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ــو و نامگــذاری ایــن ســال توســط رهبــر معظــم انقــاب،  ــا توجــه بــه فرارســیدن ســال ن ب
امــام خامنــه ای، بــه نــام حمایــت از کاالی ایرانــی تصمیــم دارم تحلیلــی هــر چنــد کوتــاه در 

مــورد ایــن شــعار داشــته باشــم. 
اگــر نگاهــی بــه شــعار ســال های گذشــته بیندازیــم متوجــه میشــویم کــه تقریبــا از ســال 
١٣٩٠ مســئله اقتصــاد و تولیــد ملــی در بطــن ایــن شــعارها قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن امــر 
را مــی تــوان دلیــل محکــم و متقنــی بــر اهمیــت ایــن موضــوع و غفلــت مــردم و مســئولین 

در توجــه بــه چنیــن امــر مهمــی دانســت.
حــال اگــر علــل و عوامــل ایــن بــی توجهــی از ســوی مــردم را مــورد بررســی قــرار دهیــم 
بــه نــکات قابــل توجهــی بــر خواهیــم خــورد کــه ذکــر ایــن نــکات خالــی از لطــف نیســت.

ــرای ایــن عــدم توجــه بیــان کــرد عــدم اعتمــاد  شــاید مهــم تریــن علتــی را کــه بتــوان ب
جامعــه بــه کاالی ایرانــی باشــد کــه خــود ایــن امــر ممکــن اســت دالیــل متعــددی از قبیــل:

١- انحصــار مطلــق تولیــد برخــی کاالهــای ایرانــی نظیــر صنعــت خــودرو در دســت یکــی 
دو شــرکت خــاص و بــه طبــع آن رقابتــی نبــودن فضــا کــه خــود موجــب تضمیــن فــروش 
بــاالی محصــول و بــه تبــع آن عــدم تمایــل تولیــد کننــدگان بــه پیشــرفت و نــوآوری مــی 

شــود.
2-ســوغات غلــط فرهنــگ غربــزده بــه اصطــاح روشــنفکران کــه از آن بــه عنــوان مســئله 
ــه  ــه ب ــان جامع ــی اذه ــری و فرهنگ ــر وابســتگی فک ــه بیانگ ــی شــود ک ــاد م ــی ی برندگرای
کاالهــای لوکــس و برنــد اســت و از جملــه عوامــل موثــر در ایــن برنــد گرایــی میتــوان بــه 
ظهــور رســانه هــای آزاد ، متعــدد و مناســب بــرای ایجــاد جــو خودنمایی،اشرافیگری،چشــم و 
هــم چشــمی و ارائــه تصویــری رویایــی از جماعتــی کوچــک و ترغیــب مــردم بــرای رســیدن 
بــه ایــن تصویــر رویایــی اشــاره کــرد کــه ایــن امــر نیــز بــه نوعــی در عــدم اقبــال عمومــی 

بــه کاالی ایرانــی موثــر اســت. 
ــال  ــدم اقب ــن ع ــل توجــه و مهمــی هســت و موجــب ای ــل قاب ــه دلی ــل ک ٣- ســومین دلی
ــبتا  ــوارد نس ــفانه در م ــه متاس ــت ک ــی اس ــف در کاالی ایران ــی و ضع ــی کیفیت ــود ب می ش
زیــادی قابــل توجــه اســت، کــه ایــن ضعــف خــود دالیــل متعــددی از جملــه؛ نبــود تمکــن 
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــدی از ت ــت، ناامی ــا کیفی ــد کاالی ب ــرای تولی ــده ب ــد کنن ــی الزم تولی مال
کاالی خارجــی و بی انگیزگــی تولیدکننــده بــرای افزایــش کیفیــت محصــول یــا حتــی گاهــا 
اطمینــان خاطــر تولیــد کننــده از فــروش کاالی کــم کیفیــت خــود بــه علــت انحصــار بــازار 

و ... دارد.
حال چه باید کرد؟!

ــط  ــه فرهنــگ غل ــد کــه هــر دو جنب ــم دی ــم خواهی ــوق بیندازی ــل ف ــه دالی اگــر نگاهــی ب
جامعــه و سیاســت غلــط اجرایــی در اجحــاف در حــق تولیــد ملــی موثرانــد کــه بــه اختصــار 

راه حــل بــرون رفــت از چنیــن معظلــی را بررســی مــی کنیــم.
در مســئله اصــاح فرهنــگ، جامعــه مــا نیازمنــد تبییــن دیدگاهــی تعصــب محــور در قبــال 
تولیــد ملــی اســت دیدگاهــی آن چنــان عمیــق کــه تهیــه کاال ملــی را وظیفــه ای ملــی و 
تخطــی از ایــن وظیفــه را بــه عنــوان خیانتــی اجتماعــی تلقــی کنــد؛ البتــه الزم بــه ذکــر 
اســت کــه تجربــه هــای گذشــته در ایــن امــر، اهمیــت ایجــاد فضایــی رقابتــی بــرای رقابــت 
ــن  ــش روش ــش از پی ــی را بی ــدات خارج ــا تولی ــی ب ــر و حت ــا یگدیگ ــی ب ــدات داخل تولی
میســازد؛ بــه بیــان دیگــر حمایــت متعصیانــه مــردم از کاالی ایرانــی آنــگاه بــه ســر منــزل 
ــوب در جــو  ــی نامرغ ــد مل ــدن تولی ــی مان ــرای باق ــی ب ــچ تضمین ــه هی مقصــود میرســد ک
ــه  ــدات خارجــی قضی ــورد تولی ــا در م ــی نباشــد، ام ــدات داخل ــن تولی ــی ســنگین بی رقابت
کمــی متفــاوت اســت اگــر تولیــدات خارجــی را بــه ســه دســته : ١- تولیــدات بــا کیفیــت تــر 
از کاالی ملــی 2- تولیــدات مشــابه کاالی ملــی ٣- تولیــدات کــم کیفیــت تــر از کاالی ملــی  
تقســیم کنیــم بــه ترتیــب بایــد سیاســت هــای زیــر را در قبــال ایــن تولیــدات اعمــال کــرد 
ــه عنــوان وظیفــه مکمــل قــوه مجریــه در کنــار اقدامــات  کــه اعمــال ایــن سیاســت هــا ب
فرهنگــی اســت؛ تولیداتــی کــه کیفیــت خیلــی باالتــری از کاالی ملــی دارنــد و بــه آســانی 

اینکــه مــا تــا چــه حــد نســبت بــه ایــران تعصــب داریــم بر کســی پوشــیده 
نیســت،مخصوصا زمانــی کــه کشــوری مــا را تهدیــد کنــد. آن وقــت اســت 
ــه کار مــی شــوند و در اولیــن اقــدام  ــی دســت ب ــان غیــور ایران کــه جوان
خداپســندانه خــود صفحــات مجــازی ســاکنان کشــور مقابــل را بــا الفــاظ 
ــرار مــی دهنــد، حــرکات بعــدی هــم  ــت ق ــه مــورد عنای بســیار محترمان
مــی توانــد شــامل هــک کــردن ســایت هــای آن کشــور و حتــی بــا خــاک 
یکســان کــردن ســفارت خانــه آن کشــور باشــد. بــه هــر حــال ایــن غیــرت 
ــی تفــاوت باشــیم.  ــه کشــورمان ب ملــی اجــازه نمــی دهــد کــه نســبت ب
امــا آن چیــزی کــه بــرای مــن جالــب اســت غیــرت و تعصــب ملــی مــردم 

کشــورهای دیگــر اســت.
یکــی از کســانی کــه در کــره جنوبــی دانشــجو بــود بــه نقــل از اســتادش 
مــی گفــت کــه بعــد از جنــگ بیــن دو کــره و آن همــه ویرانــی و مشــکات 
ــه ســرپا شــدن و  ــود ب ــرده ب ــره شــروع ک ــازه ک اقتصــادی و معیشــتی ت
ــه  ــروز هــا در مدرســه هــا اینطــور ب ــود، آن وضعیــت مــردم بهتــر شــده ب
دانــش آمــوزان گفتــه بودنــد کــه هــر کســی کــه بــه جــای شــکات کــره 
ای شــکات خارجــی بخــرد و اســتفاده کنــد خائــن اســت و دانــش آمــوزان 
ــی  ــوار مدرســه م ــذ روی دی ــک کاغ ــن را روی ی ــن خائنی هــم اســامی ای
نوشــتند. اســتاد مــی گفت:مــن خــودم هیــچ وقــت چنیــن کاری نکــردم 
امــا هــر دقــت بــه خانــه کســی مــی رفتیــم و او شــکات خارجــی بــرای 

مــا مــی آورد زیــر لــب مــدام مــی گفتم:خائــن!!
حــاال داســتان امــروز مــا شــده اســت. بــه نظــرم دیگــر نیــازی بــه توضیــح 
نباشــد فقــط همیــن کــه بدانیــم غیــرت و تعصــب نســبت بــه کشــور در 
ایــن چیزهایــی اســت کــه باعــث پیشــرفت و عــدم وابســتگی  کشــور مــی 

شــود.
خائن نباشیم،همین...

تولیــد ملــی را از گردونــه رقابــت خــارج مــی کننــد در صورتــی کــه از محصــوالت حیاتــی 
نظیــر دارو و تجهیــزات پزشــکی نباشــند بایــد حــد االمــکان از فهرســت واردات کشــور خــارج 
شــوند. تولیداتــی کــه کیفیتــی مشــابه کاالی ملــی دارنــد در صــورت عــدم رقابــت جــدی 
بیــن تولیــدات داخلــی مــی تواننــد بــه صــورت رقیــب و بــه عنــوان موتــور محــرک پویایــی 
و پیشــرفت  کاالی ایرانــی  مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد کــه حفــظ تســاوی نســبی شــرایط 
بیــن تولیــد ملــی و خارجــی از الزمــه هــای ایــن امــر اســت کــه اگــر رعایــت نشــود نتیجــه 
ــی ثمــر صنعــت خودروســازی شــاهد آن هســتیم. در  همــان مــی شــود کــه در درخــت ب
آخــر هــم بــازار کشــورهایی کــه تولیداتــی بــا کیفیتــی پاییــن تــر از کاالی ملــی دارنــد مــی 
توانــد بــه عنــوان محیطــی قــوی و پــر ســود بــرای ارائــه و صــادرات کاالی ملــی اســتفاده 

شــود.
در زمینــه اصــاح سیاســت هــای غلــط اجرایــی بیــش از هــر چیــز دیگــر الزم اســت کــه 
ــق ،  ــت مطل ــای حمای ــه معن ــی ب ــت از کاالی ایران ــه حمای ــر شــویم ک ــه را متذک ــن نکت ای
ــه تنهــا  ــر همــه ی محصــوالت تولیــدی نیســت کــه ایــن امــر ن مســاوی و یکســان در براب
ممکــن نیســت کــه حتــی از دایــره تفکــر عقانــی هــم خــارج اســت، ای بســا هزینــه هــای 
هنگفتــی صــرف پیشــرفت یــک کاالی بــه خصــوص ملــی بشــود کــه بتــوان بــا هزینــه ای 
بســیار پاییــن تــر اقــدام بــه وارد بــی دردســر ایــن کاال کــرد، پــس در نظــر داشــته باشــید 
چیــزی کــه در سیاســت مطلــوب حمایــت از تولیــد ملــی اهمیــت دارد ســنجش پتانســیل 
کاال هــای ملــی و ســرمایه گــذاری روی کاال هــای پــر پتانســیل اســت البتــه بدیهــی اســت 
کــه تولیداتــی کــه اهمیــت اســتراتژیک دارنــد و امــکان بــاج خواهــی و یــا حتــی خرابــکاری 
کشــور ســازنده در ارائــه ایــن کاال بــه کشــور وجــود دارد را نمیتــوان در معادلــه بــاال وارد کرد 
و حتــی صــرف هزینــه هــای هنگفــت بــرای خــود کفایــی در تولیــد چنیــن محصوالتــی از 
جملــه اقدامــات معقــول و مــورد انتظــار از سیاســتمداران مــی باشــد. از دیگــر حداقــل هــای 
الزم بــرای رســیدن بــه نقطــه ی مطلــوب فکــری در سیاســت اقتصــاد مقاومتــی برابــری بیــن 
مــردم و مســئولین در اســتفاده از تولیــد ملــی و کاالی ایرانــی اســت کــه مهــم تریــن عامــل 

همدلــی و همراهــی مــردم بــا امــر اقتصــاد مقاومتــی اســت.
ــن  ــی بی ــری همگان ــی ام ــت از کاالی مل ــه سیاســت حمای ــد توجــه داشــت ک ــن بای بنابرای
مــردم و مســئولین اســت کــه همدلــی دولــت و مــردم را طلــب مــی کنــد و تنهــا در ایــن 
صــورت اســت کــه بــه نتیجــه مطلــوب خواهــد رســید کمااینکــه بــه همیــن روش در کشــور 
ــه قلــه هــای اقتصــادی  ــه نتیجــه رســیده اســت پــس رســیدن ب هــای نظیــر ژاپــن هــم ب
دنیــا هزینــه مــی طلبــد و امیــد اســت مســئوالن و مــردم مــا بــا افتخــار در مســیر پرداخــت 

ــد.  چنیــن هزینــه ای گام بردارن

خائن
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١-مدل شدن به هر قیمتی: 
صنعــت مدلینــگ بــه صــورت مســتقیم بــه ســه گــروه از مــردم گــره خــورده اســت. گــروه 
اول صاحبــان و ســرمایه گــذاران هســتند. ایــن گــروه بــه صــورت مــداوم بــه دنبــال پیــدا 
ــه  ــرای کســب درآمــد ب ــد و جــذاب و عرصــه محصــوالت خــود ب کــردن مــدل هــای جدی
واســطه آنهــا هســتند. گــروه دوم افــرادی هســتند کــه بــه عنــوان مــدل )آماتــور و حرفــه 
ــت  ــن صنع ــن ای ــز مخاطبی ــوم نی ــر س ــوند. قش ــی ش ــناخته م ــاری ش ــای تج ای( در فض
ــرای  ــه واســطه ویژگــی هــای خاصــی کــه دارد بســتر مناســبی را ب هســتند. اینســتاگرام ب
گــره خــوردن )مرتبــط( ایــن ســه قشــر فراهــم کــرده اســت.باید بدانیــم کــه فرهنــگ حاکــم 
بــر صنعــت مدلینــگ، فرهنگــی مبتنــی بــر خواســته هــای پــوچ انســان مــدرن غربــی اســت 
و ورود آن بــه جوامعــی اصیــل ماننــد جامعــه مــا کــه در پیشــینه فرهنگــی خــود همــواره 
بــه جامعــه ای بــا ارزش و عفیــف شــناخته مــی شــود، یــک هنجــار شــکنی بــزرگ تلقــی 

مــی شــود!
2-سطحی شدن افراطی: 

ــه فرهنــگ مجــازی و هجــوم بــی ســابقه اطاعــات در نهایــت  گــذر از فرهنــگ فیزیکــی ب
موجــب ســطحی شــدن آدم هــای حاضــر در فضــای مجــازی شــده اســت. ایــن مســاله در 
اینســتاگرام کــه دایــه دار فرهنــگ تصویــری اســت بیشــتر نمــود پیــدا کــرده اســت. بایــد 
توجــه داشــت کــه تصاویــر اینســتاگرام جایگزیــن مناســبی بــرای تفریحــات مفیــد از جملــه 
ــه طــور کلــی تصویرمحــوری افراطــی اینســتاگرام و  ــات فراغــت نیســتند. ب مطالعــه در اوق
بــه حاشــیه رفتــن متــن در آن، و همچنیــن فاصلــه گرفتــن مخاطبیــن از فضــای مطالعــه و 
نوشــتن در ســطحی شــدن مخاطبیــن ایــن شــبکه اجتماعــی تاثیــر بســزایی گذاشــته اســت.

