


 سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
در افق 1404

با اتكال به قدرت اليزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش 
برنامه ريزی شده و مدبرانه  جمعی و در مسير تحقق آرمان ها و 
كشوری  اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بيست ساله، ايران 
است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه با هويت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان 

اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.
گی هايی خواهد  جامعه  ايرانی در افق اين چشم انداز چنين ويژ

داشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی 
خود، متكی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی، ملی و انقالبی، 
آزادی های  اجتماعی،  عدالت  دينی،  مردم ساالری  بر  كيد  تأ با 
كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنيت  مشروع، حفظ 

اجتماعی و قضايی.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوری، متكی بر 

سهم برتر منابع انسانی و سرمايه  اجتماعی در توليد ملی.
بازدارندگی  بر  مبتنی  دفاعی  سامان  با  مقتدر  و  مستقل  امن، 

همه جانبه و پيوستگی مردم و حكومت.
اجتماعی،  تأمين  غذايی،  امنيت  رفاه،  سالمت،  از  برخوردار 
فرصت های برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، 

به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان 
به  متعهد  اجتماعی،  سازگاری  و  تعاون  روحيه   انضباط،  كاری، 
انقالب و نظام اسالمی و شكوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن.

دست يافتن به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه  آسيای جنوب غربی )شامل آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه 
كيد بر جنبش نرم افزاری و توليد علم،  و كشورهای همسايه( با تأ
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه 

و رسيدن به اشتغال كامل.
الگوی  تحكيم  با  اسالم  جهان  در  مؤثر  و  فعال  الهام بخش، 
كارآمد، جامعه  اخالقی، نوانديشی و  مردم ساالری دينی، توسعه  
پويايی فكری و اجتماعی، تأثيرگذار بر همگرايی اسالمی و منطقه ای 

بر اساس تعاليم اسالمی و انديشه های امام خمينی )ره(.
عزت،  اصول  اساس  بر  جهان  با  مؤثر  و  سازنده  تعامل  دارای 

حكمت و مصلحت.
و  توسعه  برنامه های  تصويب  و  تدوين  تهيه،  در  مالحظه: 
بودجه های ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص های 
كالن آن ها از قبيل نرخ سرمايه گذاری، درآمد سرانه، توليد  كمی 
كاهش فاصله  درآمد ميان  ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، 
دهك های باال و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش 
امنيتی، بايد متناسب با سياست های  و توانايی های دفاعی و 
گردد و اين  توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين 

سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.
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سیاسی

بین الملل

اقتصادی

ونده انتخابات پر

فرهنگی

سخن نخست

دفاع مقدس و گفتمان مقاومت

ك���ردن خاطرات فرماندهان و  رواي���ت از دفاع مقدس و بازگو 
رزمندگ���ان و البته پشتيبانان آن���ان در خانه ها همواره يكی از 
تكالي���ف و دغدغه های عالقه مندان به اي���ران اسالمی بوده 
است. سالروز آزادسازی خرمشه���ر به عنوان يكی از روزهای 
اصل���ی جن���گ 8 سال���ه، بهان���ه خوبی اس���ت ت���ا روايت های 
مختلف���ی از آن روزه���ای تل���خ و شيري���ن ببيني���م و بشنويم و 

بخوانيم.

كه رسانه ها ب���رای زنده نگ���ه داشتن و  سخ���ن اين جا اس���ت 
درس گرفتن از 8 سال تاريخ يک ملت عظيم بايد چه كنند و 

در ازای آن چه دستاوردهايی شامل ما می شود؟

ايجاد يك حرك���ت عظيم، الهام بخش و برانگيزاننده در زمينه 
ادبي���ات مقاومت و انقالب اسالم���ی و هم چنين جلوگيری از 
به ثمر نشست���ن خواست برخی جريان ه���ای معاند انقالب 
اسالمی در جهت انزوای مفاهيم و حقايق انقالب اسالمی، 
گ���ی مهم و شاخص فعاليت ه���ای اين حوزه است. در  دو ويژ

قبال اين عمل نيز كشور از ادبيات وارداتی بی نياز می شود.

ك���ه روزه���ای دف���اع را نديده  نس���ل س���وم و چه���ارم انقالب 
است، ب���ه دنبال محصوالت فرهنگی - رسان���ه ای جذاب در 
كتاب، فيل���م، مستند، پويانمايی و حتی  قالب های مختلف 
ب���ازی رايانه ای است. بايد بتوان حركتی درخور دفاع مقدس 
ب���رای زنده نگ���ه داشت���ن درس ه���ا و عبرت های آن رق���م زد و 
كليشه ای و  تجربي���ات دفاع مقدس را ب���ه دور از قالب ه���ای 
كرد، هم چنان كه حضور  تشريفاتی در متن زندگی مردم وارد 
كه به  آن در زندگی بسي���اری از مردم ملموس است. مردمی 
گفتمان »مقاومت« در  دنبال همان فرهن���گ دفاع مقدس، 
كرده اند و با اعتماد  براب���ر دشمنان زياده خواه را پيشه خ���ود 
به وعده اله���ی به سربلندی از آزماي���ش تاريخی اميدوارند و 
می دانند كه تنها راه پيشرفت، مقاومت است؛ همان گونه كه 
مقاوم���ت در 8 سال دفاع از ميهن پرافتخارمان نتيجه بخش 
كه زير بار ظلم  كرد  بود و كشور با تقديم فرزندان خود اثبات 
گفتمان سازش  گر در آن زمان نيز  كه ا نخواهد رفت. چه بسا 
كشور عزت خود را از دست می داد،  انتخاب می شد، نه تنها 
بلكه اث���ری از پيشرفت ه���ای ايران اسالمی دي���ده نمی شد. 
كه بيگانه راضی به پيشرفت آنان  ملت ايران مطمئن است 

نيست.

الزم به ذكر است كه با توجه به شدت گرفتن بيداری اسالمی 
در اي���ن دوره زمان���ی، الزم اس���ت آث���ار فاخر دف���اع مقدس ما 
كت���اب و مستند به زبان های  گون فيلم و  گونا در قالب ه���ای 
خارج���ی ترجمه شود تا ساير ملل نيز از تجربيات ملت ايران 
كمك���ی باشد به  گفتم���ان »مقاومت«  به���ره برند ت���ا تروي���ج 

برچيده شدن ظلم در جهان.

قاسم صفايی نژاد

15

7
18

11

27 2614

12

9

خبرهای  پیامکی ...  6  
7 کمیت دینی«؟!   کمیت ملی« و »حا تضاد »حا

 3 نتیجه راهبردی دستگیری 
9 شبکه اطالعاتی کوروش احمدی در ایران  

10 خبرهای  پیامکی ...   
11 کس نت قدرت هسته ای ایران را افزایش داد   استا

12 سوریه از فاز نظامی تا راه حل سیاسی  
13 4 تحول فنی مهم برنامه هسته ای ایران در گزارش می 2013  
14 آمانو خواهان دسترسی به پارچین بدون هیچ تعهدی است 

16 پاسخ به شبهاتی که شورای نگهبان را نشانه رفته اند 
 »دیپلماسی دیجیتالی«؛ حربه جدید کانادا 

17 برای احیای »جنبش سبز« در انتخابات 13۹۲ 
18 انتخابات و پروژه  براندازی در ایران  
18 حمایت از تولید ملی در راهبرد اقتصادی نامزدها 

22 خبرهای  پیامکی ...   
23 بررسی رویکرد انقباضی در قانون بودجه 1392 
24 نقش مردم و دولت در حماسه    سیاسی و اقتصادی 

26 خبرهای  پیامکی ...   
27 راهبردی نو برای رفع مشکالت زنان  

 برجسته سازی نقش »زنان« 
29 در جنبش های نوین اجتماعی  



هرگاه فقيه بخواهد 
اعمال واليت 

كند، طبيعی است 
كه هرگز به طور 

 
ً
مستقيم و شخصا

به اين كار مبادرت 
نخواهد ورزيد، 

بلكه آن واليتی را 
كه دارد از طريق 

مردم و به وسيله  
آحاد ملت اعمال 

خواهد كرد و 
بدين وسيله 

كميت ملی  حا
تأييد خواهد شد.

خبرهای  پیامکی ...

بره���ان؛ در قان���ون اساس���ی جمه���ورى اسالم���ی ای���ران، تعبی���ر 
کمیت ملت و  کمیت ملی در عنوان فصل پنجم با عنوان»حق حا حا

قواى ناشی از آن « آمده است.
که نخستین اص���ل این فصل  اص���ل پنجاه وشش���م قانون اساس���ی، 

است، مقرر می دارد:
کمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان  »حا
کم ساخته اس���ت. هیچ کس  را ب���ر سرنوش���ت اجتماعی خوی���ش حا
کند یا در خدمت منافع  نمی توان���د این حق اله���ی را از انسان سلب 
که  گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی  فرد یا 

در اصول بعد می آید اعمال می کند.«
كميت ملی تفسير حق حا

کرات نیز این  کمیت ملت، چنان که در مش���روح مذا در تفسی���ر حق حا
تفاوت برداشت، مشاهده می شود که دیدگاه های مختلفی وجود دارد.

كميت ملی يعنی نظارت مردم بر جامعه و حكومت  1. حا
که برخی حق ملت را به صورت  در پرت���و این تفسیر و برداشت است 
نسب���ی و محدود، تنها در مواردى از قبیل حق امر به معروف و نهی 

از منکرو حق همه پرسی و حق دفاع عمومی قابل قبول می دانند.
كميت ملی يعنی اتكای امور كشور بر آرای عمومی 2. حا

کمیت ملی را چیزى جز مفهوم  در پرتو این تفسیر بعضی مفهوم حا
کش���ور را متکی به آرای عمومی  که امور  اص���ل ششم قانون اساسی، 

می کند، نمی دانند. 
كميت ملی يعنی اعمال واليت حقه  الهيه توسط مردم 3. حا

که در طی اصل هاى سوم  کمیت مل���ی به این معنا چیزى است  حا
)بن���د هشت���م( و پنجم و شش���م و هشتم قانون اساس���ی آمده است 
گانه نیس���ت. در پرتو  و نی���ازى به ذک���ر آن به صورت ی���ک اصل جدا
کمیت خدا  کمیت ملی به مفهوم���ی در طول حا چنی���ن نگرشی، حا
ک���ه هرگاه فقیه بخواهد  و والیت فقی���ه تفسیر می شود. بدین ترتیب 
که هرگز به طور مستقیم و شخصًا  کند، طبیعی است  اعمال والی���ت 
ک���ه دارد از  ک���ار مبادرت نخواه���د ورزید، بلک���ه آن والیتی را  ب���ه این 
کرد و بدین وسیله  طریق مردم و به وسیله  آحاد ملت اعمال خواهد 

کمیت ملی تأیید خواهد شد. حا
كميت ملی يعنی مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود 4. حا

کمیت مل���ی ح���ق قانون گذارى نیس���ت، بلک���ه همان حق  ح���ق حا
که خدا بر اس���اس اختیار فطرى و  تعیی���ن سرنوشت عمومی اس���ت 
گروه���ی از خبرگان  که  تکوین���ی انسان ب���ه او داده است. همان طور 

گفته اند. کمیت  قانون اساسی در تفسیر حق حا
كميت ملی يعنی استقالل و نفی سلطه  خارجی 5. حا

کمیت مل���ی را در رابط���ه با نفی سلط���ه  خارجی  برخ���ی هم ح���ق حا
که هیچ ف���رد و دولتی  گرفته اند؛ ب���ه این معنی  ل  و م���الزم ب���ا استقال
نمی توان���د به جاى ای���ن ملت تصمیم بگیرد، چنان ک���ه هر ملتی در 
که خود  رابط���ه با ملل دیگر ح���ق دارد سرنوشت خوی���ش را آن گونه 

کند. صالح می داند بدون دخالت دیگر دولت ها تعیین 
كه ملت در حوزه  منطقه   كميت ملی يعنی همان اختياراتی  6. حا

مباحات شرعی دارد
از ای���ن نگ���اه، حق انتخاب نسبت به مصادی���ق و منطقه هاى آزاد و 
ع معن���ی معقول و شرعی پیدا می کن���د. در احکام وکلیات  مب���اح شر
کمیت نمود؛ ولی  کرد و اعمال حا ک���ه نمی توان تخلف  شرعی است 
کلی شرعی،  کیفیت اج���راى قواعد  در دای���ره  مباح���ات و مصادیق و 
می ت���وان از طریق شوراها و انجمن ه���ا و نظایر آن اظهار نظر نمود و 

گزارد. کرد و با توافق به مرحله  اجرا  مقرراتی را وضع 
كمي���ت ب���ر اس���اس برتری های  كمي���ت مل���ی يعن���ی نف���ی حا 7. حا

ک های موهوم گروهی، نژادی و ديگر مال خانوادگی، 
کمیت ب���ر این اساس  از نگ���اه آیت اهلل شهید دکت���ر بهشتی، حق حا
ک���ه آیا در جامعه  بش���رى، فردى، خان���واده اى و  ح شده است  مط���ر

گروهی بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟
كمي���ت مل���ی يعن���ی ح���ق و صالحي���ت ذات���ی مل���ت ب���رای  8. حا

قانون گذاری و اجرا
در نظام ه���ای غیردین���ی و ن���زد برخ���ی ناآشنایان با فرهن���گ اسالمی و 
کمیت  کمیت الهی بر جامعه ندارند، حق حا کسانی که اعتقادی به حا
معن���ی دیگری نی���ز دارد و آن حق قانون گ���ذارى و اجرای قانون توسط 

اگر عنوان »جمهوری اسالمی« بیانگر ماهیت نظام باشد، اسالمیت محتوا است و ظرف این محتوا نیز با تعبیر 
جمهوریت و در قالب آن بیان شده است. نظام جمهوری بیانگر نوعی حاکمیت سیاسی است که در آن مردم نقش 

تعیین کننده و حاکمانه دارند و با دست خویش سرنوشت خویش را رقم می زنند که از این واقعیت با تعبیر »حاکمیت 
ملی« یاد می شود.

اسام���ی هشت نفر احراز صالحیت شده  ©
انتخابات ریاست جمهوری، رسمًا اعالم 
ش���د؛ سعی���د جلیل���ی، غالمعل���ی ح���داد 
عادل، محسن رضایی، حسن روحانی، 
غرض���ی،  محم���د  ع���ارف،  محمدرض���ا 
کبر والیتی  محمدباق���ر قالیب���اف و علی ا
توسط شورای نگهبان، احراز صالحیت 

شدند.

کش���ور پس از پای���ان جلسه هیأت  © وزیر 
اجرایی مرکزی انتخابات: برای برگزاری 
انتخاب���ات 1040 هی���أت اجرای���ی شامل 
421 هی���أت در شهرست���ان و 619 هیأت 
اجرایی بخش فراهم شده است و بیش 
از 66 ه���زار شعب���ه اخ���ذ رأی در داخ���ل 
ج از  کشور و 285 شعبه اخذ رأی در خار

کشور آماده می شوند.

