمندگی  یعنی  میشود؛ 
مالحظه ی این آمار و مطالعه ی این حقیقت، 
میرود  بیکار  که  جوانی  آن  شرمندگی  از 
خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، 
بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم.

 
رکود و اشتغال دو مشکل عمده کشور

رهبر انقالب پیش از این بارها مسئله اقتصاد و در 
ذیل آن رکود و مسئله اشتغال را به عنوان اولویت 
اصلی کشور اعالم کرده بودند. از سالها پیش که 
در واکنش به گزارش وزیر بازرگانی دولت هشتم 
می گویند: »هر وقت شما حرف از واردات می زنید، 
این بند دل من می لرزد.« و چه در سالهای اخیر 
دائمی  تاکید  اقتصادی  مشکالت  حل  درباره  که 
ما  اقتصاد،  مسئله ی  »در  دارند:  همیشگی  و 
اقتصادی  مسائل  در  االن  کشور  داریم؛  مشکالتی 
امیدواریم حاال  است که  دچار مشکالت عمده ای 
انجام  بنا است  برنامه های دولت و کارهایی که  با 
بدهند، ان شاءا... این مشکالت برطرف بشود. عمده ی 
این مشکالت هم عبارت است از رکود و مسئله ی 
اشتغال، یعنی  بیکاری؛ اینها مهم ترین ها است. ما 
باید به اینها برسیم، باید به اینها توّجه بکنیم؛ یعنی 
مسئله ی رکود خیلی مهم است. اما حاال فراتر از 
این اولویت ها، حل مشکالت مردم را در صدر همه 
آن دغدغه مسئوالن  تبع  به  و  اولویت های کشور 
عنوان می کنند. گرچه راه حل بسیاری از مشکالت 
مردم هم در همین مسائل اقتصادی نهفته است: 
اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئوالن 
گوناگون، بتوانند در مسئله ی اقتصاد کارهای درست 
و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در 
مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای 
اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، مثل مسائل فرهنگی 

هم تأثیرگذار باشند. 
جلسات آسیب های اجتماعی در محضر 

رهبر انقالب
یک نشانه مهم برای اهمیت این رویکرد از سوی 
رهبر انقالب، برگزاری جلسات آسیب  های اجتماعی 
با حضور همه سران قوا، وزرای  ایشان  در محضر 
مرتبط و مسئوالن بلندپایه در حوزه های اجتماعی 
و دستور اکید ایشان بر پیگیری مشکالت مردم در 
این زمینه است: ما مردم را باید عائله ی خودمان 
ملت،  این  دیگر...   کشوریم  مسئولین  ما  بدانیم. 
این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله  ما 
است. به مسئله ی آسیب های اجتماعی در سطح 
کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل 
خانواده ی خود ما بود، آن جور نگاه می کردیم. اگر 
بنده یک بچه ی معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ 
اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته 
این  اگر  بکنید،  را  باشد چه حالی دارد؟ تصورش 
دختر از خانه ی دیگری هم فرار کرد، ما باید همان 
طبیعتاً  ولو  کنیم  تلقین  خودمان  به  را  احساس 
نداشته باشیم... ما باید به این قضیه در سطح جامعه 
حساس باشیم و به فکر عالج باشیم... ما در واقع 
به  اهتماممان  مثل  مردم  وضعیت  به  اهتماممان 

داخل خانواده ی خودمان باشد. 
وظیفه نیروهای مومن و انقالبی در برابر 

مشکالت مردم
اما وظیفه نیروهای مومن و انقالبی در قبال این 
رسالتی  چه  حزب اللهی  جوان  چیست؟  مسائل 
بر دوش خود احساس کند؟ جوانهای عزیز  باید 
ما بایستی این رویِِش مبارِک روحّیه ی انقالبی را 
ادامه بدهند. بحثها و جنجالها و حاشیه سازی ها و 
پرداختن به چیزهای کوچک و جزئی و مانند اینها 
مسئله ی کشور نیست؛ مسئله ی کشور، روحّیه ی 
انقالبی است؛ مسئله ی کشور، جهت گیری انقالبی 
مسئله ی  برنامه ریزی،  و  عملی  لحاظ  از  و  است؛ 
کرده ایم،  عرض  بارها  که  است  اقتصاد  کشور، 
و  کرده ایم  بارها عرض  که  است  علمی  پیشرفت 
اتّحاد و انسجام آحاد ملّت است که این را هم بارها 

عرض کرده ایم. اینها مسائل اصلی کشور است. 
راه حل عبور از مشکالت دربرابر دیدگان 

مسئوالن
راه عبور از همه ی مشکالتی که برای کشور محتمل 
است، چه در این دوره، چه در ده  سال دیگر، چه 
در پنجاه  سال دیگر، این است که کشور از درون 
مستحکم باشد. ببینید چه جوری استحکام حاصل 
اساس کار است؛  نظام،  استحکام داخلِی  میشود. 
هم استحکام سیاسی، هم استحکام اقتصادی، هم 
استحکام فرهنگی، و هم باالتر از همه استحکام 
روحی و روانی افراد، بخصوص نخبگان و بخصوص 
وجود  اگر  استحکام  این  کشور.  ارشد  مسئوالن 
نمی  تهدید  را  کشور  خطری  هیچ  باشد،  داشته 
کند. با این روحیه و با این هدف گذاری انتظار رهبر 
انقالب از مدیران جامعه و مسئوالن نیز مشخص 
است. اّوالً با گفتن و حرف زدن حل نمیشود؛ اقدام 
مشکالت  حلّ   ثانیاً  است.  الزم  عمل  و  ابتکار  و 
مجموعه ی اقتصادی کشور را در درون کشور باید 
پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید. 
و انتظارم کارهای فوق العاده است؛ یک کارهایی 
هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید 
انجام بدهید، البد هم انجام می دهید، بعد از این 
هم انجام می دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع 
کند؛... یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تالش 

مضاعف انجام بگیرد.

قفل بیکاری چند میلیونی 
با کدام کلید باز می شود؟

اقتصاد  سال  اقدام  فوری ترین   
مقاومتی: تولید - اشتغال

فعالیت دولت می گذرد،  از  در حالی که 4 سال 
آمارها حاکی از این است که کارنامه اشتغال زایی 
دولت مثبت نبوده است و متأسفانه بیکاری روند 
دراین  کارشناسان  از  بسیاری  و  داشته  صعودی 
تنها در میان  نه  بیکاری  باره معتقد هستند که 
یافته  افزایش  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  قشر 
است، بلکه به دلیل رکود حاکم بر تولید، تعداد 
زیادی از شاغالن موجود شغل خود را از دست 
داده و در جامعه بیکاران قرار گرفته اند. در چنین 
اشتغال در  ایجاد  باز هم دولت مدعی  شرایطی، 
طول فعالیت خود است و در مواقعی که مورد نقد 
قرار می گیرد، بی برنامگی خود را به گردن دولت 
قبل می اندازد. این در حالی است که تعداد زیادی 
از کارشناسان بازار کار طی چند ماه گذشته در 
ارزیابی عملکرد اشتغالی دولت تنها دلیل افزایش 
نرخ بیکاری را عدم برنامه ریزی دقیق و سیاست 
های نامطلوب در حوزه بازار کار و بی توجهی به 

تولید می دانند.
البته بسته های متعددی مانند طرح تکاپو، طرح 
حرکت، شناسایی ظرفیت های استانی و توجه به 
مشاغل خرد و کوچک در این مدت طراحی شد، 
اما به موفقیت نرسید و بعضاً دولتی ها علت عدم 
موفقیت این طرح ها را در گرو تأمین منابع مالی 

اعالم کردند.
شاید بخشی از این معضالت و مشکالت به نبود 
سیاست گذاری های  اما  بازگردد،  کافی  منابع 
نادرست در نظام بانکی و عدم توجه به بنگاه های 
تولیدی  نظام  تعمیق رکود در  به  تولیدی منجر 

حل  برای  اشتباه  به  دولت  شاید  و  شد  کشور 
بحران های موجود دست به دامن تقویت بانک ها 
شد، در حالی که بانک ها به جای عمل به وظایف 
قانونی و شرعی خود در انجام امور بانکداری، تنها 
محل  از  سود  کسب  و  تجاری  اقدامات  فکر  به 
پیشتاز  خصوصی  بخش  با  رقابت  و  بنگاهداری 

بودند.
تدبیر  دولت  فعالیت  دوران  تولید طی   وضعیت 
که  رفت  پیش  رکود  سمت  به  جایی  تا  امید  و 
مقام معظم رهبری طی سه سال متوالی )94 ، 
95 و 96( نسبت به وضعیت تولید هشدار جدی 
دادند. سال 94 با شعار »دولت و ملّت، همدلی 
و هم زبانی« در فرمایشات خود 10 مورد را برای 
بیان  سال  شعار  در  شده  مطرح  اهداف  تحقق 
گذشت.  کافی  توجه  بدون  متأسفانه  که  کردند 
محور اصلی تأکیدات ایشان برای برای پیشرفت 
اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت های درون کشور 
و درون مردم بود. رهبر معظم انقالب در همان 
تمام  محور  را  مقاومتی  اقتصاد  بر  تأکید  بیانات 
زمینه  آن  در  مطلوبی  تحقق  اما  دانستند  امور 

صورت نگرفت.
آغاز سال 94  در سخنرانی  رهبری  معظم  مقام 
درون کشور،  به  کنیم  نگاه  باید  فرمودند:   خود 
اقتصاد  این  است.  بسیار  درونی  ظرفیت های 
مقاومتی ای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم 
همه  استقبال  و  قبول  مورد  خوشبختانه  و 
صاحب نظران قرار گرفت یعنی من حتی یک نفر 
ندیدم  را  اجتماعی  و  اقتصادی  صاحب نظران  از 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست  به عنوان  را  آنچه  که 
است؛  همین  به  ناظر  کند  رد  او  شده،  مطرح 
که  وقتی  کشور.  درونی  امکانات  به  ناظر  یعنی 
از  خودت  زمین  برای  شما  که  نمی دهند  اجازه 
بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون 
زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج  آب آن 
همسایه بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد 

کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.
سال 94 با تمام کم و کاستی ها گذشت و رهبر 
»اقتصاد  شعار  با   95 بهار  در  انقالب  معظم 
مسئله  به  بازهم  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛ 
اقتصاد، رکود و بیکاری تأکید کردند. ایشان در 
اقتصاد،  مسئله ی  در  فرمودند:   خود  فرمایشات 
آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله ی 
تولید داخلی است؛ مسئله ی ایجاد اشتغال و رفع 
بیکاری است؛ مسئله ی تحرک و رونق اقتصادی و 
مقابله ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتالبه مردم 
است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس 
می کنند و مطالبه می کنند؛ و آمارها و اظهارات 
خود مسئولین هم نشان می دهد که این مطالبات 
مردم و این خواسته های مردم بجا و به مورد است.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل 
مسئله ی  بخواهیم  کنیم،  حل  را  داخلی  تولید 
مهار  را  گرانی  بخواهیم  کنیم،  حل  را  بیکاری 
کنیم، عالج همه ی اینها در مجموعه ی مقاومت 
اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. 
اقتصاد مقاومتی شامل همه ی اینها است. می شود 
با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ می شود 
به جنگ رکود رفت؛ می شود گرانی را مهار کرد؛ 
می شود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی 
کرد؛ می شود فرصت های بسیاری را برای کشور 
استفاده کرد؛ شرطش  از فرصت ها  و  ایجاد کرد 
این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تالش 

انجام بگیرد.

  مطالبه از مسئوالن تمرکز بر تولید و 
اشتغال است

وضعیت بیکاری تا جایی روند رو به رشد داشته 
است که حتی چند ماه گذشته نیز مقام معظم 
رهبری با تأکید بر اینکه »اقتصاد«، یک موضوع 
مجلس،  نمایندگان  کردند:   تاکید  است،  اصلی 

اقتصاد مقاومتی بسیار  در خصوص عملی شدن 
اقدامات  مسیر  می توانند  زیرا  تأثیرگذار هستند، 
اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار 
دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه 

کنند.
رهبر فرزانه انقالب با تاکید بر لزوم حل مشکل 
از  نظام  خجالت  اینکه  بیان  و  اشتغال  و  رکود 
خانواده اش  در  وی  شرمندگی  از  جوان  بیکاری 
بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند 

درباره حل این مشکالت اقدام کنند.
ایشان با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و روند 
»اقتصاد  سال  را   96 سال  بیکاری،  رشد  به  رو 
نامیدند و فرمودند:   تولید ــ اشتغال«  مقاومتی: 
اشتغال  و  تولید  بر  تمرکز  مسئوالن  از  مطالبه 
است. همچنین معظم له تأکید کردند:  مسئوالن 
اما  دادند،  انجام  خوبی  کارهای  قبل  سال  در 

فاصله زیادی با انتظارات وجود دارد.
را  مقاومتی«  »اقتصاد  نام  به  توجه  ایشان، 
مؤثر  اقتصادی  معضل  حل  برای  به تنهایی 
وضع  عالج  و  راه حل  خصوص  در  و  ندانستند 
کنونی اقتصاد، افزودند:  عالج، در تقسیم کردن 
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز 
همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و 
این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و 

اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.
ضرورت،  همین  اساس  بر  انقالب،  معظم  رهبر 
نقاط  این  روی  بر  برنامه ریزی  و  تمرکز  گفتند: 
و  مسئولین  از  مردم  و  رهبری  مطالبه  کلیدی 
و  چشمگیر  موفقیت های  آمدن  پدید  موجب 
محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان 

سال به مردم گزارش کنند.
به اعتقاد کارشناسان بازار کار اولین گام اساسی 
سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  که  است  این 
چیست.   96 سال  شعار  تحقق  راهکار  بدانند 
فارغ  تربیت  برای  خود  راه  به  دانشگاه ها  اینکه 
التحصیالن بیکار ادامه دهند و در صدور هزاران 
مدرک دانشگاهی با یکدیگر رقابت کنند و دولت 
بیکاری  درباره  کلی  مباحث  برخی  بیان  به  نیز 
اندکی اشتغال  نیز  بپردازد و هر ساله  و اشتغال 
اقتصاد  میلیونی  بیکاری  از  ِگِرهی  شود،  ایجاد 

ایران باز نخواهد کرد.

و  متوسط  تولیدی  بنگاه های  از  حمایت 
بنگاه های  فعالیت های  تقویت  کوچک، 
خام فروشی،  کاهش  نهضت  دانش بنیان، 
واردات  کاهش  سرمایه گذاری،  تسهیل 
کاالهای مصرفی، مبارزه با قاچاق، حمایت از 
کارگر ایرانی و مصرف کاالی داخلی، پرهیز 
از اسراف و صحت عمل در تجارت خارجی 
راهکاری  ده  ایران،  ملت  آبروی  حفظ  برای 
است که در فرمایشات قبلی رهبر معظم انقالب 
در شرایط  بود. می طلبد که  تأکید شده  آنها  به 
فعلی مسئوالن با تکیه بر این سیاست ها مطالبه 

رهبری را اجابت کنند.

مردم دغدغه اصلي 
رهبرانقالب

»مـــردم« کلیـــدواژه اي اســـت کـــه در 
چهـــل و نـــه ســـخنراني رســـمي رهبـــر 
ــن و  ــم  تریـ ــال 1395 از مهـ ــالب در سـ انقـ
پربســـامدترین محورهـــاي آن بـــوده اســـت. 
ــدر  ــه در صـ ــم کـ ــري هـ ــات دیگـ موضوعـ
و  بیانـــات  اصلـــي  محورهـــاي  فهرســـت 
ــرار میگیرنـــد از  ــر انقـــالب قـ مواضـــع رهبـ
جملـــه اقتصـــاد مقاومتـــي، تولیـــد ملـــي و 
انقالبیگـــري کـــه در ارتبـــاط مســـتقیم بـــا 
نقـــش مـــردم و تکلیـــف متقابـــل حکومـــت 
ــد.  ــرار گرفته انـ ــد قـ ــورد تاکیـ ــردم مـ و مـ
در نـــگاه امـــام و رهبرانقـــالب مـــردم 

هســـتند. مســـئولین  ولي نعمـــت 
حاکمـــان از صـــدر تـــا ذیـــل، همـــه نوکـــر 
ـــن  ـــاس همی ـــر اس ـــد.  ب ـــزار مردمن و خدمتگ
مردم ســـاالر  نظـــام  در  بنیادیـــن  اصـــل 
ــت  ــاص وضعیـ ــرایط خـ ــه شـ ــي و البتـ دینـ
زندگـــي مـــردم در ســـال 95 بخـــش عمـــده اي 
ــه ي  ــوص در نیمـ ــان به خصـ ــات ایشـ از بیانـ
ـــي  ـــع زندگ ـــوع »وض ـــه موض ـــال، ب دوم س
ـــدات  ـــن تأکی ـــت. ای ـــاص یاف ـــردم« اختص م
ـــه  ـــبت ب ـــام نس ـــنگین نظ ـــئولیت س ـــق مس عم
وضـــع زندگـــي مـــردم را گوشـــزد مینمـــود، 

تـــا حـــدي کـــه ایشـــان تأکیـــد کردنـــد:
در  مســـئولیت  »احســـاس  اگـــر 
ـــالش  ـــه ي کار و ت ـــئوالن« و »دغدغ مس
و هدف گرایـــي و مجاهـــدت« نباشـــد از 
ــارج  ــالمي خـ ــت اسـ ــاي حکومـ چارچوب هـ

یم. شـــده ا
ــود  ــد خـ ــوان، ماننـ ــکاري جـ ــي از بیـ وقتـ
آن جـــواِن در داخـــل خانـــه  شـــرمنده 
بـــه  نســـبت  و  مي شـــوند  خجلـــت زده  و 
ــر  ــاد و دختـ ــد معتـ ــه فرزنـ ــوده اي کـ خانـ
ـــر  ـــه  اگ ـــراري دارد همـــان حســـي را دارد ک ف
خـــودش یـــک بچـــه ي معتـــاد یـــا دختـــر 
ـــش  ـــي دل ـــت وقت ـــي داش ـــه  م ـــراري از خان ف
ــتان  ــردم خوزسـ ــس مـ ــواي تنفـ ــراي هـ بـ
خـــون اســـت و در قبـــال وضعیـــت مـــردم 
آرام  سیستان وبلوچســـتان   ســـیل زده 
نمـــي گیـــرد. از یک ســـو ابعـــاد شـــخصیتي 
ــر  ــه رهبـ ــود را »نـ ــه خـ ــه کـ ــام جامعـ امـ
کـــه خدمتگـــزار جامعـــه میدانـــد بـــراي 
ــویي  ــد و از سـ ــده اي رخ مینمایـ ــر بیننـ هـ
ــوان  ــز به عنـ ــت« را نیـ ــان معیشـ »آرمـ
وظیفـــه ي  و  انقالبـــي  ارزش  یـــک 
تخلف ناپذیـــر دولتهـــا متذکـــر مـــي گـــردد.

مسئوالن برای ایجاد اشتغال شب و روز نشناسند

 پرداختن به واحدهای تولیدی کوچک و زود بازده
مـن بارهـا در سـخنرانی ها تکـرار کـرده ام، مسـئولین عزیـز کشـور در زمینـه ی مسـائل اقتصـادی 
بپردازنـد بـه واحدهـای تولیـدی کوچـک و متوّسـط. مـا چنـد صـد هـزار از ایـن واحدهـا در کشـور 
داریـم. اینهـا را احیـا بکننـد، اشـتغال بـه وجـود می آیـد، ابتکار بـه وجود می آیـد.االن چندیـن هزار 
کارگاه و کارخانه ی متوّسـط و کوچک در کشـور هسـت؛ اگرچنانچه این آمار درسـت باشـد، خسارت 
اسـت. آن چیـزی کـه در متـن جامعه اشـتغال و تحـّرک ایجاد می کنـد و طبقات پاییـن را بهره مند 

مـی کنـد، همیـن صنایـع کوچک و متوّسـط اسـت؛ اینهـا را تقویـت کنند و پیـش ببرند. 

  نشان دادن راه های جستجوی کار به مردم
مـا همـه مسـئولیم بایـد بـرای گسـترش اشـتغال فکـری کنیـم. یـک مسـئلۀ دیگـر، ایجـاد مجاری 
درسـت کار اسـت؛ کـه ایـن یـک حـرف اسـت، یک کلمـه اسـت، منتهـا کار خیلـی بـزرگ و مهّمی 
اسـت؛ مجـاری کار را بایسـتی مـا به وجـود بیاوریـم. وقتی راجـع به کار و اشـتغال صحبت می شـود 
و تشـویق مـی کنیـم طـرف مقابل می گویـد خب، آقا مـن بیکارم، چـه کار کنم؟ راه های جسـتجوی 

کار را مـا بایسـتی بـه مردم نشـان بدهیم. 

  خرید کاالی داخلی توسط دستگاه های دولتی

دولـت تصمیـم بگیـرد در هیچ یـک از چیزهایـی کـه مصرف میکنـد، از قلـم و کاغذ روی میـز گرفته 
تـا ساختمان سـازی تـا بقّیـه ی چیزهـا، هرآنچـه در داخـل قابـل تولیـد اسـت، خـودش را از خـارج 
ممنـوع کنـد، بر خـودش حرام کند. آسـان گرایی و سـهل گرایی - سـهل گرایی آن روی خـوِب قضّیه 
اسـت - و خـدای نکـرده سوءاسـتفاده؛ جلوی اینها را بایسـتی مسـئولین دولتـی بگیرند. و مـا این را 

هـم تجربـه کردیـم، امتحـان کردیـم و یک جاهایـی دیدیم. 

 پرهیز از خرید کاالی خارجِی دارای مشابه داخلی
محصــوالت داخلــی را مــردم مصــرف کننــد؛ نرونــد دنبــال ایــن نشــانه ها. حــاال ُمــد شــده اســت 
ــد ســراغ مصــرف تولیــدات داخلــی. آن  ــد چیســت! بروی ــد فــالن؛ بَِرن ــد« اســت، بَِرن بگوینــد »بَِرن
ــران، خارجــِی آن را  ــت ای ــِب تمــام، ملّ ــا تعّص ــه و ب ــی دارد، متعّصبان ــه مشــابه داخل ــی ک چیزهای
ــا  ــی م ــه، وقت ــم؛ خــب بل ــّده ی خــاص نمیگوی ــک ع ــرای ی ــط ب ــن فق ــن را م ــد. ای مصــرف نکنن
میگوییــم، یــک عــّده متدیّنیــن فــوراً گــوش میکننــد حــرف را، پیغــام هــم میدهنــد فــالن چیــز 
راکــه خارجــی اســت بخریــم؟ فــالن چیــز را نخریــم؟ مــن ایــن حــرف را بــرای هرکســی میگویــم 
کــه بــه ایــران عالقه منــد اســت، بــه آینــده ی کشــور عالقه منــد اســت، بــه فکــر بّچه هــای خــودش 
اســت کــه بنــا اســت فــردا در ایــن کشــور زندگــی کننــد. شــما مصنوعــات خارجــی را کــه مصــرف 
ــه اینکــه حجــم آن بنــگاه خارجــی، آن کارگــر خارجــی، آن  میکنیــد، در واقــع کمــک میکنیــد ب
ســرمایه دار خارجــی، مــدام بیشــتر بشــود و تولیــد داخلــی ضربــه بخــورد، شکســت بخــورد. ایــن 
ــم  ــا ه ــم  ، دولتی ه ــد میگوی ــادی دارن ــارف زی ــانی که مص ــردم، بخصــوص آن کس ــه ی م ــه هم را ب
ــاختمانها، در  ــه در س ــی ای ک ــیاء مصرف ــی، در اش ــارف دولت ــم در مص ــا ه ــور؛ دولتی ه همین ج
چیزهــای گوناگــون مصــرف مــی کننــد، حتمــاً مالحظــه کننــد تولیــد داخلــی را مصــرف کنیــد.
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اگر صندوق رأی نباشد

شـاید بتوان گفـت بزرگ تریـن و مهم ترین کاری 
کـه حضـرت امـام خمینـی رحمۀ اهلل علیـه انجـام 
بـر  بنـای یـک نظـم مدنـی - سیاسـی  دادنـد، 
اسـاس عقالنیـت اسـالمی بـود. این نظـم مدنی- 
سیاسـی دو پایـه ی اساسـی دارد: یکـی سـپردن 
کار کشـور بـه مـردم از طریـق مردم سـاالری و 
انتخابـات، و دیگـری انطبـاق کارهـا بـر مبنـای 
اول  از  امـام  علـت  به همیـن  اسـالمی.  شـریعت 
اعـالم کـرد کـه مـردم بایـد نظـر بدهنـد؛ چه در 
اصـل انتخـاب جمهوری اسـالمی، چـه در تدوین 
قانـون اساسـی، چـه در پذیـرش آن قانونـی کـه 
در مجلـس خبـرگان تصویـب شـده بـود، چه در 
انتخـاب رئیس جمهـور، چـه در انتخـاب مجلس. 
بـه همیـن جهـت، »صندوق هـای رأی« در نظـام 
جمهوری اسـالمی همیشـه اهمیت داشـته است. 
امـا پاسـخ به اینکـه چـه عواملی موجـب اهمیت 
انقـالب  فقیـد  بنیانگـذار  نـزد  در  موضـوع  ایـن 
می شـود را در سـه مؤلفـه ی زیرمی تـوان یافـت:
۱. افزایـش اعتبـار الگوی مردم سـاالری 
درمقابـل  نـاب  اسـالم  جنـگ  بـرای  دینـی: 
اسـالم های تقلبـی، افزایش اعتبار الگوی سیاسـی 
اسـالم نـاب می توانـد تقلبی بـودن برداشـت های 
معـارض از اسـالم را بـرای افـکار عمومـی جهـان 
اسـالم  از  مـدل  سـه  روزهـا  ایـن  کنـد.  برمـال 
سیاسـی در منطقـه و جهـان تـالش می کننـد تا 
خـود را بـه عنـوان الگـوی مطلـوب ارائـه دهنـد: 
اسـالم تکفیری، اسـالم سـکوالر و اسـالم عقالنی 
)کـه معرف آن مردم سـاالری دینی ایران اسـت(. 
اسـالم تفکیـری فاقـد هرگونـه عقالنیتـی اسـت 
و توجهـی بـه خواسـت و رأی مـردم در انتخـاب 
اقدامـات  و  فعالیت هـا  آن  به تبـع  و  حاکمـان 
توجهـی  نیـز  سـکوالر  اسـالم  نـدارد.  کشـوری 
بـه مبانـی شـریعت اسـالمی بـرای انجـام کارهـا 
انقـالب مصـر، در  اردوغـان در روزهـای  نـدارد. 
انقالبیـون آن  بـه  اظهارنظـری پرحاشـیه حتـی 
کشـور پیشـنهاد کـرده بـود کـه قانـون اساسـی 
بـر مبنـای سکوالریسـم  خـود را ماننـد ترکیـه 
بنویسـند و حکومتی سـکوالر تشـکیل بدهند. اما 
همـان ایـام، یکـی از متفکرین غربـی اظهارنظری 
کـرد کـه بعدهـا رهبـر انقالب نیـز در سـخنرانی 
»اگـر  او،  نظـر  از  کردنـد.  اشـاره  آن  بـه  خـود 
مسـلمانان از دو چیز آگاه شـوند همـه ی تابوهای 
غرب در هم خواهد شکسـت: یکی قانون اساسـی 
جمهوری اسـالمی اسـت کـه نشـان دهنده ی هم 
مردمی بـودن حکومـت اسـت و هـم دینـی بودن 
آن، و دیگـری کارنامـه ی موفقیت هـای علمـی و 
اقتصـادی و سیاسـی و نظامی جمهوری اسـالمی.

2. دمیـدن یـک نفـس تـازه بـه ملت: 
از طریـق انتخابـات، مـردم مبتنـی بـر دغدغه هـا 
و مطالبـات خـود رأی می دهنـد و در نتیجـه ی 
مختلـف  سـالئق  و  رویکردهـا  بـا  دولت هـا  آن، 
سـال های  ایـن  طـول  »در  می آینـد.  کار  روی 
ذائقه هـای  و  گوناگـون  دولت هـای  متمـادی، 
سیاسـی گوناگـون بـر سـر کار آمدنـد، چـه در 
مجلس با سـالئق سیاسـی مختلف، چـه در قوه ی 
مجریـه بعضی هـا حّتـی با اصـول نظـام زاویه هم 
داشـتند؛ لیکـن ظرفیت عظیم نظـام، بدون اینکه 
ناشـکیبائی نشـان بدهـد، توانسـته اسـت همه ی 
ایـن مسـائل را از سـر بگذرانـد؛ توانسـته اسـت 
همـه ی ایـن مشـکالت را در خـود حـل و هضـم 

کنـد؛ بـه خاطـر حضور مـردم.
3. تأمیـن امنیـت کشـور: تأمیـن امنیـت 
از  و  اصلـی حکومت هـا  وظایـف  از  یکـی  مـردم 
نیازهـای مهـم جامعـه بـرای زندگی مردم اسـت. 
بـه هر میـزان که مشـارکت مردمـی در انتخابات 
باالتر باشـد، دسـت اندازی و دخالـت بیگانگان در 
امـور داخلـی کشـورها نیز کمتر خواهد شـد، چرا 
کـه می داننـد ایـن نظـام سیاسـی از پشـتوانه ی 
بـرای  مردمـی باالیـی برخـوردار اسـت و طبعـاً 
حـل چالش هـا و مشـکالتی کـه دشـمن خارجی 
ایجـاد می کنـد اسـتحکام جامعـه قوی تـر خواهد 
شـد. به عنـوان مثـال درسـت چنـد روز مانـده به 
انتخابات ریاسـت جمهوری 88، دولـت آمریکا  که 
ناامیـد از برگـزاری یـک انتخابـات سـرد در ایران 
شـده بـود و خـود را منفعـل می دیـد، نامـه ای به 
رهبـر انقـالب نوشـت و در آن به صراحـت اعـالم 
غـرب  منطقـه ی  در  موضوعـی  هیـچ  کـه  کـرد 
ایـران حـل نخواهـد شـد.  آسـیا بـدون حضـور 
آنهـا بـه خوبی متوجـه اقتـدار ایـران در عرصه ی 

بین المللـی شـده بودنـد.
 خـب، امروز این نظام اسـالمی اسـت کـه  امنّیت 
کشـور را حفظ و پیشـرفت کشـور را تسریع کرده 
اسـت، بـه ایـن ملّـت عـّزت داده اسـت؛ اینها که 
دیگـر قابـل انـکار نیسـت، پـس وارد ایـن میدان 
بشـوید بـرای عّزت بخشـیدن بـه ایـران و ایرانی، 

برای اسـتمرار امنّیـت ملّی.
 بـا ایـن توضیحـات قابـل تصـور اسـت کـه اگـر 
صندوق هـای رأی نباشـند، یـا باشـند و عـده ای 
بـه آن احتـرام نگذارنـد آن چنان کـه در فتنـه ی 
88 اتفـاق افتـاد، چه بالیی بر سـر کشـور خواهد 

مد؟ آ

سیاست های کلی انتخابات

مجلــس  انتخاباتــی  حوزه هــای  تعییــن  1ـ 
شــورای اســالمی و شــوراهای اســالمی بــر مبنای 
جمعیــت و مقتضیــات اجتناب ناپذیــر به گونــه ای 
ــن  ــی و همچنی ــت انتخابات ــر عدال ــه حداکث ک

ــردد. ــم گ ــا فراه ــردم از نامزده ــناخت م ش
2ـ برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
بــه صــورت دو مرحلــه ای در صــورت عــدم 

ــه اول. ــی در مرحل ــاب قانون ــب نص کس
3ـ بهره منــدی داوطلبــان در تبلیغــات انتخاباتــی 
ــات در هــر  ــا امکان ــر متناســب ب ــا تقســیم براب ب
انتخابــات حســب مــورد از صــدا و ســیما و 
ــات  ــانه ها و امکان ــر رس ــازی و دیگ ــای مج فض

ــور. ــی کش ــی و عموم دولت
4ـ تعییــن حــدود و نــوع هزینه هــا و منابــع مجاز 
و غیرمجــاز انتخاباتــی، شفاف ســازی منابــع و 

ــکل های  ــان و تش ــی داوطلب ــای انتخابات هزینه ه
و  بــه مراجــع ذی صــالح  اعــالم  و  سیاســی 
اعمــال نظــارت دقیــق بــر آن و تعییــن شــیوه و 

ــی. ــات مال ــا تخلف چگونگــی برخــورد ب
تهدیــد،  تخریــب،  هرگونــه  ممنوعیــت  5ـ 
از  خــارج  وعده هــای  و  فریــب  تطمیــع، 
اقــدام مغایــر  اختیــارات قانونــی و هرگونــه 
امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه قومــی و مذهبــی در 

انتخاباتــی. تبلیغــات 
ــات  ــت و امکان ــتفاده از حمای ــت اس 6ـ ممنوعی
بیگانــگان اعــم از مالــی و تبلیغاتــی توســط 
به موقــع  برخــورد  و  احــزاب  و  نامزدهــا 

ذی ربــط. دســتگاه های 
ــی  ــات انتخابات ــم و تخلف ــگیری از جرای 7ـ پیش
ــی،  ــع مل ــون، مناف ــر قان ــدام مغای ــه اق و هرگون
و رســیدگی  ملــی  امنیــت  و  ملــی  وحــدت 
ســریع و خــارج از نوبــت حســب مــورد بــه آنهــا 
ــی و  ــی و تبلیغات ــی، مال ــم امنیت ــژه جرای به وی

ــان. ــد داوطلب ــی ض ــات تخریب اقدام
و  آگاهــی  و  شــناخت  ســطح  ارتقــاء  8ـ 
هنجارهــای  ترویــج  و  عمومــی  آموزش هــای 
انتخاباتــی و نهادینــه کــردن آن در فرهنــگ 
عمومــی و تعییــن قواعــد و ضوابــط رقابــت 
ــش مشــارکت  ــور افزای ــه منظ ــالم ب سیاســی س
ــردم و کمــک  ــا نشــاط م ــه و ب و حضــور آگاهان

ــح. ــاب اصل ــه انتخ ب
9ـ تعییــن چارچوب هــا و قواعــد الزم بــرای 
و  احــزاب  مســؤوالنه  و  قانونمنــد  فعالیــت 
تشــکل های سیاســی و اشــخاص حقیقــی در 
ــی  ــول و مبان ــر اص ــی ب ــات مبتن ــه انتخاب عرص
ــوی  ــه نح ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــام جمه نظ
ــش  ــه افزای ــر ب ــی منج ــای انتخابات ــه رقابت ه ک
مشــارکت آگاهانــه، اعتمــاد، ثبــات و اقتــدار 

ــود. ــام ش نظ
بــا  -همــراه  شایســته گزینی  ارتقــاء  10ـ 
ــان  ــاب داوطلب ــب- در انتخ ــازی مناس زمینه س
تــراز شایســته جمهــوری اســالمی ایــران و دارای 
ــوط از  ــگاه مرب ــا جای ــب ب ــی متناس ویژگی های

ــق: طری
1ـ10ـ تعییــن دقیــق معیارهــا و شــاخص ها 
داوطلبــان  اختصاصــی  و  و شــرایط عمومــی 
در چارچــوب قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر 
شایســتگی  و  جســمی  علمــی،  کارآمــدی 
ــد  ــوط و تعه ــؤولیت های مرب ــا مس ــب ب متناس
ــون  ــالمی و قان ــام اس ــالب و نظ ــالم، انق ــه اس ب
اساســی به ویــژه التــزام بــه والیــت فقیــه و 

ســالمت اخالقــی - اقتصــادی.
ــتگی  ــی و شایس ــه توانای ــایی اولی 2ـ10ـ شناس
ــیوه های  ــه ش ــام ب ــه ثبت ن ــان در مرحل داوطلب
ــات. ــر انتخاب ــا ه ــی و متناســب ب مناســب قانون

3ـ10ـ بررســی دقیــق و احــراز شــرایط الزم 
ــان  ــی زم ــا پیش بین ــا ب ــرای صالحیــت نامزده ب
انتخابــات  هــر  قانــون  چارچــوب  در  کافــی 
و  ذی صــالح  مراجــع  از  اســتعالم  طریــق  از 

آنهــا. به موقــع  و  مســؤوالنه  پاســخگویی 
ــل  ــه حداق ــرای ب ــات الزم ب 4ـ10ـ اتخــاذ ترتیب
ــان شــاغل. رســاندن ممنوعیــت حضــور داوطلب

5ـ10ـ تعریــف و اعــالم معیارهــا و شــرایط 
ــی  ــی، مذهب ــل سیاس ــخیص رج ــرای تش الزم ب
و مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهــای ریاســت 

جمهــوری توســط شــورای نگهبــان.
11ـ نظــارت شــورای نگهبــان بــر فرایندهــا، 
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــل انتخاب ــاد و مراح ابع
ــرگان  ــس خب ــالمی و مجل ــورای اس ــس ش مجل
رهبــری از جملــه تأییــد نهایــی صالحیــت 
ــا  ــد ی ــه شــکایات و تأیی ــان، رســیدگی ب داوطلب
ــالمت  ــن س ــور تأمی ــه منظ ــات ب ــال انتخاب ابط

انتخابــات، جلــب مشــارکت حداکثــری و تأمیــن 
ــا: ــدگان ب ــان و رأی دهن ــوق داوطلب حق

شــفاف،  ســازوکارهای  تعییــن  1ـ11ـ 
فراهــم  و  اطمینان بخــش  و  زمان بندی شــده 
ــا  ــدگان آنه ــا نماین ــان ی ــور داوطلب ــردن حض ک

در تمــام مراحــل.
2ـ11ـ پاســخگویی مکتــوب در خصــوص دالیــل 
ــان در  ــت داوطلب ــات و رد صالحی ــال انتخاب ابط

صــورت درخواســت آنــان.
در  نویــن  فناوری هــای  از  بهره گیــری  12ـ 
و  ســرعت  شــفافیت،  حداکثرســازی  جهــت 
ســالمت در اخــذ و شــمارش آراء و اعــالم نتایــج.

