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سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران
در افق 1404
با اتكال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش
برنامهریزی شده و مدبرانهی جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و
اصول قانون اساسی ،در چشمانداز بیستساله ،ایران كشوری
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در
سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان
اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل.
جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژ گیهایی
خواهد داشت:
توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و
تاریخی خود ،متكی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی ،ملی
و انقالبی ،با تأ كید بر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی،
آزادیهای مشروع ،حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی
از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متكی
بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی در تولید ملی.
امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی
همهجانبه و پیوستگی مردم و حكومت.
برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی،
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده،
به دور از فقر ،تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
فعال،مسئولیتپذیر،ایثارگر،مؤمن،رضایتمند،برخوردارازوجدان
كاری ،انضباط ،روحیهی تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به
انقالبونظاماسالمیوشكوفاییایرانومفتخر بهایرانیبودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح
منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز،
خاورمیانه و كشورهای همسایه) با تأ كید بر جنبش نرمافزاری
و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی
سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل.
الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكیم الگوی
مردمساالریدینی،توسعهی كارآمد،جامعهیاخالقی،نواندیشی
وپویاییفكریواجتماعی،تأثیرگذاربرهمگراییاسالمیومنطقهای
براساستعالیماسالمیواندیشههایامامخمینی(ره).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت،
حكمت و مصلحت.
مالحظه :در تهیه ،تدوین و تصویب برنامههای توسعه و
بودجههایسالیانه،ایننكتهموردتوجهقرار گیرد كهشاخصهای
كمی كالن آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری ،درآمد سرانه ،تولید
ناخالص ملی ،نرخ اشتغال و تورم ،كاهش فاصلهی درآمد میان
دهكهای باال و پایین جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش
و تواناییهای دفاعی و امنیتی ،باید متناسب با سیاستهای
توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز ،تنظیم و تعیین گردد و این
سیاستهاوهدفهابهصورت كاملمراعاتشود.
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از آن روزی که ملت ایران به فضل الهی توانست
حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی را از میان بردارد و
به جای آن ،مردمساالری دینی را بنیان نهد 34 ،سال
میگذرد 34 .سالی که سلطهگران جهانی همواره برای
موفق عدم وابستگی
تبدیل نشدن ایران به یک الگوی
ِ
به شرق و غرب همه تالش خود را به کار بستند اما تا
کنون نه تنها ناموفق بودند بلکه این انقالب را در سراسر
جهان صادر شده میبینند .هر چند استکبار جهانی
با تبلیغات گسترده خود خواست به ملتهای جهان
این گونه القا کند که صدور انقالب از سوی جمهوری
اسالمی ایران ،به معنی صدور به وسیله ابزارهای
سیاسی ،نظامی و امنیتی است اما عدم تمایل ایران
برای این روشها و اعالم صریح آن از سوی مسئولین
بلندپایه جمهوری اسالمی این توطئه را نا کام گذاشت.
صدور انقالب از نظر ما بازتولید معارف واالی اسالمی
است تا مسلمانان احساس هویت و شخصیت اسالمی
کنند و از خواب غفلت رها شوند .اصل نهضت مردم
ایران از منظر امام خمینی (ره) نیز یک انقالب جهانی
بود؛ انقالبی که نه تنها متعلق به همه مسلمانان است
بلکه متعلق به همه انسانها است .با این پیش فرض
که این امر غیر از دخالت در امور سایر کشورها و غیر از
صادر کردن انقالب به روش استعمارگران دیروزی است.
صادر کردن انقالب از منظر جمهوری اسالمی یک
پدیده رحمانی است که بوی خوش آن باید در سراسر
جهان پرا کنده شود تا ملتها به وظیفه خود آشنا شده
و بدانند که هویتشان چیست و کجاست .از زاویهای
دیگر میتوان اذعان داشت که حقیقت انقالب با وقوع
آن صادر شده است و ملتهای جهان طبیعتا از تجربه
موفق جمهوری اسالمی درس میگیرند و لزوما نباید به
مردم جهان گفت که شما هم اینگونه عمل کنید .در
واقع انقالب اسالمی یک بار در هنگام وقوع آن صادر
شده است و دیگر کاری از دست سلطهگران برنمیآید.
در چند سال اخیر و با پررنگ شدن بیداری اسالمی
در کشورهای اسالمی ،نشانههایی از صدور انقالب در
جهان دیده میشود .تمایل ملتهای تحت سلطه و
دیکتاتوری منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به استقالل،
آزادی و اسالم از دید هر انسان منصفی غیرقابل انکار
است .بیداریای که با اعتماد به وعده الهی تا قلب
اروپا پیش خواهد رفت و در آیندهای نه چندان دور،
نظام سلطه را از بین خواهد برد.
مدیرمسئول
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سیاست

© ©احمدینژاد در دیدار با محمود عباس:
صهیونیستها ب���ا مقاوم���ت ،ضعیفتر
میشون���د /محم���ود عب���اس :ب���رادران
ایران���ی هم���واره در تمام شرای���ط در کنار
مل���ت مظلوم فلسطی���ن بودهاند و ملت
فلسطی���ن قدرشن���اس ای���ن حمایتها
است.
© ©اطالعی���ه دوم ‹وزارت اطالع���ات› درباره
بازداش���ت تع���دادی از عوام���ل مرتبط با
 :BBCاز تاری���خ ص���دور اطالعی���ه قبل���ی
تاکنون تعداد دیگ���ری از افراد بازداشت
ی���ا احضارشدن���د /هست���ه مرک���زی ای���ن
شبکه در لندن استقرار دارد و از همکاری
مستقیمسه کارگروهدر ‹بروکسل،پاریس
و استانبول› برخوردار است.

اسرائیل قصد ایجاد اختالف
در جهان اسالم را دارد

این در حالی
است که شرایط
کنونی کشور به
مراتب از آن زمان
بهتر است .در
5+1
ایران و
مذا کرات
هیچ
حاضر،
حال
هشتم اسفند ماه در
جرئت
کشوری
قزاقستان برگزار میشود
ندارد که مردم ما را
بمبارانشیمیایی
کند؛ هیچ کشوری
جرئت ندارد که
یک وجب به
مرزهای کشور
فاضل
رسیدگی به
پروندهشود؛
نزدیک
الریجانی و مرتضوی ادامه
در صورتی که
دارد
در دوران جنگ
تحمیلی هم بر
سر مردم بمب
شیمیاییریختندو
هم به کشور تجاوز
نظامی کردند.
آمریکاییهاصداقتخود
را اثبات کنند

© ©دادستانی ته���ران :سعید مرتضوی پس
از تکمی���ل تحقیقات بازپ���رس ،با صدور
قرار تأمی���ن مناسب آزاد ش���د /از فاضل
الریجانی ب���ا توجه ب���ه مطالب منعکس
در ن���وار منتشره ،تحقیق���ات الزم توسط
بازپ���رس انج���ام گرف���ت /رسیدگ���ی ب���ه
پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.
© ©نشس���ت خب���ری سعی���د جلیل���ی در
دمشق //اعمال تحریم یکجانبه علیه
ی���ک کشور ب���ه معنای دشمن���ی است/
هم���ه باید به آغ���از گفتگوی مل���ی میان
اح���زاب سیاس���ی سوریه کم���ک کنند/
اسرائی���ل قصد ایجاد اخت�ل�اف در جهان
اس�ل�ام را دارد /صهیونیسته���ا از ایجاد
اختالف در سوریه ناامید شدهاند.
© ©وزی���ر خارج���ه در وا کن���ش ب���ه سخن���ان
اخی���ر مع���اون رئیسجمه���ور آمریک���ا
درب���اره مذا ک���ره مستقی���م ب���ا ته���ران،
گف���ت :مذا کرات تنه���ا در شرایطی انجام
میپذی���رد که آمریکاییها صداقت خود
را اثبات کنند؛ در تجربههای قبلی خالف
این موضوع ثابت شده است.
© ©در پی گفتگوی تلفنی روز سهشنبه علی
باقری و هلگا اشمیت ،ایران و  5+1توافق
کردند تا دور جدید گفتگوها سهشنبه8 ،
اسفندماه در قزاقستان برگزار شود.
© ©سعی���د جلیل���ی در دی���دار ب���ا بش���ار اسد
ب���ا بی���ان اینکه جه���ان اس�ل�ام پشتیبان
سوری���ه در مواجهه با رژیم صهیونیستی

است ،تاکید کرد :مقاومت مردم و نظام
سوری���ه در مقابله ب���ا توطئه ه���ای رژیم
صهیونیست���ی و حمای���ت از مقاومت در
چند دهه اخیر ستودنی است.

تحت پوشش کمیته ام���داد و بهزیستی
 20درص���د بیشتر از این کم���ک بهرهمند
میشوند /این مبالغ هفت���ه اول اسفند
ماه به حساب مردم واریز میشود.

© ©گ���زارش خبرنگ���ار اعزام���ی «نسی���م» از
قاه���ره -1/علی ا کب���ر صالح���ی در جمع
خبرنگ���اران :تج���ار و گردشگ���ران مصری
از م���اه آینده می�ل�ادی میتوانن���د بدون
دریاف���ت ویزا به ایران سفر کنند /درباره
سوری���ه گفتگوهای بسی���ار سازندهای با
مصر و ترکیه داشتیم و نتایج آن در آینده
نزدیک اعالم خواهد شد.

© ©رئیسجمه���ور در حکمی ‹محمدحسن
نام���ی› را ب���ه عن���وان سرپرس���ت وزارت
ارتباط���ات و فن���اوری اطالعات منصوب
ک���رد /وی معاون���ت وزیر دف���اع و رئیس
سازم���ان جغرافیایی نیروه���ای مسلح را
برعهده دارد.

© ©رامین مهمانپرست در نشست خبری-
مذا کره با کشورهایی که همواره با ایران
دشمن���ی داشتهاند میسر نخواهد بود و
آمریکا جزء این دسته از کشورها است/
اوباما در دور قبل ریاستجمهوری خود
گفته بود به دنبال تغییر رویکرد است ،اما
هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
© ©محمدحس���ن ابوترابیف���رد در جم���ع
خبرنگاران :کش و قوسهای مسئولین
کشور خالف نظر رهبر معظم انقالب است
و امیدواری���م هم���ه در عالیتری���ن سطح
اوامر رهبری را اطاعت کنند /آحاد ملت
در راست���ای اطاع���ت از رهبری هستند/
مسئولی���ن قوا بای���د بی���ش از گذشته به
مسائل معیشتی مردم توجه کنند.
© ©رضا سراج ،کارشناس مسائل سیاسی در
گفتگو با «نسیم» :پیگیری جنجالهای
سیاس���ی و عدم تبعی���ت از منویات رهبر
معظ���م انقالب در رسیدگ���ی به معشیت
م���ردم ،ب���ر خ�ل�اف مصالح نظ���ام است/
ذوق زدگ���ی هرچ���ه تمامت���ر رسانهه���ای
ض���د انقالب اثبات میکن���د که کشاندن
اختالفات میان مردم ،خیانت است.
© ©عل���ی الریجان���ی در جلس���ه غیرعلن���ی به
تشریح نتای���ج جلسات مشت���رک دولت
و مجل���س پرداخ���ت وگف���ت :مجل���س
همچن���ان مخال���ف اج���رای ف���از دوم
هدفمندی یارانهها است.
© ©رئیسجمهور در حکمی اسداهلل عباسی،
معاون توسعه مدیریت وزارت تعاون را با
حفظ سم���ت به عنوان سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.
© ©سرلشگ���ر جعف���ری از ساخ���ت تون���ل باد
ماوراء ص���وت توسط سپ���اه در دانشگاه
جامع امام حسین(ع) خبر داد.
© ©رئی���س کمیسی���ون صنای���ع و مع���ادن
مجلسبااشارهبهنشستمشترکدولت
و مجل���س از تصویب کمک نق���دی  70تا
100ه���زار تومانی به هر نفر خب���ر داد /افراد
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© ©کامران باقری لنکرانی در سلسله نشست
بصیرت در مسج���د اهل بیت قم :دولت
نه���م و ده���م مره���ون حزباللهیه���ا و
بچههای جبهه و جن���گ و مردم مومن
اس���ت /آنچ���ه که کش���ور ب���ه آن احتیاج
دارد ،آرامش و پرهیز از تشنج و فضای کار
بدون ‹کریخوانی› است.
© ©محس���ن رضای���ی در مراس���م بزرگداشت
دهه فجر در قم :خودتحریمی ،خودزنی
و سوءمدیری���ت بزرگتری���ن کم���ک ب���ه
آمریکاییه���ا و غربیه���ا اس���ت /ای���ران
ا کنون تبدی���ل به یک ق���درت بازدارنده
ش���ده و قب���ل از اینک���ه جنگ���ی رخ دهد
میتواند جنگ را در نطفه خفه کند.
© ©آیتاهلل موحدی کرمانی در خطبههای
نماز جمعه :1/امروز توطئه دشمن ایجاد
س���ران مراق���ب باشند
اخت�ل�اف اس���ت/
ْ
مب���ادا اختالف���ی پیش آی���د و موجب غم
دوستان و خوشحال���ی دشمنان شود/
ک���اش مسألهای ک���ه در این هفته پیش
آمد ،هیچگاه اتفاق نمیافتاد.
© © آیتاهلل موح���دی کرمانی در خطبههای
نم���از جمع���ه :2/توطئ���ه آمریک���ا فش���ار
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سیاست

سیری بر چالشها و فرصتهای ایران و مصر؛

راهحل بحران سوریه از تهران و قاهره میگذرد

ایران و مصر در  1998از وقوع جنگ بین ترکیه و سوریه جلوگیری کردند .به نظر میرسد تاریخ به نحوی دیگر در
حال تکرار است .در این مورد هم دو کشور میتوانند با تمرکز بر نقاط مشترک در مورد سوریه به همدیگر نزدیک
شوند و ضمن حل بحران سوریه ،روابط خود را بهبود بخشند.

گروه سیاست خارجی برهان/محم���د رضا مرادی؛ ریاستجمهوری
اسالمی ایران در روزهای  18و  19بهمن جهت حضور در اجالس سران
سازمان کشورهای اسالمی عازم قاهره شد .برهان به همین بهانه ،در
مطلبی به فرصتهای روابط دو کشور پرداخته و با توجه به سابقهی
همکاریه���ای منطق���های دو کش���ور ،راهکارهایی در ای���ن زمینه در
جهت نزدیکی دو کشور به یکدیگر ارائه کرده است.
مسائلمنطقهای
ای���ران و مصر ،علیرغم آنک���ه بعد از انقالب اسالم���ی در ایران به دلیل
پیم���ان کمپدیوی���د رواب���ط خ���ود را قطع کردن���د ،ام���ا در این مدت
در بعض���ی از طر حه���ای منطقهای ب���ا هم همک���اری کردهاند و حتی
در مقاطع���ی ب���ا همک���اری خود از وق���وع جنگ در منطق���ه جلوگیری
نمودهان���د .ای���ن دو کش���ور ،ب���ه دلی���ل آنک���ه کشوره���ای موازنهگر در
خاورمیانه هستند و تصمیمات و تحرکات آنها در عرصهی بینالملل
تأثیرات زیادی بر سایر بازیگران منطقه خواهد گذاشت ،میتوانند از
ای���ن جایگاه در راستای حل مسائل منطقهای بهره بگیرند .در چند
دههی گذشته دو کشور به خوبی در برخی مسائل منطقهای با هم
همکاریداشتهاند:
اشغال کویت از سوی عراق
ع���راق در س���ال  1990به کویت حمله کرد و سع���ی داشت این کشور را
به خاک خ���ود ضمیمه کند .اشغال کویت تهدی���دی برای موقعیت
منطقهای مص���ر و ایران بود .در صورتی که ع���راق در این مورد موفق
میشد ،وضعیت ژئوپلیتیک ایران و مصر به خطر میافتاد .لذا هر دو
کش���ور با آن مخالفت کردند و خواستار خروج نیروهای عراق از کویت
شدن���د .مصر در این راست���ا حتی فراتر رفت و نیروه���ای این کشور در
کنار نیروهای غربی برای آزادسازی کویت وارد عمل شدند .از دیدگاه
مصر ،اقدام عراق توازن قدرت در منطقه را به نحو چشمگیری مختل
میکرد و نقش مصر را محدود مینمود .با توجه به دشمنی دیرینهی
مص���ر و عراق ،دو برابر ش���دن ثروت نفتی عراق و افزایش خط ساحلی