٣-نزدیک شدن به فرهنگ عوام یا همان توده های رسانه ای:
ــد رســانه هــای نویــن  بخشــی از اندیشــمندان حــوزه ارتباطــات و جامعــه شناســی معتقدن
ــاری در  ــچ آگاهــی خاصــی و اختی ــه هی ــی ک ــد. عوام ــرده ان ــل ک ــوده تبدی ــه ت ــردم را ب م
انتخــاب ســبک زندگــی خــود ندارنــد و تحــت تاثیــر فضــای رســانه ای عمــر مــی گذراننــد. 
ــه تولیدگــری  ــا دســت ب ــرا داده اســت ت ــوده ق اینســتاگرام قابلیــت بزرگــی را در اختیــار ت
ــه دلیــل نداشــتن ســواد تولیدگــری امــکان  ــن ب ــراد کــه پیــش از ای بزننــد. بســیاری از اف
حضــور فعــال در رســانه هــا )از جملــه ســینما، تلویزیــون، رادیــو و روزنامــه( را نداشــتند در 
اینســتاگرام بــه تولیدگــران اصلــی ایــن شــبکه اجتماعــی تبدیــل شــده انــد. بایــد در نظــر 
داشــت در فرآینــد تولیدگــری انبــوه توســط افــرادی کــه هیــچ اطاعــی از فرآینــد فرهنــگ 
ــد  ــی توان ــد م ــده ان ــرق ش ــی غ ــبکه اجتماع ــن ش ــی ای ــگ غرب ــد و در فرهن ــازی ندارن س

صدمــات بزرگــی بــه بدنــه ســبک زندگــی بومــی وارد کنــد.

4-در دسترس بی هنرها: 
یکــی دیگــر از آســیب هــای بــزرگ شــبکه هــای اجتماعــی تغییــر معنــای هنــر توســط بــی 
ــد  ــی گذارن ــر در فضــای اینســتاگرام م ــوام تولیدگ ــه ع ــی ک ــا اســت! یکــی از تاثیرات هنره
ــاالی بازخــوردی کــه مــی  ــه دلیــل تعــداد ب ــی ب ــار فاقــد ارزش هنــری اســت ول تولیــد آث
گیرنــد ایــن آثــار در فرآینــدی عجیــب بــه آثــار هنــری تبدیــل مــی شــوند! تعــداد بــاالی 
بازخوردهایــی کــه در فضــای شــبکه هــای اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام بدســت مــی رســد 
از طرفــی خــود تولیدگــر را در فرآینــدی تلقیــن وار در ایــن فکــر فــرو مــی بــرد کــه تولیــد 
ــه  ــز ک ــه نی ــن عام ــایر مخاطبی ــورد س ــر برخ ــی دیگ ــری دارد. از طرف ــان ارزش هن آثارش
درکــی از هنــر بــه معنــای واقعــی آن ندارنــد بــا واکنــش دیگــران آنهــا را بــه ایــن بــاور مــی 
رســاند کــه آثــاری کــه الیــک و کامنــت باالیــی داشــته باشــند، ارزش هنــری باالیــی نیــز 

دارنــد!!!
5-افسردگی کاربران متوقع: 

بســیاری از کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی از جملــه کاربران اینســتاگرام در معــرض بیماری 
افســردگی قــرار دارنــد. کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی در فرآینــد مقایســه وضعیــت خــود با 
ســایرین و مشــاهده کمبودهــای خــود نســبت بــه دیگــر کاربــران بــه نوعــی دچــار احســاس 
شکســت مــی شــوند. قابلیــت تصویرمحــور اینســتاگرام موجــب شــده اســت تــا در این شــبکه 

اجتماعــی، احتمــال ابتــا بــه افســردگی افزایــش یابــد.
6-تاشی برای خودنمایی وخودشیفتگی:

ــت  ــی اس ــاری های ــیفتگی« از بیم ــر »خودش ــی بهت ــه عبارت ــی و ب ــرای خودنمای ــاش ب ت
کــه ریشــه روانــی دارنــد و اینســتاگرام یکــی از بهتریــن بســترها بــرای بــروز و تشــدید آن 
بشــمار مــی آیــد. امــکان گرفتــن عکــس هــای ســلفی در حــاالت مختلــف و نشــر آنهــا در 
اینســتاگرام بــه امیــد گرفتــن بازخورهــای مثبــت از ســایر کاربــران، ایــن شــبکه اجتماعــی 

ــاک در ایــن زمینــه تبدیــل کــرده اســت. ــی خطرن ــه محصول را ب
7-مکانی برای فریب کاری سیاسی، اقتصادی: 

آنچــه از رســانه هــا مــورد تاییــد همــه قــرار گرفتــه اســت فریبــکاری آن اســت! هیــچ واقعیت 
و حقیقتــی بصــورت کامــل در فضــای رســانه ای بــه نمایــش در نمــی آیــد و معموال قســمتی 
از هــر خبــر و مطلبــی کــه منتشــر مــی شــود از دیــد مخاطــب و کاربــران نادیــده گرفتــه 
مــی شــود. ایــن مســاله بخصــوص در فضــای سیاســی و اقتصــادی کاربردهــای بســیاری دارد 
و تعــداد زیــادی از صاحبــان مناصــب و ســرمایه داران از ایــن ویژگــی رســانه هــای نویــن در 

جهــت دهــی بــه افکارعمومــی بــه نفــع خــود بهــره بــرداری مــی کننــد.
8-رفتارهای دوگانه در فضای مجازی و زندگی حقیقی:

ــا  ــاوت ب ــی متف ــرای زیســتن دریچــه و جهان ــه عرصــه ارتباطــی، ب ــت ب بعــد از ورود اینترن
مختصــات جهــان حقیقــی بوجــود آمــد. شــکل گیــری هویــت هــای مجــازی و دوگانــه هــای 
ــدی  ــا بحــران جدی ــی را ب ــی و فضــای مجــازی، زندگــی اجتماع ــاری در فضــای حقیق رفت

روبــرو کــرد. مســاله ای کــه شــبکه هــای اجتماعــی بیشــتر بــه آن دامــن زده انــد.
ــه  ــروز هرگون ــا دیگــران امــکان ب ــی ب ــا اســتفاده از شــخصیت هــای جعل ــراد ب _ارتبــاط اف

ــه آنهــا مــی دهــد. ــار هنجارشــکنانه ای را ب رفت
_از طرفــی نیــز افــراد مــی تواننــد در فضــای مجــازی بــه هرآنچــه کــه در فضــای حقیقــی 
بــرای رســیدن بــه آن دچــار مشــکل هســتند نایــل شــوند. آنهــا در پــاره ای از اوقــات آرمانــی 
تریــن هویــت مــورد نظــر خــود را در فضــای مجــازی بــرای ســایر کاربــران بــه نمایــش مــی 
ــای  ــت ه ــا هوی ــی ب ــای آرمان ــت ه ــن هوی ــض ای ــه تناق ــی اســت ک ــن در حال کشــند و ای

حقیقــی مشــکات عدیــده ای را بــرای فــرد در زندگــی واقعــی وی ایجــاد مــی کنــد.
٩-پیشي گرفتن تکنولوژي از فرهنگ: 

بزرگتریــن نقطــه ضعــف جوامــع در برابــر تکنولــوژی پیشــی گرفتــن تکنولــوژی از فرهنــگ 
جامعــه اســت. بســیاری از مواقــع تکنولــوزی هــای نویــن پیــش از آنکــه فرهنــگ اســتفاده از 
آنهــا صــادر شــود، پــا بــه کشــورهای مختلــف مــی گذارنــد و ایــن مســاله موجــب برخــورد 
غیرعالمانــه مــردم بــا آنهــا مــی شــود. مســاله ای کــه آســیب هــای بســیاری را بــرای خــود 

فــرد و جامعــه پیرامونــی وی در پــی خواهــد داشــت!
                                                                        

 بارهــا تذکــر دادیــم کــه بایــد ایرانــی بســازیم کــه بتوانــد بــدون اتــکا بــه امریــکا و شــوروی و     انگلســتانـ  ایــن 
جهانخــواران بیــن المللــی ـ اســتقال سیاســی، نظامــی، فرهنگــی و اقتصــادی     خویــش را بــه دســت گیــرد و 
روی پــای خــود بایســتد و هویــت اصیــل خویــش را بــه جهــان     عرضــه کننــد. افســوس کــه هنــوز عــده ای از 
روشــنفکران نمــی تواننــد دســت از غــرب و یــا شــرق     بکشــند؛ و ایــن دو را سرمشــق کارهــای خــود قــرار داده 
انــد. امیدواریــم بــا تحــول فرهنــگ     حاکــم اســامی، ایــن گــروه بــه خــود مشــغول و از مــردم بریــده بــه خــود 

آینــد و اصالــت خویــش     را دریابنــد و از وابســتگی نجــات پیــدا کننــد. 
پیام هفت ماده ای امام خمینی)ره( به دولت و ملت
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ــب کــه شــیخی در کســوت راس  ــع غری ــال از وقای ــب و ماالم ــی قری ــخ مملکت ــد در تاری آورده ان
ــای  ــرار ه ــس تَک ــه از پ ــی ک ــور مملکت ــت ام ــول ریاض ــانی در قب ــان فش ــب ج ــور و داوطل االم
مجــازی و نقــش تدافعــی یــار غــار همایونی،اســحاق الدولــه، در نــزاع هــای زنــده و همچنیــن بــه 
ــوه ی  ــر کرســی ق مــدد وعــده هــای امیــد معقــول و نامعقــول، جلــوس خــود مســتدام نمــود ب

ــه اجرایــی چنــان کــه شــاید! ــه قــوه ایســت آن را چنــان کــه بایــد و ن مجریــه کــه از قضــا ن
ــداد و  ــه بام ــداد ک ــش راه ن ــت خوی ــت و مطاوع ــر درگاه طاع ــز ب ــس احدالناســی را ج و از آن پ

ــی نمــود. ــت م ــر را ملتفــت و همشــیره ی ابویشــان را ملطف ــه جگ ــادان خــون ب شــامگاه نق
روزگار بگذشــت و احــوال چنــان شــد کــه نــرخ ارز و طــا و جواهــرات و قــوت غالــب مــردم را ســر 

بــه طــاق فلــک کشــید و پــای رعیــت را بــه بــرزن.
شــیخ الشــیوخ، راس االمــور، حضــرت همایونــی، رخــت فراغــت بــر تــن و تخمــه ی آفتابگــردان بــر 
دهــن و دو عیــن محــو هنــر نمایــی رئــال و بارســا، کــه نالــه ای از ماسماســک ایشــان برخاســت 
و خاطــر حضــرت آزرده گشــت بــه یــک  پــی ام از اســحاق الدولــه کــه: قبلــه ی عالــم بــه چــه 
احوالیــد کــه خلــق را پــای اعتــراض بــه خیابــان و نــوای نــاکار آمدیتــان بــه آســمان، بلنــد اســت.

قبلــه ی عالــم یــد و رجــل خویــش گــم کــرده و اســباب عیــش گــرد آورده و رخــت خدمــت خلــق 
بــه تــن نمــوده، کان لــم یکــن آســایش، و فــی الفــور رجعــت کــرد بــه دربــار خویــش.

حســب االمــر شیخ،مستشــاران در دربــار گــرد آمــده و عقــل هــا بــر هــم چیــده و شــوری نمودنــد 
بــرای واقعــه ی اخیــر، و مــا حصلــش بــر ایــن منــوال گشــت کــه ایشــان َعلَمــی بنــا کردنــد از آن 
پــس تحــت اللفــظ فیلترینــگ تــا مخیلــه ی خلــق از نــا بــه ســامانی مالــی و معیشــتی بگردانــد 
و هــردم نوایــی بــه اعتــراض و تشــویش برخاســت از گوشــه و کنــاری، هیــزم فیلترینــگ و رفــع و 
رجــوع آن چنــان زیــاد نمودنــد کــه خایــق همــه ســر بــه ســجده فروبــرده در بازگردانــدن نعمــت 
تلگــرام، واز بیــم بــای فیلترینــگ مجــدد ویــس خلــق در ناامیــدی و بــی عدالتــی و نــرخ ارز و 

دالر همــه ســایلنت گشــت.
حضــرت همایونــی کــه وعــده کــرده بــود مملکــت را نــه مجالــی دهــد بــر بازگشــت بــه اوضــاع 
ســنوات پیــش، چنــان دور برگردانــی زد کــه صــاف حکومــت را رســاند بــه ایــام حکومت شاهنشــاه 
پهلــوی و رعیــت را انگشــت تحیــر بــه دهــان و امیــدواران را ســماق ِمــکان و طرفــداران را لــب 
بــه دنــدان گزش...چنــان کــه دیــده شــد در ایــن دوران معــاون ســازمانی در ممالــک دیگــر چــه 

جافــت هــا کــه بــه خــرج نــداده اســت.
از آن پــس چــه خلــف وعــده هــا کــه در آن دوره رخ نــداد و چــه حماســه هــا کــه وزرای وقــت راه 
و کار و ســامت و...نیافریدنــد کــه مــرز هــای حکومــت داری و ریاســت را در آن مملکــت فرســنگ 

هــا دچــار تغییــر کــرد.
دریاب کنون که نعمتت هست به دست

کاین دولت و ملک میرود دست به دست 
  # تاریخ

ــا  ــران نظــام ب ــی از مســئوالن و مدی ــدار جمع ــر انقــاب اســامی در دی  رهب
تبریــک اعیــاد و مــاه رجــب، ایــن ایــام مبــارک را فرصت هایــی برجســته بــرای 
عبــادت و توســل خواندنــد و افزودنــد: کلیــد حــل مشــکات، »دعــا، یــاد خــدا 
و اصــاح دل هــا« اســت و مــاه رجــب عیــد کســانی اســت کــه قصــد اصــاح 

قلــوب خــود را دارنــد.
ــر  ــئوالن ب ــتادگی مس ــزوم ایس ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــاه،  ــاب از گن ــوا« و »اجتن ــد: »تق ــوری اســامی، گفتن ــام و جمه ــداف اس اه
ــب  ــئوالن از اوج ــرای مس ــتادگی، و ب ــل ایس ــه عام ــی« ک ــت و دنیاطلب خیان

ــا خداســت. ــاط ب ــت ارتب ــرو تقوی ــات اســت، در گ واجب
ــران  ــر مدی ــم ب ــه حاک ــی و خدمــت گزاران ــه انقاب ــادآوری روحی ــا ی ایشــان ب
کشــور در دهــه 6٠، خطــاب بــه مســئوالن خاطرنشــان کردنــد: آیــا آن 
احساســات و رفتارهــای تحســین برانگیز را بــه یــاد داریــد؟ آیــا آن بی اعتنایــی 
بــه مــال دنیــا و اهتمــام بــه خدمــت را بــه  یــاد داریــد؟ اشــکال کار ایــن اســت 

ــود. ــوش می ش ــها فرام ــی آن ارزش ــه گاه ک
ــت و ســقوط  ــه غفل ــا شــدن ب ــری از مبت ــاب اســامی راه جلوگی ــر انق رهب
ــوری  ــئوالن در جمه ــا مس ــه م ــد: هم ــد و افزودن ــه خواندن ــی را مراقب تدریج
اســامی احتیــاج بــه تعمیــر قلــب خــود داریــم زیــرا جمهــوری اســامی بــر 
ــی،  ــریعت اله ــد و ش ــون توحی ــی همچ ــای مهم ــداف و آرمان ه ــاس اه اس
ــارف در  ــای متع ــا حکومت ه ــده و ب ــود آم ــه وج ــتقال ب ــت، آزادی و اس عدال

ــاوت اســت. ــا متف دنی
ــر  ــا تأکیــد ب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگــری از سخنانشــان ب
ــور،  ــاد کش ــای اقتص ــوان زیربن ــب و کار به عن ــای کس ــاماندهی فض ــزوم س ل
ــی  ــف ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومت ــن کار جــزو وظای ــد: انجــام ای افزودن
اســت و آن ســتاد نیــز پیگیــر حــل مشــکات اســت امــا بایــد کار بــا نیــرو و 

ــال و پیگیــری شــود. ــه دنب ــزه جوانان انگی
ــام  ــاد پی ــه ایج ــدن مطالب ــل ش ــندی از تبدی ــا ابرازخرس ــن ب ــان همچنی ایش
ــد:  ــی، گفتن ــه ای عموم ــه مطالب ــی ب ــی داخل ــبکه های اجتماع ــان ها و ش  رس
ــد،  ــظ کنن ــور را حف ــردم و کش ــی م ــم داخل ــت و حری ــد امنی ــئوالن بای مس
تعــرض بــه امنیــت و حریــم داخلــی مــردم #حرام_شــرعی اســت و نبایــد انجــام 

شــود.