آی���ت اهلل آملی الریجانی: شورای نگهبان  ©
کاندیداها  فصل الخطاب اس���ت؛ تم���ام 
باید ب���ا تأسی به قانون نسب���ت به اعالم 
نتیجه بررسی صالحیت ها از سوی مرجع 
قانونی آن، یعنی شورای نگهبان تمکین 
کالن انتخاباتی خالف  کنند؛ هزینه های 

اخالق انسانی و دین مداری است.

سخنگ���وی وزارت ام���ور خارجه ب���ا ابراز  ©
تأس���ف نسب���ت ب���ه هتک حرم���ت عالم 
گف���ت: تنه���ا راه حل  برجست���ه بحری���ن، 
برون رف���ت از بحران بحری���ن بهره گیری 
از روش ه���ای سیاسی و توجه جدی به 
کشور و جامه عمل  خواست مردم ای���ن 
پوشاندن ب���ه مطالبات آن���ان در ایجاد 

اصالحات و رعایت عدالت است.

وزارت اطالع���ات: دو جاس���وس مع���دوم  ©
در روز یکشنبه »به میزان قابل توجهی، 
اطالع���ات هدایت ش���ده مورد نظ���ر را به 
دشمنان ملت ایران تزریق کرده بودند«.

کاندیداه���ای احراز صالحیت  © کنش  »وا
تشخی���ص  از  سعیدی کی���ا:  نش���ده«// 
می کن���م/  تبعی���ت  نگهب���ان  ش���ورای 
جهانگی���ری: هاشم���ی هی���چ اعتراض���ی 

نمی کن���د/ مشای���ی: رد صالحیت خود 
را از طری���ق رهب���ری پیگی���ری می کنم/ 
کان���ی: ب���ا تشک���ر از ش���ورای نگهبان از  زا

حدادعادل و جلیلی حمایت می کنم.

کدخدایی: ش���ورای نگهبان  © عباسعل���ی 
ترسی از رد صالحیت قانون شکنان ندارد؛ 
کاندیداها باید توانایی های جسمی الزم 
گر ف���ردی فقط قادر به  را داشت���ه باشند؛ ا
انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی 
که نمی تواند تأیی���د شود/ شورای  است 
گروه ها و  نگهب���ان تح���ت تأثی���ر اح���زاب، 

جریان های سیاسی قرار نمی گیرد.

سعید جلیلی در جمع اعضای ستادهای  ©
دانشجوی���ی خود: ام���روز ماشین دولت 
»مقاوم���ت«  اس���ت؛  نات���وان  و  ضعی���ف 
کشور م���ا »پیشرفت« به  می تواند ب���رای 
گفتمان  هم���راه آورد؛ دولت آین���ده باید 
و  قان���ون  قال���ب  در  را  اسالم���ی  انق���الب 

چشم انداز درآورده و به نتیجه برساند.

سخنگ���وی وزارت خارج���ه در نشس���ت  ©
و  ای���ران  بی���ن  ک���رات  مذا خب���ری: 
آژان���س، ج���دی و فن���ی اس���ت و از نظ���ر 
اشت���ون  نیس���ت؛  شکست خ���ورده  م���ا 
ک���ره با جلیل���ی قرار نب���ود جواب  در مذا
پیشنهاد م���ا را بدهد بلک���ه توضیحاتی 
 5+1 اعض���ای  نظ���رات  خص���وص  در  را 
کرد؛ 1+5 انتظ���ار دارد ایران فراتر از  ارائه 

کند. تعهدات خود همکاری 

ابراهیم رزاقی در »پایش«: مگر می شود  ©
ک���ه م���ا می خواهی���م  700 نف���ر بگوین���د 
نش���ان  ای���ن  شوی���م  رئیس جمه���ور 
ک���ار نقص دارد؛  که یک جای  می ده���د 
که ریخت و پاش می کنند  کاندیداهای���ی 
در حقیق���ت مغ���ازه بازکرده ان���د ت���ا بعد 
از رئیس جمه���ور ش���دن به نح���وی این 

هزینه ها به آن ها برگردد.

انتش���ار  © ب���ا  باقری لنکران���ی  کام���ران 
کناره گیری خود از انتخابات  بیانیه ای، 
کرد؛ »این  را ب���ه نفع سعید جلیلی اعالم 

گفتمان  حمایت برای دفاع یکپارچه از 
انقالب اسالمی است و برای ایشان دعا 
می کنم تا انشاهلل همواره در خط اصیل 
باقی بمانند و بتوانند خدمتگزار خوبی 
برای این مردم مؤمن و نجیب باشند«.

یازدهمی���ن دادگ���اه متهم���ان کهریزک-  ©
کامرانی، پدر یک���ی از قربانیان: در آخرین 
آن،  و  افت���اد  جدی���دی  اتف���اق  جلس���ه 
»اظهار ندامت متهمان ردیف اول و دوم 
گذش���ت 11 جلسه بود  پرون���ده« پ���س از 
که این اظهار ندامت نسبت به »محمِد 
من« پررنگ تر بود؛ طبق قانون 7 تا 10 روز 

دیگر رأی نهایی صادر می شود.

عل���ی الریجانی در جلسه علنی مجلس:  ©
فت���ح خرمشه���ر زلزله سیاس���ی در جبهه 
متحدان غربی و عربی دشمن انداخت؛ 
بی���داری اسالمی نتیجه مجاهدت های 
شه���دای دف���اع مق���دس اس���ت؛ رفت���ار 
شنی���ع آل خلیف���ه در حمل���ه ب���ه من���زل 
ب���رای  قاس���م،  عیس���ی  شی���خ  آی���ت اهلل 

مسلمانان قابل تحمل نیست.

جنب���ش  © نماین���ده  ابوشری���ف«،  »ناص���ر 
گفت وگو  جه���اد فلسطی���ن در ای���ران در 
با »نسی���م«، اخبار منتش���ره در خصوص 
تخریب مقبره »فتحی شقاقی«، بنیانگذار 
گفت: این  ک���رد و  این جنبش را تکذیب 
اخبار توس���ط تروریست ها برای تضعیف 

مقاومت در سوریه منتشر شده است.

دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراها  ©
کسانی ک���ه  »نسی���م«:  ب���ا  گفت وگ���و  در 
صالحیت ش���ان توس���ط هی���أت نظارت 
تأیی���د نش���ده، چه���ار روز فرص���ت دارند 
کنن���د؛ 12 خرداد  شکایت خ���ود را اعالم 
نتیجه شکایات اعالم می شود؛1520 نفر 

در تهران تأیید صالحیت شدند.

گر سعید جلیلی  © حدادعادل در اه���واز: ا
به ائت���الف بپیوندن���د، تصمیمات چهار 
نف���ره، اتخاذ و ی���ک نف���ر وارد انتخابات 
دلی���ل  ب���ه  هاشم���ی  آق���ای  می ش���ود؛ 
سالخوردگی رد صالحیت  شده، زیرا یکی 
از معیاره���ای شورای نگهب���ان، توانایی 
که توان  گفت���ه بود  اف���راد است و ایشان 

کشور را ندارد. اداره 

تزریق اطالعات به دشمنان 
ملت ایران توسط دو 
جاسوس معدوم

محکومیت شدید هتک 
حرمت بیت آیت اهلل عیسی 
قاسم

هزینه های کالن انتخاباتی 
خالف اخالق انسانی و 
دین مداری است

برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری با ۶۶ هزار شعبه 
اخذ رای

تأملی بر تعامل مردم و رهبری در نظام سیاسی اسالم؛

تضاد »حاکمیت ملی« و »حاکمیت دینی«؟!

 4 خرداد 1392
 شماره 10

 4 خرداد 1392
 شماره 10
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کمی���ت ملی هرگاه  م���ردم است. طرف���داران این نگ���رش، به مفهوم حا
نهادهای دین���ی نظام را مورد تهاجم قرار می دهن���د، آن ها را در مقابل 
کمیت در نگرش  کمیت ملی قرار می دهند. چنین معنایی از حق حا حا

اسالمی نوعی شرک است که به شدت مورد نکوهش و منع است.
که بگذریم، ب���ه نظر می رسد هم���ه  دیدگاه های  از ای���ن معنای اخی���ر 
کمیت  ح ش���ده در هنگ���ام تدوین قانون اساسی به ُبع���دی از حا مطر
ملی اشاره دارند و از این رو، هرچند هیچ کدام تمام واقعیت را منعکس 
کمیت ملی هستند.  گیر حا نمی کنند، اما همگی با هم بیانگر مفهوم فرا
کمیت ملی مانع انحصارطلبی گروهی و استبداد فردی است .  حق حا
که نظام اسالمی را بر می گزینند  بر اساس این حق، این مردم هستند 
کمان  و به آن جنبه  عملی و اجرایی می دهند و بدون گزینش آن ها حا
دینی هرچند منصوب از طرف دین هستند، مبادرت به الزامات دینی 
و حکومتی نمی کنند.این مردم هستند که مجری قانون شناس دینی، 
کارشناسان  یعنی همان فقیه و رهبر را از طریق مکانیزم های دینی و 
خ���ود شناسایی می کنند و ب���ر می گزینند. در پرتو این اص���ل و در یک 
جمله، اداره  کشور به دست مردم و بر اساس رهنمودهای دین است.

كميت ملی مبنای حا
کمیت ملت همانا »آزادی و اختیار تکوینی« انسان است که از  مبنای حا
سنت های الهی است و مبنای مسئولیت انسان به شمار می رود. خداوند 
ک����ه انسان خود سرنوش����ت خویش را رقم زن����د و خداوند  خواست����ه است 
کمیت تکوینی رقم می زند  سرنوش����ت هر قوم و ملتی را ب����ر اساس این حا
و سع����ادت و شق����اوت انسان ها به واسط����ه  اراده  انتخاب گ����ر آن ها شکل 
کم است،  می گی����رد. 1. در واق����ع هرچند قضا و قدر اله����ی بر همه  جهان حا
ام����ا قضای الهی نافی اختیار انسان نیست، بلک����ه انسان به حکم قضا و 
کم بر سرنوشت خویش است تا سزاوار بهره مندی  قدر حتمی خداوند حا
از پیامده����ای رفتار خویش باش����د. 2. مسئولیت اعمال خ����ود را بر عهده 
داشته باشد. 3. به هر حال اوست که می تواند هر نوع مسیری را در زندگی 
که از وحی  که خداوند از او خواسته است  انتخاب نماید.4. در عین حال 

و هدایت ویژه  الهی پیروی کند. 5. و از خداوند و رسول او اطاعت نماید.
کمی���ت تکوینی خداوند ب���ر جهان و  بنابرای���ن هرچن���د بر مبنای حا
که حق تشریع و قانون گ���ذاری و حکومت دارد  انس���ان، تنها اوست 
کمیت او سر  و انس���ان حق ن���دارد از اوامر و نواهی الهی خداوند و حا
ب���از زند؛ در عین ح���ال برای خدشه دار نشدن فلسف���ه  اختیار آدمی، 
کم شده است. بنابراین  انسان از سوی خدا بر سرنوشت خویش حا
کم���ان و نه هیچ مق���ام و جایگاه دیگ���ری نمی توانند  حکوم���ت و حا
ای���ن حق الهی را از انسان سلب نمایند. از این رو، حکومت در نظام 
که معمواًل مقابل حکومت مشروطه   اسالمی ایران، جمهوری است 

سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری اطالق می شود.
کمی���ت انسان ها ب���ر سرنوش���ت خود به  که حا البت���ه بای���د دانس���ت 
معنای اعمال مستقیم همه  نظرات در ظرف اجتماع نیست که این 
ام���ر امکان پذیر نمی باشد و حکوم���ت دموکراسی به معنی حکومت 
مستقیم و بدون واسطه  مردم صرفًا جنبه  فرضی و نظری دارد؛ زیرا 
حکوم���ت مستقیم مردم یا به تعبیری دیگ���ر »دموکراسی محض« از 
که حتی در دولت ه���ای شهرهای یونان  �   پدیده های ن���ادری است 
ک���ه خاستگ���اه آن شناخته شده نیز  �  کم دیده می ش���ود. 2. از این رو، 
آن چه امروز به دموکراسی مشهور شده نوع خاصی از حکومت است 
که افراد واج���د شرایط جامعه اعضای قوه  مقنن���ه را آزادانه انتخاب 

کارگزاران خود می پردازند. گزینش  می کنند. 3. یا به 
کمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جلوه های حا

قان���ون اساس���ی جمه���وری اسالمی ای���ران در اصول متع���ددی این 
که نظام سیاس���ی در ای���ران بر مبنای  گنجانی���ده اس���ت  واقعی���ت را 
گرفته اس���ت و اداره می شود،  کمیت جمهور شکل  جمهوری���ت و حا
از جمله در اصل اول آمده است: »حکومت ایران جمهورى اسالمی 
که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و  است 
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شبکه اطالعاتی کوروش احمدی در ایران

ب���ا  مرتب���ط  جاس���وس  دو  اع���دام  هست���ه ای؛  اي���ران 
سرویس ه���ای اطالعات���ی موس���اد و سی���ا در ای���ران از دی���د 
که عمر عملیات  کارشناسان نشان دهنده آن است  برخ���ی 
جم���ع آوری اطالعات از ایران به روش سنتی در حال به سر 

آمدن است.
دو جاس���وس مرتب���ط ب���ا موساد و سی���ا صب���ح روز یکشنبه 

گذشته در ایران به دار مجازات آویخته شدند.
کرد  وزارت اطالع���ات غروب روز یکشنب���ه در بیانیه ای اعالم 
کز  که ای���ن دو جاسوس در حال جم���ع آوری اطالعات از مرا
کش���ور بوده اند  ج از  حس���اس در ای���ران و ارس���ال آن به خار
ام���ا در میان���ه راه در ت���ور اطالعات���ی نیروهای امنیت���ی ایران 
گرفت���ار ش���ده و از مقطعی به بعد عماًل چی���زی جز اطالعات 
کنش���ی از جانب  نادرس���ت منتقل نکرده ان���د. هنوز هیچ وا
صهیونیست ه���ا ب���ه ای���ن خب���ر منتش���ر نش���ده، ام���ا برخی 
کیس  کارشناس���ان ح���دس می زنن���د ضرب���ه خ���وردن ای���ن 
احتم���ااًل چند نتیجه مهم در حوزه تقابل اطالعاتی ایران و 

اسرائیل خواهد داشت.
1. احتمااًل جمع آوری اطالعات از طریق منابع انسانی هر چه 
بیشتر ناامن خواهد شد. اسرائیلی ها پس از ضربه خوردن 
پی در پ���ی شبکه ه���ا و منابعش���ان در ایران )مسأل���ه ترور و 
دانشمندان هسته ای و...( احتمااًل تا حدود زیادی متوجه 
که اعتماد به منابع انسانی در داخل ایران بسیار  شده اند 
احمقانه است چرا که تقریبًا در همه موارد این منابع در تور 
اطالعاتی نظام جمهوری اسالمی ق���رار داشته اند و اشراف 
نظام به شبکه های جمع آوری سرویس ها به گونه ای است 
ک���ه عماًل احتمال این که اطالع���ات صحیحی از این ناحیه 

منتقل شود بسیار پایین است.
که پس از یک دوره پهن شدن  2. دومین مسأله این است 
توره���ای جاسوسی اسرائیل در ایران – که فتنه 1388 به 
کنون این ت���ور در حال جمع  کرد - ا ش���دت آن را تقوی���ت 
کمک  شدن اس���ت و اسرائیلی ها مجبور خواهن���د بود با 
آمریک���ا عملی���ات جمع آوری در ای���ران را از ح���وزه انسانی 

ج و به سمت حوزه های فنی سوق بدهند. خار
که ت���وان اطالعاتی ای���ران برای  3. مسأل���ه س���وم این است 
کنون به  ضرب���ه زدن به شبکه ه���ای جاسوسی اسرائی���ل ا
توان���ی بی بدیل در منطق���ه تبدیل شده اس���ت. به دلیل 
مواجهه پی در پی ایران با اسرائیل در پروژه های امنیتی 
مهارتی که ایران در کشف و خنثی سازی این پروژه ها پیدا 
کرده تقریب���ًا در منطقه بی بدیل است. ای���ن امر احتمااًل 
که  موج���ب خواه���د شد برخ���ی کشورهای دیگ���ر منطقه 
درگیر نبرد اطالعاتی با اسرائیل هستند خواهان همکاری 
ب���ا ای���ران در این ح���وزه و دریاف���ت تجربی���ات آن باشند. 
خ بدهد یک  گ���ر چنین اتفاق���ی ر کارشناس���ان می گویند ا
گست���رده علیه اسرائیل در منطقه  جبهه اطالعاتی بسیار 

گشوده خواهد شد.