حســن  بــرای  الزم  ســازوکار  تعییــن  13ـ 
ــت قســم نامه،  ــی، رعای ــف نمایندگ اجــرای وظای
ــادی و  ــی، اقتص ــتفاده مال ــری از سوءاس جلوگی
اخالقــی و انجــام اقدامــات الزم در صــورت زوال 
ــس  ــی مجل ــدان شــرایط نمایندگ ــا کشــف فق ی

در منتخبــان.
در  انتخابــات  قوانیــن  نســبی  ثبــات  14ـ 
ــدادن  ــر ن ــی و تغیی ــت های کل ــوب سیاس چارچ
ــه ضــرورت و  ــر ب ــه، مگ ــدت معتناب ــرای م آن ب
ــل دوســوم  ــا رأی حداق ــرات ب ــب تغیی ــا تصوی ب

ــالمی. ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــات و  ــالمت انتخاب ــداری از آزادی و س 15ـ پاس
ــت از آراء  ــراد و صیان ــه اف ــاب آزادان ــق انتخ ح
مــردم به عنــوان حق النــاس در قانون گــذاری، 
نظــارت و اجــرا و نیــز رعایــت کامــل بی طرفــی 
از ســوی مجریــان و ناظــران و برخــورد مؤثــر بــا 

ــان. خاطی
ــوای  ــلح، ق ــای مس ــت ورود نیروه 16ـ ممنوعی
ســه گانه اعــم از وزارتخانه هــا و دســتگاه های 
ــی،  ــی و امنیت ــا، دســتگاه های اطالعات ــه آنه تابع
دولتــی  شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها، 
دســته بندی های  در  عمومــی  نهادهــای  و 
ــداری از  ــی و جانب ــی انتخابات ــی و جناح سیاس

ــان. داوطلب
جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  اجــرای  17ـ 
ــرگان  ــس خب ــالمی، مجل ــورای اس ــس ش مجل
ــتا  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــری و ش رهب
توســط وزارت کشــور و زیرنظــر هیــأت اجرایــی 
مرکــزی انتخابــات بــه ریاســت وزیــر کشــور، کــه 
ــن  ــف آن و همچنی ــأت و وظای ــن هی ــب ای ترکی
ــی اســتانی  ــف هیأت هــای اجرای ترکیــب و وظای

ــد. ــخص می کن ــون مش ــتانی را قان و شهرس
برگــزاری  همزمانــی  و  تاریــخ  تنظیــم  18ـ 
ــه  ــه فاصل ــه ای ک ــی به گون ــای عموم انتخابات ه
برگــزاری آنهــا حــدود دو ســال باشــد و مراحــل 
و ســازوکار اجرایــی آن تــا حــد امــکان یکســان و 

ــرد. متحــد صــورت پذی

انتخابات، اقتصاد و معیشت

میان  است  ممکن  اول  نگاه  در  اگرچه 
برقرار  ارتباطی  معیشت  مسأله  و  انتخابات 
نباشد، اما در اصل، انتخابات به عنوان بزنگاه 
و گرانیگاه چرخش نخبگان و مدیران، نقش 

مهمی در مسأله معیشت دارد.
مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران 
حرم مطهر رضوی)علیه السالم(، »مسائل معیشتی 
مهم  موضوع  دو  را  »انتخابات«  و  اقتصادی«  و 
حل  ضرورت  بر  تأکید  با  و  96دانستند  سال 
متدین،  مدیریت های  سایه  در  کشور  مشکالت 
انقالبی، کارآمد و پرانگیزه، وجود برخی ضعف ها 
در اداره کشور را مربوط به مدیریت ها، کمبودها 
و ناتوانی های برخی مدیران و نه حرکت عمومی 
نظام اسالمی دانستند. ایشان در ادامه بر ضرورت 
مدیریت انقالبی، فعال و پرتحرک تأکید و آن را 
مایه ی پیشرفت و پویایی در سالیان اخیر دانستند.
میان  می توان  شد،  گفته  آنچه  به  باتوجه 
برقرار  ارتباط  معیشت«  مسأله  و  »انتخابات 
و  ناکارآمدی ها  که  اساس  براین  بویژه  کرد؛ 
و  ناکارآمد  مدیران  به  مربوط  موجود  ضعف های 
اول  نگاه  در  اگرچه  درواقع،  است.  تحرک  فاقد 
معیشت  مسأله  و  انتخابات  میان  است  ممکن 
انتخابات  اصل،  در  اما  نباشد،  برقرار  ارتباطی 
و  نخبگان  چرخش  گرانیگاه  و  بزنگاه  عنوان  به 
مدیران، نقش مهمی در مسأله معیشت دارد؛ زیرا 
کیفیت اداره اقتصاد و معیشت در کشور به میزان 
باالیی به لیاقت و ظرفیت های مدیران و نخبگانی 
غیرمستقیم  یا  به طور مستقیم  که  دارد  بستگی 
بیان دیگر، بخش  به  انتخابات هستند.  از  برآمده 
مهمی از حل مسائل معیشتی وابسته به کیفی تر 
و  توانمند  نخبگان  برآمدن  و  انتخابات  شدن 

شایسته از انتخابات است.
معظم  مقام  که  گفت  می توان  اساس  برهمین 
دو،  این  میان  کردن  برقرار  ارتباط  با  رهبری 
در  که  کنند  گوشزد  مردم  به  تا  هستند  درصدد 
دو انتخابات آینده دقت داشته و گزینه های 
کارآمدتر،  گزینه های  معنای  به  اصلح؛ 
و...  باانگیزه تر  پیگیرتر،  فعال تر،  جوان تر، 
قابل  اساس  براین  همچنین  کنند.  انتخاب  را 
استنباط است که معظم له می کوشند تا این نکته 
مهم را گوشزد کنند که نتیجه انتخابات و انتخاب 
معیشتی  مسائل  حل  به  باید  نظام  کارگزاران 
مهمترین  از  بنابراین،  شود.  منجر  اقتصادی  و 
شوراهای  منتخبین  و  آینده  دولت  اولویت های 
اسالمی شهر و روستا باید توجه به مسأله معیشت 
در  گره ها  و  چالش ها  حل ورفع  برای  تالش  و 
بر  ایشان  تأکید  دیگر،  از سوی  باشد.  زمینه  این 
حاوی  پرتحرک«  و  فعال  انقالبی،  »مدیریت 
باید  آینده  انتخابات  در  که  است  مهم  پیام  این 
جهت انتخاب مردم به گزینه هایی با این ویژگی ها 
و شرایط معطوف شود. به عبارت دیگر، ایشان با 
برقراری ارتباط میان انتخابات و مسأله معیشت، 
مدیران  انتخاب  در  را  معیشتی  مسائل  راه حل 

انقالبی، فعال و پرتحرک می دانند.
الزم  اتقان  از  نظری  لحاظ  به  هم  مهم  این 
برخوردار است و هم به لحاظ تجربه های عملی، 
گونه ای  به  است.  داده  نشان  را  خود  کارآمدی 
پس  سال های  طول  در  کشور  پیشرفت های  که 
نگاه  همین  حاکمیت  مرهون  انقالب  پیروزی  از 
حوزه های  در  پیشرفت ها  است؛  بوده  رفتار  و 
سلول های  هسته ای،  صنعت  مانند  راهبردی 
و همچنین  نانو  فناوری  فناوری فضایی،  بنیادی، 
و  دفاعی  توان  تقویت  حوزه  در  پیشرفت ها 
عمل  دستاوردهای  از  نمونه هایی  کشور  تهاجمی 
انقالبی و جهادی است. از سوی دیگر،  به سبک 
عمده ضعف ها و نارسایی های موجود در کشور که 
البته بیشتر در حوزه مسائل اقتصادی نمود دارد، 
به دلیل فاصله گرفتن و کنار گذاشتن روش های 
سبک های  از  گرفتن  الگو  و  جهادی  و  انقالبی 

غیربومی بوده است.
حوزه  مسائل  روزافزون  یافتن  اهمیت  با  درواقع، 
و  سو  یک  از   )low politics(مالیم سیاست 
حوزه  در  اسالمی  جمهوری  نظام  آسیب پذیری 
مالیم  سیاست  از  جزئی  که  اقتصادی  مسائل 
همچنین  و  دیگر  سوی  از  شود  می  شناخته 
تحریم ها  تشدید  برای  جهانی  استکبار  طراحی 
اسالمی در  از پیش جمهوری  بیش  قرار دادن  و 
فضای محاصره اقتصادی، توجه به مدیریت کارآمد 
و ارتقای پویایی های اقتصادی و معیشتی اهمیت 
فراوانی یافته است. توجه به این موضوع هم عاملی 
برای افزایش جذابیت ها و مقبولیت نظام در داخل 
و هم عاملی برای تقویت قابلیت های رقابت  نظام 
در  که  آنچه  بنابراین،  است.  بین الملل  سطح  در 
می باشد،  نظام  و  انقالب  ضروری  کنونی  شرایط 
مدیریت انقالبی و جهادی و مدیریت معطوف به 
حل مسائل، بویژه مسائل حوزه اقتصاد و معیشت 
این  در  مردم  توسط  کارگزاران  انتخاب  و  است 

زمینه نقشی بی بدیل دارد.

نیروی  مومن و انقالبی حزب اهلل ، باید همان کاری را کنند که شبکۀ مبلغین نهضت انقالب اسالمی 
انجام دادند. باید برای انتخاب خوب مردم، تبیین کرد و معیارها را به آنها شناساند.
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ویژه انتخابات

آرامش مردم در پناه 
هندسه انقالب

رقابت هــای  بهانــه ی  و  انتخابــات  موســم 
تــا  مــی دارد  آن  بــر  را  بســیاری  سیاســی، 
را مشــوش کــرده و  فضــای رقابــت ســالم 
ــن متأســفانه  ــن بی ــد. در ای ــوه دهن آشــفته جل
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
ــره ای  ــود، زنجی ــی خ ــرا انتخابات ــی و ف انتخابات
از رفتارهــا و ســخنان غیرمنصفانــه نســبت 
ــا  ــه ت ــات گرفت ــی انتخاب ــه ســازوکارهای قانون ب
ــالب  ــن انق ــی و روش ــوط اصل ــی خط جابه جای
را در دســتور کار سیاســت های تبلیغاتــی خــود 
ــا  ــش و واکنش ه ــوع کن ــن ن ــد. ای ــره می برن به
ــی  ــی انتخابات ــه ی قبیله گرای ــتر جنب ــه بیش ک
ــود در  ــدی از خ ــابقه ی ب ــته و س ــی داش و حزب
ــته  ــی گذاش ــور باق ــای کش ــخ انتخابات ه تاری
اســت، نیازمنــد دقــت و هوشــیاری بیشــتر 
اســت؛  چراکــه بعضــی از قیافه گرفتن هــا و 

ــد.  ــدوار میکن ــمن را امی ــا دش رفتاره
 امــا بــا وجــود چنیــن رفتارهایــی، مــردم 
ــاس  ــای حس ــن روزه ــد در ای ــه می توانن چگون
و پُرهیاهــو آرامــش خــود را حفــظ کننــد 
آرامــش رفتــار کننــد؟ وقتــی شــما  بــا  و 
ــد و  ــه میداری ــده نگ ــام را زن ــی ام ــّط انقالب خ
ــال  ــدای متع ــود ... خ ــدرس بش ــد من نمیگذاری

آرامــش را بــه دلهــا خواهــد داد.  
به عنــوان مثــال برخــی کــه  از ابتــدای انقــالب 
تفکــر انقالبــی را قبــول نداشــتند و برخــی هــم 
بــا اینکــه در داخــل نظــام بودنــد امــا اعتقــادی 
ــعی در  ــتند س ــتکبار نداش ــا اس ــارزه ب ــه مب ب
جابجایــی خطــوط اصلــی و روشــن انقــالب 
ــط  ــظ خ ــرای حف ــن ب ــد. بنابرای ــالمی دارن اس
ــان  ــن جری ــل ای ــد در مقاب ــام »بای ــی ام انقالب

ــتاد «. ایس
انتخابــات یکــی از نقاطــی اســت کــه می توانــد 
درســت  مســیر  تقویــت  و  حفــظ  ضامــن 
ــران باشــد. کســانی کــه  جمهــوری اســالمی ای
دغدغــه حفــظ انقــالب بــر اســاس مکتــب 
طریــق  دو  از  دارنــد  را  امــام  محکمــات  و 

باشــند: داشــته  اثرگــذاری  می تواننــد 
انتخابــات و تــالش بــرای  اول: شــرکت در 
ــه  ــه »هم ــردم؛ چراک ــری م ــارکت حداکث مش
بایــد بیاینــد در انتخابــات شــرکت کننــد؛ ایــن 
موجــب میشــود کــه نظــام جمهــوری اســالمی 
ــدگاری آن  ــداری آن و مان ــود، پای ــت بش تقوی
تأمیــن بشــود، کشــور در حصــار امنّیــت کامــل 

ــد « ــی بمان باق

ــت. »آراء و  ــردن اس ــاب ک ــت انتخ دوم: درس
ــا  ــد ... اّم ــف باش ــت مختل ــن اس ــالیق ممک س
همــه ســعی کننــد درســت انتخــاب کننــد.  « 
ــرای مجلــس شــورای اســالمی و  انتخــاب مــا ب
ــظ  ــد حاف ــری، می توان ــرگان رهب ــس خب مجل
تکمیــل  و  درســت  مســیر  تقویت کننــده  و 
کننــده هندســه انقــالب باشــد. زیــرا »براســاس 
ــتقالل  ــردم«، »اس ــوع »م ــام، موض ــخنان ام س
مبانــی  بــه  پایبنــدی  و  »تدیــن  کشــور«، 
ــا اســتکبار و زورگویــی«،  اســالمی«، »مبــارزه ب
معیشــت  »موضــوع  فلســطین«،  »مســأله ی 
مــردم«، »توجــه بــه مســتضعفین و رفــع فقــر«، 
خطــوط اصلــی انقــالب هســتند کــه از ترکیــب 
ــد.   ــت می آی ــالب« به دس ــه ی انق ــا »هندس آنه
جهت گیری هــای  و  »گرایش هــا  بنابرایــن   »
ــح و  ــن و واض ــاًل روش ــی و کام ــی، واقع انقالب
مبتنــی بــر بیانــات امــام اســت. « کاربســت ایــن 
ــن  ــاس ای ــر اس ــراد ب ــنجش اف ــاخص ها و س ش
ــا را  ــوذ موریانه ه ــر نف ــد خط ــه، می توان هندس
و  انحرافــی  و جهت گیری هــای  داده  کاهــش 

خیالــی را بی اثــر می کنــد.
حــال اگــر وظیفــه خــود را بــر اســاس آرمان هــا، 
باورهــا و هندســه انقــالب و بــا توجــه بــه 
ــم  ــام دهی ــت انج ــود، درس ــای موج واقعیت ه
ــا  ــم، ب ــده نگهداری ــام را زن ــی ام ــط انقالب و خ
ایــن کار، آرامــش و ســکینه الهــی تحقــق 
می یابــد و »دغدغه هــا از بیــن خواهــد 
رفــت، نگرانی هــا از بیــن خواهــد رفــت، 

ــت. « ــد رف ــن خواه ــدی از بی ناامی

همه تابع قانون باشند

کشور  بر  قانون گریزان  که  هزینه هایی 
تحمیل می کنند

در جهان امروز، نظام های مردم ساالر با انتخاباتشان 
جامعه  مشارکت  میزان  می شوند.  شناخته 
مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  انتخابات،  هر  در 
حاکم  نظام  سیاسی  سرمایه ی  تشکیل دهنده ی 
یک  اعتبار  آن،  تبع  به  و  داخلی  حکمرانی  در 
کشور در ابعاد بین المللی است. چه آنکه مشارکت 
باالی  »همبستگی  بیانگر  انتخابات،  در  گسترده 
است.  ملت«  و  »دولت  میان  اجتماعی-سیاسی« 
مشارکت  و  انتخابات  فرایند  حفظ  و  برگزاری 
عمومی نیز بدون وجود زیرساخت های اجتماعی 
تاریخی جامعه،  انباشته ی  تجربه ی  و  فرهنگی  و 
نظر  به  سخت  بسیار  حداقل  یا  و  محال  امری 
می رسد. می توان ادعا نمود یکی از عوامل اقتدار 
باید  را  اسالمی  جمهوری  بین المللی  و  داخلی 
حضور  با  انتخابات  متعدد  دوره های  برگزاری  در 
چند  که  نظامی  نمود.  جست وجو  حداکثری، 
انقالب، حتی موجودیت  پیروزی  از  بعد  صباحی 
خود را به رأی عمومی گذاشت تا شیرینی پیروزی 
واقعی  انتخابات  لذت  با  ابتدا  همان  از  را  انقالب 
و حق تعیین سرنوشت آحاد مردم، ممزوج نماید 
از آغاز نظام سازی  را  و مشق مردم ساالری دینی 
سیاسی در جامعه شروع کند. از سویی دیگر اما 
از همان ابتدای انقالب، افراد یا جریان هایی بودند 
که چه به لحاظ تئوریک و چه در حوزه ی اجرایی، 
اهمیت چندانی به انتخابات نمی دادند و چارچوب 
قواعد ساحت سیاست ورزی در جمهوری اسالمی 
میان،  این  نمی کردند. در  رعایت  به طور کامل  را 
مهم ترین و محکم ترین سد حقوقی برای مخالفان 
فرهنگ رایج در هر حوزه ای )سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی( »قانون اساسی« هر کشور است که در 
مورد مسائل کالن، چارچوب های الزم را مشخص 

کرده است. 
هزینه های تحمیلی قانون گریزان بر جامعه

و  شخصی  منافع  بر  جامعه  و  ملی  منافع  تقدم 
حزبی. خواه »من« در آن نقش آفرین باشم، خواه 
فرد دیگری عنان کار را به تأیید نهادهای قانونی 
باشد. طبیعتاً  و تشخیص مردم در دست داشته 
با  افرادی  چنین  در  اجرایی  و  سیاسی  تعارضات 
گفتمان مر قانون بسیار بیشتر از دیگر افراد عیان 
اوقات، پایبندی  از  خواهد شد؛ چراکه در پاره ای 
یا  شخصی  توسعه طلبی  برای  مانعی  قانون  به 
تاریخ  از  مقاطعی  در  می شود.  قلمداد  جناحی 
انقالب اسالمی شاهد آن بودیم که فرد یا جریانی 
که نتوانسته است احترام به رأی اکثریت و قانون 
و  در خود  را  ملی کشور  میثاق  به عنوان  اساسی 
اطرافیان خود نهادینه کند، بنا به تشخیص خود، 
در مقابل قانون قد علم کرده و تمام تالش خود را 
برای تحمیل مقاصد خود بر قانون انجام داده است. 
نتیجه ی چنین رویکردی نیز متأسفانه جز اخالل 
در فرایند پیشرفت جامعه نبوده است. در شرایطی 
امنیتی  ضریب  از  ناامن،  منطقه ای  در  ایران  که 
باالیی برخوردار است، هرگونه اخالل در مشارکت 
عمومی و حاشیه سازی سیاسی می تواند احتمال 
نفوذ ناامنی به داخل کشور را به دنبال داشته باشد.

به تعبیر رهبر انقالب، »گناه بزرگی که برخی از 
انجام می دهند،  دست اندرکاران فتنه ها در کشور 
امیدوار  را  دشمن  است.  دشمن  کردن  امیدوار 
می کنند که می تواند منفذی در بین مردم، در بین 
عوامل گوناگون، در بین مسئوالن نظام باز کند.« 

نقطه ی مقابل گفتمان مر قانون
برایند سیاسی و یا به عبارت بهتر، »فرامتنی« که 
و  بدتر  به مراتب  می شود،  تولید  افراد  این  توسط 
برای  جریان ها  این  هزینه هاست.  از  خطرناک تر 
آنکه از گفتمان مر قانون رهایی یابند، معتقد به 
»گفتمان لویه ی جرگه« هستند. گفتمان لویه ی 
جرگه یعنی گفتمانی که بزرگان قوم دور هم جمع 
را  آخر  و  اول  حرف  قانون  آنکه  به جای  و  شوند 
بزند، با آشتی و توافق و سالم  و صلوات، مشکالت 
عصر  به  کشور  تبدیل  یعنی  کنند؛  را حل وفصل 
واضح  »پیشاانتخاباتی«.  و  »پیشامردم ساالری« 
است که چنین گفتمانی تا چه اندازه تحقیرکننده و 
تضعیف کننده ی نظام سیاسی و مردم جامعه است. 
آن هم جامعه ای که در طول این 38 سال، به طور 
است.  کرده  برگزار  انتخابات  یک  سالی  میانگین 
گفتمان لویه ی جرگه یعنی کوچک کردن مردم 
و نادیده گرفتن رأی و خواست مردم. نظیر چنین 
موضوعاتی به صورت عینی و ملموس در ماجراهای 
البته  پروژه  این  افتاد.  اتفاق  انتخابات 88  از  بعد 

تمام نشده است.

خواب های بی تعبیر
برای  دشمنان  برنامه های  و  توطئه ها  شرح 

انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقالب
 با اصل انتخابات دشمن هستند 

برگزار  انتخابات  اصاًل  خواهند  می  ما  دشمنان 
نشود. چرا؟ برای این که بتوانند شاهدی بیاورند 
نیست.  دمکراسی  و  ساالری  مردم  ایران  در  که 
وقتی ما انتخابات برگزار می کنیم، حربه ی آن 
ها گم می شود. بنابراین اولین خواسته های آن 
ها برگزار نشدن انتخابات است؛ کمااین که زمان 
برگزاری انتخابات مجلس هفتم هم تالش کردند 

انتخابات را تعطیل کنند؛ اما خدا نگذاشت. 
 تالش دشمن برای حذف حضور مردم 
ملت،  این  دشمنان  کشور،  این  مخالفان  بدانید 
و  پیشرفت  دشمنان  ایران،  بهروزی  دشمنان 
جمهوری  نظام  دشمنان  و  ایران  ملت  ترّقی 
اسالمی هرچه بتوانند، انجام می دهند تا مردم را 
انتخابات مجلس شورای  از حضور در صحنه ی 
اسالمی و هر صحنه ی دیگری باز بدارند. تا امروز 
نتوانسته اند؛ به حول و قّوه ی الهی در آینده هم 

نخواهند توانست. 
 می خواهند انگیزه مردم را کم کنند 

تبلیغات  گردانندگان  سعی  ای  برهه  هر  در 

خصمانه ی استکبار جهانی بر این بوده است که 
حضور مردم را کمرنگ کنند؛ انگیزه ی مردم را 
کم کنند؛ همت آن ها را، امید آن ها را نسبت 
به انتخابات از بین ببرند یا کمرنگ کنند. البته 
نشاندهنده ی  این  اند.  نتوانسته  الهی  توفیق  به 

اهمیت انتخابات است. 
متعبد  و  اصلح  آدمهای  انتخاب  با   

مخالفند 
حضور  با  دشمنند؛  انتخابات  اصل  با  دشمنان 
پرشور و گسترده ی مردم در انتخابات دشمنند؛ 
مردم  و طرفدار حقوق  اصلح  آدمهای  انتخاب  با 
ارزشهای  و  اسالمی  مبانی  به  پایبند  و  متعبد  و 
اسالمی مخالفند، دشمنند؛ چرا؟ چون می دانند 
این ها هم انتخابات، هم حضور گسترده ی مردم، 
هم حضور آدمهای مناسب و شایسته در مجلس، 

به ضرر آنهاست؛ لذا مخالفت می کنند. 
 تالش دشمن برای سردرگمی مردم 

 دشمن می خواهد که مردم تحت تأثیر غوغا ها 
و تهمت زنی ها و هوچیگری ها، دچار دهشت 
شوند و نتوانند نمایندگان حقیقی خودشان را به 
مجلس بفرستند؛ تحت تأثیر تبلیغات فریبنده و 
رنگین قرار گیرند و نتوانند عناصری را که به آن 
ها دل می بندند و اطمینان می کنند، پیدا کنند 

و به مجلس بفرستند. 

می خواهید برای ایجاد چیزی که هست تالش 
کنید؟

در داخل چرا یک عده ای همین طور یا صریحاً 
یا  می گویند دموکراسی و مردمساالری نیست، 
صریحاً نمی گویند؛ جوری می گویند که معنایش 
همان »نیست« است؟ می گویند آقا ما باید برای 
ایجاد مردم ساالری در کشور تالش کنیم! چیزی 
که هست. می خواهید برای ایجاد آن چیزی که 
این ها آن چیزهائی است  هست، تالش کنید؟! 
که نقطه ی مقابل اعتماد به نفسی است که ملت 

ما به آن احتیاج دارد و باید آن را داشته باشد. 
 انتخابات باید پشتوانه امنیت ما باشد 
یک  حدودی  تا  ما  کشور  در  همیشه  انتخابات 
حادثه ی چالش برانگیز است. اگرچه در مقایسه 
کشورهای  از  بعضی  در  که  انتخاباتهائی  با  ی 
و  پیشرفته،  اصطالح  به  کشورهای  چه   - دنیا 
چه بعضی از کشورهای دیگر - برگزار می شود، 
چه  ها،  خیانت  چه  ها،  خباثت  چه  تویشان  که 
اتفاق  ها  و کشتار  ها، حّتی چه کشت  درگیری 
ما  کشور  در  حوادث  این  بحمداهلل  افتد،  می 
را  مردم  است؛  چالشی  یک  باالخره  اما  نیست، 
به  چالش  این  باشید  مراقب  کند.  می  متوجه 
مظهر  که  انتخابات  نزند.  صدمه  کشور  امنیت 
دینی  ساالری  مردم  مظهر  است،  مردم  حضور 
است، باید پشتوانه ی امنیت ما باشد. نباید اجازه 

است،  امنیت  ی  ذخیره  که  چیزی  این  که  داد 
پشتوانه ی امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد 

کند. 
دیدید، حس کردید، از نزدیک لمس کردید آن 
وقتی را که دشمنان می خواهند از انتخابات علیه 
امنیت کشور سوء استفاده کنند. باید همه مراقب 
باشند، همه بهوش باشند. آحاد مردم، مسئوالن 
می  که  کسانی  سیاسی،  منبرداران  گوناگون، 
باشند،  مراقب  همه  بزنند،  مردم حرف  با  توانند 
مواظب باشند؛ از انتخابات مانند یک نعمت الهی 

پاسداری کنند.  
 خواست دشمن را تخطئه کنید 

شرکت  انتخابات  در  ما  خواهند  می  دشمنان 
انتخاباتمان  ما  که  خواهند  می  دشمنان  نکنیم؛ 
چنین  خواهند  می  دشمنان  نباشد؛  چشمگیر 
به  و  انتخابات  به  رغبتی  ملت،  که  کنند  وانمود 
کارهای مربوط به مجلس و مسائل اساسی نظام 
ندارد. شما باید این را تخطئه کنید و باید شرکت 

کنید. 
می  نگاه  ایران  انتخابات  به  ها  ملت   

کنند
من مطمئنم که این انتخابات برای ملتهای دیگر 
هم یک نشانه ای است. برای همین هم هست که 
دستگاه های خبیث استکبار، از آمریکا و انگلیس 
و صهیونیست ها و دیگران، دارند مرتباً تالش می 
خراب  جوری  یک  به  را  انتخابات  این  که  کنند 
نگاه می  کنند، مخدوش کنند. کشورهای دیگر 
کنند ببینند این پیشکسوت انتخاباتی و انقالبی 
کرد.  خواهد  کار  چه   - است  ایران  ملت  که   -
این زمینه، جزو پیشکسوتهاست.  ایران در  ملت 
ملتهای دیگر نگاه می کنند ببینند انتخابات در 
ایران به کجا خواهد رسید. استکبار دوست دارد 
که انتخابات در کشور ما آنچنان بشود که ملتها 

را مأیوس کند. 
بدهکار  ها  حرف  این  به  ملت  گوش   

نیست
بزرگ،  آزمایش  یک  ی  آستانه  در  ملت،  این 
است.  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  یعنی 
امریکایی  و  ها  تبلیغاتِی صهیونیست  جنجالهای 
هروقت  است.  خاطر  همین  به  اساساً،  هم،  ها 
فکر می کنند که خواهند توانست ملت را از یک 
اقدام اساسی باز بدارند، دریغ نمی کنند. مردم، 
از مّدت ها پیش منتظرند که در روز جمعه، به 
این  برای  ها،  آن  و  بروند،  رأی  پای صندوقهای 
که ذهن ها را به جای دیگری متوّجه کنند، در 
رسانه های مزدور خود، شعارهای ضّد ملت ایران 
و ضّد نظام جمهوری اسالمی سر می دهند. اما 

گوش ملت ما، به این حرف ها بدهکار نیست. 
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حل مشکالت مردم 
مسئوالن شجاع و فّعال و 

پُرکار می خواهد
اقتصـاد  کلیـد  قـوي  مدیریـت    

تمنـد ر قد
بـه  مربـوط  عمدتـاً  سـختي  ها  و  *تلخي هـا 
اسـت؛  مـردم  معیشـتي  و  اقتصـادي  مشـکالت 
طبقـات متوّسـط و ضعیـف در طول سـال درگیر 
ایـن مشـکالت بودند و همچنان هسـتند؛ چون از 
وضـع مـردم مّطلع هسـتم، لذا تلخـي را با همه ي 
وجـود حـس میکنـم؛ تلخي کاِم مـردم، بخصوص 
ضعیـف  طبقـات  و  فرودسـت  و  ضعیـف  مـردِم 
و مشـکالت  اقتصـادي  بـه مسـائل  مربـوط  کـه 
اقتصادي اسـت، مثـل گراني، مثل بیـکاري، مثل 
آسـیب هاي اجتماعـي کـه آنهـا هم عمدتاً منشـأ 
اقتصـادي دارنـد؛ مثـل تبعیض هـا و نابرابري هـا.  
صاحب نظران  دیدگاه هاي  و  مردم  *شکایات 
به دست ما مي رسد و باید در مسائلي نظیر تولید، 
اشتغال، از بین بردن رکود به معناي واقعي کلمه، 
قاچاق و واردات و صادرات به گونه اي عمل کرد که 
تأثیر آن را در زندگي خود کاماًل احساس  مردم 

کنند اما اکنون این گونه نیست
آنهـا  اسـت.  دشـمن  نقشـه ي  ایـن    
نظـام  کـه  بکننـد  وانمـود  این جـور  میخواهنـد 
اسـالمي قادر نبوده اسـت و قادر نیسـت مشـکل 
اقتصـادي ملّت ایران را و مشـکالت اساسـي ملّت 
ایـران را حـل کنـد و گره هـا را بـاز کنـد؛ یـک 

 دکتر حسین صمصامی
پیامد مخرب اقتصاد غیر 

شفاف 
اگـر شـفافیت وجود نداشـته باشـد اجرای 
یـک سیاسـت ممکـن اسـت در یـک بازه 
زمانـی کوتاهـی تقویت کننـده یـک بخش 
و در عـوض تخریب کننـده بخـش دیگـری 

. شد با
موضـوع شـفافیت داده ها و اطالعـات اقتصادی از 
اداره  در  موضوعـات  زیربنایی تریـن  و  مهم تریـن 
اقتصـاد بـه شـمار مـی رود. در غالـب کشـورهای 
مسـئله  توسـعه یافته  کشـورهای  به ویـژه  دنیـا 
شـفافیت از اساسـی ترین الزامات اقتصادی اسـت. 
فعالیت هـای  اطالعـات  خصـوص  در  شـفافیت 
در  کـه  اسـت  مهـم  به قـدری  اقتصـادی کشـور 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی نیـز به آن اشـاره 
شـده اسـت. هرگونـه سیاسـت گذاری درسـت و 
عملیاتـی بایسـتی مبتنـی بـر داده هـا و اطالعات 
اسـت  ازایـن رو  باشـد.  دقیـق، جامـع و درسـت 
کـه اهمیـت شـفافیت در اطالعـات و داده هـای 
دیگـر  طـرف  از  می گـردد.  مشـخص  اقتصـادی 
اقدامـات  شـفافیت نقطـه مقابـل پنهـان کاری و 
خـالف قانون اسـت کـه برآیند آن مقابله فسـاد و 
اختـالل از جملـه اختـالل نظـام بانکـداری، نظام 

مالیاتـی و ... اسـت.
در ابالغیـه اقتصاد مقاومتی قـوای نظام اقتصادی 
سالم سـازی  و  اقتصـاد  شفاف سـازی  گـرو  در 
و  فعالیت هـا  اقدامـات،  از  آن جهـت جلوگیـری 
زمینه هـای فسـادزا در حوزه هـای پولـی، تجاری، 
از  اسـت  عبـارت  شـفافیت  اسـت.  نمـوده  ارزی 
روشـن شـدن نقش و عملکرد نهادهایـی از جمله 
خصوصـی  اقتصـادی  بنگاه هـای  دولـت،  بانـک، 
و دولتـی و بـه طـور تمامـی بازیگـران فعـال در 
عرصـه اقتصاد به خصـوص در اسـتفاده از منابع و 
امکانـات اقتصـاد بـرای سیاسـت گذاران اقتصادی 
اسـت. شفاف سـازی یـک الزام ضـروری و بسـیار 
مهـم در اقتصاد اسـت بـه حدی که شـاید مهم تر 
از هـر موضـوع دیگـری دارای اهمیـت باشـد. در 

کالن اقتصـاد، شـفافیت اسـت کـه وضـع موجود 
را بـه دولـت نشـان می دهـد. اگر شـفافیت وجود 
نداشـته باشـد اجرای یک سیاسـت ممکن اسـت 
در یـک بـازه زمانـی کوتاهـی تقویت کننـده یـک 
بخـش و در عـوض تخریب کننـده بخـش دیگری 
شـفافیت  عـدم  شـرایط  در  به بیان دیگـر  باشـد. 
سیاسـت ها نـه تنهـا بهبـود دهنـده نیسـت؛ بلکه 
آثـار منفـی جانبـی هم بـه جـا می گـذارد. الزمه 
دانسـتن اثربخشـی و مناسـب بـودن سیاسـت ها 

در اقتصـاد شفاف سـازی اسـت.
شفاف سـازی  جهـت  ابـزار  مهم تریـن 
اقتصـادی، ایجـاد بانـک جامـع اطالعـات 
تـا  هسـت؛  روز  بـه  و  پیوسـته  اقتصـادی 
ضمـن ایجـاد شـرایط الزم بـرای برنامه ریزی های 
اطالعـات  آوردن  فراهـم  بـا  اقتصـادی،  مناسـب 
مختلـف  حوزه هـای  عملکـرد  نحـوه  از  دقیـق 
اقتصـادی، امـکان نظـارت مؤثـر بـر عملکـرد این 
بخش هـا را فراهـم  آورد. در حـال حاضر اطالعات 
در کشـور بـه صـورت پراکنـده اسـت؛ در صورتی 
کـه بایـد پیوسـته و بـر یک خـط باشـد. در حال 
حاضـر ایـن پایـگاه اطالعاتـی جامع وجـود ندارد 
لـذا مشـاهده می شـود اقدامـات کنونـی دولت در 
عمـل موفقیت آمیـز نیسـت چـرا کـه دولـت دارد 
در یـک فضـای بسـیار تاریکی قـدم برمـی دارد و 
هیـچ اطالعـی از اوضـاع اقتصاد نـدارد؛ آماری که 
بتوانـد مبتنـی بـر آنـان چگونگـی رفتـار فعـاالن 

اقتصـادی را تحلیـل و بررسـی نمایـد.
دو  بـه  دولـت  درسـت  سیاسـت گذاری  بـرای 
و  دقیـق؛  اطالعـات  اول  دارد.  نیـاز  مسـئله 
مدیـران  اوضـاع.  از  دقیقـی  تحلیـل  دوم 
اقتصـادی بایـد اطـالع دقیقی از اوضـاع اقتصادی 
شـرایط  به درسـتی  بتواننـد  تـا  باشـند  داشـته 
را تحلیـل، نقـاط قـوت و ضعـف را شناسـایی و 
سیاسـت گذاری درسـت نماینـد. ایـن مسـئله در 
نیـز صـادق اسـت.  اقتصـادی  فعـاالن  خصـوص 
فعـاالن اقتصـادی بـرای یـک فعالیـت اقتصـادی 
مناسـب نیازمنـد حرکـت در یـک فضای شـفاف 
در  کـه  عواملـی  از  یکـی  هسـتند.  اقتصـادی 
ایجـاد  رکـود  کشـور  اقتصـاد  در  حاضـر  حـال 
اقتصـادی  وضعیـت  از  نادرسـت  تحلیـل  کـرده 
آگاهـی  عـدم  همیـن  دلیـل  بـه  اسـت.  کشـور 
کـه  اسـت  کشـور  آینـده  از  اقتصـادی  فعـاالن 
در  نمی شـود.  انجـام  درسـت  سیاسـت گذاری ها 
حـال حاضـر در اقتصاد کشـور برخـی اطالعات از 
فعالیت هـای اقتصـادی وجـود دارد؛ امـا به صورت 
منسـجم تجمیـع نشـده و جهت تحلیـل وضعیت 

نیسـت. مناسـب  سیاسـت گذاری  و  اقتصـادی 
به طـور مثـال می تـوان بـه بانـک مرکـزی اشـاره 
بانـک  از وظایـف  نمـود. در حـال حاضـر یکـی 

مرکـزی نظـارت و کنتـرل نقدینگـی در جامعـه 
اسـت. مفهـوم نقدینگـی کـه به صـورت واقعی در 
اقتصـاد عمـل می کند خیلـی فراتـر از آن چیزی 
اسـت که بانـک مرکزی در تعریف خـود گنجانده 
حجـم  یعنـی  نقدینگـی  تعریـف  طبـق  اسـت؛ 
پـول )سـکه و اسـکناس دسـت مـردم، به عـالوه 
سـپرده های دیـداری( به عـالوه شـبه پول اسـت؛ 
امـا رقـم آنچـه به عنـوان اعتبـار و در عـوض پول 
در اقتصـاد عمـل می نمایـد و بانـک مرکـزی هـم 
هیچ گونـه کنتـرل و نظارتـی بـر روی آن نـدارد، 
خیلـی باالتـر از رقمی اسـت که بانـک مرکزی در 
محاسـباتش مـی آورد. بخش هایی وجـود دارد که 
اصـاًل در محاسـبات بانک مرکزی ذکر نمی شـود. 
وجـود پایـگاه جامـع اطالعاتـی زمینه سـاز ایجاد 
اسـت. هـر چـه شـفافیت  اقتصـاد  شـفافیت در 
زیرزمینـی،  رشـد  قاچـاق،  رواج  شـود،  بیشـتر 
فرارهـای مالیاتـی، فسـاد کاهـش خواهـد یافـت. 
اروپایـی  کشـورهای  امریـکا،  مثـل  کشـورهایی 
)خصوصـاً آلمـان(، ژاپـن، کانـادا، کـره جنوبـی، 
فیلیپیـن؛  و  اندونـزی  اسـتونی،  تایلنـد،  ترکیـه، 
زمینـه  در  کـه  هسـتند  کشـورهایی  این هـا 
بـه  ایجـاد شـفافیت سـرمایه گذاری نموده انـد و 
نائـل شـده اند. در  ایـن راسـتا  اهـداف خـود در 
ایـن کشـورها به محـض بـروز مشـکالت، اولیـن 
می گیـرد،  قـرار  کار  دسـتور  در  کـه  اقدامـی 
تشـکیل و تکمیـل همیـن پایگاه هـای اطالعاتـی 
اسـت. بـر اسـاس همیـن گـردآوری تحلیل هـای 
اقتصـادی خودشـان را از شـرایط موجـود اقتصاد 
ارائـه می نماینـد. به طـور مثـال در آمریکا سـابقه 
تشـکیل پایـگاه داده هـای جامـع و پیوسـته بـه 
بیـش از 100 سـال می رسـد، هرچنـد در ابتـدا 
ایـن اطالعـات به صورت کامـاًل متمرکز نبـود؛ اما 
بعـد از رکـود بزرگ در سـال 1929 نیاز به وجود 
اطالعـات جامـع و متمرکز بیش ازپیش احسـاس 
شـد و شـرکت های فعال در حوزه ثبـت اطالعات 
توسـعه یافتند. سـابقه گسترش اسـتفاده از پایگاه 
میـالدی   1964 سـال  بـه  متمرکـز  داده هـای 

بازمی گـردد.
جامع  پایگاه  ایجاد  و  شفافیت  اساس  این  بر 
اطالعاتی اقدامی اساسی و ضروری برای آغاز هر 
سیاست های  خصوص  در  به ویژه  است.  سیاستی 
اقتصاد مقاومتی. چراکه اقتصاد مقاومتی یک تغییر 
رویه ای است که با آسیب شناسی وضع موجود در 
جهت جبران ضعف ها و خألهای اقتصاد کشور و 
مقاوم سازی آن است. لذا در وهله اول برای تحقق 
کامل  اطالعات  داشتن  نیازمند  مقاومتی  اقتصاد 
و  کشور  اقتصادی  مختلف  بخش های  از  دقیق  و 
بخش  پویایی  و  رشد  برای  شفاف  بستری  ایجاد 

واقعی اقتصاد هستیم.