امام خامنه ای     2٠/١/٩7

بی شک هیچکس در ظاهر با اظهار نظر و انتقاد مردم مخالفت نمیکند؛ حتی اگر آنچه در دل داشته باشد تک صدایی مطلق جامعه باشد.
تضــارب آرا و ارائــه و بیــان نظــرات گوناگــون در ســطح جامعــه بــدون تردیــد موجــب رشــد فکــری و اندیشــه ای هــر جامعــه می شــود. بیــان نقــد و انتقــاد در وهلــه اول باعــث جلوگیــری از 
انباشــته شــدن درد  دل مــردم میشــود، باعــث میشــود تــا شــاهد ســرازیر شــدن اعتراضــات رادیــکال و خشــن خیابانــی نباشــیم. در وهلــه دوم هــم باعــث تحــت فشــار قــرار گرفتــن مســئول 

توســط افــکار عمومــی جهــت رفــع نقصان هــا میشــود. از همیــن رو امــام خمینــی گفتــه انــد:» تخطئــه موهبتــی الهــی اســت.«
امــا بســیاری از مدیــران و مســئوالن نــه تنهــا تخطئــه و نقــد بلکــه اگــر بشــنوند فــان رعیــت و کارمنــد گفتــه بــاالی چشــمت ابــرو بــه یــک هفتــه نکشــیده عــذر آن کارمنــد بــی دفــاع 
را میخواهنــد تــا حســاب کار دســتش بیایــد کــه امــر، امــر همایونــی اســت. دو جــوان انقابــی امــام جمعــه شــاهین شــهر را نقــد میکننــد امــا جوابــی کــه میگیرنــد تبعیــد بــه شــهر دیگــر 
و جــزای نقــدی اســت. چهــار دانشــجوی عدالتخــواه شــیرازی بــه دلیــل نقــد امــام جمعــه شــیراز و اعتــراض بــه صــرف هزینــه هــای بیــش از حــد امــام جمعــه شــیراز بــرای انتخابــات 
خبــرگان بــه حبــس تعزیــری و #ممنوعیت_فعالیت_سیاســی محکــوم می شــنود. گویــی نظــام اســامی تشــکیل شده اســت تــا یــک عــده ای کــه ســروری و ربوبیــت میکردنــد کنــار رفتــه 
و عــده ای دیگــر جایگزیــن شــوند. الیگارشــی و ژن هــای خــوِب طاغوتــی و قبــِل انقــاب، از قــدرت کنــار رفتــه و الیگارشــی و ژن هــای خــوِب یقــه بســته و تســبیح بدســِت بعــد از انقــاب 

قــدرت بگیرنــد و یکــه تــازی کننــد!
ــا  ــا ضعــف هــا و فســاد خــود را الپوشــانی کننــد. ناقــد و معتــرض را ب از همیــن رو پشــت عناویــن مقدســی همچــون رهبــری معظــم انقــاب و جمهــوری اســامی پنهــان می شــوند ت
برچســب ضــد انقــاب و ضــد والیــت فقیــه و تشــویش کننده اذهــان عمومــی مــورد هجمــه قرار می دهنــد تــا حاشــیه امنــی بــرای خــود درســت کــرده باشــند. غافــل ازینکــه ضــد والیــت 
فقیــه و خائــن بــه جمهــوری اســامی همــان  مدیــران و مســئوالنی هســتند کــه بــا وقاحــت هــر چــه تمــام تــر کمــر بــه ســوء اســتفاده از جایــگاه و قــدرت خــود بســته اند. همان هایــی 

ــا اســتفاده های نادرســت و نابجــای خــود از بیــت المــال اعتمــاد مــردم را خدشــه دار می کننــد . کــه ب
ایــن شــیفتگان قــدرت و ثــروت چگونــه جــرات می کننــد خــود را مبــرا از نقــد بداننــد حــال آنکــه شــهید بهشــتی گفتــه انــد: "هیــچ حکومتــی تحــت هیــچ شــرایطی حــق نــدارد آزادی 

انتقــاد از رهبــران را از مــردم بگیــرد."
گویــا ایــن مدعیــان پــر ســر و صــدا حتــی یکبــار هــم بــه خــود زحمــت نداده انــد تــا تعلیمــات معلمیــن انقــاب را مــرور کننــد بلکــه بتواننــد بهتــر و باورپذیرتــر نقــش دلســوزان انقــاب 

را بــازی کننــد!
بــا ایــن وجــود امــا وظیفــه مــن و شــما بعنــوان کســانیکه خــود را ســرباز امــام روح اهلل میداننــد و دل در گــرو ایــن انقــاب و آرمــان هایــش دارنــد همــان اســت کــه بــود. نقــد صریــح، 

قاطــع و بــدون لکنــت. مبــادا تــرس مــا و ســرد شــدن مــا باعــث شــود تــا انقــاب لطمــه هــا و صدمــات بیشــتری ببینــد.
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تجهیــز و پشــتیبانی لجســتیکی گروهــک تروریســتی در شــمال ســوریه و در حــوزه امنیتــی ترکیــه از ســوی آمریــکا 
واکنــش تنــد مقامــات تــرک را همــراه داشــته اســت. اردوغــان در جمــع فراکســیون حــزب عدالــت و توســعه اظهــار 
ــش تروریســتی تشــکیل داده اســت  ــک ارت ــوریه ی ــا س ــه ب ــرز ترکی ــداد م ــه در امت ــرده ک ــرار ک داشــت:آمریکا اق
ــه متحــدان  ــه اســت ب ــی هــا گفت ــه آمریکای ــد اســت؛ وی همچنیــن خطــاب ب ــا انهــدام آن قبــل از تول وظیفــه م
خــود مــی گوییــم کــه بیــن مــا و تروریســت هــای قاتــل قــرار نگیرنــد وگرنــه مســئولیتی در قبــال اتفاقــات آینــده 
نخواهیــم پذیرفت.ایــن قلــم درصــدد ارائــه تصویــری تــا حــدی دقیــق از صحنــه تحــوالت شــمال ســوریه و ارزیابــی 

گمانه زنی هــای موجــود می باشــد.

١- دولــت ترکیــه برخــاف مذاکــرات آســتانه و ســوچی کــه میــان ایــن کشــور و ایــران و روســیه جریــان دارد و 
نیــز برخــاف مذاکــرات ســوری- ســوری ژنــو کــه تحــت اشــراف ســازمان ملــل می باشــد بــا اشــاره بــه تهدیــدات 

ســرزمینی کــه از ناحیــه کردهــای ســوریه متوجــه مرزهــای جنوبــی آن می باشــد، حمــات بــه شــهر »عفریــن« کــه در فاصلــه حــدود ١٠٠ کیلومتــری مــرز ترکیــه قــرار دارد را شــروع 
ــت ســوریه- می باشــد.  ــی نظیــر جیش الحــر- یعنــی مخالفــان تروریســت دول ــا اســتعداد ســه ســپاه مرکــب از گروه های کــرد و در همــان حــال گفــت ســرگرم آماده ســازی یــک ارتــش ب
اقــدام دولــت ترکیــه براســاس قوانیــن شــناخته شــده و مــورد توافــق در میــان کشــورها، »قطعــاً مصــداق »تجــاوز« اســت و می توانــد پیامدهــای وخیمــی بــرای منطقــه داشــته باشــد چــرا 
کــه عملیــات نظامــی یــک کشــور در خــاک کشــور دیگــر ســبب پیچیــده  تــر شــدن شــرایط شــده و بــه تشــدید مداخــات دیگــران می انجامــد. از ایــن رو می تــوان گفــت اقــدام یــک 
جانبــه  گرایانــه و خــاف مقــررات ارتــش ترکیــه در ســوریه بیــش از همــه و زودتــر از دیگــران، بــه ضــرر ترکیــه خواهــد بــود. تجربــه هــم می گویــد ارتــش ســوریه و متحــدان آن قــادر بــه 

غلبــه بــر ایــن تجــاوز نظامــی هســتند.
در ایــن میــان یــک ســؤال مهــم هــم وجــود دارد. آیــا ارتــش ترکیــه قــادر اســت بــدون مداخلــه مســتقیم و پرحجــم نظامــی و صرفــاً از طریــق شــبه نظامیــان تروریســتی کــه ســال ها از 
ســوی سیســتم امنیتــی ترکیــه تغذیــه و پشــتیبانی شــده اند، بــر آنچــه در بیانیه هــای رســمی و بیانــات مقامــات ایــن کشــور آمــده دســت یابــد؟  کامــًا واضــح اســت کــه وقتــی یــک 
گــروه مســلح پــس از یــک دوره اقــدام نظامــی پــای میــزی می نشــیند کــه طــرف مقابــل آن رهبــران همــان نظــام هســتند، اعتــراف بــه شکســت کــرده و ایــن در حالــی اســت کــه در 
مقطعــی کــه ایــن گروه هــا شکســت خورده انــد فضــای بین المللــی، منطقــه ای و داخلــی ســوریه بــر مبنــای »حــذف اســد از قــدرت« راهبــری می شــده اســت هــم اینــک ترکیــه از ارتــش 

ــا شکســت ســنگین مواجــه شــده اند. جدیــدی ســخن می گویــد کــه نیروهــای آن اصــًا جدیــد نبــوده و در مصاف هــای قبلــی هــم ب

2- ترکیــه اگرچــه از اینکــه یــک قــدرت کــرد در کنــار مرزهــای جنوبــی آن شــکل بگیــرد نگــران اســت ولــی بعیــد بــه نظــر می رســد کــه در خــود یــارای مقابلــه بــا آن را دیــده باشــد 
بنابرایــن می تــوان در مــورد اصــل اینکــه هــدف ترکیــه در ایــن عملیــات تضعیــف موقعیــت کردهاســت، تردیــد کــرد. مقامــات ترکیــه در مواجهــه بــا مســئولین ایرانــی، تــاش می کننــد 
ــکارا را تعدیــل کننــد. از ایــن رو علت العلــل مداخــات ترکیــه را جلوگیــری از قدرت یابــی کردهــای تحــت رهبــری صالــح مســلم معرفــی  ــا فضــای انتقــاد از تصمیمــات ناهماهنــگ آن ت
می کننــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه اقدامــات ترکیــه در شــمال ســوریه تــوأم بــا حســن نیت نیســت. عــدم خبردهــی بــه ایــران و ســوریه در حالــی کــه طبــق توافــق، تحــرکات نظامــی 
ــوان گفــت  ــه داعیــه ســرزمینی ترکیــه علیــه کشــورهای ســوریه و عــراق می ت ــا توجــه ب ــه اطــاع دو کشــور دیگــر برســد، از ایــن مســئله خبــر می دهــد. ب یکــی از ســه کشــور بایــد ب
ترکیــه بــه احتمــال زیــاد درصــدد بدســت آوردن یــک منطقــه مهــم در شــمال ســوریه اســت تــا چنانچــه سیســتم سیاســی بــه ســمت فدرالیــزم رفــت، ترکیــه از اقتــدار و موقعیــت الزم 

در فدرالی هــای نزدیــک بــه مــرز دو کشــور برخــوردار باشــد.

٣- بــه نظــر می آیــد ترکیــه از بهــم پیوســتن مناطــق کــردی اســتان حلــب یعنــی در حــد فاصــل شــرق حلــب- منطقــه البــاب تــا ادلــب واقــع در شــمال غربــی ســوریه شــکل دهی بــه 
یــک فدرالــی وابســته بــه خــود را مــد نظــر دارد بــه گونــه ای کــه متضمــن القــای فدرالــی کــرد ســوریه هــم باشــد. ترکیــه سال هاســت کــه بــرای رســیدن بــه چنیــن موضوعــی یعنــی 
اجرایــی کــردن مباحثــات نشســت لــوزان- پــس از جنــگ جهانــی اول- تــاش می کنــد. در واقــع بــا اقــدام منفــرد و هماهنــگ نشــده بــا دولــت دمشــق، می خواهــد بگویــد تعلــق ایــن 
منطقــه بــه دولــت مرکــزی ســوریه را قبــول نــدارد.و نمی تــوان زمانــی بــرای بازگشــت ایــن منطقــه بــه وضــع ســابق آن درنظــر گرفــت. ایــن درحالــی اســت کــه منطقــه مــورد ادعــای 
ترکیــه بخصــوص در حــد فاصــل البــاب در شمال شــرق حلــب تــا عفریــن واقــع در شــمال غــرب حلــب ازنظــر جمعیتــی یــک منطقــه کــردی - ترکمانــی اســت کــه ربــط قومــی بــا دولــت 
مرکــزی ترکیــه نــدارد. اقــدام ترکیــه جــدای از اینکــه تجزیــه ســوریه را کلیــد می زنــد آغــاز یــک درگیــری جدیــد اســت. جنگــی کــه چنــد طــرف دارد و یــک طــرف آن ارتــش ترکیــه 

اســت. بــه همیــن دلیــل تردیــدی نیســت کــه ترکیــه در ایــن مواجهــه بــا ســرعت و ســهولت شکســت می خــورد.

4- موضــع روســیه  در ایــن جــا اهمیــت زیــادی دارد چراکــه از یــک ســو اقدامــات اخیــر ترکیــه، عمــا مذاکــرات آســتانه و توافقــات آتــی را بــا شکســت مواجــه می گردانــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه روس هــا بــرای طــرح خــود هزینــه حیثیتــی کرده انــد، ازســوی دیگــر منطقــه شــمال ســوریه منطقــه تــردد روس هاســت و آنــکارا نمی توانــد پیــش از جلــب موافقــت پوتیــن بــه 
چنیــن ریســکی دســت بزنــد. ســفر دو روز پیــش رئیــس ســرویس اطاعاتــی ترکیــه و فرمانــده ارتــش ترکیــه بــه مســکو نشــان می دهــد هماهنگی هــا از قبــل صــورت نگرفتــه اســت از 
دیگــر ســو فاصلــه گرفتــن یــگان نظامــی ســوریه از منطقــه »عفریــن« بــاز کــردن دســت ارتــش ترکیــه در شــمال ســوریه تلقــی شــده اســت بــر ایــن اســاس خیلــی از ناظریــن سیاســی بــر 
ایــن نکتــه تاکیــد دارنــد کــه مســکو و آنــکارا در حــال شــکل دهی بــه وضعیتــی مشــترک در شــمال ســوریه هســتند. اگــر ایــن تحلیــل واقعیــت داشــته باشــد بایــد گفــت مســکو بــه منفعتــی 

کوتــاه و کــم اهمیــت تــن داده اســت کــه بــا هوشــمندی روس هــا ســازگار نیســت. تــا اینجــا انتقــادی کــه بــه روس هــا وارد اســت کم تحرکــی آنــان و انفعــال در مقابــل ترکیــه می باشــد.