این کشور و قدرت عظیم نظامی آن متأثر از اشغال کویت ،عراق قادر
بود تا در نبرد قدرت در جهان عرب پیروز گردد و رهبری آن را که مورد
ادعای مصر بود ،در دست گیرد.
ای���ران نیز مخالفت خود را با اشغال کویت از س���وی عراق نشان داد،
زیرا در صورتی که عراق در ضمیمه کردن کویت به خاک خود موفق
میش���د ،این مسئله تهدیدات بزرگی را علیه امنیت ملی ایران ایجاد
میکرد .افزایش قدرت عراق بعد از اشغال کویت به شدت بر موقعیت
ژئوپلیتیک ایران اثر میگذاشت .ب���ه این ترتیب ،ایران و مصر در برابر
اشغ���ال کویت از سوی عراق در معرض تهدیدات مشابهی قرار گرفته
بودن���د .ل���ذا در مخالفت با آن ،با یکدیگر اشت���را ک منافع داشتند .در
نتیجه ،این مسئله ایران و مصر را به یکدیگر نزدیکتر نمود .به دنبال
آن ،رواب���ط دو کش���ور رو ب���ه گسترش نهاد .حم�ل�ات تبلیغی دو کشور
متوق���ف شد و دفاتر حافظ مناف���ع ایران و مصر در ته���ران و قاهره در
فوریهی  1992بازگشایی شد .گراهام فولر مینویسد که اشغال کویت
در اوت  1990از سوی عراق ،نشاندهندهی برداشتن گامی بلندمدت
به سمت نزدیکی بالقوهی ایران و مصر بود)4(.
پیمان استراتژیک اسرائیل و ترکیه
ترکیه و اسرائیل در سال  1995یک پیمان همکاری نظامی استراتژیک
با یکدیگر امضا کردند .همکاری نظامی ترکیه و اسرائیل ،فشار بر ایران،
سوریه و مصر را تشدید میکرد .مصر این پیمان را عامل برهمزنندهی
موازن���ه ق���درت در منطقه میدانس���ت و آن را نه تنه���ا تهدیدی برای
امنی���ت ملی مصر ،بلک���ه خطری برای امنیت تم���ام کشورهای عربی
اعالم کرد.
باکین���ام شرق���اوی ،نویسندهی مع���روف مصری ،میگوی���د« :پیمان
نظامی ترکیه و اسرائیل رهبران مصر را به بازنگری در روابط آن کشور
با ایران ،با هدف ایجاد موازنهی قدرت در منطقه ،ترغیب نمود)5(».
از س���وی دیگ���ر ،این پیمان امنی���ت ملی ایران را نیز م���ورد تهدید قرار
م���یداد .این پیمان ب���ه اسرائیل اجازه م���یداد ت���ا در مرزهای غربی
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بحران بین سوریه
و ترکیه در سال
 1998موجب
نزدیکتر شدن
ایران و مصر به
یکدیگر شد .این
مسئله نشان داد
که همکاری ایران و
مصر برای مدیریت
بحرانهای
منطقهایمیتواند
دو کشور را به
یکدیگر نزدیکتر
نماید.تالشهای
مشترک ایران و
مصر در بحران بین
سوریه و ترکیه،
که تا مرحلهی
تهدیدهاینظامی
پیش رفت ،موجب
شد تا بحران
فروکش کند.

سیاست

مردم مصر در
حال حاضر
با گرفتاریها
و اقتصادی
ضعیف مواجه
هستند و در این
شرایط به نظر
میرسد مصر
توان لغو پیمان
با اسرائیل را
ندارد ،چرا که
کمکهای
بالعوض آمریکا
به این کشور
مشروط به
برقراری این
پیمان است.
بنابراین اینکه
برداشت شود
مصر پساانقالبی
با مصر
پیشاانقالبی ،در
موضعگیریهای
بینالمللی،
تفاوتی ندارند
برداشتی
سطحی و
نشاندهنده
عدم شناخت
واقعیات حا کم بر
مصر است.

ای���ران حضوری نظامی پی���دا کند و نقاط حیات���ی و استراتژیک ایران
ً
را مستقیم���ا مورد تهدید قرار دهد .ع�ل�اوه بر آن ،اسرائیل امکان ثبت
اطالعات امنیتی در مورد ایران را به دست میآورد.
این پیمان و نی���ز برکناری دولت اسالمگرای اربک���ان در ترکیه ،تمایل
ای���ران برای مخالفت با ای���ن پیمان را بیشتر نمود .ای���ران به دفعات
متعدد این پیمان را محکوم کرد و این امر مورد استقبال زیاد مصر قرار
گرف���ت .به دنبال آن ،ایران و مصر به طور مشترک در تنظیم بیانیهی
کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی در تهران در
سال  ،1997که همکاری نظامی ترکیه و اسرائیل را محکوم مینمود،
همکاری کردند.
بحران بین سوریه و ترکیه در 1998
بحران بین سوریه و ترکیه در سال  1998موجب نزدیکتر شدن ایران
و مصر به یکدیگر شد .این مسئله نشان داد که همکاری ایران و مصر
ب���رای مدیریت بحرانهای منطقهای میتواند دو کشور را به یکدیگر
نزدیکتر نماید .تالشهای مشترک ایران و مصر در بحران بین سوریه
و ترکیه ،که تا مرحلهی تهدیدهای نظامی پیش رفت ،موجب شد تا
بحران فروکش کند.
اختالفات ترکی���ه و سوریه بر سر منطقهی «هات���ای» یا «اسکندرون»
و حمای���ت سوری���ه از کردهای ترکیه ب���ود .در ژوئ���ن  ،1998همزمان با
شصتمین سالگرد الحاق اسکن���درون به ترکیه ،محمد سلمان ،وزیر
اطالعات وقت سوریه ،اعالم کرد که دمشق از ادعاهای خود بر ایالت
اسکندرون ،که  60سال پیش به ترکیه وا گذار شده ،صرفنظر نکرده
است .به دنبال این اظهارات ،روابط دو کشور متشنج شد .دو کشور
نیروه���ای نظامی خ���ود را در مرزها ب���ه حالت آمادهب���اش درآوردند و
احتمال جنگ بین دو کشور افزایش یافت)6(.
با توجه به افزایش درگیری بین دو کشور ،ایران و مصر به میانجیگری
پرداختند .دیپلماسی ایران و مصر در جریان این بحران مانع از وقوع
جنگ بین ترکیه و سوریه شد.
نتیجه
بای���د توجه داشت که در ارتباط با مصر ما باید واقعیت مصر و تفاوت
منافع و دیدگاهها با این کشور را بپذیریم و تالش کنیم نقاط اشترا ک
خ���ود را با این کشور مورد توجه قرار دهیم و نقاط اختالف را مدیریت
کنیم .دو کشور ایران و مصر همانند سایر بازیگران عرصهی بینالملل
اختالفات و اشترا کاتی دارند ،اما در مورد روابط ایران و مصر بعضی از
نخبگان دو کشور سعی در برجستهسازی اختالفات دارند ،در صورتی
که از لحاظ بنیادی و ساختاری این دو کشور اختالفات خیلی عمیقی
ندارند .روابط دو کشور بر سر مسئلهی فلسطین و اسرائیل قطع شد
و در زمان مبارک نیز صلح سردی در میان دو طرف حکمفرما بود و در
مقاطعی ،رژیم مبارک با اسرائیل همکاری میکرد؛ اما با وقوع انقالب
 25ژانویه و حمایتهای محمد مرسی ،رئیسجمهور مصر ،از حماس
در جری���ان جنگ هش���تروزه و نقش فعالی ک���ه در برقراری آتشبس
ایف���ا کرد ،به نظر میرس���د این کشور در یک فرآیند تدریجی به سمت
حمایت همهجانبه از فلسطین خواهد رفت.
البت���ه در این می���ان ،پیمان کمپدیوی���د بین مص���ر و اسرائیل هنوز
ملغ���ی نشده اس���ت ،ولی باید در نظر داشت محم���د مرسی بر اساس
مق���دورات و مح���ذورات داخل���ی و منطقهای عمل میکن���د .در حال
حاضر که انقالب مصر هنوز نتوانسته است فرآیند خود را تکمیل کند و
در داخل کشور نیروهای سکوالر و لیبرال علیه این انقالب و حکومت
اسالمگرایان موضع گرفتهاند و همزمان با سالگرد انقالب خیابانهای
قاه���ره بار دیگر شاه���د تظاهرات بی���ن مخالفان و موافق���ان مرسی و
اخوانالمسلمین است ،وی نمیتواند همزمان در دو عرصه داخلی
و خارجی تمرکز داشته باشد.
م���ردم مص���ر در حال حاضر با گرفتاریه���ا و اقتصادی ضعیف مواجه
هستن���د و در ای���ن شرایط ب���ه نظر میرسد مص���ر توان لغ���و پیمان با
اسرائی���ل را ن���دارد ،چرا که کمکه���ای بالعوض آمریکا ب���ه این کشور
مش���روط به برقراری این پیمان اس���ت .بنابراین اینکه برداشت شود
مصر پساانقالبی با مصر پیشاانقالبی ،در موضعگیریهای بینالمللی،
تفاوت���ی ندارن���د برداشت���ی سطح���ی و نشاندهن���ده ع���دم شناخت
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واقعیات حاکم بر مصر است.
ب���ه نظر میرسد در کوتاهمدت این مانع ک���ه باعث قطع روابط ایران
و مص���ر شده است برطرف خواهد ش���د و دو کشور میتوانند در مورد
چگونگی حل مسئلهی فلسطین و کمک به نیروهای مقاومت با هم
همکاری کنند .حماس مورد حمایت کامل ایران قرار دارد و مسئوالن
حم���اس بارها از نقش ایران در پیروزیه���ای خود قدردانی کردهاند.
حت���ی در آخرین مورد آن ،مقام���ات حماس اعالم کردند که در جنگ
هشتروزه با موشکه���ای ایرانی «فجر »5بر اسرائیل پیروز شدهاند.
از آنجا که حماس شاخهی فلسطینی اخوانالمسلمین مصر است و
در ح���ال حاضر اخوانیها در مصر قدرت را در اختیار دارند ،میتوانیم
از طریق حماس ،که فصل مشترک مناسبی بین دو کشور است ،امید
به بهبود روابط داشته باشیم.
ام���ا در این میان ،موانعی نیز بر س���ر راه همکاری و برقراری رابطه بین
دو کش���ور وجود دارد .یک���ی از این موانع تفسی���ر اخوانالمسلمین از
اسالم اس���ت .برخی از معتقدین به وجود اختالفات بنیادین بین دو
کشور بر این مورد تمرکز میکنند و اعتقاد دارند برداشتی که اخوانیها
ً
و سلفیه���ا از اسالم دارند کام�ل�ا با برداشت شیعیان متفاوت است و
ً
اصوال آنها با ایران ،که نماد قدرت شیعه در منطقه است ،نمیتوانند
ً
ارتباط برقرار کنند؛ اما باید توجه داشت که اتفاقا این مانع خیلی در
برقراری روابط نمیتواند مهم باشد ،چرا که ایران با عربستان که تفکر
وهابیت بر آن غالب است یا قطر که دومین کشور وهابی است رابطه
دارد.
نکت���هی مهمت���ر در این م���ورد این اس���ت که در مص���ر جمعیت قابل
توجه���ی شیع���ه (بنا ب���ر برخ���ی از آمارها بی���ش از دو میلی���ون) زندگی
میکنن���د .مردم مصر ب���ا شیعیان ب���دون هیچ مشکلی ارتب���اط برقرار
میکنند و تولد امام حسین (علیه السالم) را جشن میگیرند .در مصر
محبت خاصی نسبت به اهل بیت (علیهم السالم) وجود دارد و این
میتوان���د به دلی���ل وجود دو حرم مطه���ر در قاهره ،یعن���ی مقام رأس
الحسی���ن (علیه السالم) و مرقد سیده نفیسه و حت���ی به روایتی حرم
حضرت زین���ب (سال م اهلل علیها) باشد .مشه���د رأس الحسین یکی از
زیارتگاههای اصلی مسلمانان مصر است.
در مص���ر تعص���ب مذهبی و عن���اد با تشی���ع به ان���دازهای ک���ه در بین
وهابی���ون وج���ود دارد نیست .از طرف دیگ���ر ،تقریب مذاهب اسالمی
یک���ی از مهمتری���ن محوره���ای همکاری بی���ن ایران و مص���ر است .در
دههی  70میالدی ،افزایش تعامالت علما و مرا کز دینی شیعه و سنی
زمین���هی تأسی���س دارالتقری���ب در مص���ر را فراه���م آورد .فعالیتهای
آیتاهلل بروجردی (رحمت اهلل علیه) نقش عمدهای در تأسیس این
مرکز داشت .تأسیس دارالتقریب سبب اقدام تعیینکنندهای از سوی
رئیس دانشگاه االزهر شد .شیخ شلتوت فتوای معروف خود را مبنی
بر جایز ب���ودن پیروی از فقه شیعه صادر کرد ک���ه اقدامی بینظیر در
ای���ن حوزه ب���ود .این فت���وا از جانب باالترین مق���ام مذهبی در جهان
اهل سنت صادر شد .این شبهات را دشمنان ایران در منطقه بیان

میکنند و در قالب پروژهی ایرانهراسی ،سعی دارند حوزههای نفوذ
ایران را محدود کنند.
ایران و مصر در  1998از وقوع یک جنگ بین ترکیه و سوریه جلوگیری
کردن���د .به نظر میرسد تاریخ به نحوی دیگر در حال تکرار است ،چرا
ک���ه ا کنون نیز مسئل���هی سوریه بین دو کشور مصر و ای���ران قرار دارد.
در ای���ن مورد بین دو کشور اختالفاتی وج���ود دارد .مصر بر رفتن بشار
اس���د تأ کی���د دارد ،در حال���ی که جمه���وری اسالمی ایران ب���ر انتخاب
م���ردم و راهحل سیاس���ی تأ کید دارد و بشار اس���د را دارای مشروعیت
میدان���د .مصر با پیشنه���اد تشکیل کمیت���هی چهارجانبه ،متشکل
از ای���ران ،مصر ،عربست���ان و ترکیه ،به دنبال حل مسئل���هی سوریه از
طریق مسالمتآمیز است و این فصل مشترک دو کشور در این مورد
است .البته عربستان در جلسات این کمیته تا به حال شرکت نکرده
اس���ت ،اما ای���ران و مصر با تأ کید ب���ر این فصل مشت���رک میتوانند بر
راهک���ار منطقهای حل بحران سوریه تأ کید کنن���د .همان طور که در
سال  1998دو کشور بحران سوریه و ترکیه را حل کردند و مانع از وقوع
جن���گ بین آنها شدند ،در این م���ورد هم میتوانند با تمرکز بر نقاط
مشترک در مورد سوریه به همدیگر نزدیک شوند و ضمن حل بحران
سوریه ،روابط خود را بهبود بخشند.
یک���ی دیگر از زمینههای نزدیکی دو کشور ب���ه یکدیگر کمک ایران به
مصر انقالبی در راست���ای بازیابی نقش خود در جهان عرب و منطقه
است .مصر از زمان قرارداد کمپدیوید وزن و جایگاه منطقهای خود
را در منطقه از دست داده است .تحرکات دیپلماتیک مقامات ایران
در ماهه���ای اخی���ر نشاندهن���دهی این مهم است که ب���رای احیای
ای���ن جایگاه و ق���درت ،ای���ران در کنار مصر ق���رار گرفته اس���ت .یکی از

پنجآدرسغلطی کهجلسه
روز یکشنبه مجلس
برایامریکاارسال کرد
پیوند جدی و مهمی بین فضای تنش و اختالف در
داخل کشور ،و اراده غرب برای اعمال و اجرای تحریم
های جدید علیه کشور وجود دارد.