بکننـد  میخواهنـد  این جـوري  سوءاسـتفاده ي 
بـراي کوبیـدن نظام اسـالمي. این حرف ناشـي از 
بغـض و عـداوت و کینـه ي آنهـا به نظام اسـالمي 
اسـت،  واقـع  خـالف  حـرف  یـک  ایـن  اسـت. 
خدماتـي کـه نظام اسـالمي و جمهوري اسـالمي 
بـه ایـران و ملّت ایـران در این مّدت کرده اسـت، 
یـک خدمـات برجسـته و فوق العـاده اسـت. اگـر 
وضـع ملّـت را و وضـع کشـور را مقایسـه کنیم با 
قبـل از دوران اسـالمي یعنـي در دوران طاغـوت، 
آن وقـت معلوم میشـود کـه چه خدمـات بزرگ و 
ارزشـمندي را نظـام اسـالمي تقدیم کرده اسـت. 
بلـه، ضعفهایـي وجـود دارد؛ ایـن ضعفهـا مربوط 
بـه مدیریّـت ماها اسـت، این مربوط بـه کمبود ها 
و ناتوانایي هـاي مدیرانـي اسـت که در بخشـهاي 

مختلـف مشـغول کار بوده انـد.  
*اگر احسـاس مسئولیت در مسـئوالن به گونه اي 
بـود کـه آنـان همـواره دغدغـه ي کار و تـالش و 
هدف گرایـي و مجاهدت داشـتند، نشـان مي دهد 
آنـان در خطوط اصلـي حکومت اسـالمي حرکت 
مي کننـد امـا اگـر برخـالف این بـود بایـد بدانیم 
اسـالمي خـارج  از چارچوب هـاي حکومـت  کـه 

شـده ایم.  
  مـا بـراي کشـورمان و بـراي مّلتمان 
چـه میخواهیم؟ مـا میخواهیم ملّت و کشـور 
بـه کجـا برسـد؟ مـا بـراي ملّـت ایـران امنّیـت 
ملّـي میخواهیـم، عـّزت ملّي میخواهیم، سـالمت 
میخواهیـم؛  رفـاه عمومـي  میخواهیـم،  عمومـي 
از  اسـتقالل  میخواهیـم،  همه جانبـه  پیشـرفت 
قدرتهـاي سـلطه گر جهاني میخواهیم، شـکوفایي 
اسـتعدادها میخواهیـم، رها شـدن و نجات یافتن 

از آسـیب هاي اجتماعـي -مثـل اعتیـاد و فسـاد 
و امثـال اینهـا- میخواهیـم؛ اینهـا را براي کشـور 
در  مـا  کـه  اسـت  چیزهایـي  اینهـا  میخواهیـم؛ 
زمینـه ي مسـائل مـاّدي بـراي کشـورمان دنبـال 
میکنیـم و میخواهیـم. آن  وقتي ملّت به آسـایش 
خواهـد رسـید کـه ایـن مـواد بـراي او در داخـل 
کشـور تأمین بشـود. خب چگونه میشـود اینها را 
بـه دسـت آورد ؟ عـّزت ملّـي، امنّیت ملّـي، اقتدار 
ملّـي، پیشـرفت همه جانبـه چه جـور بـه دسـت 
مي آیـد؟ مـن عـرض میکنـم بـدون اینکه کشـور 
یـک اقتصـاد قـوي  داشـته باشـد، اینها به دسـت 
قـوي،  تولیـد  قـوي،  اقتصـاد  مـا  نیـاز  نمي آیـد. 
همـراه بـا مدیریّـت قـوي اسـت؛ نیازمـان ایـن 
اسـت: یـک اقتصـاد قـوي و مطمئـن و مّتکـي به 
خود که دسـتمان به سـمت دیگران دراز نباشـد، 
بتوانیـم انتخـاب کنیـم، بتوانیـم حرکـت کنیـم، 
بتوانیـم اقـدام کنیـم، بتوانیـم روي قیمـت نفـت 
اثـر بگذاریم، پـول ملّي را ارزشـمند کنیم، قدرت 
خریـد مـردم را بـاال ببریـم؛ بـدون یـک اقتصـاد 
قـوِي این جـوري، نـه بـه یـک عـّزت مسـتمّري 
خواهیـم رسـید، نـه بـه یـک امنّیـت مسـتمّري 
تأمیـن  بایـد  را  چیزهـا  ایـن  رسـید؛  خواهیـم 
کنیـم. اهّمّیـت اقتصـاد این اسـت. و البّتـه بدون 
اتّحـاد ملّـي هـم بـه دسـت نمي آید؛ بـدون پیوند 
عمومـي ملّـت بـا نظـام هـم ایـن خواسـته ها بـه 
دسـت نمي آیـد؛ بـدون فرهنـگ انقالبـي هـم به 
دسـت نمي آیـد؛ بـدون مسـئوالن شـجاع و فّعال 
و پُـرکار هـم این خواسـته ها تأمین نخواهد شـد. 
همـه ي اینهـا را الزم داریـم و بایـد تأمین کنیم و 

تأمیـن کنیم.  میتوانیـم 

تحقق اقتصاد مقاومتی در انتظار دولت کارآمد انقالبی



3 1438 1396   9 شعبان 167
تولید ملی

 

ــق  ــتار رون ــر خواس اگ
ــد  ــتیم بای ــد هس تولی
ــم ببندیم ــا را محک بنده
بابایــی  حاجــی  حمیدرضــا   
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
ــه  ــق برنام ــیون تلفی ــس کمیس و رئی
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ، ب ــعه کش ــم توس شش
محورهــای برنامــه ششــم توســعه کشــور گفــت: 
در مطالعــات مقدماتــی بــرای تدویــن ایــن 
برنامــه 22 موضــوع محــوری در کشــور آســیب 
شناســی و بــرای هریــک برنامــه عملیاتــی 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی
حاجــی بابایــی بــه حــوزه هــای اشــتغال، مبارزه 
بــا مفاســد اقتصــادی، آســیب هــای اجتماعــی، 
ــوان، دفــاع و امنیــت ملــی؛  توانمنــد ســازی بان
ــوان  ــه عن ــت و آب ب ــط زیس ــاورزی، محی کش
ــی  ــاره کرد.اصل ــا اش ــن محوره ــه ای از ای نمون
تریــن ویژگــی برنامــه ششــم توســعه بعــد 
شــفافیت؛ نظــارت مردمــی و لــزوم پاســخگویی 
مدیــران و مســئوالن مجــری برنامــه بــه مــردم 

و ناظــران اســت.
بــرای  گفــت:  همچنیــن  بابایــی  حاجــی 
گنجانــدن ایــن مــوارد در برنامــه ششــم تــالش 
ــادی از  ــای زی ــرا آســیب ه ــم، زی ــادی کردی زی
جملــه نفــوذ تفکــر اشــرافیت و رفــاه زدگــی در 
ــا  ــالب ب ــن انق ــه گرفت ــث فاصل ــئولین باع مس
ــق  ــه ح ــارات ب ــن آن و انتظ ــهای بنیادی ارزش

مــردم و آرمان هــای رهبــری شــده اســت.
وی حقوقهــای نجومــی را از ایــن موارد برشــمرد 
ــرمایه  ــد؛ س ــالش کن ــی ت ــر کس ــت: اگ و گف
ــان  ــرای جوان ــد ب ــتغال مول ــد، اش ــذاری نمای گ
ایجــاد کنــد، ســودی را کــه بدســت مــی آورد 
ــا  ــه پذیراســت ام ــر دولتــی توجی در بخــش غی
مصیبــت آنجاســت کــه در بخــش دولتــی 
ــا 900  ــون ت ــد میلی ــا از چندص ــه حقوقه فاصل

ــان اســت. ــزار توم ه
ــد  ــی تاکی ــدگان والی ــیون نماین ــس فراکس رئی
کــرد: ایــن زیــاده خواهی، بــی عدالتی و اشــرافی 
گــری اســت کــه ماننــد موریانــه بــه جــان نظــام 
ــد  ــد درمــان شــود.البته نبای ــاده اســت و بای افت
ناامیــد بــود، انبــوه کثیــری از کارکنــان دولــت 
همچنــان خالصانــه و بااحســاس مســئولیت بــه 

مــردم خدمــت مــی کننــد.
حاجــی بابایــی گفــت: معضــالت و آســیب 
ــفید  ــوح س ــیاه برل ــه س ــد لک ــد چن ــا مانن ه
انقــالب افتــاده اســت کــه پــاک کــردن آنهــا بــا 
ــه  ــت ب ــردم و بازگش ــور م ــادی و حض کار جه
ــام و رهبــری و شــهدای انقــالب  ارزش هــای ام

ــت. ــر اس ــکان پذی ام
ششــم  برنامــه  تلفیــق  کمیســیون  رئیــس 
توســعه کشــور بــه راهگشــا بــودن برنامــه 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــعه کش ــم توس شش
ــاالنه  ــت س ــف اس ــت موظ ــه دول ــن برنام در ای
ــه  ــد ب ــد، بای ــاد کن ــغل ایج ــون ش ــک میلی ی
ــی از  ــال حاضــر یک ــه در ح ــتغال ک مســاله اش
ــه اســت،در طــول  آســیب هــای موجــود جامع
برنامــه بایــد بــه صــورت جــدی پرداختــه شــود.

ــکاری واقعیــت هــا  ــار بی ــه آم متاســفانه در ارائ
بــه مــردم گفتــه نمــی شــود ولــی خانــواده هــا 
بــه صــورت مســتقیم و فراگیــر بــا ایــن مســاله 

ــتند. ــر هس درگی
برنامــه  اجــرای  داد:  ادامــه  بابایــی  حاجــی 
ــا مــردم  ــد بیشــتر نظــام ب ششــم موجــب پیون
ــد،  ــی خواهدش ــاط اجتماع ــور ونش ــاد ش و ایج
ولــی اجــرای ایــن برنامــه کار جهــادی از جنــس 
حضــور انقالبــی در زمــان دفــاع مقــدس را 

ــد. ــی کن ــب م طل
»مدیــران مجــری ایــن برنامــه بایــد بنــد 
پوتیــن هــا را محکــم ببندنــد؛در صــف اول 
ــر  ــاد اقتصــادی و توســعه کشــور ب ــدان جه می
روی خاکریزهــای مشــکالت مدیریــت جهــادی 
و  دور  راه  از  مدیریــت  کنند،وگرنــه  اعمــال 
ــی  ــه جای ــاده خواهــی ره ب ســهم خواهــی و زی
نخواهــد بــرد. امــروز بایــد فــارغ از جنــاح بنــدی 
ــی در  ــم افزای ــدت و ه ــه وح ــد ب ــی بای سیاس
بیــن نیروهــای انقــالب فکــر کنیم،بایــد مــردم 

ــم.« ــدان کنی را وارد می
وی افــزود: فاصلــه مســئولین از مــردم موجــب 
ــا در  ــود.مبانی م ــی ش ــاد م ــر وفس ــق فق تعمی
ــاع  ــی، دف ــت خواه ــی عدال ــت مردم ــن حرک ای
از ارزشــهای انقــالب اســالمی و والیــت پذیــری، 
خدمــت خالصانــه بــه مــردم و مبــارزه بــا فســاد 

و اشــرافی گــری اســت.

بارور کردن تولید ملی، 
موتور محرک اقتصاد

به  اسالمی  ایران  استقالل  و  دشمنان عزت 
هر قیمتی شده می خواهند اقتصاد ایران و 
بویژه موضوع تولید را با چالش های متعدد 

روبرو ساخته و آن را به تعطیلی بکشانند.
و  سیاستگذاری  دستگاههای  مردم،  از  بسیاری 
صاحب  و  اجرایی  مسئولین  کشور،  قانونگذاری 
نظران مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و ... همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی، منتظر 
پیام مقام معظم رهبری و مشخص شدن نام سال 
اقدامات  و  ها  سیاست  سوی  و  سمت  تا  هستند 
اجرایی خود را در راستای اهداف مشخص شده از 

سوی معظم له تنظیم نمایند.
انقالب  فرزانه  رهبر  توسط  »سال ها«  نامگذاری 
اسالمی در واقع تبیین راه و توجه دادن همه به 
موضوع یا موضوعات خاصی است که دارای ضرورت 

و اهمیت خاص هستند.
این امر سالهاست که به عنوان نقشه راه و جهت 
میگردد  تلقی  نظام  کلی  های  سیاست  گیری 
تا اولویت ها مشخص شود و هر یک از نهادها و 
دستگاهها و مسئولین اجرایی کشور بتناسب وظایف 
و اختیارات خود، اقداماتشان را معطوف به تحقق 
اهداف اعالم شده نمایند و میتوان گفت؛ نامگذاری 
سال ها، اقدامی در جهت تعیین سیاست های کلی 
نظام است که مطابق اصل 110 قانون اساسی از 
وظایف مهم رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران 

محسوب میشود.
بدیهی است برای نامگذاری یک سال ضرورت های 
ملی، بین المللی، فرهنگی، اقتصادی و … در نظر 
گرفته میشود و مقام معظم رهبری، براساس شرایط 
ملی و بین المللی و با در نظر گرفتن اهداف انقالب 

اسالمی، اولویت هر سال را مشخص می  فرمایند.
امسال نیز برای هشتمین سال متوالی، نامگذاری 
گرفت  انجام  اقتصادی  موضوعات  با  جدید  سال  
اهمیت  گرفتن  نظر  در  با  انقالب  معظم  رهبر  و 

موضوع »اقتصاد مقاومتی« شعار امسال را »اقتصاد 
مقاومتی: تولید - اشتغال« قرار داده و از مسئولین و 
دست اندرکاران درخواست نمودند بر روی موضوع 
»اقتصاد مقاومتی« از بعد »تولید و اشتغال« متمرکز 
شوند و کارها را با برنامه ریزی انجام و در پایان سال 

نتایج آن را به مردم گزارش کنند.
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود بمناسبت 
آغاز سال 1396 با اشاره به شادی ها و تلخی های 
سال گذشته، شادی ها را مربوط به عزت ملی، امنّیت 
ملّی، هّمت جوانانه در میان ملّت ایران و حرکات 
مؤمنانه ی فراگیر در همه جای کشور و تلخی ها را 
عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی اعالم 
تاکید داشتند: »همه ی ما مسئولیم؛ هم پیش  و 
پاسخگو  بایستی  ملّت  پیش  هم  متعال،  خدای 
باشیم. من در سال »اقدام و عمل« که سال 95 
بود از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای 
اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛ کارهای 
خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن 
را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است، با آنچه 
مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما است، فاصله ی 

زیادی دارد.«
معظم له در تبیین شعار امسال فرمودند: اقتصاد 
مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط 
در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توّجه قرار بگیرد، 
ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من عالج را 
این مجموعه را به نقاط مهم  این میبینم که  در 
تقسیم کنیم و برای هر نقطه ی کلیدی و مهّمی 
یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و 
افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه ی 
متمرکز  کلیدی  نقاط  آن  روی  بر  را  خود  هّمت 
کنند؛ به نظر من عالج در این است که این نقطه ی 
کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد 
من این نقطه ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید 
داخلی؛ و اشتغال و عمدتا اشتغال جوانان؛ اینها آن 
نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این 
دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس 
برنامه ریزی و دسته بندی بکنیم، تصّور این است که 
کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موّفقّیتهای 

چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.«
 ایاالت متحده آمریکا و همپیمانانش پس از ناکامی 
در رسیدن به اهداف نامشروع خود از طریق گزینه 
های مختلف از جمله گزینه نظامی و راه انداختن 
جنگ نیابتی بوسیله رژیم بعثی عراق علیه ایران 
اسالمی، نوع رویارویی خود با مردم ایران را تغییر 

دادند.
نظام سلطه اگرچه به ادعای خود، همه ی گزینه 
ها را روی میز دارد اما قطعا حوزه »اقتصاد« یکی از 
اصلی ترین گزینه ها و اهرم های آنان برای به زانو 

درآوردن ملت بشمار می آید.

از  استفاده  سفید  کاخ  سران  اخیر،  سالهای  در 
ابزار  مهم ترین  عنوان  به  را  اقتصادی  جنبه های 
رسیدن به اهداف خود مورد توجه ویژه قرار داده 
نمودن  فلج  و  ایران  اقتصاد  به  برای ضربه زدن  و 
آن، از هیچ تالشی فروگذار نیستند که در این میان 

بیشترین فشارها برای تعطیلی تولید است.
نیایستد  خود  ملی  تولید  بنای  بر  که  کشوری 
دچار  اقتصادی  یا  سیاسی  تلنگر  کوچکترین  با 
مشکالت زنجیروار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
می شود که هر مشکلی، ایجاد کننده مشکالت دیگر 
می شود و از همین رو است که دشمنان عزت و 
استقالل ایران اسالمی به هر قیمتی شده میخواهند 
اقتصاد ایران و بویژه موضوع تولید را با چالش های 

متعدد روبرو ساخته و آن را به تعطیلی بکشانند.
مستحکم  جایگاه  کشور  یک  در  تولید  چه  هر 
برای  تری  مناسب  فضای  باشد،  داشته  تری 
اقتصادی،  های  برنامه  سایر  اجرای  و  پیگیری 
... فراهم می شود  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
و سیاستمدارانش در صحنه بین المللی با اقتدار 
از منافع ملت خود دفاع  بیشتری حاضر شده و 

می نمایند.
بخاطر همین نقش سرنوشت ساز »تولید« است 
که مقام معظم رهبری با نامگذاری سال 1396 به 
نام »اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال« مسئولین و 
دست اندرکاران قوای سه گانه را به اهتمام بیشتر 
فرا  اشتغال  ایجاد  و  تولید  به  بخشی  رونق  جهت 

خواندند.
قانونگذاران و مسئولین اجرایی قطعا توجه دارند که 
حمایت از تولید داخلی تنها با تصویب و تکمیل 
متعهدانه قوانین و رفع موانع قانونی از سر راه تولید و 
مهمتر از آن اجرای دقیق و دلسوزانه قوانین ذیربط 
و بکارگیری شیوه های موثر و کارگشا امکانپذیر 

است.
در   ... و  پالکارد  و  پوستر  نصب  سخنرانی،  انجام 
خصوص حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، صدور 
بخشنامه و... اگر چه در حد اطالع رسانی و توجه 
دادن افکار، مفید است اما به تنهایی کافی نیست و 

باید گامهای عملی در این حوزه برداشته شود.
 در این میان نقش رسانه های دیداری و شنیداری 
بستر  ایجاد  جهت  در  تلویزیون  و  سینما  بویژه 
فرهنگی »حمایت از تولید ملی« بسیار مهم و تاثیر 
گذار است که مثال عینی آن، استفاده از وسایل و 
امکانات ساخت داخل در مراحل مختلف تولید فیلم 

و سریال و سایر برنامه هاست. 
بدیهی است تالش مضاعف مسئولین برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی بخصوص در بحث »تولید و ایجاد 
و  صادقانه  خدمت  تایید  برای  شاخصی  اشتغال« 
میزان کارآمدی آنان می باشد که یقینا از چشم 

تیزبین ملت ایران دور نخواهد ماند.

ــد و  ــت تولی ــرا تقوی چ
ــتغال  ــکل اش ــل مش ح
در  کلیــدی  نقــش 
دارد اقتصــاد  نجــات 

 تجربه ای که پیش روی ماست
هنگ کنــگ،  جنوبــی،  کــره ی  یکــم. 
تایــوان، ســنگاپور را ببرهــای اقتصــادی آســیا 
ــزی و  ــزی و مال ــار اندون ــه در کن ــد ک می نامن
تایلنــد توانســتند نــرخ رشــد اقتصــادی خــود 
در ابتــدای دهــه ی 90 را آنچنــان افزایــش 
دهنــد کــه از ســوی بانــک جهانــی، »معجزه ی 

شــرق آســیا«  لقــب بگیرنــد. اصلی تریــن 
ــرای پیشــرفت  برنامــه ای کــه ایــن کشــورها ب
اقتصــادی در نظــر گرفتــه بودنــد، مبتنــی بــر 
سیاســت های ترغیــب بیشــتر ســرمایه گذار 
ــذف  ــد ح ــت هایی مانن ــود، سیاس ــی ب خارج
خارجــی،  ســرمایه گذاری  محدودیت هــای 
ــع  ــی در صنای ــت خارج ــع مالکی ــذف موان ح
بــه  صادراتــی  مشــوق  ارائــه ی  صادراتــی، 
ســرمایه گذاری  مشــترک  صندوق هــای 
در  اقدامــات  ایــن  امثالهــم.  و   خارجــی 
رشــد  بــر  زیــادی  تأثیــر  کوتاه مــدت، 
ــه  ــن کشــورها داشــت به طوری ک اقتصــادی ای
توانســتند 50درصــد از جریان هــای ورودی 
ســرمایه ی کشــورهای در حــال توســعه را بــه 

ــد. ــذب کنن ــود ج خ
ــش  ــی پی ــه خوب ــت ب ــز داش همه چی
ــال ۱۹۹7  ــاگاه، در س ــه ن ــت ک می رف
کــه دولــت تایلنــد بــه دلیــل مشــکالت 
اقتصــادی تصمیــم گرفــت واحــد پولــی 
خــود )بــات( را نســبت بــه دالر شــناور 
کنــد، بحــران اقتصــادی جنــوب شــرق 
ــد،  ــع تایلن ــه تب ــد. ب ــاز ش ــیا آغ آس
درهم تنیده بــودن  دلیــل  بــه  و 
ــد  ــورها، ارزش واح ــن کش ــاد ای اقتص
ــا 5۰ و  ــز ت ــورها نی ــایر کش ــی س پول
ــزی و  ــد مال ــد )مانن ــا 75درص ــی ت حت
ــن  ــرد. همی ــدا ک ــش پی ــزی( کاه اندون
امــر، آغــازی بــود بــر پایــان یــک دوره 

کوتاه مــدت.  خوشــی 
ــل  ــه »پ ــود ک ــی ب ــرف  همان ــت، ح در حقیق
کروگمــن«، )اقتصاددانــی کــه جایــزه ی نوبــل 
هــم گرفــت( پیــش از ایــن نیــز هشــدار داده 
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــدار زمان ــد پای ــود: »رش ب
ــدا  ــش پی ــد افزای ــل تولی ــره وری عوام ــه به ک
شــرقی  جنــوب  کشــورهای  در  امــا  کنــد 
ــد  ــه رش ــر ب ــرمایه، منج ــا ورود س ــیا تنه آس
شــده اســت و بهــره وری افزایــش چشــمگیری 

ــت.« ــته اس نداش
ــل از  ــه قب ــک ده ــی، ی ــن بحران ــر چنی نظی
آن، دامن گیــر کشــورهای آمریــکای التیــن 
ــه  ــک( ک ــن و مکزی ــل، آرژانتی )همچــون برزی
مــدل توســعه ی آنهــا نیــز هماننــد کشــورهای 
ــت  ــر دریاف ــی ب ــیا، مبتن ــرق آس ــوب ش جن
بین المللــی  بانک هــای  و  نهادهــا  از  وام 
شــده  نیــز  بــود  خارجــی  ســرمایه گذار  و 
ــن  ــی ای ــی خارج ــه بده ــه ای ک ــود. به گون ب
ــارد  ــد و از 75 میلی ــر ش ــار براب ــورها چه کش
از  و  رســید  دالر  میلیــارد   315 بــه  دالر، 
ــن  ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــر، تولی ــویی دیگ س

کشــورها، 50درصــد کاهــش یافــت.

ــه  ــی ک ــن اقدام ــران، اولی ــروز بح ــا ب دوم. ب
بــود  آن  کردنــد  خارجــی  ســرمایه گذاران 
ــن   ــود را از ای ــرمایه های خ ــه س ــه بالفاصل ک
امــر،  همیــن  و  کشــیده  بیــرون  کشــورها 
ــد.  ــم ش ــران ه ــتر بح ــدید بیش ــب تش موج
تحــت تأثیــر همیــن بحــران بــود کــه عبــارت 
نقطــه ی مقابــل  »اقتصــاد شــکننده« کــه 
ادبیــات  وارد  اســت،  مقاومتــی«  »اقتصــاد 
اقتصــادی  یعنــی  شــد.  جهــان  اقتصــادی 
ــرمایه گذار  ــه س ــته ب ــود را وابس ــد خ ــه رش ک

می کنــد. خارجــی 
ــران،  ــوع بح ــس از وق ــال پ ــد س چن
ــود در  ــخنرانی خ ــد در س ــر محم ماهاتی
ــپتامبر 2۰۰۰  ــکا در س ــی آمری ــز مال مرک
ــران  ــار بح ــی مه ــاره ی چگونگ ــه درب ک
ــت:  ــن گف ــود، چنی ــزی ب ــادی مال اقتص
ــی  ــول مل ــران، پ ــن بح ــر ای »به خاط
ــت و  ــش یاف ــد کاه ــاه درص ــا پنج م
ــود  ــش رک ــرای کاه ــا ب ــای م برنامه ه
ــیاری  ــورد. بس ــت خ ــادی شکس اقتص
منتظــر بودنــد مالــزی بــرای مهــار 
ــدوق  ــان صن ــه دام ــت ب ــران، دس بح
مــا  امــا  شــود،  پــول  بین المللــی 

ــه  ــوع ب ــا رج ــم، م ــن کار را نکردی ای
ــه  ــول را فاجع ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــج  ــا تروی ــن صنــدوق ب می دانســتیم. ای
رقابــت بی قیــد و شــرط تجــاری در 
جهــت منافــع کشــورهای قدرتمنــد 
و تضعیــف کشــورهای جهــان ســوم 
ــود  ــز خ ــد مغ ــا بای ــرد. م ــت می ک حرک
بهتریــن  و  می انداختیــم  کار  بــه  را 
راهــی را کــه مغایــر بــا اســتقالل 
ــم و  ــاب می کردی ــد، انتخ ــزی نباش مال
بــا هدایــت الهــی، فرمــول نجــات ملــی 

ــم.  ــدا کردی ــزی را پی مال

ســوم. حــاال شــاید بهتــر بتــوان 
ــز  ــال و تمرک ــذاری امس ــت نامگ حکم
و  داخلــی  »تولیــد  موضــوع  دو  بــر 
انقــالب را  اشــتغال« توســط رهبــر 
ــی  ــی نهای ــتغال، خروج ــرد. اش ــم ک فه
ــد  ــای تولی ــه پایه ه ــت ک ــادی اس اقتص
اســت.  کــرده  مســتحکم  را  خــود 
ــادی  ــه ی اقتص ــای حلق ــتغال در انته اش
ــق  ــرای تحق ــه ب ــرار دارد ک ــور ق کش
چرخ هــای  ابتــدا،  در  می بایســت  آن 
ــدن  ــه چرخی ــروع ب ــی ش ــد داخل تولی
ــا  ــا وام ی ــوان ب ــن نمی ت ــد. بنابرای کنن
ــی،  ــرمایه گذار خارج ــه س ــتن ب دل بس

ــرد.  ــاد ک ــتغال ایج ــا اش ــد ی تولی
ــه همیــن موضــوع  ــا اشــاره ب ــر انقــالب ب رهب
فرمودنــد: ماهاتیــر محمــد، نخســت وزیــر 
ــرکار و  ــم آدم پُ ــیار ه ــه بس ــزی ک ــابق مال س
ــه تهــران  ــود  ب ــدی ب ــق و جــدی و پایبن دقی
آمــد، بــه دیــدن مــن هــم آمــد؛ همــان اوقــات 
بــود کــه تحــوالت گوناگونــی در آســیای 
مالــزی،  در  بــود؛  افتــاده  اتفــاق  شــرقی 
اقتصــادی  زلزلــه ی  و  تایلنــد،  و  اندونــزی 
ــرمایه دار  ــن س ــود. همی ــده ب ــود آم ــه وج ب
ــر،  ــرمایه دارهای دیگ ــد س ــتی و بع صهیونیس
بــا بازی هــای بانکــی و پولــی توانســتند چنــد 
ــانند. در  ــتگی بکش ــه ورشکس ــور را ب ــا کش ت
آن وقــت ماهاتیــر محمــد بــه مــن گفــت: مــن 
ــا  ــه م ــم ک ــه شــما بگوی ــدر ب ــن ق ــط همی فق
یــک شــبه گــدا شــدیم! البتــه وقتــی کشــوری 
ــت  ــرد و خواس ــدا ک ــادی پی ــتگی اقتص وابس
و  جهانــی  بانــک  اقتصــادی  نســخه های 
صنــدوق بین المللــی پــول را عمــل بکنــد، 

همین طــور هــم خواهــد شــد.
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واردات بی رویه کاالهای 
غیر ضروری بالی جان 

تولید داخل

حمایــت واقعــی از کاالی ایرانــی ضامن 
اشــتغال است

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس واردات بــی 
رویــه کاالهــای غیرضــروری را بزرگتریــن آفــت 

کاالهــای ایرانــی دانســت.
عضــو  کریمــی  اکبــر  علــی   
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
ــرورت  ــوص  ض ــالمی در خص ــورای اس ش
ــرد:  ــان ک ــی بی ــد داخل ــدی از تولی ــت ج حمای
لــزوم حمایــت همه جانبــه از تولیــد ملــی و 
ــه  ــی روی ــم ب ــا حج ــه ب ــی و مقابل کاالی ایران
واردات بایــد در دســتور کار همــگان قــرار گیــرد 
ــوده کــه  ــه ای ب ــه گون و اهمیــت ایــن موضــوع ب
سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی نیــز بــر 

ــت. ــده اس ــم ش ــاس تنظی ــن اس همی
وی ضمــن تأکیــد بــر لــزوم حمایــت از تولیــدات 
ــد  ــال جدی ــذاری س ــرد: نامگ ــوان ک ــی عن مل
توســط مقــام معظــم رهبــری و تأکیــدات ایشــان 
بــر تولیــد و اشــتغال جوانــان نیــز نشــان دهنــده 
ــالت  ــع معض ــادی و رف ــائل اقتص ــت مس اهمی

ــی اســت. ــردم در شــرایط کنون م
بــه گفتــه وی ســاالنه رقمــی بالــغ بــر 50 
میلیــارد دالر حجــم واردات کشــور بــرآورد مــی 
شــود درحالیکــه بررســی ترکیــب واردات بیانگــر 
ــه  ــی ک ــده کاالهای ــش عم ــه بخ ــت ک ــن اس ای
ــوان تولیــد آنهــا در  ــه کشــور وارد می شــوند ت ب

ــود دارد. ــل وج داخ
کریمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه کاالهــای چینــی 
بــازار کشــور را قبضــه کــرده انــد، تصریــح کــرد: 
ــکاری  ــکل بی ــا مش ــون ب ــه هم اکن ــی ک از آنجای
واردات  از  جلوگیــری  لــذا  هســتیم  مواجــه 
بی رویــه و صیانــت از فرصت هــای شــغلی در 
کشــور، فقــط بــا حمایــت از تولیدکننــدگان 
رویــه  بــی  می شــود.واردات  میســر  داخلــی 
کاالهــا کــه بطــور عمــده غیــر ضــروری هســتند، 
ــت  ــق حمای ــن طری ــا بدی ــم شــوند ت ــد تحری بای
ــه  ــورت گیرد.ب ــی ص ــدات داخل ــی از تولی واقع
ــا ســطح  ــد و ارتق ــش تولی ــی افزای لحــاظ منطق
کیفــی و مطابــق بــا دانــش روز دنیــا مــی توانــد 
ــای  ــه ه ــره وری، هزین ــردن به ــاال ب ــالوه برب ع

ــد. ــش ده ــد را کاه تولی
ــدات  ــی از تولی ــودن برخ ــاری ب ــی انحص کریم
ــمرد  ــه برش ــود در جامع ــات موج ــی از آف را یک
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــت: بســترهای الزم ب و گف
مســئله بایــد آمــاده شــود و ایــن گونــه مهمترین 
ــی شــود،  ــا م ــی اشــتغال مهی ــه یعن ــاز جامع نی
بــه شــرطی کــه بتــوان نقــاط ضعــف و قــوت را 
ــا شــرایط خــاص هــر صنعــت پیــدا  متناســب ب
کرد.افزایــش ســطح کیفــی کاالهــا و اعمــال 
ــم واردات  ــت تنظی ــه ای جه ــت های تعرف سیاس
ــت  ــدگان و دول ــد کنن ــف تولی ــب وظای ــه ترتی ب
ــد  ــا بای ــت ه ــن سیاس ــود و ای ــوب می ش محس
ــای  ــور کااله ــا وف ــا ب ــود ت ــق ش ــوری محق ط
کاالهــای  مــردم  و  نشــده  مواجــه  خارجــی 

ــد. ــح دهن ــی ترجی ــر خارج ــی را ب داخل
ــارد دالر کاالی  ــاالنه ۱5میلی واردات س

ــاق قاچ
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش قاچــاق 
کاالهــا را یکــی از مهمتریــن چالــش هــای 
کشــور برشــمرد و عنــوان کــرد: طــی چنــد ســال 
ــارد دالر  ــور 25 میلی ــاق کش ــم قاچ ــر حج اخی
بــرآورد شــده کــه ایــن رقــم بــا اعمــال کنتــرل 
ــارد دالر  ــه 15 میلی ــئوالن ب ــالم مس ــق اع طب
تقلیــل یافتــه اســت.این رقــم بســیار بــاال بــوده 
ــا مشــکالتی  ــد تولیــدات داخلــی را ب و مــی توان
مواجــه ســازد بــه همیــن منظــور لــزوم حمایــت 
از کاالی ایرانــی و جلوگیــری از امــر قاچــاق 
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــاماندهی وضعی ــت س جه

ــت. ــروری اس ض
وي بیــان کــرد: بایــد در نظــر داشــت کــه رونــق 
داخلــی فقــط بــرای مصــرف داخلــی نبــوده بلکه 
صــادرات هــم یــک نیــاز اســت و بایــد بــرای آن 
تــالش کــرد، چــرا کــه از ایــن طریــق عــالوه  بــر 
ــور  ــرای حض ــه ب ــتغال زمین ــرخ اش ــش ن افزای
بیشــتر کاالی ایرانــی در بازارهــای خارجــی 
مهیــا شــود.حمایت از تولیــد ملــی نیازمنــد یــک 
عــزم جمعــی بــوده و مجلــس نیــز آمــاده اســت 
تــا بــه منظــور حمایــت از کاالی ایرانــی  در 
قالــب یــک قانــون، واردات کاالهایــی در داخــل 

ــد. تولیــد مــی شــوند را ممنــوع کن

راهکارهاي مقابله با 
پدیده قاچاق کاال

ــتم  ــه سیس ــوان عارض ــه عن ــاق ب ــده قاچ پدی
ــه  ــارن ،زمین ــم متق ــالوه برجرائ ــادي ، ع اقتص
جرائــم عدیــده دیگــري را نیــز بــه و جــود مــي 

آورد.
ــگیرانه:به  ــاي پیش ــکار ه ــف راه   ال
طــور کلــي مــي تــوان گفــت پیشــگیري از و قوع 
ــا  ــتن موقعیته ــل و کاس ــه تقلی ــاق ب ــرم قاچ ج
ــتگي دارد و  ــرم بس ــن ج ــه ای ــکاب ب ــراي ار ت ب
بــا بــه کار بســتن تدابیــر زیــر بــراي رســیدن بــه 

ایــن مهــم امــکان پذیــر اســت .
ــو  ــه م ــي ارز ک ــر خ واقع ــت ن ــن و تثبی 1.تعیی
جبــات کاهــش میــل بــه قاچــاق را فراهــم مــي 

ســازد.
2.برقــراري نظــام تعــر فــه اي مناســب و منطقــي 
ــت و  ــاب پرداخ ــا احتس ــه ب ــي ک ــور کل ــه ط ،ب
جــوه گمرکــي از یــک طــرف و تمــر کــز ریســک 
ــوي  ــاق کاال از س ــات قاچ ــام عملی ــاال در انج ب
دیگــر ،گرایــش بــه ســمت واردات و صــادرات از 

طریــق قانونــي افزایــش یابــد.
3.تعدیــل هزینــه هــاي ســر بــار تولیــد و کاهــش 
عــوارض غیــر منطقــي بــر تولیــدات داخلــي بــه 
طوریکــه موجبــات کاهــش هزینــه تمــام شــده 

محصــوالت داخلــي را فراهــم آورد.
4.افزایــش اســتاندارد و کیفیــت محصــوالت 
ــه  ــي ب ــوالت خارج ــه محص ــبت ب ــي نس داخل
ــاي  ــردم از کااله ــتقبال م ــش اس ــور افزای منظ

ســاخت داخــل و کاهــش تقاضا بــراي محصوالت 
خارجــي کــه بــه طــور قاچــاق وارد شــده انــد .

5.کاهــش یارانــه هــاي متعلــق بــه برخــي کاالها 
ــق قیمــت آن در داخــل  ــر ســوخت و تطبی نظی

بــا کشــور هــاي همســایه .
6.ممونعیــت خریــد کاالهــاي خارجــي کــه 
ــي . ــات دولت ــراي موسس ــي دارد ب ــابه داخل مش

ــع و  ــاي جام ــه ه ــر نام ــراي ب ــن و اج 7.تدوی
ــا هــدف رشــد و  ــدت کالن اقتصــادي ب ــد م بلن

ــور. ــعه کش ــو س ت
8.اطــالع رســاني عمومــي در خصــوص عــوارض 
قاچــاق بــرو ضعیــت زندگــي و اقتصــاد در بلنــد 

مــدت .
9.ایجاد اشتغال براي افراد جویاي کار.

