
اولین تالش های ایران برای دستیابی به فناوری 

میالدی باز می گردد. تئوری های  05هسته ای به دهه 

هسته ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می نمود 

و محمد رضا پهلوی به آن توجه زیادی داشت. نخستین 

کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای 

ترقیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد ایاالت 

، ایران به عضویت 8501متحده آمریکا، بود. در سال 

درآمد و از  (I.A.E.A) آژانس بین المللی انرژی اتمی

این زمان به بعد نمایندگان ایران در نشست های آژانس 

 حضور داشتند.

، پس از طرح الحاق ایران به 8590در سال 

کنوانسیون آژانس بین المللی، این مسئله در اداره 

حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان 

)هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی( 

که اولین تیم حقوقی هسته ای ایران را تشکیل می 

دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را 

، امریکا اولین 8591با آژانس به امضاء رساند. در سال 

مگاواتی آب سبک را به ایران  0رآکتور تحقیقاتی 

، این رآکتور را در (AMF) فروخت و شرکت امریکایی

دانشگاه تهران نصب و راه اندازی کرد. این رآکتور از 

درصد استفاده می کرد  59اورانیوم غنی شده با خلوص 

کیلوگرم  0و امریکا پیش از وقوع انقالب اسالمی، حدود 

سوخت اورانیوم غنی شده سطح باال به ایران داد که 

تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در انبار سوخت مصرف شده در محل رآکتور 

تهران نگهداری می شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی 

رسمی و غیر رسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین 

 المللی انرژی اتمی می باشد.

، ایران پیمان عدم تکثیر سالحهای 8591در سال 

، آن را 8515را پذیرفت و در سال  (N.P.T) هسته ای

در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. اندکی بعد در 

 (، شاه سازمان انرژی اتمی ایران8909)  -8511سال 

(A.F.O.I)  را تأسیس کرد و دکتر اعتماد، به ریاست

آن منصوب شد. این سازمان با گسترش سریع، عهده 

 عکس نوشت
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 محمدامین عارف نیامدیر مسئول و سردبیر: 

همانطور که می دانید در کشور طبق 

قانون اساسی، هر چهار سال انتخابات ریاست 

جمهوری برگزار می شود. و هر هشت سال یک نفر با 

تفکرات و گفتمان خاص مد نظر خود سکان ریاست 

دولت، به عنوان باالترین مقام اجرایی کشور را در 

توان  دست می گیرد وهمچنین مستحضرید که نمی

بینی خود را نسبت به ایران و  هر هشت سال جهان

آید، تعاریف خود  جهان عوض کرده و هر دولتی که می

الملل، بخش خصوصی،  را از ایران، عدالت، نظام بین

آینده جوانان و امثالهم تجدید کند، چراکه در نهایت 

ها،اهداف بلند مدت  الزم است کشور از طریق شاخص

و کوتاه مدت، آمار و ارقام و همچنین نگاه کمی و 

ریاضی، به یک تعاریف عملیاتی و دقیق دست پیدا 

 کند.

توان فردی را که  گاه نمی به عنوان مثال هیچ

مزاج است، به عنوان دوست انتخاب  ثبات و دمدمی بی

کرد. انسان الزم است با تالش و کوشش، به یک 

ثبات رسیده و بگوید که با این چارچوب  چارچوب با

قصد دارد به توسعه و تولید برسد یا مشکلی را حل 

کند. بر همین اساس است که دولت نیز الزم است به 

دور از نوسان در مسائل مختلف، چارچوب نظری ثابت 

خود را مشخص کند، زیرا وقتی فکر در نوسان باشد، 

 شود. اجرا نیز دچار نوسان می

خواهد اینجا مطرح کند  نکته نظری که نگارنده می

این است که  هر زمان که در کشورهای مختلف 

شود دو کار مهم  پیشرفتی صورت گرفته، مشاهده می

دبیر کل حزب اهلل لبنان بعد از 

شاالتان خطاب کردن ترامپ گفت: 

ها و تهدیدات  جهان بداند توئیت

ترامپ و آمریکا باعث ارعاب و ترس هیچ کشور یا گروهی از جمله 

 شود. های منطقه نمی سوریه، ایران، روسیه و ملت

 

نماینده دائم مسکو در سازماان مالال 

 متحد:

اولویت اصلای و فاوری در ساوریاه 

جلوگیری از حمالت نظامی تحت رهبری آمریاکاا 

تواند به جنگی خطرناک میان روسیاه  است که می

 و ایاالت متحده منجر شود.

 

موسس پیام رساان تالاگارام در  

نخستین واکنش باه رای دادگااه 

روسیه مبنی بر فیلتر شدن این پیاام 

رسان اعالم کرد که تالاگارام قاادر 

 است، فیلترینگ روسیه را دور بزند.

 

 مسئولیت پذیر باشیم! جنگ جهانی سوم

 ترامپ شارالتان است! فیلترینگ را دور می زنیم!

 علیرضا دلیری

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 
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 »تاریخچه صنعت هسته ای ایران «ادامه متن 

نیروگاه در )بوشهر و دارخوین(، ایجاد تأسیسات  1دار تعهدات سنگین ساخت 

آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه 

نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز  1ها و قرارداد ساخت 

 نام گرفت. (NRC) از آن پس مرکز تحقیقات هسته ای

ای فعال شد و در این زمان دانشگاه تهران در زمینه فناوری هسته 

تربیت دانشجو در این رابطه را آغاز کرد. دانشگاه 

شیراز نیز رشته مهندسی هسته ای را ارائه کرد و 

در این راستا دانشجویانی نیز برای تحصیل در رشته 

های مرتبط با انرژی هسته ای به خارج اعزام 

 .شدند.

درصد از سهام  85، ایران 8510در سال 

 (Eurodif) مجتمع غنی سازی اورانیوم یورودیف

را که قرار بود در منطقه تریکاستن فرانسه احداث 

شود، خریداری نمود. این سهام بخشی از یک 

کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی 

بود و ایران به موجب موافقتنامه ای که شاه آنرا 

امضاء کرد می توانست به فن آوری غنی سازی 

)یورودیف( دسترسی یابد و نیز موافقت شد ایران 

مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه 

مذکور را که بشدت برای تولید رادیو ایزوتوپ های 

 راکتورهای خود و عمدتاً برای استفاده ها ی پزشکی نیاز داشت، دریافت کند.

میلیارد دالر سرمایه گذاری  2ایران در مجموع، در تأسیسات یورودیف 

کرد. یک میلیارد دالر سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هسته 

ای بود و یک میلیارد دالر هم بصورت وام سرمایه گذاری شده بود. در سال 

، پس از رقابتهای بسیار و براساس قراردادی مشترک، انگلیس و فرانسه 8519

مشترکاً تحقیقات برای احداث تأسیسات هسته ای در اصفهان )پیرامون 

، سال ورود رسمی فرانسه 8511چرخه سوخت هسته ای( را آغاز کردند. سال 

 به فعالیت های هسته ای ایران بود.

نیروگاه هسته ای به  2، فرانسه برای احداث 8511در ماه اکتبر سال 

مگاوات در )دارخوین( و نزدیکی اهواز با ایران به توافق رسید  555ظرفیت 

، آلمان 8511که شرکت )فراماتوم( اجرای آنرا بر عهده گرفت. در دسامبر 

رآکتور هسته ای را  1میلیارد دالر مجوز ساخت  1/1غربی در ازای دریافت 

، داد، اما از آنجایی که شاه در KWU مجددا به شرکت کرافت ورک یونیون

اعراب و اسرائیل، تا حدودی با انور سادات رئیس جمهور وقت  8519جنگ 

مصر طرح همکاری ریخت، خشم اسرائیلی ها برانگیخته شد و آنها را از اتمی 

شدن ایران به واهمه انداخت، لذا فشار زیادی را بر طرفین قرارداد با ایران 

وارد کردند و باعث شدند تا اجرای برخی از قراردادهای هسته ای ایران با 

 تأخیر مواجه شود که با پیروزی انقالب اسالمی، با ضرر ایران فسخ شدند.

