از جنگ تحمیلی تا
جنگ با تکفیری ها

دیدار جمعی از
مسئوالن و فعاالن
فرهنگی استانهای یزد
و همدان با رهبر انقالب

سال اول 29مرداد  16 96صفحه  500تومان
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 10خطای
اقتصادی دولت
یازدهم

دول��ت در میان��هراه ب��ود ک��ه قص��د داش��ت
ناکارآمدیهای وزارت اقتصاد را به نام آقای طیبنیا
تم��ام کند ت��ا کارت قرمز را دریاف��ت و آقای صفدر
حسینی را بر صندلی وزارت اقتصاد بنشاند که...

سرمقاله

سه مأموریت کلیدی دولت

دولت دوازدهم به دلیل کارکردهای پیش��ینی و الزامات پسینی ،سه مأموریت
کلیدی دارد که در توصیه های مقام معظم رهبری در مراس��م تنفیذ ،از س��وی
معظم له مطرح شد .اولین مأموریت ،پرداختن به مسائل داخلی به ویژه مشکالت
مردم در حوزه اقتصاد و معیشت است.
4

6

گزارش

انتظارات
راهبردی از
سیاست خارجی
دولت جدید
حفظ برجام به هر قیمتی
تا کجا؟!

قب��ل از امض��ای برجام آقایان ادعا داش��تند دیگ��ران موجب اعمال
تحریمها بر کش��ور ش��دند و ما قهرمان رفع تحریمها و حل مشکالت
اقتصادی هستیم.

زیادهخواهی آمریکا
پایان ندارد!
تجرب��ه تاریخی اثب��ات نموده امریکایی ها بر اس��اس چارچوب های
کالن سیاس��ت خود ح��د یقفی برای زیاده خواهی ه��ای خود متصور
نبوده و نیس��تند و این سیاس��ت در قبال ملت ها در هیچ دولتی تغییر
نخواهد کرد.

اقتصاد مقاومتی در پازل استکبارستیزی

5

10

سر خط خبر

تولید و اشتغال
اولویت دولت دوازدهم

ش��اید مهمترین مس��ئلهای که بر فضای سیاسی و اقتصادی ما سایه
افکنده است ،برجام باشد.

8

با فساد مبارزه کنید
یک��ی از بندهای مهم سیاس��تهای کلّی اقتص��اد مقاومتی ،ناظر به
مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

11

بررسی «جریان نفوذ» در کشور
نفوذ ،ابعاد و سطوح مختلفی دارد که در هر سطح و در هر بعد دشمن
به دنبال پیاده کردن اهداف خود در آن زمینه و ...

رها شدگی فرهنگی
14

یاد داشت هفته

مجمعی کارآمدتر برای کشور

7

2

دفاع جانانه؛ مأموریت اصلی
آماده ب��ودن برای دف��اع از کش��ور ،اصلیترین مأموری��ت نیروهای
مس��لح جمهوری اس�لامی اس��ت .در این مت��ن به بررس��ی ابعاد این
موض��وع براس��اس بیان��ات فرمانده کل ق��وا امام خامن��ه ای (مدظله)
میپردازیم.

راهکارهایی برای
اقتصاد مقاومتی

رهب��ر فرزان��ه انق�لاب با حک��م خ��ود و تعیین پن��ج اصالح
ض��روری در س��اختار و محت��وای مجم��ع تش��خیص مصلح��ت
نظ��ام ،عم� ً
لا خ��ط مش��ی و دوره جدیدی ب��رای ایف��ای نقش
این نه��اد مه��م در س��ازوکار نظام جمهوری اس�لامی ترس��یم
کردن��د.
تغییرات مجمع تش��خیص مصلحت نظام از آن دست اتفاقاتی
است که از مدتها قبل زمزمه آن در محافل سیاسی مطرح بود
و بس��یاری منتظر اعالم آن بودند البته به چند دلیل؛ یکی اینکه
نخس��تین دوره آن پس از درگذش��ت مرحوم آیت اهلل هاش��می
رفس��نجانی اس��ت و تعیین جایگزین ایش��ان که حائ��ز اهمیت
ب��و.د
نکت��ه دیگ��ر ترکی��ب اعض��ای مجم��ع اس��ت ک��ه ح��ذف
ی��ا اضافهش��دن برخ��ی چهرهه��ا ب��رای بس��یاری اهمی��ت
داش��ت.
انتص��اب آی��ت اهلل هاش��می ش��اهرودی را به ریاس��ت مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،پیش از ه��ر چیز هم میت��وان نوعی
اعتالی علمی در این جای��گاه تلقی کرد و هم خارج ش��دن آن
از منازعات حزبی و سیاس��ی .ای��ن هر دو اگر چ��ه در نگاه اول
خیلی س��اده به نظر میرس��ند اما در واقع آنقدر مهم هس��تند
که آین��دهی مجم��ع را میتوانند دس��تخوش تغیی��ر و تحوالتی
جدی کنن��د و ب��ر نقشآفرینیه��ای آن بیافزاین��د .حضور آیت
اهلل مجتهد شبس��تری نیز از همی��ن زاویه درخ��ور توجه جدی
اس��ت.
این اولین بار اس��ت ک��ه رهبر انق�لاب در حکم خ��ود برای
اعضای مجمع فهرس��تی از وظایف آن و توقعاتی که دارند را نیز
ذکر میکنند و جالب اینکه در همین فهرس��ت برخی بازنگریها
را نیز خواستار میش��وند .از فرمایشات گذش��ته ایشان در دیدار
با اعضای مجمع نیز البته نکات و مالحظات بس��یاری به دس��ت
میآید که میتوان آنها را متوجه ترکیب جدید مجمع تشخیص
مصلحت نظام دانس��ت.
حاال با اع�لام و اعمال این تغییرات ن��کات جدیدی هم مطرح
است؛ نکته نخست قدرشناس��ی و قدردانی رهبر انقالب از رییس
و اعضای پیشین و درگذشته مجمع است و برهمین منوال ابقای
برخی اش��خاص که ظن حذف آنان میرفت؛ این را باید فرصتی
برای آنها دانس��ت ک��ه موقعیت خ��ود را بیش از ای��ن در نظام
اس�لامی به خطر نیندازند اما نکات مهمتر درباره تغییرات جدید
به ترکیب اعضا و حضور چهرههای جدید بازمیگردد؛ اوالً درباره
ترکیب اعض��ای مجمع که برخ��ی محافل داخلی یا رس��انههای
خارجی سعی دارند تا آن را به نفع یک جریان سیاسی در کشور
جلوه دهن��د ،باید گفت هم��واره تصمیمات رهب��ری در اینگونه
موارد فارغ از جهتگیریها و س��ویههای جناح��ی بوده و عمدتاً
کارایی و کارآمدی اش��خاص و بهوی��ژه درباره مجم��ع ،تعامل و
تشریک مساعی در حل مس��ائل و موضوعات کالن کشور مدنظر
بوده و هس��ت.
افزون بر اینها و در جایگاهی رفیعتر تاکید رهبرمعظم انقالب
بر ضرورت تغیی��رات در س��اختار و محت��وای مجم��ع به حکم
تجربههای ارزنده موجود است که میبایست محل اهتمام باشد؛
چرا که مجمع نیاز دارد در دور جدید در مجموعه سیاس��تهای
کلّی خود و در عناوین و فرایندهای تصمیمگیری بازنگری کند و
برای نظارت بر اجرای سیاستها و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی
آنها چاره بیندیش��د.

عموم��اً به محض اینکه صحبت از مس��ولیت و تولیت حوزه فرهنگ در
کشور می ش��ود ذهنیت غالب به سوی سِ متهای رسمی و مدیریتهای
دولتی میرود ،غافل از اینکه...
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تیتر هفته

نقش آفرینی جدید مجمع
تشخیص مصلحت

نقش آفرین یهای گسترده مجمع تشخیص از بدو ایجاد تا کنون ،به شکلی بوده که
در باب ماهیت حقوقی این نهاد تفسیرها و دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است .در یک
تقس��یم بندی کلی نظریههای مختلف ،درباره این مجمع را م یتوان به  2بخش کلی
تقسیم کرد؛ عدهای که شأن و جایگاه اولیه این نهاد را یک شأن تقنینی دیده و معتقدند
که ای ران به نوعی با مجمع تشخیص به جرگه کشورهای دو مجلسی پیوسته است .در
مقابل ،عدهای دیگر معتقدند که هدف و فلس��فه اصلی تأسیس این نهاد به خصوص با
توجه به وظایفی که قانون اساسی بر عهده این مجموعه گذاشته ،شأن مشاورت و زمینه
چینی و تصمیم س��ازی ب رای عالی ترین مقام کش��ور یعنی رهبری است و سایر شئون
این نهاد از جمله قانونگذاری در اولویت بعدی ق رار دارد .دسته اول معتقدند که مجمع
تشخیص با رویهای که به وجود آورده عم ً
ال به مجلس سنا در جمهوری اسالمی تبدیل
ش��ده است .در توضیح بیشتر باید گفت که بر اساس قانون اساسی ،مجمع تشخیص
در موارد اختالفی بین مجلس ش��ورای اسالمی و شورای نگهبان تنها م یتواند یکی از
این  2نظر را به عنوان مصلحت نظام انتخاب کند و حق اضافه کردن نظر سوم را ندارد .با
این حال با مرور رویه عملی مجمع دیده شده که این نهاد اقدام به حذف و اضافه برخی
بندهای قوانین اختالفی کرده و حتی در مواردی بداهتاً اقدام به تهیه طرحهای قانونی
کرده است که از این جمله م یتوان به قانون م ربوط به مواد مخدر مصوب سال  67اشاره
کرد .این وضعیت همواره مورد انتقاد برخی حقوقدانان بوده است؛ آنها عملکرد مجمع
را مغایر با جایگاه مجلس ش��ورای اسالمی در وضع قوانین و آموزه مشهور «مجلس در
رأس امور است» دانسته و اعتقاد دارند که مجمع تشخیص نباید به مجلس دوم تبدیل
ش��ود .از سویی دیگر با تصویب اصالحات قانون اساس��ی در سال  68شئونات جدیدی
ب رای مجمع
تش��خیص تازه متولد شده ،تعریف ش��د که مسیر آینده این نهاد را تغییر
ِ
م یداد؛ از جمله در اصل « 110تعیین سیاستهای کلی نظام با مشورت با مجمع» به
عنوان اولین وظیفه رهبری نظام ذکر ش��د که همین امر نش��ان دهنده اهمیت مجمع
به عنوان بازوی مش��ورتی رهبری اس��ت .به این ت رتیب از س��الهای  68تا کنون ،تهیه
سیاستهای کلی بس��یاری در حوزههای گوناگون توسط رهبری به مجمع ارجاع داده
شده که این نهاد پس از چکش کاری این سیاستها  ،آنها را مجددا ًبه رهبری ارائه داده
تا در نهایت به خط مشی کلی نظام تبدیل شود .در حکم روز گذشته رهبر انقالب ب رای
اعضای مجمع ،توجه ویژهای به تنظیم و اج رای این سیاس��تها ش��ده است .رهبری در
حکم خود ،بر برخی اصالحات ساختاری در مجمع تأکید کرده اند؛ اصالحاتی که مقوله
تنظیم و اج رای سیاستهای کلی نظام محوریت آن را برعهده دارد .در یکی از مهمترین
ف رازهای حکم رهبر انقالب «سامان بخشیدن به مجموعه سیاستهای کلّ ی و بازنگری
در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» به عنوان یکی از اصلی ترین فوریتهای
اصالحات ساختاری و محتوایی مجمع ذکر شده است .در یک بند دیگر ،نظارت بر اج رای
سیاس��تهای کلی به عنوان یک اولویت ب رای مجمع شمارش شده است؛ مقولهای که
هرچند ب رای آن سازوکارهای خاصی در مجمع وجود دارد،؛ اما به نظر م یرسد این ساز و
کارها پاس��خگوی نیازهای موجود نیست .به عنوان نمونه در ش رایط فعلی تعداد زیادی
از سیاستهای کلی نظام تنظیم و ابالغ شده اما هنوز وارد فرآیند قانونگذاری نشده اند.
مث ً
ال سیاستهای کلی نظام در حوزههای محیط زیست یا اقتصاد مقاومتی به عنوان
مهمترین اس��ناد باالدستی نظام در این حوزههای اجتماعی و اقتصادی ،هنوز به شکل
جدی مورد توجه قانونگذار ق رار نگرفته است .از سوی دیگ راج رای دقیق و تام و تمام بخش
دیگری از این سیاس��تها هم که مورد تقنین ق رار گرفته اند ،چندان مشخص نیست.
به همین دلیل ضروری است مجمع تشخیص به عنوان واضع این سیاستها از اج رای
دقیق آنها هم اطمینان حاصل کند .چه اینکه این سیاستها بعد از قانون اساسی به
عنوان مهمترین سند باالدستی کشور تلقی م یشود و با توجه به زمان دار نبودن آنها
حتی م یتوان آنها را از سند چشم انداز هم بااهمیت تر دانست .ایجاد انسجام کامل در
س��اختار تشکیالتی و مدیریتی مجمع تشخیص و تمرکز ب رنامهها بر اساس آیی ننامه
مص ّوب هم یکی دیگر از فوریتهایی است که رهبر انقالب بر آن تأکید داشته اند .امری
که ق رار گرفتن آن در کنار «چابکس��ازی تش��کیالت و حذف بخشهای موازی و غیر
ضروری» نش��ان دهنده اصالحات فوری در ساختار مجمع است .به نظر م یرسد مجمع
تش��خیص با اعمال این محورها که به نوعی تغیی رات ساختار و محتوایی در این نهاد را
سبب خواهد شد ،دوره جدیدی از حیات خود را آغاز خواهد کرد.

مسائل روز

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی

 29مرداد  1396شماره 6

-6مشاور رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي (به استناد
اصل  177قانون اساسي)
 -7عضويت در ش��وراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع)
(به استناد اصل  177قانون اساسي)
 -8انتخاب يكي از فقهاي ش��وراي نگهبان براي عضويت در شوراي
موقت رهبري (به استناد اصل  111قانون اساسي)
 -9تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت
رهبري (به استناد اصل  111قانون اساسي)
 -10انتخ��اب جايگزي��ن هري��ك از اعضا ش��وراي موقت رهبري در
صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل  111قانون اساسي)
 -11پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد
وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم
تصريح گرديده است.

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسلامی در
حکمی رئیس ،دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
را برای یک دوره پنجساله منصوب کردند.
بنام خداوند مهربان
خداوند علیم و قدیر را س��پاس میگویم که با کمک و هدایت خود،
مجمع تش��خیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و
این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانس��ت نقش��ی اثرگذار در ادارهی
کش��ور داشته باشد .الزم میدانم از همهی اعضاء و کارگزاران این نهاد
تش��کر کنم و یاد درگذش��تگان این مجموعه را گرامی بدارم ،مخصوصاً
جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانههای سیاسی کشور بودند
و س��الها مسئولیت س��نگین ریاس��ت این مجمع را برعهده داشتند،
و نیز جناب حجتاالس�لام والمس��لمین آقای طبس��ی و جناب آقای
عسگراوالدی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمةاهللعلیهم.
اکن��ون با آغاز دورهی جدید ای��ن نهاد ،به حکم تجربههای ارزندهی
موجود ،تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری مینماید که عمدتاً عبارت
است از:
 س��امان بخش��یدن به مجموعهی سیاستهای کلّی و بازنگری درعناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
 سامان بخشیدن به مسألهی نظارت بر اجرای سیاستها. سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها. ایجاد انس��جام کامل در س��اختار تشکیالتی و مدیریتی و تمرکزبرنامهها بر اساس آئیننامهی مص ّوب.
 چابکسازی تشکیالت و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور.به جز اینها تغییرات اصالحی دیگری نیز در خالل کار و در س��ایهی
د ّقت نظر دستاندرکاران و انعطافپذیری تشکیالت ،الزم خواهد نمود
و به کار گرفته خواهد شد انشاءاهلل.
حاج
آقای
اهلل
با عنایت به آنچه گفته ش��د آیت
سیدمحمود هاشمی
ّ
شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری
مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را
به عضویت آن در دورهی پنجسالهی جدید منصوب میکنم:
اشخاص حقوقی:
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای مع ّزز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیر وهای مسلّح
د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی
ه) وزیر یا رئیس دس��تگاهی که موضوع مورد بحث ،به آن دس��تگاه
مربوط است
و) رئیس کمیس��یون متناس��ب با موضوع بحث از مجلس ش��ورای
اسالمی
اشخاص حقیقی:

 آیات و حجج اسالم:

س��یدمحمود هاشمی ش��اهرودی ،آقای حاج شیخ احمد
آقای حاج ّ
جنت��ی ،آق��ای امینی نجفآبادی ،آقای موح��دی کرمانی ،آقای ناطق
نوری ،آقای حاج ش��یخ حس��ن صانع��ی ،آقای محس��نی اژهای ،آقای
دری نجفآبادی،
مجتهد شبس��تری ،آقای ّ
س��یدابراهیم رئیسی ،آقای ّ
محمدیعراقی ،آقای مجید انصاری ،آقای مصباحیمقدم.
آقای ّ

 و حضرات:

آقامحمدی ،آق��ای محمود
آق��ای غالمرض��ا آق��ازاده ،آق��ای عل��ی
ّ
محمدرضا باهنر ،آقای
آق��ای
محمدجواد ایروانی،
ّ
احمدین��ژاد ،آقای ّ
حدادعادل ،آقای
احم��د تو ّکلی ،آقای س��عید جلیلی ،آقای غالمعل��ی ّ
داود دانشجعف��ری ،آق��ای پرویز داودی ،آقای محس��ن رضائی ،آقای
محمدرضا
محمدحس��ین صفارهرندی ،آقای ّ
س��یدمحمد صدر ،آقای ّ
ّ
سیدحس��ن فیروزآب��ادی ،آقای
ع��ارف ،آقای ّ
محم��د فروزنده ،آقای ّ

   ارتقای جایگاه و افزایش وظایف

هیات مستشاری عالی رهبری

انتصاب رئیس دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
محم��دی ،آقای حس��ین مظفّر،
محمدباق��ر قالیب��اف ،آقای حس��ین ّ
ّ
د
دمحم
س��ی
میرمحمدی ،آقای
ّ
ّ
س��یدمصطفی میرس��لیم ،آقای ّ
آقای ّ
سیدمرتضی نبوی ،آقای علیاکبر والیتی ،آقای صادق واعظزاده ،آقای
ّ
احمد وحیدی.
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و د ّقت در تش��خیص مصلحت و
نیز به صالح و س��داد و انصاف دعوت میکنم و توفیق و هدایت الهی را
برای خود و آنان مسألت مینمایم .نکات یاد شده در پیوست این حکم
الزم است مورد توجه قرار گیرد.

 نگاه�ی کوتاه به تاریخچه تش�کیل «مجمع تش�خیص
مصلحت نظام»

در گزارش��ی اجمالی ،تاریخچه تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت
نظام» و جایگاه و وظایف قانونی آن را مرور میکنیم.
  حاصل هوشمندی و همهسونگری امام خمینی(رحمهاهلل)
ِ
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین نهادها و ارکان نظام
اسالمی است که در آغاز با ابتکار امام راحل (رضواناهللعلیه) پدید آمد...
این حسنهی ماندگاری است که هوشمندی و همهسونگری رهبر بزرگ
ما آن را در هنگامی که نیاز کش��ور به آن آش��کار گش��ت ،پدید آورد و

امکان مدیریت عالی کش��ور را با آن به نصاب الزم رسانید.تش��کیل این
مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نش��یب و سیر خاصی داشته است .یکی
از مهمترین مس��ائل کشور در دههی ابتدایی پیروزی انقالب مسئلهی
تطابق مصوبات مجلس شورای اسالمی با موازین شرع و قانون اساسی
و چالشهای��ی در این زمینه بوده اس��ت .حضرت ام��ام (ره) ابتدا و در
س��ال  ۱۳۶۰طی نامهای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که
براس��اس مصلحت نظام تش��خیص میدهند با رأی اکثریت و با تصریح
به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق اس��ت تصویب و اجرا کنند:
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن
موجب اختالل نظام میش��ود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل
آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم َح َرج است پس
از تش��خیص موضوع به وسیله اکثریت وکالی مجلس شورای اسالمی،
ب��ا تصری��ح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق اس��ت ،و پس از
رفع موضوع خود به خود لغو میشود ،مجازند در تصویب و اجرای آن.
اما ادامهی مس��ائل و مناقش��ات باعث ش��د امام خمینی (ره) در س��ال
 ۱۳۶۶طی ُحکمی دس��تور تش��کیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را
ب��رای حل اختالفات صادر نمایند :در صورتی که بین مجلس ش��ورای

نگاهی به الزامات فراروی مجمع تشخیص مصلحت نظام
ضرورت تفکیک بین مصلحتاندیش��ی و عرفیس��ازی دین  -عملیاتی
کردن مطالب��ه ی خاکخوردۀ نظارت  -بازنگری در سیاس��تهای کلی و
حتی فرایند تدوین آن انتصاب آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی را به ریاست
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پیش از هر چیز هم میتوان نوعی اعتالی
علم��ی در ای��ن جایگاه تلقی کرد و هم خارج ش��دن آن از منازعات حزبی و
سیاس��ی .این هر دو اگر چه در نگاه اول خیلی س��اده به نظر میرس��ند اما
در واق��ع آنقدر مهمند که آیندهی مجمع را میتوانند دس��تخوش تغییر
و تحوالت��ی جدی کنند و بر نقشآفرینیهای آن بیافزایند .حضور آیت اهلل
مجتهد شبستری نیز از همین زاویه درخور توجه جدی است .این اولین بار
است که رهبر انقالب در حکم خود برای اعضای مجمع فهرستی از وظایف
آن و توقعاتی که دارند را نیز ذکر میکنند و جالب اینکه در همین فهرست
برخی بازنگریها را نیز خواس��تار میشوند .از فرمایشات گذشته ایشان در
دیدار با اعضای مجمع نیز البته نکات و مالحظات بسیاری به دست میآید
ک��ه میتوان آنها را متوجه ترکیب جدید مجمع تش��خیص مصلحت نظام
دانست.

  *ضرورت تفکیک بین مصلحتاندیش�ی و عرفیسازی
دین

نگاهی به س��وابق ش��کلگیری مجم��ع تا کنون و حرفه��ا و حدیثها
پیرامون نقش آن نش��ان میدهد خصوصاً در س��الهای اخی��ر دو نگاه در
خص��وص نقش و جایگاه آن وجود دارد .برخی مجمع تش��خیص مصلحت
نظام را به مثابه ش��أنی از فقه میشناسند که در کنار احکام اولیه ،همزمان
اح��کام ثانویه و احکام حکومت��ی را نیز برمیتابد و ای��ن قابلیت را دارد که
مطابق مصلحت جامعه احکامی را موقتاً تصویب کند .برخی دیگر اما بیش
از آنکه نگاهی دروندینی داش��ته باشند و دغدغهش��ان از دین برخواسته
باش��د ،نگاهی بروندین��ی دارند و صراحتاً نیز مجم��ع را به مثابهی نهادی
برای عرفیس��ازی دین و حرکت به س��مت سکوالریس��م تئوریزه و تبیین
میکنند .در عمل آنان که مصلحت را به مثابهی ش��أنی از فقه میشناسند،
هر مصلحت س��اختگی را در تراز احکام اولیه نمینهند و متوجهاند قوانین
و احکام جامعه اس�لامی مشروعیت خود را از ناحیه دین باید کسب کنند.
گروه دوم اما نه تنها چندان نگران این مسئله نیستند بلکه اساساً تحدید دین
و تقویت موقعیت دین عرفی را به اس��تقبال مینشینند .یکی از واضحترین
بودن آن حکم اس��ت.
اقتضائات اح��کام مصلحتی ،اثبات واقعی مصلحت ِ
رهب��ر انقالب در این خص��وص تصریح جالبی دارند که ش��اید کمتر مورد
توجه قرار گرفته باش��د .ایشان میفرمایند :مصلحتی که مجمع تشخیص
میده��د ،بای��د اکثریت قاطع اعضا ب��ه مصلحت بودن آن معتقد باش��ند.
همین تذکر س��اده به خوبی دیدگاه ایشان را در خصوص جایگاه مصلحت
و اهمیت مصلحت بودن مصلحت نش��ان میده��د .در واقع اعضای مجمع
اگر بازگردند به تاریخ مناقشات بر سر اختیارات مطلقه و مانند آن به خوبی
حساسیتهای آن روز را در جعل قانون در جایی که حکم صریح اولیه وجود
ندارد و اصطالحاً از س��وی برخی فقها منطقهالفراغ نامیده میش��ود(البته
برخی وجود منطقهالفراغ را اساساً قبول ندارند که همین نگاه نیز درست به
نظر میرس��د) یا جایی که حکم معارض وجود دارد ،در مییابند .آن روزها
مشروعیت قوانین در امتداد مشروعیت ولیفقیه و نصب الهی او فهم میشد
و حد و حدود اختیارات قانونگذار یک پرسش جدی متشرعین بود .از نگاه
رهبر انقالب نه تنها باید مصلحت بودن مصلحت به تمامه و با رأی اکثریت
قاطع مشخص شود ،بلکه باید اهم بودن آن نیز اثبات شود .ایشان اهم بودن
مصلحت را یکی از چارچوبهای تشخیص مصلحت برشمردند.نکته مهم
دیگر که موضوعیت مییابد موقتی و زمانمند بودن احکام مصلحتی است.
مصلحت الزاماً همیشه وجود ندارد .تابع شرایط زمان و مکان است و میتواند

تغییر کند .از این حیث احکام مصلحتی نیز همواره باید با نگاه موقتی بودن
مورد توجه قرار بگیرند و اساس��اَ مجمع موظف است تداوم یا عدم تداوم این
مصلح��ت را مورد توجه قرار ده��د .رهبر انقالب در اینجا نیز تصریح مهمی
دارند :باید دوره و زمان همهی احکامی که به عنوان مصلحت صادر میشود،
ن حتی در خصوص سیاستهای کلی نیز تصریح دارند:
مشخص باشد .ایشا 
ت سیاستهای
ب و تثبی 
ن تصوی 
ت نظا م باید در عی 
ص مصلح 
مجم ع تشخی 
ی اقتضائات
س برخ 
ن سیاس��تها براسا 
ی تغییر ای 
ی نظا م هموار ه آمادگ 
کل 
ی را داش��ت ه باشد .قوانین بس��یار مهم و چالشبرانگیزی
ی و یا خارج 
داخل 
طی این س��الها وجود داش��ته که مجمع تش��خیص مصلحت نظام رجوع
دوبارهای علیالظاهر بدان نداش��ته اس��ت .قوانینی مثل بانکداری بدون ربا
یا خس��ارت تأخير تأديه از این جمله است .یا بعضی احکام خانواده و برخی
ش��روط ازدواج نیز در نگاه علما محل اش��کال بوده اس��ت .این قوانین بعضاً
ش��اهراههای اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده و اعتراضات
فراوانی را نیز متوجه خود کرده .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ویژگیهای
کش��ور از جمله تح��رک و پویایی جامعه و حرکت جه��شوار برای جبران
عقبماندگیه��ا و همچنین اصول و ارزشهای دینی م��ورد اعتقاد مردم
تصریح دارند :در چنین جامعهای ،نهادی مانند مجمع تش��خیص مصلحت
نظام که بر قوانین و مسائل کشور و چهارچوبها ا ِشراف دارد ،باید در مواقع
لزوم ،با ظرافت و دقت ،مصلحتها را به گونهای تشخیص دهد که به اصول
و ارزشها خدشه وارد نشود و همچنین موانع خودساخته در مسیر حرکت
پرش��تاب جامعه به وجود نیاید.ایشان معتقدند پیشینهی علمی مصوبات
باید ثبت شود .حضرت آیتاهلل خامنهای میفرمایند :یکی از نکات مهمی که
باید مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد ،تدوین مستندات
نتیجهگیریها و سیاس��تهای تصویبی اس��ت تا در آینده به عنوان مرجع
حقوقی از آنها استفاده شود.

 *عملیاتی کردن مطالبهی خاکخوردهی نظارت

نظارت بر حس��ن اجرای سیاستهای کلی یکی از مطالبات جدی رهبر
انقالب از مجمع تش��خیص مصلحت نظام بوده اس��ت .با این حال سیاسی
بودن رئیس مجمع و شأن حزبی داشتن او همواره مانع از ایفای درست این
نقش شده .در واقع به محض اینکه رئیس مجمع میخواسته ورودی در این
زمینه داش��ته باشد ،اظهارنظر او از سوی همگان سیاسی برداشت میشده
است .این وضعیت را میتوان به خوبی در مناقشات میان دولت نهم و دهم با
مجمعشاهدبود .درعینحالمشخصنبودنضوابطوچارچوبایننظارت
نیز موجب ش��ده گاه همراهترین دولتها با ریاست مجمع نیز در خصوص
آن واکنش نش��ان دهند .این مس��ئله در نسبت میان دولت آقای روحانی و
آقای هاش��می باز قابل ذکر است .بدیهی است اگر قرار باشد سیاستهایی
ابالغ ش��ود اما در عمل به هیچوجه مورد توجه قرار نگیرد ،نتیجهای از این
همه نشست و برخواست و ابالغ عائد کشور نخواهد شد .جایگاه فراجناحی
و علمی آقای هاشمی شاهرودی میتواند بسترساز بازنگری در این وضعیت
باش��د .رهبر انقالب بر ضرورت پیگیری سیاستهای اتخاذ شده به عنوان
یکی از وظایف مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرده و میفرمایند:
یکی از مس��ائلی که همواره بنده را نگران میکرده اس��ت ،عملی نش��دن و
اجرا نش��دن سیاس��تها و حتی درک صحیح محتوای سیاستهای اعالم
ش��ده اس��ت ،بنابراین یکی از کاره��ای مورد توقع رهب��ری از این مجمع،
برنامهری��زی در جهت پیگیری و مطالبه تحقق سیاستهاس��ت که در این
زمینه ،دبیرخانه این مجمع نقش مهمی را عهدهدار خواهد بود .تبعاً در این
خصوص یک مالحظه مهم درک تقاوت میان نظارت و دخالت در اجراست.
ی محوله
ی تصریح دارند :مجم ع باید وظیف ه نظارت 
هلل خامنها 
ت آیتا 
حض��ر 
ت در امور
ی کلم ه و با پرهیز از دخال 
ی واقع 
ی و ب ه معن 
ی را جد 
ی رهبر 
از سو 

ی انجا م دهد .رهبر انق�لاب در حکم خود برای اعضای جدید مجمع
اجرای�� 
نیز دو محور از مطالباتش��ان را اینگونه برش��مردهاند :سامان بخشیدن به
مسألهی نظارت بر اجرای سیاستها ،سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی و
اثربخشی سیاستها .در واقع مجمع هم باید بر روند پیگیری سیاستهایش
نظارت داش��ته باشد و هم تصویر روشنی از نتایج اجرایی شدن آن به دست
آورد ت��ا بتواند مبتنی ب��ر آن در صورت لزوم به بازنگری دس��تیازد .رهبر
انقالب به صراحت از دولت میخواهند تا نس��بت بین برنامههای توس��عه
کشور با سیاستهای کلی مش��خص باشد .ایشان تصریح دارند«:برنامهها
از دل سیاس��تها میجوش��د .مسأله سیاس��تها و برنامهریزی و بحث در
دولت و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مالحظه نقدهای مختلف و
انتخاب سیاستها و بعد برنامهریزی بر اساس سیاستها ،یک روال طبیعی
توجه داشته باشید که در خالل این برنامهریزی،
و منطقی پیدا کرد؛ لیکن ّ
مراحل گوناگون گذشته ،دقیقاً رعایت شود .اینکه
سیاستهایی که از این
ِ
برنامهها باید از دل سیاس��تها بجوشد ،بایس��تی به معنای حقیقی کلمه
منبعث از سیاستها و ساخته و پرداخته این سیاستها باشد که اگر برنامه
در جایی مو ّفق شد ،آدم بداند این سیاست درست بوده ،اگر برنامه خطا کرد،
آدم بداند سیاس��ت غلط بوده؛ یعنی باید این تالزم معلوم ش��ود .اگر یک جا
در برنامهها طوری ش��د که سیاس��تها رعایت نگردید ،آن وقت علّ ِت غلط
بودن برنامه مش��خّ ص میش��ود .این غیر از آن چیزی است که به عملکرد
مجریان مربوط میشود .باالخره درصدی به عملکرد مجریان برمیگردد و
سیاستها از اینها برکنار خواهد ماند .بنابراین ،آدم نمیتواند تشخیص دهد
مقدمات و مجمع تشخیص
که آیا این سیاس��تی که ما نشستیم با این همه ّ
و قبلش هیأت دولت و ش��اید چند هزار س��اعت کاری که آقایان در سازمان
برنام��ه برای تنظیم این سیاس��تها انجام دادند و بعد ه��م پیش ما آمد و
کارهایی که ما کردیم ،باالخره درس��ت بود یا غلط بود .باید طوری باشد که
دقیقاً این سیاس��تها در تک تک برنامهها قابل مش��اهده باشد و آدم بداند
این برنامه ناش��ی از آن سیاس��ت است؛ یعنی یک ارتباط منطقی و طبیعی
وجود داشته باشد.

  *بازنگری در سیاستهای کلی و فرآیند تدوین آن

نکته بس��یار مهم و عجیبی که در حکم اخی��ر رهبر انقالب برای اعضای
مجمع وجود دارد نه تنها بازنگری در سیاس��تهای کلی که حتی بازنگری
در روند و فرآیند تدوین آن اس��ت .ایش��ان با تذکر ای��ن نکته که «به حکم
تجربهه��ای ارزن��دهی موج��ود ،تغییراتی در س��اختار و محت��وا ضروری
مینماید» ،اولین مطالبهشان را اینچنین طرح میکنند :سامان بخشیدن
به مجموعهی سیاستهای کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین
و تنظیم آن.احتماال ایشان متعاقباًدر خصوص اینکه دقیقاًچه تغییراتی باید
خصوصاً در فرایند داده شود ،نکاتی را گوشزد خواهند کرد .این جمله اما به
تنهایی نشان میدهد از نگاه ایشان حتی روند تدوین سیاستها نیز نیازمند
اصالحاتی است و این اصالحات با ترکیب جدید موضوعیت پیدا کرده.

  *تشکیالت مجمع

رهب��ر انقالب دو محور نیز در خصوص تش��کیالت مجمع ذکر کردهاند.
ایش��ان دو مطالبه را این چنین آوردهاند :ایجاد انس��جام کامل در س��اختار
تش��کیالتی و مدیریتی و تمرک��ز برنامهها بر اس��اس آئیننامهی مص ّوب،
چابکسازی تشکیالت و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور.

ِ
اطالحات الزم
  *سایر

ایشان در پایان اصالحات دیگری را نیز ضروری دانستهاند و ذکر کردهاند که
درادامهکارموضوعیتپیداخواهدکرد.رهبرانقالبتصریحکردهاند:بهجزاینها
تغییراتاصالحیدیگرینیزدرخاللکارودرسایهید ّقتنظردستاندرکاران
وانعطافپذیریتشکیالت،الزمخواهدنمودوبهکارگرفتهخواهدشدانشاءاهلل.

اس�لامی و شورای نگهبان ش��رعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ،مجمعی..
برای تشخیص مصلحت نظام اسالمی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم
از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای الزم،
ِ
رأی
اکثریت اعضای حاض ِر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.

 وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد اصول و
بندهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 -1ارائه مش��اوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياس��تهاي كلي
نظام (به استناد بند  1اصل  110قانون اساسي)
-2پيشنهاد چگونگي حل معضالت نظام كه از طريق عادي قابل حل
نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند  8اصل  110قانون اساسي)
-3تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي
را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد
اصل  112قانون اساسي)
-4مش��اوره در اموري كه مق��ام رهبري به مجمع ارجاع ميدهد (به
استناد اصل  112قانون اساسي)
-5نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد نامه مورخ
 77/1/17مقام معظم رهبري)

در ادامهی این سیر تاریخی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال
 ۱۳۶۸این مجمع در قانون اساسی جمهوری اسالمی جایگاهی قانونی
پیدا کرد :مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در
مواردی که مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی را شورای نگهبان خالف
موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت
نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری
به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است
به دس��تور رهبری تشکیل می ش��ود .اعضای ثابت و متغیر این مجمع
را مق��ام رهب��ری تعیین می نماید .عالوه بر تثبیت جایگاه قانونی ،پس
از بازنگری قانون اساس��ی مجمع وظایف��ی بیش از حل اختالفات بین
مجلس و ش��ورای نگهبان یافت« .مش��اوره به رهبری نظام در تعیین
سیاس��تهای کلی» و «حل معضالت عمدهی کش��ور» از جملهی این
وظای��ف جدید بود :برابر رهنمود قانون اساس��ی ،این مجمع در تعیین
سیاس��تهای کلی نظام و نیز حل معضالت عمدهی کش��ور و رسیدگی
به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع میکند ،نقش مش��اور کارآمد و
مورد اعتماد رهبر را ایفا میکند ،همچنان که در تشخیص مصلحت در
موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان ،عمال یکی از
معضالت نظام را برطرف میس��ازد .بر این اس��اس مجمع هماکنون در
تنظیم سیاستهای کلی نظام نقشی مهم ایفاء میکند :فرایند تنظیم
سیاس��تهای کلی ،فرایند بسیار قوی و مستحکمی است .این سیاستها
اول در کمیس��یونهای دولت تنظیم میش��ود و بعد ب��ه دولت میآید.
دولت آنها را بررس��ی و تصویب میکند و به رهبری پیش��نهاد میکند.
رهبری هم آن را به مجمع تش��خیص مصلحت میدهد .این سیاس��تها
در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد
از بخش��های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،دانشگاهی ،علمی که از خود
مجمع و بیرون آن هس��تند ،بررس��ی و تکمیل میشود؛ بعد مجددا به
رهبری میدهند .رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی
نظام جمهوری اسالمی تطبیق میدهد ،تصویب میکند و آن سیاستها
به دولت برمیگردد و به مجلس ابالغ میشود.

    ُرکن اثرگذار در ساختار حاکمیت

در جمعبندی موضوع اینگونه میتوان گفت که هرچند این مجمع در
بدو امر برای حل مش��کلی ساختاری در مسئلهی اختالف بین مجلس
و ش��ورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد ش��د اما در
فرآیندی تاریخی تبدیل به ُرکنی مهم در س��اختار سیاس��تگذاری و
حاکمیتی جمهوری اس�لامی ش��د .نهادی که عملکرد و تصمیماتش
تأثیری مهم در تنظیم سیاس��تهای کالن کش��ور و مشاوره به رهبری
نظ��ام دارد ت��ا جایی که رهبر معظ��م انقالب از جایگاه و نقش مهم این
مجمع با تعبیر «هیات مستشاری عالی رهبری» یاد میکنند :با توجه
به مجموع وظایف مقرر در قانون اساس��ی ،این مجمع در جایگاه هیات
مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسالمی قرار میگیرد.

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی
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دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی استانهای یزد و
همدان با رهبر انقالب

تقویت روحیه انقالبی و جهادی ،مهمترین وظیفه مسئوالن و دست اندرکاران فرهنگی است.باید همه تالش
خود را مصروف تربیت دینی و انقالبی جوانان کنید و بدانید اخالق نیز همراه با تقویت این روحیه و میل به
جهاد در راه خدا ایجاد و ماندگار میشود .مسئوالن باید جریان عظیم نیروی انقالب را تقویت کنند و بگونه ای
جریان مقابل آن در محیطهای فرهنگی تقویت شود.
عمل نکنند که جریان انقالبی تضعیف و
ِ
شهید حججی نمونه ای درخشان از رویشهای اسالمی و انقالبی است .در مقابل تبلیغات مضر و صداهای
حججی عزیز در دنیایی
گمراه کننده ،ظرفیتهای بزرگی درجهت هدایت و رویش جوانان وجود دارد؛ شهید
ِ
که روزنه های اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود دارد ،چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتی
درمقابل چشم همگان قرارداد.
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی،
صب��ح روز دوش��نبه  30م��رداد در دی��دار جمع��ی از
مس��ئوالن و فعاالن فرهنگی از استانهای یزد و همدان
با تأکید بر لزوم تقویت روحیهی انقالبی در نسل جوان،
شهید حججی را نمونهای درخشان از رویشهای انقالب
خواندند و خاطرنشان کردند :مسئوالن فرهنگی موظفند
روحیه و جریان انقالبی را در محیطهای مختلف تقویت
و از آن پشتیبانی کنند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای در این دیدار با اش��اره به
بس��ترهای فراوانی که در دنیای ام��روز در جهت گمراه
کردن نس��ل جوان ایجاد شده اس��ت ،افزودند :در مقابل
مضر و صداهای گمراهکننده ،ظرفیتهای
ای��ن تبلیغات ّ
بزرگی در جهت هدایت و رویش جوانان وجود دارد.

رهبر انقالب اس�لامی ،ش��هید حجج��ی را نمونهای
درخش��ان از رویشهای اس�لامی و انقالب��ی خواندند و
حججی عزیز در دنیای��ی که روزنههای
گفتند :ش��هید
ِ
اغواگ��ر صوتی و تصوی��ری فراوانی وج��ود دارد ،چنین
درخشید و خداوند او را همچون حجتی در مقابل چشم
همگان قرار داد.
ایش��ان با اشاره به درخواستهای فراوان جوانان برای
حض��ور در جبهههای مبارزه با دش��من ،افزودند :امروز
بس��یاری از جوانان با انگیزهی ب��اال و ایمان باورنکردنی،
بهدنبال آنند که از زندگی ،خانواده و راحتی خود بگذرند
و با عش��ق به جهاد و دفاع از ارزشها با دش��من مبارزه
کنن��د که باید قدر این رویشهای جدید و ارزش��مند را
دانست.

حضرت آی��تاهلل خامنهای ،تقویت روحیهی انقالبی و
جهادی را مهمترین وظیفهی مسئوالن و دستاندرکاران
فرهنگ��ی خواندند و خطاب به آنان خاطرنش��ان کردند:
بای��د همهی ت�لاش خود را مص��روف تربی��ت دینی و
انقالبی جوانان کنید و بدانید اخالق نیز همراه با تقویت
روحی��هی انقالبی و دینی و حرکت جه��ادی و میل به
جهاد در راه خدا ،ایجاد و ماندگار میشود.
رهب��ر انقالب اس�لامی تأکید کردند :مس��ئوالن باید
جریان عظیم نیروی انقالب را که خوش��بختانه در بین
جوان��ان جری��ان دارد ،تقویت کنن��د و بهگونهای عمل
جریان مقابل آن
نکنن��د که جریان انقالبی ،تضعی��ف و
ِ
در محیطه��ای فرهنگی ،دانش��گاهی و تبلیغات دینی
تقویت شود.