حامد عل���وی ،ایران هسته ای -اتفاقات روزیکشنبه 15بهمن مجلس
ش���ورای اسالمی شای���د در ظاهر بی ربط به موض���وع هسته ای به نظر
برسدولیبرخیاز کارشناسانامور راهبردیعقیدهدارنددر واقعپیوند
جدی و مهمی بین فضای تنش و اختالف در داخل کشور ،و اراده غرب
برای اعمال و اجرای تحریم های جدید علیه کشور وجود دارد.
ی���ک تحلیلگر ارشد امر راهبردی پس از جلسه دیروز مجلس در گفت
گو با «ایران هست���ه ای» تاکید کرد که این جلسه حاوی آدرس های
غلط فراوانی برای دشمنان خارجی بوده و این احتمال جدی وجود
دارد ک���ه دراث���ر اشتباه محاسبات���ی که این جلسه ب���رای امریکا ایجاد
خواهد کرد ،دور جدیدی از فشار دامن کشور را بگیرد.
وی اصلی ترین آدرس های غلطی را که این جلسه رای طرف خارجی
ارسال کرده ،چنین برشمرد:

پیشنهادهای مهم ایران به مصر میزبانی نشستهای ایران و  5+1در
قاهره است که از طرف مقامات مصری نیز مورد استقبال واقع شده
است و این امر میتواند حسن نیت ایران را نسبت به احیای قدرت
منطقهای مصر ثابت کند.
در این مقاله سعی شد بر خالف دیدگاهها و نظرات موجود ،که بر موانع
همکاری دو کشور تمرکز دارند ،بر حوزههای همکاری و پتانسیلهای
دو کشور تأ کید شود .البته نگارنده منکر وجود اختالفات بین دو کشور
نیس���ت ،ولی با توجه به شرایط موجود منطق���ه ،که زایمان جدیدی
را تجرب���ه میکند و نوزاد این زایمان برخاست���ه از آرای مردمی است و
کشورها نسبت به دوران قبل از انقالب خود دچار تغییرات استراتژیک
شدهاند ،بهتر است بر نقاط مشترک بین کشورها تمرکز شود؛ چرا که
بازخورد این اقدام میتواند نزدیکتر شدن کشورها به یکدیگر باشد.
در غیر این صورت ،تأ کید بر موانع همکاری تغییری در رفتار کشورها
نسبت به هم ایجاد نخواهد کرد و بازخورد آن تشدید احساس بدبینی
نسبت به هم و دوری هر چه بیشتر کشورها از یکدیگر خواهد بود.
پینوشتها:
 .1گراهام فولر ،قبلهی عالم ژئوپلیتیک ایران ،ترجمهی عباس مخبر،
نشر مرکز ،1373 ،ص .154
 .2اصغ���ر جعفری ولدانی ،ایران و مصر چالشها و فرصتها ،نشر مرز
فکر ،1387 ،ص .79
 .3ب���رای اط�ل�اع بیشت���ر رج���وع ش���ود ب���ه :اصغ���ر جعف���ری ولدان���ی،
اختالفه���ای سوری���ه و ترکی���ه بر سر منطق���هی هات���ای ،فصلنامهی
سیاست خارجی ،سال سیزدهم ،شمارهی .3
محمد رضا مرادی؛ کارشناس مسائل

 -1نخستین آدرس غلط این است که تنش ها در کشور به مرحله ای
بی سابقه رسیده و عمال هیچ فردی در کشور قادر به مدیریت این
تنش ها و اختالفات نیست.
 -2دومین آدرس غلط این است که مسئوالن –بویژه شخص رییس
جمه���ور -اعتنایی به مشکالت کش���ور ندارند و درگی���ری های بین
سازمانی و بین جناحی برای آنها چنان مهم است که حاضرند هر
اولویت دیگری را پیش پای آن قربانی کنند.
 -3آدرس غل���ط س���وم این است که در اثر افشا گ���ری های پی در پی
مسئوالنعلیهیکدیگر اعتمادعمومیجامعهبهمسئوالنبهشدت
کم شده و در نتیجه اجماع ملی در باره مسائل اصلی کشور کاهش
پیدا کرده است .در نتیجه ،دشمن اینگونه نتیجه گیری خواهد کرد
که توان مقاوت ملی در مقابل فشارها نیز کاهش یافته و همین امر
منجر به تشدید بیشتر فشارها علیه کشور خواهد شد.
 -4آدرس غلط چهارم این است که ارزیابی دشمن با مشاهده صحنه
هایی شبیه آنچه در جلسه روز یکشنبه مجلس دیده شد این است
ک���ه ت���وان مدیریت بح���ران نظام ک���ه از جمله وابسته ب���ه به میزان
هماهنگی میان دستگاه هاست کاهش شدی���دی پیدا کرده و در
نتیجه سیستم قادر به مدیریت اختالالت اجرایی ناشی از تحریم ها
و جلوگیری از منتقل شدن آن به مردم نخواهد بود .همین امر خود
مشوقی برای افزایش فشارها و تحریم هاست.
 -5آدرس غل���ط پنج���م این است که احتم���اال ارزیابی امریکایی ها با
رصد این وضعیت در داخل این خواهد بود که اجزا مختلف نظام
که نمی توانن���د درباره اختالفات جزئی خود ب���ه جمع بندی واحد
پس پرده برسن���د و ناچار از اردوکشی و رسان���ه ای کردن اختالفات
م���ی شوند ،بنابرای���ن درباره مسائل کلیدی مانن���د موضوع هسته
ای ه���م حتما اجماع مل���ی در سطح عالی نمی تواند شکل بگیرد و
بنابراین مکانیسم تصمیم سازی سطح باالی نظام درباره موضوع
هسته ای فشل شده است .این امر ،ضربه شدیدی به تالش های
دیپلماتیک و مذا کراتی برای حل موضوع هسته ای خواهد زد.
اینتحلیلگرارشد،نتیجه گرفت کهبراینمبنادورجدیدیازفشارتحریمی
احتماال به کشور وارد خواهد شد و مقصر دور جدیدی تحریم ها کسانی
هستند کهفضایتنشرادر کشور آغاز کردهواصرار بهتداومآندارند.
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سیاست

در اثر افشا گری
های پی در پی
مسئوالن علیه
یکدیگر اعتماد
عمومی جامعه
به مسئوالن
به شدت کم
شده و در نتیجه
اجماع ملی
در باره مسائل
اصلی کشور
کاهش پیدا
کرده است .در
نتیجه ،دشمن
اینگونه نتیجه
گیری خواهد
کرد که توان
مقاوت ملی در
مقابل فشارها
نیز کاهش یافته
و همین امر
منجر به تشدید
بیشتر فشارها
علیه کشور
خواهد شد.

سیاست

سیاست
دكتر احمدی نژاد در دوازدهمین اجالس سران سازمان
همكاری های اسالمی مورد تاكید قرار داد

وحدت ،تاكید بر
مشتركات و پرهیز از
نقاطافتراقمهمترین
نیاز امروز جهان اسالم
رییس جمهور با تأكید بر نیاز به تالش برای وحدت و همدلی در جهان اسالم ،گفت :امروز وحدت مهمترین
ضرورت برای دولتها و ملتهای ماست كه از طریق تاكید بر نقاط قوت و مشترك حاصل میشود؛ تاكید بر
نقاط ضعف و افتراق جز تشدید تفرقه و درگیری نتیجهای ندارد؛ نقاط مشترك ما اصلی ،كالن و نامحدود و نقاط
اختالف ما فرعی ،خرد و محدود است.

در هر كجای
عالم كه ظلم،
تبعیض و فقر
وجود دارد ،رد
پای یك یا چند
دولت غربی
دیده میشود،
چرا كه آنان به
هیچ حدی از
سلطه و نفوذ
قانع نیستند
و مقصد آنان
تسلط كامل بر
همه منابع و
سرزمینهاست.

دكت���ر محمود احمدی نژاد ظهر پنجشنب���ه  19بهمن به وقت محلی
در دوازدهمی���ن اج�ل�اس س���ران سازم���ان همكاریه���ای اسالم���ی با
بی���ان اینكه ام���روز جهان و منطقه م���ا در یك���ی از خطیرترین مقاطع
تاری���خ و در آستان���ه تح���والت بزرگ بس���ر میبرند ،گف���ت :چالشها و
فرصتهای بزرگی فراروی ما قرار دارد و مدیریت چنین شرایطی مهم
و سرنوشتساز بوده و باید برای آن برنامهریزی داشته باشیم.
ریی���س جمهور مدیریت تحوالت توسط دشمن���ان دیرینه ملت ها را
باعث ب���روز آسیبه���ای جبرانناپذیر دانست و تصری���ح كرد :معلوم
اس���ت كه شرایط حاضر با شان و كرامت انسانی كه خواست خداوند
ت انسانها از
اس���ت و با مأموری���ت پیامبر عزیز اس�ل�ام (ص) كه نج���ا 
حی���رت و ضاللت است و با تكامل و تعالی اخالقی و با رحمت و لطف
ً
الهی كه بر هم���ه عالمیان جاری است ،كام�ل�ا ناسازگار است؛ فاصله
بشری���ت با آنچه كه خدا و پیامب���ر او میخواهند ،كم نیست و باید در
این جهت اقدامی صورت گیرد.
دكتر احمدینژاد با بیان اینكه شرایط موجود جهان از دو منظر قابل
ارزیابی است ،یكی از این منظرها را وضعیت داخلی كشورها دانست
و گف���ت :مهمترین عامل و نیاز برای پیشرف���ت و عزت ،تامین حقوق
اساس���ی ،رفاه و سع���ادت مردم اس���ت؛ آزادی ،حق تعیین سرنوشت،
كرام���ت و عدال���ت ،حق اساسی ه���ر فرد و ملتی است ك���ه باید به طور
كامل تامین گردد و این خواستی عمومی بوده و قابل گذشت نیست.
رییس جمهور تصریح كرد :طبیعی است كه احقاق این حق در سایه
همدل���ی ،تفاه���م ملی ،احترام ب���ه حقوق متقابل و ت�ل�اش همگانی و
مشتركامكانپذیر است.
دكتر احمدینژاد با بیان اینكه جنگ راه مناسبی برای احقاق حقوق
اساس���ی ملت ها نیست و جز كین���ه ،تخریب و تفرقه نتیجهای ندارد،
تصری���ح كرد :ا گ���ر بپذیریم كه با كینهورزی و كشت���ار انسانها حقوق
اساسی ،احیاء و مستق���ر میشود ،دیگران نیز اجازه پیدا میكنند كه
چنین كنند و این به معنی جنگ و درگیری دائمی است.
رییس جمهور با بیان اینك���ه همه دولتها موظفند فرصت تصمیم
گیری آزاد م���ردم را به طور كامل و از روشهای انسانی تأمین نمایند
و تسلی���م آرای م���ردم باشند ،گفت :مردم نیز بای���د با شیوه سیاسی و
حض���ور ،گفتگو و مشاركت ب���ر اساس عدالت و ب���رادری حقوق خود را
تامین كنند ،چرا كه راهی جز این وجود ندارد و این را تجربه تاریخی
بویژه در سالهای اخیر در برابر ما قرار داده است.
دكتر احمدینژاد با تأ كید بر نی���از به تالش برای وحدت و همدلی در
جهان اسالم ،گفت :امروز وحدت مهمترین ضرورت برای دولتها و
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ملته���ای ماست كه از طریق تاكید ب���ر نقاط قوت و مشترك حاصل
میش���ود؛ تاكید بر نق���اط ضعف و افتراق جز تشدی���د تفرقه و درگیری
نتیج���های ن���دارد؛ نقاط مشترك م���ا اصلی ،كالن و نامح���دود و نقاط
اختالف ما فرعی  ،خرد و محدود است.
ریی���س جمه���ور تصریح ك���رد :خ���دا ،پیامبر ،كت���اب ،قبل���ه و اصول و
فطرتهای الهی ما یكی است و اختالفنظرها و سلیقهها در فروعات
و جزئیات میباشد كه این امری طبیعی بشمار میآید.
دكت���ر احمدینژاد خاطر نشان ك���رد :پافشاری ب���ر اختالفات قومی و
مذهبی كه فرعی و جزئی است ،برادران و خواهران را از احقاق حقوق
اساسی ،استقالل ،كرامت ،عدالت و پیشرفت دور خواهد كرد و كسانی
ك���ه به چنین اعم���ال و رفتاری دس���ت زده و دیگران را ب���ه آن ترغیب
میكننددوستانسانهانیستند.
رییس جمهور تصریح كرد :مذاهب ،فرق ،طوایف و احزاب سیاسی یك
ظرفی���ت و واقعیت خارجی هستند و تعامل مثبت آنان موجب رشد
و تعال���ی است ،چرا كه اینها مانند گلهای یك گلستان در بودن با هم
زیباتر و كاملتر به نظر میرسند.
دكتر احمدین���ژاد نگاه بینالملل���ی و منطق���های را دومین منظر در
مناسبات دانست و گفت :امروز جامعه بشری از مشكالت و دردهای
فراوانی رنج میبرد و آرزوهای تاریخی خود را تحقق نایافته میداند.
ریی���س جمهور خاط���ر نشان ك���رد :آرمانه���ا ،چالشه���ا و دشمنان
ملته���ای ما و عم���وم ملتهای جهان مشترك اس���ت؛ خداپرستی،
عدالت و عشق به ابناء بشر و دفاع از مظلومان و مبارزه با خودخواهان
و ستمگران ،پیشرفت مادی و معنوی ،حریت و استقالل از آرمانهای
مشترك عموم جهانیان است.
دكتر احمدینژاد اظهار داشت :از سویی دیگر حاكمیت فقر ،تبعیض
و تحقیر در روابط بینالمللی ،سلطهگری و چپاول سازمانیافته ثروت
ملته���ای مستق���ل و جلوگی���ری از پیشرفت آنها توس���ط سلطهگران
جهانی از چالشهای مشترك است.
رییس جمهور گفت :دهها و صدها سال است كه صهیونیستهای
بیفرهن���گ و هی���ات حاكم���ه آمریك���ا و متحدین غرب���ی او كه همان
استعمارگرانوبردهدارانسابقهستند،باپیشرفتوتعالی كشورهای
مستقل مخالفت كرده و كارنامه آنان در بسیاری از كشورهای منطقه
و جه���ان سیاه است؛ آنان در ایجاد اخت�ل�اف ،تحمیل اراده سیاسی،
تحقی���ر و عقبنگه داشتن ملتها و كشورها ب���رای غارت منابع آنان
لحظهایدرنگنمیكنند.
دكت���ر احمدینژاد با بیان اینكه بخش عم���دهای از مشكالت جامعه

بشری ناشی از تسلط ،مداخالت و دشمنیهای آنان با ملتها است
ك���ه سعادت و پیشرفت خ���ود را در عقبماندگی و فق���ر سایر كشورها
جستج���و میكنند ،گف���ت :در هر كجای عالم ك���ه ظلم ،تبعیض و فقر
وج���ود دارد ،رد پ���ای یك یا چن���د دولت غربی دیده میش���ود ،چرا كه
آنان به هیچ حدی از سلطه و نفوذ قانع نیستند و مقصد آنان تسلط
كامل بر همه منابع و سرزمینهاست ،بخصوص منطقه ما كه منطقه
فرهنگ ،تم���دن و ثروتهای بیپایان خدادادی می باشد ،همیشه
مورد هدف استعمارگران بوده است.
رییسجمهور تصریح كرد:امروز شاهدآنهستیم كهمستكبرانسلطه
اقتصادیخودرادر بر تمامجهان گستردهاندومشكالتخودرابهدیگر
كشورها صادر و ثروت و دسترنج ملتها را به راحتی تصاحب میكنند.
دكتر احمدینژاد تصریح كرد :برای عبور از وضع موجود و رسیدن به
آرمانها و ی���ا حداقل سطح مطلوب از زندگی انسانی توجه به نكاتی
میتواند راهگشا باشد كه اولین آن دین خدا است.
ریی���س جمهور تصریح ك���رد :دین خ���دا یكی است و هم���ه پیامبران
سطحی از آن را متناسب با ظرفیت بشر عرضه كردهاند و پیامبر خاتم
كامل كننده آن برای بشر بوده است.
دكت���ر احمدینژاد تصری���ح كرد :اسالم دین جهان���ی و برای همه بشر
اس���ت و م���ا باید با نگ���اه بینالملل���ی و انسان���ی مدافع حق���وق همه
انسانه���ا و ملتها از همه رنگها ،نژاده���ا و زبانها و حتی مردمان
آمریكا و اروپا باشیم ،چرا كه در انسانیت هیچ مرزی وجود ندارد.
رییس جمهور با اشاره به اینكه باید به اصول و اهداف مشترك برآمده
از فطرت الهی همه ملتها ،یعنی حفظ كرامت و عزت انسانی ،تعالی
و پیشرف���ت ،ان���س و محب���ت و استقالل در سای���ه حاكمیت توحید و
عدال���ت و ب���رادری پایبن���د باشیم و جبه���ه جهان���ی عدالتخواهی و
مقابله با استكبار و مبارزه با ظلم و فقر و تبعیض را ساماندهی نماییم،
گفت :باید دست همه ملتها را به گرمی بفشاریم و برای همه آرزوی
سعادت و سالمت داشته و برای اصالح جهان بكوشیم.
دكتراحمدینژادخاطرنشان كرد:بایدتامینحقوقاساسیملتهای
خود را هوشمندانه و مسئوالنه پیگیری كنیم و با روشهای برآمده از
فرهن���گ متعالی مردم منطقه ،مشكالت را حل و فصل نماییم چرا كه
مستكبراننمیتوانندبهمادرسآزادیو كرامتبدهند.
رییس جمهور آزادی فلسطین و قدس شریف را از آرمانهای مشترك
ملته���ای منطقه ،آزادگ���ان و دولتهای مستقل جه���ان برشمرد و
ً
گفت :مسائل موجود كه عموما تحمیلی و از ناحیه دشمنان مشترك
بوجود آمده نباید ما را از آزادی سرزمین قدس غافل نماید.
دكت���ر احمدین���ژاد ب���ا بی���ان اینكه ت���ا زمانی ك���ه سرگ���رم اختالفات و
ی در پی خ���ود را در
رقابته���ای داخل���ی هستیم ،دشمن ضرب���ات پ 
عرصهه���ای سیاس���ی ،اقتصادی و فرهنگ���ی وارد خواهد ك���رد ،اظهار
داش���ت :راهبرد ما باید اص�ل�اح و پیشرفت داخلی و همزمان همراهی
با سایر ملتهای بپا خواسته و ایستادگی در برابر هجمههای فكری و