از طرف دیگر شاه نیز که در این زمان از اقدامات البی صهیونیسم در عدم 

اجرای قراردادهای هسته ای ایران بی اطالع نبود در پی گشایش فاز جدیدی 

از فعالیتهای هسته ای با کشورهای غیر امریکایی و غیر اروپایی بود و لذا در 

، یک قرارداد محرمانه سنگین برای خرید برخی تجهیزات و 8519سال 

مواد اولیه هسته ای را با افریقای جنوبی به امضاء رساند. در اکتبر سال 

میکرون( را به ایران  89لیزر با فعالیت حساس ) 1، امریکا 8511

درصد  10، رآکتور شماره یک بوشهر به میزان 8515فرستاد. در فوریه 

درصد  90و احداث رآکتور شماره دو نیز 

 پیشرفت فیزیکی رسید.

با پیروزی انقالب ایران در سال 

سیاست کشورهای غربی نسبت به  8901

ایران تغییر کرد و به سیاست تحریم تکنولوژیک 

ایران تبدیل شد. شرکت آلمانی زیمنس، حاضر به 

تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر نشد و بجای آن 

پیشنهاد تکمیل این طرح با رآکتورهایی که با گاز 

طبیعی کار می کردند را داد، که ایران با آن مخالفت کرد و از 

آنجایی که در این برهه ایران نمی توانست فشار بین المللی 

چندانی به آلمان غربی وارد کند، لذا مشاجره حقوقی بر سر این 

ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد،  8511طرح ناتمام تا سال 

اما سرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمسیون تجارت بین المللی در 

پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران 

 پرداخت نشد.

پروسه ضررهای هسته ای ایران در این دوره، شامل تأسیسات غنی سازی 

 )یورودیف( فرانسه نیز می شد.

عدم اهمیت سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخ 

 یکجانبه قرارداد یورودیف!، ضرر هنگفتی را به ایران متحمل ساخت.

در پی فسخ این قرارداد، فرانسوی ها اقامه دعوا کردند و شرکت 

 85)یورودیف( از آنجایی که این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه ریزی 

 2میلیون فرانک از  555ساله خود دانستند، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 

میلیارد دالر سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تأمین شد و بقیه سهم 

جنگ تحمیلی  ایران، سالها بعد بصورت کاال توسط فرانسه با ایران تصفیه شد!

ساله نیز، باعث تخریب برخی تأسیسات نیمه کاره هسته ای و همچنین  1

عدم فعالیت چشم گیر در زمینه تحقیقات 

 هسته ای شد.

در بحبوحه جنگ ایران و عراق و کمبود 

شدید منابع نیرو در کشور، ایران با روی 

آوردن به اسپانیا و ژاپن به دنبال تکمیل 

نیروگاه اتمی بوشهر برآمد که این دو 

کشور نیز به علت فشارهای ایاالت 

متحده آمریکا از ادامه همکاری با ایران 

 خودداری نمودند.

پس از پایان جنگ تحمیلی دولت ایران 

برنامه های مختلفی را برای دستیابی به 

تکنولوژی هسته ای و تولید سوخت و 

انرژی هسته ای در دستور کار خود قرار 

 داد.

انعقاد قرارداد میان ایران و روسیه جهت تکلمیل و راه اندازی نیروگاه 

اتمی بوشهر، توسعه و تکمیل تاسیسات سوخت هسته ای اصفهان و ایجاد 

تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز از جمله فعالیت های ایران در راستای 

دستیابی به انرژی هسته ای و چرخه سوخت هسته ای در طی این سال ها 

 بود.

با روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش در ایاالت متحده آمریکا، این 

کشور تالش های گسترده ای را در جهت به تعطیلی کشیدن فعالیت های 

هسته ای ایران آغاز نمود و فشارهای رژیم صهیونیستی و برخی دول اروپایی 

از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل باعث شد تا سپتامبر 

میالدی پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی  2559سال 

 وضعیت ویژه ای به خود بگیرد.

در پی طرح پرونده ایران در شورای حکام و اولتیماتوم این شورا برای 

ارسال پرونده به شورای امنیت، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت 

 ملی، مسئولیت این پرونده را پذیرفت.

کشور اروپایی  9میالدی وزرای خارجه  2559در ماه های پایانی سال 

آمدند و در سعدآباد مقرر شد که )انگلیس، فرانسه و آلمان( به تهران 

را امضا  NPT ایران فعالیت های هسته ای اش را معلق و پروتکل الحاقی

 نماید.

با امضاء تفاهم نامه هسته ای سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایی، 

فعالیت های هسته ای ایران به صورت اختیاری از سوی ایران، در جهت رفع 

سوء تفاهمات ایجاد شده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، به حال 

 تعلیق درآمد.

سیاست وقت کشی دول اروپایی در راستای به تاخیر انداختن دستیابی 

ایران به تکنولوژی هسته ای و عدم اجرای مفاد همکاری دول اروپایی در 

جهت توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای در ایران باعث شد تا ایران در 

میالدی( با فک پلمپ مرکز یو . سی .  2550هجری شمسی ) 8911تابستان 

 اف اصفهان، فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد.

هجری شمسی محمود احمدی نژاد رسما خبر  8910در بیستم فروردین 

دستیابی ایران به فن آوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل 

غنی سازی در نطنز را اعالم کرد و این روز با تصویب شورای عالی انقالب 

 فرهنگی در تقویم رسمی ایران روز ملی فن آوری هسته ای نام گذاری شد.

شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مصادف با دهمین سال 

آید. ورود حسن  ای ایران با کشورهای غربی به حساب می مذاکرات هسته

گیرد که در طول  روحانی در نقش رییس جمهور ایران در شرایطی صورت می

ای حاصل نیامد و تنها  ای در مذاکرات هسته ها دستاورد قابل مالحظه این سال

کشور آلمان، فرانسه  9کننده با ایران از نمایندگان  تغییر، تبدیل طرف مذاکره

عضو دائم شورای امنیت به عالوه آلمان بوده است.  0و انگلیس؛ به نمایندگان 

های  های اقتصادی حسن روحانی را در گرو لغو تحریم کارشناسان تحقق وعده

دانند که آن نیز به شرط به ثمر نشستن مذاکرات  المللی علیه ایران می بین

 ای ایران محقق خواهد شد. هسته

 29شنبه و چهارشنبه  روزهای سه 0+8ای ایران و  این دور مذاکرات هسته

مهر ماه در شهر ژنو برگزار و ظریف وزیر امور خارجه طرح پیشنهادی  21و 

پایانی بر یک بحران »جمهوری اسالمی به این نشست را با عنوان 

های  به صورت پاورپوینت به طرف «های جدید غیرضروری؛ آغازی برای افق

 مقابل ارایه کرد.

مشترکی هم شرح   در ژنو بیانیه 0+8در پایان چهار دور مذاکره ایران و 

برپایه فضای مثبت اولین جلسه  »صادر شد. که در بخش از آن آمده است: 

سپتامبر، وزیر خارجه جمهوری اسالمی  29وزیران در نیویورک در تاریخ 

ایران کلیات طرحی را به عنوان مبنای مذاکرات ارایه کرد که توسط اعضای 

( به عنوان مشارکتی مهم 9سه کشور عضو اتحادیه اروبایی + ) EU3+3گروه 

های  گیرد. اعضای هیات در فرآیند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می

های دوجانبه و مشترکی پیرامون عناصر مختلف رهیافت  نمایندگی مشورت

پیشنهادی را به صورت عمیق پیگیری کردند. تصمیم گرفته شد که جلسه 

آبان ماه( در ژنو  81و  89نوامبر ) 1-1بعدی اعضای گروه در ژنو در تاریخ 

ای، علمی و  برگزار شود. اعضا همچنین موافقت کردند که کارشناسان هسته

و جمهوری اسالمی ایران قبل از نشست  EU3+3امور تحریم کشورهای 

های عملی تشکیل  آینده و برای بررسی اختالف نظرات و تهیه و تدوین قدم

  »جلسه دهند.

دوطرف به  2580آوریل  2سرانجام در پایان این دور مذاکرات در تاریخ 

ای لوزان که ظریف از آن با عنوان  نقطه مشترک رسیدند. مفاد تفاهم هسته

 یاد نمود به شرح زیر است: برجام

 ای از جمله غنی سازی  تداوم برنامه هسته 
 ای و  ایی فردو به مرکز تحقیقات هسته تأسیسات هسته تبدیل

   فیزیک پیشرفته

 ،باقی خواهد ماند و با  آب سنگین راکتور تحقیقاتی اراک

 انجام باز طراحی ارتقاء یافته و روزآمد خواهد شد. 