هم�� ه چیز از انتش��ار یک عکس ش��روع ش��د.
عکسی که نش��ان میداد جوانی ایرانی در چنگال
یک داعش��ی اسیر ش��ده بود .عکس��ی که در آن،
ج��وان ایرانی ،که بعدها مش��خص ش��د اس��مش
محسن حججی است و رس��مش ،پاسدار لشگر ۸
نجف اش��رف سپاه اصفهان ،با صالبت و بدون هیچ
ردی از ت��رس و واهمه به دوربین عکاس داعش��ی
خیره ش��ده است .هنوز چندس��اعتی از انتشار این
عکس در رس��انهها و خبر ش��هادت مظلومانهاش
بهدس��ت داعش��یها نگذش��ته بود که ب��ه یکباره
ایران منقلب ش��د و بهس��رعت این جوان پاسدار،
به قهرمان ش��مارهی یک عموم ملت ایران تبدیل
ش��د .محبوبیتی که حد و مرز و سلیقه و سیاست
نش��ناخت و همهی طیفها و چهرههای سیاسی و
فرهنگی و هنری و اجتماعی را در برگرفت .محسن
موفق شده بود با حماسه آفرینی مظلومانه و خون
خود «چهرهی درخشانی را از اسالم» نشان بدهد.
همهی این محبوبیت و گس��تردگی احساسات و
عواطف مردم نس��بت به این جوان حزباللهی اما
در حالی بود که در همهی سالهای اخیر ،دستگاه
تبلیغاتی دش��من و غ ربگرایان داخلی آن بهدنبال
ساخت یک تصویر غلط و انحرافی از جوانان مؤمن
و انقالب��ی بودند :تصویر افرادی تن��درو و افراطی.
«آنهایی که میگویند تندرو ،منظورش��ان کسانی
مصممت��ر و پایدارترند؛
اس��ت که در راه انق�لاب
ّ
حزباللّهیه��ا را میگویند تن��درو .میانهرو [هم]
کس��ی اس��ت که در مقابل آنها تس��لیم باشد .در
ادبیات سیاس��ی آمریکا و انگلی��س و امثال اینها،
معنای تن��درو و میانهرو این اس��ت ».کار بهجایی
رسیده بود که حتی برخی از مسئولین و کارگزاران
کش��ور و برخی از رس��انهها و اش��خاص غافل نیز
در ای��ن دام افت��اده و کار را بهجایی رس��اندند که
مخاطب نهیب رهبر انقالب واقع شدند« :مسئولین
کش��ور جوانهای انقالب��ی را گرام��ی بدارند؛ این
هم��ه جوانهای حزباللّه��ی و انقالبی را برخی از
گویندگان و نویس��ندگان نکوبند به اسم افراطی و
امثال اینها .جوان انقالبی را باید گرامی داشت ،باید
به روحیهی انقالبیگری تش��ویق کرد؛ این روحیه
اس��ت که کش��ور را حفظ میکند ،از کش��ور دفاع
میکند؛ این روحیه است که در هنگام خطر به داد
کشور میرسد».
ش��اید خون محس��ن حجج��ی و حججیها به
روشنی و در آشکارترین حالت ممکن باید بر خاک
سوریه و عراق ریخته میشد تا همگان معنای این
عبارت رهبر انق�لاب را درک کنند که «واقعاً باید
ق��در جوانان مؤمن و انقالب��ی را همه بدانند ،همه؛
این جوانان مؤمن و انقالبیاند که روز خطر س��ینه
سپر میکنند ،هشت سال جنگ تحمیلی میروند

مسائل روز

آن نیروی مؤمن ،پر انگیزه و انقالبی که در مشکالت،کشور را
حفظ کرده و به یاری مردم شتافته است

توی میدان؛ اینها هستند .افرادی که نسبت به این
جوانه��ا با چش��م بدبینی نگاه میکنن��د یا مردم
را بدبی��ن میکنند ،خدمت نمیکنند به کش��ور؛
به اس��تقالل کشور ،به پیش��رفت کشور ،به انقالب
اسالمی خدمت نمیکنند».
محس��ن حججی اما خود مصداق تام و تمام یک
ج��وان مؤم��ن و انقالبی و یک ج��وان حزباللهی
«آتش به اختیار» بود .نگاه��ی به کارنامهی کوتاه
اما پُربار عمر بیس��توپنج سالهی این شهید بزرگ
بهخوب��ی این ادعا را اثبات میکن��د .آنجا که او در
س��ه ح��وزهی مه��م کار فرهنگ��ی بهخصوص در
حوزهی کت��اب ،کار جهادی و خدماترس��انی به
م��ردم در اردوهای جه��ادی ،و همزمان کمک به
امنیت کش��ور در قالب لباس پاسداری و حضور در
مناطق عملیاتی عراق و س��وریه ،شاخص و نمونه
است .در حقیقت ،حججی زمانشناسانه هر جا که
به او نیاز بود ،بس��یجیوار در عرصه حضور داشت،
هر جا مردم در تنگنا بودند ،اوس��ت که سینه سپر
کرده و به یاری آنان ش��تافته است .این را میتوان
مهمترین ویژگی جریان «حزباهلل» دانست .همان

خاصیت��ی که ،رهبر انقالب در دیدار با مس��ئوالن
نظام ،درب��ارهی آن چنین فرمودند« :من این را به
شما عرض بکنم ،آنکه سینه سپر میکند ،در مقابل
دش��من در بخشهای مختلف میایس��تد ،شرایط
تحمل میکن��د ،او همان عنصر مؤمن و
س��خت را ّ
انقالبی و اصطالحاً حزباللّهی است»چه کسی باور
میکرد ،کمتر از  ۲ماه بعد از سخنان رهبر انقالب،
مردم ایران (همگان) تنها با یک عکس خبری این
واقعیت را نهتنه��ا درک کنند که از عمق جان آن
را ب��اور کنند که تصویر واقع��ی از حزباهلل ،همان
محس��ن حججی و حججیهاست .س��الها پیش
ش��هید مرتضی آوینی که خود از قبیلهی شهیدان
اس��ت چه زیبا گفته بود« :حزباهلل اهل اطاعت و
والیت است و قدر نعمت میشناسد ،فداكار است و
از مرگ نمیترس��د و گوش به فرمان «اطیعوااهلل و
اطیعوا الرس��ول و اولی االمر منكم» سپرده است و
اینچنین ،تو گویی خداوند وظیفهی تحقق اهداف
الهی همهی انبیا را بر گردهی صبور و پرقدرت آنان
نهاده است ،و چه شرفی از این باالتر؟» آری حقیقتا
«حزباهلل» این است.
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دول��ت دوازدهم ب��ه دلی��ل کارکردهای پیش��ینی و الزامات
پس��ینی ،س��ه مأموریت کلیدی دارد ک��ه در توصیه های مقام
معظم رهبری در مراس��م تنفیذ ،از س��وی معظم له مطرح شد.
اولین مأموریت ،پرداختن به مس��ائل داخلی به ویژه مش��کالت
مردم در حوزه اقتصاد و معیشت است .شعارهای رئیس جمهور
در دور اول ریاست جمهوری و نیز در دور دوم ،توقعات مردم و
یا بهت��ر بگوییم مطالبات مردم در حوزه اقتصاد را افزایش داده
اس��ت .رئیس دولت باید فکری برای پاس��خگویی در این مورد
داش��ته باش��د .امروز باغ برجام ،خشکیده اس��ت و با بدعهدی
آمری��کا،ب��اروب��رین��دارد.
اینکه در گذش��ته گفته می شد حتی آب خوردن ما به برجام
ربط دارد ،معلوم ش��ده است ربطی ندارد .ما با عزت می توانیم
مثل گذشته به راه خود ادامه دهیم.ادامه تحریم ها چشم ما را
به روی امکانات وس��یع کشور باز می کند و ما می توانیم برای
رهایی از وابس��تگی و ایس��تادن روی پای خ��ود ،هر از چندی
جش��ن خودکفایی در مورد برطرف کردن نیازهای داخلی خود
را برپا کنیم.هر کس که با الفبای تحریم آش��نا باش��د ،می داند
ک��ه از اولی��ن روزهای تحریم های ظالمان��ه آمریکا که به دوره
اش��غال النه جاسوسی آمریکا برمی گردد ،تا کنون آمریکایی ها
هیچ غلطی نتوانس��ته اند بکنند.
کافی اس��ت در شهرهای بزرگ به ویژه در پایتخت جمهوری
اس�لامی ،گشتی بزنند ،تنها چیزی که در شهرها و بازارهای ما
دیده نمی شود ،آثار تحریم است .وسعت خاک ما و قرار گرفتن
در س��ر راه شرق و غرب عالم و همس��ایگان بی شمار و ارتباط
با آبراه های بزرگ جهان ،موقعیتی به کش��ور بخشیده است که
تحریم فقط می تواند یک شوخی مضحک باشد .لذا دولت باید
با اتکا به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ،مس��یر ایستادگی در
برابر آمریکای جهانخوار را با پش��تیبانی ملت طی کند.
دومین مأموریت دولت ،تعامل گس��ترده با جهان است .دولت
طبق برنامه چش��م انداز بیست س��اله موظف به تعامل با جهان
اس��ت .روابط جمهوری اس�لامی طی چهار دهه گذش��ته هیچ
گاه با جهان قطع نبوده اس��ت .آمریکا و اس��رائیل ،همه جهان
نیس��تند .لذا وزارت امور خارجه ما موظف است سطح روابط با
همه کش��ورهای دنیا به ویژه همسایگانمان را بر اساس احترام
متقاب��ل و نیز مبتنی بر مصال��ح و منافع ملی تنظیم نماید .این
روابط باید متکی بر تعامل س��ازنده باش��د تا ما بر اس��اس آن
بتوانی��م کمک هایی را به کش��ورهایی بدهی��م و متقاب ً
ال کمک
های��یرادریاف��تکنی��م.
س��ومین مأموریت دولت ،ایستادن در برابر سلطه طلبی های
دولت های زورگو به ویژه آمریکاس��ت .تجربه تاریخی مبارزات
یکصد س��اله اخیر ملت ایران و نیز تجربیات تاریخی ملت هایی
که در برابر اس��تکبار ایس��تاده اند .
نش��ان می دهد هزینه ایستادنش��ان به مراتب کمتر از هزینه
س��ازش و تسلیم است .دشمنان پس از تس��لیم ،هیچ حیثیتی
را ب��رای دولت و ملت باقی نمی گذارن��د .آنها با بلعیدن ذخایر
م��ادی و معن��وی ملت ،چیزی برای منافع مل��ی باقی نخواهند
گذاشت .بی تردید ،ایستادن در برابر آمریکا فقط یک راه بیشتر
ن��دارد و آن تکیه بر قدرت ملت اس��ت .قدرت ملت در وحدت
ملی و انس��جام اسالمی تجلی می یابد .دولت برای اینکه بتواند
ب��ر قدرت ملت تکیه کند ،باید همه لوازم رفاه و آس��ایش مردم
را مهیا کند و اجازه دهد مردم با سالیق مختلف ،زندگی آرامی

سه مأموریت کلیدی دولت
را در کنار یکدیگر داش��ته باشند .به همین دلیل رئیس جمهور
بن��ا بر س��وگندی که یاد می کند ،باید رئیس همه ملت باش��د
تا بتواند پاس��دار مذهب رسمی و نظام اسالمی و قانون اساسی
باش��د و از منافع ملی دفاع کند.

آمری��کا امروز در برابر دین و اس��تقالل ما ایس��تاده اس��ت و
وقیح تر از گذش��ته عمل م��ی کند .آمری��کا در دوران ترامپ،
نقاب از چهره برداش��ته است و متجاوزتر از گذشته ،خودنمایی
م��ی کند .آمریکا امروز نه قابل مذاکره اس��ت ن��ه قابل اعتماد!

کابینه کارآمد ،انقالبی و مقاوم مایه امیدواری مردم
انتخاب��ات دوازدهم ریاس��ت جمهوری انجام ش��د ،وعده های
نامزدهای انتخاباتی بدنبال کس��ب رأی و اعتماد مردم ،مشکالت
اقتصادی و معیش��تی مردم ،هر دو انتخاباتی پرش��ور را رقم زد،
بی��ش از  ۴۱میلیون نفر در انتخابات ش��رکت کردند و حماس��ه
 ۲۹اردیبهش��ت را آفریدن��د و هم اکنون منتظ��ر عمل به وعده
ها هستند.
انتخاب��ات دوازده��م ریاس��ت جمهوری با حضور س��لیقه ها و
گروههای متفاوت برگزار ش��د و در این هم��اورد مردم با حضور
پ��ای صندوق ه��ای رأی ،بدنبال مناظره ها و تبلیغات گس��ترده
نامزده��ای انتخاباتی ف��ردی را برای تصدی ریاس��ت جمهوری
مشخص کردند.
ام��ا در این می��ان برنده اصلی انتخابات مردم و نظام اس�لامی
بودن��د که توانس��تند در این برهه تاریخی وظیف��ه خود را انجام
دهند.
نکته حائز اهمیت اینس��ت که حضور مردم بواسطه شعارهائی
بود که همه نامزدهای انتخاباتی به آن اش��اره و تأکید داش��تند،
هم��ه  ۴۱میلی��ون نفر ش��رکت کننده خواس��تار بهبود وضعیت
معیش��تی و اقتصادی ش��دند زیرا هنگامی که به شعارها و وعده
های تبلیغاتی آنها نگاه می کنیم انبوهی از خواس��ته های عمیق
و به حق مردم را می بینیم که هر کدام برای جلب اعتماد مردم
آنها را بیان کردند.از وعده سه برابر کردن یارانه ها ،تا حل مشکل
فقر ،سهام عدالت  10میلیون تومانی  ،راه اندازی سایت کارورزی
و اش��تغال همه بیکاران و پرداخت بیمه بیکاری به آنها ،افزایش
وام مسکن تا مبلغ ۲۰۰میلیون تومان ،تکمیل مسکن های مهر تا
پایان س��ال جاری ،بهبود وضعیت اقتصادی مردم و… ، .و صدها
وعده دیگر که قاعدتا برمبنای قانون و برنامه باشد نیازمند عزمی
بزرگ برای عملیاتی شدن است.
بط��ور قطع و یقی��ن دولتی که عه��ده دار دولت قبلی اس��ت
خ��ود می داند که در چه نقطه ای ق��رار دارد و حتما با اطالع از
مناب��ع ،مخارج و ظرفیت های کش��ور وعده می دهد.در تبلیغات
انتخاباتی ش��اهد بودیم که بارها در جواب کاندیداهای دیگر این
نکته گفته می ش��د که مناب��ع آن را از کجا می آورید و یا اینکه
ای��ن کارعملیاتی نیس��ت و موارد دیگر ،اینها همه نش��ان دهنده
اینس��ت که وعده های دولت دوازدهم بای��د برمبنای واقعیت ها
وداش��ته های کشور باشد.از سوی دیگر کابینه یازدهم با توجه به
فعالیت چهار س��اله خود نش��ان داده است که اهل کار جهادی و
انقالبی نیست ،همیشه دست به عصا راه می رود و توان کاملی در
اجرا و حل مش��کالت مردم نداشته و همواره در بسیاری ازموارد
نقصان ها و کمبودهایی نیز داش��ته اس��ت ،از نحوه تعامل با هم
تا نامه نگاری هایی که نش��ان دهنده ع��دم هماهنگی وزارتخانه
های مهم کشور است ،از ناکارآمدی وزرا که فقط بر اساس جناح
بندی های سیاس��ی چینش شده اند.باید پذیرفت که ناکارآمدی
دولت ها به پای نظام اس�لامی نوشته می شود و با شرایط فعلی
کشور نیازمند تغییر در وضعیت اجرائی و عملیاتی کشور هستیم،
افزایش نرخ بیکاری ،رکود ،وضعیت بد معیشت مردم همه و همه
حاکی ازعدم کارآمدی کابینه فعلی است و یکی از مواردی که در
انتخابات هم شاهد بودیم ،این ناکارآمدی بود که دولت را مجبور
کرد تا شعارهای سایر نامزدها را برای جذب رأی مصادره به نفع
خود کند و با آن شعارها رأی بیاورد.
مردم و دلس��وزان نظام از وضعیت کنونی اقتصاد کشور راضی
نیس��تند و این در س��خنان و خواس��ته های مردم و مس��ئوالن
مشهود است  ،الزمه آن سپردن کار به افراد متخصص  ،انقالبی و

کارآمد است که عالوه بر باور داشتن این مشکالت برای حل آنها
راهکار و توان اجرائی باالئی داشته باشد.
وزرای کابینه دوازدهم باید کسانی باشند که به فرموده حضرت
امام خمینی (ره) درد قشر مستضعف را بداند و خود رنج کشیده
باشد.
وزرای دولت به فکر تجارت نباش��ند و نباید خودش��ان ذینفع
باش��ند ،باید فساد را ریش��ه کن کنند و عزم جدی برای مقابله با
آن داش��ته باشند تا سودجویان و مفس��دان اقتصادی نتوانند در
اقتصاد کشور رخنه و ضربه بزنند.کابینه دوازدهم باید فراجناحی
باشد و با بهره گیری از همه سالیق سیاسی و عالقمند به انقالب
از ظرفی��ت های مدیریتی کش��ور فارغ از هرگونه دس��ته بندی
سیاسی و جناحی بهره ببرد و همانگونه که رئیس جمهور گفتند
( از رقیب ها دعوت کرده که در دولت دوازدهم ش��رکت و کمک

کنند) به معن��ای واقعی بهره ببرد.چین��ش کابینه دوازدهم می
توان��د امیدهای مردم را زنده کند و یا بمیراند ،اجرای وعده های
انتخابات��ی نیازمند تغییر در تفکر موجود در دولت اس��ت ،با نگاه
فعلی که بیش��تر به سمت بیرون کشور است نمی شود مسائل را
دی��د و برای حل آنها راهکار ارائه داد.نگاه و تفکر دولت دوازدهم
با تکیه بر ظرفیت های داخلی ،اقتصاد مقاومتی و در حقیقت با
توجه به وضعیت منطقه و تحرکات اس��تکبار جهانی باید دولت
مقاومت را تش��کیل دهد ،به کارگیری کس��انی ک��ه قصد دارند
انقالب را در جامعه جهانی هضم کنند و نگاهش��ان لیبرال است
خطر بزرگی است که دولت دوازدهم را به بیراهه می برد.
کابینه دوازدهم باید بر مبنای سیاس��ت های کلی نظام و مقام
معظم رهبری شکل بگیرد و در همان مسیر قدم بردارد تا بتواند
مشکالت کشور و مردم را برطرف و مردم را امیدوار کند.

ل��ذا باید از صفح��ه رادار تعامل دولت ما با کش��ورهای جهان،
محو ش��ود.آمریکا دیگر قادر به ایجاد س��امانه ای به نام جامعه
جهانی نیس��ت .مذاکرات برجام و بدعهدی های آمریکا نش��ان
داد که  1+5نمی توانند جامعه جهانی را نمایندگی کنند .دکور

ای��ن تصویر از جامعه جهانی به هم ریخته اس��ت .امروز آمریکا،
روس��یه را در کنار ایران نش��انده و خنجر تحریم را به پیکر هر
دو کشور فرو کرده است .ترامپ ،رؤسای جمهور گذشته آمریکا
را احمق خوانده اس��ت ،چرا که اج��ازه دادند چین یک قدرت
بزرگ اقتصادی ش��ود به طوری که آمریکا نتواند آن کش��ور را
تحریم کند .امروز ماه عس��ل روابط اروپا با آمریکا با بدمس��تی
های ترامپ به پایان رس��یده اس��ت .بنا بر ای��ن بهترین فرصت
ب��رای تعامل ایران با جهان منهای آمریکاس��ت .دولت باید هنر
دیپلماس��ی خود را در این نقطه مهم ،متمرکز کند.
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سیاسی

دولت دوازدهم و الزامات تعامل گسترده با جهان

آینده سیاست
تز  .1در دنیای عمیقاً ش��هری ش��ده ام��روز ،منطق
ش��هر که هم��ان منطق تحرک و ش��تاب اس��ت ،فائق
میآید .انقالبهایی پیاپی ،در سطح نیروهای اجتماعی
و نس��لها ،در س��طح فرصته��ا و تهدیده��ای رش��د
اقتصادی و در س��طح ایدهها و آرمانهای سیاس��ی در
ح��ال وقوع اس��ت که موفقیت آتی هر ملتی ،بس��تگی
به تسهیالتی خواهد داش��ت که برای تحت کنترل در
آوردن ای��ن نیروهای زیر و رو کنن��ده به کار میگیرد.
تکنیکهای جدید ارتباطات و سیس��تمهای اطالعاتی،
س��بب انقالبهای پیاپی اجتماعی و نسلی شده است،
به نحوی که هر نس��لی برای نسل پیشین ،کم و بیش
درک ناپذیر میش��ود و احزاب و مطبوعات و قوانین و
س��از و کارهای مشارکت نس��لهای پیشین چندان به
درد نسل نوین نمیخورد.
تز  .2این فضا ،نوع بیس��ابقه و رادیکالی از نوس��ان
بی��ن رضایتمندیها و نارضایتیه��ا را نزد همه افراد و
اقشار اجتماعی پدید میآورد و سطح عمومی ناکامی و
پرخاش��گری در جامعه را افزایش میدهد .حفظ تعادل
در چنی��ن جهان نامتعادلی به س��رعت عملی بیش از
آنچه در نظامهای سیاس��ی و س��از و کارهای متعارف
حزبی و تصمیم س��ازیهای بوروکراتیک احتیاج دارد.
میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده ،ملتهایی
ک��ه از لحاظ اقتص��ادی به دگرگونی نائ��ل آیند که در
سیس��تمهای اجتماع��ی و اقتص��ادی آنه��ا ابتکارات
ف��ردی در حداکث��ر ممکن مورد اس��تفاده ق��رار گیرد
که این س��طح از مش��ارکت ،با امکانات و توش و توان
دموکراسیها و نهادهای دموکراتیک فعلی قابل تحقق
نیس��ت و نیاز به یک پوس��تاندازی در ایدئولوژیهای
سیاسی گریزناپذیر است.
ت��ز  .3در این دنیای تازه و در حال تحول ،توان اقدام
بموقع و س��ازگاری با محیطی که دائماً تغییر میکند،

موفقه��ا را از بقیه جدا میکند .بعد از یک قرن تالش
برای کنترل و سازماندهی صحیح فرآیندها به نقطهای
در تاریخ سیاس��ت رس��یدهایم که بدانیم همه تالشها
را باید از س��ر بگیریم ،چرا که مفهوم سیاست به قرینه
مفهوم اجتماع دگرگون شده است .نوع مدرن سیاست
که تا دهه  1990مرس��وم بود ،خوب است ،تنها اگر به
دنبال راحتطلبی و نهایتاً افول باشیم .اما ،اگر نوآوری
و رش��د آینده را میخواهیم ،باید فعالیت سیاسی را از
این فاز به فاز ش��بکهای منتقل کنیم .ما باید سیاست،
اقتص��اد ،اجتماع و فرهنگ را مج��ددا ً بر مبنای ظهور
جامعه شبکهای تعریف نماییم.
تز  .4سیاست آینده نه بر اساس توافق اکثریت اداره
خواهد شد و نه سلسله مراتبی خواهد بود؛ نه استبدادی
اداره میش��ود و نه خودسرانه و بیقانون خواهد بود؛ نه
متکی بر مس��اوات در همه چیز و نه مبتنی بر نابرابری
در همه چیز پیش خواهد رفت .در واقع ،دوگانه آزادی
و عدالت دیگر نسق بخش مجادالت آن نیست.
تز  .5آنچه در سیاس��ت آینده تعیین کننده اس��ت،
حضور همیش��ه در صحنه نیروه��ا و همچنین ابداع و
تعیین مس��یر محیطه��ای ارتباطی اس��ت .نیروهای
سیاس��ی مؤثر در اف��ق آینده ،باید مثل سیس��تمهای
زن��دهای که به هم مرتبط و وابس��تهاند و توان واکنش
نشان دادن به محیطهایی را که دائماً در حال تغییرند،
عمل نمایند .در این راس��تا ،نقش سیاس��تمداران این
خواه��د بود که ن��کات مثب��ت را القا کنن��د و موازنه
نیرومن��دی از کنت��رل اطالع��ات را ب��رای ممانعت از
س��لطهگریهای جهانی تدارک ببینن��د و در مجموع،
از اس��تقالل ملت که دیگر مفهومی فرهنگیتر خواهد
داشت حراست نمایند.
تز  .6بازنگری در مورد شیوههای سیاست ،به معنی
ترویج یک هوس زودگ��ذر برای ایجاد امواج انتخاباتی

نیس��ت؛ به مفهوم تغییر ش��کل یک تلق��ی قدیمی یا
نادیده گرفتن کلیه کارهای بزرگی که تا کنون ،در این
حوزه انجام ش��ده هم نیس��ت .هدف از این کار مطرح
کردن این سوال است که چرا ما هنوز سیاستهایی را
ترویج و پشتیبانی میکنیم که در چارچوب دولتهای
ملی پیش��ین معقول بودند .اقتص��اد و فرهنگ در یک
راس��تای شبکهای تجدید بنا شدهاند و وقت آن رسیده
است که سیاست ،خود را متحمل شرایط جدید ببیند.
ه��دف از این بازنگری ،این اس��ت ک��ه بتوانیم به طور
اس��تراتژیک و آیندهنگر تصمیم بگیریم چه چیزهایی
را متوق��ف ،چه چیزهایی را ش��روع و چه چیزهایی را
باز نوآوری کنیم.
ت��ز  .7در گام اول ،بای��د اف��کار و مکاتب سیاس��ی
به س��مت مثب��ت و س��ازنده تغییر یابن��د .هدف این
افکار سیاس��ی مثب��ت دو جنبه دارد :اول رس��یدن به
راهحلهای جدید و پیش برنده برای مسائل تازه عمق
زندگی روزمره ،و دوم ،ایجاد هماهنگی میان فردی که
حرک��ت پایدار رو به جلو را تضمی��ن کند و این جز با
ترویج نظام عقیدتی مشترک میسر نمیگردد.
تز  .8و در گام بعد ،ش��کل عملکردهای سازمانی در
سیاست آینده تغییر میکند .سازمانهای بوروکراتیک
گذش��ته ،اس��یر تلههای شناخته ش��دهای هستند .در
سازمانهای سیاس��ی و اقتصادی و مدنی دموکراتیک
موج��ود ،عملکرد گروهها از مجموع مش��ارکت اعضای
آن ،کیفی��ت کمت��ری دارد .ای��ن موض��وع ناش��ی از
خطاهایی مانند اتالف وقت در جمع ،همرنگ شدن با
جمع ،درگیریهای میان اعضا ،قطبی شدن رقابتها،
و اولوی��ت دادن ب��ه نظر جمع در برابر نوآوری اس��ت.
برای اجتن��اب از این تلههای متع��ارف ،باید خالقیت
آفرینی مشارکتی را جایگزین صورتبندی سازمانهای
سیاسی موجود کرد.

انتظارات راهبردی از سیاست خارجی دولت جدید

دکتر ابراهیم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

درب��اره میزان موفقیت حوزه سیاس��ت خارجی
دولت یازده��م ،انگارههای مختلف��ی وجود دارد.
گرچه درباره میزان اثربخشی هنجارهای سیاسی
و راهب��ردی ایران توس��ط ح��وزه دیپلماتیک در
بین بخش��ی از گروهه��ای متخص��ص و نخبگان
سیاس��ی ،تردیدهای غیرقابل انکاری وجود دارد،
اما رای مردم به روحانی نشان میدهد انگارههای
ذهنی ش��هروندان نسبت به روند سیاست خارجی
روحان��ی بویژه در ارتب��اط با موضوع��ات مربوط
ب��ه برنام��ه جامع اق��دام مش��ترک مثب��ت بوده
است.
در ش��رایط تشکیل دولت جدید ،آینده سیاست
خارج��ی کش��ور از ای��ن جهت اهمی��ت دارد که
بسیاری از وعدههای ارائه شده به مردم و الگوهای
رفتاری دولت در حوزه اقتصاد سیاسی بینالمللی
با نشانههایی از ابهام و تردید همراه است.
واقعیتهای موجود بیانگر آن اس��ت که فشارها
و محدودیتهای بینالمللی علیه ساخت سیاسی
ای��ران ،تاثیر خود را به گون��های اجتنابناپذیر بر
کابینه و حوزه سیاس��ت خارج��ی بهجا میگذارد.
کابین��ه جدید نمیتواند ادعا کند که در ش��رایط
محدودیت ساختاری قرار دارد.
سیاس��تها را میت��وان انع��کاس بازتولی��د
قابلیته��ای اجرای��ی حوزه دیپلماس��ی در پیوند
با نیازهای عمومی س��اختار دانست .واقعیتهای
موجود بیانگر آن اس��ت که در چهار سال گذشته،
نش��انههایی از افزایش تهدید و حتی تحریم علیه
ایران مشاهده میشود .قطعنامه سازمان همکاری
اسالمی استانبول در سال  ۲۰۱۶را میتوان نمادی
از گسس��ت روندهای سیاس��ت خارجی در فضای
منطقهای دانست .نشانههای دیگری از محدودیت
اقتصادی ،تهدید سیاس��ی و دیپلماس��ی اجبار در
حوزه قابلی��ت راهبردی ایران وج��ود دارد که در
پوش��ش و محاق «دیپلماس��ی خنده» قرار گرفته
است.
هماکنون این پرس��ش مطرح میشود که دولت
روحان��ی چ��ه انگارههای��ی را در حوزه سیاس��ت

خارج��ی دولت دوازدهم باید در دس��تور کار قرار
ده��د تا به نتایج موثرتری نائل ش��ود .واقعیت آن
است که شرایط عمومی کشور به لحاظ نشانههای
تاثیرگ��ذار اقتصاد سیاس��ی بینالملل��ی مطلوب
نخواهد بود .بسیاری از مولفههای تهدید ،آثار خود
را در آینده منعکس میسازد .به همین دلیل است
که دولت نیازمند به رهگیری از س��ازوکارهایی در
حوزه سیاست خارجی است که اول میزان قدرت
ملی را ارتقا دهد و دوم ،نشانههای تهدید را کنترل
و ترمیم کند.
ضرورتها و محورهای اصلی سیاس��ت خارجی
ایران توس��ط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار
گرفت��ه اس��ت .هریک از این نش��انهها ب��ه عنوان
بخشی از جهتگیری و نقش ملی سیاست خارجی
ایران در دولت دوازدهم تلقی میش��ود .محور اول
را باید در پش��تیبانی سیاس��ت خارجی از اقتصاد
سیاسی و اقتصاد مقاومتی دانست .هماکنون طیف
گس��تردهای از نهاده��ای دیپلماتیک کش��ورهای
مختلف ،جه��ت گیری سیاس��ت خارجی خود را
براساس ضرورتها و نش��انههای اقتصادی تبیین
و سازماندهی کردهاند.
کشورهایی که دارای اس��تراتژی صادراتمحور
هستند ،تالش دارند تا در حوزه کاالهای مصرفی
می��زان مبادالت اقتصادی را با ای��ران ارتقا دهند.
بخش قابلتوجهی از فعالیت این گروه از کشورها
توس��ط وزارت امور خارجه و نهادهای دیپلماتیک
سازماندهی میشود.
تحقق چنین اهدافی بیانگر آن است که ساختار
دیپلماتیک صرفا به کارهای تشریفاتی ،پروتکلی و
بروکراتیک مبادرت نمیکند ،بلکه هرگونه فرآیند
اقتصادی در سیاست خارجی نیازمند آن است که
تحرک دیپلماتی��ک ،محور اصلی مبادله اقتصادی
شود.
نادی�ده گرفتن ضرورتهای س�اختاری و
راهب�ردی دوران گ�ذار در ح�وزه مقاومت،
می�زان ق�درت چانهزن�ی ای�ران را کاهش
میدهد .واقعیت آن است که حوزه مقاومت
بخش�ی از «مزیت نس�بی سیاست خارجی
ایران» خواهد بود.
مح��ور دوم در روند سیاس��ت خارج��ی دولت
دوازدهم مرب��وط به حوزه مقاومت اس��ت .جبهه
مقاوم��ت بخش��ی از واقعی��ت راهب��ردی کن��ش
دفاع��ی ،امنیت��ی و دیپلماتیک ایران محس��وب
میش��ود .نقشیاب��ی جبهه مقاومت در سیاس��ت
منطق��های و بینالملل��ی زمانی حاصل میش��ود
ک��ه سیاس��تها از مش��روعیت س��اختاری و
بینالملل��ی برخ��وردار ش��وند .ط��رح موضوعاتی
همانند بازنگری در جهتگیری سیاس��ت خارجی
ای��ران ب��رای گ��ذار از «دولت منطقهای» نش��انه

نادی��ده گرفتن ضرورتهای ژئوپلتیکی به ش��مار
میرود.
کش��وری ک��ه در ژئوپلتی��ک بحران و آش��وب
ق��رار دارد ،نیازمن��د آن اس��ت ک��ه موقعی��ت
س��اختاری خ��ود را در فض��ای بحران��ی ،ارتق��ا
دهد.
نادی��ده گرفتن مزیت نس��بی ای��ران در جبهه
مقاومت همانند آن اس��ت که نقش پتروش��یمی
و توس��عه میادین نفتی عس��لویه و پارس جنوبی
مورد انکار قرار گیرد .ش��ناخت و فعالسازی حوزه
مزیت نس��بی میتواند زمینه ارتقای دستاوردهای
اقتص��ادی و راهب��ردی کش��ورها را ب��ه وج��ود
آورد.
سومین محور در ضرورتهای سیاست خارجی
را بای��د نگرش موس��ع نس��بت به ح��وزه تحرک
دیپلماتیک دانس��ت .ب��ه همین دلیل اس��ت که
میتوان از مفهوم «دیپلماسی موسع» برای تبیین
جهتگیری سیاس��ت خارجی ای��ران بهره گرفت.
دیپلماسی موس��ع به مفهوم آن است که کشورها
نیازمند بهرهگیری از ارتقا به س��طوح همکاری با
طیف گستردهای از بازیگران هستند .محدودسازی
حوزه مانور سیاس��ی نمیتواند زمینههای الزم را
برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک ،سیاسی ،اقتصادی
و راهب��ردی ای��ران در ش��رایط تهدید ب��ه وجود
آورد.
ویژگی اصلی سیاس��ت خارجی ایران در دولت
یازده��م را میت��وان بهرهگیری از س��ازوکارها و
نشانههای مربوط به «دیپلماسی مضیق» دانست.
نش��انههای دیپلماسی مضیق را میتوان در تالش
فراگیر برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی،
سیاس��ی و دیپلماتی��ک ب��ا چند کش��ور محدود
دانس��ت؛ کش��ورهایی که محور اصلی سیاس��ت
خارجی آنان بر محدودسازی و سد نفوذ ایران قرار
داش��ته است .واقعیت آن اس��ت که بهرغم برنامه
جامع اق��دام مش��ترک ،تغییر چندان��ی در روند
سیاس��ت خارجی قدرتهای بزرگ حاصل نشده
است.
ارزیابیه��ای واقعبینان��ه و ب��دون جهتگیری
جناحی ،بیانگر این واقعیت اس��ت که هنوز ایران
ب��ه عنوان اصلیترین تهدید در س��ند امنیت ملی
کش��ورهای جه��ان غ��رب ق��رار دارد .در چنین
ش��رایطی هیچ کارگ��زاری نمیتواند ادعا داش��ته
باش��د که ایران از «وضعیت امنیتی» خارج ش��ده
است.
وقت��ی س��ند امنیت مل��ی و انگارهه��ای کنش
دیپلماتی��ک قدرته��ای ب��زرگ جه��ان غرب بر
ضرورت محدودس��ازی ،مقابل��ه و افزایش تحریم
ایران تاکید دارد ،طبیعی است که محدودیتهای
راهب��ردی نی��ز علی��ه ای��ران ایجاد خواهد ش��د.
گ��ذار از چنی��ن تهدیداتی نیازمند متنوعس��ازی
عرصههای کنش سیاست خارجی ایران محسوب
میشود.

اگ��ر دکت��ر روحانی تا دی��روز در براب��ر رای و اعتماد
 24میلی��ون نفری که وی را برگزیدند ،خود را مس��ئول
میدانست از روز تنفیذ حکم ایشان توسط رهبر انقالب،
ت ایران » ب ه
ن کری��م » و «در برابر مل�� 
«در پیش��گا ه قرآ 
«خداون��د ق��ادر متعال» «س��وگند» یادکردند ،دیگر در
پیشگاه تاریخ و سرنوشت یک کشور و نتیجه مبارزات یک
ملت مس��ئول است؛ مسئول است که در دوره مسئولیت
خود و با امکانات گس��تردهای که قانون اساسی کشور در
دس��ت رئیس جمهور به عن��وان عالی ترین مقام اجرایی
کش��ور گذاشته برای تحقق خواستهها و مطالبات مردم
تالش کند.
رویکرد دولت در سیاست خارجی مشخصه بارز دولت
یازدهم بوده اس��ت .این رویکرد اگر چه به طور مشخص
به برجام منتهی ش��ده اما این دس��تاورد هنوز نتوانسته
مشکالت اصلی مبتال به این دولت و مردم یعنی مسائل
اقتصادی و معیش��تی را حل یا تس��هیل جدی و ملموس
کن��د .لذا به نظر میرس��د برای «انق�لاب اقتصادی» که
دولت طراحی کرده ،در دولت دوازدهم دیپلماس��ی هم
باید به روز ش��ود و حتی مولفههای جدیدی را برای رفع
نقصان و کاستیهای قبلی به کار گیرد .
رهبر انقالب در مراس��م تنفیذ ،پ��س از آن که توصیه
کردن��د «پرداختن به مش��کالت اقتصادی و معیش��تی
مردم» باید نخس��تین جهت گیری دولت دوازدهم باشد،
«تعامل گس��ترد ه با دنی��ا» را نیز به عنوان دومین جهت
گی��ری مطرح کردند .تعاملی که البته باید از حد ش��عار
و دیدارهای رس��انهای فراتر رود و برای کش��ور خروجی
مشخص داشته باشد .مردم ایران ،مردمی منطقی هستند
و اگر کش��وری با آنها و منافع کشورش��ان با حسن نیت
برخورد کند و عزت شان را مخدوش نکند و منافعی بر این
تعامل مترتب باشد ،ایرانیان نیز مشکلی با تعامل ندارند.
اساس��ا تعامل با کشورها زمانی معنا دارد که منافعی از
آن برای ما حاصل ش��ود .یعنی تعامل با دنیا ابزاری است
دوجانب��ه برای آن که بتوانیم نیازهایی که در عرصههای
مختل��ف برای رون��ق تولید داریم را برط��رف کنیم و در
مقاب��ل م��ا نیز در جاهایی که نقاط ق��وت داریم به طرف
مقابل کمک کنیم .نگرانی این اس��ت که اصل این تعامل
به عنوان هدف تعیین ش��ود لذا باید برای آن ش��رایط و
الزاماتی تعیین کرد .این که بدانیم «با چه کسی» و «چرا»
تعامل میکنیم ،اولین ش��رط تعامل اس��ت .به این معنا
ک��ه هرگز نبای��د «نگاه کالن» را کنار گذاش��ت چه این
ک��ه از «خُ ��رد دیدن» و «خُ رد اندیش��یدن» در تعامل با
کشورهای خارجی آنچه برای کشور ایجاد میشود صرفا
هزینه خواهد بود و نه منفعت.
البته این به معنای سخت گیری و نگاه سلبی در تعامل
نیس��ت .مث�لا آن جایی که به ی��ک رفتار یا تصمیم یک
کش��ور در گذش��ته نقد داریم ،اما آن را مصداق خصومت
دائم��ی نمیدانی��م و نمیخواهیم در تعامل مجدد به آن

بپردازیم ،شاید بشود به روی آن کشور نیاورد اما این به آن
معنا نیست که رفتار و تصمیم آن کشور را فراموش کنیم،
چ��را که فراموش کردن آن خلس��های ایجاد میکند که
خطر خنجر خوردن از پش��ت را در پی دارد .شرط بعدی
این اس��ت که اگر یک تعامل س��ازنده و منفعت آور برای
کشور میخواهیم ،الجرم باید در داخل قدرتمند باشیم.
منظور از قدرت صرفا قدرت نظامی و امنیتی نیس��ت.
داش��تن یک جامعه به هم پیوسته با کمترین آسیبهای
اجتماع��ی ،به��ره گی��ری از قدرت زاین��ده فرهنگ ناب
اس�لامی و به��ره مندی از یک اقتص��اد درون زا و متکی
ب��ه ت��وان داخلی ام��ا در عین حال برون گ��را و نیز تکیه
ب��ر توان علمی دانش��مندان ایرانی از جمله ابزارهای این
قدرت است .دیپلماتهای برجسته میدانند که تا دولتی
در درون کش��ور یا به اصطالح روی زمین قدرت نداشته
باش��د ،نمیتواند پای میزهای متنوع مذاکرات اقتصادی
و سیاسی  2جانبه و چند جانبه حرفش را پیش ببرد.
یکی دیگر از رویکردهایی که باید در دیپلماسی دولت
دوازدهم جدی تر پیگیری شود ،توجه به حوزه اقتصادی
و دیپلماس��ی اقتصادی اس��ت که گفته میشود حتی در
س��اختار جدید این وزارت خانه نیز گنجانده شده است.