سیاسیجهانخواران باشد.
ریی���س جمهور تا كید كرد :متاسفانه بسیاری از دولتهای مسلمان
ام���روز در دام و نقش���ه دشمن���ان ب���ازی میكنیم و به دنب���ال تشدید
اختالف���ات داخلی بین دولتها و ملتهای مسلمان و میدان دادن
ب���ه دشمنان هستیم ،در حالی ك���ه باید از نقشه دشمن خارج شویم
و با ابتكار عمل و همدلی و اتكا به خداوند متعال و قدرت ملتهای
خود ،كه تجلی قدرت خداوند هستند ،ابتكار عمل و فرصت تهاجم را
از دشمنان بشریت بگیریم.
ً
دكتر احمدینژاد با بیان اینكه امروز پیشنهاد نشست مكه را مجددا
تك���رار میكنم ،گفت :ما بای���د اختالفات داخلی و بی���ن الدولی خود را
از طری���ق ش���ورای داوری متشكل از افراد م���ورد اعتماد و امین در كل
كشورهای مسلم���ان و تحت نظر سازمان همكاریهای اسالمی حل
كنیم و نباید به دیگران اجازه دخالت دهیم.
رییس جمه���ور با بیان اینكه ممكن است مستكبران در كوتاه مدت
گامهای���ی به جلو بردارند ،خاطر نش���ان كرد :آنها باید بدانند كه دوره
تاریخ���ی شان به پای���ان رسیده و همچنان ك���ه ماركسیست از جهان
برچیده شد ،نظام سرمایهداری هم از بین خواهد رفت ،آنها امروز در
بنبست خود ساخته گرفتار شدهاند و مردمان آمریكا و اروپا نیز فریاد
برآوردهاند ،گر چه به ظاهر فریادرسی ندارند.
دكت���ر احمدین���ژاد تنها جایگزی���ن وضع موجود جه���ان را حا كمیت
عدال���ت ،آزادی و توحید در مرا كز قدرت جهانی به دست انسانهای
مومن و صالح دانست كه همه پیامبران الهی و بویژه خاتم پیامبران
به دنبال آن بوده اند و گفت :جهان نیازمند حا كمیت فردی از جنس
انبیاء موحد ،ناب ،پاك و عاشق همه انسانها و قیام كننده به قسط
و عدالت برای همگان است؛ كسی كه از اشتباه مبرا و انسان كامل و
رمز وحدت ،عدالت و عزت همه انسانها باشد.
رییس جمه���ور افزود :اقامه عدالت نیازمند كس���ی است كه وجود او
موجب آرامش و یاد او یاد خدا باشد و او كسی نیست جز فرزند پیامبر
خاتم (ص) كه موعود همه انبیاء الهی بوده و روزی به همراه حضرت
عیس���ی (ع) و مسلحان ،عدالت ،عشق ،محب���ت و رفاه و سعادت را به
بشریت هدیه خواه���د كرد؛ آرمان او ،آرمان همه ماست و همه با هم
بای���د حول او كه حبلاهلل است ،هم���راه شویم و با همدلی و برادری و
پافشاری ،در حفظ كرامت انسانی ،عدالت و آزادی سهمی شایسته و
نقشی بایسته در تحقق این وعده الهی ایفا كنیم.
دكتر احمدینژاد در پایان خطاب به شركتكنندگان در اجالس گفت:
بیایید همه با هم به استقبال بهار انسانها و خرمی دورانها برویم.
ریی���س جمهور همچنین از محمد مرسی رییس جمهور مصر و ملت
بزرگ مصر بخاطر حسن استقب���ال در برگزاری این اجالس و پذیرایی
شایست���ه از میهمانان تقدیر و تشكر كرد و از خداوند منان سعادت و
سالمت را برای همه دولتها و ملتهای مسلمان مسالت كرد.
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متاسفانه
بسیاری از
دولتهای
مسلمان امروز
در دام و نقشه
دشمنان بازی
میكنیم و به
دنبال تشدید
اختالفات
داخلی بین
دولتها و
ملتهای
مسلمان و
میدان دادن
به دشمنان
هستیم ،در
حالی كه باید از
نقشه دشمن
خار ج شویم و
با ابتكار عمل
و همدلی و
اتكا به خداوند
متعال و قدرت
ملتهای خود،
ابتكار عمل و
فرصت تهاجم
را از دشمنان
بشریت بگیریم.

بین الملل

خبرهای پیامکی ...
سفر رئیسجمهور ایران به مصر گزارش
داد :رواب���ط تهران و قاه���ره در حال گرم
ش���دن اس���ت و محمد مرس���ی استقبال
گرمی از احمدی نژاد انجام داد.
© ©شبک���ه خب���ری المیادی���ن گ���زارش داد:
کشوره���ای غرب���ی  25فوری���ه ج���اری(7
اسفن���د) و قزاقست���ان را ب���رای آغ���از دور
جدید مذا کرات هست���های ایران و گروه
 5+1پیشنهاد کردهاند.

© ©بازت���اب سف���ر رئیسجمهور ب���ه مصر//
وزی���ر خارجه مصر :رواب���ط قاهره و تهران
ب���ه ض���رر کشوره���ای عرب���ی نیس���ت/
الجزی���ره :مرس���ی اص���رار داش���ت ک���ه در
صدر استقبالکنندگان از همتای ایرانی
خود باشد /هاآرتص :سفر احمدینژاد،
‹سف���ری تاریخ���ی› اس���ت /الحی���ات:
دیدار شیخ االزه���ر و احمدی نژاد ،دیدار
رئیسجمه���ور بزرگترین کش���ور شیعی و
بزرگترین موسسه اهلسنت بود.
ایران نقش با اهمیتی در
حل بحران سوریه دارد

محمد مرسی :هر گونه
دخالت خارجی در سوریه
را رد کرده و بر وحدت این
سرزمین تأ کید داریم

شبکه ‹بیبیسی› :رهبر
عالی ایران پیشنهاد آمریکا
برای مذا کره مستقیم را
رد کرد

چند جنگنده سوریه در
ارتفاع پائین بر فراز تلآویو
و حیفا به پرواز در آمدند

بین الملل

© ©محمد مرسی در اجالس سران اسالمی در
قاهره :قاهره گفتگو با قدرتهای منطقه
برای دستیابی به راهحلی سیاسی برای
بحران سوریه را آغاز کرده است /هر گونه
دخالت خارجی در سوریه را رد کرده و بر
وحدت این سرزمین تأ کید داریم.
© ©گ���زارش خبرنگ���ار اعزام���ی «نسی���م» از
مصر‹ -2/عبدالق���ادر بن صالح› ،رئیس
پارلمان الجزای���ر در دیدار با احمدینژاد
در حاشی���ه اج�ل�اس س���ران همک���اری
اسالم���ی در قاه���ره گفت :ای���ران نقش با
اهمیت���ی در ح���ل بح���ران سوری���ه دارد/
الجزایر آمادهمیزبانیمذا کراتهستهای
آینده ایران و گروه  5+1است.
© ©شبک���ه ‹بیبیسی› با اش���اره به بیانات
رهب���ر معظم انقالب در دی���دار با کارکنان
نی���روی هوایی نوشت :رهب���ر عالی ایران
پیشنهاد آمریکا برای مذا کره مستقیم را
رد کرد.
© ©مراسم تحلیف وزیر خارجه جدید آمریکا
با حضور ‹جو بایدن› ،معاون اوباما برگزار
ش���د /جان کری :نسبت ب���ه تالش برای
برقراری صل���ح در جهان متعهد هستم،
ام���ا در ص���ورت نیاز ب���ه دف���اع از آمریکا از
در نظ���ر گرفت���ن گزین���ه نظام���ی شرمسار
نخواهم بود.
© ©شبکه آمریکایی ‹سیانان› با اشاره به

© ©بنیامی���ن نتانیاه���و خواست���ار تشکی���ل
‹دول���ت وحدت مل���ی› در سرزمینهای
اشغالی شد.
© ©شبکه العالم خبر داد؛ سازمان جاسوسی
آمریک���ا محم���د ب���ن نای���ف ،وزی���ر کش���ور
عربستان سع���ودی را نامزد دولت اوباما
برای پادشاهی آین���ده این کشور معرفی
کرد.
© ©چند جنگنده سوری���ه در ارتفاع پائین بر
فراز تلآوی���و و حیفا به پ���رواز در آمدند/
کانال  10تلویزیون رژیم صهیونیستی‹ :از
جنگندههای سوری یادداشتهایی با
مضمون ‹پاسخ حمله اسرائیل در زمان
و مک���ان مناسب داده میش���ود› پرتاب
شد.
© ©نخستوزی���ر ع���راق :برخ���ی کشوره���ا ب���ا
استف���اده از مسأل���ه طایفهگرایی از طریق
سوریه ،عراق و بحرین قصد دارند ایران را
هدف قرار دهند /ترکیه در راستای منافع
اسرائی���ل تالش میکند ت���ا نقش محوری
عراق ،سوریه و مصر را از بین ببرد.
© ©روزنام���ه لبنانی ‹الدیار› خب���ر داد؛ ارتش
سوریه چهار موشک ‹اسکاد› با کالهک
جنگ���ی  500کیلوی���ی را برای ه���دف قرار
دادن مواضع رژیم صهیونیستی به ویژه
در ‹تل آویو› آماده کرده است.
© ©بیانی���ه جنب���ش ‹ 14فوری���ه› بحری���ن
ب���ه مناسب���ت سالگ���رد پی���روزی انقالب
اسالم���ی ای���ران -انقالبی���ون بحری���ن
دانشآم���وزان مکتب ام���ام خمینی(ره)
هستند /از  10سال پیش برای اصالحات
حقیق���ی مبارزه میکنیم و ب���ا استفاده از
رهنمودهای امام خمینی(ره) ،به مبارزه
خود ادامه خواهیم داد.
© ©خال���د مشع���ل در گفتگ���و ب���ا شبک���ه
‹بیبیسی› اعالم کرد؛ مذا کرات حماس
و فت���ح درباره ایج���اد دولت وحدت ملی
در ح���ال انج���ام اس���ت و دو ط���رف برای
برگ���زاری انتخاب���ات پارلمان���ی و ریاست
جمهوری آمادگی دارند.
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© ©وزی���ر دفاع ترکیه :سیست���م ضدموشکی
پاتریوت در مرز ترکیه نمیتواند اسرائیل
را از گزن���د موشکه���ای ایران محافظت
کند /این سیستم موشکی برای حمایت
از امنیت اسرائیل در خاک ترکیه مستقر
نشده است.
© ©روزنام���ه ‹نیوی���ورک تایم���ز› نوش���ت:
سروی���س اطالعات���ی آمریک���ا در راست���ای
ماموریته���ای محرمانه علی���ه القاعده
یم���ن ،ی���ک پایگ���اه هوای���ی در خ���اک
عربستان ایجاد کرده است /این پایگاه
که در سال  2010ساخته شده برای پرواز
پهپادهای جاسوسی مورد استفاده قرار
میگیرد.
© ©وزارت کش���ور یم���ن روز چهارشنب���ه
اعالم کرد؛ نیروه���ای امنیتی این کشور،
سالحهای ساخت ترکیه را در یک ایست
بازرس���ی در ورودی اصل���ی شه���ر بندری
‹عدن› در جن���وب یمن توقیف کردند/
ای���ن سالحه���ا داخ���ل برگهه���ای مق���وا
جاسازی شده بودند.
© ©وزیر خارج���ه انگلیس ضمن استقبال از
توافق ب���رای از سرگیری مذا ک���رات ایران
و  5+1گف���ت :م���ا میخواهی���م در فضای
احترام متقابل کار کنیم و به نگرانیهای
جامعه بینالملل���ی در مورد برنامه اتمی
ته���ران از راه دیپلماتی���ک پایان دهیم/
پیشنهاد خوبی برای ایران داریم.
© © روزنام���ه انگلیسی ‹فایننش���ال تایمز› به
نق���ل از یک دیپلمات غربی نوشت :مهم
نیست در انتخابات سال آینده ایران چه
کسی پیروز میشود ،مهم این است که آیا
انتخابات بستری برای اغتشاش و آشوب
همانند سال 2009خواهد بود یا نه.
© © خبرگزاری سوری سانا گزارش داد؛ ارتش
سوری���ه پ���س از  16روز عملی���ات م���داوم
علیه گروههای مسلح تروریستی از جمله
اعض���ای گروه ‹جبهه النص���ره› ،موفق به
پاکسازیشهر کرناز در حومه‹حماه›شد.
© ©انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در
منطقه ‹الکاظمیه› بغداد ،روز جمعه 18
کشته و  30زخمی برجای گذاشت.
© ©موسس���ه ‹گال���وپ› ب���ا انتش���ار نتای���ج
جدیدتری���ن نظرسنج���ی خ���ود نوشت:
ا کثریت مردم ایران با وجود تحریمهای
غ���رب ،از برنام���ه هست���های کش���ور خود
م و فش���ار ب���ر
حمای���ت میکنن���د و تحری��� 
ایران ،موجب تغیی���ر در سیاست برنامه
هستهای آن نخواهد شد.

گزارش مشترک راهبردی اندیشکدههای «ویلسون» و «صلح آمریکا»:

روسیه ،چین و ایران چالشهای جدید
دیپلماسی آمریکا در بهار عربی
اشراف :با ورود «بهار عربی» به سومین سال تولدش ،طرح کلی چشم انداز جدید راهبردی در خاور میانه در حال
شکل گیری است .با توجه به شرایط آشفته سیاست در منطقه ،چشم انداز مد نظر تا ثبات فاصله زیادی دارد .با این
حال خصوصیاتی در این طرح وجود دارد که چالشهای مهمی پیش روی دیپلماسی آمریکا خواهد گذاشت.
ب���ه گزارش اشراف« ،اندیشکده ویلسون» و «اندیشکده صلح آمریکا»
در گزارشی مشت���رک به قلم «دانیل برومب���رگ» و «استیون هیدمن»
ب���ه بررس���ی و تحلیل معم���اری در حال تغیی���ر امنیتی در خ���اور میانه
پرداختن���د .با ورود «بهار عربی» ب���ه سومین سال تولدش ،طرح کلی
چشم انداز جدید راهبردی در خاور میانه در حال شکل گیری است.
ب���ا توجه ب���ه شرایط آشفته سیاس���ت در منطقه ،چشم ان���داز مد نظر
ت���ا ثب���ات فاصله زی���ادی دارد .با این حال خصوصیات���ی در این طرح
وج���ود دارد ک���ه چالشه���ای مهمی پی���ش روی دیپلماس���ی آمریکا
خواه���د گذاشت .از جمله این چالشها میتوان به نقش مهمی که
دولتهای بزرگ منطقه ،مثل روسیه ،چین و ایران به عنوان بازیگران
حیاتی در دیپلماسی منطق���های و بین المللی اختیار کردهاند اشاره
داشت .ای���ن دولتها باعث شدند تالشهای آمریک���ا برای پاسخ به
سلسله شورشهایی که در دسامبر  2010در تونس آغاز شد و به سرعت
ب���ه دیگر مناطق تسری پیدا کرد با مشکل مواجه شود .این دولتها
حتی زمانی که برای خاتمه بخشی���دن به عواقب «بهار عربی» تالش
میکنن���د -عواقبی که شامل تاثیرات نا مشخص مردم ساالری عربی
بر نف���وذ و جاه طلبی آنها در منطقه میشود -تمام هدف خود را بر
این متمرکز کردهاند که وزنه تعادلی برای آمریکا و متحدان غربیاش
در منطقه خاور میانه باشند.
سای���ت خبری تحلیلی اشراف بدون تایید محت���وا و ادعاهای مطرح
شده در این گزارش ،ترجمه آن را برای اطالع نخبگان و تصمیم گیران
عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاههای اندیشکدههای غربی
منتشرمیکند.
معماری در حال شکل گیری منطقه در دستان دولتهای روسیه،
چین و ایران
تالش دولتهای برای افزایش نفوذ به اشکال مختلفی در حال آشکار
شدن اس���ت .این که ای���ن دولتها به فرصته���ا و محدودیتهای
ب���ه وجود آمده از «به���ار عربی» چه طور نگ���اه میکنند ،چگونه تالش
دارند از فرصتها بهره برداری کنند و محدودیتها را کاهش دهند،
و ای���ن که تالشه���ای آنه���ا در عوض چ���ه محاسبات راهب���ردی در
دولته���ای جدید عربی به وج���ود آورده همگی سواالتی هستند که
تاثی���ر چشمگیری بر معم���اری راهب���ردی در حال ظه���ور منطقه و در
نتیج���ه ،شرای���ط سیاسی که آمریک���ا در سالهای آینده ب���ا آن مواجه