شــرایط  و  معیشــتي  ضعیــت  و  10.بهبــود 
ــو لیــد  اقتصــادي دراســتانهاي مــرزي از نظــر ت

و اشــتغال .
11.بهــره گیــري از تجهیــزات مــدرن بــراي 

کنتــرل مرزهــا .
ــه  ــي ب ــاي اطالعات ــري از راهکاره ــره گی 12.به
جــاي شــیوه هــاي صرفــا پلیســي در مبــارزه بــا 

قاچــاق .
ــاد  ــاري و ایج ــررات ج ــن و مق ــالح قوانی 13.اص
ــي . ــي و تعزیرات ــتم قضای ــد در سیس ــه واح روی

ــدرت  ــه اي :ق ــاي مقابل ــکار ه   ب(راه
ــارزه اي  ــه مب ــد ب ــي توان ــي م ــي هنگام عموم
ــش از  ــه پی ــردازد ک ــکاري بپ ــه بزه ــع علی قاط
ــا شــد.  آن حــدو د بزهــکاري را تعییــن کــرده ب
ــه از  ــر فت ــر گ ــه ب ــران ک ــري ای ــام کیف درنظ
احــکام اســالمي اســت راجــع بــه پدیــده قاچــاق 
ــي تلقــي  ــم مال ــارز جرای ــق ب ــز کــه از مصادی نی

ــالم  ــدن اق ــوع ش ــب متن ــه تناس ــي گردد،ب م
و طــرق قاچــاق ،قوانیــن و اصالحیــه هــاي 

ــت. ــده اس ــرا ش ــب و اج ــددي تصوی متع
ــه  ــه هم ــام مجدان ــر از اهتم ــرف نظ ــال ،ص ح
ــاز  ــف ،س ــاي کاش ــد ه ــم ازو اح ــتگاهها اع دس
مــان هــاي شــاکي ،و مراجــع قضایــي ،در اجــراي 
مقــررات جــاري ،بــه نظــر مــي رســد بنــا بــه هــر 
دلیلــي ،اقدامــات انجــام شــده بــراي زدودن 
ــده زشــت قاچــاق از سیســتم  ــار پدی ــار زیانب آث
اقتصــاد جمهــوري اســالمي ایــران کافــي نبــوده 
و نتایــج مــورد نظــر بــه نحواکمــل حاصــل 
نگشــته اســت . چــرا کــه هــم آمارهــاي رســیده 
ــن  ــده ،مبی ــکیل ش ــاي تش ــده ه ــداد پرون از تع
ــم قاچــاق کاال وارز در ســطح  رشــدفزاینده جرائ
ــئوالن  ــیتهاي مس ــم حساس ــت و ه ــور اس کش
ذیصــالح نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي 
ــام معظــم  ــر مق ــاي اخی ــا فرمانه ــران خصوص ای
ــزاران  ــترده کار گ ــالش گس ــر ت ــري بیانگ رهب
نظــام در راســتاي برخــورد قاطــع و قانونمنــد بــا 
ــه همیــن منظــور  ــده قاچــاق اســت پــس ب پدی

ــردد. ــي گ ــل پیشــنهاد م ــوارد ذی م
او ال: سیاســت گــذاران اقتصــاد کشــور بــه 
جــاي تکیــه بــر اقتصــاد درو نگــرا ،برنامــه هــاي 
ــي در سیاســتهاي  ــر کاهــش درونگرای خــود را ب

ــازند . ــتوار س ــي اس ــي خارج بازرگان
ثانیا:پلیــس و ســازمان هــاي کاشــف ،بــا تقویــت 
نیــروي انســاني و تجهیــز امکانــات خــود از ابــزار 
ــکاس  ــل و انع ــراي کشــف کام ــاي مناســب ب ه
فــوري پرونــده هــاي تشــکیل شــده بــه سیســتم 

قضایــي و تعزیراتــي بهــره بــرداري کننــد.
درسیســتم قضایــي کشــور نیــز بایــد تغییراتــي 

بــه شــرح ذیــل صــورت پذیــرد.
ــم قاچــاق کاال و ارز  ــه جرائ ــوط ب ــن مرب 1.قوانی
ــاي  ــتاو رده ــروي از دس ــا پی ــون ب ــالح و قان اط
و  بیینــي  پیــش  دانشــگاهي  مراکــز  علمــي 

ــردد. ــب گ تصوی
2.شــعب و یــژه اي هماننــد ســاز مــان تعزیــرات 
حکومتــي در سیســتم قضایــي بــه امــر رســیدگي 
بــه جرائــم قاچــاق کاال و ارز اختصــاص یابــد و به 
تجهیــزات علمــي و اداري مــدرن مجهــز گــردد.

ــن  ــور از بی ــز ب ــعب م ــاي ش ــا ت و روئس 3.قض
متخصــص  و  متعهــد  گان  کــرد  تحصیــل 
ــه  ــم ب ــد و مصم ــي و معتق ــگاههاي داخل دانش
ــوند . ــاب ش ــاق انتخ ــل قالچ ــا معض ــارزه ب مب

4.رســیدگي بــه جرائــم قاچــاق کاال و ارز ،بــا در 
نظــر داشــتن عــوارض و پیامــد هــاي اقتصــادي 
آن در یــک مرجــع خــاص ،متمــر کــز و رویــه و 
احــدي در اعمــال مقــررات جــاري اتخــاذ گــردد.

ــراي  ــي ب ــت قضای ــو نی ــي مص ــش بین ــا پی 5.ب
عوامــل مبــارزه بــا قاچــاق ازســوي دســتگاههاي 
ــي ،اقتــدار شــغلي نامبــردگان  ــي و تعزیرات قضای

ــن شــود. ــن و تضمی تأمی
ــي  ــدت قضای ــاي معاض ــکار ه ــن راه ــا تبیی 6.ب
عوامــل مبــارزه بــا قاچــاق ،زمینــه صــدور احــکام 

قضایــي قانونمنــد و قابــل اجــرا فراهــم گــردد.
7.بــا تخصیــص بــو دجــه و اعتبــار مالــي کافــي 
ــزه کاري  ــاق ،انگی ــا قاچ ــارزه ب ــل مب ــه عوام ب

ــردد. ــت گ ــان تقوی آن
  نتیجه گیري

ــار  ــان ب ــار زی ــاق کاال ،داراي آث ــد قاچ ــر چن ه
زیــادي اســت و بــر خــالف گمــان برخــي ،فاقــد 
هــر گــو نــه مــز یــت نســبي اســت و بــراي درک 
ــت در  ــد امنی ــر رون ــرات آن ب ــناخت تأثی و ش
ــورد  ــا م ــي آنه ــه الزم اســت تمام ــط جامع محی
تحلیــل قــرار گــر فتــه و روابــط متقابــل آنهــا را 
بررســي ،تــا تهدیــدات واقعــي بــر امنیــت جامعــه 
ــي  ــه از بررس ــج حاصل ــذا نتای ــود ،ل ــکار ش آش
برخــي از آثــار عمــده قاچــاق کاال و میــزان اثــر 
تخریبــي آنهــا بــر ابعــاد امنیــت اجتماعــي هــم 
مــي توانــد قابــل بســط و گســترش جهت پاســخ 
بــه حــل مســئله باشــد. مــع الوصــف مــي تــوان 
اظهــار داشــت کــه اســتمرار و گســترش بیــکاري 
ــي را در  ــا امن ــات ن ــو جب ــاق م ــاظ قاچ ــه لح ب
بســتر جامعــه در تمامــي ســطوح فــر اهــم مــي 
نمایــد ،امــا اکثریــت بیــکاران بــراي بقــاء خــود و 
نرســیدن بــه پرتــگاه ســقوط ،بــه کارهــاي کاذب 
ــا  ــه ب ــرادي ک ــد و اف ــد روي آورده ان ــر مول و غی
ــز  ــل ه ــن حداق ــه تأمی ــرافتمندانه،قادر ب کار ش
ینــه هــاي زندگــي نیســتند ،دو شــغلي و چنــد 
شــغلي را پیشــه کــرده و هــدف اصلــي زیســتن 

را بــه بوتــه فراموشــي ســپرده اســت.
ــالف  ــر ات ــود اگ ــي ش ــان م ــر نش ــه خاط البت
ــق  ــدم تحق ــاق و ع ــش قاچ ــر افزای ــع در اث مناب
برنامــه هــاي اقتصــادي دولــت ،فقــر در ســطوح 
و ابعــاد مختلــف جامعــه رســوخ پیــدا کنــد مــي 
ــرار  ــرض ق ــورد تع ــواده را م ــان خان ــد بنی توان
ــا هــرج و مــرج ایجــاد شــده  داده و در نتیجــه ب
ــاع  ــه اجتم ــع آن در جامع ــه تب ــواده و ب در خان
ــده  ــاند . پدی ــي کش ــودي م ــا ب ــوي ن ــه س را ب
قاچــاق بــه عنــوان عــار ضــه سیســتم اقتصــادي 
یــک پدیــده چنــد و جهــي اســت کــه نخســت 
ــن  ــي و بی ــالل سیســتم اقتصــادي داخل ــا اخت ب
ــم دیگــري نشــأت مــي گیــرد و  المللــي از جرائ
عــالوه برجرائــم متقــارن ،زمینــه جرائــم عدیــده 
دیگــري را نیــز بــه و جــود مــي آورد . در خاتمــه 
ــه حــل مشــکل قاچــاق  ــي رســد ک ــه نظــر م ب
،مســتلزم آن اســت کــه ضمــن بازنگــري در 
قوانیــن و مقــررات جــاري ،بــا رفــع مشــکالت و 
نابســامانیهاي موجــود در صنعــت و کشــاو رزي 
،بــه اصــالح نگــرش نســبت بــه تــو لیــد داخلــي 
و محصــوالت خارجــي ،تغییــر فــر هنــگ و زمینه 
هــاي ذهنــي غلــط بــه برتریهــاي کاالي خارجــي 
پرداختــه شــود کــه ایــن مهــم جــز بــا افزایــش 
دانــش و توانایــي تولیــد کاالهــاي بــا کیفیــت و 
ــب  ــه اي مناس ــر ف ــام تع ــاد نظ ــن ایج همچنی
و نهایتــا ،مبــارزه قاطــع و قانونمنــد مراجــع 

ــر نیســت. ــکان پذی ــده ام رســیدگي کنن

لزوم مبارزه جدی با قاچاق 
کاال و واردات بی رویه

  محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
اسالمی با بیان اینکه کمیسیون متبوعش مسائل 
و دغدغه های مطرح شده در گزارش ها و بازدید 
ها را پیگیری خواهد کرد، افزود: برای توسعه اقتصاد 
کشور باید فعالیت جهادگونه داشت به دلیل اینکه 
دشمنان تمام تالش خود را علیه جمهوری اسالمی 
انجام می دهند که نمونه بارز آن ادامه کارشکنی 
دشمنان در بعد از برجام است. پورابراهیمی داورانی 
با ابراز قدردانی از تالش های وزارت نفت در خصوص 
به دست آوردن سهمیه نفتی ایران در اوپک افزود: 
زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی  در  متاسفانه 
عملکرد  شده  نوشته  های  نامه  تفاهم  علیرغم 
مناسبی براساس گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس وجود ندارد.سهم عوامل بیرونی در مشکالت 
الی 30 درصد است و بیشتر  اقتصادی حدود 20 

مشکالت ناشی از عوامل درونی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه یکی 
از مشکالت اصلی اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی 
کرد  اعالم  دولت  بارها  اینکه  علیرغم  افزود:  است، 
الیحه ای در خصوص اصالح نظام بانکی ارائه خواهد 
کرد اما این مهم انجام نشد و کمیسیون اقتصادی 
طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران را پیگیری می 
کند و در این رابطه با تعدادی از مراجع عالیقدر تقلید 
گفت وگوهایی انجام داد. اصالح نظام بانکی کشور و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار کمیسیون 
اقتصادی مجلس است و در رابطه با اصالح قانون 
اتاق  کارشناسی  نظرات  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

های تعاون، بازرگانی و اصناف استفاده خواهد کرد.
متاسفانه آئین نامه برخی از بندهای قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با تاخیر نوشته شده است و ضرورتی 
ندارد که در زمانی که دولت با سختی کشور را اداره 
می کند ارز برای واردات کاالهای بدون توجیه مورد 
استفاده قرار بگیرد. در نشست مشترک کمیسیون 
پایش  بحث  صنعت  و  اقتصاد  ورزای  با  اقتصادی 
کاالهای وارداتی پیگیری خواهد شد البته همزمان با 
انجام این مهم موضوع افزایش ارتقاء کاالهای تولید 
موضوع  گرفت.  خواهد  قرار  توجه  مورد  نیز  داخل 
هدفمندی یارانه ها نیاز به اصالح ساختاری دارد. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در  آزاد  مناطق  ایجاد  الیحه  بررسی  به  اشاره  با 
کمیسیون اقتصادی افزود: مناطق آزاد باید رویکرد 

صادرات محور داشته باشند.

خسارت های قاچاق کاال از 
نگاه رهبر انقالب

  ضربه به تولید داخلی
خب معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد 
-چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال 
اینها، چه از مبادی قاچاق که متأّسفانه خیلی هم 
تولید  وقتی  میخوابد.  داخلی  تولید  است-  زیاد 
که  می آید  پیش  وضعی  همین  خوابید،  داخلی 
امروز هست: جوان ما بیکار میشود، اشتغال ما کم 
میشود، رکود بر کشور حاکم میشود، وضع زندگی 
و معیشت مردم دشوار میشود. اینها را که دیگر از 
طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیشود حل کرد، 
کارهایی  اینها  بکنیم.  حل  باید  خودمان  را  اینها 

است که به عهده ی خود ما است.
رواج قاچاق، یک معضل بزرگ است. یک عّده راه 
پیش  در  است  ناسالمی  بسیار  راِه  که  را  قاچاق 
ظلم  استان  به  هم   و  مردم  به  هم  گرفته اند؛ 
میکنند. تولید داخلی را به شکست میکشانند. به 
جای این که به تولید روی آورند و کشور و شهر 
و استان خودشان را آباد کنند، به کارهای نا سالم 
و خالف قانون میپردازند که یقیناً جز فساد برای 
آنها  خود  برای  چه  اگر  ندارد؛  اثری  هیچ  مردم، 
پولهای باد آورده ای را به ارمغان میآورد! این هم 

یک معضل بزرگ است.
  مشخص نبودن سالمت کاال؛ نرسیدن 
بازار  شدن  کساد  و  دولت  به  درآمدی 

تولید داخلی
از  قاچاق  کشور؛  برای  است  بزرگی  بالی  قاچاق 
اّوالً  است:  بدتر  بسیار  گمرکی  و  دولتی  واردات 

سالمت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن 
عاید دولت نمیشود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را 
دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. اینها 
به طور  قاچاق  با  باید  نیست؛  کوچکی  آسیبهای 
را  قاچاق  با  مقابله ی  دستگاه  کرد.  مقابله  جّدی 
باید خیلی جّدی گرفت؛ قوی ترین  آدمهایمان را 
عقیده ی  میشود؛  و  کار؛  این  برای  بگذاریم  باید 
گرفته  جلویش  یا  میشود؛  که  است  این  بنده 
خواهد شد یا اگر بکلّی هم جلوگیری نشود، بخش 
مهّمی اش کاهش خواهد یافت. این یک مسئله ی 

بسیار اساسی است.
  ضربه به همه برنامه ریزی های دولت و 

ترویج اشتغال ناسالم
باید جلِو سودهای نامشروع - که عمدتاً به خاطر 
لغزشهای  همچنین  و  دلسوزی  و  تعّهد  عدم 
مدیران  و  مسؤوالن  از  بعضی  سوی  از  گوناگون 
به   - قاچاق  پدیده  با  و  شود  گرفته   - است 
پدیده  گردد...  مبارزه   - کلمه  حقیقی  معنای 
هویّت  و  اقتصاد  به  ضربه  وقاچاق فروشی،  قاچاق 
ملی کشور و همه برنامه ریزیهاست. این از لحاظ 
است؛  قطعی  حرام  و  ممنوع  عمل  یک  شرعی، 
فساد  با  مقابله  جای  است.  افساد  موجب  چون 
باید  را  قاچاق  نیست. جنس  مرزها  فقط  قاچاق، 
قرار  آنجایی که در معرض فروش  تا  دنبال کرد، 
را  داخلی  تولید  قاچاق،  جنس  میشود.  داده 
تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم 

را محدود میکند.
  تهدید تجارت سالم کشور

خطر قاچاق منحصر به قاچاق مواد مخّدر نیست؛ 
سوءاستفاده چیان  و  اشرار  آن،  کنار  در  که  چرا 
دارند.  قرار  بیرحم  و  بیانصاف  فرصت طلبان  و 
قاچاقچیان کالن هم عامل تهدیدند؛ زیرا تجارت 
و داد و ستد سالم کشور را تهدید میکنند. دولت 
موّظف  مسائل  این  قبال  در  را  خود  مسؤوالن  و 
مردم  آحاد  کنند.  باید کمک  هم  مردم  میدانند، 
با  نکردن  همکاری  وظیفه  باید  استان  این  عزیز 
به  که  کسانی  به  همیشه  را  قاچاقچیان  و  اشرار 
این نکته توّجه ندارند، گوشزد کنند. راه صحیح و 

سالم بازرگانی باید بر روی مردم باز شود.
  پیشگیری از قاچاق

 ایجاد اشتغال کافی
باشد،  نداشته  وجود  کافی  قدر  به  اشتغال  وقتی 
ما  جوانان  وقت  آن  نباشد،  باز  صحیح  راه های 
متأسفانه متوسل میشوند به راه های غیر صحیح؛ 
برای  بلیه  یک  قاچاق  اینها.  امثال  و  قاچاق  به 
یک  است؛  درد  یک  اقتصاد کشور  برای  و  کشور 
ویروِس بشدت  فلج کننده است. جوانان ما نباید 
در وضعی قرار بگیرند که احساس کنند ناچار باید 

به این راه غیر منطقی، غیر قانونی و غیر مشروع 
متوسل شوند. این جزو همتهای اصلی دولت است 
و دولت به این همت گماشته است. شما هم باید 

کمک کنید؛ باید در این مسئله همکاری کنید.
برای  انجام میگیرد، درست است که  قاچاقی که 
را  اصلی  اما سود  دارد،  به همراه  عامل آن، سود 
حرکِت  این  پرده ی  پشت  در  که  میبرند  کسانی 
و  سوءاستفاده چی  افراد  دارند؛  قرار  ظاهری 
فرصت طلبان بدون اینکه زحمتی متحمل شوند، 
بدون اینکه خطری آنها را تهدید کند، بیشترین 
سود را میبرند، آن وقت جوان مؤمن ما به خاطر 
استیصال یا به هر جهت دیگر خودش را در معرض 
بایستی مسدود شود  باب  این  خطر قرار میدهد. 
و این با سرمایه گذاریهای درست و ایجاد اشتغال 
در همه ی مناطق کردستان، در همه ی بخشهای 
شهرستانهائی  بخصوص  کردستان،  شهرستانهای 
که نزدیک مرزند مثل مریوان، این معنا امکان پذیر 
است و من دیدم مسئولین کشور، خوشبختانه به 
این نکته توجه دارند، رو این مسئله فکر کردند. 
سرمایه گذاریهای  که  شود  فراهم  زمینه ای  باید 
خوبی انجام بگیرد تا اشتغال ایجاد شود، تا جوان 
بتواند معیشت خود را از راه صحیح، از راه قانونی، 

از راه حالل تأمین کند.
تسهیل تجارت حالل و قانونی با خارج مرزها

سرسبز،  مراتع  این  و  حاصلخیز  زمین های  این 
میتواند کشاورزی و دامداری این استان را در اوج 
قابلیتهای خود مورد بهره برداری قرار دهد. تجارت 
حالل و قانونی با آن سوی مرز، میتواند راهگشای 
تجارتهای  جلِو  بعالوه  باشد؛  بن بستها  از  بسیاری 
حرام و غیرقانونی و قاچاق و کارهای خالفی را هم 
انجام  کنارها  و  از گوشه  متأّسفانه در بخشی  که 

میگیرد، بگیرد.
  محدوده مقابله با قاچاق

دنبال کردن قاچاق از پیش از مرز و لب مرز 
تا داخل مغازه

قاچاق  با  مبارزه ی  دستگاه  ارکان،  از  دیگر  یکی 
ما  این همه  را  قاچاق  با  مبارزه ی  مسئله ی  است. 
پیش  سالها  از   مختلف  دولتهای  کردیم؛  تأکید 
کار  این  رفته اند؛ خب،  آمده اند  مرتّب  همین طور 
این  و  کند  پیدا  تحّقق  باید  که  است  کاری  یک 
میشود؛  کاماًل  نمیشود،  نگویند  است؛  هم ممکن 
یک  بنده  بگیرند.  قاطع  به طور  را  قاچاق  جلوی 
نروید؛   قاچاق  دنبال  مرز  سِر  فقط  گفتم  وقتی 
امروز در داخل کشور - که حاال  میلیاردها دالر 
میگویند،  مختلف  را  دقیقش  رقم  چون  من 
نمیتوانم معّین بکنم که چقدر؛ اّما رقمهای گزافی 
گفته میشود - دارد صرف جنس قاچاق میشود. 
قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه 
دنبال کنید.  این، یک قلم بسیار مهم است؛ یک 

کار بسیار مهم است. و آن کسانی که این کار را 
بکنند، آنها هم دارند مجاهدت میکنند، آنها هم 

دارند عبادت میکنند؛ این هم حسنه است.
  راه های مقابله با قاچاق

محاکمه عامالن قاچاق
عامالن   و  دست اندرکاران   برای   باید  کاال  قاچاق 
تا  این  پدیده  زشت  بسیار گران  تمام  شود  اصلی  

هیچکس  بخود جرأت  ندهد وارد این  کار شود.
منهدم کردن اقالم قاچاق به جز موارد قابل 

صادر کردن و قاچاق های جزئی و کوله برها
انهدام  مسئله ی  همین  قاچاق  با  جّدی  مبارزه ی 
از  بعضی  البّته  است؛  مهم  بسیار  قاچاق  کاالی 
مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از 
این اقالم را می شود بازصادر کرد یعنی  برگرداند 
ندارم،  حرفی  را  این  خب،  خیلی  کرد؛  صادر  و 
ما  اینکه  کنم.  می  اعالم  االن  را  این  من  یعنی 
گفتیم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق 
این  این شامل آن قاچاق های جزئی و شامل  را، 
کوله برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق 
بازار  که  اینهایی  گوییم،  می  را  بزرگ  کارهای  و 

کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
منظور  به  قاچاق  کالن  جنس  زدن  آتش 
ضربه زدن به قاچاقچی و جنس دارای مشابه 

داخلی
گفته ام  مسئولین  به  بنده  قاچاق،  موضوع   در 
پیدا  را  قاچاقچی  باند  آن  وقتی شما  آقاجان!  که 
قاچاقرا که چند هزار  میکنید و آن جنس کالن 
تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس 
به  بزنید  بزنید؛ ضربه  آتش  را جلوی چشم همه 

قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.
  ویژگی مبارزه کنندگان با قاچاق

به کارگیری قوی ترین افراد
جّدی  خیلی  باید  را  قاچاق  با  مقابله ی  دستگاه 
گرفت؛ قوی ترین آدمهایمان را باید بگذاریم برای 
این است که  بنده   و میشود؛ عقیده ی  این کار؛ 
میشود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی 
کاهش  مهّمی اش  بخش  نشود،  جلوگیری  هم 
اساسی  بسیار  مسئله ی  یک  این  یافت.  خواهد 

است.
آلوده نبودن به فساد، رشوه و ...

در  فساد حتی  نبود  فساد،  با  مقابله  اصلی  الزمه 
کمترین میزان، در دستگاه مقابله کننده با فساد 

است.
برخورداری از روشهای جهادی قاطِع انقالبی

جلوگیری جّدی از قاچاق با روش های جهادی و 
مهّمی  مسئله ی  خیلی  قاچاق  مسئله ی  انقالبی. 
مانند  و  با شوخی شوخی و آهسته کاری  و  است 
اینها هم کاری پیش نمیرود؛ باید یک کار جهادی 

قاطِع انقالبی کرد.
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دیپلماسی اقتصادی با توجه به رویکرد دولت ها در ارتباطات تجاری بین المللی، جایگاه ویژه ای 
یافته است. نگاهی به نفوذ بازیگران غیردولتی از جمله شرکت های چندملیتی، ظرفیت بازی 
قدرتمندانه دیپلماسی اقتصادی را به رخ می کشد. جمهوری اسالمی ایران با توجه به وضعیت 
حساس جهانی خود نیازمند است با تمرکز در این حوزه ی تعیین کننده، به تقویت متحدان خود 

پرداخته و سیطره ی خود بر ساختار نوین پیِش رو را افزایش دهد.
دیپلماسی اقتصادی، مرتبط با موضوعات سیاسی اقتصادی است. دیپلمات های فعال در این حوزه، در نهادها 
و سازمان های بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی فعالیت دارند. آن ها سیاست اقتصادی کشورها را 
کنترل و گزارش می دهند و به حکومت ها و نمایندگی های خود توصیه های الزم برای تاثیرگذاری بیشتر را 
ارائه می نمایند. در دیپلماسی اقتصادی همچنین منابع اقتصادی به عنوان مجازات اقتصادی یا پاداش های 
اقتصادی در تعقیب اهداف ویژه سیاست خارجی به کار می رود. دیپلماسی اقتصادی مرتبط با به کاربردن 
توانایی های مادی از جمله تکنولوژی و پول و مذاکرات در مورد مسائل سیاسی با ابعاد اقتصادی از قبیل 

توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه در تعقیب منافع ملی است.
مؤسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقالب اسالمی با ماموریت کمک به تحقق اهداف نهضت اسالمی 
و پی گیری مطالبات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در حوزه های مطالعات اقتصاد مقاومتی و سبک 
زندگی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مطالعات راهبردی و سیاست و مطالعات علم و فناوری ،اقدام به 
برگزاری نشست دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی ایران با همکاری دانشکده مطالعات جهان )اسفند 

ماه سال 1395( در محل دانشکده نموده است.
سخنرانان این نشست اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی آقایان دکتر علیرضا شیخ 
عطار ، دکتر ساسان شاه ویسی ، دکتر جهانگیر کرمی ، دکتر علی صباغیان و دکتربهرام عرب 

احمدی ، بودند.
راه های ارتقاء دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آسیایی و آینده 

دیپلماسی اقتصاد ایران، موضوعات کلی سخنرانان این نشست بود.

 نشست دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با سخنان 
دیپلماسی  با موضوع   آلمان  ایران در  اسبق  آقای دکتر علیرضا شیخ عطار سفیر 

اقتصادی وتحریم آغاز گردید. 
 ایشان اصلی ترین تهدید در سطح دیپلماسی را تهدید اقتصادی بیان نمودند و گفتند: در ایران سیاست 
روی اقتصاد تأثیر دارد ولی در اکثر کشورهای جهان اقتصاد روی سیاست کشور اثر گذار است و امروز اصلی 
ترین تهدید ،تهدید اقتصادی است و مهمترین ابزار آن ،تحریم است . ایشان در ادامه گفتند: محور اصلی 
اقتصاد جهان محوری علمی شده است که عمدتا iT و داروسازی هستند. و خاطر نشان کردند در گذشته 

سیاست روی تجارت تاثیر می گذاشت ولی در حال حاضر تأثیر متقابل است.
ایشان آغاز تحریم ایران را از واقعه تسخیر النه جاسوسی آمریکا بیان نمودند و به سوابق تحریم ایران 
پرداختند.  دکتر شیخ عطار به موضوع برجام اشاره کرده و برجام را به سه بخش اقتصادی – سیاسی – 
هسته ای تقسیم کردند و بخش اقتصادی را از دو بخش دیگر ضعیف تر دانستند.تحریم های پسابرجامی 
و اهداف آن دیگر موضوع ایشان بود و تاکید کردند که بعد از برجام تحریم های شدید تری داریم. هدف 
تحریم های پسابرجامی عبارت است از: محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران - بهانه کمک کردن به گروه 
های مقاومت -بهانه سالح هسته ای. و تنها راه حل این تحریم ها را ، دور زدن تحریم میدانند. بخشی از 
این دور زدن ها  با اقتصاد مقاومتی ، بخشی با تغییر نگرش اقتصادی و بخشی با داشتن شرکای جدید مثل 

چین صورت می پذیرد.

 دیپلماسی اقتصاد  آینده، موضوع دیگر این نشست بود که توسط آقای دکتر ساسان 
شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی مطرح گردید.

 ایشان تاکید کردند : باالترین بحران ما در این زمان بحران اقتصادی است و در بیشتر جلسات از نبود 
کارشناس اقتصادی لطمه خوردیم. 

چه شد که ما پرداختیم به بحث دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران ، در چند روز 
گذشته چیزی به اسم هژمون آیا تغییر کرده است ؟ افول کرده ، تاثیراتی داشته است یا خیر؟ آمدن آقای 
ترامپ ، رفتن آقای اوباما ،برکزیت ،اتفاقاتی که در متن اروپا و اتحادیه افتاده است ، آیا ما دنبال سهم پذیری 
هستیم یا خیر ؟آیا ما به همین 35 تا 55 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی بسنده کرده ایم؟کمتر یا بیشتر از 
25 تا 120 میلیارد دالر صادرات نفتی ، آیا این سهم ما از اقتصاد بین الملل می تواند باشد؟ظرفیت ما چقدر 

است ؟ آیا ما ظرفیت مناسبی داریم یرای برانگیختگی در متن اقتصاد ملی و بین المللی ؟
متاسفانه عموما ما دچار چالش و تعارض می شویم . یک رویکرد سنتی وجود دارد زمانیکه می خواهیم 
سیاست گذاری کنیم برنامه ای بسیار آرمان گرایانه و ایده آل می نویسیم اما وقتی وارد حوزه واقع گرایی می 
شویم دچار چالش می شویم .یک نقدی وجود داشت که رایزنان بازرگانی ما چقدر عامل هستند اصال چه 
حوزه ای را به عنوان فرجام خواهی از قابلیت های اقتصاد ملی پیش بینی کردیم.چه مقدار ازاین را توانستیم 

دیپلماسی اقتصادی

در بهبود مناسبات  اثرگذار مطرح کنیم و به عنوان یک ظرفیت و ابزار سیاسی از آن استفاده کنیم. این اتفاق 
نیفتاده است و همه ما می دانیم چه بسا بسیاری از کشورهایی که ریزه خورند این اتفاقات می افتد نگاهشان 
به عوامل ، ابزارها و بازیگران دارند و کنش ها وقتی ورد محاسبه قرار می دهند این مقدار هست ؟متاسفانه 
باید بگوییم خیر ، خیلی هم نگاه می کنیم صحبت می کنیم تقریبا اگر تمام اساتید در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی و سیاست های خارجی جمهوری اسالمی صحبت کردند تقریبا خالصه تمام آن چیزی که ارائه 
شده است اگر بخوایم مورد بررسی قرار دهیم باید جز متخلفین پژوهشی آنها را معرفی کنیم . تقریبا تمامی 
از یک متن استفاده کردند .اما آیا در دانشگاه های ما صحبت نشده آیا در دانشکده مطالعات جهان در انجمن 

مطالعات جهان ما صحبت نمی کنیم ؟ باالخره باید از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد .

 در ادامه نشست، آقای دکتر جهانگیر کرمی موضوع نگاهی به دیپلماسی اقتصادی 
ایران در اوراسیای مرکزی را مطرح نمودند و به عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران در این 

منطقه پرداختند.
 دکتر کرمی دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، سخنان خود را با 
شناخت مفهوم دیپلماسی اقتصادی آغاز نمودند و این دیپلماسی را مدیریت روابط اقتصادی در راستای 
تامین منافع ملی و توسعه و رفاه اقتصادی داخلی و گسترش حوزه های نفوذ خارجی معرفی کردند. در ادامه 

به موضوعات اصلی سخنان ایشان می پردازیم:
ویژگی های دیپلماسی اقتصادی عبارتند از: نهادگرایی اقتصادی ، دسترسی به بازار جهانی، تامین و 

مشارکت در سرمایه گذاری بین المللی ، انتقال فناوری، مشارکت در انتقال انرژی
دیپلماسی اقتصادی موثر به دو محیط داخلی و هدف بستگی دارد:

محیط داخلی: اولویت توسعه اقتصادی بر امنیت و ایدئولوژی، وجود توسعه اقتصادی مناسب در داخل 
کشور، برخورداری از مزیت نسبی در حوزه های مهم، بخش خصوصی اقتصادی قدرتمند ، ساختار ها و 

شیوه ها و ابزار های مناسب اجرایی
محیط هدف: بازار مناسب، بازی غیر امنیتی، بازی غیر ایدئولوژیک، فضای رقابت اقتصادی 

تعریف جزئی از محیط و کشورهای منطقه اوراسیای مرکزی
 CIS, روسیه:   موثر  2.نقش  مرکزی   آسیای  قفقاز،  اسالوی،  بالتیک،  شوروی:  بازمانده  1.کشورهای 
CSTO,EAEU  3.رقابتهای بین المللی با کشورهای: چین، امریکا و اتحادیه اروپا، ناتو و سایر قدرتهای 
منطقه ای 4. مسائل اساسی: امنیت، توسعه اقتصادی، ارتباطات، نهادگرایی، انتقال انرژی  5. جمعیت: حدود 
300 میلیون نفر و اقتصاد:  $ nominal( )2016( trillion 2(  6. 5/2 درصد اقتصاد جهان ) 75 تریلیون 

دالر(  7. خطوط انتقال انرژی: 8 خط انتقال   8. خطوط ارتباطی و حمل و نقل  و جابجایی کاال و مسافر
چگونگی ورود ایران به منطقه و راه های گسترش روابط و فرصتهای آن

1.پایان جنگ و گفتمان سازندگی و تئوری ام القرای اسالمی 2. نامه حضرت امام و سفر مرحوم ایت اهلل 
هاشمی رفسنجانی 3.محیط ژئوپلیتیک جدید 4.اولویت بخشی به منطقه در ابتدا و بعدا در سند چشم انداز 
5.روابط گسترده منطقه ای 6.پیشنهاد تشکیل سازمان کشورهای ساحلی دریای خزر 7.میانجی گری در 

قفقاز و آسیای مرکزی 8.نقش ثبات آفرین در افغانستان
عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه اوراسیای مرکزی

1.گسترش اکو: 6 درصد تجارت اعضا و عضویت  ناظر در SCO   2.توافقات اقتصادی گسترده با دولتها 
3.ایجاد زیر ساختهای ارتباطی: جاده های منتهی به منطقه و خط آهن تا خلیج فارس4.انتقال انرژی: دو 
خط ایران به ارمنستان و ترکنستان به ایران 5.تجارت با منطقه: 3درصد و انتقال مسافر: 3 درصد 6.تجارت 
با کشورهای: روسیه از 400 میلیون دالر تا 4 میلیارد دالر و امروز بیش از دو میلیارد دالر ، ترکمنستان:  
5/1 میلیارد ، قزاقستان:300 میلیارد دالر ، آذربایجان: 500 میلیون دالر شریک 15 ، اوکراین: 200 میلیون 

دالر ، سایر دولتها: 200 میلیون دالر و جمع کل تجارت ها: حداکثر 5 میلیارد دالر
محدودیت های پیشرفت دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه اوراسیای مرکزی 

1.وضعیت اقتصادی داخلی 2.نبود بخش خصوصی قدرتمند 3.اولویت های امنیتی 4.درگیر شدن در 
موضوع هسته ای 5.عدم مکملیت اقتصادی با منطقه 6.ضعف ساختاری و روشی و ابزاری  دیپلماسی 

اقتصادی  7.هزینه روابط با ایران 8.تحریم ها 9سیاست امریکایی » همه چیز بدون ایران«
نتایج و راهکارها

ایران حلقه مفقوده همکاری و همگرایی اقتصادی در منطقه است. ، نادیده گرفتن قابلیتهای راهبردی 
اقتصادی ایران در منطقه ، ایران شریک پس از رتبه دهم منطقه ، راهکارهای معطوف به اقتصاد داخلی، 
راهکارهای معطوف به دیپلماسی کالن کشور راهکارهای خاص دیپلماسی اقتصادی ، ساختارهای نیروی 

انسانی، روشها .

 موضوع دیپلماسی تجاری اتحادیه اروپا و ایران را آقای دکتر علی صباغیان استاد یار 
علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مقایسه تجارت اروپا و 

آمریکا و تولید ناخالصی آنان آغاز نمودند.

 ایشان اتحادیه اروپا را از لحاظ تولید ناخالصی رتبه اول معرفی کرده و از لحاظ صادرات چین اول ،اتحادیه 
اروپا دوم و از لحاظ تجارت خدمات در سال 2015: اتحادیه اروپا اول ، آمریکا دوم و  واردات در سال 2015: 

آمریکا اول ، اتحادیه اروپا دوم می باشند.
این استاد دانشگاه محاسن تجارت را رشد اقتصادی کشورها دانست و الزمه رونق اقتصاد اتحادیه اروپا  
واردات انرژی  و واردات مواد خام معرفی کرد.دکتر صباغیان با بیان اینکه تحریم،  سیاست یک جانبه است، 
تحریم های اتحادیه اروپا در قبال ایران را : تحریم تسلیحاتی / تحریم کاال و خدمات / تحریم نقل انتقال 

افراد / تحریم مالی )بانک ها( نام بردند .
ایشان در آخر آمار تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال 2015  )واردات اروپا از ایران 1/2 میلیارد دالر/ 
صادرات اروپا به ایران 6/5 میلیارد دالر( و 2016 ) واردات اروپا از ایران 5/5 میلیارد دالر / صادرات اروپا به 

ایران 8/3 میلیارد دالر( بیان کردند.

این  موضوع  دیگر  آفریقا  قاره  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  دیپلماسی   
نشست توسط آقای دکتر امیربهرام عرب احمدی بیان گردید.