 را به صورت موقت  پروتکل الحاقی اجرای داوطلبانه 

 ها  لغو تحریم 

 ای با جمهوری اسالمی ایران  المللی هسته های بین همکاری

های  در حوزه ساخت نیروگاه ۱+۵از جمله با اعضای 

ای،  گداخت هسته ای، رآکتور تحقیقاتی، هسته

 های پایدار و ......... ایزوتوپ

سرانجام در پایان این دور 

 ۲۱۵۱آوریل  ۲مذاکرات در تاریخ 

دوطرف به نقطه مشترک رسیدند. 

ای لوزان که  مفاد تفاهم هسته

یاد  ظریف از آن با عنوان برجام

 نمود به شرح زیر است...
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اند و در  اند؛ نخست اینکه افکار خود را روشن و شفاف کرده انجام داده

اند. فلذا در ایران ساز و  گام بعدی آن افکار را تبدیل به ساختار کرده

کاری تعریف شده تا با مشورت با افراد متخصص و با تجربه و نهاد 

هایی که برای این امر شکل گرفته اند، این مهم به وقوع بپیوندد و این 

 سازوکار در ایران بر عهده ی والیت فقیه است.

رهبر معظم انقالب هر ساله با نام گذاری سال ها و سخنرانی روز 

اول فروردین، اقدام به تعیین اهداف میان مدت برای کشور می کند و 

نامگذاری حول امسال، برای یازدهمین بار متوالی 

 محور اقتصاد انجام شده است.

اگرچه قدرت نظامی و 

های کشور در این زمینه  توانمندی

الزم و مایه مباهات و افتخار است 

تر، قدرت  ولیکن بخش مهم

اقتصادی کشور است. مسلما آمار 

باالی بیکاری،تورم و نبود عدالت 

 اجتماعی مایه مباهات نیست. 

جالب است بدانید تولید ناخالص 

هزار میلیارد دالر  10داخلی جهانی 

است که از این میان، سهم ایران 

دهم درصد است. با این  کمتر از یک

شرایط، آیا در حال حاضر ایران 

تواند قواعد جهانی را تنظیم  می

کند؟ به این منظور باید مقدورات 

کشور بررسی و طراحی شود که این 

گردد که کشور در  موضوع به این برمی

داخل چه مقدار از ظرفیت ها و پتانسیل ها برخوردار است و چه مقدار 

برای ایجاد زیر ساخت تالش صورت گرفته و در خارج چه مقدار 

 سیاست خارجه ی هدف مند و بازاریاب داشته ایم.

هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، الزم است به طور جد، 

ایجاد زیر ساخت های اقتصادی نماید و برای ایجاد هر زیر ساختی، 

ابتدا الزم است تا توده های مردم پر تالش و هماهنگ مانند اعضای 

 بدن عمل نمایند و تولید ثروت کنند.

دانند؛ ثروت جامعه  البته در فرهنگ عمومی ثروت را فقط پول می

ی با سواد است،ثروت استفاده ی سرمایه ی ایرانی برای ایرانیست، 

ثروت فراگیری زبان انگلیسی، فرانسه و عربی توسط ایرانیان است. 

ثروت بازوی کارگر و مغز روشنفکر است. بنابراین مفهوم ثروت، عالوه 

بر پول به توانمندی نیز اشاره دارد و این سرمایه ها به دست نمی 

آیند، مگر با امید به آینده و اعتماد مردم به دولت و کسانی که به 

دست خود بر راس کار قرارشان دادند. در کشور های توسعه یافته ، 

دولت ها با ایجاد انگیزه های ناسیونالیستی در مردم و دنبال کردن 

هدف تعریف شده ی مشترک، در راه توسعه گام بر می دارند و سختی 

های مختلف را متحمل می شوند، به عنوان مثال در کشور آلمان پس 

از جنگ جهانی دوم که برلین تقریبا با خاک یکسان شده بود، برای 

جلو گیری از قحطی در میدان اصلی شهر سیب زمینی کاشتند و تنها 

امید و انگیزه بود که بعد از پنج سال شهر را به آبادانی رساند. در 

کشور های توسعه یافته مانند فرانسه، انگلستان و آلمان دولت ها با 

نگرش های مختلف سیاسی از قبیل سوسیال، لیبرال و... روی کار می 

آیند، اما اهداف کلی یکسانی برای تولید ثروت پیاده سازی می شود و 

از همه مهم تر اینکه دولت های پیشین به هیچ عنوان عملی که منجر 

به خلل در مسیر کلی کشور شود انجام نمی دهند. کما اینکه در 

ایاالت متحده بر خالف ایران؛ با وجود 

رئیس جمهور پر حاشیه ای همچون 

ترامپ، هیچ گاه از رئیس جمهور 

پیشین اظهار نظر در خور اعتنا 

 )هرچند دلسوزانه( نمی شود.

در طی چهل سالی که از عمر 

انقالب اسالمی ایران می گذرد به 

دلیل ضعف های مدیریتی و 

هجمه های شدید رسانه ای، 

فضای کشور مبتال به فضای یاس 

و ناامیدی شده است و این موضوع 

باعث می شود که شتاب حرکت 

جمعی کشور کاهش پیدا کند. راه 

برون رفت از این فضای نا امیدی 

نگاه رو به جلویی است که باید عموم 

جامعه، خود به دست خود آن را ایجاد کنند  و زمانی که مسئولین از 

نعمت جوانی و نشاط برخوردار نیستند و مناسب دولتی را بعضا چند 

ده تایی بر عهده می گیرند، راه حل ایجاد فضای کسب و کار،با مطالعه 

 و برنامه ریزی و بدون توقع از نهاد های دولتی است.

به همین دلیل صحبت های نوروزی رهبر انقالب در جهت امید  

بخشی به جامعه  بسیار راهبردی و دور اندیشانه است. ایشان با نام 

و تاکید “  تولید ملی، حمایت از کار و یرمایه ی ایرانی”  گذاری سال 

آن بر مسئولیت مردم در این زمینه، این مهم را یادآوری می کنند که 

حتی اگر مسئولی در کشور به فکر مردم و آبادانی نیست ویا تحریم 

های کمر شکن مانع توسعه است، حد اقل نکته ای که باید مد نظر 

قرار گیرد این است که جامعه خود باید برای خود دل بسوزاند و عزت 

 و اعتالی ملی را به کشور بازگرداند. 

و میدانیم که پرچمدار جامعه دانشجوست و نقطه ی آغاز نوآوری 

ها و شکوفایی ها دانشگاه باید باشد. پس من و شمائیم که باید آغازی 

 بر پایان اقتصاد فشل ایران باشیم.

هر کشوری که قصد پیشرفت 

داشته باشد، الزم است به طور جد، ایجاد 

زیر ساخت های اقتصادی نماید و برای 

ایجاد هر زیر ساختی، ابتدا الزم است تا 

توده های مردم پر تالش و هماهنگ مانند 

اعضای بدن عمل نمایند و تولید ثروت 

 کنند.

 طراح: سرکار خانم صادقی صفت 

 »صبح امید «ادامه متن 
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ضمن عرض سالم و خسته نباشید، لطف کنید خودتان را برای 

 خوانندگان نشریه معرفی کنید.

+ بنده دکتر محمدحسن قدیری ابیانه هستم، دکترای مدیریت استراتژیک، مهندس 

 ، سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، نویسنده و محقق. 8معمار پایه

چه شاخصه هایی برای اینکه بگوییم در جامعه عدالت برقرار است وجود 

 دارد؟

+ اگر هرچیز در جای خودش باشد، میگوییم عدالت وجود دارد. اما میتوانیم این را در 

چند بخش بررسی کنیم. اول بخش حکومتی که مدیران و مسئولین با عدالت 

 رفتار کنند و این باز بخش های مختلفی دارد:

نحوه استفاده از بیت المال وامکاناتی که در اختیار دارند؛ امکاناتی مثل دادن 

سمت و استخدام افراد، اگر مالک های استخدام یا انتصاب مالک های 

صحیحی باشد افراد مدعی متخصص، دلسوز، سالم، توانا در کاری منصوب 

است؛ اما اگر بشوند میتوانیم بگوییم این انتصاب عادالنه 

مالک انتخاب ژن باشد ویا جناح گرایی، 

 میتوانیم بگوییم خارج از عدالت است.

بودجه دولت باید درست اختصاص یابد، اگر 

این امر درست صورت گیرد، میتوانیم 

بگوییم عادالنه است. البته میزان 

اختصاص بستگی به میزان موجودی و 

 توان کشور دارد.