س��اختاری که امیدواریم بتوان��د مبتنی بر اصول اقتصاد
مقاومتی سنگهایی را از پیش پای اقتصاد کشور بردارد.
ش��رط بع��دی در تعام��ل را هم باید اتکا ب��ه مولفهای
دانس��ت که ایران وابس��ته و غیر مستقل  40سال پیش
را به یک قدرت مس��تقل در منطقه تبدیل کرده اس��ت
و آن روحیه ایس��تادگی مقابل قدرتهای اس��تکباری و
اس��تعماری و حفظ استقالل کشور اس��ت .مولفهای که
امروز برای بس��یاری از کش��ورها یک آرزو است اکنون به
برکت انقالب اسالمی همچون یک گوی بلورین ارزشمند
در دستان ما ایرانیها قرار دارد .این استقالل و ایستادگی
مقابل زورگویی باید خط اصلی ما در هر تعاملی باش��د و
طبعا دایره آن به دور چند کشور خاص و متخاصم کشیده
میش��ود اما پهنای گستردهای از کشورها را برای تعامل
مقابل ما میگذارد.
س��خن درباره مشکالت کش��ور و وظایف دولت آینده
بسیار است .اکنون گوی و میدان مدیریت این مشکالت
به دولت دوازدهم و ش��عارهایی که برای رفع آنها داده
سپرده شده است .آیا این دولت خواهد توانست با انتخاب
مدیرانی مردمی ،کارآمد و متعهد ،گره از این مش��کالت
باز کند؟

اقتصاد

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی
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بیماری اقتصادی

امنیت اقتصادی ،وظیفه
فراموششده دولت

شکستن تابوهای سنتی پیشرفت
اقتصادی
 چ�را رهبر انقالب ب�ر رونق بنگاهه�ای کوچک و
متوسط تأکید دارند؟

ب��ه اعتراف مس��ئوالن دولتی ،س��فره خانوار ایرانی در س��الهای
اخیر کوچکتر ش��ده و تأمین درآمد مکفی برای خانوادههای ایرانی
سختتر از گذشته است.
امنیت از اساس��یترین مأموریتهای یک حاکمیت تلقی و تقریباً
در همه نظامهای سیاسی ،تأمین آن از اهداف با اولویت باال محسوب
میشود .بهگونهای که میتوان گفت حتی در مکاتبی که به دولتهای
کوچکش��ده و حداقلی قایل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در
زمره وظایف دولتها شمردهش��ده است .در نظام جمهوری اسالمی
ای��ران نیز بخشهای گوناگونی در س��اختار حاکمیت متولی تأمین
امنیت بهمعنای جامع آن هستند و ازاینرو میتوان گفت امنیت ملی
در همه مؤلفههای سیاس��ی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و دفاعی
در دس��تور کار ارکان نظام است.طرح این موضوع ازآنرو است که در
رقابتهای انتخابات ریاس��ت جمهوری دوازدهم ،موضوع امنیت نیز
بهعنوان یکی از دستاویزهای تبلیغاتی دولت مستقر در این انتخابات
مورد بهرهبرداری قرارگرفته بود .البته روشن است که وضعیت ثبات و
امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوبزده
و بیثبات غرب آس��یا و ش��مال آفریقا ،تقریباً بینظیر بوده اس��ت و
میتوان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود.اما نکته
قابلتأمل آن اس��ت که این موهبت ویژه اینگونه مصادره به مطلوب
و برای انتخابات هزینه میش��ود ،درحالیکه اساس��اً تالش مجموعه
ارکان حاکمیتی و قوای گوناگون کشور است .میدانیم که پایه اصلی
تأمین امنیت دفاعی و بازدارندگی و نیز امنیت عمومی داخلی کشور
بر عهده نیروهای مسلح است که به لحاظ ساختاری مستقل از دولت
هستند .دولت در این سطح تنها ،نقش پشتیبانیکننده از این نیروها
را دارد و بر اس��اس اطالعات موجود در دوره دولت یازدهم ،هیچگونه
افزایش ویژهای در می��زان حمایت مالی دولت از این بخش رخ نداده
است .برعکس در بخشی از بخشهای پشتیبانیکننده صنعت دفاعی
کش��ور ،به دلیل تنگناهای مالی ،طرحه��ای راهبردی و فناوری برتر
دفاعی دچار مش��کالت عدیدهای نیز شده است .گاه اینگونه عنوان
میشود که کشور در معرض خطر تهاجم بوده و مذاکرات ،دیپلماسی
و  ...این خطر را از کش��ور دور کرده اس��ت .جالب اینجاست که گاهی
چنان در این ادعا افراط میش��ود که گویی «برجام» س��ایه جنگ را
دور کرده اس��ت .در رد این ادعای مضحک و بی مبنا ،پیشتر مطالب
زیادی گفتهش��ده و نیاز به تکرار نیس��ت ،اما حتی اگر این ادعا را باور
کنیم ،چگون��ه میتوانیم بپذیریم که مذاکره با نظام س��لطه ،بتواند
خطر خرابکاری و تروریسم تکفیری را که حتی نظم وستفالیایی را به
رسمیت نمیشناسد برطرف کند؟ آیا برای در امان ماندن از گروههای
تروریس��تی مس��ئولیت ناشناس��ی که تحت هدایت سرویسهای
اطالعاتی دشمن هستند نیز میتوان با این گروهها مذاکره کرد؟
اما در میان مؤلفههای امنیت ملی ،حوزه «امنیت اقتصادی» بیش
از همه زیرحوزههای امنیت ،به قوه مجریه و اختیارات آن مرتبط است.
بهطورکلی عمده سیاس��تگذاری و نظارت در حوزه اقتصادی درون
دولت قرار دارد و از س��ویی در کش��ور ما هنوز تصدیگری اقتصادی
نیز بهطور عمده با دولت اس��ت .ازای��نرو میتوان گفت حوزه امنیت
اقتص��ادی ،عرصه خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت دولت در تحقق
امنیت پایدار است .بررس��ی وضعیت اقتصادی کشور و روندهای آن
در طی سالهای اخیر نش��ان میدهد شاخصهای گوناگون امنیت
اقتصادی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد .بهبیاندیگر هرچند
در کالن موضوع امنیت ملی در وضعیتی تحس��ینبرانگیز هس��تیم،
ام��ا در ذیل آنکه ب��ه موضوع امنیت اقتصادی میرس��یم ،وضعیت
ناامیدکنندهای مشاهده میکنیم .در حال در شاخص امنیت سرمایه
و سرمایهگذاری به دلیل سوء مدیریتها و سوء تدبیرها با چالشهای
جدیای مواجه هستیم .بخش عمدهای از سرمایه خصوصی مردم به
دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی در بازار غیرمتش��کل پولی
و حتی مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در وضعیت نامشخصی
ق��رار دارد .همهروزه ش��اهد تجمع جمعی از هموطنانمان هس��تیم
که به دلیل س��وء مدیریت بانک مرکزی دچار مالباختگی ش��دهاند و
اکنون از زبان رئیسکل بانک مرکزی میش��وند که با بیمسئولیتی
میگوید :بانک مرکزی س��پردههای بانکی مردم را تضمین نمیکند.
اکن��ون زمزمههایی از احتمال ورشکس��تگی چند بان��ک که بعضاً با
وزارتخانههای درون دولت نیز مرتبطند ،شنیده میشود و از اینها هم
که بگذریم موضوع معوقات و انجماد سرمایهها در شبکه بانکی مورد
اذعان مس��ئوالن ذیربط دولتی نیز هس��ت .آیا نباید نگران بروز یک
شوک نابهنگام در این بخش و فاجعهای تلخ در نظام پولی و اقتصادی
کشور باشیم؟
در ش��اخص امنی��ت درآمد و ش��غل نیز ش��اخصهای رس��می
امیدبخش نیست .به اعتراف مسئوالن دولتی ،سفره خانوار ایرانی در
سالهای اخیر کوچکتر شده و تأمین درآمد مکفی برای خانوادههای
ایرانی س��ختتر از گذشته است .سنجشهای اجتماعی نیز بهخوبی
نش��ان میدهد که عدم رضایت جدی در میان شهروندان کشورمان
در این بخش هس��ت .در موضوع اش��تغال نیز ش��اهد افزوده ش��دن
روزافزون جمعیت بیکاران به دلیل رکود اقتصادی عمیقی هس��تیم
ک��ه برای عالج آن هن��وز اقدام و عمل کافی به میدان نیامده اس��ت.
جوانان تحصیلکرده ایرانی همچنان به دنبال ش��غلی مناس��ب برای
خود هس��تند و کارگران ایرانی نگران از آنکه فردا همین ش��غل فعلی
خود را از دس��ت دهند .ه��ر روز خبر تعطیلی یک��ی از کارخانههای
معروف و خوشنام ایرانی ش��نیده میشود و دل عالقهمندان به تولید
مل��ی به درد میآید .آمارهای گمرک نش��ان میدهد در س��ادهترین
و بیارزشترین کاالها همچنان ش��اهد سیل ورود کاالهای خارجی
هس��تیم و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی همچن��ان از عدمحمایت
دولت از تولی��د گلهمندند.طبعاً در خصوص وضعیت ش��اخصهای
امنیت اقتصادی در کش��ورمان گفتنیهای بسیاری است که اندکی
مجال و در نظر گرفتن مصالح ،اجازه طرح بیشتران را در این یادداشت
نمیدهد ،اما ناگفته پیداس��ت که ناکارآمدی چش��مگیری در حوزه
امنیت اقتصادی مشاهده میشود.کوتاهسخن آنکه مسئوالن محترم
دولت که ثبات و امنیت کنونی کش��ور و جامعه را مرهون تالشهای
خود دانس��ته و به دنبال خرج کردن آن در انتخابات هستند ،ابتدا به
حوزه مأموریتی خود که همان «امنیت اقتصادی» است ،توجه کرده
و با درک وضعیت بغرنج آن پیش از آنکه ش��اهد حوادث تلخی در این
بخش باشند ،به وظایف خود عمل کنند.

ش��اید دور از ذهن یا تعجبانگیز باشد اما حتی امروز و در
عصر اطالعات هم ایجاد اش��تغال در اقتصادهای بزرگ ،بیشتر
به عهده بنگاههای کوچک و متوس��ط قرارداد .آمارهای سهم
این واحدها از کل واحدهای اقتصادی و اش��تغال ایجادش��ده
در اقتصادهای پیش��رفته ،خیرهکننده است :بیش از ۹۵درصد
کل بنگاهها و بین  ۶۰تا ۷۰درصد از اش��تغال ایجادش��ده در
کش��ورهای عضو سازمان توس��عه و همکاری  .جالب اینکه در
کش��ورهای پردرآمدتر ،س��هم بنگاههای کوچک و متوسط از
اشتغال و تولید ملی بیشتر از کشورهای کمدرآمد بوده است.
ب��ا توجه به نق��ش بنگاههای کوچک و متوس��ط در رش��د
اقتص��ادی ،اش��تغال و کاهش فق��ر ،دولتها معم��والً تالش
میکنند تولد و رشد این دسته از بنگاهها سهل و راحت باشد.
بنگاه کوچک و متوسط دقیق ًا به چه معناست؟
بنگاههای خرد ،کوچک و متوس��ط معموالً تعریف روش��نی
ط اش این
ندارند و هر کش��ور برحسب سلیقه یا اقتضای شرای 
بنگاهه��ا تعریف میکند .بانک جهان��ی ،واحدهایی که تا ۳۰۰
ش��اغل داشته باش��ند را کوچک و متوس��ط میداند ،برنامهی
توس��عه ملل متحد ۳این ع��دد را  ۲۰۰نف��ر میداند .معموالً
برای تعریف بنگاههای کوچک و متوس��ط از س��ه عامل تعداد
شاغالن ،ارزش پولی گردش مالی یا ترازنامه یا ترکیبی از آنها
استفاده میشود .در ایران تعریف واحدی از بنگاههای کوچک
و متوس��ط وجود ن��دارد و نهادهای مختلف هرکدام بس��ته به
سلیقه یا کارکرد خود ،تعریفی از این بنگاهها در نظر گرفتهاند
که همهی آنها هم ،صرفاً برحسب تعداد کارکنان است.
عالوه بر مشخص نبودن تعریف واحدهای کوچک و متوسط،
آنچه کار مطالعه و سیاس��تگذاری درب��ارهی این واحدها در
ایران را دش��وار کرده ،فقدان آمار دقیق از تعداد و ماهیت این
واحدهاس��ت .آمار موجود در اینباره ،هم منحصر به واحدهای
صنعتی میشوند و معموالً شامل واحدهای صنعتی خرد (کمتر
از ۱۰کارگر) هم نیستند .این مسئله وقتی پیچیده میشود که
به یادآوریم بخش بزرگی از اقتصاد ایران اصوالً زیرزمینی است
و در آمارهای رسمی محسوب نمیشود.

   بنگاههای کوچک و متوسط و اقتصاد مقاومتی

عالوه بر سهم بسیار باالی بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط
در ایجاد اش��تغال ،این ن��وع بنگاهها منافع دیگ��ری نیز برای
اقتصاد کشور دارند ازجمله:
 .۱ورود ب��ه ای��ن بنگاهها و تش��کیل واحد تولی��دی خرد یا
کوچک با سرمایهی کم برای عدهی زیادی از شهروندان ممکن
و مقدور اس��ت و همین خصوصیت ،بنگاههای خرد ،کوچک و
متوس��ط را از نظر «مردمیس��ازی اقتصاد» به الگوی «اقتصاد

مقاومتی» نزدیک میکند.
 .۲ع�لاوه بر این ،در بن��گاه کوچک و متوس��ط ،در صورت
اش��تباه در طراح��ی فراینده��ای تولید و خلق ث��روت و یا در
صورت تغییر در فناوری ،میتوان با انعطاف و سرعت بیشتری
نسبت به بنگاههای بزرگ ،واحد اقتصادی را تجدید ساختار و
تجدید س��ازمان کرد .روشن اس��ت که بنگاههای بزرگ نیز به
دالیل مختلف از جمله امکان کاهش قیمت تمامشده محصول
از طری��ق افزایش تیراژ و بازدهی به مقیاس تولید و نیز امکان
س��رمایهگذاریهای کالن در تحقیق و توس��عه و پیشبرد علم
و فن��اوری ،مزیته��ای غیرقابلچشمپوش��ی و بزرگ��ی دارند
و ب��ه دلیل خلق ث��روت مبتنی بر علم و فن��اوری ،به «الگوی
اقتصاد مقاومتی» هم نزدیک هس��تند .بههمین دلیل میتوان
بنگاههای خرد ،کوچک و متوس��ط را «ش��روع کسبوکار» و
ن��ه «هدف نهایی» در نظر گرفت .در واقع به تعبیر پروفس��ور
لسترثارو ،بنگاه کوچک وقتی زیباست که سریع بزرگ شود۴.
ام��روزه بزرگتری��ن بنگاهه��ای دنیا مصداق چنی��ن تعبیری
هس��تند چراکه تا  ۳۰س��ال پیش اغلب یا هنوز متولد نش��ده
بودند و یا شرکتی تازه تأسیس و کوچک بودهاند.
 .۳اما برای ایران امروز که با کمبود س��رمایه مواجه اس��ت،
موفقترین الگو برای تأس��یس بنگاه و تحریک رشد اقتصادی
در چارچوب ماهوی «اقتصاد مقاومتی» ،چنین حالتی اس��ت:
تش��کیل ش��رکتهای متعدد و کوچک دانشبنیان ،توس��ط
دانشآموختگان دانش��گاهی با سرمایههای نقدی کوچک ولی
ایدههای خالقانه بزرگ و دس��تیابی ب��ه فناوریهای جدید از
طریق ت�لاش و تحقیق ،خلق ثروت از طریق تولید و صادرات
محصوالت دانشبنیان رشد ،سریع و روزافزون این شرکتها و
درنتیجه ،رش��د پرشتاب و باکیفیت اقتصاد ملی در این فرایند
عمومی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران.

   از واقعیت تا ایده آل

گفته ش��د که با توجه به جمعیت ب��زرگ دانشآموختگان
دانش��گاهی و ظرفیتهای اقلیمی و انسانی ایران ،یکراه حل
ممک��ن و مؤثر برای غلبه بر مش��کل بی��کاری و رکود ،تولد و
رش��د س��ریع ش��رکتهای دانشبنیان و خلقکننده ثروت از
مح��ل تولید و ص��ادرات محصوالت فناوری باالس��ت .اگر این
حال��ت ایدهآل محقق ش��ود ،هم مش��کل بی��کاری بخصوص
بی��کاری دانشآموخت��گان حل میش��ود و ه��م درآمد ارزی
قابلمالحظهای ناش��ی از صادرات فناوری (که برخالف منابع
طبیعی سهم باالیی در ارزشافزوده محصوالت دارند) ،نصیب
اقتصاد ایران میشود .گستردگی و استمرار این شرایط ایدهآل،
میتواند رشد بلندمدت باکیفیت (ازنظر تنوع و ماهیت درآمد)
را نیز به ارمغان آورد اما تحقق این ایدهآل ،با چالشها و موانع
بزرگی مواجه است.

اولین چالش اینکه تولد و رش��د واحدهای تولیدی در ایران
به دلیل محیط کس��بوکار نامس��اعد ،بهطورکلی دشوار است
و کارآفرین ایرانی از ثبت ش��رکت و دریاف��ت مجوز گرفته تا
بهکارگیری نیروی انس��انی ،دریافت تسهیالت از بانک ،معامله
ب��ا دولت ،بازاریابی و فروش ،و ...ب��ا انواع محدودیتها و موانع
مواجه میشود.
دومین چالش اساسی برای تولد و رشد بنگاههای دانشبنیان
در ایران ،فقدان راهبرد توسعه اقتصادی است .یعنی مشخص
نیس��ت منابع محدود حمایتی از تولید ،باید صرف حمایت از
کدام واحدها بش��ود؟ در چه مناطقی ب��ا چه اولویتهایی؟ در
فقدان راهبرد توسعه اقتصادی ،دولت ناچار است منابع محدود
حمایت��ی را میان همه طرحه��ا و واحدها ،بهطور قطرهچکانی
توزی��ع کند .درنتیجه بس��یاری از واحدها در انتظار حمایتها
ماندهاند یا ناقص و نیمهکاره رها شدهاند.
س��ومین چالش اساس��ی برای تحقق ایدهآل توصیفش��ده،
این است که برخی چهرههای مؤثر در محافل تصمیمسازی و
سیاستگذاری اصوالً به تولید و صادرات فناوری معتقد نیستند
و تصور میکنند بنگاههای ایرانی در حدی نیستند که بتوانند
در س��طح جهانی ،فناوری تولید و محصول دانشبنیان صادر
کنند .به این افراد چنین القاشده که ایران بهعنوان قطعهای از

پ��ازل اقتصاد جهانی ،باید فقط مواد خام (نفت ،گاز و حداکثر
مواد اولیه پتروش��یمی) بفروشد و کاالهای دانشبنیان موجود
در ب��ازار بینالمللی را وارد کند ،مصرف کند و لذت ببرد .غلبه
بر این ذهنیت کهنه ،غلط ولی پرنفوذ ،شاید مشکلترین مانع
برای تحقق شرایط آرمانی اقتصاد مقاومتی باشد.
تولد و رش��د س��ریع واحدهای تولیدی دانشبنیان با تالش
مجدان��ه و موفق برای خلق فناوریهای جدید و دس��تیابی به
ثروت ناش��ی از آن و تس��ری این الگو ب��ه بخشهای مختلف
صنعتی ،کش��اورزی ،معدن��ی و خدماتی ،ش��اید خوشبینانه
و آرمانی باش��د اما تجربه نش��ان داده این آرزو دس��تیافتنی
ت موفق و
اس��ت .همی��ن حاال ،تع��داد قابلمالحظهای ش��رک 
دانشبنیان ایرانی وجود دارند که در همین یکی دو دهه اخیر،
در مقیاسهای بس��یار کوچک تأسیسش��دهاند ولی باهمت و
خالقیت فنآفرینهای جوان ایرانی بهسرعت رشد کردهاند و از
محل صادرات محصوالت دانشبنیان ،به خلق اشتغال و ثروت
مش��غولاند .این نمونههای موفق ،الگ��و و چراغهای پرفروغی
هستند که این مس��یر را روشن کردهاند .مسیری که پیمودن
آن ب��رای جهش ای��ران از «اقتصاد منابع پای��ه و نیازمند» به
«اقتصاد دانشپایه و ثروتمند» ،ضرورتی تاریخی و ملی دارد و
برای سربلندی ایران و ایرانی ،گریزی از آن نیست
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روحانی میخواست مشکالت اقتصادی را گردن طیبنیا بیندازد و صفدر حسینی را وزیر اقتصاد کند!
دول�ت در میانهراه بود ک�ه قصد داش�ت ناکارآمدیهای
وزارت اقتص�اد را به ن�ام آقای طیبنیا تم�ام کند تا کارت
قرمز را دریافت و آقای صفدر حس�ینی را بر صندلی وزارت
اقتصاد بنشاند که البته این موضوع محقق نشد.
دکتر ساس��ان شاهویسی ،کارش��ناس اقتصادی درباره عملکرد
وزارت اقتصاد گفت :اگر عملکرد چهار س��اله وزارت اقتصاد را در
نظر بگیریم در برخی بخشها ضعفهایی وجود دارد که ارتباطی با
وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این موضوع نقش اساسی ایفا میکند.
این اقتصاددان ادامه داد :س��امانه جام��ع مالیاتی ،پنجره واحد
تج��ارت فرام��رزی و انتصاب یک فرد متخصص در بازار س��رمایه
میتوان��د نم��ره وزارت اقتص��اد را باال ببرد اما اگ��ر عملکرد کالن
اقتص��اد را در نظ��ر بگیریم ،تورم پایین آمد اما مش��کل رکود حل
نش��د .ضمن اینکه در بخش سرمایهگذاری خارجی عملکرد قابل
دفاعی وجود ندارد.
شاهویس��ی تصریح کرد :دولت در میانهراه بود که قصد داش��ت
ناکارآمدیه��ای وزارت اقتصاد را به نام آقای طیبنیا تمام کند تا
کارت قرمز را دریافت و آقای صفدر حس��ینی را بر صندلی وزارت
اقتصاد بنشاند که البته این موضوع محقق نشد.
وی افزود :اهداف اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیسجمهور
تعیین شده و هر کسی که اعالم آمادگی کند ،میتواند در فهرست
پیش��نهادی برای وزیر اقتصاد حض��ور یابد .در نتیجه خیلی جای
تعجب نیست که آقای آخوندی که االن وزیر راه و شهرسازی است
به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شود.
این کارش��ناس اقتص��ادی اظهار کرد :اگر امروز ش��اهد برخی
ناکارآمدیها در بدنه اقتصاد کش��ور هس��تیم ،ناشی از ناکارآمدی
تیم اقتصادی و نبود هماهنگی بین این تیم اس��ت .وقتی به وزیر
فشار میآوردند که مدیر عامل یک بانک باید فالن شخص باشد،
نمیتوان توقع زیادی داش��ت که اقتصاد با دانش آکادمیک به سر
و سامان برسد.
اروپاییها در دولت یازدهم تا توانستند از ایران «کولی» گرفتند/
سفره مرد ِم مستضعف در دولت روحانی شدیدا کوچک شده است
آن چ��ه ک��ه در اقتصاد دولت یازدهم کامال قابل مش��اهده بوده
ای��ن اس��ت که اقتصاد بین الملل و بحرانه��ای اقتصادی در اروپا
تا توانس��تند از ظرفیت اقتصاد پرنفت ای��ران بهره برداری کردند
و ب��ه عبارت��ی اروپایی ه��ا در دوران روحانی تا توانس��تند از ایران
«کولی» گرفتند.
وی افزود :با رویکردهای سیاس��تی ک��ه آقای روحانی در پیش
گرفت ،منافعی که از منابع نفتی و اقتصادی ایران به کش��ورهای
اروپایی رسیده ،بیشتر از آن چیزی بوده که به اقتصاد ایران خدمت
کرده و این موضوع ،دس��تیابی به قابلیتهای اقتصاد واقعی ایران
را به تأخیر خواهد انداخت.
وی خاطرنش��ان کرد :در طی چهار س��ال گذش��ته ما در هیچ
س��طحی از اقتصاد ملی و در هیچ یک از ش��اخصهای اثرگذا ِر با
کیفیت ،نتوانستیم به حداقل ها دست پیدا کنیم.
این کارش��ناس اقتصادی تأکید کرد :دولت افتخار می کند که
به باالترین نرخ صادرات نفتی در طی  12سال گذشته رسیده ،در
حالی که در این میان تنها این اروپاییها بودند که به بهترین وجه

دکتر ساسان شاه ویسی

کارشناس مسائل اقتصادی

ممکن به منابع نفتی کش��ورمان ک��ه امنیت انرژی آنها را برقرار
کرده است دست پیدا کرده اند.
ش��اه ویس��ی اضافه کرد :در هیچ بخش��ی از مدل جدید اقتصاد
ملی ایران که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اس��ت ،توصیه نش��ده که
م��ا بای��د نفت را در اختیار اروپاییه��ا بگذاریم و در برابر دادن این
س��رمایه ملی ،حتی حداقل رفاه را هم نتوانیم برای مردم خود به
تصویر بکشیم.
وی تصریح کرد :با نقاش��ی کردن اقتصاد ایران و س��فره خانوار
ایران��ی نمی توانیم رفاه و معیش��ت مقب��ول را برای مردم حاصل
کنیم ،برخی با ترس��ناک کردن اتفاق��ات پیرامون و با تهدیدهای
غیرمس��تقیم س��عی دارند این موضوع را به مردم بگویند که اگر
ش��ما می خواهید مستقل باش��ید و بخواهید قله های فن آوری و
ش��کوفایی را به دست آورید ،با شما جنگ خواهند کرد و بنابراین
باید بدون حداقل برخورداری ،منابع ملی خود را در اختیار دیگران
بگذارید.
وی تأکید کرد :بودجه جاری دولت تقریبا س��ه برابر ش��ده اما
دس��تاورد خانوار ایرانی حتی در همان
میزان یک برابری خود هم
ِ
ق��رار نگرفته و کوچکتر ش��ده ،در حالی ک��ه اقتصاد دولت بزرگتر
شده است.
این کارش��ناس اقتصادی عنوان کرد :سهم دولت از درآمدهای
نفت��ی افزایش پیدا کرده ،اما در این میان س��هم معیش��ت مردم
کوچکتر ش��ده و س��فره مردم در این دولت کوچک تر شده است،
وقت��ی ه��م اعتراضی صورت می گیرد با عنوان هایی از جمله پول
پاشی مواجه می شویم.
وی گف��ت :م��ردم منافع ملی خودش��ان را در اختیار دولت قرار
داده ان��د و آن ه��ا حداقل آن را هم از این که در اختیار مردم قرار

بگیرد ،دریغ می کنند.
وی گفت :شاید دولت بگوید من تمام توان خود را به کار برده ام
و کسی هم در این شک نمی کند ،اما تمام توان دولت آن چیزی
نیست که مطالبه مقام معظم رهبری و مردم عزیزمان باشد.
این کارش��ناس اقتصادی خاطرنشان کرد :شعارهایی که رئیس
محترم دولت یازدهم در مناظرههای انتخاباتی و یا سخنرانیهایش
مطرح کرد هیچ کدام با آن چیزی که از آن به عنوان پیش نویس
الیحه برنامه ششم که به دولت تحویل داده شده است ،همخوانی
ندارد و هیچ کدام با مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی به عنوان
برنامه ششم که برنامه  5ساله آینده است نیز ،مطابقت نمی کند.
وی اضاف��ه ک��رد :وعده هایی که داده ش��د و برنامه هایی که به
عنوان برنامه ششم مصوب شد ،هیچ کدام محقق نشده ،آن هایی
هم که تحقق پیدا کرد پیشرفت بسیار کمی داشته است.
دولت از س��رمایهداران و منابع سرمایه حمایت کرده و کمتر به
دنبال رسیدن به اقتصاد مقاومتی است
دکتر ساس��ان شاهویس��ی گف��ت :قطعا واردات خ��ودرو در این
ابع��اد به هی��چ عنوان منطبق ب��ا سیاس��تهای اقتصادمقاومتی
نیست .البته الزم است یادآوری کنم که باید ببینیم سیاستهای
اقتصادمقاومتی در کدام حوزه اجرایی شده است که انتظار داشته
باشیم در کنترل واردات ،اجرا شده باشد.
وی افزود :بهطور کلی واردات خودرو در کشورمان گردش مالی
قابل توجهی دارد و س��وژهای بس��یار پولساز است بنابراین کامال
طبیعی اس��ت ک��ه مورد توجه واردکنن��دگان و نهادهای مختلف
قرار داشته باشد.
شاهویس��ی تاکید کرد :براس��اس آمارهای موج��ود حجم قابل
توجهی از صادرات غیرنفتی ایران از سوی نهادهای شبه دولتی در

صنایعی خاص صورت میپذیرد که جذابیت و س��ودآوری واردات
خودرو باعث ش��ده تا بس��یاری از این شرکتها برای دستیابی به
ارزش اقتص��ادی باالت��ر حاضر به بازگردان��دن دالرهای حاصل از
صادرات نباش��ند و به دنبال ارسال کاالهایی با ارزش افزوده باالتر
باشند.
ای��ن اقتصاددان اظهار کرد :خ��ودرو اولین گزینه برای اینگونه
شرکتهاس��ت ب��ه این دلیل که هم از تقاض��ای داخلی برخوردار
است و هم نقدشوندگی باالتری دارد ،بنابراین شرکتهای یادشده
حاضر نیستند منابع بسیار زیاد ارزی خود را بدون دریافت امتیاز
در اختیار دولت قرار دهند .لذا با اس��تفاده از اهرمها و رانتهایی
که در اختیار دارند ،نسبت به واردات خودرو تاکید داشته و همواره
به دنبال این موضوع هستند.
به گفته وی ،دولت الزم اس��ت برای جلوگیری از این مشکل به
گونهای عمل کند که گزینههای مناس��بتری برای ش��رکتهای
یادش��ده تعیین و منابع ارزی آنها را مدیریت کند یا اینکه قیمت
ارز داخل ایران به اندازهای باشد که برای شرکتهای مذکور ارزش
انتقال منابع ارزی به صورت نقد ایجاد شود.
شاهویس��ی درب��اره دفاع مس��ئوالن از این سیاس��ت گفت :اگر
نس��بت به این سیاست اعتراضی از سوی کارشناسان ایجاد شود،
مس��ئوالن میگوین��د در بازار رقابتی میتوانیم ب��ه دنبال ارتقای
کیفیت باش��یم و اش��تغالزایی گستردهای ایجاد کنیم ،الزم است
چنین سیاس��تی دنبال ش��ود در حالی که میدانیم دولت یازدهم
همچنان از سرمایهداران و منابع سرمایه حمایت کرده و کمتر به
دنبال رسیدن به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است.

  ۱۰خطای اقتصادی دولت یازدهم

ع��دم توجه به سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی ،علم و فناوری،
اصل44قانون اساسی ،تعطیل کردن خصوصی سازی ،عدم توانمند
سازی بخش خصوصی ،ضعف در حمایت از تولید ملی ،مشکالت
بانکی ،معضالت ارزی و عدم توجه به بخش کشاورزی و بورس 10
خطای راهبردی دولت درعرصه اقتصاد به شمار می رود.
دکترشاهویس��ی افزود :دولت می توانس��ت حداقل یکی از این
مش��کالت را حل کند که متاس��فانه چنی��ن کاری را انجام نداد،
درحالی که دولت معتقد اس��ت به عل��ت کمبود منابع نمی تواند
برخ��ی از اصالح��ات را انجام دهد ،اما غافل از اینکه این اصالحات
ربط��ی به مناب��ع ندارند .این اقتصادددان در خصوص نکات مثبت
عملک��رد دول��ت یازدهم هم بی��ان کرد :به نظر می رس��د دولت
س��عی می کند تا حدودی اقتصاد را به س��مت ثبات ببرد ،هر چند
تصمیمات نامتوازن و ناموزونی را ارائه کرد.
ش��اه ویس��ی خاطرنش��ان کرد :صرف نظر از این که مخالفین
در س��ازمان رای دولت امروز س��عی نمی کنند که به اصطالح کل
قابلیت ها و اس��تعدادهای اقتصاد ملی را زیر س��وال ببرند ،به نظر
می رس��د که حداکثر جلوگی��ری از بی ثباتی اقتصاد یکی از مهم
ترین شاخص هایی باشد که ما مشاهده کردیم.
وی در خصوص آینده اقتصاد پیش بینی کرد :با توجه به عملکرد
دولت در حوزه ارزی و بانکی امروز شاهد این هستیم که بر خالف
س��ند بودجه در حال باالبردن نرخ ارز هس��تیم و این خودش به
تدریج سیاست های اقتصادی دولت را لنگ می کند.
دولتم��ردان توج��ه زیادی ب��ه انتقاددات نمی کند و آهس��ته و
پیوسته کار خود را انجام می دهند که این یک ثبات نسبی را در
حوزه اقتصادی به وجود آورده است.
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اقتصاد
راهکار اقتصادی

اقتص�اد مقاومتی ش�امل چ�ه قلمروهایی میش�ود و در
روابط اجتماعی و انس�انی چه تأثیرات�ی میگذارد؟ آیا نگاه
ما به اقتصاد مقاومتی باید اقتضایی باش�د؛ که دورهی خاص
خ�ودش را دارد؟ آیا برای کش�ور ما که نف�ت بر اقتصادش
سیطره دارد ،کارایی دارد؟

اقتصاد مقاومتی در پازل استکبارستیزی

راهکارهایی برای اقتصاد
مقاومتی

حجت اهلل عبدالملکی

دکتر مهدی زریباف
رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدلهای اقتصادی

  ب�ه نظر ش�ما منظ�ور از اقتصاد مقاومتی ک�ه مقام معظم
رهبری فرمودهاند چیس�ت؟ به عب�ارت دیگر ماهیت اقتصاد
مقاومتی چیست و چه سؤالهایی در این رابطه مطرح است؟
برای پاس��خگویی به این س��ؤال ابتدا باید تصوری از اقتصاد داشته
باشیم که منظور ما از اقتصاد چیست و دوم تصوری از مفهوم مقاومت؛
در نهایت از ترکیب این  2میتوانیم تصویر س��ومی ارائه کرده و راجع
به آن بحث کنیم.
موضوع بعدی این اس��ت که چرا این مسئله هماکنون در جامعهی
ما مطرح ش��د ه است و نس��بت این مفهوم و عبارت با اقتصاد اسالمی
ی��ا با عبارتهای نظیر اقتصاد عدالتی و اقتصاد جهادی و عبارتهای
مختلف دیگر چیس��ت؟ آیا اینها مغایر یکدیگرند یا متابع و مکمل
یکدیگر میباشند؟
بحث بعدی اینکه اقتصاد مقاومتی ش��امل چه قلمروهایی میشود
و در روابط اجتماعی و انس��انی چه تأثیراتی میگذارد؟ آیا نگاه ما به
اقتصاد مقاومتی باید اقتضایی باشد؛ که دورهی خاص خودش را دارد
یا دائمی؟ و مناس��ب با س��اختارهای چه کش��ورهایی است؟ آیا برای
کشور ما که نفت بر اقتصادش سیطره دارد ،کارایی دارد؟
وقت��ی بحث از اقتصاد مقاومتی میکنیم ،تصور ما از اقتصاد ،نوعی
از اقتصاد اس�لامی اس��ت؛ یعنی اقتصادی که ریش��ه در جهانبینی
توحیدی دارد و مقولههای مادی ،معیشت و معنویت را در یک تفسیر
و ی��ک الگ��وی خاص دنبال میکند .به طور حت��م این الگو نه الگوی
سوسیالیستی و نه الگوی سرمایهداری است.
در چنین فضایی قاعدتاً هم دشمن بیرونی وجود دارد و هم دشمن
داخلی و از طرف دیگر امکانات بیرونی و داخلی نیز فراهم است .سؤال
اینجاس��ت ک��ه چگونه باید این دو را در کن��ار هم قرار داد تا حیثیت،
هوی��ت ،معیش��یت و زندگی اقتصادی را تأمین ک��رد؟ این را اقتصاد
مقاومتی نام مینهیم؛ یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفهها را به خوبی
میفهمد و جامعه را بر اس��اس آن مدیریت میکند .اقتصاد مقاومتی
بیگانه با اقتصاد اسالمی نیست؛ بلکه میتوان گفت که یک نوع مکمل
اقتضای��ی آن اس��ت که به ضرورت زمان فعلی م��ا باز میگردد که در
شرایط فعلی تحریم ،ضرورت آن دو چندان است.
 با توجه به اینکه اوج تخاصم اقتصادی غرب ضد ایران در
تحریمها تبلور یافته است ،به نظر شما آیا با لغو تحریمها ،لزوم
اتخاذ راهبرد اقتصاد مقاومتی از بین میرود؟
قاعدتاً تا زمانیکه دشمن داریم ،اقتصاد مقاومتی هم الزم داریم؛ به
این معنا ،این راهبرد همیش��گی است .اگر دشمن هم نداشته باشیم،
ن صورت شکل آن تغییر میکند .ترک
رقیب در منافع داریم که در ای 
اقتصاد مقاومتی مانند این است که انسان تمامی دستگاههای ایمنی
و امنیتی خود را به کنار بگذارد و از آن استفاده نکند.
از این رو ،همیش��ه نیازمندیم که نوعی واکسیناس��یون را نسبت به
توانمندیه��ای آینده به جامعه تزریق کنیم تا در مقابل حوادث خود
ن نماییم؛ به تعبیری ش��اید بت��وان گفت که اقتصاد مقاومتی
را مصو 
یک نوع «اقتصاد صیانتی» نیز است؛ اما قاعدتاً استراتژیها ،مدلها و
ش��کلهای آن متناسب با زمان تغییر میکند ،به طوری که به عنوان
مثال اقتصاد مقاومتی را میتوان تعبیر دیگری از اقتصاد عدالت محور
و اقتصاد جهادی دانست که قاعدتاً مبانی آن باید با همان آموزههای

مختصات اقتصاد مقاومتی

این اس��ت که اگر تمام استراتژیها را بر اساس عدالت طراحی کنیم،
اسالمی منطبق باشد.
هم��هی ای��ن موارد با هم اصالح میش��ود ،یعنی اگر با منطق عدالت،
  در مورد اقتصاد تهاجمی که به تازگی یکی از دانشجویان
اقتص��اد را دنبال کنیم تمامی مؤلفههای پراکنده در درون و بیرون با
در حض�ور رهب�ر معظم انقالب مط�رح کردند ،نی�ز به همین
هم همس��ان و یکپارچه و قابل مدیریت میش��ود و جامعه هم با ما
صورت است؟
همراه میگردد.
اقتصاد تهاجمی هم یک نوع اس��تراتژی جدید اس��ت؛ در واقع شما
در شرایط کنونی و در کوتاه مدت که نمیتوان کار تئوریک چندانی
میتوانید از هر استراتژی استفاده کنید .یک موقع سیاست تهاجمی
انجام داد ،بایستی حداقل اقتصاد را مقاوم سازی نمود و بین نظام تولید
و گاهی هم سیاس��ت دفاعی؛ اما قاعدتاً دفاع و حمله هر دو برای یک
و الگوی مصرف توازن برقرار کرد .بایس��تی کاالها را طبقهبندی کرد
هدف استفاده میشوند و آن پیروزی و حفظ نظام است؛ البته این هم
و آنهایی که غیر ضروری هستند را از دایرهی تولید و مصرف حذف
یک نگرش است که بگوییم یک اقتصاد اسالمی و یک اقتصاد عدالتی
کرد .اگر توانستیم اقتصاد مقاومتی را به مدلی هماهنگ تبدیل کنیم،
داریم ،ولی تاکتیکهای آن بنا به ضرورتهای زمانی تغییر میکند .به
در آن صورت میتوان به کمک مدل در مورد سیاستها،
عنوان مثال در حال حاضر در شرایطی زندگی میکنیم
که غرب در محور اقتصاد با ما دشمنی دارد پس نیازمند اقتصاد مقاومتی برنامهای تصمیمگیریها و عملکردها قضاوت و بررسی کرد که در
اقتصاد مقاومتی هس��تیم یعن��ی اقتصادی که مبنایش همهجانبه است و تمام این مدل هر نهاد و شخصی چه وظایفی دارد .به عبارت
ت�لاش و حرک��ت از درون اس��ت و ت�لاش میکند تا با مردم و مسئولین وظیفه دیگر باید اول فرهنگ مدیران تغییر کند .در حال حاضر
دارند و باید به وظایفشان که اقتصاد مقاومتی مطرح است آیا وزارتخانههایی که
استفاده از امکانات موانع را تبدیل به فرصت کند.
عمل کنند و نباید خیلی
  به نظر ش�ما چه عواملی باعث ش�د تا اقتصاد یکجانبه موضوع را دید؛ با این مسئله مرتبط هستند در راستای اقتصاد مقاومتی
اما نکتهی مهم طبق عقل گام برداشتهاند؟
مقاومتی مطرح شود؟
و روایات این است که
چند پ�روژهی مطالعات�ی در مورد
به نظر بنده عوامل بسیاری در شکلگیری این مسئله

تأثیرگذار بوده اس��ت .این مسائل از قبل هم بود و فقط به هر حال فرهنگ و باور اقتصاد مقاومتی در حال انجام است؟
نی��از ب��ه یک فریادگر داش��ت که ای��ن کار را رهبری با مسئولین مقدم بر باور
اقتص��اد مقاومتی برنامهای همهجانبه اس��ت و تمام
مردم است یعنی اگر
هوش��مندی انجام دادهاند و جبههها را روشن کردهاند؛ بنا باشد مسئوالن شعار م��ردم و مس��ئولین وظیفه دارند و باید به وظایفش��ان
البته گاهی نیازها و فشارها نیز انسان را به فکر میاندازد .اقتصاد مقاومتی دهند عم��ل کنند و نباید خیلی یکجانبه موضوع را دید؛ اما
به هر حال وقتی که تحریمها در قبال ما اتفاق میافتد ،ولی خودشان به آن اعتقاد نکتهی مهم طبق عقل و روایات این است که به هر حال
نداشته باشند پس
فرهنگ و باور مس��ئولین مقدم بر باور مردم است یعنی
به ناچار ما را به فکر وا میدارد .ما دورهی جنگ را سپری
ادامه
و تجرب��ه کردهای��م .بعد از جنگ اقتصاد رفاه را در پیش بهتر است بحث را
اگر بنا باشد مسئوالن شعار اقتصاد مقاومتی دهند ولی
ندهیم.
گرفتیم .دنبال اقتصاد بیرویهگری رفتیم که نتیجهاش
خودش��ان به آن اعتقاد نداش��ته باشند پس بهتر است
مصرفگرایی شد .به هر حال میتوانستیم از سرمایهی
بحث را ادامه ندهیم.
  چگون�ه میت�وان باور نس�بت به اقتص�اد مقاومتی را در
فکری و مدیریتی جنگ اس��تفاده کنیم .ش��اید اگر از آنها اس��تفاده
مسئولین به وجود آورد؟
میکردیم هماکنون وابس��تگی به درآمدهای نفتی نداش��تیم؛ که در
ای��ن خ�لأ را میت��وان از راه مطبوعات و رس��انهها پ��ر کرد .به هر
حال حاضر قطع این وابس��تگی ما را به زحمت میاندازد .این مقاطع
حال رهبر به عنوان ارش��د مس��ئوالن هس��تند و هنگامی که ایشان
زمانی فرصتهایی بود که از دست دادهایم.
موضوع��ی را مطرح میکنند وظیفهی آنهاس��ت که اطاعت کنند و
بحث اقتصاد بدون نفت و درآمدهای نفتی را رهبری  20سال است
اگ��ر س��رپیچی کردند ،آنه��ا را باید مقابل رهبر ق��رار داد یعنی باید
که مطرح کردهاند؛ اما اقتصاد ما باالی  60درصد وابسته به نفت است،
جامعه ببیند که فالن مسئول یا مجلس یا دولت مخالف دستور رهبر
این یعنی اینکه نگرشمان نس��بت به اقتصاد غیرمقاومتی بوده است:
هستند .در این صورت مردم هم تکلیفشان را نسبت به آنها میدانند؛
«مصرفگ��را ،رفاه زده ،عافیت طلبانه و غیرعادالنه» البته اعتقاد بنده

البته اگر بخواهیم باور را در مس��ئولین به وجود بیاوریم میتوانیم از
تش��ویق ،توصیه ،تهدید ،فش��ار و چالش ایجاد کردن اس��تفاده کرد.
رهب��ر نمایندهی ملت هس��تند و وقتی ش��عاری را میدهند ،توقعها
و انتظارهایی دارند و حتماً ش��دنی اس��ت و اگر کس��انی باور ندارند،
کنار بروند.
کسی باید در رأس امور قرار گیرد که باور داشته باشد .اصوالً وقتی
یک فعلی اتفاق نمیافتد 3 ،دلیل دارد:
«یا اعتقاد نداریم و نمیخواهیم؛ یا اعتقاد داریم و میخواهیم ولی
نمیدانیم موضوع چیست و سوم اینکه میخواهیم و میدانیم موضوع
چیست ،ولی نمیتوانیم اجرا نماییم چون ابزار یا امکانات یا فرصت آن
را نداریم ».با گروه اول نمیتوان مماش��ات کرد .برای اینکه کس��ی که
اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و اسالمی ندارد باید با یک فرآیند سیاسی،
فرهنگی ،فشار و جبر و آگاه سازی و بیداری مردم کنار برود؛ اما یک
موق��ع فردی اعتقاد دارد ،اما نمیدان��د که باید چه کاری انجام دهد،
در اینج��ا بای��د تئوریپردازی کرد و نظریه و فک��ر داد و علمش را در
اختیار قرار داد .کس��ی هم که اعتقاد دارد و میداند چه کار باید کند
ولی نمیتواند کاری پیش ببرد ،در اینجا باید امکانات و لوازم تحققش
را فراهم کرد؛ پس باید براس��اس آن ،نیروها را تقس��یمبندی کرد که
یک بخشی از مخاطب شما مسئولین هستند و بخشی دیگر مردم.
بنده فکر نمیکنم ایرانیای وجود داش��ته باشد که علیرغم ضعف
اعتق��ادات دینی ،مملکتش را دوس��ت نداش��ته و اعتقادی به اقتصاد
مقاومتی نداش��ته باش��د .عموم مردم ،وظایف خود را نمیدانند .باید
آنها را آموزش داد .این کار نهادهای پژوهش��ی و اندیشکدههاس��ت.
باید برای ارتقای دانایی مردم استراتژی تدوین کرد تا همسو و توانمند
شوند و بتوانند با احیای خود ،با آفات دشمنان مقابله کنند یا میتوان
طبق طبقات جامعه هدفگذاری کرد .به طور مثال چه پیامی باید به
مس��ئولین داده ش��ود؟ چه پیامی برای حوزههای علمیه باید طراحی
گردد؟ به دانش��گاهها چه پیامی باید داده ش��ود؟ و این همان تالش
اس��ت و به طور قطع اگر تالش ش��ما برای رضای خداوند باشد ،جواب
میده��د .م��ا میتوانیم با هدایت دادن ب��ه انگیزهها ،آرمانها و ایمان
م��ردم ایران حرک��ت را آغاز نماییم و به یک معن��ا باید عنصر ابتکار،
خالقیت ،توانمندی و ارزشهای انسانی را وارد محور اقتصاد مقامتی
و از اینجا مدل را طراحی نماییم یعنی تکیه مان را روی اراده و ایمان و
خواست و توانمندسازی انسانها در جامعه که به نظرم تحول عظیمی
رخ میدهد ،قرار دهیم.