5- در ایــن میــان کردهــا اگرچــه قربانــی  ماجــرا بــه حســاب می آینــد چراکــه قــادر بــه مقابلــه بــا ارتــش ترکیــه و نیروهــای تروریســتی ســوری مــورد حمایــت آنــان نخواهنــد بــود، درعیــن 
ــه آمریکایی هــا و نوعــی قدرت نمایــی کاذب، تجــاوز ترکیــه را درپــی داشــت.  ــان و توســل ب ــه نوعــی مســئول ایــن تجــاوز هــم بــه حســاب می آینــد چراکــه اقدامــات پیشــین آن حــال ب
درواقــع کردهــای تحــت رهبــری »صالــح مســلم« بــه دلیــل کنــار نیامــدن بــا دولــت مرکــزی ســوریه پــای قدرت هایــی نظیــر آمریــکا و ترکیــه را بــه معادلــه شــمال ســوریه کشــانده اند و 
درعیــن حــال عمــا بــه چالــش مشــترک دولت هــای ســوریه، ترکیــه و ایــران تبدیــل شــده اند. ایــن مســلما بــه نفــع کردهــا نیســت چراکــه آنــان را در دهانــه یــک گازانبــر قــرار می دهــد 

ــد. ــر حرکــت آن آســیب پذیر می نمای ــا ه و ب

6- اقــدام دولــت ترکیــه مســلما مناطــق کاهــش تنــش را تحــت تاثیــر جــدی قــرار می دهــد چراکــه فلســفه مذاکراتــی کــه از اســفند ســال گذشــته در آســتانه دنبــال شــد، کاســتن از 
درگیری هــا و پایــان دادن بــه بحــران امنیتــی در ســوریه بــود. درواقــع ممکــن اســت از آنچــه در حــال روی دادن اســت ایــن تلقــی پدیــد آیــد کــه ترکیــه از اجــاس آســتانه و نشســت 
ســوچی و مذاکــرات ژنــو خــارج شــده اســت اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد طبعــا ایــران هــم از آن خــارج می شــود و ایــن می توانــد طــرح چنــد وجهــی روســیه دربــاره ســوریه را کامــا از دســتور 

کار و توجــه خــارج گردانــد. عــاوه بــر ایــن اقــدام دولــت ترکیــه ســبب نگرانــی شــدید کشــورهایی در منطقــه می شــود و بــر روابــط آنــکارا بــا آنــان تاثیــر می گــذارد.
7- علی رغــم تهدیــدات پیاپــی ضدکــردی دولــت اردوغــان، آمریــکا عمــا و بــه نفــع کردهــا وارد صحنــه نشــد و حتــی پنتاگــون اعــام کــرد نگرانی هــای ترکیــه را درک می کنــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه »ســیبان حمــو« یکــی از فرماندهــان کــرد ســوریه بــه طــور ضمنــی از آمادگــی آمریــکا بــرای مداخلــه بــه نفــع کردهــا خبــر داد و نتیجــه گرفــت ترکیــه نمی توانــد بــه 
عفریــن حملــه کنــد. درایــن صحنــه یــک بــار دیگــر آمریکایی هــا محــک صداقــت خوردنــد. انفعــال آمریــکا دربرابــر اقدامــات ارتــش ســوریه، کردهــا را بــه اهدافــی آســان و طعمه هایــی 
ارزان تبدیــل می گردانــد. در ایــن منازعــه کردهــا نــه تنهــا مناطــق تحــت تصــرف خــود در رقــه، شــرق، جنــوب و غــرب حلــب را از دســت خواهنــد داد بلکــه ممکــن اســت حتــی نتواننــد 

اداره اســتان حســکه را بــرای خــود تضمیــن نماینــد.
آقایان علی ساجد کارشناس مسائل غرب آسیا و سعداهلل زارع کارشناس سیاسی 
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التــاری داســتان را بــا تصویــِر شــهر آلــوده و غــم زده ی تهــران آغــاز میکنــد. شــاید بــه گونــه ای میخواهــد علــت یــاس مــردم را بــه چالــش 
بکشــد بعــد هــم بافاصلــه بحــث را بــه نشــان دادن تصویــر تابلوهــای مهاجــرت مــی کشــاند. حــاال نوبــت بــه چالــش کشــیدن راه حلــی اســت 

کــه خــود بــه مخاطــب نشــان داده، 
از همیــن لحظــه کــه حــال و هــوای رفتــن را بــه بیننــده القــا کــرده داســتان اصلــی شــکل و شــمایل آغــاز بــه خــود مــی گیــرد. نشــان دادن 
رابطــه ی عاشــقانه ی امیرعلــی و نوشــین مخاطــب را در همــان ابتــدا بــا همــه ی پیــش فــرض هایــی کــه بــه ذهنــش داده بــه ایــن نتیجــه 

میرســاند کــه ماجــرا احتمــاال حــول رفتــن یکــی از طرفیــن رابطــه ی عشــقی و نــاکام مانــدن دیگــری اســت.
به تدریج داستان روی دیگر خودش را با به میان آوردن موسی که درواقع حکم همان قهرمان قصه است، نشان میدهد.

موســی ای کــه در همــان ابتــدا از نحــوه ی برخــوردش بــا دوســت امیرعلــی کــه از نظــر ســازنده شــاید بتــوان بــه او لقــب نماینــده ی نســل 
ــا توصیــف  ــج ب ــه تدری ــرد خشــک مذهبــی و متعصــب نشــان میدهــد و ب ــک ف ــب ی ــی را داد، در ذهــن مخاطــب خــود را در قال جــوان کنون

ــه ایــن فرضیــه حکــم نظریــه میدهــد. دوســتانش در خــال فیلــم ب
ــرای رفتــن  ــا حــدودی رنــگ و بــوی واقعیــت را در جریــان خــود داراســت .تصمیــم ناگهانــی نوشــین ب ــه ی فیلــم ت ــا قبــل از میان داســتان ت
همانطــور کــه گفتــه شــد و دور از انتظــار نبــود امــا نقطــه ی عطــف داســتان حــذف او یــا بعبارتــی مــرگ اوســت. حــذف ناگهانــی او از فیلــم 

مخاطــب را در بهــت و نابــاوری فــرو میبــرد و دلیلــش هــم شــاید زمــان کوتاهــی اســت کــه از رفتــن او بــه دبــی میگــذرد. همیــن نابــاوری تــا اواخــر فیلــم باقــی میمانــد و مخاطــب حتــی 
بــا پیگیــری رفتــن امیرعلــی بــه دبــی منتظــر اینســت کــه در آنجــا بشــنود کــه نوشــین هنــوز هــم زنــده اســت و همــه ی ماجــرا غیرواقعــی بــوده.

ــا بــه تصویــر کشــیدن ماشــین گــران قیمــت ســامی و  التــاری یــک درام اســت کــه در خــال خــودش بــه بعضــی از مســائل اجتماعــی از جملــه تقابــل دوجنــاح غنــی و فقیــر آنهــم ب
خــودروی قرضــی امیــر علــی در کنارهــم، اشــاره میکنــد.

اشــاره ی کوتــاه فیلــم نامــه بــه اینکــه »ایــن روزا همــه نــزول میکننــد؛ بانــک هــا هــم نــزول میکننــد« بازهــم همــان شــبهه ی قدیمــی اقتصــادی را مطــرح میکنــد. شــبهه ای کــه لحظــه 
ای کوتــاه تلنگــری در ذهــن عــده ای از مخاطبیــن مــی انــدازد و اثــرش بــه ســرعت محــو میشــود.

شــخصیت قهرمــان گونــه ی موســی و اینکــه همــه جــا پــای کار امیرعلــی اســت، حتــی از خانــواده، پــول، ماشــین در زندگــی شــخصی ا ش میگــذرد، بــرای مخاطــب ملمــوس نیســت و اورا 
در پیــدا کــردن چنیــن شــخصیتی در اطرافــش ناتــوان کــرده اســت.

دعــوای مرتضــی و موســی دو یــار قدیمــی دوران جنــگ ظاهــرا چرخــش عقیــده ی مرتضــی را بــه بهانــه ی سیاســت بعــد از ســالها بــه رخ مــی کشــد و عــدم حمایتــش از امیرعلــی بعنــوان 
شــخصیتی کــه دلســوزی مخاطــب را برانگیختــه او را بــه ورطــه ی شــخصیتی تیــره یــا حداقــل خاکســتری مــی کشــاند.

بــا همــه ی ایــن تفاســیر بــه عینــه متوهمانــه بــودن  داســتان را دقیقــا در انتهــای آن همانجایــی کــه مرتضــی بــه راحتــی و کامــا تخیــل گونــه ســامی را در خانــه ی خــود بــه ضــرب گلولــه 
بــه قتــل میرســاند. شــخصیتی کــه کــه بــه محــض کشــتن ســامی بــا آوردن جملــه ی خلیــج فــارس ســعی در هیجانــی کــردن مخاطــب پیــش رویــش بــدون در نظــر گرفتــن واقعیــت دارد.

اینکــه نــام چــه کســی پشــت ســر فیلــم خــود را نشــان میدهــد قطعــا در جریــان قضــاوت آن تاثیرگــذار اســت. محمــد حســین مهدویــان فــردی کــه کارهــای پیشــین خــود را از جملــه 
ایســتاده در غبــار، ماجــرای نیمــروز، آخریــن روزهــای زمســتان برپایــه ی مســتند بنــا میکنــد، در انتهــای ایــن فیلــِم خــود بــه طــرز شــگفت آور و متوهمانــه ای مرتضــی را در جریــان مــرگ 
ســامی دخیــل میکنــدو از آن بدتــر لحظــه ایســت کــه مرتضــی ســعی در تفــاوت قائــل شــدن بیــن کار خــود و موســی اســت. و همیــن موضــوع کار را در ســطح متوســط و شــاید پاییــن 

تــر قــرار میدهــد. 
درواقــع بیننــده هــردو شــرایط را بــرای دو شــخصیت یکســان مــی بینــد و در پیــدا کــردن سیاســتی موجــه بــرای کار مرتضــی ناتــوان اســت.و در آخــر بــا ایــن ســوال ســینما را تــرک 

میکنــد کــه مصلحــت اندیشــی کــدام صحیــح بــود؟ مرتضــی یــا موســی؟ و آیــا بــه واقــع در نتیجــه ی کار هــردو شــخصیت تفاوتــی مــی تــوان قائــل شــد یــا خیــر؟
از همــه ایــن ریــزه کاری هــا کــه بگذریــم روح غالــب بــر داســتاِن التــاری را "احساســی" مــی بینیــم. آنچــه خــود مهدویــان هــم بــه جــرأت آن را تاییــد کــرده و الزم بــه گفتــن اســت بــا 
توجــه بــه شــناختی کــه از مهدویــان در کارهــای پیشــینش داریــم حتمــا میخواهــد حتــی در پــس ایــن داســتان احساســی و عاشــقانه، ارزشــی را بازگــو کنــد و آن غیــرت و نامــوس پرســتی 

غلیظــی اســت کــه موســی مــدام بــه امیرعلــی تزریــق مــی کنــد و او را بــه پیــش مــی رانــد و کلیــت داســتان را مــی ســازد.
شمشیر بّران غیرت برای دفاع از عشق و عشقی که خود زخمی حوادث تلخیست اما او هم  تا پای جان برای غیرتش می جنگد. و این دو از هم جدا نمی شوند.

کنارهــم بــودن ایــن عشــق و غیــرت از گذشــتگان دور هــر داســتان عاشــقانه ای را بــرای شــنونده اش جــذاب کــرده و التــاری هــم از ایــن قائــده مســتثنا نیســت حتــی اگــر مخاطــب بدانــد 
روشــی کــه داســتان در پیــش گرفتــه از واقعیــت بــه دور اســت.

بــی انصافــی اســت اگــر نگاهــی بــه پــل ارتباطــی فیلــم یعنــی فــروش و حــراج دختــران ایرانــی در امــارات و باألخــص دبــی، نیندازیــم همــان موضوعــی کــه شــجاعِت پیــش کشــیدنش، 
بیانــش، و در پــِس آن داســتانی ســاختن از جانــب مهدویــان ســتودنی اســت.

علــت آن هرطــور کــه طــول و تفســیر داشــته باشــد، نــوک پیــکان بــه پــول نشــانه مــی رود؛ بــه فقــر، بــه سیاســت غلــط در اقتصــاد، بــه نادیــده گرفتــن حــق زندگــی پــاک انســانی بــی 
آنکــه بخواهــد ناگهــان تصمیــم بگیــرد خــودش را در مردابــی کــه میدانــد انتهایــش نیســتی اســت، غــرق کنــد.

التــاری فیلــم اســت و فیلــم هنــر و هنــر رســالتش همیــن تلنگرهــا اســت، بــرای عــده ای کــه نمــی داننــد و عــده ای کــه نمــی خواهنــد بداننــد و عــده ای امثــال مرتضــی کــه میداننــد، 
کــه اگرچــه میداننــد؛ ولــی بفهمنــد! و حتــی مــن و حتــی شــما!

که چنین موضوعی را از بطن همین جامعه که در آن زندگی میکنیم بپذیریم. انکارش را کنار بگذاریم، نشنیدنش را، ندیدنش را... تمام کنیم و دیگر چاره ای بیندیشیم.

یکــی از خبــر هــای ایــن چنــد روز اخیــر کــه همــه از آن مطلعنــد، شــایعات و نقــل قــول هــای ضــد و نقیــض دربــاره ی اعمــال محدودیــت 
بــرای دسترســی بــه یــک شــبکه ی اجتماعــی بــه نــام تلگــرام اســت، چیــزی کــه بــه اختصــار آن را فیلترینــگ مــی نامنــد.

نقطه ی آغاز این فعالیت ها بر علیه تلگرام کجاست؟
دروغ پراکنــی هــا و آشــوب طلبــی هــای کانــال زرد »آمــد نیــوز« در برهــه ی حســاس امنیتــی یــا هماهنگــی فعالیــت هــای تروریســتی کــه 

در راس آن هــا حملــه بــه مجلــس و مرقــد مطهــر امــام قــرار دارد؟ یــا قبــل از ایــن هــا؟
پاســخ ایــن ســوال هرچــه باشــد، گــره ای از مســئله نخواهــد گشــود، آن چــه گــره گشاســت ایــن اســت کــه بــه بــاز خــورد و بینــش آحــاد 

مــردم دربــاره ی ایــن مســئله توجــه شــود
ــای داخلیســت،  ــام  رســان ه ــت پی ــه امنی ــاد ب ــدم اعتم ــرام، ع ــگ تلگ ــا فیلترین ــردم ب ــن مشــکل م ــی تری ــه اصل ــن اســت ک ــت ای حقیق

ــاز اســت. ــی آن نی ــرای بازیاب ــان ب ــدار زم ــن مق ــه همی ــل ب ــه و حداق ــرو ریخت ــالیان ســال ف ــه طــی س ــادی ک اعتم
بــه نظــر مــی رســد فیلترینــگ تلگــرام هیــچ یــک از اهــداف منادیــان آن را محقــق نخواهــد کــرد؛ بــه نــام حمایــت از کاالی ایرانــی تیشــه 

بــه ریشــه ی کســب و کار و اشــتغال مردمــان ایــن ســرزمین زده مــی شــود و بــا اتــکا بــر مســئله ی امنیــت ملــی، اعتمــاد و اقبــال عمومــی  کــه اساســی تریــن رکــن اقتــدار هــر ملتیســت 
بــه خطــر  مــی افتــد

همــگان شــنیده ایــم کــه ملتــی موفــق اســت کــه از گذشــته ی خــود درس بگیــرد، مگــر غیــر ایــن اســت کــه هــر بــار محدودیتــی ایجــاد شــده اقبــال عمومــی بــه آن افزایــش یافتــه اســت؟ 
نیــاز اســت کــه در کنــار اعمــال محدودیــت، راه حــل جایگزینــی بــرای آن موضــوع انتخــاب شــود، راه حلــی کــه مــورد اقبــال همگانــی باشــد

جنابان مسئول عزیز، نخست اعتماد ملت را به خود جلب کنید، سپس برای حفظ امنیت ملی دست به فیلترینگ تلگرام و جایگزین سازی پیام  رسان داخلی نمایید.
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مــردم ایــران همیشــه معترضنــد کــه چــرا بــا وجــود ایــن همــه نخبــه واســتعداد وســرمایه 
هنــوز جــزو کشــورهای درحــال توســعه هســتیم وچــرا اینقــدر کنــد پیــش مــی رویــم! ایــن 
موضــوع دالیــل فراوانــی دارد کــه مجــال بــرای توضیــح وآســیب شناســی همــه آنهــا نیســت 
ولــی بــرای نمونــه بــه یکــی از دالیــل آن اشــاره کوتاهــی خواهیــم داشــت: بایــد ایــن رادرنظر 
ــتفاده  ــه اس ــعه یافت ــور توس ــمت کش ــه س ــردن ب ــرفت ک ــن گام در پیش ــه اولی ــت ک داش
واســتقبال از ســرمایه هــا و اســتعدادهای ملــی وتشــویق نخبــگان ومســئولین بــرای خودکفــا 

