موشک
پناه أمن مردم ایران
است

بررسي مختصات و
ضروريات اقتصاد
مقاومتي

سال اول شماره  27 4تیر ماه 96
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امنیت ایران وابسته به چه
عناصری است؟
منطقهی غرب آسیا ب ه دالیل تاریخی ،فرهنگی ،ژئوپلیتیک و وجود منابع
عظی��م انرژی ،در طول قرون اخیر همواره مورد تهدید و تجاوز قدرتهایی
خارج از این منطقه بوده و همین موضوع سبب شده است تأمین امنیت در
اولویت دولتهای این منطقه ق��رار گیرد و دولتهای این منطقه بهعنوان
بازیگران سیاس��ی اصلی برای حفاظت از مرزه��ای خویش و دفاع در برابر
تهدیدات ،بهگونههای مختلف عمل نمایند.

سرمقاله
تجربهی سه کشور قطر،
عربستان و مصر در اعتماد به
آمریکا

بالی سازش

بیش از دو هفته از تنش در منطقه میگذرد .تنشی که یک سوی آن ائتالف
چهارجانبهی عربستان ،امارات ،بحرین و مصر قرار دارند و سوی دیگر آن قطر.
کش��وری کوچک با ۱۱هزار کیلومتر مربع مساحت .ظاهرا قطر سعی کرده بود
که خود را از زیر سایهی عربستان آزاد کند...
11
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سه شاخص مهم مدیریت
جهادی /انقالبی

گزارش
13

خطای استراتژیک در پذیرش
سند ۲۰۳۰

آیا انقالب اسالمی ایران
همچنان پیشرو است؟

اسناد باالدستی در حوزهی علم و فرهنگ

سر خط خبر

اگر کسی فکر کند که انقالب اسالمی ایران در  ۲۲بهمن  ۵۷تمام
شد یا گمان کند انقالب فرانسه با فتح قلعه باستیل در سال ۱۷۸۹م
کارش به پایان رس��ید؛ ماهیت انقالب را نش��ناخته اس��ت .در واقع
انقالب حادثه دفعی نیس��ت که جرقهای بزند و پایان یابد« .انقالب
یک موجود زنده اس��ت که بتدریج انجام می گیرد » .این تدریج در
حرکت انقالبی را میتوان در س��ه مرحله بررسی کرد و آنوقت دید
که آیا آن انقالب افول کرده یا روبهجلو پیش میرود؟

این چهار هدف شعاری نیست
اقتص��اد مقاومتی ب��ه عنوان «یک الگوی اقتصادی بوم��ی و علمی برآمده از
فرهنگ انقالبی و اسالمی» است.
14

دو فرصت و یک تهدید
استفاده از ابزارهای رسانهای جدید

انقالبیگری
و نفی سلطه و تسلیم

در میان گزارههایی که ای��ن روزها پیرامون اهداف امریکاییها از
تش��دید تحریمهای ایران مطرح میش��ود تالش برای انزوای ایران
بیش از دیگر اه��داف خودنمایی میکند .اگرچه تالش برای انزوای
ایران به معنی دست برداشتن از راهبرد براندازی نظام ایران نیست...
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16

یاد داشت هفته

موعظه نیست ،مطالبه است

آتش به اختیار فرمان بهنگام فرمانده به افسران جنگ نرم
آتش به اختیار ،فرمانی جامع و به هنگام به افس��ران جنگ نرم و نه فرماندهان
نظام��ی بود؛ لذا نیروهای انقالبی به دور از عناد ،باید با اقدامی س��ریع و عاجل و بر
اساس توصیه های رهبری معظم ،آتش به اختیار باشند.
رهب��ر انقالب در دی��دار ماه رمضان با دانش��جویان ،آنها را ب��ه تالش جدی و
عملی
همهجانب��ه توصی��ه کرده و فرمودن��د :من به هم ه آن هس��تههای فکری و ِ
جهادی ،فکری ،فرهنگی در سرتاس��ر کش��ور مرتّباً می گویم :هرکدام کار کنید؛
مستقل و بهقول میدان جنگ ،آتشبهاختیار.
رهب��ر معظم انقالب پیش از این نیز ،فرمان هایی صریح و بنا بر وضعیت جامعه
صادر کردند و باید توجه کرد که این فرمان مبارک در چه فضای کلی و ش��رایطی
مطرح ش��ده اس��ت .فرمان آتش به اختیار لفظی جامع به افسران جنگ نرم بود نه
فرمانده��ان نظامی؛ بنابراین نیروهای انقالبی به دور از عناد باید اقدامی س��ریع و
عاجل به کار گرفته و بر اس��اس اصول اولیه آتش به اختیار باش��ند .همانطور که در
بحث نظامی ،در مقابل اهداف نظامی دش��من هستیم ،اینجا هم در مقابل اهداف
اجتماعی دش��من دس��ت به اقدام میزنیم اما نباید در این زمینه با طرح فکر عده
ای س��ودجو اقدامی کرد که زمینه تیراندازی دشمن به نیروهای ارزشی جامعه و
تندرو خواندن نیروهای فرهیخته و نخبه فراهم ش��ود .جبهه غیر همس��و از جمله
اف��رادی بودن��د که پس از فرمان امام خامنه ای مدظل��ه العالی در رابطه با آتش به
اختیار ،در مقابل این فرمان جبهه گرفته و محتوای خود را به سمت و سوی اهداف
بعدی سوق دادند .این اقدام ها موید این بود که به خوبی می دانند فرمان داده شده
زمانی از سوی فرماندهی کل صادر می شود که مسئوالن در رأس جامعه به درستی
در زمین��ه های فرهنگی ،اجتماعی جامعه اقدام نکرده و باید نیروهای ارزش��ی با
حرکتی رو به جلو ،عملیات مهمی را عملی کنند.
بنابراین موضع بی خردانه برخی سیاس��ت مداران غربگرا در داخل کشور ،موید
ترس دشمن و طرفداران او از آتش افتادن بر انبار کاه آن هاست و برداشت دیگری
نمی توان از هجمه وارده بر این فرمان داشت.با اندک تأمل به آیات شریفه قرآن نیز
می توان فهمید که باب آتش به اختیار باید در چارچوب والیت فقیه صورت گیرد
و این فرمان در اسالم به وضوح دیده می شود به گونه ای که هر گاه خارج از فرمان
رسول اهلل حرکتی انجام می شد ،نتیجه ای مطلوب به دست نمی آمد.
با توجه به آیه  46س��وره س��بأ ،و موعظه واحد ،دعوت به قیام یک نفره و دونفره
می توان به این اصل دس��ت یافت که گویی آیه می خواهد بفهماند که ریشه تمام
اصالحات فردی و جمعی بکار انداختن اندیشه هاست به شرطی که چنین تفکری
انگیزه الهی داش��ته باش��د و تنها برای خدا باشد .در ادامه مطالب باید این نکته مد
نظر قرار گیرد که چه کس��انی باید آتش به اختیار باشند و در این رابطه گروه های
فکری انقالبی جامعه باید با توجه به عقالنیت انقالبی و قانون گرایی با جدیت وارد
عمل شوند تا در سکوی پرتاب عمل ،اول شوند.بدون شک در اندیش ه رهبر انقالب،
نظام اسالمی با معماری حضرت امام خمینی (رحمهاهلل) و با توجه به چهار عنصر
کلیدی بنیاد گرفته است« :اسالم ،مردم ،قانونگرایى و دشمنستیزى» می توان
دریافت که اگر افرادی س��ودجو و بهانه جو به اقدام��ی غیر پرداخته و بی قانونی و
ضربه زدن به خودی را به کار بس��ت ،نباید در ردیف افس��ران جنگ نرم قرار داده
ش��ود بلکه افس��ران جنگ نرم به عنوان یک عنصر انقالبی ،باوقار و متین بوده و بر
اساس فعالیتهای تبلیغی ،خیابانی و چهره به چهره هست عمل کرده و خواهند
کرد و اما آش��وب ،ناامنی و خانههای تیمی در نیروهای ارزشی و افسران فرهنگی
م��ا جایی ن��دارد و این موضوعی بود که رهبر معظم انق�لاب به وضوح از آن باخبر
بوده و فرمانی به موقع را صادر کردند .کسی که امروز فرمان آتش به اختیار را داده
اس��ت ،همان کسی است که سالهاس��ت در مورد فعالیت هیئتهای اندیشهورز
و قرارگاهه��ای فرهنگی و حتی مهندس��ی فرهنگی تاکید میکند و مدتهاس��ت
ب��ا فرماندهان فرهنگی ،سیاس��ی و اجتماعی اتمام حجت ک��رده اند و به صراحت
فرمودند موعظه نمی کنم؛ مطالبه میکنم .در این رابطه می توان نتیجه گرفت که
اگر بخواهیم آتش به اختیار باش��یم مانند نیروی نظامی باید در مرتبه اول دشمن
را به درس��تی ش��ناخته تا اهداف خودی را مورد هدف ق��رار ندهیم و با صراحت و
حرکت انقالبی ،اندیشه دقیق و اقدامی به موقع ،بدور از طعنه ها و نقدهای دشمنان
خارجی و غربگرایان داخلی ،آتش به اختیار فرمان امام باشیم.
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دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه با رهبر انقالب
برخی مکرر میگویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده ،اما گویا آنها اصل هشتم
قانون اساسی که مربوط به امر به معروف است جزء اصول قانون اساسی نمیدانند .حمایت
از آمران به معروف وظیفهی قوهی قضائیه است.
پیگیری حقوقی قضایای بینالمللی بس��یار مهم است؛ قوهی قضائیه باید در موضوعاتی
همچ��ون تحریمها ،مصادرههای آمریکاییها ،تروریس��م و حمایت از مس��لمانان میانمار و
کشمیر ،از جایگاه حقوقی ،نظر خود را قاطعانه اعالم کند.
الزمهی پیش��رفت کارها در دس��تگاه قضائی ،برخورد جدی با تخلفات است .بازرسیها
را هرچ��ه میتوانی��د افزایش دهید و قوهی قضائیه را از درون اص�لاح کنید .نباید اینگونه
احس��اس شود که قوهی قضائیه با متخلفان قضائی ،برخورد نمیکند .تشویق قضات عادل
و درس��تکار ،مکمل تنبیه و برخورد با متخلفان اس��ت .قضات عادل ،شجاع ،قاطع ،منصف
و پرکاری را که بهش��دت خداترس هس��تند و بدون مالحظه قضاوت میکنند ،به جامعه
معرفی کنید.
ن��گاه تحولی در همهی عرصههای قوهی قضائیه ضروری اس��ت .ق��وهی قضائیه باید از

تولید و اشتغال

حق��وق م��ردم با قدرت دفاع ،و با متخلفان و قانونش��کنان مقابله کند .در قانون اساس��ی
تصریح شده که نظارت بر ُحسن اجرای قوانین و امور بر عهدهی قوهی قضائیه است.حمایت
از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوهی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این
موضوعات باشد.
حض��رت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اس�لامی صب��ح روز  12تیر ماه در دیدار
رئیس و مس��ئوالن قوهی قضائیه و رؤسای کل دادگس��تریهای سراسر کشور ،با اشاره به
صالحیته��ا و جایگاه قانونی بس��یار باال و ویژهی این قوه و تأثیرگ��ذاری آن در مدیریت
کالن کش��ور ،ن��گاه تحولی در هم��هی عرصههای ق��وهی قضائیه را ضروری برش��مردند
و گفتن��د :قوهی قضائیه باید پرچم��دار حقوق عمومی در جامعه ش��ود و در هر زمینهای
ک��ه الزم ب��ود ،از حقوق م��ردم با قدرت دفاع ،و ب��ا متخلفان و قانونش��کنان مقابله کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،ن��گاه تحولی و جهادی» در برنامهریزیها و اقدامات در قوهی
قضائیه را ضروری خواندند و با اش��اره به جایگاه قانونی باالی این قوه و تأثیرگذاری آن بر
دو قوهی دیگر و در مسائل عمومی کشور ،گفتند..... :

دو رکن اساسی تحقق اقتصاد
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کاالی قاچاق را آتش بزنید
قاچاق از عواملی است که به تولید داخلی ضربه اساسی وارد میکند.
9

آزادی خواهی جالدان!
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10

تیتر هفته

آتش به اختیار با خشاب
بصیرت انقالبی
کلید واژه جدیدی که رهبری به طور اخص در دیدار با دانش��جویان
از آن اس��تفاده می کنند ،کلمه ترکیبی اس��ت به نام «آتش به اختیار»
ای��ن واژه را عدهای هش��تک کردند و در ش��بکههای مج��ازی برایش
تفس��یر نوش��تند و عدهای هم با تحلیلهای نادرس��ت بیانصافیشان را
در حق نظام با تفس��یرهایی که ناش��ی از کجفهمی خودشان بود نشان
دادن��د ،گرچه کجفهم��ی ها در اغلب جناحهای سیاس��ی وجود دارد و
هر کدام با تحلیلهای ناپخته خود آنچه که دلش��ان میخواس��ته را در
این مس��یر بیان کردند اما برخی اف��راد که این واژه را نماد عینی ایجاد
هرج و مرج در کش��ور تفس��یر میکردن��د نیز بیانصاف��ی زایدالوصفی
را ب��ه نمایش گذاش��تند که تبع��ات آن باعث ایجاد چنددس��تگی در
کش��ور خواهد ش��د ،معه��ذا این مطل��ب را که واژه «آتش ب��ه اختیار
ب��ودن» از کجا نش��ات میگیرد و ح��دود آن تاکجاس��ت را با مروری
ب��ر جمالت مق��ام معظم رهبری از ض��م خودمان که س��عی میکنیم
برگرفت��ه از مس��تندات عقاید مقام معظ��م رهبری باش��د بیان کنیم.
ب��رای این موضوع ابتدا به بیانات مقام معظم رهبری بر میگردیم ،آنجا
که در جمع دانشجویان در  17رمضان فرمودند:
 اولین س�والی ک�ه در مرور این بیان پیش میآید این اس�ت
ک�ه چه کس�انی باید ای�ن وظیفه خطی�ر را بر عه�ده بگیرند؟
آتش به اختیار چه کسانی هستند؟!
بر این اساس ابتدا باید ببینیم که این افراد آتش به اختیار چه افرادی
هستند که رهبر معظم انقالب آنها را مورد خطاب قرار دانند که برخی آنقدر
از آنها هراس گرفتهاند و دست به تفسیرهای بیرحمانه در این باب زدهاند.
رهبر معظم انقالب به طور شفاف از افراد جنگ نرم میخواهند که وقتی
دستگاههای مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست دچار اختالل شدند اینها
به صحنه آمده و مطالبات را یادآوری کنند ،یعنی مقام معظم رهبری به
افرادی که در حدود قانون و شرع مشغول فعالیت هستند(افسران جنگ
نرم) که اتفاقا در دانشگاهها مشغول هستند ،اما میگویند اگر...نه اینکه
همیش��ه ،میگویند تنها اگر آنهم در صورتی که سیستم مرکزی دچار
اختالل و تعطیلی ش��د این اقدامات صورت گیرد ،یعنی در صورتی که
سیس��تم مرکزی اصل و فرع را مانند همان نمونههایی که در سخنرانی
رهبری بیان شد فراموش کند ،آتش به اختیارها باید کار خودشان را بکنند.
در این مس��یر دو سوال پیش میآید اول اینکه آتش به اختیارها باید از
کجا متوجه ش��وند که تعطیلی و ضعفی در سیس��تم پیش آمده و دوم
اینکه آنها باید دقیقا چطور عمل کنند؟!
 تشخیص ضعف یا خرابی سیستم
برخی فعاالن کج فهم در رس��انههای مخالف اینطور وانمود کردند که
آت��ش به اختیاری یعنی مجوز فعالی��ت غیرقانونی اما واقعا رهبر معظم
انقالب میتوانند با آن هم��ه بیاناتی که در تاکید به رفتار قانونی دارند
دستور به هرج و مرج و بیقانونی بدهند؟! و از دانشجویان بخواهند که
خودس��رانه عمل کنند؟! پاسخ به این پرسش بسیار ساده است .رهبری
سال گذشته در دیدار مش��ابه با دانشجویان میفرمایند :اگر ایستادگی
کردید و با بس��یج ذهنی مردم ،خواستهها را به گفتمان عمومی تبدیل
کردید ،مسئوالن هم مجبور میشوند به مطالبات شما عمل کنند.
بر این اس��اس میتوان اینطور برداش��ت کرد که آت��ش به اختیاری
ب��رای کار تبیینی اس��ت؛ آتش ب��ه اختیاری برای مطالبهگری اس��ت.
در یک سخن آتش به اختیاری برای کاری است که وظیفه دانشجوست
نه کاری که وظیفه نهادهای دولتی اس��ت .س��ربازی که آتش به اختیار
میشود یعنی در حوزه مسئولیت خود معطل فرماندهی نماند؛ نه اینکه
وظیفه خودش را رها کند و جای دیگران نشیند.
3
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برخ�ی مک�رر میگوین�د بعض�ی اصول
قانون اساس�ی معطل مانده ،اما گویا آنها
اصل هشتم قانون اساسی که مربوط به امر
به معروف اس�ت جزء اصول قانون اساسی
نمیدانن�د .حمای�ت از آمران ب�ه معروف
وظیفهی قوهی قضائیه است.
پیگی�ری حقوق�ی قضای�ای بینالمللی
بس�یار مهم اس�ت؛ قوهی قضائیه باید در
موضوعاتی همچون تحریمها ،مصادرههای
آمریکاییه�ا ،تروریس�م و حمای�ت از
مس�لمانان میانم�ار و کش�میر ،از جایگاه
حقوقی ،نظر خود را قاطعانه اعالم کند.
الزم��هی پیش��رفت کاره��ا در دس��تگاه قضائی،
برخورد جدی با تخلفات اس��ت .بازرسیها را هرچه
میتوانی��د افزایش دهید و قوهی قضائیه را از درون
اصالح کنید .نباید اینگونه احس��اس شود که قوهی
قضائیه با متخلفان قضائی ،برخورد نمیکند .تشویق
قضات عادل و درس��تکار ،مکمل تنبیه و برخورد با
متخلفان اس��ت .قضات عادل ،شجاع ،قاطع ،منصف
و پرکاری را که بهش��دت خداترس هستند و بدون
مالحظه قضاوت میکنند ،به جامعه معرفی کنید.
ن��گاه تحولی در همهی عرصههای قوهی قضائیه
ضروری اس��ت .قوهی قضائیه باید از حقوق مردم با
قدرت دفاع ،و ب��ا متخلفان و قانونش��کنان مقابله
کند .در قانون اساس��ی تصریح ش��ده که نظارت بر
ُحسن اجرای قوانین و امور بر عهدهی قوهی قضائیه
اس��ت.حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف
مهم قوهی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این
موضوعات باشد.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های رهب��ر معظ��م
انق�لاب اس�لامی صب��ح روز  12تیر م��اه در دیدار
رئی��س و مس��ئوالن ق��وهی قضائی��ه و رؤس��ای
کل دادگس��تریهای سراس��ر کش��ور ،با اش��اره به
صالحیته��ا و جایگاه قانونی بس��یار ب��اال و ویژهی
این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کالن کش��ور،
نگاه تحولی در هم��هی عرصههای قوهی قضائیه را
ض��روری برش��مردند و گفتند :ق��وهی قضائیه باید
پرچمدار حق��وق عمومی در جامعه ش��ود و در هر
زمین��های که الزم ب��ود ،از حقوق م��ردم با قدرت
دف��اع ،و با متخلف��ان و قانونش��کنان مقابله کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،نگاه تحولی و جهادی»
در برنامهریزیه��ا و اقدام��ات در ق��وهی قضائیه را
ضروری خواندند و با اش��اره به جایگاه قانونی باالی
این ق��وه و تأثیرگذاری آن ب��ر دو قوهی دیگر و در
مس��ائل عمومی کش��ور ،گفتند :در قانون اساس��ی
تصریح ش��ده اس��ت که نظ��ارت بر ُحس��ن اجرای
قوانین و نظارت بر ُحس��ن اج��رای امور بر عهدهی
قوهی قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان
بازرس��ی کل کش��ور بهعنوان دو بازوی اصلی قوه،

دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه با رهبر انقالب
مس��ئولیت این دو وظیفهی مه��م را بر عهده دارند.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکید بر اس��تفادهی قوهی
قضائی��ه از ظرفیتهای قانونی ،خاطرنش��ان کردند:
احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای
مشروع مردم از وظایف مهم قوهی قضائیه است و این
قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و
معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی ،مقابله کند.
ایش��ان موضوعاتی همچ��ون مس��ئلهی انتخابات،
ریزگرده��ا و بورس��یهها را نمونههایی از عرصههای
الزم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند:
البته در موضوع بورسیهها ،موضوع بهدرستی پیگیری
نشد و آن کاری که باید انجام میشد ،محقق نگردید.
رهبر انقالب اس�لامی ،حض��ور رئیس قوهی قضائیه
در مجام��ع فراقوهای همچون ش��ورای عالی امنیت
ملی و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی
فضای مجازی را از دیگر ظرفیتهای قانونی این قوه

برش��مردند و تأکید کردند :آیتاهلل آملی الریجانی
بهواس��طهی شخصیت و فضل علمی قطعاً میتوانند
در این مجامع تأثیرگذاری باالیی داش��ته باش��ند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،پیگیری حقوقی مس��ائل
و قضای��ای بینالمللی را نیز بس��یار مهم دانس��تند
و تأکی��د کردند :قوهی قضائیه بای��د در موضوعاتی
همچ��ون تحریمه��ا ،مصادرهه��ای آمریکاییه��ا،
تروریس��م و یا حمایت از شخصیتهای مظلوم دنیا
همچ��ون ش��یخ زکزاکی و یا حمایت از مس��لمانان
میانم��ار و کش��میر ،از جایگاه حقوقی وارد ش��ود و
نظ��ر حمایت��ی و یا مخالفت خ��ود را قاطعانه اعالم
کند تا در دنیا منعکس شود .ایشان ،نقشآفرینی در
موضوع «آس��یبهای اجتماعی» را از دیگر وظایف
قوهی قضائیه دانستند.
رهبر انقالب اس�لامی در ادامه ،الزمهی پیشرفت
کارها در دس��تگاه قضائی و ایج��اد تلقی عمومی از

ق��وهی قضائیه بهعنوان مجموع��های «نجاتبخش،
امیدبخ��ش و آرامشبخ��ش» را برخ��ورد جدی با
تخلفات دانس��تند و ب��ا قدردانی از اعزام بازرس��ان
نامحس��وس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف
کش��ف و برخورد با تخلفات ،افزودند :بازرس��یها را
هر چه میتوانید افزایش دهید و قوهی قضائیه را از
درون اصالح کنید.
حض��رت آیتاهلل خامنهای ب��ه برخورد و مجازات
متخلف��ان و درعینح��ال ،حفظ آب��روی نزدیکان و
اعضای خانوادهی آنها ،تأکید و خاطرنشان کردند:
البته در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است،
حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهمتر است ،زیرا
مردم مس��ائل را میبینند و متوجه میشوند و نباید
متخلفان
اینگونه احس��اس شود که قوهی قضائیه با
ِ
قضائی ،برخورد نمیکند.
ایش��ان« ،تش��ویق قضات عادل و درس��تکار» را

مکم��ل «تنبیه و برخ��ورد با متخلف��ان» خواندند
و خطاب به مس��ئوالن قضائی خاطرنش��ان کردند:
قضات عادل ،ش��جاع ،قاطع ،منصف و پرکاری را که
بهشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون مالحظه
قضاوت میکنند ،مش��هور و به جامعه معرفی کنید.
حق��وق آمران به معروف و ناهی��ان از منکر موضوع
دیگ��ری بود که رهبر انقالب اس�لامی بر آن تأکید
کردن��د و افزودن��د :برخی مک��ررا ً میگویند بعضی
اص��ول قانون اساس��ی معطل مانده اس��ت ،اما گویا
آنها ،اصل هش��تم قانون اساس��ی را که مربوط به
امر ب��ه معروف و نه��ی از منکر اس��ت ،جزء اصول
قانون اساس��ی نمیدانند و ب��ه این امر واجب توجه
نمیکنند .ایش��ان با اشاره به حمایت بیانی و عملی
خ��ود از آمران به معروف ،این کار را وظیفهی قوهی
قضائیه خواندند.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای همچنین بر مس��ئله

«آم��وزش عموم��ی» و در پی��ش گرفتن روشهای
جذاب در آموزش حقوق مردم به آنها ،تأکید کردند.
ایش��ان در جمعبن��دی سخنانش��ان ،مراقب��ت از
نعمته��ای الهی را ضروری خواندند و خاطرنش��ان
کردن��د« :نعم��ت جوان��ان»« ،نعم��ت جمه��وری
اس�لامی»« ،نعمت قوهی قضائیه و تواناییهای آن»
و «نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نس��بت
ب��ه نظام و انقالب اس�لامی» ،از جمل��ه نعمتهای
بزرگ پروردگار هس��تند و هم��ه باید مراقبت کنند
که این نعمتها تضییع نش��ود و از آنها استفادهی
حداکثری شود.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی در ابتدای ای��ن دیدار با
تجلیل از ش��خصیت شهید آیتاهلل بهشتی بهعنوان
معمار قوهی قضائیهی جمهوری اس�لامی ،افزودند:
نام شهید بهشتی با قوهی قضائیه پیوند خورده است
زیرا وی با نیت خالص و با اندیش��هی راهبردنگر و با
تفکر ایجاد بنای جدید دستگاه قضائی در جمهوری
اسالمی ،وارد این قوه شد و با دانایی و نگاه تحولی،
خدم��ات ش��ایانی را در مدت��ی کوت��اه انج��ام داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به حضور
شخصیتهای برجسته در رأس قوه قضائیه در طول
س��الهای پس از انقالب ،آیتاهلل آملی الریجانی را
ش��خصیتی برجس��ته و دارای شایستگیهای باالی
علم��ی ،عمل��ی ،معنوی و فکری دانس��تند و ضمن
قدردانی از زحمات ایش��ان و مس��ئوالن دس��تگاه
قضائ��ی ،خاطرنش��ان کردن��د :در س��الهای اخیر
کارهای مهم و با ارزش��ی در قوه قضائیه انجام شده
اس��ت و این اقدامات باید با شیوههای مؤثر تبلیغی،
به اطالع افکار عمومی رسانده شود.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق�لاب اس�لامی،
رئی��س ق��وه قضائی��ه گزارش��ی از خدم��ات
و فعالیته��ای ای��ن ق��وه بی��ان ک��رد.
آیتاهلل آملی الریجانی با اشاره به توصیههای رهبر
انقالب به مسئوالن دستگاه قضائی در سال گذشته،
گفت« :مبارزه با مفاس��د و تخلفات در درون قوهی
قضائیه و نظارت جدی بر عملکرد قضات»« ،تصویب
و اب�لاغ برنامهی چهارم توس��عهی قضائی»« ،ابالغ
دس��تورالعمل س��اماندهی زندانی��ان و کاهش پنج
درصدی تعداد آنها»« ،تربیت نیروهای متخصص»،
قضائی مؤثر»« ،انعکاس رس��انهای
«تدوین لوای��ح
ِ
فعالیته��ای قوهی قضائی��ه»« ،ارائهی آموزشهای
حقوقی و قضائی به مردم»« ،تبیین دس��تاوردهای
حقوق بش��ری جمهوری اس�لامی ایران» و «تالش
برای احیای حقوق بشر اسالمی» از جمله اقدامات و
برنامههای این دستگاه در یک سال اخیر بوده است.
رئیس قوهی قضائیه با اش��اره ب��ه ورود بیش از ۱۵
میلیون پرونده به دس��تگاه قضائی در سال گذشته
خاطرنش��ان ک��رد« :تدوین دس��تورالعمل پیگیری
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی»« ،مبارزه با مفاسد
اقتص��ادی و تأمین امنیت اقتصادی»« ،توس��عهی
منابع انس��انی و افزایش تعداد قضات»« ،توس��عهی
فناوریه��ای نوی��ن و اهتمام ب��ه پژوهش» ،بخش
دیگری از فعالیتهای قوهی قضائیه بوده است.

دوستان و دشمنان اتحاد

الزامات اتحاد ملی و ايجاد فضای جديد از کار و همکاری چيست؟

انقالب اس�لامی در نزديکیهاي  ۴۰س��الگی،
تجربهه��ای ارزش��مندی را پي��ش رو دارد ک��ه
الزمهی ادارهی درس��ت کشور ،استفادهی از اين
تجربههاست .يکی از اين تجربههای مهم «تأثير
قيت» اما حفظ
انسجام و اتّحاد ملّی است در مو ّف ّ
وحدت ملی ،الزامات��ی دارد که تحقق اين هدف
در گروی آنهاس��ت .برخي از اين الزامات مهم و
اصلي اي��ن موضوع ،در بيانات رهبر انقالب بدين
شرح است:
 -۱توج��ه ب��ه دو قطب��ی اصل��ی انق�لاب-
اس��تکبار« :يکی از اي��ن ترفندهايی ک��ه اخيرا ً
ي��اد گرفتهاند و دارن��د اعمال میکنن��د ،ايجاد
دوقطبیه��ای کاذب اس��ت ...خ��ب ،انتخاب��ات
مسابقه است؛ معلوم است در مسابقه همه تالش
میکنند برنده بش��وند ...اين دشمنی نيست ،اين
عناد نيس��ت ،اين دوقطبی شدن نيس��ت .مرتّباً
در راديوه��ا و در تلويزيونه��ا و در رس��انههای
گوناگونش��ان خبر از دوقطبی ش��دن ملّت ايران
يعنی دودس��تگیای که با همديگر دش��منند وعليه هم تالش میکنند -میدهند .بله ،در ايران
اس�لامی يک دوقطبیای وج��ود دارد؛ دوقطبی
انق�لاب و اس��تکبار .آن کس��انی ک��ه تفالههای
بازماندهی از دوران غلبهی استکبارند و هرکسي
که دنبال آنها اس��ت ،همفکر آنها است ،بله ،اينها
با انقالب بدند؛ اين دوقطبی هس��ت ا ّما قاطبهی
ملّت ايران ،قاطب��هی انقالبی ،عالقهمند به نظام
اسالمی ،عاشق امام و خاطرات امام [هستند]»
 -۲احت��رام به ح��ق مخالفت« :مش��ترکات را
بايس��تی همواره در نظر داش��ت .اي��ن منافاتی
ن��دارد با اينکه يک مخالفی هم در يک بخش��ی

ک��ه مخالفت با فالن سياس��ت يا با فالن برنامهدارد -مخالفت خودش را ابراز کند؛ هيچ منافاتی
ندارد .ا ّما بهمعنای اين نبايد باشد که در زمينهی
مسائل کالن و اساسی کشور ،کشمکش و بگومگو
هست ...مخالفت ممکن است وجود داشته باشد
لکن قاطبهی ملت ،عمدهی ملّت ،حرفشان يکی
بود و ايس��تادگی کردند روی ح��رف ،اين همان
چيزی اس��ت که مورد نظر ما است که انسجام و
اتّحاد ملّی است».
 -۳فاصلهگذاری با دش��من خارجی و دش��من
نف��وذی در داخل« :اين اتّحاد ،آنوقتی آش��کار و
ب��ارز خواهد ش��د که ب��ا دش��من ،فاصلهگذاری
واضح��ی انجام بگيرد .يکی از چيزهايی که اتّحاد
ملّت را زير س��ؤال میبرد و شبهه ايجاد میکند
و اخت�لاف ايجاد میکند و اگر اختالفی هس��ت
آن را آشکار میکند ،فاصله قرار ندادن با دشمن
اس��ت؛ مراقبت بش��ود .دش��من تنها در خارج از
کش��ور نيست؛ گاهی اوقات دشمن ،داخل کشور
هم نفوذ میکند .در سال  ۸۸مالحظه کرديد؛ در
بعضی از خيابانهای تهران گروههايی پيدا شدند
عدهی کمی بودند-
عدهی زيادی نبودندّ ،
البتّه ّصريح��اً عليه نظام حرف زدند .مش��کل عمدهای
نگذاش��تن ميان
که پيش آمد ،از ناحيهی فاصله
ِ
ي��ک گروهی با اينها ب��ود؛ بايد فاصل��ه را اعالم
میکردند ،نکردند[ ،لذا] مش��کالت بعدی پيش
عدهای با اس��اس
آمد .وقتی ش��ما میبينيد که ّ
نظام ش��ما ،با اساس انقالب شما ،با اساس باور و
دين شما بنای مخالفت و بنای کارشکنی و اذيّت
ک��ردن دارند ،باي��د فاصلهی خودت��ان را با اينها
مش��خّ ص کنيد و اعالم بکني��د که با اينها فاصله

داريد؛ اين يک چيز الزمی اس��ت .بهخصوص ما
جدی و
مس��ئولين در اين زمينه بايستی خيلی ّ
کوشا باشيم».
 -۴جلوگيری از جا باز کردن دوگانههای بيگانه
در فرهنگ سياس��ی :يکی از روشهای ناپسندی
که برخی برای تقسيم کردن مردم از آن استفاده
میکنند ،برچس��بزنی و تقسيم کردن مردم به
تن��درو و ميانهرو اس��ت« .اي��ن دوگانههايی که
س��وغات بيگانهها و حرف دش��منان ايران است،
نباي��د در ايران و در فرهنگ سياس��ی ما جا باز
کند؛ آنها تقس��يم میکنند م��ردم را به تندرو و
ميان��هرو .بحث تن��درو و کن��درو نداريم .انقالبی
را میگوين��د تن��درو ،غير انقالب��ي را میگويند
ميانهرو!  ...ما اين را نبايد تکرار بکنيم».
 -۵پرهي��ز از تقس��يم و دو دس��ته ک��ردن
مردم :ج��دا کردن و دو دس��ته ک��ردن مردم ،و
پافش��اری بر زمينههای ش��کاف اجتماعی ،آفتی
اس��ت که میتوان��د هر کش��وری را تهديد کند.
واضح اس��ت که مراقب��ت در اين خصوص ،بيش
از همه متوجه مس��ئوالن است .بنابراين «کشور
را دوقطب��ی نباي��د ک��رد ،مردم را به دو دس��ته
نبايد تقس��يم کرد ...آن حالتي که در س��ال ۵۹
متأس��فانه از ناحيهی رئيسجمهور آن روز اتّفاق
ّ
افتاد که مردم را به دو دس��تهی موافق و مخالف
تقس��يم کرده بودند که چيز خطرناکی اس��ت».
با اين ش��اخصها میتوان دوس��تان و دشمنان
اتحاد را شناس��ايی کرد .س��نگ مح��ک افراد و
جريانهای سياس��ی -فرهنگ��ی موافق و مخالف
اتحاد و انس��جام ملی نيز میتواند اين شاخصها
باشد که بايد بهدرستی مورد توجه قرار گيرد

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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سیاست روز
واکاوی فرمان آتش به اختیار

نگاهی به وظایف افسران جنگ نرم

رهب��ر انقالب در دی��دار رمضانی با دانش��جویان ،آنها را به
تالش جدی و همهجانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در
دانش��گاه توصیه نمودند .ایشان در ضمن این بحث فرمودند:
عملی جهادی ،فکری،
من به همهی آن هس��تههای فکری و
ِ
فرهنگی در سرتاس��ر کشور مرتّباً میگویم :هرکدام کار کنید؛
مس��تقل و بهقول میدان جنگ ،آتشبهاختی��ار .این فرمان
رهبر انقالب با واکنش��های گس��ترده و متفاوتی روبرو ش��ده
اس��ت .در یادداشت زیر به واکاوی این سخن رهبر انقالب ،بر
اساس بیانات حضرت امام خمینی (رحمهاهلل) و دیگر بیانات
رهبر انقالب در این باره پرداخته شده است.

عمل توأمان افسران جنگ نرم
   فکر و
ِ
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سه ديدار مهم و درک گفتمان رهبر معظم انقالب
ماه رمضان يک��ي از پر ديدارترين و پرکارترين ماههاي کاري
رهبر انقالب اس��ت .س��نت افطاريها و ديدارهاي مهم و پشت
س��ر ه��م آن ،بيانات رمضان��ي را تبديل به بيان��ات راهبردي و
گفتمانس��از در کنار دو بيانات ديگ��ر اول فروردين و حرم امام
خميني در چهارده خرداد هر س��ال کرده است .به همين دليل
است که عموما در ماه رمضان نقشه اصلي مسير گفتمانسازي
مياني و س��االنه رهبري براي مديريت انقالب بهدس��ت ميآيد.
اهميت اين بحث از آنجا ناش��ي ميش��ود که خود رهبر انقالب
تصريح ميکنند «مديريّت انقالب ،غير از مديريّت اجرايي کشور
اس��ت .براي رهبري ،وارد ش��دن در ميدان ا ّوالً به صورت طرح
مس��أله و بسيج افکار عمومي اس��ت؛ ثانياً به صورت خواستن از
دستگاههاي اجرايي است» .

 چگونه خواست رهبري محقق ميشود؟

ب��راي تحقق اين خواس��ت رهبري و بس��يج اف��کار عمومي
الزمس��ت جريان مومن انقالبي فعال شود تا آن حرفها تبديل
س��خن مورد
به باورعمومي در جامعه ش��ود و «به صورت يك
ِ

قب��ول عموم تلقي بش��ود ،مردم به آن توجه داش��ته باش��ند».
اما چگونه ميتوان در اين عرصه گفتمانس��ازي نقش س��ازنده
تبيين الزم -
داش��ت؟ اول اينکه «با گفتن حاصل ميش��ود؛ با
ِ
تبيي��ن منطقي ،تبيين عالمانه و دور از زيادهرويهاي گوناگون
 حاص��ل ميش��ود؛ با زبان صحيح ،با زب��ان علمي و منطقي وبا زبان خوش ،بايس��تي اين مطال��ب را منتقل كرد ».دوم «اگر
ايستادگي کرديد ،گفتمانسازي کرديد ،ذهنها را آماده کرديد.
» و «آرماني را دنبال ميکنيد ،ميگوييد ،تکرار ميکنيد و بجد
پاي آن ميايستيد ،اين يک گفتمان در جامعه ايجاد ميکند».

 اگ�ر حرفه�ا تبديل ب�ه گفتمان ش�د و آنوقت
نتيجه و تاثير اين گفتمان چيست؟

اوال «براي اين اس��ت که انديش��هي ديني ،معرفت ديني در
مخاطبان ،در مردم ،رش��د پيدا کند .انديش��هي ديني که رشد
پيدا کرد ،وقتي همراه با احساس مسئوليت باشد و تعهد باشد،
عم��ل به وجود م��يآورد و همان چيزي ميش��ود که پيغمبران
دنب��ال آن بودند .فرهنگ صحيح ،معرف��ت صحيح ،در مواردي

بيدارباش ،در مواردي هشدار».
دوم اينکه «وقتي افکار عمومي شکل گرفت ،يک گفتماني در
جامعه نسبت به يک مسئلهاي به وجود آمد ،اين بهطور طبيعي
مجريان و قانونگذاران و دستاندرکاران را به دنبال خود خواهد
کشاند ».و «موجب تصميمس��ازي ميشود؛ زي ِد تصميمگير در
فالن مرکز تصميمگيريِ مديريّت کشوري ،وقتي که يک چيزي
بهعن��وان يک گفتمان درآمد ،مجبور ميش��ود دنبال بکند ».به
همين دليل اس��ت که حتي ض��د انقالب ميکوش��د با قدرت
رس��انهاي خودش گفتمان مطلوب خ��ودرا بر جامعه انقالبي ما
حاک��م کند .از اين روس��ت که نقش نيروي موم��ن انقالبي در
عرصه روش��نگري و گفتمانس��ازي جلوه پي��دا ميکند و مهم
ميشود».

 چگونه گفتمان رهبري را شناسايي کنيم؟

ب��راي ترويج و تبيي��ن منظومه گفتماني رهب��ري در جامعه
ابتدا بايد اجزاي س��ازنده آن گفتمان را شناخت .اجزاي سازنده
گفتمان رهبري در مفاهيم ،جمالت راهبردي و مهمش��ان قرار

دارد .اگ��ر اي��ن مفاهيم و جم�لات کنار همديگر ق��رار بگيرند
ميتوانند منظومه و ش��اکله اصل��ي گفتماني رهبر انقالب را در
مس��ير پيشروي کش��ور نمايش دهند .به همي��ن دليل بايد با
اين ديد دوب��اره ديدارهاي رمضاني س��ال  ۹۶را بازخواني کرد
و مفاهي��م ،جم�لات آن را کنار هم ق��رار داد .در اين ميان و از
آن ديدارها بازخواني س��ه ديدار راهب��ردي  ۱۴خرداد در
همه 
حرم مطهر ،ديدار دانش��جويان و ديدار کارگزاران نظام اس��ت.
ديدارهايي که هرکدام مخاطب مش��خصي دارند .خطاب ديدار
ح��رم آحاد مردم هس��تند .دي��دار دانش��جويان مخاطب فعال
گفتمانس��از در عرصه اجتماع است و ديدار سوم مجموعهاي از
مطالبات و خواس��تههاي رهبر انقالب از مسئولين و کارگزاران
نظام اس��ت .بهصورت کلي ،مجموع اين سه ديدار اشاره به اين
دارد ک��ه راه درس��ت ،اصولي ،و جذاب ،راه امام اس��ت و جوان
مؤمن و انقالبي نيز نبايد از سختيها و مشقتهاي اين راه ،هراس
يا نااميدي به خود راه دهد .همگان و مخصوصا مس��ئولين نظام
نيز بدانند که جمهوري اسالمي بر اين راه هست و خواهد ماند.

وقتی دربارهی وضعیت «آتش به اختیار» سخن میگوییم،
باید بدانیم که این فرمان ناظر به چه کسی صادر شده است؟
مخاطب
صریح این کالم کیست؟
ِ
ِ
بر اساس اندیشهی حضرت امام خمینی رحمهاهلل و حضرت
آیتاهلل خامنهای ،وقتی از مأموریتهای نظام اسالمی سخنن
میگویی��م به تعبیر مش��ترک کلیدی و مهمی میرس��یم با
عنوان «فتحالفتوح انقالب اس�لامی» :اما م بزرگوار ما در یک
حادث��هى مهم جنگى در قضیهى یک عملیات که پیروزىاى
به دس��ت رزمن��دگان آمده بود ،ی��ک پیامى دادن��د؛ در آن
پیام این نکته وجود داش��ت که فتحالفتوح انقالب اس�لامى،
تربیت این جوانهاس��ت .امروز این جوانان تربیتش��ده ،این
«جوانهای دانشجو و افسران جوان جنگ نرم» ،در شرایطی
که «جمهوری اس�لامی و نظام اسالمی با یک جنگ عظیمی
جنگ ن��رم -مواجه اس��ت» باید به می��دان بیایند :گفتیمافس��ران جوان جنگ نرم؛ نگفتیم سربازان ،چون سرباز فقط
منتظر است که به او بگویند پیش ،برود جلو؛ عقب بیا ،بیاید
عقب .یعنی س��رباز هیچگونه از خودش تصمیمگیری و اراده
ن��دارد و بای��د هر چه فرمان��ده میگوید ،عمل کن��د .نگفتیم
فرماندهان طراح قرارگاهه��ا و یگانهای بزرگ ،چون آنها
ه��م
ِ
طراحیهای کالن را میکنند .افس��ر جوان در صحنه است؛ هم
به دستور عمل میکند ،هم صحنه را درست میبینید؛ با جسم
خود و جان خود صحنه را میآزماید .لذا اینها افسران جوانند؛
دانشجو نقش��ش این است .حقیقتاً افس��ران جوان ،فکر هم
دارن��د ،عمل هم دارند ،تو صحن��ه هم حضور دارند ،اوضاع را
هم میبینند ،در چهارچوب هم کار میکنند.

   دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میآید

در بحث فرمان «آتش به اختیار به جوانان و افس��ران جنگ
نرم» نکتهی دوم این اس��ت که باید توجه کنیم این فرمان در
چه فضای کلّی و ش��رایطی مطرح ش��ده است؟ به تعبیر رهبر
انقالب :جنگی ک��ه وجود دارد ،از جن��گ نظامی اگر خطرش
بیشتر نباشد ،کمتر نیست ...در جنگ روانی و آنچه که امروز به
او جنگ نرم گفته میش��ود در دنیا ،دشمن به سراغ سنگرهای
معن��وی میآی��د که آنها را منه��دم کند؛ به س��راغ ایمانها،
معرفتها ،عزمها ،پایهها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور؛
دش��من به سراغ اینها میآید که اینها را منهدم بکند و نقاط
ق ّوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصتهای
یک نظ��ام را ب��ه تهدی��د تبدیل کن��د .جنگی ک��ه ابزارهای
خ��اص خودش را دارد« :جنگ بهوس��یلهی ابزارهای فرهنگی،
بهوسیلهی نفوذ ،بهوسیلهی دروغ ،بهوسیلهی شایعهپراکنی؛ با
ابزارهای پیشرفتهای که امروز وجود دارد ،ابزارهای ارتباطیای
که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود ،امروز
گس��ترش پیدا کرده .پس فضای عملیات و عرصهی مورد نظر،
عرصهی جنگ نرم و عقیدتی و فکری است.

 معنای آتش به اختیار

آت��ش ب��ه اختیار ،اصالت��اً تعبی��ری نظامی اس��ت و البته
میدانیم که اس��تفاده از تعابیر نظام��ی در زبان طبیعی ،گاه
بسیار پرکاربرد اس��ت (مثل واژهی راهبرد ،جبهه و .)...وقتی
این تعبیر در فضای فرهنگی و عمومی جامعه طرح میشود،
معنایی استعاری مییابد و نشانگ ِر وضعیتی است که در نظام
کنش فرهنگی جامعه (از الیهی مس��ئولین تا
هماهنگ��ی و
ِ
فع��االن فرهنگی در س��طح جامعه) اختالل ب��ه وجود آمده
است .اگر بخواهیم بر اساس همان فضای معنایی مبدأ در این
استعاره -که فضایی نظامی اس��ت -سخنی دقیقتر بگوییم،
در ادبیات نظام��ی ،فرایند تدبیر و هماهنگی و فرماندهی در
س��ه سطح راهبردی (استراتژیک) ،عملیاتی و تاکتیکی طرح
میش��ود و اختالل در قرارگاه عملیاتی ،زمینهای برای اعالم
شرایط آتش به اختیار برای نیروهای تاکتیکی خواهد بود.
نکتهی مهم این اس��ت که در این ش��رایط (یعنی آتش به
اختیار) ،ارتباط میان سطح راهبردی و تاکتیکی قطع نیست؛
یعنی نیروهای انقالبی و افسران جوان جنگ نرم میدانند که
دشمن کیست ،مس��یر مقابله با آن چگونه است ،اصلیترین
روشهای دش��منی چیس��ت ،مهمترین ابزارها و محملهای
دش��من کدامند ،برای انسجام درونی چه باید کرد ،مهمترین
مع��ارف ،باوره��ا و توصیهه��ا (منظومهی فکری اس�لام ناب
محمدی صلیاهللعلیهوآله و مکتب امام خمینی رحمهاهلل) که
نیروها باید میدانس��تهاند ،به آنها گفته شده است و بهطور
خالصه ،نیروهای انقالبی در ش��رایط حرکت در داالن تاریک
نیستند و با وجود غبارهای فتنه ،میدانند که جهت َعلَمهای
مقتدایشان در کدام سمتوسو است.

آتش به اختیار با خشاب بصیرت انقالبی
کلی��د واژه جدی��دی ک��ه رهبری به ط��ور اخ��ص در دیدار با
دانش��جویان از آن اس��تفاده م��ی کنند ،کلمه ترکیبی اس��ت به
ن��ام «آتش به اختیار» ای��ن واژه را عدهای هش��تک کردند و در
شبکههای مجازی برایش تفسیر نوشتند و عدهای هم با تحلیلهای
نادرس��ت بیانصافیش��ان را در حق نظام با تفسیرهایی که ناشی
از کجفهمی خودش��ان بود نش��ان دادند ،گرچ��ه کجفهمی ها در
اغل��ب جناحهای سیاس��ی وج��ود دارد و هر کدام ب��ا تحلیلهای
ناپخته خود آنچه که دلش��ان میخواس��ته را در این مسیر بیان
کردن��د اما برخی اف��راد که این واژه را نماد عین��ی ایجاد هرج و
مرج در کشور تفس��یر میکردند نیز بیانصافی زایدالوصفی را به
نمایش گذاشتند که تبعات آن باعث ایجاد چنددستگی در کشور
خواهد شد ،معهذا این مطلب را که واژه «آتش به اختیار بودن»
از کج��ا نش��ات میگیرد و حدود آن تاکجاس��ت را ب��ا مروری بر
جم�لات مقام معظم رهبری از ضم خودمان که س��عی میکنیم
برگرفته از مس��تندات عقاید مقام معظم رهبری باشد بیان کنیم.
برای این موضوع ابتدا به بیانات مقام معظم رهبری بر میگردیم،
آنجا که در جمع دانشجویان در  17رمضان فرمودند:
 اولین سوالی که در مرور این بیان پیش میآید این است
که چه کس�انی باید این وظیفه خطیر را بر عهده بگیرند؟
آتش به اختیار چه کسانی هستند؟!
بر این اس��اس ابت��دا باید ببینیم که این اف��راد آتش به اختیار
چ��ه افرادی هس��تند ک��ه رهبر معظ��م انق�لاب آنه��ا را مورد
خط��اب ق��رار دانند که برخ��ی آنق��در از آنها ه��راس گرفتهاند
و دس��ت ب��ه تفس��یرهای بیرحمان��ه در ای��ن ب��اب زدهان��د.
رهبر معظم انقالب به طور شفاف از افراد جنگ نرم میخواهند که
وقتی دستگاههای مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست دچار اختالل
ش��دند اینها به صحنه آمده و مطالبات را ی��ادآوری کنند ،یعنی
مقام معظم رهبری به افرادی که در حدود قانون و شرع مشغول
فعالیت هستند(افسران جنگ نرم) که اتفاقا در دانشگاهها مشغول
هس��تند ،اما میگویند اگر...نه اینکه همیش��ه ،میگویند تنها اگر
آنهم در صورتی که سیس��تم مرکزی دچار اختالل و تعطیلی شد
این اقدامات صورت گیرد ،یعنی در صورتی که سیس��تم مرکزی
اصل و فرع را مانند همان نمونههایی که در سخنرانی رهبری بیان
ش��د فراموش کند ،آتش به اختیارها باید کار خودشان را بکنند.
در این مس��یر دو سوال پیش میآید اول اینکه آتش به اختیارها
باید از کجا متوجه ش��وند که تعطیلی و ضعفی در سیستم پیش
آمده و دوم اینکه آنها باید دقیقا چطور عمل کنند؟!
 تشخیص ضعف یا خرابی سیستم
برخ��ی فعاالن کج فهم در رس��انههای مخال��ف اینطور وانمود
کردند که آت��ش به اختیاری یعنی مجوز فعالی��ت غیرقانونی اما
واقعا رهبر معظم انقالب میتوانند با آن همه بیاناتی که در تاکید
به رفتار قانونی دارند دس��تور به هرج و مرج و بیقانونی بدهند؟!
و از دانشجویان بخواهند که خودسرانه عمل کنند؟! پاسخ به این
پرس��ش بسیار ساده است .رهبری س��ال گذشته در دیدار مشابه
با دانش��جویان میفرمایند :اگر ایستادگی کردید و با بسیج ذهنی
مردم ،خواس��تهها را به گفتمان عمومی تبدیل کردید ،مسئوالن
هم مجبور میشوند به مطالبات شما عمل کنند.