اعدام دو جاسوس مرتبط با سرویس های اطالعاتی موساد و سیا در ایران از دید برخی کارشناسان 
نشان دهنده آن است که عمر عملیات جمع آوری اطالعات از ایران به روش سنتی در حال به سر آمدن است.

عدل ق���رآن، در پی انقالب اسالمِی پیروزمن���د خود به رهبرى مرجع 
عالی قدرتقلی���د آیت اهلل العظمی امام خمین���ی، در همه پرسی دهم 
و یازده���م فروردین م���اه 1358 هج���رى شمس���ی برابر ب���ا اول و دوم 
کثری���ت 98/2 درصد  جم���ادى االول سال 1399 هج���رى قمرى، با ا

که حق راى داشتند به آن راى مثبت داد.« کسانی  کلیه  
ب���ه این ترتیب شکل گیری نظ���ام اسالمی ایران به ط���ور کم سابقه ای 
که از درون دین جوشیده است؛  مبتنی بر اراده  ملی است، واقعیتی 
زی���را همان طور که در مقدمه  قانون اساسی آمده است: »حکومت از 

دیدگاه اسالم برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گرى گروهی یا فردى 
که  نیست، بلکه تبلور آرمان سیاس���ی ملتی هم کیش و هم فکر است 
به خ���ود سامان می دهد تا در روند تحول فک���رى و عقیدتی راه خود 
کنون بر  را ب���ه سوى هدف نهایی و حرک���ت به سوى اهلل بگشاید... و ا
کند.  که با موازین اسالمی جامعه  نمونه »اسوه « خود را بنا آن اس���ت 
ک���ه زمینه هاى  ب���ر چنین پای���ه اى، رسالت قان���ون اساسی این است 
اعتقادى نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن، 

انسان، با ارزش هاى واال و جهان شمول اسالمی پرورش یابد.«
دو مکانی���زم مه���م قان���ون اساس���ی و دو جلوه  اساسی ب���رای اعمال 
که عبارتند  کمی���ت ملی را می توان در اصول ششم و هفتم یافت  حا
کشور و  کشور به اتکای آرای عمومی و تصمیم گیری در  از: اداره  امور 
اداره  امور بر اساس شورا. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: 
کشور باید به اتکای آرای عمومی  »در جمهوری اسالمی ایران، امور 
انتخ���اب رئیس جمهور،نمایندگ���ان  انتخاب���ات،  راه  از  اداره ش���ود؛ 
مجل���س ش���ورای اسالمی، اعض���ای شوراه���ا و نظایر این ها ی���ا از راه 
همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.« 

کریم: مطابق اصل هفتم: »طبق دستور قرآن 
»و امره���م ش���وری بینه���م« و»شاوره���م فی االمر« شوراه���ا، مجلس 
ش���ورای اسالمی، شورای است���ان، شهرستان، شه���ر، محل، بخش، 
کشورند.  روست���ا و نظای���ر این ها از ارک���ان تصمیم گیری و اداره  ام���ور 
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون 

و قوانین ناشی از آن معین می کند.«
ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.

دكتر محمدرضا باقرزاده �
عضو هیأت علمی مؤسسه  آموزشی - پژوهشی امام خمینی )رحمت اهلل علیه(

اسرائيلی ها پس 
از ضربه خوردن 

پی در پی شبكه ها 
و منابعشان در 

ايران )مسأله ترور 
و دانشمندان 
هسته ای و...( 

 تا حدود 
ً
احتماال

زيادی متوجه 
شده اند كه اعتماد 
به منابع انسانی در 

داخل ايران بسيار 
احمقانه است چرا 

 در همه 
ً
كه تقريبا

موارد اين منابع در 
تور اطالعاتی نظام 
جمهوری اسالمی 

قرار داشته اند.

كميت ملی  حق حا
مانع انحصارطلبی 
گروهی و استبداد 
فردی است . بر 
اساس اين حق، 
اين مردم هستند 
كه نظام اسالمی 
را بر می گزينند و به 
آن جنبه  عملی و 
اجرايی می دهند و 
بدون گزينش آن ها 
كمان دينی  حا
هرچند منصوب از 
طرف دين هستند، 
مبادرت به الزامات 
دينی و حكومتی 
نمی كنند.
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حمله آل خلیفه به منزل رهبر شیعیان  ©
بحرین/ ه���زاران بحرینی ای���ن اقدام را 
کردن���د؛ مع���اون عرب���ی وزارت  محک���وم 
خارجه ایران: حکومت منامه وارد خط 
قرم���ز جهان اسالم و تشی���ع شده و باید 
کنشی غیرقاب���ل انتظار باشد؛  منتظ���ر وا
حزب اهلل لبنان: این اقدام، تجاوز آشکار 

به حرمت های دینی است.

کردند؛ میزان  © مقامات آمریکایی اع���الم 
تلفات طوفان در ایال���ت »اوکالهاما« به 

کشته افزایش یافته است.  91

خب���ری  © شبک���ه  نظرسنج���ی  نتای���ج 
کس نی���وز« نشان می ده���د که بیش از  »فا
68 درصد از مردم آمریکا با هرگونه دخالت 
دول���ت اوبام���ا در بحران سوری���ه مخالف و 
خواهان پای���ان دادن کمک این کشور به 
گروه های مسلح مخالف بشار اسد هستند.

معاون وزیر اطالع رسانی سوریه: دمشق  ©
با انهدام خودروی زرهی اسرائیل نشان 
داد که در مقابل هرگونه تجاوزی جدیت 
دارد، ارتش آمادگی پاسخ به هر تهدیدی 
کنون تغییر  را دارد و قواع���د ب���ازی را هم ا
داده اس���ت؛ تسلیحات بازدارنده سوریه 

در مقابل اسرائیل آماده است.

دبیرکل ح���زب امت اسالم���ی عربستان:  ©
زندان���ی سیاس���ی در  ه���زار  از 30  بی���ش 
زندان های رژیم آل سعود به سر می برند؛ 
آزادی  ب���رای  عربست���ان  در  اعتراض ه���ا 
زندانیان سیاس���ی و از آن جمله آیت اهلل 

»شیخ نمر« هم چنان ادامه دارد.

نوش���ت:  © گزارش���ی  در  ت���ودی«  »راش���ا 
مظن���ون  تسارنای���ف«،  »تیمورلن���گ 
انفجاره���ا در مسابقه دوی ماراتون شهر 
»بوست���ون«، پ���س از بازجوی���ی توس���ط 
نیروهای پلیس فدرال آمریکا کشته شد.

در  © ای���ران  گ���ر  ا روسی���ه:  خارج���ه  وزی���ر 
تح���والت سوری���ه ب���ه شک���ل ملموس���ی 
کنفرانس  تأثیرگذار اس���ت پس بای���د در 

بین المللی »ژنو2« شرکت کند.

رئیس جریان »الم���رده« لبنان امروز در  ©
ک���رد؛ ه���دف از جنگ  کی���د  سخنان���ی تأ
ک���ه علی���ه سوریه ب���ه راه افتاده  جهانی 
اس���ت، ضرب���ه زدن به مقاوم���ت است؛ 
از مقاوم���ت و  از سوری���ه، دف���اع  دف���اع 

ایستادگی در برابر اسرائیل است.

بشار اسد در گفت وگو با روزنامه آرژانتینی  ©
»کالرین«: هیچ نیرویی از سپاه ایران و یا 
ح���زب اهلل لبنان در سوری���ه وجود ندارد؛ 
غ���رب از موض���وع »استف���اده سالح های 
شیمیای���ی« ب���رای مداخل���ه در سوری���ه 
کنفران���س سیاسی،  استف���اده می کن���د؛ 

تروریست ها را متوقف نمی کند.

خبرگزاری »رویت���رز« به نقل از یک مقام  ©
گزارش داد،  پاریس برای  دول���ت فرانسه 
حمایت از تالش های انگلیس در زمینه 
ق���رار دادن نام شاخ���ه نظامی حزب اهلل 
لبنان در لیست تروریستی اتحادیه اروپا 

کامل دارد. آمادگی 

گ���زارش دادن���د،  © گ���اه در مص���ر  مناب���ع آ
کش���ور در  گروه���ی از حقوق  دان���ان ای���ن 
کره با دولت برای لغو معاهده  حال مذا
»کم���پ دیوی���د« ب���ا رژی���م صهیونیستی 
هستن���د؛ حقوق دان���ان، ای���ن معاه���ده 
کشور در  و ع���دم وجود نظامی���ان ای���ن 
گروه های  صح���رای سینا را باعث رش���د 

تررویستی در این منطقه می دانند

»حامد کرزای« با اعالم خبر بازنشستگی  ©
خود پس از سال 2014 گفت: اول این که 
از فعالیت سیاسی خسته شده ام و دوم 
این ک���ه نمی خواه���م روح دموکراسی در 

افغانستان را از بین ببرم.

داد:  © گ���زارش  »روسیاالی���وم«  شبک���ه 
دستپاچگی اعراب در پی پیشروی های 
ارتش سوریه در مناطق مختلف از جمله 
شه���ر استراتژی���ک »القصیر« ب���ه برگزاری 
نشس���ت فوق الع���اده اتحادی���ه ع���رب به 

درخواس���ت قط���ر ب���رای بررس���ی بحران 
سوریه منجر شد.

نشست امنیت بین الملل���ی در مسکو/  ©
1. »سرگئی شویگ���و«، وزیر دفاع روسیه: 
خط���ر  بزرگ تری���ن  حاض���ر  ح���ال  در 
جه���ان، تروریس���ت بین الملل���ی اس���ت 
کشورهای���ی مانن���د سوری���ه، مالی،  ک���ه 

افغانستان و عراق قربانی آن هستند.

نشس���ت امنیت بین الملل���ی در مسکو/  ©
2.»سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه: 
انتظ���ار م���ی رود تح���والت خاورمیان���ه و 
شم���ال آفریق���ا طوالن���ی باش���د؛ از آمریکا 
می خواهم تا برای افزایش اعتماد مسکو 
درباره سپر دفاع موشکی ناتو، همکاری 
کند؛ خواستار مبارزه با قاچاق سالح برای 

گروه های شبه نظامی هستیم.

در  © آلم���ان  اطالع���ات  سروی���س  رئی���س  
آخری���ن  اع���الم  ب���ا  محرمان���ه  نشست���ی 
ارزیابی از وضعیت سوریه، با تجدیدنظر 
ک���رد:  در پیش بینی ه���ای قبل���ی اع���الم 
ارت���ش سوریه نسب���ت به س���ال قبل در 

وضعیت باثبات تری به سر می برد.

خبرگ���زاری »رویترز« به نق���ل از دو مقام  ©
که نامشان فاش نشده  دولت انگلیس 
است، ضمن اشاره به بازداشت عاملین 
گزارش داد،  کشور  قتل سرباز ارتش این 
مقامات امنیتی در حال تحقیق درباره 
نقش داشتن شهروندان نیجریه ای در 
ای���ن حادثه هستن���د؛ دول���ت آمریکا در 

کرد. بیانیه ای این حادثه را محکوم 

وزیر خارجه لبنان: راه حل سیاسی تنها  ©
گزینه برون رف���ت از بحران سوریه است؛ 
گفت وگوی مخالفان و نمایندگان دولت 
برای پای���ان دادن به مشک���الت سوریه 
باید با کمک همه کشورها صورت گیرد.

کش���ورش در  © که  وزی���ر خارج���ه لیتوان���ی 
م���اه ژوئیه رئی���س دوره ای اتحادیه اروپا 
خواهد ش���د خطاب به مسئ���والن رژیم 
کااله���ای اسرائیلی  گفت:  صهیونیستی 
کام���ل مواجه ان���د؛ این  ب���ا خطر تحری���م 
موضوع ممکن است این هفته در جلسه 
ح شود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطر

خبرهای  پیامکی ...

»بارزاشكا« بر 
اين باور است 

كه توانايی ايران 
در راه اندازی 

موفق تجهيزات 
جديد »به تعويق 

نيفتاد« و معتقد 
است كه »ظرفيت 

غنی سازی 
اورانيوم ايران 

افزايش يافت و در 
نتيجه، پتانسيل 

تسليحات 
هسته ای اين 

كشور نيز رشد پيدا 
كرد.«

اندیشکده سلطنتی انگلیس:

استاکس نت قدرت هسته ای ایران را افزایش داد
پژوهش جدید یک اندیشکده انگلیسی ادعا می کند که حمله سایبری ِکرم استاکس نت که در سال 2009 و 2010 

تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز را آلوده کرد، موجب افزایش چشمگیر توان هسته ای این کشور شده باشد.