میشود خواهند داشت .با این که نمیتوانیم در این گزارش تحلیلی
جزء به جزء از این مسایل پیچیده به دست دهیم ولی میتوانیم به
بررس���ی و تشریح انتخابی خطوط کلی عینی و مفهومی نقشه جدید
راهبردی-سیاس���ی که در روسی���ه ،چین و ایران در ح���ال تولد است
بپردازیم و وا کنش دولتهای هم فکر با این سه قدرت منطقهای به
نیروهای سیاسی که بعد از «بهار عربی» آزاد شدهاند را مورد سنجش
قرار دهیم.
دو رویکرد دولتهای روسیه ،چین و ایران
در طرح این نقشه بر دو جریان مرتبط تاکید میکنیم :اول ،راههایی
ک���ه حکومته���ای قدرتمند ب���ا همک���اری یکدیگر از طری���ق آن تالش
میکنن���د مناف���ع مشترک خ���ود در حف���ظ -و استحک���ام بخشی -به
گزینههای نهادی و راهبردی جایگزین مردم ساالری غربی را به انجام
برسانن���د و دوم ،تالش مشترک آنها برای استفاده از «بهار عربی» در
راه جل���ب حمایت قدرتهای منطقهای و مردم ساالرانه مثل ترکیه،
برزیل ،هند ،آفریقای جنوبی و دیگر کشورها .این کشورها با انتقاداتی
ک���ه از سلطه اقتصادی و ژئواستراتژیک غرب وجود دارد موافقند و به
همین دلیل قدرتهای جهانی تصور میکنند بتوانند با این کشورها
متح���د شوند تا با کمک هم تعریفی نو از ساختاره���ای اداره کننده و
امنیتی منطقهای و جهانی به دست بیاورند و البته شرایط راهبردی
ک���ه آمریکا از آن برای پیشب���رد اهداف خود استفاده میکند را مشکل
کنند.
«بهار عربی» به نفع چه کسی خواهد بود
نظریهای وج���ود دارد که عنوان میکند «بهار عربی» ممکن است به
تغییرات���ی بینجام���د که با چالشه���ای امنیت���ی و دیپلماتیک آمریکا
آمیخته شود و در نهایت به نفع دول جهانی باشد .باید گفت که این
عقیده جای بحث دارد چرا که انقالبهای سیاسی منطقه زنگ خطر
را در مسک���و ،تهران و پکن هم به صدا در آورده است .در اقع روسیه و
ایران به احتمال زیاد یکی از دولتهای مهم متحد خود در منطقه را
از دست خواهند داد و شاهد تصعیف دیگر دولت متحد خود خواهند
بود و در نهایت باید با افول متحدان غیر دولتی خود یعنی «حماس»
و «حزب اهلل» دست و پنجه نرم کنند .عالوه بر این دولتهای جدید
تون���س ،لیبی و احتماال یمن نه تنها تصور مثبتی از آمریکا دارند بلکه
بای���د برای مقابله ب���ا پایگاهه���ای در حال گست���رش گروههای جهاد
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باال گرفتن تنشها
میان اسرائیل و
فلسطینیان،اهل
تسنن و شیعیان
و مردمساالری
نوظهور عربی
و حکومتهای
پیشینهمگی
فضاییایجاد
کردهاند که مسکو،
چین و حتی ایران
میتوانندمیزان
جدیدی از نفوذ
قدرت خود را
محک بزنند .تنها
متحد مهم عربی
آمریکا ،یعنی مصر،
ا کنون به دست
اسالم گرایان اداره
میشود و رهبران
مصر جدید ا گر
نگوییم مخالف اما
با نظم منطقهای
که آمریکا گسترش
داده مشکالت
زیادی دارند.

بین الملل

در شم���ال آفریق���ا و مناطق دیگ���ر دست به دامن کم���ک واشنگتن و
متحدان غربیاش شوند.
«بهار عربی» فرصتی برای اعمال نفوذ روسیه ،چین و ایران
ا گ���ر از آن چ���ه گفتی���م بگذری���م ما بق���ی رخداده���ا ب���رای دولتهای
جهان���ی خوشایند خواهد ب���ود .باال گرفتن تنشها می���ان اسرائیل و
فلسطینیان ،اه���ل تسنن و شیعیان و مردمس���االری نوظهور عربی و
حکومتهای پیشین همگی فضایی ایجاد کردهاند که مسکو ،چین
و حت���ی ایران میتوانند میزان جدی���دی از نفوذ قدرت خود را محک
بزنند .تنها متحد مهم عربی آمریکا ،یعنی مصر ،ا کنون به دست اسالم
گرای���ان اداره میشود و رهبران مصر جدی���د ا گر نگوییم مخالف اما با

تصویر آشفتهمنطقه
وج���ود چنین احتمال���ی نشان میدهد ک���ه چالش اساس���ی تاریخی-
ساخت���اری پیش روی آمریک���ا تنها به ظهور دولته���ای اسالمی صرف
مح���دود نمیشود؛ بلک���ه چالش اصلی تاکی���د مجدد ب���ر ارتباط میان
م���ردم ساالری و سیاست خارجی دول عربی در واکنش به «بهار عربی»
است .حال که شهروندان قدرت یافته نظم منطقهای بر اساس ارتباط
راهب���ردی و نظامی با آمریکا را مورد پرسش قرار میدهند فرصتی فراهم
شدهتاجهانبینیموردحمایتروسیه،چینوحتیایرانعرضاندام
کند.انتقاداین کشورهااز قدرتآمریکاوسامانهبینالمللیتحتسلطه
دولغربی،مقاومتآنهانسبتبهمردمساالریبر اساسالگویغربی

نظ���م منطقهای که آمریکا گسترش داده مشکالت زی���ادی دارند .ا گر
کمی به سمت شرق برویم سوریه را داریم و جنگ داخلی در این کشور
فرصتی مهیا کرده تا گروههای جهادی تندرو خودی نشان بدهند .با
توجه به این مسئله احتمال زیادی میرود سوریه بعد از «بشار اسد»
ب���ه دست دولتی اسالمی بیفتد که ت�ل�اش کند انگیزههای مشترک با
دولته���ای سنی-اسالمی یا بازیگران غی���ر دولتی دیگر داشته باشد.
هر چند یک «محوریت سنی» از لحاظ نظری باید ایران شیعه نشین
را تهدی���دی علیه خود بداند ولی نارضایت���ی عمومی از سیاستهای
آمریکا میتواند محوریت را بیش از آن که به دشمنی با تهران ترغیب
کند به مخالفت با واشنگتن وادارد.

ومنابعاقتصادیتحتاختیاراینسهقدرتمیتواندنظرمثبترهبران
جدید دنیای عرب را به خود جلب کند ،مخصوصا زمانی که آنها تالش
کنندتعادلخودرادر زمینهداخلیدر حالتغییر باز یابندواز وجودمنابع
کافی مورد نیاز ب���رای پاسخ به مشکالت اقتصادی ناشی از «بهار عربی»
مطمئنشوند.عالوهبراینبهدلیلرابطهنزدیکآمریکاباحکومتهای
مطلقه عربی منطقه ،افکار عمومی جهان عرب هر روز بیشتر از دیروز با
نگرانیه���ای عمیق -و در بسی���اری از موارد به ح���ق -از استانداردهای
دوگانه آمریکا آشفته خواهد شد .تصویر راهبردی منطقه به اندازه کافی
ب���ه هم ریخته است :حکومتهای روسیه ،چین و ایران فرصت اعمال
نفوذدارند،امااز دیگر سوبامحدودیتهاییدر اینراهمواجهند.

بین الملل

سیر تحوالت سوریه در یک ماه اخیر

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
a

مفتـی سـعودی بـه یـاری تروریسـتها
شـتافت /مجوز ازدواج چند سـاعته با زنان
سوری
اردوغان :ترکیه تا پایان از شورش در
سوریه حمایت خواهد کرد.
هالکت  ۸0تروریسـت در ریف دمشق/
فرار مردم از منطقه «حیالتشرین»
یک خبرنگار آمریکایی در
سوریه ربوده شد.
منابع نروژی خبر دادند :حضور

تروریستهای نروژی در سوریه

 11دی

القدس العربی :اسرائیل
برای خارج کردن جسد
جاسوس خود از سوریه با
مخالفان مذاکره کرده است.
هاآرتص :هیچ مدرکی
در استفاده سوریه از
تسلیحات شیمیایی وجود
ندارد.

i

ایندیپندنت :برادر
رهبر القاعده در سوریه
دستگیر شد.
آلمان با مداخله
نظامی ناتو در سوریه
مخالفت کرد.

 13دی

سیدحســـــن
نصراهلل :لبنـان از
بیطــرفی در
قبال سوریــه به
اعمال فشار برای
توقـف جنــــگ
روی آورد.

r

هالکـت  6۸تروریسـت در ریـف دمشـق (حضـور
اتباع پاکستانی و اردنی در بین تروریستها)
سـفارت ایـران در دمشـق آزادی  4۸زائـر ایرانی را
تأیید کرد.
 94تروریسـت در ادلـب و ریـف دمشـق کشـته
شدند.
بارش برف در سوریه

فراخوان مفتی
عربستان برای
کمک مالی به
تروریست های
سوری

 18دی

 16دی

ساندی تایمز 5 :کشتی جنگی روسیه
وارد سواحل سوریه شد.
القدس العربی :دیدار سران شورشیان
سوریه با افسران نظامی صهیونیست
بشار اسد در دانشگاه دمشق :از اصول
کوتاه نمیآییم/حامی مقاومت میمانیم.
ادامه پاکسازی حومه دمشق
کشته شدن  90فرد مسلح
آلمان موشکهای پاتریوت را در مرز ترکیه مستقر میکند.
موشکهای پاتریوت آلمان به نواحی مرزی سوریه رسید.
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y

درگیری دو گروه تروریستی ‹لوا شهدا› و
جبهه ‹النصره› در شهر ‹حلب›
المیادین :سه انفجاردر ادلب 24 ،کشته
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید:
عدم استفاده از سالحهاي شیمیایي در سوریه
 23دی

 21دی
 20دی

دمشـق :اخضر ابراهیمی
آشـکارا جانـب توطئهگران
علیـه سـوریه را گرفتـه
است.
 41تروریسـت مسـلح
در مناطق مختلف سـوریه
کشته شدند.
اخضـر ابراهیمـی :اسـد
در دولـت انتقالـی
پیشـنهادی جایـی نخواهد
داشت.

 22دی

خنثي شدن  10بمب در نقاط مختلف دمشق
توسط ارتش سوریه
ترور ‹ولید العبود› ،برادر ‹خالد البعود› ،نماینده
پارلمان این کشور توسط گروههاي مسلح

وزیر امور خارجه روسیه :کنارهگیری
بشار اسد از قدرت‹ ،شرطی غیرممکن›
برای آغاز گفتگوها

کشته شدن  ۸0تروریست در
حومه دمشق و ادلب
اختالف تروریستهای سوریه بر
سر تقسیم اموال سرقتی  1۸کشته برجا
گذاشت.

 19دی

 17دی

 14دی

 12دی

www.Yaghout-Art.ir

وزیر خارجه فرانسـه :بشـار اسد هر
چه سریعتر باید کنارهگیری کند.
ارتـش سـوریه در نقـاط مختلـف
‹حمـص› 61 ،عضـو گروههـای
تروریستی در این شهر را کشت.

 26دی

 4بهمن

 27دی

فرمانـدار شـهر
حلـب :تلفـات حمله
موشـکی به دانشکده
مهندسـی این شـهر
به  ۸0کشته رسید.

درگیری گروههای
مسلح سوری موسوم
به ‹ارتش آزاد› و
گروه ‹پکک› در
شمال سوریه

 29دی

کشتهشدن‹ابوعلی›،
سرکرده یکی از
گروههای مسلح
اعدام  6شهروند
توسط
سوري
تروریستها در سوریه

14
هفتهنامه خبر یتحلیلی مجتمع رسانهای اطلس

 6بهمن
 5بهمن

 1بهمن

15
هفتهنامه خبر یتحلیلی مجتمع رسانهای اطلس

نظامیـان ارتـش سـوریه ،شـش بمـب  25تـا 100
کیلویی را ،در منطقه ‹حسیا› شهر حمص خنثی کردند.

 3بهمن

 24دی

آینده
مسکو:
سوریه باید بدون
دخالت خارجی رقم
بخورد.
هالکت  ۳۳تروریست در
عملیات ارتش سوریه
کشته شدن  2غیرنظامی در
حمله تروریستها به «جرمانا»
تأکید روسیه ،آمریکا و اخضر
ابراهیمی بر حل مسالمتآمیز
بحران سوریه

رویتـرز :حداقل  56نفـر در درگیریهای یک
هفتـه اخیر بیـن ُکردهـای سـوریه بـا گروههای
مسـلح در مناطق شمال شـرقی این کشور کشته
شدهاند.
انفجـار یـک خـودروی بمبگذاری شـده در شـهر ‹حمـاه›62 ،
کشته و بیش از ۸0
ارتش آزاد :از کشـته شـدن ‹محمـد الحورانی› ،خبرنگار شـبکه
الجزیره قطر خبر دادند.
کمک  20میلیون دالري امیر قطر مبلغ به مخالفان مسلح

 2بهمن

 30دی

 28دی

s

کشته شدن خبرنگار
شبکهخبری‹بیبیسی›
درشهر‹ دوما›
کشـته شـدن 100
تروریست در درگیری
روز گذشته با ارتش
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وزارت دفـاع روسـیه
در مانـور :ناوهای جنگی
در سـواحل دریای سیاه،
عملیـات پیـاده کـردن
تفنگـداران دریایـی را به
اجرا گذاشتند.

ارتش عراق :گروه
تروریستی القاعده با
ساخت انبارهای سالح
و مراکز ارتباطی ،به
مسلح
گروههای
مخالف سوری ،کمک
تسلیحاتیمیکند.

اقتصادی

خبرهای پیامکی ...
جلسه شب گذشته مقرر شد درخصوص
کیفی���ت و روش اعطای کم���ک به اقشار
آسیبپذیر ،دولت تصمیم بگیرد.

© ©دی���وان دادگست���ری اتحادی���ه اروپای���ی
در  ۲۹ژانوی���ه  ۲۰۱۳پ���س از رسیدگ���ی به
دع���وای بانک ملت علیه شورای وزیران
این اتحادیه ،رأی داد که اجرای مصوبه
شورای اتحادیه راجع به “تدابیر محدود
کننده علیه ای���ران” ،در مورد بانک ملت
موجهنیست.
© ©نمایندگ���ان مجل���س ب���ا ی���ک فوری���ت
ط���رح مقابله ب���ا اخ�ل�ال ارزی و مجازات
اخال لگ���ران موافقت کردن���د /این طرح
دارای  10م���اده است که بر اساس آن هر
فردی در بازار غیر رسمی اقدام به معامله
ارز کند به  2تا  5سال حبس و در صورتی
که این مبادله کالن باشد به  5تا  10سال
حبس محکوم میشود.

این در حالی

تحریمهایبینالمللی
شرایط
شد
کهحذف
استملت
علیه بانک

کنونی کشور به
مراتب از آن زمان
بهتر است .در
حال حاضر ،هیچ
کشوری جرئت
ندارد که مردم ما را
موافقتنمایندگان
بمبارانشیمیایی
مجلس با طرح مقابله با
کشوری
کند؛ هیچ
ارزی
اخال لگران
جرئت ندارد که
یک وجب به
مرزهای کشور
نزدیک شود؛
در صورتی که
در دوران جنگ
یحییآلاسحاق:مبلغ
تحمیلی هم بر
عیدانه دولت و مجلس ۷۰
بمب
مردم
شد
تومان
سر هزار
شیمیاییریختندو
هم به کشور تجاوز
نظامی کردند.