بر این اساس میتوان اینطور برداشت کرد که آتش به اختیاری
برای کار تبیینی است؛ آتش به اختیاری برای مطالبهگری است.
در یک سخن آتش به اختیاری برای کاری است که وظیفه دانشجوست
نه کاری که وظیفه نهادهای دولتی اس��ت .س��ربازی که آتش به
اختیار میش��ود یعنی در حوزه مسئولیت خود معطل فرماندهی
نماند؛ نه اینکه وظیفه خودش را رها کند و جای دیگران نشیند.
بیانات رهب��ری در یازدهم مرداد س��ال  80را مرور میکنیم که
فرمودند«:هیچ چیزی مج ّوز این نیس��ت که بگویند چون نیروی
انتظامی و قوه قضاییه عمل نکردند ،خودمان وارد میدان شدیم»
ی��ا حتی حک��م حکومتی س��ال  78رهبری درباره ح��رام بودن
فعالیتهای خودسرانه سر جای خودش باقی است و یا اینکه صریح
فرمودند :امر ب ه معروف ،یک مرحل ه گفتن و یک مرحل ه عمل دارد.
مرحل ه عمل ،یعنی اقدام با دس��ت و ب��ا زور .این مرحله ،امروز به
عهد ه حکومت است و باید با اجاز ه حکومت انجام بگیرد و ال غیر.
با این حس��اب باید اینطور برداش��ت کرد که رهبری از افس��ران
جن��گ نرم میخواهند که اگر دس��تگاهی وظایف قانونی خود را
درس��ت پیش نبرد و دچار اختالل شد دانش��جو منتظر ننشیند
ک��ه اختالل رفع ش��ود بلکه با صدور هش��دارهای الزم جامعه را
نس��بت به اختالل آگاه کند تا آن ضعف و اختالل در اسرع وقت
برطرف شود.
 عملکرد آتش به اختیارها
سوال بعدی ما در باب عملکردی است که باید آتش به اختیارها
در زمان اختالل سیستم انجام دهند ،در بیاناتی که از رهبر معظم
انقالب در قس��مت قبل عنوان کردیم اینطور می ش��ود برداشت
کرد که افس��ران جنگ ن��رم نمیتوانند خودش��ان هر کاری که
خواستند انجام دهند آنها باید با بیان اختاللها و ضعفهای سیستم
به هوش��یاری مردم در جهت کش��ف اختالل و مطالبهگری از آن
دس��تگاه یا آن فرد مس��ئول کمک کرده و کاری کنند که جامعه
از وجود اختاللی که عمدی یا س��هوی پیآمده آگاه ش��ود .تا در
مرحله دوم حکومت و دس��تگاههای مربوطه با پش��تیبانی مردم
بتوانند مطالبه خود را بیان و آن اختالل سیس��تمی را رفع کنند.
البته نباید فراموش کرد که هر کسی نمیتواند این وظیفه آتش به
اختیاری را بر عهده بگیرد و فردی که میخواهد چنین کارهایی
را داش��ته باش��د ابتدا باید قوانین و حدود اختیارات دستگاهها را
مطالعه کرده باشد تا ضعف را شناخته و در حدود قانون به جامعه
آگاهی ببخشد.
 نکته مهم بیان رهبری
البته بیان این حکم یک معنی مهم و کلیدی دیگر هم دارد .آن
پیام این است که دانشجو و افسران جنگ نرم را بسیار مهم و کلیدی
در جامعه دیدهاند که میتوانند با رصد دس��تگاهها و مسئوالن به
قرار گرفتن حکومت در مسیر انقالب کمک کنند و هر جا انحراف
و یا قصوری را دیدند گزارش کنند تا آن قصور توس��ط خود نهاد
قاصر و یا افرادی که قانونا توان اصالحات را دارند برطرف ش��ود.
این فرمان پیش از این در روزهای آغازین جنگ که وسعت جنگ
بگونهای بود که ساختار ارتش آن روز جوابگو نبود نیز صادر شده
است .هستههای پراکنده ولی متحدالمرکز «جنگهای نا منظم»
شکل گرفت .شهید چمران ،شاهرخ ضرغام و خیلی از فرماندهان

ِ
اولویت اقدام
 مهمترین

وقتی افس��ر جوان جن��گ بخواهد در عرصهه��ای مختلف
بهصورت «آتش ب��ه اختیار» عمل کند ،برای انتخاب تاکتیک
مناسب باید اولویت عملیات خود را بشناسد و مسائل اصلی و
فرعی محور خود را بهدرستی شناسایی کند؛ زیرا از زمینههای
ص��دور فرمان «آت��ش به اختیار» اساس��اً همی��ن جابهجایی
اصلیها و فرعیها اس��ت .در شرایط تهاجم و نفوذ نرم دشمن،
غفلت مسئوالن و «اصلی  -فرعی نکردن امور» و عدم شناخت
درس��ت از اولویتها برای اقدام ،مایهی آسیبهای گسترده در
ابعاد ملی اس��ت .این عدم تش��خیص صحیح در ش��رایطی که
«دس��تگاه محاسباتی مسئوالن نظام اس�لامی» دچار اختالل
میشود ،ابعاد و عمق گستردهتری مییابد و هزینههای فراوانی
را بر انقالب و کشور تحمیل میکند.
امروز س��پاه و ارتش با این هس��تهها همکاری کردند ،ش��هرهای
مهمی حفظ ش��د و عملیاتهای بزرگی از دل همین تشکیالت و
تجربیات ارزش��مند رقم خورد .البته نمیتوان دستگاههای مختل
را دش��من نامید اما میتوان برای اینکه دش��من از اختالل پیش
آمده سوء استفاده نکند چنین پیامی را صادر کرد که همه گوش
به زنگ باشند تا اختالل در بدنه حکومت اسالمی به وجود نیاید.
اما نباید با تفس��یرهای اش��تباه از س��وی چپ و راست در کشور
این س��خنان مهم رهبر معظم انقالب به انحراف کش��یده ش��ود،
به اف��رادی که میخواهند دس��تور رهبری را دنب��ال کنند الزم
اس��ت بگوییم که یادتان نرود که رهب��ری که امروز پیام آتش به
اختیاری را صادر میکند همانی است که تسخیر سفارت انگلیس
و عربس��تان را رد کرد .به گروه مقاب��ل هم یادآوری میکنیم که

رهب��ر معظم انقالب که امروز فرمان اعالم اختالل به دانش��جو و
افس��ر جنگ نرم میدهند ،همانی هس��تند که هم تحصن مقابل
مجلس بر س��ر ماجرای برجام را نفی کردند و وقتی سال گذشته
در دیدار س��والی مطرح ش��د مبنی بر اینکه قوانین کشور اجازه
کن��ش انقالب��ی را نمیدهند و نمیت��وان تحصن ک��رد یا عمل
انقالبی انجام داد ،رس��ما چش��م در چشم بس��یجیان دوختند و
فرمودند که قانون رعایت شود و با این قضیه(برجام) کنار بیایید.
بر این اساس نه قاصرانی که ناخواسته موجب اختالل شدند باید
هراس داشته باشند و نه کسانی که میخواهند به بیانات رهبری
عم��ل کنند باید فراقانونی کاری انجام دهند ،در این مس��یر تنها
کسانی باید لرزان شوند که قصورشان عمدی است یا خواستشان
به انحراف بردن بیانات رهبری با اقداماتی خودسرانه است.

 الزامات رس�یدن به تصمیم درس�ت در شرایط  
آتش به اختیار
اگ��ر نیروهای انقالب��ی و افس��ران جنگ نرم در ش��رایط
«آتش به اختیار» ،بخواهند به تصمیمهای درس��ت برس��ند
اصول
توج��ه کنند.1 :توجه به
ِ
الزم اس��ت به نکات مهم زیر ّ
فک��ری امام و انقالب اس�لامی 2.توجه به عقالنیت انقالبی3.
نظم و قانونگرایی در اندیشهی رهبر انقالب ،نظام اسالمی با
معم��اری حضرت امام خمینی )رحمهاهلل (و با توجه به چهار
عنصر کلیدی بنیاد گرفته اس��ت« :اسالم ،مردم ،قانونگرایى
و دشمنس��تیزى»؛ و اهمیت قانونگرایی در نظام اسالمی،
در چنین س��طحی قابل طرح اس��ت؛ یعنی با بیتوجهی به
قانون در نظام اسالمی ،گویی یکی از مهمترین دستاوردهای
انقالب اسالمی و حضرت امام خمینی )رحمهاهلل( بیاهمیت
انگاشته شده است.
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حمل�هی موش�کی
س�پاه ب�ه مق�ر داع�ش
در دیرال�زور درس�ت
س�اعاتی پ�س از بیانات
رهب�ر انقالب مبن�ی ب�ر
اینکه «هم دشمن بداند،
هم  دوس�تان ب�ا اخالص
بدانند ،هم آن دوس�تانی امیرعلی حاجیزاده
که گاهی دلشان میلرزد
بدانند که جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده
اس�ت و بدانید آنها نمیتوانند به ما سیلی بزنند،
ما به آنها سیلی خواهیم زد ».انجام شد.
در ادامه با س�ردار س�رتیپ پاس�دار امیرعلی
حاجیزاده ،فرماندهی محترم سازمان هوافضای
س�پاه پاس�داران انقلاب اسلامی  ،درب�ارهی
ش�هید بزرگوار تهرانی مقدم پدر موشکی ایران،
ت�وان نظامی و موش�کی ایران ،و البت�ه تدابیر و
توصیهه�ای رهبر انقالب در افزایش توان نظامی
و موشکی کشور به گفتوگو می نشینیم.
 ش�هید تهرانیمقدم را پدر موشکی ایران میدانند که از
دههی  ۶۰در این حوزه وارد ش�د .س�ؤال این اس�ت چه  شد
که ش�هید تهرانیمق�دم اهمیت و ضرورت بحث موش�کی و
خودکفایی در این موضوع را تش�خیص داد و به آن ورود پیدا
کرد؟
مس��تحضر هستید که زمان زیادی از پیروزی انقالب نمیگذشت
که تهاجم عراق به ما آغاز شد ،آن هم با پشتیبانی همه دول غربی،
ش��رقی و عربی .یعنی تنها موضوعی که میشود گفت شرق و غرب
در آن روزها بر آن اتفاق نظر داشتند ،مبارزهی با ایران بود .آن موقع،
ش��اید شهید تهرانیمقدم حدود  ۱۹ ،۱۸س��ال بیشتر سن نداشت،
یعنی دو سال بزرگتر از ما بود .ورود به جنگ با دست خالی و بدون
امکانات و با محدودیت فروش سالح و تجهیزات ،موجب شد که ما بر
این تصمیم استوار شویم که برای پیروزی در جنگ ،چارهای نداریم
جز آنکه روی پای خودمان بایستیم و توانمند و قدرتمند بشویم.
ب��رای همین کار ،ش��هید تهرانیمقدم با خمپاره از آبادان ش��روع
ک��رد و اولین تجهی��زات غنیمتی که از ارتش عراق به دس��ت آمد،
توپخانهه��ا را س��ازماندهی کرد .منته��ا نگاه به دور ،همیش��ه جزء
خصل��ت ش��هید تهرانیمقدم ب��ود .یعنی آن موقعی ک��ه همهی ما
دنب��ال کالش��ینکف بودی��م ،او دنبال خمپ��اره بود که ی��ک مقدار
ب��رد و حجم آتش بیش��تری داش��ت .آن موقعی که خمپاره س��ر و
س��امان گرفت ،رف��ت دنبال س��ازماندهی توپخانه .بع��د دیدیم که
برد اینها کم اس��ت و م��ا ،هم قدرت آتش س��نگینی میخواهیم و
ه��م برد بیش��تر .بنابراین به فکر س��اخت موش��ک افت��اد و تقریباً
اولی��ن ام��کان موش��کی ه��م برای م��ا س��ال  ۱۳۶۳فراهم ش��د.
ایش��ان اعتقاد داش��ت که باید ما بتوانیم قدرتمند باشیم که بتوانیم
از امنیت مردم و نظاممان حمایت کنیم .او تاریخ را هم خوانده بود،
تاریخ گذش��ته ایران و صدر اسالم ،خب اینها همه مملو از تجربیات
تلخ بود و عبرتهایی بود که باید از آنها درس میگرفتیم .دائماً تکیه
کالمش این بود که ما باید مش��ت مقام معظ��م رهبری را پر کنیم،
ایش��ان فرزند امیرالمومنین علیهالسالم است و باید مشت ایشان پر
باش��د .دائماً این آرزوها را داش��ت و این روحیه و فکر را میدمید و
پمپاژ میک��رد .خب در طول جنگ هم دیدیم که تفکر او درس��ت
اس��ت ،یعنی هر جاییکه ابزار داش��تیم ،موفق بودیم ،اما آنجایی که
دشمن برتری داشت ،به ازای آن باید خون میدادیم.
بنابراین اینکه ش��هید تهرانیمقدم رفت دنبال موشک ،ابزاری بود
که میتوانس��ت ما را به نقطهی قابل قبولی در دفاع از خود برساند.
یعنی شاید امروز اگر موشکی نداشتیم که رژیم صهیونیستی و سایر
دشمنان را تهدید بکند ،چه بسا تا اآلن جنگی رخ داده بود و آنها به
بهانهی واهی مسئلهی هس��تهای ،به مراکز هستهای ما حمله کرده
بودند .ولی کارها و نگاه دور ش��هید تهرانیمقدم باعث ش��د که این
مس��یر بعد از پایان جنگ هم متوقف نشود و ادامه پیدا کند و امروز
به یک نقطهی قابل قبولی برسیم.
  طی س�الهای اخیر جنجالهای رسانهای در رسانههای
بینالمللی در مورد بحث توان موش�کی ایران رخ داده است.
از نظر شما هدف این جنجالها چیست؟
ک ً
ال نظ��ام س��لطه با اصل انقالب ما مخالف اس��ت .یعنی اس��اس
را قب��ول ندارد .میگوید ش��ما باید تحت امر من باش��ید ،مثل بقیه

نقش رهبر انقالب در افزایش توان موشکی ایران در گفتگو با فرمانده سازمان هوافضای سپاه پاسداران

موشک پناه أمن مردم ایران است

کشورها و باز مثل گذشته آنها دستور بدهند ،آنها شاه تعیین کنند و
منافع و ثروتهای کشور در اختیار آنها باشد .یعنی آنها میخواهند
ایران کش��وری بشود مثل عربس��تان ،امارات ،قطر ،مصر .پس اینکه
مثال بگوییم که هس��تهای آنها را نگران کرده است ،اینطور نیست و
بهانه است .خب هستهای مگر حل نشد؟ ظاهرا ً حل شده است دیگر،
خودش��ان هم که میگویند ایران به هم��هی تعهداتش عمل کرده
است .خب پس چرا باز هم تحریمها را ادامه میدهند؟
االن هم بحث موش��کها را بهانه کردهاند .تا چند س��ال پیش که
اصال بحث موش��کها مط��رح نبود ،برگردید ببینی��د اصال دربارهی
موشکها حرفی میزدند یا به رزمایشهای نظامی ما گیری میدادند
و نگ��ران بودند؟ ابدا چیزی نمیگفتند .حاال موش��ک را آنها تهدید
حساب میکنند ،خب آیا سامانههای پدافندی هم تهدید است؟ چرا
م��ا را منع کردند؟ به ما رادار هم نمیفروش��ند ،البته االن که دیگر
نی��از نداریم ،اما آن س��الهایی که نیاز داش��تیم ،رادار هم نمیدادند.
همین س��امانهی «اس  »۳۰۰چند سال طول کشید؟ مگر سامانهی
پدافندی نیست؟ آیا با اس ۳۰۰میشود به کشوری تهاجم کرد؟ نه،
فقط میشود بگذارید داخل تهران یا اصفهان و اگر هواپیمای مهاجم
آمد بزنید .ولی آنها میگویند نه ،شما چنین تجهیزاتی نباید داشته
باشید .چرا؟ چون اگر آرکیو ۱۷۰آمد ،اگر هرمسی آمد ،اگر هواپیمای
جاسوس��ی آمد یا ی��ک روزی تصمیم گرفتن��د هواپیمای جنگنده
بفرس��تند ،آن جنگنده به خطر نیفتد .یعنی میگویند شما این ابزار
را نداش��ته باش��ید که ما هر زمانی اراده کردیم بزنیم توی سر شما.
پیشبین��ی رهب��ر انقالب درس��ت بود که بع��د از هس��تهای ،اینها
میآیند س��راغ موش��ک .بعد میروند سراغ مس��ائل منطقهای ،بعد
حقوق بش��ر ،بعد میگویند که اصال ش��ما چرا ش��ما نظام اسالمی
را انتخ��اب کردید و امثاله��م .در برابر چنین دش��منی ،قدم اول را
ک��ه عقب بنش��ینید ،بعد ق��دم دوم را ه��ل میدهند عق��ب ،قدم
س��وم ه��م همینطور ،ی��ک موقع��ی برمیگردی��د به اط��راف نگاه
میکنی��د میبینید هیچ��ی ندارید و همه چی را از دس��ت دادهاید.
آنها میخواهند کاری کنند که خلع س�لاح بش��ویم و نتوانیم مقابله

ب��ه مثل کنیم .میخواهند قدرت امنیتبخش��ی را از ما بگیرند و به
بحران برخی کشورهای منطقه مبتال شویم .برای چه سوریه عراق به
این روز افتادند؟ برای چه هنوز پاکستان و افغانستان امنیت ندارند؟
ببینی��د لیب��ی و یمن به چ��ه روزی افتادهاند .اینها ک��ه دیگر توهم
توطئه نیست و واقعیاند .اینها که دیگر دشمن فرضیای نیستند که
ما س��اخته باش��یم که مثال افکار عمومی را با خودمان همراه کنیم.
ن��ه ،تهدیدی که علیه ما منطقه میش��ود واقعی اس��ت .یعنی اگر
برنامهریزیهای م��ا دقیق نبود و اگر در ح��وزهی نیروهای نظامی،
تدابیر حکیمانهی حضرت آقا نبود و این فرامین بهصورت دقیق اجرا
نمیشد ،امروز تهران ،اصفهان ،مشهد و شهرهای مختلف ما هر روز
وضعیتی همچون سوریه و عراق را داشتند .یعنی مادر ،صبح بچهاش
را آماده میکرد ،کیفش را میداد ،لباس میپوش��اند و میفرس��تاد
مدرسه و نمیدانست که ظهر بر میگردد یا نه.
 چندی پیش رئیسجمهور جدید آمریکا ،مجددا از تهدید
نظامی حرف زده اس�ت .پاسخ ایران به تهدید نظامی چگونه
خواهد بود؟
قوای نظامی دو کارکرد دارند .کارکرد اول آن نقش «بازدارندگی»
اس��ت .بخش��ی از این رونماییها و رزمایشها ،درست است نیاز کار
اس��ت و نیروه��ای عملیاتی احتی��اج دارند به ای��ن کارها ولی علت
اینکه بخش��ی از اینه��ا نمایش داده میش��ود ،برای این اس��ت که
دش��من محاس��بهی غلط نکند و حریف را س��اده نگیرد .در وهلهی
اول م��ا ب��ا ایجاد نیروهای مس��لح ق��وی به دنبال این هس��تیم که
جنگ��ی اتفاق نیفتد .ما دیدی��م که مقام��ات آمریکایی چند جنگ
بزرگ را در ش��رق و غ��رب راه انداختند ولی به راحتی نتوانس��تند
در م��ورد ایران تصمی��م بگیرند ،و البت��ه هیچگاه ه��م نمیتوانند.
کارک��رد دوم قوای نظامی این اس��ت ک��ه اگ��ر روزی جنگ اتفاق
افت��اد ،بتوانیم بر دش��من غلبه کنیم و پیروز باش��یم .امروز توان ما
با آن روزهای اول انقالب ،اص ً
ال قابل مقایس��ه نیست .قدرت ما اص ً
ال
قابل مقایس��ه نیس��ت .تجربه و آموزشهای ما اص ً
ال قابل مقایس��ه
نیس��ت .حاال اینکه عرض میکن��م نه اینکه مث ً
ال م��ا به یک جایی

رس��یدیم و خیالمان راحت باش��د و بالش نرم بگذاریم زیر س��رمان
بگیری��م بخوابی��م ،نه ،طبعا دش��من هم دارد ه��ر روز کار میکند،
ول��ی میخواهم بگوی��م اآلن ش��رایطمان اطمینان بخش اس��ت و
دش��من به راحتی نمیتوان��د راجع به ما تصمیم بگی��رد .خود آنها
دارند میگویند قوای مس��لح ایران در طبقهبندی جهانی ،هفتمین
قدرت جهان اس��ت .سردار س�لامی یک روز گفت وضعیت موشکی
ما طوری اس��ت که اینقدر تولید داریم که از نظر جا مشکل داریم.
این توانمندی نظامی ماست ،از لحاظ نیروی انسانی هم در سالهای
اخیر بیش��ترین فش��اری که به بنده و امثال بن��ده میآید ،از جانب
جوانان ش��هادتطلب است .هر یگانی که میروم ،جوانان دور من را
میگیرند و میگویند که ما را بفرس��ت سوریه .جوان ،پدر و مادرش
را واس��طه کرده و آنها زنگ زده که بچهی ما را بفرستید .یا خانمی
زنگ زده که من راضی هس��تم همس��رم برود سوریه .با یک چنین
مردم غیرتمندی مواجه هستیم .مگر اینها شکستپذیر هستند ،مگر
ممکن است؟ قطعاً این طور نیست.
 گاهی اوقات اینطور گفته میشود که دنیای جدید دنیایی
اس�ت که مبتنی بر دیپلماس�ی و گفتگو با کش�ورها است و
اساس� ًا نیازی به توان نظامی به آن معنا نیس�ت .این موضوع
تا چه اندازه درست است؟
همانطور که گفتم تجربهی واقعی ما نشان داده است کشوری که
ضعیف باشد و نتواند از خودش دفاع کند ،فرو میریزد .از طرفی دیگر،
ما در منطقهای واقع شدهایم که روی مجموعهای از گسلهای ناامنی
است .قدرتهای بزرگ هم به ثروتهای این منطقه چشم دوختهاند.
داعش موقعی که حمله کرد به عراق که عراق شاکلهی ارتشش از هم
پاشیده بود .آنجور که برای من نقل کردند این گروه داعشی ،موقعی
که وارد موصل شدند ،با  ۲۰۰تا خودرو وارد شدند و موصل چنین فرو
ریخت .اگر همت مردم عراق و کمک ایران نبود ،بغداد سقوطکرده
بود .خود مس��ئولین عراقی میگویند .عتبات سقوط میکرد توسط
یک گروه وحش��ی داعش��ی .یک نیرویی باید جلوی دشمن بایستد.
اصال کدام کش��وری را میتوانید مثال بزنید که ارتش و قوای نظامی

نداش��ته باش��د ،یا تکیه بر یک کش��ور قدرتمند نکرده که آن بیاید
کشور را حفاظت کند؟ خود آمریکا را ببینید ،نصف بودجهی نظامی
جهان توسط آمریکا مصرف میشود .طبیعی است که کشور ضعیف
محکوم به نابودی است .کشوری که قدرت دفاعی نداشته باشد ،مثل
بدنی میماند که گلبولهای س��فیدش ضعیف باش��د ،در اینصورت
انسان با اولین سرماخوردگی از پا میافتد.
 همانطور که اش�اره کردید بخش اصلی توانمندی نظامی
ما مرهون تدابیر رهبر انقالب اس�ت .در مورد توصیههایی که
رهب�ر انقالب در حوزههای مختلف نظامی مخصوص ًا در حوزه
موشکی ،اگر نکاتی مدنظر دارید بیان فرمایید.
پایهگذار صنعت موشکی کش��ور مقام معظم رهبری است .یعنی
در اولی��ن جلس��های که در باغ ش��یان آن زم��ان در دورهی وزارت
سپاه شکل گرفت که ما دو فروند موشک را از مجموعهی موجودی
هش��ت فروندی جدا کرده بودیم و داده بودیم به عزیزان متخصص
وزارت س��پاه که اینها مهندس��ی معکوس کنند ،در همان ماههای
نخس��ت خود حضرت آقا ک��ه آن روز رئیسجمه��ور بودند بازدید
کردند و در جلس��ه ش��رکت کردن��د ،تدابیرش��ان را همانجا مطرح
کردن��د .رزمایش��ی در هم��ان دورهی جنگ گذاش��ته بودیم برای
موش��کی ،خود ایش��ان حضور یافتند و بازدید کردن��د و دائماً این
موض��وع را دنب��ال کردند .یعن��ی همان موقع تصمیم س��ختی بود
که ش��ما هش��ت تا موش��ک دارید ،دو تا را بردارید ببرید مهندسی
معک��وس .اولین ایرادی هم ک��ه آن روز گرفتند ،این بود که گفتند
چرا اینها را باز نکردید؟ متخصصین دنبال این بودند که یک مقدار
ب��ا احتیاط عم��ل کنند و نگ��ران بودند ،یک مقدار ترس داش��تند
که چی بش��ود ،این جس��ارت را حض��رت آقا پمپ��اژ کردند به آنها
که بروید و نگران نباش��ید و س��ریع آنها را باز کنی��د .فرمودند اگر
باز نکنید فردا نیاز جبههها زیاد بش��ود ،ممکن اس��ت همین را هم
بیایند ببرند و دوباره از ش��ما بگیرند .باز کنید و شروع کنید کار را.
در مقاط��ع مختلف نی��ز باتوجه به نیاز کش��ور ،همینطوری کار را
میبردند جل��و .میگفتند باید خودکفا بش��ویم .اتکاءم��ان باید به
داخل باش��د .بعد که تولیدات اولیه اتفاق افت��اد ،بالفاصله فرمودند
که ح��اال روی کیفیت تولیدات کار کنید .تا پی��ش از این ،ما روی
بومیس��ازی کار کرده بودیم ،اما محصوالت دقت الزم را نداشت .در
اولین جلسهای که ما  ۱۶آذر سال  ۸۸خدمت حضرت آقا رسیدیم،
من یادم است که عرض کردم برنامههای ما این است و این کارها را
میخواهیم بکنیم .در برنامهها ،من صحبت از دقت عملکرد تولیدات
نک��رده بودم .آقا فرمودن��د که اولویت من دقت اس��ت .اینهایی که
میگویید خوب اس��ت،ولی بروید و روی دقت متمرکز بش��وید .ما
هم گفتیم چش��م .رفتیم کار کردیم و اولین کارها که شد ،دقت به
 ۳۰متر رس��ید .خیلی خوش��حال بودیم که کار بزرگی شده وحرف
آقا را پیاده کردهایم .موقعی که به آقا گزارش دادم ،ایشان فرمودند
کارتان خیلی عالی بود ،ولی ش��ما که توانس��تید این کار را بکنید،
پس حتما میتوانید به کمتر از  ۱۰تا  ۱۵متر خطا هم برسانید .کار
خیلی س��ختی بود اما گفتیم چون دستور آقا است باید اجرا کنیم.
اس��تدالل من یک جمله بود :فرمان اس��ت ،پس باید برویم و آن را
اجرا کنیم .خب خدا هم کمک کرد و انجام شد.
 بهعنوان س�ؤال آخر ،برنامهی موش�کی ما در افق ۱۴۰۴
چگونه خواهد بود .به چه نقطهای میخواهیم برسیم؟
اص�لا ش��ما در حوزهی موش��کی باید فصل به فص��ل بیایید و از
م��ا گزارش بگیری��د و بگویید که کجایید .چون کارشناس��ان دیگر
افتا دهاند توی اتوبان و با س��رعت و ش��تاب زیاد در حال حرکتاند.
قب ً
ال در مسیر غیر هموار حرکت میکردیم .رفتهرفته این راه هموار
ش��ده است ،اآلن دیگر اتوبان است و وسیلهی خوبی هم داریم و به
سرعت داریم میرویم .ما باید به نقطهای برسیم که این کشور بیمه
بش��ود .اگر روزی به ما تهاجم میکردند رس��یده بودیم به نقطهای
که تهاجم هزینه برای دش��من داش��ته باش��د .در ح��ال حاضر در
ش��رایطی هس��تیم که دیگر به تهاجم فکر نمیکنند ولی آن را به
زبان میآورند ،میخواهیم این را برسانیم به نقطهای که دیگر حتی
جرأت نکنند به زبان هم بیاورند .ما باید به جایی برسیم که جرأت
نکنند حتی به ما بگویند که همهی گزینهها روی میز است .آن روز،
روزی اس��ت که دیگر کش��ور به لحاظ امنیت صددرصدی میشود.
مردم به این خوبی هیچ جای دنیا پیدا نمیش��ود .این ملت قیمت
دارد ،هر چه فداکاری کنید برای این ملت کم اس��ت و ما به عش��ق
حضرت آقا ،به عش��ق این ملت ،شبانهروز وقت میگذاریم و تالش
میکنیم که کش��ور ب��ه اوج اقتدار برس��د .جملهی آخ��ر اینکه ما
تهاجمکننده به هیچ کش��وری نیس��تیم ،ولی اگر کشوری ،دشمنی
قصد تعرض داش��ته باش��د به این مل��ت ،حتماً با پاس��خ محکم و
کوبندهی ما مواجه خواهد ش��د .این یک بلوف سیاسی نیست ،این
روزها هم م��ردم ما دیدند ،و هم همهی جهان ،که ما توانایی انجام
این کار را به نحو احسن داریم به اذناهلل.

پیام اقتدار موشکی

تحول در هندسه قدرت جهانی
وض��ع تحریمه��ای موش��کی و تصوی��ب قوانین تحریم س��پاه
پاس��داران توسط مجلس س��نای امریکا در روزهای گذشته نشان
از استیصال استکبار جهانی دارد که بر این اساس حرکت بر مدار
اسالمهراسی و ایرانهراسی برای تهییج افکار عمومی جهان علیه
اسالم و ایران را دنبال میکند.
عملی��ات غرورآفری��ن س��پاه پاس��داران انق�لاب اس�لامی به
تروریستهای تکفیری که چندسالی است با حمایت و برنامهریزی
حامی��ان بینالمللی و منطقهای خود امنی��ت منطقه ژئوپلتیک و
ژئواس��تراتژیک آس��یای غرب و جنوب غربی را سلب کردهاند در
صدر رس��انههای دنیا و کش��ورهای منطقه و جه��ان قرار گرفت.

این کنش دفاعی نش��ان از قابلیت و پتانسیل باالی توانمندیهای
دفاعی -امنیتی کش��ور در سایه تالشهای ش��بانهروزی فرزندان
این مرز و بوم اس��ت که امروز شیرینی آن را به کام ملت نشاندند.
هر ایرانی عالقهمند به نظام فارغ از هر گرایش سیاس��ی و جایگاه
اجتماعی و ...از این عملیات احساس غرور و افتخار کرد.
در ابتدا به نظر میرس��د این عملی��ات اقدامی در مقابله با ترقه
بازی روز  12رمضان س��ال جاری تروریستها در مرقد مطهر امام
خمینی(ره) و مجلس ش��ورای اس�لامی بود .هر چند این موضوع
امری محتوم است ،لیکن به نظر میرسد محدود کردن این اقدام
غرورآفرین سپاه اسالم به همین موضوع حقیقتاً کماهمیتپنداری

نس��بت به نمایش اقتدار دفاعی است .آنچه حائز اهمیت بوده این
اس��ت که انجام این عملیات با این کیفی��ت برای اولین بار بعد از
حدود  30س��ال و اعالن علنی آن ،پیامهای روش��ن دیگری برای
جهانی��ان و کش��ورهای منطقه داش��ت که در راهب��رد تحول در
هندسه قدرت جهانی تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران قابل تفسیر
و تأویل است .نگاهی هرچند کوتاه به عکس العملهای رسانههای
مطرح دنیا و منطقه خود گویای صحت این گفته است ،به عنوان
نمونه به برخی از این موضعگیریها اشاره میشود:
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز :حمله موش��کی سپاه نشانهای
از رش��د قدرت نظامی ایران در منطقه اس��ت .ای��ن حمله پیامی

ب��ه دش��منان ایران اس��ت ک��ه دارای چندین پای��گاه نظامی در
خاورمیانهاند .خبرگزاری روس��ی اسپوتنیک :سیلی را تروریستها
خوردن��د تا صدای��ش را دیگران بش��نوند .روزنامه صهیونیس��تی
هاآرتص :این اولین اس��تفاده ایران از موش��کهای میان برد طی
 30سال گذشته بود .انتقام موشکی ایران قدرتنمایی و پیامی به
امریکا و اس��رائیل بود .شبکه تلویزیونی الجزیره قطر :پیام موشک
فراتر از انتقام ش��هیدان حادثه ترور تهران است .آنچه از اظهارات
فوق میتوان نتیجه گرفت این اس��ت که دنیا به خوبی نس��بت به
نقشآفرینی اساس��ی ایران در تحول هندس��ه قدرت جهانی آگاه
است .شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی بر مبنای اندیشههای
حضرت امام (ره) که برگرفته از اسالم ناب است ،خود عامل مهمی
در تغییر و تحول هندسه قدرت جهانی از بدو شکلگیری تا کنون
بوده است .امروز حضور در دنیایی که سردمداران ظاهری آن اقتدار
نظام��ی را یکی از عوامل اصل��ی برتری ملتها میدانند و تفکرات
رئالیستی جنگطلبانه در پوشش صلحطلبی هنوز در سیاستهای
اعمالی آنان موج میزند کس��ب قدرت و اقتدار نظامی حداکثری
مشروع با هدف دفاع از کشور و مظلومان عالم و مبارزه با ظالمان
و ایجاد رعب و وحشت در دل آنان ،بیش از پیش واجب مینماید.
مقام معظم رهبری (مدظل��ه العالی) در تاریخ  96/3/28در دیدار
با خانوادههای ش��هدای مرزب��ان و مدافع حرم فرمودند :جمهوری
اسالمی با اقتدار کامل [ایستاده] ،بعد از این هم همینجور خواهد
بود .این را همه بدانند  -هم دشمن بداند ،هم دوستان با اخالص
بدانند ،هم آن دوس��تانی که گاهی دلش��ان میل��رزد بدانند -که
جمهوری اسالمی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها نمیتوانند
به ما سیلی بزنند ،ما به آنها سیلی خواهیم زد.
وض��ع تحریمه��ای موش��کی و تصوی��ب قوانین تحریم س��پاه
پاس��داران توسط مجلس س��نای امریکا در روزهای گذشته نشان
از استیصال استکبار جهانی دارد که بر این اساس حرکت بر مدار
اسالمهراسی و ایرانهراسی برای تهییج افکار عمومی جهان علیه
اس�لام و ایران را دنبال میکند ،لیکن حضور مقتدرانه مستشاری
سپاهیان اسالم در کشورهای منطقه به ویژه سوریه و پیروزیهای
چش��مگیر جبهه مقاومت از یک سو ،سلس��لهناکامیهای نظامی
امریکا در عراق ،افغانس��تان و س��وریه از سوی دیگر بیش از پیش

ضعف و زبونی ایاالت متحده و نوکران منطقهایاش را نش��ان داده
و پایههای مش��روعیت رژیم صهیونیس��تی و حکام قبیله سعودی
را ب��ه عنوان متح��دان غرب ،امریکا و متعارض��ان منطقهای ایران
اس�لامی لرزان ک��رده و از ای��ن رهگذر موجبات ارتق��ای جایگاه
نظ��ام ای��ران را در منطقه بیش از پیش نش��ان میدهد .همه این
اتفاق��ات از س��ویی و انس��جام درونی و نظام مردمس��االر دینی و
پیش��رفتهای روزافزون علمی و صنعتی و دانشبنیان سبب شده
جمه��وری اس�لامی ایران حضور خود را در جه��ان به عنوان یک
قدرت فرامنطقهای تثبیت کند ت��ا جایی که قدرتهای برتر دنیا
مانند روس��یه برای پیش��برد اهداف منطقهای خود ایران اسالمی
را ب��ه عنوان متحدی اس��تراتژیکی و مطمئن انتخ��اب و اقدامات
منطقهای مشترک خود را با هماهنگی ایران انجام دهد .به اعتراف
همگان امروز هیچ تصمیمی در هر سطحی در منطقه بدون حضور
مؤثر ایران امکانپذیر نیست .شکلگیری جریان سگهای وحشی
تروریس��تی بدون شک و به اذعان وزیر خارجه اسبق امریکا نقشه
امری��کا و همپیمانان غربیاش برای جلوگی��ری از تغییر و تحول
در هندس��ه قدرت جهانی به نفع اسالم بوده است .امروز جهان از
تکقطبی شکل گرفته در سال  1991و بعد از فروپاشی شوروی،
در حال حرکت به س��مت جهانی چندقطبی اس��ت و امریکا دیگر
قدرت بالمنازع و تصمیمس��از و تصمیمگیر برای دنیا نیست .یکی
از دالیل عمده این اتفاق بالش��ک نظام مردمی برخاسته از مبانی
اس�لامی با رهبری امام راحل عظیمالش��أن و خلف صالح ایش��ان
امام خامنهای عزیز(مدظله العالی) بوده اس��ت و این همان تغییر
و تحول در هندس��ه قدرت جهانی است .دنیای غرب خیلی تالش
کرده که از این تغییر جلوگیری کند اما ناب بودن نظام اندیشهای
اس�لام و افزایش توانمندیهای روزافزون و توس��عه اقتدار دفاعی
و امنیت��ی ایران اس�لامی به عن��وان مانعی ب��زرگ در مقابل این
دسیس��هها بوده است و به نظر میرسد عملیات موشکی سپاهیان
اس�لام نقطه عطفی در تحول هندس��ه قدرت جهانی به سمت و
سوی تعیینکنندگی نقش ایران در تحوالت منطقه و جهان پیش
خواهد رفت و میرود ایران اسالمی را به یکی از چند قطب بزرگ
جهان در عرصههای مختلف به ویژه قدرت دفاعی و امنیتی تبدیل
کند.

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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صحبت بن�ده پیرامون
س�ند مل�ی آم�وزش
 ۲۰۳۰جمهوری اسلامی
بهعن�وان چارچوب عمل
جمهوری اسلامی برای
آموزش است.
گرچ�ه ای�ن س�ند ب�ا
موضعگیریه�ای مق�ام
معظ�م رهب�ری ،مراجع
عظ�ام ،فضلای حوزوی
و دانش�گاهی و اجم�اع نظ�ر اعض�ای ش�ورای عال�ی
انقلاب فرهنگ�ی ملغ�ی و از دس�تور کار خارج ش�د
ولکن بازبین�ی آن میتواند برای ما درسهایی داش�ته
باشد.
بنده کار نسبتا مفصلتری را در بازبینی نسبت به این
سند ملی و سندهای قبلی آن (یعنی بیانیهی اینچئون
کرهی جنوبی و چارجوب عمل پاریس و اصل سند ۲۰۳۰
سازمان ملل که دستورکار توسعهی پایدار است) انجام
داده ب�ودم .اما در این فرصت ش�ش دقیقه ،با یک نگاه
مختصر ،چهار پیش�نهاد دارم که فکر میکنم نتیجهی
چهار درس�ی اس�ت که میتوانیم از ای�ن تجربهای که
گذشت بگیریم.

اس��ناد باالدس��تی در ح��وزهی عل��م و فرهن��گ
پیش��نهاد اول را با یک مقدمه بیان میکنم و آن مقدمه این است
که ما س��ندهای موفقی را در ش��ورایعالی انقالب فرهنگی تدوین
کردیم .یکی س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که بیش
از ده س��ال در چن��د دولت در آن کار ش��د و فض�لای حوزه نیز
با نتیجهی کاری که قریب یک دهه ش��ده بود همراهی داش��تند.
بعد در نهایت در چند تیم فعالیت بس��یار خوبی برای این س��ند
داش��تند .قبل از اینکه س��ند تحول نوشته ش��ود یک سند راجع
به مبانی آن نوش��ته ش��د و استفراغ وس��ع خوبی شد برای اینکه
ب��رای نظام آموزش و پرورش براس��اس مبان��ی و مفاهیم تاریخی
بوم��ی و دین��ی خودمان س��ندی را داش��ته باش��یم .چ��ون این
تالش ،تالش��ی نبود که ادعا باش��د که کار نهایی اس��ت ،در خود
س��ند آمد که بعد از پنج س��ال بازبینی شود و گروههایی در حال
بازبینی هس��تند و پروندهی آن باز اس��ت و دارن��د کار میکنند.
سند دیگری که شورایعالی انقالب فرهنگی در حوزهی علم تنظیم
و تدوین کرد ،نقشهی جامع علمی کشور بود که در ذیل این سند،
س��ندهای دیگری ش��کل گرفت و بخشهایی از این سند که اجرا
ش��د در مثل نانو و سل ولهای بنیادین و مواردی دیگری که علوم
استراتژیک هستند ،موجب شد موفقیتها و رتبههایی را در سطح
جهانی داشته باشیم.
سند دیگر نقشهی مهندس��ی فرهنگی کشور بود .برخی از این
س��ندها حدود پنجاه جلسهی شورایعالی انقالب فرهنگی را بعد از
کارهای مستمری که بخشهای مختلف انجام داده بودند به خود
اختصاص داد .ما در قم برای نقش��هی مهندسی کشور ،دو نقش ه و
دو سند ،به موازات کاری که دبیرخانه در تهران میکرد و کارهایی
که س��ایر بخشها میکردند تدوین کردیم .زیرا برای چنین سند
مل��ی نیاز بود ب��ا دیدگاهها و رویکردهای مختلف کار ش��ود و در
نهایت بعد از چهل یا پنجاه جلس��هی شورایعالی انقالب فرهنگی
سند تصویب شد.
مشکلی که در این سندها داشتیم در ابالغ ،یا اجرا ،و یا نحوهی
اجرای این اس��ناد بود .البته س��ندها به گونهای تنظیم میشد که
اجرایی باشد ،چه اینکه ترکیب شورایعالی انقالب فرهنگی ،ترکیبی
است که اینگونه هست ،یعنی حضور شخصیتهای حقوقی شاهد
این مس��أله است .چون س��ندها را برای آسمان نمینویسند بلکه
برای اجرا مینویس��ند و اگر در تدوین این اسناد تعامل درستی با
بخش اجرایی نباشد سند اجرایی نخواهد شد.
در س��ند نقش��هی مهندس��ی فرهنگی کش��ور و ش��بیه آن در
س��ندهای دیگر نیز بخشی از سند باز است به گونهای که بتواند و
باید با مش��ارکت بخشهای درگیر تکمیل و نوش��ته شود .در این
سندها نهایت تالش ش��د تا اینکه اجرایی باشند و انعطاف داشته
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خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰

باش��ند ام��ا ما در اجرا ب��از هم به دلیل نوع هم��کاری بخشهای
اجرایی گرفتار مشکل بودیم و هستیم.

 خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰

آن چیزی که در مورد س��ند ملی آموزش و پرورش اتفاق افتاد
این بود که بهرغم این که سندهای موجود آنچنان که باید اجرایی
نمیشد ،یک س��ند دیگری (در ذیل سند  ۲۰۳۰توسعهی پایدار
س��ازمان ملل و در ذیل بیانیهی اینچئون) با کارگروههای متعدد
س��یگانه با سرعت ش��کل گرفت تا چارچوب عمل برای حوزهی
آموزش و پرورش را تدوین کند و همین مس��أله بود که در نهایت
چنی��ن اجماعی را در قبال خود بهوجود آورد .بحث بنده دربارهی
خطای استراتژیکی است که در این کار رخ داد ،این خطا چیست؟
م��ا در تعه��دات بینالمللی باید حضور فعال داش��ته باش��یم،
چ��ون این تعهدات ،قواعد و ضوابط بینالمللی را در س��ازمانهای
بینالملل��ی ایج��اد میکنن��د و اگر م��ا در تدوین آنها مش��ارکت
فعال نداش��ته باش��یم ،آنها این قواعد را در هر حال بدون حضور
ما ش��کل خواهن��د داد و از طریق آنها به ما فش��ار خواهند آورد.
پس ما ناگزیر هس��تیم در جهت تعدیل و بازدارندگی ،تا جاییکه
ممکن باش��د مشارکت داشته باش��یم .ما با مشارکتمان در قواعد
بینالملل��ی احکام��ی را که میپذیریم از س��نخ احکام حکومتی
است ،یعنی خروجی این سازمانها مثال اگر از نوع سیاست باشد،
الزاما سیاستهایی نیست که سیاستهای اولی ما باشد .بههمین
دلیل ،ما برنامههای اجرایی خود را با محوریت اینگونه از تعهدات
نمیتوانیم تدوین کنیم .برنامههای اجرایی درون کشور بر مبنا و با
تمرکز بر ارزشها و سیاستهای اصلی و اولی خود ما باید تدوین
شوند .البته تعهداتی را که ما به سازمانهای بینالمللی ،به یونسکو
یا به س��ازمان ملل میدهیم ،یکی از ش��رایط اجرای سیاستهای
داخلی خودمان خواهد بود.
ما به هنگام اجرای هر سیاست موانع یا عوامل و شرایط موجود
داخلی و خارجی را باید ببینیم ،لذا سندهای اصلی ما باید براساس
ارزشه��ای خود ما و بر محور آنها ق��رار میگرفت و بعد ،تعهدات
بینالمللی بهعنوان ش��رایط اجرا لحاظ میشد .اما در تدوین سند
مل��ی آموزش  ۲۰۳۰جمهوری اس�لامی ،دقیقا بر عکس آن عمل

ش��د ،یعنی یک تعهد بینالمللی ،کانون و محور تدوین چارچوب
اجرا شد و بقیهی سندهای بومی ما که بر مدار ارزشهای خود ما
ش��کل گرفته بود و از فعالیتهای افتخارآمیز ما بودند در حاشیه
قرار گرفتند و در زمرهی عوامل و ش��رایط تدوین سند در آمدند.
این همان خطای اس��تراژیک اس��ت و همین خطا موجب ش��د تا
چنان اجماعی در قبال س��ند مزبور و برای الغاء آن ش��کل بگیرد.
اما این خطای اس��تراتژیک متأسفانه در سلسله سندهای دیگری
که در ذیل سند توسعهی پایدار دارد شکل میگیرد ادامه دارد.
پیشنهاد اول بنده این اس��ت که ما باید از ماجرای سند ملی
آم��وزش  ۲۰۳۰درس بگیری��م و نباید س��ند توس��عهی پایدار را
بهعن��وان محوری برای تدوین چارچوب عمل کش��ور قرار دهیم،
بلکه سند توسعه و دیگر تعهدات بینالمللی را باید شرایط مساعد
و یا بازدارنده برای اجرای برنامههایی ببینیم که بر مبنای ارزشها،
سیاس��تها و اس��ناد بومی نوش��ته میش��وند .البته این پیشنهاد
مختص به قوهی مجریه نیس��ت ،قوهی قضائیه هم ظاهرا برخی از
سندهایش را در ذیل این سند توسعهی پایدار سازمان ملل تنظیم
میکند .چون س��ند توس��عهی پایدار ،هفده هدف اصلی دارد که
یکی از هدفهایش ،یعنی هدف چهارم ،آموزش بود که یونسکو از
طریق بیانیهی اینچئون آن را دنبال کرد .هدفهای دیگر از طریق
دیگر نهادهای س��ازمان ملل دنبال میشود و سندهای مربوط به
چارچوب عمل ما متأسفانه با همان خطای استراتژیک نوشته شده
یا در حال نوشته شدن هست.
پیش�نهاد دوم ،تعه��دات بینالملل��ی که میس��پاریم ،گاهی
تعه��دات قانونی اس��ت مثل تعه��دات مربوط به کنوانس��یونهای
س��ازمان ملل ،این تعهدات باید با مجلس هماهنگ ش��ود .برخی
از آنه��ا تعهدات اجرایی اس��ت که باید با دولت هماهنگ ش��ود و
در مح��دوده اختی��ارات قوهی مجریه میتواند باش��د .اما برخی از
تعهدات ،تعهداتی از س��نخ سیاس��تگذاری اس��ت .سیاس��تگذاری
براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مجاری خودش
را دارد .ما در مبانی س��ند ملی  ،۲۰۳۰یعنی در بیانیهی اینچئون
و در سند توسعهی پایدار سازمان ملل ،تعهدات سیاستگذارانهای
را در سطح بینالملل دادیم و بر خودمان الزام کردیم .باید سازوکار

اهمیت «استقالل فرهنگی» و چگونگی حفظ و تعمیق آن براساس بیانات رهبر انقالب

مبارزهای واجبتر از واجب

رهبر انقالب اسالمی «اولین کار انقالب اسالمی» را «قطع وابستگی
کشور و دستیابی به استقالل» دانسته و مقولهی استقالل را نیز دارای
مراتب��ی میدانند« :اس��تقالل ه��م مراتبی دارد که ا ّو ِل آن ،اس��تقالل
سیاس��ی است ...باالتر از استقالل سیاس��ی ،استقالل اقتصادی است...
از این باالتر« ،استقالل فرهنگی» است۱۳۷۵/۰۱/۲۸ ».
اخی��را نیز حضرت آیت اهلل خامنه ای دلیل مخالفت خود با پذیرش و
اجرایِ س��ند  ۲۰۳۰را مغایرت آن با «استقالل کشور» اعالم کردند .به
همین مناسبت جهت آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با جایگاه مسئله
استقالل و بهخصوص «استقالل فرهنگی» و چگونگی تحکیم و تعمیق
آن گزیده بیانات زیر را منتشر میکنیم.

 یکی از پایههای انقالب اسالمی

اس��تقالل یکی از پایههای انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی
بود .ش��عار «اس��تقالل» در کنار ش��عار «آزادی» مهمترین شعارهای
انقالب بود و هس��ت و خواهد بود ...استقالل به معنای بداخالقی کردن
با همهی دنیا نیس��ت ...استقالل به معنای قهر کردن با کشورها نیست،
س��دی در مقابل نفوذ کش��ورها است که نتوانند
به معنای ایجاد کردن ّ
منافع آن کش��ور را ،منافع [ آن ]ملّت را تحتالشّ ��عاع منافع خودشان
قرار بدهند؛ این معنی اس��تقالل اس��ت و این مهمترین هدف برای یک
کشور است.

 هویت و منافع ملت» ،تابع استقالل

استقالل ،یعنی اینکه یک ملت بتواند بر سرنوشت خود مسلط باشد؛
بیگانگان دست دراز نکنند و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنند.
این معنای اس��تقالل است .اگر از ملتی استقالل او گرفته شد؛ یعنی اگر
بیگانگان  -که یقینا دلس��وز او نیس��تند  -بر سرنوشت او مسلط شدند،
دو چیز را از دس��ت میدهد :اول ،عزت نفس خود را ،افتخارات خود را،
احساس هویت خود را؛ دوم ،منافع خود را.

  دشمنان استقالل

اس��تقالل یک ملّت کیس��ت؟ قدرتهای خارجی ،قدرتهای
دش��من
ِ
حس استقالل در یک کشور واهمه دارند،
از
که
هستند
آنها
مداخلهگر؛
ّ
میهراس��ند و سعی میکنند این حس را در ملّت ،در رهروان و در رهبران
و در پیشروان ملّت ،تضعیف کنند ،لذا دستگاههای تبلیغاتی اینها به کار
میافتند برای اینکه ملّتها را از اس��تقالل روگردان کنند؛ اینجور تبلیغ
میکنند که اس��تقالل سیاسی کشورها یا استقالل فرهنگی و اقتصادی
کش��ورها با پیشرفت کشورها منافات دارد ...این حرف حرف کام ً
ال غلط
و ساختهوپرداختهی کسانی است که با استقالل کشورها مخالفند.