غنی س���ازی اورانی���وم ای���ران افزای���ش یاف���ت و در نتیج���ه، پتانسیل 
کرد.« کشور نیز رشد پیدا  تسلیحات هسته ای این 

كل به سود اين كشور بوده است  كس نت در  استا
گ���ر حکوم���ت ای���ران بخواهد بمب���ی بسازد ی���ا پتانسیل  »در واق���ع، ا
کل  کس نت در  تسلیح���ات هسته ای خودش را افزایش ده���د، استا
که »این  گزارش اضافه می کند  کشور بوده است.« این  ب���ه سود این 
کرده باش���د( ایرانیان را در خصوص  گر واقعًا به نطنز نفوذ  بداف���زار )ا

کرده است«. حفاظت از تأسیسات هسته ای خود محتاط تر 
كره دوجانبه  مهم ترين رويكرد ديپلماتيک روی مي���ز، برگزاری مذا

ميان آمريكا و ايران است 
گزارش  »س���ر مالک���وم ریفکاین���د«، وزی���ر سابق ام���ور خارجه، از ای���ن 
کرات دو جانبه میان ایران و آمریکا،  که مذا کرد  کید  کرد و تأ انتق���اد 
تنه���ا راه برای جلوگی���ری از برنامه هسته ای ایران ب���وده است. »سر 
که  کمیته اطالعات و امنیت،  کنون در سمت رئی���س  که ا مالک���وم«، 
بر استراتژی های امنیت سایبری انگلیس نظارت دارد، مشغول به 
گف���ت: »آن چه مسلم است این  کار است، ب���ه روزنامه دیلی تلگراف 
کس نت، سرعت فرایند غنی سازی در ایران را به شکل  است که استا
کن���د نمود. »بخش���ی از هدف بسی���اری از افراد جامعه  چشمگی���ری 
کن���د نمودن سرعت برنامه  بین المل���ل، متوقف ساختن، یا حداقل 

هسته ای ایرانیان است.«
کس نت توانسته باشد احتمااًل این  گر تا کنون استا وی اظهار کرد: »ا
کرده باشد،  کار را  که احتمااًل این  کید می کنم  کرده باشد، و تأ ک���ار را 
ک���ار مثبتی انجام داده اس���ت.« مالکوم در پایان اف���زود: »مهم ترین 
رویکرد دیپلماتیک روی میز، پیشنهاد رئیس جمهور ایاالت متحده 
کره دوجانب���ه میان ایاالت متح���ده و ایران  ب���رای برگزاری ی���ک مذا

است.«

ک���ه در ژورنال اندیشکده انگلیسی »روسی«  گزارش  اش���راف؛ این 
کس نت، باعث  کامپیوت���ری استا کرم  ک���ه  منتش���ر شد، مدعی است 
شده نقاط آسیب پذی���ر تأسیسات غنی سازی ایرانی���ان مورد توجه 
کسی به آن ها  که در غی���ر این صورت  گیرند، نقطه ضعف هایی  ق���رار 
توجه���ی نمی کرد شناسایی و اصالح شوند، و هم چنین تولیدات نیز 

کشف این حمله، باالتر رفته است. در سال پس از 
بهب���ود سانتريفيوژها و غنی سازی اوراني���وم در غلظت های بيشتر 

كس نت  پس از حمله استا
در تحلیلی که بر داده های جمع آوری شده توسط آژانس بین المللی 
که  گرفت���ه، »ایوانکا بارزاشکا«، استدالل می کند  انرژی اتمی صورت 
ایران عملکرد سانتریفیوژها را بهبود بخشیده و شروع به غنی سازی 
اورانی���وم در غلظت های بیشتر از سابق نم���وده است. عالوه بر این، 
کار در نطنز، »به طور  از ماه اوت سال 2010، شمار تجهیزات در حال 

پیوسته در حال رشد بوده است«.
كس نت به ايران  حمله سايبری استا

که در  گفته می شود با تغیی���ر دادن فرکانسی  که  کس ن���ت،  کرم استا
که ایزوتوپ ه���ای اورانیوم را  گازی  آن موتوره���ا به سانتریفیوژه���ای 
کارخانه نطنز حمل���ه نمود؛ و  ج���دا می سازند متصل می شوند، ب���ه 
بخش���ی از موج حمالت دیجیتال علیه ای���ران در سال 2009 و 2010 را 
شکل داد. ایران در اواخر سال 2009 و اوایل سال 2010، حدودًا 1000 
کارخانه غنی سازی سوخ���ت در نطنز، از دور  سانتریفی���وژ IR-1 را در 

کرد. ج و جایگزین  خار
تواناي���ی اي���ران در راه ان���دازی موف���ق تجهي���زات جديد »ب���ه تعويق 

نيفتاد« 
که توانایی ای���ران در راه اندازی موفق  »بارزاشک���ا« بر ای���ن باور است 
که »ظرفیت  تجهی���زات جدی���د »به تعویق نیفت���اد« و معتقد اس���ت 
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اعتراض ها درعربستان 
برای آزادی زندانیان 
سیاسی ادامه دارد

آمادگی تسلیحات 
بازدارنده سوریه در مقابل 
اسرائیل 

»نه« قاطع آمریکایی  ها به 
مداخله در سوریه

گردباد شدید  طوفان و 
در بخش جنوبی ایالت 
اوکالهامای آمریکا 



بره���ان؛ بیش از دو سال از آغاز بحران در سوریه می گذرد. در این 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای ب���ه انحای مختلف در  م���دت، 
کشوره���ا از یک سو به ارسال  ام���ور داخلی سوریه وارد شده اند. این 
ان���واع سالح ها ب���ه داخل سوریه ب���رای مخالفین اق���دام می کردند و 
از س���وی دیگ���ر، تروریست های زیادی از کشوره���ای مختلف را عازم 
کردند. اما ب���ا این وجود، دولت سوری���ه هم چنان به اعمال  سوری���ه 
کمی���ت در تم���ام مناط���ق کشور پرداخت���ه و در بسی���اری از موارد  حا

کند. کشور  ک سازی مناطق مختلف این  توانسته است اقدام به پا
کشوره���ای خارجی در  در ای���ن نوشت���ار، ابتدا نگاه���ی به اقدام���ات 
سوری���ه و چگونگ���ی شکس���ت تالش های نظام���ی آن ها داری���م و در 
ادام���ه، دالیل تسلیم شدن غ���رب در برابر راه حل سیاسی برای حل 

بحران سوریه را بررسی می  کنیم.
آن چه بر سوريه گذشت

کوفی عنان به عنوان نماینده   بعد از بحرانی شدن اوضاع در سوریه، 
سازم���ان مل���ل در ام���ور سوری���ه انتخاب ش���د. عنان پ���س از بررسی 
ح  تحوالت میدان���ی و سفرهای دیپلماتی���ک و رایزنی های زیاد، طر
شش م���اده ای معروف خود را ارائ���ه داد. آتش بس میان طرف های 
گفت وگو میان دول���ت و معترضان، آزادی فعالیت  درگی���ر در سوریه، 
اح���زاب و رسانه ها، برگ���زاری انتخابات آزاد و رقابت���ی و اصالح قانون 

ح بودند. اساسی، مهم ترین بندهای این طر
ح، نشست »گروه اق���دام برای سوریه« در تیرماه  بع���د از ارائه  این طر
91 در ژنو برگزار شد و بر سر تشکیل دولت انتقالی بی طرف در سوریه 
که از طریق این  تواف���ق حاصل شد؛ اما شرایط پیچیده ت���ر از آن بود 

نشست ها بحران خاتمه یابد.
کوفی عنان، پیشرفتی در حل بحران سوریه  با وجود تالش های زیاد 

حاصل نشد و وی به ناچ���ار، جای خود را به اخضر االبراهیمی داد. 
که مأموریت عنان بیشتر یک ژست سیاسی از طرف  به نظر می رسد 
که ب���ا همین ژس���ت، زمینه  دخالت  غ���رب و سازم���ان ملل ب���ود؛ چرا 
نظامی در سوریه فراهم شدو به بهانه  عدم همکاری دولت سوریه، 
مخالفان روزبه روز مسلح تر می شدند. غربی ها با انتخاب مأمور ویژه 
ب���رای حل سیاسی بحران سوریه، از یک ط���رف و و از سوی دیگر، با 
ح »پلیس خوب  � پلیس بد« را در مورد  تسلیح و تجهیز مخالفان طر

که اجرا می کنند. سوریه به مدت بیش از یک سال است 
کشوره���ای غربی، فرانس���ه و انگلیس به عن���وان سردمدار  در می���ان 
کمک نظامی به مخالفان سوریه شناخته می شوند و با وجود آن که 
کرد،  کمک نظام���ی به مخالفان را تحریم  در مقاطع���ی اتحادیه  اروپا 
کمک های خ���ود را به سوری���ه ارسال  کشور هم چن���ان  ام���ا ای���ن دو 
کمک های خود را در پوشش غیرنظامی و تحت  می کنند. آمریکا نیز 
کمک های »انسان دوستانه« ارس���ال می کند. در این میان  عن���وان 
کاماًل علنی و در حجم باال،  کشورهای منطقه ای به صورت  اما دیگر 
کمک ه���ای نظامی خود را به دست مخالف���ان سوریه می رساندند. 
کشورهای عربی منطق���ه در ارسال این گونه  قطر یک���ی از فعال ترین 

کمک ها است.
کشور قطر را مهم ترین حامی  گزارشی،  مجل���ه فایننشنال  تایمز، طی 
گزارشی  شورشی���ان مستق���ر در سوریه معرفی نم���ود. این مجل���ه در 
کوچک، ول���ی ثروتمند قطر مبل���غ سه میلیارد  ک���رد: »دولت  عن���وان 
کن���ون در حمای���ت از شورشی���ان سوریه  گذشت���ه تا دالر از دو س���ال 
ک���رده است. این مبلغ ب���ه اشاره  عربستان سع���ودی، حامی  هزین���ه 
ک���ردن شورشی���ان، ب���ه معارضین سوری���ه اختصاص  اصل���ی مسلح 
یاف���ت.« در مصاحبه های اخیر فایننشنال  تایم���ز با رهبران مخالف 

ج سوریه، آن ه���ا نیز به نقش تأثیرگ���ذار قطر در منازعه   داخ���ل و خار
که  کرده ان���د. در سپتامبر س���ال 2012 نیز عن���وان شد  سوری���ه اش���اره 
بسیاری از شورشیان سوریه در حلب، ماهی 150 دالر از قطر دریافت 

می کرده اند.
گ���زارش مؤسسه   ک���رد: »طب���ق  فایننشن���ال  تایم���ز هم چنی���ن اعالم 
که به جم���ع آوری آمارهای  تحقیق���ات صلح بین الملل���ی استکهلم، 
کثر تسلیحات واردشده به  تسلیحات���ی و مبادالت آن ها می پردازد، ا
سوری���ه، توسط قطر سف���ارش داده شده است. قط���ر بیش از هفتاد 
محموله  نظامی را در فاصله  زمانی آوریل 2012 تا مارس همان سال، 

]i[».کرده است ک ترکیه وارد سوریه  از خا
عربست���ان و ترکی���ه نیز ب���ا ارس���ال محموله های مختلف ب���ه سوریه، 
کشور نق���ش فعالی ایفا  در برافروخت���ه ش���دن جنگ داخل���ی در این 
کرده ان���د. جبهه  غربی عرب���ی تمام تالش خود را ب���رای سقوط دولت 
کاری دری���غ نکرده است.  ک���ار بسته و در ای���ن راه از هیچ  سوری���ه به 
ک���ه بیشت���ر تبلیغاتی به نظ���ر می رسد،  آن ه���ا هم چنی���ن در اقدامی 
گروه ه���ای تروریستی قرار  گروه���ک تروریست���ی النص���ره را در لیس���ت 
کمک ه���ای مالی و نظامی همین  گروه با  دادن���د، در صورتی که این 
کشتار مشغول است.  ک���رده و در سوریه به  کشوره���ا رشد و نمو پیدا 
ای���ن جبهه از ابتدای بحران سوریه نی���ک دریافته بود در صورتی که 
برنام���ه و نقشه ای برای مح���ور مقاومت بخواهد اج���را شود، بحران 
کارزار شده  سوریه فرصتی طالیی است. لذا با تم���ام توان خود وارد 

است.
البت���ه آمریکا این بار بر خالف تجربه  عراق و افغانستان و حتی لیبی، 
کتی���ک »روش های مسالمت جویانه« استفاده می نماید و خود  از تا
را طرف���دار راه ح���ل سیاس���ی در سوری���ه معرفی می کن���د و مسئولیت 
کرده است. گذار  دخالت نظامی را نیز به متحدین خود در منطقه وا
گذشته  میالدی،  بر اساس اطالع���ات روزنامه  نیویورک تایمز، س���ال 
دولت های عربی و ترکیه با پشتیبانی سیا، 3500 تن سالح در اختیار 
مخالف���ان سوریه قرار داده اند. بر اس���اس این اطالعات، میزان ورود 
کشورهای همسایه ب���رای ارسال به  اسلح���ه از طریق فرودگاه ه���ای 
مخالفان اسد، در ماه های پایانی سال 2012 به شدت افزایش یافته 
است؛ به گونه ای که فقط در فصل پاییز گذشته، بیش از 160 پرواز به 
عربست���ان، اردن، قطر و ترکیه انجام شده است. بیشتر این سالح ها 
وارد فرودگ���اه اسنبوگ���ا، در نزدیک���ی آنکارا، پایتخت ترکی���ه و فرودگاه 
ام���ان در اردن ش���ده و از آن ج���ا ب���ه سوریه، برای رسی���دن به دست 

مخالفان، ارسال شده است.
ب���ا تمام این اقدام���ات، تروریست های مستق���ر در سوریه، در مقابل 
کش���ور پیروزی چشمگی���ری به دست  ارت���ش منظ���م و یکپارچه  این 
کمت���ر از ده درصد ریزش  نیاوردن���د. ارت���ش اسد در مدت دو س���ال، 
کرده است و  داشته و بعد از هر حمله ای، به سرعت خود را بازسازی 
ک سازی مناطق  شناسایی پی درپی مواضع جدید تروریست ها و پا

مختلف، یکی از دالیل چنین ادعایی می تواند باشد.
کسازی  ارت���ش سوریه در حال حاض���ر مواضع اصلی شورشی���ان را پا
کن���ون بیشتر درگیری ه���ا در استان حم���ص و به ویژه  ک���رده است و ا
شهر القصیر صورت می گیرد. این دو شهر، هم برای شورشیان و هم 
برای ارتش سوریه، منطق���ه ای استراتژیک محسوب می شود. چند 
روز پیش، رسانه های مختلف از تصرف بخش زیادی از این شهر به 
دست ارتش سوریه خبر دادند. طبق اطالعات شبکه  المیادین، در 
روز یک شنب���ه، 29 اردیبهشت 1392، ارتش توانسته است تا میدان 
کند و ساختمان شه���رداری این شهر را در  مرک���زی القصیر پیشروی 

دست بگیرد.
ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.

محمدرضا كلهر �
کارشناس مسائل بین الملل

عربستان و تركيه 
نيز با ارسال 
محموله های 
مختلف به سوريه، 
در برافروخته شدن 
جنگ داخلی در 
اين كشور نقش 
فعالی ايفا كرده اند. 
جبهه  غربی عربی 
تمام تالش خود را 
برای سقوط دولت 
سوريه به كار بسته 
و در اين راه از هيچ 
كاری دريغ نكرده 
است.