اقتصاد مقاومتی  ،حق مسلم ماست
علی رغم تأکیدهای ف�راوان رهبر انقالب بر این موضوع،
به نظر می رس�د آن گون�ه که باید و ش�اید ،تحقق اقتصاد
مقاومتی مورد توجه همه مس�ئوالن در بخش های مختلف
و قوای سه گانه قرار نگرفته است.
پرونده هسته ای ایران که از دهه هفتاد آغاز شد و تا امروز یکی
از موضوعات مطرح در روابط بین الملل و مسائل داخلی کشور به
حساب می آید ،قبل از آنکه به عنوان یک موضوع علمی و صنعتی
مورد توجه قرار بگیرد به نمادی برای مقاومت ملت ایران در برابر
زیاده خواهان و دشمنان انقالب اسالمی تبدیل شد.
با آغاز بهانه تراش��ی و فش��ارهای متعدد و متنوع دش��منان بر
علیه جمهوری اس�لامی برای تعطیل ک��ردن فعالیت های صلح
آمیز هس��ته ای ،لزوم مقاومت در برابر این خواس��ته نامشروع و
قلدرمآبانه دش��من ،به یک مطالبه عمومی در س��طح ملی تبدیل
ش��د به گونه ای که ش��عار «انرژی هسته ای ،حق مسلم ماست»
چندین سال به شعار ثابت تجمعات و راهپیمایی های ملت ایران
بدل گش��ته و مردم از مسئوالن می خواستند که با توکل بر خدا
و تکیه به پش��تیبانی های رهبر معظم انقالب و آحاد مردم ایران،
در این قضیه از حق مسلم ملت دفاع کنند.
مس��ئوالن نیز در دولت های مختلف ،ب��ا اتکاء به حمایت ها و
پش��توانه مردمی تالش کردند در مذاکره با طرف های مقابل ،بر
لزوم حفظ این حق مس��لم مردم و مطالبه ملی تأکید و پافشاری
کرده و از حقوق اساسی ملت انقالبی ایران کوتاه نیایند.
اکنون و پس از انعقاد قرارداد برجام بین ایران و کشورهای 5+1
تقریباً بهانه فعالیت های هس��ته ای ایران از دش��من گرفته شده
است اما بهانه تراشی های طرف های مقابل همچنان ادامه دارد و
هر روز به بهانه ای مانند حقوق بشر و ...سعی بر وارد کردن فشار
بر ملت ایران دارد.
ابزار بهانه تراش��ی های دشمنان هم در موضوع هسته ای و هم
در س��ایر موارد ،ایجاد تنگناها و تحریم های اقتصادی برای ملت
ایران بوده و هست و متأسفانه از آنجا که اقتصاد کشور ما از قدرت
و مقاومت کافی برخوردار نیس��ت ش��اهد ایجاد تالطم و آس��یب
پذیری اقتصاد و معیشت مردم از این تحریم ها و فشارها هستیم.
دش��من در جبهه نظامی ،ملت ایران را آزموده اس��ت و به این
نتیجه رس��یده که با توج��ه به قدرت ایمان و هم��ت ملت و نیز
دس��تاوردهای ش��گفت انگیز نظامی نیروهای مس��لح جمهوری
اس�لامی ایران ،ام��کان موفقیت در جبهه نظام��ی برای او محال

است و لذا برای مقابله با انقالب اسالمی و آرمان های آن ،جنگ
اقتصادی را برگزیده و آغاز کرده است.
مق��ام معظم رهبری با درک صحیح و تحلیل واقعی از نقش��ه
دشمن ،پاتک مناس��ب برای مقابله با هجوم اقتصادی را ،تحقق
اقتصاد مقاومتی دانس��ته و از مردم و مس��ئوالن خواس��ته اند با
تالش برای مقاوم س��ازی اقتصاد کش��ور ،اجازه به ثمر نشستن
توطئه های اقتصادی دشمنان و ایجاد تنگنا برای معیشت مردم
را ندهند.
رهبر معظم انقالب با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،
راهکارهای الزم برای این مقوله را تبیین فرموده و چندین سال
اس��ت که عالوه بر تأکیدهای فراوان بر این موضوع ،شعار سال را

هم بر مبنای اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده و س��ال  95را س��ال
«اقتص��اد مقاومتی ،اقدام و عمل» و س��ال  96را س��ال «اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال» نامگذاری کرده اند.
ام��ا علی رغم تأکیدهای فراوان رهبر انقالب بر این موضوع ،به
نظر می رس��د آن گونه که باید و ش��اید ،تحقق اقتصاد مقاومتی
مورد توجه همه مسئوالن در بخش های مختلف و قوای سه گانه
قرار نگرفته است به گونه ای که رهبر انقالب به صراحت فرمودند
که اگر همه کارهای ضروری در اقتصاد مقاومتی انجام ش��ده بود
امروز تفاوت محسوس��ی را در اوضاع اقتصادی کش��ور و زندگی
مردم شاهد بودیم و همچنین ایشان می فرمایند هر چند برخی
کارها برای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته ولی همه توان کش��ور

پای این موضوع نیامده است.
اگ��ر مقایس��ه ای بین دو موضوع فناوری هس��ته ای و اقتصاد
مقاومت��ی انجام دهی��م به این نتیجه می رس��یم که در موضوع
فناوری هس��ته ای یک مطالبه عمومی و عزم ملی به وجود آمد
و م��ردم نیز پ��ای کار آمدند و با تأکید و تأیید از مس��ئوالن می
خواس��تند که برای دستیابی کش��ور به فناوری صلح آمیز هسته
ای ،ذره ای از ت�لاش خود فروگذار نکرده و در برابر دش��من نیز
کوتاه نیایند.
ام��ا در مقوله اقتص��اد مقاومتی باید اذعان ک��رد که هنوز این
مطالبه ملی و عمومی در بین مردم به وجود نیامده است و همین
مسأله شاید یکی از دالیل توجه کمتر مسئوالن مربوطه به تحقق
اقتصاد مقاومتی باشد.
سال های گذشته هر مسئولی در جایی سخنرانی داشت ،مردم
یک صدا فریاد می زدند که «انرژی هسته ای حق مسلم ماست»
ولی این روزها حتی در ش��عارهای مردمی نیز ،اقتصاد مقاومتی
جایگاهی ندارد و آن مطالبه جدی و عمیق از مس��ئوالن ،توسط
مردم انجام نمی شود.
شایس��ته اس��ت صاحب نظران و تحلیلگران مسائل اقتصادی
ضمن تبیین موضوع اقتصاد مقاومتی به زبان س��اده برای اقشار
مختلف مردم ،از آن ها بخواهند که تحقق اقتصاد مقاومتی را به
یک خواست و مطالبه ملی تبدیل کنند و با تقویت روحیه مطالبه
گری ،از مس��ئوالن بخواهند که تمام ه��م و غم خود را به جای
دغدغه برای موضوعاتی مانند کنس��رت و یا لغو س��خنرانی یک
فعال سیاس��ی ،بر مسأله اقتصاد و مقاوم سازی آن و رفع دغدغه
های مردم و رهبری در این زمینه قرار دهند.
تا ملت یک موضوع را به صورت جدی و به عنوان یک دغدغه
از مس��ئوالن نخواهد ،نمی توان انتظار داش��ت که آن مسأله به
دغدغه اول مسئوالن و دستگاه های مختلف تبدیل شود.
هم��ان گونه که در دوران دفاع مق��دس ،تقویت جبهه نظامی
به ی��ک مطالبه عمومی تبدیل ش��ده بود و هم��ان گونه که در
جریان پرونده هسته ای ،دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای
تبدیل به یک خواس��ت عمومی و ملی ش��ده بود ،امروز نیز باید
اقتص��اد مقاومتی تبدیل به یک مطالبه ملی و خواس��ت عمومی
ش��ود و مسئوالن قوای س��ه گانه نیز تمام امکانات کشور را برای
تحقق اقتصاد مقاومتی با دو راهکار عمده حمایت از تولید ملی و
ایجاد اشتغال ،بسیج کنند و اقتصاد کشور را به حدی از مقاومت
برس��انند که دش��من از ضربه زدن در این مقوله ناامید شود و به
این نتیجه برس��د که نخواهد توانس��ت ملت ای��ران را در جبهه
اقتصادی با مشکل مواجه سازد.

اقتص��اد مقاومتی ع�لاوه بر فلج کردن ماش��ین جنگ
اقتص��ادی آمری��کا و غ��رب ،الگویی دقیق اس��ت برای به
فعلیت رس��اندن ظرفیت های ف��وق العاده اقتصادی ایران
اس�لامی ظرفیت هایی که حقیر معتقدم عنایتی ویژه از
سوی خداوند متعال برای مردم ایران است و بهره برداری
صحیح از آن طی38س��ال می تواند ایران اس�لامی را به
جایگاه دوم اقتصادی جهان برساند و در این مسیر تحقق
تمدن نوین اسالمی وعده ای حق است.
مساله اصلی امریکا با انقالب اسالمی دعوا بر سر تمدن
سازی است؛ جهان استکبار (به ریاست آمریکا) در گیر یک
رویارویی عمیق و مبنایی با اس�لام است ،البته نه اسالمی
بی خاصیت و بی موضع ،بلکه اس�لام تمدن ساز و آرمان
انقالب اس�لامی ایران ،برپایی “تمدن نوین اسالمی” است
.برنامه ای که طی حدود چندین سال هرچند نه با سرعت
ایده آل ،اما به شکلی محسوس و قابل قبول به پیش رفته
اس��ت و هم اکنون ملت های مس��لمان را آماده جنبشی
بزرگ برای برپایی این تمدن نموده اس��ت .اما در ادبیات
تمدن��ی ،برپایی یک تمدن نتیج��ه ای به جز افول تمدن
رقیب نخواهد داش��ت و به همین س��بب است که در دهه
ه��ای اخیر امثال هانتینگتون آمریکایی خطر تقابل تمدن
اسالم و تمدن غرب را گوش زد کرده اند.
ح��اال در عصر انقالب اس�لامی ،آمریکای مس��تکبر (به
عنوان رییس تمدن غرب) خود را در مقابل ایرانی انقالبی
م��ی بیند که داعی��ه دار تمدنی در مقابل آن اس��ت  .در
این رویارویی تمدنی ،آمریکا دس��ت و پا میزند برای توقف
کشتی انقالب اسالمی تا به ساحل آن تمدن نوین اسالمی
نرسد و برای نابودی آن هر کاری می کند ،از جنگ سخت
و نظام��ی گرفته تا جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و براندازی
سیاسی و حاال هم جنگ اقتصادی .
آمریکایی ها آن زمانی بر جنگ اقتصادی پافش��اری می
کنند که از یک س��و خود را شکس��ته خورده همه جنگ
ه��ای قبل می بینند و راهی بجز جنگ اقتصادی در پیش
رو نم��ی بینند و از س��وی دیگر ،تحقق ق��درت اقتصادی
جمهوری اسالمی را در کنار فرهنگ و علم ،تکمیل کننده
ارکان س��ه گانه تمدنی نوین اسالمی می دانند و مادامی
ک��ه اقتصاد ایران را شکس��ت پذیر ببینند ،دس��ت از این
جنگ بر نمی دارند.
ابزارهای اصل��ی آمریکا در نبرد اقتص��ادی با جمهوری
اسالمی (با هدف جلوگیری از تحقق تمدن نوین اسالمی)
عبارتند از :تحریم و نفوذ و رهیافت جمهوری اسالمی در
این کارزار چیزی نیست بجز ” اقتصاد مقاومتی”

 راهکارهای�ی ب�رای اقتص�اد مقاومت�ی از
فرآوری نفت و گاز تا حذف بیکاری داوطلبانه

یک��ی از محوره��ای اصلی سیاس��تهای کل��ی اقتصاد
مقاومتی تقویت تولید داخلی است .با توجه به ظرفیتهای
تولیدی کشور ،میتوان تعدادی از اصالحات سختافزاری
و نرمافزاری را در اقتصاد کش��ور ب��رای تقویت تولید ملی
انجام داد؛ ابتدا چهار پیش��نهاد در اصالحات سختافزاری
مطرح میشود:
یکم -طراح��ی ابزارهای مالی جدید ب��رای جهتدهی
س��رمایه و بخش تولی��د ،یعنی منابع مالی که در کش��ور
س��رگردان هس��تند و صرف امور س��فتهبازی و به لحاظ
اقتصادی کم ارزش میش��ود با یک ابزارهای مالی جدید
میتوان اینها را جذب بخش تولید کرد.
دوم قوانی��ن کار ،بیم��ه و مالیات ای��ران باید در جهت
حمایت از تولید اصالح ش��وند؛ در حال حاضر بخشهایی
از این قوانین اوالً ناکارآمد است و بخشهایی هم دست و
پاگیر اس��ت و بدون اینکه ارزشافزوده خاصی ایجاد کند
و ب��دون اینکه رفاه خاصی ب��رای کارگر ،مصرفکننده یا
تولیدکننده ایجاد کند ،صرفاً مانعی برای تولید اس��ت که
به جای خودش باید بررسی شود و نقش مجلس در اینجا
برجسته است.
پیشنهاد سختافزاری سوم باز طراحی نظام دیپلماسی
کش��ور با هدف تقویت تولید ملی است تا تولیدات داخلی
به کشورهای هدف مانند  ۴۰۰میلیون جمعیت کشورهای
منطقه صادر شود.
اق��دام چه��ارم ،بازطراح��ی مأموریته��ای واحده��ای
دانشگاهی براساس آمایش آموزشی در جهت تقویت تولید
ملی اس��ت .اگر به دنبال مزیتهای اقتصادی کش��ور باید
براساس آمایش مزیت اقتصادی استانها به فعلیت برسد،
برای این کار الزم است که دانشگاهها در مأموریتهایشان
برای طراحی رش��تهها و نوع دروس و رشتههایی که ارائه
میکنند یک بازبینی انجام بدهند.

تولید و اشتغال

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی

 29مرداد  1396شماره 6

مسئلهی اصلی دولت دوازدهم چه باید باشد؟

راهکار اقتصادی

تولید و اشتغال
اولویت دولت دوازدهم
با تنفیذ رأی ملت از س�وی رهب�ر معظم انقالب ،بار دیگر
رئیسجمهور در جایگاه حقوقی خود مس�تقر شد و بحثها
بر س�ر رویکردها و ترکیب کابینه دوازدهم باال گرفته است.
اما مهمت�ر از کیفیت و ترکیب کابینه دوازدهم ،اولویتهای
این کابینه است و مردم انتظار دارند دولت جدید مطالبات و
نیازهای واقعی آنها را دنبال کند.

شش اثر مهم تقویت تولید
ملی در اقتصاد کشور

ب��رای تقویت تولی��د ملی به عنوان ش��اه کلی��د اقتصاد
مقاومتی ش��ش اثر بس��یار مهم وجود دارد که این ش��ش
اثر هر ک��دام بهنوع��ی خنثیکننده بخش��ی از برنامههای
اقتصادیدش��منانعلیهکش��وراس��ت:

ب��رای پرداختن ب��ه این منظور الزم اس��ت ابت��دا به وضعیت
کنونی سیاسی و اقتصادی نگاهی کوتاه بیندازیم :شاید مهمترین
مس��ئلهای که بر فضای سیاسی و اقتصادی ما سایه افکنده است،
برج��ام باش��د .اکنون وقتی به کارنامه دوس��اله برج��ام مینگریم
میتوان دو ش��اخصه کل��ی را برای آن برش��مرد؛ اول ،وعدههای
توخالی و آرزوهای بزرگ و دوم ،خلف وعدههای مکرر و نقضهای
فاح��ش روح و جس��م برجام .از متن س��ند نیز ک��ه عبور کنیم و
به می��دان واقع و عرصه مابهازای خارجی آن که وارد ش��ویم نیز
حرفه��ای گفتنی بس��یار اس��ت .میدانیم که در کش��ور ما رفع
تحریمهای ظالمانه و گشایشهای اقتصادی و معیشتی برای مردم
ای��ران هدف اصلی برای ورود به مذاکرات بود و مس��ئوالن دولتی
و ش��خص آقای روحانی نیز هرگاه توقع حل مش��کالت اقتصادی
مطرح میش��د ،حل مسئله را به نتایج مذاکرات و توافق احتمالی
من��وط میکردند .بنابراین انتظار میرف��ت و میرود که برجام بر
عرصه اقتصاد ،نتیجهای محسوس و قابل لمس داشته باشد.
اکنون و پس از گذش��ت دو س��ال از امض��ای برجام همچنان
مشکالت عدیده اقتصادی و خصوصاً رکود عمیق اقتصادی بر گرده
مردم س��نگینی میکند .به اذعان فعاالن و کارشناسان اقتصادی
حامی دولت و حتی برخی مس��ئوالن اجرای��ی ،رهاورد اقتصادی
قابلذکری در پسابرجام وجود ندارد و نهایتاً به چند قرارداد خرید
هواپیما و یک قرارداد نفتی میتوان اش��اره کرد که البته در اینها
نی��ز نکات قابل تأملی اس��ت که در جای خود باید مورد بررس��ی
قرار گیرد.
حت��ی اگر قراردادهای هواپیمایی و نفتی را یک رهاورد بزرگ
بدانیم ،باز هم در مقابل وعدههای سنگین و بیشماری که قبل از
برجام داده میش��د ،قابل مقایسه نیست و از طرفی مشکل اصلی
معیش��ت مردم را حل نمیکند .معضل رکود همچنان باقی است
و چشماندازی برای حل آن با منشأ خارجی به چشم نمیخورد.
برجام برای بس��یاری از نخبگان سیاس��ی و اجتماعی معنای
واقعی خود را پیدا کرده و دیگر فضای هیجانی و احساس��ی آن را
«شاه کلید» همه مس��ائل نمیداند .اکنون نمیتوان درباره آینده
سیاس��ی این تواف��ق اظهارنظر قطعی کرد ،ولی به نظر میرس��د
برخی جریانهای سیاس��ی که سرنوشت خود را با اینگونه اسناد
گره زدهاند ،برای حفظ آن به هر قیمتی ،حتی حاضرند در مقابل

 اولی�ن اث�ر تقوی�ت تولی�د مل�ی افزای�ش
موجودی کاال در اقتصاد اس�ت

یکی از اهداف عملیاتی دش��منان ایران در حوزه اقتصاد
کمبود کاال و قحطی اس��ت .طبیعی اس��ت با تقویت تولید
ملی نیازمندیهای جامعه در داخل کش��ور تولید میشود
و آن وضعیت کمبود کاال و قحطی محقق نخواهد ش��د.

 دومی�ن اث�ر تقویت تولید مل�ی کاهش تورم
اس�ت

این مطلب بر اس��اس قواعد اولی��ه اقتصاد ،کام ً
ال عقالنی
و منطقی اس��ت زی��را با افزای��ش مقدار تولی��د و افزایش
موج��ودی کاال در اقتصاد ،اگر ش��رایط دیگر ثابت باش��ند
قیمت کاال کاهش پیدا میکند و یا اینکه حداقل س��رعت
رشد قیمت کاالها کاهش پیدا میکند ،یعنی نرخ تورم کم
میش��ود .پس دومین اثر تقوی��ت ملی قطعاً کاهش تورم و
کاهش س��طح قیمتها خواهد بود.

 س�ومین اث�ر کاه�ش وابس�تگی ب�ه کاالهای
خارجیاس�ت

طبیعت��اً اگر ای��ران تولید ملی را تقویت ش��ود به نحوی
ک��ه کمیت و کیفی��ت کاالهای داخلی بهب��ود پیدا کند و
مق��دار تولید افزای��ش پیدا کند و کیفی��ت کاالها نیز بهتر
ش��ود ،خود به خود تمایل مصرفکننده ایرانی برای خرید
کاالی خارج��ی کمتر خواهد ش��د و نتیجه این کار کاهش
وابس��تگی به کاالی خارجی و کاهش وابس��تگی به کاالی
خارجی است یعنی کاهش نیاز به ارز که درواقع اثر چهارم
تولید ملی اس��ت.

 کاهش نیاز به ارز اس�ت

اگر بتوان نهادههایی که برای تولید نیاز اس��ت در داخل
کش��ور تولید شود ،این خودش یک گامی در جهت تقویت
تولید ملی اس��ت ،یعنی ب��رای واردات نهادهها نیاز کمتری
ب��ه ارز خواهد بود؛ یعنی هم برای خ��ود کاالهای نهایی و
هم برای واردات نهادههای تولید به ارز کمتری نیاز اس��ت
و کاهش نیاز کش��ور به ارز اتفاق میافتد.

خروج امریکا از این توافق نیز مسامحه به خرج دهند.
از سیاس��ت خارج��ی و برج��ام ک��ه عب��ور کنیم و ب��ه عرصه
اقتصادی بیاییم ،بحران بزرگ رکود و بیکاری به چش��م میخورد.
پیمایشه��ای معتب��ر اجتماعی نش��ان میدهد که حل مش��کل
«اشتغال» در صدر مهمترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار
دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان ،حل مشکل بیکاری بدون
توجه به حمایت و تقویت «تولید ملی» امکانپذیر نیست.
امروز تولید ملی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی
در وضعی��ت وخیمی قرار دارد و بس��یاری از فع��االن این عرصه،
نجات تولید را منوط به اقدام عملی دولت و دستگاههای اقتصادی
ذیربط میدانند .بارها در عرصههای کارشناس��ی تخصصی و در
رسانهها در خصوص وظایف دولت سخن گفته شده است و اشاره
حکیمانه رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار مسئوالن نظام با
کلیدواژه «مخاطب بایده��ا» بر همین نکته مهم صحه میگذارد.
طبعاً در این مجال نیازی به تکرار مکرر محورهای اقدامی که باید
در دستور کار س��اختار اجرایی کشور برای تحقق شعار سال قرار
گیرد ،نیس��ت .در عین حال در فرصت پنجماههای که از سال 96
سپری کردهایم ،فضای سیاسی انتخابات و دوقطبیهای جنجالی
آن و دامنهدار ش��دن این دوقطبیها حتی پس از اتمام انتخابات،
مان��ع از توجه ب��ه اولویتهای اصل��ی جامعه خصوص��اً در حوزه
«معیشت» و «اقتصاد» شد.
با تأس��ف باید گفت عم ً
ال فرصته��ای طالیی کار برای مردم
ش��تابان در حال گ��ذر اس��ت و جدالهای کمارزش سیاس��ی و
مسئلهسازیهایی که اولویت مردم نیست در کانون توجه رسانهها
و نخب��گان قرار گرفت��ه و در مقابل این آحاد جامعه هس��تند که
ب��ا تلخکامی به حاش��یه رفتن مطالباتش��ان را مینگرند .در این
ش��رایط وضعیت آینده از دو حال خارج نیس��ت؛ یا آنکه با تثبیت
دولت دوازدهم ،عزم راس��خی در پاستورنشینان برای پاسخ مثبت
به رأی اعتماد ملت شکل گرفته و مردم نیز کار و تالش مسئوالن
را برای حل مشکالت جامعه حس خواهند کرد ،این حالت ،حالتی
مطلوب و مورد حمایت همه س�لایق سیاس��ی و اجتماعی است و
قطعاً همه طیفها از این روحیه حمایت خواهند کرد.
ام��ا اگ��ر وضعیت اس��فبار کنون��ی ادامه یابد و ب��ه جای حل
مش��کالت جامعه ،حاشیهس��ازیهای کمارزش ،مسئلهسازیهای
بیهوده و مشغولسازی افکار عمومی دنبال شود ،شاهد پیامدهای
تلخی خواهیم بود که دود آن در چش��م همه و خصوصاً مسئوالن
اجرایی خواهد رفت .تجربه چند دهه از عمر نظام اسالمی و دهها
انتخابات گوناگون نش��ان میدهد ک��ه مردم هیچگاه در اعتماد به
هیچ مس��ئولی ،چک س��فید امضا به او ندادهاند و حمایت عمومی
و ملی تا زمانی اس��ت که توجه مسئوالن به مطالبات واقعی مردم
باش��د .به همین منوال میتوان ادعا ک��رد ارزیابی کارنامه کابینه
دوازدهم در توجه به «تولید و اش��تغال» ش��اخصی مناسب برای
پیشبینی تحوالت آینده کشور خواهد بود.

 اثر پنجم تقویت تولید ملی ،افزایش اش�تغال
ودرآم�دخواه�دب�ود

یکی از نیازمندیهای تولید ،نیروی کار است ،و میتوان
با تقویت تولید ملی ش��رایط را برای استخدام تعداد بیشتر
نی��روی کار فراه��م کرد و این کار موج��ب کاهش بیکاری
میش��ود .همچنین اگر تقوی��ت تولید مل��ی باعث تقویت
س��ودآوری در بخش تولید ش��ود ،منجر به افزایش درآمد
کس��انی خواهد ش��د که هماکنون در بخش تولید مشغول
به فعالیت هس��تند .افزایش اشتغال و افزایش درآمد یعنی
افزای��ش رفاه ،پ��س بهطور کل��ی تقویت تولی��د ملی رفاه
تولیدکنن��ده و تم��ام افرادی را که مش��غول ب��ه امر تولید
هس��تند افزایش خواهد داد.

 اثر شش�م ،افزایش درآمدهای دولت اس�ت

دول��ت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد.
وابس��تگی بس��یار زیاد درآمد دولته��ای مختلف به نفت
باعث ش��د که تحریمهای نفتی فشار نسبتاً قابلتوجهی را
به اقتصاد ایران وارد کند .اگر اقتصاد ایران بتواند به صورت
قابلتوجهی تولید ملی را افزایش دهد ،بودجه دولت تقریباً
از نف��ت جدا میش��ود و از طری��ق مالیاتهایی که مربوط
به تولید اس��ت ،درآمدهای دولت تأمین میشود .در ایران
چن��د مالیات مهم وجود دارد که به تولید مرتبط هس��تند:
مالیات بر درآمد ،که طبیعتاً مربوط به کس��انی میشود که
درآمدی کس��ب میکنند و بخ��ش زیادی از نیروی کار که
در بخش تولید فعال هس��تند؛ بنابرای��ن افزایش تولید که
باعث افزایش درآمد میشود ،درآمدهای مالیاتی مربوط به
درآمد را در کش��ور افزایش میدهد
مالی��ات بر س��ود وجود دارد که آن هم ب��ه بخش تولید
مرتبط میش��ود؛ وقت��ی تولید ملی افزای��ش پیدا میکند
مقدار س��ود بیشتر میش��ود و مالیات بر سود هم افزایش
پی��دا میکن��د .مالی��ات ب��ر ارزشاف��زوده ک��ه درواقع از
مصرفکنن��ده ام��ا از کان��ال تولید گرفته میش��ود ،یعنی
تولیدکنن��ده ،مبلغی را به قیمت کاال ب��ه عنوان مالیات بر
ارزشافزوده اضافه ک��رده و از مصرفکننده اخذ میکند و
به س��ازمان مالیاتی که همان دولت است پرداخت میکند.
پس اینجا اگر مقدار تولی��د افزایش پیدا کند ،چون مقدار
ف��روش افزایش پیدا میکن��د ،درآمده��ای مالیاتی دولت
افزای��شپی��دامیکن��د.

به دلیل فارغالتحصیلی خیل عظیمی از جمعیت جوان و تحصیلکرده
در دههی  ۹۰به بازار کار ،میتوان اولویت اصلی مشکالت اقتصادی کشور
در دهه ج��اری را بیکاری دانشآموختگان دانش��گاهی دانس��ت .طبق
آمارهای رس��می اگرچه نرخ بیکاری در کل کشور وضعیت وخیمی ندارد
اما آنچه نگران کننده است ،ترکیب بیکاران است بطوریکه درصد بیکاران
دارای مدرک دانشگاهی به بیش از بیست درصد رسیده است.

   مواردی که در سیاست های کلی اشتغال بر آن تأکید
شده است

سیاستهای کلی اش��تغال که در تیرماه  ۱۳۹۰ابالغ شد ،درصدد بود
قبل از بحرانی شدن اوضاع بیکاری در کشور بسترهای الزم از جهت اسناد
باالدس��تی را در این حوزه تأمین نماید .در این سیاستها مجموعهای از
تدابیر در جهت ایجاد اش��تغال پایدار در کش��ور و حل معضل بیکاری از
ابعاد مختلف مورد توجه و تأکید بوده اس��ت .از یکس��و تالش ش��ده است
تا سیاس��ت کلی در جهت حل مش��کالت ساختاری بازار کار و اشتغال در
کش��ور قرار گیرد ،چنانچه بندهای چهارم تا هشتم بدان پرداخته و آن را
از طریق اصالح نظام اطالعات بازار کار ،بهبود محیط کسبوکار ،توجه به
تعامالت بینالمللی در جذب فنآوری ،سرمایه و ...و درنهایت ثباتبخشی
به سیاس��تگذاری اقتصادی دولت در جهت حمایت از اشتغال ببیند و از
سوی دیگر افقهای اشتغال در دهههای آینده از منظر اقتصاد دانشبنیان
مدنظر قرار گرفته اس��ت(بند س��وم و دهم) چراکه پیشبینی میش��ود
تحوالت بازارهای کار و اشتغال در دنیا همانند دهههای اخیر در دهههای
آتی نیز در زمینههای دانشبنیان ش��تاب گی��رد؛ ضمن اینکه حمایت از
نیروی کار در این سیاس��تها در قالب عدالتی فرآیندی مدنظر بوده است
ت��ا اوالً از جهت خُ ردی نیروی کار موجود در قالب افزایش توانمندیها در
جهت دسترس��ی به اشتغال پایدار پشتیبانی گردد(بند )۱۱و دستمزدها
متناسب با بهرهوری نیروی کار تنظیم شود(بند  )۱۳و ثانیاً از جهت کالن
گامهایی در جهت ایجاد توازن در ایجاد اشتغال در کشور و رفع مشکالت
مناطق دارای نرخهای بیکاری باال برداش��ته شود( .بند  )۱۲آنچه در این
میان ش��ایان توجه اس��ت ،امعان نظر و تأکید این سیاس��تها بر یکی از
حلقههای مفقودی سیاس��تگذاری در بازار کار و اشتغال کشور در اولین
بند از سیاس��ت ابالغی اس��ت .آنچه معموالً اقتصاددانان و صاحبنظران
بازار کار در آسیبشناس��ی و ارائه پیشنهادات سیاستی در ایجاد اشتغال
و اصالح این حوزه مطرح میکنند بیش��تر بر اصالح محیط کس��بوکار و
ی و ورود فنآوری و ...اس��توار
ایجاد ظرفیتهای جدید با س��رمایهگذار 
اس��ت و معموالً با غفلت از این موضوع همراه است که بخشی از مشکالت
س��اختاری در حوزه کار و اش��تغال در کش��ور ما فرهنگی است که بدون
اصالح آن ممکن اس��ت س��ایر سیاس��تگذاریها نیز به نتیجه مطلوب
نرس��د .فرهنگ کار و تولید و آنچه امروزه بهعنوان یکی از کلیدهای حل
معضل بیکاری در دنیا بدان توجه میش��ود یعنی کارآفرینی از یکس��و و
فرهنگ مصرف و اس��تفاده از تولیدات داخلی از سوی دیگر که بهصورت
مکمل میتوانند نتایج عمیقی بر بازار کار و فضای تولیدی کشور بگذارند،
بهصورت برجس��ته و در صدر سیاستهای کلی اشتغال مورد تأکید قرار
گرفته است.

   جایگاه و اهمیت کار در فرهنگ اسالمی

ای��ن فرهنگ چنانچه بر پای��ه الیههای عمیق اعتق��ادی و ارزشهای
دینی اس��توار ش��ود میتواند اثرات ش��گرفی نهتنها بر حوزه کار و تولید
بلکه بر کل اقتصاد ایران داش��ته باش��د .چنانچه کار از منظر اس�لامی و
مبتنی بر ارزشهای دینی تحقق رسالت انسان در زندگی دنیوی و انجام
مس��ئولیت الهی خویش است .خداوند متعال در مقابل نعمتهای الهی و
اس��تعدادهایی که بهطور خاص به انسان داده است ،وظایفی را بر دوش او
گذارده که تنها راه تحقق این تکالیف و مسئولیتهای الهی انسان در این
کره خاکی ،کار و فعالیت اس��ت .برخ�لاف تصور رایج در غرب ،در دیدگاه
اسالمی عنصر کار ،ب ِد الجرم نیست که تنها زمانی که نیازمندی به درآمد
احس��اس ش��ود ،الزم گردد .بلکه تنها راه تحقق وظیفه و نقش آدمی در

اصل مهم در حل مشکل بیکاری
پیرامون فرهنگ تولید و اشتغال در سیاستهای کلی اشتغال

حیات (خلیفة اللهی) ،کار فکری و بدنی است .بدون کار ،وجود انسان مفید
نخواهد بود؛ چراکه بیکار با جهان اطراف خود ارتباط ،تعامل و پیوند برقرار
نمیکن��د و نقش و وظیفه او بدون کار تحقق نمییابد .در این دیدگاه کار
را میتوان ادای حقی دانست که اجتماع بر گردن انسان دارد؛ چراکه یک
فرد هر چه را که مصرف میکند ،محصول کار دیگران بوده و در اثر تعامل
و تشریکمس��اعی با سایر انسانها شکلگرفته اس��ت؛ لذا به هر بهانهای
که بخواهد از زیر بار کار ش��انه خالی کند ،سنگینی بار او بر دوش دیگران
قرار خواهد گرفت ،بدون اینکه او نیز کوچکترین س��نگینی از دیگران بر
دوش گرفته باش��د.بنابراین نفس کار یک وظیفه است و بیکارى ممنوع و
خالف وظیفه ش��مرده مىشود.اگرچه معمو الً سرمایه و سرمایهگذاری را
عامل پیشرفت میدانند ولی اگر همه سرمایههای عالم را هم جمع کنند،
چنانچه عنصر کار در کنار آن نباشد ،همه نیازهای انسان بر زمین میماند.
پول را نه میش��ود خورد ،نه میشود پوشید ،نه میشود استفاده کرد .آن
چیزی که از ثروت انس��انها و نعمتهای روی زمین ،نیازهای انس��ان را
تأمین میکند ،عنصر کار است .در فرهنگ دینی ،اسالم استقالل ،عزت و
اقتدار اجتماع مس��لمین را اصل میداند و در مقابل از همه امور و مسائلی
که به نحوی به این عزتمندی لطمه زده و مسلمانان را وابسته و زیردست
دیگران نماید ،مانند غلبه سس��تی و تنبلی در زمینه کار و فعالیت دستور
به پرهیز داده است .همانطور که در عرصه فردی انسانی که کار میکند،
در تأمین احتیاجات خود به دیگران بهصورت یکطرفه وابس��ته نیست و
بهراحتی میتوان��د از طریق مبادله حاصل کارش ،نیازهای مختلف خود

را برط��رف نماید ،در عرصه اجتماعی نیز تا وقتیکه هر قوم ،گروه یا ملّت
اهل کار و تالش باش��ند ،برای تأمین نیازهای خود به دیگران وابس��تگی
یکطرفه نخواهند داش��ت؛ لذا عزت ملتى که داراى اس��تقالل است ،جز
بهوس��یلهی کار به دس��ت نخواهد آمد .ازاینجهت اس��ت که در فرهنگ
دینی ما کار عبادت شمرده شده است و لذا اگر عموم جامعه به کار بهعنوان
ی��ک عبادت بنگرند ،در این صورت وضعیت آن اجتماع ازنظر پیش��رفت
اقتصادی دگرگون خواهد شد.

   چه باید کرد؟

آنچه اشاره شد تنها پارهای از تفاوتهای نگرشی فرهنگ اسالمی به کار
و فعالیت اقتصادی است و الزم است نقشه مفهومی گسترده آن مطابق با
بند اول سیاستهای کلی اشتغال استخراج و با بهرهگیری از نظام آموزشی
و تبلیغی کشور بهصورت اثرگذار و عمیق ترویج گردد و در این میان نقش
آموزشوپ��رورش و صداوس��یما در ترویج فرهن��گ کار و تولید مبتنی بر
ارزشهای اس�لامی و ملی متمایز است .در سند تحول آموزشوپرورش
با عنایت به اهمیت موضوع یکی از اهداف کالن س��احت تربیت اقتصادی
و حرفهای تعریف ش��ده و در آن از نظام تعلیم و تربیت خواسته شده است
که نس��ل آیندهساز کش��ور را بهگونهای تربیت کند که« :با درک مفاهیم
اقتصادی در چارچوب نظام معیار اس�لامی از طریق کار و تالش و روحیه
انقالب��ی و جه��ادی ،کارآفرینی ،قناعت و انضب��اط مالی ،مصرف بهینه و
دوری از اس��راف و تبذی��ر و با رعایت وجدان ،عدال��ت و انصاف در روابط با
دیگ��ران در فعالیتهای اقتصادی در مقی��اس خانوادگی ،ملی و جهانی

مش��ارکت مینمایند» همچنین« :دارای حداقل یک مهارت مفید برای
تأمین معاش حالل باشند بهگونهای که در صورت جدایی از نظام رسمی
تعلیم و تربیت در هر مرحله ،توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را
داشته باشند» پیادهسازی این هدف که منطبق بر مطالب پیشگفته است
ایجاب میکند که تغییری بنیادین نیز در محتوای آموزش��ی نظام تربیت
رسمی و نیز محتوای برنامههای رسانهای در نظام تربیت غیررسمی داده
ش��ود تا اینکه نس��لی تربیت گردد که در چارچوب نظام معیار اسالمی به
عنص��ر کار و تالش بنگرد و با لحاظ عقای��د ،اخالقیات و احکام اقتصادی
دینی ،مش��ارکتی س��ازنده در فعالیتهای اقتصادی داشته باشد؛ ضمن
اینک��ه درمجموع حرفهای بیاموزد و یا بهعن��وان یک عنصر کارآفرین در
نظام اقتصادی کشور خلق ارزش نماید .چنین محتوایی برای دیگر اقشار
جامعه که از تربیت عمومی رس��می نیز گذشتهاند میتواند در قالبهای
مختلفی بهصورت غیررس��می ارائه شود به شرطی که اهمیت و ضرورت
آن و نیز اثرگذاریاش بر نتایج فعالیتها احس��اس ش��ود .برای مثال در
دورههای ضمن خدمت کارکنان دستگاههای مختلف چنین مؤلفههای
فرهنگ اقتصادی گنجانده ش��ده و محتوای جذابی برای آن تدارک شود،
در برنامهسازی رسان ه ملی بر این عناصر تأکید گردد و تقدیری شایسته از
فعالین عرصه فرهنگسازی کار ،تولید و کارآفرینی در کشور به عمل آید.
انتظار میرود بر اس��اس این بند از سیاستهای کلی اشتغال ،طراحی
مناسبی متناسب با مخاطبین مختلف صورت گرفته و در قالب ابزارهای
ی اثرگذار بهسرعت اجرایی گردد.
مختلف فرهنگ 
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مبارزه با قاچاق و فساد
که اغلب افراد ،در همان ابتدا ترجیح بدهند که چشم بر فسادی
که در بیمارس��تان یا ش��رکت یا نهادش��ان رخ میدهد ببندند.
در این ش��رایط است که کش��ورهای دنیا قوانین محکمی برای
حمایت از افشاگران فساد در سازمانها وضع میکنند.

وقتی از مقابله با فساد حرف میزنیم ،معموال دستگیری
و برخورد با متخلفان و یا ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی
قوی به ذهن متبادر میشود .گاهی هم به این فکر میکنیم
که در طراحی ساز و کارها یا نحوه ارجاع امور در ادارات و
یا ش�رکتها ،ترتیباتی طراحی شود که امکان ایجاد فساد
به حداقل برس�د .جالب آن اس�ت که همه ای�ن روشها ،
کمترین تاثیر را در ریشه کنی فساد دارد.

 دو سطح حمایت قانونی از افشاگران

ای��ن قوانی��ن به طور معمول دو س��طح از حمایت را ش��امل
میش��ود .سطح اول آن است که کارفرما ،امکان اخراج یا اعمال
فشار بر فرد افشاگر را ندارد .یعنی افرادی که تخلفی را مشاهده
و مدارک اولیه کافی ب��رای توصیف آن تخلف به مراجع دارند،
در صورت انجام این کار نباید با هیچ محدودیت ش��غلی مواجه
ش��وند .سطح دیگر هم تشویق سوت زنان است .به طور معمول
در جهان ،درصدی از ارزش فساد کشف شده و جرایم اخذشده
از متخل��ف به افش��اگر تعلق میگی��رد .مث�لا در پروندهای در
آمریکا ،یکی از شرکت خدمات پزشکی به خاطر پرداخت رشوه
و همچنین تجویز غیرضروری آزمایشهای تش��خیصی ،نزدیک
ب��ه  800میلیون دالر جریمه ش��د و از ای��ن مبلغ حدود 150
میلیون دالر به س��وت زنان رسید .طبق قوانین مختلف حمایت
از س��وت زنان معموال  15تا  30درصد ارزش فساد کشف شده
به افشاگر تعلق میگیرد .وضع پاداش برای افشای فساد (سطح
دوم حمایت) در برخی موارد منجر به این ش��ده است که افراد
حاضر در گروههای فساد ،به جای همکاری ،ترجیح بدهند فساد
را افش��ا کنند و از جوایز آن بهره مند ش��وند! مثال یک کارمند
بانک در صورت س��کوت در برابر تخلف مدی��ران ،احتماال یک
پاداش جزئی دریافت میکند اما در صورت افشای آن میتواند
صاحب مبالغ چندین میلیونی شود .این مثالها به خوبی نشان
میدهد که وضع قوانین سوت زنی بهترین ابزار برای  -1کشف
فساد و  -2پیشگیری از آن است.