 دکتر عرب احمدی استاد یار گروه مطالعات آفریقا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران سخنان خود 
را با موضوع اهمیت آفریقا و اهداف کالن ایران در روابط دیپلماسی و اقتصادی با این قاره  آغاز نمودند که 

در ادامه به گوشه ای از مهمترین سخنان ایشان می پردازیم:
اهمیت روابط دیپلماسی با آفریقا برای جامعه جهانی : 1 . جایگاه مهم قاره آفریقا در نظام بین الملل 2 .یک 
چهارم مجموع کشورهای عضو سازمان ملل 3 .تامین کننده نیمی از منابع اولیه صنایع کشورهای پیشرفته 
4 .بازار بزرگ کاالهای تولیدی کشورهای صنعتی 5 . دارا بودن 20 درصد از ذخائر جهان 6 . مدلی از تقویت 

تدریجی اتحاد و همگرائی منطقه ای
اهداف کالن جمهوری اسالمی ایران در آفریقا عبارت است از: 

1.ترویج و گسترش پیام ها و دستاوردها و الگوهای موفق جمهوری اسالمی ایران و ارائه تصویری واقعی و 
الهام بخش از انقالب اسالمی به توده های مردمی آفریقا 2.توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی 3.تحکیم 
همگرایی و پیوندهای اسالمی، دینی و معنوی با مسلمانان مناطق مختلف قاره آفریقا 4. بهره گیری موثر از 
ظرفیت فرهنگ ها و تمدن ها، ادیان الهی و جریان¬های عدالت خواه در قاره آفریقا 5. حمایت از گسترش 
خود باوری و بیداری اسالمی ملت های مسلمان آفریقایی و ساماندهی جبهه مقاومت اسالمی 6. تقویت 
دیپلماسی وحدت اسالمی و هم افزایی ظرفیت های مشترک با کشورهای اسالمی قاره آفریقا با هدف تامین 
منافع مشترک از طریق همبستگی، وحدت وتقریب مذاهب اسالمی 7. مقابله فعال و همه جانبه با جریانهای 

اسالم ستیزی، شیعه هراسی و ایران ستیزی
دورنمایي کلي از پیشینه مناسبات ایران با کشورهاي مختلف آفریقاي سیاه از دورترین زمان 

ها تاکنون
1.روابط ایران با آفریقا در دوره هخامنشیان و ساسانیان 2. مهاجرت ایرانیان شیرازی االصل به شرق آفریقا 
در قرون نخستین اسالمی و مهاجرت گروهی از علماء شیعه ایرانی و بلوچ ها به شرق آفریقا در قرون هفده 
تا نوزده میالدی 3. آغاز مناسبات رسمی بین ایران و قاره آفریقا در دوره سلطنت پهلوی دوم) از اوایل دهه 
چهل شمسی ( 4. گسترش قابل مالحظه روابط سیاسي فرهنگي و اقتصادی ج.ا.ایران با کشورهاي مختلف 

قاره آفریقا پس از پیروزي انقالب اسالمي
گوشه ای از اقدامات بشردوستانه ج.ا.ایران در آفریقا در حوزه های سیاسي، اقتصادی، فرهنگی 

و مذهبی عبارتند از: 
1.حمایت از آزادي خواهان و مبارزان سیاه پوست آفریقاي جنوبي در دوره حاکمیت سفیدپوستان2 .قطع 
صدور نفت به دولت نژادپرست آفریقاي جنوبي پس از پیروزي انقالب اسالمي ایران )بدستور امام خمیني 
»ره«(3.حمایت از مبارزان سیاه پوست زیمبابوه و تانزانیا در دوره حاکمیت سفیدپوستان4.وساطت بین 
براي رفع اختالف طرفین در سفر منطقه اي سال 1375 آیت اهلل هاشمي  اوگاندا و تالش  سودان و 
رفسنجاني به شرق و جنوب آفریقا5.محکوم کردن دخالت نظامي آمریکا در سومالي6.تأسیس ده ها انجمن 
دوستی با کشورهاي مختلف قاره آفریقا با هدف تعمیق پیوندهای دو طرفه با این کشورها  در زمینه های 
مختلف از طریق این نهاد عالي سیاسی فرهنگی 7.مقابله با موج تهاجم فرهنگي غرب علیه دین اسالم  و 
تهییج و  برانگیختن مسلمانان کشورهاي مختلف قاره آفریقا براي نقش آفریني هرچه بیشتر در معادالت 
سیاسي کشور خود و ارتقاء سطح  آگاهي آنان از اقدامات ضد اسالمي ایاالت متحده آمریکا در قاره آفریقا 
8.تالش براي پویایی و تحرک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشورهاي مختلف آفریقائي از طریق ایجاد 
ارتباط با  دانشگاه هاي ایران 9.چاپ و انتشار صدها جلد کتاب و نشریه به زبان هاي بومي مناطق مختلف 

قاره آفریقا
مراحـل ارتباطـات اقتصـادی بیـن ایـران و آفریقاي سـیاه از بدو پیـروزي انقالب اسـالمي 

تاکنـون به چهـار دوره تقسـیم می شـوند: 
1. دوره ورود تجار ایران به آفریقاي سیاه )اوایل دهه 1360( 2. دوره تاسیس رسمي مراکز تجاری و ایجاد 
ارتباطات سازنده اقتصادی با کشورهای آفریقایی با هدف بستر سازي مناسب براي اقدامات گسترده تر)اوایل 
تا اواسط دهه 1370( 3. دوره تدوین راهبردهاي میان مدت و بلندمدت تجاری)دهه 1370(  4. دوره تثبیت 

جایگاه اقتصادی و انجام پروژه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت )دهه 1380 تاکنون (
نوع نگرش دولتمردان آفریقایي در مورد فعالیت هاي اقتصادی جمهوري اسالمي ایران مثبت بوده و استقبال 

گسترده ای می نمایند.
راهکارهاي حضور موفق اقتصادی ج .ا .ایران در آفریقا به گفته دکتر عرب احمدی به شرح ذیل می باشد:

ــي  ــورهاي آفریقای ــران و کش ــان ای ــود می ــادی موج ــاي اقتص ــه ه ــت نام ــاختن موافق ــی س 1.اجرائ
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نشست دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی ایران

دانشکده مطالعات  جهان
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ده دلیل محکم برای ارتباط 
بین آمریکا و داعش

احرارالشام  تروریستی داعش، جبهۀ النصره،  گروه 
گروه های  بزرگ ترین  و  خطرناک ترین  از  و... 
تروریستی هستند که جهان تاکنون به خود دیده 
منابع  بر  تروریستی  گروه های  این  تسلط  است. 
اطالعاتی و همچنین شیوه های مدرن رزم باعث 
به نوعی  را  گروه ها  این  کارشناسان  تا  است  شده 
ظاهر،  در  گرچه  بدانند.  آمریکا  دست پرورده ی 
مقامات آمریکایی و غربی، این موضوع را رد کرده 
و حتی خود را در صف مبارزین با این گروهک ها 
قرار می دهند، اما به راستی چه ارتباطی بین این 
گروه ها با آمریکا وجود دارد؟ آیا می توان شواهدی 
برای ارتباط بین این دو پیدا کرد؟ مستندات زیر 
حقیقت  از  پرده  زیادی،  اندازه ی  تا  بتواند  شاید 

ماجرا بردارد.
آمریکا،  جمهوری خواه  سناتور  پاول،  راند   -1
مداخله ی  و  کشور  این  نادرست  سیاست های 
بیش  از حد در بحران سوریه  را عامل به وجود 
آمدن پناهگاهی مناسب برای تروریست های غرب 
عراق  شمال  به  هرج ومرج  شدن  کشیده  و  آسیا 
می داند. وی یکی از دالیل تقویت داعش را ارسال 
در  گروه  این  متحدان  برای  آمریکایی  سالح های 
سوریه عنوان می کند و می گوید: داعش در سوریه 
متحد ما بود. ما برای عقب راندن نیروهای وفادار 

دادیم  سالح  شبه نظامیان  به  دمشق،  دولت  به 
درست  سوریه  در  افراد  این  برای  امن  مکانی  و 
کردیم. به نظر من، دخالت ما در سوریه منجر به 

اوضاع جاری عراق شد.
اسنودن،  ادوارد  افشاگری های  در  همچنین   -2  
علیه  آمریکا،  ملی  امنیت  آژانس  سابق   پیمانکار 
این باره  در  کشور،  این  اطالعاتی  دستگاه های 
آمریکا،  اطالعاتی  »سازمان های  است:  آمده 
شکل گیری  در  صهیونیستی  رژیم  و  انگلیس 
النه ی  نام  با  عملیاتی  در  و  داشتند  نقش  داعش 
طبق  وی  دادند.«  تشکیل  را  داعش  گروه  زنبور، 
برای  داعش  گروه  است  معتقد  فاش شده  اسناد 
است  تشکیل شده  رژیم صهیونیستی  از  حمایت 
و هدف عملیات »النه ی زنبور« تشکیل گروهی با 
از سراسر  را  تندروها  شعارهای اسالمی است که 
جهان جذب کند و براساس اندیشه های تکفیری، 
سالح خود را به سوی کشورهای مخالف موجودیت 

رژیم صهیونیستی نشانه بگیرد. 
فدرال  تجارت  فرصت های  دولتی  پایگاه   -3
و  نوع  درباره ی  اسنادی  نیز   )FBO( آمریکا 
اختیار  در  آمریکا   که  مهماتی  و  سالح ها  حجم 
گروه های تروریستی در سوریه قرار داده، منتشر 
کرد  منتشر  پیشنهاد  دو  پایگاه  این  است.  کرده 
شرکت های  به دنبال  آمریکا  می دهد  نشان  که 
نظامی  ترابری  یگان  به جای  تا  است  حمل ونقل 
و سالح های  منفجره  مواد  آمریکا،  دریای  نیروی 
مورد نیاز تروریست ها را از اروپای شرقی به بندر 
عقبه ی اردن منتقل کند. نخستین سند مربوط به 

3 نوامبر 2015 است که به موجب آن، آمریکا از 
یکی از پیمانکاران می خواهد تا 81 کانتینر مواد 
منفجره و سالح را از کونستانتا در رومانی به سمت 

بندر عقبه حمل کند.
بازنشسته ی  دیپلمات  اشپرینگ من،  مایکل   -4
دوران  اواخر  در  که  آمریکا،  خارجه ی  وزارت 
پژوهش های  و   اطالعات  دفتر  در  کاری اش 
در  نیز  بوده  کار  به  مشغول  وزارتخانه  این 
است  کرده  افشا  را  موضوع  این  جدیدش  کتاب 
با  همراه  ایاالت متحده  مخفیانه ی  عملیات   که 
گروه های  تأسیس  به  خاورمیانه  در  متحدانش 
به  است.  شده  منجر  ضدغربی  تروریستی 
عملیات  این  آمریکایی،  دیپلمات  این   نوشته ی 
برای  و  تاکنون  سرد  جنگ  زمان  از  مخفی 
اهداف کوته بینانه ی مختلفی اجرا شده اند. دانیل 
مک آدامز، رئیس مؤسسه ی صلح ران پال آمریکا، 
»ایاالت متحده   کرد:  اعالم  گفت وگویی  در  نیز 
به دالیل تاکتیکی و نه ایدئولوژیک، به رشد داعش 
بی ثبات  برای  ایاالت متحده  است...  کرده  کمک 
زیرا  است،  کرده  تقویت  را  داعش  سوریه،  کردن 
ایاالت متحده ی آمریکا خواهان برکناری اسد بود.

5- مایکل تی. فلین، رئیس سابق آژانس اطالعات 
دفاعی پنتاگون، نیز در یک گفت وگوی تلویزیونی 
رشد  که  کرد  اعالم  »الجزیره«  شبکه ی   با 
ایاالت متحده  حمایت  مستقیم  نتیجه ی  داعش 
مرکزی  هسته ی  که  بود  سوری  شورشیان  از 
جنگجویان آن را القاعده ی عراق تشکیل می دادند. 
گزارشی  در  هم  اینتلیجنس  اینسورج  وبگاه   -6
دیگر با اشاره به درز یکی از اسناد دولتی آمریکا 
واتچ«  »جیودیسال  حقوقی  شرکت   دستیابی  و 
ائتالف  بیانگر  اسناد  این  که  نوشت  آن ها،  به 
دیگر  و  القاعده  با  غربی  دولت های  آگاهانه ی 
گروه های افراطی برای سرنگونی بشار اسد است. 
در این گزارش آمده است این سند نشان دهنده ی 
و  عامدانه  به صورت  غرب  که  است  موضوع  این 
ترکیه  و  ]فارس[  خلیج  دولت های  هماهنگی  با 
گروه های  از  سوریه  نظام  کردن  بی ثبات  برای 
خواهان  دولت ها  این  و  کرده اند  حمایت  خشن 
شکل گیری »قلمرویی سلفی نشین« برای به انزوا 

کشاندن رژیم سوریه بودند. 
آمریکا،  منتخب  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد   -7
که  کرد  متهم  را  اوباما  دولت  سخنانی  در  نیز 
که  افراطی سلفی  گروه های   از  فعاالنه  به صورت 
بعداً به داعش تبدیل شدند، حمایت کرده است. 
بارها تأکید کرد من می خواهم بگویم که  ترامپ 
بنیان گذاران  از  یکی  نیز  مکار  کلینتون  هیالری 
با  نیز  ترامپ،  معاون  پنس،  مایک  است.  داعش 
صدور بیانیه ای اعالم کرده بود سیاست های اوباما 

و کلینتون به ایجاد داعش منجر شد.
آمریکا  ارتش  جنگنده های  حمله ی  از  پس   -8
ارتش سوریه، ماریا زاخاروا، سخنگوی  به مواضع 
با شبکه ی  در گفت وگو  روسیه،  وزارت خارجه ی 
به  پیش تر  »اگر  گفت:  »روسیه244«  تلویزیونی 
این شک داشتیم که جبهه النصره این گونه مورد 

حمله ی  از  پس  اکنون  می گیرد،  قرار  حمایت 
نتیجه  این  به  سوریه  ارتش  علیه  امروز  هوایی 
کاخ  رسیدیم:  جهان  کل  برای  دهشتناک  واقعاً 
حالی  در  این  می کند.«  حمایت  داعش  از  سفید 
است که والدیمیر ساوچنکو، رئیس مرکز سازش 
اعالم  الذقیه،  حمیمم  پایگاه  در  مستقر  روسیه، 
کرد: »پس از حمله ی هوایی جنگنده های ائتالف، 
علیه  را  حمالتی«  به سرعت  داعش  شبه نظامیان 

منطقه ی بمباران شده اجرا کردند.
جمهوری خواه  عضو  بلک،  هیدن  ریچارد   -9
با  آمریکا،  ویرجینیای  ایالت  سنای  مجلس 
آژانس اطالعاتی دفاعی  به تحقیقات یک  استناد 
افشاگر روابط میان  آمریکا در سال 20133، که 
حقیقتاً  آن ها  گفت:  بود،  تکفیری ها  و  واشنگتن 
یکسان و یکی هستند. آن ها بخشی از یک ارتش 
برنامه های  به  بلک  هیدن  هستند.«  مشترک 
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( برای انتقال 
سالح از لیبی به ترکیه و از آنجا به سوریه برای 
»میانه رو«  به اصطالح  معارضان  تسلیحاتی  تأمین 
اشاره کرد و گفت این اقدام به برنامه ای بی هدف 
مسلح،  گروه های  همه ی  تسلیحاتی  تأمین  برای 
مشخصاً داعش و القاعده، تبدیل شده  است. این 
مقام آمریکایی اظهار داشت: »ما این کار را به طور 
غیرمستقیم انجام می دهیم؛ چراکه انجام مستقیم 

آن غیرقانونی است.
با فراهم کردن تجهیزات   10- همچنین آمریکا 
الکترونیکی و  نرم افزاری، از فعالیت های سایبری 
مرکز  می کند.  حمایت  داعش  تروریست های 
از مخالفان سوریه )OSOS( در آمریکا،  حمایت 
انواع تجهیزات و آموزش های الزم را برای عملکرد 
در  سوریه  و  عراق  فعال  تروریست های  قدرتمند 
این  فضای مجازی در اختیار آن ها قرار می دهد. 
برنامه های  و  هک  ضد  نرم افزاهای  انواع  مرکز 
اختیار  در  را  اینترنتی  جست وجوی  پیشرفته ی 
گفته  این،  بر  عالوه  می دهد.  قرار  گروه  این 
طریق  از  آمریکا  خارجه ی  امور  وزارت  می شود 
نام های »مرکز گزارش جنگ و  به  دو مؤسسه ی 
صلح« و »خانه آزادی«، تروریست های داعش را 
تحت انواع آموزش های پیشرفته برای عملکرد در 

فضای مجازی قرار می دهد. 
با  آمریکا  ارتباط  فوق،  مستندات  به  توجه  با 
شد.  روشن  به خوبی  غرب آسیا  در  تروریست ها 
وجود  با  که  می شود  مطرح  سؤال  این  اکنون 
سر  تروریست  با  مبارزه  شعارهای  آمریکا  آنکه 
بردن  بین  از  و  نابودی  دنبال  چرا  می دهد، 
مورد،  این  در  نیست؟  تروریستی  گروه های 
برخالف  آمریکا  کردند  اعالم  اخیراً  انقالب  رهبر 
ریشه کن  دنبال  به هیچ وجه  ظاهری،  ادعاهای 
شدن تکفیری ها نیستند و تالش دارند تا بخشی 
آینده ی خود  مقاصد  برای  را  تروریست ها  این  از 
حفظ کنند. ایشان تأکید کردند اکنون در موصل 
به  تمایلی  آمریکایی ها  سوریه،  در  همچنین  و 

شکست کامل تروریست های تکفیری ندارند.
حقوق  مدافع  به عنوان  را  خود  ظاهر  در  آمریکا 

است.  کرده  معرفی  جهان  در  دموکراسی  و  بشر 
علیه  آشکار  و  به صورت صریح  نمی تواند  بنابراین 
این اصول خود اقدام کند. ازاین رو برای دستیابی 
به سیاست های تجاوزکارانه ی خود نیازمند ابزاری 
تروریسم  همان  ابزار  این  است.  سودمند  و  مفید 
و  می شود  عمومی  افکار  اقناع  باعث  که  است 
آمریکا از طریق این ابزار، خود را قهرمان نیز جلوه 
تروریست ها،  نابودی  بنابراین در صورت  می دهد. 
این کشور بهانه و دستاویز خود برای حضور دائمی 

در منطقه را از دست خواهد داد.
به  تروریسم  از  آمریکا  ابزاری  استفاده ی  نمونه ی 
یازده  مشکوک  بازمی گردد. حمالت   2001 سال 
برای  را  فرصت  این   2001 سال  در  سپتامبر 
آمریکا مهیا کرد تا با بهانه ی مبارزه با تروریسم، 
این  نتیجه ی  کند.  لشکرکشی  غرب آسیا  به 
حمالت شکل گیری گروه های افراطی و تروریستی 
ابعاد  در  را  امنیت  که  است  جهان  در  متعددی 
جهانی به خطر انداخته است. گروه تروریستی و 
تکفیری داعش و گروه های تکفیری همفکر داعش 
در عراق، سوریه و لبنان و بسیاری از کشورهای 
دولت  سیاست  برایند  آسیا،  غرب  در  اسالمی 
آمریکا پس از واقعه ی یازده سپتامبر است. پانزده 
از  نیمی  تقریباً  افغانستان  به  حمله  از  پس  سال 
دارد  قرار  طالبان  کنترل  تحت  کشور  این  خاک 
تروریستی  و  تکفیری  طالبان، جریان  بر  و عالوه 
داعش نیز به تهدیدی برای دولت مرکزی و مردم 
افغانستان تبدیل شده است. همچنین آمریکا به 
کشتارجمعی  سالح های  تهدید  با  مقابله  بهانه ی 
این  به  ایجاد دموکراسی در عراق،  و  رژیم صدام 
کشور حمله کرد. نتیجه ی این حمله، ویرانی عراق 
و کشته شدن صدها هزار نفر از مردم این کشور 
تکفیری  گروه های  و  آمریکایی  نظامیان  توسط 
به  آمریکا  حمالت  واقع  در  است.  تروریستی  و 
زیرساخت ها  نابودی  و  عراق  مختلف  شهرهای 
رشد  عامل  مهم ترین  عراق  نظامی  نیروهای  و 

گروه های تروریستی در این کشور بوده است.
در مورد تحوالت اخیر نیز آمریکا بار دیگر سعی 
از  شود.  سوار  تروریسم  با  مبارزه  موج  بر  دارد 
با داعش،  ائتالف جهانی مبارزه  با تشکیل  این رو 
از  حمایت  در  خود  نقش  دیگر  بار  تا  دارد  سعی 
تروریست ها را مخفی کند. اما عملکرد این ائتالف 
آمریکا  که  است  این  نشان دهنده ی  به خوبی 
به دنبال آن است تا گروه های تروریستی در عراق 
و سوریه را به عنوان استخوان الی زخم همچنان 
دو  این  در  تا حضور طوالنی مدت خود  دارد  نگه 
است  علت  به همین  کند. شاید  توجیه  را  کشور 
به  مناطق  از  یکی  در  مقاومت،  محور  هرگاه  که 
چند  و  آمریکا  بالفاصله  می یابد،  دست  پیروزی 
کار  به  و منطقه، دست  او در غرب  کشور متحد 
در  سعی  رسانه ای،  تبلیغات  با  طرفی  از  و  شده 
تحریف واقعیت ماجرا می کنند، و از طرف دیگر، 
درصدد کشاندن ماجرا به مجامع بین المللی مانند 
سازمان ملل، به منظور فشار بر جبهه ی مقاومت 
و حمایت از این گروهک های تروریستی می شوند.

بن بست آمریکا
 در عراق و سوریه

  حسین شیخ االسالم
تحلیل پیشروی ها و پیروزی های چشمگیر جبهه 
از  اخیر  ماه های  در  سوریه  و  عراق  در  مقاومت 
آب  بر  نقش  و  تروریست ها  حامیان  سردرگمی 

شدن نقشه های آنان حکایت دارد.
تحلیل پیشروی ها و پیروزی های چشمگیر جبهه 
از  اخیر  ماه های  در  سوریه  و  عراق  در  مقاومت 
آب  بر  نقش  و  تروریست ها  حامیان  سردرگمی 
شدن نقشه های آنان حکایت دارد. شاید هیچ یک 
آمریکا  به اندازه  تکفیری  گروه های  حامیان  از 
از  ظاهرشده،  آن ها  پدرخواندگی  کسوت  در  که 
نیست،  آشفته  منطقه  در  حاکم  میدانی  شرایط 
از کنترل آن ها  به ویژه آنکه شهر راهبردی حلب 
پاکسازی  آستانه  در  نیز  موصل  و  خارج شده 
کامل قرارگرفته است. در حال حاضر دست برتر 
مقاومت در تحوالت منطقه ای باعث شده که عقبه 
تروریست ها در نقاط استراتژیک قطع شود و افق 
نابودی کامل آن ها پدیدار شود ولی آنچه در این 
میان اهمیت دارد، اثبات چندباره بطالن ادعاهای 
واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم در سوریه 
و عراق است که عماًل و تمام قد، برخالف ادعاهای 
تروریست ها  سایر  و  داعش  از  حمایت  به  خود 
پرداخته و تمام تالش خود را به کار گرفته تا بلکه 
تروریست ها  قطعی  و  حتمی  نابودی  و  سقوط  از 
جلوگیری کند و یا به هر قیمت ممکن، وقوع آن 

را به تأخیر بیندازد.
با مروری بر عملکرد آمریکا و متحدانش در پرونده 
حمایت از تکفیری ها، جای تردیدی باقی نمی ماند 
که آمریکا و تروریست ها دقیقاً در یک جبهه قرار 
نکته ای است که مدتی پیش  این همان  و  دارند 
جبهه  تروریستی  گروهک  فرماندهان  از  یکی 
النصره نیز به آن اذعان کرد و از این واقعیت پرده 
برداشت که آمریکا در کنار تروریست ها است و با 
حمایت مستقیم و غیرمستقیم خود مانع سقوط و 

نابودی آن ها شده و می شود.
حلب سوریه، اولین نمایشگاه بزرگ شکست آمریکا 
کامل  محاصره  از  پس  آن ها  بود.  متحدانش  و 
حلب، دو گزینه بیشتر پیش رو نداشتند: اول، تن 
ندادن به شرایط آتش بس و باقی ماندن در حلب 
که در این صورت به نابودی کامل سرمایه گذاری 
آنان  طرح های  تمام  فروپاشی  و  کشورها  این 
منجر می شد و دوم، پذیرش مفتضحانه خروج از 
دوم  گزینه  تروریست ها  حامی  کشورهای  حلب. 
به دیگر  را  باشند آن ها  قادر  تا  انتخاب کردند  را 
نقاط سوریه منتقل کنند، این در حالی است که 
آمریکا و دیگر تأمین کنندگان مالی و تسلیحاتی 
تروریست ها تصمیم داشتند با اشغال شهر حلب، 
که  کنند  ژنو شرکت  مذاکرات  در  برتر  موضع  از 
ارتش  بر اساس آخرین گزارش ها،  این گونه نشد. 
در  را  منطقه  ده ها  شده  موفق  تاکنون  سوریه 
استان حلب از چنگال تروریست های داعش خارج 
کند و آنچه عاید تروریست ها شده، به اوج رسیدن 
درگیری گروه های تکفیری جند االقصی، داعش، 
جبهه النصره، جیش خالد بن الولید، شبه نظامیان 
ارتش آزاد و غیره در آستانه مذاکرات ژنو 4 است.

شکست  از  پیش  آمریکا  که  طرح هایی  از  یکی 
نیرو  اعزام  داشت،  دست  در  حلب  در  رسوایی  و 
به منظور  و  به تازگی  واشنگتن  و  بود  سوریه  به 
حمایت آشکار از گروه های تروریستی – تکفیری 
اعالم کرده است که قصد دارد برای نخستین بار، 
نیروهای رزمی و زمینی خود را به شمال سوریه 
اعزام کند. پنتاگون ادعا می کند که برای مبارزه 
را  سوریه  به  زمینی  نیروی  اعزام  قصد  داعش  با 
بودن عواقب  به دلیل غیرقابل پیش بینی  اما  دارد 
قادر  عماًل  سوریه،  ارتش  و  داعش  با  درگیری ها 
به انجام این تصمیم نیست، کما اینکه کاخ سفید 
قطعیت  سوریه  به  نیرو  ارسال  کرده  تأکید  هم 
شمالی  مناطق  از  بسیاری  در  داعش  ندارد. 
سوریه تضعیف و به جز تحرکاتی محدود، در رقه 
کنار  در  سوریه  ارتش  مقابل،  در  و  محاصره شده 
شمال  سمت  به  پیشروی  حال  در  متحدانش 
برای  آمریکا  طرح  شرایط،  این  در  است.  سوریه 
گسترش چتر حمایتی از تروریست های آواره شده 
از حلب و دیگر نقاط سوریه این خواهد بود که از 
استفاده  زمینی خود  نیروی  بدل  به عنوان  کردها 
کند، بر آزادسازی رقه توسط کردها نظارت کرده 
شهر،  این  بازپس گیری  در  شرکت  طریق  از  تا 
آستانه  صلح  مذاکرات  در  حضور  برای  وجاهتی 
را  آمریکا که خود  اینجاست  نماید. جالب  کسب 
رهبر خودخوانده ائتالف ضدداعش می پندارد، به 
که  کرده  سقوط  منطقه ای  معادالت  در  نقطه ای 
برای حضور در اجالس آستانه باید به دنبال کسب 
ناظر  کشور  به عنوان  شاید  تا  باشد  ایران  رضایت 

پذیرفته شود.

حمله موشکی آمریکا به 
سوریه، اهداف و پیامدها

 
به دنبال اتهام علیه سوریه در حمله شیمیایی به 
خان شیخون، دولت این کشور اسناد و مدارک 
از  استفاده  منع  اختیار سازمان  در  را  موثقی 
سالح  های شیمیایی قرار داد. این اسناد دال بر 
قاچاق ۱2 دستگاه کامیون حامل کپسول  های 
حاوی گاز خردل و سارین و گازهای سمی دیگر 

با اطالع مقامات ترکیه است.
بامداد جمعه 18 فروردین، نخستین مداخله نظامی 
دولت ترامپ علیه دولت سوریه کلید خورد. ارتش 
»تام  موشک   59 شلیک  با  آمریکا  متحده  ایاالت 
هاوک«، پایگاه هوایی »الشعیرات« در شرق حمص 

را آماج حمالت خود قرار داد.
حمله موشکی آمریکا تاکنون 10 کشته و تعدادی 
آنان  میان  در  که  است  گذاشته  برجای  زخمی 
شهروندان عادی نیز وجود دارند. 9 هواپیمای جنگی 

ارتش سوریه نیز در اثر این حمله نابوده شده است.
  ماجرای حمله شیمیایی

سیاست  یک  چهارچوب  در  معاند  های  رسانه 
هماهنگ رسانه ای مدعی شدند ارتش سوریه 15 
خان  منطقه  به  شیمیایی  سالح  با  ماه  فروردین 
شیخون در جنوب ادلب حمله کرده است. بر اساس 
گزارش منابع پزشکی شمار قربانیان حمله شیمیایی 
در حومه ادلب سوریه به 100 کشته و 400 زخمی 

نفر رسیده است.
به گفته مقامات ترکیه، بررسی زخمی  های حمله 
خان شیخون و کالبدشکافی اجساد قربانیان تایید 
کرده است که علیه آن ها اسلحه شیمیایی به کار 
رفته و در عین حال مدعی شدند که دولت سوریه 

تصاویر  مکرر  پخش  است.  بوده  حمله  این  عامل 
نشانگر خط  کودکان،  ویژه  به  حمله  این  قربانیان 
مشی هماهنگ رسانه های مزبور جهت تاثیرگذاری 

بر افکار عمومی بود.
در واکنش به این خبر، ستاد فرماندهی ارتش سوریه 
با انتشار بیانیه ای استفاده هرگونه مواد شیمیایی 
ادلب  این کشور در حومه  ارتش  از سوی  و سّمی 
را محکوم کرد و تروریست ها را مسئول این حمله 
ددمنشانه دانسته است. پیش تر نیز جبهه ضدسوری 
دولت سوریه را به استفاده از سالح های شیمیایی 
متهم کرده بود، اما در تحقیقات بعدی مشخص شد 
که عامل این حمالت گروه های تروریستی بوده اند.

به دنبال اتهام علیه سوریه در حمله شیمیایی به 
مدارک  و  اسناد  کشور  این  دولت  شیخون،  خان 
موثقی را در اختیار سازمان منع استفاده از سالح  
قاچاق  بر  دال  اسناد  این  داد.  قرار  شیمیایی  های 
حاوی  های  کپسول   حامل  کامیون  دستگاه   12
گاز خردل و سارین و گازهای سمی دیگر با اطالع 
مقامات ترکیه است. گروه های تروریستی این مواد 
سمی را در کپسول  های گاز قرار می  دهند تا در 
از آن استفاده کنند. دولت سوریه به  صورت لزوم 
و  شیمیایی  سالح های  از  استفاده  منع  سازمان 
جامعه بین المللی هشدار داد تا به مسئولیت خود در 
خصوص حفظ صلح و امنیت بین  المللی عمل کنند 
و موضوع دسترسی گروه  های تروریستی به سالح  
شیمیایی و گازهای سمی را پیگیری کنند.تحلیل 
دولت سوریه آن است که تروریست ها و حامیانشان 
با توجه به تحمل شکست های پی در پی در سوریه، 
به دنبال بهانه ای جدید برای تحریک افکار عمومی و 
جامعه جهانی علیه نظام سوریه هستند به این امید 
که در روند مذاکرات سیاسی امتیازی کسب کنند؛ 
لذا بار دیگر به حربه قدیمی سالح شیمایی متوسل 

شده اند.
روسیه نیز در واکنش به اتهام حمله شیمیایی اعالم 
تسلیحاتی  انبار  یک  سوری  بمب  افکن  های  کرد 
بزرگ را در شرق خان شیخون هدف حمالت خود 
قرار دادند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، این 
اسلحه  خانه منشأ انتشار گسترده گازهای سمی و 
مواد شیمیایی بوده است. ژنرال ایگور کوناشیکوفاین 
بر این باور است که مواد سمی از عراق وارد ادلب 
توسط  گسترده  صورت  به  نیز  عراق  در  و  شده 
تروریست ها مورد استفاده قرار می  گیرد.در هر حال 
صرف نظر از این که انگشت اتهام به سوی چه کسی 
نشانه رفته است، وقوع یک حادثه شیمیایی و تلفات 
نسبتا باالیی که در پی داشته است، بهانه خوبی به 
آمریکا داده است تا حمله موشکی به پایگاه هوایی 

الشعیرات را سامان دهد.
  اهداف حمله موشکی آمریکا

حمله  ادعای  موشکی،  حمله  در  آمریکا  دستاویز 
شیمیایی به خان شیخون و تنبیه دولت بشار اسد 
اعالم شده است. در سطح تاکتیکی، ارتش آمریکا 
اعالم کرد که هدف از این حمالت، باند و مخازن 
سوخت فرودگاه و همچنین جنگنده های موجود در 
است.  بوده  الشعیرات  نظامی  فرودگاه  آشیانه  های 
پنتاگون هم مدعی شده که این پایگاه محل انبار و 

ذخیره سالح های شیمیایی بوده است.
انتخاب پایگاه الشعیرات برای حمله، حساب شده 
بوده است. یکی از اهداف و خواسته های آمریکا و 
متحدانش برای تغییر توازن موجود در عرصه جنگ 
سوریه، تضعیف موقعیت ارتش سوریه و توان هوایی 
ارتش این کشور است. نیروی هوایی سوریه با کمک 
نیروی هوایی روسیه توانسته است حمالتی هدفمند 
و موفقی را علیه مواضع گروه های تروریستی انجام 
دهد و دست برتر را در معرکه به نفع دولت سوریه 
حفظ کند، بنابراین هدف قرار دادن آن، از توان ارتش 
سوریه در نبرد جاری خواهد کاست.ترامپ در اولین 
اظهارات خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه 
گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت 
ملی ما بود. وی افزود: از همه ملل متمدن می  خواهم 
که برای پایان دادن به کشتار و خونریزی در سوریه 
به آمریکا بپیوندند.به گفته منابع آمریکایی، روسیه 
پیش از دستور حمله در جریان آن قرار گرفته بوده 
است. پنتاگون اعالم کرد قبل از حمالت موشکی، به 
روس ها اطالع داده شده بود که پایگاه الشعیرات را 
ترک کنند، لذا به نیروها و تجهیزات ارتش روسیه 
آسیبی وارد نشده است. این اطالع رسانی نشان از 
آن دارد که آمریکا قصد رویارویی مستقیم با روسیه 
در سوریه را ندارد.حمله موشکی آمریکا به سوریه 
در حالی اتفاق افتاد که جلسه روز پنجشنبه شورای 
امنیت سازمان ملل برای بررسی حادثه شیمیایی 
خان شیخون  بدون رای گیری درباره پیش نویس 

قطعنامه های پیشنهادی پایان یافته بود.
  واکنش ها

رژیم  ترکیه،  فرانسه،  انگلیس،  که  حالی  در 
نظامی  تجاوز  از  عربستان سعودی  و  صهیونیستی 
آمریکا به سوریه استقبال کردند، روسیه و جمهوری 
محکوم  را  آن  شدت  به  سوریه،  کنار  در  اسالمی 
به  آمریکا  حمله  سوریه  دولتی  تلویزیون  کردند. 
برازی«  و»طالل  کرد  توصیف  تجاوز  را  سوریه 
استاندار حمص در واکنش به این تجاوز آشکار گفت 
سیاست ما با حمله آمریکا تغییر نمی کند. وی حمله 
آمریکا را در راستای خدمت به گروه های تروریستی 

و داعش ارزیابی کرد.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در واکنش به 
تجاوز آمریکا گفت حمله آمریکا تجاوز به حاکمیت 
سوریه و نقض قوانین بین المللی است. وی تاکید 
 - مسکو  روابط  به  سوریه  به  آمریکا  حمله  کرد 
واشنگتن آسیب می رساند.وزارت خارجه روسیه هم 
با صدور بیانیه ای تاکید کرد اگر پیش از این، حضور 
نیروها آمریکایی برای با مبارزه با تروریسم توجیه می 
شد، االن اقدامی خصمانه و تجاوز به کشور سوریه 
محسوب می شود. در این بیانیه آمده است طرف 
روسی تفاهم نامه نظامی با آمریکا در سوریه را به 
حال تعلیق در می آورد.کمیته امور دفاع و امنیت 
مجلس روسیه هم اعالم کرد آن چه واشنگتن انجام 
داده، اقدامی متجاوزانه علیه یک کشور عضو سازمان 
برگزاری  خواستار  روسیه  شک  بدون  است.  ملل 
نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای 

بررسی این مسأله خواهد شد.
در  هم  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کرد:  اظهار  آمریکا  موشکی  حمالت  به  واکنش 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان بزرگترین قربانی 
هرگونه  معاصر،  تاریخ  در  شیمیایی  های  سالح 
و  عاملین  از  فارغ  را  شیمیایی  سالح  از  استفاده 
قربانیان آن محکوم می کند و همزمان استفاده از این 
بهانه برای اقدامات یک جانبه را خطرناک، مخّرب و 
نقض اصول حقوق بین الملل می داند. بهرام قاسمی 
افزود ما ضمن محکومیت شدید حمالت موشکی 
به پایگاه هوایی الشعیرات در سوریه توسط ناوهای 
آمریکایی، معتقدیم که این گونه اقدامات به بهانه 
حمله شیمیایی مشکوک در خان شیخون در ادلب 
که زمان بندی، عاملین و منتفعیِن از آن کامال در 
پرده ای از ابهام قرار دارد به  تقویت تروریست های 
رو به زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه 

خواهد افزود.
   ابعاد و پیامدها

حمله  نخستین  الشعیرات  هوایی  پایگاه  به  حمله 
نظامی مستقیم آمریکا به یک پایگاه نظامی ارتش 
تغییر  از  حاکی  که  است  رسمی  اعالم  با  سوریه 

سیاست آمریکا در قبال سوریه است.

نکته قابل توجه و متناقض آن است که ترامپ در 
به  رسیدن  از  پس  و  خود  انتخاباتی  کارزار  طول 
منصب ریاست جمهوری، همواره از سیاست ها و 
انتقاد  رویکرد باراک اوباما نسبت به بحران سوریه 
کرد و به ویژه خط قرمز دروغین اوباما علیه بشار 
اسد درباره استفاده از سالح های شیمیایی در سال 
با حمله موشکی  اما  برد،  زیر سوال می  را   2012
اخیر به سوریه معلوم شد ترامپ هم مدعی استفاده 
ارتش سوریه از سالح شیمیایی است، با این تفاوت 
که اوباما دست به اقدام نظامی علیه سوریه نزد؛ اما 
ترامپ در ابتدای ریاست جمهوری خود به مداخله 

نظامی مستقیم روی آورده است.
رسمی  مرجع  که  سوریه«  ملی  »ائتالف  گروه 
معارضان این کشور به شمار می رود ضمن استقبال 
از حمله آمریکا، خواستار تداوم چنین حمالتی شد. 
ائتالف  رسانی  اطالع  بخش  رئیس  رمضان،  احمد 
معارضان، در این زمینه گفت: ائتالف سوریه از این 
حمله استقبال می کند و از واشنگتن می خواهد که 
توانمندی های نظام اسد را از بین ببرد به نحوی 
که ارتش سوریه نتواند در حمالت خود از جنگنده 
استفاده کند.این در حالی است که استقبال متحدان 
رژیم  ترکیه،  سعودی،  وعربستان  آمریکا  اروپایی 
صهیونیستی تجاوز نظامی آمریکا، ظرفیت جدیدی 
را در اختیار رییس جمهور جدید آمریکا قرار می 
دهد تا رهبری جبهه مخالفان را در دست گرفته و 
فشار بیشتری را علیه سوریه، روسیه و محور مقاومت 

اعمال کند.
البته بعید است ترامپ به دنبال گشودن یک جبهه 
جدید و گسترده در سوریه و غرب آسیا باشد، زیرا 
هر گونه اقدام نظامی به ویژه علیه سوریه، مناسبات 
واشنگتن ـ مسکو را دچار تنش کرده و آمریکا را 
طبیعی  طور  به  داد.  خواهد  قرار  روسیه  رودرروی 
ترامپ و کابینه او به دنبال چنین پیامدی نیستند، 
لذا ندای مخالفت با حمله اخیر آمریکا، از داخل این 

کشور به گوش می رسد.
یک  از  آمریکا،  نظامی  اقدام  گفت  باید  پایان  در 
طرف، به شکل محدود و به بهانه حمله شیمیایی 
نزد  تا  گرفته  صورت  شیخون  خان  منطقه  به 
عین  در  و  شود  داده  نشان  موجه  عمومی  افکار 
با روسیه  از حد  از اصطکاک شدید و بیش  حال 
در  دارد  تالش  ترامپ  دیگر،  طرف  از  بپرهیزد. 
ابتدای ریاست جمهوری خود با رویکرد امنیتی ـ 
نظامی، وجهه دیپلماسی ناکام آمریکا را در جهان 
و منطقه که در دوره اوباما شکل گرفته بود جبران 
ارائه  تاثیرگذار  و  از خود چهره ای مقتدر  و  کند 
نماید. البته معلوم نیست رئیس جمهور بی تجربه 
آمریکا در این مسیر موفق باشد و در نتیجه باید 
منتظر پیامدهای منفی و چالش های بعدی این 

ماجرا باشد.
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داستان دیروز و امروز و 
فردای ما با آمریکا

بـا    مهـدی فضائلـی در یادداشـتی 
عنوان »داسـتان دیـروز و امـروز و فردای 
مـا بـا آمریـکا« بـه بیان پیـش نیـاز های 
و  امنیت،اسـتقالل  بـه  دسـتیابی  قطعـی 

پیشـرفت پرداختـه اسـت.
نشـناختن دشـمن از آن جهـت امنیـت ملـی ما 
را بـه مخاطـره می انـدازد کـه وقتـی دشـمن را 
نشناسـیم تهدیداتـش را هـم نخواهیم شـناخت 
تهدیـدات  بـا  نمی توانیـم  اولـی  طریـق  بـه  و 
ناشـناخته مبـارزه کنیم.عـدم شـناخت دشـمن 
مانـع اسـتقالل و پیشـرفت مـا نیـز خواهد شـد 
زیـرا چـه بسـا موجـب اعتمـاد ما بـه او بشـود و 
ایـن اعتمـاد، فرصت هـای در اختیار مـا را ضایع 
و حتـی بـه تهدید تبدیـل کند و از دسـت دادن 
فرصت هـا یعنـی عـدم پیشـرفت و بـه تبـع آن 

بستگی. ا و
آمریـکا از زمانـی که انگلیسـی ها را قـدری عقب 
رانـد و پـا بـه عرصـه ایـران گذاشـت، وقیحانه تر 
و گسـتاخانه تر از انگلیسـی ها دشـمنی بـا ملـت 
ایـران را پی گرفـت و از مهمتریـن دالیـل ایـن 

دشـمنی، خوی اسـتکباری اوسـت.
اسـتکبار یعنی خـود بزرگ بینی،خـود برتر بینی 
و پسـندیدن چیزهایـی بـرای خـود در حالیکـه 

همـان را بـرای دیگـران مذمـوم می داند.
ایـن خصلـت ذاتـی مسـتکبر موجـب می شـود 
هـر کسـی بـه ایـن خودبرتربینـی او تـن ندهـد 
و در برابـر بیـش خواهـی و امتیازطلبـی نابجای 
او تمکیـن نکنـد مـورد عنـاد و کینه تـوزی قرار 
بگیـرد.و ایـن درسـت داسـتان دیـروز و امـروز و 
فـردای جمهوری اسـالمی ایـران با آمریکاسـت!