گ���زارش جدید آژانس  اي���ران هسته ای؛ مناب���ع غربی می گویند 
بین الملل���ی ان���رژی اتم���ی درب���اره برنام���ه هست���ه ای ای���ران چند 

کرد. گزارش خواهد  پیشرفت فنی مهم را 
که ای���ران تع���داد بسی���ار بیشتری از  نخستی���ن تح���ول ای���ن است 

کرده است. سانتریفیوژهای نسل دوم را در نطنز نصب 
ای���ن سانتریفیوژها ق���درت غنی سازی تقریب���ًا 3 برابر ماشین های 
نس���ل اول دارن���د و ای���ران از ح���دود 6 ماه پیش نص���ب آن ها را در 

کرد. بخش صنعتی )زیرزمینی( نطنز آغاز 
که ای���ران 180 دستگاه  گفته ش���ده بود  گ���زارش آژانس  در آخری���ن 
کنون فردریک  ک���رده است اما ا از ای���ن ماشین ها را در نطنز نصب 
که ارتباط���ات نزدیکی با  دال، خبرنگ���ار خبرگ���زاری رویترز از وی���ن 
که تعداد این ماشین ها  کرده است  گزارش  دبیرخان���ه آژانس دارد 

کرده است. در نطنز به تعداد بسیار بیشتری افزایش پیدا 
گزارش رویترز به تعداد این ماشین ها اشاره ای نشده است اما  در 

کنون جمعًا حدود 12 هزار ماشین در نطنز دارد. که ا گفته شده 
گفت ما  گفته است: »یک دیپلمات  گاه به رویترز  ی���ک دیپلمات آ
پیش بینی می کنیم آن ها به نصب سانتریفوژهای پیشرفته بیشتر 

در مرکز نطنز ادامه دهند«.
ک���ه ایران  گ���زارش جدی���د آژانس ای���ن است  تح���ول فن���ی دوم در 
کسید  هم چن���ان ب���ه روند تبدی���ل اورانی���وم 20 درص���د خود ب���ه ا

اورانیوم ادامه داده است.
کرده اند. منابع غربی در گفت وگو با رویترز این امر را مثبت ارزیابی 
گ���زارش روز چهارشنب���ه 22 می خود نوشت���ه است: »با  رویت���رز در 
توجه به این که تبدیل اورانیوم ممکن است هرگونه تصمیم گیری 
اسرائی���ل را در خص���وص حمله ب���ه تأسیسات هست���ه ای ایران به 
تعوی���ق بیندازد، تهران باید تالش بیشت���ری را در این زمینه انجام 
کاهش دهد.  ده���د تا تردیده���ا را درب���اره برنامه هست���ه ای خ���ود 
کسید به  گاز اورانیوم به پودر ا کارشناسان غربی می گویند تبدیل 
منظ���ور تولید صفحات سوخت یک اقدام مثبت موقت است زیرا 

این روند ممکن است معکوس شود«.
کار در  ک���ه پیشرفت  کی���د شده است  گزارش هم چنین تأ در ای���ن 
ک و افزایش ذخیره اورانیوم 5 درصد ایران سومین و چهارمین  ارا
که آژانس آن را  تحوالت موجود در برنامه هسته ای ایران هستند 

کرده است. گزارش 

 4 تحول فنی مهم
  برنامه هسته ای ایران 

در گزارش می 2013 
منابع غربی می گویند گزارش جدید آژانس 

بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران 
چند پیشرفت فنی مهم را گزارش خواهد کرد.

با توجه به 
اين كه تبديل 

اورانيوم ممكن 
است هرگونه 
تصميم گيری 
اسرائيل را در 

خصوص حمله 
به تأسيسات 

هسته ای ايران 
به تعويق بيندازد، 
تهران بايد تالش 
بيشتری را در اين 
زمينه انجام دهد 

تا ترديدها را درباره 
برنامه هسته ای 

خود كاهش دهد.
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نگاهی به سیر تحوالت سوریه؛

سوریه از فاز نظامی 
تا راه حل سیاسی

غرب به نوعی در مقابل بحران سوریه در 
حال تسلیم شدن و تن دادن به راه حل 

سیاسی است. البته در این مسیر نیز غرب 
هم چنان کج دارومریز حرکت می کند و هنوز 

هم نیم نگاهی به مخالفان مسلحی که توان 
خود را از دست داده اند دارد.

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5240


كارتس گفته  نا
است: »ما امروز 
كرات فشرده اي  مذا
داشتيم و سند 
رويكرد ساختاري 
را كه يك سال و نيم 
كره  است تحت مذا
قرار دارد نتوانستيم 
نهايي سازيم. 
تعهد ما نسبت 
به تداوم گفت وگو 
خلل ناپذير است: 
با اين حال، ما بايد 
بدانيم كه بهترين 
تالش هايمان 
كنون  تا
موفقيت آميز نبوده 
است، لذا ما به 
تالش خود و 
تكميل اين فرايند 
ادامه خواهيم 
داد«.

دیپلمات های ایرانی  ايران هست���ه ای؛ 
و هم چنی���ن مقام های آژان���س بین المللی 
که  کردند  انرژی اتمی به طور مشترک اعالم 
ک���رات روز 25 اردیبهش���ت )15 م���ی( در  مذا
وین به نهایی ش���دن مدالیته میان ایران 

و آژانس منجر نشده است.
کارتس  کرات، هرمن نا پس از اتمام این مذا
ک���ه به زودی این  کل آژانس  مع���اون مدیر 
کرد اعالم  نه���اد بین المللی را ترک خواه���د 
که مدالیته می���ان ایران و آژانس هنوز  کرد 
ک���رات ادامه خواهد  نهای���ی نشده ام���ا مذا

یافت.
کره  ای���ران و آژان���س تا کن���ون در 10 دور مذا
ک���اری را میان  کرده اند ی���ک برنامه  ت���الش 
که ه���دف از آن روشن  کنن���د  خ���ود نهایی 
ک���ردن تعه���دات دو ط���رف در ص���ورت آغاز 

فراین���د رسیدگ���ی ب���ه مسأل���ه PMD )ابعاد 
احتمالی نظامی( است.

کرات  گفته است: »ما ام���روز مذا کارت���س  نا
رویک���رد  سن���د  و  داشتی���م  فش���رده اي 
اس���ت  یك سال و نی���م  ک���ه  را  ساخت���اري 
کره ق���رار دارد نتوانستیم نهایي  تح���ت مذا
گفت وگو  سازیم. تعهد م���ا نسبت به تداوم 
خلل ناپذی���ر اس���ت: ب���ا این ح���ال، م���ا باید 
کنون  ک���ه بهترین تالش هایم���ان تا بدانیم 
موفقیت آمی���ز نبوده اس���ت، لذا ما به تالش 
خ���ود و تکمیل این فراین���د ادامه خواهیم 

داد«.
دیپلمات های ایرانی می گویند اصلی ترین 
ک���ه آمانو اساسًا خواهان  مسأله این است 
نهایی شدن مدالیت���ه نیست و می خواهد 
بدون مدالیته یعنی بدون وجود یک سند 

کند؛ به  که تعهدات آژان���س را روشن  مبن���ا 
کند. پارچین دسترسی پیدا 

که بالفاصله  ک���رده است  ای���ران رسمًا اعالم 
پس از نهایی ش���دن مدالیته دسترسی به 

کرد. پارچین را ایجاد خواهد 
ک���رده امی���دوار  در عین ح���ال ای���ران اع���الم 
که مدالیته مورد بحث در دور بعدی  است 

کرات نهایی شود. مذا
دکتر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در 
گفت وگوه���ا، اظهار  ک���رات پس از ای���ن  مذا
ح  داشت: »پیشنهاداتی از هر دو طرف مطر
که هر دو طرف این  گرفتیم  شد. ما تصمیم 
پیشنه���ادات را ب���ا دقت مطالع���ه و بررسی 
کنن���د. در نشس���ت آین���ده نتیج���ه حاص���ل 
کنونی نهایی  کرات  خواهد شد. هدف مذا
شدن تصمیمات برای نشست آتی است«.

كرات ايران و آژانس علت اصلی نهايی نشدن مداليته در مذا

 آمانو خواهان 
 دسترسی به پارچین 

بدون هیچ تعهدی است

دیپلمات های ایرانی و هم چنین مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی  به طورمشترک اعالم کردند که مذاکرات روز 
25 اردیبهشت )15 می( در وین به نهایی شدن مدالیته میان ایران و آژانس منجر نشده است.
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این روزها و هم زمان با روند بررسی صالحیت ها، سؤاالت متعددی 
پیرامون فرایند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مطرح است 

که ارائه پاسخی اقناعی و فراتر از جنجال های سیاسی به هر یک 
از آن ها امری ضروری به نظر می رسد. مباحث یاد شده در ادامه، 

تالشی است در این راستا.

 پاسخ به شبهاتی که 
شورای نگهبان را نشانه رفته اند

نفی نظارت بر اجرای قانون به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا 
است. آیا هیچ فرد عاقلی می تواند احتمال این امور را منتفی بداند؟

گر در انتخاب مجریان قانون دقت شود تا افرادی عادل،  گفته شود ا ممکن است 
امی���ن و با تقوا برگزیده شوند؛ در این صورت، نیازی به نظارت نیست، زیرا اوصاف 
گی هایی  گرچه ویژ که ا مذک���ور مانع تخلف و تقلب می شود. ام���ا باید توجه داشت 
هم چ���ون عدال���ت، امانت���داری و پارسای���ی، ضمان���ت اج���رای بسیار خوب���ی برای 
جلوگی���ری از تخلفات عمدی اس���ت؛ ولی نمی توانند مانع از خط���ا، سهو و اشتباه 
که افرادی  شوند. آن چه می تواند سدی در برابر این امور شود، تنها عصمت است 
ع���ادی فاقد این خصلت هستند. افزون بر ای���ن، احراز عدالت، امانت و تقوا بسیار 

دشوار است و در این گونه موارد، به ظاهر افراد اعتماد می شود.
كميت مردم رابطه  نظارت استصوابی با حق حا

كم دانست���ه و برای 	  قان���ون اساس���ی م���ردم را بر سرنوش���ت اجتماعی خ���ود حا
آن���ان حق تعيين سرنوشت قائل شده است. آيا نظ���ارت استصوابی نافی حق 

كميت مردم نيست؟ حا
کم هستند، بحثی وجود ندارد.  در این که مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان حا
کمیت مطلق بر جهان و انسان از  اصل 56 قانون اساسی در این باره می گوید: »حا
کم ساخته است.  آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حا
کند یا در خدمت منافع فرد یا  هیچ  کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب 
که در اصول بعد می آید  گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی 

اعمال می کند.«
کشور  گفته است: »در جمهوری اسالمی ایران امور  اص���ل ششم قانون اساسی نیز 
ب���ر اساس آرای عمومی اداره می شود...« به بیان دیگر، در جمهوری اسالمی ایران 
ک���ه در متن پرس���ش آمده اس���ت، نظارت  »می���زان رأی مل���ت اس���ت.« همان طور 
استصوابی به معنای اعطای »حق وتو« به شورای نگهبان است و برخی اشخاص 
که پ���س از برگزاری  می گوین���د چ���را باید به ع���ده ای خاص ای���ن اختی���ار داده شود 
انتخاب���ات و اع���الم نتای���ج آن، آرای مردم را باط���ل نمایند و انتخاب���ات را بی اعتبار 
گفت: از نظارت استصوابی دو برداشت  اعالم نمایند؟ در پاسخ به این پرسش باید 

ح زیر ارائه می شود: متفاوت به شر
1. نظارت با حق مصلحت انديشی ناظر

بر اساس برخی تعبیرها و تعریف ها از نظارت استصوابی، حق مصلحت اندیشی در 
تأیی���د یا رد صالحیت داوطلبان یا ابطال نتیجه  انتخاب���ات برای ناظر وجود دارد. 
بعض���ی حقوقدانان در بی���ان مفهوم نظارت استصوابی چنی���ن می گویند: »منظور 
ک���ه اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و  از نظ���ارت استصوابی این است 

صالحدید ناظر انجام می شود.«
برخی مدافعان نظارت استصوابی نیز همین معنا را برای نظارت مذکور در اصل 99 
که مجری نمی تواند  بی���ان می کنند. اینان می گویند: »نظارت استصوابی آن است 
کاری را بدون  گر  ک���اری را بدون نظر، اذن، تصویب و صالحدید ناظر انجام دهد و ا

تصویب و صالحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.«
که در عبارات نقل شده  باال مشاهده می ش���ود، این افراد معتقدند به  همان  ط���ور 
واسطه  نظارت استصوابی، اعمال مجری انتخابات زیر نظر مستقیم و با تصویب و 
»صالحدید« ناظر انجام می شود. بر اساس این تعریف، ناظر حق مصلحت اندیشی 
دارد و ای���ن مطل���ب می تواند شورای نگهبان را ب���ر آرای عمومی مسلط سازد. حق 
که  مصلحت اندیش���ی می توان���د ابتکار عمل ش���ورای نگهبان را تا آن ح���د باال ببرد 
آن چ���ه را ص���الح بداند تأیی���د و آن چه را ب���ه مصلحت نداند تکذی���ب نماید. بدون 
شک این معنا از نظارت استصوابی با فلسفه  نظارت و روح اصل 99 قانون اساسی 

کمیت مردم در تناقض است. مغایرت دارد و با حق حا
2. نظارت بدون حق مصلحت انديشی ناظر

که ناظر بای���د اقدامات  در معن���ای دیگ���ر، نظ���ارت استصوابی به معن���ای آن است 
گاه اقدامات انجام شده را  مج���ری انتخابات را با قوانین موجود تطبیق ده���د؛ هر 
مغای���ر با قوانین ببیند، آن ها را ابطال و در صورت انطباق با قوانین، آن ها را تأیید 
نماید؛ بدون آن که مجاز باشد در تأیید یا رد اقدامات انجام شده مصلحت اندیشی 
کند یا در کارهای اجرایی انتخابات مداخله نماید. نظارت استصوابی به این معنا، 
کمیت مردم سازگار است؛ زیرا ناظ���ر، اختیارات خود را از قانون می گیرد  ب���ا حق حا
و قان���ون نیز مص���وب نمایندگان مردم اس���ت. در این معنا از نظ���ارت، بر این نکته 

برهان؛ 
ب���ا توجه به بي���ان شرايط داوطلبان و تبيين نحوه  برگ���زاری انتخابات در قوانين 	 