فرصت های برابر در اختیار افراد قرار گرفتن 

 میتواند یک مظهر عدالت باشد.

اما این عدالت فقط مخصوص دستگاه های 

حکومتی و دولتی نیست؛ در بین خود 

مردم هم این مسئله مطرح است. آیا 

مردم حق بین خودشان را رعایت 

میکنند؟ آیا حقوق خودشان را رعایت 

می کنند؟ آیا به وظایفشان عمل می کنند؟ 

مثال هر کس هرجا که هست آیا کار میکند یا از زیر کار در می رود؟ مثال 

اسراف در جامعه ما بسیار پررنگ است، ما میتوانیم این را خارج از عدالت 

محسوب کنیم. مثال کسی که ساعت مفید کاری اش پایین است، 

کارمندانی که ساعت مفید کاریشان به یک ساعت هم نمی رسد و مردم را 

 در ادارات سرگردان و امروز و فردا میکنند، همه اینها خارج از عدالت است. 

حال آیا میتوانیم بگوییم عدالت برقرار است؟ یک جایی بله و جای دیگر خیر. در سطح 

نظام اگر بگوییم کارهای خوبی صورت گرفته، اما کفایت نمی کند. مثال قبل از 

برابر وضعیت فعلی است.  0انقالب حجم صادرات به میزان بشکه به ازای هر نفر 

سال بوده است. االن عمر متوسط برای آقایان  02درحالی که عمر متوسط افراد 

سال افزایش عمر متوسط داشتیم که  21-25است.  19سال و برای خانم ها  12

دستاورد خوبی است. اما معتقد هستم بیشتر از این هم میتوان عدالت را اجرا 

 کرد.

 موانع تحقق عدالت در دهه پنجم انقالب اسالمی چیست؟

+ یک بخشی در سیاست های حکومت اعمال میشود، ما سوخت و فراورده های 

نفتی که متعلق به همه مردم است زیر قیمت عرضه می کنیم. حدودا 

بنزین یک سوم قیمت تمام شده و گازوئیل یک دهم قیمت تمام شده 

عرضه میگردد. در چنین شرایطی هرکه بیشتر مصرف کند سهم بیشتری 

از این یارانه پنهان نصیبش می شود. چون ثروت مند ها مصرف بیشتری 

دارند، پس آنها بیش از محرومین از بیت المال استفاده می کنند. 

% جمعیت کشور که ثروتشان از همه 85کارشناسان نظرشان این است که 

% جمعیت کشور که از همه فقیر تر هستند، از 85برابر  95بیشتر است 

بیت المال از طریق یارانه سوخت برداشت دارند، و این امر ظالمانه ای 

است. و ضمن اینکه سوخت با قیمت پایین به خارج کشور قاچاق می شود. 

عالوه بر آن استفاده از انرژی خورشیدی و سایر انرژی های تجدید پذیر 

هم به صرفه جلوه نمی کند، با وجود اینکه ایران آفتاب خیز است ما از 

انرژی خورشیدی استفاده نمی کنیم. این هم باز خود یک نوع بی عدالتی 

 است.

یکی از مصادیق تحقق عدالت، این است که دانشجو باید خوب درس بخواند، 

مهارت کسب کند، نه اینکه صرفا بخواهد مدرک بگیرد. همچنین به کار 

مشغول شود نه اینکه منتظر باشد تا به او کار بدهند، ما این حالت را 

بیشتر در خانم ها می بینیم. اکثریت ظرفیت دانشگاه را گرفتند، خیلی از 

آنها با اینکه فارغ التحصیل شدند مایل نیستند کار کنند. حال ممکن است 

 کار نباشد، اگر ممکن باشد باز مایل نیستند.

نفر است. پانزده میلیون جمعیت کمی  8005550555دور ریز غذای ما، غذای 

بنابرین مردم باید خودشان  .% جمعیت کشور است25نیست، تغریبا غذای 

وظیفه خود رابشناسند و به آن عمل کنند. این نشناختن و عمل نکردن 

خود یکی از موانع است. این شامل کارمندان دولت و دستگاه های دولتی 

و نماینده های مجلس هم می شود، که وقتی رای می دهند که منافع یک 

 ملت را در نظر گرفتند یا به دنبال مسائل دیگر هستند. 

چه چشم انداز و راهکاری برای برداشتن این موانع در نظام و دولت 

 حاظر وجود دارد؟

+ در نظام جمهوری اسالمی ایران، هر فرد 

یک رای دارد. رئیس جمهور، نمایندگان 

مجلس، اعضای شورای شهر و روستا و 

خبرگان رهبری را مردم مستقیم انتخاب 

میکنند. رئیس مجلس به واسطه اعضای 

مجلس، و وزرا به طور مشترک توسط 

رئیس جمهور و اعضای مجلس که منتخب 

مردم هستند انتخاب می شوند. شهردار ها 

توسط شورای شهر و مجلس خبرگان 

رهبری که مستقیم توسط مردم انتخاب 

می شوند، رهبر را انتخاب می کنند. 

بنابرین تمام انتخاب ها به طور مستقیم و یا 

غیر مستقیم توسط مردم انجام می شود. از مظاهر عدالت این است که مردم درست 

رای بدهند، متوجه باشند که برای چه کاری رای می دهند، می توانند این مسئولیت 

ها را به آدم های سالم و کار آمد ، دلسوز پر بکنند. اینجا اگر مردم اشتباه بکنند، آنجا 

مسئولی انتخاب می شود که انتصاب یا انتخاب شان درست نخواهد بود. بنابرین اگر 

بخواهیم ریشه ای چکار باید کرد، می گویم مردم باید انخابشان را درست کنند. بدانند 

برای چه کاری چه کسی را انتخاب می کنند. یکی اینکه مردم هم مسئولیت هایی 

دارند، و هم حقوقی دارند، اینها متقابل است. باید این مسئولیت هارا بشناسند و اعمال 

بکنند، و از حقوق خودشان دفاع کنند. قوانین باید اصالح شود. و مقرراتی که دولت و 

مجلس میگذارند، اگر اشکالی هست این دوتا باید اصالح کنند. این دوتا را هم مردم 

انتخاب می کنند. اگر اشکالی وجود دارد، که دارد، یعنی انتخاب مردم درست نبوده، و 

این هم یکی از موانع به حساب می آید. البته نامزد ها در ایام انخابات سعی می کنند 

حتی شده با فریب رای مردم را کسب کنند. مردم هم باید مراقب باشند که فریب 

نخورند. مثال یکی از راهکار های جلوگیری از فساد این است که شفافیت وجود داشته 

باشد. بیت المال متعلق به مردم است. و هرکس به هر دلیلی که از بیت المال برداشت 

می کند، مردم حق دارند بدانند. و بنابرین میزان حقوق ها، دریافتی ها و پاداش ها 

حتی مالیات هایی که پرداخت می کنند، وام هایی که می گیرند، امروزه باید در 

اینترنت وجود داشته باشد و مردم بدانند اگر این شفافیت ایجاد شود، جلوی خیلی از 

 رانت خواری ها و مفاسد گرفته می شود.

دولت های قبل تا کنون به چه اندازه در اجرای عدالت موفق بودند؟ 

دولت آقای روحانی تا چه اندازه در اجرای عدالت در جامعه موفق 

 بوده است؟

+ هر دولتی که سرکار بیاید، حتی اگر امام معصوم هم باشد، یک عده مایلند وقتی پول 

بیت المال، امکانات و قدرت دست مسئولین هست، خودشان را به آنها نزدیک 

کنند و از این امتیاز ها بهره ببرند. اینجا بستگی دارد به این مسئول که چگونه 

برخورد میکند. بر فرض اینکه خودش سالم باشد، وای به حال اینکه خودش 

ناسالم باشد. در زمان امام علی )ع( برادرش آمده بود و سهم بیشتری از بیت 

المال میخواست، که امام علی گلوله آتش را به دست او نزدیک می کند و 

برادرش ناراحت می شود. تو میخواهی من از این بیت المال بردارم؟ تو نمیتوانی 

این گلوله آتشین را در دست بگیری. آیا انتظار داری که من بتوانم آتش دوزخ را 

 تحمل کنم؟ 

برخورد مسئولین با مفاسد مهم است. امکان دارد در هر دولتی افراد فاسد خودشان را 

به مرکز قدرت نزدیک کنند و به دنبال سود بردن از بیت المال باشند، اما در 

 همه دولت ها در برخورد با مفاسد قدرت و ضعف وجود داشت.