طبق برخی بررس��یها و نظرسنجیهای انجام شده ،فقط 9
درص��د از مدیران و صاحب نظ��ران معتقد به کارایی روشهای
بازرس��ی و نظارتی خارجی در کنترل فس��اد ب��وده اند .برخی
دیگر از تخمینها هم نش��ان میدهد که اعمال تمام روشهای
نظارت��ی (اعم از نظارت داخلی یا ایجاد س��از و کارهای نظارتی
خارج از نهاد یا سازمان) منجر به کشف فقط  45درصد فسادها
شده است .جالب است که در همه این بررسیها بر نقش موثر
س��وت زنی( )whistleblowingیا همان «افشاگری افراد یا
کارکنان در یک سازمان یا شرکت» علیه فساد داخلی آن تاکید
جدی شده است.

 چرا سوت زنی یا افش�اگری کارآمدترین روش
مقابله با فساد است؟

دلیل کارآمدی این روش هم روش��ن اس��ت؛ افراد درون یک
نه��اد یا ش��رکت بهتر از هر فرد دیگ��ری از جزئیات موضوعات
باخبر میشوند .مثال فرض کنید که یک پزشک یا یک مجموعه
درمان��ی ،برای درمان بیمار داروها ی��ا آزمایشهای اضافی و یا
جراحیهای ب��ی مورد تجویز کند تا درآمد خ��ود یا داروخانه
و آزمایش��گاه مرتب��ط با خ��ودش را افزایش دهد .آیا کس��انی
خارج از صنف پزش��کی قادر به تش��خیص این تخلف خواهند
ب��ود؟ جالب اس��ت که این ن��وع تخلفات در آمری��کا و با وجود
اعمال نظارتهای داخلی و خارجی قوی ،بس��یار مشاهده شده
است .جالب تر آنکه کشف این نوع فسادها هم عمدتا با سوت
زنی و گزارشهای پزش��کان یا متخصصان داخل بیمارستانها
و مراکز بهداش��تی انجام ش��ده اس��ت .چرا ک��ه آنها به خوبی
میتوانند تجویزهای غیرمس��ئوالنه را تشخیص دهند و مدارک
کافی برای اثبات تخلف فراهم آورند .کش��ف تخلف یک شرکت
غذای��ی یا دارویی در رعایت اس��تانداردها یا تخلف بانکها در
نحوه پرداخت تس��هیالت هم همینگونه اس��ت .فعاالن درونی
بیمارس��تان یا ش��رکت یا بانک ،بهتر از هر ناظر یا بازرسی این
تخلفات را کش��ف میکنند .اگرچه افشاگری علیه این تخلفات
باید به عنوان وظیفه شرعی و انسانی تلقی شود اما تجربه نشان
داده است که فراهم آوردن حمایتهای قانونی از افشاگران برای
اقدام به افشاگری ضروری است.

 در انتظار قوانین قوی حمایتی

 چرا حمایت از افشاگران ضروری است؟

واقعیت این اس��ت که افش��اگر یک فس��اد خود را در معرض
فشارها و آسیبهای جدی میبیند .در مثال پزشکی باال ،ممکن
اس��ت فرد به سرعت از بیمارستان اخراج شود و دسترسی او به
اطالعات و مدارک الزم برای اثبات ادعاها و افش��اگریها قطع
ش��ود .عالوه بر آن معموال فرایندهای بررس��ی تخلفات زمانبر
اس��ت و ممکن است فرد افشاگر ،به مدت طوالنی بیکار بماند و
حتی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد .حتی اگر فرد اخراج نشود،
فش��ارهای روانی ناش��ی از برچس��ب زنیهایی چون جاسوس،
خبرچین و خائن فرد افش��اگر را دچار مشکالت فراوان میکند.
به این مسائل ،خوف و رجای فرد در مورد کیفیت رسیدگی به

درباره «سوت زدن» در گوش مفسدان

تخلف گزارش ش��ده و اثبات آن را هم باید اضافه کرد؛ افش��اگر
ای��ن ترس را دارد که ش��رکتهای بزرگ ب��ا به خدمت گرفتن
وکالی حرفه ای ،از بین بردن مدارک و ترفندهای دیگر ،دست

مراجع قضایی را برای اثبات نهایی فس��اد گزارش شده ببندند.
در این حالت فرد گزارش��گر نه تنها شغل فعلی خود را از دست
میدهد ،بلکه احتمال استخدامش در جای دیگر هم بسیار کم

با فساد مبارزه کنید
یکی از بندهای مهم سیاس��تهای کلّی اقتصاد مقاومتی،
ناظر به مبارزه با مفاس��د اقتصادی اس��ت .در این بند چنین
تأکی��د شدهاس��ت« :شفافس��ازی اقتصاد و سالمس��ازی آن
و جلوگی��ری از اقدام��ات ،ف ّعالیتها و زمینههای فس��ادزا در
حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و »...؛ این بند با فرمان هش��ت
(مدظلّه) در زمین��ه مبارزه با
م��ادهای رهب��ر معظم انق�لاب ّ
مفاسد اقتصادی نیز مرتبط است.
بدیهی اس��ت که نس��ل جوان جویای عدالت باید نس��بت
حس��اس باش��د و این امر مهم را مطالبه
به مبارزه با مفاس��د ّ
کند .رهبر ّ
(مدظلّه) نیز در اینباره میفرمایند:
معظم انقالب ّ
«مس��ابقۀ رفاه ميان مسئوالن ،بياعتنائي به گسترش شكاف
طبقاتي در ذهن و عمل برنامهريزان ،ثروتهاي س��ر برآورده
در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودند ،هزينه كردن اموال
عمومي در اقدامهاي بدون ا ّولويت و به طريق ا ّولي در كارهاي
صرفاً تشريفاتي ،ميدان دادن به عناصري كه زرنگي و پررويي
آن��ان همۀ گلوگاههاي اقتصادي را به روي آنان ميگش��ايد و
خالصه پديدة بس��يار خطرناك انبوه ش��دن ثروت در دست
كس��اني كه آمادگي دارند آن را هزين ه كسب قدرت سياسي
كنند و البته با تكيه بر آن قدرت سياس��ي اضعاف آنچه را كه
هزينه كردهان��د گرد ميآورند؛ اينه��ا و امثال آن نقطههاي
اس��تفهامبرانگيزي است كه هر جوان معتقد به عدل اسالمي
متوجه مييابد و از كس��اني كه
ذه��ن و دل خ��ود را ب��ه آن
ّ
مظنون به چنين تخلفاتي ش��ناخته ميشوند پاسخ ميطلبد
و همچنين در كنار آن از دولت و مجلس و دس��تگاه قضائي،
عملكرد قاطعانه براي ريش��هكن كردن اين فسادها را مطالبه
ميكند»
در این نوش��تار سعی خواهد شد به آسیبهای عدم اهتمام
جدی برای مبارزه با مفاس��د اشاره شود .بدیهی است توجه و
ّ
د ّقت در این آسیبها منجر به مطالبه بیش از پیش مبارزه و
جدی با مفاس��د خواهد شد .پیش از هر کار الزم است
مقابله ّ
تعریف مشخصی از مفاسد ارائه شود.
فس��اد يعني اينكه كساني با زرنگي ،قانونداني ،زبان چرب
و ن��رم و چهرۀ حقبهجانب ،از بيتالمال سوءاس��تفاده بکنند
و وضعیت مالی خود را رش��د دهن��د .بنابراین مواردی مانند
اخذ رشوه ،دادن امتیازهای خوب به اشخاص خاص ،مصادره
امکان��ات عموم��ی به نفع خوی��ش ،سوءاس��تفاده از مناقصه
و تج��ارت خارج��ی در راس��تای منافع ش��خصی از مصادیق
فس��اد اقتصادی به حس��اب میآید .البته اشتباهات جزئی و
غیرعمدی را نباید با مفاس��د یکس��ان دانست و برخورد با هر
یک از آنها باید متناس��ب با همان ش��رایط ص��ورت پذیرد.
جدی و نمایشی با فساد میتواند آثار
آس��یبهای مبارزه غیر ّ
نامطلوب زیر را به دنبال داشته باشد:

 تغيير تعريف زندگي مطلوب

برخی مردم و خصوصاً جوانان با مش��اهده زندگی کس��انی
که از را ه فس��اد به درآمدهای کالن و زندگی اش��رافی دست
یافتهان��د ،با چش��م حس��رت به آنه��ا نگاه میکنن��د.آنها
میپندارند که دس��ت یافتن به چنین س��طحی از امکانات و
وسایل از طریق عا ّدی شکل گرفتهاست ،لذا سطح انتظارات و
تو ّق��عآنها بصورت غیر معقول و غیر متعارف افزایش خواهد

این س��ؤال به ذهن میرسد این است که بخشی از مسئولین
اقتصادی دچار فساد شدهاند یا ساختارهای اقتصادی موجود،
جدی برای مبارزه با مفاسد را ندارند .هر دو پاسخ
عزم و توان ّ
منجر به خدش��هدار ش��دن اعتماد به بخش��ی از مسئولین و
س��اختارهای اقتصادی کشور خواهد شد و ایدۀ «قدرت برای
ثروت و ثروت برای قدرت» را در ذهن تقویت خواهد کرد .این
ایده با فرضیه «قدرت و ثروت عمومی برای خدمت به مردم»
جدی خواهد داش��ت و آثار آن بص��ورت عقبافتادگی
تقابل ّ
عمران کش��ور ،کاهش رفاه عمومی و مانن��د آن بروز خواهد
یافت و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

 زمينهساز فسادهاي ديگر

یافت و این مس��ئله به نوب��ه خود منجر ب��ه افزایش حرص،
طمع ،دنیا دوس��تی و  ...خواهد ش��د و انس��ان را ازآرمانها
و اه��داف اصلی زندگی باز خواهد داش��ت .ب��ه عبارت دیگر،
در صورت بیتوجهی به مفاس��د ،زندگی مفس��دین به عنوان
الگ��و در جامع��ه مط��رح خواهد ش��د و اف��راد ظاهربین نیز
زندگی مطلوب را بر همان اس��اس تعریف و پیگیری خواهند
کرد.

 کاه�ش رغبت و د ّقت ب�راي ف ّعاليت اقتصادي
سالم

زمانی که دس��تیافتن به ثروته��ای کالن و عظیم از راه
فس��اد امکانپذیر باش��د ،رغبت دیگران برای به دستآوردن
رزق حالل و فعالیت اقتصادی س��الم با مش��کل روبرو خواهد
شد .تأثیر این مسئله ب ه گونهای است که ممکن است برخی،
از فعالیت اقتصادی سالم دست بردارند و به فساد رویآورند؛
جدی و س��خت را از دست
برخی دیگر ،انگیزه الزم برای کار ّ
بدهند؛ برخی دیگر ،س��ختگیری الزم برای کسب رزق حالل
را انجام ندهن��د؛ برخی ،س��رمایهگذاری در فضای اقتصادی
موج��ود را ناامن تلق��ی کنند و مانند این م��وارد .تمامی این
مشکالت باعث خواهد شد که انگیزه افراد برای بهدستآوردن
همت خود کاهش یابد و در نتیجه،
رزق حالل از راه تالش و ّ
رغب��ت و د ّق��ت الزم ب��رای فعالی��ت اقتصادی را از دس��ت
بدهند.

 خدش�هپذيري اعتم�اد به مس�ئولين و س�اختار
اقتصادي

در صورتیکه بروز فس��اد اقتصادی در کشور ،امری شایع و
چش��مگیر شود ،مردم در اندیشه فرو خواهند رفت که چگونه
این فسادها شکل گرفتهاست؟ اولین پاسخی که در مواجهه با

انس��ان ،ارگان ،نهاد ،س��ازمان و بطور کلّی هر ش��خص یا
مجموع��های که به فس��اد اقتصادی آلوده ش��ود ،در معرض
گرفتاری در س��ایر فسادها نیز هس��ت .مقدمه و مؤخره فساد
اقتصادی با فساد همراه اس��ت یا حداقل زمینهساز آن است.
بهعبارت دیگرُ ،مفس��د اقتصادی برای دستیافتن به اهداف
خود باید فس��ادهای دیگری را انجامده��د .همچنین زمانی
که به اه��داف خویش رس��ید ،زمینه برای فس��ادهای دیگر
فراه��م میش��ود؛ بطور مثال ممکن اس��ت مفس��د اقتصادی
ک��ه درصدد مصادره ک��ردن یک تجارت خارجی پُر س��ود و
عدهای رش��وه دهد
بزرگ به نفع خویش اس��ت ،ابتدا باید به ّ
و در پای��ان کار نیز باید بخش��ی از مناف��ع تجارت را به آنها
واگذارد.
مقدمه فس��ادهای غیراقتصادی
گاهی نیز فس��اد اقتصادیّ ،
میش��ود؛ بطور مثال ممکن اس��ت کس��ی که غرق در ثروت
و امکان��ات و تجهی��زات ش��ود ،بخش��ی از ث��روت و دارایی
خود را برای مفاس��د اخالقی و فرو نش��اندن ش��هوت خویش
ب��کار گیرد .افزون بر موارد اشارهش��ده ،مفس��د اقتصادی در
مس��یر دس��تیابی به اهداف خویش ،دیگران را نیز به فس��اد
آلوده میکند و انس��انهای غیر عمیق و دنیاگرا را به فس��اد
میکش��اند .در نتیجه ،مبارزه نکردن با فساد اقتصادی ،باعث
ایجاد یک جریان آلوده میشود .گسترش این جریان میتواند
از منظر نوع فس��اد یا تعداد مفسدین صورت پذیرد .به عبارت
دیگر ،گاهی فساد اقتصادی باعث ایجاد و افزایش مفاسد غیر
اقتصادی میش��ود .عالوه بر اینکه مفس��د اقتصادی میتواند
کمیت و کیفیت فساد
انس��انهای دیگر را نیز فاس��د کند و ّ
اقتصادی را رشد دهد.

 ايجاد اختالف طبقاتي غيرمنطقي و تشديد آن

عدهای در جامع��ه دائماً از
در صورتیک��ه ث��روت و دارایی ّ
طری��ق مفاس��د افزایش یاب��د ،بخ��ش دیگ��ری از جامعه با
محرومیتها یا کمبود امکانات روبرو خواهند شد .این مسئله
باعث بروز ش��کاف طبقاتی و افزایش آن خواهد ش��د و ادامه
جدی روبرو خواهد
زندگ��ی محرومین جامعه را با مش��کالت ّ
ک��رد .همچنین میتواند طبقه مر ّفه بیدرد و بیمس��ئولیتی
را ش��کل دهد که توان مقاومت در برابر کوچکترین مشکالت
کش��ور را نداشته باش��ند و به راحتی به ابزار و عناصر دشمن
تبدیل ش��وند .ای��ن طبقه ،نه تنها در ّ
حل مش��کالت دیگران
کمک نخواهند کرد ،بلکه مش��کالت جدید و بیش��تری برای
کشور ایجاد خواهند کرد.

اس��ت .اگر هم فرد خوداشتغال باش��د (مثل پزشکی که مطب
شخصی دارد) ممکن است با فشارها و محدودیتهای صنفی و
فضاس��ازیهای تبلیغاتی مواجه شود .همه اینها باعث میشود

موضوع مقابله با فساد مدتهاست که مورد توجه ارکان نظام
قرار گرفته اس��ت .طی دو دهه گذش��ته ،قوانین مختلفی مثل
قوانین ارتقای س�لامت اداری ،پیش��گیری و مقابله نظام مند با
فس��اد ،قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مقابله با قاچاق وضع
ش��ده اس��ت .عالوه بر آن نهادهای مختلفی چون ستاد مبارزه
با مفاس��د و قاچاق ایجاد ش��ده اس��ت .این قوانین و نهادها با
وجودتاثیر مثبتی که داش��ته ،نتوانس��ته اس��ت از دغدغههای
موجود برای ریش��ه کنی فس��اد بکاهد .ش��اید علت اصلی این
موضوع هم بی توجهی به مهمترین و کارآمدترین ابزار مبارزه با
فساد یعنی سوت زنی بوده است.
امید اس��ت مطالبات ایجاد ش��ده برای وضع قوانین حمایت
از افش��اگران ،زودت��ر ب��ه ثم��ر نشس��ته و طرحه��ای مطرح
در ق��وه مقنن��ه ب��ا اولویت بررس��ی ش��ده و تبدیل ب��ه قانون
شود.
البت��ه باید توجه کرد که وضع اینگونه قوانین ممکن اس��ت
عوارضی نیز داش��ته باش��د؛ مثال ممکن اس��ت گزارشهای بی
م��ورد یا حتی با انگیزههای سیاس��ی و ش��خصی داده ش��ود و
اختاللهایی در کار نهادها ایجاد کند .به همین خاطر الزم است
قوانین مربوط با دقت کافی نوشته شود و با استفاده از تجربیات
جهانی ،متونی قوی در حمایت از سوت زنی طراحی و تبدیل به
قانون ش��ود .ضمن اینکه برخی عوارض و سختیها در اجرای
اینگون��ه طرحها  ،هرگز نباید اصل آن را منتفی کند بلکه الزم
اس��ت حتی بعد از طراحی قانون قوی ،در دورههای کوتاه مورد
بازنگری و اصالح قرار گیرد تا با مرور زمان رشد یابد و کشور را
به یک ابزار کارآمد پیشگیری از فساد و مقابله با آن مجهز کند.
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گوشه ای از بدعهدی آمریکا
در کالم رهبر معظم انقالب
 بیانات در دیدار بسیجیان1395/09/03

یک جمله هم من در پایان عرایضم راجع به این مسائلی که
ما با این دولت مستکبر داریم عرض بکنیم .البتّه این دولتی که
بنا است بیاید که هنوز نیامده؛ حاال او هندوانهی دربسته است
و نمیدانیم حاال داخل آن چه در میآید ،ا ّما همین دولتی که
االن وجود دارد همین دولت کنونی در آمریکا -دارند برخالف
آنچه تع ّهد کردند و تصمیمگیری مشترک کردند و مسئولین
به م��ا آنوقت اعالم کردن��د ،عمل میکنند .م��ن اینجا الزم
متعددی کردند ،تخلّفهای
میدانم عرض بکنم اینها کارهای ّ
متع��ددی کردند ،یکی دو تا نیس��ت ،تازهترینش این تمدید
ّ
تحریم ده ساله است ،اگر این تحریم تمدید بشود ،قطعاً نقض
برجام اس��ت بدون تردید و بدانند جمهوری اسالمی حتماً در
مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.
حرف من در این زمینه به مس��ئولین و به مردم این اس��ت
که این توافق هس��تهای که اس��مش را گذاش��تهاند برجام،
نباید تبدیل بش��ود به یک وسیلهای برای فشار هرچند وقت
یکباری از س��وی دش��من به ملّت ایران و به کشور ما؛ یعنی
نباید اجازه بدهیم که این را وسیلهی فشار کنند.

 بیان�ات در دی�دار دانشآم�وزان و
دانشجویان1395/08/12

م��ن چقدر در ط��ول مذاکرات گفتم ک��ه اینها بدعهدند،
اینه��ا دروغگویند ،اینها پای حرفش��ان نمیایس��تند؛ حاال
مالحظ��ه میکنی��د! امروز آن کس��ی ک��ه دارد میگوید آنها
بدعهدند دیگر من فقط نیس��تم؛ مس��ئولین محترم کشور،
خود مذاکرهکنندگان ما که اینهمه زحمت کش��یدند ،یک
سال و خردهای مذاکره کردند ،رفتند ،نشستند ،برخاستند؛
ده روز ،پانزده روز ،بیس��ت روز خارج از کش��ور ،پش��ت میز
مذاکره با آنهمه زحمت ،عرق ریختند ،زحمت کش��یدند،
آنها دارند میگویند.
ا ّوالً طرف دروغگو اس��ت ،فریبگر اس��ت ،بدعهد اس��ت،
خنجرازپش��تبزن اس��ت ،در هم��ان حالی ک��ه دارد با یک
دس��ت دس��ت میدهد ،به قول خودش��ان یک مشت سنگ
در دس��ت دیگرش اس��ت که بزند به سر طرف مقابل .طرف،
اینجور آدمی اس��ت .ثانیاً آمریکا میخواهد مش��کالت ملّت
ایران را حل کند؟ خود آمریکا دچار بحران اس��ت؛ این را چرا
مهم قضاوتکنندهی
نمیگویند؟ این را همهی دستگاههای ّ
در اینگونه مس��ائل در دنیا ،حتّی خ��ود آمریکاییها دارند
میگویند .آمریکا دچار بحران است؛ بحران اقتصادی ،بحران
بینالمللی ،بحران سیاس��ی ،بحران اخالقی؛ خودش دچار
بحران است.

 بیان�ات در دی�دار اقش�ار مختل�ف
مردم1395/05/11

این تجربه برجام به ما نش��ان داد که ما در هیچ مس��ئلهای
نمیتوانی��م با آمریکا مثل یک طرف مورد اعتماد بنش��ینیم

صحبت کنیم .انس��ان گاهی با دش��من هم حرف میزند ا ّما
دش��منی که به حرف خودش پایبند باش��د و انس��ان بتواند
اعتم��اد کند که او به هر دلیلی زیر ق��ول خود و زیر تع ّهدات
خود نخواهد زد .با این دش��من میش��ود ح��رف هم زد ،بله؛
ا ّما وقتی ثابت ش��د که دشمن ،دشمن نابکار است ،دشمنی
اس��ت که در عمل ،از نقض عهد هیچ ابائی ندارد و نقض عهد
میکند ،بع��د هم وقتی میگوییم آقا چ��را نقض عهد کردی،
ب��از لبخند میزند ،باز زب��ان چرب و نرم را ب��از میکند و یک
ن نمیشود وارد مذاکره شد.
جوری توجیه میکند ،با این دشم 
اینکه بنده سالها است دائم تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره
نمیکنیم علّتش این اس��ت .این نشاندهندهی این است که
ت ما در این مس��ئله ،در مس��ائل مربوط به منطقه،
مش��کال 
در مس��ائل گوناگونی که داریم ،در مش��کالتی که با آمریکا و
امثال آمریکا داریم ،با مذاکره حل نمیشود؛ ما یک راهی باید
خودمان انتخاب بکنیم ،آن راهمان را برویم؛ بگذارید دشمن
دنبال شما بدود ،بگذارید دشمن دنبال شما بدود .مسئولین
سیاس��ی و دیپلماس��ی ما صریحاً میگویند که آمریکاییها
میخواهن��د همه چیز را بگیرند ،ا ّما هیچچیز ندهند! اگر یک
قدم شما عقب رفتی ،یک قدم جلو میآیند.
آمریکاییها ا ّدعا میکنند که میخواهند مشکالت منطقه
را حل بکنند ،ا ّما درواقع عکس این اس��ت؛ خودشان به وجود
آورندهی مش��کالت یا تشدیدکنندهی این مشکالتند؛ مانع
ّ
حل مش��کالتند .اگر دس��ت خود ملّتهای منطقه باشد حل
خواهند کرد مس��ائل را .ما باز هم دع��وت میکنیم دولتهای
اس�لامی را ،این دولتهای عربی که اطراف ما هس��تند ،اینها
باید بدانند آمریکا قابل اعتماد نیست ،آمریکا به اینها به چشم
ابزار نگاه میکند؛ ابزار حفظ رژیم صهیونیستی و حفظ خوی و
منافع استکباری خود آمریکا در منطقه .آمریکا درواقع اص ً
ال
هیچ عالقهای به اینها ندارد؛ از پولش��ان اس��تفاده میکند ،از
نیروی اینها برای مقاصد خودش استفاده میکند؛ برای اینکه
یک حفاظی درس��ت کند ،رژیم صهیونیستی را حفظ کند و
اهداف استکباری خودش را در منطقه نگه بدارد و حفظ کند.
این کاری است که اینها دارند میکنند.

 بیانات در دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن
کشور1395/01/18

عمده این اس��ت که ما به خودمان اتّکاء کنیم؛ اس��اس کار
این اس��ت .ما باید به خودمان اتّکاء کنیم؛ به دیگران نمیشود
اتّکاء کرد ،به بیگانگان نمیش��ود اتّکاء کرد ،نمیش��ود اعتماد
مکرر در دوران همین مذاکرات هس��تهای -ش��اید
کرد .من ّ
چهار پنج مرتبه یا بیش��تر -گفتم به آمریکاییها نمیش��ود
اعتم��اد ک��رد )۳(.حاال ه��م مالحظه میکنی��د و میبینید؛
حرفهایی ک��ه میزنند ،اظهاراتی که میکنند و عملکردی که
نشان میدهند ،کام ً
ال امضای آن حرفی است که بنده آنوقت
می��زدم؛ یعنی واقعاً نمیش��ود به اینها اعتماد ک��رد[ .الب ّته]

آمریکاییه��ا بهعنوان نماد بداخالقی و بداَدایی [هس��تند]
فقط آنها [هم] نیس��تند ،دیگرانی هم هستند که همینجور
بداَدا و بداخالق و بدرفتارند؛ باالخره نمیش��ود به آنها اعتماد
کرد .ما باید به خودمان اعتماد کنیم ،به خودمان تکیه کنیم
و بدانیم میتوانیم و بدانیم که خدای متعال هم کمک میکند.
امیرالمؤمنی��ن میفرمای��دَ :فلَ ّما َراَی ا ُ
هلل صِ د َقن��ا اَن َز َل َعلَی َنا
َّص��ر َو اَن َز َل ب ِ َع ُد ّ ِون َا ال َکبت؛( )۴وقتی ما صادقانه وارد میدان
الن َ
میشویم و حرکت میکنیم ،خدای متعال نصرت را به ما قطعاً
خواهد داد .خب زندگی فرازونشیب دارد؛ زندگی فردی هم
فرازونشیب دارد ،چه برسد به زندگی اجتماعی و زندگی یک
ملّت .یک جاهایی انس��ان دچار مشکل میشود ،یک جاهایی
دچار ناهنجاری و ش��رایط نامطلوب میش��ود ،یک جاهایی
هم انس��ان مواجه با گشایش میش��ود؛ همهجورش هست.
عمده این است که ما آن ّ
خط مستقیم را و صراط مستقیم را
انشاءاهلل دنبال کنیم و پیش برویم.

 نام�ه رهب�ر انقالب ب�ه رئیسجمه�ور درباره
الزامات اجرای برجام1394/07/29

از آنجا که پذیرش مذاکرات از س��وی ایران اساساً با هدف
لغ��و تحریمهای ظالمانهی اقتص��ادی و مالی صورت گرفته
اس��ت و اجرائی ش��دن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران
موکول گردیده ،الزم اس��ت تضمینهای قوی و کافی برای
جلوگی��ری از تخلّف طرفه��ای مقابل ،تدارک ش��ود ،که از
جملهی آن اعالم کتبی رئیسجمه��ور آمریکا و اتّحادیهی
اروپا مبنی بر لغو تحریمها اس��ت .در اعالم اتّحادیهی اروپا و
رئیسجمهور آمریکا ،باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی
برداشته شده است .هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار
تحریمها باقی خواهد ماند ،بهمنزلهی نقض برجام است.
از آنجا که پذیرش مذاکرات از س��وی ایران اساساً با هدف
لغ��و تحریمهای ظالمانهی اقتص��ادی و مالی صورت گرفته
اس��ت و اجرائی ش��دن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران
موکول گردیده ،الزم اس��ت تضمینهای قوی و کافی برای
جلوگی��ری از تخلّف طرفه��ای مقابل ،تدارک ش��ود ،که از
جملهی آن اعالم کتبی رئیسجمه��ور آمریکا و اتّحادیهی
اروپا مبنی بر لغو تحریمها اس��ت .در اعالم اتّحادیهی اروپا و
رئیسجمهور آمریکا ،باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی
برداشته شده است .هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار
تحریمها باقی خواهد ماند ،بهمنزلهی نقض برجام است.
وج��ود پیچیدگیها و ابهامها در مت��ن برجام و نیز گمان
نق��ض عهد و تخلّف��ات و فریبکاری در ط��رف مقابل بویژه
آمریکا ،ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوش��مند،
برای رصد پیش��رفت کارها و انجام تع ّه��دات طرف مقابل و
تحقق آنچه در باال بدان تصریح ش��ده اس��ت ،تشکیل شود.
امنیت ملّی
ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی ّ
تعیین و تصویب شود.

حفظ برجام به هر قیمتی تا کجا؟!
هستند که از نظر آنها نقض برجام تلقی شود؟ لذا همانطور که در
مطلب قبلیاش��اره شد توطئه اصلی آمریکا مثل همیشه این است
ت��ا ایران به برجام متعهد بماند اما خ��ود به هیچکدام از تعهداتش
پایبند نباشد.
چنانچه چند دقیقه بعد از تصویب قانون مادر تحریمها علیه ایران
در مجلس نمایندگان آمری��کا ،ترامپ در یک گردهمایی در ایالت
اوهای��و به ایران که به تمام تعهداتش عمل کرده ،هش��دار میدهد
باید به برجام پایبند باشد و تهدید میکند اگر ایران به تحریمهای
جدید واکنش نش��ان دهد با «عواقب بس��یار بسیار بزرگی» روبرو
خواهد ش��د!!! و بعد از این هشدار و تهدید ،رئیسجمهور در جلسه
هیئت دولت اعالم میکند «ما به برجام پایبند هس��تیم»! و دم از
صلح و دوستی با دشمن میزند!

 تناقض اول

قبل از امضای برجام آقایان ادعا داش��تند دیگران موجب اعمال
تحریمها بر کشور شدند و ما قهرمان رفع تحریمها و حل مشکالت
اقتصادی هستیم .اما گذشت زمان نشان داده نهتنها هیچ تحریمی
لغو و مشکلی از اقتصاد حل نشده ،بلکه بر شدت اعمال تحریمهای
جدید و مش��کالت اقتصادی نیز افزوده شده است  .کمااینکه باید
به یاد آوریم که تمام تحریمها و قطعنامههای قبلی س��ازمان ملل
علیه ملت نیز در دورانی اتفاق افتاد که آقای روحانی بهعنوان دبیر
ش��ورایعالی امنیت ملی ،مس��ئول تیم مذاکرهکننده هستهای در
دول��ت اصالحات بود و تحریمه��ای یکجانبه آمریکا و اروپا نیز بعد
از فتن��ه 88بهدلیل حضور همفکران و حامیان مدعی اصالحات در
وزارت خزانهداری آمریکا و اتحادیه اروپا و دادن اطالعات محرمانه
و س��ری کش��ور رخ داد .لذا ادع��ای اینکه دیگ��ران موجب اعمال
تحریمها بر کشور شدند و ما قهرمان رفع تحریمها هستیم ،ادعایی
ب��رای انحراف افکار عمومی و رس��یدن به ق��درت و نه حل واقعی
مشکالت کشور بود.

 تناقض دهم

دولت با انفعال و عقب نش��ینیهای متوهمانه خود در برابر نقض
مکرر برجام برای آمریکا انگیزه ایجاد کرده تا بدون ترس از هر گونه
واکنشی از س��وی ایران ،دس��ت به اعمال تحریمهای جدید بزند.
دولت با این موضع انفعالی نتوانسته و یا نخواسته آمریکا را بهعنوان
ناق��ض برجام در جه��ان معرفی کند و همین امر موجب ش��ده تا
آمریکاییها به فکر معرفی ایران بهعنوان ناقض برجام بیافتند.
برهمین اس��اس ترامپ تیمی را مامور ک��رده تا از خلل و فرج و
ابهامات برجام دستاویز حقوقی پیدا کنند تا در گزارش سه ماه بعد
وزارت امورخارجه آمریکا ،ایران بهعنوان ناقض برجام معرفی شود.
آنگونه که ب��اب کروکر رئیسکمیته خارجی س��نا و تدوینکننده
اصلی تحریمها علیه ایران گفته در مرحله بعد ترامپ درخواس��ت
بازدی��د از مراکز نظامی ای��ران را مطرح میکن��د و چنانچه ایران
نپذیرد ،بهعنوان ناقض برجام معرفی خواهد شد.مقدمه چینی برای
معرف��ی ایران بهعنوان ناقض برجام در نامه اخیر رکس تیلرس��ون
وزیر خارجه آمریکا به کنگره نیز کامال مشهود است.

 تناقض دوم

ابتدا آقایان در برابر نق��ض برجام و بدعهدیهای آمریکا عنوان
میکردن��د اینگونه اقدامات آمریکا ب��ا«روح برجام»منافات دارد و
«متن برج��ام» را نقض نکرده و اگر با متن برجام تناقض داش��ته
باشد ،واکنش نشان میدهیم!

 تناقض سوم

در مرحله بعد که بر میزان تحریمهای آمریکا افزوده شد و نقض
متن برجام آشکارتر شد ،برای توجیه «حفظ برجام به هر قیمتی»
ادعا کردند اگر«نقض فاحش برجام» صورت گیرد ،ما واکنش نشان
میدهیم!

 تناقض چهارم

ح��ال که ب��ه اذعان خود رس��انههای آمریکای��ی «نقض فاحش
برج��ام» با تصویب قانون مادر تحریمهای ایران آش��کارتر ش��ده،
آقای��ان باز ب��رای «حفظ برجام به هر قیمت��ی» ادعا میکنند این
تحریمها «تحریمهای حجمی» اس��ت نه «تحریمهای موضوعی»!
یعنی این تحریمها جدید نیست و تحریمهای گذشته تجمیع شده
اس��ت! لذا در پاسخ به این ادعا باید گفت تحریمهای گذشته یکجا
در قطعنامه 2231سازمان ملل بعد از برجام تجمیع شدند که از آن
به دروغ بهعنوان لغو تحریمها یاد کردند و بهعنوان افتخار خود به
افکارعمومی جا زدند وآنچه اکنون تصویب شده تحریمهای جدید
نامحدودی اس��ت که به گفته پل رای��ان رئیسمجلس نمایندگان
آمریکا «تحریمهای گسترده تاریخی» است!

  تناقض پنجم

بع��د از توجیهات قبلی ،اکنون که نق��ض برجام حتی برای دنیا
آشکار شده و آقایان با مواضع انفعالی خود قدرت و اراده الزم جهت
ِ
نشان دادن واکنش مناسب و قاطع را ندارند ،برای فرار از
مسئولیت
آنچه تاکنون انجام دادهاند ادعا میکنند اگر مس��ئوالن عالی نظام
تصمیم بگیرند ،ما اقدام میکنیم!.
س��ؤال این است آنزمان که در اقدامی نابجا با اوباما گفتگو و در
ط��ول مذاکرات به کرات از خطوط قرمز نظام عبور کردید و برجام
دیکته شده آمریکاییها را پذیرفتید و بعد از امضا و اجرای برجام،
به ش��روط و زیادهخواهیهای خارج از برجام آمریکا تن دادید ،آیا
به هش��دارها و تذکرات مسئوالن عالی نظام توجه کردید که امروز
منتظر تصمیم مسئوالن عالی نظام هستید؟ لذا همانگونه که قبال

تحلیل مواضع تیم مذاکرهکننده هستهای
و ش�خص رئیسجمهور قبل و بع�د از برجام
برای درک ماهیت نافرجام برجام و همچنین
جریانشناس�ی جریان غربگ�رای نفوذ کرده
در ارکان اجرایی کشور بسیار حائز اهمیت و
راهگشاس�ت و البته تامل برانگیز! درخصوص
واکن�ش تی�م مذاکرهکننده ب�ه تحریمهای
جدی�د و اقدام�ات خصمانه آمری�کا نیز باید
گف�ت آقایان مس�یر پرتناقض�ی را در پیش
گرفتن�د و همچن�ان در ای�ن مس�یر حرکت
میکنن�د ک�ه نش�ان میده�د ج�ز انحراف
افکارعموم�ی ب�رای «حف�ظ برج�ام ب�ه هر
قیمتی»هدف دیگری ندارند.

 تناقض یازدهم

بر خالف منافع ملی عمل کردید ،اکنون نیز باید مسئولیت در کما
رفت��ن و مرگ برجام را بپذیرید و تصور نش��ود که میتوان با فرار
از پاس��خگویی در محضر ملت ،مسئولیت و هزینه اقدامات نابجای
خود را متوجه مسئوالن عالی نظام کنید! و باید همانگونه که قبال
تصمی��م میگرفتید ،اکنون نی��ز تصمی��م الزم را بگیرید .هرچند
مسئوالن و نهادهای عالی نظام آنجا که الزم باشد ،برای جلوگیری
از تحمیل خسارات و هزینههای بیشتر و غیرقابل جبران به کشور
تصمیم الزم را خواهند گرفت و منتظر شما نخواهند ماند.

آقای��ان در جریان مذاکرات و امض��اء برجام با بزک کردن چهره
آمریکا و تعریف و تمجید از دمکراتها  ،آنها را دوس��ت ملت ایران
القا میکردند ،اما رای قاطع دمکراتها به همراه جمهوریخواهان
هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا به تحریمهای  ، S۷۲۲نشان
داد در این موضوع نیز آقایان در توهم خودس��اخته فرو رفته بودند
و اکنون حباب این توهم ترکید!

در ادامه سنت «نامحرم بودن ملت» ،آقایان برای «حفظ برجام به
هر قیمتی» وقتی در خارج موضعگیری و قراردادی امضا میکنند
 ،فش��ار میآورند رس��انههای داخلی مواضع مقامات و رس��انههای
خارجی و زد و بندهای پشت پرده و جزئیات قراردادها با خارجیها
را در داخ��ل کش��ور منعکس نکنن��د!! در حالی ک��ه متناقضانه بر

آقایان قبال ادعا میکردند با مذاکره با اروپاییها و امید داش��تن
به آنها به جایی نمیرس��یم و باید برویم با آمریکا مستقیما مذاکره
کنیم و حاال بعد از چهار سال مذاکره مستقیم با آمریکا در برجام ،
دوباره به اول خط رسیدند و در برابر نقضهای مکرر برجام از سوی
آمری��کا برای «حفظ برجام به هر قیمتی» که «دس��تاورد هیچ» و

 تناقض ششم

گردش اطالعات تاکید و ادعا میکنند دانستن حق مردم است!

 تناقض هفتم

 تناقض هشتم

«خس��ارت محض» برای ملت ایران داشته ،مجددا دست به دامن
اروپاییها ش��دند و عنوان میکنند برجام توافق چند جانبه است و
اروپاییها به آن پایبند هستند! هرچند که بیانیه مشترک فرانسه و
انگلیس و آلمان با آمریکا که در آن ادعا شده ایران قطعنامه 2231
را نق��ض کرده ،اندک امید ب��ه اروپاییها برای «حفظ برجام به هر
قیمتی » را هم از بین برد.

 تناقض نهم

و اما در مرحله جدیدی که در پیش داریم و در حالی که آمریکا
برای معرفی ایران بهعنوان ناقض برجام خیز برداشته ،آقایان برای
«حفظ برجام به هر قیمتی»ادعا میکنند این توطئه آمریکاست که
میخواهد ایران نقضکننده برجام باشد و با مایه گذاشتن از قرآن
میگویند تا آمریکا برجام را نقض نکند ،ما متعهد به برجام خواهیم
بود! سؤال اصلی این است که آیا نقضی بوده که آمریکا انجام نداده
باش��د؟ و آقایان پاس��خ دهند منتظر چه اقدامی از س��وی آمریکا

رئیسجمه��ور دولت یازدهم اعالم کرده «ما مخالف منافع دیگر
کش��ورها در منطقه نیس��تیم و میخواهیم دیگر کش��ورها هم به
منافعش��ان برس��ند»! اوال همین منافع آنها در منطقه هس��ت که
موجب فش��ار آنها بر ایران ش��ده و اگر منافعشان که با منافع ملت
ای��ران تض��اد دارد ،به خطر نیفتاده بود که دس��ت به تحریم ایران
نمیزدند .ثانیاً باید به این س��ؤال حضرت امام «ره»پاسخ دهند که
 «:آمریکا چه منفعتی در منطقه دارد که از آن طرف دنیا دس��تش
را دراز میکند؟» و پاسخ دهند از طرف ملت چه اجازهای دارند که
به فکر تامین منافع آمریکا در منطقه بهعنوان دش��من شماره یک
ملت ایران هستند؟.
و در پای��ان؛ دولت و تیم مذاکرهکننده هس��تهای باید حد یقف
مماش��ات با آمریکا را مش��خص کنند ،کما اینکه حد یقف آمریکا
در اعمال تحریم و فشار بر ایران نیز مشخص نیست! و آقایان باید
پاس��خ دهند تا کی میخواهند در برابر نقض فاحش متن برجام و
تحریمهای جدید آمریکا س��کوت و «برجام را به هر قیمتی حفظ
کنن��د»؟ چرا اعالم نمیکنند آمریکا ناقض برجام اس��ت؟ و مهمتر
اینکه آقایان باید پاس��خ دهند بعد از این همه مذاکره مس��تقیم با
آمریکا در برجام و اعتماد به لبخندهای آمریکاییها ،چرا آمریکا به
فکر «معرفی ایران بهعنوان ناقض برجام» افتاده است؟! و آقایان با
انفعالی که تاکنون داشتهاند آیا در برابر این اقدام آمریکا میتوانند
واکنشی نشان دهند؟

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی
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تجربه تاریخ�ی اثبات نم�وده امریکایی ها بر
اس�اس چارچوب های کالن سیاس�ت خود حد
یقفی برای زیاده خواهی های خود متصور نبوده
و نیستند و این سیاست در قبال ملت ها در هیچ
دولتی تغییر نخواهد کرد.
سیاست افزایش فشارها و تشدید تحریم ها علیه ایران
ح��د یقفی ن��دارد .در ادامه روند بد عه��دی امریکایی ها
در قبال ایران و س��ند برجام مجل��س نمایندگان آمریکا
نس��خه جدید طرح تحریم ایران را با  419رای موافق در
براب��ر تنه��ا  3رای مخالف تصویب ک��رد .اکنون این طرح
برای تبدیل ش��دن به قانون ضمن تایید آن توس��ط سنا
باید به امضای رئیس جمهور امریکا برس��د که با توجه به
س��ابقه و همچنین اظهارات ترامپ علی��ه ایران در مدت
سکانداری کاخ س��فید به نظرمی رسد طرح مورد اشاره
ب��ا کمترین چالش به امضای ترامپ نیز برس��د .این طرح
 ،دول��ت امریکا را موظ��ف به مقابله با اقدامات تهدیدآمیز
ایران علیه آمریکا و متحدانش در منطقه کرده و بسیاری
از چهره ها ،اش��خاص و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی
ایران و همچنین سپاه پاسداران را در لیست سیاه تحریم
قرار می دهد.

 دولتها تابع سیاست کالن امریکا

زیادهخواهی آمریکا پایان ندارد!
چرا آمريکايیها اينقدر گستاخ شدهاند؟

سناريوی تغيير رژيم ،از اوبامای دموکرات تا ترامپ جمهوري خواه

جمهوريخواهه��ا و دموکراته��ای آمريکاي��ی،
ب��ا هم��هی تفاوتهايش��ان ،در ي��ک چي��ز با هم
مش��ترکاند« :تغيير رژيم ايران» .گرچه راهبردها و
تاکنيکهايي که برای اين موضوع اتخاذ کردهاند ،با
هم تفاوت دارد ،اما نهايت آرزوی آنان ،تغيير رژيم
ايران اس��ت .برای مثال ،ب��اراک اوباما در گرماگرم
مذاکرات هس��تهای ايران ،در مصاحبه با روزنامهی
نيويورک تايمز چنين گفت« :فکر میکنم ترکيب
يک مسير ديپلماتيک که مسئلهی هستهای را در
يک طرف ق��رار داده و همزمان پيامی روش��ن به
ايرانیها بفرس��تد مبنی بر اينکه ش��ما بايد رفتار
خود را بهطور گس��ترده تغيير دهي��د و اينکه اگر
ش��ما به اقدامات تهاجم��ی بیثباتکنندهی خود
ادام��ه دهيد ،ما از متحدان خود حفاظت میکنيم،
ترکيبی است که بهصورت بالقوه خيال دوستان ما
را راحت میکند».