دور جدید پیشفروش
سکه آغاز میشود

© ©پ���س از بانکه���ای ملت و سین���ا ،بانک
صادرات ایران نیز از تحریمهای اتحادیه
اروپا خارج شد.
© ©نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح
انت���زاع وظای���ف وزارت جه���اد کشاورزی
ماده دو این طرح را به تصویب رساندند
که ب���ه موج���ب آن از این ب���ه بعد رئیس
بانک کشاورزی با پیشنه���اد وزیر جهاد
کش���اورزی و حک���م وزیر اقتص���اد تعیین
میشود.
© ©یحیی آلاسحاق ،رئی���س اتاق تهران در
حاشیه جلس���ه هیأت نمایندگ���ان اتاق
بازرگانی تهران خبر داد؛ با توافق دولت و
مجلس  70هزار تومان به هر  60میلیون
نف���ر ایرانی به عن���وان عیدان���ه پرداخت
میش���ود /ب���رای اف���راد تح���ت پوش���ش
کمیت���ه ام���داد ام���ام خمین���ی و سازمان
بهزیست���ی 90 ،ه���زار توم���ان پرداخ���ت
میشود.
© ©وزی���ر راه و شهرس���ازی اع�ل�ام ک���رد؛ نوروز
امس���ال افزای���ش قیم���ت بلی���ت در
بخشه���ای ج���ادهای ،ریل���ی و زمین���ی
نخواهیمداشت.
© ©رئیس کمیسیون وی���ژه حمایت از تولید
ملی مجلس در گفتگو با «نسیم» :مبلغ
اع�ل�ام ش���ده در خصوص کم���ک نقدی
به اقشار آسیبپذی���ر قطعی نیست /در

© ©قاس���م نودهفراهان���ی ،رئی���س ش���ورای
اصن���اف کش���ور در گفتگ���و ب���ا «نسی���م»،
با بی���ان اینک���ه شبکههای ق���وی توزیع
در ای���ام پایان���ی سال ب���رای توزی���ع مواد
پروتئینی در نظر گرفته شده است ،گفت:
با ذخیرهس���ازی مناس���ب صورتگرفته،
هیچگون���ه مشکلی در خص���وص تأمین
اقالم اساسی وجود ندارد.
© ©عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره
بهتصویبپرداختوام50میلیونتومانی
برای ساخ���ت و ساز مسکن ،گفت :قطعا
این کار بار تورمی بسیار طاقتفرسایی به
بخش مسک���ن وارد میکند که در نتیجه
فشارزیادیبهطبقاتمتوسط ،کمدرآمد
و ضعیف وارد میشود.
© ©عضو کمیسی���ون کش���اورزی مجلس در
گفتگ���و ب���ا «نسی���م» :از معض�ل�ات کنونی
بخ���ش کش���اورزی کمب���ود نقدینگ���ی و
سرمای���ه در گردش کش���اورزان است و با
وج���ود ادعاهای متف���اوت در این زمینه
تاکن���ون خدم���ات ارائ���ه ش���ده در بانک
کشاورزی پاسخگوی نیازهای تخصصی
این بخش نبوده است.
© ©مش���اور قائممق���ام وزیر صنع���ت از طرح
جدید دولت برای باالبردن قدرت خرید
 2.5میلی���ون کارمند دولت���ی در راستای
تأ کی���د رهب���ر معظم انق�ل�اب خب���ر داد و
گف���ت :برنج ،روغن ،شک���ر ،مر غ و گوشت
قرم���ز در قالب کارت ‹همی���ار› در اختیار
کارمندان قرار میگیرد.
© © 28نماین���ده مجل���س در تذک���ر مکتوب
خود ب���ه رئیسجمه���ور ،خواست���ار ارائه
الیحه چنددوازدهمی بودجه شدند.
© ©وزی���ر راه و شهرس���ازی از بهرهب���رداری
از  2میلی���ون و  300ه���زار واح���د مسک���ن
مه���ر ت���ا پای���ان دول���ت ده���م خب���ر داد و
گف���ت :تسهی�ل�ات این واحده���ا بصورت
قرضالحسنه ب���ه متقاضی���ان پرداخت
میشود و در حال حاضر وام  22 ،20و 25
میلیون تومان���ی به متقاضیان پرداخت
میشود.
© © نشس���ت خب���ری مدیرعام���ل سازم���ان
حسابرس���ی -سهیلیپ���ور از هش���دار این
سازم���ان به بانکها ب���رای ریسک باالی
معامالتبانکیبا 50گروهاقتصادیعالوه
بر گروه ‹آریا› خب���ر داد و گفت :از دو سال
گذشته به مدیران بانکها در مورد گروه
آریا و  50گروه دیگر هشدار داده شده بود.
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© ©رئیسک���ل بان���ک مرک���زی :ب���ه منظ���ور
مدیری���ت نقدینگ���ی پای���ان س���ال و
همچنی���ن قیمته���ا در ب���ازار سک���ه ،به
زودی دور جدید پیشفروش سکه آغاز
میشود /در دور جدید برای متقاضیان
سقف خرید تعیین میشود.
© ©احم���د قلعهبان���ی ،مدیرعام���ل شرک���ت
ملی نف���ت ایران از ص���ادرات  110میلیارد
دالری نفت کش���ور در سال گذشته خبر
داد و گف���ت :ای���ن می���زان ص���ادرات یک
رکورد محس���وب میشود /سال گذشته
 22.6میلی���ارد دالر در بخ���ش باالدستی
سرمایهگذاری شده است.
© ©عضو هی���أت رئیسه کمیسی���ون امنیت
ملی :بخش اعظ���م نابسامانیهای بازار
ارز از س���وی دشم���ن هدف ق���رار نگرفته
اس���ت ،بلکه ای���ن نابسامانیه���ا توسط
برخی مسئوالن���ی به وجود آم���ده که به
اخبار سری نظ���ام ارزی کشور دسترسی
داشت���ه و ای���ن اطالع���ات را در ب���ازار غی���ر
رسمی ارز منتشر کردهاند.
© ©نمایندگ���ان مجلس ب���ا دو فوریت طرح
اص�ل�اح قان���ون بودجه س���ال 91موافقت
کردند /در صورت تصویب نهایی ،وزارت
نفت از طریق شرکت تابع دولتی زیربط،
عالوه بر دریافت ن���رخ گاز به ازای هر متر
مکعب  50ریال به عنوان عوارض دریافت
کرده و در گازرسانی به مناطق محروم با
اولویت مناطق سردسیر و مدارس هزینه
میکند.
© ©احم���د صادق���ی ،مع���اون وزی���ر راه و
شهرس���ازی در نشست خب���ری از افتتاح
قطع���ه  4آزادراه ‹تهران-شمال› تا پایان
بهم���ن خبر داد و گف���ت 36 :پروژه ریلی،
بزرگراه���ی ،آزادراه���ی و راه اصلی به طول
 1905کیلومت���ر و اعتب���ار  22ه���زار 508
میلیارد ریال در دهه فجر به بهرهبرداری
میرسد.
© ©علی عسک���ری ،رئیس ک���ل سازمان امور
مالیات���ی ای���ران ب���ا اع�ل�ام وج���ود  10هزار
میلیاردتومان معوق���ات مالیاتی ،گفت:
ب���رای دریافت مالی���ات از ورزشکاران ،به
دنبال اعم���ال روشهای مدیریت شده
هستیم
© ©رئیس مجمع عال���ی واردات در گفتگو با
«نسیم» ،هرگون���ه احتکار ل���وازم خانگی
در ب���ازار را تکذی���ب کرد و گف���ت :با توجه
به حجیم بودن کااله���ا امکان انباشت
وسی���ع ل���وازم خانگ���ی وج���ود ن���دارد/
انبارهای دارای مج���وز در این بخش به
صورت مرتب مورد بررسی قرار میگیرند

اقتصادی

الزاماتتحققاقتصاد مقاومتی؛

تبیین نقش و جایگاه
شرکتهایدانشبنیان
در توسعهی اقتصاد
مقاومتی
یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد
مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن،
نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل میشود
و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی استخراج میگردد.
توسعهی شرکتهای دانشبنیان یکی از راهبردهای
مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

گ���روه اقتصادی برهان/مجتبی جباریپ���ور هریس؛ اصطالح اقتصاد
مقاومتی در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس
ب���ه مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد .صاحبنظرانی
ب���ا رویکرده���ای گونا گون در این ح���وزه اظهار نظ���ر کردهاند؛ برخی با
ادبیات علم اقتصاد ،برخی با ادبیات اقتصاد اسالمی و برخی نیز نقش
مؤلفهه���ای حوزهه���ای فرهنگ و سیاس���ت را در شکلگیری اقتصاد
مقاومتی مورد بررسی قرار دادهاند.
ب���ا توجه ب���ه شرایط طرح اقتص���اد مقاومتی ،به نظر میرس���د که یکی از
رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک
است .در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعهی اقتصاد
مقاومت���ی داده شود ،ضروری است ک���ه پس از تعریف مفهومی اقتصاد
مقاومتی،نقاطضعفوتهدیدزایآنموردتحلیلواقعشودومؤلفههای
اقتصادمقاومتیاستخراج گرددودر مرحلهیبعد،راهبردخاصیجهت
تبدیلایننقاطضعفبهقوتوتبدیلتهدیدهابهفرصتتبیینشود.
مقال���هی حاضر ،پ���س از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومت���ی و استخراج
مؤلفهه���ای آن بر اساس نق���اط آسیبزای اقتص���اد ،سعی در تبیین
راهب���رد توسع���هی شرکته���ای دانشبنی���ان جهت تحق���ق اقتصاد
مقاومت���ی دارد .ب���ه این منظ���ور ،در مرحلهی بعد ،ب���ه تبیین اقتصاد
دانشبنی���ان به عن���وان بست���ر توسع���هی شرکته���ای دانشبنیان
میپ���ردازد .در ادام���ه ،تعری���ف ،ویژگیه���ا و کارکرده���ای شرکتهای
دانشبنی���ان ارائه شده است و در نهای���ت ،چگونگی تأثیرگذاری این
شرکتها بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.
تبییناقتصادمقاومتی
از ابتدای مطرح شدن اصطالح اقتصاد مقاومتی ،رهبر معظم انقالب در
سخنرانیهای گوناگونبهتبییناینمفهومپرداختهاند.ایشانمعنای
اقتص���اد مقاومتی را چنین بیان نمودهاند« :اقتصاد مقاومتى معنایش
ای���ن است که ما یک اقتص���ادى داشته باشیم که هم رون���د رو به رشد
اقتصادى در کشور محفوظ بمان���د ،هم آسیبپذیرىاش کاهش پیدا
کن���د؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتص���ادى جورى باشد که در
مقابلترفندهاىدشمنان ،کههمیشگىوبهشکلهاىمختلفخواهد
بود ،کمترآسیبببیندواختاللپیدا کند».همچنینایشاندرجایدیگر
اینمفهومراچنینمعنامیکنند«:اقتصادمقاومتىفقطجنبهىنفى
نیست،اینجورنیست کهاقتصادمقاومتىمعنایشحصار کشیدندور
خودوفقطانجامیک کارهاىتدافعىباشد.نه،اقتصادمقاومتىیعنى
آناقتصادى کهبهیکملتامکانمیدهدواجازهمیدهد کهحتىدر
شرایطفشارهمرشدوشکوفایىخودشانراداشتهباشند».
بنابرای���ن بای���د توجه داشت ک���ه اقتصاد مقاومتی به معن���ای اقتصاد
تدافعی یا ریاضتی نیست ،بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامهریزی
تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است.

حال باید دید زمینهها و نقاط آسیبپذیر زمینهساز تهدید چیست و
چگونهوباچهراهبردیمیتواناینتهدیدهارابهفرصتتبدیلنمود
و به عنوان فرصتی برای اصالح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد
و در عین رفع تهدیدها ،به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت.
بنابراینبهفرآیندشناسایینقاطآسیبوتهدیدهایخارجیوداخلی
و تبدی���ل این نقاط ضع���ف و تهدیدها به فرصته���ای رشد و توسعه،
اقتصادمقاومتی گفتهمیشود.حالسؤالاینجاست کهاقتصاد کشور
چ���ه آسیبها و نقاط ضعف���ی دارد که باعث ب���روز تهدیدهای دشمن
شده است و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردن این نقاط
ب���ه فرصت چیست؟ مبن���ای پاسخ به این پرس���ش در مقالهی حاضر،
دیدگاههای رهبر معظم انقالب دربارهی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
است که به اجمال به این مؤلفهها اشاره میشود:
 .1دولتی بودن اقتصاد یکی از اساسیترین نقاط ضعف اقتصاد ایران
است که زمینهی تهدیدهای خارجی را نیز فراهم میآورد .در واقع
ساختار اصلی اقتصاد و بنگاهه���ای اقتصادی کشور را شرکتهای
بزرگ دولتی تشکیل میدهند .این شرکتها ،به علت پایین بودن
به���رهوری و نداشت���ن پویایی و ق���درت تحول ،ت���وان انطباق کافی
با تغیی���رات و تهدیدهای محیط���ی را ندارن���د .همچنین در چنین
شرکتهای���ی ،ب���ه علت ویژگیه���ای خ���اص ساخت���اری ،زمینهی
ن���وآوری و بهینه کردن محصوالت پایین و زمینهی شیوع فساد به
عنوان تهدید داخلی اقتص���اد بسیار باالست .بنابراین تحریم مواد
اولیه یا محصوالت این شرکتها ،به عنوان تهدید خارجی ،اسباب
چال���ش در اقتص���اد را فراهم م���یآورد .از این رو ،یک���ی از مؤلفههای
اقتصاد مقاومت���ی مردمی کردن اقتصاد به شمار م���یرود که مورد
تأ کید رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته است.
 .2وابستگ���ی اقتص���اد ایران و بودج���هی دولت به ف���روش مواد خام
و ب���ا ارزشاف���زودهی پایین که مصداق ب���ارز این موضوع وابستگی
اقتص���اد به فروش نف���ت خام است .ریشهی اصل���ی این معضل در
ضع���ف دان���ش و تکنول���وژی در این صنعت و شرکته���ای فعال در
این حوزه است که متأسفانه این مسئله باعث شده است نقطهی
قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی ،به اهرمی برای تحریم و فشار بر
اقتصاد ایران تبدیل شود .بنابراین یکی دیگر از مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی کاهش و قطع وابستگی به نفت است.
 .3یکی دیگر از نقاط تهدیدزای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است.
ای���ن موضوع ،از یک سو ،مربوط به تعادل و عدم اسراف در مصرف
و از س���وی دیگر ،مرتبط با اهمیت مصرف تولیدات داخلی از سوی
مصرفکنن���دهی داخلی اس���ت .بنابراین یکی دیگ���ر از مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی موضوع مدیریت مصرف است.
 .4به���رهوری پایی���ن عوامل تولید و استف���ادهی نامناس���ب و ناکارا از
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رهبر معظم انقالب:
«اقتصادمقاومتى
معنایشاین
است که ما یک
اقتصادىداشته
باشیم که هم
روند رو به رشد
اقتصادى در کشور
محفوظ بماند ،هم
آسیبپذیرىاش
کاهش پیدا
کند؛ یعنى وضع
اقتصادى کشور
و نظام اقتصادى
جورى باشد که در
مقابلترفندهاى
دشمنان ،که
همیشگى و به
شکلهاىمختلف
خواهد بود ،کمتر
آسیب ببیند و
اختالل پیدا کند».

اقتصادی

نکتهای که
باید همواره
در نظر داشت
این است که
برای دستیابی
به اقتصاد
دانشبنیان،
فقط تولید و
توزیع اطالعات
و پرداختن
به آموزش و
پژوهش کافی
نیست ،بلکه
نکتهی مهم
بهکارگیری آنها
در استفاده از
منابع اقتصادی
به صورت
مستمر و پایدار
است.