در این دوره متاسفانه اختالس ها حجم زیادی را گرفت. افرادی با ثروت های هزار 

میلیاردی داریم که بعضی آنها به قوه قضاییه گزارش اموال ندادند. وضعیت 

عدالت در دستگاه های اجرایی مناسب نیست. البته محدود به دولت نیست؛ در 

مجلس هم این مشکالت وجود دارد. مثال نمایندگان مجلس یک وزیر را 

استیضاح می کنند. و بعد از آن، وزیر استیضاح شده ممکن است برای اینکه 

نمایندگان امضاهایشان را پس بگیرند، امتیازی به آنها می دهد. این هم یک نوع 

 فساد است.

عملکرد قوه قضاییه در اجرای عدالت در جامعه را چطور ارزیابی می 

 کنید؟

+ ما در مملکتمان با آدم های معصوم مواجه نیستیم. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که 

معصوم است. و امکان خطا وجود دارد. بخاطر همین هم هست که در سیستم قضایی 

این امکان گذاشته شده که اگر حکمی صادر شد، متهم حق اعتراض داشته باشد. و 

پرونده از دست قاضی به مراجع باالتر ارجاع می شود. اگر حکم سنگین بود؛ مثال اگر 

اعدام بود، متهم می تواند در چندین مرحله اعتراض کند، ولی در نهایت باالترین 

شورای قضایی تصمیم می گیرد. دستگاه قضایی مقل هر دستگاه دیگری ممکن است 

اشتباه بکند و فساد هم داشته باشد؛ خوشبختانه این دستگاه مثل دستگاه های دیگر 

مبارزه با فساد درون سازمانی وجود دارد. قوه قضاییه یکی از آن قوه هایی است ظالم و 

مظلوم، شاکی و متشاکی هر دو در معرض قضاوت قرار می گیرد. و کسی که ظالم 

است و مثال مالی را از مردم خورده سعی می کند از امکاناتش استفاده کند و به هر 

نحو ممکن قاضی را به فساد بکشاند و حکم را به نفع خودش بگیرد. این امکان وجود 

دارد و بعضی از قاضی ها هستند که به فساد کشیده می شوند و قوه قضاییه سعی می 

کند این افراد را شناسایی کند و تعدادی شان را عزل کرده است. و  طرف دیگری هم 

صاحبان قدرت سیاسی وقتی توسط قاضی و دستگاه قضا محکوم می شوند، به جای 

اینکه خطا و حکم خودشان را بپذیرند، سعی می کنند دستگاه قضا را به سیاسی کاری 

و بی عدالتی نسبت بدهند. و ما این را در مقاطع مختلف شاهد بوده ایم، ضمن اینکه 

معتقد هستم مدیریت در قوه مجریه راحت تر از مجلس است. و در مجلس راحت تر 

قوه قضاییه است. وقتی در قوه مجریه رئیس جمهور دستور می دهد، زیر مجموعه 

نماینده داریم که  252موظف است به اطاعت، اما در مجلس شورای اسالمی، ما 

هرکدام مستقل هستند و رای هر نماینده به اندازه رای رئیس مجلس است، مدیریت 

رای مستقل کار سختری است از جایی که اطاعت از مافوق شرط مدیریت است.  252

رای مستقل  252قوه قضاییه از مجلس سخت تر است، بخاطر اینکه اگر در مجلس 

وجود دارد، در قوه قضایه، چند هزار قاضی هستند که طبق نظام قضایی اینها رایشان 

 مستقل است. البته همه دستگاه های ما نیاز به تقویت دارند. 

نمایندگان مجلس در حال حاضر چقدر دغدغه ی اجرای عدالت را 

 دارند؟

همه آنها این ادعا را دارند، شما یک نماینده را پیدا نمیکنید که همچین ادعایی  

نداشته باشد. اما چقدر این کار را میکنند؟ معتقد هستم ما در مجلسمان مشکل ها 

داشته و داریم و این هم به انتخاب مردم باز می گردد. یک عده از نمایندگان هستند 

کارهای خوبی انجام میدهند، و یک عده نه؛ عملکردشان مثبت نیست. مثال تعدادی از 

نماینده ها طرحی دادند که منبع ثروت مدیران عالی مشخص باشد، حال باید در 

 مجلس به رای گذاشته بشود، من تقریبا مطمئن هستم که در مجلس رای نمی آورد.

 

در انتخابات اگر مردم  

اشتباه بکنند، آنجا مسئولی انتخاب 

می شود که انتصاب یا انتخاب شان 

درست نخواهد بود. بنابرین اگر 

بخواهیم بدانیم ریشه ای چکار باید 

کرد، می گویم مردم باید انخابشان را 

 درست واصولی کنند. 

مصاحبه با دکتر محمد حسن قدیری ابیانه در خصوص 

 موانع تحقق عدالت در دهه پنجم انقالب اسالمی

 5ادامه مصاحبه  در صفحه 



  

 Iasu_ir       5               گاهنامه سیاسی، انتقادی، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

 سرکارخانم طباطبایی

واحد علمی صنفی انجمن  69در اسفندماه سال 

اسالمی دانشجویان دیدار سرزده ای ازدانشجویان 

ساکن خوابگاه فرهیختگان داشت و در این دیدار پای 

درد دل دانشجویان نشست و از مشکالت صنفی و 

رفاهی آنها پرسید، گزارش زیر خالصه مصاحبه ها و 

دغدغه های ذهنی دانشجویان است که در موضوعات 

 مختلف دست بندی شده است:

 سرویس دانشگاه
باشروع سال تحصیلی و تعدیل تعداد اتوبوس های  

دانشگاه فاصله زمانی حرکتی اتوبوس ها افزایش یافته 

است اما مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که اتوبوس 

ها طبق برنامه ی حرکتی خود حرکت نمیکنند و با 

تاخیر یا زود حرکت کردن خود باعث هدر رفتن وقت 

 دانشجو میشوند  

 غذا 
در ابتدا سال کیف غذا دانشگاه نسبت به سال قبل 

بهتر شد اما با گذشت سال و با ورود به ترم جدید 

مشکل قبلی از قبیل زیاد بودن روغن غذا و تند بودن 

بعضی از غذا ها مشکالت جدیدی به مشکالت آن 

اضافه شد از جمله تکرای بودن غذا های برنامه غذایی 

در یک هفته و حذف غذاهای مطلوب و اضافه کردن 

غذایی مثل پلو قارچ ، هر سال قیمتی غذا در دانشگاه 

افزایش میابد اما در کیفت آن تغییر محسوس دیده 

 نمیشود 

 خوابگاه 
با شروع سال تحصیلی جدید تیم حفاظت دانشگاه 

خواب جدیدی برای داشجویان خوابگاهی دیدند که با 

محدود کردن ساعت رفت و آمد به بیرون از محیط 

خوابگاه همراه بود . و رفته رفته این محدودیت به جلو 

 گیری از بیرون رفتن از محیط خوابگاه منجرب شد 

درب خوابگاه بسته شده و  ۲2بعد از ساعت 

دانشجویان باید برای خروج یا ورود به محیط خوابگاه 

از درب اصلی دانشگاه استفاده کنند فاصله در اصلی 

دانشگاه با محیط خوابگاه تقریبا پانزده دقیقه است و 

دانشجویانی که قصد خروج از محیط خوابگاه را دارند 

در ابتدا باید از سر پرست خوابگاه برگ خروج به دلیل 

 موجه را بگیرند 

 مشکالتی که این قضیه برای داشجو ایجاد میکند:

. با بسته شدن در خوابگاه دیگر هیچ فردی از تیم ۵

 حفاظت دانشگاه در محیط خوابگاه وجود ندارد 

. دانشجویان شهرستانی که معموال آخر شب به ۲

سمنان میرسند برای ورود به خوابگاه باید مسافت 

زیاد را با ساک و وسایلی که با خود به همراه دارند طی 

کنند که موضوع برای این دسته از خوابگاهیان مشکل 

 ساز بود

. در صورت به وجود آمدن وضعیت اورژانسی در 2

خوابگاه مدت زمانی بیشتری طول میکشد تا دانشجو 

 به بیمارستان یا درمانگاه منتقل شود 

. محدود کردن دانشجو یا به عبارت دیگر زندانی 4

کردن دانشجو در محیط خوابگاه،اگر دانشجویی 

بخواهد بعد از ساعت یازده از محیط خوابگاه خارج 

 شود عمال این کار غیر ممکن است 

مشکل بسته شدن در خوابگاه و فقط یکی از ده ها 

مشکالت دانشجویان خوابگاهی است و دانشجو 

خوابگاه با مشکالت دیگر از قبیل کمبود فضا مطالعاتی 

در ایام امتحانات، نامطلوب بودن فضا ی استحمام، 

 کمبود فضا تفریحی و ... دست و پنجه نرم میکنند  

  

در عصر حاضر یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزار  امیرمحمد کچویی

های اثر گذاری روی جوامع مختلف رسانه ها هستند. رسانه 

ها میتوانند با تاثیر گذاری مستقیم و حتی غیر مستقیم سهم 

به سزایی در فرهنگ مردم ،به طبع آن نوع بینش و 

 سالیقشان داشته باشند. 