 عامل اقتدار حقیقی

بلندم��دت ،چیزی ک��ه به مراکز س��لطه جهانی،
ب��ه عن��وان برنامه
ّ
اقتدار حقیقی و تضمین ش��ده میبخشد ،س��لطه فرهنگی است .واقعاً

اگر نظام س��لطه جهانی بر کشوری تسلّط فرهنگی پیدا کند ،خاطرش
آس��وده اس��ت ،همان چیزی که او میخواهد ،بهطور خودکار و با اندک
تالشی انجام میگیرد .بنابراین مش��کلی ندارند .مسأله ،مسأله فرهنگ
توجه کرد در این نوآوریها،
اس��ت ...بالش��ک نوآوری الزم اس��ت ...باید ّ
تلقینپذیری از فرهنگ بیگانه  -همان فرهنگی که درصدد سلطه است
 -نقش نداشته باشد]۴[ .

 ما میتوانیم شعار انقالب اسالمی

  فرهنگ خودی باید حفظ شود

در باب فرهنگ ،سیاس��ت کلّی کش��ور باید عبارت باش��د از حفظ و
پرداخت و وابستگی شدید و کامل به فرهنگ ملی .البته جزو مهمترین
ارکان فرهنگ ملی ،اس�لام اس��ت .ما مردم ایران مفتخریم که از ۱۳۵۰
س��ال قبل ،فرهنگ ،زبان ،آداب ،عادات ،لباس و همه چیزمان با اس�لام
آمیخته ش��ده است .ش��اید هیچ ملت دیگری اینگونه با اسالم آمیخته
نش��د که ما شدیم .اس�لام و آداب و فرهنگ اسالمی ،جزو فرهنگ ملی
ماست« .ملی» در اینجا ،مقابل «اسالمی» نیست؛ عین همان اسالمی
است .فرهنگ ملی یعنی «فرهنگ خودی» .فرهنگ خودی ،باید حفظ
شود.

از اواس��ط دوران قاجار ،یک فریفتگی و بیگانهزدگی در ما پیدا ش��د؛
البت��ه عوامل طبیعیای هم داش��ت و این عوامل روزبهروز ش��دت پیدا
کرد؛ در دوران حکومت پهلوی به اوج رس��ید و بر اس��اس آنها ،پایههای
فرهنگی بس��یار خطرناکی را در کش��ور پایهگذاری کردند :مثل اینکه
ایرانی «نمیتوان��د» ،ایرانی ُعرضهی حضور در میدانهای علم و فرهنگ
را ن��دارد؛ و نگاه منفی نس��بت به همهی گذش��تهی فرهنگی و مواریث
ارزش��مند تاریخی و علمی ما؛ اینها چیزهایی بود که در این کشور اتفاق
افتاد ...انقالب ،همهی وجدانهای این مردم را تکان داد ،ماها را بیدار کرد،
متوجه هویت خودمان کرد ،تواناییهای خودمان را به ما نشان داد و «ما
میتوانیم» را شعار ما قرار داد.

استقالل فرهنگی بسیار س��خت است و بسیار خون دل دارد .مبارزه
برای اس��تقالل فرهنگی ،از همه انواع اس��تقاللها س��ختتر است ...اگر
دش��من بتواند ملت ما را به ملتی که اعتقادی ب��ه مبارزه ندارد ،امیدی
ب��ه پیروزی ندارد ،زهدی نس��بت به جلوههای ش��هوانی و ما ّدی ندارد،
تبدیل کند ،پیروز شدهاست .اینجاست که مبارزه فرهنگی ،مبارزهای
واجبتر از واجب میشود.

اس��تقالل یک ملت جز با اس��تقالل فرهنگی تأمین نمیشود .اگر یک
ملت ،از لحاظ سیاس��ی تح��ت تأثیر قدرتهای بزرگ نباش��د و از لحاظ
اقتصادی هم به خودکفایی کامل برس��د ،ام��ا فرهنگ و اخالق و عقاید
و باورهای دش��منان و بیگانگان در میان این ملت رواج داش��ته باش��د و
رش��د بکند ،این ملت نمیتواند ادعای استقالل کند .در دنیا ،سررشتهی
فرهنگ دس��ت عدهیی است که آنها چگونگی لباس و پوشش و کیفیت
زندگی و نشس��ت و برخاست و اخالق و معرفت را برای انسانهای بیگناه
و بیخب��ر در سرتاس��ر عالم رقم میزنند و تعیین سرمش��ق میکنند .اگر
فرهنگى ساخته و پرداختهی
ملتی بتواند خود را از سرایت موج مسموم
ِ
بیگانگان حفظ کند ،این ملت مس��تقل خواهد بود؛ اما اگر نتواند و تحت
تأثیر غلبهی فرهنگ بیگانه قرار بگیرد ،این ملت ،ملتی وابس��ته و اسیر
است.

امروز نظام س��لطه بر روی این مس��ئله اس��تقالل فرهنگی دارد کار
میکند؛ همین مس��ئلهی مهندس��ی ّاطالعات ،ای��ن ابزارهای جدیدی
که وارد میدان ش��ده اس��ت ،اینها همه ابزارهایی هس��تند برای تسلّط
بر فرهنگ یک کش��ور .بنده با این حرف نمیخواهم بگویم این ابزارها را
از زندگی خودمان خارج کنیم؛ نه ،اینها ابزارهایی هس��تند که میتوانند
مفید واقع بش��وند ا ّما س��لطهی دش��من را از این ابزارها بایستی سلب
کرد .نمیتوانید ش��ما برای اینکه مث ً
ال ف��رض بفرمایید رادیو و تلویزیون
داش��ته باش��ید ،رادیو تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن؛ اینترنت
هم همینجور اس��ت ،فضای مجازی هم همینجور است ،دستگاههای
ّاطالعاتی و ابزارهای ّاطالعاتی هم همینجور است ،اینها را نمیشود در
اختیار دشمن قرار داد؛ امروز در اختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ
فرهنگی است؛ ابزار سلطهی فرهنگی دشمن است.

اس��تقالل فرهنگی به اعتق��اد بنده از همهی اینها [انواع اس��تقالل]
مهمتر اس��ت .استقالل فرهنگی در این است که سبک زندگی را ،سبک
زندگی اس�لامی  -ایران��ی انتخاب بکنیم ...س��بک زندگی از معماری،
ِ
زیست انس��انی ،از پیوندهای اجتماعی تا همهی
از زندگی ش��هری ،از
مس��ائل گوناگون را ش��امل میش��ود .تقلید از غرب و از بیگانه در سبک
زندگی ،درست نقطهی مقابل استقالل فرهنگی است.

آن چی��زی هم ک��ه میتواند اس��تقالل را تأمین بکند ب��رای انقالب
اس�لامی م��ا ،تکیهی صریح و ش��فّاف ب��ر مبانی انقالب اس��ت؛ اصول
انق�لاب ،مبانی انقالب ،ارزش��های انقالب ،بهش��کل صریح و ش��فّاف
م��ورد تکیه باید ق��رار بگیرد .همچنانک��ه امام بزرگ��وار اینجور بود؛
ام��ام از ا ّول ش��روع نهضت ،همهی ح��رف خود را صریح ،ب��دون ابهام
بیان کرد ....امام در اینکه ما با نظام س��لطه مخالفیم ،هیچ پردهپوش��ی
نکرد.

 اگر «استقالل فرهنگی» نباشد...

انتخاب سبک زندگی اسالمی
  استقالل فرهنگی یعنی
ِ
ایرانی

  مبارزهای واجبتر از واجب

  سلطه دشمن را از این ابزارها سلب کنید

  تکیه صریح بر مبانی انقالب استقالل را تأمین میکند

و س��اختار و راهکار چگونگی پذیرش تعهدات بینالمللی نس��بت
به سیاس��تهای نظام مش��خص شود .تعهد نس��بت به اموری که
از س��نخ سیاس��ت اس��ت ،فقط توس��ط بخشهایی جایز است که
مس��ئولیت سیاس��تگذاری را دارند ،بخشهایی مثل ش��ورایعالی
انقالب فرهنگی و مجمع تش��خیص مصلحت نظام .بهنظر میرسد
تعهدات بینالمللیای که تاکنون در حوزهی سیاس��تها توس��ط
افرادی سپرده شده است که براساس قانون اساسی مسئولیت آن را
نداشتهاند ،به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری باشد.
پیش�نهاد س�وم دربا رهی تحفظهایی است که در این سندها
باید بدهیم .این مس��أله نیز س��ازوکارهای مرب��وط به خودش را
میخواهد .در مورد همین س��ند  ۲۰۳۰سازمان ملل ،واتیکان در
 ۲۶صفحه موارد تحفظ خودش را بیان کرده اس��ت .ما تحفظهای
خود را نسبت به س��ندهای مختلف با عبارات کلی گفتهایم .مثل
این عبارت که نس��بت به امور مغایر ب��ا فرهنگ و دین خود حق
تحف��ظ داریم .در یکی از موارد ،س��وئد به ای��ران اعتراض کرده و
اعالم کرده است که این تحفظ شما به دلیل این که مجمل است
کال بیاعتبار اس��ت .ما نیاز داریم در کنار س��ندهایی که با حضور
فعال خود متعهد میشویم ،سازوکار تدوین موارد تحفظ را داشته
باشیم .مخصوصا در موارد تحفظی که به دین باز میگردد حوزهی
علمی��ه باید یک مجموعهای را که برای این امر مرجعیت داش��ته
باشد مشخص کند.
پیش�نهاد چهارم بنده مرب��وط به روح هر یک از س��ندهای
بینالمللی است که باید شناسایی شود.
در کنوانس��یون وین تصریح ش��ده است که ش��رط تحفظ نباید
مغایر با روح س��ند باش��د .اگر روح و اهداف اصلی یک سند مغایر
با هویت ما باش��د و امکان تحفظهای مورد نیاز را س��لب کند ،ما
ت��ا هنگامی که اضط��رار و مصلحتی اهم نباش��د ،نمیتوانیم آن را
بپذیری��م .هنگامی ه��م که آن را ضرورتا بپذیری��م ،نمیتوانیم آن
را مح��ور چارچوب عمل مل��ی قرار دهیم ،بلکه ب��ا حضور فعال و
غیرمنفعالنه ،باید در جهت تغییر محتوا ،هدف و روح س��ند اقدام
کنیم .روح بس��یاری از اس��نادی که در طول س��الها با اتوریته و
س��لطهی جهان و فرهنگ غرب ایجاد ش��ده ،و بهطور خاص روح

مسائل روز

سند توسعهی پایدار مواردی نظیر امور زیر است:
الف :حقوق بشر
ب :دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی
ج :تحمل ،مدارا ،رواداری ،تلورانس
د :مفهوم توسعه
قرائت ما از این مفاهیم چیس��ت؟ آیا ما میتوانیم بشر و حق را،
و نس��بت حق و بش��ر را به همان معنایی بگیریم که در فلس��فهها
و اندیشههای اومانیس��تی مدرن آمده است؟ آیا حق ،برساختهای
صرفا فرهنگی -تاریخی است و یا امری است که هویت آن با اراده
و خواس��ت آدمیان ش��کل میگیرد؟ و یا ذاتی اس��ت که بر انسان
چهره مینماید؟
دموکراس��ی لیبرال ،مفهومی محدود ب��ه حوزهی فرهنگی غرب
دارد .تئوریپ��ردازان این مفهوم ،انس��انهایی را که تربیتیافتهی
فرهنگهای غیرغربی هس��تند ،ش��هروند جامع��هی دموکراتیک
نمیدانند و حق رأیی برای آنها قائل نیس��تند .جان استوارت میل
در پای��ان قرن  ۱۹و پوپر در پایان قرن  ،۲۰حق رأی را مختص به
کسانی میدانند که در چارجوب اصول و روح مربوط به دموکراسی
لیبرال بیندیشند.
از نظر اس��توارت میل بهتری��ن نوع حاکمیت ب��رای مردم هند
دیکتاتوری اس��ت ،به ش��رط اینکه دیکتاتور همت خودش را برای
تغیی��ر فرهنگ آنها ص��رف کند و تغییر فرهنگی ه��م باید به این
نتیجه ختم ش��ود ک��ه آنها پای صندوق رأی ،رأی خود را منش��اء
و مب��داء ح��ق بدانند .یا پوپ��ر وقتی که در الجزای��ر ،عباس مدنی
رأی آورد و بر علیه او کودتا ش��د ،در مصاحبه با اش��پیگل در سال
 ۱۹۹۶برای دفاع از کودتا گفت وقتی که ش��ما اسلحه را به دست
عدهای دبستانی میدهید نتایجش این میشود .اما فرهنگ اسالمی
مردمس��االری دینی و جمهوری اسالمی چه قرائتی از حضور مردم
دارد؟
م��ردم حق را ایجاد میکنند یا مردم ب��ا ارادهی خود حق را به
عرصهی فرهنگ و تاریخ وارد میکنند؟
در فرهنگ دینی مردم عماد بر افراشته شدن خیام دین هستند
نه قوامبخش هویت و حقیقت دین.
مدارا نیز در فرهنگ معاصر غرب ،تفس��یر مناسب خود را دارد
و مبتنی بر نوعی پلورالیس��م معرفتی اس��ت که بر اساس نسبیت
فهم و حقیقت توجیه میشود ،حال آنکه مدارا در فرهنگ اسالمی
یک حقیقیت اس��ت که حتی نس��بت به کس��انی ک��ه حقیقت را
نمیدانن��د و ی��ا خالف آن عم��ل میکنند نیز باید رعایت ش��ود.
مفهوم توسعه هم قصهای بس دراز دارد .این مفهوم از دههی شصت
قرن بیس��تم به ادبیات علوم اجتماعی وارد ش��د و موضوع خود را
کش��ورهای غیرغربی قرار داد .تا پیش از این زمان ،مردمشناسان
به کش��ورهای غیرغربی میپرداختند و جامعهشناسان کشورهای
صنعتی را موضوع مطالعات خود معرفی میکردند .پرس��ش اصلی
نظریات توسعه این است که چرا کشورهای غیرغربی ،مثل جهان
غرب که جهان توس��عهیافته است ،نیس��تند؟ نظریهپردازان غربی
جه��ان توس��عهیافته را با مفاهی��م پایهی فرهنگ غرب ترس��یم
میکنن��د .جهان��ی که با غلب��هی آموزشهای غربی ق��وام و دوام
مییاب��د و بههمین دلیل آموزش با محت��وای غربی آن ،در میان
اهداف توسعهی پایدار ،اهمیت اول را پیدا میکند.
برخی از این نظریهپردازان مدعی هس��تند جهانی شدن معنای
مدرن توس��عه ،به ح��ذف دیگر فرهنگها منجر نمیش��ود ،بلکه
فرهن��گ غرب در اس��تمرار مکدونالدیزه ک��ردن عالم ،به جهانی
ش��دن هیچ منجر میش��ود .یعنی فرهنگ غ��رب ،در جغرافیای
جهان��ی خود نظیر مراک��ز خرید مدرن ،خانهه��ای خالی را برای
فرهنگه��ای دیگر ایج��اد میکند .لیکن این نظری��ات ،از جمله
ابزاره��ای نرم برای ح��ذف دیگر فرهنگها و هض��م آنها در متن
فرهنگ غرباند .زیرا دیگر فرهنگها و از جمله فرهنگ اس�لامی
ت��ا هنگامی ک��ه از منظر جهان مدرن به تفس��یر و بازخوانی خود
نپردازند در جداول جهانی شده هیچ قرار نمیگیرند.
م��ا ت��ا هنگامیکه هویت خ��ود را با تعریفی که اس�لام از خود
دارد میشناس��یم ،نمیتوانیم در نقش��های که فرهنگ غرب برای
توسعهی جهانی ترسیم میکند قرار بگیریم .بههمین دلیل برخی
از طرفداران توس��عهی مدرن ،قوت هویت در ایران را مانع بس��ط
برنامههای توسعه میدانند .مقتضی است که ما در قبال توسعهی
غربی هر چه سریعتر الگوی اسالمی ـ ایرانی خود را برای پیشرفت
ترس��یم کنیم و با این نقشهی راه ،در معاهدات بینالمللی شرکت
کنیم.

اقتصاد

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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گالیههای اقتصادی

خطرِ گریز از اولویتها

گالیههای اقتصادی و توصیههای رهبر انقالب اسالمی ،گویای
این است که سریال غفلت از مسأله اصلی هنوز ادامه دارد .اگر دیروز
و در برهه مذاکرات ،امی��د برخی بهجای «نقطههای امیدبخش
حقیقی» ،به «نقطههای خیالی» بود ،امروز نیز توجه به مس��ائل
مقطعی جایگزین مس��ائل اساسی شده اس��ت «که یکی از این
مسائل ،مسئلهی اقتصاد کشور است» .اما چرا اینگونه شده است؟
 .۱از آغ��از دور جدید مذاکرات هس��تهای که به برجام منتهی
ش��د ،حضرت آیتا ...خامنهای ضمن اع�لام عدم مخالفت خود
با مذاکرات و حمایتهای متعدد از تیم هس��تهای کش��ور ،بارها
گوش��زد کردند« :عالج مش��کالت کش��ور پیم��ودن راه اقتصاد
مقاومتی است؛ یعنی تکیه به درون» .البته این توصیه «معنایش
این نیس��ت که از امکاناتی که در بیرون هس��ت استفاده نکنیم؛
این دو حرف با هم اشتباه نشود .امیدمان را به بیرون از
ظرفیت
ّ
داخلی کش��ور ندوزیم» .اما از هم��ان ابتدای مذاکرات برخی در
داخل و خارج کش��ور در تبلیغ��ات و تریبونهای خود تصویری
از مذاکرات ،بازنمایی کردند که گویی مش��کالت اساسی کشور
قرار است از این طریق حل شود .با این نگاه ،مذاکرات هستهای
بهجای مسأله اقتصاد در اولویت قرار گرفت.
در این فضا بود که رهبر انقالب گفتند« :تا هروقت میخواهند
مذاک��ره کنند! من معتقدم باید دل را ب��ه نقطههاى امیدبخش
حقیقى سپرد ،نه به نقطههاى خیالى» اما با اجرایی شدن برجام
انتظار میرفت همه نگاهها و ظرفیتهای کشور به سمت اجرایی
شدن اقتصاد مقاومتی متمرکز شود.
حضرت آیتا ...خامنهای در اولین دیدار خود با هیأت دولت در
ش��هریور  ۹۲گفتند که «باید نگاه کنید ببینید اولویّتها چیست
 ...نمیش��ود یک اموری را ّ
معطل گذاشت تا یک کار دیگر تمام
متوجه میکند ،آن را
بش��ود ،لکن آنچه نگاه اصلی را به خودش ّ
بای��د پیدا ک��رد ».اما این توصیه رهبری انق�لاب مبنی بر اینکه
«مس��ائل تبلیغاتی و روزنامهای انتخابات ،مس��ئولین کشور را از
مسائل مس��تمر و دنبالهدار و اساس��ی غافل نکند» ناظر بر این
آسیب است که هنوز اقتصاد تبدیل به اولویت کشور نشده است.
موکول ش��دن تحقق سیاس��تهای اقتصادی و معیش��تی به
نتیجه مس��ائلی نظیر مذاکرات و انتخابات ،ثمرهای جز به تعویق
افتادن رس��یدگی به اقتصاد کش��ور و کاهش کارآمدی نخواهد
داش��ت .تجربه نشان داده که اگر ضعفهای اقتصادی را برطرف
نکنیم ،دش��منان ملت ایران باز هم در را بر این پاشنه خواهند
چرخاند.
 .۲مش��کل دیگری که در این زمینه وج��ود دارد ،تعریفها و
تلقیهای نادرس��ت از اقتصاد مقاومتی اس��ت .امروز با نگاهی به
اخبار و تحلیلهای اقتصادی ،موجی مش��تاق را میبینیم که به
دنب��ال روابط و گالیههای اقتص��ادی و توصیههای رهبر انقالب
اس�لامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند
هوایی ارتش ،گویای این اس��ت که سریال غفلت از مسأله اصلی
هن��وز ادامه دارد .اگر دی��روز و در برهه مذاک��رات ،امید برخی
بهج��ای «نقطههای امیدبخش حقیقی» ،به «نقطههای خیالی»
بود ،امروز نیز توجه به مس��ائل مقطعی نظیر انتخابات جایگزین
مس��ائل اساسی ش��ده اس��ت «که یکی از این مسائل ،مسئلهی
اقتصاد کشور است» .اما چرا اینگونه شده است؟
امروز با نگاهی به اخبار و تحلیلهای اقتصادی ،موجی مشتاق
را میبینیم که به دنبال رواب��ط و قراردادهای متنوع اقتصادی
و تجاری با کش��ورهای دیگر بوده و اینطور وانمود میکنند که
با این قراردادها میت��وان رونق اقتصادی را بهوجود آورد .صرف
نظر از ماهی��ت و محتوای این روابط اقتص��ادی و تجاری که تا
چه ان��دازه به نفع کش��ور و در چارچوب سیاس��تهای اقتصاد
مقاومت��ی میباش��د ،این نکته قابل تأمل اس��ت ک��ه آیا اقتصاد
مقاومتی تنها برونگرایی را تجویز کرده اس��ت؟ البته اس��تفاده
از ظرفیتهای بیرونی در جای خود بس��یار پس��ندیده است اما
آیا تعامالت خارجی س��تون فق��رات اقتصاد مقاومتی اس��ت یا
اینکه «س��تون فقرات اقتص��اد مقاومتی تولید داخلی اس��ت»؟
سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی متک��ی بر پنج عام��ل دانش و
فن��اوری ،عدالتبنیانی ،درونزایی ،برونگرایی و پویایی اس��ت.
اینکه چرا پس از اجرایی ش��دن برجام تنها ب��ر طبل قراردادها
و آمد و ش��دهای اقتصادی کوبیده میش��ود ،جای تعجب دارد.
تعجب از این جهت که با توجه به تجارب گذشته ،آیا مجددا به
بیرون دلبستهایم؟ «وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید
تا آنها بیایند اقتصاد ش��ما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن،
حد کم قانع نیس��تند .وقتی که
اقتص��اد را رونق بدهید ،آنها به ّ
شما نگاه میکنید به بیرون ،مواجه میشوید با یک مسئلهای مثل
کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرتهای مس��تکبر با همراهی ایادی
متأس��فانه به این نتیجه میرسند که قیمت
منطقهای خودشان ّ
نف��ت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برس��انند؛ ش��ما مواجه
میشوید با یک چنین مشکلی» .
در حالی که برای مقاومسازی اقتصادی کشور باید «منابع را به
سمت آنجایی هدایت کنید که باید هدایت کرد؛ یعنی به سمت
تولید؛ چه تولید کش��اورزی ،چه تولید صنعت��ی  ...ببرند منابع
کش��ور را به س��مت تولید ،نه به سمت وابس��تگی بیشتر ،نه به
سمت واردات» .برخی نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی میگویند
اگر تعامالت خود را با دنیا افزایش دهیم ،ریسک تحریم را برای
کش��ورهای دیگر ب��اال میبریم .اگرچه این موض��وع ،قابل بحث
و تامل اس��ت ،اما آیا دش��منی نظام س��لطه و آمریکا نسبت به
مل��ت ایران با درهمتنیدگی اقتصادی حل وفصل میش��ود؟ آیا
با گس��ترش روابط تجاری ،آمری��کا در موضوعاتی مانند ماهیت
انقالب اسالمی ،فلسطین ،بیداری اسالمی ،اهداف منطقهای و...
با ما همنظر میشود و یا کوتاه میآید؟
خیر؛ اینگونه نیس��ت« .وقتی شما اقتصاد خودتان را در درون
مقاوم کردید ،دیگران به جای اینکه شما را تحریم کنند ،میآیند
م ّنت ش��ما را میکشند؛ وقتی دیدند ش��ما از فشار اقتصادی ،از
تحری��م اقتصادی خم به ابرو نمیآورید ،عقبنش��ینی نمیکنید،
مجبور به قبول شکس��ت نمیش��وید ،آنوقت دیگر غلط میکنند
تحریم کنند؛ میفهمند که کار بیفایدهای است»
اگر نگاه و رفتار ما جهادی و انقالبی نباش��د این سیاس��تها
همچن��ان در ایس��تگاه اول خواه��د مان��د« .دش��من در موارد
زی��ادی از ضعفه��ای م��ا اس��تفاده میکند و «ضع��ف در اجرا»
یک��ی از ای��ن م��وارد اس��ت .بهج��ای جابهجای��ی اولویته��ا
ب��رای اج��رای سیاس��تهای اقتص��اد مقاومت��ی کم��ر همت
ببندی��م ک��ه مس��ائل گ��ذرا نباید «هم��هی حواسه��ا را پرت
کند».

محس��وب میشود« :نظام ما ،نظام س��رمایهداری نیست .نظام،
جمع ثروت ،به رونق اقتصادی و به مجموع در آمد ملی نگاه
به
ِ
ثروت چگونه به دس��ت
میکن��د و برای��ش مهم نیس��ت که این
ْ
میآید ،به دست کی میآید و چند درصد از مردم ،چگونه از آن
اس��تفاده میکنند .نظام اسالمی ،اینگونه نیست .نظام اسالمی
میفرمای��د« :بالع��دل قامت الس��موات واالرض ».اصل ،عدالت
است» .

اقتص�اد مقاومتی به عنوان «یک الگ�وی اقتصادی بومی
و علم�ی برآم�ده از فرهنگ انقالبی و اسلامی» در صورت
عملیاتی ش�دن در کش�ور چند هدف مهم و اس�تراتژیک
ِ
را پوش�ش میدهد .با پیادهس�ازی این الگو ۴
هدف «غلبه
بر همهی مش�کالت اقتصادی»« ،شکس�ت و عقبنش�ینی
«تحقق
دش�من در جنگ اقتصادی تمام عی�ار علیه ملت»،
ِ
اقتصادی متکی به دانش و فن�اوری ،عدالت بنیان ،درونزا
ضمن «حفظ دستاوردهای کشور
و برونگرا ،پویا و پیشرو»
ِ
در زمینهه�ای مختلف و تداوم پیش�رفت و تحقق آرمانها
و اصول قانون اساس�ی و سند چش�مانداز بیست ساله» به
دس�ت میآید .این  ۴هدف نه تنها ش�عاری نیس�تند؛ بلکه
اهدافی کامال قابل تحقق و در دسترس هستند.

 درونزایی و برونگرایی

درونزایی و بُرونگرایی در صحنهی عمل عالوه بر جوش��ش
استعدادها و توانمندیهای داخلی ،باعث «تعامل قدرتمندانه»ی
اقتصاد کش��ور با اقتصاد دیگر کشورها نیز میشود« :این اقتصاد
ظرفیتهای
درونزا اس��ت .درونزا اس��ت یعنی چه؟ یعنی از دل
ّ
خود کش��ور ما و خود مردم ما میجوش��د؛ رش��د این نهال و این
درخت ،متّکی اس��ت به امکانات کش��ور خودمان؛ درونزا به این
معنا اس��ت .ا ّما درعینحال درونگرا نیس��ت؛ یعنی این اقتصاد
مقاومتی ،به این معنا نیس��ت که ما اقتصاد خودمان را محصور
میکنیم و محدود میکنیم در خود کش��ور؛ نه ،درونزا اس��ت ،ا ّما
برونگرا اس��ت؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد ،با اقتصادهای
کش��ورهای دیگر با قدرت مواجه میش��ود » .نتیجهی این اتکاء
به ظرفیتهای مردمی و امکانات داخلی کش��ور در مس��یر رشد
درونزای اقتصادی این است که تکانههای بینالمللی نمیتواند
بر ای��ن اقتصاد تأثی ِر مخرب بگ��ذارد« :اقتصاد مقاومتی اقتصاد
درونزا اس��ت ،اقتصادی است که در داخل پایههای مستحکمی
دارد ک��ه تکانههای بینالملل��ی و جهانی و اقتصادی آن را از جا
درنمیبرد».

ب��ا نگاهی به ابعاد این الگو میتوان مولفههای مهم و اساس��ی
«ات��کاء به دانش و فناوری»« ،عدالتبنی��ان بودن»« ،درونزا و
برونگرا بودن» و «پویایی و پیش��رو بودن» را مورد اش��اره قرار
داد .ه��ر ی��ک از این مولفهها جامعیت ،انس��جام و کارآمدی این
«نس��خه»ی اقتصادی را افزایش داده و زمینهس��از دستیابی به
اهدافِ کالن میشوند.

 اقتصاد دانشبنیان

دهی اقتص��اد دانشبنیان براس��اس
دانشمح��وری و ش��کل ِ
محاس��بهای دقیق و مبتنی بر «واقعیت»های کشور مطرح شده
است .وجود نیروهای انسانی متخصص و شرکتهای دانشبنیان
از جملهی این واقعیتهاس��ت« :بیش از  ۳۱درصد جوان داریم؛
 ۲۵براب ِر اول انقالب دانشجو داریم ...ده میلیون دانشآموختهی
دانش��گاهها داریم؛ شصتوپنجهزار عضو هیئت علمی داریم که
بیش از ده برابر آن چیزی است که در اول انقالب وجود داشت؛
پنج هزار شرکت دانشبنیان داریم که االن هفدههزار متخصص
شبُنیان
و فعال در این شرکتها مشغول کارند » .شرکتهای دان 
ِ
ظرفیت عظیم نیروی انس��انی متخصص میتوانند در
با اتکاء به
آفرینی اساس��ی در
زمینهه��ای گوناگون فعال ش��ده و به نقش
ِ
اقتصاد کش��ور بپردازند« :بنده روی این ش��رکتهای دانشبنیان
تکیه میکنم ...شرکتهای دانشبنیان هم فقط مخصوص صنعت
نیس��ت؛ در صنعت ،در کش��اورزی ،در خدمات ،در نیازسنجی؛
جمع بش��وند ،نگاه کنند ببینند بنگاههای گوناگون اقتصادی به
چه چیزهایی نیاز دارند ،کمبودهایشان کجا است ،این را به آنها
ارائه بدهند» .

 پویایی و پیشرو بودن

  عدالت :مهمترین شاخص

از جمل��ه نق��اط تمای��ز الگ��وی اقتص��اد مقاومت��ی از دیگر
الگوه��ای اقتص��ادی توج��ه آن ب��ه موض��وع «عدال��ت» ب��ه
عن��وان «مهمتری��ن ش��اخص» اس��ت« :از هم��هی ای��ن
ش��اخصها مهمتر ،ش��اخص کلی��دی و مهم عدال��ت اجتماعی
است.
یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی
بههیچوج��ه قبول نداریم و معتقد به آن نیس��تیم .کش��ورهایی
هس��تند که شاخصهایش��ان خیلی خوب است ،مطلوب است،
رش��د اقتصادیش��ان خیلی باال اس��ت؛ لکن تبعی��ض ،اختالف

اقتصاد خان��واده دو جنبه اساس��ی دارد :اول؛ مدیریت درآمد
از طریق کس��ب روزی حالل و دوم؛ مدیریت هزینه ها از طریق
دس��تیابی به الگوی مصرف صحیح است .تالش کافی در جهت
دس��تیابی به منافع اقتصادی در صورتی که با یک س��ری اصول
همراه باش��د اقتصاد خانواده را س��الم و پایدار م��ی نماید .و در
نتیج��ه تاثی��ر علت و معلول��ی خانواده و اجتماع ،رش��د و رونق
خانواده س��بب ش��کوفایی و رشد اقتصاد کش��ور میشود .یکی
از مباح��ث مهم در زندگی ،ش��ناخت مبانی اقتص��اد خانواده و
پرهیز از افراط و تفریط در امور مالی و اقتصادی اس��ت .اقتصاد
خان��واده تنها محدود ب��ه خانوادههای مرفه و ثروتمند نیس��ت.
ای��ن علم برای اقش��ار کمدرآم��د که اتفاقاً دخل و خرجش��ان
همخوانی ندارد ،کاربردهای بیش��تری خواهد داش��ت .از نکات
قابل توجه در اقتصاد خانواده این اس��ت ک��ه افزایش درآمد ،به
معنی بهبود معاش خانواده نیس��ت بلکه افزایش درآمد افزایش
هزینهها را ب ه دنبال خواهد داش��ت بلکه مدیریت هزینههاس��ت
که هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار میکند .خانوادهها
نمیتوانند هنگام مواجهه با کمبود بودجهشان یک متمم بودجه
بیاورن��د و هزینههای اضافی را حذف کنن��د ،بنابراین باید قادر
باشند هزینهها را مدیریت کنند.

 ضرورت بحث

آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد میکند ،وجود ارتباطات
درونی بین نقشهای شغلی و خانوادگی است .با این وجود نباید
فعالیتهای اقتصاد خانواده را ش��وخی و سرگرمی دانست بلکه
جدی��ت و برنامهریزی دقیق آنه��ا را پیگیری کرد .این
بای��د با ّ

این چهار هدف شعاری نیست

طبقاتی ،نبود عدالت در آن کش��ورها محس��وس اس��ت؛ ما این
را بههیچوج��ه منطبق با خواس��ت اس�لام و اه��داف جمهوری

اس�لامی نمی دانیم » .توجه به عدالت به عنوان اصلی بنیادین
اساس��ا نقطهی تمایز نظام اس�لامی با نظام س��رمایهداری هم

نقش اقتصاد خانواده در رونق اقتصادی کشور

بدان معناس��ت که تمام اعضای خانواده موظفند از سیاستهای
اقتص��ادی خانواده در جهت پیش��برد اه��داف آن تبعیت کنند.
مدیری��ت اقتص��ادی خانواده در ش��رایط عادی باید بر اس��اس
می��زان درآمدهای هر یک از اعض��ای خانواده و هزینهها تنظیم
ش��ود .همان طور که در خان��واده ،والدین باید مدیریت عاطفی،
روان��ی و اجتماعی را اعمال کنند ،در بحث هزین ه کردن و ایجاد
تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است .چنانچه رونق
و ش��کوفایی اقتصادی ،رش��د و ترقی خان��واده را در پی خواهد
داشت« .کسب درآمد حالل» و «مدیریت هزینهها و مخارج» دو
گزاره اساسی اقتصاد خانواده است .در متون اسالمی به ویژه در
مباحث اخالقی عرفانی موضوعی به نام «زهد» بیان شده است.
که متأس��فانه تعبیر نادرس��ت برخی از افراد آن را مترادف ترک
دنیا و بس��نده کردن به امور ناچیز ما ّدی تعریف کرده اس��ت! و
حال آن که در احادیث و سیره معصومان« :زهد ،به معنای عدم
دلبستگی به دنیا و مظاهر ما ّدی آن است».
اقتص��اد خانواده نقش مهمی در اقتصاد کش��ورها دارد .بخش
قاب��ل توجهی از کس��ب و کاره��ای موجود بر پای��ه مدیریت یا
مالکیت خانوادگی اس��توار اس��ت ،به طوری که حدود نیمی از
تولید ناخالص ملی از طریق این کس��ب و کارها تأمین میشود.
اما تصور و باور اکثر ما از اقتصاد خانواده چیست؟ شیوه مدیریت
اقتص��ادی خانوادهها ام��روزه بخش عمدهای از هوی��ت آنان را
تش��کیل می دهد .آنچه باعث حفظ و رونق اقتصاد خانوادهها و
به تبع آن اقتصاد کش��ورها می گردد ،آموختن این مطلب است
که چگونه با کس��انی که به آنها عالقه و ارتباط عاطفی داریم،

ارتباطات مالی سالم و مناسبی داشته باشیم .شاید این کار ساده
به نظر برسد اما در واقع چندان هم ساده نیست .اقتصاد خانواده
و مدیری��ت آن؛ آنچه به راس��تی اقتصاد خان��واده را منحصر به
ف��رد می کند وج��ود ارتباطات درونی بین نقشهای ش��غلی و
خانوادگی اس��ت ،یعنی رابطهای که به طور معمول و در غیر از
مباحث اقتصادی خانواده یافت نمی ش��ود .درک این ارتباطات
درونی را می توان شاه کلید سالم سازی اقتصاد خانواده دانست.
نگرش سیستمی درک روشنی از تأثیر متقابل دو سیستم فرعی
خان��واده و اقتصاد را بر یکدیگر و ب��ر محیط ارائه می دهد .باید
باور داش��ت که اقتصاد خانواده یک فعالیت جدی و رسمی است
نه تفنن و س��رگرمی .این بدین معنا نیست که شما نمی توانید
یا نبای��د ارتباطی عاطفی با فعالیت های مرب��وط اقتصاد برقرار
کنید ،بلکه موضوع اصلی این است که برای تأمین هزینه ها ،به
اقتصادی حالل ،سودآور و موفقیتآمیز نیاز است .مهمترین نکته
در اقتصاد خانوار و مدیریت اقتصادی خانواده بیش��ک دستیابی
ب��ه الگوی صحیح مصرف (ب��رای مدیریت هزینه ها) و برقراری
سیس��تم درآمدی مناسب و حالل (برای مدیریت درآمد) است.
مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید بر اساس میزان
درآمده��ای هر یک از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم ش��ود.
همان طور که در خان��واده ،والدین باید مدیریت عاطفی ،روانی
و اجتماعی را اعمال کنند ،در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل
بی��ن دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت اس��ت .هر خانواده بنگاه
اقتصادی کوچکی تلقی ش��ده است که نیاز به مدیریت بر منابع
دارد .صرف��ه جوی��ی ،قناعت و پرهیز از تجملگرایی و چش��م و

اقتصاد مقاومتی صرفا نس��خهای برای ش��رایط و مقطع فعلی
نیس��ت .ای��ن الگو قابلیت اج��را در بلندمدت و حل مش��کالت
س��اختاری اقتصاد ایران را داراست[« :اقتصاد مقاومتی] مربوط
به وضع کنونی و ش��رایط کنونی کش��ور نیس��ت ،این یک تدبیر
بلندم��دت ب��رای اقتصاد کش��ور اس��ت؛ میتواند اه��داف نظام
جمهوری اس�لامی را در زمینهی مسائل اقتصادی برآورده کند؛
میتواند مش��کالت را برطرف کند؛ درعینحال پویا هم هس��ت؛
یعنی ما این سیاستها را به صورت یک چهارچوب بسته و متحجر
ندیدهایم ،قابل تکمیل اس��ت ،قابل انطباق با ش��رایط گوناگونی
اس��ت که ممکن اس��ت در ه��ر برههای از زمان پی��ش بیاید؛ و
عم ً
ال اقتصاد کش��ور را به حالت "انعطافپذیری" میرساند » .در
جمعبندی موضوع توجه به این نکته نیز مهم اس��ت که اقتصاد
مقاومت��ی به عنوان الگویی بومی و ایرانی -اس�لامی در حوزهي
اقتصاد قابلیت حل مش��کالت اقتصادی و معیشتی مردم را دارد
به شرط آنکه نخبگان ،کارگزاران و مدیران کشور «مسیر غربی»
یا «مسیر شرقی» را راه پیشرفت ندانسته و مسیر مبتنی بر اصول
و نیازهای ایران اسالمی را برای حل مشکالت در پیش گیرند:
«مس��ی ِر پیش��رفت ،مس��یر غربی نیس��ت ،مس��یر منسوخ و
شرق قدیم هم نیست .بحرانهائی که در غرب
برافتادهی اردوگاه
ِ
اتفاق افتاده است ،همه پیش روی ماست ،میدانیم که این بحرانها
گریبانگیر هر کش��وری خواهد ش��د که از آن مسیر حرکت کند.
مشخص ایرانی اس�لامی خودمان را در
پس ما بایس��تی مس��ی ِر
ِ
پیش بگیریم» .

هم چش��می از ملزومات اجرای مدیریت اقتصادی خانواده ها و
تضمین کننده موفقیت آن است.

 الگوی پیشرفت و توسعه در اقتصاد خانواده:

اگر بخواهیم اقتصاد خان��واده خود را بر مبنای اصول دینی و
علمی دوام و قوام بخش��یم می بایس��ت به راهکارهای زیر توجه
داشته باشیم:
 -۱برنامه ریزی بلندمدت  -۲کسب مشاوره صحیح اقتصادی
 -3ارتقاء س��طح دان��ش و آگاهی اقتصادی خان��واده  -4تعامل
مناس��ب بین اعضای خانواده  -5اهتم��ام و توجه به آموزههای
دینی  -6تقید به پرداخت خمس و زکات و وجوهات شرعی

 نقش فرزندان در اقتصاد خانواده:

بخش مهمی از مسائل اقتصادی خانواده آموزش و تربیت رفتار
صحیح اقتصادی به فرزندان است .از آنجایی که هدایت فرزندان
در مسیر شناخت مسائل ،مشکالت ،کمبودها و محدودیت های
اقتص��ادی خانواده ها می تواند در اصالح رفتار مالی و همچنین
واقعی��ت نگری آنان نق��ش مهمی ایفا نماید .نق��ش کودکان و
فرزندان به عنوان یکی از مص��رف کنندگان عمده در خانودهها
از یک س��و و همچنین جایگاه آنان در آتیه اقتصاد خانواده ها از
سوی دیگر لزوم توجه به آموزش صحیح و هدایت آنان را ایجاب
می نماید .با رهبری صحیح و بجا در اقتصاد خانواده ،خصوصیات
جمعگرایی ،صداقت ،دلسوزی ،صرفهجویی ،مسئولیتپذیری و
دیگر خصوصیات مثبت رش��د و پرورش مییابد .در این راس��تا
آموزش اقتصاد به فرزندان به دو گونه مس��تقیم و غیرمس��تقیم
صورت می گیرد.
بخش غیرمس��تقیم و بسیار مهم ،روش و نوع عملکرد والدین
اس��ت که خواه ناخواه به فرزندان منتقل میشود .مادران مدیر،
قانع و صرفه جو،فرزندانی قانع و مدیر تربیت می کنند و مادران
اس��راف کار و تجم��ل گرا فرزندانی تنوع طل��ب و مصرفزده به
جامع��ه تحویل می دهند .بنابر این اولین گام در آموزش مهارت
ه��ای اقتصادی به فرزندان  ،تصحیح عملکرد والدین اس��ت .در
شیوه دوم ،والدین یا مربیان به گونهای مستقیم عمل می کنند.
برای مثال درباره مسایل اقتصادی با فرزندان گفتگو میکنند یا
در هنگام خری��د تذکرهای الزم و آموزشهای ضروری را به آن
ه��ا می دهند و در خانه در مورد مص��رف آب ،برق ،موادغذایی،
نگهداری وسایل و…امر و نهی می کنند .در خانواده زنان قادرند
برای اس��تفاده بهینه از امکانات موجود و به ویژه مصرف درست
انرژی با مدیریت صحیح خود وضعیت مصرف را تعدیل و سامان
بخشند.

 نتیجه گیری

اقتصاد خان��واده دو جنبه اساس��ی دارد :اول؛ مدیریت درآمد
از طریق کس��ب روزی حالل و دوم؛ مدیریت هزینه ها از طریق
دس��تیابی به الگوی مصرف صحیح است .تالش کافی در جهت
دس��تیابی به منافع اقتصادی در صورتی که با یک س��ری اصول
همراه باش��د اقتصاد خانواده را س��الم و پایدار م��ی نماید .مث ً
ال
اگر بچهها از محل عایدی خانواده خود اطالعی نداش��ته باشند
و ع��ادت کنند صرف��اً نیازمندیهای خود را مرتفع س��ازند و به
خواستههای سایر اعضای خانواده بیاعتنا باشند در بازده زمانی
کوتاه��ی تبدیل به مصرفکنندگان حریصی تبدیل می ش��وند
ک��ه بعدها میتوانند هم برای خ��ود و هم برای جامعه زیانهای
جبرانناپذی��ری به بار بیاورند .از طرف دیگر ،اگر والدین تنها در
این اندیش��ه باشند که فرزندشان خوب بخورند ،خوب بپوشند و
در یک کالم همه چیز داشته باشند ،در عین حالی که خود را از
ضروریترین چیزها محروم می سازند ،ناآگاهانه توقعات فرزندان
را باال می برند .آنان از نیازهای والدینشان بیاطالع مانده و تنها
راه ارضای امیال خود را خواهند شناخت .بر این اساس شایسته
اس��ت همواره در اقتصاد خانواده جایگاه مناسبی برای آموزش و
ارتقاء س��طح آگاهی و آمادگی فرزندان جهت مواجهه با مسائل
مالی و اقتصادی در نظر گرفته شود.

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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اقتصاد مقاومتی
راهبرد اقتصادی

اقتصاد مقاومتی ،مسیر حل
مشکالت مردم

اواخر س�ال  1392رهبر انقالب سیاس�تهای کلی اقتصاد
مقاومت�ی را ابلاغ نمودند و چند روز پس از آن در جلس�ه
تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،در بیانی تامل برانگیز
تصری�ح کردند« :اقتصاد مقاومتی مرب�وط به وضع کنونی و
ش�رایط کنونی کشور نیست ،این یک تدبیر بلندمدت برای
اقتصاد کش�ور اس�ت و هر کس در این زمین�ه اقدام بکند
مصداق عمل صالح است».
تاریخ رش�د و س�قوط کش�ورها به ما میگوی�د که هیچ
مل�ت مقت�دری اقتصادش را صرف�ا با بازگذاش�تن درها بر
روی ش�رکتهای خارجی ره�ا نکرده اس�ت .ملتهای مقتدر
همگی سیاس�تهای فعاالنهای را برای توانمند کردن اقتصاد
داخلی در بخش�های هدف و راهبردی داشتهاند و بعد از آن
با آمادگی وارد رقابت بینالمللی ش�دهاند .کش�ورهایی که
ب�دون توانمندی تولید داخل ،عرصه اقتصاد داخلی را برای
بازیگران خارجی خالی کردهاند ،به س�رعت با یک ش�وک
خارجی از پا درآمدهاند.

یک��ی از مهمترین مطالبات مردم از دولتها ،حل مش��کالت
معیش��تی و اقتصادی است .بیشک مردمی که در سرد و گرم و
باال و پایین روزهای این انقالب پای جمهوری اسالمی خودشان
ایس��تادهاند بیش از هر ملتی حق دارند تا حل این مشکالت را
مطالبه کنند .مطالباتی که تنها راه تحقق آن از مسیر اقتصادی
قوی و پویا میگذرد.