بــودن ونگــه داشــتن ســرمایه هــا درداخــل کشــور اســت.
کــه ایــن حمایــت از ســاخته هــا ویافتــه هــای ایرانــی درهمــه زمینــه هــا از خریــدن پارچــه 
و وســایل ایرانــی تــا بهــره منــدی درســت از نخبــگان وحتــی شــبکه ملــی اینترنــت !!!! کــه 
ــدازی آن ســالها وقــت وهزینــه صــرف شــده اســت را شــامل مــی شــود. ولــی  ــرای راه ان ب
امــروزه بــه دلیــل جــو نامناســبی کــه در مــورد اســتفاده ازایــن شــبکه وجــود دارد راه اندازی 
آن را بــا اعتــراض مــردم درفضــای مجــازی و حقیقــی مواجــه کــرده کــه مســئولین را علــی 
رغــم صــرف هزینــه هــای فــراوان دلســرد کــرده وراه انــدازی آن را بــا تاخیــر فراوانــی مواجــه 
ــد  ــردم وکشــور خواه ــرای م ــی ب ــد فراوان ــتفاده ازآن فوای ــه اس ــی ک ــرده اســت درصورت ک
داشــت کــه یکــی از آنهــا باقــی مانــدن ســرمایه ی فراوانیســت کــه ســالیانه مــردم ودولــت 

صــرف اینترنــت جهانــی مــی کننــد وهمچنیــن اطاعــات ملــی، درون خــود کشــور اســت.
بنابرایــن درایــن متــن ســعی برایــن بــوده کــه اطاعاتــی درمــورد اینترنــت ملــی دراختیــار 
شــما قــرار دهیــم کــه حداقــل شــمابه عنــوان قشــر فرهیختــه جامعــه اطاعاتــی درســت 
ــن  ــه ای ــده اولی ــه جامعــه داشــته باشــید: ای ــار داشــته وســعی درآگاهــی بخشــی ب دراختی
ــت  ــوان »اینترن ــاوری اطاعــات تحــت عن شــبکه در ســال ١٣84 در وزارت ارتباطــات و فن
ملــی و شــبکه ملــی اینترنــت« طــرح شــد و مراحــل مطالعاتــی آن در دولــت نهــم انجــام 

شــد. 
ــعه  ــم توس ــه پنج ــون برنام ــات« در قان ــی اطاع ــبکه مل ــال١٣8٩باعنوان »ش ــپس درس س
گنجانــده شــد و طبــق قانــون برنامــه بنــا بــر آن بــود کــه ایــن شــبکه تــا پایــان ایــن برنامــه 
درســال ١٣٩5، کامــل گــردد. تــا پایــان دولــت دهــم ضمــن اصاحاتــی در طراحــی، مرحلــه 
آزمایشــی و پایلــوت آن انجــام شــد. در دولــت یازدهــم، پــس از تعییــن الزامــات ایــن شــبکه 
ــز  ــه شــامل مرک ــاح شــد ک ــه آن افتت ــی فضــای مجــازی، نســخه اولی توســط شــورای عال
ــکان تفکیــک  ــی مــی شــود وام ــه مل ــام دامن ــادل ترافیــک داده زیرســاخت و کارســاز ن تب
ترافیــک داخلــی و خارجــی شــبکه را فراهــم مــی کنــد، تــا رشــد تولیــد محتــوای داخلــی 
و اســتفاده بیشــتر از ترافیــک داخلــی صــورت پذیــرد وهزینــه هــای ترافیــک کاهــش پیــدا 

کــرده و ســرعت افزایــش پیداکنــد.
درواقــع لفــظ اینترنــت ملــی خیلــی درســت نیســت چــرا کــه مفهــوم اینترنــت اتصال شــبکه 
هــای جهانــی بــا زیرســاخت هــای مختلــف و مالکیــت هــای مختلــف هســتش و محــدود بــه 
کشــور یــا زیرســاخت خــاص نیســت، بنابرایــن شــبکه ملــی اطاعــات یــا اصطاحــا اینترانــت 

ملــی درســت اســت کــه از چنــد بعــد بــه مســاله نــگاه کوتاهــی میکنیــم 
- یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای امــروز در بحــث فنــاوری مباحــث مرتبــط بــا امنیــت 

ــا حــد  ــا پیــاده ســازی شــبکه ملــی اطاعــات ت ــن مهــم ب فضــای ســایبری اســت، کــه ای
ــرای تبــادل اطاعــات بیــن  ــه چــه صورت؟؟فــرض کنیــد ب زیــادی مرتفــع خواهــد شــد، ب
دو اســتان دیگــر نیــاز بــه بســتر و ارتبــاط اینترنــت وجــود نداشــته باشــد و یــا بهتــر اســت 
ــران  ــات در ای ــن اطاع ــده ای ــتنده و گیرن ــه فرس ــی ک ــا زمان ــات ت ــم چرخــش اطاع بگوی
باشــد بــه جــای ارســال بــه بســتر جهانــی و متعاقبــا احتمــال دسترســی میلیــون هــا نفــر 
در سراســر جهــان بــه ایــن اطاعــات )و بیشــتر از همــه ســرویس دهنــده هــای اینترنتــی( در 
کشــور خودمــان صــورت مــی گیــرد. بــا یــک مثــال ایــن مهــم رو تشــریح میکنــم، مطمئنــا 
 peyvandha.irتــا بــه امــروز بــا ســایت پیوندهــا بــر خــورد داشــته ایــد، گاهــا بــه جــای آدرس
بــا آی پــی آدرســی ١٠.١٠.......  نمایــش داده مــی شــود، ایــن آی پــی یــک آی پــی آدرس 
نــا معتبــر Invalid مــی باشــد کــه فقــط بــه دلیــل دسترســی مســتقیم مــا بــه زیــر ســاخت 
شــبکه ملــی اطاعــات ایــن آی پــی نامعتبــر قابــل دسترســی مــی باشــد وگرنــه هیچکــس از 
خــارج از کشــور مــا نمــی توانــد بــه ایــن وب ســایت دسترســی داشــته باشــد، پــس نتیجــه 
ــی اطاعــات عمــا  ــه شــبکه مل ــم بدلیــل عــدم دسترســی مســتقیم دیگــران ب مــی گیری
ــران برداشــته مــی شــود و در  ــی ای ــدات از روی شــبکه هــای داخل ــوج عظیمــی از تهدی م

نهایــت امنیــت بیشــتری داریــم.  
- مــورد مهــم دیگــر ســرعت دسترســی بــه اطاعــات و خدمــات در شــبکه ملــی اطاعــات 
مــی باشــد، دولــت بــرای واردات یــا بهتــر اســت بگویــم بــرای ایجــاد اتصــال بانــد پهــن بــه 
ــه هــم وصــل مــی  شــریان هــای ارتباطــی دیگــر کشــورها )نقاطــی کــه کشــورها هــا را ب
کنــد و بســتر ارتباطــی اینترنــت تلقــی مــی گــردد( هزینــه هــای زیــادی را بصــورت ماهیانــه 
ــاده ســازی  ــار پی ــر ســاخت درون کشــور پــس از یــک ب ــرای زی ــا ب پراخــت مــی کنــد، ام
فقــط هزینــه هــای نگهــداری انــدک آنهــا را بــر عهــده دارد، ایــن بســتر هــای ارتباطــی درون 
کشــوری بدلیــل وجــود دانــش فنــی و شــرکت هــای داخلــی تولیــد فیبرنــوری بــا هزینــه 
هــای انــدک، زیرســاخت هــای بانــد پهــن وســیع و پایــدار را فراهــم آورده کــه شــبکه ملــی 
اطاعــات بــر روی ایــن بســتر پیــاده ســازی گردیــده اســت، ایجــاد ١8 دیتاســنتر اســتانی 
بــه منظــور ارائــه خدمــات شــبکه ملــی اطاعــات، دسترســی بــه همیــن ســرویس از طریــق 
ــر  ــد ده براب ــی اطاعــات چن ــات در شــبکه مل ــن خدم ــه ی ای ــت مــی باشــد و هزین اینترن

کمتــر از اینترنــت اســت.
از  جملــه کشــورهایی کــه ازایــن طــرح اســتفاده مــی کننــد میتــوان از آمریــکا چیــن کــره 

جنوبــی)داری باالتریــن ســرعت اینترنــت درجهان(وانگلســتان نــام بــرد
نتیجــه گیــری: اینکــه مــا بایــد خدمــات جهانــی خــود را بــر روی بســتر اینترنــت ارائــه دهیم 
جــای هیــچ شــک و ابهامــی نیســت امــا بــرای ارائــه همیــن خدمــات در کشــورعزیزمان مــی 
تــوان بــا پرداخــت هزینــه هــای انــدک سرویســی بســیار بــا کیفیــت تــر، پایــدار تــر، کــم 
هزینــه تــر )مقــرون بــه صرفــه تــر( ارائــه داد و بــرای مشــتریان یــا مشــترکین خارجــی هــم 
ــرویس  ــدگان و س ــد کنن ــداد بازدی ــا تع ــب ب ــی را متناس ــرویس های ــا س ــاس تقاض ــر اس ب

گیرنــدگان انتخــاب نمــود کــه هزینــه هــای پیــاده ســازی ســنگین هــم نداشــته باشــد.
بنابرایــن جهــت گیــری هــا وصحبــت هایــی کــه راجــع بــه اینترنــت ملــی درفضــای مجــازی 
ــه شــدت )هماننــد اســتفاده ازپیــام رســان داخلــی( متشــنج کــرده  وجــود دارد و جــو را ب
واعتراضــات جمعــی رو نســبت بــه اســتفاده ازایــن پدیــده برانگیختــه درســت نمــی باشــد 
ــبکه  ــن ش ــتفاده ازای ــه اس ــل ب ــی مای ــردم خیل ــش رود م ــو پی ــن نح ــه ای ــرایط ب ــر ش واگ
نخواهــد بــود، درنتیجــه مدتــی بعــد از راه انــدازی آن وعــدم اســتفاده مــردم وهدررفــت پــول 
مصرفــی بــرای راه انــدازی شــبکه، پــروژه بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد ویــا اینکه تــا آگاه 
شــدن مــردم ســالها ســرمایه  ای کــه وارد ایــن طــرح شــده کــم مصــرف ویــا بــی مصــرف 
ــه  ــد حــال ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه دلیــل ایــن شــرایط ب خواهــد مان
وجــود آمــده چیســت؟چرا ســعی بــر نــاآگاه مانــدن مــردم در مــورد ایــن پــروژه وایجــاد جــو 
منفــی بیــن آنهاســت؟چه کســانی از شکســت ایــن پــروژه بهــره مــی برند؟ومهــم ترازهمــه 

چــه بهــره ای؟
قضاوت با شماست!!!
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مقدمه
اهمیــت و جایــگاه راهبــردی ســوریه در منطقــه غــرب آســیا، روابــط ایــن کشــور بــا جمهوری 
اســامی ایــران  باعــث شــده اســت تــا ســوریه در دکتریــن  امنیــت منطقــه ای  کشــورمان 
ــه ایــن کشــور  ــه ب ــه  ای کــه کوچکتریــن  ضرب ــی برخــوردار باشــد. به گون از اهمیــت فراوان
ــی  ــه ناآرام ــال  داشــته باشــد. بحــران و ادام ــه دنب ــران را ب ــه ای ای ــت منطق ــف امنی تضعی
ــران  ــه ای ای ــری مســتقل باعــث اثرگــذاری در امنیــت منطق ــوان متغی ــا در ســوریه به عن ه
ــه کنــش در بحــران  ــران ب ــث ســوق ای ــل باع ــن عام ــر وابســته شــد و ای ــوان متغی ــه عن ب
ســوریه شــد. لــذا ایــران به عنــوان کنشــگری خردمنــد و  بــر اســاس  قوانیــن بین المللــی  و 
در  چـــارچوب  قـــوانین داخـــلي ســوریه بــه نقــش آفرینــی در بحــران ایــن کشــور پرداخــت . 
ــرورت  ــرد ، ض ــه ف ــر ب ــتفاوت و منحص ــژگی هایی مـ ــا ویـ ــوریه   ب ــران س ــکل گیری  بح ش
تعریــف جدیــد از نقــش و موقعیــت جمهــوری اســامی را در ایـــن  کـــشور اجتناب ناپذیــر  
کــرد، لــذا  تصمیــم گیــران سیاســت خارجــی  بــا اتخــاذ تدابیــری مبتنــی بــر اجمـــاع  ملـــی  
و بـــر  پایـــه واقعیــت هـــای ژئوپلیـــتیک مـــنطقه و با بهــره گیری از دیپلماســی هوشــمند و 
اســتفاده  توامــان از قــدرت ســخت و قــدرت نــرم تــاش کردنــد کــه از مخاطــرات حاصــل از 

ایــن بحــران بــر امنیــت منطقــه ای جمهــوری اســامی ایــران جلوگیــری کننــد.
دیپلماسی هوشمند

فراوانــی مســائل و بــه ویــژه بحــران هــا، لــزوم اخــذ موضــع مقتضــی  را در هــر موضوعــی 
را بــه  امــري بدیهــی مبــدل کــرده اســت. از ســوی دیگــر پیچیدگــی و تعــدد بحــران هــا  
ــا  ــوان ب ــا بت ــه بس ــت. چ ــاخته اس ــروری س ــف را ض ــاي مختل ــان از  ابزاره ــتفاده  توأم اس
مفهــوم نیــاز، بهتــر تحــوالت حــادث شــده در تاریــخ دیپلماســی را درک کــرد، تاریــخ گویــای 
آن اســت کــه  پوســت انــدازي هــای نظــام بیــن الملــل جهــت پاســخگویی بــه نیازهــا بــوده 
اســت. در ایــن نگــرش نــو در دیپلماســی، کــه از آن بــا قیــد هوشــمند یــاد مــی کنند،عــاوه 
بــر ابزارهــای ســنتی دیپلماســی، ابزارهــاي قدرتمنــد دیگــری از قبیــل اقتصــاد، فرهنــگ و 
ــن  ــی ای ــد. همپوشــانی و هــم افزای ــاي نقــش مــی پردازن ــه ایف ــه خصــوص رســانه و ... ب ب
ابزارهــا بــا یکدیگــر، کمــک شــایان و قابــل توجهــی را  بــراي نقــش آفرینــی بهتر دیپلماســی 
فراهــم مــی کند.هــم افزایــی و اســتفاده توامــان از ابزارهایــی چــون نیــروی نظامــی، تبلیغــات 
بجــا و حســاب شــده، قــدرت اقتصــادی و درنهایــت فرهنــگ و ایدئولــوژی از یــک ســو قــدرت 
چشــمگیری را بــه دیپلماســی مــی بخشــد و آن را قــادر مــی ســازد تــا بــه پیچیــده تریــن و 
دشــوارترین بحــران هــا و مســائل پاســخ مناســب و مقتضــی بدهــد و از ســوی دیگــر موجــب 

افزایــش قــدرت ایــن کشــو ر در چانــه زنــی و روابــط دیپلماتیــک خواهــد شــد.
بحران سوریه و امنیت منطقه ای جمهوری اسامی ایران

ــرای  ــن کشــور ب ــا ای ــده اســت ت ــث ش ــوریه باع ــوق الجیشــی س ــردی و س ــت راهب موقعی
جمهــوری اســامی ایــران از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار شــود، چــرا کــه از یــک ســو 
ماننــد  پلــي اســت کــه محـــور ایـــران را بــه حــزب اهلل لبنــان و از ســویي بــه مرزهــاي  رژیــم 
صـــهیونیستي نزدیک میکند. تاریخ گویای  آن   اســت کـــه  ســـیاست خـــارجي  ســـوریه  در  
زمــان حکومــت اســد، همواره  از اصول مســتحکمی همچون ، روابـــط راهـبـــردي بـــا ایران و 
مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتي بهــره بــرده اســت. همیــن موضــوع  بســیاري از تحلیل گـــران  
بـــه این ســمت ســوق داده اســت  که اساســا   زماني  ســوریه مـــورد فـــشارهاي  همه  جـــانبه 
قـــرار گـــرفت که محور میانـــه رو بـــه ایـــن بـــاور رســـید کـــه راه ایران ازسوریه  میگذرد.و 

ایــن نکتــه مویــد ایــن اســت کــه یکـــي  از  اهــداف  اصلــي  مقابلــه  بــا دولت کـــنوني ســـوریه ، 
جلـــوگیري از بســـط  و گسترش نفـــوذ ایـــدئولوژیکي منطقـه اي جـــمهوري اسامي و مهار 
آن در منطقــه  اســـت.نا آرامــی هــای ایــن کشــور باعــث شــده اســت تــا وضعیــت ســوریه 
بــرای جمهــوری اســامی ایــران به عنــوان بــازی بــا حاصــل جمــع جبــری صفــر درآمــده و 

ضریــب امنیتــی ایــران را بــه  شــدت تحــت تاثیرخــود  قــرار دهــد.
مؤلفه های نرم نقش آفرینی  در بحران سوریه:

1-تاکید بر مشروع بودن حضور
ــی  ــه دیپلماس ــه در عرص ــمی و چ ــای رس ــه در دیداره ــی چ ــتگاه دیپلماس ــزاران دس کارگ
ــران در هــر ســطح و محــدوده  ــی و مشــروع جمهــوری اســامی ای عمومــی برحضــور قانون
زمانــی بــر پایــه توافقــات دوجانبــه امنیتــی بــا کشورســوریه و بــه دعــوت رســمی نظــام  و 
حکومــت ســوریه تاکیــد مــی کننــد ،موضوعــی کــه باعــث شــده اســت تــا حضــور ایــران  نــه 
تنهــا مداخلــه محســوب نشــود، بلکــه یــک اقــدام قانونــی بــه شــمار رود و ایــران بتوانــد در 
حــل و فصــل بحــران هــای منطقــه ای بــه عنــوان بازیگــری فعــال و بــا رویکــرد دیپلماتیــک 

و مســالمت آمیــز اقــدام کنــد.
2-مواجه فکری - تبلیغی

از همــان نخســتین روزهــای ایــن بحــران عــده ای از فرزنــدان کشــورمان بــراي ارائــه  کمــک  
هــاي فکــري  بــه ایـــن کشــور رفتند؛ایــن حضــور نتایــج قابــل توجــه ای را در پــی داشــت 
؛بــه عنــوان نمونــه مـــي تـــوان بــه راه انــدازي  نوعــي  بســیج  بنــام دفــاع وطني  اشــاره کـــرد.