مناب���ع ،امکانات و زم���ان از دیگر نقاط ضعف اقتص���اد ایران است.
بنابرای���ن باال ب���ردن بهرهوری نی���ز یکی دیگ���ر از مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی به شمار میرود.
.5یکیاز نقاطضعفاقتصاد کشور پایینبودنمیزانخالقیتونوآوری
و ضعف فناوری بنگاههای اقتصادی است .در حقیقت این مسئله
اقتصادوصنعت کشور رامصرفکنندهیفناوریهایخارجینموده
است و این خود زمینهی آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم
بیگانگانفراهممینمایدوسایرمؤلفههایاقتصادرانیزتحتتأثیرقرار
میدهد.بههمیندلیل،رهبرمعظمانقالبنیزیکیازمهمترینمظاهر
و مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومت���ی را شرکتهای دانشبنیان
دانستهاند.همچنینایشاندرجایدیگریازاقتصاددانشبنیانبه
عنوانیکیازسرفصلهایاقتصادمقاومتیناممیبرند.
 .6یکی دیگر از چالشهای اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم
توان خودکفایی در تولید کاالهای استراتژیک مورد نیاز کشور است.
بنابرای���ن حمایت از تولید ملی نیز یکی دیگ���ر از مؤلفههای اقتصاد
مقاومتیمحسوبمیشود.
تبییناقتصاددانشبنیان
دانش به عنوان یک���ی از نیروهای بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و
اجتماعی به شم���ار میآید و یک کاالی عموم���ی محسوب میشود،
زیرا میتوان دانش را بدون کاهش و استهال ک ،با دیگران به اشترا ک
گذاشت .در عین حال ،این یک مشخصهی منحصر به فرد برای این
ک���االی عمومی محسوب میگردد که بر خالف سایر کاالهای فیزیکی
(مث���ل سرمایه ،داراییهای مادی و منابع طبیعی) ،استفاده از آن ،از
ّ
کمیتش نمیکاهد و میتوان از آن بارها استفاده کرد.
پس از چالشهای فکری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،که رقابت
اقتصادی میان کشورهای صنعتی جهان جدیتر شد و جنبههای
کارب���ردی اقتصاد بیشتر م���ورد توجه قرار گرفت ،ج���وزف شومپیتر به
نق���ش دان���ش در ابداع و ن���وآوری و پویایی اقتصاد توجه ک���رد و آن را
اساس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی نمود.
در حالی که مدلهای اولیهی رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی
تولید (مانند سرمایهی فیزیکی ،نی���روی کار و زمین) به عنوان منابع
تولید تأ کید کردهان���د ،برخی از مدلهای رشد نئوکالسیکی ،دانش را
عاملی ب���رونزا در تعیین رشد اقتصادی میدانن���د؛ اما در مدلهای
جدید رشد ،عامل دیگری نیز با عنوان بهرهوری عوامل تولید به عنوان
یکی از ارکان رشد معرفی میشود و دانش یکی از مؤثرترین عوامل در
بهرهوری و رشد اقتص���ادی مطرح میگردد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که اقتصاد دانشبنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانهی
باالتر ،کاهش نابرابری در توزیع درآمد و در عین حال ،اصالح کیفیت
محیط زیست به عنوان شاخصههای اصلی توسعهی پایدار دارد.
نکتهای که باید هم���واره در نظر داشت این است که برای دستیابی
ب���ه اقتصاد دانشبنیان ،فقط تولید و توزی���ع اطالعات و پرداختن به
آموزش و پژوهش کافی نیست ،بلکه نکتهی مهم بهکارگیری آنها در
استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است .به عبارت
دیگ���ر ،کاربردی کردن دان���ش و استفادهی مؤثرت���ر از آن در گسترش
ظرفیته���ا و ارتق���ای درج���هی بهرهبرداری از مناب���ع است که تحقق
ی���ک اقتص���اد دانشبنیان را ممک���ن میسازد که نق���ش شرکتهای
دانشبنیان در این زمینه قابل تعریف است.
در ی���ک تحلیل نظری ،به ط���ور کلی میتوان ویژگیه���ای زیر را برای
اقتصاد دانشبنیان بیان کرد:
 .1اقتص���اد دانشبنی���ان اقتصاد کمیابی منابع نیس���ت ،بلکه اقتصاد
فراوانی منابع است؛ زیرا بر خالف بسیاری از منابع که هنگام مصرف
مستهلکمیشوند،اطالعاتودانش ،کهاساساقتصاددانشبنیان
است ،میتواند بارهامصرف شودو بامصرف بیشتر در واقع رشد کند.
 .2در اقتصاد دانشبنیان ،دانش به کاال تبدیل میشود و به فروش
میرسد.
 .3اقتصاددانشبنیان به نوعی یک اقتصاد بدون وزن است.
.4دراقتصاددانشبنیان،دانشپایگیاقتصادوابستهبهمجموعهای
از نظامها و فرآیندهای دانشی جامعه است.
 .5مح���ل فعالیت در اقتصاد دانشبنیان اهمیت چندانی ندارد ،زیرا
با استفاده از فناوریها و روشهای مناسب ،بازارها و سازمانهای
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مجازی به وجود میآید و در خدمت فعالیت قرار میگیرد .آنچه مهم
است سرعت عمل در فعالیتها و دسترسی به کل جهان است.
 .6دراقتص���اد دانشبنیان ،سهم قابل توجهی از تولید ملی سرانه در
رشتهی فعالیته���ای دانشپایه و دانشساز ،مانند صنایع دارای
فناوری برتر ،خدمات مالی و تجاری پیشرفتهتر و کارآمدتر و به ویژه
از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تخصصی تولید میشود.
در حقیقت اقتصاد دانشبنیان با بهرهوری بیشتر عوامل تولید و رفتار
بهین���هی اقتصادی از نظ���ر تخصیص منابع کار میکن���د و در نتیجه،
دارای نرخ رشد باالتری خواهد بود.
تبیین شرکتهای دانش بنیان
شرکته���ای دانشبنیان ،به عنوان بنگاههای اقتصاد دانشبنیان،
نق���ش محوری در ساخت���ار این نوع اقتصاد ایف���ا مینماید .بر اساس
مادهی یک قان���ون حمایت از شرکتهای دانشبنیان« ،شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان شرکت یا مؤسسهی خصوصی یا تعاونی است
ک���ه به منظور همافزایی علم و ث���روت ،توسعهی اقتصاد دانشمحور،
تحق���ق اهداف علمی و اقتص���ادی (شامل گست���رش و کاربرد اختراع
و ن���وآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسع���ه (شامل طراحی و
تولید کاال و خدمات) در حوزهی فناوریهای برتر و با ارزش افزودهی
فراوان ،به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط ،تشکیل میشود».
در تعریف مذکور ،فناوری را میتوان کلیهی دانش فنى ،فرآیندها ،ابزار
و سیستمه���ای بهکاررفته در ساخت محص���والت و ارائهی خدمات
تعریف کرد .فناوری همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش اساسی
داشته و سطح استاندارد و کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر
ق���رار داده است .تأثی���ر فناوری آنچنان است ک���ه پیشرفت تمدن را
ً
غالبا با توجه به فناوری برتر هر دوره مشخص میکنند .اقتدار فناوری
موجب اقتدار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میگردد.
حال ب���رای بررسی و تبیین نقش این شرکته���ا در اقتصاد مقاومتی
ابتدا الزم است ویژگیهای منحصربهفرد و کارکردهای این شرکتها
تشریح شود .شرکتهای دانشبنیان دارای تمایزات خاصی با سایر
شرکتها هستند که در این بخش به طور خالصه بیان میگردد:
 .1در شرکته���اى دانشبنی���ان نسب���ت نیروهای متخص���ص به کل
کارکنان ،اختالف زیادی با دیگر شرکتها دارد.
 .2در شرکتهاى دانشبنیان درصد رشد نیروهای متخصص به کل
کارکنان زیاد است.
 .3اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات علمى و پژوهشى در
مدیریت و راهبری شرکتهاى دانشبنیان مشارکت دارند.
 .4شرکته���اى دانشبنیان بودجهی بسیار زیادتری نسبت به دیگر
شرکتها برای تحقیق و توسعه نیاز دارند.
 .5شرکتهاى دانشبنیان توانمندی وی���ژهای در استفاده از فناوری
برای رشد سریع دارند.
 .6توسع���هی شرکته���اى دانشبنیان صنعتی ،متک���ی بر توسعهی
فناوری است ،نه بر سرمایه یا سختافزار.
 .7مزی���ت رقابت���ی
شرکتهاىدانشبنیان،
نوآوری در فناوری است.
.8شرکتهاىدانشبنیان
بازاره���ای جدی���د را از
طریقارائهیمحصوالت
ب���ا فناوریه���ای جدی���د
تسخیرمیکنند.
 .9شرکتهاى دانشبنیان
ب���ه روشه���ای دستی یا
نیمهاتوماتیکتکیهندارد.
.10اغل���ب شرکته���ای
دانشبنیان از نظر اندازه
جزء شرکتهای کوچک
و متوس���ط محس���وب
میشوند.
ب���ا توج���ه ب���ه ویژگیهای
ذکرشده ،میتوان اهداف

و کارکردهای زیر را برای این شرکتها برشمرد:
 .1جذب و تبدیل ایدهها به محصول و مشاغل پایدار.
 .2همافزایی علم و ثروت (تجاریسازی علم و دانش).
 .3تجاریسازی یافتههای پژوهشی و تحقیقاتی.
.4توانمندسازیدانشآموختگانبهمنظور ورودبهفضای کسبوکار.
 .5حمای���ت ،هدای���ت و سمتده���ی در جه���ت نوآوریه���ا و تولی���د
فناوریهایبرتر.
 .6ایج���اد زمین���ه ب���رای بهکارگی���ری هرچ���ه بیشت���ر توانمندیه���ای
دانشگاهها و واحدهای پژوهشی در جامعه.
 .7ترغی���ب متخصصی���ن ،ن���وآوران ،مخترعان ،اعض���ای هیئتعلمی
دانشگاهه���ا و واحدهای پژوهشی برای فعالیتهای بیشتر در رفع
نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاریسازی در دانشگاهها و
مرا کز پژوهشی.
 .8تشویق بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی به بهرهگیری
از یافتههای پژوهشی و فناوریهای شکلیافته در مرا کز پژوهشی.
 .9ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی.
بحثونتیجهگیری
حال از یک سو ،با توجه به تعریف و بیان ویژگیهای اقتصاد مقاومتی
و مؤلفههای اصلی آن و از سوی دیگر ،تعریف و کارکردهای اقتصاد و
شرکتهایدانشبنیان،میتواننقشاینشرکتهارادر شکلگیری
و توسعهی اقتصاد مقاومتی در محورهای زیر تبیین نمود:
.1شرکتهایدانشبنیان،باتوجهبهویژگیهایخودوپویاییوتطبیق
باشرایطمحیطپیرامونیوانعطافپذیریباال،ظرفیتمناسبیبرای
روبهروشدنباشرایطتحریمراداراهستند.همچنینتوزیععادالنهتر
ثروت ،بر اساس شایستهساالری در چنین شرکتهایی ،تأثیر زیادی
در عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر ،با توجه به توانمندتر بودن
اینشرکتها،درمقایسهباشرکتهایسنتی،سببافزایشبهرهوری
و کارآم���دی شرکته���ای دولتی وا گذارش���ده خواهد شد .همچنین
استراتژیعدمتمرکزفعالیتهایتولیدیدرچندشرکتبزرگدولتی،
مانع از تحری���م آسان محصوالت یا مواد اولی���هی شرکتها میگردد.
شرکته���ای دانشبنیان زیرساختهای الزم جهت عملی ساختن
استراتژی عدم تمرکز و همکاری چندین شرکت متوسط جهت تولید
ی���ک محصول را دارا هستند .در صورت تحری���م مواداولیه یا فناوری،
چنینشرکتهاییتوانمندیالزمراجهتدستیابیبهفناورییامواد
اولیهیجایگزینخواهندداشت.
 .2قطع وابستگی به فروش خام مواد معدنی ،به ویژه نفت ،یکی دیگر
از مؤلفهه���ای اقتصاد مقاومتی بیان شد .شرکتهای دانشبنیان،
با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد خود و توان ایجاد و بهکارگیری
فناوریهای پیشرفتهی مورد نیاز ،توانمن���دی الزم را جهت تبدیل
م���واد خام به محص���والت نهایی و ب���ا ارزش افزودهی ب���اال دارند .در
واقع دولت با اعتماد و توجه به چنین شرکتهایی میتواند تهدید
بهوجودآم���ده در ای���ن ح���وزه را به فرصتی جه���ت شکوفایی صنایع
نفت و پتروشیم���ی تبدیل
نمای���د .ب���ا تمرک���ز ب���ر ای���ن
استرات���ژی ،در بلندم���دت،
عالوهبر خودکفایی کشور در
بسیاری از کاالهای مرتبط
با نف���ت و صنای���ع معدنی،
حت���ی میت���وان از نف���ت به
عنوان ابزاری جهت تهدید
دشمناستفادهنمود.
 .3یک���ی دیگر از مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی مدیریت
مصرفمطرحشد.واقعیت
ای���ن است که یک���ی از علل
اساسی اسراف و زیادهروی
در مص���رف و همچنی���ن
تمای���ل م���ردم ب���ه مص���رف
کااله���ای خارج���ی ،پایی���ن
بودن کیفی���ت محصوالت

و کااله���ای داخل���ی است و ای���ن مسئله در بلندم���دت باعث سلب
اطمینان مردم از کیفیت اکثر کاالهای داخلی شده است .بنابراین
با توجه به ویژگی شرکتهای دانشبنیان در استفاده از دانش برای
بهینه کردن کیفیت محصوالت داخلی ،به همراه اقدامات فرهنگی،
میت���وان موجب ترغیب مردم به مصرف کاالهای داخلی گردید .به
ای���ن ترتیب ،از ی���ک سو وابستگی کشور به محص���والت و ارز خارجی
جه���ت واردات این کاالها کاهش مییاب���د و از سوی دیگر ،با ارتقای
کیفیت محصوالت داخل���ی ،زمینهی رقابت ای���ن کاالها با کاالهای
مشاب���ه در بازاره���ای خارجی فراه���م میگردد .در نهای���ت ،با افزایش
گست���رهی کاالهای صادرات���ی ،آسیبپذی���ری کش���ور در برابر تحریم
کاالهایصادراتی کاهشمییابد.
 .4بهرهوری عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل اقتصاد دانشبنیان
بیان شد .پایین بودن بهرهوری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور
اس���ت که تأثیر گست���ردهای بر تمام جنبهه���ای اقتص���ادی دارد .در
حقیقت به���رهوری عوامل تولید در شرکته���ای دانشبنیان ،عالوه
بر تأثیرات ذکرشده در بند قبل ،سبب کاهش هزینهی تمامشدهی
محصوالتو کاالهاخواهدشد.در نتیجه،عالوهبر افزایشاستفادهی
مردم از کاالهای داخلی ،از سوی دیگر ،مزیت رقابتی در قیمت برای
صادرات محصوالتدر بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.
 .5اهمی���ت اقتصاد و شرکتهای دانشبنیان ب���ه اندازهای است که
ع�ل�اوه بر تأثیرگذاری بر سایر مؤلفهه���ای اقتصاد مقاومتی ،از طرف
رهبر معظم انقالب به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی مطرح میشود .ایشان از شرکتهای دانشبنیان
به عنوان راهک���اری برای جایگزینی درآمدهای نفت یاد میکنند و
تصریح مینمایند که «ما ا گر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود
دارد استف���اده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادی
درآم���دزای دیگ���ری جایگزین کنی���م ،بزرگترین حرکت مه���م را در
زمینهی اقتصاد انجام دادهایم .امروز صنایع دانشبنیان از جمله
کارهایی است که میتواند این خأل را تا میزان زیادی پر کند».
همچنین ایشان در جای دیگر ،با تأ کید بر این موضوع ،میفرمایند:
«ای���ن بخ���ش شرکته���اى دانشبنی���ان و فعالیته���اى اقتص���ادى
دانشبنی���ان خیلى ج���ادهى باز و امیدبخشى اس���ت ».در سخنرانی
دیگ���ری ،ایش���ان کارآفرینی را مت���رادف اقتصاد مقاومت���ی میدانند و
مقاومتى واقعى در کشور به وجود
تأ کید میکنند« :ما باید یک اقتصاد
ِ
بیاوریم .امروز کارآفرینى معنایش این است».
 .6یک���ی دیگر از مؤلفهه���ای اقتصاد مقاومتی حمای���ت از تولید ملی
و همچنی���ن خودکفایی در تولید محص���والت استراتژیک مورد نیاز
کش���ور است .چنان که در مباحث مطر حش���ده در حوزهی اقتصاد
دانشبنیان بیان شد ،یک���ی از عوامل اساسی رشد تولید سرانهی
مل���ی ،اقتصاد دانشبنی���ان و بنگاهه���ای اقتص���ادی دانشبنیان
اس���ت .در حقیقت ،یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در
محصوالت استراتژیک ،ارتقای فن���اوری و افزایش بهرهوری عوامل
تولید از طریق دانشبنیان نمودن اقتصاد و توسعهی شرکتهای
دانشبنی���ان است .ب���ا برنامهریزی صحیح ،حتی کش���ور میتواند
صادرکنندهی این محصوالت نیز باشد.
در انته���ا باید به این نکته اشاره نمود که م���وارد ذکرشدهی فوق ،در
صورت���ی امکان تحقق خواهند داشت که زیرساختهای الزم جهت
به وجود آمدن اقتصاد دانشبنیان و رشد و فرا گیر شدن شرکتهای
دانشبنی���ان فراه���م ش���ود .بررس���ی زیرساخته���ای مذک���ور هدف
نوشتهی حاضر نب���وده است ،ولی مناسب است که در اینجا به یکی
از اساسیترین زیرساختهای اقتصاد دانشبنیان و پیشنیاز تحقق
استراتژی شرکتهای دانشبنیان جهت توسعهی اقتصاد مقاومتی
اشاره ش���ود .در حقیقت یکی از اساسیتری���ن پیشنیازهای اقتصاد
دانشبنیان سرمایهی انسانی خالق ،نوآور و دانشی است که با توجه
به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت باالی جوانان تحصیلکرده
و نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و باارزشترین سرمایهی کشور،
باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب ،با توانمند نمودن و تشویق
و زمینهسازی فعالی���ت آنان در قالب شرکتهای دانشبنیان ،کشور
توان رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت.
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دانشجوی دکترای مدیریت و پژوهشگر
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اقتصادی

رهبر معظم
انقالب« :ما ا گر
بتوانیم از همین
فرصت که امروز
وجود دارد
استفاده کنیم و
تالش کنیم نفت
را با فعالیتهای
اقتصادی
درآمدزای دیگری
جایگزین کنیم،
بزرگترین
حرکت مهم را در
زمینهی اقتصاد
انجام دادهایم.
امروز صنایع
دانشبنیان از
ه کارهایی
جمل 
است که
میتواند این
خأل را تا میزان
زیادی پر کند».

خبرهای پیامکی ...