  عامل افزایش قدرت ملی

کلید ،اقتصاد مقاومتی

راهبرد کالن رهبر معظم انقالب برای حل مشکالت کشور
کشورهای جنوب شرق آسیا در مدت  20سال قبل از بحران
 ،1997بهترین مناس��بات تجاری و مالی را با شرکتهای غربی
و س��رمایهگذاران خارجی داش��تند .سرعت رش��د اقتصاد این
کش��ورها باعث ش��د تا رس��انهها آنها را معجزه آسیا یا ببرهای
آس��یا بنامند .اما فراموش کردند که در شرایط روابط اقتصادی
بدون محدودیت باید بیشتر از گذشته مراقب وابستگی به سایر
کش��ورها به دلیل نحوه حضور خارجی ها در اقتصاد بود و نباید
اس��اس تولید ملی را به عناصر خارجی تکی��ه داد .اینگونه بود
ک��ه وقتی بحران در اقتصاد تایلند آغاز ش��د و س��رمایهگذاران
خارجی از کش��ورهای همس��ایه نیز بیرون رفتند ،ناگهان تمام
اقتصاد دچار بحران ش��د ،بورس و بعد بانکها و سپس نرخ رشد
اقتصادی س��قوط کرد و بدهی های خارجی سر به فلک کشید.
این سرنوش��ت خوش بینی مفرط به اقتصاد بازار آزاد و وابسته
کردن پایههای تولید ملی به بیرون بود.
از این رو مقاومسازی اقتصادها با تکیه بر توان داخلی ،حتی
برای کشورهایی که موضع مستقلی در قبال نظام سلطه ندارند،

به یک ضرورت تبدیل شد .چه رسد به جمهوری اسالمی ایران:
«احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کش��ورهای دیگر است؛
اوالً به همان دلیل مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ یعنی ارتباط
ب��ا اقتصاد جهانی متالط��م .ثانیاً خصوصیتی که م��ا داریم؛ ما
بهخاطر استقاللمان ،بهخاطر عزتمداریمان ،بهخاطر اصرارمان
بر تحت تأثیر سیاس��تهای قدرتها ق��رار نگرفتن ،مورد تهاجم و
سوء نیت هم قرار داریم».
با چنین برداش��تی از ش��رایط اقتصاد کش��ور و دنیا و موضع
استقاللی جمهوری اسالمی ،مقاومسازی اقتصاد یک دستور کار
اس��تراتژیک برای کشور است ،فارغ از آنچه که نتیجه مذاکرات
هستهای خواهد بود.
برخ�لاف تصورات س��اد ه اندیش��انه قرن هجدهم��ی درباره
تج��ارت آزاد و سیاس��ت دره��ای باز ،جدیدتری��ن دیدگاههای
علم��ی اقتصادی ب��ر پایه رقابت ملتها در صحنه اقتصاد اس��ت.
اقتصادی که به چی��ن ،آمریکا ،هند ،برزیل یا اتحادیه اروپا این
ت��وان را میدهد که هم پیام فرهنگی خود (در قالب محصوالت

و س��بک زندگی) را صادر کنند و هم توان چانهزنی دیپلماتیک
خود را باال ببرند .جالب اس��ت که بدانیم در همین روزها ،حتی
اقتصادهای بسیار باز که دادوستد هنگفتی با آمریکا دارند ،مانند
چین ،همزمان با تسخیر بازار غرب توسط محصوالت چینی ،به
دنبال کاهش وابستگی غذا و انرژی خود از غرب و کاهش سهم
دالر در اقتصادشان هستند.
به همین دلیل اس��ت که برخ�لاف تصور اولیه ،توافق یا عدم
توافق هستهای نباید تغییری در اولویت مقاومسازی اقتصاد ایران
ایجاد کند .آسیب پذیر نبودن اقتصاد ایران نسبت به بیرون (چه
به دلیل وابس��تگی درآمد ارزی دولت به نفت یا وابستگی تولید
و مصرف ما به واردات) اصلی است که زمان نمیشناسد .درست
به همین دلیل اس��ت که رهبر انقالب ف��ارغ از نتیجه مذاکرات
هس��تهای اقتصاد مقاومتی را برای کش��ور تجویز میکنند و از
آن ب��ه «کلید حل مش��کالت» تعبیر میکنن��د :از بُن دندان به
مسئلهی اقتصاد مقاومتی باید باور آورد؛ باور کنیم که کلید ّ
حل
مشکالت کشور در داخل است .از همه اشارات فوق صریحتر آن

که :کلید ّ
حل مشکالت اقتصادی ؛ در داخل کشور است.
اما اص��ل در این راهبرد کالن برای کش��ور چیس��ت؟ بنا به
تعبیر رهبر انقالب« ،ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض
کردیم ،عبارت اس��ت از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق
همتها
متوجه به این مسئله شد ،کار و کارگر ارزش
ّ
پیدا کرد و ّ
پیدا میکند ،اش��تغال عمومی (بیش��تر) و بی��کاری بتدریج کم
میشود .اساس کار ،مسئلهی تولید است».
در تاریخ انقالب اس�لامی رهبر انق�لاب یکبار دیگر هم یک
توصیه راهبردی اقتصادی به مس��ئوالن داش��تهاند« :من هفده
هج��ده س��ال قبل ب��ه دولتی ک��ه در آن زمان س��ر کار بود و
به مس��ئوالن گفت��م کاری کنید که ما هر وق��ت اراده کردیم،
بتوانی��م د ِر چاهه��ای نفت را ببندیم.
آقایان به قول خودش��ان
ِ
«تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر میشود؟!» به آن هشدار
عمل نش��د و در نتیجه تحریمها برای اقتصاد کش��ور مشکالت
ج��دی ایجاد کرد .با این همه آیا تاریخ در خصوص این راهبرد
تکرار خواهد شد؟

مسير پيشرفت با اقتصاد مقاومتي هموار ميشود

بررسي مختصات و ضروريات اقتصاد مقاومتي
دكتر ساس��ان شاه ويسي تحليلگر مسائل اقتصادي است.
ایش��ان اقتصاد مقاومتي را بهترين تعبير و درستترين واژه
براي تدبير اين روزهاي اقتصاد ايران ميداند.
 آق�اي دكت�ر در روزه�اي اخيرك�ه مس�ئله اقتصاد
مقاومت�ي ب�ه صورتي كام ً
ال پررنگ توس�ط مق�ام معظم
رهبري مطرح شد ،بسياري از مردم و كارشناسان شروع
به تعاريف مختلفي از اين نوع اقتصاد كردند ،تعريف شما
از اين نوع اقتصاد چيست؟
اگر بخواهيم تعريف مش��خصي از اقتص��اد مقاومتي بيان
كني��م ضرورت دارد ك��ه ارزيابي درس��تي از زمان ،مكان و
موقعيت پديده اقتصاد ملي جمهوري اسالمي ايران و پديده
اقتصاد در نظام بينالملل داش��ته باشيم و بعد ضرورتهاي
تاريخي و س��پس نگاه راهبردي مقام معظ��م رهبري را به
عنوان الزام به اين تعريفات اعم از سطح و زمان اضافه كنيم
تا بعد به اين نتيجه برس��يم كه يك فضا يا شرايط جديدي
حاكم ش��ده كه ب��ا توجه به تعاريفي ك��ه در فيزيك مطرح
ميشود قابل قياس است .در واقع مقاومت در جايي پديدار
ميشود كه فشاري ايجاد شده باشد.
 آیا بر اين اس�اس فضا به گون�هاي حركت ميكند
كه شرايط نظامي (مليتاريزه كردن) و مقاومتي شود؟
ببيني��د نهايتاً اگر م��ا اقتصاد را به عن��وان اقدام و عملي
براي ايجاد معيش��ت و رفع نيازهاي معيشتي برقرار كنيم،
در ش��رايط تاريخي و با توجه به قابليتهاي نظام بينالملل
و مهندس��يهاي م��ورد نياز آن و حت��ي روابط جديدي كه
مبتني بر مليتاريزه ش��دن اس��تراتژيهاي موجود در سطح
جهان اس��ت ،به نظر ميرسد به هرحال فضا به شكلي است
ك��ه بايد مقاومت كرد و قطع��اً اين مقاومت بايد به اندازهاي
حس��اب شده باشد كه بتواند جلوي فش��ار را بگيرد وگر نه
ديگر نميتوان به آن مقاومت گفت.
همين تعاريف س��اده را كه كنار هم قرار ميدهيم ،به نظر
ميرسد كه ديدگاه مقام معظم رهبري معطوف به اين نكته
اس��ت كه اقتصاد ملي جمهوري اسالمي ايران صرفنظر از
يك دوره يكصد س��اله گذش��ته كه اتكا به درآمدهاي نفتي
داشته و صرفنظر از حدود  ۷۳يا  ۷۴سال نظام برنامهريزي
وارداتي غرب كه چالشهاي مختلف و بنياديني را در حوزه
اقتصاد اس��تقاللي براي آن پديدار و توليد اس��تقاللي آن را
تبدي��ل به اقتصاد و توليد اس��تعماري ك��رده ،يك ضرورت
تاريخ��ي را پيش روي خود دارد كه ش��رايط به وجود آمده
بعد از انقالب اس�لامي كه تبليغات مختلفي براي جلوگيري
از شكوفايي و رشد و توسعه ،پايداري و مانايي و حتي ايجاد
ظرفيته��اي بزرگتر در كش��ورهاي منطق��ه و فرامنطقه
صورت گرفت را تا حد زيادي درمان كند.
 اين تبليغات در دستهبنديهاي مربوط به اقتصاد
چه مواردي را شامل ميشد؟
از مهمترين آنه��ا ايجاد تحريمهاي اقتصادي و جلوگيري
از رواب��ط مؤثر اقتص��ادي بود كه البت��ه در قالبهاي بحث
تحري��م ميتواند مانن��د توقيف ،بايك��وت ،تحريمهاي مالي
مبتني بر جلوگيري از روابط بر اس��اس ساختارهاي موجود
نظ��ام بينالملل در حوزه خدم��ات و عمليات مالي و بانكي
صورت گيرد.
ثروت ،توليد ارزش ،به حركت درآوردن چرخهاي جامعه،
ايج��اد ظرفيته��اي اقتص��ادي جامعه ،زندگ��ي بهتر و به

عبارت��ي براي ايجاد ي��ك دولت ،رف��اه اجتماعي مطلوب و
مبتني بر مقتضيات اس�لامي بايد عملياتي شود اما در عين
حال بايد مدلها و نگاه و برنامه ريزيهاي خود را آن جايي
كه به عنوان گلوگاه اس��ت و ميتواند تهديد يا نقطه ضعف
ما ش��ود بيش از قبل مديريت كنيم تا ظرفيتهاي جديدي
براي آنها به وجود بيايد و با اس��تفاده از تقويت شاخصهاي
انس��اني و ملي خودم��ان كه مقام معظم رهب��ري از آن به
عنوان حمايت از كار و س��رمايه ايران��ي تعريف فرمودند به
سمت بنياني كه مقاومت را پديدار كنيم حركت نماييم.
 يعني در حال حاضر اس�تفاده از ش�رايط به وجود
آمده جهت حركت به س�مت اقتصاد مقاومتي براي ما
نوعي فرصت محسوب ميشود؟
بل��ه ،قطعاً ك��ه به ش��كل درونزا ن��ه تنه��ا قابليتهاي
پاس��خگويي به نيازها و مطالبات ملي را در بر ميگيرد بلكه
به شكل سيستماتيك قابليت افزايش برونزايي را در درون
خود پديدار خواهد كرد .به عبارت ديگر نه تنها اين اقتصاد
ملي زمينگير نخواهد ش��د بلكه چه بسا ميتواند خود را در
اندازههاي رشد اقتصادي و اندازه مطلوبيت در شاخصهاي

توسعه اقتصاديدر مسير پيشرفت ارتقا دهد.
اي��ن مدل ك��ه كاركردش بر خالف تقريباً تمام كش��ورها
و قلمروهاي اقتصادي يك پديده جديد اس��ت با اس��تفاده
از قابليته��اي موجود شناس��ايي واقعيتها ،درك دقيق از
اتفاقاتي كه در محيط پيرامون خود و درون سيس��تم خود
با يك نق��د منطقي به وجود ميآورد حركت پر س��رعت و
شتابندهاي را در مسير تحقق آرمانها ايجاد ميكند.
 ب�ه نظر ميرس�د در برخ�ي از ادوار تاريخ بعد از
انقالب اسالمي اين اتفاق افتاده است؟
رتبه اقتصادي كش��ور در آن زمان  ۵۶بود و در ش��رايطي
ك��ه چيزي حدود  ۵ميليون بش��كه نفت صادر ميكرديم و
جمعيت كشورمان تقريبا يك دوم جمعيت امروز بود و البته
تنشها و چالشهاي بزرگ امنيتي و پيراموني را نداش��ته و
با قدرتهاي فرامنطقهاي روابط حس��نهاي داش��تيم و يك
جنگ بزرگ هشت ساله را هم پشت سر نگذاشته بوديم.
با اين ش��رايط اگر نگاه كنيم بعد از س��ي و چند سال ،با
راهبردهاي��ي كه از جايگاه رهبري چه در زمان حضرت امام
خميني(ره) كه حركت به سمت خودباوري ،استقالل طلبي

و اعتماد به س��رمايههاي ملي و درون سيس��تمي كشور را
پديدار كردند ت��ا امروز كه ما در جايگاه هفدهم جهان قرار
داريم شرايط بسيار متفاوت بوده است.
در س��ال ۵۶و  ،۵۷س��ه دهم اقتصاد جهاني در اختيار ما
بود و اين در حالي اس��ت كه امروز به جرئت ميتوان گفت
كه بي��ش از دو درصد از اقتصاد جهاني متعلق به جمهوري
اسالمي ايران است و بس��ياري از ظرفيتهاي راهبردي در
اين منطقه تعريف شده است.
بع��د از حدود يكصد س��ال و با راهبرده��ا و مقاومتي كه
جمهوري اسالمي ايران توانسته است از خود بروز دهد تقريباً
ظرفيتهاي اساس��ي و بنيادين جهان در منطقه خاورميانه
و خليجفارس به عنوان يك فاكتور اثرگذار نه تنها در سطح
كش��ورهاي پيراموني و منطقه بلكه در س��طح فرامنطقهاي
درحال تبديل ش��دن به يك الگوي متمايزكننده اقتصادي
اس��ت و لذا اين اتفاقات و ضرورتهايي كه در شرايط زماني
و مكاني براي ايران به وجود آمده است موجب شد كه مقام
معظم رهبري به صورتي بس��يار هوشمندانه يك واژه بسيار
پ��ر مغز و بزرگ و در عي��ن حال مختصر و كوچك را افاضه
فرمايند كه تحت اقتصاد مقاومتي عنوان شده است.
آق��اي دكتر پس م��ا ميتوانيم از صحبتهاي ش��ما اين
نتيج��ه را بگيريم ك��ه اقتصاد مقاومتي اقتص��اد تحريمي و
كوپني نيس��ت ،اقتص��ادي مبتني بر تولي��د و خودكفايي و
يك الگ��وي خيلي خوب از انواع اقتصادهايي اس��ت كه در
كشورهاي مختلف در زمان بحران اتفاق ميافتد.
مشخصاً اقتصادهايي كه به سمت سيستم كوپني حركت
كردهاند ،بر اس��اس مس��ائلي از قبيل منابع در اختيار بسيار
كم و توقعات ،انتظارات و نيازها بسيار زياد بود .لذا ضرورت
داشت براي تعادلسازي بين آنچه وارد بازار ميشود و آنچه
قرار است خارج ش��ود ،ظرفيتهايي تعريفشود كه عمدتاً
اقتصادهاي سوسياليس��تي مبتني بر ظرفيتهاي اشتراكي
كردن منابع س��عي كردهاند يك سيس��تم كوپني را تعريف
كنند و بسياري از كشورها براي دورههاي مشخص آمدهاند
و آن را تعريف كردهاند.
در كش��ور ما نيز در ايام دفاع مق��دس و دهه اول انقالب
ب��ه جهت عدم تعادل در عرضه و تقاضاي بازار و با توجه به
اينكه كشور به شدت مصرفزدگي را دردهه  ۵۰دنبال كرده
بود ،ضرورت داش��ت از اين مديريت و تجارب آن نسبت به
ساير كشورها استفاده كنند و قطعاً اقتصاد مقاومتي اقتصاد
كوپني نبوده است.
در خصوص اقتصاد تحريمي به نظر ميرس��د صرفنظر از
اينكه به تحريمها در منش��ور ملل مس��تقيماً به عنوان يك
تغيي��ر وضعيت آن هم در يك قالب يكجانبه و در ش��رايط
بس��يار محدود كه حركت آن به س��مت س��لب حقوق بشر
و انس��انهايي كه در قلمرو سياسي زندگي ميكنند ،اشاره
ت هر كشور ميتواند ،اندازههاي اقتصادي و روابط
نشده اس 
خود را تغيير دهد.
بنابر اين اتفاقي كه قرار اس��ت در اقتصاد مقاومتي بيفتد
اقتصاد تحريمي نيس��ت بلكه يك ضرورت تاريخي اس��ت،
زيرا ما حدود س��ي و چند سال است كه اقتصاد تحريمي را
تحمل ميكنيم و آنچه امروز برجستهتر ميشود خودباوري
و پافشاري بر اين نكته است كه ملت ايران ميتواند  ۱۱برابر
متوسط سرعت جهان توليدات علمي داشته باشد.

از س��وی دیگ��ر عوامل��ی چون جمعیت ،مس��احت کش��ور،
ق��درت نظامی ،دارا بودن اهداف و عمق اس��تراتژیک ،و توانایی
اقتص��ادی از جمله عوامل مهم افزایش یا کاهش «قدرت ملی»
اس��ت .جمهوری اسالمی به برکت اس��تعداد طبیعی خدادادی
و همچنین بر مبنای سیاس��تهای راهبردی نظام در بس��یاری
از زمینههای یادش��ده دست برتر را نس��بت به سایر کشورهای
منطقه دارا است ،اما متأسفانه همچنان در عرصهی اقتصادی با
اشکاالت و ضعفهایی مواجه است .بههمین دلیل رهبر انقالب،
ب��ا درایت کامل از اوضاع داخلی و خارجی ،نقطهی تمرکز نظام
را بر افزایش «توان اقتصادی» کش��ور نهاد و بر همین اس��اس،
از چندی��ن س��ال پیش ،نامگذاری س��الها را نی��ز حول محور
موضوعات اقتصادی قرار دادهاند و امس��ال نیز خواس��تار «اقدام
و عمل» متناس��ب با سیاس��تهای «اقتصاد مقاومتی» شدهاند.
ک��ردن همین سیاس��ت اقتص��اد مقاومتی،
چراک��ه «با دنبال
ِ
بهمعنای عملی مس��ئله و اقدام عملی موضوع ،میتوانیم کشور
را مصونیتس��ازی کنیم؛ میتوانیم مصونیت بدهیم کشور را تا
دیگر در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند
توجهی
کرد ...اگر اقتصاد مقاومتی شد ،تحریم دشمن تأثیر قابل ّ
نخواهد کرد» .

  انتظار بهحق مردم از حاکمیت و دولت

از طرف دیگر ،ش��اید بتوان گفت مهمترین انتظاری که مردم
از دولتها دارند ،حل مشکالت معیشتی و اقتصادی آنها است.
«انتظ��ار بهح��قّ مردم ما این اس��ت که از یک اقتصاد ش��کوفا
وضعیت
برخوردار باش��ند ،رفاه عمومی باشد ،طبقهی ضعیف از
ّ
غیرقابلقبول خارج بش��ود ،از مش��کالت نجات پیدا کند؛ اینها
انتظارات مردم ما است و این انتظارات بهحق است».
در این راه ،وظیفهی اصل��ی بر دوش دولتها بهعنوان قوهای
است که اجراکنندهی مأموریتهای اقتصادی هستند« .قرارگاه
اقتصادی» در دولت که مرکزیت فرماندهی عرصهی اقتصاد را بر
عهده دارد نیز بر همین مبنا شکل گرفت .اما این کار به تنهایی
ت نیازمند «حمایت»
از عهدهی دولت برنخواه��د آمد ،پس دول 
برای اجرا و تحقق این وظایفاست« .من از همهی دولتها در
مسئولیت خودم حمایت کردم؛ از این دولت هم حمایت
دوران
ّ
میکنم» .

  حمای�ت از دول�ت ی�ک راهب�رد اصول�ی و
همیشگی

رفتارشناس��ی رهبر انقالب در مواجه��هی با دولتها بهوضوح
نش��اندهندهی نقش حمایتگرانهی ایشان از دولتها است که
یکی از نتایج آن «حل مش��کالت واقعی و عینی مردم» است.
همراهی ایشان با همه دولتها به عنوان مسئول تحقق مطالبات
به حق مردم ،یک رویه همیشگی و اصولی بوده است که دراین
دول��ت نیز همچنان با قوت ادام��ه دارد و مصادیق متعددی می
توان بر آن برش��مرد .اجازهی مذاکرات هستهای به شکل جدید
در دولت حاضر و حمایتهای صورتگرفته از تیم مذاکرهکننده،
علیرغم نگاه اصولی ایش��ان به عدم مذاکره با آمریکا در همین
چهارچوب قابل تحلیل است.
حتی «تأیید مش��روط برجام» علیرغم داشتن «نقاط ابهام و
ضعفهای ساختاری» را نیز می توان بر همین مبنا تحلیل کرد.
چراکه دولت تصور میکرد با رفع تحریمها ،میتواند موانع پیش
رو برای حل مشکالت معیشتی مردم را از سر راه خود بردارد.
ب��ا این حال اکنون که طرف آمریکایی صحبت از «باقیماندن
س��اختمان تحریمها»و وضع «تحریمهای جدید» و «پایبندی
به روح برجام» و امثالهم میکند ،این موضوع روش��نتر ش��ده
است که راهچاره همانی است که رهبر انقالب در انتهای نامهی
خود ب��ه رئیسجمهور دربارهی الزامات اجرای برجام نوش��تند:
«گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت کنونی جز
میس��ر
با ّ
جدی گرفتن و پیگیری همهجانبهی اقتصاد مقاومتی ّ
نخواهد شـد».

  گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد

در ای��ن زمینه ،به نظر میرس��د دو اقدام مهمت��ر و فوریتر
از س��ایر اقدامات اس��ت .اول آنکه میبایست زمینه برای حضور
بیش��تر و بهتر «مردم» در عرصهی اقتصاد فراهم شود .تجربهی
انقالب اسالمی در طول نزدیک به چهار دهه از عمر خود نشان
داده است «هر جایى که مس��ئولین کشور توانایىهاى مردم را
شناختند و به کار گرفتند ،ما موفق شدیم .هر جایى که ناکامى
هست ،بهخاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن
عرصه تأمین کنیم» .

  چشم امید مردم به دولت جدید

دوم نی��ز آنک��ه دولت نیز بهعن��وان «فرمان��دهی اصلی» این
موض��وع وظیف��ه دارد از این پس ،هم��هی تصمیمیات خود را
بر مبنای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی اس��توار سازد« :نقش
فرماندهی این اس��ت ک��ه مالحظه کند ببین��د کدامیک از این
کارها در چهارچوب سیاست اقتصادی میگنجد ،و کدام نسبت
ضد اقتصاد مقاومتی
به اقتصاد مقاومتی بیتفاوت است ،و کدام ّ
است .اینها باید سنجیده بش��ود؛ آن دستهی ا ّول تقویت بشود؛
حتیالمقدور کش��انده بش��ود به س��مت اقتصاد
دس��تهی د ّومّ ،
مقاومتی؛ دستهی س ّوم بهطور کامل جلوگیری بشود» .
پس از انجام چنین اقداماتی است که نوبت به «گزارشدهی»
در پایان س��ال میش��ود« :اگر ما این کارها را کردیم ،مسئولین
محترم دولتی آخر س��ال میتوانند بیایند گزارش بدهند که ما
این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها
را احی��اء کردیم .میتوانند بیایند اینه��ا را بگویند؛ میتوانند به
مردم گزارش بدهند ،مردم هم ببینند و حس کنند .وقتی مردم
حس کردند ،آنوقت اعتماد و اطمینان پیدا میکنند» .

تولید و اشتغال
چالشهاى اقتصادى و سياسى

مشكالت و چالش های فضای كسب
و كار در سال ٩٦

س��ال  ٩٦از جمله سالهاى نادرى است كه با انبوهى از چالشهاى
اقتصادى و سياس��ى باي��د پنجه نرم كند .هم اقتص��اد جهانى و هم
اقتص��اد ايران احتماال نوس��انهاى باالي��ى را در اين س��ال تجربه
ميكنند .بنابراين بررسى چالشهاى سال  ٩٦مى تواند به ميزان قابل
توجهى فضاى اقتصاد كش��ور را در سال  ٩٦مه زدايى كند .براى اين
منظور در اين نوش��ته مختصر چالش��های فضای كسب و كار كشور
به س��ه دس��ته تقسيم ش��ده اند .به ترتيب اين چالشها مورد بررسى
قرار مى گيرند:
اول  ،چالش��های اقتصاد جهانی ،در س��ال  ٩٦كماكان قيمت دالر
أمري��كا و در نتيج��ه  dollar indexباال خواهد بود .سياس��تهاى
اقتص��ادى ترامپ كه معط��وف به كاهش مالياتها و افزايش ش��ديد
سرمايه گذارى اس��ت موجب مى شود كه تمايل فدرال رزرو أمريكا
به افزايش نرخ بهره بيشتر شود  ،چيزى كه در اظهارات خانم يلن به
روش��نى بيان شده است  .باال بودن دالر سقف تقاضا براى نفت  ،طال
و كاالهاى ديگر را محدود ميكند و موجب مى ش��ود كه كاالها توان
جهش در س��ال  ٩٦يا  ٢٠١٧را نداشته باشند .اين مساله را بسيارى
از س��ازمانهاى بين المللى پيش بينى كرده اند .در نتيجه بزرگترين
چالش فضاى كس��ب و كار كشور فقدان درآمدهاى نفتى براى سال
پيش رو است  .كل درآمدهاى نفتى در سال  ٩٦پيش بينى مى شود
ك��ه در بهترين حالت به پنجاه ميليارد دالر برس��د كه همين حجم
صادرات متاس��فانه با مانع انتقال اين درآمدها به داخل روبرو است .
اين مساله موجب مى شود كه در سال آينده دولت نتواند درآمدهاى
حاصله از فروش نفت را به داخل كش��ور منتقل كند و در نتيجه هم
ريال و هم ارز در كش��ور محدودتر خواهد شد  .اين مساله بازار ايران
را كوچك تر مى كند و طبيعى اس��ت كه هم مناس��بات غيررقابتى
بيش��تر مى شود و هم در بخش��هايى رقابت گسترده تر مى شود .اين
مس��اله با حضور ترامپ و إيجاد محدوديت هاى بيش��تر براى ايران و
اعمال تحريم هاى جدى تر مى تواند ش��ديد تر شود .در شرايطى كه
محدوديت هاى منابع ريالى و ارزى در كش��ور وجود داش��ته باشد ،
طبيعى اس��ت كه رقابت هاى سياسى جاى رقابت هاى اقتصادى را
مى گيرد و همين رقابتها مى تواند فضاى كسب و كار كشور را سخت
تر و تيره تر كند.
همين ش��رايط موجب مى شود كه س��اير كاالها مثل مس و روى
و كاالهايى كه در ايران توليد و صادر مى ش��ود ( مثل س��نگ آهن )
ش��رايط مناسبى در فضاى بين المللى نداشته باشند و همين مساله
موجب مى شود كه از اين ناحيه هم گشايش إيجاد نشود .تمامى اين
موارد ممكن است اقتصاد ايران را از نرخ رشد باال محروم كند .در هر
حال به نظر ميرس��د كه س��ال  ٢٠١٧براى كشورهاى كاال پايه سال
پيشرفت و رشد باالى اقتصادى نباشد.
دومين دس��ته از چالش هاى فضاى كس��ب و كار كش��ور به حوزه
سياست داخلى و سياست بين الملل برمى گردد .در سياست داخلى
با انتخابات رياس��ت جمهورى روبرو هس��تيم  .هر گونه تغييرى در
سياس��تهاى اقتصادى و بين المللى ايران در بعد از انتخابات رياست
جمهورى داده ش��ود و اين سياس��تها به طور بنيادى با سياستهاى
دوران روحانى تفاوت داش��ته باش��د مى تواند يك شوك به اقتصاد
ايران وارد كند و اين ش��وك در زمانى به اقتصاد ايران وارد مى ش��ود
كه تحمل چنين شوكى را ندارد .بنابراين بهترين گزينه براى رياست
جمهورى چهارسال آينده فردى است كه بتواند ثبات فعلى را چه از
نظر متغيرهاى كالن اقتصادى و چه از نظر ثبات سياستگذارى حفظ
نمايد .دومين چالش سياسى حضور ترامپ در اقتصاد جهانى است .
به نظر ميرس��د كه تقابل ايران و أمريكا از نظر منافع سياسى در سال
آينده به مقدار قابل توجهى افزايش يابد .همان طور كه گفته شد اين
تقابل مى تواند منجر به كوچك تر شدن بازارهاى ايران شود و طبعا
نرخ رشد اقتصادى را هم كاهش خواهد داد .از طرف تقاضا هم مواجه
به انقباض تقاضا خواهيم شد و همه اين موارد ممكن است ركود را در
اقتصاد ايران حفظ كند .اين اس��تمرار ركود در سال جارى با افزايش
التهابات سياس��ى ميتواند به يك ركود تورمى منجر ش��ود كه براى
س�لامت اقتصاد ايران خوب نيس��ت  .گسترش تعارضات منطقه اى
و قدرت گيرى جناح راس��ت افراطى در بسيارى از كشورهاى جهان
م��ى تواند فضاى اقتصاد بين الملل را تيره تر كند .اين فضاى تيره در
سطح بين المللى مى تواند اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد.
س��ومين چالش پيش روى فضاى كس��ب و كار كشور در سال ٩٦
چلش��هاى اقتصاد داخلى اس��ت  .اين چالش��ها را در پايين فهرست
ميكنم  .مهمترين چالش داخلی كه فضاى كس��ب و كار كش��ور را به
ش��دت تحت تاثير قرار مى دهد مشكالت جدى شبكه بانكى است .
ش��بكه بانكى با انجماد  ٤٥درصد از منابعش با مشكل جدى كمبود
منابع روبرو اس��ت  .اين منابع قرار هم نيس��ت به اين زودى باز شود.
بخش��ى از اين منابع در اختيار دولت  ،بخشى در اختيار مشتريان بد
حس��اب است كه امكان بركشت آنها هم بسيار كم است و بخشى هم
در خريد داراييهاى ثابت منجمد ش��ده كه در شرايط فعلى احتمال
نقد كردن آنها بس��يار كم اس��ت  ،مگر اين با زي��ان باال به نقد تبديل
شوند .انجماد منابع بانكى امكان افزايش تسهيالت را به منظور رونق
اقتصادى محدود ميكند .ت��ا كنون هم اين محدوديت خودش را در
رش��د پايين اقتصادى نشان داده است  .كمبود منابع كه با زياندهى
سيس��تم بانكى همراه است موجب مى شود كه منابع سيستم بانكى
با مشكل مواجه باشد .همين مساله فضاى اعتبارى جامعه را محدود
و فعاليت ش��ركتها را نيز محدود ميكند .دولت از يك طرف در حال
انتش��ار أوراق بدهى براى پرداخت و پايش بدهيهاى خود اس��ت و از
طرف ديگر با بس��تن بودجه سال آينده كسرى هاى قابل پيش بينى
ايجاد ميكند كه اين خود مستلزم انتشار أوراق جديدى است  .اوراق
بدهى منتشر شده توسط دولت با دو مانع عمده روبرو است  .مانع اول
عدم گسترش بازار بدهى است كه اين خود موجب شده است كه اين
ابزار براى دولت چندان كارايى نداشته باشد .دوم رقابت بين بازدهى
أوراق بدهى و ساير بازار ها مخصوصا بازار بورس أوراق بهادار موجب
ش��ده است كه مقاومت هاى جدى براى اين بازار به وجود بيايد و در
مجموع پيمانكاران  ،بانكها و بانك مركزى و س��اير بستانكاران دولت
را كم��اكان در بالتكليفى نگه خواهند داش��ت  .نتيجه اين دو چالش
 ،چالش س��وم را براى اقتصاد ايران پديد آورده اس��ت  .بحران بدهى
دول��ت و انجماد مناب��ع بانكى حجم پول را در اقتصاد كش��ور زياد و
س��رعت آن را بس��يار كند كرده است  .محاس��بات انجام شده نشان
ميدهد كه س��رعت گردش پول در س��ال جارى به پايين ترين عدد
خود در دهه هاى گذش��ته رسيده است  .كاهش سرعت پول نشانگر
خوبى براى رونق اقتصادى اس��ت  .پايين بودن س��رعت گردش پول
نش��ان دهنده عمق ركود در اقتصاد ايران است  .درست است كه نرخ
رشد توليد ناخالص داخلى در سال  ٩٥ممكن است به شش يا هفت
درصد هم برس��د  ،ولى كماكان رشد درونزاى اقتصاد كشور در ركود
است و س��رعت گردش پول بس��يار پايين در اقتصاد ايران نمايانگر
ركود وس��يع و پنهان در اقتصاد ايران است  .اگر التهابات سياسى و يا
تحريم هاى جديد و تشديد تحريمهاى موجود قيمت هاى داخلى و
به خصوص قيمت ارز را با نوسان مواجه كند ،احتمال اينكه اين ركود
به تورم ركودى منجر ش��ود بسيار زياد است  .اين چندمين بار است
كه اين بيمارى در اقتصاد ايران خانه كرده اس��ت  ،ولى اين بار شدت
آن ممكن اس��ت از دفعات قبل بيشتر باش��د .بنابراين باال رفتن نرخ
رش��د اقتصادى در اقتصاد ايران در سال  ٩٦با محدوديت هاى جدى
مواجه اس��ت  .بدون رفع اين موانع مشكل بتوان به نرخ رشد درونزا و
قابل قبولى دست يافت .

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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ورود گ��روه جدید متقاضی کار باعث ش��د تا تالش های دولت در
این زمینه از دید مردم و حتی برخی از صاحب نظران پنهان بماند.
ب��ه طور قطع ب��رای دولتی که هزینه زیادی ب��رای مهار تورم و
ارتقای رش��د اقتصادی کرده اس��ت ،توجه به تولی��د و حمایت از
آن در اولوی��ت قرار دارد چرا که «ایجاد اش��تغال»« ،جلوگیری از
خروج ارز» و «رش��د اقتصادی» سه ویژگی مهم حمایت از تولید
داخل هستند .
با این حال سیاس��ت های حمایت��ی دولت به تنهایی نمی تواند
عاملی برای رشد تولید داخل باشد به این دلیل که در حال حاضر
موانع مالی بس��یار بلندی پیش روی دولت ق��رار دارد و پرداخت
یاران��ه موقتی و کم اثر به تولید نمی تواند راهکار نتیجه بخش��ی
باشد.
بنابرای��ن مه��م تری��ن عامل ب��رای حمایت از تولی��د می تواند
مش��ارکت مردمی و افزایش اقبال کااله��ای تولید داخل در میان
بازارهای داخلی و خارجی باشد  .در غیر این صورت پرداخت های
قط��ره چکانی و ب��دون هدف و فراگیر یارانه ه��ای دولتی که این
روزه��ا مهم ترین مطالبه فعاالن اقتصادی اس��ت ،نمی تواند عالج
این مشکل اقتصادی کشور باشد.

تولید و اش�تغال از مهم ترین ارکان سیاست های اقتصاد
مقاومتی اس�ت که با تحقق آن س�ایر ماموریت ها از جمله
ارتقاء نرخ رشد اقتصادی ،مثبت ماندن تراز تجاری از طریق
افزای�ش صادرات ،کاه�ش اتکا به درآمده�ای نفتی و مهار
واردات قاچاق محقق می شود.
توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» به تنهایی مؤثر نیس�ت و
عالج ،در تقس�یم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و
مهم و تمرکز همه همت مس�ئوالن و مردم بر آن نقاط است
و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به
ویژه اشتغال جوانان.
می توان گفت امروز مهم ترین دغدغه مسئوالن و تیم اقتصادی
دول��ت ،پس از اینکه توانس��تند در طول  4س��ال گذش��ته ثبات
اقتصادی را به فضای کسب و کار برگردانند ،کاهش ضریب بیکاری
و افزایش فرصت های اشتغالزایی است که به طور قطع این امکان
از طریق حمایت تولید داخلی محقق می شود.
از این رو عقیده و باور مش��ترک کارشناسان اقتصادی کشور این
است که اشتغال ،تولید دو رکن اساسی تحقق سیاست های اقتصاد
مقاومتی اس��ت و در نهایت پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی از مسیر
حمای��ت از تولید داخل و اس��تفاده از نیروی کار جوان داخلی می
گذرد.
هر چند که سیاس��ت های کلی اقتص��ادی مقاومتی در  24بند
در اواخر س��ال  92ابالغ شد و شاهد تحرکات جدی در طول سال
های گذش��ته به ویژه سال گذشته از سوی دولتمردان برای اجرای
بنده��ای این سیاس��ت ها بوده ای��م اما همانطور ک��ه مقام معظم
رهبری هم در س��خنان خود به آن اش��اره داش��تند ،فاصله زیادی
میان کارهای انجام ش��ده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و
آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.
حال اینکه راهکارهایی برای تحق��ق انتظارات مردمی و رهبری
از اجرای اقتصاد مقاومتی در تمام ابعاد و س��اختار اقتصادی کشور
ارائه شده که نگاه مولد و خود اتکایی ،ایجاد امنیت اقتصادی برای
س��رمایه گذاری ،اصالح قوانین و مقررات در راستای ورود سرمایه
گ��ذاران و حمایت از صنایع و بنگاه ه��ای تولیدی ،افزایش قدرت
رقابتی تولیدات ملی ،انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دالر
نفتی ،ورود دانش فنی روز دنیا و ماشین آالت و تجهیزات مدرن و
افزایش سطح مناسبات تجاری خارجی ،جلوگیری از واردات قاچاق
و از همه مهم تر جلب مشارکت مردمی از جمله ابزار و راهکارهای
اجرای اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر است.

 ِ
نوبت تولید

ایج��اد انضباط مالی ،کاهش تورم و افزایش نرخ رش��د اقتصادی
مهم ترین سیاس��ت های دولت در راستای بهبود ساختار اقتصادی
کشورمان در طول چهار سال گذشته بوده است اما در کنار عملیاتی
ش��دن این سیاست های کالن ،موضوع حمایت از تولید داخل هم
در راس برنامه های دولت بوده که چندین بسته اقتصادی از جمله
بسته رفع موانع تولید هم به اجرا رسید.
طبق آمار رس��می ،با اجرای سیاست های حمایتی دولت ،سهم
اشتغال کشور در سال گذشته افزایش یافته به طوری که جمعیت
 21میلیون و  304هزار نفری ش��اغل در س��ال  94به  22میلیون
و  588نفر در س��ال  1395افزایش یافت به عبارتی یک میلیون و
 284هزار نفر در س��ال گذشته به آمار جمعیت شاغل در سال 94
اضافه شده است.

 مبارزه با قاچاق عالج آفت بیکاری

تولید و اشتغال
دو رکن اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی

در حال��ی که مهم تری��ن عامل در بهبود معیش��ت مردم بهبود
فضای کس��ب و کار از طریق افزایش توان تولید و اشتغالزایی برای
اقش��ار مختلف جامعه اس��ت ،در دوران تحریم به دلیل مش��کالت
متعدد از جمله بحران اقتصادی ناشی از اتخاذ سیاست های غلط،
نبود فرصت و امکان ورود تجهیزات و ماشین آالت جدید و از همه
مهم تر مواد اولیه از کشورهای صاحب نام در این زمینه باعث شد
تا بنگاه ها و صنایع تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شوند و یا
دست به تعدیل نیرو بزنند.

از این رو برای تامین کاالهای مورد نیاز از کش��ورهای واس��طه
عالوه بر از دست رفتن ذخایر ارزی قابل توجه ،نیروهای انسانی که
مهم ترین س��رمایه های اقتصادی و اجتماعی اقتصاد هر کشوری
محسوب می شوند ،از دست بروند.
هر چند که در این چهار س��ال اخیر تمام سعی دولت در شرایط
تنگنای مالی به س��ابقه ناش��ی از افت قیمت جهانی نفت ،احیای
تولید بوده اما به دلیل بحران های اقتصادی س��ال های گذش��ته و
ایجاد نش��دن فرصت های شغلی در آن سال ها ،انباشت بیکاری و

عوامل متع��ددی برای افزای��ش ضریب بیکاری در کش��ورمان
از جمله نامتناس��ب بودن ظرفیت های رش��ته های تحصیلی در
دانش��گاه ها و ظرفیت آن رشته در بازار کار ،نیاز به اصالح قوانین
مرتبط با ورود س��رمایه گذاران به حوزه های مختلف ،نبود زمینه
های رشد خالقیت و اس��تفاده از ابتکار جوانان ایرانی در بازار کار
و ...وجود دارد اما یکی از تاثیر گذارترین آنها موضوع قاچاق است.
قاچاق دیگر نمی تواند یک پدیده برای اقتصاد ایران محس��وب
ش��ود چرا که همواره یک��ی از ماموریت های دول��ت های قبل از
انق�لاب و پس از انق�لاب مهار و کاهش اع��داد و ارقام مربوط به
آن ب��ود که جدید ترین آماری که از آن داده می ش��ود ،س��االنه
چیزی حدود  15الی  25میلیارد دالر است .ورود غیرقانونی کاالی
خارجی به بازارهای کشورمان و به فروش رفتن آن در حالی به این
اعداد و ارقام رسیده است که تعداد قابل توجهی از صنایع تولیدی
در کش��ورمان به دلیل مش��کالت اقتصادی چند س��ال گذشته یا
به مرز ورشکس��تگی و تعدیل نیروی انسانی رس��یده اند یا اینکه
برای جبران هزینه های خود اصرار بر افزایش قیمت دارندیا اینکه
کیفیت را فدای قیمت و کمیت می کنند.
حال اینکه تمام این ح��االت در نهایت منجر به افزایش ضریب
بیکاری در کش��ورمان می شود با افزایش قیمت یا از دست رفتن
کیفیت تولیدات داخل توان رقابت با کاالهای مش��ابه خارجی که
در ش��رایط نابرابر و به صورت غیر قانونی ب��ه بازارهای ایران نفوذ
ک��رده اند را از دس��ت می دهند و با ف��روش نرفتن کاالی ایرانی،
کارگر ایرانی بیکار می شود .از این رو شاید مهم ترین تاکیدی که
در پیاده س��ازی سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و شرط
تحقق این سیاست ها محسوب می شود ،مبارزه با قاچاق است.
اش��تغال و تولید از ملموس ترین و عینی ترین محورها و ارکان
اقتصاد مقاومتی به شمار می آید که تحقق این سیاست ها و ارکان
به طور مستقیم در معیشت و زندگی مردم تاثیر گذار خواهد بود.
از س��وی دیگر عاملی برای افزایش نرخ رش��د اقتصادی و افزایش
ص��ادرات و افزای��ش ارزآوری می ش��ود که از مه��م ترین اهداف
اقتصادی است که دولت یازدهم آن را تعقیب می کند.
و س��خن آخر اینکه شعار امس��ال با عنوان « اقتصاد مقاومتی،
تولید  -اش��تغال» هم یک تلنگری می تواند باش��د تا دولتمردان
توجه بیشتری به انتظارات مردمی و رهبری داشته باشند.

نگاهی به عوامل موثر بر رونق تولید داخلی و توسعه اقتصاد درونزا

تحقق اقتصاد مقاومتی با خرید کاالی وطنی
اقتصاد ملی و تولید داخلی است .از نکات دیگری که در جهت حمایت
از تولید داخلی مفید و موثر اس��ت ،جلوگیری از ورود کاالهای وارداتی
به صورت معقول است .متاس��فانه در بسیاری موارد مشاهده میشود
برخی کاالهای وارداتی هیچ امتیاز واالیی نس��بت به کاالهای داخلی
ن��دارد ،اما از آنجایی که برخی به غلط عادت کردند از کاالهای خارجی
اس��تفاده کنند،از این کاالها استقبال میکنند .درحالی که این کاالها
ممکن اس��ت از استانداردهای الزم و بهداشتی برخوردار نباشد و حتی
در م��واردی مصرف آن س�لامت آدم��ی را به خطر ان��دازد .نمونه این
موارد را میتوان در برخی کاالهای آرایش��ی بهداش��تی مشاهده کرد
که غیربهداشتی بوده و ورود این کاالها به کشور هیچ ضرورتی نداشته
و ن��دارد .از ط��رف دیگر اولین گام در حمایت از تولید ملی و س��رمایه
گذاران داخلی اصالح الگ��وی مصرف به معنای ترغیب مردم به خرید
کاالی داخلی اس��ت .مسلما برای تحقق این امرمهم در شرایط کنونی
اقتصاد جهانی باید تمامی توان در جهت س��ر و س��امان دادن به بخش
تولید و ارتقای کیفیت محصوالت داخلی به کار گرفته ش��ود .متاسفانه
مردم نسبت به کاالی ایرانی اعتماد ندارند .بیشک مهمترین عامل در
جهت توس��عه مصرف کاالها و تولیدات داخلی اعتماد مردم به کیفیت
آن است .در واقع اگر تولیدات داخلی استاندارد و باکیفیت باشند مردم
تمایل بیش��تری به مصرف آن از خود نشان میدهند و باید بدانیم حل
مش��کالت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از تولید
داخل و بهره گیری از توان و ظرفیتهای داخل کشور است.

بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم؛ خیلی دغدغهمندم
نس��بت به مس��ئل ه معیش��ت مردم ،ا ّما هرچه فکر میکن��م ،هرچه با
کارش��ناسها و آدمه��ای وارد و مطلع مش��ورت میکنم ،میبینم جز
ای��ن راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مس��ائل داخلی .اینکه تجار
خارجی بیایند و بروند و هیچ آبی هم از اینها گرم نشود درست نیست.
فاید ه آمد و رفت این هیئتها باید سرمایهگذاری  ،ایجاد تولید  ،فناوری
جدید باش��د؛ باید انشاءاهلل نتیج ه کار محسوس بشود ،ملموس بشود
که مردم حس کنند ،لمس کنند؛ راه این است( .مقام معظم رهبری)
ب��رای بهب��ود س��رمایهگذاری و افزای��ش تولید داخلی دو دس��ته
راهکارهای ایجابی و س��لبی توس��ط کارشناسان اهل فن ارائه شده که
اهم آنها عبارتند از:
راهکاره��ای ایجاب��ی ،بهبود فضای کس��ب و کار و س��رمایهگذاری
درکشور ،اجرای دقیق وکامل سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی،
برطرف نمودن پدید ه دیوانساالری پیچید ه فراروی سرمایهگذاری و
تولید ،هدای��ت و تخصیص منابع بانکی و تامی��ن نقدینگی الزم برای
فعالیتهای مولد اقتصادی،ارزش نهادن به کار و تالش و فرهنگسازی
در ای��ن خصوص ،اصالح مدیریت کالن اقتصادی و تجاری درکش��ور،
گسترش مناس��بات و پیوندهای منطقهای و حضور فعال در بازارهای
جهانی با هدف توسع ه مبادالت اقتصادی و تجاری ،حمایت از نوسازی
و تجهی��ز بنگاههای تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهرهوری
و رقابت پذیری،توس��ع ه بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور،هدایت
برنامهریزی ش��ده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایهگذاریهای
مول��د پایدار،مدیریت کالن در ایجاد زنجی��ر ه ارتباطی بین بنگاههای
کوچک و متوس��ط با بنگاههای ب��زرگ ملی جهت نظاممند و هدفمند
نمودن تولیدهای بنگاههای تولیدی کوچک و متوس��ط ،بسترس��ازی
ب��رای تامین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و
تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.
راهکارهای سلبی :کاهش ریسک ومطمئن نبودن فعالیتهای مولد
اقتصادی ،افزایش ریس��ک فعالیتهای غیرمولد اقتصادی ،شناسایی
گلوگاههای سوداگری دراقتصاد ایران و برنامهریزی مدبرانه برای حذف
و خش��کاندن آنها ،جلوگیری از واردات بیروی�� ه کاالهای خارجی و
اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات ،کاهش بیثباتی و
تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار ،شناسایی ،مقابله و
ریشهکنی مفاسد اقتصادی و رانتهای مختلف ،مبارز ه جدی با قاچاق
کاال و افزایش جرایم متخلفان.

 فرهنگس�ازی گام نخس�ت خری�د ایران�ی و رونق
کسب و کار

 رونق تولید داخلی با تکیه براقتصاد مقاومتی

با خرید تولیدات داخلی ضمن لبیک گفتن به فرمایشات امام خامنه
ای(مدظله) کمک بس��زایی به اش��تغال جوانان این مرزوبوم خواهیم
کرد.
اگ��ر تمامی ش��رکتها خروجی کیفی��ت محصوالت ایران��ی را به
کارخانهه��ا منتق��ل نمایند تا عی��وب احتمالی برطرف شود،ش��اهد
کیفی��ت بهتر در روند کار خواهیم ب��ود .ما باید با خرید کاالهای ایرانی
تولیدکنندگان کشورمان را حمایت کنیم تا روز به روز بتوانند کیفیت
خدمات خود را افزایش دهند.
مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
عبارتند از. ۱ :حفظ مش��اغل موج��ود دربخشهای تولیدی به عبارتی
حفظ وضع موجود اش��تغال درکش��ور . ۲گس��ترش و ایجاد مش��اغل
جدید به واسطه فراهم ش��دن تقاضای جدید برای محصوالت موجود
وخدمات جدید و درنتیجه کاهش نرخ بیکاری . ۳گسترش چرخههای
تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم ،برای تقویت بنیانهای امنیتی
و دفاعی کش��ور . ۴افزایش توان پولی ،مالی و اعتباری کشور و افزایش
قدرت وامدهی به سایر کشورها . ۵افزایش درآمدهای ناشی از مالیات و

افزایش منافع جمعی مردم. ۶س��الم سازی و تقویت فرآیندهای تولید،
توزیع و مصرف کشور . ۷صرفه جوییهای اقتصادی به واسطه استفاده
بهینه از تجهیزات تولید و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس تولید.

 خریدکااله�ای وطنی،ح�ل مش�کالت اقتص�ادی و
تحقق اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری به مس��ئله تولید داخل��ی از زاویه دیگری توجه
نموده و تاکید داش��تند که تولید داخلی باید مقدس ش��مرده ش��ود و
هم��گان حمایت از تولیدات داخلی را ب��ه عنوان یک وظیفه برای خود
قلم��داد کنند؛لذا حمای��ت از تولیدات داخلی یک��ی ازمطالبات مهم
رهبری اس��ت که در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکالت اقتصادی
م��ردم میتواند کارسازباش��د .در اقتصاد مقاومت��ی تولید داخل مهم
قلمداد میش��ود .در واقع برای حصول به اقتصاد مقاومتی باید از تولید
داخلی اس��تفاده کنیم.مردم باید خ��ود راه مصرف کاالهای خارجی را

ببندن��د و مصرف تولیدات داخلی را ب��ر مصرف کاالهایی با مارکهای
بخش
خارج��ی ترجیح دهند .به عبارت دیگرحمایت از تولید ملی ،آن ِ
درون زای اقتصاد ماست و به این بایستی تکیه کرد.
یکی از تاکیدات رهبری در مورد تولید داخلی وحمایت از آن ،ممانعت
از ورود کاالهای خارجی که مش��ابه داخلی دارند .درمواردی مشاهده
میش��ود برخی از مسئولین به دلیل منافع شخصی از ورود این کاالها
ممانعت نکرده و حتی در مواردی س��ازمان یافته به صورت قاچاق وارد
میکنند .این مس��ئله در نگاه رهبری به شدت مذموم قلمداد میشود.
ایشان تأکید دارند باید از ورود کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارد،
جلوگیری کرد.متاسفانه در کشور ما عالوه بر این مسئله فروشگاههایی
وجود دارد که در دو ش��هر تهران و شیراز شعبههایی دارند ،درآمد این
فروشگاهها زیاد است و این پولها به جیب سرمایه داران صهیونیستی
میرود؛لذا وجود این فروش��گاهها و گس��ترش آن نمود عینی ضربه به

متاس��فانه فرهنگ سازی مناسبی برای استفاده از محصوالت تولید
داخلی در جامعه ایجاد نش��ده اس��ت.حمایت از کاالهای تولید صنایع
داخلی میتواند با خرید این تولیدات آغاز و به رونق واحدهای صنعتی
و در نتیجه ایجاد زمینه اش��تغال برای نی��روی کار جوان جامعه منجر
شود .ایجاد رغبت برای خرید کاالهای ایرانی در بازار ،عالوه بر رونق بازار
داخلی از عرضه محصوالت بیکیفیت و قاچاق خارجی که بیش��تر آنها
فاقد استانداردهای الزم و نیز خدمات پس از فروش هستند ،جلوگیری
خواهد کرد .خرید کاالی ایرانی به عنوان یکی از اساس��یترین راههای
حمای��ت از تولید داخلی ،موجب تقویت صنایع و اقتصاد داخلی ش��ده
و کاهش میزان بیکاری و به دنبال آن کاهش آس��یبهای اجتماعی را
به ارمغان خواهد آورد .با توجه به کیفیت باالی بس��یاری از محصوالت
و کااله��ای تولیدی داخلی درمقایس��ه با نمونههای مش��ابه خارجی،
گرای��ش و رغبت به خری��د کاالی ایرانی ،تقویت و ارتقای س��طح این
محصوالت را به دنبال خواهد داشت.
رونق بخشهای تولیدی داخلی به واسطه حمایت از محصوالت این
صنایع نقش مهمی در ایجاد اش��تغال و به تبع آن کاهش آس��یبهای
ناش��ی از رکود و بیکاری از جمله طالق و اعتیاد در جامعه خواهد ش��د.
اولویت دادن به اس��تفاده و نیز خرید کااله��ای تولید داخلی با تقویت
صنایع و بخشهای تولیدی داخلی ،حمایت از اشتغال جوانان و نیروی
انسانی داخلی است.

 حمایت از تولید داخلی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی

مبارزه با واردات و قاچاق بیرویه کاال ،برندس��ازی  ،برداش��تن موانع
تولید و عرضه پوش��اک در کشور و مش��وقهای صادراتی باعث تسریع
در دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی منطقه و توسعه پایدار اقتصاد
خواهد بود .اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابس��تگیها به محصوالت
و خدمات خارجی و توس��عه کشور اس��ت و ترجیح کاالهای داخلی بر
اجناس خارجی یکی از مهمترین اقداماتی اس��ت که آحاد مردم باید از
آن حمایت کنند .رسانهها با اشراف به دادهها و اطالعات الزم این حوزه
میتوانند موجب فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی در بین مردم باشند.

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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قاچاق از عواملی اس��ت ک��ه به تولید داخلی ضربه اساس��ی وارد
میکند ودر پی آن مس��أله اش��تغال در کش��ور دچار آس��یب جدی
میشود .لذا مبارزه باقاچاق کاال از مطالبات مهم رهبر انقالب است.

خسارتهای قاچاق
  دنب�ال ک�ردن قاچاق از پیش از م�رز و لب مرز تا داخل
مغازه

خسارتهای قاچاق

یکی دیگر از ارکان ،دستگاه مبارزهی با قاچاق است .مسئلهی مبارزهی با
قاچاقرااینهمهماتأکیدکردیم؛دولتهایمختلفازسالهاپیشهمینطور
مرتّ��ب آمدهاند رفتهاند؛ خب ،این کار یک کاری اس��ت که باید تحقّق پیدا
کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمیشود ،کام ً
ال میشود؛ جلوی قاچاق را
بهطور قاطع بگیرند .بنده یک وقتی گفتم فقط س ِر مرز دنبال قاچاق نروید؛
میلیارده��ا دالر امروز در داخل کش��ور  -که ح��اال من چون رقم دقیقش را
معین بکنم که چقدر؛ ا ّما رقمهای گزافی گفته
مختلف میگویند ،نمیتوانم ّ
میش��ود  -دارد صرف جنس قاچاق میش��ود .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.

  ضربه به تولید داخلی

خب معلوم است وقتیکه جنس خارجی وارد شد -چه از مبادی ورودی
متأس��فانه خیلی
قانونی مثل گمرک و امثال اینها ،چه از مبادی قاچاقکه ّ
هم زیاد اس��ت -تولید داخلی میخوابد .وقتی تولید داخلی خوابید ،همین
وضعی پیش میآید که امروز هست :جوان ما بیکار میشود ،اشتغال ما کم
میشود ،رکود بر کشور حاکم میشود ،وضع زندگی و معیشت مردم دشوار
میش��ود .اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیش��ود حل
کرد ،اینها را خودمان باید حل بکنیم .اینها کارهایی اس��ت که به عهدهی
خود ما است.
عده راه قاچاق را که را ِه بسیار
رواج قاچاق ،یک معضل بزرگ است .یک ّ
ناسالمی است در پیش گرفتهاند؛ هم به مردم و هم به استان ظلم میکنند.
تولید داخلی را به شکست میکشانند .به جای این که به تولید روی آورند
و کش��ور و شهر و استان خودشان را آباد کنند ،به کارهای نا سالم و خالف
قانون میپردازند که یقیناً جز فس��اد برای مردم ،هیچ اثری ندارد؛ اگر چه
برای خود آنها پولهای باد آوردهای را به ارمغان میآورد! این هم یک معضل
بزرگ است.