به واسطه رسانه امپریالیسم توانست یکی از حربه های 

ناتوی فرهنگی که مصرف گرایی است را باب کند و از این 

طریق فشار اقصادی برروی دولت های جهان سومی وارد 

نماید در واقع این کشورها را به بازار مصرف تولیدات خودش 

تبدیل کرد و حاال نیز یکی از راه های حمایت از تولید ملی ، 

بهره گیری درست از همین رسانه هاست. با توجه به نقش 

رسانه درشرایط حال ،هم پیوستگی رسانه ملی، اقتصاد و 

فرهنگ میتواند کشور را از مصرف زدگی دور نگه دارد و حربه 

امپریالیسم را خنثی نماید و در کنار از بین بردن چنین 

فرهنگ وارداتی ،گرایش به کاالهای خارجی که نشئت گرفته 

از همین فرهنگ است را نیز از بین ببرد و  بستر ساز فرهنگ 

 ما میتوانیم در بین اقشار مختلف مردم شود. 

امروزه دامنه رسانه ها بسیار گسترده شده است و به  

واسطه فضا مجازی و تشکیل دهکده جهانی هر فرد به کمک 

گوشی همراه خودش تبدیل به یک رسانه شده و میتواند در 

این تحوالت هم اثر گذار و هم اثر پذیر باشد.حمایت از تولید 

داخلی در مقام اجرا میتواند ناظر به انتخاب و مصرف کاال 

توسط مردم باشد بنا بر این اگر هرفرد در مقابل تبلیغات و 

جریانات کاذب این چنینی که به راحتی به واسطه فضا 

مجازی منتقل میشود اثر پذیری نامطلوب نداشته باشد 

همچنین در گام بعدی با همراهی کمپین های حمایتی و... اثر 

 گذاری در جهت حمایت از تولید داخلی نیز داشته باشد. 

عده ای به بهانه ایجاد رقابت بین کاالی ایرانی و خارجی و 

بهبود کیفیت کاال های ایرانی دست به تبلیغ تولیدات خارجی 

از رسانه ملی میزنند که منجر به بهتر شناساندن محصوالت 

بیگانه و همچنین به شکل نامحسوس باعث از بین بردن 

اعتماد مردم به تولید داخلی میشد به گونه ای که تمایل  

 برای خرید کاال خارجی در جامعه را فراهم میکنند. 

این در حالیست که بسیاری از شرکت های داخلی از 

اهمیت تبلیغات در شناساندن محصوالت خود به مردم غافل 

اند و چنین تبلیغاتی را هزینه ای اضافی تلقی میکنند و یا 

معتقد اند جنس با کیفیت مشتری خورا نیز پیدا خواهد کرد 

که باید در اینجا تاکیید کرد در علم بازاریابی کیفیت محصول 

به تنهایی کافی نیست بلکه یک محصول با کیفیت باید به 

خوبی به مردم معرفی شود، در بازاریابی نوین مُشک آن است 

که هم خود ببوید و هم عطار بگوید. بنابر این تبلیغات اهمیت 

بسیاری در نحوه معرفی یک محصول دارند همچنین موجب 

باال بردن سطح آگاهی مصرف کننده و ایحاد رقابت در بین 

تولید کننده ها نیز خواهد شد. مسئله ای که وجود دارد این 

است که تبلیغات نباید به گونه ای اغراق آمیز شود که مشتری 

بعد از استفاده از محصول احساس پشیمانی کند و اعتماد 

 خود را از دست دهد. 

استفاده از رنگ سازمانی، لوگوی قوی، شعارتبلیغاتی 

مناسب ،اسامی جذاب ، بسته بندی شکیل و موارد این چنینی 

نقش به سزایی در جذب مصرف کننده و تبلیغات محصول 

دارد که باید مورد توجه تولید کننده های داخلی قرار داشته 

باشد که میطلبد اگر تولیدات داخلی ضعف های این چنینی 

دارند مردم برای حمایت کاالی ملی از چنین مسایلی چشم 

 پوشی کنند و تولیدات داخلی را ارجع تر بدانند . 

یکی از شیوه های بازاریابی تولید کنندهای خارجی 

بِرندینگ عاطفی است در واقع در این شیوه برند تولید کننده  

با مصرف کننده  محصول ارتباطی عاطفی برقرار میکند که 

مصرف کننده در شرایط خطا چشم به اشتباهات احتمالی  

میبندد. باید برای توسعه اقتصاد سرزمینمان به سمتی حرکت 

کنیم که هر کاالی ایرانی برای قشر تحصیل کرده ما حکم 

همان بِرَندی را داشته باشد که اگر ضعفی در ان دیده شد با 

 ارقی که وجود دارد نسبت بدان ضعف صرف نظر کنیم . 

تبلیغات غیر مستقیم تولیدات و کاالها عموما موثر تر  

است به صورتی که برگزاری مسابقات، حمایت از بازی های 

ورزشی، چاپ مقاالت علمی، معرفی محصول در سریال ها 

و..... میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد و یکی از راه های 

معرفی غیر مستقیم تولیدات سلبریتی ها هستند. با توجه به 

محبوبییتی که سلبریتی ها در بین مردم دارند استفاده انها از 

هرکاال و یا برند خاصی مورد توجه هواداران ان ها هم قرار 

 خواهد گرفت.  

چنین شخصیت هایی به دو گونه می توانند اثر گذار 

باشند یکی اینکه در زندگی شخصی خودشان از محصولی 

استفاده کنند و یا در صفحات شخصی و برنامه هایشان از آن 

حمایت کنند ،گونه دوم توسط تولید کنندها برای تبلغات 

رسانه ای از ان کاال دعوت به همکاری شوند که متاسفانه 

شاهد آن هستیم چه در رسانه ملی و یا تبلیغات رسانه ای 

دیگر سلبریتی ها نه تنها از تولیدات و برند های ایرانی 

حمایت نمیکنند بلکه خود را از مصرف کنندگان محصوالت 

خارجی نیز معرفی میکنند که میطلبد دانشجویان به عنوان 

قشر فرهیخته از انان مطالبه توجه بیشتر به منافع ملی مان را 

 داشته باشند.

 

حمایت از تولید ملی چه کمکی به اجرای عدالت در 

جامعه می کند؟ وظیفه مردم در این خصوص 

 چیست؟

+ ما فرض میکنیم که دولت به وظیفه خودش کامال عمل کند، 

مثال به تولید کنندگان به سرعت مجوز کند، قوانین را 

تصحیح کند، تسلیحات و امکانات بدهد، وهمه حمایت 

دولت پشت سر تولید باشد، بخش خصوصی سرمایه را 

وارد کند، کارخانه را راه بیندازد، نیروی کار را استخدام 

کند و به تولید برساند. که نه دولت به وظیفه اش عمل 

میکند و بخش خصوصی؛ اما برفرض اینکه اینطور بشود، 

اگر تولید اینها خریده نشود، همه این سرمایه گذاری ها از 

بین خواهد رفت و ورشکست خواهد شد، وهمه نیروهایی 

که استخدام کردند، بی کار می شوند، بنابرین همانطور که 

مقام معظم رهبری فرموده اند: مردم باید کاالی داخلی را 

میلیونی  15به کاالی خارجی ترجیح بدهند. ما یک بازار 

میلیون نفر ما به اندازه کل جمعیت بومی و  15داریم. 