یـک نمونـه هرچنـد تکراری امـا تـازه این خوی 
اسـتکباری را در جریـان مذاکـرات ایـن روزهای 
سـازمان ملـل متحد بـرای تنظیم قـراردادی در 
زمینـه منـع و نابـودی کامل سـالح های هسـته 

ای مـی تـوان مشـاهده کرد.
ایـن مذاکـرات از سـوی حـدود چهـل کشـور از 
جملـه کشـورهای اتمـی تحریـم شـد و در آن 
شـرکت نکردنـد.در ایـن میـان اظهـارات نیکـی 
هیلـی، نماینـده آمریـکا در سـازمان ملـل، قابل 
حفـظ  بـرای  کـه  اظهارداشـت  بـود.وی  توجـه 
امنیـت ملی به سـالح های هسـته ای نیاز اسـت، 
چـون بـه گفتـه او »بازیگـران بـدی« در صحنـه 
بیـن المللـی حضـور دارنـد کـه قابـل اعتمـاد 

. نیستند
آمریکایـی  دولتمـردان  همـان  جـزو  فـرد  ایـن 
بـرای  حتـی  را  ای  هسـته  انـرژی  کـه  اسـت 
مصـارف صلـح آمیز،بـرای ایران ممنـوع میدانند!

فقـط  بین الملـل  در صحنـه  بـد  بازیگـران  آیـا 
بـرای آمریـکا تهدیـد هسـتند و آیا خـود آمریکا 

بدتریـن بازیگـر صحنـه بین الملـل نیسـت؟
بـه گزینه هـای روی  دائمـاً  آمریکایـی کـه  آیـا 
میـز خـود اشـاره مـی کند و هـم پیمانـان او که 
بعضـاً )رژیـم صهیونیسـتی( ایـران را بـه حملـه 
نظامـی و حتـی حملـه هسـته ای )رییس جمهور 
اسـبق فرانسـه( تهدیـد کرده اند بـرای جمهوری 

اسـالمی ایـران قابـل اعتمادند؟
آمریکایی ها نه فقط خواسـتار نابودی تأسیسـات 
هسـته ای مـا بلکـه در پی محدود کـردن و کوتاه 
کـردن دسـت ما از هـر آنچیزی هسـتند که می 
توانـد مـا را در برابـر تهدیدات آنهـا توانمند کند 
و تـالش بـرای اعمـال محدودیت های موشـکی 
و تضعیـف جبهـه مقاومـت از جملـه مهمتریـن 

آنهاست.
بـر  روز  هـر  خودشـان  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
و  خـود  تهاجمـی  و  نظامـی  توانمندی هـای 

می افزاینـد. شـان  منطقـه ای  متحدیـن 
آمریـکا درحـال حاضـر بـه رغـم داشـتن حـدود 
7700 کالهـک هسـته ای کـه توان نابـود کردن 
بـه  داراسـت،همچنان  را  زمیـن  کـره  چندبـاره 
ارتقـاء کمـی و کیفی سـالح های هسـته ای خود 
اهتمـام دارد.آمریـکا دو سیاسـت را بـا جدیـت 
تمـام و بـه مـوازات هم دنبـال می کنـد. تقویت 
و  خـود  هـای  توانمنـدی  افـزون  روز  ارتقـاء  و 
تضعیـف روزافـزون هـر کشـوری کـه از نـگاه او 
غیرقابـل اعتمـاد یـا بازیگر بد محسـوب بشـود.و 
این داسـتان دیـروز و امروز و فردای آمریکاسـت 
بـا جهـان و مـا!و مـا هـم یـک راه بیشـتر نداریم 
و آن توانمندتـر شـدن و قویتـر شـدن اسـت در 

جهات! همـه 
اقتصـاد در تامیـن  ایـن میان،بدلیـل نقـش  در 
عمومی،رفـاه  ملی،سـالمت  ملی،عـزت  امنیـت 
از  جانبه،اسـتقالل  همـه  عمومی،پیشـرفت 
آسـیب های  از  رهایـی  و  سـلطه گر  قدرت هـای 
اجتماعـی کـه همگـی بـه نحـوی تولیـد قـدرت 
می کننـد، اقتصـاد در اولویـت نیازهـای کشـور 
قـرار گرفته.بخصـوص کـه دشـمن نیـز تمرکـز 

خـود را در ایـن نقطـه قـرار داده اسـت.

جمهوری اسالمی ایران و 
تهدیدات ترامپ

سفیر  رئوف شیبانی  محمدرضا   
پیشین ایران در سوریه نوشت:

چند ماهی است که تیم جدید کاخ سفید مواضع 
کرده  اتخاذ  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  تندی 
جمهوری  مسئوالن  برخی  که  همان طور  است. 
اشاره  آن  به  گذشته  روزهای  در  ایران  اسالمی 
کردند، این اولین بار نیست که دولت آمریکا مواضع 
تند و غیرمنطقی علیه ایران اتخاذ و ما را تهدید به 
حمله نظامی کرده است لیکن از مجموع تهدیدات 
صورت گرفته همین بس که در نتیجه ایستادگی 
و مقاومت مردم، دولت و رهبری در ایران ما شاهد 
اسالمی  بنیه های جمهوری  بیشتر  تقویت هرچه 
ایران در داخل و خارج از مرزهای خود هستیم. 
حافظه  به  رجوع  با  آمریکا  دولتمردان  نیست  بد 
که  زمانی  کنند  بررسی  دور،  نه چندان  تاریخی 
جورج بوش پسر، ایران را به حمله نظامی تهدید 
می کرد وضعیت و جایگاه ایران چه شرایطی داشت 
به عهده  را  کار  آمریکا  در  تیم جدید  اینک که  و 
در چه سطحی  ایران  منطقه ای  موقعیت  گرفته، 
است. در این نکته که در قبال بی منطقی ترامپ و 
تیم امنیتی و نظامی وی ضرورت دارد با تدبیر و 
عقالنیت برخورد کرد، شکی نیست اما باید توجه 
باشد  به گونه ای  نباید  داشت که مصلحت اندیشی 
تحت الشعاع  را  ملت  یک  و حقوق  اصل حق  که 
نمایش  می کنند  انتقاد  برخی  این که  دهد.  قرار 
توان دفاع موشکی نباید در این زمان انجام می شد 
و  دقیق  نیفتد، سخن  آمریکا  به دست  بهانه ای  تا 
کرده  ثابت  تجربه  که  چرا  نیست،  سنجیده ای 
است، آمریکا برای اجرای سیاست های خود علیه 

کشوری نیاز به بهانه ندارد.
با در نظر گرفتن جمیع جهات می توان گفت که 
شرایط آمریکا به گونه ای نیست که بتواند به اقدام 

احمقانه ای علیه ایران دست بزند:
درگیر  همچنان  داخلی  نظر  از  آمریکا  اول؛ 
وضعیت نابسامان ناشی از شکاف داخلی برخاسته 

از رقابت های انتخاباتی است.
دوم؛ اتحادیه اروپا به دلیل مواضع ناهماهنگ 
اتحادیه  علیه  تهدیدی  را  وی  دولت  ترامپ، 
خود  همراه  را  اروپا  نه تنها  آمریکا  پس  می داند، 
ندارد بلکه حتی اجماع مورد نیازش را در اتخاذ 
تصمیمی غیرمنطقی علیه ایران نیز نخواهد داشت.

از  ترامپ  تیم  اعضای  برخی  سوم؛ 
سیاست های اوباما، رئیس جمهور قبلی انتقاد و 
از این که وی آمریکا را درگیر بحران های پرهزینه 
باز  که  می رسد  به نظر  لذا  می کنند  انتقاد  کرده، 
کردن پرونده جدید در منطقه همانند دولت قبلی 

آمریکا در دستور کار دولت فعلی نخواهد بود.
شاهد  جهان  و  منطقه  حاضر  حال  در  چهارم؛ 
نوعی هم پیمانی ویژه بین ایران و روسیه است 
برابر  در  مهمی  بازدارنده  عامل  هم پیمانی  این  و 
سیاست های غیرمسئوالنه آمریکا در منطقه خواهد 
نشده  مطالعه  مواضع  که  درحالی است  این  بود. 
بازیگران  و  موضوعات  مهم ترین  قبال  در  ترامپ 
مهم منطقه ای و بین المللی باعث شده جبهه های 
متعدد و متضادی روی سیاست های جهانی ترامپ 
سیاست های  و  راهبردها  از  برخی  شود.  گشوده 
بتدریج کنار گذاشته  ترامپ  از سوی  اعالم شده 
شده، می توان گفت دولت ترامپ در حال حاضر 
سیاست آزمایش و خطا را پیشه خود ساخته. بر 
در  مقابل  طرف  عکس العمل  و  عمل  اساس  این 
پیش  سال های  در  آمریکا  رویکرد  مبنای  آینده 
روی ترامپ خواهد بود. لذا باید توجه داشت که 
نحوه رفتار و برخورد ما در قبال موضعگیری های 
را  ترامپ می تواند شرایط جاری  تنش زای دولت 
فرصتی  این که  یا  کند  تبدیل  تهدید  به  ما  برای 
اهداف منطقه ای مان که الزمه  برای تحقق  باشد 

آن حرکت هماهنگ در دو جبهه است:
اول: جبهه داخلی؛

1ـ ایجاد وحدت رویه داخلی در نحوه برخورد با 
احتماالت آینده

اقتصاد  سیاست  بر  بیشتر  هرچه  تمرکز  2ـ 
مقاومتی؛

دوم: جبهه خارجی؛
1ـ توسعه دامنه گفتمان استراتژیک با روسیه و 
همکاری های  حوزه  به  منطقه ای  حوزه  از  چین 

بین المللی .
محور  به  غرب  بیشتر  هرچه  کردن  پایبند  2ـ 
همکاری های اقتصادی با استفاده از توافق برجام 

به عنوان فرصت  های مطرح شده برای دو طرف.
در خاتمه آنچه را که می توان گفت، این است  که 
رفتار ترامپ و همیاران وی علیه کشورمان تنها با 
با  تا  بازدارنده صورت می گیرد  ایجاد رعب  هدف 
از پرونده های مهم منطقه  ایران  دور نگه داشتن 
به  و  ترسیم  را  خود  منطقه ای  سیاست  بتوانند 
و  یابند  دست  ایران  مزاحمت  بدون  خود  اهداف 
اعمال  بحران سوریه،  و فصل  رابطه حل  این  در 
پرونده  لیبی،  وضعیت  عراق،  در  جدید  ترتیبات 
پرونده منطقه غرب  و درنهایت مهم ترین  کردی 
آسیا یعنی فلسطین را براساس نگاه خود طراحی 

و به اجرا بگذارند.

گفتمان رهبری
آمریــکا همیشــه دشــمن اســت، 
ــی! ــا ببین ــن ت ــاز ک ــمت را ب چش

*کــری وزیرخارجــه همــان دولتــی اســت 
ــدای اســتقرارش سیاســت دســتکش  کــه از ابت
ــران در پیــش  ــا ای ــاط ب ــرای ارتب مخملیــن را ب
ــکا  ــد آمری ــت جدی ــه دول ــون ب ــا اکن ــت ام گرف
دســتاورد  مهم تریــن  می کنــد  توصیــه 
سیاســت خارجــی اش یعنــی برجــام را بــا فشــار 
ــه  ــرده و برای)ب ــظ ک ــران حف ــه ای ــم علی تحری
ادعــای خودشــان( دســت کشــیدن ایــران 
از حمایــت ازتروریســت ها و عقــب نشــاندن 
ــر خارجــه ی  ــالش کند.»وزی ــه موشــکی ت برنام
وداعّیــه ی  نامــه   در  آمریــکا  خوش اخــالق! 
ــه  ــدی ک ــت بع ــه دول ــد ب ــه میکن ــود توصی خ
ــد  ــه میتوانی ــد، هرچ ــخت بگیری ــران س ــه ای ب
ســخت گیری کنیــد، تحریمهــا را حفــظ کنیــد، 
نگــه داریــد، بدانیــد بــا ســخت گیری میشــود از 
ایــران امتیــاز گرفــت کمااینکــه مــا گرفتیــم -او 
میگویــد- خــب ایــن دشــمن اســت؛ حــاال ایــن 
دشــمن، دشــمن خنــدان اســت؛ یــک دشــمن 
ــران  ــود کــه می آمــد صریحــاً میگفــت کــه ای ب
محور شــرارت اســت، او ایــن را صریحــاً نمیگوید 
ــد  ــن ش ــت. ای ــار اس ــن رفت ــار او همی ــا رفت اّم

دشــمن. حــاال و بــا ایــن نامــه و اظهارنظرهــای 
مشــابه از دولتمــردان اوبامــا،  بــرای هــر انســان 
منصــف و واقع بینــی در کشــورمان و بلکــه 
دنیــا اثبــات شــده اســت کــه دشــمنی آمریــکا 
ــت ایــران و بــا جمهــوری اســالمی اصــاًل  ــا ملّ ب
ــا  ــن خط ــت؛ ای ــته ای نیس ــور هس ــول مح ح
اســت اگــر خیــال کنیــم کــه دعــوای آمریــکا بــا 
مــا ســِر قضّیــه ی هســته ای اســت؛ نــه، قضّیــه ی 
هســته ای بهانــه اســت؛ قبــل از اینکــه مســئله ی 
هســته ای مطــرح باشــد، همیــن دشــمنی هــا، 
همیــن مخالفتهــا از اّول انقــالب بــود؛ اگــر 
یــک روزی هــم مســئله ی هســته ای حــل شــد  
فــرض کنیــد جمهــوری اســالمی عقب نشــینی 
کــرد؛ همان کــه آنهــا مــی خواهنــد خیــال 
ــه، ده  ــد؛ ن ــد ش ــام خواه ــئله تم ــد مس نکنی
بهانــه ی دیگــر را به تدریــج پیــش مــی کشــند. 
ــکا در  ــت آمری ــه دول ــت ک ــن اس ــت ای *واقعی
ــرده و  ــت پ ــدات پش ــا تهدی ــر، ب ــای اخی ماه ه
بدعهدی هــای مکــرر عمــال مانــع همــکاری 
بین المللــی  بــزرگ  شــرکت های  و  بانک هــا 
بــا جمهــوری اســالمی ایــران شــده و بــا وضــع 
قوانینــی چــون محدودیــت صــدور ویــزا و 
ــران  ــای ای ــون تحریم ه ــد قان ــن تمدی همچنی
ــض  ــام را نق ــکارا برج ــا، آش ــه آیس ــوم ب موس
ــان و  ــا جه ــن روزه ــپ ای ــت. ترام ــرده  اس ک
ــت.  ــته اس ــرت گذاش ــکا را در حی ــه آمری جامع

حیــرت از بی ثباتــی کشــوری کــه خــود را 
بزرگتریــن هژمونــی جهــان می دانــد. بــرای 
نمونــه او و اعضــای کابینــه اش بارهــا بــه 
آن  بازنگــری  وخواهــان  تاخته انــد  برجــام 
ــن،  ــر م ــه نظ ــد: »ب ــپ مي گوی ــده اند. ترام ش
ــن  ــن  و ابلهانه تری ــي از بدتری ــق یک ــن تواف ای
منعقــد  تاکنــون  کــه  اســت  توافق هایــي 
ــل  ــپ حداق ــو ترام ــر س ــت« از دیگ ــده اس ش
ــرار  ــل اص ــن اص ــر ای ــی ب ــارزات انتخابات در مب
ــران  ــردن ته ــرای وادار ک ــه ب ــت ک ــته اس داش
ــه  ــا علی ــد تحریم ه ــکا بای ــا آمری ــل ب ــه تعام ب
ایــران را چنــد برابــر کــرد؛ اظهارنظــری کــه در 
ــی ان ان آن  ــا س ــو ب ــوالی 2015 در گفت وگ ج
را مطــرح کــرد و گفــت: »مــا بایــد تحریم هــا را 
دو برابــر و ســه برابــر کــرده و وادارشــان کنیــم 
ســراغ مــا بیاینــد.«  و  در یــک مصاحبــه دیگــر 
ــد تحریم هــا  ــا بای ــا نیویورک تایمــز گفــت: »م ب
بهتــری  توافــق  بــه  و  کــرده  برابــر  دو  را 

می رســیدیم.«  
*دشــمن دشــمن اســت و راه هــای دشــمنی 
ــه  ــده، حیل ــوده ش ــده و آزم ــه ش ــم تجرب او ه
ــوش  ــای خ ــه بازیه ــد از هم ــم بع ــر او ه و مک
ــرای  ــد ب ــا، حــاال بای ــت اوبام خــط و خــال دول
حداقــل  باشــد.  شــده  مشــخص  همــگان 
»نرمــش  حکیمانــه  سیاســت  دســت آورد 
ــه اســت.  ــن تجرب ــن اندوخت ــه« همی قهرمانان

ــازی چمــاق و هویــج، نشــان دادن  درک ایــن ب
ــویق و  ــاختگی از تش ــط و س ــی غل ــک دوراه ی
تنبیــه محتــوم در فضــای سیاســی و اقتصــادی 
بین المللــی یــک دوراهــی را دشــمن نشــان 
ــت.  ــط و دروغ اس ــی غل ــن دوراه ــد، ای می ده
مــا می توانیــم بــا اقــدام عملــی در اقتصــاد 
مقاومتــی، کشــور را مصونیت ســازی کنیــم 
ــم.  ــان نلرزی ــه خودم ــم ب ــل تحری ــا در مقاب ت
ــتیم و  ــکا بایس ــل آمری ــم در مقاب ــا می توانی م
تحریم هــا در مــا اثــر نکنــد. اگــر ایــن کارهــا را 
بکنیــم، احتیــاج نداریــم از ارزش هــا و خطــوط 

قرمــز و اصــول خودمــان صرف نظرکنیــم. 
ایــن هشــدارهای  تــوان  مــی  بهتــر  حــاال 
دائــم  کــه  مــا  کــرد:  درک  را  پرتکــرار 
ــن  ــه ای ــمن، ن ــمن، دش ــم دش میگویی
ــم،  ــعار بدهی ــم ش ــه میخواهی ــت ک اس
ــای  ــی  آدمه ــول بعض ــه ق ــه ب ــه اینک ن
بی انصــاف میگوینــد اینهــا در کار داخلــی 
ــمن  ــد دش ــد، ناچارن ــان درمانده ان خودش
ــت؛  ــی نیس ــه، دشمن تراش ــند؛ ن بتراش
ــاز  ــمت را ب ــت، چش ــمن اس ــب دش خ
ــمت را،  ــدی چش ــی؛ ببن ــا ببین ــن ت ک
ــرف  ــل ب ــرت را داخ ــی؛ س ــه نمی بین البّت
فروکنــی، نمی بینــی؛ اّمــا ســرت را بلنــد 

ــی.  ــن، می بین ــگاه ک ــن، ن ک
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نگاهی به دستاوردهای نیروهای مسلح 

ــود  ــلح، جهادخ ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر وزارت دف ــالوه ب ــران ع ــالمی ای ــوری اس در جمه
کفایــی نیروهــای مســلح هــم قــادر هســتند بخشــی از نیــاز یگان هــای خــود را از طریــق ســاخت 
ــدرت  ــوت و ق ــا ق ــد ب ــن رون ــال 1395 ای ــد.در س ــرف کنن ــر ط ــد ب ــلیحات جدی ــزات و تس تجهی
ــا اتــکا بــه تــوان متخصصــان داخلــی و بــا  بیشــتری ادامــه داشــت و نیروهــای مســلح توانســتند ب

ــتند. ــه هس ــل توج ــا قاب ــی از آنه ــه برخ ــازند ک ــی را بس ــا تجهیزات ــار زدن تحریم ه کن

 

  رونایی از پهپاد صادق در رزمایش سپاه
ـــش  ـــان رزمای ـــاه در جری ـــن م ـــت 24 فروردی ـــایی اس ـــی شناس ـــاد رزم ـــک پهپ ـــه ی ـــادق ک پهپادص
پیامبـــر اعظـــم 10 ســـپاه رونمایـــی و رســـما عملیاتـــی شـــد. ایـــن پهپـــاد بـــه یـــک دوربیـــن 
ـــت.  ـــر اس ـــدود 4 مت ـــاد ح ـــن پهپ ـــال ای ـــول دو ب ـــت و ط ـــز اس ـــاد مجه ـــه پهپ ـــر در دماغ جلونگ
ـــه  ـــوم، ب ـــا دو ب ـــز دم ب ـــاالی آن نی ـــده و در ب ـــب ش ـــه نص ـــای بدن ـــز در انته ـــاد نی ـــن پهپ ـــور ای موت

ـــت. ـــده اس ـــب ش ـــکل نص ـــع ش ـــورت مرب ص

 

  رونمایی از تانک  بهینه سازی شده چیفتن نیروی زمینی ارتش
25فروردیــن مــاه از تانــک  بهینه ســازی شــده چیفتــن، خــودرو حامــل شــیلتر مخابراتــی، ایســتگاه 
آکســوار،  بنزهــای   ،1924 جرثقیل هــای  مهمات بــر،  خودروهــای  تــاو،  موشــک انداز  تســت 
خودروهــای آمبوالنــس ســفیر 3,4 تــن، خودروهــای آمبوالنــس تویوتــا، نفربرهــای هارتــاب دیــزل، 
خودروهــای دوکابیــن تویوتــا و اتوبــوس بــی آی 45، ســامانه پدافنــد هوایــی بهمــن 57 خودکششــی 
چرخــدار، خــودرو تاکتیکــی 5 تــن کیــان، خــودرو تانک بــر تاکتیکــی فوق ســنگین پوریــا، خــودرو 

ــک بهینه ســازی شــده تیــام، رونمایــی شــد. تجسســی شــهرام و تان
ــودرو  ــده، خ ــازی ش ــده س ــوف بهینه ش ــداز دراگان ــالح تک تیران ــم، س ــن مراس ــن در ای  همچنی

ــد. ــاق ش ــا الح ــای نزاج ــه یگان ه ــی و ب ــز رونمای ــنگین اف اچ 16 نی ــر فوق س تانک ب

  رونمایی از سامانه اس 3۰۰
بخشی از سامانه موشکی اس 300 29 فروردین ماه در مراسم رژه روز ارتش رسما رونمایی شد.در 
این رونمایی، 2 سامانه راداری، خودرهای حامل و فرماندهی و خودرو حامل جرثقیل موشک گذار به 

نمایش گذاشته شد.
 

  شبیه ساز جنگنده اف 5 در پایگاه تبریز
9 خرداد ماه سامانه شبیه ساز ارتقا یافته و بهینه سازی شده هواپیمای اف5 در پایگاه شهید فکوری 

تبریز با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش بهره برداری شد.
 شبیه ساز ها از این امکان برخوردار هستند که با ایجاد شرایط اضطرای خلبانان را برای موقعیت های 

سخت آماده کنند.

  پهپاد اخاللگر ارتش
11 مردادماه از جدیدترین دستاورد نیروی زمینی ارتش یعنی، پهپاد اخالل گر با قابلیت ایجاد پارازیت 
در سامانه های ارتباطی دشمن رونمایی شد.در این روز عالوه بر این پهپاد، پهپادهای دیگری با قابلیت 
تصویربرداری و سامانه تخریب لیزر با قابلیت ایجاد اختالل در تصویربرداری پهپادهای دشمن نیز به 

نمایش درآمد.

  سپاه در عرصه اقتصاد مقاومتی
7 شهریور ماه ازنخستین دستگاه خشک کن انجمادی کشور از  طرحهای اقتصاد مقاومتی در اراک 
فرمایشات  تحقق  راستای  در  شد.  رونمایی  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  فدوی  سردار  حضور  با  و 
غذایی  صنایع  در  بویژه  فراوری  و  تبدیلی  صنایع  از  بهینه  استفاده  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
پای   « توانیم  می  »ما  باور  و  تالش   ، همت  با  بسیجی  خالق  و  مبتکر  ،جوانان  باغی  محصوالت  و 
دستگاه خشک کن    . رساندند  اتمام  به  نیم  و  سال  دو  مدت  در  را  پروژه  این  و  گذاشته  عرصه  در 
آزمایش  تکوین   بنیان  دانش  توسط شرکت  که  است  مقاومتی  اقتصاد  از جمله طرحهای  انجمادی 
پارسه با حمایت کارگروه اقتصاد مقاومتی نیروی دریایی سپاه و دانشگاه اراک طراحی و ساخته شد

  الحاق شناور شهید ناظری به نیروی دریایی سپاه
نخستین شناور تندروی برد بلند سپاه با نام »شناور شهید ناظری » در 23 شهریور ماه رسما به ناوگان 
با شکل بدنه  این شناور بزرگترین شناور آلومینیومی ساخت کشور  الحاق شد.  نیروی دریایی سپاه 
پیشرفته و روز دنیا و قابلیت دریانوردی در امواج خروشان و حمل همزمان 100 نفر مسافر و بالگرد 
را دارا است. شناور شهید ناظری،  55 متر طول، 14,1 متر عرض و  13 متر ارتفاع داشته و  برد 

دریانوردی شناور مذکور 10 هزار کیلومتر است .

  رونمایی از پهپاد صاعقه
10 مهرماه سال 95 در آیین رونمایی از نمایشگاه پهپادی نیروی هوافضای سپاه از جدید ترین پهپاد 
دوربرد و رزمی سپاه رونمایی شد. پهپاد صاعقه از کالس پهپادهای سیمرغ یا همان آرکیو170 ایرانی 
است. صاعقه  پهپاد دوربرد بوده و قادر به حمل 4 بمب  هوشمند و نقطه زن سدید است که به او توانایی 

مورد اصابت قراردادن اهداف با دقت باال را می دهد.

  دستیابی متخصصان نهاجا به توان تعمیر سیستم اکسیژن جنگنده میراژ اف-۱
15مهرماه   سیستم اکسیژن هواپیما میراژ اف-1 در نیروی هوایی ارتش تعمیر شد. سیستم اکسیژن 
میراژ یکی از بخش های حساس هواپیما است که وظیفه تنظیم اکسیژن تنفسی خلبان در ارتفاعات 
متفاوت را بر عهده دارد. این پروژه برای اولین بار و با تالش های شبانه روزی متخصصان و کارکنان تیم 

تخصصی مرکز تعمیرات هواپیمای فرماندهی و پشتیبانی هوایی نیروی هوایی ارتش به انجام رسید.
 گفتنی است با توجه به اینکه نشریه فنی و تعمیراتی این قطعه در کشور موجود نبود، جوانان و متخصصان 

نیروی هوایی ارتش با تجزیه و بررسی ریزقطعات این بخش از هواپیما به این مهم دست یافتند.

  اولین »سیستم حفاظت فعال« تمامًا ایرانی روی تانک ذوالفقار
در تاریخ 28 مهرماه سال 95 بود که جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری پیشرو در سطح منطقه 
زره پوش ها،  برای نصب روی  فعال«  تولید »سیستم حفاظت  و  به طراحی  اسالم، موفق  و در جهان 

خودروهای زرهی و . . .  و نصب آن روی تانک ذوالفقار شد.
 کار سیستم حفاظت فعال این است که توسط رادارهایی که دارند، موشک های ضدزرهی که به سوی 
تانک یا خودروی زرهی شلیک می شود را شناسایی و پس از تعیین مختصات دقیق، اطالعات ثبت 
شده توسط رادار به سامانه سالح منتقل شده و سامانه سالح به دو صورت ایجاد دیواری از گلوله های 
کوچک ساچمه ای در مقابل موشک و نهایتا برخورد و انفجار موشک قبل از رسیدن به زره پوش و یا 
شلیک تک پرتابه های دفاعی به سوی موشک ضدزره، آن موشک را قبل از رسیدن به هدف منفجر 
می کند. در بخش راداری این سیستم، از »رادار پالس داپلر« استفاده کرده و سیستم سالح  این سامانه 

نیز از نوع »دیواره آتش« است.

  از سالح طاهر تا اخاللگر ضد پهپاد
22 آذرماه در جریان رزمایش محمدرسول اهلل 4 نزاجااز  »سالح تک تیرانداز طاهر« رونمایی شد. این 
سالح از کالیبر 7,62 بهره جسته و می تواند با دوربین در برد موثر 800 متری و بدون دوربین در برد 
موثر 400 متری، اهداف را مورد اصابت دقیق قرار دهد.وزن این سالح بدون دوربین و خشاب، 4 کیلو 

و 400 گرم بوده و برد نهایی آن نیز 1200 متر است.
سالح تک تیرانداز طاهر دارای طول 1,280 میلیمتری بوده و سالحی بدون خشاب بیرونی است، اما 

خدمه می تواند »4 گلوله« را در جان لوله قرار داده و شلیک کند.
 در این رزمایش همچنین سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جدیدترین اخالل گر ضد پهپاد 

ساخت متخصصانش را رونمایی کرد.
 از مهمترین قابلیت های این اخالل گر آن است که قابل حمل توسط نفر بوده و اخالل گر می تواند 
روی  کردن  طریق الک  از  و  کرده  آغاز  را  را  جمینگ  عملیات  هلی شات  یا  پهپاد  دیدن  محض  به 
پرنده دشمن در هدایت آن اخالل ایجاد کند. طرز کار این اخالل گر آن است که می تواند در هدایت 
هلی شات ها اخالل ایجاد کرده و در صورت لزوم آنها را سالم روی زمین بنشاند، اما در مورد پهپادها، 
این اخالل گر می تواند آنها را مورد جمینگ قرار داده و پس از اخالل در ارتباطشان با مرکز فرماندهی، 
از مسیر خود منحرف کند. یکی دیگر از دستاوردهای ارتش جمهوری اسالمی ایران که در این روز به 
نمایش در آمد، پهپاد دست پرتاب فرپاد بود. این پهپاد با حدود 20 کیلومتر برد، و 45 دقیقه مداومت 

پروازی توسط متخصصان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش ساخته شده بود.

  رونمایی از مرکز هایپربار نداجا
12 بهمن ماه سال 95 با حضور امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، از مرکز هایپربار بیمارستان 
گلستان نداجا رونمایی شد. مرکز هایپربار بیمارستان گلستان نداجا تنها مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی 

کشور در این حوزه می باشد.

  مین های صاعقه و سجیل
4 اسفند ماه در رزمایش پیامبر اعظم)ص(11، جدیدترین مین ضدبالگرد نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با نام »صاعقه« رونمایی شد. مین جهنده صاعقه، یک مین بسیار کارآمد است که روی زمین 
کارگذاشته شده و خدمه آن در جایی دورتر، موضع گرفته و در زمان مناسب مین را منفجر می کنند اما 
انفجار این مین جهنده، همانند مین های دیگر نیست بلکه با انفجار اولیه مین، تعداد زیادی بمب کوچک 
در یک خط عمودی تا ارتفاع 500متری زمین باال رفته و هر پرنده متخاصمی را هدف قرار گرفته و اگر آن 
منهدم نشود، حتماً با آسیب جدی مواجه خواهد شد. همچنین در این مرحله از رزمایش از »مین جهنده و 
ضدنفر سّجیل« نیز رونمایی شد. این مین تا ارتفاع 10 متر از  سطح زمین پرتاب و سپس منفجر می شود و 

ترکش های آن به صورت بارانی به روی نیروهای دشمن ریخته می شود.

  دهالویه و والفجر؛ جدیدترین دستاوردهای نداجا
نهم و دهم بهمن ماه در جریان رزمایش بزرگ دریایی والیت 95 نیروی دریایی ارتش از موشک ضد 

شناور دهالویه برای نخستین مرتبه رونمایی و اژدر پیشرفته والفجر برای اولین بار شلیک شد.
در ادامه این دستاوردها در فروردین ماه سال  1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال، حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران با حضور در شرکت پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی 
اخیر وزارت دفاع نخستین هواپیمای  نمایشگاه دستاوردهای 2 سال  از  بازدید  نیروهای مسلح ضمن 
موشک   ،6 مهاجر  مسلح  و  شناسایی  مراقبت  تاکتیکی  پهپاد  کوثر،  نام  با  کشور  بومی  آموزشی  جت 
کروز ضدکشتی نصیر و موشک هوا به هوای فکور را رونمایی و فرمان آغاز آزمایشات حرکت بر روی 
زمین)تاکسی( و آماده سازی پرواز های آزمایشی جنگنده قاهر 313 و تحویل دهی 20 فروند بالگرد تعمیر 

اساسی شده به نیروهای مسلح و کاربران کشوری را صادر کرد.
سردار دهقان که رئیس جمهور را در این برنامه همراهی می کرد، اظهار داشت: به حول قوه الهی متخصصان 
و دانشمندان متعهد و انقالبی پژوهشکده سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
با وجود تحریم ها، اولین نمونه هواپیمای جت آموزشی بومی را که با استفاده از توانایی ها و پتانسیل 

شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است آماده انجام آزمایش های زمینی کردند.
 این هواپیما که به سفارش و مشارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و به صورت کاماًل 
بومی طراحی و ساخته شده و عالوه بر آموزش دانشجویان خلبانی، قابلیت اجرای مأموریت هاِی پشتیبانِی 
نزدیک هوایی و حمل انواع تسلیحات خواهد داشت و انشاءاهلل پس از اتمام آزمایش های الزم، تحویل 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می گردد.وزیر دفاع تصریح کرد: ایده پردازی، طراحی، ساخت، 
آزمایش و استانداردسازی این هواپیما که از ابتدا تا انتها در داخل کشور صورت گرفته است، جمهوری 
اسالمی ایران را در شمار معدود کشورهای دارای توانمندی فرآیند طراحی و ساخت  هواپیمای در این 
کالس قرار داده است.این دستاورد مهم در راستای اقتدار و خوداتکایی در حوزه هوایی که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( می باشد حرکتی اساسی در جهت قطع وابستگی به خارج و التزام 
عملی به اصول بنیادی اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در کشور و تولید ملی است.سردار دهقان پیرامون 
پهپاد مهاجر 6 نیز گفت: این پهپاد توانمندی انجام ماموریت های شناسایی، مراقبت و رزمی در شعاع 
عملیاتی گسترده و مداومت پروازی باال را برای نیروها با قابلیت اطمینان فوق العاده فراهم می سازد و 
فرماندهان نیرو با استفاده از قابلیت های این پهپاد می توانند عملیات شناسایی، مراقبت و انهدام اهداف 

شناسایی شده را انجام دهند.

 وی افزود: پهپاد تاکتیکی مهاجر 6 مبتنی بر اصل انعطاف پذیری و توسعه پذیری، توسط متخصصان 
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی شده است تا در عملیات های محوله و محیط ها و شرایط 
متغیر کارآمد باشد.وزیر دفاع ارسال داده های ماموریتی تصویری به هنگام، در روز و شب به وسیله 
یک سکوی هواپایه  برای اشراف کامل به محیط عملیات و توانایی فرود و برخاست در باندهای پروازی 
کوتاه را از دیگر ویژگی این پهپاد ذکر کرد و افزود: به همین دلیل پهپاد مهاجر 6 را از پهپادهای هم 

رده خود متمایز و در رده پهپادهای تراز اول دنیا قرار داده است.
وزیر دفاع همچنین با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در تقویت روز افزون توان موشکی نیروهای مسلح 
طراحی، نمونه سازی و انجام آزمایشات پروازی موفق موشک نصیر، گفت: موشک کروز سطح به سطح 
نصیر با قابلیت شلیک از ساحل و دریا علیه اهداف دریایی از جمله کشتی های جنگی و اسکله ها بکار 
گرفته می شود.سردار دهقان آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت باالی ناوبری و 
اصابت به هدف، قدرت تخریب زیاد، قابلیت ضد جمینگ باال به واسطه رادار پیشرفته و شلیک از روی 
شناورهای تندرو را از ویژگی های موشک جدید نصیر ذکر کرد که به دست متخصصان اقتدار آفرین 
سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و به زودی انبوه آن به نیروی دریایی سپاه 
تحویل می گردد.وزیر دفاع در ارتباط با موشک هوا به هوای فکور اظهار داشت، این موشک با نصب بر 

روی هواپیماهای جنگنده قابلیت درگیری با انواع تهدیدات هوایی را دارد.
 وی افزود: موشک فکور نخستین موشک هوا به هوای کشور است که توسط متخصصان هوافضای 
وزارت دفاع طراحی و ساخته شده که با تحویل آن به نیروی هوایی ارتش توان عملیاتی این نیرو در 

برابر تهدیدات هوایی به نحو چشمگیری افزایش می یابد.
سـردار دهقـان دربـاره جنگنـده قاهـر 313 نیـز با بیـان اینکه پـروژه جنگنـده قاهـر F-313 با هدف 
تجمیـع دانـش طراحـی موجـود در کشـور، کاهـش زمـان تحقیـق و توسـعه و زمـان دسـتیابی بـه 
محصـول، بـا اسـتفاده از فناوری هـا و  فرایندهـای نویـن بـه کار گرفتـه شـده در این حـوزه در دنیا و 
تحّقـق دسـتیابی بـه محصول کامـال بومی در انتهای مسـیر برنامه ریزی شـده، با سـاخت نمونه اثبات 
فنـاوری آغـاز گردیـد، گفـت: جنگنده قاهر F-313 به دسـت متخصصیـن جوان و انقالبی این کشـور 

طراحـی گردیـده و اولیـن نمونـه اثبات فنـاوری آن در سـال 1392 رونمایـی گردید.
 وزیر دفاع طراحی بومی و منحصر به فرد و دارای پیکربندی با سطح مقطع راداری پایین، قابلیت 
نشست و برخاست در باندهای کوتاه و محلی، قابلیت حمل سالح و همچنین سوخت اضافه در داخل 
بدنه، قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ارزان، امکان تغییرات براساس نیاز و 
خواست  بهره بردار، امکان تولید انبوه در در تعداد باال و امکان انجام طیف متنوعی از ماموریت ها شامل 

پشتیبانی نزدیک، شناسایی، گشت زنی و مراقبت را از مهمترین ویژگی های این جنگنده ذکر کرد.
وی گفـت: در سـال های گذشـته فراینـد تحقیق و توسـعه ایـن هواپیما تکمیل شـده و بحمداهلل امروز 
بـا حضـور ریاسـت محتـرم جمهـور انجام آزمایـش زمینی کـه اصطالحا تاکسـی گفته می شـود انجام 
شد.سـردار دهقـان بـا اشـاره بـه تحویـل 20 فرونـد بالگـرد تعمیر اساسـی شـده بـه نیروهای مسـلح 
و کاربـران کشـوری، گفـت: متخصصـان افتخارآفریـن شـرکت پنهـا بـا روحیه جهـادی امـروز قادرند 
تعمیـرات اساسـی انـواع بالگـرد شـرقی و غربی را در ایـن مجموعه انجـام دهند و بحمداهلل کشـور در 
ایـن زمینـه کامـال متکـی بـه تـوان داخلی اسـت و خدمات مهندسـی خـود را نیـز به خارج از کشـور 

می کند. ارائـه 
 وزیـر دفـاع بـا اشـاره بـه اینکـه متخصصـان، دانشـمندان، مدیـران و کارکنـان وزارت دفاع شـعار ما 
می توانیـم را محقـق کـرده انـد ایـن دسـتاوردهای ارزشـمند را بـه محضـر فرمانـده معظـم کل قـوا 
تبریـک گفـت و بـا تشـکر و قدردانـی از دسـت انـدرکاران ایـن دسـتاوردهای مهـم تأکیدکـرد: روند 
تکاملـی و توسـعه فناوری هـای پیشـرفته بـا صالبـت در مجموعـه صنایـع وزارت دفاع جریـان دارد و 

روز بـه روز بـر شـتاب آن افـزوده خواهد شـد.
ــد  ــرض بازدی ــگاه در مع ــن نمایش ــددی در ای ــتاوردهای متع ــت: دس ــان گف ــان در پای ــردار دهق س
رئیس جمهــور قــرار گرفــت کــه در فرصــت مناســب رســانه ای و بــه اســتحضار ملــت شــریف ایــران 

خواهــد رســید.
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دشمن شناسی 

چگونه فتنه علیه نظام 
جمهوری اسالمی پدید 

می آید؟
تکیه گاه دشمن شدند

بعــد از انتخابــات ســال 88  عــده ای از خــواص 
ــرای  ــزی، ب ــه انگی ــا فتن ــی ب ــات سیاس و جریان
ملــت و کشــور مشــکالت و خســارات ســنگینی 
ــن  ــه ای ــال ب ــدای متع ــر خ ــد: اگ ــاد کردن ایج
ملــت کمــک نمــی کــرد، گروه هــای مــردم 
میدانیــد چــه  می افتادنــد،  هــم  بــه جــان 
اتفاقــی می افتــاد؟... کشــور را لــب یــک چنیــن 
ــزرِگ« فتنــه گــران  ــاه ب ــد.  »گن پرتگاهــی بردن
ــات خــود »دشــمن« را  ــا اقدام ــه ب ــود ک ــن ب ای
بــرای ضربــه بــه مــردم و نظــام اســالمی امیــدوار 
ــدوار  ــا امی ــای اینه ــا کاره ــمن[ ب ــد: ]دش کردن
ــذا دشــمن  ــد؛ ل شــد... اینهــا ایجــاد فتنــه کردن
ــد،  ــوس میش ــردم مأی ــم م ــت عظی ــه از حرک ک
ــه انقــالب صدمــه و  ــد ب امیــدوار شــد کــه بتوان

ــد.  ــه بزن ضرب
امـا چـه عللـی باعـث شـد عـده ای در داخـل بـه 
»پایـگاه دشـمن« تبدیـل شـده و دامـن شـان به 
لکـه ی ننـگ فتنه گـری علیه حکومت اسـالمی 
آلـوده شـود؟ پاسـخ بـه این سـوال از ایـن جهت 
اهمیـت دارد کـه خـواص و سیاسـتمداران نیز در 
معـرض آزمایـش هایـی این چنینـی قـرار دارند. 
چنانچـه عوامِل »فتنه سـاز« در افـراد و جریانات 
سیاسـی بـه وجود آید خطـر »تکـرارِ فتنه گری« 
نیـز وجـود خواهد داشـت.  در تبیین ایـن عوامل 

مـی توان مـواردی را برشـمرد:
۱.  از بیـن رفتـن تقوای جمعـی و غلبه 

هـوا و هوس
کـه  اسـت  ایـن  معنـای  بـه  جمعـی  تقـوای 
»جمعهـا« مراقـب خودشـان باشـند. متاسـفانه 
در سـال 88 جریانـی سیاسـی بـه علـت فقـدان 
تقـوای جمعـی بـه تکیـه گاه و »پایگاه دشـمن« 
تبدیـل شـد، در میانشـان آدمهائـی بودنـد کـه 
تقـوای فـردی هم داشـتند، امـا نداشـتن تقوای 
جمعـی، کار آنهـا را به جائی رسـاند کـه فتنه گِر 
ضـد امام حسـین و ضد اسـالم و ضـد امام و ضد 
انقـالب توانسـت به آنهـا تکیه کند! آنهـا نیامدند 
شـعار ضـد امـام و ضد انقـالب بدهند، اما شـعار 
دهنـده ی ضـد امـام و ضـد انقـالب توانسـت بـه 

آنهـا تکیـه کند. 