ایــن بســیج مردمــي و متشــکل از داوطلبــان ســوری بــا قــرار گرفتــن  در کنــار دولــت موجــب 
شــد تــا دمشــق از خطــر ســقوط فیزیکــی و فکــری رهایــي یابنــد

٣-تاکید بر گفتگو به عنوان تنها راه حل بحران سوریه و راه حل سوری-سوری
جمهــوری اســامی ایــران بــرای نشــان دادن وجــه راســتین و حقیقــی خــود، بــه عنــوان  یک 
قــدرت شــناخته شــده در منطقــه ،از ابتــدا بــر حــل بحــران ســـوریه بـــه صــورت ســوری-

ــوریه حــل  ــه مشــکل س ــد اســت ک ــاله معتق ــن مس ــه ای ــته و دارد وب ــد داش ــوري تاکی س
نخواهــد  شــد جــز اینکــه دخالت هــاي خـــارجي کـــشورهاي بـــیگانه متوقــف و خــود مــردم 
در حــل ایــن بحــران نقــش داشــته باشــند. از ســوی دیگــر مقامــات ایرانــی در رایزنــی هــا 
و چانــه زنــی هــای خــود بــا کشــورهای منطقــه همــواره بــر حــل مســالمت آمیــز بحــران 
ــی  ــه تمام ــی ب ــراط گرای ــترش اف ــرایت و گس ــه س ــبت ب ــد و نس ــی کنن ــد م ــوریه تاکی س

ــا ادامــه بحــران در ســوریه هشــدار مــی دهنــد. منطقــه ب
4-مذاکره مستقیم با معارضین

ایــران بــرای اثبــات پــاک دســتی خــود در تحــوالت ســوریه  و نیــز جدیــت خــود در خصوص 
ــی از  ــا برخ ــتقیم ب ــوی مس ــام گفتگ ــا انج ــران، ب ــن بح ــز ای ــالمت آمی ــل مس ــل و فص ح
معارضیــن ســوری و حمایــت از انجــام اصاحــات ســاختاری و برگــزاری انتخابــات سراســری 
ــا مشــارکت طیــف هــای مختلــف سیاســی، راه حــل مســالمت آمیــز را گزینــه مطمئــن  ب

بــرای بــرون رفــت از وضعیــت موجــود ســوریه قلمــداد مــی کنــد.
مؤلفه های سخت نقش آفرینی  در بحران سوریه:

ــت  ــه درخواس ــواره ب ــا هم ــران در بحران ه ــظامی ایـ ــتقیم نـ ــاری و مس ــور مستش ١-حض
دولت هــا و ملت هــای منطقــه صــورت گرفتــه  اســت و ایــن امــر یکــی از مهم تریــن 
دالیــل موفقیــت  جمهــوری اســامی ایــران در مدیریــت بحران هــای غــرب آســیا محســوب 
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می شــود.با آغــاز بحــران ســوریه و بــا توجــه بــه جایــگاه ایــن کشــور در امنیــت منطقــه ای 
جمهــوری اســامی ایــران روابــط نظامــي و امنیتــي تهــران و دمشــق فزونــی یافــت؛ البتــه 
حمایــت هــای عربســتان ،ترکیــه و آمریــکا  از ســلفي هــاي  جدیــد  مســلح  بــرای ضربــه زدن 
بــه حکومــت ســوریه کــه حلقــه اساســي پیونــد  جمهــوري  اســامي و مقاومــت در منطقــه 
ــی  ــازان سیاســت خارج ــم س ــذا تصمی ــوده اســت. ل ــر نب ــی تاثی ــن موضــوع ب اســت، درای
ــه و  ــان زمین ــه درخواســت آن ــوری و ب ــات س ــا مقام ــی ب ــی  و رایزن ــا هماهنگ کشــورمان ب
بســتر حضــور مستشــاری و نظامــی ایــران را در ایــن کشــور فراهــم آوردنــد. بصــورت خــاص 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، حمایــت مستشــاري و نظامــی خــود از حکومــت مشــروع و 
قانونــی ســوریه را آغــاز کــرد و در ایــن راســتا نســبت بــه آمــوزش نیروهــاي  نظامــي و امنیتــي 
ــا  توانایــي  نظامــي خــود را  ــد  ت ــه ایــن کشــور کمــک کردن کلیــدي ســوریه اقــدام کــرد و ب

ــد. گسترش دهـ
ــدای بحــران  ــران از ابت ــت مستشــاری و نظامــی جمهــوری اســامی ای ــی حمای بصــورت کل

ــوده اســت: ســوریه بدیــن ترتیــب ب
• مشاوره محدود، از2٠١١تا ژوئن 2٠١4

• آموزش،مشاوره و انجام ماموریت کمکی، ازژوئن 2٠١4تا سپتامبر 2٠١5
• مبارزه گسترده علیه تهاجم به سوریه، ازاکتبر 2٠١5تا فوریه 2٠١6

• حضور درعملیات جنوب و شرق حلب، دسامبر 2٠١5تا ژانویه 2٠١6
• شرکت در عملیات کمک رسانی به نبل و الزهراء، فوریه 2٠١6 

2-تشکیل ائتالف نظامی بین ایران، روسیه و سوریه
بــی تردیــد یکــی از موثرتریــن جنبــه هــای ســخت در ســوریه کــه موجــب تغییــر اساســی در 
تحــوالت میدانــی و ســنگین شــدن کفــه بــه ســود جبهــه مقاومــت و دولــت ســوریه گردیــد 
حضــور روســیه در ایــن بحــران بــود، بــدون شــک جمهــوری اســامی ایــران نقــش مهمــی 
ــرای اقنــاع دولتمــردان روســیه و ســوریه بــرای شــکل گیــری ایــن همــکاری ســه جانبــه  ب
ــه روســیه  ــوژه همــدان ب ــگاه نظامــی ن ــراردادن پای ــار ق مهــم و اســتراتژیک داشــت.در اختی
بــرای اســتفاده از آن جهــت حملــه نظامــی بــه پایــگاه تروریســت هــا و گــروه هــای تکفیــری 
در ســوریه،  و همــکاری ســه جانبــه نظامــی در میــدان هــای مختلــف در داخــل ســوریه اوج 

ایــن همــکاری اســتراتژیک بیــن ســه کشــور را نشــان داد.
3-ورود نظامی حزب اهلل به جبهه سوریه

یکــی از اقدامــات بســیار مهــم و خردمندانــه در تحــوالت ســوریه، ورود حــزب اهلل بــه عرصــه 
مبــارزه بــا جریــان تکفیــری در مناطــق مــرزی ســوریه بــا لبنــان و حراســت از مرزهــای لبنان 
در قبــال ورود نیروهــای تکفیــری و تروریســتی و جلوگیــری از نقشــه هــای پنهانــی بــود کــه 
ایــن گــروه هــا و حامیــان پشــت پــرده آنهــا طراحــی کــرده بودنــد. ایــن ورود کــه بــی شــک 
ــن  ــری در چندی ــای تکفی ــروه ه ــا گ ــد ت ــت، موجــب ش ــران صــورت گرف ــی ای ــا هماهنگ ب
ــرود. از طرفــی  ــوان آنهــا ســریعتر تحلیــل ب ــد و قــدرت و ت جبهــه تحــت فشــار قــرار بگیرن
هوشــیاری حــزب اهلل در مناطــق مــرزی لبنــان و ســوریه و در اختیــار داشــتن امنیــت ایــن 
مناطــق، موجــب خنثــی ســازی فتنــه هایــی در جهــت شــعله ورتــر کــردن جنــگ و توســعه 

آن بــه مناطــق دیگــر مــن جملــه لبنــان بــود.
فرجام

در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد کــه مــی بایســتی در بررســی و واکاوی 
نقــش جمهــوری اســامی ایــران در بحــران ســوریه از نگاهــی کل نگــر و مجموعــه نگــر بهــره 
جســت، چراکــه هرکــدام از ایــن اقدامــات چــه در حــوزه نــرم و چــه در حــوزه ســخت بــی 
ارتبــاط بــا ســایرین نبــوده و هماننــد قطعاتــی هســتند کــه پــازل حضــور ایــران در ســوریه 

را تکمیــل مــی کننــد.

برجام موشکی،خیانت به انقالب؟!!
ــان دارای شــرایط و عائمــی اســت و موانعــی برســرراه  ــا صاحــب الزم ــور آق ظه

ــرار دارد. ظهــور ایشــان ق
ــع ظهــور در امــان نبــودن جــان امــام زمــان اســت و  یکــی از اصلــی تریــن موان
اساســا یکــی از دالیلــی کــه باعــث غیبــت امــام زمــان شــده و همچنــان وجــود 

دارد همیــن موضــوع اســت.
در حدیثــی از امــام باقــر )ع( چنیــن نقــل شــده اســت کــه:از بــرای آن پســر پیــش 
از آنکــه قیــام کنــد غیبتــی اســت و او همــان اســت کــه میراثــش مطالبــه مــی 
ــا  ــی ترســد و ب ــود: م ــی شــود(؟ فرم ــب م ــه: چرا)غای ــام پرســیدن ک شــود.از ام

دســت خــود اشــاره بــه شــکمش کــرد یعنــی از کشــته شــدن  )١(
اساســا شــیعیان نتوانســتند از جــان امامــان خویــش دفــاع کننــد و یکــی یکــی آن 

هــا را بــه شــهادت رســاندند
تــا اینکــه خداونــد آخریــن امــام خــود را از نظــر هــا پنهــان کــرد و حتــی شــیعیان 
آن حضــرت بــه جــز تعــدادی انــدک از آن حضــرت بــی خبــر هســتند تــا مبــادا 
ــر  ــه خطــر بیفتــد چــون امــام زمــان آخریــن ذخیــره ی الهــی ب جــان ایشــان ب

روی زمیــن اســت و بایــد زنــده بمانــد و حکومــت عــدل الهــی را برپــا کنــد.
حــاال ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه آیــا قبــل از ظهــور ایشــان بایــد 
آمادگــی هــای الزم را کســب کــرد و لشــگر هایــی مســلح فراهــم کــرد یــا بعــد 
از ظهــور امــام زمــان؟ آیــا بعــد از ظهــور ایشــان بایــد اقــدام بــه تهیــه ی ســاح 

کــرد یــا قبــل از آن؟
فــرض کنیــد کــه ان شــاءاهلل امــام زمــان ظهــور کــرده اســت و یــاران آن بزرگــوار 
اطــراف ایشــان جمــع شــده انــد، مطمئنــا بــا خبــردار شــدن دشــمنان از ظهــور 
ایشــان بــه طــرف امــام حملــه ور مــی شــوند و قصــد جــان آن حضــرت را مــی 
ــاع از آن  ــه دف ــادر ب ــی ق ــا دســت خال ــیعیان ایشــان ب ــاران و ش ــال ی ــد .ح کنن

ــاع را نخواهنــد داشــت. حضــرت هستند؟مســلما توانایــی دف
ــده  ــکارم آم ــال الم ــاب مکی ــه در کت ــور ک ــیعیان همانط ــا ش ــف م ــی از وظای یک

ــت. ــرت اس ــور آن حض ــار ظه ــب در انتظ ــاح و اس ــردن س ــا ک ــت ،مهی اس
ــت  ــده اس ــادق آورده ش ــام ص ــی از ام ــت نعمان ــاب غیب ــه در کت ــی ک در حدیث
که:هریــک از شــما بــرای خــروج حضــرت قائــم ]ســاح[مهیا کنــد هرچنــد کــه 
یــک تیــر باشــد،که خــدای تعالــی هــرگاه بدانــد کــه شــخص چنیــن نیتــی دارد 

ــد )2(  ــی کن ــوارم عمــرش را طوالن امی
بنابرایــن بایــد پیــش از ظهــور خــود را مهیــای ایــن امــر بــزرگ کنیــم و هرآنچــه 

نیــاز اســت تهیــه کنیــم
بعــد از ١4٠٠ ســال انقابــی بــه رهبــری امــام خمینــی شــکل گرفــت تــا شــرایط 

را بــرای ظهــور آقــا صاحــب الزمــان مهیــا کنــد
ــن ســال هــا در مســیر آمادگــی و مســلح  ــت رهبــری ،در ای ــا هدای ــا ب کشــور م
ــرده اســت ــان و شــیعیان آن حضــرت حرکــت ک ــام زم ــاع از ام ــرای دف شــدن ب

اکنــون در داخــل کشــوری کــه انقابــی در آن رخ داده تــا شــرایط را بــرای ظهــور 
قائــم )عج(مهیــا کنــد عــده ای از مســئولین و صاحــب نظــران حــرف از مذاکــره بــر 
سرســاح و ادوات جنگــی از جملــه موشــک مــی زننــد و بــا وقاحــت تمــام ســعی 
ــا  برجاانداختــن ایــن موضــوع دارنــد کــه مــا نیــاز بــه موشــک هــای پیشــرفته ب

بــرد بــاال نداریــم!!!
مگر ما شیعیان امام زمان قرار نیست از جان ایشان دفاع کنیم؟

آن هــم در مقابــل دشــمنی کــه مســلح بــه انــواع ســاح هــای پیشــرفته اســت . 
چطــور مــی شــود کــه دشــمنان نیــاز بــه موشــک هــای پیشــرفته بــا بــرد هــای 

زیــاد دارنــد ولــی مــا بــرای دفــاع از خودمــان نیــازی بــه آن نداریــم؟؟
ــس  ــن قی ــداهلل اب ــال عب ــام علی)ع(امث ــت ام ــم در حکوم ــش ه ــال پی ١4٠٠ س
بودنــد کــه مــی گفتنــد: جنــگ فتنــه اســت  بنــد کمــان هــا ببریــد و شمشــیر 

ــام کشــید )٣(   ــا در نی ه
بله؛تاریــخ دارد تکــرار می شــود ولــی آن روز امــام علــی )ع( بــر روی منبــر 
می رفــت و از نبــود یارانــی مثــل عمــار مــی گریســت کــه نبودنــد افــکار عمومــی 
را توجیــه کننــد امــا اکنــون فــرق دارد،ایــن ســرزمین امثــال شــهید حججــی هــا 
کــم نــدارد و نخواهیــم گذاشــت ابــن قیــس هــای زمانــه رشــته ی افکارعمومــی را 

بردســت گرفتــه و بــه هرطرفــی کــه مــی خواهنــد ببرنــد. 
والسام

١-کتاب غیبت نعمانی  صفحه ی ١٩6
2- غیبت نعمانی   صفحه ی ٣7٩

٣- نهج الباغه خطبه ی شماره ی 2٣8
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از حــدود ســال ٩٠ تــا ٩2 اقتصــاد ایــران بــه علــت هــای مختلــف دچــار بحــران شــدیدی شــد و رهبــری نیــز کــه از ســالهای خیلــی قبــل تــر، دائمــا درمــورد اقتصــاد کشــور بــه مــردم و 
مســئولین تذکــر مــی دادنــد، در ایــن موقعیــت نظریــه اقتصــاد مقاومتــی را بــرای رفــع مشــکات عدیــده اقتصــادی کشــور مطــرح کردنــد. اقتصــاد مقاومتــی بــه زبــان ســاده یعنــی تولیــد 

و صــادرات بــه جــای قاچــاق و واردات، اصــاح الگــوی مصــرف، مبــارزه بــا دزدی، فســاد، اختــاس، تجمــل گرایــی و اشــرافی گــری.
امــا دولــت و مســئولینی کــه منافــع خــود را در برابــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در خطــر مــی دیدنــد و عــده ای از مــردم ســاده لــوح، راه دیگــری را انتخــاب کردنــد. از آنجایــی کــه 
اوج بحــران اقتصــادی کشــور مصــادف بــا تشــدید تحریــم هــای آمریــکا بــود، عــده ای فکــر کردنــد شــاید بشــود بــا مذاکــره بــرای لغــو تحریــم هــا، مشــکات اقتصــادی را حــل کــرد. آنهــا 

راه مذاکــره بــرای رفــع تحریــم هــای مربــوط بــه فعالیــت هــای هســته ای کشــور را انتخــاب کردنــد.
متاسفانه این راه حل بر یک فرض اشتباه بنا شده است، فرض اینکه مشکات ما ناشی از تحریم های خارجی می باشد.