مهاجر در عراق، عربستان، کویت و امارات است. خب ما 

این بازار به این بزرگی را  در اختیار بیگانگان قرار دادیم و 

مردم جنس خارجی را به جنس داخلی ترجیح می دهند 

و این یک ظلم بزرگ به کشور است. اما در این انتخاب 

حداقل دو موضوع را لحاظ می کنند؛ یکی کیفیت و یکی 

قیمت. و گاهی وقتی به آنها گفته می شود جنس ایرانی 

بخرید، می گویند ما اینقدر پولدار نیستیم که پولمان را 

دور بریزیم؛ البته اینجا یک قسمت آن به عهده تولید 

کنندگان داخلی است. که اگر تالششان را برای کیفیت 

الزم به کار بگیرند، مردم هم رغبت بیشتری به خرید 

 کاالی ایرانی خواهند داشت.

اگر مردم دانشجویی دارند که درس میخواند، اگر دانشجویشان 

شاگرد اول نباشد بلکه شاگرد آخر هم باشد، قطعا از فرزند 

خود بیشتر حمایت میکنند. خب ما همین موضوع را 

نسبت به هموطنمان باید در نظر بگیریم. هر چند تولید ما 

در سطح تولید بهترین کشور های دنیا نباشد اما ما باید 

برای جوانان خودمان اشتغال ایجاد کنیم و این ممکن 

نیست مگر اینکه ما جنس ایرانی را ترجیح بدهیم. یک 

زمانی میخواستند بگویند یک جنسی بنجل است، می 

گفتند جنس ژاپنی. مردم ژاپن برای تقویت تولید و 

حمایت از تولید کننده، جنس بنجل و گران ژاپنی را به 

جنس ارزان خارجی ترجیح دادند. تولید کنندگان از 

کارگر، مهندس و مدیر سو استفاده نکردند، بلکه به ارتقا 

کیفیت اجناس تولیدی خود پرداختند. و همینطور شد که 

امروز اگر بخواهند بگویند یک جنس مرغوب است، 

میگویند ژاپنی اصل است. ما باید جنس داخل کم کیفیت 

را به جنس خارجی مرغوب ارزان تر ترجیح بدهیم، اما 

تولیدکنندگان ما مراقب باشند که سو استفاده نکنند، و 

برای اینکه جلوی این سواستفاده گرفته شود، بغیر از 

دستگاه های نظارتی، مردم هم باید در خرید جنس 

ایرانی، جنس مرغوب تر را خریداری کنند تا رقابت ایجاد 

شود. اگر مردم تصمیم بگیرند جنس داخلی بخرند، یک 

میلیونی در اختیار تولید کنندگان ایرانی قرار می  15بازار 

گیرد و سرمایه گذاری در این زمینه به طور چشمگیری 

رشد خواهد کرد و بخش قابل توجهی از مشکالت 

معیشتی مردم و اشتغال جوانان حل خواهد شد. حمایت 

از کاالی ایرانی که شعار امسال است، هم شامل دستگاه 

های دولتی است که با قوانین و مقررات را تاحد امکان 

فراهم کند و هم بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و 

نیروی کار هم هست. اینها همه یک طرف، مردم باید این 

را در خریدشان لحاظ کنند که منافع ملی تامین شود. 

باید برای مردم این موضوع را کامال روشن کرد که با 

خرید کاالی داخلی یا خارجی؛ انتخاب بین مرغوبیت و 

کیفیت نیست؛ بلکه انتخاب بین اشتغال مردم ایران و 

مردم آن کشور، اقتصاد ما یا اقتصاد آن کشور، پول ما یا 

پول آن کشور است. درست است که مردم برای خرید 

ریال می دهند، اما قبال معادل این ریال ارز از کشور خارج 

شده است. و نیاز ما به ارز بیشتر می شود. نیاز ما که به 

ارز بیشتر بشود، قیمت ارز باال می شود. یکی از گله های 

مردم این است که چرا قیمت ارز باال رفته است. یکی از 

دالیلش آنهایی هستند که جنس خارجی می خرند.  اگر 

بازار در اختیار ایران باشد، مردم ایران تعهد داشته باشند 

که جنس ایرانی بخرند، تیراژ تولید باال خواهد رفت. تیراژ 

باال برود، قیمت ها ارزانتر می شود.و این چیزی است که 

مردم میخواهند، مردم باید جنس ایرانی بخرند تا هم 

تولید افزایش یابد و هم اشتغال ایجاد بشود. پول ملی ما 

ارزش یابد، اقتصاد ما رونق پیدا کند. می بینید تا حد 

زیادی به عملکرد مردم بستگی دارد و به همین خاطر 

رهبری مردم را خطاب قرار دادند، هرچند مسئولین هم 

مورد خطاب بودند، ولی مخاطب اصلی این شعار مردم 

 هستند. 

 تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.  
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  6331/ فروردين 631سال پانزدهم/ شماره 

ن عارف نیامدیر مسئول و سردبیر :   دامی حم  م

 همکاران:  علیرضا دلیری، امیرمحمد کچويی، محمد غالمی

 سرکارخانم صادقی صفت، سرکارخانم طباطبايی

هایش به پایان رسید و در این بین برخی از  نیز با همه تلخ و شیرینی 51نوروز 

های آن   دانشجویان نوروز متفاوتی را تجربه کردند و به ظاهر چشم خود را بر خوشی

رسانی به همنوعان خود  بستند و در قالب سفرهای جهادی، نوروز خود را وقف خدمت

کردند. گروه جهادی معین یکی از صدها گروهی جهادی است که اعضای آن در یک 

( در مناطق محروم سه 51الی دوازدهم فروردین  59روزه)از بیستم اسفندماه  22بازه 

تن از دانشجویان  855استان کشور حضور یافتند. در طی این مدت، بیش از 

های  های سراسر کشور در مجموعه اردوهای گروه جهادی معین در استان دانشگاه

اعم از خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه شرکت کرده و خدمات مختلفی 

 را ارائه کردند.خدمات عمرانی، فرهنگی، پزشکی، دامپزشکی و غیره 

اسفندماه  21الی  25اولین اردو از مجموعه اردوهای گروه جهادی معین از تاریخ 

در یکی از مناطق محروم شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان برگزار شده  59

های اسالمی دانشجویان  و طی این اردو دانشجویان جهادگر عضو اتحادیه انجمن

های عمرانی، فرهنگی و دانپزشکی را در  های سراسر کشور فعالیت مستقل دانشگاه

 .زدایی در این مناطق قدم برداشتند دستور کار خود قرار داده و در جهت محرومیت

های زیاد آن، گروه جهادی  با توجه به وقوع زلزله شدید در غرب کشور و خسارت

معین رسیدگی به مشکالت مردم ساکن این مناطق را یکی از اهداف خود قرار داده و 

های  بدین ترتیب طی سفر به منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه که یکی از کانون

های عمرانی  های متنوعی از فعالیت دیده زلزله غرب کشور بود، برنامه مهم و خسارت

 .های فرهنگی را در این منطقه اجرا کردند گرفته تا فعالیت

در این اردوی جهادی که در بازه زمانی پنجم الی دوازدهم فروردین در مناطق 

زده برگزار شد، به مناسبت والدت حضرت امیرالمونین)ع( و روز پدر برنامه  زلزله

ای تدارک دیده شده بود و دانشجویان جهادگر گروه جهادی معین، فضایی  ویژه

 .زده ایجاد کردند متفاوت را در مناطق زلزله

های اسالمی دانشجویان مستقل  سومین اردوی گروه جهادی معین اتحادیه انجمن

نفر از دانشجویان و همچنین اعضای  95های سراسر کشور با حضور بیش از  دانشگاه

ادوار این اتحادیه دانشجویی از چهارم لغایت دوازدهم فروردین ماه سال جاری در 

منطقه شهیون شهرستان دزفول)استان خوزستان( برگزار شد و در این مدت 

 .جهادگران خدمات مختلفی را به مردم منطقه شهیون ارائه کردند

ها قبل در منطقه شهیون حضور پیدا  تیم شناسایی گروه جهادی معین که از هفته

کرده و از نزدیک مشکالت و نیازهای اهالی این منطقه را رصد نموده بود با توجه به 

این نیازها و کمبودها، نهایتا دو روستای آبیدسره اول و دوم را جهت ارائه خدمات 

عمرانی، فرهنگی، پزشکی انتخاب و شرایط را برای حضور جهادگران در این روستاها 

 فراهم کرد. 