انتخاباتی، چه ضرورتی به نظارت بر انتخابات وجود دارد؟
ک���ه در مت���ن پرسش ب���ه آن اشاره ش���ده، ب���رای داوطلب���ان شرکت در   همان ط���ور 
کرده اس���ت. شرایط  انتخاب���ات، قان���ون اساسی ی���ا ع���ادی شرایط���ی را پیش بینی 
داوطلب���ان ریاس���ت  جمهوری نی���ز در اصل 115 قان���ون اساسی بی���ان شده است. 
شرای���ط داوطلب���ان مجلس شورای اسالم���ی و هم چنین مجل���س خبرگان رهبری 
کدام ذکر شده اس���ت. با وجود این، نظ���ارت یک مرجع  در قوانی���ن مربوط ب���ه هر 

بی طرف و بی غرض بر روند انتخابات ضروری است.
اف���زون بر این مطال���ب، فلسفه  نظارت ب���ر انتخابات، پیش گی���ری از رقابت ناسالم 
می���ان داوطلبان، جلوگی���ری از تخلف���ات و خطاه���ای برگزارکنندگ���ان انتخابات و 
صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون متحمل 
باش���د،  نظ���ارت بر اجرا نی���ز الزم می آید. به عنوان مثال، در ب���اب وقف، شخصی به 
منزله  »متولی« عه���ده دار وظیفه  نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به 
کند. در مورد وصیت نیز چنین  کار متولی نظارت  منزله  »ناظر« تعیین می شود تا بر 
است. وصیت کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت نامه، 

فردی را به عنوان ناظر تعیین می کند.
در حق���وق عموم���ی نی���ز مسأله نظ���ارت از اهمیت زی���ادی برخوردار اس���ت. قانون 
ک���رده است.  کش���ور پیش بینی  اساس���ی نظ���ارت متقاب���ل را برای ق���وای سه گان���ه  
که مجلس شورای اسالمی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر  بدین ص���ورت 
کشور بر قوای دیگر  کل  نظ���ارت مالی دارد؛ قوه  قضاییه از طریق سازم���ان بازرسی 
نظارت می کند و رئیس جمهور نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی، بر قوای دیگر از 
نظر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت می کند. با وجود این که وظایف هر یک از 
قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، اما این مسأله اهمیت نظارت 
را ب���ر اقدامات آنان منتفی نمی سازد و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت 
کرده  ح  و پیش گی���ری از سوءاستفاده یا خطاهای احتمال���ی، مسأله  نظارت را مطر
است. این در حالی است که قوای سه گانه  کشور، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. 

کند و  که ناظر استصوابی نمی تواند در اقدام���ات اجرایی دخالت  کید می ش���ود  تأ
که اشاره ش���د، در نظارت استصوابی،  ج���ای مجری یا متولی را بگی���رد. همان طور 
گ���اه ناظر اقدام مجری را  اقدام���ات مجری بای���د به تأیید و تصویب ناظر برسد. هر 
کرد. در این صورت، مجری  مطاب���ق با قوانین تشخیص ندهد، آن را ابطال خواهد 
بای���د عمل فوق را بر اساس قانون انجام دهد. ناظر در این مرحله مجاز نیست به 

کند. جای مجری، عمل مورد نظر را اجرا 
رد صالحيت ها و اصل برائت

ب���ا توجه به اصل برائ���ت، آيا می توان صالحيت داوطلب���ان را با استناد به دليل 	 
غيرقضايی رد كرد؟

اصل برائت از اصول مسلم شرعی و عقلی است و قانون اساسی نیز به صراحت آن را 
بیان داشته است. اصل 37 قانون اساسی می گوید: »اصل، برائت است و هیچ  کس از 
نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.«

که مسأله   بنابرای���ن در این مطلب تردی���دی وجود ندارد، اما سخ���ن در این است 
بررس���ی صالحی���ت داوطلبان هیچ ارتباطی ب���ا اصل برائت ن���دارد. نفی شایستگی 
برخی افراد برای انتخاب شدن، به معنای حکم به مجرم بودن آنان نیست. مواد 
28 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی در مورد داوطلبی مجلس شورای 

اسالمی می گوید:
م���اده  28: »انتخاب شوندگ���ان هنگام ثبت نام بای���د دارای شرایط ذی���ل باشد: 1. 
کشور جمهوری  اعتقاد و التزام به اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران 2. تابعیت 
اسالم���ی ایران3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه  فقیه 
4. حداقل مدرک دیپلم و یا معادل آن 5. نداشتن سوءشهرت در حوزه  انتخابیه 6. 
گویایی 7. حداقل  سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و 

کثر 75 سال تمام.« سن 30 سال تمام و حدا
ماده  30: »اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگان مجلس محرومند: 1. کسانی که 
که  کین بزرگ  در جه���ت تحکیم مبانی رژی���م سابق نقش مؤثری داشته ان���د 2. مال
تی و هواداران  کرده ان���د3. وابستگان تشکیال زمین ه���ای موات را به نام خود ثبت 
که غیرقانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه  گروه هایی  احزاب، سازمان ها و 
که به جرم اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران محکوم  کسانی  اعالم شده است 4. 
که  کم صالحه  قضای���ی 6. افرادی  شده ان���د 5. محکومان به ارت���داد، به حکم محا
ب���ه فس���اد مشهور بوده و متجاهر ب���ه فسق باشند 7. محکومان ب���ه حدود شرعی، 
مگر آن که توبه  آنان ثابت شده باشد 8. قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این 
کسانی که به حکم دادگاه، مشم���ول اصل 49 قانون اساسی  م���واد 9. محجورین و 
باشند 10. وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، 
کانون ه���ای حزب رستاخیز  وابستگ���ان به تشکی���الت فراماسونری و هیأت رئیسه  
و ح���زب ای���ران نوی���ن و اعضای فع���ال آن ه���ا، نمایندگ���ان مجلس سن���ا و شورای 
کالهبرداری،  ک 11. محکومان به خیان���ت و  مل���ی سابق، هم چنین مأموران س���اوا
اخت���الس، ارتشا، غصب اموال دیگ���ران و محکومان به سوءاستفاده  مالی به حکم 

کم صالحه  قضایی.« محا
گذرا به آن چه در قسمت موانع )ماده  30( ذکر شده است معلوم می شود  با نگاهی 
ک���ه رد صالحی���ت داوطلبان به  ک���ه ای���ن م���وارد اغلب جرم هستن���د و روشن است 
کدام از آن ها، به دلیل و مدرک معتبر نیاز دارد و بدون دلیل نمی توان  استناد هر 
ک���ه اصل، برائت  گفت  کرد. در این گون���ه موارد، می توان  صالحی���ت اشخ���اص را رد 
است، مگر آن که جرم شخص در دادگاه صالح ثابت شده باشد؛ اما در مورد شرایط 
انتخ���اب شدن )م���اده  28( چنین نیست. م���واردی از قبیل عدم الت���زام به قانون 
کیفری  اساس���ی یا والیت مطلقه  فقیه برای هی���چ ایرانی جرم نیست و اصل برائت 
نی���ز هیچ ارتباطی به آن ندارد. هیچ کس در هیچ دادگاه���ی به اتهام عدم التزام به 
کسی به  گر هم صالحیت  قانون اساسی ی���ا والیت فقیه مجرم شناخته نمی شود. ا
این دلیل رد شود، به معنای مجرم بودن او نیست. قانون گذار به دلیلی الزم دیده 
است که کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران به قانون اساسی این نظام معتقد 
کس���ی فاقد این شرط باشد، صالحیت وی برای انتخاب  گر  و ملت���زم باشند. حال ا

کیفری ندارد.  شدن رد می شود و این هیچ ارتباطی به اصل برائت 
پی نوشت ها:

ج اهلل هدایت نیا کتاب شورای نگهبان، پرسش ها و پاسخ ها نوشته   فر * برگرفته از 

گزارش داد »جان برد«، وزیر خارجه  کانادا  اشراف؛ »نشنال پست« 
کانادا در کنفرانسی در تورنتو که با استفاده از رسانه های اجتماعی 
با مردم ایران تعامل خواهد کرد گفت کانادا باید از جنبش سبز 
حمایت بیشتری می کرد. این روزنامه عنوان کرده است که »جان 
کانادا در بحبوحه عالئ����م سرکوبی اپوزیسیون  برد«، وزی����ر خارجه 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه بعد، دست دوستی به سوی 

ایرانی ها دراز کرد و آن ها را تشویق کرد که به »حکومت ایران« پایان دهند.
هدف كنفرانس گفت وگوی جهانی تورنتو 

که اغلب  کان���ادا هم صدا با دموکراسی خواهان خواهد بود  گفت این بار  وی 
گفت وگوی جهانی«  ظالمان���ه در ایران سرکوب می شوند. ه���دف »کنفرانس 
در دانشگاه تورنتو تقویت صداهای دموکراسی خواه عمدتًا از طریق اینترنت 

پیش از انتخابات 14 ژوئن است.
كانادا عليه ايران  اتهامات وزير خارجه 

به گفته »جان برد«: »ما روی این موضوع توافق داریم که مردم ایران سزاوار 
آزادی و انتخاب���ات آزاد هستن���د، ن���ه ب���ازی بی پایان تعوی���ض عروسک های 
خیمه شب ب���ازی ریاس���ت جمه���وری توس���ط آی���ت اهلل خامنه ای، ن���ه ظهور 
کان���ادا روابط دیپلماتیک خود با  دیکتاتوری نظام���ی روحانیون سرکوبگر«. 
ک���رد و نقض حقوق بش���ر، برنامه هسته ای،  گذشته قطع  ای���ران را سپتامب���ر 
کان���ادا در تهران را دلیل  تهدی���د به نابودی اسرائیل و ع���دم امنیت سفارت 
کانادا هم چنین رسمًا ای���ران را اسپانسر دولتی  ای���ن امر اعالن نم���ود. دولت 
کانادا عالوه بر مشارک���ت در تحریم های سازمان ملل  کرد.  تروریسم معرف���ی 
کانادا را نیز  علیه ایران، نیروي قدس سپاه پاسداران و حزب اهلل را در قوانین 

کرده است. به عنوان سازمان های تروریستي اعالم 
تالش كانادا برای برقراری ارتباط با مردم ايران از طريق رسانه های اجتماعی 
اما با نزدیک شدن به انتخابات ایران، اوتاوا تالش دارد با استفاده از رسانه هایی 
مانن���د فیس ب���وک و توئیتر به گفت وگ���وی مستقیم با مردم ای���ران پرداخته و 
کنفرانس درباره اقتصاد ای���ران، آزادی سیاسی،  حکوم���ت را دور بزن���د. در این 
براب���ری زنان و ان���زوای دیپلماتیک ایران بحث خواه���د شد. شرکت کنندگان 
کانال های مجازی مشارکت داشته  که از طریق  داخل ایران تشویق شده اند 
گفته اند ایران تالش دارد دسترسی به اینترنت  کانادا  باشند. مقام���ات دولت 
کن���د. هکرها نیز ممکن است ب���ه وب سایت کنفرانس حمله کنند  را مح���دود 
ک���ه طی تنها چن���د روز تقریب���ًا 1000 بار تالش ه���ای ارتباطی با سوءنی���ت روبرو 
کان���ادا در یادداشت های سخنرانی خود در »نشنال  ب���وده است. وزیر خارجه 
پس���ت« از ایرانی ه���ا خواسته ایرانی ب���ا فرهنگ سیاسی »جامعی���ت و آزادی« 
ترسیم کرده و مانع سوءاستفاده از قدرت شوند. برد اظهار داشت: »به اعتقاد 
که نشان  م���ن مردم ایران خواهان تغییر هستن���د«. نشانه هایی وجود دارد 
کردن دسترسی ب���ه اینترنت و نظارت  می ده���د ایران ت���الش دارد با محدود 
گفت  بر رسانه های اجتماعی در نتایج انتخابات پیش رو دست ببرد. »برد« 

که حکومت از مردم ایران هراس دارد. این سخت گیری ها نشان داد 

»دیپلماسی دیجیتالی«؛ 
حربه جدید کانادا برای 

 احیای »جنبش سبز« 
در انتخابات 13۹۲

کانادا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نظر دارد با 
استفاده از دیپلماسی دیجیتالی و رسانه های اجتماعی جنبش 

سبز را احیا کند.
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پروند پرونده انتخاباتی



بره���ان؛ ب���رای ورود ب���ه تبیین رون���د تاریخی تالش 
دشمن برای براندازی در جمهوری اسالمی، به عنوان 
کوتاه به استراتژی نفوذ و  مقدمه، الزم است اشاره ای 
استحاله داشته باشیم. نفوذ و استحاله پیچیده ترین 
گ���ام دشم���ن ب���رای بران���دازی جمه���وری اسالم���ی از 
طری���ق قانون���ی و در شک���ل و شمایل انتخابات���ی بود. 
کنیم، از سال های ابتدایی  گر به رون���د استحاله نگاه  ا
که انواع  پیروزی انق���الب اسالمی و بالفاصله بعد از آن، 
کام ماند و جنگ  کودتاهای سخت نظامی و سیاسی نا

وارد مرحله  فرسایشی گردید، این روند آغاز شد.
استحال���ه و فروپاشی از درون، یک���ی از شیوه های نوین 
بران���دازی است. براندازی از درون، در سیری تکوینی، با 
اضاف���ه شدن نرم افزارهایی هم چ���ون اصالحات، نقش 
اصل���ی را در استحاله و فروپاشی بلوک ش���رق و شوروی 
سابق ایفا نموده بود و به عنوان یک الگوی موفق مورد 
توجه غرب برای مواجهه با جمهوری اسالمی بود. طبق 
نظ���ر برخ���ی از پژوهشگران، رویک���رد فوق از س���ال 1362 
کم کم دنبال شد و با اضافه شدن ابعاد پیچیده  سیاسی 

و فرهنگ���ی، در نهای���ت از س���ال 1376 عم���اَل ب���ه آزمون 
گفته می ش���ود در اوای���ل دهه  شصت، با  گذاشت���ه شد. 
برگزاری همه پرسی، تصویب قانون اساسی و شکل گیری 
قوا، نظ���ام اسالمی استقرار یافت���ه و مردم ساالری دینی 
گیر، کودتای  نهادینه شده بود. در عین حال، تروریسم فرا
نظام���ی، جن���گ نامنظ���م و اقدام���ات تجزیه طلبانه با 
شکست مواجه و لیبرالیسم سیاسی به رهبری بنی صدر 

نیز از سوی مردم به حاشیه رانده شده بود.
از  پ���س  تئ���وری استحال���ه  جمه���وری اسالم���ی،  ل���ذا 
گذاردن مرحله  تحقی���ق و بررسی، با انتقال  پشت ِ س���ر 
ب���ه ف���از اجرایی از س���ال 1364 می توانس���ت راهبردی 
ش���ود. در این بخش، ت���الش ابتدایی دشمن این بود 
ک���ه نیروهای سابقًا انقالب���ی را در یک پروسه  تدریجی 
علمی، سیاسی و فرهنگی، تبدیل به مجریان اهداف 
و منوی���ات غ���رب و نهاده���ای فع���ال در ای���ن زمین���ه 
گرایش هدفدار در  گردان���د. در این مرحله، شاهد یک 
که غالبًا  برخی از نیروه���ای به اصطالح انقالبی دیروز، 
گرفت���ه بودند، به سمت  در طی���ف چ���پ آن روز جای 

علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی و فلسفه هستیم.
این طیف تحت تعلیمات چهره هایی چون عبدالکریم 
سروش و حسین بشیریه، با تسلط بر علوم غربی در دو 
ساح���ت فلسفه  اجتماعی و عل���وم سیاسی، در نتیجه  
جست وجوی���ی ب���رای راه یافت���ن به عرصه  ق���درت، به 
که برداشت���ی از تجربیات مثبت  ای���ن نتیجه رسیدن���د 
ک���ردن آن ها،  تم���دن غال���ب بش���ری )غ���رب( و درون���ی 
نسخ���ه  بازگشت به ق���درت اس���ت و در همی���ن راستا، 
تالش کردند به تلفیق سه شکاف ملی، اسالمی و غربی 
اقدام کنند. تداوم این فرایند، منجر به این شد که این 
کز  کشور، با راه اندازی مرا جریان، ضمن فضاس���ازی در 
و بنیاده���ای ب���ه اصطالح علم���ی و فرهنگ���ی، در قالب 

تحلیل اظهارنظرهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست  جمهوری؛

حمایت از تولید ملی در 
راهبرد اقتصادی نامزدها

نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید ضمن توجه به اقتضائات 
اقتصاد مقاومتی، بتواند با ریشه یابی دقیق اشکاالت جامعه، به دور 
از تفکر مهندسی و با اصالح نظام اداری و سیاسی و نگاه کل نگر و 

بلندمدت، توان ایجاد حماسه  اقتصادی را در کشور ایجاد نماید.