   سياست تغيير رژيم در دولت ترامپ

ب��ا روی کار آم��دن ترام��پ اما اي��ن موضوع با
صراحت بيشتری بيان ش��د .او از همان هفتههای
اول رس��يدن به کاخ س��فيد ،ش��روع به حمله به
ايران و پيگيری سياس��ت تغيي��ر رژيم کرد .اولين
اظهارنظر جنجالی او بيان اين جمله بود که «ايران
بزرگتري��ن دولت حامی تروريس��م اس��ت» .بعد
از آن ،رک��س تيلرس��ون ،وزيرخارجهی ترامپ ،در
کميت��هی امور خارجي مجل��س نمايندگان گفت:
«سياس��ت در قبال ايران در دس��ت تدوين است و
هنوز به رئيسجمهور ارائه نشده است اما میتوانم
به ش��ما بگوي��م که ما قطع��ا به حض��ور ادامهدار
بیثباتکنندهی ايران در منطقه ...حمايتش��ان از
حزباهلل واقف هستيم و در پاسخ به هژمونی ايران

اق��دام میکنيم .تحريمهايی علي��ه افراد و ديگران
وضع شده اس��ت ».وزيرخارجهی آمريکا همچنين
گفت« :سياس��ت ما در قبال اي��ران پس زدن اين
هژمون��ی ،مهار کردن توانايیش��ان براي س��اخت
سالح هس��تهای و تالش برای حمايت از عناصري
در داخل ايران اس��ت که به تغيير مس��المتآميز
رژيمش��ان منجر میش��ود ».بالفاصل��ه بعد از اين
سخنان ،مجلس سنای آمريکا ،با  ۹۸رأی موافق و
 ۲رأی مخالف ،طرح تحريمهای جامع يا اصطالحا
«تحريمهای مادر» را عليه ايران تصويب کرد.
اوايل هفتهی جاری ني��ز ،نمايندگانی از آمريکا
در نشست ساالنهی س��ازمان تروريستی منافقين
ش��رکت کرده و آنجا نيز از موضوع تغيير رژيم در
ايران س��خن گفتند« .تد پ��و» ،نمايندهی مجلس
نمايندگان آمري��کا ،از تالشهای خود براي خروج
نام منافقين از ليست گروههای تروريستی خبر داد
و در عي��ن حال ،از گزينهی تغيي��ر رژيم در ايران
سخن گفت« .رودی جوليانی» ،از نزديکان ترامپ
و ش��هردار سابق نيويورک نيز خواستار تغيير رژيم
در ايران ش��د و اعالم ک��رد دولت اياالت متحده از
گروهک تروريس��تی منافقين حمايت میکند .وی
گفت« :با اختياراتی که دارم اين حرف را میزنم...
ما و شما (آمريکا و منافقين) ديدگاه مشترکی عليه
ايران داريم« ».جو ليبرمن» ،س��ناتور سابق ايالت
کنتيکت که  ۲۴س��ال در آمريکا س��ناتور بوده نيز
صراحت��ا اعالم کرد« :کش��ورهای عرب��ی و آمريکا
همراه ش��ما (منافقين) هس��تند تا تغيير رژيم در
ايران محقق ش��ود ».وی در اظهارنظری گستاخانه
بيان داش��ت« :خيلی زود ش��ايد س��ال آينده اين
گردهمايی را در تهران برگزار میکنيم!»

    چ�را آمريکايیه�ا اينق�در گس�تاخ
شدهاند؟

در بررس��ی چرايی گستاخی آمريکايیها در سخن
گفتن از تغيي��ر رژيم و اعمال تحريمه��ا عليه ايران
میتوان به چند دليل اشاره کرد ،يکی از آنها افزايش
نفوذ ايران در س��طح منطقهای و بينالمللی اس��ت.
مايک پمپئ��و ،رئيس س��ازمان س��يا در مصاحبه با
شبکهی «ام اس ان بی س��ی» دربارهی ايران گفت:
«امروز ،اين کشور نفوذ بسيار زيادی دارد ،نفوذی که
فراتر از نفوذ آنها در  ۶يا هفت س��ال گذش��ته است.
خواه اين نفوذ آنها بر دولت بغداد باشد ،خواه افزايش
قدرت ح��زباهلل و لبنان ،خواه همکاری آنها در کنار
الحوث��ی در يمن و ش��يعيان عراق ک��ه هماکنون در
امتداد مرز س��وريه در حال مبارزه هس��تند و بهطور
قطع نيروهای ش��يعه که در س��وريه درگير هستند.
ايران در همهجای خاورميانه حضور دارد».
اما يکی ديگر از اين داليل به عدم واکنش متقابل
و متناسب با اقدامات دش��من بر میگردد .وقتی در
ی متقابل» و متناسب
مقابل ضربهی دشمن« ،ضرب ه 
و بلکه محکمتر و صريحتر صورت نگيرد ،اين سيگنال
به دش��من مخابره خواهد ش��د که حريف ،راهکار و
چارهی خاصي ندارد ،بنابراين راهبرد درس��تی اتخاذ
شده و میبايست ادامه پيدا کند .اين همان موضوعی
اس��ت که رهبر انقالب نيز در ديدار کارگزاران نظام
به آن اش��اره کرده و فرمودند« :وقتی طرف مقابل با
وقاحت میآيد میايس��تد و يک چيزی را میگويد،
م��ا هرچه در اين زمينه کوتاه بياييم ،حمل بر ضعف
خواهد ش��د؛ حمل بر اين خواهد شد که ما ناچاريم،
ناگزيريم؛ احس��اس ناچاری در ما ،دشمن را تشجيع
میکند به اينکه بر فشارهای ناحقّ خودش بيفزايد»

شاید عده ای خوش بینانه تصویب تحریم های جدید را
متاثر از دولت فعلی امریکا دانسته و با تکیه بر بین المللی
بودن سند برجام و عدم همراهی فعلی کشورهای اروپایی
در افزایش فش��ارها علیه ایران ،هنوز امیدوار به آن باشند
ک��ه این گونه طرح ه��ا خللی در روند اجرای برجام ایجاد
نخواه��د ک��رد .اما تاریخ مواجهه ایران ب��ا امریکا و تجربه
تاریخی بیانگر چیز دیگری اس��ت .تاریخ تعارض و تقابل
امری��کا با ایران به دوران اولیه پیروزی انقالب برمی گردد
و در طول حیات انقالب اسالمی تاکنون تجربه ثابت کرده
سیاس��ت های اعالمی و اعمال��ی امریکا در مورد ایران در
ط��ول این چه��ار دهه دچار کمترین تغیی��رات بوده ،چه
دموکرات ها بر س��ر کار باش��ند و چه جمهوری خواه ها،
تمام دولتهای امریکایی از یک سیاس��ت واحد پیروی می
کنند و فقط در لحن ها بوده که تفاوت ایجاد شده است.
در دوره اوباما شاهد بودیم با آنکه دولت او امضا کننده
برج��ام ب��وده و بارها از مقابله با س��نا و وتوی تحریم های
جدی��د علی��ه ایران دم میزد ،خ��ودش اولین امضا کننده
سری جدید تحریم ها بر علیه ایران بود و در واقع  ،راهی
که سیاس��ت کالن امریکا مش��خص می کرد را ادامه داد.
در طول تاریخ ،رفتار دولتمردان و مجلس��ین امریکا تابع
یک سری از سیاستهای کالن بوده که هر حزب یا فردی
بر س��ر کار باش��د ت��وان تخطی و ع��دول از آن را ندارد و
همچنی��ن ه��ر فرد یا جناحی قصد تغیی��ر و عبور از خط
قرمزها را داش��ته باش��د ،چارچوب های قانونی مشخص
شده توان عبور از این خطوط را از آن جناح و یا اشخاص
س��لب خواهد کرد و تنها چیزی که در این میان در بین
دولته��ای امریکا متفاوت خواه��د بود روش اجرا و تحقق

سیاست خارجی

این سیاست هاست.
چارچوب های کالن سیاست های آمریکا که هر جناح
و دولتی باید متضمن تحقق آن باشد را می توان در چند
مورد خالصه کرد:
 .1تضمین منافع حداکثری امریکا و جریان یافتن ثروت
در ای��ن کش��ور و انتق��ال منابع ثروت از دیگ��ر ملت ها و
کشورها به سوی امریکا
 .2تضمی��ن هژمون��ی امریکا به عنوان ابر قدرت در یک
جهان تک قطبی
 .3مقابله با کش��ورهای م��روج گفتمان مقاومت و ضد
استکباری امریکا
 .4عدم عقب نش��ینی در برابر ملتها و گفتمان ها برای
تحقق منافع امریکا
 .5گسترش فرهنگ امریکایی
 .6تضمین منافع اسرائیل
بنا بر همین چارچوب ها می توان اقدام به رمز گشایی
از علل افزایش فشارها و تشدید تحریم ها علیه ایران پس
از برجام نمود و به علل عدم پایبندی امریکا نسبت به روح
و جسم برجام رسید.

 برجام بهانهای در دست امریکا

با توجه به سیاس��ت دولتمردان امریکا دربرابر گفتمان
مقاومت و همچنین ایران اس�لامی به عنوان یک کش��ور
حامی و مروج این گفتمان و تهدید کننده هژمونی امریکا،
عقب نش��ینی از اصول و مبانی مقابله با جهان س��لطه  ،از
منظر جمهوری اس�لامی جایگاهی ندارد .لذا برجام تنها
بهانه و دس��تاویزی شده است تا امریکا بتواند در بستر آن
منافع خود را تامین کند.
امریکای��ی ها ب��ه خوبی میدانند ک��ه برخی از نخبگان
سیاس��ی در ایران به هیچ وجه مایل به اعتراف نس��بت به
شکس��ت سند برجام نیستند .در همین راستا باب کورکر
رئیس کمیته روابط بین الملل سنا در گفتگو با واشنگتن
پس��ت می گوید :ایرانی ها مایل به ترک برجام نیس��تند،
آمریکا نیز نباید توافق هس��ته ای را برهم زده و مش��کل
دیگری برای خود ایجاد کند بلکه باید شرایط را به سمتی
بب��رد که ای��ران این توافق را برهم بزن��د .آمریکا و ترامپ
باید با اجرای س��خت گیرانه برجام ،ایران را وادار به کنار
کش��یدن از توافق هس��ته ای با  5+1کند .هدف این است
ک��ه برهم زدن توافق ،کار ایران باش��د ،نه ایاالت متحده،
چون ما میخواهیم متحدانمان با ما باشند.

 افزایش فشارها برای مذاکره مجدد

امریکایی ها به دنبال آن هس��تند با افزایش فش��ارها،
نقض سیستماتیک برجام ،تشدید تحریم ها و تنگ کردن
حلقه محاصره اقتصادی ،ایران را مجبور به خروج از برجام
ک��رده و در نتیجه  ،بتوانند در اجماع با دیگر کش��ورهای
غرب��ی  ،ای��ران و نظام اس�لامی را در تنگنا قرار داده یا آن
که با س��ختگیری های متع��دد و پایبند نبودن به برجام،
وادار به مذاکره مجدد با آنها و اصالح برجام در راس��تای
منافع امریکا کنند.
از علل ش��کل گیری ای��ن ادراک در بی��ن دولتمردان
امریکایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک :عدم دقت در متن برجام و شتاب زدگی در امضای
آن توس��ط دولتم��ردان که مقام معظم رهبری در س��ال
گذش��ته این عدم دقت و شتاب زدگی که موجب رخنه و
آس��یب می شود را گوشزد کرده بودند « :در این قضایای
مذاکرات هستهای وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام
کنی��م و به جایی برس��انیم ،از جزئی��ات غفلت میکنیم
و گاه��ی غفل��ت از یک امر جزئی ،موج��ب ایجاد رخنه و
نقطهی س��لبی در آن کار میش��ود»که این شتاب زدگی
سبب ایجاد رخنه هایی شد که امریکا بتواند با توسل به آن
بی دغدغه در راستای نقض برجام گام بردارد.
دو  :ب��ی عملی برخ��ی دولتمردان در برابر نقض متعدد
برجام از س��وی امریکایی ها .می توان گفت تصویب مادر
تحریم ها علیه ایران در راستای سیاست کالن نظام امریکا
ب��وده ت��ا از این طریق و با بهانه قرار دادن برجام و افزایش
فش��ارها بر ایران ،توافق صورت گرفته در دوره اوباما را به
مرز فروپاشی برده و در این بین  ،دیگر دولتهای غربی را
نیز به بهانه نقض برجام از سوی ایران با خود همراه کنند
تا باب مذاکره مجدد در مورد مسئله هسته ای و همچنین
دیگر موضوعات مد نظر امریکا مثل حقوق بشر ،حمایت از
گفتمان مقاومت و موشکهای ایران باز شود.
تجرب��ه تاریخی اثبات نم��وده امریکایی ها بر اس��اس
چارچوب های کالن سیاس��ت خود حد یقفی برای زیاده
خواهی های خود متصور نبوده و نیس��تند و این سیاست
در قبال ملت ها در هیچ دولتی تغییر نخواهد کرد و تنها
راه مب��ارزه و مقابل��ه با آن عدم عقب نش��ینی و پایبندی
به اصول گفتمانی انقالب اس�لامی است ،آمریکایی ها بر
اس��اس سیاست های تعریف شده خود ،هوشمندانه عمل
م��ی کنن��د  .از همین رو الزم اس��ت دولتمردان ما نیز در
مواجهه با دشمن هوشمندانه و انقالبی عمل کنند .در این
رابطه رهبر معظم انقالب می فرمایند «:دشمن ،سیاسی و
اح سیاسی دارد ،فکر میکند که
طر ِ
سیاستمدار است؛ مغ ِز ّ
طراحی ها این اس��ت که حرف
چهکار باید بکند .یکی از ّ
آخر را ا ّول نزنند؛ آرام آرام و بتدریج طلبکاری ایجاد نمایند
مجردی که
و طرفِ مقابل را وادار به عقبنشینی کنند .به ّ
عقبنش��ینی کردید ،طلبکاری دیگری شروع خواهد شد.
حاال بعضی ه��ا می گویند چیزی بدهیم ،چیزی بگیریم!
بدهیمش درست اس��ت ،بگیریمش درست نیست؛ هیچ
چیز نخواهند داد ...اگر قرار است قدرتی این امکان و توان
را پی��دا کن��د که اخم هایش را در هم بکش��د و بگوید من
قوی هستم و می زنم و می بَرم و می بندم؛ حواستان جمع
حد یقف ندارد؛ من
باشد ،انسان جا بخورد ،این جاخوردنّ ،
این موضوع را بارها به بعضی از مسؤوالنی که دچار وسوسه
حد یَ ِ
قف فش��ار آمریکا
و واهمههای��ی بودن��د ،گفتهام که ّ
کجاس��ت؛ آن را مشخّ ص کنید ،که اگر به آنجا رسیدیم،
دیگر بعد از آن هیچ فشاری علیه ما نخواهد بود .من عرض
حد یقف کجاست؟ آنجایی است که شما  -که چنین
کنم ّ
حقّی را نه ش��ما دارید ،نه من  -از طرف ملت ایران اعالم
کنید که ما اس�لام ،جمهوری اسالمی و حکومت مردمی
را نمی خواهیم؛ هر کس��ی که ش��ما مصلحت می دانید،
حد یَقِف است».
بیاید در این مملکت حکومت کند! این ّ

آیاآمریکا قابل مذاکره است؟!
اینکهآمریکا قابل اعتماد است یا نه ،همواره موضوع بحث
دیپلماتهای ما در دولتهای پس از انقالب بوده و هس��ت.
رفتار آمریکاییها چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب نشان
می دهد که آنها قابل اعتماد نیستند .بین ایران و آمریکا یک
اقیانوسی از خون به ناحق ریخته وجود دارد که نمیتوان به
راحتی از آن عبور کرد .این روزها که بدعهدی آمریکا در یک
قرارداد بینالمللی در مرئی و منظر ملت ایران و جهانیان رخ
داده ،مه��ر ابطال اعتماد به آمریکا بیش از هر چیز در اذهان
و افکار عمومی جلوهگری می کند.
دیپلماتهای ما فکر م��ی کردند اگر آمریکاییها در یک
گفتگ��وی دو جانبه بدعهدی کنند خیلی بعید نیس��ت ،اما
اینک��ه آنها در ی��ک گفتگوی چندجانبه به قول خودش��ان
جامع��ه جهانی بر س��ر میز گفتگو بنش��ینند و امضای خود
را پ��ای عهدنامه یا پیماننامهای بگذارند بعید اس��ت بزنند
زیر میز و همه چیز را انکار کنند .لذا بر اس��اس این حس��ن
ظ��ن و اعتماد به نتای��ج گفتگوها ،عقل و خرد جمعی به این
تعلق گرفت که زیر بار گفتگوهای چندجانبه برویم و چنین
ب��ود که منطق حقوقی جدی��دی در حقوق بین الملل به نام
برجام تولد یافت .اما گذش��ت زمان نش��ان داد آمریکاییها
بیحیثیتت��ر و بیآبروت��ر از این حرفها هس��تند که فکر
میکنی��م .آنها نه تنه��ا زیر قول و ق��رار و توافقات دوجانبه
میزنند و این مس��بوق به س��ابقه اس��ت نظیر آنچه که در
ق��رارداد الجزایر و آزادی گروگانها در اوایل انقالب ش��اهد
آن بودی��م ،بلکه زیر توافقات چندجانبه که امضای  5قدرت
گردن کلف��ت و با اعتبار جهانی هم پای یک قرارداد با ایران
باشد ،به راحتی می زنند .سیدعباس عراقچی ،رئیس ستاد
پیگیری اجرای برجام در وزارت خارجه که از دیپلماتهای
دیرباور نس��بت به ع��دم اعتماد به آمریکاییه��ا بود ،دیروز
پرچم اعتراض به س��لوک حقوقی آمریکا را بلند کرد و رسما
اعالم نمود؛ بندهای  28 ، 26و  29برجام با تحریمهای جدید
آمریکا نقض شده است .امروز باید به این سوال پاسخ دهیم؛
حال که اثبات شده آمریکاییها قابل اعتماد نیستند ،آیا می
شود اثبات کرد که آمریکایی ها اص ً
ال قابل مذاکره نیستند؟
برای پاس��خ به این س��وال باید به یک س��وال فلسفی هم
پاس��خ داد و آن اینکه؛ نسبت «اندیشه» و «اراده» چیست؟
آیا «اندیش��ه» اصال��ت دارد یا «اراده»؟ پروفس��ور دینانی
جمعه گذش��ته در برنامه معرفت که از کانال  4سیما پخش
«من اندیشه مهم تر
ش��د ،این مبحث را مطرح کرد و گفتِ :
من اراده کننده؟ این جنگی اس��ت که بین اشاعره
اس��ت یا ِ
و معتزل��ه در طول  14قرن بوده و امروز هم هس��ت .جنگ
فلس��فی دنیا هم همین است » .پروفسور دینانی می گوید؛
«وقتی دو اندیش��ه ب��ا هم برخورد میکنن��د امکان صلح و
س��ازش و اتحاد ،امکانپذیر اس��ت اما وقت��ی دو اراده با هم
برخورد می کنند امکان صلح و س��ازش نیس��ت ،روز به روز
ش��کاف بیش��تر می ش��ود .در تعارض دو اراده ،جنگ است
اما در تعارض دو اندیش��ه ،صلح و اتحاد امکانپذیر اس��ت».
او می گوید؛ «اگر اراده فعال باش��د و از اندیش��ه مدد نگیرد
و کورکوران��ه برود ،تخاصم و نزاع قطعی اس��ت .آنجا عرصه
نبرد ارادههاس��ت اما اگر اراده از عقل و اندیش��ه مدد بگیرد
ممکن اس��ت راه صلح و دوس��تی هموار شود » واقعیت این

اس��ت که با وجود اندیش��کدههای فراوان در واشنگتن ،در
راهب��رد آمریکا در تعریف مناس��بات آمریکا ب��ا ملت ایران،
«اراده» غلب��ه دارد بر «اندیش��ه» .جنس این اراده هم اراده
کور است و هیچ فکر و اندیشه روشنی را هم برنمیتابد .امام
(ره) به عنوان یک فیلس��وف و حکیم با درک درس��ت از این
واقعیت معرفت شناس��انه ،از قطع روابط یک سویه آمریکا با
ایران در جریان اشغال النهجاسوسی استقبال کرد و فرمود؛
«اگر آمریکاییها یک کار درس��ت انجام داده باشند همین
کار اس��ت ».بعد هر گونه مذاک��رات و گفتگو با آمریکاییها
را رد ک��رد و دولت موق��ت هم به خاطر مذاک��ره بدون اذن
وزیرخارجهاش محکوم به برکناری شد .دیپلماتهای ما بر
اساس حس��اب دو دو تا چهارتا ،اندیشه مذاکرات و توافقات
را ممکن می دانند .اما آنها نس��بت به «اراده» پش��ت س��ر
اندیش��ه آمریکاییها یا غافلند ،ی��ا جاهلند یا خدای ناکرده
به فکر منافع و مصالح ملی نیس��تند .اراده کوری که پش��ت
اندیش��ه گفتگو و مذاکره آمریکاییها با ما خوابیده اس��ت،
صلح ،س��ازش و همزیستی مس��المت آمیز نیست وآنها از
اول ،انقالب ما را به رسمیت نشناختند و انقالب را به توپ و
تانک جنگ خارجی و چوب و چماق جنگ داخلی نواختند.
آمریکایی ها از این رو تا کنون به نتیجه نرس��یدهاند ،راه حل
س��ومی را پیدا کردهاند و آن «بایکوت» یا به معنای دقیقتر
«تحریم» است .پشت بایکوت و تحریم ،براندازی و مقابله و
سرنگونی نظام خوابیده است ،آن هم به صورت نرم ،پیچیده
و بیس��ر و صدا .آنها با روس��یه و کره شمالی باآنکه موضوع
اخت�لاف ب��ا آنها با ما خیلی فرق می کن��د ،همین معامله را
میکنن��د .وقتی طرحهای مقابله با ایران در س��نا و مجلس
نماین��دگان و کاخ س��فید ،با اجماع به تصویب می رس��د و
حت��ی اگر یک یا دو مخالفی دارد آن هم نه از باب مخالفت با
ظالمانه بودن این طرحها بلکه به خاطر خوف از شکلگیری
ارادهای ق��وی تر که در تهران برای نبرد اس��ت .واقعیت آن
است اراده پوالدینی در آن سوی میز برای نابودی ملت ایران

وجود دارد که مذاکره و گفتگو را بهانه برای رس��یدن به این
هدف می داند .پس صرف درس��تی و حقانیت «اندیشه» ما
در مذاکرات ،بدون دیدن واقعیت «اراده» کور آمریکاییها،
در این دسته از گفتگوها نمی توان شاهد افق روشنی از نتایج
مثب��ت بود .امام (ره) به عنوان یک حکیم و فیلس��وف الهی
سیاسی ،ژرف نگرانه به مناسبات ایران و آمریکا نگاه می کرد
و گاهی حضرات لیبرالهای جا خوشکرده در دولت موقت
را نصیحت می فرمود و اظهار می داشت « :شما تصور نکنید
ک��ه اینه��ا (آمریکاییها) برای ما و ب��رای صالح ما یک قدم
بردارن��د .هر که این تصور را کند جاهل اس��ت .خیال نکنید
روابط ما با آمریکا یک چیزی است که برای ما صالحی دارد.
این مثل رابطه بره و گرگ است( ».صحیفه امام رحمت اهلل
علی��ه ،ج  ،1ص  )360وقتی با آمری��کا مذاکره می کنیم در
واقع با یک انس��ان مذاکره نمیکنیم بلکه با یک گرگ طرف
هس��تیم .آن هم گرگی که ارادهای جز پاره کردن ما در سر
ندارد .چگونه می ش��ود با یک گرگ بر اس��اس یک اندیشه
پاک معطوف به صلح و سازش و آشتی به گفتگو نشست؟
برج��ام و بدعهدی آمریکا ،گرگ صفت��ی آمریکاییها را
نش��ان داد .آنها امروز اص� ً
لا به تحریمهای قبل از برجام فکر
نم��ی کنند .آنها به تحریمهایی روی آوردهاندکه فوقالعاده
پیچیدهتر و فلجکنندهتر است .تا دیروز با پدر تحریمها روبه
رو بودیم ،امروز با مادر آنها هم طرف هس��تیم! باید بر پدر و
مادر آمریکاییها لعنت بفرس��تیم که نمیخواهند بر اساس
اندیش��ه و تعقل گفتگو کنند ،همچنان مثل گرگ زوزه می
کش��ند و در اندیش��ه نابودی ما هستند .هر کس زوزه گرگ
را در مصوب��ات کنگره نش��نود و چنگال خونین این گرگ را
در تاریخ معاصر بر پیکره ملت ایران انکار کند ،نمی تواند در
دس��تگاه دیپلماسی کشور حافظ منافع و مصالح ملی باشد.
لذا امروز بحث این نیس��ت که آمریکا قابل اعتماد نیس��ت،
بلکه بحث دقیق و هوش��مندانه این اس��ت که آمریکا قابل
مذاکره نیست.

مسائل منطقه
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بازیگری ایران
مقابل دشمنان منطقهای

وضعیت جدیدی که در چند س��ال گذش��ته در منطقه راهبردی
و حس��اس خاورمیان��ه پی��ش آمده و پ��ای قدرته��ای جهانی را
بیشازپی��ش به منطقه کش��انده ،ای��ران را در موقعیت خاصی قرار
داده اس��ت که بیتوجهی به آن ،میتواند پیامدهای ناخوش��ایندی
داشته باش��د .مالحظات زیر بخش��ی از این دغدغهها را مورد بحث
قرار میدهد:
 -١ای��ران به عن��وان یک قدرت منطقهای و حت��ی فراتر از آن ،در
ش��رایطی که در کش��ورهای نزدیک و همجوارش ب�� ه وجود آمده،
اکنون در کس��وت بزرگترین بازیگر منطقهای و حتی فرامنطقهای
ظاهر شده و طبعا نوع و چگونگی حرکتش در بازی بزرگ منطقهای،
بس��یار تعیینکننده اس��ت .بیش��تر این کش��ورها در گذشتههای
نهچندان دور ،بخشی از امپراتوری ایران بودهاند یا در حوزه فرهنگی
ایران میزیستهاند.
 -٢ای��ران خواهینخواه��ی نمیتوان��د از بند ن��اف تاریخی خود
ج��دا ش��ود و بیتوجه ب��ه آن بازیگری کند .اتفاقات سیاس��ی اخیر
در شیخنش��ینهای جنوب خلیجفارس که کش��ور بندانگش��تی و
درعینحال بسیار ثروتمند و با باالترین درآمد سرانه در جهان یعنی
قطر را با خش��م سلطان نفتی س��عودی مواجه کرد ،دیدگان ناظران
و تحلیلگ��ران بینالمللی را متوجه ایران کرد .آنچ��ه ابعاد بحران را
عمیقتر کرد ،حرکت شیخنشین کویت در کاستن روابط سیاسی با
کش��ورمان بود که با دستاویزی نخنماشده ،اتهاماتی را متوجه ایران
کرد .بدون شک ،فشارهای وارده از سوی برادر بزرگتر (آلسعود) و
نیز آمریکای ترامپ ،برای هرچه بیش��تر منزویکردن ایران ،در این
تصمیم کارساز بوده است.
 -٣ایران ب��ه عنوان یک واقعیت تاریخی چند هزارس��اله در این
منطقه ،نمیتواند صرفا تماش��اگر وقایع باشد و منفعالنه در انتظار
ورود بحران به مرزهایش بماند .این به آن معنا نیست که ایران باید
وارد جنگ ش��ود؛ بلکه منظور از این س��خن ،آن اس��ت که در عین
حف��ظ و ارتق��ای توانمندی نظامی خود ،باید ب��ا کنشهای ظریف
و حسابش��ده دیپلماتیک ،تالش کند بح��ران را مدیریت کرده و
به س��ود منافع ملی خ��ود و نیز محافظت از کش��ورهای کوچک و
آس��یبپذیر منطقه ،نقش تاریخی خ��ود را ایفا کند .این مهم جز با
حضور پرنفوذ و درعینحال تعمیق دوستی با کشورهای منطقه که
چنین پتانسیلی دارند ،شدنی نیست .تالش بیوقفه جنگافروزان
آمریکایی برای کشاندن کشورمان به سوی جنگ ،با خویشتنداری
مقتدرانه ایران خنثی خواهد ش��د و برخی از همسایههای کوچک
در س��واحل خلیجفارس که نمک خورده و نمکدان میش��کنند ،بر
سر عقل خواهند آمد.
 -٤اتفاقات اخیر در مرزهای جنوبی ایران ،میتواند سپهر سیاسی
ای��ران را در بُعد منطقهای و جهانی دگرگون کند و فرصتی تاریخی
برای کشورمان پیش آورد .تامر بدوی ،پژوهشگر اندیشکده الشرق
در استانبول ،بر این باور است که« :وضعیت پیشآمده در قطر ،برای
ایران در حکم معدن طالس��ت! آنهم درست در بزنگاهی که دولت
ترامپ در تالش است ایران را بیشازپیش منزوی کند» .تعیین نوع
بازی و اطمینان از توفیق نس��بی آن ،بر عهده بازیگران دیپلماس��ی
ایران اس��ت تا با مالحظه دقیق زمین ب��ازی و برآورد توان بازیگران

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی

رقیب ،بتوانند نقش تاریخی ایران را در ایجاد صلح و ثبات در منطقه
راهبردی خلیجفارس ،در جای مناسب خود قرار دهند.
 -٥قط��ر مانن��د شیخنش��ینهای کوچک دیگر ،مانن��د کویت و
ام��ارات ،از مؤلفهای به نام «عمق اس��تراتژیک» بیبه��ره بوده و به
همین دلیل بسیار آسیبپذیر است.
چرخش این کشور به سوی «بزرگ» منطقه ،امری اتفاقی نیست؛
بلکه ش��یخ جوان و پرجرئت این کشور ،در تصمیم تاریخی خود ،به
همه عوامل توجه کرده اس��ت .از سوی دیگر ،حکومت آلسعود که
سیاستهای توسعهطلبانهاش در یمن راه به جایی نبرده ،در انتظار
بهتختنشس��تن چهرهای جوان اس��ت که بیماری و کهولت سنی
پدر ،راه را برای سلطنتش هموار کرده و سودای قدرت در فردا ،او را
بهشدت مغرور کرده است -٦ .قطر به دالیلی که در پیش گفته شد،
در مقابل حمله نظامی محتمل س��عودی و اذناب و متحدانش ،تاب
پایداری ندارد و به همین دلیل ،ضمن تحکیم رابطه با ایران ،دس��ت
دوس��تی دیگر قدرت منطق ه یعنی ترکی��ه اردوغان را هم به گرمی
میفشارد و به پیشنهاد تأسیس پایگاه نظامی آن کشور پاسخ مثبت
میدهد .بدون شک ،نقش روسیه را هم به عنوان یک قدرت جهانی
که در دوران حکومت پوتین ،به عنوان سیاستمداری هوشمند که
توانسته در باالبردن وزن کشورش بهویژه در تعامل با غرب و بهویژه
آمریکا ،توانس��ته یکشبه ره صدساله را بپیماید ،نشاید که کوچک
ش��مرد -٧,مقاومت قطر در مقابل تحریمها و اشتلمهای ریاض که
ب��ا همراهی و کم��ک ایران ،حداقل در بعد اقتص��ادی ،تداوم یافته،
آزمونی جدید نیس��ت .جنگ س��رد دوحه و ریاض در سال ٢٠١٤
کلید خورد.
اطالع��ات لورفته از ن��وار مکالمات قدیمی می��ان معمر قذافی و
حاکم پیش��ین قطر یعنی شیخ حمد بنخلیفه و نیز وزیر خارج ه او،
حمد بنجاسم ،از آن حکایت داشت که قرار بوده حکومت عربستان
واژگون ش��ده و این کش��ور به چند دولت کوچک تبدیل شود .پس
از افش��ای این مسئله ،آنگونه که انتظار میرفت ،حکومت سعودی
عکسالعملی تند نش��ان داد و این کشور به همراه دولتهای امارات
و بحرین ،سفرای خود را از دوحه فراخواندند (به مدت هشت ماه)؛ تا
اینکه قطر موافقتنامه ریاض را امضا کرد و بر اساس آن ،متعهد شد
دست از اینگونه سیاستها بردارد -٨.آخرین و مهمترین مالحظه
این نوشتار ،آن اس��ت که «چه باید کرد؟» .تجربه حداقل یک دهه
اخیر ،نش��ان داده دشمنان ایران با راهانداختن جنگ مذهبی شیعه
و س��نی ،تمام تالش خ��ود را کردهاند تا چه��رهای فرقهگرا از ایران
به نمایش بگذارند و متأس��فانه تا حدود زی��ادی هم موفق بودهاند.
مدارس تربیت وهابی سعودیها در اقصا نقاط جهان گسترده شده
و حتی در کنار ما ،در باکو و ،...افکار ضدایرانی و ضدش��یعی را تبلیغ
میکنند .برای غلبه بر این اندیش��هها و عملیات اهریمنی ،راهی جز
تسخیر دلها و کار فرهنگی با تمرکز بر فرهنگ و تمدن کهن ایرانی
و میراث اسالمی به نظر نمیرسد .باید از نفوذ زبان و فرهنگ ایرانی
در منطقهای که فالت ایران نامیده میشود ،کمک گرفت تا شکوه و
عظمت دیرینه ایران بازسازی شود .بدون شک ،این امر ضمن حفظ
موقعیت ایران ،صلح و ثبات را در منطقه آش��وبزده خلیجفارس و
خاورمیانه برقرار خواهد کرد.

جنگه��ای نیابتی عامل اصلی رادیکالیزهش��دن سیاس��ت ،هویت و
گفتمان در خاورمیانه محس��وب میشود .عربستان براساس اندیشههای
وهابی و بنیادگرایی سلفی چنین روندی را گسترش داده است.
امنیت ملی هر کش��وری تابعی از رقابتهای منطقهای و ساخت قدرت
در سیاست جهانی اس��ت .بهقدرت رسیدن دونالد ترامپ را باید انعکاس
نیازه��ای درونس��اختاری مجموعههای فوق صنعتی آمریکا دانس��ت.
نهادهایی که دارای ریش��ههای عمیق در س��اختار سیاسی بوده و اهداف
اقتصادی خود را از طریق سازوکارهایی همانند گسترش بحران پیگیری
میکنند .اگرچه نش��انههای اجتماعی و منطقهای بح��ران را میتوان از
غرب آسیا تا خاوردور مشاهده نمود ،اما روندهای موجود سیاست جهانی
معطوف به معادله جدی��دی از دوران گذار خواهد بود .دورانی که معادله
امنیت و قدرت ماهیت ساختاری خود را از دست میدهد.

 جنگ پیش دستانه و تصاعد بحران در غرب آسیا

جنگ پیش دس��تانه در زمرة عوامل گسترشدهنده بحران محسوب
میش��ود .جورج بوش پسر و دونالد ترامپ از انگیزه الزم برای بهکارگیری
س��ازوکارهای جنگ پیشدس��تانه در منطقه برخوردار بودهاند .اقدامات
نظامی دونالد ترامپ در پایگاه الشعیرات سوریه و تهدید به انجام عملیات
نظامی در واپسین روزهای ژوئن  2017بیانگر نشانههایی از تصاعد بحران
میباشد .چنین اقداماتی زمینه الزم برای افزایش نقشیابی عربستان در
منطقه و گروه فتحالشام در سوریه را فراهم میسازد.
تهدیدات جدید آمریکا برای انجام اقدام نظامی علیه سوریه نشانههای
گس��ترش بحران را منعکس میس��ازد .قدرتهای ب��زرگ برای تحقق
اه��داف منطقهای خود از آزادی عمل ژئوپلیتیکی بهره میگیرند .آزادی
عمل تابعی از معادلة قدرت ،ائتالف و تحرک عملیاتی اس��ت .پایگاههای
نظامی آمری��کا در حوزههای مختلف جغرافیایی ام��کان انجام اقدامات
فراقانون��ی در سیاس��ت بینالمل��ل را ب��رای نهاده��ای ف��وق صنعتی و
میلیتاریسم آمریکایی بهوجود میآورد.

 تهدی�د مرک�ب و جبههبندی بازیگ�ران در ژئوپلیتیک
بحران

هرگاه تهدیدات منطقهای رادیکال گردیده و گسترش پیدا کند ،زمینه
برای ش��کلگیری نش��انههای جدیدی از تهدید و بحران بهوجود خواهد
آم��د .در چنی��ن فرآیندی ائتالفهای امنیتی ،زمین��ة الزم برای ظهور و
گس��ترش تهدیدات مرکب علیه نش��انههای امنیت ملی ایران را بهوجود
میآورد .نش��انههای تهدیدات مرکب را میتوان در س��ازوکارهای کنش
امنیتی عربس��تان و اس��رائیل علیه اهداف و منافع ملی ایران و موقعیت
ژئوپلیتیکی روسیه در غرب آسیا و شرق مدیترانه مشاهده نمود.
واقعی��ت ژئوپلیتیکی بحران را باید در اقداماتی دانس��ت که بازیگران
هویتی در س��ازوکارهای مربوط به تهدیدات مرکب برای مدیریت بحران
از آن بهره میگیرند .چنین روندی را میتوان بهعنوان بخش��ی از موازنة
تهدید منطقهای در مقابله با الگوهای راهبردی دانست که ایران در محیط
منطق��های زندگی میکند .هر یک از نش��انههای مرب��وط به بحرانهای
منطقهای ،زیرس��اختهای الزم برای گسترش تهدید امنیتی علیه ایران
را بهوجود میآورد .اعزام ناوچههای نظامی روس��یه به شرق مدیترانه در
روزهای بعد از عملیات نظامی آمریکا بیانگر این واقعیت اس��ت که بحران
سوریه روزهای پرمخاطره و تهدیدآفرینتری را پیش رو خواهد داشت.

 تح�رک عملیاتی ترکی�ه و بازتولید تضاده�ای امنیتی
جدید در سوریه

ترکیه و عربس��تان برای مواضع راهبردی نس��بتاً مشترکی در منطقه
بودهان��د .هدف اصلی ترکیه و عربس��تان را باید مقابله با دولت بشاراس��د
دانس��ت .نقش عملیاتی ترکیه و مشارکت عربستان در فرآیند جنگهای
نیابتی منطقهای ،روند مدیریت بحران س��وریه را دش��وارتر خواهد کرد.
ترکیه نیز در زمرة بازیگرانی محس��وب میش��ود که از قابلیت الزم برای
اثرگذاری بر فرآیند بحران امنیت منطقهای برخوردار اس��ت .نقش ترکیه

ژئوپلیتیک بحران
و امنیت ملی ایران
در تعام��ل با داعش و فرآیندهای بیثباتس��ازی دولت بشاراس��د از این
جهت اهمیت دارد که معادلة هویت ،س��اختار نظام بینالملل و قدرت را
با یکدیگر پیوند میدهد.

 سازوکارهای کنترل و مدیریت ژئوپلیتیک بحران

اگرچه بین جبههالنص��ره و داعش تفاوتهای ایدئولوژیک و راهبردی
وجود دارد ،اما محور اصلی رویارویی تمامی گروههای یادش��ده را باید در
مقابله با دولت بشاراسد دانست .عملیات نظامی آمریکا در سوریه بخشی
از س��ازوکارهای مدیری��ت بحران ایاالت متح��ده در مناطق و حوزههای
بحرانس��از تلقی میشود .اگرچه موش��کهای کروز و تام هاوک آمریکا
پایگاه نظامی و عملیاتی سوریه را هدف قرار داد ،اما واقعیتهای عملیات
نظامی نشان میدهد که چنین اقدامی بهمفهوم کنش غیرمستقیم علیه
ایران و روس��یه نیز محسوب میش��ود .در چنین فرآیندی بود که وزرای
خارجة ایران ،س��وریه و روس��یه در  14آوریل  2017در مسکو مذاکرات
س��هجانبه را ش��کل دادند ،اما چنین مذاکراتی نتوانس��ت نتایج مطلوبی
برای اجتناب از توسعهگرایی نظامی و عملیاتی آمریکا در سوریه بهوجود
آورد .هدف اصلی اقدامات نظامی آمریکا در س��وریه را باید محدودسازی
قدرت تحرک و کنش راهبردی ایران در منطقه دانس��ت .تمرکز نیروهای
نظامی و عملیاتی آمریکا در حوزههای بحرانی منطقه ،امکان بهکارگیری
شکلهای دیگری از اقدامات آمریکا را امکانپذیر میسازد.
روسیه از عدم ثبات سیاسی حاصل از انقالب در سوریه و منطقه نگران
است ،زیرا منطقه جدایی ¬طلب و سنی مذهب داغستان در شمال قفقاز

دغدغه¬ای بزرگ برای روسیه به شمار می¬رود .این منطقه می¬تواند
به عرصه¬ ی اصلی سرکش��ی س��نیان علیه دولت مس��کو تبدیل شود.
روس��یه برای ناکام گذاشتن مداخلة نظامی آمریکا در سوریه و رویارویی
با آن گام¬هایی اساس��ی و متعدد برداشته است .تاکنون روسیه در کنار
چین همواره مانع صدور هر قطعنامه ¬ای در شورای امنیت علیه سوریه
ش��ده اس��ت .واقعیتهای مدیریت بح��ران در محیط منطقهای نش��ان
میده��د که هرگونه عملیات و اقدام نظامی میتواند زمینههای س��رعت
دادن به بحران و در نتیجه مدیریت بحران را بهوجود آورد .براساس چنین
نگرش��ی ،رویکرد مقامات دفاعی ایران و روسیه میتواند زمینههای الزم
برای مدیریت بحران براس��اس معادلة قدرت را امکانپذیر س��ازد .ایران
عموماً تالش دارد تا زمینة حل مس��المتآمیز بحران سوریه بهوجود آید.
آیندة بشاراسد در ساختار سیاسی سوریه تابعی از سازوکارهای مدیریت
بحران برای ایجاد ثبات سیاسی خواهد بود.

 نتیجهگیری

رویکرد ایران و روس��یه مبتنی بر این انگاره است که خروج بشار اسد از
قدرت منجر به خأل سیاس��ی در سوریه شده و این امر بحران منطقهای را
تشدید میکند .آمریکا تالش دارد تا از طریق گسترش قدرت و بهکارگیری
قابلیت عملیاتی ترکیه در سوریه ،زمینههای دولتسازی جدید در سوریه
را بهوجود آورد .تحقق چنین اهدافی در شرایطی که نشانههایی از بحران
منطقهای و گس��ترش آن به بحران بینالمللی مشاهده میشود ،طبیعی
است که منجر به ثبات سیاسی نخواهد شد.