راههای مقابله با قاچاق
  محاکمه عامالن قاچاق

ن پدید ه زشت
ی ای 
ن اصل 
ن و عامال 
ی دس��تاندرکارا 
قاچاق کاال باید برا 
ن کار شود.
ت ندهد وارد ای 
س بخود جرأ 
ن تما م شود تا هیچک 
بسیار گرا 

  منه�دم ک�ردن اقلام قاچاق ب�ه جز م�وارد قابل صادر
کردن و قاچاقهای جزئی و کولهبرها

  مش�خص نب�ودن سلامت کاال؛ نرس�یدن درآمدی به
دولت و کساد شدن بازار تولید داخلی

قاچاق بالی بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی
بس��یار بدتر است :ا ّوالً سالمت جنس معلوم نیس��ت؛ ثانیاً درآمدی از آن
عاید دولت نمیشود؛ ثالثاً همان ا ِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار
تولید داخلی اس��ت .اینها آسیبهای کوچکی نیست؛ باید با قاچاق بهطور
جدی گرفت؛
جدی مقابله کرد .دس��تگاه مقابلهی با قاچاق را باید خیلی ّ
ّ
قویتری��ن آدمهایمان را باید بگذاریم برای این کار؛ و میش��ود؛ عقیدهی
بنده این اس��ت که میش��ود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی هم
مهمیاش کاهش خواهد یافت .این یک مسئلهی
جلوگیری نشود ،بخش ّ
بسیار اساسی است.
ضربه به همه برنامهریزیهای دولت و ترویج اشتغال ناسالم
باید جل ِو س��ودهای نامشروع  -که عمدتاً به خاطر عدم تع ّهد و دلسوزی
و همچنین لغزشهای گوناگون از سوی بعضی از مسؤوالن و مدیران است
گرفته ش��ود و با پدیده قاچ��اق به معنای حقیقی کلمه مب��ارزه گردد...
پدیده قاچاق وقاچاقفروش��ی ،ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور و همه
برنامهریزی هاس��ت .این از لحاظ شرعی ،یک عمل ممنوع و حرام قطعی
اس��ت؛ چون موجب افساد اس��ت .جای مقابله با فساد قاچاق ،فقط مرزها
نیس��ت .جنس قاچاق را باید دنبال کرد ،ت��ا آنجایی که در معرض فروش
قرار داده می شود .جنس قاچاق ،تولید داخلی را تضعیف ،اشتغال ناسالم
را ترویج و اشتغال سالم را محدود می کند.

  تهدید تجارت سالم کشور

مخدر نیس��ت؛ چرا که در کنار آن،
خطر قاچاق منحصر به قاچاق مواد ّ
اش��رار و سوءاس��تفادهچیان و فرصتطلبان بیانصاف و بیرحم قرار دارند.
قاچاقچیان کالن هم عامل تهدیدند؛ زیرا تجارت و داد و ستد سالم کشور
را تهدید میکنند .دولت و مس��ؤوالن خود را در قبال این مس��ائل ّ
موظف
میدانن��د ،مردم هم باید کم��ک کنند .آحاد مردم عزیز این اس��تان باید
وظیفه همکاری نکردن با اش��رار وقاچاقچیان را همیشه به کسانی که به
توجه ندارند ،گوش��زد کنند .راه صحیح و س��الم بازرگانی باید بر
این نکته ّ
روی مردم باز شود.

مبارزه با فساد و قاچاق

مروری بر مسأله قاچاق کاال از نظر رهبر انقالب

کاالی قاچاق را آتش بزنید
پیشگیری از قاچاق
  ایجاد اشتغال کافی

وقتی اش��تغال به قدر کافی وجود نداشته باشد ،راههای صحیح
باز نباشد ،آن وقت جوانان ما متأسفانه متوسل میشوند به راههای
غیر صحیح؛ به قاچاق و امثال اینها .قاچاق یک بلیه برای کش��ور
و ب��رای اقتصاد کش��ور یک درد اس��ت؛ یک
ویروس بش��دت فلج
ِ
کننده اس��ت .جوانان ما نباید در وضعی قرار بگیرند که احس��اس
کنند ناچار باید به این راه غیر منطقی ،غیر قانونی و غیر مش��روع
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.
قاچاقی که انجام میگیرد ،درس��ت اس��ت که ب��رای عامل آن،
س��ود به همراه دارد ،اما سود اصلی را کسانی میبرند که در پشت
ِ
حرک��ت ظاهری قرار دارند؛ افراد سوءاس��تفادهچی و
پردهی این
فرصتطلب��ان بدون اینک��ه زحمتی متحمل ش��وند ،بدون اینکه
خط��ری آنها را تهدید کند ،بیش��ترین س��ود را میبرند ،آن وقت
جوان مؤمن ما به خاطر اس��تیصال یا ب��ه هر جهت دیگر خودش

را در معرض خطر قرار میدهد .این باب بایس��تی مس��دود شود و
این با س��رمایهگذاریهای درست و ایجاد اشتغال در همهی مناطق
کردستان ،در همهی بخشهای شهرستانهای کردستان ،بخصوص
شهرس��تانهائی که نزدیک مرزند مثل مریوان ،این معنا امکانپذیر
اس��ت و من دیدم مسئولین کشور ،خوشبختانه به این نکته توجه
دارن��د ،رو این مس��ئله فکر کردند .باید زمینهای فراهم ش��ود که
سرمایهگذاریهای خوبی انجام بگیرد تا اشتغال ایجاد شود ،تا جوان
بتوان��د معیش��ت خود را از راه صحی��ح ،از راه قانونی ،از راه حالل
تأمین کند.

  تسهیل تجارت حالل و قانونی با خارج مرزها

این زمینهای حاصلخیز و این مراتع سرسبز ،میتواند کشاورزی
و دامداری این اس��تان را در اوج قابلیتهای خود مورد بهرهبرداری
قرار دهد .تجارت حالل و قانونی با آن سوی مرز ،میتواند راهگشای
بسیاری از بنبستها باشد؛ بعالوه جل ِو تجارتهای حرام وغیرقانونی و
متأس��فانه در بخشی از گوشه و
قاچاق و کارهای خالفی را هم که ّ
کنارها انجام میگیرد ،بگیرد.

جدی با قاچاق همین مسئلهی انهدام کاالی قاچاق بسیار مهم
مبارزهی ّ
اس��ت؛ البتّه بعضی از مرتبطین با این مسائل ،به ما گفتند که بعضی از این
اقالم را میش��ود بازصادر کرد[ ،یعن��ی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب،
این را حرفی ندارم ،یعنی من این را االن اعالم میکنم .اینکه ما گفتیم حتماً
منهدم کنند جنس را ،جنس قاچاق را ،این ش��امل آن قاچاقهای جزئی و
شامل این کولهبرها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ
[را میگوییم] ،اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.

  آت�ش زدن جنس کالن قاچاق ب�ه منظور ضربه زدن به
قاچاقچی و جنس دارای مشابه داخلی

در موضو ع قاچاق ،بنده به مس��ئولین گفتهام که آقاجان! وقتی شما آن
باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کالن قاچاقرا که چند هزار تُن وزن
آن اس��ت ،وارد کشور میکنید ،این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛
ضربه بزنید به قاچاقچی ،به جنس دارای مشابه داخلی.

ویژگی مبارزهکنندگان با قاچاق
  بهکارگیری قویترین افراد

جدی گرف��ت؛ قویترین
دس��تگاه مقابلهی ب��ا قاچاق را بای��د خیلی ّ
آدمهایم��ان را بای��د بگذاریم برای این کار؛ و میش��ود؛ عقیدهی بنده این
اس��ت که میشود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی هم جلوگیری
مهمیاش کاهش خواهد یافت .این یک مس��ئلهی بسیار
نش��ود ،بخش ّ
اساسی است.

  آلوده نبودن به فساد ،رشوه و ...

الزمه اصلی مقابله با فس��اد ،نبود فس��اد حت��ی در کمترین میزان ،در
دستگاه مقابله کننده با فساد است.

قاطع انقالبی
  برخورداری از روشهای جهادی
ِ

جدی از قاچاق با روشهای جهادی و انقالبی .مسئل ه قاچاق
جلوگیری ّ
مهمی است و با شوخی شوخی وآهستهکاری و مانند اینها
خیلی مس��ئل ه
ّ
قاطع انقالبی کرد.
هم کاری پیش نمیرود؛ باید یک کار جهادی ِ

 ۹مانع اصلی برای رونق تولید ملی
یکی از اصلیترین موضوعاتی که در زمینهی اقتصادی تاکنون مورد
تأکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته است ،موضوع حمایت از تولید ملی
اس��ت .ایشان ضمن برش��مردن برخی از موانع پیش روی بخش تولید،
هم��گان را موظف ب��ه تقویت تولید ملی و از میان برداش��تن این موانع
دانس��تند و فرمودند« :همه با هم همکاری کنند تا این س��نگ بزرگ را
بردارند ،این صخرهی بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.
همتش��ان را در بخشهای مختلف
من میگویم همه بایس��تی همهی ّ
و گوناگ��ون برای مس��ئلهی تولید صرف کنند .این البتّ��ه لوازمی دارد؛
هم سرمایهگذار ،هم کارگر ،هم مصرفکننده ،هم دستگاههای متولّی
کبُعدی نیست؛ یعنی همه با هم
دولتی ،همه وظایفی دارند؛ این کار ،ی 
همکاری کنند تا این سنگ بزرگ را بردارند ،این صخرهی بزرگ را از سر
راه حرکت کشور بردارند.

  وظیفهی سرمایهگذار

سرمایهگذار و کسانی که امکان دارند ،بایستی سرمایهگذاری کنند.
بنده میشناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای
پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند ،نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛
میخواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در تولید سرمایهگذاری کردند،
با س��ود کمتر ،درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کش��ور احتیاج
دارد؛ خب ،این عبادت است .سرمایهگذاری که فکر نیاز کشور را میکند
مضر برای کشور صرف
و پول را نمیبرد در راه دلاّ لی و کارهای پردرآمد و ّ
کند و میآید صرف میکند در س��رمایهگذاری ،این کارش حسنه است،
بنابراین سرمایهگذار نقش دارد.

  وظیفهی کارگر

تحمل
کارگر درس��تکار نقش دارد .کارگری که س��ختیهای کار را ّ
میکند  -کار س��خت اس��ت دیگر؛ کار جس��مانی یکی از امور سخت در
زندگی است  -کارگری که عمر خود را ،وقت خود را ،نیروی خود را صرف
میکند ت��ا کار را تمیز از آب دربیاورد ،دارد عبادت میکند؛ این حس��نه
مکرر در این دیدارهای با ش��ما عزیزان ،این روایت را از قول
اس��ت .من ّ
پیغمبر اکرم نقل کردهام کهَ :ر ِح َم ا ُ
ِمرأً َعم َِل َع َم ً
ال َفاَت َق َنه؛ رحمت خدا
هلل ا َ
بر آن آدمی که کاری را که انجام میدهد ،محکمکاری میکند؛ چه در کار
صنعتی ،چه در کار کش��اورزی ،چه در مسائل گوناگون کارگری؛ وقتی
ْ
محصول تمیز از آب درمیآید ،محکم از
کار متقن و محکمکاری ش��د،
آب درمیآید .این هم نقش کارگر .این هم میشود عبادت.

  وظیفهی مصرفکننده

مصرفکنن��دهی باانص��اف ،مصرفکنندهی باوج��دان هم میتواند
همینجور به تولید کش��ور کمک کند؛ دنبال اس��م و رسم نروند ،دنبال
ب َِرند نروند  -این حرفی که حاال مرتّب تکرار میکنند :ب َِرند ،ب َِرند  -دنبال
مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند .مصلحت کشور ،مصرف تولید داخلی
است ،کمک به کارگر ایرانی است .بعضیها هستند حتّی حاضرند به نفع
کارگر هم شعار بدهند ،رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند ،ا ّما
در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند .لگد زدن به کارگر ایرانی این است که
انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه
این را از خارج بگیرد؛ گاهی هم به قیمتهای گرانتر! ما در برخی از صنایع
در کش��ورمان جزو پیش��روان دنیاییم[ ،ا ّما] در همان چیزها ،میروند از
بی��رون چیزهایی را برمیدارند و به داخل میآورند .و این وظیفهی همه
اس��ت؛ از جمله وظیفهی دولت .وزیر محترم کار اینجا حضور دارند؛ من
خواهش میکنم در دولت مطرح کنید ،اصرار کنید ،پافش��اری کنید که
اش��یائی که جزو مصارف دولتی است ،مطلقاً از خارج نیاید .این یک قلم
عمده است ،یک قلم بزرگ است؛ چون دولت با دامنهی وسیعی که دارد،
مصرفکنندهی درجه یک است .نگویند که ما فالن چیز را میخواهیم،
االن الزم داریم ،تولید داخلیاش نیست ،ناچاریم از بیرون بیاوریم .خب،
ش��ما مگر برنامهریزی ندارید؟ ش��ما که امروز احتیاج دارید ،چرا امروز
میگویید؟ میخواستید دو س��ال پیش بگویید تا تولیدکنندهی داخلی

فرصت داشته باشد برنامهریزی کند ،بسازد ،امتحان کند ،تجربه کند تا
مهمی است؛ اینها مسائل کوچکی
امروز دست شما برسد .اینها مسائل ّ
نیست .دولت تصمیم بگیرد در هیچیک از چیزهایی که مصرف میکند ،از
بقیهی چیزها ،هرآنچه
قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمانسازی تا ّ
در داخل قابل تولید اس��ت ،خ��ودش را از خارج ممنوع کند ،بر خودش
قضیه
حرام کند .آسانگرایی و سهلگرایی  -سهلگرایی آن روی خوبِ ّ
اس��ت  -و خدای نکرده سوءاس��تفاده؛ جلوی اینها را بایستی مسئولین
دولتی بگیرند .و ما این را هم تجربه کردیم ،امتحان کردیم و یک جاهایی
دیدیم .یک وقتی یک کاری انجام میگرفت  -مال سالها پیش است  -یک
چیزی داش��تند میس��اختند ،بنده مس��ئولین آنجا را خواستم و به آنها
گفتم که در این کاری که دارید میکنید ،س��عی کنید هیچ قلم خارجی
ب��هکار نبرید؛ آنها هم قول دادن��د ،مردانه هم عمل کردند .در آخر که ما
گزارش گرفتیم و تحقیق کردیم ،معلوم ش��د حدود  ۹۸درصد از مصالح
تهیه کنند؛ یکی دو درصد چیزهایی بوده
اینجا را توانس��تهاند از داخل ّ
که در داخل وجود نداش��ته اس��ت و از خارج آوردهاند .خب ،میشود این
کارها را کرد .پس مصرفکننده هم یکی از ارکان تقویت و ترویج تولید
داخلی است.

  وظیفهی دستگاه مبارزهی با قاچاق

یک��ی دیگر از ارکان ،دس��تگاه مبارزهی با قاچاق اس��ت .مس��ئلهی
مبارزهی با قاچاق را اینهمه ما تأکید کردیم؛ دولتهای مختلف از سالها
پیش همینطور مرتّب آمدهاند رفتهاند؛ خب ،این کار یک کاری اس��ت

که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن اس��ت؛ نگویند نمیشود ،کام ً
ال
میشود؛ جلوی قاچاق را بهطور قاطع بگیرند .بنده یک وقتی گفتم فقط
س�� ِر مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دالر امروز در داخل کشور  -که
معین بکنم
حاال من چون رقم دقیق��ش را مختلف میگویند ،نمیتوانم ّ
که چقدر؛ ا ّما رقمهای گزافی گفته میش��ود  -دارد صرف جنس قاچاق
میش��ود .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.

  وظیفهی دستگاه متولی واردات

ی��ک رکن دیگر ،دس��تگاههای متولّی وارداتند .این دس��تگاهها هم
بایس��تی نگاه کنند .بعضی از چیزها هست که در اختیار دولت نیست؛
الیت میکند و چارهای هم نیست ،لکن دستگاههای
بخش خصوصی ف ّع ّ
دولت��ی میتوانند با نظ��ارت هدایت کنند؛ کاری بکنند که مس��ئلهی
واردات به تولید داخلی لطمه نزند.

  وظیفهی دستگاه تبلیغی و رسانهای

مسئولیت دس��تگاههای تبلیغی و رسانهها است.
یکی هم مسئلهی
ّ
رس��انهها هم همینجور؛ صداوس��یما ،دیگران ،بایستی روی مسئلهی
مص��رف داخلی و تولید داخلی به معنای واقع��ی کلمه کار کنند؛ اینها
تأثیر میگذارد.

  وظیفهی مجلس شورای اسالمی

یک مسئله مسئلهی ثبات در قوانین است که این به عهدهی مجلس
اس��ت .مراقب باشند مدام قوانین مربوط به مس��ائل اقتصادی از جمله
مسائل مربوط به کار را هرروز عوض و بدل نکنند که بشود آن کسانی که
میخواهند برنامهریزی کنند ،برنامهریزی کنند.

  وظیفهی متولیان فرهنگی کشور

بههرحال متولّیان فرهنگی کش��ور در نکوه��ش بیکاری و کمکاری
و فرار از کار س��خت ،برای کار فرهنگ��ی برنامهریزی کنند .آقاجان! کار
س��خت را باید قبول کرد .اگر کار سخت را ما به خودمان تحمیل نکنیم،
قبول نکنیم ،به جایی نمیرسیم؛ فقط دنبال کار آسان که نمیشود رفت؛
باید انسان کار سخت را قبول کند؛ در هر جایی که هست .آن کسانی که
توانستند در صنعت ،در ف ّناوری ،در مسائل علمی به اوج برسند ،کارهای
سخت را بر خودشان تحمیل کردند .این ،فرهنگسازی الزم دارد .اینکه
فقط دنبال کارهای آسان باشیم ،کار پیش نمیرود.

  وظیفهی متولیان مبارزهی با فساد

متولّیان مبارزهی با فس��اد هم در این زمینه نقش دارند .حاال اس��م
فس��اد زیاد آورده میشود .حرف زدن راجع به فساد که فایدهای ندارد؛ با
«دزد دزد» گفتن ،دزد از دزدی دس��ت برنمیدارد؛ باید رفت ،وارد ش��د.
مسئوالن کشور ،روزنامه که نیستند که راجع بهفساد حرف میزنند .بله،
روزنامه راجع به فس��اد ممکن اس��ت حرف بزند ،من و شما که مسئول
هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم
اقدام کنیم ،جلوی فساد را بهمعنای واقعی کلمه بگیریم.

محدوده مقابله با قاچاق

مبارزه با فساد اقتصادی اولین
گام در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحق�ق اقتصاد مقاومت�ی و پیش�رفت اقتصادی از
طری�ق کارآفرین�ی و تولید اس�ت اما ب�دون در نظر
گرفت�ن امنی�ت روانی برای س�رمایه گ�ذار ،این کار
انجام نخواهد ش�د .بنابراین مبارزه با فس�اد و ایجاد
امنیت خاطر در سرمایه گذاران را می توان به عنوان
مهمترین اولویت در پیش�برد اهداف اقتصادی کشور
دانست.
رش��د و پیش��رفت اقتصادی مستلزم مش��ارکت مردم و
س��رمایه گذاران در بخش تولید ،توزیع و مصرف می باشد.
اگر بتوان فضای رقابتی س��الم به ویژه در بخش تولید ایجاد
نمود زمینه مناس��بی برای مشارکت سرمایه گذاران فراهم
خواهد شد.
یکی از عوامل زمینه س��از مش��ارکت س��رمایه گذاران و
مردم در بخش های مختلف اقتصادی وجود فضای امنیتی
س��الم اقتصادی اس��ت .فضایی که در آن شاهد فساد مالی
نیستیم و اعتماد س��رمایه گذاران و مردم جلب شده است.
اما در صورت مشاهده و بروز فساد در اقتصاد کشور سرمایه
گذاران از هزینه س��رمایه های خود در بخش تولید و توزیع
پرهی��ز خواهند نمود و در بخش مص��رف نیز مردم اعتماد
خود را به س��الم بودن کاال از دس��ت خواهند داد و این امر
باعث کاهش تقاضا از کاال های مربوطه خواهد شد .از سوی
دیگ��ر اگر بخش تولید دچار اختالل گردد بازار مصرف مواد
اولیه ورودی بخش تولید نیز آسیب می بیند و بدین ترتیب
در بخش های مختلف اقتصادی اختالل بوجود خواهد آمد.
موضوع دیگر اینکه جبران آثار زیانبار فساد امری زمان بر
اس��ت .در صورت کمبود منابع مالی ،مادی و نیروی انسانی
با فراهم شدن زمینه اولیه ،بالفاصله می توان آن سرمایه ها
را به فرآیند اقتصادی تزریق نمود .اما جبران آثار فس��اد به
شکلی نیست که مثال با تأمین سرمایه خاص صورت پذیرد
زیرا فس��اد عالوه ب��ر آثار منفی مالی آث��ار منفی فرهنگی،
اجتماعی و حتی سیاس��ی را نیز به دنبال دارد .خداوند در
آیات متعددی از قرآن کریم به فس��اد اشاره نموده و زشتی
فساد را یادآوری نموده است.
«جزای کس��انی که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و
در زمین به فس��اد می کوش��ند آنست که کشته شوند یا بر
دار آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان یکی از چپ و یکی
از راس��ت بریده شود یا از س��رزمین خود تبعید شوند اینها
رسواییش��ان در این جهان اس��ت و در آخرت نیز به عذابی
بزرگ گرفتار آیند»(مائده.)۲۳ :
«…… آنان در روی زمین به فس��اد می کوش��ند و خدا
مفسدان را دوست ندارد(».مائده)۶۴ :
«این س��رای آخرت را از آن کس��انی ساختیم که در این
جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و
سرانجام نیک از آن پرهیز گاران است(».قصص)۸۳ :
با این توضیح کاهش فس��اد و مبارزه با آن زمینه سرمایه
گذاری را در بخش��های مختلف فراهم خواهد س��اخت و به
عبارت دیگر مبارزه با فساد یکی از راه های حمایت از تولید
داخلی است .این امر بیانگر آن است که در اجرای سیاست
های اقتصاد مقاومتی باید به این مهم پرداخته ش��ود .مقام
معظم رهبری در زمینه لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی می
فرماید:واقعاً نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم
اما با مفاسد اقتصادی برخورد نکنیم این واقعاً نشدنی است
تصور نشود ما می توانیم سرمایه گذاری مردمی و کار سالم
داشته باشیم بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصور نشود
که مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث می شود که ما مشارکت
مردم را کم داشته باشیم .
بنابرای��ن باید گفت تحقق اقتصاد مقاومتی و رس��یدن به
اقتصاد بدون نفت مس��تلزم اش��تغال ،کارآفرینی و سرمایه
گ��ذاری و گس��ترش تولید داخلی اس��ت .ام��ا الزمه پدید
س��اختن اش��تغال و سرمایه گذاری آن اس��ت که اوال برای
س��رمایه گذار امنیت حاص��ل آید و ثانیا با اف��رادی که در
کش��ور به پدید آمدن فس��اد اقتصادی و اختالس اقدام می
کنند برخورد شود .این مسئله باعث می شود سرمایه های
کش��ور به راه اصلی که راه تولید و پیش��رفت است سرازیر
شود .حال برای مقابله با فساد اقدامات گوناگونی الزم است
انج��ام پذیرد اقداماتی مانند مبارزه با مفس��دان اقتصادی و
غیره که برهمگان اهمیت آن روشن است اما در اینجا به ۲
نکته مهم زیر اشاره می گردد:
 -۱آموزش اهمیت محیط س��الم و امن اقتصادی در رشد
و توس��عه کش��ور با عنایت به اینکه کش��ور از فرصت هایی
چون درصد باالی پوشش تحصیلی در نظام آموزش عمومی
و آموزش عالی برخوردار است .باید به صورت رسمی و غیر
رسمی نسبت به آموزش ویژگی ها و آثار محیط سالم و امن
اقتصادی اقدام نمود و همچنین آثار زیانبار فساد اقتصادی
را نیز تحلیل کرده تا نگرش الزم در جمعیت جوان کش��ور
نس��بت به ضرورت مبارزه با فس��اد و نق��ش آفرینی خود و
دیگران در این راس��تا به وجود آید .در تربیت غیر رس��می
ک��ه یک م��ورد آن در فضای مجازی ص��ورت می گیرد وبه ش��دت در بین مردم رواج پیدا کرده است – می توان با
تولید محتواه��ای جذاب ،هنرمندانه و مهم تر از آن به دور
از گرایش ها و تعصبات جناحی و سیاس��ی نسبت به ترویج
ارزش های محیط س��الم اقتصادی و نهی مفاسد اقتصادی
اقدام نمود.
 -۲شناس��ایی و امحاء نقاط فساد خیز نظام اداری و مالی
کش��ور :نقطه ایده آل در داش��تن اقتصاد سالم آن است که
افراد خ��ود آگاهانه و آزادانه نس��بت به درس��تکاری اقدام
نمایند اما واقعیت این است که به دالئل متعددی همه افراد
بر اس��اس این نقطه ایده آل عمل نمی نمایند و براس��اس
شرایط و مقتضیات موقعیتی امکان فساد مالی و اداری برای
افراد فراهم می ش��ود .لذا برای کنترل چنین فساد در یک
نظام اداری و مالی باید شرایطی فراهم گردد تا متخصصان
ه��ر نظام اداری و مالی مانن��د متخصصان حوادث جاده ای
نقاط حادثه خیز (فساد خیز )مانند ضعف قانون ،نبود ناظر
و غیره را شناسایی و براساس آن ها اقدامات الزم را برای از
بین بردن امکان فساد به عمل آورند.

سیاسی

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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سقوط

آل خلیفه در سراشیبی سقوط

سیدجعفر قنادباشی :آلخلیفه بارها برای محاکمه رهبر شیعیان
بحری��ن خیز برداش��ت اما زمانی به هتک حرمت ایش��ان مبادرت کرد
که سردس��ته آمریکایی جنایت��کاران در اولین س��فر خارجی خود به
تروریستپرورترین کشور دنیا پا گذاشت.
رویارویی آل خلیفه در طول  6س��ال گذشته با مردم بحرین که نقطه
اوج آن را بای��د در ص��دور حکم زندان ،توقیف ام��وال و یورش به منزل
آیتاهلل ش��یخ عیسی قاسم رهبر ش��یعیان این کشور دانست ،از جمله
رویدادهایی است که از یک سو تأثیرات شگرفی بر سیر بیداری اسالمی
در منطقه داش��ته و از س��وی دیگر به نمادی از وحدت ملی در حمایت
از مرجعیت دینی تبدیلشده است .با توجه به دستگیری دیگر رهبران
و اف��راد مؤثر در انقالب بحرین همچون «ش��یخ علی س��لمان» ،رهبر
جمعیت وفاق ملی اس�لامی ،در یک نگاه اجمالی به نظر میرس��د که
روند دادگاههای بحرین از ابتدا تاکنون ،یک روند قانونی و قضایی نبوده،
بلکه پروس��های سیاس��ی بهمنظور تنگتر کردن حلقه فعالیت افراد و
گروههایی است که مخالف روند موجود در این کشور هستند.
شواهد و قرائن حاکی از این واقعیت است که حکم زندان رهبر معنوی
و مرجعیت دینی بحرین با سفارش��ات سیاسی از آن سوی مرزها انجام
ش��ده ،چراکه آل خلیفه انواع راهها را برای محدود کردن و جلوگیری از
رش��د اعتراضات آنها آزمایش کرد ه و بارها با شکس��ت مواجه شدهاند،
ام��ا راهبرد فعلی مقامات منام��ه در حال حاضر ،ایجاد فاصله بین مردم
و رهبران اس��ت که درواقع ،اعتراف به محبوبیت و جایگاه واالی ش��یخ
عیسی قاسم در قلوب عموم مردم بحرین به شمار میآید .بهعبارتدیگر،
رفتار نابخردانه مقامات بحرینی ،اقداماتی انفعالی برای به انزوا کشاندن
حرکتهای بهحق مردمی و نش��انهای آش��کار از ضعف مفرط در ارکان
حاکمیتی رژیم آل خلیفه محس��وب میشود که همزمانی آن با برخی
رویدادها در غرب آسیا ،از چند زاویه قابل بررسی است:
.1بحرین یکی از کشورهای عربی است که روابط اقتصادی و امنیتی
نزدیک��ی با رژیم صهیونیس��تی دارد و برخ��ی از فرماندهان نیروی ضد
ش��ورش بحرین در دورههای آموزشی ویژه این رژیم شرکت داشتهاند.
تجارب��ی که رژیم صهیونیس��تی در قلع و قمع مردم مظلوم فلس��طین
داش��ته ،با استقبال ارتجاع منطقه برای س��رکوب مردم کشورهایشان
روبهرو شده که همکاریهای امنیتی منامه – تلآویو از آن جمله است.
از س��وی دیگر ،انتصاب یک یهودی بهعنوان س��فیر بحرین در آمریکا و
س��فر یک هیئت اقتصادی اسرائیلی در سال گذشته به بحرین و جشن
و پایکوبی بازرگانان و سیاس��تمداران این کش��ور با صهیونیستها که
تصاویر ویدیویی آن باعث بیآبرویی بیش��تر آل خلیفه گردید ،از روابط
عمی��ق امنیتی ،سیاس��ی و اقتصادی این دو رژیم بدن��ام حکایت دارد.
لذا رفت و آمد صهیونیس��تها و علنی ش��دن این ارتباطات پشت پرده
حاکی از فقدان پایگاه اجتماعی آلخلیفه در داخل و متوس��ل شدن به
دامان رژیم کودککش صهیونیستی برای استفاده از تجارب سرکوب،
ش��کنجه و اعدام آنهاست و سبک و س��یاق دستگیری علما و مبارزان
فلس��طینی با استفاده از تهدید و خشونت در سرزمینهای اشغالی ،این
روزها بیش از هر زمان دیگری در شهرهای بحرین مشاهده میشود.
2.ارتباط سنتی و تنگاتنگ بحرین و انگلیس نیز در جرأت پیدا کردن
آل خلیفه بهمنظور تداوم س��رکوبها نقش بس��زایی دارد« .ترزا می»،
نخستوزیر انگلیس به صراحت اعالم کرده بود که مسائل حقوق بشری،
رابط��ه بحرین با انگلیس را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و همکاریهایی
نظیر آموزشهای تکاوری به نیروهای امنیتی بحرین که در س��رکوب
علیه اعتراضات صلحآمیز بکار گرفته ش��د ،در کنار افتتاح پایگاه نظامی
انگلیس در این کش��ور ،همگی بیانگر رابطه گرم بین این دو کشور است
که بیش از هر چیز ،از بازگش��ت روحیه استعماری انگلیس در تار و پود
مناس��بات سیاس��ی بحرین حکایت دارد .لذا از این منظر ،حکم صادر
ش��ده نه یک حکم قضایی عادالنه بلکه در حقیقت ،محصول همافزایی
صهیونیس��تها و استعمار روباه پیر در عرصه سیاستگذاری آلخلیفه
به شمار میآید.
3.نکت��ه حائز توجه افزون بر واقعیتهای ذکرش��ده ،همزمانی ورود
رئیسجمهور آمریکا به عربستان با صدور حکم زندان و یورش به منزل
آیتاهلل ش��یخ عیسی قاسم است .نیروهای عربستانی تحت عنوان یک
نیروی ضد ش��ورش موسوم به «سپر جزیره» در حال حاضر به سرکوب
قیام مش��روع مردم بحرین مش��غولاند و کمترین گمان��ه در ارتباط با
ای��ن تقارن نامیمون ،اثبات جدیت س��عودیها ب��ه ترامپ برای مبارزه
ب��ا هر نوع ناآرامی اس��ت که به زع��م آنها ایران باع��ث و بانی آن بوده
اس��ت .ناگفته نماند ک��ه آلخلیفه بارها برای محاکمه رهبر ش��یعیان
بحری��ن خیز برداش��ت اما زمانی به هتک حرمت ایش��ان مبادرت کرد
که سردس��ته آمریکایی جنایت��کاران در اولین س��فر خارجی خود به
تروریستپرورترین کشور دنیا پا گذاشت.
برآیند مبارزه شجاعانه مردم بحرین با نظام دیکتاتوری آلخلیفه در
عربس��تان نیز در خور تأمل است .اعتراضات مردم قطیف واقع در شرق
عربستان که به لحاظ موقعیت جغرافیایی با یک پل با بحرین فاصله دارد،
الهام گرفته از قیام مردم بحرین و بخش��ی از یک پازل بزرگتر است که
ظلم روا رفته بر پادشاهان منطقه را افشا میکند .نکته دیگری هم در این
میان وجود دارد و آن اینکه ،درخش��ش و محبوبیت زائدالوصف آیتاهلل
شیخ عیسی قاس��م برای مفتیهای وهابی و خرافاتی آلسعود به مثابه
خار چش��م آنان است .مفتیهای اشرافی وهابی به علت عدم مقبولیت،
تالش بس��یاری برای دیده شدن و مطرح شدن از طریق صدور فتواهای
عجیب و غریب دارند ،درحالیکه رهبر ش��یعیان بحرین ،از این امور به
دور بوده و همین سادهزیس��تی و بیان صریح حقایق ،محبوبیت ایشان
را به اوج رس��انده اس��ت .لذا مسئولیت بخشی از هجمه به آیتاهلل شیخ
عیسی قاسم بر عهده مفتیهای فاسد دربار سعودی است که برای حفظ
جایگاهشان ،درصددند وی را به زعم خود سرکوب و منکوب کنند.
در همین راس��تا ،بیسابقه بودن ترس عربستان و بحرین از قیامهای
مردمی و نقش مرجعیت ،مس��ئله خرید بیسابقه تسلیحات عربستان
از آمریکا را مش��خص میکند و کسی که چش��م واقعبین داشتهباشد،
بیپ��رده درخواهد یاف��ت که قوت و پتانس��یل م��ردم بحرین چگونه
س��عودیها را به وحش��ت انداخته و آنها را وادار کرده که با تفکر جبهه
مقاومت از طریق خرید سال ح به مقابله برخیزند.
از س��وی دیگ��ر ،نقش قی��ام م��ردم بحری��ن و پایم��ردی آنها در
دفاع از مرجعیت عالوه بر آش��کار کردن دس��تهای پش��ت پرده رژیم
صهیونیس��تی ،انگلیس و آمریکا ،کوس رس��وایی رسانههای وابسته به
نظام سلطه و س��ازمانهای به اصطالح بینالمللی را زده است .در قبال
مردم بحرین ،رس��انهها و مجامع جهانی بیشترین اهمال و چشمپوشی
را داش��تهاند و نهتنه��ا برای مردم منطقه بلکه ب��رای همه دنیا تردیدی
باقی نمانده است که شعارهای پرطمطراق حقوق بشری تحت عناوینی
همچون مبارزه با بیثباتی و تروریسم رنگ باخته است .بنابراین ،بخشی
از آگاهیبخش��ی به مردم دنیا درب��اره اهرمهای دروغین غربی ،مدیون
جانفش��انیهای مردم انقالبی بحرین و همینطور مردم فلس��طین،
یمن ،عراق و سوریه است.
کوتاهس��خن آنکه روند شکست و اضمحالل دیکتاتورهای منطقه از
مدتها پیش آغاز ش��ده و اتخاذ سیاست مش��ت آهنین برای مقابله با
مرجعیت و مردم ،نتیجهای جز تس��ریع در س��قوط آنها به دره نابودی
نخواهد داشت.

برای اروپائیان بس�یار وقیح است که جمهوری اسالمی و
سپاه پاس�داران را با اتهامات واهی تحریم می کنند و خود
به دعوت تروریست ها می نشینند.
س�ازمان منافقی�ن یکی از گروه های تروریس�تی اس�ت
ک�ه بیش�ترین فعالیت ه�ای تبلیغاتی و نظام�ی علیه نظام
جمهوری اسلامی را س�ازماندهی کرده است .این گروهک
تروریس�تی در تمام سال های فعالیتش مورد حمایت دولت
ه�ای غربی مدعی مبارزه با تروریس�م بوده اس�ت .یکی از
مهمتری�ن راهبردهای س�ازمان مجاهدین خل�ق از ابتدای
تأس�یس تاکنون ،برق�راری ارتباط با دولته�ا ،قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای ،جنبشها و سازمانهای منطقهای
و بینالمللی در جهت منافع و اهداف ضدایرانی این سازمان
و تاکنون یکی از علل اصلی تداوم فعالیتهای تروریس�تی
آن بوده است.
منافقین هر ساله اجالسی را در پاریس برگزار می کنند و با جمع
کردن تعدادی افراد از کش��ورهای مختلف س��عی در روحیه دادن به
خود و نمایش زنده بودن س��ازمان تروریستی خود دارند .امسال نیز
این اجالس که ابتدا لغو آن منتش��ر ش��د ،روز ش��نبه  10تیرماه در
پاریس برگزار شد و مریم رجوی ،سرکرده منافقین با فراموش کردن
جنایات این سازمان علیه مردم بی گناه ایران و عراق ،دم از آزادی و
دموکراس��ی زد و به زعم خود سقوط جمهوری اسالمی را زودهنگام
اعالم کرد.
س��ازمان منافقین که م��ورد حمایت عناصر تندرو اروپا و س��ران
آمریکاس��ت ،در س��ال  1376برای اولین بار توسط آمریکا در لیست
سازمانهای تروریستی قرار گرفت ،اما آمریکاییها به بهانههای واهی
پس از پانزد ه سال ،در سپتامبر  2012نام این گروهک تروریستی را
از لیس��ت ترور خارج کردند .پس از آن دولت آمریکا ،اجازه تاسیس
دفتر سازمان منافقین را در مجاورت کاخ سفید صادر کرد.
همچنین در «قانون تخصیص بودجه دفاع ملی س��ال  »2016در
مجلس نماین��دگان امریکا که پس از تصوی��ب در تاریخ  25نوامبر
سال  2015به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده است ،در بخش
 ،1227در خصوص نظ��ر کنگره درباره امنیت و حفاظت از نارضیان
ایرانی مس��تقر در کمپ لیبرتی در عراق آمده است« :کنگره بر این
نظر اس��ت که ایاالت متحده بایس��تی :براس��اس توافقات بینالمللی
اقداماتی فوری و مناس��ب را برای بهبود امنیت فیزیکی و حفاظت از
س��اکنان کمپ لیبرتی در عراق اتخاذ کند و با استرداد ساکنان این
کمپ به ایران مخالفت کند».

 کشورهای اروپایی و منافقین

س��ازمان منافقین با برخی عناصر در کشورهای اروپایی نیز روابط
ویژه و پیچیده ای داش��ته اس��ت .در این میان ،به دلیل استقرار این
س��ازمان و سران آن در فرانس��ه در خالل سال های  60تا  65روابط
گس��تردهای میان آنها و دولت پاریس صورت است .عالوه بر فرانسه،
منافقین در انگلستان ،ایتالیا ،آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی،
فعالیت های سیاس��ی ،تبلیغاتی و مالی داش��ته ان��د .روابط آمریکا و
منافقین به علل مختلفی بس��یار مبهم و پیچیده بوده است .طی دو
ده��ه اخیر که منافقین رو به ضعف و زوال نهاده اند و توان عملیاتی
خود را از دس��ت داده اند ،امریکا بیش��تر سعی در استفاده اطالعاتی
و عملیاتی از آنان علیه جمهوری اس�لامی ایران داش��ته و االبته هر
جا که توانس��ته از ظرفیت های تروریس��تی آنان نیز اس��تفاده کرده
اس��ت« .س��یمور هرش» در مقالهای در هفتهنامه «نیویورکر» اعالم
کرد که طبق اطالعاتی که از مقامات سابق نظامی و اطالعاتی آمریکا

اجالس منافقین در فرانسه و تداوم حمایت پاریس از تروریسم

آزادی خواهی جالدان!
به دس��ت آورده ،گروهی از اعضای گروهک تروریس��تی منافقین در
زمان ریاستجمهوری «جرج بوش» رئیسجمهوری آمریکا در خاک
آمریکا آموزش دیدهاند .همچنین در فوریه  2005بر اس��اس گزارش
نیوزوی��ک ،دولت بوش با طراحی یک برنامه درصدد انتخاب تعدادی
از اعضای سازمان و آموزش آنان به عنوان جاسوس برای کسب اطالع
از ایران و به ویژه پرونده هستهای آن بوده است.
در ای��ن می��ان ،همکاری های منافقین و رژیم صهیونیس��تی پس
از اع�لام مبارزه مس��لحانه با جمهوری اس�لامی – ب��ه دلیل هدف
مش��ترک آنان برای مبارزه با جمهوری اس�لامی– هماهنگ شده و
تاکنون نیز به صورت پنهانی ادامه داش��ته اس��ت .مهم ترین مسئله
در مورد روابط اس��رائیل و منافقین ،ارائه اطالعات دستکاری شده و
جعلی هسته ای ایران به سازمان نفاق از سوی سازمان های اطالعاتی
رژیم صهیونیستی بوده است .از سوی دیگر اسرائیل از طریق شرکت
 PRSTکه مرکز آن در تل آویو اس��ت ،اقدام به تقویت پخش برنامه
های این گروهک تروریس��تی از شبکه ماهواره ای کرده است .مئیر
داگان رییس سابق موساد ،در گفتگو با تلویزیون «سی.بی.اس» فاش
کرد« :اس��رائیل به گروهک موس��وم به مجاهدین خلق و گروه های
مس��لح تروریست که دس��تور کارش��ان براندازی حکومت جمهوری
اسالمی ایران باشد ،کمک می کند».
منافقی��ن همچنی��ن در کش��ورهای اروپایی با اس��تخدام عناصر

ضد ایرانی اقدام به تش��کیل گروه های زیرزمینی مس��لح نموده و با
دریافت پول های هنگفت از موساد و سیا ،در مرکز ایران به عملیات
تروریس��تی علیه دانش��مندان هس��ته ای ایران پرداختند .با استقرار
گروه��ک منافقین در آلبانی پس از فرار از عراق ،ش��رایط این گروه
تفاوت کرده است و هرچند زمینه فعالیت تروریستی آنها کمتر شده
اس��ت ،اما چون محدودیتهای موجود در عراق در آلبانی نیس��ت و
آلبانی ارتباط نزدیکی با اسرائیل و آمریکا دارد ،این گروهک در زمینه
فعالیت های تبلیغاتی و سیاس��ی بیش��تر می تواند کار کند ،هرچند
دولت های اروپایی به تروریتسی بودن این گروهک واقف هستند.

 همایش ساالنه منافقین در فرانسه

نشست ساالنه منافقین با همراهی برحی کشورهای غربی به همراه
آمریکا و دولت های عربی همچون عربستان و نیز رژیم صهیونیستی
صورت می گیرد .این نشس��ت ها همواره با ش��عار توهمی فروپاشی
جمهوری اس�لامی به کار خود ادامه می دهد و عده ای افراد خام و
عناصری تندور و س��رگردان از کش��ورهای مختلف را دور خود جمع
می کند.
در نشس��ت امس��ال منافقین نیز اف��رادی همچون ج��ان بولتون،
«نصرالحریری» س��رکرده معارضین خارج نش��ین س��وری و برخی
عناص��ر عرب��ی همچون ترکی الفیص��ل حضور داش��تند؛ افرادی که
حافظه تاریخی خود را کنار گذاشته و هوچی گری های مریم رجوی

درباره دفاع از آزادی در ایران و ضرورت حمایت از فروپاشی جمهوری
اسالمی را گوش می کردند.
در اجالس امسال سرکرده منافقین ،مریم رجوی ،که بعد از مسعود
رجوی ،ریاس��ت این سازمان ترور را برعهده گرفته است ،بیش از هر
چیزی از آزادی صحبت کرد و فروپاشی جمهوری اسالمی را نزدیک
پنداشت.
نقط��ه خن��ده دار ماجرا اینجاس��ت ک��ه ترکی فیصل ،ش��اهزاده
سرگردان سعودی نیز در جمعه این تروریست ها ،جمهوری اسالمی
را متهم به حمایت از تروریس��م کرد و او که تاکنون صندوق رأی را
از نزدیک ندیده اس��ت ،گفت :انتخاب��ات در ایران ،غیردموکراتیک و
غیرمشروع است!!!
«لیندا چاوز» مدیر پیش��ین روابط عمومی کاخ سفید نیز در این
نشست س��ازمان ترور منافقین را جایگزینی برای جمهوری اسالمی
اعالم کرد تا به زعم وی بنیادگرایی اسالمی را را ریشه کن کند.
این س��خنان پوچ بی اهمیت تر از آن اس��ت که به آن بپردازیم و
کارنامه س��یاه منافقین در ترور مردم بی گناه ایران و عراق واضح تر
از این اس��ت که بخواهیم آن را بازگو کنیم ،فقط نکته مهم در اینجا
رفتار دوگانه فرانسه در قبال ایران و حمایت پاریس از این تروریست
هاس��ت .این اجالس در حالی در فرانس��ه برگزار شد که روز قبل از
آن محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان ،میهمان رئیس جمهور
فرانس��ه بود .در این رابطه ظریف در واکنش به نشس��ت منافقین در
فرانسه گفت :در گفتگوهایمان با مسؤوالن فرانسه حضور منافقین را
ب��ه عنوان یک نقطه ابهام در روابط مط��رح کردیم و آنها هم همواره
تاکید کردند که ارتباطی با این گروه ندارند.
ظری��ف همچنین اظهار کرد :اجازه دادن به فعالیت گروهی که نزد
مردم ایران منفور است ،سوابق تروریستی دارد ،تنها لکه سیاهی است
بر سابقه کشورهایی که با این گروه ها همکاری می کنند.
منافی��ن اکن��ون به اب��زاری برای طرح ه��ای خام آمری��کا ،رژیم
صهیونیس��تی و عربستان تبدیل ش��ده اند و در نشست امسال آنان،
رویک��رد هم گرایی و عادی س��ازی روابط برخی کش��ورهای عربی
همچون عربستان با رژیم اسرائیل نیز دنبال شد .در این بین منافقین
به عنوان حلقه واس��ط روابط عربس��تان و اسراییل برای برنامه ریزی
علی��ه ایران ایفای نقش خواهد کرد تا این دو کانون تروریس��ت پرور
با هدف قرار دادن جمهوری اس�لامی و اعالم دشمن مشترک زمینه
اتحاد خود را بیش��تر فراهم کنند .در مجم��وع اجالس منافقین در
پاری��س چیزی بیش از تزریق اندکی روحیه به عناصر این س��ازمان
شکس��ت خورده نبود .این گروهک ترورس��تی که سال قبل مجبور
ش��دند از عراق فرار کنند و اقتدار منطقه ای جمهوری اسالمی ،آنان
را کیلومترها از مرزهای ایران فراری داد ،اکنون این فرار را برای خود
موفقیت م��ی داند و پوچی این ادعا نیازی به پاس��خ ندارد .بنابراین
درباره اجالس منافقین در فرانس��ه ،آنچه مهم است موضوعاتی فراتر
از این اجالس اس��ت و آن تداوم حمایت برخی کشورهای اروپایی از
تروریس��م و تالش عربستان و صهیونیس��ت ها جهت بهره برداری از
منافقین علیه جمهوری اس�لامی اس��ت .البته چند عنصر سرگردان
عربی ناتوان تر از این هس��تند که بخواهند منافقین را بس��یج کرده
و علیه جمهوری اس�لامی به کار گیرند .هدف منافقین هم از دعوت
این عناصر عربی ،دوش��یدن آنها و ستاندن مش��تی دالر نفتی برای
ادامه حیات ناکام خود است .در مجموع برخی کشورهای اروپایی از
جمله فرانسه در کنار آمریکا ،عربستان و رژیم صهیونیستی حمایت از
تروریسم علیه جمهوری اسالمی را کنار نگذاشته اند و از همه گزینه
ها علیه ایران حمایت می کنند .در این ش��رایط برای اروپائیان بسیار
وقیح است که جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران را با اتهامات واهی
تحریم میکنند و خود به دعوت تروریستها مینشینند.

ایران ،اروپا و آمریکا
بهرام قاسمی  .سخنگوی وزارت خارجه :در طول حیات جمهوری
اس�لامی ایران ،باوجود همنظری و اتحاد اصولی ایاالت متحده آمریکا
و اروپا درباره ایران ،دورههایی نیز تجربه ش��ده اس��ت که در آن این دو
کنش��گر جهانی با هم درباره ایران اختالفنظر داشته و مسیر متفاوتی
را پیمودهان��د .به نظر میرس��د امروز پس از مدته��ا همگرایی اروپا و
آمریکا در قبال جمهوری اس�لامی ایران ،یکبار دیگر در چنین جایگاه
و ش��رایطی ق��رار گرفتهایم .آمریکا به س��ردمداری ترام��پ از بازبینی
برج��ام و مهار نق��ش و نفوذ ایران در منطقه س��خن میراند و در نقطه
مقاب��ل اروپاییان بر پایبن��دی خود به برجام و حف��ظ آن تأکید دارند
و از تعام��ل با ایران در پس��ابرجام صحبت به می��ان میآورند .این یک
اختالفنظر واقعی اس��ت؛ هرچند ممکن است مقطعی باشد .اتحادیه
اروپا و آمریکای ترامپ در ش��رایط فعلی دستکم در چند مسئله مهم
در ارتب��اط با ایران دچار اختالفنظر هس��تند .مهمترین و اصلیترین
مس��ئله ،توافق هستهای موسوم به برجام است .دونالد ترامپ که وارث
برجام بوده و در هیچیک از مذاکرات منتهی به توافق نقش��ي نداش��ته،
اگرچه تاکنون به تعهدات کلی ایاالت متحده در توافق هستهای پایبند

مانده ،اما تحتتأثیر مخالفان داخلی آمریکا اهمیت تاریخی این توافق
و مس��یر دش��واری را که برای دستیابی به آن پیموده شده درک نکرده
و ب��دون تأم��ل جدی در عواق��ب آن گاه از لغو و بازبینی برجام س��خن
میگوید .در س��وی دیگر ماجرا اما اتحادیه اروپ��ا برجام را بزرگترین
دس��تاورد دیپلماتیک خود در قرن حاضر میداند و با توجه به گامهای
مفید و مؤثری که برای بهرهبرداری از دستاوردهای پسابرجام در روابط
با ایران برداش��ته است ،حفظ و پایبندی به آن را در عداد منافع اساسی
خ��ود لحاظ میکند و تاکنون بارها ب��ه مقامات دولت جدید آمریکا در

مورد لزوم و ضرورت پایبندی به اين توافق هشدار داده است.
دومین اختالف مهم درباره منشأ تروریسم و بیثباتی در منطقه است.
ایاالت متحده به رهبری ترامپ در سفر اخیری که به عربستانسعودی
داش��ت ،مطابق با انتظار و آنچه ازپیشهماهنگش��ده ،ایران را منشأ
بیثباتی و محور تروریس��م و افراطیگری در منطقه خواند .هزینه این
دس��ت موضعگیریهای غلط و غیرواقعبینانه ب��رای آمریکاییهایی
که فرس��نگها دور از کان��ون ناآرامیهای خاورمیانه ق��رار دارند و در
مقایس��ه با اروپا کمتر تحتتأثیر آثار مخرب حمالت تروریس��تی قرار
گرفتهاند نهتنها بس��یار پایین است ،بلکه از ق َِبل طرح آن و دامنزدن به
ایرانهراسی دروغین میتوانند قراردادهای تسلیحاتی سنگینی را نیز
به سعودیها تحمیل کنند ،اما درپیشگرفتن این رویکرد برای اتحادیه
اروپا به معنای فریب خود و گرفتارش��دن هرچهبیش��تر در دام ناامنی،
بیثباتی و تروریس��م اس��ت .درس��ت همان زمانی که ترامپ با خیالی
آسودهتر از اروپاییان نمایش تبلیغاتی خود را اجرا میکند ،در اروپا و در
منچستر انگلیس اقدام تروریستی مهیب دیگری رخ میدهد .بنابراین،
دستیابی به منشأ حقیقی تروریسم برای آینده امنیت اروپا حیاتی است

و اتحادیه اروپا نمیتواند همانند ترامپ با خودفریبی و وارونه جلوهدادن
منشأ تروریس��م ،امنیت اتحادیه و ش��هروندان خود را وجهالمصالحه
مطام��ع ناپایدار سیاس��ی و تجاری کن��د .تکرار و تع��دد رخدادهای
تروریس��تی در جایجای اروپا و کشف سرمنشأ آنها به محافل اروپایی
ثابت کرده که عامالن ترور بهاتفاق دس��تآموز وهابیونی هستند که در
منطقه عوامل خود را آموزش میدهند و آنها را سازماندهی میکنند .از
همینجاست که اختالف سوم میان اروپا و آمریکا خودنمایی میکند.
بالطبع زمانی که در مورد منشأ تروریسم و بیثباتی اختالفنظر وجود
داش��ته باشد ،در مورد نحوه مواجهه با آن نیز اختالفنظر وجود خواهد
داش��ت .از همینجا باید فهمید چرا زمانی که ترامپ همنوا با متحدان
عرب منطقهای خود بر طبل ایرانهراس��ی کوبیده و از منزویکردن و
مهار ایران سخن میراند ،اتحادیه اروپا و اعضای آن نهتنها روی خوشی
به این س��خنان نش��ان نمیدهند ،بلکه با اس��تقبال از نتیجه انتخابات
ریاستجمهوری ایران ،از تعامل و تعمیق هرچهبیشتر روابط دوجانبه
در پیامهای تبریک خود س��خن میگویند و از همکاریهای منطقهای
با ایران برای حل معضل تروریسم استقبال میکنند.