فرهنگی

© ©همای���ش هالیوودیس���م -غالمعل���ی
حدادع���ادل :هالی���وود از دو ابزار سکس
و خشونت ب���رای ایجاد هیجان و پنهان
ک���ردن حقیق���ت استف���اده میکن���د/
خوشحال���م در جمع کسان���ی هستم که
صحبته���ای ما را میفهمن���د /تفکری
که شما به آن تعلق دارید در غرب ،غریب
اس���ت ام���ا در مت���ن زندگ���ی م���ردم ایران
جریان دارد

ناگفتههایبازمانده
11سپتامبراز پشتپرده
انفجاربر جهایدوقلو

تاثیرگذارترینعکسدوران
انقالباسالمی

برکناری شیخ االسالمی از
وزارت کار ،تعاون و رفاه

رونمایی از ماهوارههای «
زهره و ناهید»

© ©مراس���م اختتامی���ه کنگ���ره بینالملل���ی
پیامب���ر اعظ���م(ص)  -مجی���د مجیدی:
چن���دی پیش ،پیشنه���اد ی���ک میلیارد
دالری مسئ���والن قط���ر درب���اره شرا ک���ت
در تولی���د فیلم محم���د (ص) را با افتخار
نپذیرفت���م 5 /ماه است ب���رای پرداخت
دستم���زد عوامل خارج���ی فیلم به علت
عدم تخصیصی ارز مرجع با مشکل روبرو
هستیم
© ©آرت���ور الیویر ،شهردار ساب���ق شهر بلفالور
ایال���ت کالیفرنی���ا در گفتگو ب���ا «نسیم»:
وزارت دف���اع آمریکا از تولی���د فیلمهایی
ک���ه در جهت مناف���ع آنهاس���ت حمایت
مال���ی میکن���د /یهودی���ان حامی���ان
اصلی تولید فیل���م در هالیوود هستند/
امی���دوارم نتیجه کنفران���س هایی چون
هالیوودیسم ،تولی���د فیلمهای مناسب
باشد
© ©آی���تاهلل ن���وری همدانی :بع���د از قرنها
انحراف از مسیر پیامب���ر(ص) ،این نظام
شکل گرفت و همه باید پاسدار و حافظ
آن باشی���م /انقالب اسالم���ی ،زمینهساز
ظه���ور حض���رت ولیعصر(ع���ج) اس���ت/
انق�ل�اب اسالمی ب���ا قدرت باق���ی است و
حضرت آیتاهلل خامنهای نیز به عنوان
رهبر به بهترین شکل انقالب را مدیریت
میکنند
© ©حسی���ن صفارهرن���دی :دو روز ب���رای
دی���دن تصاویر کتاب ‹س���ال سی› وقت
گذاشت���م /ارزشمن���د ب���ودن ای���ن اث���ر از
آنجاس���ت که ب���ا سرعت میش���ود تاریخ
سیساله انقالب را با دیدن تصاویر کتاب

مرور کرد /بنده به اعتبار اهمیت این کار
بود که دست به قلم شدم و مقدمه این
کتاب را نوشتم

رئیس سازم���ان تأمی���ن اجتماعی است
و عل���ت بازداش���ت وی را بای���د از مراج���ع
قضاییپرسید

© ©جهانگیر الماسی در گفتگ���و با «نسیم»:
تولی���دات سینم���ای ما کیفی���ت باالیی
دارند و بالقوه می تواند مخاطب جهانی
را جذب کند /متاسفانه این تولیدات به
علت نبود یک سیستم واحد و هدفمند
نتوانست���ه جایی در ب���ازار جهانی داشته
باشد

© ©سخنگ���وی شورای نگهب���ان در نشست
خبری :طرح ممنوعیت اشتغال به بیش
از یک شغل با  16ایراد قانونی و شرعی از
س���وی شورا به مجلس عودت شد /این
مصوب���ه بدلی���ل افزایش هزین���ه عمومی
مغایر با اصل  75قانون اساسی شناخته
شده است

© ©نا گفتهه���ای بازمان���ده 11سپتامب���ر در
بازدی���د از «نسیم» از پشت پ���رده انفجار
بر جهای دوقلو؛ ‹دنیا باید بداند انفجار
اصل���ی در زیرزمین ب���رج و قبل از برخورد
هواپیم���ا رخ داد /دول���ت آمریک���ا ب���ا
عصبانیت مانع از انتشار گزارش شاهدان
شده است /سعی کردند مردم را از اسالم
متنفر کنند؛ همین من را مسلمان کرد›

© ©حکم اخ���راج ‹ابوالفضل فات���ح› از جهاد
دانشگاه���ی به دلیل ع���دم بازگشت وی
به کشور ،توسط کمیته انتظامی اعضای
هی���أت علمی جهاد صادر ش���ده است/
وی ت���ا پای���ان دوشنبه  16بهم���ن ،برای
اعتراض به این حکم مهلت دارد

© ©عکسه���ای ماندگ���ار انق�ل�اب -رئی���س
انجمن عکاس���ان انقالب و دفاع مقدس
در گفتگ���و ب���ا «نسی���م» :عک���س ‹بیعت
هماف���ران ارت���ش با ام���ام خمین���ی(ره)›
از عبدالحسی���ن پرت���وی ،تاثیرگذارتری���ن
عک���س دوران انق�ل�اب اسالم���ی به شمار
میرود /انتشار این عکس ،روند پیروزی
انقالب را حداقل شش ماه جلو انداخت
© © فرزن���د عالمه فض���لاهلل :انق�ل�اب اسالمی
ایران پایگ���اه اصلی انقالبه���ای عربی و
اسالم���ی است /انق�ل�اب ای���ران توانست
ثاب���ت کند که ق���درت اس�ل�ام میتواند در
عرصه مسایل بینالملل وارد شود /پدرم
همیش���ه از رهب���ری آیتاهلل خامن���های و
نبینیایشانتجلیلمیکرد
روش 
اجتماعی:
© ©نمایندگ���ان مجلس ب���ا  192رای موافق،
 56رأی مخال���ف و  24رأی ممتن���ع ب���ه
استیضاح عبدالرضا شیخ االسالمی رأی
مثبت دادند و وی از وزارت کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی برکنار شد
© ©سرپرس���ت وزارت تع���اون ،ک���ار و رف���اه
اجتماع���ی در گفتگ���و ب���ا «نسی���م»:
برنامهه���ای شیخاالسالم���ی را ب���ا ق���وت
پیگیری میکنم /درب���اره ریاست تأمین
اجتماعی ،صبر میکنیم تا رئیس جمهور
ً
از مص���ر برگردد؛ فع�ل�ا روال ساب���ق ادامه
دارد /عیدی امسال بازنشستگان دیرتر
از پارسال پرداخت نمیشود
© ©محمدرض���ا رحیم���ی ،مع���اون اول
رئیسجمه���ور در گفتگ���و با «نسی���م» ،با
تأیید بازداش���ت سعید مرتضوی ،گفت:
از نظ���ر دولت ،سعید مرتضوی همچنان
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فرهنگی

© ©مدله���ای مهندس���ی ماهوارهه���ای
‹زهره› و ‹ناهید› صبح دوشنبه با حضور
رئیسجمهور رونماییشد
© ©محم���د اسالم���ی ،مع���اون وزیر دف���اع در
برنام���ه ‹ثریا› :ما ب���ه توانمندی ساخت
موتوره���ای ج���ت در پهباده���ا دس���ت
یافتی���م که ب���رای نمون���ه ب���ر روی پهپاد
کرار نیز نصب ش���د /در آینده پهپادهای
دیگ���ری در همی���ن ح���وزه رونمای���ی
میشون���د که سق���ف پ���روازی در حدود
 30ه���زار پ���ا و مداومت پ���رواز  24ساعت
خواهند داشت
ورزشی:
© ©روزنام��� ه المستقب���ل لبن���ان :تی���م مل���ی
فوتب���ال لبن���ان در دی���دار براب���ر ای���ران با
نتیج��� ه تحقیرآمیز پنج ب���ر صفر شکست
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به بهانهی سیو یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر؛

برلین منفی هفت؛
رسوایی بزرگ برای
عنوان پروژهی فاخر
به واسطهی عملکرد مدیریت سینما ،در چند دههی
گذشته ،سینمای ایران از مخاطب خود فاصل ه گرفته
است و بدهبستانهای مدیریتی در حیف و میل کردن
بیتالمال و بودجهی کم حوزهی سینمای کشور یکی از
بزرگترین خیانتهایی است که میشود به هنر انقالب
روا داشت؛ اتفاقی که در سایهی عدم شایستهساالری
در سینمای ایران در حال وقوع است.

گروه فرهنگی-اجتماعی برهان /حسین امی���ری؛ در سالهای اخیر
اصطالحی تحت عنوان پروژهی فاخر در سیستم مدیریتی مطرح شد
و از همان اول انتقادات بسیاری را متوجه خود نمود؛ چرا که همگان
ب���ر این باور بودند یک اثر هنری وقتی تولید و به مخاطب ارائه شد و
م���ورد نقد و محک ق���رار گرفت ،میتوان گفت که اث���ری فاخر است یا
نه .ا گ���ر یادمان باشد ،بسی���اری از منتقدین تابلوی عص���ر عاشورای
فرشچیان را مثال میزدند که بدون هیچ ادعایی از سوی خالق اثر به
جامعه ارائه شد ،ولی سالهاست به عنوان اثری فاخر مطرح است.
الص���اق عنوان فاخر به نام یک اثر هن���ری که هنوز تولید نشده است
هیچ توجی���ه هنری نمیتوان���د داشته باشد ،مگر اینک���ه غرضی فراتر
از هن���ر و سینما در نظر باشد .برخ���ی از منتقدین این طر حها به طور
ج���دی اعتقاد داشتند ک���ه این طر حها میتواند بهان���های در دست
مدیران باشد تا هزینههای هنگفت و غیراصولی را از بیتالمال خارج
کنن���د و در اختیار عدهای خاص از وابستگان خود قرار دهند؛ اتفاقی
که در مورد «برلین منفی هفت» رخ داده است.
فیل���م سینمایی «برلین منفی هفت» ب���ه کارگردانی رامتین لوافیپور
و ب���ا سرمایهگذاری «مؤسس���هی رسانههای تصوی���ری» ،ارگان تحت
مدیریت عباسیان ،دبیر کنونی جشن���وارهی فجر ،تولید شده است.
شای���د تنها دلیل حضور این فیلم در جشن���واره نیز همین باشد؛ چرا
که کیفیت فیلم به هیچ وجه در حد جشنوارهی فجر نیست و ا گر در
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الصاق عنوان
فاخر به نام یک
اثر هنری که هنوز
تولید نشده است
هیچ توجیه هنری
نمیتواندداشته
باشد ،مگر اینکه
غرضی فراتر از هنر
و سینما در نظر
باشد.

فرهنگی

کشدار بودن و ریتم
ُ
بسیار کند فیلم،
در کنار ناتوانی
کارگردان در ارائهی
مکاشفات و تنوع
بصریمناسب،
باعث شده است
یک اثر از پیش
شکستخورده
در گیشه از آب
دربیاید.

سالهای قبل چنین فیلمی ب���ه جشنواره ارائه میشد،
در بهترین حالت میتوانست در بخش خارج از مسابقه
ا کران شود؛ اتفاقی که برای فیلمهای خیلی بهتر از این
مانند «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» رخ داد.
مسئل���هی دیگری ک���ه در جشن���وارهی امس���ال مشهود
ُ
اس���ت فراوان���ی فیلمهای کن���د و بدون داست���ان است؛
فیلمهای���ی ک���ه فاقد هر گون���ه جذابیت ب���رای مخاطب
ع���ام و حتی خاص هستند؛ چرا که حتی اصحاب رسانه
ک���ه برای دیدن و نقد کردن فیلمها ،بنا بر رسالت شغلی
خود ،به سینما آمدهاند نمیتوانند تا پایان فیلم در سالن
بنشینند در چنین شرایطی ،بدون شک مخاطب عام به
هیچ وجه حاضر نیست بلیط تهیه کند و برای دیدن این
فیلمه���ا به سینما بیاید« .برلین منفی هفت» نیز چنین
است .هرچن���د این فیلم در مقایسه ب���ا فیلمهایی مثل
«اشیا از آنچه میبینید به شم���ا نزدیکترند» از داستان
نصفهنیمهای برخ���وردار است ،لکن کشدار بودن و ریتم
ُ
بسی���ار کند فیل���م ،در کنار ناتوان���ی کارگ���ردان در ارائهی
مکاشفات و تنوع بصری مناسب ،باعث شده است یک
اثر از پیش شکستخورده در گیشه از آب دربیاید.
با دی���دن این فیلم کشدار و خستهکننده چند سؤال به
ذهن هر مخاطبی خطور میکن���د؛ سؤالهایی که آقای
عباسی���ان ،به عن���وان مسئ���ول مؤسس���هی رسانههای
خ گوید .در این میان،
تصویری ،میبایست به آنها پاس 
مهمترین س���ؤال این است که هدفگ���ذاری تولید این
فیلم چه بوده است؟ حض���ور آمریکا در عراق چند سالی
اس���ت به پایان رسیده است و دیگر خب���ری از ابوغریب و
سرب���ازان آمریکایی نیس���ت .هرچند بی���ان جنایتهای
آمریکاییه���ا یک���ی از استراتژیه���ای سیاس���ت خارجی
کش���ور است ،اما هر حرفی در ظرف زمان خود قابل بیان
است .حض���ور آمریکاییها در ع���راق ،افغانستان و حتی
پایگاهه���ای نظامی دیگ���ر کشورهای منطقه ع���وارض و
مصائب���ی ب���رای منطق���ه داشته اس���ت که ب���ا روشهای
کمهزینهت���ر و با بیان بهتری میشد ب���ا ساختن فیلم در
همان کشورها ،آن را عنوان کرد.
وارد ش���دن عنص���ری مانن���د پناهندگی در آلم���ان باعث
شده است تخریب چهرهی آمریکا با تقدس آلمان همراه
ش���ود ،در حال���ی ک���ه در حال حاضر کش���ور ما در مسئل���هی تحریمها
ب���ه همان ان���دازه که با آمریکا در تقابل است ب���ا آلمان و سایر اعضای
اصل���ی اتحادی���هی اروپا نی���ز درگی���ر اس���ت .از لح���اظ ایدئولوژیک نیز
آلم���ان در جبههی استکبار ق���رار دارد و نمیتوان بخشی از استکبار را
انساندوست و بخشی را متجاوز و جنایتکار نشان داد.
س���ؤال دیگر این اس���ت که ا گر این فیلم با رسال���ت جهانی و با هدف
نشان دادن جنایات آمریک���ا به جهانیان ساخته شده است ،چنین
فیلم کشدار و ضعیفی چگونه میتوان���د در مقابل هژمونی رسانهای
هالیوود قد علم کند و انتظار داشت چنین فیلمی دیده شود .بدون
ش���ک نمیت���وان مانند امث���ال کیارستمی ادعا ک���رد مخاطب چنین
فیلم���ی افراد خ���اص و عدهی قلیل���ی در کل جهان هستن���د؛ چرا که
خ���واص و روشنفکران ،چ���ه مخالف سیاسته���ای استکبار باشند
و چ���ه موافق ،نیازی به ای���ن اطالعرسانی ندارند و خ���ود در زمینهی
آ گاهسازی یا گسترش هژمونی رسانهای آمریکا دستاندرکار هستند.
پس الجرم مخاط���ب این فیلم باید عامهی م���ردم باشند .آیا چنین
فیلم���ی میتوان���د در عصر انفج���ار اطالع���ات و عصری ک���ه سرعت در
اطالعرسان���ی مهمترین شاخصهی آن اس���ت ،مخاطب عام را جذب
خود کند؟ امروزه فیلمهای پرتنش و سرشار از اطالعات و غنی از لحاظ
بص���ری ،که قابلیت ا ک���ران اینترنتی ،تبدیل ب���ه قسمتهای کوتاهتر
و کلیپه���ای کوتاه اینترنتی را داشته باشند ،بیشترین و فرا گیرترین
تأثیر را دارند .بشر امروز مانند سه دههی گذشته حوصلهی نشستن
پ���ای فیلمه���ای کند و از لح���اظ بصری ،فقی���ر را ندارد .حت���ی ا گر قرار
باشد فیلمی قصهی کشدار داشته باشد ،تنوع بصری و سایر عوامل
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جذابی���ت میبایست به کمک فیلم بیاید ،اما این فیلم فاقد همهی
این عناصر است.
س���ؤال مهم دیگری که در این میان مط���رح میشود این است که با
چه استداللی آقای عباسیان چنین پروژهی پرهزینهای را به این تیم
و ب���ه خصوص به این کارگردان سپ���رده است .آقای رامتین لوافیپور
کدام اثر فاخر و ارزشمندی را برای سینمای انقالب تولید کرده است
ک���ه شایستهی دریافت این پروژه باش���د؟ آیا مانند سایر انتخابها و
مانند انتخاب دبیر برای جشنواره و انتخاب عوامل اجرایی جشنواره
و ...دوستیها و روابط بر این انتخاب حاکم بوده است یا شایستگی
و دغدغههای مدیریتی؟
برآین���د و خروج���ی فیل���م حاک���ی از شایستگی خاصی ب���رای فیلمساز
نیست؛ چرا که فیلم از همان اول با انتقادهای تند منتقدین روبهرو
شده است و استقبال سرد مخاطب در سالنهای مختلف ،شکست
گیش���ه را برای ای���ن فیلم پیشبین���ی میکند .پس گزینهه���ای دیگر،
مانند عالیق شخص���ی و روابط و رانتهای مدیریت���ی ،تنها گزینهای
اس���ت که در مقابل ای���ن چراها باقی میماند .ب���ه واسطهی عملکرد
مدیریت سینما ،در چند دههی گذشته ،سینمای ایران از مخاطب
خ���ود فاصلهای بسیار بعید گرفته اس���ت و بدهبستانهای مدیریتی
در ص���رف کردن هزینهی بیتالمال و حی���ف و میل کردن بودجهی
کم حوزهی سینمای کش���ور بیشک یکی از بزرگترین خیانتهایی
است که میشود به هنر انقالب روا داشت؛ اتفاقی که در سایهی عدم
شایستهساالری در سینمای ایران در حال وقوع است)*(.
حسین امیری؛ کارشناس فرهنگی و عصو هیئت تحریرهی برهان
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