یکشنبه
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نفوذ

بررسی «جریان نفوذ» در کشور

نف��وذ ،ابعاد و س��طوح مختلفی دارد که در هر س��طح و در هر
بعد دش��من به دنبال پیاده ک��ردن اهداف خود در آن زمینه و در
مواردی به دنبال دگرگونی و تغییرات در سطح جامعه به نفع خود
است و سطوح مختلف نفوذ در کالم رهبری به ابعادی چون :نفوذ
اقتصادی ،نفوذ امنیتی ،نفوذ فرهنگی و… تقسیم می شود.
شاید همه ما کم و بیش آشنایی مختصری با جریان نفوذ داشته
باش��یم ،اما آن چه که در این مقاله م��ی خواهیم به آن بپردازیم
جریان نفوذ و رخنه آن در جمهوری اسالمی ایران است.

 مقدمه

نفوذ مسئله ای است که در این روزها در کشور ما بسیار توسط
رهبر انقالب به مردم و مسئوالن تذکر داده شده است ،اگر کمی
دق��ت به خرج دهیم خواهیم دی��د که در این جریان اگر نیروها و
پتانسیل انقالبی و مردم بصیرت به خرج ندهند و دیر بجنبند نفوذ
بر کش��ور تاثیر مخرب و غیر قابل جبرانی خواهد گذاشت به گونه
ای که شاید کشور را در رسیدن به توسعه و رشد در ابعاد مختلف
بسیار به عقب بیندازد و شاید نتوانیم دیگر به آنچه که می خواهیم
برس��یم .اما همان طور که از اسم نفوذ مشخص است ،این جریان
ها توس��ط دش��منان انقالب در اکثریت موارد در خارج از کشور و
در مواردی خاص در داخل کشور طرح و برنامه ریزی شده است و
توسط مزدوران و خود فروشان داخلی طرح های دشمنان انقالب
عملیاتی می ش��ود که در اکثریت موارد ای��ن طرح ها خنثی و با
شکست مواجه می شود.

 پیام های برداشت شده از کالم رهبر معظم انقالب
در باب جریان نفوذ

نفوذ ،ابعاد و سطوح مختلفی دارد که در هر سطح و در هر بعد
دشمن به دنبال پیاده کردن اهداف خود در آن زمینه و در مواردی
به دنبال دگرگونی و تغییرات در سطح جامعه به نفع خود است.
س��طوح مختل��ف نفوذ از کالم رهب��ری به ابعادی چ��ون :نفوذ
اقتص��ادی ،نف��وذ امنیتی ،نف��وذ فرهنگی ،نفوذ سیاس��ی و نفوذ
اجتماعی تقسیم می ش��ود که سعی بر آن است در این مقاله آن
ها را توضیح دهیم.

 نفوذ اقتصادی:

در نفوذ اقتصادی ،دشمنان انقالب خود را بر آن واداشته اند که
در سطح اقتصاد ایران ورود کنند و از اهدافی که دنبال می کنند
این اس��ت که بازار های ایرانی را به دست بگیرند ،تولید داخلی را
به تعطیلی بکش��انند و کارگر و نی��روی کار ایرانی را بیکار کنند،
زیر س��اخت های اقتصادی ایران را نابود کرده و وابس��ته به خود
کنند ،محصوالت وارداتی تولید ش��ده از کشور های خود یا مورد
تایی��د خود را وارد بازار ایران کرده و جایگزین نمونه های داخلی
کنند ،افزایش کاالهای قاچاقی در بازار ایران و … ..که همه این
ها در مواردی با هوش��یاری به موقع مردم و مسئوالن خنثی شده
و برخی از آن ها با تعلل خنثی شده که متاسفانه در برخی موارد
ضرر هایی به کش��ور وارد شده اس��ت اما همچنان کشور به طرف
جلو حرکت می کند.
اگ��ر بخواهیم به عنوان نمونه کش��ورهایی ک��ه در آن ها نفوذ
اقتصادی انجام ش��ده اس��ت را مثال بیاوریم کش��ورهای مسلمان
عربی حاش��یه خلیج فارس هستند که به دلیل خود فروختگی به
غرب اس��یر نفوذ در ابعاد مختلف مانند بخش اقتصادی شده اند؛
همچنان که که اگر کش��ورهای غربی لحظه ای دست از حمایت
های سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی بردارند ،آن ها هیچ گونه
س��رمایه ی داخلی و دس��تاوردی که بتوان به آن س��رمایه ملی و
داخلی گفت ،در اختیار ندارند.
البته کش��ورهای عربی در این مقال��ه در مصداق های گوناگون
ب��ه دلیل بهره من��دی از آن مصداق ها طرف مقابل مثال قرار می
گیرند و مس��ائل نفوذ که در آنها رخنه ش��ده است مورد بررسی
قرار می گیرد.

 نفوذ امنیتی:

از برنامه های اساس��ی و بنیادی که دش��من بس��یار بر روی آن
مانور داده و سعی در خدشه دار کردن آن کرده است ،نفوذ امنیتی
بوده اس��ت؛ چنان چه در این چند س��ال اخیر و با توجه به قوت
گرفتن ابزار و وسایل مجازی دشمن سعی در حمله های سایبری
و هدف گرفتن ابزار و و س��ایل مهم امنیتی کش��ور کرده است که
اگ��ر بخواهیم مصداق های نفوذ امنیتی را در کش��ور بیان کنیم،
به موارد زیر می توان اش��اره کرد :س��عی در وارد ش��دن به سایت
های نظامی ،نفوذ به س��رویس های امنیتی و حمالت س��ایبری و
وارد کردن ویروس های کامپیوتری به دستگاه های دولتی ،ایجاد

اختالل در شبکه های مجازی ،س��رقت یا رصد اطالعات کاربران
ایرانی ،ایجاد اختالل و جوس��ازی در فضای عمومی کشور ،ایجاد
اغتش��اش و بر هم زدن نظم عمومی ،خدش��ه دار کردن س��ازمان
های امنیتی و جو س��ازی علیه آن��ان و ….؛ همه این مصداق ها
در کش��ورهایی خودباخته و مس��تعمره فرهنگی کشورهای غربی
از جمله کش��ورهای عربی قابل مش��اهده اس��ت و همه این موارد
از مصداق های نفوذ امنیتی اس��ت که دشمن بر سر راه جمهوری
اس�لامی ایران قرار داده که با هوشیاری و اشرافیت دستگاه های
امنیتی و اطالعاتی ایران بر جو عمومی کشور خنثی شده است.

 نفوذ فرهنگی و اجتماعی:

نفوذ فرهنگی و اجتماعی مهم ترین موردی اس��ت که دش��من
تمامی تالش و تحرک خود را معطوف به آن کرده و خود را بسیار
بر روی آن متمرکز و تمامی ابزار و وسایل خود را در این خصوص
خرج می کند؛ چنانچه دش��من در این بحث هر دفعه با حربه ای
وارد می شود و سعی در وارد کردن تفکرات خود در میان اکثریت
جامعه دارد.
ب��ه عبارت دیگر نفوذ فرهنگ��ی و اجتماعی همانند یک جنگ
نرم است که دشمن در آن سعی در تغییر نگرش و تفکرات مردم
جامع��ه دارد و از مصداق های نفوذ اجتماعی و فرهنگی می توان
به هجمه ضد فرهنگی علیه جامعه هدف ،ترویج فس��اد و بی بند
و ب��اری ،تغییر و تحول افکار مردم و غرب��ی کردن آنان یا همان
پدیده غرب زدگی ،ایجاد روحیه ی یاس و ناامیدی در میان عموم
مردم ،ایجاد س��رخوردگی از حکومت و تشویق و ترغیب مردم به
اغتشاش علیه حاکمیت جامعه ،ترویج روی گردانی از اسالم ناب
محمدی و سرخوردگی از آن و روی آوردن به عرفان های کاذب
و نوظهور ،ترویج و معمولی جلوه دادن فحش��ا در نگاه مردم و بی
قید و بند بون به آداب و س��نن ،ترویج خش��ونت در میان جوانان
و گرای��ش دادن آنان به مصرف مواد مخدر ،قرار دادن ابزاری ضد
فرهن��گ و ضد دینی به نام ماه��واره در میان کانون خانواده و به
تباهی کش��اندن کانون گرم خان��واده و جدایی اعضای خانواده از
هم ،رواج بد حجابی ،رواج بی اعتمادی و از بین بردن مش��ارکت
عمومی و نیکی کردن در میان مردم و… اش��اره کرد که همه و
همه از حربه های دش��من در مقابله با جمهوری اس�لامی ایران
اس��ت که متاسفانه در این نفوذ ،کشور ما در برخی از مصداق ها
ضربه های بدی را متحمل ش��ده است و اگر بصیرت و هوشیاری
به خرج ندهیم وضعیت اجتماعی کش��ور به سمت و سوی بسیار
اس��ف ناک تری خواهد رفت و این همان چیزی است که دشمن
خواس��ته و همواره در همه ی رسانه های خود اذعان به آن کرده
که ما کمر جمهوری اس�لامی ایران را با تغییر در باور ها و ارزش
های حاکم در آن می شکنیم ،این همان چیزی است که تهدیدی
بزرگ برای ما به حس��اب می آید و ما بای��د تمامی وقت خود را
صرف در جهت مقابله با نفوذ فرهنگی و اجتماعی کنیم؛ همانطور
که رهبر معظم انقالب از همه مردم با بصیرت و مسئوالن انتظار
دارد که کش��ور را در این جنگ مخفی ولی سرنوش��ت ساز یاری
کنند.

 نفوذ سیاسی:

نفوذ سیاس��ی نیز از مواردی اس��ت که رهب��ر معظم انقالب به
مسئوالن کش��ور در سخنرانی های اخیر بس��یار توصیه و تاکید
پیرامون آن کرده و همیشه موضوع نفوذ دشمن را یادآوری کرده
اند ،البته نفوذ سیاسی صرفا به رئیس جمهور یا معاون یا محدود
به قوه ی مجریه نیس��ت بلکه شامل هر پست و مقام سیاسی که
در کش��ور وجود دارد خواهد ش��د و هر مسئول و رجل سیاسی
باید مواظب تیرهای غیب دشمن باشد و همیشه در مسیر منویات
رهبری پیش برود.
اما نفوذ سیاس��ی چگونه اتفاق می افتد؟ تا چه حد می تواند به
کش��ور ضربه وارد کند؟ راه پیش��گیری از نفوذ سیاسی در کشور
چیست؟ آیا راهی برای جبران نفوذ سیاسی وجود دارد یا خیر؟ و
سواالتی از این قبیل ……
همه اینها س��واالتی است که در رابطه با نفوذ سیاسی به ذهن
خطور می کند و در پاسخ به چنین سواالتی باید این موضوع را
مطرح کرد که نفوذ سیاسی تنها راهکار آسانی است که دشمن به
وس��یله ابزاری همچون :تطمیع ،ترغیب ،تهدید ،مکر و حیله می
تواند کارهای بزرگی از جمله ضربات جبران ناپذیری را به کشور
هدف وارد آورد از جمله اینکه یک عنصر سیاسی داخلی را بر آن
دارد که اطالعات حس��اس و مهم کشور را در اختیار دشمن قرار
دهد ،یا اینکه دستگاه دیپلماسی کشور را به گونه ای جلو ببرد که

دشمن تشخیص می دهد یا مرعوب قدرت های غربی شود و یا با
تکیه بر حمایت قدرت های خارجی بیگانه عناصر داخلی کشور را
فریب دهد و همچنان به راه و شیوه ای که دشمن و عامل خارجی
تشخیص می دهد ،عمل کند.
این موارد در قبل از انقالب در کش��ور ایران مش��اهده ش��د و
طبق ش��واهد تاریخی دیدیم که به خاطر اعتماد به آمریکا و نفوذ
سیاس��ی امریکایی ها در بدنه و س��اختار دول��ت محمد مصدق،
س��رانجام دولت او به وس��یله کودتای آمریکایی ها منحل شده و
توس��ط همین امریکایی های به ظاهر دوس��ت محاکمه شد و در
آخر دولت مصدق به خاطر همکاری و دوستی در مقابل مردم نیز
مقبولیت آنچنانی نیافت.
اما امروزه مصداق نفوذ سیاسی ،کشور های عربی حاشیه خلیج
فارس و بعضی کشورهای دیگر از جمله لیبی ،مصر و… ..هستند
ک��ه ما ب��ا توجه به آنچه که از حاکمیت و فضای سیاس��ی آن ها
م��ی بینیم و آنچ��ه که در بیداری اس�لامی و انحالل دولت های
دیکتاتوری عربی و عدم حمایت غرب از آنان دیده ش��د و حتی
دخالت نظامی کش��ورهای غربی باعث نابودی زیر س��اخت های

دولت های هدف ش��د و در این ش��رایط تنها سخنان رهبری به
ذهن خطور پیدا می کند که همواره جریان نفوذ سیاسی و اعتماد
نداش��تن به امریکای جنایتکار را به مردم و مس��ئوالن تذکر می
دهند.
نتیجه س��خنان رهبر معظم انقالب این اس��ت که به دشمنان
اس�لام ،در راس آنان شیطان بزرگ امریکا نمی توان اعتماد کرد
و نتیج��ه اعتماد به آن؛ چیزی جز پش��یمانی برای دولت و مردم
ب��ه ب��ار نمی آورد به گونه ای که در این کش��ور ها می بینیم که
جو سیاسی حاکم هیچ اختیاری از خود ندارد و فقط در راستای
پیشبرد اهداف کشورهای غربی عمل می کند و حالتی که در این
جامعه فائق امده است که همانند کاپیتوالسیون سیاسی است به
این معنی که حاکمان سیاس��ی در یک کشور مانند یک مهره بی
مصرف هس��تند و صرفا در امتداد پیشبرد اوامر اربابان غربی خود
هستند و حتی با چنین اعمالی که انجام می دهند موجب خواری
و خفت ملت خود نیز خواهند بود.
بنا بر این مصداق نفوذ سیاس��ی که توسط رهبر معظم انقالب
بیان شده است باید بسیار مورد اهمیت و توجه واقع شود چرا که

کش��ور در صورت اینکه دچار نفوذ سیاسی شود ضرباتی کاری از
جانب دش��منان اس�لام و عوامل داخلی عجیر شده خواهد خورد
و ای��ن موضوع منجر ب��ه خفت و ذلت ملت و نادیده گرفتن خون
ش��هدا خواهد ش��د; چرا که آن ها با جان فشانی هایی که در راه
ام��ام و انقالب انج��ام دادند ،هدفی جز حفظ حاکمیت اس�لام،
حف��ظ آرمان ها و ارزش های دینی و ملی ،حفظ ارزش و کرامت
انس��انی و کوتاه کردن دست بیگانگان از جمهوری اسالمی ایران
نداش��تند ،بنا بر این وظیفه هر مسئول و رجال سیاسی این است
که دغدغه مند و انقالبی با بغض انقالبی با دشمنان و قدرت های
بیگانه برخورد کند و طبق رهنمود و منویات رهبری پیش برود.
امید است که بتوانیم دغدغه مند و انقالبی به راه امام و شهدای
گرانقدر ادامه دهیم و جریان نفوذ دشمن در زمینه های مختلف
بیش از پیش با قوت هرچه تمام تر خنثی شود.
و اما س��خن پایانی؛ منابعی که در این مقاله به آن ها اس��تناد
شده و بر اساس آن شاکله مقاله طرح شده ،رهنمود ها و تذکرات
رهبری و نکات برداش��ت شده از سخنان ایش��ان در باب جریان
نفوذ در کشور است.

راهبرد استکبار در مقابله با جمهوری اسالمی ایران
اس��تراتژی جدی��د دش��من در مواجهه با نظ��ام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران تخریب ارکان و عناصر اصلی نظام
و انقالب است.
با پیروزی انقالب اس�لامی ،نظام س��لطه به س��ردمداری
آمریکای جنایتکار خود را بازنده اصلی این رویداد دانس��ته
و انقالب اس�لامی را بزرگترین مانع سلطه طلبانه خود تلقی
م��ی کند.از ای��ن رو از ابتدای ظهور انقالب اس�لامی تالش
ه��ای همه جانبه ای را برای تغییر و دگرگونی نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران به کار بس��ته اس��ت ک��ه برخی از
مصادیق آن عبارتند از:
• راه اندازی کودتای نظامی
• آشوب های داخلی
• جنگ کم شدت از طریق حمایت از تروریست ها
• برانگیخت��ن دولت بعث عراق (صدام) به جنگ با ایران و
تحمیل جنگ هشت ساله به جمهوری اسالمی ایران
• ایجاد رعب و وحشت از طریق ترور
• جن��گ اقتص��ادی و تحریم همه جانب��ه علیه جمهوری
اسالمی ایران
• جنگ نرم
• حمایت از کودتای مخملی در سال ( 88فتنه )88
با شکست پروژه کودتای مخملی سال  88دشمن که دید
ب��ا تدابیر حکیمانه رهبری معظم انقالب و بصیرت مردم در
یوم اهلل  9دی ماه تمامی نقش��ه هایش مثل گذش��ته نقشه
بر آب ش��ده است و پس از تحمیل یک دوره تحریم ظالمانه
و اس��تقامت ملت بزرگوار ایران ،راهب��رد خود در مواجهه با
جمهوری اسالمی را از مقابله به مذاکره و تعامل تغییر داد تا
چه بسا بتواند از طریق مذاکره و تعامل به هدفش که همان
نفوذ در ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام برای استحاله
نظام بود برسد.
اما غافل از اینکه جمهوری اس�لامی س��دی مستحکم در
برابر نفوذ آنها ساخته و نخواهد گذاشت که دشمن جنایتکار
چون موریانه رخنه کند و نظام ما را از درون تهی س��ازد.لذا

استراتژی جدید دشمن در مواجهه با نظام مقدس جمهوری
اس�لامی ایران تخری��ب ارکان و عناصر اصلی نظام و انقالب
اس��ت ،همان عناصری که ما به واس��طه آنها در منطقه و در
جهان عزتمندانه حرف برای گفتن داریم.
این عناصر حیاتی عبارتند از:
• اس�لام :اس�لام به عنوان موتور محرک این انقالب تلقی
می ش��ود ،جبهه اس��تکبار ب��ه تجربه دیده اس��ت که ما در
شرایط س��خت با الهام گیری از اس�لام ناب محمدی (ص)
و حوادث��ی ک��ه در زمان پیامبر اک��رم (ص) و اهل بیت (ع)
اتف��اق افت��اده نه تنها در مقابله با آنها ب��ه زانو در نمی آییم
بلک��ه با مقاومت و ایس��تادگی در برابر آنها در این ش��رایط
س��خت رشد می کنیم و با ایستادگی بر سر آرمانها و ارزش
هایمان توانس��ته ایم اس�لام و انقالبمان را ب��ه دنیا معرفی
کنیم که با برآورد هیئت های اندیش��ه ورز جبهه اس��تکبار،
آنها به این مس��اله واقف ش��ده اند که در چند س��ال آینده
اغلب مردم در دنیا به س��مت اس�لام گرای��ش پیدا خواهند
کرد لذا با ایجاد گروه های تروریس��تی از جمله داعش و…
و شیعه انگلیسی به دنبال ایجاد انحراف از اسالم ناب و ارائه
چهره ای قبیح از اس�لام در بین جوامع اروپایی و آمریکایی
هستند.
• رهبر معظم انقالب می فرمایند( :ش��یعه انگلیس��ی هم
مثل س��نی آمریکایی مثل هم هس��تند و هم��ه دو لبه یک
قیچی هستند و سعی شان هم این است که مسلمانان را به
جان هم بیندازند).
• والیت فقیه :والیت فقیه به عنوان دیده بان بصیر انقالب
اس�لام و به عنوان جهت دهنده در نظام اس�لامی است که
نمی گذارد اسالم ناب محمدی (ص) به سمت اسالم لیبرال
و اسالم تکفیری منحرف شود.
کاندولی��زا رایس وزیر خارجه پیش��ین آمری��کا می گوید:
ما در ای��ران با ابر حریفی مواجهیم ک��ه تمامی برنامه های
م��ا را که س��اعت ه��ا و روزه��ای متوالی برنام��ه ریزی می
کنی��م و میلیونه��ا دالر هزین��ه می کنیم با یک س��خنرانی

نقش��ه ب��ر آب م��ی کن��د و آن اب��ر حری��ف والی��ت فقیه
است.
لذا در صدد تخری��ب جایگاه والیت فقیه بر می آیند و به
دنبال زیر پا گذاش��تن خطوط قرمز والی��ت و تخریب نهاد
های وابسته به والیت بر می آیند.
• م��ردم :یکی از مهمترین ارکان نظ��ام مقدس جمهوری
اس�لامی مردم و وفاداری آنها به انقالب اس�لامی است که
اس��تکبار جهانی به دنبال از بین بردن این اعتماد و وفاداری
مردم به نظام اس�لامی از طریق شبهات شبکه های ماهواره
ای و فضای مجازی است ،تا چه بسا بتواند روحیه انقالبی و
جهادی مردم را از آنها بگیرد و در واقع از طریق این ش��بکه
ه��ای ماهواره ای و فضای مجازی بتواند در بین مردم ارزش
را به ضد ارزش و ضد ارزش را به ارزش تبدیل نموده و مردم
را از روحیه انقالبی و روحیه جهادی که مد نظر اس�لام ناب
هست تهی کند.
و ل��ذا تنه��ا راه مقابله با دش��منی های جبهه اس��تکبار
حف��ظ روحیه جه��ادی و انقالبی مردم و پی��روی از فرامین
ول��ی امر مس��لمین جهان مبن��ی بر ایس��تادگی و مقاومت
در براب��ر جبه��ه اس��تکبار و عدم تبعی��ت از اس��تکبار در
عرص��ه ه��ای مختلف فرهنگی ،سیاس��ی ،اقتص��ادی و …
می باشد.
از مجموعه مباحث مطرح شده مشخص می گردد که:
• در عالم دو جبهه بیشتر وجود ندارد و سومی هم در کار
نیست :یکی جبهه حق و دیگری جبهه باطل
• خصوم��ت و دش��منی دو جبهه دائمی اس��ت و بر س��ر
ربوبیت عالم است و با مذاکره هم قابل حل نیست.
• شاخص تعیین حق و باطل والیت است.
• ح��ال ک��ه در جبهه حق قرار گرفته ای��م باید بدانیم که
باطل در مقابل ما صف آرایی می کند و اینجا نوبت به جهاد
و استقامت است.
• یقین قطعی داش��ته باش��یم که پیروزی با ماست ،پس
هیچ جای نا امیدی نیست.

امنیت

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی
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ب .هوشیاری و بصیرت
بصیرت و نگاه عمیق ب��ه اوضاع جهان یکی از عناصر تأثیرگذار بر
موفقیت نیروهای مسلح است .به بیان دیگر الزمهی آمادگی نظامی،
ش��ناخت دقیق از اطراف و تش��خیص دوست و دشمن است .به نظر
رهبر معظم انقالب نیروهای مس��لح در عرصههای گوناگون «حضور
هوش��مندانه و آگاهانه و مقتدرانهای دارند .در داخل کش��ور ممکن
اس��ت مس��ائل زیادی اتفاق بیفتد ،عدهای مشغول کارهای شخصی
یا گروههایی درگیر مس��ائل حزبی و جناحی باش��ند اما اگر نیروهای
مس��لح دائم هش��یار بودند ،مراق��ب بودند ،حرکات دش��من را رصد
کردند ،از هیچ نقطهای غافل نش��دند ،امنی��ت داخل حصار محفوظ
خواهد بود ...در همهی احوال ،هر اتفاقی در داخل رخ میدهد ،حصار
نیروهای مسلح باید محفوظ باشد.
نکتهی دیگری که ذیل بصیرت نیروهای مس��لح مطرح میش��ود
«تقوی��ت بنی ه علمی و معرفتی نظامیان» اس��ت .رهبر معظم انقالب
توانایی ایس��تادگی نیروهای مس��لح را منوط بر داشتن مبانی نظری
مستحکم میدانند .اگر کسی با تکیه بر احساسات وارد میدانی بشود
با هر تندبادی منحرف میش��ود .یکی از کارهای مهم ش��ما جوانان
عزیز این است که مبانی نظری انقالب را عمیقاً بشناسید .ایستادگی
و محافظت از انقالب بدون آگاهی از مبانی آن استحکامبخش نیست.
ه��ر آنچه ک��ه از وعدههای الهی در قرآن آمده بود ،انقالب اس�لامی
آنها را در عمل آزموده اس��ت .رهبر انقالب خطاب به نیروهای مسلح
میفرمایند :عینیت این نظریه را در طول این س��الها بدانید؛ تاریخ
انقالب را بدانید.
ج .امکانات نظامی
آمادگیهای نظامی و تس��لیحاتی اگرچه بهعنوان علتی مس��تقل
باع��ث پیروزی نمیش��ود ،ام��ا خداوند متعال بدون تالش از س��وی
بندگان ،کمکش را برای هیچ قومی نمیفرس��تد .در آیهی شریفهی
َو أَ ِعدُّوا ْ ل َ ُهم َّما ْاس َ��ت َط ْعتُم ِّمن ُق�� َّو ٍة َو مِن ِّربَاطِ الْخَ ْی ِل هر نیرویى در
قدرت دارید ،براى مقابله با آنها [دشمنان] ،آماده سازید! و همچنین
اس��بهاى ورزیده ،در آن دوران اسبان جنگی یکی از ابزارهای اصلی
پیکار و جنگ بوده اس��ت .در هر زمان وظیفهی مس��لمانان است که
ابزارهای جنگی زمانهی خود را فراهم آورند .رهبر انقالب اس�لامی با
توجه به ش��رایط دنیای معاصر و تهدیدات مختلف از س��وی دستگاه
اس��تکبار پیشرفت نیروهای مس��لح در بخش امکانات نظامی را یکی
از اص��ول غیرقابل توقف بیان کردند :همهی دس��تگاههای جمهوری
اس�لامی از وزارت دف��اع ت��ا س��ازمانهای ارت��ش و س��پاه و دیگر
دستگاههای مختلف باید این را بهعنوان یک دستورالعمل بشناسند
و آمادگیها را روزبهروز افزایش بدهند؛ هم در زمینهی تس��لیحات،
ه��م در زمینهی س��ازماندهیها ،هم در زمین��هی آن چیزی که در
نیروهای مسلح بیشترین تأثیر را دارد یعنی آمادگی روحی و روحیه.
از دیگ��ر توصیههای ایش��ان ب��ه جوانانی که در نیروهای مس��لح
مشغول خدمت هس��تند ،حفظ روحی ه نظامیگری ،خوب فراگرفتن
آموزشه��ای نظام��ی و روحیهی ابت��کار در علوم نظامی و س��اخت
تجهیزات است.

آماده بودن ب�رای دفاع از کش�ور ،اصلیترین مأموریت
نیروهای مس�لح جمهوری اسلامی اس�ت .در این متن به
بررسی ابعاد این موضوع براس�اس بیانات فرمانده کل قوا
امام خامنه ای (مدظله)میپردازیم.
جن��گ و نب��رد نظامی یک��ی از برنامههای اس��تکبار جهانی برای
گسترش نفوذ س��لط ه خود در سایر کشورها است .هر کشوری برای
حفظ استقالل و هویت خود باید بتواند در مقابل حمالت دشمنان از
خود دفاع کند .انقالب اس�لامی ایران از ابتدای تشکیل با توطئههای
مس��تکبرین روبرو بوده اس��ت .با توجه به این چالش ،باید در کشور
نیروهای مس��لح مقتدری وجود داش��ته باشند که از حداکثر توانایی
برخوردار باش��ند .حضرت آیتاهلل خامن��های در این زمینه در دیدار
فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی فرمودند :خصوصیتی
که باید نیروهای مس��لح ما به آن توجه داش��ته باشند ،خوشبختانه
توجه هم کردهاند و این کام ً
ال آش��کار است ،مسئلهی عمل به آیهی
ِبون
شریفهی َو اَع ِّدوا ل َ ُهم َما است ََطعتُم مِن ُق َّو ٍة َو مِن ِرباطِ الخَ ِ
یل تُره َ
��د َّو اهللِ َو َع ُد َّو ُکم اس��ت .معنای این آیه این اس��ت که غافلگیر
ب ِ ه َع ُ
نشوید؛ معنایش این است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد،
ش��ما بر اثر کمبود امکانات ،کمبود سالح و مهمات ،کمبود آمادگی،
خسارت تحمل نکنید ،که خسارت شما خسارت ملت است ،خسارت
شما خسارت اسالم است.
ای��ن آیه یک��ی از آیات کلیدی ق��رآن دربار ه ل��زوم توانایی رزمی
مس��لمانان است .در این یادداش��ت تالش شده است با بهرهگیری از
بیانات رهبر انقالب اس�لامی آشنایی بیشتری با معنای این آیه پیدا
کنیم.

   آمادگی همیشگی برای مقابله با دشمنان

دس��تگاه اس��تکباری جهان در طول دوران انقالب هرگونه تالشی
برای براندازی این نظام انجام داده اس��ت .بعد از هش��ت سال جنگ
تحمیلی ،یکی از ابزارهای دش��منان تهدید نظامی جمهوری اسالمی
بوده اس��ت .ایج��اد آمادگی رزم��ی در چنین ش��رایطی بیش از هر
موقع دیگری الزامی اس��ت :حتی اگر تهدید ه��م نمیکردند باید ما
ای��ن مراقبت را میکردیم ،این آمادگیه��ا را افزایش میدادیم؛ حاال
ک��ه صریحاً هم دارن��د تهدید میکنند .لزوم اقتدار نیروهای مس��لح
نظام اس�لامی در همهی زمانها قابل خدش��ه نیست ،چون منطبق
بر دس��تور قرآنی اس��ت :نظام اسالمی که با اس��تکبار و ظلم جهانی
پنجه در افکنده اس��ت ،همیشه منتظر توطئهها و ضربهها و تعدیها
و تجاوزهای دش��منان باید باشد؛ خود را آماده نگه دارد .این دستور
اعدوا لهم ما استطعتم من ق ّوة و من رباط الخیل .در
قرآنی اس��ت :و ّ
اقتدار نیروهای مس��لح نباید به هیچ حدی اکتفا ش��ود؛ هر روز باید
آمادهت��ر از دیروز ب��ود تا در عرصهی هماوردی با دش��منان ،توانایی
ایجاد هراس داشته باشند :ممکن است ملت ایران و کشور عزیز ما تا
سالهای متمادی هم مورد تهاجم هیچ دشمنی قرار نگیرد ...اما این
نباید موجب کاهش آمادگیها شود؛ همیشه باید آماده بود.

   جمعبندی

   وظیفه داشتن همه افراد جامعه در ایجاد آمادگی

اولین کس��انی که باید در این زمینه تالش کنند نیروهای مس��لح
هس��تند؛ ولی این به معنای سلب مس��ئولیت از بقیهی افراد جامعه
نیس��ت .در این آیه خداوند خطاب به همهی مس��لمانان این مهم را
«اع��دوا» را به معنای دقیق کلمه
تذک��ر میدهد که «باید این حکم
ّ
بفهمیم و عمل کنیم .از لحاظ نظامی ،در درجهی اول ،ارتش و سپاه
و س��پس آحاد مردم باید آمادگی داشته باشند ...دفاع و پشتیبانی و
کمک به ارتش و سپاه ،وظیفهی همه است .بسیج ،یعنی مجموعهی
آحاد ملت؛ آنهایی که میتوانند دفاع کنند .بسیج مایهی عزت کشور
و نظام است .چرا؟ چون معنای بسیج حضور متن مردم در عرصههای
فعالیتهای اساسی برای ملت و کشور است .هر دولتی و هر کشوری
وقتی مردم را داشته باشد ،هر جایی که متن مردم حضور پیدا کنند
و مردم حرکت بکنند به یک سمتی ،پیروزی قطعی است.

   مصادیق ایجاد آمادگی
الف .روحیه معنوی

دفاع جانانه؛ مأموریت اصلی
از نظر اس�لام توانایی نظامی تنها عامل پیروزی نیس��ت .حضرت
آی��تاهلل خامن��های در دیدارهای خود با نیروهای مس��لح همیش��ه
این نکته را تذکر دادهاند که کس��ی نگوید که ابزارهای دش��منان و
تهدیدکنندگان از ما پیشرفتهتر است؛ زیرا پاسخ این سخن آن است
که ما در مقابل ،ایمان و عزم و ایستادگیمان ،از همهی کسانی که با
ما روبهرو هستند بیشتر است و این ،تعیینکننده میباشد.

با بررس��ی نمونههایی از جنگهایی ک��ه در تاریخ معاصر ب ه وقوع
پیوستند و مقایسهی دو جبههای که درگیر مبارزه بودند ،نقش عنصر
معنویت را بهوضوح میتوان مشاهده کرد .هشت سال جنگ تحمیلی
ای��ران ،جنگ  ۳۳روزهی لبنان ،جن��گ  ۲۲روزهی غزه و جنگهای
دیگری که یک طرف آن گروهی خدانش��ناس و مادی محض بودند
و طرف دیگر که با خدا ارتباط داش��تند :آنچه که تعیینکننده است،

اعتمادبهنفس ملی ضرورت جداییناپذیر عزت ملی است .اعتماد یک
ملت ب��ه داراییها و تواناییهای خوی��ش ،در حقیقت نقطهی آغازین و
نطفهی اولیهی حرکت یک ملت بهسوی دستیابی به عظمت ،پیشرفت
و عزت است.
مفاهی��م «اعتمادبهنفس مل��ی» و «عزت مل��ی» از جمله مهمترین
موضوعاتی هس��تند که میتوان مدعی بود بر سرنوشت یک ملت بهطور
مس��تقیم تأثیرگذارند .بنابراین بررس��ی و مطالعهی این گزارهها برای
آیندهی کشور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .در نوشتار حاضر،
نق��ش اعتمادبهنفس ملی در ش��کلگیری و تقویت ع��زت ملی را مورد
بررس��ی قرار میدهیم .برای این منظور ،ابتدا باید تعریفی از این گزارهها
به دست داد.

  تعریف اعتمادبهنفس ملی

نقش اعتمادبهنفس ملی در شکلگیری و ارتقای عزت ملی

نقطهی آغازین عزت یک کشور

پژوهش��گران مختل��ف در تعری��ف اعتمادبهنفس ملی ،بر دش��واری
تعریفپذی��ر ب��ودن ای��ن مفهوم اش��اره کردهان��د؛ چراکه ای��ن گزاره
مفهوم��ی ذهنی و روانی اس��ت و تعریف ابعاد مختلف آن کار دش��واری
به نظر میرس��د« .اعتمادبهنفس ملی اساس��اً مفهومی نیست که آن را
بت��وان بهراحتی تعریف و ابعاد آن را تحدی��د کرد ،زیرا اوالً امری درونی،
ذهنی یا روحی و روانی اس��ت .ثانیاً امری روحی در س��طح ملی اس��ت و
ل��ذا از ابعاد گوناگونی باید مورد توجه ق��رار گیرد و همین ذوابعاد بودن،
اظهارنظ��ر علمی دربارهی آن را دچار مش��کل میکند ».علیرغم وجود
این دشواریها ،نویس��ندگان مختلف بر این موضوع اتفاقنظر دارند که
اعتمادبهنف��س ملی مقولهای مرتبط با فرهنگ اس��ت و در س��طح ملی
معنا مییابد:
«این مفهوم (که نخس��تینبار در س��خنرانی مق��ام معظم رهبری در
تاریخ  13دی  1386در جمع دانشجویان یزد مطرح شد) تعبیر جدیدی
اس��ت که اعتمادبهنفس را بهمنزلهی یک احس��اس درونی ،باور و اعتقاد
فرد انس��انی نسبت به خود در س��طح یک ملت معرفی میکند .بنابراین
ملی اعتمادبهنفس ،مصداق اعتمادبهنفس را از فرد به یک اجتماع
صفت ِ
بزرگ انس��انی تعمیم میدهد .شاید بتوان آن را عالیترین سطح اعتماد
اجتماعی دانس��ت که در زمینهی چارچوب دولتملت نضج مییابد و در
تعامل جدی با مفهوم هویت ملی قرار دارد و به مشخصات و ویژگیهایی
گفته میشود که یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز کرده و افراد جامعه
را بهنوعی خودباوری و اتکالبهنفس رهنمون میس��ازد .شاید بتوان آن
را واژهی مخال��ف روحی��هی خودباختگی یا کم به��ا دادن به امکانات و
ارزشهای خودی قلمداد نمود».
«اعتمادبهنف��س مبحث��ی فرهنگی اس��ت که میتوان در دو س��طح
فردی و ملی آن را تعریف کرد .در سطح فردی ،اعتمادبهنفس به انطباق
انتظ��ارات ف��رد از خویش با توانمن��دی اجرایش بازمیگ��ردد و مرجع
خودباوری ،فرد یا خویش��تن است .اما اعتمادبهنفس ملی دایرهی بسیار
گس��تردهتری را شامل میشود؛ بهنحویکه میتوان آن را مربوط به باور
عمومی نسبت به توان ملی برای تعریف و تحصیل اهداف ملی دانست».
بر این اساس ،میتوان مدعی شد که مرجع خودباوری ملی ،مجموعهای
از افراد است که با همدیگر برای دستیابی به اهداف خاصی کار میکنند.
«به بیان دیگر ،در اینجا گروه و ملت ،ادراکاتی جمعی از حس خودباوری
و تواناییهایی خاص در انجام امور علمی ،اجتماعی ،سیاسی و ...دارند».
بنابرای��ن میتوان مفاهیمی نظیر خودباوری مل��ی ،باور به تواناییها
و داراییه��ای خویش و عدم خودباختگ��ی را جوهر اعتمادبهنفس ملی

ارادهی اله��ی اس��ت .هرچه نیروهای مس��لح خودش��ان را ،دلهای
خودش��ان را ،جانهای پاکیزهی خودش��ان را با یاد خدا و ذکر خدا
و معنوی��ات مأنوستر کنند ،توانائی آنها بیش��تر خواهد ش��د ،قدرت
بازدارندگی آنها بیش��تر خواهد ش��د .فداکاری ،شجاعت و عزم راسخ
همگی از دیگر مؤلفههایی هس��تند که بای��د در آمادگیهای روحی
نیروهای مسلح وجود داشته باشد.

بهحساب آورد.

  تعریف عزت ملی

مفهوم «عزت» یکی از مهمترین عبارات در اندیشهی دینی-سیاسی
ماس��ت .این کلیدواژه یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات سیاسی و
دینی و حتی زندگی شخصی ما در ابعاد مختلف آن است .مفهوم عزت در
ادبیات فارسی به مفاهیمی همچون کرامت ،ارجمندی ،ارج و بزرگواری
معنا میشود .بنابراین در تعریف عزت ملی میتوان چنین آورد که عزت
ملی بهمعنای دارا بودن قدرت ،اقتدار ،بزرگی و ارجمندی در جنبههای
گوناگون سیاس��ی ،علمی ،فرهنگی و اقتصادی برای یک کش��ور و ملت
اس��ت .همچنین با توجه ب��ه کلمات متضاد ب��ا واژهی عزت میتوان آن
را اینگونه تعریف کرد :عزت ملی عبارت اس��ت از عدم وابس��تگی و عدم
تحقیر و ذلت یک کشور در عرصههای جهانی و داشتن استقالل در نظر
و عم��ل .همچنی��ن در بیانات رهبر معظم انقالب میت��وان نکات زیر را
دربارهی عزت ملی یادآور شد« :عزت ملی عبارت است از اینکه یک ملت
در خود و از خود احس��اس حقارت نکند .نقطهی مقابل احس��اس عزت،
احس��اس حقارت اس��ت .یک ملت وقتی به درون خود (به سرمایههای
خود ،به تاریخ خود ،به مواریث تاریخی خود ،به موجودی انسانی و فکری
خود) نگاه میکند ،احس��اس عزت و غرور کند ،احس��اس حقارت و ذلت
نکند .عزت بهمعنای ساخت مستحکم درونی یک فرد یا یک جامعه است
که او را در مقابلهی با دش��من ،در مقابلهی با موانع ،دارای اقتدار میکند
و بر چالشها غلبه میبخشد».

 اعتمادبهنفس ملی الزمهی دستیابی به عزت ملی

با توجه به نکاتی که در تعریف این دو گزاره ذکر ش��د ،میتوان چنین
ارزیابی کرد ک��ه اعتمادبهنفس ملی ض��رورت جداییناپذیر عزت ملی
اس��ت .اعتماد یک ملت به داراییه��ا و تواناییهای خویش ،در حقیقت
نقطهی آغازین و نطفهی اولیهی حرکت یک ملت بهس��وی دستیابی به
عظمت ،پیش��رفت و عزت است .در حقیقت اعتماد به خویشتن وسیله و
شرط الزم دستیابی به عزت در همهی ابعاد سیاسی و اجتماعی است.
همانگونه که در تعریف این گزارهها روش��ن شد ،میتوان از دو جنبه
بر نقش اعتمادبهنفس ملی در ایجاد و تقویت عزت ملی سخن گفت:
الف) از جنبهی معنوی و فرهنگی
در درجهی نخس��ت میت��وان بر تأثیر وج��ود اعتمادبهنفس ملی بر
ذهنیات یک جامعه از خودش اش��اره ک��رد .اعتمادبهنفس ملی مایهی
غ��رور ،س��ربلندی و خودب��اوری و مان��ع از خودکمبین��ی و حق��ارت و
خودباختگی اس��ت .یعنی مهمترین دس��تاورد اعتمادبهنفس این است
ک��ه یک ملت به وجود خویش ،به داراییهای خویش ،به میراث تاریخی
خویش واقف میشود و در برابر ملتهای دیگر ،فرهنگها و افکار دیگر،
احساس حقارت نمیکند .برای روشن شدن اهمیت این موضوع میتوان
به وضعیت تاریخی-فلسفی کش��ورمان و همچنین کشورهای اسالمی
در زمانهی کنونی در برابر فرهنگ و فلس��فهی مسلط ،یعنی تمدن غرب
اشاره کرد.
بخش��ی از اندیشمندان و سیاستمداران کش��ورهای اسالمی ،پس
از افول تمدن اس�لامی و روبهزوال نهادن قدرت کش��ورهای اس�لامی و
ق��درت گرفتن دنیای غرب ،در برابر آن بهنوعی احس��اس خودباختگی
ِ
عظمت میراث تاریخی-تمدنی خویش را از یاد بردند؛
کردند و گذشته و
تاجاییکه تنها راه پیش��رفت و توسعه را رجوع به فرهنگ غرب و تسلیم
در براب��ر آن معرفی کردند .ب��رای نمونه ،میتوان ب��ه اظهارات معروف

بنابرای��ن آمادگ��ی نیروهای مس��لح برای حکومت اس�لامی یک
ضرورت اس��ت .آمادگی همیش��گی ،آمادگی برای حمله نیست بلکه
باعث میش��ود دشمن از فکر حمله به حکومت اسالمی ترس داشته
باش��د .این آمادگیها به حک��م آیهی «اعدوا لهم ما اس��تطعتم من
قوة» بر نیروهای مس��لح کش��ور و بر همهی آحاد جامعه الزم است
و وجود نیروهای مسلح مس��تقل ،آگاه ،مبتکر ،شجاع ،فداکار ،بدون
اینکه گلولهای هم ش��لیک بکنند ،برای یک کش��ور امنیتآور است
همچنین درصورت حملهی دش��من «دفاع جانانه» مسلمانان باعث
حف��ظ جامعه و باالتر از آن حفظ اس�لام میش��ود .امروز دش��منان
ما ،جمهوری اس�لامی را متهم میکنند ب��ه دخالت در اینجا و آنجا،
که این خالف واقع اس��ت؛ چنین چیزی وج��ود ندارد؛ ما در هیچجا
دخال��ت نمیکنیم .ما در آنجایی که م��ورد تهاجم قرار بگیریم البته
دفاع میکنیم ،دفاع جانانه ،اما دخالت نمیکنیم .جمهوری اس�لامی
ثابت کرده است و نشان داده است که در دفاع از خود کام ً
ال مقتدرانه
و در نهایت اقتدار عمل میکند.