آدرسهای اشتباه ریاض
سعداهلل زارعی :حمله شدید رژیم سعودی و بعضی دیگر از دولتهای
عرب��ی ب��ه قطر پس از آن ص��ورت گرفت که امیر قط��ر در یک اظهارنظر
واقعبینان��ه که کمی پس از پایان اج�لاس اول و دوم خردادماه جاری در
ری��اض صورت گرفت ،گفت« :ایران قدرتی اس�لامی و منطقهای اس��ت
که نمیتوان نادیدهاش گرفت و عاقالنه نیس��ت در برابر آن ایس��تاد .وی
همچنی��ن در این اظهارات برخالف تالش رژیم س��عودی که تالش دارد
حزباهلل را س��ازمانی تروریس��تی لقب دهد ،این ح��زب را «یک جنبش
مقاومت» و مش��روع خواند .هم اینک و پس از غلیان خش��م س��عودیها
و همپیمان��ان آن این س��ؤال وجود دارد که نتایج و چش��مانداز این تنش
چه میشود.
در این خصوص گفتنیهایی وجود دارد:
.1رژی��م س��عودی از ابتدا سیاس��ت «یکپارچهس��ازی» ش��بهجزیره
و س��یطره مطلق بر آن را دنبال کرده اس��ت اما در عمل ش��به جزیره به
هفت کش��ور بزرگ و کوچک تبدیل شده اس��ت .رژیم سعودی در فاصله
تشکیل در سال  1310ش تاکنون بطور مکرر درصدد برآمده تا کشورهای
پیرامونی خود در شبه جزیره را به خود منضم کند اما هر بار این تالشها
به دلیل وجود فاصله بس��یار میان میل و توانایی به جایی نرسیده است .با
پیروزی انقالب اس�لامی رژیم س��عودی تالش کرد تا انقالب ایران را یک
خطر بنیادین برای اس��تقالل و تمامیت ارضی کش��ورهای عربی معرفی
کرده و از این طریق لزوم حضور در مجموعهای تحت س��یطره سعودی را
گوشزد کند .براین اس��اس شورای همکاری خلیج فارس حدود سه سال
پس از پیروزی انقالب اس�لامی ایران ش��کل گرفته است اما در عمل و در
طول این دوران ریاض نتوانس��ته است بهرغم تالش زیاد سازوکاری را در
چارچوب این شورا پدید آورد .با روی کار آمدن ملک سلمان بنعبدالعزیز
و ق��درت گرفتن فرزند او ،رژیم س��عودی اعالم کرد که دوران سیاس��ت
انفعالی عربی به پایان رس��یده است .چیزی نگذشت که عربستان به یمن
حمله کرد و درصدد برآمد مخالفان س��یطره سعودی بر یمن را کنار بزند
بر این اس��اس و به این بهانه و با تمسک جستن به موضوع حساس امنیت
مکه و مدینه درصدد برآمد ائتالفی از کش��ورهای اس�لامی و عربی پدید
آورد و از آن برای مشروعیتبخشی به «سیاست سیطره ریاض بر منطقه»
استفاده کند .اما این موضوع هم در عمل به جایی نرسید نه خدشه جدی
به موقعیت مخالفان سعودی در یمن وارد شد و نه آن ائتالف شکل واقعی

به خود گرفت .رژیم سعودی در عینحال یک گام به عقب برداشت و اعالم
کرد برای حفاظت از کشورهای عربی« ،سازمان مشترک رزم» شبیه ناتو
که میتواند ناتوی عربی نامیده ش��ود پدید میآورد .رژیم سعودی اعالم
کرد که این س��ازمان ترکیبی از نیروهای نظامی کشورهای غربی و عربی
خواهد بود و در گام اول حدود  34هزار نفر را دربر میگیرد.
.2رژیم س��عودی با روی کارآمدن دونالد ترامپ ،احس��اس دوگانهای
پیدا کرد از یک س��و خصلت تندروانه ترامپ را زمینهس��از دخالت بیشتر
نظامی آن در منطقه میدانس��ت و از آن اس��تقبال کرد و از س��وی دیگر
سیاست «بازگشت به خانه» که ترامپ در ضمن شعارهای انتخاباتی خود
مطرح کرده بود را یک زنگ خطر مهم به حس��اب آورد .محمد بن سلمان
با اس��تفاده از ظرفیت کارشناس��ی رژیم صهیونیستی درصدد برآمد پلی
میان خصلت تندروانه ترامپ و سیاس��ت بازگش��ت ب��ه آمریکای او پدید
آورد بر این اس��اس محمد بن سلمان و عادل الجبیر وزرای دفاع و خارجه
س��عودی ترامپ را متقاعد کردند که اولین سفر خارجی خود را در ریاض
تعیی��ن کنند .س��فر ترامپ به ری��اض در روزه��ای اول و دوم خرداد ماه
جاری برگزار ش��د و رژیم س��عودی بیش از  50کشور اسالمی را به ریاض
فرا خواند تا نمایشی از اقتدار و موقعیت خود در منطقه و میان کشورهای
اس�لامی را به ترامپ نش��ان دهد و او را به این نتیجه برساند که با کشوری
مقتدر و بسیار پولدار مواجه است و میتواند روی موقعیت اجرای سیاست
مشترک با این رژیم حساب باز کند .بر این اساس عربستان عالوه بر آنکه
قول کمکهای بالعوض به کشورهای اسالمی شرکت کننده در اجالس
ریاض داده بود ،س��فرهای از قراردادهای چرب و گرم روی رئیسجمهور
جدید و بیتجربه آمریکا گشود .قراردادهای نظامی و غیرنظامی که حجم

آن را تا  400میلیارد دالر ذکر کردهاند .رژیم سعودی گمان میکرد با این
ش��وی اقتداری که به راه انداخته اس��ت کار تمام است ولی هنوز دو روز از
پایان اجالس نگذشته بود که صداهایی از اطراف بلند شد .صدایی از قطر،
صدایی از عمان ،صدایی از کویت ،صدایی از پاکستان ،صدایی از ترکیه و...
چنین صداهایی در واقع پوچ بودن تصوراتی که محمد بن سلمان در مورد
قدرت کشورش داشت را برمال نمود .عربستان در این اجالس مدعی شده
بود که ش��کلگیری همپیمان عربی اسالمی حول محور ریاض میتواند
ریشههای نفوذ دلهرهآور ایران در منطقه را بسوزاند و برای همیشه به نفوذ
ای��ران در منطقه خاتمه دهد اما هم اینک به ناچار با یک کش��ور کوچک
عربی درگیر شده و صحنه منطقه عربی را به موافق و مخالف رژیم سعودی
تبدیل کرده است.
.3رفتار دو دولت عربی یعنی اردن و کویت که در طول دوران استقالل،
نزدیکترین رابطه را با دولت عربستان داشتهاند وضع سعودی را پیچیدهتر
کرده اس��ت .هماینک عبداهلل ثانی و صباحاالحمد مش��غول رایزنی برای
خواباندن دعوا بین سعودی و قطر هستند و حال اینکه این دو علیاالصول
باید پای کار سعودی باشند نه اینکه در میانه دعوی میانجیگری را داشته
باش��ند .رفت��ار دولت ترکیه هم در این موضوع برای ملکس��لمان تلخ به
حس��اب میآید ترکی��ه در این منازعه رفتاری در ح��د فاصل میانجیگر
و همپیمان قطر به نمایش گذاش��ته اس��ت و حال آنکه از نظر س��عودی
قراردادهای پرجاذبه پیش��ین باید ترکیه را کنار سعودی و در مقابل قطر
قرار م��یداد اما ترکیه که از نظر سیاس��ت ،قط��ر را مهمترین همپیمان
سیاسی خود در منطقه جنوب خلیج فارس میداند اینگونه فکر نمیکند.
در واقع برخالف انتظار آلسعود ،سرکه انگبین صفرا فزوده است!
.4رژیم سعودی در روزهای اول ماجرا عزم خود را برای تغییر در دوحه
ج��زم کرده بود .کودتا و اش��غال نظامی دو گزینه پی��شروی ریاض بود.
اما گویا اساس��اً در طیف سیاس��ی و نظامی قطر ،جای پای دوس��تداران
ریاض محکم نیس��ت و از این رو گزینه کودتا جایگاهی ندارد و اما گزینه
دوم هم نیازمند وجود همراهی عربی با رژیم س��عودی اس��ت و از س��وی
دیگر در ش��رایطی که عربس��تان به نام اس�لام و امت عرب ،درگیر جنگ
علیه مظلومان یمن اس��ت نمیتواند به یک کشور عرب دیگر حمله کند.
ریاض البته در تبلیغات گس��ترده خود تالش کرده اس��ت تا قطر را متهم
به اقداماتی علیه عربس��تان ک��رده و نیز وجههای تروریس��تی را از آن به

نمای��ش بگذارد اما اگرچه دامن قطر از آنچه به او نس��بت داده میش��ود،
پاک نیست اما در همه آنچه ریاض به دوحه نسبت میدهد دربار آلسعود
دس��تی آلودهتر دارد و از این رو کس��ی از ملکسلمان نمیپذیرد که برای
دفع تروریزم با قطر گالویز ش��ده اس��ت با این وصف س��عودی در نهایت
ناچار اس��ت به گفتوگوهای مبتنی بر کاه��ش تنش تن دهد و به اعمال
محدودیتهای اقتصادی قطر چشم بدوزد.
.5در حی��ن درگی��ری تبلیغاتی س��عودی با قطر گاه و بی��گاه نام ایران
هم مطرح ش��ده است مقامات و رسانههای س��عودی دولت قطر را متهم
میکنن��د که با یک مق��ام نظامی ایران در عراق برای ب��ر هم زدن اوضاع
امنیتی عربس��تان دیدار کرده و به توافقات محرمانهای دست یافته است.
اما واقعیت این اس��ت که عربس��تان در حالی که نتوانسته است از قدرت
انصاراهلل یمن بکاهد ،بحران امنیتی سوریه با محوریت ایران در حال حل
و فصل شدن است و همه خبرها از قطعی بودن موفقیت ایران در به سامان
رساندن س��وریه حکایت میکند .این موضوع در واقع نه تنها اقتدار رژیم
س��عودی که در طول این دوران مهمترین زاغه مهماتی تروریستها بوده
اس��ت را برهم میزند بلکه موقعیت تازهای را در اختیار ایران برای حل هر
پرونده امنیتی و سیاس��ی در منطقه قرار میدهد .مسلماً از فردای سامان
یافتن س��وریه گرایش به روی آوردن به ایران برای حل مشکالت امنیتی
در سطح جهان اس�لام افزایش مییابد .بر این اساس درگیر شدن با قطر
در واقع مجازات متحدان فردای ایران اس��ت متحدان فردایی که از جبهه
آمریکایی -سعودی کاسته خواهند شد .در واقع آنچه این روزها در منطقه
و در گرماگرم مسایل تند سیاسی مشاهده میکنیم ،نسخهای از وضعیت
فردای آلس��عود در منطقه اس��ت .هماینک داعش و النصره و دهها گروه
تروریستی دیگری که با پول عربستان ،قطر و ...پدید آمدهاند در حال محو
ش��دن هستند و در س��ایه مبارزه برای محو این گروههای مزدور انواعی از
سپاه پاس��داران در سرزمینهای مورد تعرض این گروهها سر برآوردهاند
که دستهایی پاک و نیاتی الهی دارند ،انصاراهلل ،حشدالشعبی و چندین
گروه دیگر که مردم آنان را فرش��تگان نجات خویش به حساب میآورند.
این موضوع س��عودی را به ش��دت نگران کرده و در ای��ن معرکه با چنگ
انداختن بر صورت همراه پیش��ین خود تالش میکنند تا سنگرهای خود
در مقابل انقالب ایران را نگه دارد هر چند دیوارههای آن به ش��دت نحیف
شده باشد.

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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تجربهی سه کشور قطر ،عربستان و مصر در اعتماد به آمریکا

هشدارها و تذکرات

بالی سازش

بی�ش از دو هفته از تنش در منطقه میگذرد .تنش�ی که
یک سوی آن ائتالف چهارجانبهی عربستان ،امارات ،بحرین
و مصر قرار دارند و س�وی دیگر آن قطر .کشوری کوچک با
۱۱هزار کیلومتر مربع مس�احت .ظاهرا قطر س�عی کرده بود
که خود را از زیر س�ایهی عربستان آزاد کند که این مسئله
ب�ه مذاق آلس�عود خوش نیامده و موض�وع حمایت قطر از
گروههای تروریستی را بهانه کرده و از زمین ،هوا و دریا قطر
را محاصره کردند .کش�وری که خود مهد تروریس�م است،
حاال با این بهانه برای کش�ور دیگری که تا همین چند وقت
قبل ،جزو متحدین او بود ،شاخ و شانه میکشد.
نکت��هی جالب دراینب��اره واکنش آمریکا بود ک��ه جانب ریاض را
گرفت و دوحه را تنها گذاش��ت .این مسئله برای آلثانی بسیار گران
آمد چرا که در طول س��الهای گذش��ته ،امتیازات زیادی به آمریکا
اعطا کرده ب��ود .قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا اس��ت
و تا به حال ،میلیاردها دالر س�لاح از واش��نگتن خریده است .حتی
آمریکا  ۶ش��عبه از دانشگاههای مطرح خود را در این کشور بنا کرده
است .با توجه به این حجم روابط ،چتر حمایتی و امنیتی آمریکا ،باید
برای همیشه بر س��ر قطر برقرار میشد ،اما دونالد ترامپ در سفر به
ری��اض مهر بطالنی بر این خیالهای خ��ام زد و ریاض را تحریک به
محاصرهی قطر و قطع ارتباط با این کش��ور کرد .حتی «فرید زکریا»
تحلیلگر شبکهی خبری سیانان ،یک گام جلوتر رفته و بحران میان
کشورهای عرب حوزهی خلیج فارس و قطع رابطه با قطر را نتیجهی
اقدامات دونالد ترامپ در س��فر به عربس��تان دانس��ت .حاال دوحه به
خوبی فهمیده که حتی سازش و امتیاز دادنهای متوالی به واشنگتن
هم نتوانسته اس��ت حمایت دائمی آمریکا را برای این کشور کوچک
در خلیج فارس بخرد.
خود عربستان نمونهی دیگری است از بالیی که سازش و اعتماد به
آمریکا ممکن است بر سر یک کشور بیاورد .عربستان برای همراهی با
آمریکا مجبور شده است خزانهی خود را برای خرید تسلیحات نظامی
از آمریکا خالی کند و اخیرا ۱۱۰میلیارد دالر قرارداد نظامی بین این
دو کشور منعقد شد .در سایر بخش ها نیز بیش از ۳۰۰میلیارد دالر
قرارداد منعقد ش��د .ریاض به خوب��ی میداند که نیازی به این حجم

خیانت بزک

تکمیل نقشه دشمن در تغییر رفتار جمهوری اسالمی

از تسلیحات نظامی ندارد اما برای جلب حمایت آمریکا و حمایت او،
چارهای جز تن دادن به خواس��تههای واش��نگتن و کمک به اقتصاد
آمریکا ندارد .نتیجهی این کوتاه آمدنهای مداوم ریاض اما از دس��ت
رفتن جایگاه عربس��تان در جهان عرب اس��ت .چراکه حمله به یمن،
حمایت از تروریستها در منطقه و بهویژه دشمنی عربستان با محور
مقاومت ،همه فرمانهایی اس��ت ک��ه از اتاق فکرهای غربی به ریاض
دیکته میش��ود .حاال عربس��تانی که روزگاری تص��ور میکرد قطب
جهان اسالم اس��ت ،مغضوب مردم مسلمان منطقه بویژه کشورهای
بحرین و قطر و یمن و ایران و س��وریه و عراق و لبنان ش��ده است .او
برای نزدیکی به آمریکا ،از کش��ورهای اس�لامی در حال دور شدن و
دور شدن بیشتر است.
نمون��هی دیگ��ر این ماجرا ،چهار س��ال پیش ،در مص��ر نیز تکرار
ش��ده ب��ود« .محمد مرس��ی» در س��ال  ۲۰۱۲در اولی��ن انتخابات
ریاس��تجمهوری پ��س از انق�لاب  ۲۵ژانوی��ه  ،۲۰۱۱بهعن��وان
رئیسجمهور منتخب از س��وی مردم مصر انتخاب ش��د .اما مرس��ی
برای سر و سامان دادن به مشکالت اقتصادی مصر ،اشتباهی مرگبار
را مرتکب شد و دستان خود را به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی
دراز کرد .مرسی تصور میکرد که اگر از شعارهای انقالبیون مبنی بر
مبارزه با اس��رائیل و مقابله با دخالتهای آمریکا در مصر کوتاه بیاید
میتواند حمایت غرب را پش��ت سر خود داش��ته باشد .اوج همراهی
حکومت مرس��ی با سیاستهای غربی را میتوان در مماشات با رژیم
اش��غالگر ق��دس و همراهی با غرب در موضوع س��وریه دانس��ت .در
حالیکه مردم مصر با تصرف س��فارت آمریکا و بس��تن سفارت رژیم
اش��غالگر قدس در مصر ،مطالبات خود را به حکومت گوش��زد کرده
بودند که نمیخواهند همراه و همگام سیاس��تهای غرب باش��ند اما
مرس��ی برای جلب حمایته��ای آمریکا ،علیه دولت س��وریه موضع
گیری کرد .نتیجه این سازش ،کودتای  ۲۰۱۳نظامیان علیه مرسی و
برکناری وی بود و آمریکا هم هیچ حمایتی از مرسی در این مورد به
عمل نیاورد .حرکت در مسیر سازش با غرب جایگاه مردمی مرسی را
نیز از بین برد و بنابراین کودتا به راحتی به نتیجه رسید .حاال مصری
که مهد روش��نفکری جهان اسالم بود ،اس��یر یک حکومت نظامی و
وابسته شده است.
بالی سازش اما حتی محدود به مصر هم نمیشود ،داستان غمباری
اس��ت که در طول تاریخ ،و در صد س��ال اخیر مخصوصا بارها تکرار
شده است .کاش سیاستمداران از آن درس بگیرند.

س��ال هاس��ت که ش��یطان بزرگ از بران��دازی جمهوری
اسالمی ایران ناامید ش��ده است .آنها انواع جنگ های رو در
رو را آزموده اند .در دوره ده س��اله ی اول(پیروزی انقالب) ،با
توطئه ی براندازی سخت  -جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی
 شروع کردند؛ اما نتوانستند کاری بکنند  ...در دوره ی بعد،بران��دازی نرم را دنبال کردند  -تهاجم فرهنگی و ش��بیخون
فرهنگی  -که آن هم به جایی نرسید .اما امروز نقاب بر چهره
کش��یده اند .حرف هایش��ان را تغییر داده اند و «میگویند ما
تغییر نظام را نمیخواهیم» تنها به دنبال این هستیم که ایران
رفتارش تغییر کند.
ام��ا ملت ای��ران به خوبی میداند که تغیی��ر رفتار با تغییر
نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درس��ت همان است؛ یعنی تغییر آن
س��یرت اسالمی  ...تغییر رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که
از لوازم قطعی و حتمی حرکت به آن س��رمنزل است ،دست
بردارید؛ از آن کوتاه بیایید و نسبت به آن ،اهتمام خودتان را
از دس��ت بدهید .و این تغییر به این معناست که باقی ماندن
نام جمهوری اس�لامی و حتی حضور یک معمم در رأس آن
مهم نیس��ت ،مهم آن اس��ت که ایران تأمینکنندهی اهداف
آمریکا ،صهیونیسم و شبکهی قدرت جهانی باشد.
برنام��ه کنون��ی آمریکا ،تغیی��ر رفتار ایران اس��ت .جریان
غربگ��رای داخلی هم در این پازل بازی میکند و این روزها
فعالی��ت خود را در رس��انهها و تریبونه��ای مختلف در نزد
افکار عمومی افزایش داده اس��ت .به نظر میرسد این برنامه
س��ه ضلع دارد؛ اضالعی که هر کدام یکی از پایههای حیات
مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران را هدف قرار داده است.

 تحریف بنیانگذار جمهوری اسالمی

موشک نفوذ و راز روشنگری
هشدارها و تذکرات رهبر انقالب اسالمی برای حفظ انقالب اسالمی خواب را از چشم انسان میرباید.
م��ا مواجهیم با یک حمل��هی همهجانبهی فرهنگ��ی و اعتقادی و
سیاس��ی اعالم نشده؛ یعنی ش��ما حاال که من دارم میگویم ،قاعدتاً از
ِ
م��ن قبول میکنید لکن ّاطالع ندارید از آنچه دارد اتّفاق میافتد؛ بنده
ّاطالع دارم ، .غالباً عموم مردم یا حتّی خیلی از خواص ّ
مطلع نمیشوند
ما ّ
مطلع میش��ویم .من از روی ّاط�لاع دارم عرض میکنم که برنامهی
جدی استکبار است و کسانی که در مسائل
نفوذ در کشور یک برنامهی ّ
گوناگون دسترس��ی به ّاطالعات دارند ،خ��وب میدانند که چه دامی
برای کشور گس��تردهاند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ کردن در
ِ
مختلف تدابیر و
حصن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملّت ایران ،با انحاء
سیاس��تها و توطئهها؛ این االن در جریان است .دشمنی که شب و روز
نمیشناسد برای رسیدن به هدفش از روشهای مختلفی برای ضربه
زدن به جمهوری اسالمی استفاده میکند.
سه ابزار اساس��ی این روزهای او تبلیغ ایرانهراسی ،تحریم و نفوذ
اس��ت .درباره ایرانهراسی ،بیانات و راهحلها و اقدامات گوناگونی از
س��وی رهبر معظم انقالب صورت گرفته است(به عنوان نمونه دیدار
خبرگان اس��فند  ۹۳را ببینید) که دو نامه به جوانان غربی در دو سال
اخیر ،نمونههای مرتبط با آن به حساب میآیند.
راهحل تحریم را نیز باید در اقتصاد درونزا و مقاومتی جستجو کرد.
صحب��ت درباره ای��ن دو ،مجالی دیگر میطلبد ول��ی نفوذ که خیلی
مهمی اس��ت .موضوع محوری
مس��ئلهی عجیب و خیلی مس��ئلهی ّ
این یادداش��ت است .پروژه نفوذ که سومین ابزار اساسی دشمن است
درواقع یک جنگ نر ِم پیچیده برنامهریزی شده ،گسترده و همهجانبه
نظا ِم س��لطه با جمهوری اسالمی اس��ت که مهمترین هدفش تغییر

باورهای مردم است.

  وظیفه چیست؟

وقت��ی دش��من به دنبال تغییر باور اس��ت؛ یعن��ی میخواهد نظام
معرفتی مردم را برهم بزند تا عقبنش��ینی از اصول به راحتی صورت
بگیرد .اگر دشمن در عملیات نفوذ موفق شود ،نتیجهاش شاکلهای از
نظام جمهوری اس�لامی اس��ت که در آن روح انقالب اسالمی و اصول
انق�لاب دیگر وجود نخواهد داش��ت« .هدف اصل��ی از این جنگ نر ِم
فکرشده و حسابشده ،اس��تحالهی جمهوری اسالمی ایران و تغییر

باطن و سیرت ،با حفظ صورت و ظاهر آن است» .
رهبر انقالب اسالمی در دیدار اسفندماه اعضای مجلس خبرگان به
ده راه نفوذ دشمن اشاره کردند و حدود دو هفته پیش بود که در حرم
رضوی نیز از یکی از سیاس��تهای امریکا در چارچوب «پروژه نفوذ»
پرده برداشتند« .در این مقطع زمانی ،سیاستهای آمریکا اقتضا میکند
که یک تفکری تزریق بش��ود در میان ملّت ما ...که وانمود کنند ملّت
ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد و چارهای ندارد جز اینکه یکی از این
دو راه را انتخاب کند .آن دوراهی عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا
کنار بیایند ،یا باید بهطور دائم فشارهای آمریکا و مشکالت ناشی از آن
تحم��ل کنند ...و کنار آمدن با او بهمعنای صرفنظر کردن از برخی
را ّ
از چیزهایی است که انسان بر آنها پای می فشرد.
«ی��ا اینکه آنها ت�لاش میکنند ذهنیت مردم ایران را نس��بت به
خاندان پهلوی تغییر دهند تا آن» گذش��ته زش��ت و پلید و س��یاه به
گذش��تهای درخش��ان و زیبا تغییر یابد .آنها میخواهند با تغییر باور
به گذش��ته ،نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع انقالب اس�لامی برای از
بین بردن آن گذش��ته ،وجود نداشته اس��ت » .در پروژه نفوذ« ،تغییر
انگیزهها ،شعارها ،معارف انقالبی و اهداف بزرگ » در دستور کار است.
مقابل��ه با تالش دش��من ب��رای انحراف اذه��ان ،احتی��اج دارد به
روش��نگری« .در این زمینه روشنگری الزم اس��ت؛ روشنگریِ بدون
معین کردن ،ا ّما روش��نگری
اتّه��ام ،بدون تهمت زدن ،بدون مصداق ّ
اذهان مردم؛ چیز الزمی است.

  هدف روشنگری چیست؟

پروژه نفوذ یکی از ش��قوق مهم جنگ نرم امروز اس��ت .دو ویژگی

مه��م این جن��گ  :اوال جامعهی هدف ،دچ��ار خوابآلودگی و عدم
احساس حمله اس��ت .و ثانیا دشمن از واسطهها برای نفوذ استفاده
میکن��د .گاهی نفوذی ،نفوذی اس��ت ،خودش ه��م نمیداند! امام
موجه
فرمودند گاهی حرف دش��من با چند واسطه از دهان مردمان ّ
مجرب بود .گ
شنیده میشود .امام هوشیار بود ،امام ّ
دشمن یک چیزی میگوید ،یک چیزی میخواهد ،این را با وسایل
موجه
گوناگونی ،با چند واس��طه کاری میکند که از زبان فالن آدم ّ
که نه پولی از دشمن گرفته ،نه تع ّهدی به دشمن داده ،بیرون بیاید.
هدف روشنگری این است که جامعه را هوشیار کند و پرده از راز نفوذ
و واس��طههای آن بیندازد .همین اس��ت که وقتی در دیدار مداحان
رهبر انقالب اس�لامی برای افکار عمومی روش��نگری کردند و برای
جامعه اصل بدیهی ضرورت وجود توان نظامی برای هر کش��وری را
یادآوری کردند و ب��ا بازخوانی ماجرای اف ۱۴-در ابتدای انقالب و
ش��روع جنگ ،تاریخ را یادآور ش��دند ،مواضع اصالح شد و در عوض
صدای مخالفت با موش��ک از قلب امریکا ش��نیده شد و اوباما و کری
علیه آن اظهار نظر کردند و از» روح توافق» یاد کردند.
وقتی در مقابل خط نفوذ ،روش��نگری محکم و مس��تدل صورت
گیرد و آن خط شکس��تهشود ،نظام سلطه مجبور میشود از پشت
پرده بی��رونبیاید .و این اس��ت راز صراحت و تأکی��د این روزهای
رهب��ر انقالب بر تبیین اصول انقالب و ام��ام و جلوگیری از تحریف
و تع��رض ب��ه ای��ن اص��ول .و مگرنه اینک��ه نفوذ و برنامه دش��من
برای تغییر س��یرت جمهوری اس�لامی از همین مس��یر شیطانی
میگذرد.

نفوذ؛ اشغال بدون جنگ
گزارشی از پروژه برنامهریزی شده ،گسترده و همه جانبه نظام سلطه علیه ملت ایران
«ما اقتص��اد و نیروی نظامی قوی داریم .با وجود این دو عنصر
نباید وقتمان را هدر دهیم ».آن روزها بوش پس��ر ،رییسجمهور
س��ابق امریکا در نطقهای تبلیغاتی خود صحبت از قدرت امریکا
و اس��تقرار نظم نوین مبتنی بر آن میکرد .ده س��ال از آن روزها
گذش��ت .امریکاییه��ا در آن دهه بر مناطق مختلف��ی از جمله
غرب آس��یا تاختن��د و ویران کردند تا نقش��ههای خود را محقق
کنن��د؛ اما با س��د مردم روبهرو ش��دند .قدرت نظام��ی امریکا در
افغانس��تان ،عراق و ...به هیچ گرفته شد و مردم اشغال کشورشان
را برنتافتن��د .بحرانهای اقتصادی و اجتماع��ی درون امریکا هم
جنبشه��ای 99درص��دی راه انداخت .مردم نظ��م نوین ویرانگر
امریکایی را نپذیرفتند ولی دش��من هم از پای ننشس��ت و طرح
«تغییر نقش��ه خاورمیانه» ج��ای خود را به طرحه��ای جدیدتر
داد.

 فکر امریکایی

مک کریس��تال فرمانده س��ابق امریکایی ائتالف افغانس��تان از
تجرب��ه جنگ در آنج��ا چنین میگوید که «اهمی��ت اقناع مردم
باالتر از هر چیز اس��ت .همه چیز در ذهن کسانی رخ میدهد که
به نحوی ش��ریک این جنگند ».وزیر دفاع وقت امریکا در س��ال
2007م .از دولتش خواس��ته بود که پول بیشتری را هزینه جنگ
ن��رم کند .آنها به این نتیجه رس��یده بودند وقتی که نمیتوانند
«تن«ها را تسلیم خود کنند باید «جان«ها را شیفته خود کنند.
اگر آنها بتوانند «هویت بومی» مردم س��رزمین هدفشان را تغیر
دهند؛ دیگر الزم نیس��ت با آن سرزمین جنگی داشته باشند زیرا
فکر آنها را در اختیار گرفتهاند و این برای س��لطهگر کافی است.
«اگر آمریکاییها در این سیاس��ت خود موفق شوند و بتوانند فکر
جوان��ان را به «فکر آمریکایی» تبدیل کنن��د ،آنگاه بدون نیاز به
کودتای نظامی و اقدامات سخت ،بر کشورها مسلط خواهند شد.

  اشغال کشور بدون جنگ

یکی از راههای ایجاد فکر امریکایی« ،نفوذ» اس��ت .برنامه نفوذ
«تغییر باورها ،تغییر آرمانها ،تغییر نگاهها ،تغییر س��بک زندگی»
اس��ت .این همان چیزی اس��ت که رهبر انقالب در دیدار مدیران
صداوسیما از آن به عنوان «جنگ نر ِم برنامهریزی شده ،گسترده
و همهجانبه نظا ِم س��لطه با جمهوری اس�لامی» ی��اد کردند .در
این جنگ نرم تالش میش��ود تا انس��انها در چنبره رنگ و لعاب
مفاهیم و ارزشهای غربی تس��خیر ش��وند و افراد از درون ملت،
مبتنی ب��ر مفاهیم غربی ب��ه یکدیگر متصل ش��وند .نفوذ تالش
میکند با ابزارها و امکانات جدید «شبکهس��ازی در داخل ملّت»
انجام دهد و این دقیقا همان زمانی اس��ت که عمال اشغال کشور
ب��دون اینکه جنگ نظامی رخ دهد صورت گرفته اس��ت .اهمیت
این مسئله و تجربیات شکستهای قبلی امریکاییان چنین است
که حتی استراتژیس��تهای آنها مانند «جوزف نای» درباره این
جنگ جدید مینویس��ند که «قدرت نرم و ق��درت اقناع و تولید
گفتمان ،امروز اهمیت بیش��تری از قدرتهای سخت یافته است.
نگاه سنتی به سیاستورزی جهانی نوعا متمرکز بر نیروی نظامی
و اقتصاد پیروز بوده اس��ت .نگاه سیاس��ت در دوره جدید مبتنی
بر گفتمانهای پیروز اس��ت ».گفتمان پی��روز جانمایه برتری در
جنگ نر م است.

  نفوذ شبکهای

نفــوذ

دش��من آش��کارا و وقیحانه خواس��تههای خود از مل��ت را نیز
مش��خص کرده اس��ت .او به روشنی میگوید که ش��عارهایتان را
دیگ��ر تکرار نکنید ،مرگ بر امریکا نگویید و ...ما هم به جمهوری
اسالمی ش��ما کاری نداریم .با پروژه «نفوذ شبکهای» ،افراد موثر
ملت را در اختیار میگی��رد ،آنها را به یکدیگر متصل میکند و
از درون کش��ور ش��عارها و تفکرات امریکایی به نمایش گذاشته

میشود و این برای انقالب اسالمی ،خطیر است .آنها که پیش از
این توان و زور خود را برای ضربه زدن به انقالب اسالمی آزموده
بودند ،وقتی که دیدند نمیتوانند به اصل آن ضربه بزنند؛ امروز با
ش��یوه جدیدی به میدان بازگشتهاند .در این شکل جدید ،محتوا
و غلبه گفتمان مهم است .ظاهر اهمیتی ندارد .برای آنها «باقی
ماندن نام جمهوری اس�لامی و حت��ی حضور یک معمم در رأس
آن مهم نیس��ت ،مهم آن اس��ت که ایران تأمینکنندهی اهداف
آمریکا ،صهیونیسم و شبکهی قدرت جهانی باشد » .در این سوی
میدان نباید در مقابل دشمن «مثل خاکری ِز نرم» بود «که دشمن
از هرجا خواس��ت بتواند نفوذ کند » .مقدمه این نفوذ ،همان عدم
توجه به سیره رسول خدا در اشداء علیالکفار بودن است و مکمل
نفوذ ،تخریب و «تخطئهی کس��انی اس��ت که بر اصالتها ،بر نگاه
درس��ت ،بر ارزشها پای میفش��ارند ».و آنها را «متّهم میکنند به
افراطیگری و تندی».

  فوالد آبدیده

سال گذش��ته رهبر فرزانه انقالب اس�لامی در حرم رضوی ،بر
گس��ترش کار فرهنگی از سوی جوان مومن انقالبی و تاثیر آن بر
پیش��رفت کشور و ایس��تادگی در مقابل دشمنان این ملّت تاکید
ک��رده بودند .همچنین بارها خطاب به جوانان توصیه کردهاند که
«باید دائماً هش��یار باش��ید .معارف دینی خ��ود و معارف انقالبی
خ��ود را هر چه میتوانید تعمیق کنید .مث��ل پارههای پوالد -زبر
الحدید -آنطوری که در تعبیرات حدیث و در بعضی دعاها وجود
دارد  -نف��وذ ناپذی��ر و نفوذ کننده و در مقابل دش��من بُرنده و با
ارادهی قوی باش��ید » .که «این ملت فوالد آبدیده اس��ت ...جوان
و پی ِر این میهن بزرگ اس�لامی و نس��لهای پیدرپی از این ملت
بزرگ ،که در کورههای حوادث آبدیده ش��دهاند ،برای خودش��ان
یک رسالت قائلند؛ رسالت پاسداری از اسالم و پرچم برافراشتهی

اس�لام در این س��رزمین؛ که امروز یکونیم میلیارد مسلمان در
مناط��ق مختلف دنیا به این پرچم چش��م دوختهان��د؛ این عمق
اس�لامى منطقه ...در
راهب��ردىِ ملت و انقالب ما در کش��ورهای
ِ
آسیای میانه و در شبه قاره است؛ اینها عمق راهبردی ملت ایران
اس��ت ».عمق نفوذ ما را حرارت فوالدهای آبدیده به مستضعفین
رسانده است و در این جنگ جدید هم حرارت همان فوالدها کار
خود را خواهد کرد ،باذناهلل

اولی��ن ضلع برنام��ه تغییر ،خط امام را م��ورد هدف قرار
داده و بهش��دت به دنبال جایگزینی تفس��یرها و روایتهای
خودس��اخته بهجای نص صریح و معتبر امام است .در حالی
که مهمترین شاخص جهتگیریهای انقالب اسالمی ایران،
محکمات امام (بیانات ،آثار و وصیتنامه امام) اس��ت .انحراف
در ش��اخص س��بب میش��ود که رفتار هم منحرف شود .به
همین دلیل «جهتگیریها مهم اس��ت  ...گاهی تفسیر غلط
از امام میش��ود ،تفس��یر غلط از جهتگیری مورد نظر امام
انج��ام میگیرد؛ که این هم چیز بدی اس��ت و خطرناک هم
هست »92/4/30.محکمات امام ،چراغ راه است .اگر راه امام
را گ��م کنیم یا فراموش کنیم یا خ��دای نکرده عمدا ً به کنار
بگذاریم ،ملّت ایران سیلی خواهد خورد.

 ایجاد تردید در مردم

یکی از پایههای مش��روعیت و اقتدار جمهوری اس�لامی،
مردم هس��تند؛ مردمی که «م��ا میتوانی��م» را از امام خود
آموخت��ه و با عزمی راس��خ ،انق�لاب را در گردنههای مهم و
صعبالعبوری نظیر جنگ تحمیلی ،فتنهها و ایس��تادگی در
مقابل نظام س��لطه ی��اری کرده و میکنند و جوانهایش��ان
پیشرفتهای تحسینبرانگیز علمی ،دفاعی ،امنیتی و ...را به
منصه ظهور رساندند .اما برخی سعی میکنند عزم راسخ ملّت
مهم مربوط به سرنوشت کشور به هم بزنند ،در
را در مسائل ّ
آنها تردید ایجاد کنند؛ جای احس��اس ع ّزت و اعتمادبهنفس
ملّی ،احس��اس حقارت ملّی را به آنه��ا تزریق میکنند؛ جای
ایمان راس��خ ،ش��بههافکنی و بیاعتقادی؛ جای کار و تالش
همت بلن��دّ ،
لذتجویی و ش��هوترانی را جایگزین کنند.
و ّ
جریانی که میخواهد وابس��تگی را تئوریزه کند ،اس��تقالل را
مس��خره کند ،دلهای جوانان را برای مستقل زیستن متزلزل
کند ،نمیش��ود در مقابل او بیتفاوت مان��د؛ باید در مقابل او
عکسالعمل نشان داد.

 بزک کردن دشمن

سومین ضلع تالش��ی که بزککنندگان امریکا برای تغییر
رفتار در ایران انجام میدهند؛ تغییر در ذهنیت مردم است تا
دشمنیهای آمریکاییها با ملت ایران فراموش شود .توضیح
اینکه با روی کار آمدن اوباما با شعار «تغییر» ،برخی در ایران
وسوس��ه شدند که میش��ود با این رییسجمهور ،راهی برای
حل مس��ائل و اختالفات بین آمریکا و ایران پیدا کرد و وارد
تعامل شد .اما حقیقت چیز دیگری بود .میگویند ما به سمت
ایران دست دراز کردیم  ...اگر دستی دراز شده باشد که یک
دس��تکش مخمل رویش باش��د ،اما زیرش یک دست چدنی
باش��د ،این هیچ معنای خوبی ن��دارد .فریبکاریهای اوباما با
ارسال دو نامه به حضرت آیتا ...خامنهای به اوج خود رسید؛
نامههایی که کارویژهشان «تغییر محاسبات مسئوالن» کشور
بود .رهبر انق�لاب دراینباره فرمودند :اظهارات رئیسجمهور
آمریکا در دو نامه ب��ه اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازیِ
جمهوری اس�لامی را ندارد ،خیلی زود ب��ا طرفداریاش از
فتنههای داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی،
خ�لاف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حملهی
نظامی و حتّی هس��تهای  ...پرده از ّنیت واقعی سران آمریکا
برداشت.
اگ��ر کاره��ای اوباما مبنی ب��ر «فریب» م��ردم ایران روی
خارجی سکه «تغییر رفتار» باشد« ،بزک» ،نقشه غربگرایان
داخ��ل کش��ور و روی داخل��ی آن اس��ت .یک��ی از کارهای
آمریکاییها در این سالهای آخر ،این است که کسانی را وادار
کنن��د به ب َ َزککردن چهرهی آمریکا؛ به اینکه اینجور وانمود
بکنند که آمریکاییها اگر هم یک روزی دشمن بودند ،امروز
عدهای البتّه مغرضانه این کار
دیگر دش��منی نمیکنند  ...یک ّ
ع��دهای هم از روی س��ادهلوحی این کار را
را میکنن��د ،یک ّ
میکنند.
بنابراین کسانی که میخواهند دشمنی خباثتآلود آمریکا
و برخ��ی دنبالهروه��ای آن را ب��ا بزک تبلیغاتی و رس��انهای
بپوشانند در واقع به ملت و کشور خیانت میکنند .اظهاراتی
نظیر امام باحذف ش��عار مرگ بر آمری��کا موافق بودند» و یا
تقلیل ماهیت استکباری آمریکا و همتراز کردن خصومتهای
آن با دیگر کش��ورها ،موجب میش��ود تا از دشمنی او غفلت
بش��ود و او بتواند دش��منی خودش را اعمال کند و خنجر را
از پشت فرو کند.

امنیت

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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اقتدار دفاعی

اقتدار ملی و سرمایه گذاری
داخلی و خارجی

اقت��دار دفاع��ی یک��ی
از ارکان اقت��دار مل��ی و
تضمینکنن��ده امنی��ت ایران
برای س��رمایهگذاران داخلی و
خارجی است .سردار سرلشکر
س��ید یحیی صفوی ،دستیار و
مشاور عالی فرمانده معظم کل
قوا ایش��ان با اش��اره به ضرورت
همکاری هماهنگی و توس��عه
مناس��بات ما بین ارتش و سپاه
پاس��داران انقالب اسالمی ،تصریح کرده اس��ت :سپاه و ارتش ،نماد
قدرت و اقتدار ملت ایران هس��تند و بیشک دشمنان ملت و انقالب
از وجود ارتشی مقتدر و سپاه قدرتمند بیش از پیش نگران هستند و
در این برهه انتظار فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح پیشرفت
در زمینه تس��لیحات و بکارگیری آن و حفظ و توس��عه آمادگیهای
دفاع��ی و رزمی ،در کن��ار بصیرت انقالبی و دینی اس��ت .وی تأکید
کردند :همکاری ،هماهنگی و توس��عه مناسبات ما بین ارتش دالور
و س��پاه سلحشور باعث همافزایی قدرت و تاثیرگذاری این دو نیروی
انقالبی بر یکدیگر و گس��ترش آمادگیهای دفاعی کش��ور در برابر
دش��منان و زیادهخواهان خواهد شد و نیز موجبات رضایت امام امت
و فرمانده معظم کل قوا را فراهم خواهد کرد و این اتحاد استراتژیک و
پیوند پایدار از برکات نظام جمهوری اسالمی است .سرلشکر صفوی
در ادامه ،هش��ت س��ال دفاع مقدس را بخش��ی از کارنامه درخشان
نیروهای مس��لح دانس��ته و تصریح کردند :هشت سال دفاع مقدس
نش��ان از عملکرد مثبت و جانفش��انیهای نیروهای مسلح در دفاع
از کش��ور دارد و ام��روز در نگاه منصف ملت ،نیروهای مس��لح مانند
حصار محکمی در دفاع از مردم در برابر حوادث نمایان شده و در نگاه
دش��منان توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران ،تهدیدی جدی
محس��وب میشود؛ به نحوی که توانس��ته دشمنان را در عرصههای
مختلف ناکام کند؛ لذا نبایس��تی س��هم بزرگ نیروهای مسلح را در
اقتدار و قدرت جمهوری اس�لامی ای��ران در صحنههای بینالملل
کمرنگ جلوه داد و یا حتی به فراموش��ی س��پرد .ایش��ان با اشاره به
ضرورت توس��عه و تکامل توان دفاعی کشور عنوان کرده است :امروز
بهرغم خواست و تالش دش��منان ،کارکنان نیروهای مسلح ،توان و
استعدادهای نظامی را در منصه ظهور قرار دادهاند و ما همچنان توان
دفاعی خود را افزایش میدهیم و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار
نخواهیم بود؛ چرا که تجربه هش��ت س��ال دفاع مقدس نش��ان داده
تنها نیروهای مس��لح قدرتمند میتوانند حتی فکر تجاوز را از ذهن
بدخواهان دور کنند و پشتیبان دیپلماسی خارجی کشور در صحنه
بینالمللی و منطقهای باش��ند .دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم
کل قوا در پایان با اش��اره به ضرورت حفظ اقتدار ملت در حوزههای
مختلف اظهار داش��ته اس��ت :اقتدار دفاعی یکی از ارکان اقتدار ملی
و تضمینکننده امنیت ایران برای س��رمایهگذاران داخلی و خارجی
اس��ت و بخش دیگری از اقتدار ملت در عملکرد مسئولین سیاسی و
اقتصادی کش��ور نمایان می شود و انتظار مردم در زمان فعلی تالش
برای حل مش��کالت اقتصادی و معیشتی اس��ت؛ زیرا رضایتمندی
ملت بزرگ ایران بزرگترین پشتوانه نیروهای مسلح در تامین امنیت
ملی ایران است.

کمتر از يک ماه پيش ،دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا
که براي ش�رکت در کنفرانس کش�ورهاي عربي ،اسالمي و
آمري�کا به رياض س�فر کرده بود ،در س�خنان خود ايران را
متهم به بيثباتس�ازي در منطقه کرد و گفت« :نظام ايران
مس�ئول بيثبات�ي در خاورميانه ب�وده و نظام اين کش�ور
تس�ليحات سازمانهاي تروريس�تي را تأمين ميکند « .ده
روز از اين کنفرانس نگذش�ته بود که ماجراي قطر آغاز شد
و عربس�تان و چند کشور ديگر ،قطر را به بهانهي حمايت از
تروريسم تحريم کردند .يک روز بعد ،ترامپ نيز به موافقان
اي�ن تحريم پيوس�ت و از آن حمايت ک�رد و اندکي بعدتر،
در کنفرانس خبري مش�ترک با رئيسجمهور روماني گفت:
«کشور قطر ،متأس�فانه از نظر تاريخي تأمينکنندهي مالي
تروريس�م در س�طوح خيلي باال بوده است « .گويا همهچيز
در همان س�فر ترامپ به عربس�تان برنامهريزي شده بود و
کشوري که تا پيش از اين ،جزو شرکاي هميشگي عربستان
و آمري�کا در حمايت از گروههاي تروريس�تي در س�وريه و
منطقه بود ،حاال تبديل به دش�من ش�مارهي يک متحدين
سابق خود شده بود.