 تحریم های خارجی نهایتا از ورود چند کاال به کشور و فروش نفت جلوگیری می کنند.
اوال بــا انــواع روش هــای دور زدن تحریــم هــا مــی شــود کاالهــا را بدســت آورد و نفــت فروخــت. ثانیــا وقتــی کاالیــی را نداشــته باشــیم اســتعداد هــای داخلــی بــه کار مــی افتــد تــا بتوانیــم 
خودمــان آن کاال را تولیــد کــرده و خودکفــا شــویم و یــا نفــت را بــه فــرآورده هــای آن تبدیــل کنیــم و اصــا نفــت کمتــر بفروشــیم تــا از شــر اقتصــاد متکــی بــه نفــت خــاص شــویم. 
اینهــا بخشــی از فوایــد تحریــم هــا اســت کــه همــه ایــن اتفاقــات در زمــان تحریــم هــا درحــال رخ دادن بــود. فقــط تطابــق بــا شــرایط تحریــم کمــی زمــان و تــاش نیــاز دارد. تــا جایــی 

کــه اوبامــا در یــک ســخنرانی بعــد از برجــام مــی گوید:»اگــر مــا توافــق نمــی کردیــم تحریــم هــا بــی اثــر مــی شــد.«
اما مشکات اقتصادی ایران چه علتی دارد؟

حقیقــت آن اســت کــه مــا یــک ســری تحریــم هــای داخلــی علیــه خودمــان وضــع کــرده ایــم کــه اثــر تحریــم هــای خارجــی در برابــر آنهــا ناچیــز اســت. اقتصــاد مقاومتــی یعنــی مذاکــره 
بــرای رفــع تحریــم هــای داخلــی. یــک نمونــه از ایــن تحریــم هــا تحریــم جامعــه علیــه تولیــد کننــدگان اســت کــه حمایــت از کاالی ایرانــی ایــن تحریــم را رفــع مــی کنــد. در ادامــه بــه 

چنــد مــورد از تحریــم هــای داخلــی اشــاره مــی کنیــم:
1.تحریم تولید کننده علیه مردم؛

یک تیم علمی در یکی از دانشگاه های کشور به یک کارخانه خودروسازی می گوید که من با استفاده از نانو تکنولوژی یک
 قطعه ی بسیار کارآمد، که یکی از ضعف های اصلی خودروی شما را برطرف می کند ساخته ام، شما می توانید با افزایش هزینه ای

 ناچیز آن مشکل را برطرف کرده و کیفیت خودروتان را افزایش دهید. می دانید خودروساز به آن تیم علمی چه جوابی می دهد؟
می گوید»من که با همین کیفیت این خودرو را دارم با پول خوب به مردم می فروشم،چرا باید کیفیت آن را افزایش دهم؟«

این یک نمونه از تحریم تولید کننده علیه مردم است.
2.تحریم مردم علیه تولید کننده؛

اگر ازهر یک از ما بپرسند در صورتی که مشابه ایرانی یک کاال، با کیفیت بهتر و قیمت کمتر وجود داشته باشد حاضر هستیم آن را بجای
 جنس خارجی بخریم یا نه، بدون شک جواب همه مثبت است. اما باید بدانید گاهی وقت ها ما برعکس این موضوع عمل می کنیم.

2.١ برند گرایی گاهی باعث می شود ما یک جنس بی کیفیت و گران »برند« را بر جنس داخلی ترجیح دهیم.
2.2 تبلیغات گسترده کاال های خارجی حق انتخاب را از ما می گیرد! و ما بدون فکر سراغ کاالی خارجی می رویم.

گاهی هم ناخواسته و نادانسته دست به انتخاب می زنیم و کاالی خارجی را می خریم درحالیکه اصا از فروشنده نپرسیده ایم آیا مشابه ایرانی آن وجود دارد یا نه!
در همه این حاالت مردم در حال تحریم کردن تولید کنندگان هستند.

3.تحریم دولت علیه تولید کننده؛
وقتــی دولــت بدهــی خــود را بــه تولیــد کننــدگان و پیمانــکاران داخلــی پرداخــت نمــی کنــد، از ســوی دیگــر بــه وارد کننــدگان وام کــم بهــره مــی دهــد و از تولیــد کننــدگان مالیــات مــی 

گیــرد، ایــن دولــت درحــال تحریــم اقتصــاد کشــور اســت.
4.تحریم بانک علیه تولید کننده؛

بانــک هــا حــدود ٩٠  درصــد ســرمایه ملــی را در اختیــار دارنــد، حــاال اگــر ایــن منابــع مالــی را در تولیــد و کارآفرینــی و ســایر فعالیــت هــای ســودمند، بــا ســود متعــارف )حداکثــر 5 
درصــد(، ســرمایه گــذاری کننــد، بــه رشــد اقتصــادی خواهیــم رســید، ولــی اگــر بانــک هــا کشــور را تحریــم کننــد و منابــع مالــی مملکــت را در واردات و قاچــاق ســرمایه گــذاری کننــد، 

بــه رکــود دچــار مــی شــویم.
5.تحریم مدیران علیه مردم؛

این تحریم در سه واژه خاصه می شود؛ فساد، سیاسی کاری و بی کفایتی.
گاهــی وقــت هــا دولــت هــا و مســئولین اقداماتــی انجــام مــی دهنــد کــه حقیقتــا بــه نفــع کشــور و مــردم نیســت، و فقــط بعضــی اهــداف سیاســی را دنبــال مــی کنــد. اینگونــه سیاســی 

کاری هــا اغلــب هزینــه هــای زیــادی بــر دوش نظــام قــرار مــی دهنــد.
مثــا در هنــگام انتخابــات گاهــی افــراد حاضــر هســتند بــرای رســیدن بــه مقــام هــر کاری انجــام دهنــد. جالــب اســت بدانیــد مــا حــدود 5٠٠هــزار میلیــارد تومــان پــروژه عمرانــی نیمــه 
کاره در کشــور داریــم کــه اکثــر آنهــا در ســالهای چهــارم و هشــتم دولــت هــا کلنــگ زنــی شــده انــد. در حالــی کــه بودجــه تخصیصــی عمرانــی کشــور حداکثــر ســاالنه ٣٠ هــزار میلیــارد 

تومــان اســت.
6.تحریم والدین علیه فرزندان؛

پسری 24 ساله فارغ التحصیل کارشناسی فان رشته، بیکار است. تا کنون نتوانسته در هیچ جایی استخدام شود.
ــا دانــش و مهــارت خــودش کار راه  ــد کار آفرینــی کنــد و ب ــا خــودش بتوان ــدت را تحریــم کــرده ای؟ و او را تربیــت اقتصــادی نکــردی ت ــه پــدر مــی گوییم:»چــرا فرزن وقتــی خطــاب ب

ــدازد؟« بین
می گوید:»مگر قرار است من فرزندم را کارآفرین تربیت کنم؟«

-»پس چه کسی باید این کار را بکند؟«
-»مدرسه، دانشگاه، رسانه، صدا و سیما و....«

-»مشکل اینجا است که آنها هم فرزند شما را تحریم کرده اند!«
-»من اصا نمی دانستم چگونه فرزندم را کارآفرین تربیت کنم! بلد نبودم!«

غافل از اینکه خود پدر هم تحت تحریم اقتصادی قرار گرفته!!!

شــما از آثــار پرخطــر هــر یــک از تحریــم هــای فــوق بــا خبــر هســتید. گرچــه اصــاح اکثــر و یــا شــاید همــه مشــکات فــوق برعهــده دولــت و مســئولین اســت، امــا برخــاف تحریــم هــای 
خارجــی، همــه مــا مــی توانیــم بــرای لغــو تحریــم هــای داخلــی تــاش کنیــم. هــم بطــور مســتقیم، و هــم غیــر مســتقیم. چــون مســئولین نیــز بــه دســت خــود مــا انتخــاب مــی شــوند 

و کــّم و کیــف مســئولین را مــردم تعییــن مــی کننــد.
به این شرط که آگاه باشیم مشکات کشور از درون منشأ می گیرد و کلید حل آنها در دست خودمان است، نه جای دیگر...
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بعضــی کتابهــا آنقــدر زبــان شــیرینی دارنــد کــه از خوانــدن صــد بــاره ی آنهــا خســته نمــی شــویم و بــه قــدری منســجم ، ســخت تریــن 
ــار خواندنــش تازگــی دارد کتــاب تاریــخ مســتطاب  و پیچیــده تریــن مســائل فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی را بیــان میکننــد کــه هــر ب
آمریــکا هــم از جملــه ایــن کتــاب هاســت. در واقــع همــه ی مــا میدانیــم کــه همــواره  همــه ی امــور در آمریــکا بــه ســه موضــوع اصلــی و 
محــوری بــاز میگــردد:  ١.دموکراســی  2.حقــوق بشــر  ٣.آزادی ؛ اصــوال در امریــکا چیــزی نیســت کــه بــه ایــن امــور مرتبــط نباشــد  ،کــه بــا 
مطالعــه ی کتــاب بــه ایــن فهــم و درک نائــل مــی آییــم کــه خــود ایالــت متحــده ی امریــکا چقــدر مــرد عمــل بــوده و تــا چــه حــد عاملنــد 

بــه حرفهایشــان !
این کتاب تاریخ امریکا را  ازابتدای کشف قاره توسط کریستف کلمب روایت میکند در سه سر فصل مهم : 

١- تاسیس آمریکا و فضای داخلی آن)  آمریکا ِعننند همه چیز ( 
2- سیاست های امریکا در عرصه ی بین المللی )  افغانستان و تمدن خشخاشی آمریکا (

٣-سیاست های آمریکا در قبال ایران )في المثل آبریزگاه و تمدن آمریکایی در ایران ( بررسی میکند .
ــران دکتــر محمدصــادق کوشــکی نوشــته شــده اســت . در ایــن کتــاب ســعی شــده  ــم ای ــم یکــی از طنزنویســان خــوش قل ــه قل کتــاب ب
تاریــخ تاســیس آمریــکا و فضــای داخلــی آن و سیاســت هــای بیــن المللــی آمریــکا را از منابعی»غیــر ایرانــی« روایــت کنــد و بــرای نــگارش 
ــران نیــز بیشــتر از منابعــی ، کــه توســط وابســتگان " #رژیم_ پهلــوی " منتشــر شــده اســت اســتفاده مــی  ــکا در قبــال ای سیاســتهای آمری
کنــد بنابرایــن در ایــن صــورت هیــچ عصبیتــی و شــبهه ای در خصــوص منابــع مــورد اســتفاده بــرای نــگارش کتــاب وجــود نخواهــد داشــت 

و کامــا بــی طــرف روایــت میکنــد.
در ایــن کتــاب ١١٠ کاریکاتــور توســط یکــی از کاریکاتوریســت هــای خــاق و هنرمنــد کشــور،جناب مازیــار بیژنــی، بــرای تکمیــل و تلطیــف 

انتقــال پیــام طراحــی شــده اســت .
ناگفتــه نمانــد کــه همــه مطالــب ایــن کتــاب مســتند اســت و هیــچ چیــز بــدون ســند نیامــده ، البتــه راســت و دروغــش بــا نویســندگان کتــاب! آنهایــی کــه حــال و حوصلــه تحقیــق دارنــد 

بــه منابــع مراجعــه کننــد و آنهایــی کــه مثــل مــن بــی حــال و حوصلــه هســتند بــه حــرف بنــده اعتمــاد کننــد! :(( 
ناشر کتاب ، انتشارات خیزش نو می باشد و قیمت پشت جلد کتاب هم 8٠٠٠ تومان ناقابل ! 

این کتاب را می توانید از دفتر انجمن اسامی واقع در راهروی ابن سینا به امانت تحویل بگیرید !

چرا ارز گران می شود؟ 
»از سرنوشت دولت احمدی  نژاد درس عبرت بگیرید«

پاســخ بــه ایــن ســوال مثــل ایــن اســت کــه بگوییــم یــک شــخص چــرا مریــض می شــود؟ شــما ممکــن اســت بگوییــد چــون فــان #ویــروس بــه بــدن او حملــه کــرده و بعــد هــم شــروع 
کنیــد بــه تجزیــه و تحلیــل و نــوع عملکــرد ایــن ویــروس. 

اما سوال مهم تری که مطرح می شود این است که چرا سیستم ایمنی بدن نمی تواند در مقابل این ویروس مقاومت کند؟ علت این شکنندگی کجاست؟ 
ایــن ســوال در اقتصــاد ایــران پاســخ های مطــول و مبســوطی دارد، از جملــه ســاختار تــک محصولــی اقتصــاد و عــدم قــوت تولیــد ملــی بعنــوان ســتون فقراتــی کــه در مواقــع فشــار بایــد 

ــار ایــن بحران هــا بایســتد. ــر ب زی
امــا اتفاقــات ایــن روزهــای بــازارارز کــه اتفاقــا بســیار هــم شــبیه رویدادهــای ارزی ســال های ٩٠ تــا ٩2 اســت و مــن نمی دانــم آقــای مســعود نیلــی کــه در شــهریور ٩١ در مجلــس وقــت، 
مفصــا بــه چرایــی و چگونگــی آن بحــران ارزی پرداختــه بــود، چــرا ایــن بــار او و تیم اقتصــادی دولــت  شــان بازهــم دچــار همــان بلیــه شــده انــد. اال اینکــه بگوییــم یــا عامدانــه چشــم 

بــر واقعیت هــا بســته شــد یــا اینکــه تحلیل شــان بــا واقعیــات درونــی اقتصــاد ایــران فاصلــه جــدی داشــت!
بعــد از بحــران ارزی ســال های ٩٠ تــا ٩2 ، راقــم ایــن ســطور )بــه تاســی از اســاتید تــراز اول اقتصــاد ایــران کــه برخــاف برخــی دیگــر از اقتصادخوانده هــای مــا، بــر واقعیــات و بیماری هــای 
درونــی اقتصــاد کشــور مشــرف بودنــد، آنهــم بدلیــل داشــتن ســال ها تجربــه اجرایــی در اقتصــاد ملــی( بارهــا در جمــع هــای مختلــف دانشــجویی و دانشــگاه های کشورهشــدار دادیــم و 
دادنــد، کــه از ایــن بحــران ارزی درس عبــرت بگیریــد، گفتیــم ایــن بحــران ارزی بــه خوبــی ضعــف هــای درونــی اقتصــاد مــا را عیــان ســاخته، قــدر ایــن فرصــت تاریخــی را بدانیــد و از 

هم اکنــون جلــوی تکــرار آن را بگیریــد!
بارهــا گفتیــم اگــر تحریــم هــا همچــون یــک شــوک ویروســی در آن مقطــع توانســت اقتصــاد کشــور را بــه مــرز بحــران ببــرد، چــون سیســتم ایمنــی ضعیــف بــود، چــون سیســتم بانکــی مــا 
دارای خون ریــزی درونــی بــود، چــون بــر سیســتم گــردش نقدینگی)بــه مثابــه گــردش خــون در بــدن( کنتــرل و اشــراف نداشــتیم. چــون اقتصــاد ایــران وابســته بــه دالر ) #دالریــزه ( بــود.