2. جاه طلبی و تشنه قدرت بودن
قـدرت طلبی آفتی اسـت کـه همـواره در َکمین 
اهالـی سیاسـت اسـت. آفتـی کـه در سـال 88 
عده ای را به ُطغیان علیه نظام اسـالمی کشـاند: 
فتنه گرانـی پیـدا میشـوند کـه بـرای جاه طلبـی 
خودشـان، بـرای دسـت یافتـن بـه قـدرت، برای 
رسـیدن بـه اهدافی که به صـورت آرزو در وجود 
حاضـر  کردنـد،  انباشـته  و  متراکـم  خودشـان 
میشـوند بـه مصلحـت یـک کشـور، بـه حقانیت 
یـک راه پشـت کنند و لگد بزننـد؛ کاری میکنند 
کـه سـردمداران غربـی و دشـمنان درجه ی یک 
ملـت ایـران بـه هیجـان می آینـد و سـر شـوق 

می آینـد و از آنهـا حمایـت میکننـد. 
3. مرزبندی نکردن شفاف با دشمن

بــا  سیاســی  و  اعتقــادی  مرزهــای  وقتــی 
دشــمنان کمرنــگ مــی شــود عمــال زمینــه ی 
ــادالت  ــی دشــمن در مع حضــور و نقــش آفرین
سیاســی کشــور فراهــم مــی شــود. اتفاقــی کــه 
ــه بعضــی از  ــا ب ــن بار ه ــال 88 ُرخ داد: م در س
افــراد سیاســی کــه فعالیتهائــی دارنــد و گاهــی 
تذکــر  می کننــد،  مخالف خوانیهائــی  یــک 
داده ام، نصیحــت کــرده ام؛ گفتــه ام مواظــب 
باشــید مرزهــای میــان شــما و دشــمن کمرنــگ 
نشــود؛ پــاک نشــود. مــرز وقتــی کمرنــگ شــد، 
ــور  ــرز عب ــن م ــانی از ای ــه کس ــال اینک احتم
ــد و  ــور کن ــرز عب ــن م ــمن از ای ــا دش ــد ی کنن
بیایــد ایــن طــرف یــا دوســت و خــودی غافــل 
ــن  ــه دام ــرود ب ــد و ب ــور کن ــرز عب شــود و از م

ــود.  ــد ب ــاد خواه دشــمن، زی
4- تمکیـن نکـردن در مقابـل قانون و 

مردم رأی 
یکـی دیگـر از علـل آلودگـی خـواص و جریانات 
عـدم  روحیـه  فتنه گـری  مـرِض  بـه  سیاسـی 
تمکیـن در مقابـل قانـون اسـت: حوادثـی که در 
سـال 88 پیـش آمـد همـه از همین ناشـی شـد 
کـه کسـانی نخواسـتند به قانـون تمکیـن کنند؛ 
نخواسـتند بـه رأی مـردم تمکین کننـد. ممکن 
اسـت رأی مـردم برخـالف آن چیـزی باشـد که 
بایـد  امـا  بـه آن هسـتم؛  مایـل  مـِن شـخصی 

کنم.  تمکیـن 
و باید حواسمان را جمع کنیم

فتنـه 88 علـی رغـم همـه ی خسـارت هایـش 
حـاوی درس هایـی بـرای مـردم و خـواص بـود. 
مهـم ایـن اسـت کـه بـا درس گرفتـن از ایـن 
حادثـه همـواره خطـِر »دشـمُن کمیـن کـرده« 
را ببینیـم و اجـازه ی بازتولیـد فتنـه را ندهیـم: 
بایـد حواسـمان را جمـع کنیم، بفهمیـم که: من 
نـام لـم ینـم عنـه؛ اگـر مـا اینجـا خـواب برویم، 
جبهـه ی دشـمن، پشـت سـنگر خـودش معلوم 
نیسـت خـواب رفتـه باشـد؛ او بیدار اسـت، علیه 
مـا توطئـه خواهـد کـرد. بـه نظـر مـن، فتنـه ی 
سـال 88 هـم همیـن بـود؛ بـرای مـا یـک زنگ 

بـود، یـک زنـگ بیداربـاش بود. 

تکلیف امروز ما؛ شناخت 
روش دشمنی آمریکا

برخـی بـر اثر نفـوذ فکر دشـمن بـر روی 
نـگاه آنـان، از روش دشـمن غافل شـده و 
راه را بـرای دشـمن بـاز مـی کنند.راهکار 
سـازمان هـای جاسوسـی ایـاالت متحده 
را بـرای  را عملـی مـی سـازند و زمینـه 
نفـوذ بیگانـگان در مراکز تصمیم سـازی و 

می کننـد. فراهـم  تصمیم گیـری 
علـی  والمسـلمین  حجت االسـالم   
شـیرازی نماینده ولی فقیـه در نیروی 
قدس سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی 
امروزمـا،  تکلیـف   « عنـوان  بـا  یادداشـتی  در 

شـناخت روش دشـمنی آمریـکا« نوشـت:
راه امــام خمینــی )ره(، راه نجــات کشــور و 
ــران و امــت هــای اســالمی  ــت ای راه نجــات مل
اســت. مهمتریــن مطلــب از نظــر آن امــام 
ــوردن از  ــب نخ ــمن و فری ــناخت دش ــز، ش عزی
دشــمن اســت. در مــرام و اندیشــه امــام امــت، 
مهــم تر از شــناخت دشــمن، شــناخت دشــمنی 
و روش دشــمنی کــردن اســت. اگــر مــا بدانیــم 
دشــمن از چــه راهــی وارد مــی شــود، حــواس 
ــمن  ــب دش ــم و فری ــی کنی ــع م ــود را جم خ
ــن مشــخصه  ــه ای ــا توجــه ب ــم. ب را نمــی خوری
مهــم از راه و خــط امــام اســت کــه امــام خامنــه 
ای 7 تیــر 1378 فرمودنــد: »آنچــه مهــم اســت 
ایــن اســت کــه جبهــه اســالمی، جبهــه دینــی، 
جبهــه انقــالب، جبهــه امــام کــه بــه آن جبهــه 
خــودی مــی گوییــم ترفنــد دشــمن را بشناســد؛ 
بدانــد کــه دشــمن چــه مــی کنــد و چــه مــی 

ــش چیســت«. ــد و هدف ــد بکن خواه
امـام امـت بـه زیبایـی روش دشـمنی دشـمنان 
بـرای  را  راه  و  کـرده  بیـان  را  آنـان  اهـداف  و 
مـا روشـن کـرده انـد. امـام خمینـی )ره( مـی 

اسـت...  کار  در  جریانـی  یـک  »االن  فرمودنـد: 
آن جریـان انسـان را از ایـن معنـی مـی ترسـاند 
کـه بخواهـد بـه طـور خزنـده ایـن کشـور را باز 
ُهـل بدهـد به طرف آمریـکا، بخواهنـد از این راه 
پیـش برونـد؛ و ایـن یک مسـأله ای اسـت که به 
قـدری اهمیـت دارد در نظـر اسـالم کـه اگر این 
احتمـال را بدهید بایـد دنبال مقابلش بایسـتید.

)صحیفـه نور(
امـام خمینـی )ره( مـی فرمـود: »قـدرت هـای 
بـزرگ چپـاول گـر در میـان جامعـه هـا افرادی 
و  گراهـا  ملـی  از  مختلـف  هـای  صـورت  بـه 
روشـنفکران مصنوعـی و روحانی نمایـان که اگر 
مجـال یابنـد از همـه پرخطرتر و آسـیب رسـان 
ترنـد ذخیـره دارنـد کـه گاهـی سـی - چهـل 
سـال با مشـی اسـالمی و مقـدس مآبی یـا »پان 
ایرانیسـم« و وطـن پرسـتی و حیله هـای دیگـر، 
بـا صبـر و بردبـاری در میـان ملـت هـا زیسـت 
می کننـد و در موقـع مناسـب مأموریـت خود را 
انجـام می دهنـد. و ملـت عزیـز ما در ایـن مدت 
نمونه هایـی...  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  کوتـاه 
دیده انـد، و الزم اسـت همـه بـا هوشـیاری ایـن 

قسـم توطئـه را خنثـی نماینـد«. 
گوییـم.  »غیرخودی«مـی  افـراد  ایـن  بـه  مـا 
غیرخـودی  تبییـن چهـره  در  ای  امـام خامنـه 
هـا فرمودنـد: »غیرخـودی آن کسـی اسـت کـه 
از اوایـل انقـالب در فکـر ایجـاد رابطـه دوسـتانه 
بـا آمریـکا بـود«. معظـم لـه همچنیـن فرمودند: 
»کسـانی کـه نگاهشـان بـه دروازه هـای غـرب 
را در  بیسـت سـال  ایـن  بـه خصـوص همـه  و 
مقابـل انقـالب، در مقابـل امـام و در مقابل مردم 
ایسـتادند، حـاال بیاینـد میدان دار صحنه شـوند 
و بنـا کننـد گذشـته این بیسـت سـال، گذشـته 
ایـن انقـالب، گذشـته ایـن ملـت و دوران امام را 
بـا اهانـت و دروغ و تهمـت زیـر سـؤال ببرنـد. 

امــام خامنــه ای در 7 خــرداد 1382 فرمودنــد: 
ــان اســالم  ــد قرب ــا بای ــر از قبیــل م »صدهــا نف
شــود، جانمــان، مالمــان، آبرویمــان را بدهیــم تا 
ــد و پایــه هــای آن اســتوار  نظــام اســالمی بمان

شــود. آنچــه را کــه دشــمن هــدف گرفتــه، ایــن 
ــه داشــت.  ــن موضــوع توج ــه ای ــد ب اســت؛ بای
ــِز  ــت؛ مغ ــتمدار اس ــی و سیاس ــمن، سیاس دش
طــراِح سیاســی دارد، فکــر مــی کننــد کــه چــه 
کار بایــد بکنــد. یکــی از طراحــی هــا ایــن اســت 
ــه  ــد؛ آرام آرام و ب ــر را اول نزنن ــرف آخ ــه ح ک
تدریــج طلبــکاری ایجــاد کننــد و طــرف مقابــل 
ــه مجــردی  ــه عقــب نشــینی کننــد. ب را وادار ب
کــه عقــب نشــینی کردیــد، طلبــکاری دیگــری 
شــروع خواهــد شــد. برخــی بــر اثــر نفــوذ فکــر 
ــمن  ــان، از روش دش ــگاه آن ــر روی ن ــمن ب دش
ــی  ــاز م ــمن ب ــرای دش ــده و راه را ب ــل ش غاف
کننــد. گــوش خــود را بــه ســمت زبــان نوکــران 
راهــکار  و  انــد  آمریــک چرخانــده  داخلــی 
ــده را  ــاالت متح ــی ای ــای جاسوس ــازمان ه س
ــوذ  ــرای نف ــه را ب ــازند و زمین ــی س ــی م عمل
بیگانــگان در مراکــز تصمیــم ســازی و تصمیــم 
ــی  ــرت عل ــد. حض ــی نماین ــم م ــری فراه گی
ــی  ــَذ ف ــدّوا نََف ــَذُروا َع ــد: »اِح ــی فرماین )ع( م
ــدوِر َخِفّیــا ، و نََفــَث فــی اآلذاِن نَِجّیــا؛ از آن  الُصّ
دشــمنی بپرهیزیــد کــه در ســینه هــا مخفیانــه 
نفــوذ مــی کنــد و در گــوش هــا آهســته فــوت 
مــی نمایــد«. امــام خامنــه ای 20 اســفند 
ــوذ  ــای نف ــاج ه ــی از آم ــد: »یک 1394 فرمودن
مســئوالنند... هــدف ایــن اســت کــه محاســبات 
ــد...  ــر بدهن ــد و تغیی ــوض کنن ــئوالن را ع مس
وقتــی نتیجــه ایــن بشــود کــه فکــر مســئولین و 
اراده مســئولین در مشــت دشــمن قــرار بگیــرد، 
دیگــر الزم نیســت دشــمن بیایــد دخالــت 
ــان  ــور هم ــئول کش ــه، مس ــد؛ ن ــتقیم بکن مس
تصمیمــی را مــی گیــرد کــه او مــی خواهــد«.

دقیقــاَ در همیــن راستاســت کــه پیتــر هــارل، از 
پژوهشــگران اندیشــکده مرکــز امنیــت آمریکای 
جدیــد، بــه مقامــات کاخ ســفید ســفارش مــی 
ــج  ــتراتژی تروی ــک اس ــد ی ــکا بای ــد: »آمری کن
اصالحــات سیاســی و اجتماعــی در ایــران را 
دنبــال کنــد. آمریــکا در ایــن موضــوع کــه قبــل 
از انقضــای توافــق هســته ای، شــاهد اصالحــات 
سیاســی در ایــران باشــد، یــک منفعــت و 
عالقــه زیــادی دارد«.  امــروز تــالش دشــمن در 
ــگان  ــد نخب ــی کن ــالش م ــت و ت ــن راستاس ای
سیاســی کشــور وبرخــی مســئولین را در مســیر 
اهــداف آمریــکا هدایــت کنــد و اســتحاله نظــام 
ــز  ــاع از دموکراســی نی ــاد دف ــد. بنی ــم بزن را رق
در گزارشــی صراحتــاَ اشــاره مــی کنــد: »ایــاالت 
متحــده مــی بایســت از فضــای بــه وجــود آمــده 
از مذاکــرات هســته ای بــا ایــران اســتفاده کــرده 
و شــبکه حامیــان غــرب در ایــران را فعــال کنــد 
تــا از ایــن طریــق، تغییــرات سیاســی در ایــران 

بــه وجــود آورد«.
تغییرات سیاسـی یا تغییر محاسـبات مسـئوالن 
بـا  ممکـن اسـت. تغییـر محاسـبات مسـئوالن 
اشـرافی گـری و حـب مـال و مقـام و فرزنـد و 
بـا گرایـش هـای شـهوانی ممکـن اسـت. تغییـر 

محاسـبات مسـئوالن بـا تغییـر باورهـا و ارزش 
هـا و تضعیـف دیـن آنـان ممکـن اسـت. تغییـر 
محاسـبات مسـئوالن با ایجـاد خلل در دسـتگاه 
محاسـبه عقالنی و ذهنی انسـان و با خدشـه در 
لُـب و عقـل آدمـی ممکن اسـت. وقتی دسـتگاه 
محاسـبه بـه هـوی و هوس ها و بـه حب و بغض 
هـا آلـوده شـد، اختـالل پیدا مـی کند و انسـان 
دچـار خطاهـای فاحش می شـود. حضـرت علی 
)ع( مـی فرماینـد: »أصـُل اإلنسـاِن لُُبّـُه و َعقُلُه و 
ِدیُنـُه؛ اصـل انسـان دسـتگاه محاسـبه عقالنی و 
دسـتگاه محاسـبه ذهنـی )عقل( و دین اسـت«. 
ایـن سـه در کنـار هـم اسـاس انسـانیت بشـر را 
تشـکیل مـی دهنـد. دیـن موجـب می شـود که 
انسـان دارای لُب باشـد. دین مثـل یک راهنمای 
عاقـل، انسـان را هدایـت مـی کنـد. دین دسـت 
عقـل را مـی گیـرد و مانـع کـج روی عقـل مـی 
دار  خدشـه  آمریـکا،  بـا  سـازش  علـت  شـود. 
شـدن انسـانیت آدمی اسـت. دنیاگرایـی و ثروت 
انـدوزی و اشـرافی گـری ما را به سـمت سـارش 
بـا غـرب مـی بـرد. امـام خمینـی )ره( نمونـه 
کامـل انسـانی وارسـته و وابسـته به خـدا بود. به 
همیـن علـت از هیچ قدرتـی جز خدا نترسـید و 
قـدرت خـدا را با خـود همراه کـرد. امـام خامنه 
ای نیـز نمونـه دیگری از یک انسـان کامل اسـت 
کـه دنیـای اسـتکبار در برابـر عظمـت الهـی او 

شکسـت خورده اسـت.
پیــروان خــط و راه امــام، بــه الگوهــای انســانی 
ــا را  ــودی ه ــز غیرخ ــد و هرگ ــی کنن ــدا م اقت
ــر عرصــه  ــا اشــراف ب ــد و ب خــودی نمــی گیرن
دشــمن شناســی و شــناخت ترفندهای دشــمن، 
هــر نــگاه و طــرح دشــمن را در هــم مــی ریزنــد 
ــی  ــی م ــکا را خنث ــه آمری ــای خائنان و روش ه
کننــد. نوکرانــی کــه آمریــکا ســال هــا آنــان را 
در آســتین خــود پــرورش داده، هرگــز توانایــی 
ــدار و  ــای دین ــان ه ــن انس ــر ذه ــذاری ب اثرگ
ــز از جاسوســان شــرق  ــد. هرگ ــی را ندارن انقالب
ــر چتــر نفــوذ  ــد و در زی و غــرب خــط نمیگیرن
ــع نمــی شــوند. دســتگاه محاســباتی  ــان واق آن
ــل نمــی  ــز دچــار خل ــداران خداخــواه هرگ دین
گــردد و پایــه هــای نفــوذ بیگانــه هــا و غریبــه 
هــا در میــدان اصــل انســانیت فــرو مــی ریــزد 
ــه  ــب ب ــردان شــهادت طل ــر م ــکا در براب و آمری
ــزرگ  ــدای ب ــتی خ ــد. راس ــی افت ــاس م التم
چــه کــم دارد کــه پــا در رکاب اوبامــا و ترامــپ 
ــمت  ــه س ــان را ب ــی م ــت گدائ ــم و دس بگذاری
افــرادی دراز کنیــم کــه از نفوذپذیــران بیچــاره 
ترند؟!کــدام آدم عاقــل خــدا را بــا آمریــکا عوض 
ــا غــرب را طــی مــی  مــی کنــد و ره ســازش ب
ــالمی  ــالب اس ــن انق ــا در رکاب امامی ــد؟! پ کن
بگذاریــم و کشــور و ملــت ایــران و امــت هــای 
اســالمی را از ننــگ تســلیم برهانیــم و راه عــروج 
ــم و  ــه ای را همــوار کنی امــت خمینــی و خامن
راه ورود ایــاالت متحــده بــه کشــورمان را مثــل 

گذشــته ســد کنیــم.

از نفوذ باید ترسید، باید مراقب بود. معنای ترس هم 
این نیست که آدم خوف کند، یعنی مالحظه کنید، 

مراقب باشید؛ نفوذ خیلی مهم است.

یکی از راه هایی که دشمنان در پیش می گیرند، نفوذ 
در جوانان و نوجوانان ما است؛ سعی کنید به خودتان 

و پیرامونتان در مقابل دشمنان مصونّیت ببخشید.
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واجب فراموش شده

ــاره  ــري درب ــهید مطه ــاي ش توصیه ه
اجــراي یــک فریضــه الهــي

امر به معروف و نهي از 
منکر واجب فراموش شده

امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر یکــي از 
اســت.  اســالم  مبیــن  دیــن  فریضه هــاي 
ــن  ــم گرفت ــه رغ ــا ب ــن روزه ــه ای ــه اي ک فریض
شــهید در راهــش بــه عنــوان »واجــب فرامــوش 

مي شــود. شــناخته  شــده« 
ــن فریضــه از دو جهــت  ــوان گفــت کــه ای  مي ت
بــه فرهنــگ اجتماعــي جامعــه اســالمي تبدیــل 
ــدد و  ــان تج ــور جری ــي حض ــت. یک ــده اس نش
ــا  ــي ره ــه یک ــر؛ ک ــان تحج ــور جری ــر حض دیگ
کــردن ایــن اصــل و فریضــه را دنبــال مي کنــد و 
دیگــري بــدون رجــوع بــه متــون دینــي و توجــه 
بــه راهکار هــا و نــکات نغــز دینــي در ایــن بــاره 
ــي  ــر در بدرفتاري های ــروف را منحص ــه مع امرب
مي بیننــد کــه بــه ایــن شــکل جایــي در متــون 
ــاي درس  ــتار پ ــن نوش ــدارد. در ای ــا ن ــي م دین
بــاره مي نشــینیم  ایــن  شــهید مطهــري در 
ــر  ــي را از محض ــده و ناب ــیار آموزن ــکات بس و ن

ــت. ــم آموخ ــان خواهی ایش
ــه  ــر ب ــرو ام ــي در گ ــان حقیق   ایم

ــر ــي از منک ــروف و نه مع
امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر یکــي از اصــول 
عملــي اســالم مي باشــد و در میــان علمــاي 
فقهــي،  کتاب هــاي  در  خصوصــاً  اســالمي 
ــه اســت. انســان  ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــاد م زی
ــه  ــع ب ــه راج ــي ک ــا و بیانات ــه توصیه ه ــي ب وقت
ــده  ــر وارد ش ــي از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــمگیري  ــد چش ــد فوای ــد، مي بین ــوع مي کن رج
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــرح کرده ان ــراي آن مط را ب
ــي را  ــب اله ــن واج ــه ای ــدن ب ــل نش ــي عم وقت
ــود.  ــف مي ش ــیار متأس ــد بس ــه مي بین در جامع
ــي  ــان حقیق ــه ایم ــه الزم ــاره دارد ک ــرآن اش ق
ــه  ــان ب ــه مؤمن ــه و عالق ــدي ـ رابط ــه تقلی ـ ن
سرنوشــت یکدیگــر و الزمــه ایــن محبــت و 
عالقــه، امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر اســت. 
ــم  ــر ه ــي از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام الزم
ــود  ــه خ ــه وظیف ــدگان، ب ــه بن ــت ک ــن اس ای
ــت  ــا آن اس ــه اینه ــه هم ــد و نتیج ــل کنن عم
ــا  ــد کــه کارهــاي خــود را ب کــه رحمــت خداون
ســنت هاي حکیمانــه اجــرا مي کنــد، شــامل 
ــان بیشــتر جــاي  ــن می حــال گردد.آنچــه در ای
تأســف دارد، ایــن اســت کــه فکــر ایــن مســئله 
ــي از ذهــن مســلمین خــارج شــده  ــه کل هــم ب
و آنچــه در گذشــته بــه عنــوان امــور اجتماعــي 
ــور  ــزو ام ــاً ج ــروز اساس ــود، ام ــرح ب ــي مط دین

دینــي شــمرده نمي شــود.
  چــه عواملــي ســبب متــروک 

فریضه انــد؟ ایــن  شــدن 
ــه نظــر  ــروک شــده؟ ب ــن اصــل مت ــا چــرا ای ام
مــن ســبب آن بیشــتر خــود مــا بوده ایــم؛ مثــاًل 
ــتن  ــل، داش ــن اص ــه ای ــل ب ــرط عم ــن ش اولی
ــط در  ــا فق ــت و م ــالص اس ــت و اخ ــن نی حس
ــا  ــه آنه ــت و ب ــي اس ــه علن ــي ک ــورد منکرات م
ــا در  ــم؛ ام ــراض داری تهاجــر مي شــود حــق اعت
ــو  ــردم ماجراج ــده م ــک ع ــک، ی ــته نزدی گذش
ــا دیگــران  کــه مي خواســتند حســاب خــود را ب
صــاف کننــد، بــا دســتاویز قــرار دادن ایــن اصــل 
ــرات  ــات و منک ــا و جنای ــه حرف ه ــدس، چ مق

ــدند. ــب ش ــنیعي مرتک ش
  پند و بند!

ــروز در  ــا ام ــفانه م ــه متأس ــر، اینک ــه دیگ نکت
ــه  ــز توج ــه دو چی ــط ب ــل فق ــن اص ــراي ای اج
ــر  ــم، اگ ــد مي دهی ــد! اول پن ــد و بن ــم: پن داری
اثــر نکــرد بــه زدن و بســتن متوســل مي شــویم. 
ــال  ــت و اعم ــه نصیح ــت ک ــکي نیس ــه ش البت
زور، دو وســیله بــراي اجــراي ایــن کارنــد؛ 

امــا وســیله هاي منحصــر بــه فــرد نیســتند 
ماننــد  دیگــر  حل هــاي  راه  از  مي تــوان  و 
ــراي  ــر ب ــح دیگ ــزي صحی ــا برنامه ری ــویق، ی تش
ــي  ــکالت اجتماع ــوب و مش ــي عی ــع تدریج رف
ــرد. ــتفاده ک ــم دارد اس ــتري ه ــر بیش ــه تأثی ک

ــن  ــراي ای ــه ب ــه مرحل ــات س ــار و روای در اخب
ــب،  ــر شــده اســت: قل ــا ذک ــر و نهي ه ــل ام قبی
زبــان و یــد. مــا معمــوالً از مرحلــه قلــب، 
ــه  ــه ب ــالص و عالق ــت، اخ ــن نی ــاي حس به ج
ــوش و  ــود ج ــن خ ــلمین، در ذه ــت مس سرنوش
ــه  ــم، از مرحل ــور مي کنی ــا تص ــاي بیج خروش ه
روشــن کننده،  بیان هــاي  جــاي  بــه  زبــان، 
موعظه هــا و پند هــاي تحکم آمیــز مي فهمیــم 
و از مرحلــه یــد و عمــل بــه جــاي تدابیــر تبلیــغ 

ــال زور را! ــا اعم ــي، تنه عمل
ــه  ــتن و خالص ــن و نوش ــراي گفت ــوع ب در مجم
بــراي زبــان و مظاهــر آن بیــش از انــدازه اهمیــت 
قائلیــم و همــه کارهــا را از گــوش و زبــان 
ــر  ــالم ب ــد اس ــه تأکی ــي ک ــم؛ در حال مي خواهی
وجــود الگــوي عملــي در اخــالق بســیار بیشــتر 
از تأکیــد بــر نصایــح لفظــي اســت. » کونــوا دعــاة 

ــر ألســنتکم« ــاس بغی الن
ــر  ــي از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب   ام

ــت! ــض نیس ــدي مح تعب
ــه معــروف و  نکتــه دیگــر کــه در مســئله امــر ب
ــز اهمیــت اســت ایــن اســت  نهــي از منکــر حائ
ــروز،  ــاي ام ــم در دنی ــردي، آن ه ــل ف ــه عم ک
ــد نیســت و همــکاري و همفکــري  ــدان مفی چن
ــن  ــر ای ــم دیگ ــه مه ــارکت الزم دارد. نکت و مش
برنامه ریــزي  کار  ایــن  در  بایــد  کــه  اســت 
ــر  ــد تدابی ــي بای ــیم. یعن ــته باش ــي داش منطق
ــه  ــه چ ــم ک ــي کنی ــیم و بررس ــي بیندیش عمل
روش و برنامــه اي مــردم را بــه کار نیــک تشــویق 
ــه  ــر ب ــه ام ــي دارد. چراک ــر باز م ــا از کار منک ی
ــاز و روزه  ــد نم ــر همانن ــي از منک ــروف و نه مع
تعبــدي محــض نیســت و یکــي از شــرایط 
مهــم آن احتمــال تأثیــر اســت. احتمــال تأثیــر 
ــده  ــه عه ــام را ب ــه روش انج ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــترین  ــا بیش ــته اند ت ــا گذاش ــق م ــل و منط عق
ــف  ــوارد مختل ــراي م ــود و ب ــل ش ــر حاص تأثی
ــول  ــه ق ــد. ب ــه دســت بیای ــي ب راهکارهــاي عمل
ــد در  ــه بای ــزي ک ــه چی ــر: »یگان ــب جواه صاح
نظــر گرفــت ایــن اســت کــه بــا چــه شــکل و بــا 
ــه هــدف نزدیــک مي شــویم. «  چــه وســیله اي، ب
ــل را  ــن اص ــم ای ــر بخواهی ــه اگ ــه اینک خالص
ــي و  ــي عمل ــب و روش ــد مکت ــم، بای ــا کنی احی
ــي،  ــال اجتماع ــن ح ــي، در عی ــاً زبان ــه صرف ن
ــر اصــول روانشناســي  ــق ب ــرادي و منطب ــه انف ن

بیاوریــم. جامعه شناســي  و 

آثار اجتماعی امربه معروف 
ونهی از منکر

۱- اجرای احکام اسالم
»اصل  عنوان  به  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر 
نظارت عمومی« یا »ضمانت اجرایی« قوانین اسالم 
مطرح می باشد، بدین معنی که خداوند حکیم برای 
بر  عالوه  اسالم،  بخش  حیات  قوانین  شدن  پیاده 
همه¬ی پیش بینی هایی که نمود، نظارت بر حسن 
اجرای آن را به عهده¬ی فرد فرد جامعه¬ی اسالمی، 
از هر قشری نهاده است. بر این اساس، هر مسلمانی با 
امر به معروف و نهی از منکر به اجرای صحیح احکام 
اسالم کمک کرده و در واقع یک نیروی اجرایی و 
ناظر جدی آن محسوب می شود. از این رو هر فرد و 
گروهی همواره چشمان بیدار امت اسالمی را گردن 
نهاده و پیاده نمایدامر به معروف و نهی از منکر راه 
پیامبران و روش صالحان است، فریضه¬ی بزرگی 
است که به سبب آن واجبات )اسالمی( بر پا می 
شود. در این باره رهبر معظم انقالب می فرمایند: امر 
به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن یک 
تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسالمی و 

سالمت جامعه است. 
2- عدالت اجتماعی

نظارت عمومی بر حسن اجرای احکام عدالت گستر 
اسالم، زمینه¬ی فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم 
می سازد و ضمن تعدیل ثروت های جامعه، زندگی 
عادالنه ای برای اقشار مختلف مردم فراهم خواهد 
و  از پرخوری  ثروتمند  نه  ای که  به گونه  ساخت 
مستمند  نه  و  بردارد  طغیان  به  سر  کالن  ثروت 

گرفتار زندگی سخت و مرگ تدریجی گردد. 
 )امر به معروف و نهی از منکر( با برگرداندن مظالم 
)به صاحبان اصلی آن( و مخالفت با ستمگر همراه 
است. همچنین تقسیم )عادالنه¬ی( بیت المال و 
غنائم را در پی داردو صدقات )مالیات های شرعی( 
از جاهای الزم گرفته شده در جای حق و مناسب 

مصرف می شود.
 3- استواری نظام اسالمی

اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رواج 
اسالمی  نظام  استحکام  به  شایانی  کمک  یابد، 
خواهد کرد، بدین بیان که دولتمردان و کارگزاران 
حکومتی در برابر اعمال مردم، احساس مسئولیت 
کرده تالش خواهند کرد که انان را به اجرای احکام 
الهی وادار نموده از هرگونه سستی و کجی باز دارند 
و با حسن اجرای قوانین و بخش نامه های اسالمی 
در حوزه¬ی مسئولیت خویش، زیردستان و ارباب 

رجوع را نیز بدان سمت سوق دهند.