مالک تصميمگيری ،منافع ملی است
چندي��ن روز بعد ،حادثهي تروريس��تي در ته��ران که منجر به
شهادت و مجروح شدن تعدادي از مردم عزيز کشورمان شد اتفاق
افتاد و مش��خص شد که عربستان س��عودي پشت آن قضيه بوده
است .موضوعي که پيش از اين ،مرکز تحقيقاتي «گلوبال ريسرچ»
از آن س��خن گفته و از برنامهي آمريکا و عربس��تان براي تحريک
به آشوب در داخل مناطق مرزي ،ايجاد تهديدهاي تروريستي در
داخل ايران و تحريک به انقالب رنگي خبر داده بود.
کمي اي��ن طرفتر از قطر اما لش��گر فاطمي��ون و نيروهاي
جبه��هي مقاومت ،پس از تالش گس��ترده توانس��تند با عبور
از س��د حمالت هواي��ي آمريکا ،خود را به مرز عراق و س��وريه
برسانند و با حاج قاسم بابت اين پيروزي «نماز شکر» بخوانند.
از نظر ميداني پيش��روي تا مرز س��وريه و عراق ،بهمعني اخراج
کامل داعش از بخش ش��رقي موصل اس��ت .با رسيدن به مرز
عراق و س��وريه ،قطع ارتباط نيروهاي داعش با خاک س��وريه
برآورده خواهد ش��د .ابومهدي المهندس ،از فرماندهان ارش��د

داوطلب جنگ نبودهایم

در شرایطی که بحران امنیت در جهان گسترده شده است

استراتژی ایران دفاعی است

رئی��س س��ازمان پدافن��د
غیرعام��ل کش��ور گف��ت:
استراتژی کش��ور دفاعی است
و هی��چگاه داوطل��ب جن��گ
نبودهایم و هرگاه راجع بهقدرت
ملی صحبت میش��ود منظور
آمادگی برای دفاع است.
س��ردار غالمرض��ا جالل��ی،
رئی��س س��ازمان پدافن��د
غیرعامل کش��ور در س��ومین
کنگره س��رداران شهید و  1036شهید دفاع مقدس منطقه  2حوزه
مقاومت حضرت نبی اکرم(ص) ناحیه مقاومت بس��یج شهید باهنر
تهران طی سخنانی با گرامیداشت سوم خرداد خاطرنشان کرد :نظر
به تأکید رهبر معظم انقالب ،پاسداشت و بزرگداشت یاد شهدا و این
دسته از یوماهلل و روزهای بزرگ میتواند به امنیت ملی کشور کمک
کند و مؤلفههای فرهنگی قدرت نرم کش��ور را گس��ترش دهد .وی
گفت :در جهان اسالم هر جا که یک جنگ بین دو مسلمان است ،یک
طرف آن حتما عربستان س��عودی وجود دارد .سردار جاللی با بیان
اینکه همواره رهبر معظم انقالب تاکید دارند در برابر دشمنان اظهار
ضعف نکنیم ،تاکید کرد :اولین گام عقبنش��ینی ،عقبنشینیهای
پی در پی را به دنبال دارد و طبق منطق و توصیه شهدا نباید به خاطر
ترس از جنگ ،هر نوع خواس��ته دشمنان را بپذیریم .رئیس سازمان
پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه شهدا بخشی از قدرت نرم کشور
هس��تند ،تصریح کرد :ما امروز در اینجا جمع ش��دهایم به وسیله این
ق��درت نرم ،از قدرت س��خت کش��ور حمایت کنیم و آن را توس��عه
دهی��م .وی با اش��اره به تعالیم دینی و آیه «واعدوا لهم مااس��تطعتم
من قوه» ابراز داش��ت :طبق این آیه و دس��تور قرآن مکلف به تولید
و افزای��ش مولفهه��ای قدرت در همه زمینههای سیاس��ی ،نظامی،
اقتص��ادی ،علم��ی ،ژئوپلتیک و قدرت نرم هس��تیم تا با ایجاد ترس
در دل دشمنان مانع حمله آنان شویم .سردار جاللی یکی از راههای
ایج��اد بازدارندگی حمله دش��من را تولید قدرت دانس��ت و گفت:
مولفههای قدرت مانند س�لاح و تجهیزات موش��کی ،قدرت علمی،
قدرت صنعتی ،قدرت ژئوپلتیکی را باید افزایش دهیم و با انباش��ت
و توس��عه و نمایش این مولفهها مانع از حمله دش��من شویم .رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کش��ور اظهار داشت :نمایش شهرکهای
موش��کی و گوش��های از توان نظامی ،برای بهم زدن توافق هستهای
نبوده ،علت این بود که دش��من س��عودی فکر برتری و تفوق نظامی
نداشته باشد و دچار اشتباه محاسباتی نشود .وی دیپلماسی دفاعی
کش��ور را فعال دانست و گفت :اینکه ما میتوانیم  100هزار بسیجی
ظرف مدت  24س��اعت در خطوط مرزی و یا حداقل  200گردان را
ظرف مدت کمتر از یک روز سازماندهی کنیم ،نشاندهنده قدرت ما
است و به دشمنان میفهماند که ما قدرتمند هستیم .سردار جاللی
با غیر قابل مقایسه خواندن میزان آمادگی دفاعی امروز با اوایل جنگ
تحمیلی ،خاطرنش��ان کرد :امروز ما تم��ام نیازمندیهای دفاعی و
نظامی را خودمان تولید و طراحی میکنیم و عمده استراتژی دفاعی
کش��ور مبتنی بر صنعت دفاعی داخلی است .رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کش��ور تصریح کرد :استراتژی کشور یک استراتژی دفاعی
اس��ت و ما هیچگاه داوطلب جن��گ نبودهایم و هرگاه راجع بهقدرت
ملی صحبت میش��ود ،منظ��ور آمادگی برای دفاع اس��ت و نمایش
بخش��ی از شهرکهای موشکی و قدرت نظامی به این دلیل است که
دشمن جرات حمله نظامی به کشور را نداشته باشد .وی بیان داشت:
استراتژیس��تهای نظامی میگویند هر ملتی که میخواهد صلح را
حف��ظ کند ،باید آماده جنگ باش��د و به عبارتی دیگر باید همیش��ه
آمادگی دفع یک حمله برای یک ملت وجود داشته باشد.

حشد الشعبي گفت« :اگر ايران نبود حشدالشعبي نميتوانست
به آنچه امروزه به آن رس��يده برس��د و هرگ��ز پيروزيها رقم
نميخورد».
همهي اينه��ا بيانگر آن اس��ت که منطقه آبس��تن تحوالت
و تغيي��رات متعدد و جديدي اس��ت و ما چ��ارهاي نداريم جز
آنکه ،نس��بت خود را با اين رخدادها ،بهصورت دقيق و درست
مشخص کنيم ۱۴ .خرداد امسال ،رهبر انقالب با طرح موضوع
«عقالنيت» و چگونگي مواجهه با رخدادهاي بينالمللي چنين
عقالنيت را در اي��ن ميدانند و ميگويند که
فرمودن��د :بعضي
ّ
چالش با قدرتها هزينه دارد البتّه اشتباه ميکنند -بله ،چالش
هزين��ه دارد ،ا ّما س��ازش هم هزين��ه دارد ...چالش اگر عقالئي
باش��د ،چالش اگر منطبق با منطق باش��د ،اگر با اعتمادبهنفس
باشد ،هزينهاش بهمراتب کمتر از هزينهي سازش است.
هش��ت روز بعد ،رهبر انقالب در ديدار کارگزاران و مسئوالن
نظام ،اين موضوع را به زباني ديگر ،ش��رح و بس��ط دادند« :اگر

بخواهيد فرصتها و تهديدها را به¬معناي واقعي کلمه مديريّت
بکنيد -چون هم فرصتهايي هست ،هم تهديدهايي هست؛ بايد
بت��وان اي��ن فرصتها و تهديدها را درس��ت مديريّ��ت کرد...-
احتياج داريم که ا ّوالً مالکهاي تصميمگيريمان را ّ
مش��خص
کنيم و آنها را درس��ت انتخ��اب کنيم ،ثاني��اً از تجربههايمان
استفاده کنيم.
مالک تصميمگيري از نظر رهبر انقالب« ،منافع ملي» است
اما مناف��ع ملّي آنوقتي منافع ملّي هس��تند که با هويّت ملّي
انقالبي ملّت ايران در تعارض نباشندَ ...والاّ
ملّت ايران ،با هويّت
ِ
آنجايي که ما چي��زي را بهعنوان منافع ملّي در نظر ميگيريم
لک��ن هويّت ملّي را پايم��ال ميکنيم ،قطعاً اش��تباه کردهايم.
هوي��ت ملي نيز از نظر رهبر انقالب ،متش��کل از س��ه عنصر
اسالمي بودن ،عمق تاريخي و انقالبي بودن است .پس هرگونه
سياس��تگذاري و تصميمگيري در سياس��ت داخلي و خارجي
ميبايست مبتني بر اين سه عنصر باشد.

در کن��ار اين س��ه عنصر« ،تجربههاي متراک��م» ما در طول
تاريخ معاصر ،و البته تاريخ انقالب اس�لامي ،موضوعي است که
ميتواند چراغ راه آيندهي ما در اتخاذ بهترين تصميمها باش��د.
ماجراي برجام و ماجراي س��وريه ،دو تجربهي ملموس��ي است
که در پيش چشمان ما قرار دارد و دقت در آن ميتواند کمک
زيادي در تصميمگيري درست داشته باشد .در برجام ،مذاکره
و در پارهاي از مواقع« ،اعتماد به دشمن» را ترجيح داده شد و
حاصل آن عدم برداشته شدن تحريمها شد .در نقطهي مقابل،
در ماجراي س��وريه ،وارد يک چالش عقالي��ي با برنامهريزي و
راهبرد درس��ت در دو حوزهي سياس��ي و نظامي ش��ديم و دو
نتيج��هي مه��م آن« ،تأمين امنيت» کش��ور و افزايش «عمق
راهبردي» ايران در منطقه و جهان شده است.
باري ،س��ازش و چالش هماره وجود دارد ،مهم آن اس��ت که
بتوان با مالکهاي درست و عقاليي ،بهترين راه را انتخاب کرد
که «بيشترين منفعت» را براي «مردم» به دنبال داشته باشد.

امنیت ایران وابسته به چه عناصری است؟
منطقهی غرب آسیا ب ه دالیل تاریخی ،فرهنگی ،ژئوپلیتیک
و وج��ود منابع عظیم ان��رژی ،در طول ق��رون اخیر همواره
م��ورد تهدید و تجاوز قدرتهایی خ��ارج از این منطقه بوده
و همین موضوع س��بب شده اس��ت تأمین امنیت در اولویت
دولتهای ای��ن منطقه قرار گی��رد و دولتهای این منطقه
بهعنوان بازیگران سیاس��ی اصلی ب��رای حفاظت از مرزهای
خویش و دف��اع در برابر تهدیدات ،بهگونههای مختلف عمل
نمایند .پیوستن به یکی از قطبهای قدرت (عدهای بهسمت
ش��رق کمونیست و برخی بهسمت غرب لیبرال) برای تأمین
امنیت در برابر تهدیدات خارجی ،یکی از رویههای رایج بود
که کش��ورهای ای��ن منطقه در پیش گرفتن��د و این اتصال،
زمینهی تجهیز این کش��ورها به آخرین س�لاحهای تولیدی
ای��ن قطبهای ق��درت را فراهم مینمود .البت��ه در عوض،
کشورهای این منطقه نیز منابع طبیعی و باألخص نفت خود
را بهمنظور تأمین امنی��ت و بقای خویش ،به این قطبهای
قدرت تحویل میدادند.

 دالیل فروپاشی رژیم پهلوی

فعال غرب
ایران نیز بهعنوان یکی از کنش��گران همیش��ه
ِ
آس��یا ،بهصورت خ��اص از دورهی حکومت دستنش��اندهی
پهلوی دوم و پس از شکلگیری فضای دوقطبی در عرصهی
بینالملل و آغاز جنگ س��رد ،دس��تکم ب��ه دو دلیل ضعف
اقتصادی و ش��کنندگی سرمایهی اجتماعی حاکمان پهلوی،
برای تأمین امینت خود ،بیش از گذشته به غرب و مخصوصا
آمریکا وابس��ته ش��د .از این زم��ان به بعد ،ای��ران تبدیل به
«متح��دی قابل اعتم��اد» برای بلوک غرب و آمریکا ش��د و
این اعتماد سبب س��رازیر شدن تجهیزات نظامی به ایران و
اعطای نفت در عوض آن ش��د .ازاینرو ایران با اتکا به قدرت
سیاسی و تسلیحاتی غرب ،بقای خویش و امنیت مرزهایش
را پی میگرفت .اما اتکا به اتحاد با بلوک غرب ،تجهیز شدن
به مدرنترین تس��لیحات تولیدی بل��وک غرب و درآمدهای
هنگفت نفتی که س��بب ش��کلگیری دولت رانتیر در ایران
و فاصل��ه گرفت��ن از تأمین نیازه��ای مردم ش��د ،بهتدریج
اجتماعی ش��کنندهی پهلوی را شکنندهتر کرد و
سرمایهی
ِ
زمینه را برای ش��ورش عمومی علیه حاکمیت فراهم ساخت
و بخش��ی از دالیل الزم برای وقوع انقالب اس�لامی را ایجاد
کرد .به یک اعتبار و از منظر بحث حاضر ،میتوان گفت وقوع
انقالب اسالمی نش��اندهندهی این نکته بود که واجد بودن
قدرت سخت از یکسو و ش��کنندگی سرمایهی اجتماعی و
قدرت نرم از س��ویی دیگر ،میتواند زمینهساز فروپاشی یک
دولت مسلح و مجهز و برخوردار از حمایت قطبهای قدرت
شود.
با فروپاشی رژیم پهلوی ،حاکمیت جدید در ایران ،منطقی
متفاوت از دوران گذش��ته در پیش گرفت .در منطق جدید،
با اتکای به ش��عار «نه ش��رقی ،نه غربی» ،در حوزهی تأمین
امنی��ت و ب��رای مواجهه ب��ا تهدیدات ،ه��ر دو قطب قدرت
بهمثاب��هی غیر یا دیگری و حت��ی ضد برای حاکمیت جدید
بهش��مار آمدند و ازهمی��نرو اتکای به ای��ن دو برای مقابله
با تهدیدات ،بهکلی نفی ش��د و مس��یر ات��کا به ظرفیتهای
خود ،نقطهی تمرکز قرار گرفت و تولید قدرت س��خت و نرم
بهصورت همزمان در دس��تور کار قرار گرفت .نفی دو قطب
قدرت ،جمهوری اسالمی را برآن داشت تا برای تأمین امنیت

مرزهای خود ،استفاده از ظرفیتهای درونی را در پیش گیرد
و در این مسیر ،از یکسو ابتدا به مونتاژ و سپس تولید انواع
جنگافزارهای نظامی دست زد و از سوی دیگر ،با بهرهگیری
از ظرفت سرمایهی اجتماعی و قدرت نرم خویش ،با تشکیل
هس��تههای مقاوم��ت مردم��ی ،ک��ه بارزترین آن تش��کیل
نیروهای بس��یجی بود ،زمینه را ب��رای تأمین امنیت فراهم
نمود.
ات��کای به این دو عنص��ر ،در کنار بهرهگی��ری از حمایت
تودهه��ای مردم از جمهوری اس�لامی و رهب��ری آن ،مدل
جدی��دی از روش تأمین امنی��ت را فراهم نمود .این نکات را
بای��د دالیل موفقیت ایران در برابر حملهی عراق و تهدیدات
مختلف دهههای بعد از آن دانس��ت .همین مسئله هم ایران
را به امنترین کشور در ناامنترین منطقهی دنیا تبدیل کرده
است.
ازاینرو باید گفت فربه ش��دن در عرصهی قدرت س��خت
و نحیف ش��دن ق��درت نرم و س��رمایهی اجتماعی برای هر

حاکمیتی به همان اندازه خطرناک اس��ت که نحیف ش��دن
قدرت س��خت و فربه شدن قدرت نرم؛ چراکه در حالت اول،
حاکمیت پلیسی و سرکوبگر ،که نتیجهای جز سقوط ندارد،
ش��کل میگیرد و در حالت دوم ،مردمانی با دس��تان خالی
از س��ازوبرگ نظامی ،توان مقاومت اندکی در برابر تهدیدات
دش��منان خود دارند .لذا حاکمیتی را میتوان موفق دانست
که بهصورت همزمان قدرت س��خت و نرم خویش را افزایش
دهد و میان آنها توازن برقرار کند.
آنارش��یک بودن محیط بینالملل و نب��ود قدرتی مرکزی
ک��ه هم��هی دول و مل��ل تاب��ع آن باش��ند را میت��وان از
قدرمش��ترکهای بس��یاری از نظریههای رواب��ط بینالملل
بهش��مار آورد .در این محیط آنارش��یک ک��ه در آن تهدید
نظامی ،شمش��یر داموکلس��ی اس��ت که همواره خطر فرود
آمدنش وجود دارد ،بازیگران مستقل را وامیدارد تا با اتکای
به ابزارهایی که واجد آنها هس��تند ،تهدیدات را به حداقل
و تأمی��ن امنی��ت مرزهای خوی��ش را به حداکثر برس��انند.

جمهوری اس�لامی نیز بهعنوان یکی از کنشگران مستقل و
فعال در محیط آنارشیک بینالملل ،چارهای جز بهرهگیری از
این روشها ندارد و ضعف در هرکدام از این موارد ،حاکمیت
سیاس��ی و امنیت جغرافیایی آن را با تهدیدات جدی مواجه
مینمای��د .با عنایت به نکات مزب��ور ،میتوان عناصر ذیل را
بهمثاب��هی حصارهای امنیتی و س��پر دفاعی ای��ران در برابر
تهدیدات امنیتی دانست که بهاجمال به آنها اشاره میشود:
نس��بی س��رمایهی اجتماعی و داشتن قدرت
 .۱دارا بودن
ِ
ن��رم :عنصر «ایم��ان» را میتوان کلیدیتری��ن قدرت نرم
جمهوری اسالمی دانس��ت که از منظر دینی نیز قابل تأمل
است .قرآن خطاب به مسلمانان میفرماید شما پیروزید اگر
ایمان داشته باشید« :و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین» .پس
جمهوری اس�لامی میبایس��ت برای تأمین امنیت بیش��تر،
هرچه بیشتر بهس��مت تبدیل شدن به «جامعهی اسالمی»،
بهعن��وان چهارمین حلق��ه از مراحل پنجگانهی دس��تیابی
به تمدن اس�لامی ،حرک��ت کند .جامعهی اس�لامی یعنی
جامعهای که کنش��گران اصل��ی آن ،عناصر «مؤمن و متعبد
و انقالبی»اند.
ازاینرو باید گفت کاهش قدرت نرم جمهوری اس�لامی و
تشکیک یا تضعیف هرکدام از این عناصر قدرت نرم ،بهتدریج
فرس��ایش حصارهای امنیتی کشور را در پی خواهد داشت.
ب��ه همین دلیل ،آنها که نیروی بس��یج ،یعنی ایمانیترین
نی��روی اجتماع��ی جامع��هی ای��ران را تضعیف ی��ا تقبیح
میکنند ،خواهناخواه در جهت کاهش قدرت نرم کشور قدم
برمیدارند.
 .۲بهرهگیری حداکثری از قدرت س��خت :قدرت س��خت
دس��تکم دارای دو بخش است .یکی تشکیالت و نهادهایی
ک��ه متکفل تأمی��ن امنی��ت هس��تند و دیگ��ری ابزارها و
تجهیزات��ی ک��ه این نهادها ب��رای انجام عملی��ات آفندی و
پدافندی در اختی��ار دارند .در بحرانیترین منطقهی جهان،
بدون واجد بودن قدرت نظامی ،دولتها و حتی کش��ورها با
بح��ران موجودیت مواجه خواهند بود .در محیط آنارش��یک
بینالمل��ل نی��ز ق��درت نظامی ،ب��ازوی امنیتی هر کش��ور
برای تأمی��ن امنی��ت در برابر تهدیدات خارجی محس��وب
میشود.
جمهوری اس�لامی نیز بهعنوان یک «بازیگر مس��تقل» از
چشمانداز قدرتهای بینالمللی ،همواره سایهی تهدید و جنگ
نظامی را باالی سر خود دارد و چنین حاکمیتی بدون واجد
بودن قدرت نظامی مستحکم ،مورد تهدید و تجاوز قرار خواهد
گرفت.
همین دو موضوع است که موجب تأمین امنیت منطقهای
کشور شده است .از یکسو مرزهای امنیتی فراتر از مرزهای
ایران گسترده شده و تا عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و...
امتداد یافته ،و از س��ویی دیگر قدرت نرم جمهوری اسالمی
نیز در بستر مفاهیمی مانند «صدور انقالب» ،صدور ارزشها
و نف��وذ در بین عامهی مردم در کش��ورهای منطقه ،ظهور و
بروز پیدا کرده اس��ت .هر دو وجه این مسئله ،تأمین امنیت
جمهوری اسالمی را در پی داشته و خواهد داشت .آن هم در
شرایطی که نه تنها بسیاری از کشورهای منطقه ،در بیامنی
به سر میبرند ،بلکه سایهی تهدید و ناامنی ،تا قلب اروپا نیز
کشیده شده است.

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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م�ا جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانس�ت این
کش�ور را به سامان برس�انیم .در همهی بخشها ،کمربسته
بودن مثل یک جهادگر الزم اس�ت؛ این اگ�ر بود ،کارها راه
ِ
میافت�د؛ ای�ن اگر بود ،بنبس�تها باز میش�ود ،ش�کافته
میشود؛ [یعنی] کار فراوان ،پُرحجم و باکیف ّیت و مجاهدانه
و انقالبی(.رهبر معظم انقالب)

سه شاخص مهم مدیریت جهادی /انقالبی
س��ابقهی طرح مفهوم مدیریت جهادی و یا انقالبی در ادبیات
رهبر انقالب ،سابقهای حداکثر چهار ساله دارد .اگر چه زمینههای
صورتبندی و طرح این مفهوم را میتوان با نیاز انقالب اسالمی
و بس��ط ید تکنوکراتیسم مرتبط دانست اما مصداق آن بازگشت
میکند به تجربهای که انقالب اسالمی در صدر انقالب اسالمی،
در سیاستگذاری و مدیریت مس��ئلههای اجتماعی داشته است.
مدیری��ت جهادی /انقالبی که این روزها بر آن تأکید میش��ود،
یک مفهوم فاقد مابه ازاء تاریخی نیست .تجربهی مدیریتی صدر
انقالب اس�لامی در نهادهای بیبدیلی که تحت عنوان نهادهای
انقالب اس�لامی ایجاد ش��د ،کمک ش��ایانی به درک زوایای این
مفهوم خواهد کرد .اگرچه امروزه بیش��تر نهادهای انقالب منحل
ِ
و یا در نهادهای
بروکراتیک موجود مضمحل و بعضا به ضد خود
تبدیل ش��دهاند اما تجربهی پیدایش ،عملکرد و کارآمدی آن ها
در صدر انقالب تجربهای پردامنه و قابل توجه اس��ت .بیش��ک
اگر در این سالها فراتر از کلیگوییها در زمینهی علوم انسانی،
«تجربههای متراکم انقالب» بهعنوان یک کار علمی نگریس��ته
و تدوین ش��ده بود ،امروز برای تشریح این مفهوم چارچوبهای
کارآمدتری وجود داشت .به هر روی اگر چه برای به دست دادن
یک درک ژرف از مفهوم مدیریت انقالبی /جهادی و خارج ساختن
آن از دایره روزمرگی نیاز است دست کم تجربه اجتماعی انقالب
اس�لامی ،به دقت ثبت و واکاوی ش��ود؛ اما در تحلیل اجتماعی
چال��شهای «مدیریت انقالبی /جهادی» میتوان چند بس��تر و
ویژگی کلی را به گفتوگو گذاشت.
از یک نظر تاریخ پیش��رفت جمهوری اس�لامی را میتوان در

مصافِ عقالنیت انقالب اسالمی با عقالنیت تکنوکرات صورتبندی
کرد .مدیریت انقالبی /جهادی« ،دیگر» یِ تکنوکراتیسم است و
مصاف این دو ،در س��ه س��احت و میدان عمده در جریان بوده و
هس��ت :در ساحت فکری و در ساحت
اجتماعی کالن (نهادی) و
ِ
خُ رد (انسانی).
مصاف در میدان اول ،در این سالها خود در سه سطح جاری
بوده است :در سطح معرفتی ،در سطح سیاستی و در سطح برنامه
ای .مصاف تکنوکراتیسم و مدیریت انقالبی در میدان نهادی نیز
مصافی چشمگیر است :گاه این مدیریت انقالبی بوده که توانسته
خالق نهادهایی بدیع باش��د؛ گاه تکنوکراتیس��م توانسته خود را
در درون نظ��ام نوی��ن پس از انقالب اس�لامی بازتولید کند .گاه
نهادهای انقالبی منحل و مضمحل ش��دهاند و گاه نهادهای مؤثر
تکنوکراتیس��م در عرصه برنامهریزیُ ،مهر پایان خوردهاند .عالوه
بر س��طح نهادی ،سطح و سوی دیگر این نبرد فراتر از اندیشهها
و نهادها ،در میدان انس��انها برقرار اس��ت .کوششهای فراگیر
تکنوکراتیسم برای یارگیری ،بسیاری مدیران انقالبی را به دامن
خود کش��یده و کم نیستند مدیرانی که انقالبی شروع کردند ،اما
به تعبیر خودشان با واقعیتها مواجه شدند و تکنوکرات شدند.
در تحلیل تکنوکراتیسم از منظر گفتمان انقالب اسالمی ،مهم
ترین مس��ئله پیرامون نسبت عدالت و پیشرفت شکل میگیرد.
پاسخ تکنوکراتیس��م به این پرسش عبارت است از تفوق توسعه
بر عدالت .تکنوکرات کس��ی اس��ت که تولید ثروت و توس��عه را
بر عدال��ت و توزیع ثروت اولویت ده��د .از منظر یک تکنوکرات
با انباش��ت و تکاثر ثروت اس��ت که توس��عه ممکن میش��ود و

توزی��ع ثروت ،از آن جا که در ای��ن روند اختالل ایجاد میکند،
به توزیع فقر کمک کرده اس��ت .کم نبوده و نیستند مدیرانی که
تفکری انقالبی کار خود را آغاز کردند و پس از مدتی به این باو ِر
محوری تکنوکراتیس��م رسیدند .مردان انقالب اسالمی یک-شبه
تکنوکرات نشدند اما آرام و گام به گام ،میل نظاممند به «تکاثر»
را از اولویت «توسعه» بر «عداالت» شروع کردند.
کوش��شهای نظری رهبر انقالب برای نقد این اندیشه از نقد
«تفوق توسعه بر عدالت» آغاز شد .آن جا که به صراحت ایدهی
تقدم توسعه یا تولید ثروت بر عدالت را نقد میکردند .این تالش
ها در ادامه به بازسازی مفهوم «الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت»
رس��ید که بر اس��اس پیش��رفت و عدالت توأمان و تفوق عدالت
ص��ورت یافته بود .اگر چه مفهوم پیش��رفت نیز در تفس��یرهایی
بر اس��اس تمایالت تکنوکراتیک ،مفهومی فوق و مقدم بر عدالت
تبدیل و تصویر میش��د و اس��تداللهای س��ابق تکنوکراتها
(توزیع فقر) بازس��ازی مجدد و بلکه تکرار میگردید .به هر حال
مبتنی بر تجرب ه ی نهادهای انقالب اس�لامی و بر اساس مصاف
مدیریت انقالب و تکنوکراتیسم ،در مفهوم مدیریت انقالبی دست
کم واجد سه امر برجسته است:
 .۱امر مردمی :در مدیریت انقالبی طراحی پاس��خ به مس��ئله
های گوناگون بر اساس نیروی مردمی انجام میشود .در این جا
امر مردمی در برابر خصوصیس��ازی و آزادسازی کاپیتالیستی -
لیبرالیستی ،دولتیسازی سوسیالیستی-کمونیستی و همچنین
ای��دههای متحجران�� ه ای قرار دارد که انحص��ار امر اجتماعی را
به الیتهای نخبگانی خواس��تار هس��تند .ش��اید ایضاح نظری

مراد از «ام��ر مردمی» ،به دلیل تراک��م بیتوجهیهای تئوریک
در اینباره ،دش��وار یا غیرممکن باش��د اما تجرب ه متفاوت وقوع
ام��ر مردمی در ص��در انق�لاب و در چارچوب مدنی��ت انقالبی
نهادهایی مانند جهادسازندگی و نهضت سوادآموزی میتواند تا
حدود زیادی روش��نگر این مفهوم باشد .در توضیحی بیشتر می
توان امر مردمی را بر حس��ب اس��تداللی از رهبر انقالب ،یکی از
تواناییهای محوری در حل مس��ئله در نظام جمهوری اسالمی
دانس��ت؛ «توانایی تأمین حض��ور مردمی در عرصه» هر جایىکه
مسئولین کش��ور توانایىهاى مردم را شناختند و بهکار گرفتند،
ما موفق ش��دیم .هر جایىکه ناکامى هس��ت ،بهخاطر این است
که ما نتوانس��تیم حضور مردم را در آن عرص��ه تأمین کنیم .ما
مسائل حلنش��ده کم نداریم .در همهى مسائل گوناگون کشور،
مس��ئولین باید بتوانند با مهارت ،با دقت و ابتکار راههایى را براى
حضور مردم پیدا کنند ...اینجاست که مسئولین باید زمینهها را،
مدله��ا را ،فرمولهاى عملى و قابل فهم عم��وم را ،فرمولهاى
اعتمادبخش را براى مشارکت مردم فراهم کنند .مدیر و مدیریت
انقالبی /جهادی ش��خص و فرایندی اس��ت که این توانایی را به
شکلی تکاملی در خود پرورانده باشد.
 .۲ام��ر انقالبی :مدیری��ت انقالبی در عین پایبن��دی به نظم،
در جس��تجوی مس��یرهای فراس��ازمانی برای تحقق خواس��ته
هایش اس��ت .امام خمینی رحمةاهللعلیه در پیام تشکیل نهضت
س��وادآموزی از محدودیتهای بروکراتی��ک بهعنوان «قرطاس
ب��ازی» و «تش��ریفات اداری» ی��اد میکنن��د .مدیریت انقالبی
میکوش��د «ام��کان» کلی ای که انقالب اس�لامی برای عبور از
امر م��درن تدارک کرده را در عرصهی مدیریت محقق س��اخته
و برای حل مس��ئلههای اجتماعی از «قفس آهنین بروکراس��ی
مدرن» بیرون بیاید .خ��روج از این قفس به هر میزان که امکان
کمی کنشگ��ری مدیر انقالبی را به نحوی
یابد ،میزان و س��طح ّ
چشمگیر افزایش می-دهد.
 .۳ام��ر جهادی :جهاد یکی از پردامنهترین مفاهیم در الهیات
اجتماعی اسالم است .حسب آموزههای قرآنی ،امر جهادی امری
بیجهت نبوده و بهش��کلی روشن به دو سوی «راه خدا» و «راه
ِلون فی
مس��تضعفین» جهتگیری ش��ده اس��ت :ما ل َ ُکم ال تُقات َ
بیل هَّ
کم ِی
َس ِ
المستَض َع َ
فین .بنابراین جهاد فقط ناظر به افزایش ّ
الل ِ َو ُ
حجم کارها نیس��ت بلکه امر جه��ادی بر پای ه ی توأمان معنویت
و عدالت استوار اس��ت و در سطح اجتماعی جهتگیریای تام
بهسمتوس��وی مس��تضعفین دارد .البته جهتگیری بهس��مت
مستضعفین با کمک به مستضعفین تفاوت دارد .سرمایهساالرانه
ترین نظامهای سیاسی-اجتماعی نیز سطحی از حمایت و تأمین
اجتماعی از «اقش��ار آسیبپذیر» را در برنامه دارند .آن چه مهم
است جهتگیری سیاس��تها ،برنامه و اقدامات اجرایی به نفع
مستضعفین است .با مروری بر کلیه نهادهای انقالب اسالمی در
وضعیت صدر پیدایش خود معنای جهت گیری بهسمتوس��وی
مس��تضعفین را بهت��ر در مییابیم .همچنان ک��ه مرور تجربهی
جهادس��ازندگی ،بنیاد مستضعفین ،نهضت س��وادآموزی و دیگر
نهادهای مربوطه بدون لحاظ این جهتگیری قابل تصور نیست.
بنابراین اگر چه مفهوم مدیریت انقالبی /جهادی بیش از تأمل
نظری و تدوین تجربی ،به واژهای پرکاربرد در ژورنالیس��م تبدیل
شده اما آن چنانکه مروجان تکنوکراتیسم میگویند نه تنها یک
«حرف بیمحتوا» نیست ،بلکه تجربهای متراکم و کارآمد است
که دست کم سه امر مردمی ،انقالبی و جهادی را در درون خود
تجلی داده و میپروراند.

مأموریت بچه مسجدی ها
انتظار رهبر انقالب اسالمی از مسجد تراز انقالب اسالمی به بهانه فرارسیدن تابستان و ایام فراغت جوانان و نوجوانان
«حضور جوانان و روحیههای بسیجی باید محیط مسجد
را زن��ده و پرنش��اط و آیندهپو و لبریز از امید س��ازد » .از
منظر رهبر انقالب جایگاه مس��جد در ساختن آینده نقش
مهمی اس��ت« .مس��جدی که جایگاه نماز اس��ت و مظهر
آمیختگ��ی دنی��ا و آخرت و پیوس��تگی ف��رد و جامعه در
دیدگاه و اندیش��هی مکتب اسالم است » .حضور و فعالیت
جوان��ان موم��ن انقالبی در مس��جد باید آینده را بس��ازد.
«آش��نا
کردن جوانان ،با صف��ا و بهجتی که در نماز و ذکر
ِ
هس��ت ،خدمتی بزرگ به آنان و به آیندهئی است که باید
با دست توانا و عزم جوانانهی آنان ساخته و پرداخته شود.
سفارش اینجانب آن است که مسجد را نیز همچون دلهای
جوان ،پاکیزه و پیراس��ته ،و لبریز از شور و انگیزه و نشاط
کنید«.».ب��ا این نگاه ،دلهای ما برای مس��جد میتپد و از
ش��وق و احس��اس مس��ئولیت ،لبریز میگردد» .
ب��رای رس��یدن به «مس��جد ط��راز اس�لامی»« ،امامان
متبرع،
جماع��ت ،هیئته��ای امن��اء ،خادم��ان موظ��ف و
ّ
ه��ر ی��ک باید بخش��ی از این کار ب��زرگ و اثرگ��ذار را بر
دوش خ��ود ح��س کنن��د » .در ادامه مس��ئولیت هر یک
از خدمتگ��زاران مس��جد ی��ا هم��ان «بچه مس��جدیها»
میآی��د.

 ام�امجماع�ت

«ام��ام جماعت باید آمادهس��ازی خویش ب��رای طبابت
معنوی را وظیفه حتمی خود بداند .زیرا روحانی پرهیزگار،
خردمند ،کارش��ناس و دلس��وز در مسجد ،همچون پزشک
و پرس��تار در بیمارس��تان ،روح و مای��هی حیات مس��جد
اس��ت .روحانی دانا و مس��ئولیتپذیر و پرهیزگار میتواند و
میباید محور منظومهی تالش مقدس برای عمران مساجد
و پرداخت��ن به آرایهه��ای معنوی و ظاهری آن باش��د» .
«ائم��هی محترم جماعات ،مس��اجد را از همیش��ه فعالتر
کنن��د و آم��وزش ترجمه و مفهوم و روح نماز را به ش��کل
نوی��ن و ج��ذاب ،در برنامههای خود بگنجانن��د« » .امام
جماع��ت ،غمگس��اری و راهنمای��ی و همدل��ی را در کنار
اقامهی نماز ،در آن مهبط رحمت و هدایت الهی (مس��جد)
ب��هنمازگ��زارانهدی��هکن��د».
«امام��ان محترم جماعت اگر خ��ود بر اثر کهولت و غیره
نمیتوانن��د وظیف��هی رابط��ه و اُنس و راهنمای��ی را برای
نمازگزاران بویژه جوانان فراهم کنند ،در کنار خود فضالی
جوان و پرنش��اط را به کار گیرن��د و آنان را در کار با خود

ش��ریک س��ازند«» .مدیریت محتوایی و معنویِ مسجد که
بر دوش روحانی مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه،
و حتی عاش��قانه باشد«» .امام جماعت به تماس و رابطه با
مأمومین بپردازد« » .نماز صبح در مس��اجد اقامه شود» .
«چه نیکوس��ت که دانش آموزان برجس��ته و ممتاز در هر
محل ،در مس��جد و در برابر چش��م مردم و از س��وی امام
جماعت،تش��ویقش��وند».

 متولیان ومدیران مس�اجد

«بص��ورت کامل از ظرفیت ش��وقآوری و ش��ورآفرینی
مساجد برای جذب قشرهای مختلف مردم و تبلیغ مفاهیم
و معارف اس�لامی بهرهگیری ش��ود« » .دس��تاندرکاران
ادارهی مس��اجد برای رونق بخش��یدن روزب��هروز به نماز،
ب��ا کیفی��ت مطل��وب ،در میان م��ردم بهوی��ژه جوانان و
نوجوانان احس��اس مس��ئولیت کنن��د« » .زمزمهی محبت
متولی��ان و مدی��ران و امنای مس��اجد ،بای��د دلهای پاک
جوانان را مجذوب و مش��تاق کن��د« » .باید با برنامهریزی
صحی��ح و اس��تفاده از ابزارهای فرهنگی ،هن��ری ،عمران
معنوی مس��اجد را تقویت کرد و از ظرفیت ش��وقآوری و
شورآفرینی مس��اجد برای جذب قش��رهای مختلف مردم
و تبلی��غ مفاهی��م و مع��ارف اس�لامی ،بهرهگی��ری کامل
ک��رد« » .پخ��ش صداه��ای آزاردهنده بویژه در ش��ب و
هنگام آس��ایش مردم ،کاری ناروا و در مواردی خالف شرع
اس��ت .تنها صدائی که باید از مسجد در فضا طنین بیفکند
بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز اس��ت« » .مس��جد در
همه جا باید پاکیزه ،زیبا و آرامبخش باش��د» .

 مجموعه فعاالن مس�جد

«حضور جوانان و روحیههای بسیجی باید محیط مسجد
را زنده و پرنشاط و آیندهپو و لبریز از امید سازد« » .میان
مس��جد و مراکز آموزش��ی در هر محل ،هم��کاری و پیوند
تعریف ش��ده و شایس��تهای برقرار گردد« » .مس��جد باید
رابطهی خود را با جوانانی که ازدواج میکنند ،با کسانی که
به موفقیتهای علمی و اجتماعی و هنری و ورزش��ی دست
همتانی که کمک به دیگران را وجههی
مییابند ،با صاحب ّ
همت میس��ازند ،با غمدیدگانی که غمگس��اری میجویند،
و حتی با نوزادانی که متولد میش��وند ،برقرار و مس��تحکم
کند» « مس��اجد ،باید به ش��کل شایسته غبارروبی شود».
«خدم��ت به مس��جد ،کاری مردم��ی و همگانی ش��مرده
ش��ود».

مدیریت جهادی
سخن هفته

حزب اهلل پیروز است

رهبر انقالب اسالمی در سالهای اخیر صحنه سیاسی
اجتماع��ی کش��ور را صحنه تقاب��ل دو جری��ان فکری
ارزیاب��ی کردهاند که یکی راهحل «مش��کالت را تکیهی
به بیگانگان و تذلل در مقابل دیگران» میداند و دیگری
معتقد اس��ت که «مشکالت را با نیروی خودمان ،با توان
داخل��ی خودمان باید حل کنی��م » .تقابلی که در واقع،
ام��روز محل تالقی جریان اصیل انقالب و جریان غربگرا
است .س��رانجا ِم این تقابل و سرنوشت نهایی این مصاف
فکری ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی نیز بر اساس آیات
محکم الهی برای مؤمنین و مخاطبان کالم الهی روشن
است :پیروزی از آن حزباللهیهاست اما واضح است که
رس��یدن به این نتیجه به همین سادگی نیست و چنین
نیست که صرف اهل جبهه حقبودن موجب پیروزی بر
باطل ش��ود« .یک جبههای دارد ح��ق را دنبال میکند؛
جبههی مقابل او به دنبال باطل اس��ت .یک وقت هست
که این جبههی حق میترس��ند؛ خب بله ،معلوم اس��ت
که شکس��ت میخورند؛ حقند ،اما شکست میخورند .یک
وقت هس��ت که بیصبری نشان میدهند ،البته شکست
میخورن��د؛ یک وق��ت حرف حق دارند ،ام��ا به لوازمش
عمل نمیکنن��د ،دنبال دنیا و مادیت و عش��رتند ،البته
شکس��ت میخورند .خدای متعال چک س��فیدی نداده
است که شما چون برحقید ،حتماً پیروز خواهید شد» .
سه شرط مهم برای تحقق پیروزی جریان حق در مقابل
باطل وجود دارد:

 یک .توکل

یکی از چالشهای اصل��ی در برابر جبهه حق ،تزریق
ی��أس و نامی��دی از ت��داوم مب��ارزه و کار اس��ت« .از
نقشههای خیلی روشن و از دستهای روشدهی شیطان
یکی این اس��ت :زودتر از موعد ،شکست جبههی الهی و
رحمانی را اعالم بکند که بله ،ش��ما شکست خوردید... ،
باالترین بنبس��تها  ...در این بن بس��تها ،یک مؤمن
بال
مت��وکل چه میکند؟ اتکای به خدا ....به نظر من دو ِ
نیرومن��د برای پرواز انس��ان در تالشهای زندگی ،یکی
صبر است ،یکی توکل .هر امتی که این دو بال را داشت،
از تیررس دشمنهای خاکی به کل دور خواهد شد» .

 دو .عمل متعهدانه

ایمان همان حقیقت زاللی است که میتواند اهالیاش
را از گردنههای س��خت و چالشهای دشوار عبور دهد.
اما کدام ایمان؟ «ایمانی از نظر اس�لام ارزش دارد که با
عمل ،با مس��ئولیت ،با تکلیف ،با تعهد همراه است .اگر
بودن خودت ش��ک
تعهدی احس��اس نکردی ،در مؤمن
ِ
کن » .ایمان اگر «با تعهدهای عملی همراه نبود ،منتظر
نتیجههایش هم نباش ،منتظر نصرت در دنیا نباش ...آن
ایمانی که تعهد در کنارش نیست...پیروزیِ او را تضمین
نمیکند...خالصه یک کالم ،بهش��ت دنیوی و اخروی را
به او نمیدهد» .

 سه .اطاعت

س��ول ع��دهای میگویند
ِالر
ِ
َ
« َو یَ
قول��ون آ َم ّنا ب ِااَ ِ ...و ب َ
ایم��ان آوردهایم به خدا و به پیامبرَ « ،و ا َ َطعنا» و فرمان
بردهایم .این ادعاها را میکنند ،که ادعا کردنش آس��ان
ریق مِن ُه��م مِن بَع ِد ذل َ
ِک» پس
اس��ت ،اما «ثُ َّم یَ َت َولّی َف ٌ
از ای��ن ادعا ،گروه��ی از آن��ان رو برمیگردانند ،وقتی
ک��ه رو برگرداندند ،صحبت از کفار نیس��ت ،صحبت از
مرتدین نیس��ت که یکهو قهر میکنند ،از عالم اس�لام
خارج میش��وند ،میروند؛ نه ،صحبت از همین مؤمنین
معمولی داخل جامعههاس��ت .اینجاس��ت ک��ه در کنار
توکل و عمل صالح« ،اطاعت از والیت» ش��رط س��وم
پی��روزی برای جری��ان مومن انقالبی ش��کل میگیرد.
«این کالم مؤمنین اس��ت که در قرآن به آن اشاره شده
«سمِعنا َو ا َ َطعنا پس از آنکه آگاهانه
اس��ت که میگویند َ
ایم��ان آوردیم ،آن وقت اطاعت هم ورزیدیمَ « .و اَولئ َ
ِک
ِحون» آنانند آن کس��انی که به هدف و مقصود
المفل َ
ُه ُم ُ
دس��ت یافتند » .آزمون اطاعت از احکام خدا و رس��ول
و امروز آزمون والیتپذیری پیش روی کس��انی اس��ت
که ادعای ایمان به اس�لام ن��اب و پیروی اصول انقالب
اسالمی را دارند.
و در پایان ،تحقق وعده پیروزی بس��یار نزدیک است.
چه آنکه در عرصه میدان و عمل «جوانهایی ...امروز در
این کشور برای احیاء اس�لام ،برای اقامهی دین با جد
مش��غول کارند ،بحمدا ...روزبهروز دارند زیاد میش��وند.
اینها همانهایی هستند که به فضل الهی ،به حولوق ّوهی
الهی ،هر دش��منی از جمله آمریکا و صهیونیس��ت را به
زان��و خواهند فکند » .و این ج��وان مؤمن انقالبی ثابت
خواهد کرد که حزبا ...پیروز است.

 باز شدن راهها در صورت کمک خواستن
از خدا

مهم مديريّت جهادى عبارت است از خودباورى
عامل ّ
و اعتم��اد ب��ه نفس و اعتماد به كم��ك الهى .در همهى
كاره��ا تو ّكل به خداى متعال و اس��تمداد از كمك الهى
كني��م ؛ به كمكه��اى الهى اعتماد كنيم .وقتى ش��ما از
خداى متعال كمك مي خواهيد ،راهها بهس��وى شما باز
خر ًجا َ ،و يَر ُزق ُه مِن
مي ش��ودَ :و َمن يَت ِ
َّق اهللَ يَج َعل ل َ ُه َم َ
يث اليَح َتسِ ب(.س��وره طالق آیه  ) 3اين رزقى كه در
َح ُ
اين آيه و در آيات ديگر گفته ش��ده اس��ت ،به شكلهاى
مختلفى به من و ش��ما مي رسد؛ گاهى شما ناگهان در
ذهنتان يك چيزى برق ميزند ،مي درخش��د ،راهى باز
ميش��ود؛ اي��ن رزق الهى اس��ت؛ در يك برههى فش��ار،
ناگهان يك اميد وافرى در دل شما بهوجود مىآيد؛ اين
همان رزق الهى است.

پیشرفت و دانش
گزارش

پیشرفت
نسخه حقیقی یا تقلبی

گزارشی تبیینی از دیدگاه رهبر انقالب درباره
یگانه راه پیشرفت حقیقی کشور

رهبر انقالب در اولین روز هر س��ال در حرم مطهر رضوی ،به
نوعی «نقش��هی راه کالن» کشور را اعالم میکنند .امسال رهبر
انقالب در این س��خنرانی از دو نگاه کالن در کش��ور نس��بت به
مقولهی «پیشرفت اقتصادی» سخن گفتند« :یک نگاه میگوید
ظرفیتهای درون کشور و درون
که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ّ
مردم تأمین بکنی��م یعنی اقتصاد درونزا ...ن��گاه د ّوم میگوید
سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود ،با
فالن مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند ...امروز شرایط
کشور به ما نشان داده است که این نگاه د ّوم یک نگاه کام ً
ال غلط
و عقیم و بیفایده است» .
رهبر انقالب در پیام خود بهمناسبت انتخابات نیز ،برنامهریزی
ب��رای همین مس��ئله را جزو وظای��ف مجلس آین��ده خواندند:
«پیشرفت صوری و منهای استقالل و ع ّزت ملی ،پذیرفته نیست.
پیشرفت ،بهمعنی حل شدن در هاضمهی استکبار جهانی نیست.
و حفظ ع ّزت و هویت ملی جز با پیش��رفت همهجانبه و درونزا
دستیافتنی نیست ».بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که:
اول :میبایست در فرآیند پیشرفت ،در ابتدا به ذخائر داخلی
و ملی خود توجه کنیم نه چش��م امید داشتن به سایر کشورها.
تجربهی سایر کشورهای جهان مؤید آن است که میان وابستگی
اقتصادی کش��ورها به بیرون با آشفتگی اقتصادی در هنگامهی
بروز بحرانها و تکانههای اقتصادی ،ارتباط مستقیم وجود دارد.
در اواس��ط قرن بیستم ،کش��ورهای آمریکای التین ،پروژههای
پیش��رفت خود را آغاز کردند .اما آنها به جای تمرکز بر افزایش
تولید ملی ،بر خامفروش��ی مواد اولیه و اس��تقراض از بانکهای
غربی و کمک س��رمایهگذار خارجی اص��رار ورزیدند .نتیج ه آن
ش��د که اقتصاد این کشورها بیش از پیش ش��کننده شود .چرا
که نوس��انات بینالمللی به س��رعت بر اقتصاد داخلی آنها تأثیر
میگذاشت.
تأکید بر سرمایهگذار و استقراض خارجی نیز باعث شد که در
دهههای  ۷۰و  ۸۰میالدی ،کش��ورهایی چون آرژانتین ،برزیل،
مکزیک و ...با حجم انبوهی از بدهی خارجی مواجه شوند .حجم
بدهی برخی از این کشورها گاه بیش از کل ارزش تولید ناخالص
داخل��ی یا بیش از پنج برابر کل ارزش صادراتی س��االنهی آنها
را تش��کیل میداد .همین امر موجب بروز تورمی  ۳۰۰درصدی
در آرژانتین و  ۲۰۰درصدی در برزیل شد .شبیه چنین مواردی
در دههی  ۹۰برای برخی کش��ورهای جنوب ش��رق آسیا و بعد
از بروز بحران اقتصادی آمریکا در دههی اخیر برای کش��ورهای
اروپایی نیز پیش آمده اس��ت ت��ا جاییکه اصطالح « اگر اقتصاد
آمریکا عطس��ه کند ،اقتصاد اروپا س��رما خواهد خورد» ،بارها و
بارها توس��ط اقتصاددانان جهانی مورد استفاده قرار گرفته است.
به همین دلیل مفهوم اقتصاد مقاوم امروزه به عنوان یک مفهوم
متداول و قابل تأمل برای حل چنین مشکالتی ،در مجامع علمی
جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
دوم :پیش��رفت زمانی حاصل ش��ده اس��ت ک��ه مبنایی و
بنیادین باشد نه صوری و ظاهری .ورود «مظاهر» و «نمادهای»
پیش��رفت ،نه تنها موجب پیشرفت نمیشود بلکه ممکن است
حت��ی موجب عقبماندگی هم بش��ود .تجربهی کش��ور ما در
دویس��ت س��ال اخیر که موج تجددخواهی و مدرنیزاسیون در
آن آغاز ش��ده است ،فرجام این نگاه را به خوبی نشان میدهد.
رهبر انقالب در این باره میفرمایند «نسخه های قالبی ،توصیه
ه��ای متناقض ،عجیب و غریب و بعض��اً خائنانه ،که این بالیی
بود که در آغاز ش��روع مدرن سازی کش��ور به جان ما ایرانیها
افتاد » .از زمان ناصرالدین ش��اه که این موج ش��روع ش��د ،از
یک س��و ،طبقهی جدیدی از س��رمایهداران تجاری که وابسته
به س��اختار اقتصاد جهانی بودن��د در ایران ظهور پیدا کرد و از
س��ویی دیگر ،قراردادها و امتیازهای ننگینی که توس��ط دربار
ب��ه بیگانگان به ثمن بخس داده میش��د ،موجب وابس��تگی و
از بین رفتن هرچه بیش��تر استقالل کشور ش��د .اقتصاد ایران
ت��ا آنجا در معرض س��قوط ق��رار گرفت که بنا بر مس��تندات
تاریخ��ی ،ارزش پول��ی ایران ب��ه می��زان  ۴۱۰درصد کاهش
پی��دا ک��رد! بازار ای��ران نیز پر ش��ده بود از کااله��ای خارجی
که دولتم��ردان قاجاری تصور میکردند ب��ا ورود آنها به ایران
میتوانند کش��ور را توس��عهیافته کنند .در کت��اب «اصنافیه»
درب��ارهی اوضاع اقتصادی ایران در آن دوره چنین آمده« :تمام
س��راها و خانهه��ای ایران یک دکان ش��د از اجناس بیاصل و
ب��یدوام دولتهای خارجه .بلکه بالمره چش��م از اولین مایهی
ثروت خود که غلهجات و پنبه و اجناس دیگر اس��ت پوشیده،
ب��ه حمالی دیگران کوش��یدیم .ما به حمالی و دستفروش��ی
قناعت کردیم ».بر اساس همین نگاه بود که قراردادهایی چون
رویت��رز و تالبوت و واگذاری امتیازهای التاری ،رژی ،دارس��ی
و تأس��یس بانک شاهنش��اهی و حق انحصاری کش��تیرانی در
رودخانهی کارون به انگلیس توس��ط امینالس��لطان و امثال او
به کش��ورهای خارجی داده ش��د .گرچه برخی از این قرارداها
ب��ا واکنش علما و روحانیون آگاهی چون ش��یخ فضلا ...نوری،
میرزای شیرازی و ...مواجه شد و باطل شد اما چنین تفکری به
دوران پهلوی نیز منتقل ش��د تا جاییکه شاه بیلیاقتش تصور
میکرد با گذاش��تن «کاله فرنگی» میتواند کشور را پیشرفته
کند!
س��وم :رابطه با سایر کشورها میبایست متقابل و از موضع
«اقتدار» باش��د ن��ه «انفعال» .بدین معنا که کش��ورها در برابر
«کنش» کشوری رقیب« ،واکنشی» هموزن و بلکه بیش از آن
را بتوانند از خود بروزدهند .واکنش��ی ک��ه به اقتدار و قدرت
آنها بستگی دارد .به هر میزان که اقتدار یک کشور باالتر باشد،
واکنش او نیز میتواند اقتدارآمیزتر باش��د .پیشرفت درونزا و
عزتمند نیز دقیقا به همین معنا است که با تقویت ساختارهای
داخلی و بومی ،توانایی واکنش متقابل ،و روابط تجاری پایاپای
و برابر با س��ایر کش��ورها را به وجود م��یآورد .در حقیقت این
پیش��رفت درونزا است که موجب میشود یک کشور بتواند از
موضع «عزت» و نه «ذلت» ،و از زاویهی «اقتدار» و نه «انفعال»
در مناس��بات جهانی و بینالمللی حض��ور پیدا کند .به همین
دلیل میان «پیش��رفت» و «عزت» ،رابطهی مس��تقیمی وجود
دارد« .یک ملت اگر احساس عزت کرد ،پیشرفت خواهد کرد و
خواهد بالید؛ اما اگر توسری خورد ،استعدادها در او خفه خواهد
شد» .