بره���ان؛ »البت���ه اساس قضی���ه، امروز عبارت اس���ت از تولید ملی. ع���الج اصلی و 
کردیم: تولید  که ما در شعار سال عرض  بنیانی، عبارت است از تولید ملی؛ همانی 
گرانی را این از بین می برد، تولید را این افزایش می دهد،  کار و سرمایه  ایرانی.  ملی، 
اشتغال را ای���ن به وجود می آورد، بیکارى را این از بین می برد، سرمایه هاى ملی را 
کشور  ک���ار می اندازد، روحیه  استغنای ملت ای���ران را تقویت می کند. مسئولین  به 
کنند. البته  در سط���وح مختلف باید هر چه می توانند، ب���ه مسأله  تولید ملی توجه 
کشورى؛  خط���اب ما در درجه  اول به مسئولین درجه  یک اس���ت در سطوح باالى 
چه در مجلس، چه در دولت؛ لیکن سطوح بعدى، سطوح پایینی، سطوح استانی، 

کنند.« )مقام معظم رهبری، 9 مهر 1391( همه باید توجه 
بخ���ش تولید و نقش مردم در فعالیت های اقتص���ادی، به بیانی مهم ترین جزو هر 
گسترش هر چه  که نیازمن���د توجه جدی مسئ���والن و  اقتص���ادی به شم���ار می آید 
که با معیشت مردم نیز رابطه    بیشتر آن است. بخش تولید مهم ترین بخشی است 

که رئیس جمهور توجه بسی���اری به آن داشته باشد؛ چرا  زی���ادی دارد و نیاز است 
ک���ه توجه ب���ه آن بسیاری از مشکالت کشور را مرتفع می کند. بر این اساس، در این 
یادداشت، به بررسی برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری می پردازیم و برخی 

کرد. از ایرادات و نقاط قوت آن ها را بیان خواهیم 
که  کرده اند  در می���ان نامزد ه���ا، آن هایی به جزئیات مسائل اقتص���ادی ورود پیدا 
که سابق���ه ای در این زمینه  سابق���ه  فعالیت های اقتص���ادی داشته اند و آن هایی 
کرده اند. رئیس جمه���ور باید دیدی از باال و جامع  کلیات بسنده  ندارن���د، به بیان 
کند  که می خواهد راه را باز  نسب���ت به مسائ���ل داشته باشد و در حکم کسی باشد 
کنار توجه به برخی از  ت���ا فعالیت ها انجام شود. در این قسمت، با این رویکرد، در 

مسائل تخصصی حوزه  تولید کشور، به نقد برنامه های نامزدها می پردازیم.
كه در ظاهر برای مخالفت با دولت فعلی بيان می شوند: 1. اظهاراتی 

ک���رده است: »در چنین شرایطی،  یک���ی از نامزدها در خصوص نقدینگی و تولید بیان 
تزری���ق نقدینگی به ملت موجب ایجاد تورم در جامعه شده و بنابراین اصالح شرایط 
اقتصادی موج���ود، نیازمند رشد سرمایه گذاری است.« بسی���اری دیگر از نامزدها نیز 
مشابه چنین سخنی را بیان کرده اند. این سخن که ما نباید نقدینگی را به مردم انتقال 
کاماًل وجه سیاسی  دهیم، لزومًا سخن صحیحی نیست. بسیاری از این اظهارنظر ها 
دارند و به خاطر مخالفت با عملکرد دولت فعلی بیان می شوند. رئیس جمهور آینده 
باید به مالحظات رئیس جمهور قبلی توجه داشته باشد. سؤال اساسی در خصوص 
هدفمندی یارانه ها این است که چرا با وجود این که قباًل همین یارانه به بخش های 
مختل���ف پرداخت می شده و حال به صورت نقدی توزیع می شود، باعث ایجاد تورم 

شده است؟ آیا مشکل در پرداخت نقدی است یا در عدم پرداخت سهم تولید؟
2. عدم درک مشكالت اجرا:

مسأل���ه  دیگر در ُبعد رشد سرمایه گذاری است. این که رشد سرمایه گذاری به تولید 
کمک می کند یک مسأله  بسیار ساده از نظر اقتصادی است. مطمئنًا رئیس جمهور 
فعل���ی نیز به ای���ن مسأله واقف ب���وده و تالش های زیادی در ای���ن خصوص انجام 

تبیین روند تاریخی تالش دشمن برای هدایت انتخابات در ایران؛

انتخابات و پروژه  براندازی در ایران
مقابله  دشمن با جمهوری اسالمی از روزهای آغازین انقالب، با طیفی از اقدامات سخت 

نظامی آغاز و با تثبیت پایه های انقالب، از طریق فروپاشی از درون و براندازی پیگیری شد. 
نوشتار پیش رو طی دو قسمت ارزیابی مختصری از پروژه  براندازی در ایران ارائه می دهد.

که آیا اساسًا مشکل در عدم اهتمام دولت  داده اس���ت؛ اما سؤال اصلی این است 
در رشد سرمایه گذاری است؟ یا مشکل در ضعف بخش خصوصی است یا مشکالت 
که شاید بسیاری از اقتصاددانان به  تولیدی وجود دارد و بسیاری از مسائل دیگر 
که رئیس جمهور به آن ها واقف باشد تا مسیر رشد  آن ه���ا توجه نکنند و نیاز باشد 
کشور در جواب های ساده و  و توسعه ایجاد شود. به عبارت دیگر، پاسخ مشکالت 
عامیانه نیست. باید ریشه شناس���ی دقیق تری در این خصوص انجام شود. پاسخ 
به چنین سؤاالتی است که رئیس جمهور مخاطب آن ها است و باید به آن ها توجه 

کمتر مشاهده می شود. شود و متأسفانه در صحبت های نامزدها 
3. اصالح ساختار مقدم بر اصالح سياست ها

که مد نظر این  نقطه  قوت برخی از نامزدها، در بیان برخی از جزئیات و نکاتی است 
تحلیل است. نامزدی که خود دستی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته بیان کرده 
اس���ت: »راه حل اقتصاد کشور تولید است. البت���ه تولید و اقتصاد به چند زیرساخت 
نی���از دارد که اصالح نظام اقتص���ادی و اصالح نظام اداری از جمله  این زیرساخت ها 
اس���ت. تا فس���اد از نظ���ام اداری و نظ���ام اقتصادی رخ���ت برنبندد ت���وان ایجاد یک 
حماسه اقتصادی را نخواهیم داشت. در نظام اقتصادی باید نظام بانکی، مالیاتی، 
گمرک، عوارض، تعرفه ه���ا و... اصالح ش���ود. در حوزه  اداری نی���ز تا زمانی که با  بیم���ه، 
فساد و گستردگی و پرهزینه بودن نظام اداری مبارزه نشود، عماًل قادر نخواهیم بود 
گر در این عرصه ها موفق شویم، می توانیم  کنیم. ا کشور ایجاد  ق���درت اقتصادی در 
دیپلماس���ی خ���ود را نیز جل���و ببریم؛ چرا که زب���ان دنیا قدرت است و م���ا تا زمانی که 

قدرتمند نشویم، نمی توانیم کاری را در عرصه  سیاست خارجی پیش ببریم.«
4. تفكر مهندسی ضربه ای بر توليد ملی

کم بر اقتصاد کشور، از دیگر مسائلی است که متأسفانه در نظرات  تفک���ر مهندسی حا
نامزدها موج می زند. یکی از نامزدهای احتمالی، که سابقه   وزارت هم دارد، بیان کرده 
گر 20 درصد آن  ک���ه ا اس���ت: »در سال ه���ای اخیر، 80 میلیارد دالر فروش نفت داشتیم 
به صندوق ذخیره  ملی واریز شود، با قیمت ارز مبادالتی، مبلغ 50 هزار میلیارد تومان 

می شود و با توجه به این که امروز ایجاد شغل در کشور حدودًا 50 میلیون تومان هزینه 
دارد، با این 50 هزار میلیارد تومان می توان در سال یک میلیون شغل ایجاد کرد.«

گرچه در ظاهر سخنی صحیح به نظر می رسد، اما یکی از ایرادات اصلی  این سخن ا
ناظ���ر بر تفکرات مسئ���والن اجرایی اس���ت. رئیس جمهور باید توج���ه داشته باشد 
گر چنین محاسب���ات ساده ای  ک���ه محاسبات س���اده لزومًا صحیح نخواهد ب���ود. ا
ح بنگاه های زودب���ازده نیز به جواب مناس���ب دست می یافت.  عملیاتی ب���ود، طر
که بسیاری از  رئیس جمه���ور باید توجه داشته باشد مالحظات اجرا نکته ای است 
که  سرمایه گذاری ها و اهداف را منحرف می کند و قوت رئیس جمهور در این است 

به چنین مالحظاتی توجه داشته باشد.
كاربردی در حمايت از بخش خصوصی 5. عدم اهتمام 

کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش هزینه های تأمین مالی و متنوع سازی نحوه  
کنار توجه به توانمندس���ازی بخش خصوصی،  ح ه���ا، در  تأمی���ن مال���ی پروژه ها و طر
کاندی���دای اصالح طل���ب در خصوص حمای���ت از تولید است.  از برنامه ه���ای اصل���ی 
کث���ری در اقتص���اد کشور و  توانمندس���ازی بخ���ش خصوص���ی در جهت حض���ور حدا
کمک به این بخش، از ملزومات اقتصاد ایران است؛ اما  کشور برای  مدیریت منابع 
متأسفانه عدم اهتمام جدی مسئوالن در کنار نبود برنامه ریزی صحیح و مداوم در 
ح های حمایتی کمتر اجرایی شوند  گسترش این بخش، سبب شده است تا این طر

و حمایت از بخش خصوصی، طبلی توخالی باشد که هر از گاهی نواخته می شود.
ح ه���ا نیازمن���د ریل گ���ذاری دول���ت جه���ت حرک���ت مناس���ب قط���ار  بسی���اری از طر
ح های منسجمی در میان  که متأسفانه چنین ایده ها و طر خصوصی سازی است 
تصمیم سازان کشور وجود ندارد و حمایت به جایی از این بخش صورت نمی گیرد.

ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.

مرتضی غضنفرنژاد �
پژوهشگر مسائل اقتصادی

بنیادین، اهداف خود را پی بگیرند.
از مهم ترین محافل حلقه های مطالعاتی که تحلیلگران 
و نویسندگان، برآمدن گفتمان چرخش یافته  چهره های 
شاخ���ص ح���زب مشارکت و دیگ���ر اح���زاب اصالح طلب 
کیان  کز می دانند، می ت���وان به حلقه   را ناش���ی از آن مرا
اشاره نم���ود. »حلقه  کیان« به عنوان معروف ترین مرکز 
مطالعات���ی تجدیدنظرطلب���ان، در مدت زم���ان نزدیک 
یک دهه، نقش حیاتی در بازنگری بسیاری از چهره های 
چپ ضدآمریکایی در تفکرات و ایده هایشان بازی کرد. 
که ماحصل فک���ری آن ابتدا  کیان،  در حقیقت، حلق���ه  
کیان  کیه���ان فرهنگی و سپ���س در مجله   در ماهنام���ه  
منتشر می شد، حلقه  اتصال استحاله شدگان داخلی به 

طراحان پروژه  براندازی در خارج شد.
بع���د از مرحله  استحاله، نوبت مرحله  نفوذ بود تا پروژه  
آمریکایی »مهار، استحاله و نفوذ«، که در دهه  هفتاد به 
گردد. عوامل  گرفت، تکمیل  ج���د مورد توجه غرب قرار 
نفوذ بع���د از فراغت از مباحث تئوری���ک، در قالب فتح 
ک���ارزار سیاسی انتخاباتی شدند و  سنگ���ر به سنگر وارد 
کسب موفقی���ت اولیه، ابتدا پست  ط���ی یک فرایند، با 
کردند و برای فتح  ریاست  جمهوری هفتم را تصاحب 

مجلس ششم، شورای شهر و... خیز برداشتند.
کارکرد انتخابات و رای مردم در پروژه   از این ج���ا به بعد، 
فروپاشی و براندازی جمهوری اسالمی، جدی تر شد. در 
یک ارزیابی محتوایی از شکل اقدامات این جریان، به 
سهولت می توان دریافت که انتخابات نقش میانجی را 
که بالفاصله بعد از  ب���رای آن ها بازی می کرد؛ به گونه ای 
استقرار دولت اصالحات، که محصول برنامه   فوق الذکر 
کودت���ای ب���ه ظاه���ر  ب���ود، شیوه ه���ای دیگ���ری چ���ون 
گرفت و بعدها  کار قرار  دانشجویی 18 تیر 78 در دستور 
روندهای قانونی برای سرنگونی نظام با تکیه بر انتخاب 
گرف���ت؛ اقدامات���ی مانند  م���ردم در مجل���س شش���م پ���ا 
لوای���ح دوگانه   دولت اصالحات راهی بود برای تصاحب 
نهادهایی که این جریان نمی توانست با ابزار انتخابات 
به آن ها دس���ت یابد. در این میان، تحصن نمایندگان 
گام ب���رای انقالب مخملین بود؛  مجلس ششم، اولین 
که ق���رار بود اعتصاب نمایندگان رد صالحیت شده  چرا 
به تدریج، به کل جامعه سرایت یابد و فرایند انتخابات 
مجلس از مسیر قانونی خارج شود. با شکست طراحی 
آن ه���ا در بح���ث تحصن، طبیعتًا الزم ب���ود انقالب نرم و 

رنگین با کلید واژه تقلب انتخاباتی، مطرح شود. 
کمی���ت اصالح طلب���ان در بی���ن سال های  در ط���ول حا
گرف���ت تا  1376 ت���ا 1384، ت���الش گست���رده ای ص���ورت 
دولت اصالحات نقش مرحله  گذار را بازی کند و فرایند 
فروپاشی از درون، به وسیله  سید محمد خاتمی عملی 
ح شد مبنی بر این که  گردد. در همین زمینه، بحثی مطر
گورباچف ایران است و منظور از این ایده این  خاتمی 
که با حضور و نقش آفرینی خاتمی، فروپاشی نظام  بود 

جمهوری اسالمی عماًل محقق خواهد شد.
کنش ب���ه این تئ���وری، در  رهب���ر معظ���م انق���الب در وا
سخنان هوشمندانه ای به صراحت اعالم فرمودند که 
ح، تفاوت های ماهوی نظام اسالمی  طراحان این طر
گرفته اند. ایشان در همین  و نظ���ام شوروی را نادیده 
زمینه، در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: »این ها در 
چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اولشان این است که 
آقاى خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این 
کمونیسم نیست. اشتباه سومشان  ک���ه اسالم،  است 
که نظام مردمِی جمه���ورى اسالمی، نظام  ای���ن است 
دیکتات���ورى پرولتاری���ا نیس���ت. اشتب���اه چهارمش���ان 
که ای���راِن یکپارچ���ه، ش���وروِى متشکل از  ای���ن اس���ت 
سرزمین ه���اى به ه���م سنجاق شده نیس���ت. اشتباه 
که نقش بی بدیل رهبرى دینی  پنجمشان این است 

و معنوى در ایران، شوخی نیست.«
ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.