چون سیستم بانکی، نقدینگی را سال ها بصورت ناعادالنه در دست یک عده ای خاص قرار داده است.
آمارهــای پولــی بانکــی انتهــای ســال ٩6 نشــان می دهــد کــه حجــم نقدینگــی کشــور بــه بیــش از ١5٠٠ هــزار میلیــارد تومــان رســیده و بیــش از ١٠٠٠ میلیــارد تومــان آن اصطاحــا در 

سیســتم بانکــی خوابیــده اســت و ٩٠ درصــد ایــن هــزار میلیــارد هــم تنهــا در اختیــار یــک درصــد ســپرده گــذاران اســت و آیــا خطــری باالتــر از ایــن! 
بارهــا گفتیــم و گفتنــد کــه مراقــب ایــن ســیل نقدینگــی باشــید! بارهــا گفتیــم و گفتنــد کــه بیــش از ٩5 درصــد نقدینگــی تنهــا در دســت یــک درصــد افــراد جامعــه اســت... و آن را بــه 

هــر بــازاری ببرنــد آنجــا را منفجــر می کننــد. وضعیــت انــروز بــازار ارز را ببینیــد!
اینکه بارها گفته شد اشراف اقتصادی و اصاح بانک جزو فوری ترین امور اقتصاد ایران است، برای چنین روزی بود!

این است که بدنبال خودش برجام های یک و دو و سه و... می آورد و نه تحریم!
ضربــه ای کــه مــا از سیســتم بانکــی و عــدم اشــراف بــر اقتصــاد خوردیــم بســیار بیشــتر از ضربــه هایــی اســت کــه از فشــارهای آمریــکا خــورده ایــم. و ضربــه ای کــه از اقتصاددان هایــی 
)کــه همچــون پزشــک( در ایــن ســال ها بــر بالیــن ایــن بیمــار )اقتصــاد ملــی( آمــده و برایــش نســخه پیچــی کــرده انــد، امــا بعدهــا خودشــان اعتــراف کرده انــد کــه نسخه هایشــان تنهــا 

تیــری درتاریکــی بــوده، بســیار بیشــتر از تحریم هــا و وزارت خزانــه داری آمریــکا بــوده اســت!
اصلی ترین هنرآمریکایی این است که این نقاط ضعف را به خوبی شناخته و در بزنگاه ضربه اش را می زند، این ما هستیم که از تجربه  تلخ گذشته استفاده نکرده ایم. 

و امــروز هــر راه حــل واقعــی تنهــا از مســیر ایجــاد اشــراف اقتصــادی )تشــکیل بانک هــای اطاعــات اقتصــادی کشــور( و اصــاح نظــام بانکــی )بــه منظــور جلوگیــری از خونریــزی درونــی 
ــذرد! ــاد( می گ اقتص

کاش آقــای روحانــی اشــتباه دو ســال پایانــی احمــدی نــژاد را تکــرار نکنــد، بجــد معتقــدم اگــر احمدی نــژاد هزینــه و وقتــی را کــه بــرای پشــتیبانی از مکتــب بهــاری گذاشــت، بــا آن 
تــوان لجســتیک اش تنهــا بــرای اجــرای دو طــرح شــفافیت و اصاحبانــک )کــه اتفاقــا طــرح مــدون و علمــی داشــت و دارد( گذاشــته بــود، امــروز نــه دولــت روحانــی بــر ســرکار بــود و نــه 

برجامــی در کار بــود!
و دولــت روحانــی کــه بــه نظــر نگارنــده محصــول بحــران ارزی ســال های ٩٠ تــا ٩2 اســت، اگــر اشــتباه احمــدی نــژاد را تکــرار کنــد، ممکــن اســت ســال های آینــده بــه سرنوشــتی بدتــر 

از احمــدی نــژاد امــروز دچــار شــود!
آقای روحانی نگاه تان را برگردانید به درون، مراقب ویروس ها باشید اما اختال سیستم ایمنی اقتصاد را رفع کنید.

ارسان ظاهری- پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی           2١ فروردین ٩7 
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ســام و عــرض ادب خدمــت همــه ی دانشــجوها و اســاتید و کارمنــدا و تمــام کســایی کــه 
ایــن قســمت از در گوشــی رو مطالعــه میکنــن...

چنــد تــا موضــوع بــرای ایــن قســمت هســت کــه امیدواریــم بــا همــت مســئولین دانشــگاه 
حــل بشــه...

اول ایــن کــه اخیــراً اتفاقــی رو در انتظامــات بیــن الدانشــگاهین شــاهد بودیــم کــه دوســت 
ــود داره  ــگاه وج ــن دو دانش ــن ای ــه بی ــی ک ــه موانع ــه هم ــم ب ــینش رو ه ــجویی ماش دانش

اضافــه کــرده بــود...
ــی ســپاریم .  ــه شــما م ــه رو ب ــا ن ــرده ی ــز کار اشــتباهی ک ــن دانشــجوی عزی ــه ای ــن ک ای

ــن ... ــم و ف ــل عل ــتان و اه ــا دوس قضــاوت ب
امــا واقعــا ایــن اوضــاع مناســب دانشــگاه و دانشــجو نیســت . دانشــجوهای خوابــگاه مدنــی 

واقعــا دارن عــذاب میکشــن ...
ــی  ــز دارن تــاش میکنــن کــه ایــن مشــکات حــل بشــه ول میدونیــم کــه مســئولین عزی

خواهشــاً یکــم ســریعتر...
اینطــور کــه بچــه هــای داخــل گهــواره هــم ایــن انتظامــات بســیار خــوش برخــورد دانشــگاه 

بوعلــی رو زیــارت میکنــن...
چنتا سوال هم در مورد قانون :

ــی حضــور  ــی و رانندگ ــور راهنمای ــه مام ــی ک ــا حــق داره وقت ــری ناج ــه مامورکانت ١. مگ
ــه؟ ــورد #هــدف رو جابجــا کن ــل ماشــین م ــا جرثقی ــداره ب ن

ــه دانشــگاه  ــای مســلح ب ــت ورود نیروه ــم دانشــگاه و طــرح ممنوعی ــت حری ــدم رعای 2. ع
ــه مردادمــاه ســال ١٣7٩ مجلــس شــورای اســامی. ــی کشــور مصوب و مراکــز آمــوزش عال

مطابــق ایــن قانــون ورود نیروهــای مســلح بــه داخــل دانشــگاه هــا ممنــوع هســتش.تبصره 
١ ایــن قانــون بیــان مــی کنــه کــه : "در شــرایط اضطــراری ایــن امــر فقــط بــا درخواســت 

ــط مقــدور هســتش." ــر مربوطــه و در چهارچــوب ضواب رییــس دانشــگاه و موافقــت وزی
٣. و قوانیــن و آییــن نامــه هــای زیــادی کــه بــا بــی مســئولیتی بعضــی از مســئولین فقــط 

نوشــته شــده و اجــرا نمیشــه ...
چه در کل سیستم کشوری و چه در سیستم کوچیکتری مثل دانشگاه و ...

البتــه تــاش حراســت دانشــگاه و دکتــر امیــری مدیریــت محتــرم امــور دانشــجویی بــرای 
حــل ایــن مشــکل رو نبایــد فرامــوش کرد...چــرا کــه تــا لحظــه ی اخــر تــاش خودشــون رو 

انجــام دادن تــا رضایــت حراســت دانشــگاه بوعلــی ســینا رو کســب کننــد ...

موضــوع دوم ایــن کــه دانشــجوها هــم پیگیــر بــودن زمــان عصرانــه ای)مثــا شــام( بــود کــه 
داخــل دانشــگاه بــه بچــه هــا داده میشــه... عصرانــه ای کــه بــا وعــده ی شــام یکــی شــده و 

کار بچــه هــا راحــت شــده...
اگــه براتــون مقــدور بــود عصرانه)مثــا شــام(رو واقعــا عصــر بدین...اگــه تایــم هــم خواســتین 

از بچــه هــا نظرســنجی میکنیــم خدمتتــون اطــاع میدیــم...

ــا وجــود ســم پاشــی  موضــوع ســوم هــم مربــوط بــه دوران عیــد هســتش ، دورانــی کــه ب
هــای انجــام شــده، شکســت مجــدد امــور دانشــجویی و امورخوابــگاه هــا رو در پــی داشــت...

اونــم از طــرف سوســک هــای آلمانــی کــه داخــل خوابــگاه بــا بچــه هــا رابطــه ی همزیســتی 
برقــرار کــردن ...

دقیقــا بعــد عیــد داخــل اتــاق ما)اتــاق ١6٩ خوابــگاه مدنــی( جمعیــت سوســک هــا چهــار 
الــی پنــج برابــر شــده بــود، ایــن در حالــی بــود کــه اتــاق بــه طــور کامــل نظافــت شــده بــود. 

خــدا رحــم کنــه بــه بقیــه ی اتــاق هــا...

موضــوع چهــارم هــم مربــوط بــه جانــوران و حیوانــات ســاکن دانشــگاه هســتش که دوســتان 
یومشــادورهمی مانــور خوبــی روی این مســئله داشــتن...

ســری قبــل نشــریه هــم چنــد بــار در مــورد گریــز و فــرار دانشــجوها از چنــگال ســگ هــای 
گلــه ای دانشــگاه داشــتیم کــه پیگیــری هایــی از ســمت مدیــران دانشــگاه انجــام شــده و 

بــه نتیجــه هــای ناقصــی هــم رســید...
تشکر مارو هم در این مورد بپذیرید

آخــر ایــن مطلــب رو هــم بــا تشــکر ویــژه از امــور خوابــگاه هــا تمــوم میکنــم . بابــت فراهــم 
کــردن وســایل ورزشــی فضــای ســبزخوابگاه مدنــی و اجــازه ی ورود و خــروج دانشــجوها بــه 

ایــن محوطــه... 

مســائل و مشــکات مدیــری و مدبــری خوابــگاه هــا و دانشــکده هاتــون رو برامــون بفرســتین 
تــا پیگیــر باشــیم...

ــاده  ــون آم ــی رو برات ــت بدن ــر تربی ــا مدی ــی ب ــه ی جنجال ــه مصاحب ــد نشــریه ی ســری بع
ــم... میکنی

یادتون باشه پیگیر مشکاتتون هستیم...

# صنفیاجو

کشــوری بــا منابــع طبیعــی محــدود و بــا سرگذشــت سیاســی پیچیــده و متشــکل شــده از 
جزایــر آتشفشــانی کــه حتــی بــا کمبــود خــاک بــرای کشــاورزی هــم رو بــه روســت ایــن 
شــرایط را وقتــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم تصورکنیــم کشــوری کــه بعــد از چنــد ســال 
ــه و کشــورش در  ــرار گرفت ــم ق ــت بمــب ات ــورد اصاب ــگ فشــرده شکســت خــورده و م جن
تســخیر متفقیــن هســت، درشــرایطی کــه بــا بیــش از ١٣میلیــون بیــکار رو بــه روســت، در 
حــدود 25 درصــد دارایــی هــای غیــر نظامــی آن نابــود شــده و 4١.5 از ثــروت ملــی آن از 
بیــن رفتــه ، بــه عــاوه پرداخــت غرامــت بــه متفقیــن و شــرایط کنترلــی نیــرو هــای نظامــی 

را کــه در نظــر بگیریــم عمــق فاجعــه کامــا قابــل درک خواهــد شــد.
در چنیــن شــرایطی چندیــن عامــل کلــی باعــث پیشــرفت ژاپــن از آن وضــع فاجعــه آمیــز 

تــا رســیدن بــه کشــوری پیشــرفته شــد کــه از ایــن جملــه عوامــل میتــوان بــه؛
ــادرات  ــرل واردات و ص ــی و کنت ــت از کاالی داخل ــی در حمای ــردان ژاپن ــت دولتم ١.سیاس

ــن. ــزار نوی ــد و اب ــرو جدی کشــور و اســتفاده از نی
2.اهمیــت دادن بــه نقــش مهــم آمــوزش و پــرورش و تعلیــم و تربیــت نیــرو جــوان بــه عنوان 
ــاختارهای  ــواد در راســتای س ــا س ــرو ب ــت نی ــک کشــور و تربی ــای ی ــه ه ــی پای ــن اصل رک

عملــی اقتصــادی فرهنگــی صنعتــی.
٣.فرهنــگ مــردم ژاپــن در اســتفاده از کاالی داخلــی و صرفــه جویــی و جلوگیــری از اســراف 
و روحیــه تــاش و کوشــش فــراوان یــک عامــل درونــی مهــم در ایجــاد تحــول بنیــادی در 
ژاپــن شــد و االن هــم هســت، مردمــی معتقــد بــه کار گروهــی و فرهنــگ اســتقال طلبــی 
ــش  ــن بین ــران، ای ــوق دیگ ــه حق ــرام ب ــون و احت ــم، قان ــت نظ ــی و رعای ــدا طلب ــه کدخ ن
فرهنگــی و دیدگاهــی مــردم ژاپــن یــه عامــل بســیار مهــم و ســازنده در حرکــت ژاپــن بــه 

ســوی یــک قــدرت جهانــی شــد.
تــا جایــی کــه در ســال 2٠٠5 ژاپــن بــه دومیــن اقتصــاد برتــر دنیــا بعــد از امریــکا تبدیــل 

شــد و بــه رتبــه اول در آســیا رســید و در ســال 2٠١4 بــا 
ــن و  ــد از چی ــان بع ــادی جه ــگاه اقتص ــومین جای ــون دالر در س ــص 5 تریلی ــعه ناخال توس

ــت. ــرار گرف ــکا ق امری
ــن از  ــرایط ممک ــن ش ــی در ســخت تری ــد حت ــی ده ــا م ــه م ــن درس را ب ــن ای ــخ ژاپ تاری
هرلحــاظ میتــوان بــا بــاور بــه ایــن جملــه کــه )مــا مــی توانیــم( و بــا اســتفاده از نیــروی کار 
و دانــش نویــن درونــی و ســرمایه گــذاری بــر روی جوانــان و آینــده ســازان کشــور و ایجــاد 
ــی و ایجــاد تفکــر قناعــت  ــت از کاالی داخل ــی و حمای فرهنــگ اســتفاده از تولیــدات داخل
بــا ایجــاد فرهنــگ مقاومتــی و آینــده نگــری مــی تــوان از یــک کشــور نابــود شــده بــه یــه 

قــدرت برتــر جهانــی بــدل کــرد.

نشریه تحلیلی سیاسی اجتماعی تلنگر

ــوم  ــگاه عل ــجویان دانش ــامی دانش ــن اس ــاز: انجم ــب امتی  صاح
ــدان  ــکی هم پزش

مدیر مسئول: علیرضا اصانی

سردبیر: امین طایی مثبت

ــه  ــد، نجم ــا آذرارجمن ــی، علیرض ــه علیخان ــه: فاطم ــت تحریری هیئ
ــی،  ــح ربیع ــنی، محمدصال ــه محس ــر، راضی ــاهین می ــزی، ش عزی
ــی  ــفوند، مصطف ــم یوس ــار، مری ــی تب ــد توکل ــادی، محم ــا فره لی
ــرادی، فاطمــه قاســمی، امیرمســعود خرســندی، فاطمــه ملکــی،  م

ــزی ــادق عزی محمدص

کاریکاتوریست: فاطمه ملکی

طراح و صفحه آرا: سعیده چهاردولی
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@anjomaneslammi

Anjomaneslami_hmd
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