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی

سال اول شماره  27 4تیر ماه 96

اگر کس�ی فکر کند که انقالب اسالمی ایران در  ۲۲بهمن
 ۵۷تمام شد یا گمان کند انقالب فرانسه با فتح قلعه باستیل
در س�ال ۱۷۸۹م کارش به پایان رس�ید؛ ماهی�ت انقالب را
نش�ناخته اس�ت .در واقع انقلاب حادثه دفعی نیس�ت که
جرقهای بزند و پایان یابد« .انقالب یک موجود زنده اس�ت
ک�ه بتدریج انجام می گیرد » .این تدریج در حرکت انقالبی
را میتوان در س�ه مرحله بررسی کرد و آنوقت دید که آیا
آن انقالب افول کرده یا روبهجلو پیش میرود؟

در مرحله اول ،انقالب ساختار و کلیشه قبلی را برهم میزند.
بعد برای رس��یدن به اهدافش «نظام انقالبی» تش��کیل میدهد
و در مرحله س��وم و مبتنی برآن نظام ،ش��روع به دولتسازی و
اصالح س��اختار میکند .انقالبها اما برای حیاتش��ان باید تالش
کنند تا دو عنصر را در خود زنده نگ ه دارند .عنصر اول آرمانها و
اصول انقالب و عنصر دوم کارآمدی و پاسخ به مسائل و مشکالت
جامعه است .انقالب اگر نتواند آرمانهایش را حفظ و کارآمدیش
را ایج��اد کند؛ افول میکند و از بین م��یرود .مثل انقالبهای
منطق��ه که بهترین مثال آن مصر ب��ود .انقالبیون مصر «این راه
را نش��ناختند ...برای اینکه دل مس��تکبرین را بهدست بیاورند از
اصول خودشان گذشتند و شعارهای اساسی خودشان را فراموش
کردند ،مالحظه میکنید که به چه روزی افتادند؛ دیکتاتور س��ی
س��الهی ذلیلکنندهی ملّت مصر از زندان آزاد بشود و آن کسانی
محکومیت به اعدام
که با رأی مردم انتخاب شده بودند ،احتمال
ّ
درب��ارهی آنان برود » .این انقالب در همان مراحل اول حرکتش
سرکوب و «در نطفه خفه شد».
یا مثال انقالب بزرگ و مهم دیگری که در غرب منشا تحوالت
بس��یار شد؛ انقالب فرانس��ه در اواخر قرن ۱۸م بود « .انقالب در
فرانس��ه جنگی ایدئولوژیک و تازه میان مردم و پادش��اهان برای
خاتم��ه به عمر نهاده��ای کهن و تحقق رویای ن��و در اروپا بود.
انقالب فرانس��ه در واقع انقالب اروپا بود « .این انقالب در ابتدای
امر توانست س��اختار پادشاهی حکومت فرانس��ه را برهم بزند و
جمهوری را بهجای آن بنش��اند .اما «بیس��ت سال بعد از انقالب
کبیر فرانسه ...چیزی که از فرانسهی دوران لوئی شانزدهم تغییر
پیدا کرده ،شخص پادشاه است! در سال ۱۸۰۹م ،پادشاهی بهنام
ناپلئون بر س��ر کار اس��ت؛ یک امپراطور ،تاجگ��ذاری کرده و به
معنای واقعی کلمه ،پادش��اهی میکند! آرای مردم و آزادی به آن
معنایی که انقالب کبیر فرانسه برایش تالش کرد؛ در زندگی و در
ذره وجود ندارد! » انقالب فرانسه
حکومت مطلقهی ناپلئون ،یک ّ
ک��ه نقطه برجس��تهای از تاریخ غرب جدید اس��ت و غرب به آن
میبالد؛ به دلیل دور شدن انقالبیون از دو مولفهی سازنده انقالب
چنین وضعی را در همان بیست سال اول عمرش تجربه میکند.

   کلیشهی غرب و شرق  

اما حدود دویس��ت سال بعد و در س��ال  ۱۳۵۷ه .ش مصادف
ب��ا ۱۹۷۹م مردم تحت لوای دین اس�لام ،به ن��ام و برای «خدا»
انقالب��ی را بهوجود آوردند .این انقالب از زمان تاس��یس نظامش
تا امروز  ۳۷بهار را گذرانده اس��ت .یعنی ۱۷س��ال بیش��تر از آن
زمانی که انقالب فرانسه با همه تاثیرش بر اروپا عمر کرد .انقالب
اسالمی در بدو امر و ظهورش توانست ساختارهای فکری و ذهنی
ایجاد ش��ده در عالم را برهم بزند و کلیش��ههای غالب بر جوامع
غرب و ش��رق را بشکند .اولین کلیشهای که این انقالب شکست
ای��ن بود که برخالف تبلیغهای این دو بلوک که از مرگ خدا در
جوامع س��خن میگفتند؛ نشان داد «دین» توانایی ایجاد حرکت
اجتماعی را دارد .دومین کلیشه مهمی را که انقالب شکست این

آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو است؟
بود که انقالب دینی میتواند ساختار و نظام بهوجود آورد .قانون
اساس��ی را انقالبیون در مجلس خبرگان نوشتند و مهر ابطال بر
آن حرفها زدند .با شکلگیری جمهوری اسالمی حرف دشمنان
تغییر کرد .آنها این بار میگفتند ،این نظامی که انقالب بهوجود
آورده است ،زود از بین میرود و توانایی حفظ خود را در مقابل
تهدیداتش ن��دارد .تجزیهطلبی ب��هراه انداختند ،م��ردم را ترور
کردند ،جنگ به راه انداختند اما انقالب ماند و روبهجلو رفت.

   عوامل زندهبودن انقالب

اگ��ر دو مولفه آرمان و کارآمدی را عوام��ل زنده بودن انقالب
بدانیم؛ مشاهده میکنیم که انقالب اسالمی ایران در طول حیات
خود بعد از نظامسازی و س��اختاری که ایجاد کرد؛ امروز امنیت
وثبات سیاسی را هم در این منطقه پر از آتش و تنش برقرار کرده
اس��ت .در علم که یکی از پایههای مهم پیشرفت است؛ به چنان
حدی میرس��د که حتی «مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از
پیش��رفت علمی ایران ابراز نگرانی میکن��د .» .در حوزه فرهنگ
علیرغم تمام تالشهایی که دش��منان انق�لاب انجا م دادهاند تا

آرم��ان و فرهنگ انقالبی از بین برود ،ام��ا تمرکز امروز آنها بر
روی ای��ن موضوع نش��ان میدهد که فرهن��گ انقالبی همچنان
زنده و موثر اس��ت .وزیر خارجه سعودی حدود سی روز پیش در
نیویورک تایمز به صراحت مینویسد که «جهان امیدوار است که
ایران از یک کش��ور س��رکش انقالبی به یک عضو محترم جامعه
جهانی تغییر کند « .یا اوباما در نطق س��ازمان مللش به ایرانیها
میگوید که «ش��عار مرگ بر امریکا» را باید کنار بگذارید .حرفی
که چند روز بعدش کری هم تکرار میکند و بعد از او هم مرکل
میگوی��د که «ای��ران ،تغییری در مواضع و لح��ن خود در قبال
اس��راییل نداده و این ناامید کننده اس��ت « .همین بیان دشمن
دلیلی اس��ت بر اینکه آرمانهاو اهداف انقالب زنده و برای آنها
آزار دهنده است.

   انقالب امروز  و روزگار فوقالعاده حساس

اما بعد از آنکه انقالب اس�لامی ای��ران ثابت کرد که میماند و
ثبات دارد؛ امروز باید کلیش��ه و ساختار دیگری را هم برهم بزند.
کارآمدی و حل مس��ئله اقتصادی چهارمین کلیشه مهمی است

که انقالب اسالمی باید به آن پاسخ دهد و ساختار وابسته و تک
محصولی اقتص��ادی ایران را کنار گذارد .ب��ه همین دلیل امروز
حل مس��ائل اقتصادی و «مقاومسازی کش��ور در قلمرو اقتصاد»
که «یکی از مهمترین مس��ائل کشور است» در صدر اولویتها و
دستور کار انقالب اسالمی است.
از س��ویی دیگر ،امروز دشمنان هم به آرمانها و هم به اقتصاد
«دوقطبی
حمله میکنند تا بین مردم و انقالب فاصله بیندازند و
ِ
خطرناک بین مردم و نظام بهوجود بیاید » .تا از طریق آن انقالب
را شکس��ت دهند .انقالبی که توانس��ته با عبور از موانعش پیش
برود اما «یک دس��تگاه پیگیر و یک جبههی فراگیر علیه انقالب
اس�لامی مش��غول کارند؛ پول به بازار میآورند ،س�لاح به بازار
میآورند ...دائم دارند کار میکنند؛ علّت هم این است که احساس
خطر میکنند چون فکر اس�لامی از مح��دودهی نظام جمهوری
اس�لامی خارج ش��ده .خودش خارج ش��ده ...تف ّکر انقالبی ،تف ّکر
حاکمیت است« ».روزگار،
اس�لامی ناب ،تف ّکر اسالمی که دارای
ّ
حساسی است » .باید هوشیار و آماده بود.
روزگار فوقالعاده ّ

غیر قابل کتمان!

پیشرفتهای چشمگیر ایران که حتی مخالفان هم نتوانستند نادیده بگیرند
جمه��وری اس�لامی ،در طی چهاردهه از انقالب اس�لامی
پیش��رفتهای چش��مگیری را در حوزههای مختلف کس��ب
ک��رده اس��ت ک��ه در برخ��ی از گزارشهای س��ازمانهای
بینالمللی نیز به گوش��های از آنها اش��اره شده است؛ برای
نمونه برنامهی توسعهی سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۱۶
خود به بررس��ی شاخص توس��عهی انسانی در ایران پرداخته
اس��ت .این شاخص ،ترکیبی اس��ت برای سنجیدن موفقیت
در هر کش��ور ،در س��ه معیار پایه از توسعهی انسانی :زندگی
طوالنی و سالم ،دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی
مناسب .بر اساس این گزارش شاخص توسعهی انسانی ایران
از  ۵۷۲/۰در سال  ۱۹۹۰میالدی به  ۷۷۴/۰در سال ۲۰۱۵
رس��یده است .امید به زندگی نیز از  ۸/۶۳در سال  ۱۹۹۰به
 ۶/۷۵در سال  ۲۰۱۵رسیده است.
صندوق کودکان س��ازمان ملل (یونیسف) نیز در گزارشی
سیس��تم مراقبتهای اولیه ایران را س��توده است؛ ایران در
سه دههی گذشته سیاس��تهایی را بهمنظور برطرف کردن
نیازهای مردم در س��طح کش��ور در پی گرفته اس��ت؛ ایران
از زمان انقالب اس�لامی تاکنون ش��بکهی بهداش��تی را در
تمام کش��ور و در هر ش��هر و روس��تا گس��ترده کرده است؛
ایران شاخصهای بهداش��تی خوبی دارد؛ بیش از ۸۵درصد
از جمعی��ت روس��تایی و مناط��ق محروم ای��ران به خدمات
مراقبتهای اولیه دسترس��ی دارند سازمان بهداشت جهانی
هم در گزارش��ی در مورد ایران نوشته است« :در دو دههی
گذش��ته با کمک نظ��ام یارانهای ،میزان فقر به ش��کل قابل
توجهی کاهش پیدا کرده اس��ت» .در کنار این پیش��رفتها،
پیش��رفتهای ای��ران در عرصههایی چون علمی ،انس��انی،
نظام��ی و اقتصادی نی��ز همواره مورد توجه کارشناس��ان و
اندیش��کدههای غرب��ی و آمریکایی بوده اس��ت بهطوری که
قدرت ایران در این موضوعات ،علیرغم همهی دش��منیها،
قابل کتمان از س��وی مخالفین کش��ور نبوده است .برخی از
این اظهارنظرها بدین شرح است:

    قدرت سخت (نظامی)

مرکز مطالعات راهبردی و بینالملل در گزارش مفصلی در
مارس  ۲۰۱۷به بررسی توانمندیهای نظامی ایران پرداخته
اس��ت؛ بهعنوان مثال« ،قدرت س��ایبری» یکی از موضوعاتی
اس��ت که در این گزارش به آن اش��اره ش��ده اس��ت« :ایران
بهعن��وان یک قدرت تکنولوژیکی در حال رش��د ،میتواند از
ش��بکههای داخلی خودش در برابر دش��منان دفاع کند و از
توانمندی سایبری خود برای وارد کردن خسارت به دشمنان
خود اس��تفاده کند» .این مرک��ز در ادامهی گزارش خود ،به
«قدرت دریایی و موشکی» ایران نیز اشاره کرده و مینویسد:
نیروی دریایی ایران توانایی آن را دارد که با مسدود کردن و
یا کند کردن ترافیک در تنگهی هرمز ،اثر منفی روی اقتصاد
جهانی بگذارد ...آمریکا و اس��رائیل میدانند که موشکهای
ای��ران قابلیت آن را دارد که خس��ارتهای زیادی را به آنان
وارد س��ازد؛ لذا از حمله مس��تقیم به این کش��ور خودداری
میکنند.

بر ایران عامل اصلی و مهم در رشد علمی ایران بوده است».

   قدرت اقتصادی

موض��وع بعدی که در ای��ن گزارش به آن پرداخته ش��ده
است توانمندیهای هستهای ایران است« :فناوری هستهای
نظ��م بعد از جنگ
مهمتری��ن نما ِد دس��تاوردهای علمی در
ِ
جهانی دوم به ش��مار میرفت که ایران با دس��تیابی به آن
توانست با قدرتهای بزرگ جهانی مذاکره کند» .در ادامهی
ای��ن گزارش نیز پیروزی ایران و حزباهلل در جنگ  ۲۰۰۶با
اسرائیل ،پیروزی در عراق ،یمن و سوریه و افزایش نفوذ ایران
در منطقه بررسیشده است.

    قدرت نرم (عمق راهبردی)

نشریهی هافینگتونپست در گزارشی مینویسد که «قدرت
ایران تنها در قدرت س��خت این کشور نیست؛ آن چیزیکه
باعث رش��د حضور ایران در منطقه ش��ده است همان قدرت
نرم این کشور است .جمهوری اسالمی در حالی تشکیل شد
که تقریباً هیچ متحدی در منطقه نداش��ت؛ اما ایران توانست
ب��ا کمترین هزینهای در کش��ورهای عراق ،س��وریه ،لبنان و
دیگر مناطق منطقه نفوذ پیدا کند و با این روند ،بدون شک
نف��وذ ایران طی  ۱۰تا  ۲۰س��ال آین��ده در منطقه افزایش
خواهد یافت» .در ادامهی این گزارش آمده است :قدرت نرم
ایران تنها تکنولوژیک نیست بلکه ایدئولوژیک هم هست و با
کمک اهداف مشترکی همچون مخالفت با آمریکا و اسرائیل
متحدان قویای در منطقه پیدا کند.
توانسته است
ِ
در بخش��ی از گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالملل
نیز «قدرت بس��یج منطقهای ای��ران» از مهمترین ابزارهای
بازدارندگ��ی ای��ران برای دفاع از جهان اس�لام در برابر نفوذ
بسیج
بیگانگان عنوان ش��ده اس��ت« :س��پاه پاس��داران به
ِ
گستردهی نیروهاینظامی در سوریه (نیروهای دفاع ملی) و
عراق (نیروهای بسیج مردمی) کمک کرده است .این نیروها

هم برای مبارزه با نیروهای معارض عراق و س��وریه اس��ت و
ه��م برای بیان این مس��ئله که قدرتهای خارجی بایس��تی
از این کش��ورها دور بمانند ».در ادام��هی این گزارش آمده
ِ
مقاومت
ارتش
اس��ت :ایران محور مقاومت را تبدی��ل به یک
ِ
منطقهای کرده است.

    قدرت علمی

نش��ریهی انگلیسی «یونیورس��یتی ورلد نیوز» در گزارش
س��ال  ۲۰۱۶خ��ود در مورد تولید رش��د علم��ی در قارهی
آس��یا ،ای��ران را در صدر رتبهبندی رش��د عل��م معرفی کرد
و نوش��ت« :ایران کش��وری متمدن اس��ت که در دو دههی
گذش��ته پیش��رفتهای چش��مگیری را در زمینهه��ای علم
و آموزش تجربه کرده اس��ت» .انکت��اد (کنفرانس تجارت و
توسعهی س��ازمان ملل) نیز در سال  ۲۰۱۶اعالم کرد ایران
از ده��هی  ۱۹۹۰۰میالدی ،پیش��رفتهای چش��مگیری در
حوزهی آموزش عالی و فناوری داشته است؛ میزان تولیدات
علمی ای��ران در جهان از هفتصدم درصد در س��ال ۱۹۹۶
به یکونیم درصد در س��ال  ۲۰۱۵میالدی رسیده است؛ در
منطقه نیز ،سهم ایران از تولیدات علمی از ۳ونیم درصد سال
 ۱۹۹۶به  ۶/۲۸درصد در سال  ۲۰۱۵رسیده است.
روزنام��ه جروزالم پس��ت رژیم صهیونیس��تی نی��ز با اقرار
ب��ه رش��د علمی ایران نوش��ته اس��ت« :تعداد دانش��گاهها و
دانش��جویان ایرانی از زمان انقالب اس�لامی تاکنون بیش از
 ۲۰برابر شده است؛ رشد حضور در رشتههای فنی-مهندسی
در ایران بس��یار قابلتوجه بوده اس��ت؛ ایران بر اساس اعالم
س��ایت تامسون رویترز س��ریعترین رش��د تولید علم را در
جه��ان دارد ».این روزنامه در مورد تأثیرات تحریم بر رش��د
علمی ایران مینویس��د« :اتفاقاً ا ِعم��ال تحریمهای اقتصادی

در زمین��هی قدرت اقتص��ادی ایران نیز حج��م زیادی از
اظهارنظرها و بحثهای کارشناس��ی توس��ط مراکز فکری و
رس��انهای غرب تهیه شده اس��ت .برای مثال ،مرکز «وودرو
ویلس��ون» در گزارش��ی به وضعیت اقتصادی ای��ران بعد از
انق�لاب اس�لامی پرداخته اس��ت« :آمارها نش��اندهندهی
سرمایهگذاری گسترده جمهوری اسالمی در زیرساختهای
کش��ور (مانند بزرگراهها ،راهآهن ،راههای روس��تایی ،س��د و
بنادر) است؛ بهبود وس��ایل ارتباطی (رادیو ،تلویزیون ،تلفن
همراه و اینترنت) ،توس��عهی خطوط گازی به صدها ش��هر،
خودکفای��ی در برخی محصوالت کش��اورزی ،افزایش تولید
برق و برقرس��انی به روس��تاها ،توس��عه و افزای��ش تولید و
صادرات محصوالت ،خودکفایی در س��اخت وس��ایل دفاعی
مانن��د تانک ،کش��تی ،هواپیم��ا ،موش��ک و توانمندیهای
نظامی و دسترس��ی عمومی به آب سالم و بهداشتی ازجمله
دس��تاوردهای اقتص��ادی ای��ران بعد از انقالب اس��ت .ایران
دس��تاوردهای چش��مگیری را در حوزه آموزش ،باس��وادی،
تولید علم و المپیادهای علمی داش��ته اس��ت .ش��اخصهای
بهداشتی ایران نیز بهبود قابلتوجهی داشته است.
س��ایت المانیتور در گزارش��ی به مناسبت سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ،به دستاوردهای ایران بعد از انقالب اسالمی
پرداخت؛ ایران بعد از انقالب اسالمی در سال  ۱۹۷۹میالدی
تاکنون گامهای قابلستایش��ی را در بس��یاری از حوزهها به
دست آورد است .از سال  ۱۹۸۰تا  ،۲۰۱۲شاخص توسعهی
انس��انی که به بررس��ی طول عمر ،دسترس��ی ب��ه آموزش و
اس��تانداردهای زندگی میپردازد ،در ایران رشد ۶۷درصدی
را تجربه کرده اس��ت که این میزان دو برابر میانگین جهانی
اس��ت؛ دسترس��ی به برق ،آبلولهکش��ی ،امید ب��ه زندگی،
مرگومی��ر نوزادان و دسترس��ی به مراکز بهداش��تی بهبود
قابلتوجهی یافته است.

 نرخ باسوادی میان زنان سنین  ۱۵تا  ۲۴ایران

ش��بکه العربیهی عربس��تان نی��ز در گزارش��ی به وضعیت
اقتصادی ای��ران میپردازد :ایران ب��ا جمعیتی  ۸۰میلیونی،
تولید ناخالص داخلی  ۴۰۰میلیارد دالری و منابع گس��ترده
نف��ت و گاز یک��ی از بزرگتری��ن قدرته��ای اقتصادی در
منطقه اس��ت .بس��یاری از جوانان ایران آموزشدیده و ماهر
هس��تند که این مس��ئلهای بنیانی و مهم در رشد اقتصادی
محسوب میش��ود .ایران پتانسیل زیادی در همهی بخشها
ب��ه ویژه بخش خودرو ،پتروش��یمی و کاالهای مصرفی دارد.
موفقیتهای مذکور ،بخش��ی از موفقیتها و پیش��رفتهای
ایران طی دهههای اخیر اس��ت ک��ه حتی مخالفان ایران هم
نتوانس��تهاند از اقرار آن چشمپوش��ی کنند .این البته ایدهآل
و پایان کار نیس��ت و کارهای نکردهی زیادی همچنان باقی
اس��ت .اقداماتی ک��ه به تعبی��ر رهبر انقالب ،میبایس��ت با
مدیریت و همت انقالبی و جهادی انجام ش��ود و مس��یر راه
پیموده شود.

هفتهنامه
سیاسی
فرهنگی
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فضای مجازی

دو فرصت و یک تهدید
استفاده از ابزارهای رسانهای جدید

تود ّوم بهمن میآیند و شعار میدهند و ابراز احساسات
در روز بیس 
میکنند و نس��بت به امام ،نسبت به اسالم ،نسبت به نظام اسالمی
ابراز ارادت میکنند؛ این چیز کوچکی نیس��ت ،این فرصت بس��یار
بزرگی است.

امروز ش��ما مالحظه کنید ،هر انسانی که فرض کنید یک تبلت
دس��تش باشد ،با همهی افکار و حرفهای انحرافی میتواند روبرو و
ظرفیت دارد .با این نگاه به مسئله
مواجه بش��ود؛ حاال بهقدری که
ّ
نگاه کنید که شما چقدر نقش میتوانید ایفا کنید .به نظر من این
وسایل رسانهای جدید ،هم یک فرصت است ،هم یک خطر است؛
فرصت از دو نظر ،خطر از یک جهت .خطر از اینجهت که ممکن
است این حرفها و شُ بههها ،در ذهن جوانها و در ذهن غیرجوانها
اثر بگذارد و اینها را منحرف کند؛ این جهت خطر است.
ا ّما از دو جهت فرصت اس��ت :یکی اینکه ما ّ
مطلع میش��ویم که
چه ش��بهههایی وجود دارد .یکی از مشکالت کار ما این است که
ما شبههها را نمیشناسیم .من میبینم خیلی از آقایان محترم خب
با دانش��جو مواجهاند[ ،ا ّما] آنچه در ذهن او و در دل او میگذرد را
نمیدانند .ما به برکت فضای مجازی و این رسانهی عظیم عمومی
میتوانیم کش��ف کنیم که چه چیزهایی امروز مطرح اس��ت؛ این
یک فرصت [اس��ت] که خب فرصت بسیار باارزشی است .فرصت
د ّوم هم این اس��ت که از همین طریق میتوانیم ش��بهه را برطرف
کنیم و آن را ازاله کنیم .بنابراین اینکه گفت «هر ُعسری دو یُسر
همراهش است» ،اینجا این تهدید دو فرصت همراه خودش دارد
حداکثر اس��تفاده را کرد .بنابراین  ...ما
ک��ه از این دو فرصت باید ّ
خواصی نهاینکه کم بکنیم بلکه
تالش برای کالم را از سطح
کار و
ِ
ّ
توجه قرار بدهیم و این،
س��طح عا ّمی و عمومی را هم حتماً مورد ّ
کار اساسیای است که امروز الزم است انجام بگیرد.

 اس�اس خان�واده با امواج بیرحمان�ه غرب دچـار
تـهدید است

 دنیای مجازی

فض��اى مجازى یک صحراى بىپایانى اس��ت که از همه طرفش
میش��ود حرکت کرد .فضای مجازی واقعاً یک دنیای رو به رش�� ِد
غیرقابل تو ّقف است ،یعنی واقعاً آخر ندارد.

 فضای مجازی ,ابزار تبلیغ

دیگر مثل س��ابق نیست که ش��ما بخواهید یک مطلبى را بیان
کنید ،ناچار باش��ید روى کاغذ بنویس��ید ،آن را پلىکپى کنید یا
فتوکپى کنید ده ،صد یا دویست نسخه؛ هر یک نفرى که بتواند با
رایانه کار بکند یک رسانه است.

 فضای مجازی ,ابزارهای فرهنگی و تبلیغی

حداکثر منافع را [کسب کرد]؛
میتوان از عرصهى فضاى مجازى ّ
همان کارى که دشمن میکند ،شما [هم] میتوانید بکنید در جهت
عکس[ .یعنى] مفاهیم اس�لامى و معارف اسالمى را پخش کنید
بدون هیچ مانع و رادعى.

 مجالس مذهبی ,فضای مجازی

ای��ن مجال��س روضهخوان��ی ،مجالس وعظ و خطاب��ه ،مجالس
گوناگون هم از فضای مجازی و هم از صداوس��یما مؤثّرتر اس��ت،
منتها خب دایرهاش محدود است.

 فرصت و تهدید فضای مجازی

فضای مجازی فرصتهای بزرگی در اختیار هر کشوری میگذارد،
تهدیدهایی هم در کنارش دارد؛ ما بایس��تی کاری کنیم که از آن
حداکثر اس��تفاده را بکنی��م ،از این تهدیدها تا آنجایی که
فرصتها ّ
ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم.

 تلویزیون و رسانه  و فضای مجازی

امروز تأثیر رسانهها و تلویزیونها و هنرها و این شبکههای عظیم
رسانی اینترنتی و ...ازسالح و از موشک و از بمب اتم بیشتر
اطالع
ِ
است .امروز دنیا ،یک چنین دنیایی است.

 جوان مؤمن انقالبی و فضای مجازی

یک��ی از بزرگترین فرصتهای ما همراهی مردم ما و جوانهای ما
با نظام و هدفهای نظام و امام بزرگوار است .من به شما برادران و
توجه میدهم که نگاه کنید در این راهپیماییهای
خواه��ران عزیز ّ
روز قدس یا بیس��تود ّوم بهمن ،عمده جوانها هستند؛ این جوانها
همان جوانهایی هس��تند که ش��بانهروز بهوس��یلهی رس��انههای

صوتی و تصویری و اینترنت��ی ،در زیر بمباران تخریب قرار دارند؛
غوغایی اس��ت در دنی��ا؛ در دنیای مجازی .در دنیای رس��انههای
صوت��ی و تصویری ،صدها رس��انه ،و با یک اعتبار هزارها رس��انه،
ی از آنها س��عی
در ح��ال بمباران افکار جوانهای ما هس��تند؛ بعض 
میکنن��د جوانها را از دین برگردانند ،بعضی س��عی میکنند آنها را
از نظام اس�لامی منصرف کنند ،بعضی س��عی میکنن��د آنها را به

ایجاد اختالف وادار کنند ،بعضی س��عی میکنند آنها را در خدمت
هدفه��ای خبیث خ��ود بگیرند ،بعضی س��عی میکنن��د آنها را به
ولنگاری و بیکارگی س��وق بدهند؛ این بمباران بهطور دائم بر روی
سر جوانهای ما و بهوسیلهی همین دستگاهها و رسانههای صوتی
و تصویری و اینترنتی در حال انجام اس��ت؛ درعینحال شما نگاه
میکنید میبینید دهها میلیون از همین جوانها در سرتاس��ر کشور

از دیدگاه رهبر معظم انقالب اس�لامی مس��ئلهی زن و خانواده
برای کش��ور ،جزو مسائل درجهی یک است ...و جامعهی اسالمی،
بدون بهرهمندی از نهاد خانوادهی س��الم ،سرزنده و بانشاط ،اص ً
ال
امکان پیش��رفت ندارد .از دیگر س��و نهاد خان��واده طراز انقالب
اس�لامی به عنوان تربیتکننده و نگاهدار نیروی مومن و انقالبی،
نقشی کلیدی در تحقق جامعه مومن و انقالبی دارد .رهبر انقالب
اسالمی بر  3اصل مهم تسهیل ازدواج ،جلوگیری از متالشی شدن
خان��واده (طالق) و هدایت رفتارهای داخ��ل خانواده تاکید دارند.
حض��رت آیت ا ...خامنهای می فرمایند« :اس��اس خانواده با امواج
خیل��ی تند و بیرحمان��هی تبلیغات غربی دچ��ار تزلزل و تهدید
اس��ت ...بنابر این کار حمایت و حراست از بقای خانواده و حراست
از خان��واده ،کار بس��یار مهمی اس��ت ...این قضی��ه  ،قضیه خیلی
عمیقی است ».رهبر انقالب همچنین در بخش دیگری به موضوع
متأسفانه
س�لامت درون خانواده می پردازند ...« :در جامعهى ما ّ
به ت ََبع خيلى از جاهاى دنيا ،شأن زن شناختهنشده است .در نظر
اسالم و در نگاه كلّىاى كه اسالم دارد ،زن همان است كه در اين
َ
َهرمان َه» اس��ت؛ مثل يك گل.
جملهى«اَلمِرأ ُة َريحان َ ٌة َو ل َ َ
يس��ت بِق َ
َ
يست
ل
و
دارد:
لوازمى
نگهدارىاش
و
است
الزم
وجودش
يك گل،
َ َ
َهرمان َه؛ منظور از قهرمان ،اين قهرمان متعارف ما نيست ،قهرمان
بِق َ
يعنى كارگزار؛ يعنى در واقع رئيس خدمه .اينجورى نيس��ت كه
خانم در خانهى شما مسئول خدمتگزارى باشد ،حاال ولو بهعنوان
َهرمان َه؛ قهرمان در
رئيس خدمه؛ ّ
قضيه اين نيس��تَ .و ل َ َ
يس��ت بِق َ
ادبيات عرب عبارت اس��ت از
تعبيرات عربى و در اصطالحات ِ
رايج ّ
آنكس��ى كه ملك شما را برايتان اداره ميكند؛ يعنى كارهايتان را
انجام ميدهد؛ وقتى شما صاحب يك ملكى هستيد ،يك قهرمانى
داريد؛ ميگويد زن اينجورى نيست .حاال شما ببينيد اگر در يك
خانوادهاى ،در يك جامعهاى ،به زن با اين چش��م نگاه بش��ود ،ا ّوالً
تكري��م او ،حفظ حرم��ت او ،برخورد مالطفتآميز با او و مس��ائل
فراوانى كه دنبالش هس��ت ،چقدر موجب ميشود كه زن احساس
امنيت كند ،احساس آرامش كند .در اسالم نگفتهاند كه زن نرود
ّ
بيرون كار كند؛ اص ً
ال اين نيست .حاال اينكه بعضى از مخالفين اين
اس�لامى زن ،فورا ً ميچس��بند به اينكه شما نصف نيروى
گرايش
ِ
كار جامعه را ّ
معطل ميگذاريد ،چنين چيزى نيس��ت؛ كسى نگفته
كار نكنن��د ،اگ��ر ميتوانند كار كنند ،كار كنن��د؛ منتها با اين ديد
كار كنند ،با اين نگاه كار بكنند؛ كارى كه به آنها مح ّول ميش��ود
كارى باش��د كه با ريحانهبودن جور در بيايد ،متناس��ب باش��د .و
مسئوليت زن هم كدبانويى است؛ معناى كدبانويى
البتّه مهمترين
ّ
خدمتگزارى نيست ،معنايش اين است كه محيط خانواده را براى
فرزندان و براى همس��ر يك محي��ط امن و آرام و مهربانى ميكند،
با مهربانى خودش ،با ع ّزتى كه در خانه براى او فرض ميش��ود»...
حضرت آی��ت ا ...خامنهای از دس��ت اندرکاران موض��وع خانواده
خواستند کار را بلند مدت ببینند و پیدرپی با فکرهای ابتکارآمیز،
خروجی کار را مالحظه کنند.

هفته نامه سیاسی فرهنگی اندیشه و راهبرد
با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره 19874
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :ماندانا شاه اویسی * زیر نظر شورای سردبیری

مسئولين محترم کش��ور ايران علیرغم محاصرات شديد اقتصادی و کمبود
درآمدها ،تمامی کوشش و تالش خود را صرف فقرزدايی جامعه کردهاند و همهی

نشانی دفترهفته نامه :میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی خیابان سرپرست
جنوبی شماره  18طبقه دوم تلفن66479071 - 66479073 :
چاپ رواق .تلفن 66649646

فقرزدايی در اولويت باشد

آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولين کشور ما است که روزی فقر و تهيدستی از
جامعه ما رخت بربندد .خدا نياورد آن روزی را که سياست ما و سياست مسئولين

کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايهدارها
گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتری برخوردار شوند .معاذاهلل که

تارنماwww.andishe-rahbordi.com :
پست الکترونیک andisherahbordi@gmail.com :
تلگرامtelegram.me/andisherahbordi :

اين با س��يره و روش انبيا و اميرالمومنين و ائمه معصومين عليهمالسالم سازگار
نيست ،دامن حرمت و پاک روحانيت از آن منزه است ،تا ابد هم بايد منزه باشد.
امام خميني رحمهاهللعلیه  ۶مرداد ۱۳۶۶

انقالبیگری و نفی سلطه و تسلیم

در آس��تانهي چهل سالگي انقالب اسالمي ،وظيفهي جوان
مؤم��ن انقالبي چيس��ت؟ چگونه ميبايس��ت در عرصههاي
مختلف سياس��ي ،فرهنگ��ي و اجتماعي ايف��اي نقش کند؟
س��اختارها و وضعيت موجود چيست؟ تماش��اچي يا بازيگر؟
فعال يا منفعل؟تخريب يا ترميم؟ اينها س��ؤاالت مهمي است
که به بخش عمدهاي از آنان ،رهبر انقالب در ديدار دانشجويي
امس��ال خود پاس��خ دادند .از نظر ايش��ان اگرچ��ه نبايد نگاه
نقادانه نس��بت به کاستيها و ضعفها را فراموش کرد اما اصل بر
"سازندگي"و "کار کردن" در عرصههاي مختلف استوار است.
عملي جهادي ،فکري،
«من به همهي آن هس��تههاي فکري و ِ
فرهنگي در سرتاس��ر کشور مرتّباً ميگويم :هرکدام کار کنيد؛
مس��تقل و بهقول ميدان جنگ ،آتشبهاختيار ».براي همين،
جوان مؤمن انقالبي ،ميبايس��ت فعال و مصلح باشد ،نه صرفا
منتقد و منفعل .بنابراين نيروهاي مؤمن و انقالبي ميبايس��ت
در کنش سياس��ي -اجتماعي خود م��واردي را همواره در نظر
بگيرند که برخي از مهمترين آنها بدين شرح است:

   احساس مسئوليت

نخس��تين عام��ل برانگيزانند ه ه��ر فرد ،توج��ه دادن او به
مس��ئوليتي است که به او محول شده اس��ت .براي به حاشيه
راندن يک جامعه تنها کافي اس��ت دش��من بيروني يا عملکرد
دروني ،افراد آن جامعه را به اين باور برس��اند که عقيده ،نظر و
رفتارشان در زندگيشان بياثر است ،اين امر باعث ميشود که
دلسوزي و احساس مسئوليت در آن ملت از بين برود و جامعه
از رشد باز بماند .در حاليکه «يک مبارزهاي است ،وجود دارد،
مقدم
تمام نش��ده ،ممکن است ادامه داش��ته باشد؛ در صفوف ّ
اين مبارزه بايد خودتان را احساس کنيد و قرار بدهيد».

   نقادانه ،اما طبيبانه

جوان آرمانگرا نبايد نگاه نقادانه به مسائل را از دست بدهد،
«نفْ��س اين ن��گاه نقّادانه را من صددرصد تأيي��د ميکنم .اين
نگاه نقّادانه و دغدغهمند ،از دانش��جو و محيط دانش��گاه نبايد
گرفته بش��ود ».ام��ا در انتقاد هم بايد توجه داش��ت که ميان
انتقاد جوان مؤمن انقالبي با س��اير جريانهاي سياسي تفاوت
مهم��ي وجود دارد و آن تمايز در هدف و کارکرد انتقاد اس��ت.
انتقاد جوان مؤمن ،انتقاد براي ترميم اس��ت نه تخريب ،پس به
موضوعات نگاه "عالججويانه" دارد« :نوع برخورد با مشکالت
درون نظام ،بايد عالججويانه و طبيبانه باش��د .طبيب ،گاهي
اوقات به مريض خودش هم ممکن اس��ت تشر بزند ،يک حرف

تلخي هم بزند ،ا ّما مقصودش معالجهي او است».

   نااميدی ممنوع

در فعاليته��اي اجتماعي -سياس��ي همواره ب��راي انجام
اصالح��ات ،موان��ع و مقاومتهايي از س��وي وضعيت موجود
وج��ود دارد .اين موانع حتي ممکن اس��ت گاهي به شکس��ت
و ع��دم موفقي��ت کارها و فعاليتها بيانجام��د ،اما همهي اين
مشکالت هم از جوان مؤمن انقالبي سلب مسئوليت نميکند.
عالوهبر اي��ن رهبر انقالب همواره بر حفظ اميد و دوري کردن
از يأس حاصل از شکس��ت توصيه ميکنند« :مطلقاً بايس��تي
اجازه ندهيد که يأس و نااميدي بر شما غالب بشود .اگر بنا باشد
که انس��ان از شکستها مأيوس بش��ود ،ما صد بار بايد در دوران
مبارزه و صد بار بايد در جنگ هشتس��الهي تحميلي مأيوس
ميشديم ،عقبنشيني ميکرديم ...اگر بنا بود انسان با شکست و
با عقبنشيني مقطعي و مانند اينها مأيوس بشود که هيچ چيز
به سامان نميرسيد .نخير! يأس بهخاطر ناکاميهاي مقطعي و
مو ّقت ،مطلقاً در زندگيتان راه نداشته باشد».

   تخاطب واقعی

از مهمترين آفتهاي عصر فعلي ،بس��نده کردن حضور در
فضاي مجازي اس��ت .جواناني که از مسئوليت خود مطلعاند،
هدف را ميشناس��ند ،اما فعاليت و نقشآفرينيش��ان تنها در
فضاي مجازي اس��ت .مس��ئلهاي که باعث ميشود ،افراد تنها
ب��ه حلقهها و گروههاي همنظر خود توج ه کنند و آن را به تمام
جامع��ه تعميم دهن��د .اما «فضاي مجازي چيز خوبي اس��ت،
فرصتي اس��ت ا ّما کافي نيست .بعضيها چسبيدهاند به فضاي
مجازي براي اينکه پيامهايش��ان را برسانند ،اين فايده ندارد؛
تخاطب واقعي الزم اس��ت ،ميزگرد الزم است ،سخنراني الزم
است ،نشريّه الزم است ،بحثهاي دونفره و سهنفره الزم است».
رهبر انقالب خاط��رهاياز روش مواجههي با انحرافات را ذکر
کردند« :هر هفته من ميرفتم مس��جد دانشگاه تهران نماز و
س��خنراني و ...؛ و دانشجوها جمع ميشدند ،سؤال ميکردند،
ابهام داش��تند ،ح��رف ميزدند ،ما هم ج��واب ميداديم ».از
مجموع اينهاست که ميتوان تمامي توصيههاي رهبر انقالب
را در راستاي لزوم ايفاي نقش سازندهي جوان مؤمن و انقالبي،
و چگونگي انجام آن دانست .در حقيقت ايشان با توضيح فضاي
واقعي و مقدمات الزم براي پيروزي گفتمان انقالب اس�لامي،
محيط��ي را ترس��يم ميکنند که جوان مؤم��ن انقالبي در آن
نبايد تماشاچي باشد.

در می��ان گزارههای��ی ک��ه
ای��ن روزه��ا پیرام��ون اهداف
امریکاییه��ا از تش��دید
تحریمه��ای ای��ران مط��رح
میش��ود تالش ب��رای انزوای
ای��ران بی��ش از دیگ��ر اهداف
خودنمای��ی میکن��د .اگرچه
ت�لاش ب��رای انزوای ای��ران به
معنی دست برداشتن از راهبرد
براندازی نظام ایران نیست ،اما
به ای��ن مفهوم میتواند باش��د
که دش��منان نظام اس�لامی از
براندازی مأیوس شده و بنا دارند
با تش��دید فشارها و تحریمها و به زعم خود انزوای ایران در
منطقه و جهان ،اهداف خود را در تغییر و یا اس��تحاله نظام
اسالمی دنبال کنند .به ویژه آنکه «انزوا» زمانی بیشتر معنا
پی��دا میکند که ما راهبرد خود را بر «تعامل» بدون اتکا به
اصول ،آرمانها و ارزشهای انقالبی قرار دهیم ،چراکه آنچه
دش��منان نظام اسالمی را بیش��تر عصبانی کرده و میکند
اتکای نظام بر اصول و ارزشهای انقالب اس�لامی اس��ت و
بدیهی است که یک جمهوری اسالمی اسمی همچون دهها
جمهوری اس�لامی دیگر نه تنها خط��ری برای منافع نظام
سلطه نداشته ،بلکه همچون دیگران که از ارزشها و اصول
اساس��ی انقالبی تهی هس��تند ،میتواند توجیهگر مظالم
نظام س��لطه باش��د .عصاره این کالم را میت��وان در بیانات
مقام معظم رهبری در اجتماع مردم در روز یکش��نبه 14
خردادماه در مراس��م سالگرد امام (ره) دید ،آنگاه که تأکید
میکنند که  :برخورداری از «روحیه ،ذهن و عمل انقالبی»
درس بزرگ امام راحل عظیمالش��أن است و ملت ایران در
پرتو اهداف و آرمانهای همچنان پرجاذبه امام و هوشیاری
در مقابل ش��یطان ب��زرگ راه تحقق اه��داف انقالب را در
معنای حقیقی عقالنیت یعنی انقالبیگری ادامه میدهند.
ایش��ان در تبیین دقیقتر مفهوم انقالبیگری و رابطه آن با
عقالنیت یادآور میش��وند که انقالبیگری یعنی مسئوالن
کش��ور هدفش��ان راضی کردن قدرتها نباش��د و بدون
انفعال و تس��لیم در مقابل زورگوی��ان ،فریب آنها را نخورند
و ب��ا دوری از ضعف نفس در مقابل ش��یطان بزرگ همت و
هدف خود را در بهکارگی��ری نیروها و عناصر داخلی ،حل
مشکالت و راضی کردن مردم متمرکز کنند که انقالبیگری
در عین نفی افراطیگری نیاز واقعی کش��ور و جامعه است.
در بی��ان مظاه��ر تجلی انقالبیگ��ری و یا هم��ان «قدرت
بس��یجکنندگی انقالب» به عرصههای متعددی میتوان
اش��اره کرد که تأثیر انقالبیگری در حفظ اس��تقالل و ثبات
و امنیت سیاس��ی کشور ،یکی از آن عرصههاست .رهایی از
س��لطه نظام استکباری و استقرار نظام جمهوری اسالمی و

استقالل کشور ،اولین دستاورد
سیاس��ی مبتنی بر اراده مردم
پس از س��قوط و ح��ذف نظام
ستمش��اهی و نقط��ه آغازی��ن
مشارکت مردم در اداره جامعه
بود .این دس��تاورد در ادوار پس
از انق�لاب ب��ا احی��ای روحیه
خودب��اوری در می��ان م��ردم و
احیای ش��أن و منزلت معنوی
جامع��ه اس��تحکام بیش��تری
یاف��ت که مص��داق عینی آن را
در این روزه��ا در حضور قریب
ب��ه  42میلیون نفر از مردم پای
صندوقه��ای رأی میتوان دید .تأثیر انقالبیگری در حفظ
و ارتقای قدرت دفاعی و توان بازدارندگی کش��ور کارآمدی
خود را در مقایس��ه با دیگر عرصهها بیشتر به اثبات رسانده
اس��ت .تجلی عینی روحیه انقالبیگری در جوانان کشور در
ادوار مختلف سبب شده است که نه تنها سلسله توطئههای
دش��منان علیه انقالب به شکست برس��د ،بلکه روز به روز
ایران اس�لامی قدرتمندتر از گذشته اهداف خود را به پیش
ببرد و با اتکا به توان بازدارندگی درونزای خود ،راهبردهای
دشمن را خنثی کند .انقالبیگری و گسترش عمق راهبردی
در عین تضمین امنیت داخلی ،گسترش حوزه نفوذ انقالب
اس�لامی را به دنبال داشته است .این روزها کمتر تحلیلگر
مسائل اس��تراتژیک جهان و منطقه را میتوان یافت که به
ق��درت و نفوذ ایران در منطقه اذعان نکند و نگوید که ایران
برترین قدرت منطقه اس��ت .تهران ورای تحوالت منطقه و
راهبرد دش��منان در جنگ نیابتی و بهرهگیری از گروههای
تروریس��تی ،توانس��ت با حضور به موق��ع در روند تحوالت
س��هم بس��زایی در خاموش کردن شعلههای جنگ نیابتی
دش��من داش��ته و عم ً
ال پیامآور ثب��ات و امنیت در منطقه
باش��د و تردیدی در این نیست که روحیات انقالبی و ایثار و
از خودگذشتگی رزمندگان جبهه مقاومت ،عامل اصلی در
دس��تیابی به این موقعیت برتر در میان کشورهای منطقه
اس��ت .دس��تاوردهای علمی و صنعتی ،قضایی و پزشکی
نیز عرصه دیگری اس��ت ک��ه کارآمدی در حی��ات و تفکر
انقالبیگری را در مقایس��ه با دیگر س�لایق به اثبات رسانده
و سبب ش��ده اس��ت که ایران در عرصههایی که نیروهای
انقالبی میدان یافتهاند ،دست برتر یافته و به پشتوانه جدی
برای عرصههای دیپلماس��ی تعامالت قدرتمندانه کش��ور
تبدیل شود .بر این اساس حفظ و تقویت روحیه انقالبیگری
را میتوان سرمایه منحصر به فردی دانست که با اتکا به آن
مس��ئوالن و دولتمردان قادرند اهداف عزتمندانه انقالب را
فارغ از تهدید و تطمیع دشمنان و یا تسلیم در برابر آنان به
ویژه در شرایط حساس کنونی به پیش برند.

«خجلت و ش��رمندگی نظام از بیکاری جوان ،از خجلت
خود آن جوان در داخل خانه بیش��تر اس��ت؛ این را ش��ما
بدانی��د .بنده خ��ودم وقتیکه ب��ه فکر این ج��وان بیکار
میافتم شرمنده میشوم .یعنی شرمندگی بندهی حقیر از
مالحظهی این آمار و مطالعهی این حقیقت ،از شرمندگی
آن جوانی که بیکار میرود خانه و دس��تش چیزی نیست،
کمتر نیست ،بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم.
» ای��ن نحوه بیان در دیدار دیدار نمایندگان مجلس دهم،
پیش از این در ش��هریور ماه سال گذشته هم اتفاق افتاده
بود« .بع��د هم در مس��ئلهی واردات اش��اره کردند آقای
نعمتزاده ،که البتّه آدم شرمنده میشود» جالب است که
ه��ر دو مورد هم کامال به هم مرتبطند« :واردات کاالهای
خارجی» و «بیکاری جوانان» .حال باید پرس��ید که چرا
رهبر معظم انقالب باید بخش��ی از مسئولیت موضوعات
خ��رد و کالن اقتصادی و معیش��تی کش��ور که به صورت
عادی و قانونی وظیفه قوای س��هگانه و س��ایر نهادهای
عمومی اس��ت را برعهده بگیرن��د و فراتر از ابراز نارضایتی
نس��بت به آن احساس شرمندگی کنند؟ شاخص و معیار
افتخار و یا ش��رمندگی مردم ،نظام اسالمی و رهبر انقالب
چیست؟

 مسئله فوری ما

«اقتصاد مس��ئلهی ف��وری و اولویّت کنونی ما اس��ت»
چراک��ه «اگر ب��ه توفیق اله��ی ،هم ملت و ه��م دولت و
مسئوالن گوناگون ،بتوانند در مس��ئلهی اقتصاد کارهای
درس��ت و بجا و متقن را انجام دهند ،امید این هست که
در مس��ائل دیگر ،مثل مس��ائل اجتماعی ،مثل آسیبهای
اجتماعی ،مثل مس��ائل اخالقی ،مثل مسائل فرهنگی هم
تأثیرگذار باشند« » .در مسئلهی اقتصاد» هم «آن چیزی
که مهم اس��ت و اصل است ،مسئلهی تولید داخلی است؛
مس��ئلهی ایجاد اش��تغال و رفع بیکاری اس��ت؛ مسئلهی
تح��رک و رونق اقتصادی و مقابلهی با رکود اس��ت» چرا

که «اینها مسائل مبتالبه مردم است؛ اینها چیزهائی است
که م��ردم آنها را حس میکنند و مطالب��ه میکنند ».و از
سوی دیگر برای یک مومن انقالبی که میخواهد راه امام
را دنبال کند؛ «اقتصاد مقاومتی ،بخش اقتصادی» «جهاد
کبیر»است.

   هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم

بنابراین برای حل این مشکالت و مسائل مبتالبه مردم
و عمل به دس��تور قرآنی عدم تبعیت از دشمن باید چند
نکت��ه را مورد توجه ق��رار داد « :ا ّوالً با گفتن و حرف زدن
حل نمیش��ود؛ اقدام و ابتکار و عمل الزم اس��ت .ثانیاً ّ
حل
مش��کالت مجموعهی اقتصادی کش��ور را در درون کشور
بای��د پیدا کرد؛ س��تون فقرات هم عبارت اس��ت از تولید.
» حاال دیگر برای همه قطعی ش��ده است که «کلید ّ
حل
مش��کالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیس��ت» .
ام��ا اقدام و عمل در این دوران نیازمند ش��اخص و معیار
مش��خصی اس��ت « :ما هرجا انقالبی عم��ل کردیم پیش
رفتی��م و هرج��ا از انقالبیگری و حرک��ت جهادی غفلت
واقعیتی است.
کردیم ،عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک ّ

 تجربه عمل به شیوه انقالبی

هرجا روحیه و تفکر انقالبی با اقدام و عمل همراه شده،
نتایج بسیار ش��یرینی برای رشد و پیشرفت کشور داشته
و از قض��ا مورد مباهات و س��ربلندی م��ردم و رهبر عزیز
انقالب نیز شده است.

 ش�اخص افتخ�ار و ش�رمندگی نای�ب ام�ام
زمان(عج)

رهبر انقالب بر اس��اس بینش اسالمی و تجربه انقالبی
خ��ود به صراح��ت تاکی��د میکنند که عمل به «ش��یوه
انقالبی» برای کش��ور افتخ��ار میآفریند و هرچقدر از آن
ش��یوه و حرکت جهادی دور شویم «سرنوشت رقتباری»
برایمان رقم میخورد و اینجاس��ت که ش��اخص افتخار و
شرمندگی نایب امام زمان (عج) مشخص میشود.