از سوی دیگر، مردم نیز بر عملکرد دولت نظارتی 
مستمر خواهند داشت و کارهای هر یک از مسئوالن 
و مأموران دولتی را زیر ذره بین خواهند برد و با 
اظهار نظر خویش از راه های ممکن ، آنان را بر پیاده 
کردن صحیح قوانین وادار خواهند ساخت و از کم 
کاری، کارشکنی، نقض قانون، خیانت و وطن فروشی 
احتمالی آنان جلوگیری خواهند کرد. در این صورت 
اعتماد متقابل دولت و ملت به یکدیگر تقویت گشته ، 
با پشت گرمی به هم، نظام حکومتی را تداوم خواهند 

بخشید. 
رهبر معظم انقالب اسالمی: جامعه اسالمی با امر به 
معروف و نهی از منکر زنده می ماند، قوام حکومت 
اسالمی به امر به معروف و نهی از منکر است. بقای 
حاکمیت اخیار به این است که در جامعه، امر به 
معروف و نهی از منکر زنده باشد و امر به معروف و 
نهی از منکر با رعایت شرایط آن یک تکلیف شرعی 
عمومی برای حفظ احکام اسالمی و سالمت جامعه 

است. 
4 – امنیت

به  نیاز  پویایی خود  و  پایایی  برای  ای  هر جامعه 
آرامش و امنیت از جانب دشمنان داخلی و خارجی 
آثار  از  یکی  اسالمی،  جامعه¬ی  در  دارد.  خویش 
به  از منکر کمک  نهی  و  به معروف  امر  ارزشمند 
تأمین امنیت راه ها و مرزها از لوث دشمنان درونی 

و برونی است.
به وسیله¬ی امر به معروف و نهی از منکر اشرار و 
راهزنان دست از شرارت برداشته یا به وسیله¬ی 
دیگر آنان را سرجای خود خواهند نشاند و امنیت 

داخل به ویژه راه ها تأمین خواهد شد.
تهدید  و  تهاجم  در صورت  مسلمانان   ، همچنین 

دشمنان اسالم، با سفارش یکدیگر به استقامت و 
پایمردی و شرکت در جهاد ، دشمنان خود را سر 
جایشان نشانده و حق خویش را باز می ستانند به 
وسیله امر به معروف و نهی از منکر راه ها امن می 

گرددو از دشمنان انتقام گرفته می شود.
5- خیر و سالمتی

سالمتی جامعه و فراوانی خیر و برکت پنجمین اثر 
از منکر است که در سخن  امر به معروف و نهی 
گهربار پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله آمده است 
: امت من تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر 
کنند در خیر و سالمتی اند.رهبر معظم انقالب هم 
می فرمایند: در امر به معروف و نهي از منکر شأن 
و مرتبه اجتماعي افراد مهم نیست و هر کس از هر 
قشر و طبقه اجتماعي موظف است دیگران را از هر 
قشر و طبقه اجتماعي که باشند، امر به معروف و 
نهي از منکر کند به هر فردي الزم است که امر به 
معروف کند. اگر یک فرد خیلي به نظرمردم مثاًل 
پایین، یک فردي که به نظر مردم خیلي اعالمرتبه 
هم هست، اگر از او یک انحرافي دید، بیاید )اسالم 
گفته برو به او بگو. نهي کن( بایستد در مقابلش 

بگوید این کارت انحراف بود نکن.
6- قدرتمندی مؤمنان

تثبیت اصل »امر به معروف و نهی از منکر« تشکل 
خودجوش هسته های »حزب اهلل« را در پی دارد و 
هر مسلمانی در هر نقطه¬ی مملکت سعی می کند 
به آن بپیوندد و روی ِعرق دینی خویش به نحوی در 

پیاده کردن قوانین روح بخش اسالم سهیم گردد.
از منکر  امر به معروف و نهی  بنابراین در راستای 
همه¬ی »من« ها »ما« می شود و چون »ید واحد« 
قدرتمندتر و تواناتر شکوفایی نظام مقدس اسالمی را 
دوچندان می کند و این حقیقتی است که در سخن 
موالی متقیان علی علیه السالم آمده است : هرکس 

امر به معروف کند مؤمنان را قدرتمندتر می کند.
7- پاکیزگی کسب و کار

با امر به معروف و نهی از منکر راه های صحیح 
کسب و تجارت و پیشرفت صنعت هموار گشته و 
هرکسی در خور استعداد خویش به امرار معاش 
گرانفروشی،  بیکاری،  طرفی  از  و  پردازد  می 
احتکار، اختالس، کسب و کار انحرافی و زیان آور 
و ... ریشه کن گشته کسب و درامد مردم حالل و 
پاکیزه می گردد. حضرت باقر علیه السالم در این 
باره می فرماید : به وسیله امر به معروف و نهی از 

منکر کسبها حالل می شود.
8- مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهالن 

از پست های کلیدی
حضرت علی )ع( در این راستا می فرماید :

خداوند امر به معروف را برای مصلحت عامه مردم و 
نهی از منکر را برای طرد سفیهان واجب کرده است.
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نقش خانواده در پازل 
سبک زندگی اسالمی

اعضای  بین  عاطفی  و  کالمی  روابط  شدن  کم 
توسط  عاطفی  خألهای  کردن  پر  خانواده، 
بخش های فرهنگی، تغییر سریع ارزش ها و مصرفی 
شدن خانواده ها از آسیب های سبک زندگی جدید 
و باال رفتن سرمایه های فرهنگی خانواده ها، از نقاط 

قوت سبک زندگی جدید است.
چارچوب  دارای  اسالمی ایرانی  زندگی  سبک 
خاصی است که برای اجرایی شدن آن باید توجه 
وی ژه داشت. یکی از مسائل مهمی که امروزه مورد 
توجه همگان قرار گرفته است مسئله ی چگونگی 
رجوع به سبک زندگی اسالمی است که به خصوص 
در حوزه ی خانواده به صورت پررنگ تری مطرح می 
دکتر  با  داریم  گفت وگویی  زمینه،  این  در  شود. 
کرمی، عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم 
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.»زمانی که 
سبک زندگی فردگرایانه در جامعه ی ما رواج پیدا 
کند و یک دسته از هنجارها و ایده های کلی تغییر 
کند، در خانواده هم تأثیرش را می گذارد؛ باید به 
همه ی این مسائل توجه کرد؛ یعنی زمانی که گفته 
می شود خانواده و سبک زندگی، خانواده چیزی 
جدای از جامعه نیست، باید کلیت جامعه را ببینیم 

و به آن توجه کنیم.«
و  خانواده  بین  نسبتی  نظر شما چه  از 

سبک زندگی وجود دارد؟
به  یکی  دارد:  وجود  زندگی  سبک  از  تفسیر  دو 
عنوان مفهومی خاص که به واسطه ی آن می توان 
به فهم جامعه رسید. می توان گفت سبک زندگی 
یک شاخص تمایز اجتماعی است؛ یعنی انسان ها 
زندگی شان  شیوه های  وسیله ی  به  را  گروه ها  و 
می توان از هم متمایز کرد. یک مفهوم دیگر سبک 
دو  هر  است.در  زندگی  متد  و  زندگی هم، شیوه  
رابطه وجود  زندگی  بین خانواده و سبک  تعبیر، 
و  دیده  زندگی  سبک  که  جاهایی  از  یکی  دارد. 
باالخره،  است.  خانواده  نهاد  می شود،  فهمیده 
کنش های  از  مهمی  بخش  خانوادگی  کنش های 
ما را دربرمی گیرد؛ بنابراین در هر دو ساحت این 

بحث کاربرد دارد.
در رابطه با خانواده و سبک زندگی، چه 

مسائلی مورد توجه قرار می گیرد؟
مسائل زیادی وجود دارد. یکی از این مسائل این 
است که زمانی که می گوییم سبک زندگی، منظور 
خانواده ی ایرانی و سبک زندگی است، اینکه ما در 
جامعه ی ایرانی زندگی می کنیم، خانواده ی ایرانی 
می گوییم  که  زمانی  دارد.  خاصی  ویژگی های 
توجه  اسالمش  بخش  به  فقط  ایرانی،  خانواده ی 
داریم. در خانواده ی ایرانی، مسائل فرهنگی، قومی 
و زبانی همه تأثیر دارد.باید دنبال فهم مقوله هایی 
اما  ببینیم.  را  مسائل  این  و  باشیم  دست  این  از 
از طرف دیگر، زمانی که بحث خانواده را مطرح 
زندگی،  سبک  و  خانواده  می گوییم  و  می کنیم 
از  بخشی  خانواده  که  باشیم  داشته  دقت  باید 
زندگی  که سبک  زمانی  است.   اجتماعی  کلیت 
و یک  کند  پیدا  رواج  ما  در جامعه ی  فردگرایانه 
دسته از هنجارها و ایده های کلی تغییر کند، در 
باید به همه ی  تأثیرش را می گذارد؛  خانواده هم 
این مسائل توجه کرد.شما چه آسیب هایی را 

در این حوزه می بینید؟
در واقع در اینجا از منظر هنجاری و آسیب شناسانه 
می کنید،  نگاه  زندگی  سبک  و  خانواده  بحث  به 
که در این صورت از معنای اولی که گفتم فاصله 
می گیرید. آسیب های زیادی وجود دارد؛ از جمله ی 
آن ها، کم شدن روابط کالمی و عاطفی بین اعضای 
زندگی مدرن  به دلیل وجود رسانه ها در  خانواده 
است.تقسیم نقش های اجتماعی در دوران مدرن به 
شکلی است که خانواده ها از هم فاصله می گیرند؛ 
چه افراد یک خانواده و چه خانواده های به هم پیوسته 
مثل بستگان. خألهای عاطفی را نهادها، رسانه ها و 

بخش های فرهنگی پر می کنند.
اگر بخواهیم به سبک زندگی ای که در حال حاضر 
در جامعه ی ما و بلکه در تمام دنیا وجود دارد نگاه 
هنجاری داشته باشیم، مسئله ی مهمی که وجود 
دارد، سیالیت ارزشی است؛ ارزش ها سریع تغییر 
می کنند و ارزش های پایدار جای خود را به امور 
سیال و زمانی می دهند. این ها مجموع آسیب هایی 
شدن  مصرفی  همچنین  دارد،  وجود  که  است 
خانواده. درعین حال، باال رفتن سرمایه ی فرهنگی 
خانواده ها یکی از نقاط قوت سبک زندگی جدید 
نقاط  رسیده اند.  خودآگاهی  به  خانواده ها  است. 
قوت هم باید منعکس شود، نباید فقط بدی ها را 
گفت وگوهای  ببینیم.در  جدید  زندگی  سبک  در 
مثاًل  می شود؛  تکرار  خانواده  کلمه ی  مردم 
می گویند خانواده مان. این اتفاق خیلی در کشور 
زندگی  باالخره سبک  ندارد.  تاریخی  ما سابقه ی 
جدید نقاط قوت و ضعفی دارد؛ یعنی باید توجه 
داشته باشید که سرمایه های فرهنگی خانواده ها، 
حتی در موضع دینی هم در حال باال رفتن است.

یک  با  امروزی  متدین  خانواده ی  یک  تفاوت 
که  است  این  گذشته  در  متدین  خانواده ی 
خانواده ی متدین جدید می داند که برای آموزش 
آموزه های دینی به فرزندانش باید مدیریت کند. 
در خانواده هایی که اهل مذهب هستند، مناسک 

دینی رنگ وبوی دیگری دارد. پس در مطرح کردن 
که  داریم  توجه  هم  را  این  زندگی  سبک  بحث 
سرمایه های فرهنگی خانواده ها در حال باال رفتن 
است.بخشی از جامعه همین خانواده های مذهبی 
هستند که آموزش و انتقال فرهنگ، دین و مذهب 
ما  که  آنجا  از  اما  است،  کرده  پیشرفت  آن ها  در 
کل جامعه را در نظر می گیریم، خانواده ها در کل 
با  تقسیم می شوند،  مختلفی  قشرهای  به  جامعه 
اعتقادات مختلف... در آن ها هم سرمایه ی فرهنگی 
باال رفته است، نمی توان گفت که باال نرفته است؛ 
و  بحث  اهل  یا  کتاب خوان تر،  که  کسانی  مثاًل 
گفت وگو شده اند. تصویری در ذهن شماست که 
همه ی  قدیم  ایرانی  جامعه ی  در  می کنید  فکر 
هم  همه  تدین  سطح  و  بودند  متدین  خانواده ها 
در یک طیف بوده است. ما در گذشته هم تنوع 

داشتیم، حاال هم تنوع داریم و این طبیعی است.
به نظر شما سیاست گذاری های فرهنگی 
حوزه ی  در  که  قانون گذاری هایی  و 
روی  اثراتی  چه  گرفته،  صورت  خانواده 

سبک زندگی داشته است؟
به نظر من، هر چه دولت به نحو مستقیم در حوزه ی 
فرهنگ ورود پیدا کند، نتیجه ی معکوس می گیرد. 
برنامه ریزی های  و  سیاست گذاری  با  اساساً  من 
این چنینی مخالفم. ما باید کاری کنیم که خانواده 
و کنشگر، امنیت، آسایش و آرامش داشته باشد، 
آن وقت کلیت جامعه راه خودش را پیدا می کند. 
وضعیت جامعه ی ما یک وضعیت پیچیده است؛ نه 
نقاط قوت سنت را داریم، نه نقاط قوت مدرنیته 
را و نقاط ضعف هر دو را هم داریم. به نظر من، 
اگر در این حوزه ها زمینه سازی کنیم، خانواده ها 

خودشان راه خودشان را پیدا می کنند.
خودشان  به  را  فرهنگی  مدیریت  یعنی 

واگذار کنیم.
معلم  عنوان  به  اآلن من  واسط.  نهادهای  به  بعد 
باید به خانواده ها بگویم که شما دو انتخاب دارید. 
غلط  یکی  راه  طور.  آن  دیگری  و  طور  این  یکی 
که  جامعه ای  در  اما  است؛  درست  دیگری  راه  و 
به فرصت ازدواج نیست، مادر مجبور می شود به 
پیدا  شوهر  خودت  برای  برو  تو  بگوید  دخترش 
کن. اآلن خیلی از مادر و پدرها به دخترشان این 
شوهر  که  نداشتی  عرضه  تو  که  می گویند  طور 
ایرانی  خانواده ی  یک  پیش  سال   30 کنی!  پیدا 
نمی زد.  حرفی  چنین  دخترش  به  وقت  هیچ 
نرم ها  از  خیلی  که  است  این  نشان دهنده ی  این 
ریخته  هم  به  ما  جامعه ی  در  که  هنجارهایی  و 
مادی  و  عینی  زیرساخت های  دسته  یک  است، 
دارد.اگر زیرساخت های اقتصادی، جمعیتی )مثل 
آن  در  می توانم  من  بود،  فراهم  غیره  و  ازدواج( 
پایگاه مشروعیت با خانواده صحبت کنم که مثاًل 
به نفع شماست که این طور حرکت کنید، به نفع 
فرهنگی  امور  برای  میزان  این  مثاًل  که  شماست 
وقت بگذارید، این میزان گفت وگوی کالمی داشته 

باشید.

چرا باید به »سبک 
زندگی« اهمیت داد؟

اهمیت  زندگی«  به »سبک  باید  چرا    
داد؟

عبارت  اسالمی  مفهوم  با  پیشرفت  ابعاد  از  یکی 
اجتماعی،  رفتار  کردن،  زندگی  سبک  از  است 
شیوهی زیستن - اینها عبارٌة اخرای یکدیگر است 
- این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم 
منظر  از  اگر  ما  کنیم.  بحث  قدری  یک  امروز 
معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگاری و 
فالح و نجاح است - باید به سبک زندگی اهمیت 
دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی 
زندگی  راحت،  زندگی  برای  باشیم،  نداشته  هم 
برخوردار از امنیت روانی و اخالقی، باز پرداختن به 
سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله، مسئلهی 

اساسی و مهمی است. 
سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی   

تمدن اسالمی است
ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معنای تمدنسازی 
نوین اسالمی بگیریم - باالخره یک مصداق عینی 
و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی وجود 
دارد؛ اینجور بگوئیم که هدف ملت ایران و هدف 
اسالمی  نوین  تمدن  یک  ایجاد  اسالمی،  انقالب 
این تمدن  این محاسبهی درستی است -  است؛ 
ابزاری  بخش  بخش،  یک  دارد:  بخش  دو  نوین 
و  اصلی  و  متنی  بخش  دیگر،  بخش  یک  است؛ 

اساسی است. به هر دو بخش باید رسید.
عبارت  ابزاری  بخش  ابزاری چیست؟  بخش  آن   
عنوان  به  امروز  ما  که  ارزشهائی  همین  از  است 
اختراع،  علم،  میکنیم:  مطرح  کشور  پیشرفت 
صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، 
اینها  تبلیغ؛  ابزارهای  و  تبلیغ  بینالمللی،  اعتبار 
است.  وسیله  است؛  تمدن  ابزاری  بخش  همه 
پیشرفت خوبی  این بخش در کشور  ما در  البته 
داشتهایم. کارهای زیاد و خوبی شده است؛ هم در 
زمینهی سیاست، هم در زمینهی مسائل علمی، 
هم در زمینهی مسائل اجتماعی، هم در زمینهی 
اختراعات - که شما حاال اینجا نمونهاش را مالحظه 
کردید و این جوان عزیز برای ما شرح دادند - و 
از این قبیل، الی ماشاءاهلّل در سرتاسر کشور انجام 
گرفته است. در بخش ابزاری، علیرغم فشارها و 
تهدیدها و تحریمها و این چیزها، پیشرفت کشور 

خوب بوده است.
متن  که  است  چیزهائی  آن  حقیقی،  بخش  اما   
سبک  همان  که  میدهد؛  تشکیل  را  ما  زندگی 
زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی 

و اصلی تمدن است؛ مثل مسئلهی خانواده، سبک 
ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع 
خط،  مسئلهی  تفریحات،  آشپزی،  نوع  خوراک، 
مسئلهی زبان، مسئلهی کسب و کار، رفتار ما در 
محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، 
ما در ورزش،  رفتار  فعالیت سیاسی،  ما در  رفتار 
رفتار ما در رسانهای که در اختیار ماست، رفتار ما 
با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، 
رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با 
پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت 
و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، 
رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن 

است، که متن زندگی انسان است. 
 باید آسیب شناسی کنیم چرا در بخش 

سبک زندگی پیشرفت نکردیم
ما چشمگیر  پیشرفت  این بخش،  در  انقالب،  در 
نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت 
نکردیم، پیشرفت نکردیم. خب، باید آسیبشناسی 

کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟
بنابراین باید آسیب شناسی کنیم؛ یعنی توجه به 
آسیبهائی که در این زمینه وجود دارد و جستجو 
نمیخواهیم  اینجا  ما  البته  آسیبها.  این  علل  از 
فهرستی مطرح  تمام شده فرض کنیم؛  را  مسئله 
میکنیم: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ی ما 
ضعیف است؟ این یک آسیب است. با اینکه کار 
جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کرده اند، 
اما اسالم خیلی قبل از اینها گفته است: »تعاونوا 
اهلّل  بحبل  اعتصموا  »و  یا:  الّتقوی«،  و  البّر  علی 
جمیعا«.  یعنی حّتی اعتصام به حبل اهلّل هم باید 
دسته جمعی باشد؛ »و ال تفّرقوا«.)3( چرا در برخی 
در  چرا  است؟  زیاد  بخشهای کشورمان طالق  از 
برخی از بخشهای کشورمان روی آوردن جوانها به 
مواد مخدر زیاد است؟ چرا در روابط همسایگی مان 
نمیکنیم؟ چرا صله ی رحم در  را  رعایتهای الزم 
فرهنگ  زمینه ی  در  چرا  است؟  ضعیف  ما  بین 
رانندگی در خیابان، ما مردمان منضبطی به طور 
در  رفت وآمد  است.  آسیب  این  نیستیم؟  کامل 
خیابان، یکی از مسائل ماست؛ مسئله ی کوچکی 
هم نیست، مسئله ی اساسی است. آپارتمان نشینی 
درست  چقدر  است؟  ضروری  ما  برای  چقدر 
رعایت  را  آنها  باید  که  دارد  الزاماتی  چه  است؟ 
کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت میکنیم؟ الگوی 
جامعه ی  در  معماری  نوع  چیست؟  سالم  تفریح 
ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع 
این  زندگی، داخل در  فراگیِر همه ی بخشهای  و 
مقوله ی سبک زندگی است؛ در این بخش اصلی 
ماست.  رفتارهای  که  تمدن،  واقعی  و  حقیقی  و 
چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای 
طراحی  است؟  منطقی  و  عقالنی  چقدر  ماست؟ 

بین مردان  آرایش در  لباسمان چطور؟ مسئله ی 
مفید  است؟ چقدر  زنان چطور؟ چقدر درست  و 
معاشرتهای  در  ادارات،  در  بازار،  در  ما  آیا  است؟ 
روزانه، به همدیگر به طور کامل راست میگوئیم؟ 
در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر 
توان  داشتن  با  بعضی ها  میزنیم؟  حرف  یکدیگر 
چیست؟  کارگریزی  علت  میگریزند؛  کار  از  کار، 
پرخاشگری های  برخی ها  اجتماعی،  محیط  در 
بی مورد میکنند؛ علت پرخاشگری و بی صبری و 
نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق 
افراد را چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه ها چقدر 
مراعات میشود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشود؟ 

چقدر به قانون احترام میکنیم؟ علت قانون گریزی 
- که یک بیماری خطرناکی است - در برخی از 
چقدر  جامعه  در  کاری  وجدان  چیست؟  مردم 
چقدر  جامعه  در  اجتماعی  انضباط  دارد؟  وجود 
وجود  چقدر  تولید  در  محکم کاری  دارد؟  وجود 
چقدر  مختلف،  بخشهای  در  کیفی  تولید  دارد؟ 
مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخی از حرفهای 
خوب، نظرهای خوب، ایده های خوب، در حد رؤیا 
و حرف باقی میماند؟ که دیدید اشاره کردند. چرا 
به ما میگویند که ساعات مفید کار در دستگاه های 
اداری ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر 
هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک 
ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟ 
چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرف گرائی رواج 
دارد؟ آیا مصرف گرائی افتخار است؟ مصرف گرائی 
یعنی اینکه ما هرچه گیر می آوریم، صرف اموری 
کنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست. چه کنیم 
که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟ چه کنیم که 
حق همسر - حق زن، حق شوهر - حق فرزندان 
فروپاشی  و  طالق  که  کنیم  چه  شود؟  رعایت 

بین  رائج است، در  آنچنان که در غرب  خانواده، 
ما رواج پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه ی 
ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگی اش 
را  بتواند وظائف اجتماعی اش  بماند، هم  محفوظ 
خانوادگی اش  و  اجتماعی  انجام دهد، هم حقوق 
محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد بین 
اینها جزو  انتخاب کند؟  را  تا، یکی اش  این چند 
مسائل اساسی ماست. حد زاد و ولد در جامعه ی 
ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیِم زمان دار 
و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم، 
بعد زمانش یادمان رفت! مثاًل فرض کنید به شما 
باز کنید.  این شیر آب را یک ساعت  آقا  بگویند 

بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل 
شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حاال به ما گزارش 
میدهند که آقا جامعه ی ما در آینده ی نه چندان 
چهره ی  این  شد؛  خواهد  پیر  جامعه ی  دوری، 
جوانی که امروز جامعه ی ایرانی دارد، از او گرفته 
در  چرا  است؟  چقدر  ولد  و  زاد  حد  شد.  خواهد 
بعضی از شهرهای بزرگ، خانه های مجردی وجود 
دارد؟ این بیماری غربی چگونه در جامعه ی ما نفوذ 
کرده است؟ تجمل گرائی چیست؟ بد است؟ خوب 
بد است؟ چقدرش خوب است؟  است؟ چقدرش 
چه کار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد 
بد نرسد؟ اینها بخشهای گوناگونی از مسائل سبک 
وجود  قبیل  این  از  مسئله  ده ها  و  است،  زندگی 
اینهائی که من گفتم، مهمتر  از  دارد؛ که بعضی 
است. این یک فهرستی است از آن چیزهائی که 
متن تمدن را تشکیل میدهد. قضاوت درباره ی یک 

تمدن، مبتنی بر اینهاست.
 نمیشود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، 
صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت کرد و تحسین 
مشکالت  این  آن،  داخل  در  که  حالی  در  کرد؛ 

فراوان، سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. 
این  اینکه  برای  است  ابزاری  آنها  اینهاست؛  اصل 
بخش تأمین شود، تا مردم احساس آسایش کنند، 
با امید زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند، پیش 
پیدا  مطلوب  انسانِی  تعالی  کنند،  حرکت  بروند، 

کنند. 
 سبک زندگی تابع تفسیرمان از زندگی 

است
رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از 
زندگی است: هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که 
ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم 
کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک 
زندگی به ما پیشنهاد میشود. یک نقطهی اصلی 
وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفی را باید 
ایمان  آن  به   - را  زندگی  هدف   - کنیم  ترسیم 
پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخشها 
امکانپذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمیگیرد. حاال 
آن چیزی که به آن ایمان داریم، میتواند لیبرالیسم 
باشد، میتواند کاپیتالیسم باشد، میتواند کمونیسم 
باشد، میتواند فاشیسم باشد، میتواند هم توحید 
ناب باشد؛ باالخره به یک چیزی باید ایمان داشت، 
اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش 
یک  به  ایمان  است.  مهم  ایمان،  مسئلهی  رفت. 
یک  اعتقاد؛  اصلی  لنگرگاه  یک  به  ایمان  اصل، 
چنین ایمانی باید وجود داشته باشد. بر اساس این 

ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد.
  تقلید از غرب جز ضرر و فاجعه چیزی 

به بار نمی آورد
اسالمی،  نوین  تمدن  از  این بخش  برای ساختن 
آن  از  تقلید  کنیم؛  پرهیز  تقلید  از  باید  بشدت 
زندگی و سبک  دارند روشهای  کسانی که سعی 
و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل کنند. امروز 
مظهر کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، 
تمدن غربی است. نه اینکه ما بنای دشمنی با غرب 
و ستیزهگری با غرب داشته باشیم - این حرف، 
دشمنِی  و  ستیزهگری   - است  بررسی  از  ناشی 
احساساتی نیست. بعضی بمجرد اینکه اسم غرب 
و تمدن غرب و شیوههای غرب و توطئهی غرب و 
دشمنی غرب میآید، حمل میکنند بر غربستیزی: 
غرب  با  ما  نه،  دشمنید.  غرب  با  شماها  آقا، 
پدرکشتگی  البته   - نداریم  آنچنانی  پدرکشتگِی 
داریم! - غرض نداریم. این حرف، بررسیشده است.
 تقلید از غرب برای کشورهائی که این تقلید را 
برای خودشان روا دانستند و عمل کردند، جز ضرر 
که  آن کشورهائی  نیاورده؛ حّتی  بار  به  فاجعه  و 
بظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند، 
اما مقلد بودند. علت این است که فرهنگ غرب، 
یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، فرهنگ 

وارد  غربیها  هرجا  فرهنگهاست.  نابودکنندهی 
نابود کردند، بنیانهای  شدند، فرهنگهای بومی را 
که  آنجائی  تا  بردند؛  بین  از  را  اجتماعی  اساسِی 
آنها  زبان  دادند،  تغییر  را  ملتها  تاریخ  توانستند، 
جا  هر  دادند.  تغییر  را  آنها  دادند، خط  تغییر  را 
تبدیل  را  بومی  مردم  زبان  شدند،  وارد  انگلیسها 
کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود داشت، 

آن را از بین بردند.
زندگی  سبک  غربی،  فرهنگ  باطن   
ضد  و  هویت زدا  شهوت آلوِد  مادی 

معنویت است
یکی از خصوصیات فرهنگ غربی، عادیسازی گناه 
است؛ گناههای جنسی را عادی میکنند. امروز این 
به فضاحت کشیده شده؛  وضعیت در خود غرب 
از کشورهای  انگلیس، بعد هم در بعضی  اول در 
دیگر و آمریکا. این گناه بزرِگ همجنسبازی شده 
اعتراض میکنند  یک ارزش! به فالن سیاستمدار 
با  یا  است،  مخالف  همجنسبازی  با  او  چرا  که 
همجنسبازها مخالف است! ببینید انحطاط اخالقی 
به کجا میرسد. این، فرهنگ غربی است. همچنین 
الکلی،  مشروبات  گسترش  خانواده،  فروپاشی 

گسترش مواد مخدر.
در   -  40 و   30 دههی  در   - پیش  سالها  من   
منطقهی جنوب خراسان، بزرگان و افراد صاحب 
که  بود  یادشان  که  دیدم  را  پیرمردهائی  و  فکر 
انگلیسها چگونه تریاک را با شیوههای مخصوصی 
تریاک  مردم  وااّل  میکردند؛  رائج  مردم  بین  در 
کشیدن بلد نبودند؛ این چیزها وجود نداشت. این 
و خصوصیاتش  میدادند  سراغ  بود،  یادشان  افراد 
مخدر  مواد  که  بود  روشها  با همین  میگفتند.  را 
بتدریج در داخل کشور توسعه پیدا کرد. فرهنگ 

غربی اینجوری است.
 فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسائل آسایش زندگی 
ظواهر  اینها  نیست؛  سهولت  و  سرعت  وسائل  و 
فرهنگ غربی است، که تعیینکننده نیست؛ باطن 
فرهنگ غربی عبارت است از همان سبک زندگی 
مادِی شهوتآلوِد گناهآلوِد هویتزدا و ضد معنویت 
و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسالمِی 
نوین در درجهی اول این است که از تقلید غربی 
پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سالهای متمادی، 

یک چیزهائی را عادت کردهایم تقلید کنیم.
 بنده طرفدار این نیستم که حاال در مورد لباس، 
در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها، یکباره یک 
حرکت جمعی و عمومی انجام بگیرد؛ نه، این کارها 
باید بتدریج انجام بگیرد؛ دستوری هم نیست؛ اینها 
فرهنگسازی الزم دارد. همان طور که گفتم، کار 
نخبگان است، کار فرهنگسازان است. و شما جوانها 
باید خودتان را برای این آماده کنید؛ این، رسالت 

اصلی است.
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ملت اجازه برگشت قوای کفر به کشور را نمی دهد

از وظایف دینی و ملی ما و شماست که تبلیغات بوقهای امریکایی و صهیونیستی را که با پخش دروغ و افترا می خواهند جمهوری اسالمی را لکه دار 
کرده و به انزوا بکشند خنثی کنیم و از جنایات شایعه سازان تا حد ممکن پرده برداریم و به ملت محروم خود که جرمی جز گرایش به اسالم و اراده استقالل و 

آزادی ندارند، با تمام توان کمک کنیم، و مطمئن باشیم که ملت بزرگ ایران راه خود را که همان صراط مستقیم انسانی است یافته و در تمام ابعاد با آگاهی کامل در 
صحنه حاضر است و اجازه برگشت قوای کفر را به کشور خود نمی دهد و با چنگ و دندان از اسالم عزیز و کشور خود دفاع می کند. 

امام خمینی )ره(؛12 آبان 1360

روحّیه انقالبی کشور را 
حفظ کنید

حرف  مؤمن  مجموعه های  کنید  کاری   
اّول را بزنند

مسئولین کشور جوانهای انقالبی را گرامی بدارند؛ 
این همه جوانهای حزب اللّهی و انقالبی را برخی از 
گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و 
امثال اینها. جوان انقالبی را باید گرامی داشت، باید 
به روحّیه ی انقالبیگری تشویق کرد؛ این روحّیه 
دفاع  کشور  از  میکند،  حفظ  را  کشور  که  است 
میکند؛ این روحّیه است که در هنگام خطر به داد 
کشور میرسد. کاری کنید فضا بیفتد دست جواِن 
دارای  باانگیزه ی   خوش روحّیه ی   انقالبِی  مؤمِن 
احساس عّزت به نفس و متدیّن. یکی از بزرگ ترین 
این  که  کنید  کاری  است:  این  مسئولّیتهای شما 
مجموعه های مؤمن و سرشار از ایمان به انقالب و 
به اسالم حرف اّول را بزنند؛ فضای غالب دست اینها 

باشد؛ این جزو وظایف شما است. 
  ما را »هدف« گرفته اند

نتوانسته  توطئه های  علی رغم همه ی  که  دشمنی 
به ملت ضربه وارد کند حاال با تمام قوا به میدان 
برسد: »ما در  به مقصود خود  با »نفوذ«  تا  آمده 
در  هستیم،  سیاسی  جنِگ  در  نرمیم؛  جنِگ 
جنِگ فرهنگی هستیم، در جنِگ امنّیتی و نفوذی 
با هم میجنگند.«  دارند  اراده ها  و  فکرها  هستیم؛ 
دشمنان در این عرصه »تغییر باورها، آرمانها و 

سبک زندگی« را »هدف« گرفته اند: »عمده ترین 
وسیله دو چیز است،  یکی پول، یکی هم جاذبه های 
آن  به  بکشانند  را  مؤثّر  افراد  اینکه  برای  جنسی 
نظر  مورد  سمت  آن  خودشان.  نظر  مورد  سمت 
تغییر  باورها،  تغییر  از  است  عبارت  آن  چیست؟ 
به  و  زندگی  سبک  تغییر  نگاه ها،  تغییر  آرمانها، 
دنبال این هستند: »کاری کنند که این شخصی 
تأثیر  تحت  است،  گرفته  قرار  نفوذ  مورد  که 
نفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر کند که 

آن آمریکایی فکر میکند.« 
 شمشیر کشیده ام

آیت ا...  حضرت  میدان،  این  دیگِر  سوی  در  اما 
»من  آمده:  میدان  به  قوا  تمام  با  خود  خامنه ای 
شمشیر را کشیدم، مشغولیم، ما از چپ و راست 
داریم میزنیم تنها راهِ مقابله »جهاد« است: »جهاد 
همیشه الزم است. گاهی جهاد، جهاد سیاسی 
است، گاهی جهاد فرهنگی است، گاهی جهاد 
نرم است... اّما در همه ی اینها باید توّجه داشت 
که این جهاد، علیه دشمن است.« در زمانه ای 
که رهبر انقالب به عنوان مقتدا اینگونه در میانه ی 
مومنین  تکلیِف  شده  وارد  »مجاهدت«  میداِن 
انقالبی«  مومن  »جواناِن  خصوص  به  و  انقالبی 
روشن و »حجت تمام است«: »حّجت بر شما تمام 
است. انتظار از شما عزیزان کاری بیش از خودسازی 
علمی و دینی و اخالقی است؛ انتظار آن است که 
بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید و بر رهروان راه 
خدا با گفتار و عمل خود بیفزائید. در نبرد نامتقارن 
جبهه ی کفر و استکبار با پرچم برافراشته ی اسالم 

ناب، این وظیفه ی همه ی ما است.« 

 هم خودسازی، هم دگرسازی
کنید.«  دگرسازی  هم  کنید،  خودسازی  »هم 
»تربیت و پرورش« جوانانی با »هویّت و شاکله ی 
»چنانچه  اگر:  و  است  وظیفه  انقالبی«  و  اسالمی 
جهت  این  در  یا  بکند  عکس  جهت  در  حرکتی 
کرده  عمل  وظیفه اش  برخالف  بکند،  کوتاهی 
عمل  میخواهد،  او  از  خدا  آنچه  برخالف  است؛ 
کرده است.« برای حضور موثر و مفید در عرصه ی 
»جنِگ نامتقارن اسالم و کفر« اما باید الزاماتی را 
اینکه: »اگر میخواهیم در مقابل  رعایت کرد. اول 
جبهه ی استکبار ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم، 
اقتداری که جمهوری  به آن عّزت، آن شرف، آن 
اسالمی الیق آن است و انقالب به ما وعده ی آن را 
داده برسیم، احتیاج داریم به اینکه در رفتار شخصی 
خودمان رعایت های الزم را بکنیم؛ آن تقوا را حفظ 
»اراده و عزم راسخ«  باید  اینکه  و دوم  کنیم.« 
را حفظ کرد: »در جنگ نامتقارن اراده ها هستند 
که با هم میجنگند... نگذارید اراده تان سست بشود، 
نگذارید تبلیغات دشمن و وسوسه های دشمن، در 
اراده و عزم راسخ شما تزلزل ایجاد کند؛ این اراده ی 
مستحکم را نگه دارید؛ این ضامن پیروزی است.« 
این  در  را  مخاطبان«  »دایره ی  باید  این  بر  عالوه 
جهاد گسترش داد و حتی برای »قشر خاکستری« 
را  »مخاطبانتان  داد:  انجام  موثر  کار  هم  جامعه 
افزایش بدهید... گاهی اوقات حّتی الزم میشود که 
انسان فقط با یک مخاطب حرف بزند؛ یعنی برای 
اقناع یک مخاطب.« طوری که: »»گر آن بیگانه هم 
با ما نشیند آشنا خیزد«؛ این جوری باید باشد. آن 
بیگانه هم اگر با شما نشست، باید آشنا بلند شود.« 

 عاقبت ایستادگی پیروزی است
اگر با فهم درست و عمل به هنگام در »میدان جهاد 
»ایستادگی«  و  شویم  حاضر  تبیینی«  و  فرهنگی 
کنیم وعده ی رهبر به ما »پیروزی« است: » بنده ی 
حقیر وظیفه ی دینی ای دارم، وظیفه ی شرعی ای 
دارم، وظیفه ی اخالقی ای دارم؛ در مواجهه ی با ضّد 
انقالب و معارضین انقالب ایستاده ام و تا جان در 

بدن دارم این ایستادگی وجود دارد... 

اتحاد نیروهای مومن و 
انقالبی

و  انقالبی  و  مومن  نیروهای  اتحاد  بر   
اصرار  مصنوعی  دوقطبی های  از  پرهیز 

دارم
نیروها  اتحاد  به  کشور  امروز  بود.  مراقب  باید 
نیروهای  مؤمن.  نیروهای  بخصوص  دارد.  احتیاج 
این  از  یکی  انقالب  دشمنان  زیرا  کار  پای 
اعمال  یاد گرفته اند و دارند  اخیراً  ترفندهایی که 
می کنند، ایجاد دوقطبی های کاذب است؛ دو سال 
قبل بود که رهبر انقالب از کلیدواژه »دوقطبی« 
برای هشدار درباره ی شکل گیری وضعیتی خاص 
با  دیدار  در  که  آنجا  کردند.  استفاده  جامعه  در 
رئیس جمهور و هیات دولت یازدهم، تاکید کردند: 
نباید  اما  ندارد،  اشکالی  سیاسی  جناح بندی های 
کار  این  زیرا  کرد،  تبدیل  قطب  دو  به  را  جامعه 
موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن 
محیط جامعه می شود. البته رقابت سیاسی اشکال 
ندارد. رقابت سیاسی همانند یک مسابقه است. در 
بشوند، همه  برنده  »مسابقه همه تالش می کنند 
تالش می کنند جلو بیفتند؛ طبیعت مسابقه، شور 
انتخابات  است؛  اینها  مانند  و  دوندگی  و  نشاط  و 
عقب  یکی  می افتد،  جلو  یکی  است؛  مسابقه 
می ماند؛ این دشمنی نیست، این عناد نیست، این 

دوقطبی شدن نیست.
 دوقطبی مصنوعی در چند معنا

رهبر معظم انقالب در همه ی سال های اخیر وقتی 
خود  بیانات  در  مصنوعی  دوقطبی  کلیدواژه ی  از 

بهره می برند آن را بر سه نوع می بینند:
ایشان  ۱. شکاف در حاکمیت: گاهی مثال های 
برای دوقطبی مفهومی شبیه به حاکمیت دوگانه 
ادوار  در  زمینه  این  در  که  است  قوا  اختالف  یا 
قوای  داده اند:  هشدار  سه گانه  قوای  مختلف 
-دولت،  باشند  مّتحد  هم  با  باید  هم  سه گانه 

مجلس، قّوه ی قضائّیه.
2. شکاف بین حاکمیت و مردم: گاهی ایشان 
وقتی مسئوالن را از شکل گیری دوقطبی برحذر 
می دارند نگرانی خود را از جدایی مردم و حاکمیت 
اعالم می کنند: یکی از هدف های دائمی جبهه ی 
اّول  از  است-  آمریکا  دشمن -که در رأسش هم 
دوقطبِی  که یک  است  بوده  این  امروز  تا  انقالب 
خطرناک بین مردم و نظام به وجود بیاورد؛ درست 
عکس آن چیزی که جمهوری اسالمی بر اساس 
نظام  کامل  آمیختگی  یعنی  است؛  شده  بنا  آن 
به وجود  را  شکاف  این  خواسته اند  آنها  مردم.  با 

بیاورند؛ البّته موّفق نشده اند.
امتداد  و  سیاسی  نخبگان  میان  شکاف   .3
آن در جامعه: بررسی بیانات رهبر معظم انقالب 
این  به خصوص در سال های اخیر نشان می دهد، 
برای  ایشان  دغدغه های  پربسامدترین  از  مورد 
جامعه ی کنونی ماست. دوقطبی دروغین... مرتّباً 
رسانه های  در  و  تلویزیون ها  در  و  رادیوها  در 
ایران  ملّت  شدن  دوقطبی  از  خبر  گوناگونشان 
و  دشمنند  همدیگر  با  که  دودستگی ای  -یعنی 

علیه هم تالش می کنند- می دهند.

 دوقطبی خوب، دو قطبی بد
نظام  برای  دوقطبی ها  همه ی  آیا  معنا  این  با  اما 
است؟  هشدارآمیز  و  خطرناک  اسالمی  جامعه  و 
یا  و  داخلی  دوقطبی  هیچ گونه  انقالب  رهبر  آیا 
اسالمی  ایران  در  بله،  نیستند؟  پذیرا  را  خارجی 
و  انقالب  دوقطبی  دارد؛  وجود  دوقطبی ای  یک 
از  بازمانده ی  تفاله های  که  کسانی  آن  استکبار... 
دنبال  که  هرکسی  و  استکبارند  غلبه ی  دوران 
انقالب  با  اینها  بله،  است،  آنها  آنها است، همفکر 
بدند؛ این دوقطبی هست اّما قاطبه ی ملّت ایران، 
قاطبه ی انقالبی، عالقه مند به نظام اسالمی، عاشق 
امام و خاطرات امام...قاطبه ی ملّت ایران به اینها 
امام  به  که  کسانی  آن  ]بین[  بله،  عالقه مندند؛ 
عالقه مندند، به انقالب عالقه مندند، با کسانی که 
قبول  را  نظام  اصل  ندارند،  قبول  را  انقالب  اصل 

ندارند، البّته یک دوقطبی این جوری هست. 
 خطر دوقطبی های مصنوعی

دشمن جمهوری اسالمی در این مواجهه ی بزرگ با 
نظام اسالمی زخم هایی را بر پیکر این انقالب می زند 
و وارد می کند، ما باید به این زخم ها التیام ببخشیم؛ 
یکی مسئله ی تفّرق مذهبی و طائفی است -شیعه و 
سّنی- یکی مسئله ی اختالفات جناحی است؛ یکی 
مسئله ی دوقطبی کردن های مصنوعِی جامعه است؛ 
اینها زخم هایی است که دارند وارد می کنند؛ باید 
اینها را التیام بخشید و این توصیه ی روشن رهبر 
حکیم انقالب است که: نگذارید احساسات شخصی 
یا احساسات جناحی یا مطلقاً احساسات، بر منطق 
غلبه کند. منطق این است که وقتی دشمن از دور 
نگاه می کند، احساس کند که اینجا یکپارچه است، 
احساس یکپارچگی بکند. اینکه حرف هایی زده بشود 
که از آن حرف ها دو جریانی و دوجهتی و تخاصم 
مجموعه ی  در  یا  ملّت  داخل  در  دوقطبی گری  و 
نظام استفاده بشود، به ضرر کشور است به همین 
می گویند  مصرانه  چنین  رهبری  که  است  دلیل 
بنده ی حقیر ... اصرار دارم بر وحدِت قلوب و 
حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، 

بخصوص نیروهای مؤمن و انقالبی.