هایی همچون ساخت سرویس بهداشتی، نصب ایزوگام برای  در حوزه عمرانی فعالیت

اندازی برخی از تجهیزات مسجد روستا، در حوزه  مسجد، زیباسازی، نصب و راه

های آموزشی و مشاوره برای  های همچون برگزاری مسابقات و کالس فرهنگی فعالیت

چشم توسط   805های همچون معاینه  کودکان و نوجوانان و در حوزه سالمت فعالیت

 .نفر صورت گرفت 05گیری، کشیدن و جراحی محدود حدود  اپتومتریست و جرم

توان به برگزاری مراسم شب والدت  های گروه جهادی معین می از دیگر فعالیت

حضرت امیرالمونین)ع( و دعوت از اهالی روستا برای حضور در این جشن و آغاز بکار 

رسمی فعالیت مسجد روستا اشاره کرد که این مراسم با استقبال اهالی برگزار شده و 

شبی متفاوت برای آنها رقم خورد. در این مراسم عالوه بر برگزاری مسابقه برای 

هایی  االسالم نیکنام به سخنرانی پرداخته و برنامه های مختلف سنی، حجت گروه

همچون شعرخوانی و مداحی نیز صورت پذیرفت. همچنین با تالش گروه جهادی 

معین مقرر شد که با مساعدت کمیته امداد امام خمینی)ره(، آن دسته از اهالی 

اند، به زودی  روستاهای آبیدسره که تاکنون به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف نشده

 .عازم مشهدالرضا)ع( شوند

به مناطق  59گروه جهادی معین، پیش از این، اولین سفر جهادی خود را در نوروز 

در  59محروم شهرستان بشاگرد اختصاص داده بود و دومین اردوی خود را در مرداد 

 .منطقه بازفت استان چهارمحل و بختیاری برگزار کرده بود
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قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور 

الشعاع   های کشور ما را تحت  ها و سیاست  وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه

های به کار   ی حربه  گر در ادامه  قرار داده و دچار اختالل نموده است. کشورهای سلطه

اند.   اقتصادی وارد شده   گرفته بر ضد نظام جمهوری اسالمی، اکنون از مسیر جبهه

نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف 

به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها 

به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. قاچاق 

های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی   کاال در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه

ها و ابزارهای اصالح نقاط ضعف   رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه  ارتباط دارد و از این

اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق،  به دنبال شناخت 

تر اقتصاد مقاومتی و در   مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق

های آن است. باید توجه داشت که اگر به   ها و مولفه  نهایت، بیان خصیصه

مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد 

 مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. 

قاچاق کاال، معلول عوامل مختلفی بوده است که مبارزه با آن، نیازمند عزم 

های علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در   ملی و توجه دقیق به شاخص

مبارزه با قاچاق کاال، برخورد قضائی چندان مثمرثمر نبوده و توجه به 

گیرانه و ایجاد شغل نقش موثرتری در کاهش قاچاق   راهکارهای فرهنگی، پیش

خواهد داشت. بدیهی است که تدوین قوانین، حمایت از تجارت و تولید داخلی 

ویژه در   های انسانی و اخالقی موجب تأمین امنیت عمومی به  و توجه به ارزش

 مناطق مرزی خواهد گردید.

سازوکارهای یک کشور بایستی چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندی 

و در صورت تحریم، فشار و تهاجم آسیب کمتری به کشور وارد شود و در عین 

الملل را با   حال، کشور بتواند به لحاظ آفندی، منافع نظام سلطه در سطح بین

چالش مواجه نماید. همچنین طراحی حوزه اقتصادی چنان باشد که دشمنان 

خارجی نتوانند با ابزار قرار دادن مسایل اقتصادی، جلوی حرکت رو به رشد 

یابد که توجه شود که   کشور را بگیرند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می

تواند از این   حوزه اقتصاد، بزرگترین برگ برنده و مزیت نظام سلطه است و می

 مسیر، نظام اسالمی را به شدت تهدید کند.

هایی که طی سالیان متمادی گذشته در ساختار تولید،   بسیاری از خصیصه

سازمان توزیع و الگوهای مصرفی جامعه شکل گرفته است، امروزه به صورت 

اند. پدیده قاچاق به   های امید دشمن در تهاجم اقتصادی درآمده  نقاط ضعف و دریچه

ها دخالت داشته است. از   ای از این زمینه  شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در پاره

ها   رسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آن  نظر می   روست که به  این

بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کاالها و مبارزه با این پدیده ممکن 

 نباشد.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران که در واردات بی رویه کاالهای مصرفی بی تاثیر 

نیست، روحیه مصرف گرایانیه ایرانیان است. اقتصاد ایران از زمان صفویه و با 

زدگی شده است.   شدن پای اروپائیان به کشور، دستخوش دگرگونی و مصرف  گشوده

محصولی عجین شده و حاصل   زدگی با تولید تک   پس از استخراج نفت نیز، مصرف

زدگی شدید نبوده است. برای مثال، مصرف آب در کشور ما   این دو، چیزی جز مصرف

 205های فسیلی به اندازه یک جامعه   سه برابر استاندارد جهانی و مصرف سوخت

میلیون نفری است. و جای تأسف است که رشد مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته 

زدگی و تشدید الگوهای غلط مصرفی است. الزم به   که این، به معنای شتاب در مصرف

درصد، مصرف 1/2ها   ها و آشامیدنی  سال مصرف خوراکی  ذکر است طی مدت یک

درصد و مصرف 9/5درصد، مصرف آب برق و گاز 28کاالهای بهداشتی و درمانی 

 درصد رشد داشته است.0/5پوشاک و کفش 

که اقتصاد   تر تمایل دارند، بدون این  کنندگان به مصرف بیش  در کشور ما، مصرف

  وری و مصرف صرفه  کشور، فرآیندهای یادشده را در افزایش اشتغال، ارتقای بهره 

های   که تحریم  مدت سپری کرده باشد. از سوی دیگر، با این  جویانه طوالنی

اقتصادی جهانی از ابتدای انقالب اسالمی با شدت و ضعف وجود داشته و 

های اخیر تشدید گردیده است، متأسفانه با نبود درک کامل از   در سال

جای مدیریت اقتصاد مبتنی بر تحریم و اعمال این نوع اقتصاد از   شرایط، به

تر دامن زده شده   سوی دولت، به تمایالت مصرفی شهروندان، هر چه بیش

توانست شرایطی را فراهم آورد   است. در حالی که تحریم اقتصادی ایران می

ویژه واردات کاالهای مصرفی( در حد توان جلوگیری شود،   تا از واردات )به

به پنج برابر  8919تا  8919بینیم که واردات کشور از سال   در عمل می

تر شده   رسیده و در نتیجه اقتصاد ایران، به واردات کاالهای خارجی وابسته

 است 

با توجه به مفهوم و مضامین قاچاق و اقتصاد مقاومتی، ارتباط تنگاتنگ این 

دو روشن و آشکار است. طبیعی است که در شرایط ورود کاالهای قاچاق به 

کشور که تعطیلی تولید داخلی، پیامد گریزناپذیر آن است، بستر الزم برای 

گذار تا   گذاران و کارآفرینان ایرانی فراهم نیست. سرمایه  حمایت از سرمایه

وقتی نسبت به سودآوری کار خود اطمینان نداشته باشد، دست به 

گذاری، اطمینان از   گذاری نخواهد زد. یکی از وجوه امنیت سرمایه  سرمایه

وجود بازار است که وقتی در اختیار محصول خارجی قرار گرفت، این امنیت 

و اطمینان خاطر از میان خواهد رفت. بنابراین در کنار سایر عوامل و 

بسترهای حمایتی از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، پیشگیری از ورود 

ها است و   کاالهای خارجی به طریق قاچاق نیز یکی از این عوامل و زمینه

 روند. شمار می ها، خود همه وجوهی از اقتصاد مقاومتی به این

 محمد غالمی

 رسانی مصادیق خدمت ها حوزه فعالیت محل برگزاری ردیف
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زدگان، برگزاری مراسم جشن والدت حضرت  نصب برخی از تجهیزات برای چادرهای زلزله
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اندازی  ساخت چندین سرویس بهداشتی، نصب ایزوگام برای مسجد، زیباسازی، نصب و راه

های مشاوره برای کودکان و  برخی از تجهیزات مسجد روستا، برگزاری مسابقات و کالس

 نوجوانان و ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و دندانپزشکی

 طراح: سرکار خانم صادقی صفت 