روش��نفکر غربزده ،یعنی حسن تقیزاده اش��اره کرد« :وظیفهی اول
همهی وطنپرستان ایران ،قبول و ترویج تمدن اروپا و اخذ آداب و عادات
و کل اوضاع فرنگس��تان اس��ت ...ایران باید ظاهرا ًو باطناً و جسماً و روحاً
فرنگیمآب شود ».جالب اینجاست که تقیزاده در حالی افکار خویش را
در قالب وطنپرستی ارائه میکند که محتوای آن چیزی جز تحقیر وطن
و ملیت ایرانی در برابر غرب نیست.
متأسفانه چنین رویکردهایی تاکنون نیز در بین برخی از روشنفکران
و سیاستمداران ما از میان نرفته است .ریشهی این خودباختگی را تنها
میت��وان در ی��ک عبارت خالصه کرد و آنهم غربزدگی اس��ت .جالل
آلاحمد در رس��الهی «غربزدگی» خود تعری��ف جالبی از غربزدگی
و نتیج��هی آن یعنی بیهویتی ارائه داده اس��ت« :غربزدگی میگویم
و اگر به مذاق خوش��ایند نیست ،بگویم گرمازدگی یا سرمازدگی ،اما نه!
دستکم چیزی است در حدود س��نزدگی! دیدهاید که گندم را چطور
میپوساند؟ از درون .پوستهی سالم برجاست ،اما فقط پوست است ،عین
همان پوستی که از پروانهای بر درختی مانده»...
بنابراین مهمترین دستاورد اعتمادبهنفس ملی ،که بهصورت معنوی
بر دس��تیابی به عزت ملی یاری میرساند ،داشتن روحیهی خودباوری و
عزتنفس است که مسیر را برای دستیابی به عزت ملی در ابعاد مختلف
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هموار میکند.
ب) از جنبهی مادی
اعتمادبهنف��س مل��ی همچنین بهلحاظ م��ادی و اقتص��ادی ،باعث
دس��تیابی به عزت ملی میش��ود .ب��ه این طریق که اگ��ر ملتی صاحب
اعتمادبهنفس باشد ،مسیرهای پیشرفت اقتصادی ،صنعتی و بازرگانی را
طی خواهد کرد و همین امر در طوالنیمدت باعث ارتقای ش��اخصههای
اقتص��ادی و مادی زندگی در یک کش��ور خواهد ش��د .رهبر انقالب نیز
در دیدار دانش��جویان اس��تان یزد ،کل س��خنرانی خویش را به مفهوم
اعتمادبهنف��س مل��ی اختصاص دادن��د و در بیان اهمی��ت آن فرمودند:
«وج��ود اعتمادبهنفس ملی در یک ملت ،مهمترین تأثیرش این اس��ت
که حالت انتظار کمک و دستگیری از دیگران را از انسان میگیرد .ملتی
که به خودش اعتماد ندارد ،همیش��ه منتظر اس��ت برای او چیزی فراهم
کنند و به او بدهند .وقتی منتظر بودید برایتان غذای آماده بیاورند ،دیگر
غذا درس��ت نمیکنید ،غذا درست کردن هم بلد نمیشوید .این یکی از
خطرات عمده است ،خیلی هم واضح است؛ یعنی چیز فلسفی پیچیدهی
مشکلی نیست .اما همین شیء واضح و سازوکار واضح برای عقبماندگی
کشور ،گاهی از نظر ماها مورد غفلت قرار میگیرد».
همچنی��ن میت��وان به اندیش��ههای موجود در زمین��هی دوگانهی
پیشرفت یا پیش��رفت درونزا یا توسعهی برونزا اشاره کرد .درحالیکه
اندیش��هی غرب و غربگرا در طول تاریخ کش��ور به گزارهی «توسعهی
برونزا» تکیه کرده و در عمل از پیشرفت وابسته و صنایع وابسته و مونتاژ
دفاع کرده است ،اندیش��هی درونگرا و ملیگرا« ،پیشرفت دورنزا» را،
که خود از نتایج اعتمادبهنفس ملی اس��ت ،مورد توجه قرار میدهد و بر
اقتصاد دانشبنیان ،صنایع بومی و پیش��رفته و مفاهیمی از این دس��ت
تأکید میکند .بدیهی است که اقتصاد بومی و پیشرفت دورنزا در نهایت
منتهی به حفظ شأن و اقتدار کشور در عرصهی بینالمللی و دستیابی به
عزت ملی خواهد بود ،درحالیکه وابستگی اقتصادی و فرهنگی ناشی از
مباحث توس��عه و پیشرفت برونزا ،عزت ملی کشور را خدشهدار خواهد
کرد.

یکشنبه

هفتهنامه
سیا سی
فر هنگی
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رهبر معظم انقالب و حرکتهای خودجوش فرهنگی

کارهای فرهنگی خودجوش جهاد اکبر است
جوانهای عزیز! بچههای عزیز من! فردا مال ش��ما اس��ت ،آینده
مال ش��ما اس��ت؛ ش��ما هس��تید که باید این تاریخ را با ع ّزتش
ِ
محفوظ نگه دارید؛ ش��ما هستید که این با ِر
مسئولیت را بردوش
ّ
خرمش��هرها در پیش اس��ت؛ نه در می��دان جنگ نظامی،
دارید؛ ّ
[بلکه] در یک میدانی که از جنگ نظامی س��ختتر اس��ت .البتّه
ویرانیه��ای جنگ نظامی را ندارد؛ بعکس ،آبادانی به دنبال دارد،
ا ّما س��ختیاش بیش��تر اس��ت .اینکه ما گفتیم اقتصاد مقاومتی،
ِ
سیاس��ت بزرگ و اساس��ی ،مقاومت
یعن��ی بخش اقتصادیِ این
اقتصادی اس��ت .اینکه گفتی��م جوانهای مؤم��ن و حزباللّهی و
انقالب��ی کارهای فرهنگی خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند،
و همهی دس��تگاههای فرهنگی کشور را دعوت کردیم و میکنیم
فرهنگی این عدم
ک��ه در این جه��ت حرکت کنند ،این ،بخ��ش
ِ
تبعیت اس��ت ،این جهاد بزرگ اس��ت ،جهاد کبیر است .اینکه از
ّ
همهی استعدادهای موجود کشور دعوت میکنیم که استعدادهای
خودش��ان را در خدمت پیش��رفت این کشور به کار بیندازند و به
صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از مس��ئوالن دولتی و س��ایر
مسئوالن دعوت میکنیم که از این استعدادها استقبال بکنند ،این
ال
آن
اجتماعی این جهاد کبیر اس��ت .این جهاد کبیر
بخ��ش ف ّع ِ
ِ
ِ
بیرا.
ابعادی دارد :جٰهِد ُهم ب ِ ه جِ ها ًدا َک ً

 مسائل فرهنگی و جوانهای مؤمن و انقالبی

من بحث اقتصاد مقاومتی را عرض کردم؛ فقط یک کلمه [هم]
در باب مس��ائل فرهنگی عرض بکنم .میدانید که مسائل فرهنگی
اهمیت
به نظر من بس��یار مهم اس��ت؛ بنده به مس��ائل فرهنگی ّ
بس��یار زیادی میده��م و آنچه امروز میخواهم ع��رض بکنم ،این
مجموعهه��ای خودجوش مردمی ک��ه کار فرهنگی می کنند که
االن در سرتاس��ر کش��ور هزاران مجموع��هی خودجوش مردمی
هس��ت که دارند خودشان کار میکنند ،خودش��ان فکر میکنند،
خودش��ان تالش میکنند و کار فرهنگ��ی میکنند -روزبهروز باید
توسعه پیدا کنند؛ دس��تگاههای دولتی باید به اینها کمک کنند.
دستگاههای دولتی ،آنهایی که مربوط به فرهنگند ،به جای اینکه
آغوش خود را به روی کس��انی که نه اس�لام را قب��ول دارند ،نه
انقالب را ،نه نظام اس�لامی را ،نه ارزشهای اسالمی را [باز کنند]،
بچهمس��لمانها ،به روی جوانهای مؤمن ،به
آغوش خود را به روی ّ
بچههای حزباللّهی باز کنند؛ اینها
بچههای انقالبی ،به روی ّ
روی ّ
میتوانند کار کنند و دارند کار میکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی
دارد انجام میگیرد .در همهی زمینهها جوانان انقالبی ما میتوانند
تالش کنند ،کار کنند .جوانان عزیز! کش��ور مال شما است ،فردا
مال شما است ،امروز هم مال شما است؛ بدانید شما اگر در میدان
باشید ،شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید ،شما
اگر باور به خود داش��ته باش��ید ،آمریکا و بزرگتر از آمریکا هیچ
غلطی نمیتوانند بکنند.

 جایگاه شهدا در مسائل فرهنگی

ما روی مسئلهی شهدایمان انصافاً کمکاری کردیم .این حادثهی
معرفی ش��دن؛ هم
ش��هدای هفتم تیر
ّ
ظرفیت عجیبی دارد برای ّ

معرفی شدن این چهرههایی که آماج این جنایت قرار گرفتند؛ هم
ّ
معرفی ملّت ایران که چگونه در یک چنین حادثهی تکاندهندهای
ّ
خودش را نگه میدارد ،حفظ میکند و نه فقط از میدان در نمیرود
معرفی دش��منان که چه
بلک��ه
ّ
روحیهی مضاعف پیدا میکند؛ هم ّ
موجودات پست و چه سیاس��تهای خبیثی پشت س ِر این حوادث
[معرفی میکند] .این
ظرفیت
ّ
قرار دارد ،دستهای جنایتکار اینها را ّ
در ماج��رای هفت��م تی��ر و ماجراهای دیگر  -ک��ه البتّه عمدهاش
ماجرای هفتم تیر اس��ت  -وجود دارد .ما کمکاری داشتیم؛ اینها
معرفی نکردیم .خیلی کار میش��د کرد و باید کرد؛ دستگاههای
را ّ
مس��ئول و همهی ما دچار کمکاری هس��تیم .و به نظر میرسد که
انقالبی
مؤمن
فرهنگ��ی
این کار را هم بایس��تی س��پرد به جناح
ِ
ِ
ِ
مردم��ی خودجوش؛ این جوانهایی که میبینید در اطراف کش��ور
ِ
بهطور خودجوش کارهایی انجام میدهند  -کارهای فرهنگی انجام
میدهند ،کارهای هنری انجام میدهند ،حقایقی را احیاء میکنند،
اس��تعدادهایی را بُروز میدهند ،از اس��تعدادهای بالفعلی استفاده
میکنن��د  -ای��ن کار را هم آنه��ا باید بکنند .با زب��ان هنر ،با زبان
تصویر ،با اس��تفادهی از ابزارهای جدید باید بتوانند این حادثه را،
[معرفی کنند]؛ کسی مثل شهید بهشتی را در
شخصیتها را
این
ّ
ّ
معرفی کنند ،شهید
معرفی کنند ،کسی مثل شهید رجایی را ّ
دنیا ّ
شخصیتهایی که در ماجرای
معرفی کنند .هرکدام از این
ّ
باهنر را ّ
هفتم تیر یا ماجراهای دیگر به ش��هادت رسیدند ،شایستهی یک
چهرهنگاری بسیار باعظمتند که میشود از اینها چهرهنگاری کرد.

 مدیریت جهادی در مسائل فرهنگی

ا ّم��ا آنچه نقطهی مهمتر عرض من اس��ت ،خطاب به جوانهایی
الیتهای فرهنگ��ی را به صورت
اس��ت که در سرتاس��ر کش��ور ف ّع ّ
خودجوش ش��روع کردند بدانند که همین گسترش کار فرهنگی
در بی��ن جوانهای مؤم��ن و انقالبی ،نقش بس��یار زی��ادی را در
پیش��رفت این کش��ور و در ایس��تادگی ما در مقابل دشمنان این
ملّت ،ایفا کرده اس��ت .عالوهی بر اینه��اَ ،مراجع فرهنگیَ .مراجع
فرهنگی یعنی چه کس��انی؟ یعنی علما ،اس��اتید ،روش��نفکران
انقالبی ،هنرمندان متع ّهد ،اینها نگاه نقّادانه خودش��ان را نس��بت
به اوضاع فرهنگی کش��ور همچنان داش��ته باشند و تذ ّکر بدهند.
البتّ��ه من در مورد تذ ّک��رات ،معتقدم باید ب��ا منطق محکم و با
بیان روش��ن ،نقطه نظ��رات صحیح را ارائه بدهن��د .با تهمتزنی
و جنجالآفرین��ی ،بنده موافق نیس��تم؛ با تکفی��ر کردن و متهم
ک��ردن این و آن ،بنده موافق نیس��تم .اعتقاد من این اس��ت که
مجموعهی انقالبی کش��ور ـ که بحمداهلل تعداد بیشماری از آنها
در بین جوانهای ما ،در بین صاحبنظران ما ،اساتید ما ،بزرگان ما،
منطق محکم وارد
تحصیلکردههای ما حضور دارند ـ میتوانند با
ِ
میدان بش��وند ،نقّادی کنند .نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ
ما مسئولین بکشانند .گاهی میشود که مسئول،
متوجه نیست چه
ّ
دارد میگذرد در متن جامعه ،ا ّما آن جوان در متن جامعه اس��ت،
او میفهم��د؛ آن عزم ملّی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم در
زمینهی فرهنگ ،این است.

رها شدگی فرهنگی
عموم ًا به محض اینکه صحبت از مسولیت و تولیت حوزه
فرهنگ در کشور می شود ذهنیت غالب به سوی ِسمتهای
رسمی و مدیریتهای دولتی میرود ،غافل از اینکه اولین و
مهمترین محیط فرهنگی که با وجود کوچکی از گستردگی کامل
و مشمولیت تام برخوردار است ،محیط خانواده است.

رها شدگی را می توان عدم پذیرش و ضعف مسئولیت پذیری در
حوزه های مختلف فرهنگی دانس��ت ،به طوری که عنان بسیاری از
امور فرهنگی به صورت رها و بی هدف در جریان باش��د .در چنین
ش��رایطی ممکن است کارهای مفیدی صورت بگیرد و یا برنامههای
مناس��بی طراحی و اجرا ش��ود اما برآیند کار ،نش��انگر یک انسجام
و نتیجه بخش��ی مش��خصی نیست و اهداف ترس��یم شده را محقق
نمی سازد.
م��رور وضعی��ت فرهنگی کش��ور نیز نش��ان میدهد ک��ه تمامی
مس��ئوالن فرهنگی تالش می کنند سامان و نظامی به این موضوع
بدهند ،اما نتیجه کار نتوانس��ته اس��ت رضایت خاط��ر رهبر معظم
انقالب و نخبگان جامعه را فراهم نماید که یکی از دالیل آن از نظر
نگارنده رهاش��دگی فرهنگی است.در بیان علت این که چرا با وجود
تاکید فراوان مسئوالن بر مقوله فرهنگ در کشور با چنین شرایطی
روبرو هس��تیم ،دالیل مختلفی میتوان برشمرد که به بخشی از آنها
اشاره می شود:

 الف -عوامل رها شدگی فرهنگی

در مواقعی به نظر می رسد که مسئوالن احساس می کنند با تمام
برنامهها و تالشهایی که برای ارتقای فرهنگی کشور در سطح و تراز
انقالب اسالمی انجام داده اند ،نتیجه مطلوب حاصل نشده است لذا
نوعی سرخوردگی و ناامیدی از موفقیت در آنها رسوخ کرده و تن به
برنامههای بروکراتیک و انجام وظایف اداری داده اند.
ب��ه علت ملموس نبودن نتایج کار در کوتاه مدت و در نتیجه عدم
نتیجه گیری س��ریع و حس��ی ،در حوزه فرهنگ و همراه نبودن این
نتیج��ه گیری با اه��داف و زمان در مدیریت های کش��ور گاهی به
عنوان یک کار کم بازده نگاه میش��ود و در نتیجه آن چنان اولویت
گ��ذاری در ذه��ن متولیان ندارد ک��ه آن را نیازمند تالش به هنگام
و مس��تمر بدانند.به روز ش��دن س��ریع ابزارهای ارتباطی در فضای
مجازی و احساس ناامیدی از مهار آنها و همچنین تهدیدانگاری این
فضا موجب ش��ده است که نوعی ناامیدی از کنترل و هدایت فضای
فرهنگی این عرصه در کشور به وجود بیاید.
تمرکز بیش از حد روی مش��کالت فرهنگی و بزرگنمایی آنها در
کش��ور به خصوص بهره گیری از آنها در فضای رقابت های سیاسی
باعث ش��ده است که اندیش��ههای متولیان و مس��ئوالن از اقدامات
مثبت انجام شده منحرف شود و همین عامل باعث شود که مدیران
و متولی��ان فرهنگی احس��اس کنند که کاره��ا و برنامه های مثبت
آن ها دیده نمی ش��ود در نتیجه حوزه کاری و مس��ئولیتی خود را
ب��ه صورت جدی کنترل و مدیریت نکنند.یک��ی دیگر از عوامل رها
ش��دگی در حوزه فرهنگ در کش��ور ،عدم تقسیم مسئولیت ها بین
نهادهای ذیربط اس��ت .عدم شفافیت و مرزبندیهای کاری در بین
ارگانها و سازمانهای مختلف بهترین بهانه برای شانه خالی کردن از
بار مسئولیت است که متاسفانه در فضای فرهنگی این روند و امکان
به حد کافی دیده می شود.

 ب -محیط های رهاشدگی فرهنگی

عموم��اً به مح��ض اینکه صحب��ت از مس��ولیت و تولیت حوزه
فرهنگ در کشور می شود ذهنیت غالب به سوی سِ متهای رسمی
و مدیریته��ای دولتی م��یرود ،غافل از اینکه اولی��ن و مهمترین
محیط فرهنگی که با وجود کوچکی از گستردگی کامل و شمولیت

تام برخوردار اس��ت ،محیط خانواده است.امروزه خانواده های ایرانی
ب��ه علت درگیری بی��ش از اندازه در تامین رف��اه و حتی تجمالت،
مس��ئولیت خود را در حوزههای اقتصادی فرزندان تعریف کرده اند
و این روند روز به روز با ش��تاب بیش��تری در حال سرایت به کلیت
جامع است.
از س��وی دیگر وجود تورم فزاینده در کش��ور یک نوع احساس نا
امنی در این حوزه برای خانوادهها به وجود آورده است که به صورت
طبیعی همگان تالش می کنند این معظل را حل کنند.نتیجه تربیت
فرهنگی و نیازهای فرهنگی در خانواده ها نیز به صورت رها شده و
یا کمرنگ مورد توجه قرار دارد و در واقع وضعیت فرهنگی فرزندان
در خانواده ها از اولویت افتاده است.
البت��ه این امر در حوزه تعلیم ،روندی غی��ر از روند تربیتی دارد و
دیده می ش��ود که پدران و مادران ش��بانه روزی تالش میکنند تا
امکان��ات تحصیلی فرزندان خود را مهیا کنند ،بدون آنکه به اهمیت
تربیت در کنار تعلیم اهتمام همسانی داشته باشند.
دومی��ن محیطی که در آن رهاش��دگی فرهنگی دیده می ش��ود،
مراکز آموزش��ی است .ش��اید این امر از یک جهت واکنش به تقاضا
و گرایش خانواده ها باش��د که به اختصار به آن اشاره شد ،اما نباید
فرام��وش کرد که در دیدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری
تربیت بس��یار مهمتر از تعلیم اس��ت و مس��ئوالن مراکز آموزشی از
جمل��ه آموزش و پ��رورش و وزارت علوم و تحقیق��ات و فناوری که

متولیان اصلی نظام آموزش��ی کش��ور هس��تند ،باید در برنامههای
آموزش��ی خود مولفهی تربی��ت را نیز همپای آموزش بلکه مقدم در
برنامههای خود لحاظ کنند.
واقعی��ت این اس��ت که ب��ه رغم روی��ش های انقالب در س��طح
دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی ،خروجی نظام آموزشی متناسب
با مطلوبیت های فرهنگی انقالب اس�لامی نیس��ت و الزم است این
محیط ها نس��بت به مس��ائل تربیتی نیز همانند تعلیم اهتمام ویژه
داشته باشند.
س��ومین حوزه مورد بحث ،رسانه اس��ت .حضرت امام (ره) صدا و
سیما را به یک دانشگاه بزرگ خواندند و در دنیای امروز نقش رسانه
ها در ایجاد فرهنگ و تربیت های اجتماعی بارز و ثابت ش��ده است
حال این دانشگاه بزرگ در جمهوری اسالمی ایران به نقشه تربیتی
خود اهتمام دارد؟ و برای آن تالش��ی هدفمن��د را دنبال می کند؟
بررس��ی ها نش��ان می دهد که در این زمینه هم نوعی رها شدگی
دیده می شود.
در کنار رسانه های متعارف ،فضای مجازی نیز حضور بسیار جدی
و پررن��گ در زندگی مردم ب��ه خصوص جوان��ان دارد و روز به روز
بر حوزه تاثیر گذاری آن افزوده می ش��ود .در چنین ش��رایط هنوز
ما نتوانس��تیم برای این محیط برنامه تأثیرگذاری طراحی کنیم که
بتوان گفت فضای مجازی کش��ور از لح��اظ فرهنگی یک محیط با
برنامه برای جوانان و نوجوانان کش��ور است .در واقع فضای مجازی

در کش��ور به صورت رها و غیرقابل کنترل به راه خود ادامه میدهد
و ما هنوز بعد از گذش��ت س��ال های زیاد از ورود اینترنت به کشور
یک برنامه جامع ب��رای بهرهگیری از آن طرح ریزی نکرده ایم ،این
امر نش��ان از رها ش��دگی این فضا دارد .اگر بخواهیم همه عوامل و
محیط های رها ش��دگی فرهنگی را بر شماریم ،شاهد فهرستی بلند
خواهی��م بود که در این مج��ال نمیگنجد و ما فع ً
ال به همین اندازه
قناعت می کنیم.
نتیجه اینکه اگرچه نباید با نگاه مطلق نگر و یکس��ویه ،تالشهای
انجام ش��ده را نادیده گرف��ت اما نمیتوان از کن��ار این موضوع نیز
گذش��ت که در عرصههای مختلف رها ش��دگی فرهنگی در کش��ور
دیده میشود.این روند هر علتی که داشته باشد ماحصل آن برآورده
نش��دن انتظارات فرهنگی در کشور در حد و تراز انقالب اسالمی به
عنوان زیرساخت برپایی تمدن نوین اسالمی است.
به نظر میرسد در کنار حرکت و اقدامات بایسته دو راه فائق آمدن
بر این ش��رایط؛ یکی امید بخش��ی و ایجاد نشاط و پویایی در حوزه
فرهنگ و دیگر واگذاری بخشی از مسئولیت های حوزه فرهنگی به
مردم اس��ت .افزایش نقش مردم و سازمان های مردم نهاد و حمایت
از آنها در داد و ستدهای فرهنگی میتواند در اندک زمانی رهاشدگی
فرهنگی را تا حدود زیادی سامان دهد و بسیاری از مشکالت موجود
را حل نماید ناگفته پیداس��ت که تحقق این امر نیازمند یک برنامه
دقیق علمی و عملیاتی می باشد.

فرهنگی
توسعه فرهنگی

انسجام
زیرساخت توسعه فرهنگی

تغییرات پرش��تاب اجتماعی و تحوالت ناش��ی از
پیش��رفتهای اطالعاتی و ارتباطی ،فرهنگ جوامع
مختلف را با مخاطره مواجه کرده اس��ت .در چنین
شرایطی اگر درک درستی از واقعیت نداشته و فاقد
چشمانداز روشن و راهبرد مناسب در عرصه فرهنگ
باش��یم ،بیتردی��د در مقابل تهدی��دات فرهنگی و
نفوذ فرهنگ بیگانه تس��لیم خواهیم شد؛ امری که
رهبر معظ��م انقالب بارها بر آن تأکی��د نمودهاند و
هشدارهای الزم را در این باره به مسئوالن فرهنگی
دادهاند.
واقعیت آن اس��ت ک��ه گفتم��ان فرهنگی انقالب
اس�لامی که برگرفته از مکتب اس�لام و آموزههای
دینی ماس��ت ،برای آنکه بتواند از مرجعیت و تسلط
کافی در س��طح جامعه برخ��وردار باش��د ،نیازمند
داش��تن برنام��ه کالننگ��ر ،راهب��ردی ،درازمدت و
آیندهنگر است.
الزمه دست یافتن به چنین برنامهای ،داشتن شناخت
کاف��ی از وضعیت موجود و تبیین آن نزد کارگزاران
فرهنگی نظام اس��ت .بدون شناس��ایی وضع فعلی و
آسیبشناس��ی آن تصویر روشنی از آینده نخواهیم
داشت.
ب��ا مطالعاتی که در دو دهه اخیر در حوزه فرهنگ
داش��تهام و ارتباط��ی که با نس��ل جوان کش��ور در
دانشگاه دارم ،معتقدم که جامعه امروز از یک شکاف
فرهنگ��ی رن��ج میبرد.حتی بر این باورم که ریش��ه
شکافهای دیگر اعم از اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی
و ...نشأت گرفته از شکاف فرهنگی است.
ش��کاف فرهنگی منجر به بروز نحلههای فرهنگی
جدید میشود و تأخر فرهنگی را در پی خواهد داشت.
عدم توجه به این مسأله موجب ناهمگونی و اغتشاش
فرهنگ��ی میش��ود.بنابراین گام نخس��ت در تبیین
برنامه جامع فرهنگی ،علتشناسی و ماهیتشناسی
ش��کاف موجود و تالش ب��رای کاهش ای��ن فاصله
است.
برای برونرفت از وضعیت فعلی و تفاهم بر سر نقشه
راهی که ما را به قلههای پیش��رفت و س��عادتمندی
و توسعه پایدار برساند ،نیازمند انسجام درونی همه
نیروهای فکری و فرهنگی و قوای تقنینی و اجرایی
و دستگاههای سیاستگذار فرهنگی هستیم .انسجام
به معنای حرکت هارمونیک و هماهنگ همه اجزای
یک سیستم به سمت اهداف متعالی معین است که
مورد وفاق جمعی باشد.
انس��جام فرهنگی مقدمه توس��عه پایدار اس��ت و
س��طوح مختلفی دارد .سطح نخست ،انسجام نظری
به معنای تبعیت از نظریه واحد فرهنگی اس��ت .در
س��طح دوم نیازمند انسجام سیاستی هستیم .مراکز
و نهادهای فرهنگی متعدد نیازمند اتخاذ سیاس��ت
هماهنگ هس��تند.چرا که تعدد سیاس��تها موجب
اغتشاش میشود؛واقعیتی که امروز با آن مواجهایم.
سطح بعدی انسجام در س��اختار است.در ساختار
متکثر فرهنگی باید جهتگیری واحد وجود داشته
باشد .پنجمین سطح به انسجام برنامهای برمیگردد.
م��وج برنامهه��ای غیرهدفمن��د و غیرمنس��جم به
ناکارایی و عدماثربخشی منجر شده است.
در سطح ششم باید انسجام عملکردی مدنظر قرار
بگیرد.عملکرد سیستم مانند نظام عصبی و مویرگی
اس��ت که باید به هم متصل و پیوس��ته باشد .و در
آخرین سطح باید انسجام نظارتی وجود داشته باشد
تا بهصورت متمرک��ز ،نظامیافته و قانونمند تأثیرات
حوزه فرهنگ مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
بر این اس��اس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
منظوم��ه ب��زرگ فرهنگی نظام جمهوری اس�لامی
یک جزء از کل اس��ت و بدون هماهنگی ،همنوایی،
همگرایی و همدلی با سایر نهادهای فرهنگی راه به
جایی نخواهد برد.الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در
ایران امروز از مس��یر انسجام میگذرد ،همچنان که
پیشرفت و تعالی کشور از ریل فرهنگ عبور میکند
و هر توسعهای بدون درنظر گرفتن توسعه فرهنگی،
ابتر و ناقص خواهد بود .با گذشت قریب به چهاردهه
از نظام اس�لامی همه اذعان دارند که تا رسیدن به
نقطه مطلوب فاصله داریم.
چرا که الزمه رس��یدن به این نقطه ،آشنایی کافی
با سازوکارهای منظومه فرهنگی بوده و باید بپذیریم
که عرصه فرهنگ یک حوزه تخصصی اس��ت و باید
به الزامات و سازوکارهای آن واقف باشیم.
برای رسیدن به انسجام نیازمند گفتوگو و تفاهم
و به رسمیت شناختن واقعیتهای موجود هستیم تا
با یاری یکدیگر بتوانیم کش��تی بزرگ فرهنگ را در
دریای خروشان و مواج امروز که تهدیدهای جهانی
هر لحظه آن را به سویی منحرف میکند ،به ساحل
امن و آرامش برسانیم.
باچنین رویکردی چش��مانداز  10س��اله و برنامه
استراتژیک پنجس��اله تدوین و برنامههای عملیاتی
یکساله آغاز شده است تا بتوانیم با آشنایی نسبت
ب��ه دورنم��ای فرهنگی مس��یر پی��شرو را تعیین
کنیم.

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

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

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

ما با همه دنیا ارتباط داریم مگر...

ما نمیخواهیم در یک کش��وری زندگی کنیم که از دنیا دور باش��د ،ایران امروز نمیتواند اینطور باش��د ...که در یک جا بنش��ینند و مرزهایش��ان را ببندند ،این غیر معقول است .امروز دنیا مانند یک عایله و یک شهر است ،و یک شهر دارای محلههای مختلفی است که با هم ارتباط دارند .وقتی دنیا وضعش این
طور است ما نباید منعزل باشیم .ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمیکنند ،روابط داشته باشیم و آقایان در این فکر باشند که روابط را تحکیم کنند .البته ما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند ،نمیتوانیم بسازیم و از اول هم اعالم کردیم ،مگر آنها خودشان را اصالح کنند.
امام خمینی(ره)؛  ۱۱آبان ۱۳۶۴

از جنگ تحمیلی تا جنگ با تکفیری ها
مدافعین حرم نسل جدید فرزندان انقالب اسالمی هستند
از روزی که بحران س��وریه در هفت س��ال گذش��ته کلید خورد شمار
زی��ادی از کش��ورهای عربی کوش��یدند این بح��ران را تبدیل به جنگی
خانمانس��وز کنند تا بتوانند با تحریف مس��یر اصالحات در سوریه زمینه
را برای تغییر حاکمیت آماده س��ازند .در پی ش��روع اعتراضات مردمی
آمریکاییه��ا ،ترکها و س��عودیها با کم��ک قطریها و اماراتی ها هر کدام با
ایفای نقش در سوریه اقدام به تجهیز و ساماندهی گروههای تروریستی
در س��وریه نمودند.ب��رای همه عجیب بود ک��ه چگونه در مدتی کمتر از
چندماه تعداد نیروهای تروریستی گروههایی چون داعش به بیش از 30
هزار نفر رسید ،به یکباره این گروه صاحب میلیونها دالر شد و نیروهای
این گروه تروریس��تی توانستند حقوقهای کالن به افراد خود با امتیازات
فراوان اعطا کنند.
عدم تسلیم شدن سوریه و ادامه مسیر مبارزه با تروریستها و تن ندادن
به خواس��ته های س��عودیها باعث ش��د هر روز تروریستها تقویت شده و
بخش زیادی از خاک سوریه را کنترل نمایند .مبارزات سوریها با کمک
ایران و روس��ها نیز جدی تر ش��د و جبهه متحدین توانس��ت تروریستها
را با شکس��ت مواجه س��ازد .بعد از هفت سال اکنون تروریستها در تنگنا
قرار گرفته و هر روز با شکست بیشتری روبرو می شوند.نقطه عطف این
شکستها هم شکست تروریستها در حلب بود به نحوی که موازنه نبردها
و تحوالت سیاسی را به نفع دولت سوریه در این کشور تغییر داد .نقطه
عطفی که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره مستقیم داشتند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در جریان س��فر اخیرشان به مشهد مقدس
و زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیهالسالم) ،حضرت
آی��تاهلل خامن��های با حضور در منزل خانواده ش��هید مدافع حرم جواد
جهانی ،به موضوع آزادس��ازی حلب اش��اره کردند و گفتند :قضیه حلب
اینقدر مهم بود که همه محاس��بات امریکا ،سعودی و غیره را در سوریه
و در منطقه  180درجه بهم زد و از بین برد و باعث ش��د خون ش��هدا
هدر نرود .ایشان افزودند :این اتفاق به قدری عظمت دارد که نمیشود با
تعبیرات انسانی آنرا بیان کرد.بعد از حلب بود که تروریستها در عرسال
و مرزهای ترکیه با س��وریه درهم شکس��ته شدند و خانه پوشالی ساخته
شده برای آنها امروز بیشتر از هر زمانی ناامن است.
تروریس��تها در هفت سال گذشته توانستند مرزهای سوریه با ترکیه،
عراق ،اردن را کنترل کنند و در عراق نیز تا نزدیکی مرزهای کشورمان
پیش��روی کردند .پیش��روی که می رفت مرزهای کش��ور عزیزمان در
دسترس آنها قرار دهد ولی در سایه خون شهدای مدافع حرم همه این
مناطق امروز تحت کنترل فرزندان این مرز وبوم اس��ت .دس��تاوردی که
هیچ کشوری توان پیش بینی آن را نداشت.امروز اگر ترامپ و سعودیها
عصبانی هس��تند به این دلیل اس��ت که کشورمان امروز عامل امنیت نه
تنها در کش��ورمان بلکه در عراق و س��وریه تا دریای مدیترانه شده است

دیدار صمیمانه رهبر فرزانه انقالب با خانواده شهدا در مشهدالرضا(ع)
اواخر تیرماه امس��ال بود که رهبر انقالب به مشهد مقدس سفر کردند
و خب��ر غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا علیهالس�لام با حضور
ایش��ان در رسانههای کشور منتشر شد ،اما این سفر ،بخشهای دیگری
هم داش��ت .از جمله آنکه رهبر انقالب ،در همان ایام اقامت در مش��هد،
به رس��م همیشه ،به منزل خانوادهی ش��هدا رفته و ضمن تجلیل از مقام
شامخ ش��هدا و صبر و ایثار خانوادههای آنان ،در صحبتهای کوتاهی به
نکات ارزش��مندی اش��اره کردند .خط حزباهلل برای اولین بار ،روایتی از
این دیدارها را تقدیم خوانندگان محترم میکند:

ِ
سیاس�ت ب�ه فراموش�ی س�پردن ش�هدا
  .۱در
مقاب�ل
ِ
ایستادگی کنید

و طبیعی اس��ت این کش��ورها آن را نپذیرند ولی واقعیت میدانی این را
نشان می دهد.
در دیدار مقام معظم رهبری با شماری از خانواده های شهدای مدافع
حرم ایش��ان س��خنان مهمی بیان داشتند که در بخشی از آن فرمودند:
یک روز در کشور خودمان جنگ بود ،مردم با پوست و گوشت خودشان
جن��گ را ح��س میکردند ،خب یک عدهای میرفتند البته همان روز هم
همه نمیرفتند ،یک عدهای میرفتند خانوادهها صبر میکردند یک عدهای
جوانها میرفتند به ش��هادت میرسیدند خب خیلی هم خوب بود ،خیلی
هم با ارزش بود ،شهدا هم خیلی مقام عالی دارند ،اما امروز یک جنگی
یک جایی وجود دارد که مردم آن را با پوست و گوشت خودشان حس
نمیکنن��د اما در عین حال میروند ،ببینید این خیلی مهم اس��ت .حس
نمیکنند جنگ را اما میروند چرا؟ برای خاطر اینکه میفهمند که قضیه
چی اس��ت .این عمق فهم و این تحلیل درس��ت قضایا این خیلی چیز
مهمی اس��ت این معجزهی انقالب اس��ت ،این را انقالب این جوانها را،
امثال این خانم را ،امثال ش��ما پدر مادرها را این انقالب اینجور تربیت
کرده و پیش برده .این انقالبِ اینجوری شکست خوردنی نیست وقتی
ک��ه انق�لاب اینجور تأثیر میگذارد .امروز به نظر من تعداد کس��انی که
حاضرن��د برای خدا در راههای خطرناک قدم بگذارند از آن روزی که در
ایران در جبهههای خودمان جنگ بود اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
بله حاال نتیجه کار ش��هدای مدافع حرم از بین بردن تروریس��تهای
تکفیری ش��ده اس��ت که اگر فرصت پیدا می کردند نه تنها مردم منطقه
بلکه ریش��ه های انقالب را از بیخ و بن نابود می کردند ولی هرگز موفق
نش��دند چرا ک��ه راز ماندگاری انقالب اس�لامی در خون ریخته ش��ده
شهدایی چون شهید محسن حججی نهفته است.

رهبر انقالب در دیدار با خانوادهی ش��هیدان سیدمهدی و سیدهادی
مشتاقیان ،از وجود سیاستی برای به فراموشی سپردن شهادت ،شهید و
خانوادهی شهید خبر دادند و تأکید کردند :باید در مقابل چنین سیاستی
ایستاد و خانوادههای شهدا را عزیز کرد.

  .۲بنده طرفدار والیبالم

یکی از حواش��ی این دیدارها هم در منزل خانوادهی شهیدان یوسف و
ابوالفضل احسانیفکر روی داد .وقتی رهبر معظم انقالب از فعالیتهای
برادر ش��هید سؤال کرد ،او گفت در کنار درس خواندن ،والیبال هم بازی
میکند ،رهبر انقالب نیز گفتند :والیبال خیلی خوب است ،والیبال از آن
ورزشهای خیلی خوب است .بنده طرفدار والیبالم.

  .۳برای شهدایتان گریه کنید تا دلتان آرام بگیرد

حضرت آیتاهلل خامنهای در دیدار با خانوادهی ش��هید محمد برازنده،
در پاس��خ به مادر ش��هید که گفت« :من هیچوقت برای شهادت فرزندم
گریه نمیکنم ،بلکه برای فرزندان سیدالش��هداء گریه میکنم» ،گفتند:
گریه کردن برای شهید هیچ اشکالی ندارد ،گریه هم بکنید تا دلتان آرام
بگیرد ،منتها ناشکری نکنید.

  .۴همه کشور مدیون خانواده شهدا هستند

ایش��ان همچنین با حضور در منزل خانواده شهیدان یوسف و حسین
رحیم��ی ،تأکید کردند :همهی کش��ور و همهی مل��ت در درجهی اول
مدیون ش��هدا ،و بعد هم مدیون خانوادههای شهدا هستند .قدر پدران و
مادران شهدا را باید دانست.

  .۵ش�هدای مدافع حرم ،چهره درخشان اسالم را نشان
میدهند

حضرت آی��تاهلل خامنهای در دیدار با خانوادهی ش��هید مدافع حرم
محم��د اس��دی خطاب به خانوادهی ش��هدای مدافع ح��رم گفتند :این
جوانهای ش��ما واقعاً دارند یک چهرهی درخش��انی را از اس�لام نشان
میدهند.

  .۶آزادس�ازی حلب همه محاس�بات آمریکا و سعودی
را در منطقه به هم زد

حضرت آیتاهلل خامنهای با حضور در منزل خانوادهی ش��هید مدافع
ح��رم جواد جهانی ،به موضوع آزادس��ازی حلب اش��اره کردند و گفتند:
«قضیهی حلب اینقدر مهم بود که همهی محاس��بات آمریکا ،سعودی
و غی��ره را در س��وریه و در منطق��ه  ۱۸۰درج��ه به ه��م زد و از بین برد و
باعث ش��د خون ش��هدا هدر نرود ».ایش��ان افزودند :این اتفاق بهقدری
عظمت دارد که نمیش��ود با تعبیرات انس��انی آن را بیان کرد ...یک روز
در کشور خودمان جنگ بود ،تهران بمبباران میشد ،دزفول بمبباران
میشد ،اهواز بمبباران میشد ،مردم با پوست و گوشت خودشان جنگ
را ح��س میکردن��د ،خب یک ع��دهای میرفتند -البت��ه همان روز هم
هم��ه نمیرفتند ،یک عدهای میرفتند ،اما ی��ک عدهای هم میرفتند-
خانوادهه��ا صبر میکردند ی��ک عدهای جوانها میرفتند به ش��هادت
میرس��یدند ،خب خیلی هم خوب بود ،خیلی هم باارزش بود ،شهدا هم
خیل��ی مقام عالی دارند ،اما امروز یک جنگ��ی ،یکجایی وجود دارد که
مردم آن را با پوس��ت و گوشت خودشان حس نمیکنند اما درعینحال
میرون��د ،ببینی��د این خیلی مهم اس��ت .حس نمیکنن��د جنگ را اما
میروند ،چرا؟ برای خاطر اینکه میفهمند که قضیه چیس��ت .این عمق
فهم و این تحلیل درس��ت قضایا ،خیلی چیز مهمی است ،این معجزهی
انقالب اس��ت .این جوانها را ،امثال این خانم را ،امثال شما پدر و مادرها
را ،این انقالب اینجور تربیت کرده و پیش برده است .انقالبِ اینجوری،
شکستخوردنی نیس��ت وقتیکه انقالب اینجور تأثیر میگذارد .امروز
به نظر من تعداد کس��انی که حاضرند برای خدا در راههای خطرناک قدم

بگذارن��د از آن روزی که در ایران در جبههه��ای خودمان جنگ بود اگر
بیشتر نباشد کمتر نیست.

  .۷هدفتان را شهادت قرار ندهید!

رهب��ر معظم انقالب در باب س��خن یکی از حضار ک��ه گفت« :هدف
همهی بچههای مجموعهی فرهنگی ما شهادت است» گفتند :هدفتان
شهادت نباش��د .هدفتان انجام تکلیف فوری و فوتی باشد .گاهیاوقات
هس��ت که اینجور تکلیفی به ش��هادت منتهی میش��ود ،گاهی هم به
شهادت منتهی نمیشود .البته آرزوی شهادت خوب است ،اما هدفِ کار
را ش��هادت قرار ندهید .هدفِ کار را کار قرار بدهید ،کاری که باید انسان
انجام بدهد و به آن اهداف نتایج کار برسد.

  .۸همنش�ینی ب�ا خانواده ش�هدا خس�تگی م�را برطرف
میکند

ایشان از افتخار همنش��ینی با خانوادهی شهدا نیز گفتند و افزودند :از
همصحبتی با خانوادههای شهدا نهتنها احساس خستگی نمیکنم بلکه
باعث میشود خستگی از امور دیگر هم برطرف شود.

 .۹جوانها واقع ًا هرکدامشان یک گنج هستند

ایش��ان با اشاره به اینکه خوشبختانه یک عدهی قابلتوجه عظیمی از
جوانان مؤمن و فداکار در کشور وجود دارند که حاضرند جانشان را در راه
ارزشه��ا و اصول انقالبی بدهند گفتند :این جوانها واقعاً هرکدامش��ان
ی��ک گنجاند ،اگر خود این جوانها و آنهایی که با اینها س��روکار دارند
بفهمند ،هرک��دام یک گنجند که میتوانند برای آیندهی کش��ور مورد
استفاده قرار بگیرند ،به شرطی که استعدادهایشان درست به کار گرفته
شود.