راضيه اميری رز �
کارشناس مسائل سیاسی
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اول  © در  مجل���س  مصوب���ات  مهم تری���ن 
کلیه  خ���رداد م���اه// پرداخ���ت حق���وق 
کارکن���ان ق���راردادی دانشگاه ها، توسط 
انتق���ال  ب���ا  موافق���ت  اقتص���اد/  وزرات 
کارکنان صنعت  صندوق بازنشستگ���ی 
کلیه وظایف به وزارت تعاون/  ف���والد با 
نظارت دیوان محاسبات بر شرکت های 

گذاری. در حال وا

کاال از اخراج، تعلیق و  © مدیرعامل بورس 
که به تعهدات  لغو پذیرش شرکت هایی 
خود عمل نکنند، در تاالر این بورس خبر 
گف���ت: برخ���ی از شرکت ه���ا باید ۷۰  داد و 
درصد تولیدات خ���ود را در بورس عرضه 
ک���اال عرضه کنندگان و  کنن���د، در ب���ورس 
مصرف کنندگ���ان می توانن���د ب���ه سادگی 

معامالت خود را انجام دهند.

ک���ار در حاشیه  © اس���داهلل عباس���ی، وزی���ر 
پرداخ���ت  از  دول���ت،  هی���أت  جلس���ه 
حق���وق  افزای���ش  مابه التف���اوت 
بازنشستگان تأمی���ن اجتماعی تا پایان 
ت���الش  گف���ت:  در  و  داد  خب���ر  خ���رداد 
هستی���م تا پایان فعالی���ت دولت، عالوه 
ب���ر بازنشستگ���ان، فرزن���دان و اعض���ای 
خانواده آن ها را نیز تحت پوشش بیمه 

تکمیلی قرار گیرند.

در  ©  1392 بودج���ه  الیح���ه  بررس���ی  در 
مجلس  نمایندگان به وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای سرمایه گذاری 
در پروژه ه���ای فیبر ن���وری و بین المللی 

مجوز دادند.

تج���ارت:  © توسع���ه  سازم���ان  رئیس ک���ل 
گمانه زنی ه���ای  برخ���الف  تحریم ه���ا 
دشمنان نتیجه عک���س داده و موجب 
ارتقای انگی���زه فعاالن این ح���وزه برای 
ش���ده  تولی���دات  و  ص���ادرات  افزای���ش 
کاهش ارزش پول ملی، قیمت  است؛ با 
گران و بخ���ش قابل  کااله���ای واردات���ی 

توجهی از اقالم صادراتی ارزان شد.

وزیر صنعت با بیان این که این وزارتخانه  ©

توسع���ه تج���ارت الکترونی���ک را یک���ی از 
اولویت های برنامه ای خود ق���رار داده و 
محل اتکا هم���ه سامانه ه���ای تجارت و 
گفت:  اقتص���اد الکترونیک ش���ده است، 
تم���ام تالش ها ب���رآن بوده تا ب���ا همراهی 
و  وزارتخانه ه���ا  از  بسی���اری  سامان���ه 

دستگاه ها فعالیت ها یکپارچه شود.

رئی���س ات���اق بازرگان���ی ای���ران: الزمه رشد  ©
به���ره وری تقویت نهاده���ای ضدانحصار 
و تدوی���ن مقررات تقویت کننده رقابت در 
این عرصه های اقتصادی است؛ کسی که 
می خواهد در این عرصه موفق شود باید 
کاالی مرغوب و یا ارزان و یا هر دو را عرضه 

کند و داوری هم با مصرف کننده است.

رئیس اتاق بازرگان���ی تهران حجم ذخایر  ©
معدنی کشور را ۵۵ میلیارد تن اعالم کرد و 
افزود: در حال حاضر از نظر جنس معدن 
کمب���ودی احساس  و نی���روی متخصص 
نمی ش���ود و تنه���ا نی���از این بخ���ش ثبات 
قوانین است که تشکل ها می توانند نقش 

ویژه ای در این زمینه داشته باشند.

مه���دی ابوی���ی، مع���اون ست���اد مرک���زی  ©
ک���اال و ارز، از جمع آوری  مبارزه با قاچاق 
هش���ت مخزن 30 هزار لیت���ری سوخت و 
مسیرهای 13 خ���ط لوله انتقال سوخت 
که در عمق  قاچ���اق از ساحل به دری���ا را 
زمین های ساحلی قرار داشتند خبر داد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان  ©
این که ب���رای مشخص ش���دن تغییرات 
ساختاری بودجه باید ارقام پیشنهادی 
گفت:  دول���ت و مجلس مقایسه ش���ود، 
دول���ت مدعی شد، بدهی ب���دون اجازه 
قانون گ���ذار ایجاد نمی کن���د؛ در صورتی 
ک���ه 3/5 میلیارد دالر از صندوق توسعه 

کرد. برداشت 

عباس علیدادی، ناظر گمرکات هرمزگان  ©
کنون  با بیان این که از ابتدای امسال تا
گم���رک شهید رجایی  کره در  2652 ت���ن 
گفت:  بندرعب���اس ترخیص شده است، 

کره به ارزش هشت میلیون و  1592 ت���ن 
205 هزار دالر نی���ز در حال پیگیری امور 

گمرکی برای ترخیص است.

بانک مرکزی اعالم کرد؛ کلیه صرافی های  ©
دارای مج���وز از بان���ک مرک���زی مؤظ���ف 
هستن���د هنگام خری���د و ف���روش ارز )300 
دالر به باال( اطالعات خرید و فروش را در 
سیستم »ساتنا« وارد کرده و به مشتریان 

کتور ممهور به مهر صرافی بدهند. فا

مسئ���ول کمیته مزد شورای عال���ی کار در  ©
گفت وگو با »نسیم«، به افزایش تورم اشاره 
گف���ت: بانک مرک���زی نرخ ت���ورم در  ک���رد و 
کش���ور را 33/5 درصد اعالم کرده است در 
حالی که جامعه ت���ورم 45 درصد را تحمل 
کارگران  می کند؛ میانگین افزایش حقوق 

20 درصد بوده و 25 درصد نیست.

گانه ای  © وزیر صنعت با صدور احکام جدا
آقای���ان »سی���د مسعود موح���دی« را به 
عنوان رئیس و »سید علیرضا شجاعی« 
را به عن���وان دبیر ستاد برنامه راهبردی 

کرد. صنعت، معدن و تجارت منصوب 

فریب���رز واح���دی، قائم مق���ام وزی���ر راه و  ©
شهرس���ازی در است���ان ته���ران از تکمیل 
ظرفیت مسکن ویژه سایت تهرانسر خبر 
گفت:  2560 واحد ظرفیت مسکن  داد و 
وی���ژه در سایت تهرانسر است که طی دو 
دوره ثبت نام این ظرفیت  پر شده است.

گ���رس ب���ا  © مدیرعام���ل شرک���ت سن���گ زا
اش���اره به این ک���ه در حادثه آتش سوزی 
مع���دن سن���گ »ده  بی���د« بی���ش از 80 
میلیارد تومان خس���ارت به این شرکت 
اغل���ب  کن���ون  هم ا گف���ت:  ش���د،  وارد 
ای���ن حادث���ه آزاد هستن���د و  متهم���ان 
که ب���رای آن ه���ا صادر  باالتری���ن ق���راری 

شده، 600 میلیارد تومان است.

دو شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی  ©
و ی���ک شرک���ت تولیدکنن���ده نئوپ���ان به 
دلیل افزای���ش خودسرانه قیمت و عدم 
ثب���ت در سامانه 124 سازم���ان حمایت 
ب���ه  تولیدکنندگ���ان  و  مصرف کنندگ���ان 
پرداخ���ت بیش از ش���ش میلی���ارد ریال 

جزای نقدی محکوم شدند.

خبرهای  پیامکی ...

سهم نفت از 
بودجه  ساليانه  
دولت، منحصر 
به آن چه تحت  

گذاری  عنوان »وا
دارايی های 

سرمايه ای« ثبت 
می شود نيست. در 

گذاری  حقيقت وا
دارايی های 

سرمايه ای تنها آن 
بخشی از پول نفت 
است كه به صورت 
مستقيم در بودجه  
ج  سنواتی كشور در
می شود، اما منابع 
ديگری هم هستند 
كه علی رغم اين كه 

از راه فروش نفت 
حاصل شده اند، 

اما در قسمت های 
ديگری ثبت 

می گردند.

و  کش���ور  سالیان���ه   سن���د  مهم تری���ن  بودج���ه،  قان���ون  تبيي���ن؛ 
ج دولت طی یک سال مالی است. در این  نشان دهنده  دخل  و خر
که دولت در س���ال پیش رو به دست  سند، ب���رآوردی از منابع مال���ی 
که دولت  خواهد آورد ارائه می شود و بر مبنای آن برای هزینه هایی 

حق دارد انجام دهد سقفی تعیین می گردد.
کالن  کلی���ه  متغیرهای  به دلی���ل اهمیت سن���د بودجه و تأثی���ر آن بر 
گ���زارش قصد داریم ضم���ن در نظرگرفتن شرایط  اقتص���ادی، در این 
کشور، رویکرد الیحه  بودجه  سال 1392 را از حیث  خ���اص اقتصادی 
انبساط���ی ی���ا انقباضی بودن مورد نق���د و بررسی ق���رار دهیم. بدین 
منظور و جه���ت آشنایی مخاطبان، در ابت���دا به معرفی بخش های 

منابع و مصارف بودجه و برخی از اصطالحات آن می پردازیم:
منابع عمومی دولت

سن���د بودج���ه شام���ل دو بخش بودج���ه  عموم���ی دول���ت و بودجه  
که  ک���ه ف���رض ب���ر آن است  شرکت ه���ای دولت���ی می ش���ود. از آن ج���ا 
شرکت ه���ای دولتی هر ی���ک حساب های مستقلی دارن���د و منابع و 
مص���ارف آن ها با هم برابر اس���ت، لذا در تحلیل بودج���ه عمومًا تنها 
به تحلیل بودج���ه  عمومی دولت بسنده می ش���ود و هم چنین این 
گزارش  بخ���ش در مجلس مورد بحث و بررسی ق���رار می گیرد. در این 
نیز تنها به تحلیل و بررسی بودجه  عمومی دولت خواهیم پرداخت.
در اقتص���اد ایران، منابع بودج���ه  عمومی دولت به صورت زیر به سه 

بخش تفکیک می گردد:
1. درآمده���ا: درآمده���ای دول���ت شامل انواع 
درآمده���ای مالیات���ی مثل مالیات ب���ر درآمد، 
ب���ر  مالی���ات  و  )تعرف���ه(  واردات  ب���ر  مالی���ات 
شرکت ها، س���ود سهام شرکت ه���ای دولتی و 
درآمده���ای حاص���ل از ارائه  خدم���ات دولتی 

می باشد.
گ���ذاری دارایی ه���ای سرمایه ای: منظور  2. وا
گ���ذاری دارایی های سرمای���ه ای، فروش  از وا
سرمایه هایی است که نگهداری آن در اختیار 
دول���ت است. عمده ترین قل���م از این ردیف را 
منابع حاص���ل از فروش نف���ت و فرآورده های 
نفتی تشکیل می دهد و ج���زو بسیار ناچیزی 
)مث���ل  دول���ت  دارایی ه���ای  ف���روش  از  ه���م 
ک و ساختمان های دولتی و ...( حاصل  امال

می گردد.

گذاری دارایی های مالی  گذاری دارایی های مالی: منظور از وا 3. وا
که یا در قبال آن ها ب���رای دولت تعهداتی  آن دست���ه از مناب���ع است 
در آین���ده ایج���اد می ش���ود؛ مانند استق���راض از بانک ه���ای داخلی 
و خارج���ی و ف���روش اوراق مشارک���ت؛ و ی���ا شامل برداش���ت دولت از 
کشور می باشد مثل برداشت از حس���اب ذخیره  ارزی.  ذخای���ر مالی 
هم چنین فروش سهام شرکت های دولتی )خصوصی سازی( نیز در 

این دسته قرار می گیرد.
کل بودج���ه  دولت در سال ه���ای مختلف  گرچ���ه سهم هر بخ���ش از 
متف���اوت بوده اس���ت، ام���ا میانگی���ن سال ه���ای 1390-1384 نشان 
کسب درآمدها،  که در عمل حدود 43%  منابع دولت از راه  می دهد 
گذاری  گ���ذاری دارایی ه���ای سرمای���ه ای و 24% از محل وا 33% از وا

دارایی های مالی تأمین شده است.
که درصد  ک���ه در این جا باید ب���دان اشاره شود ای���ن است  نکت���ه ای 
گ���ذاری دارایی های سرمای���ه ای در اغلب اوق���ات مطابق  تحق���ق وا
گذاری  گرفت���ه بوده است، اما درآمده���ا و وا پیش بینی ه���ای صورت 
کمت���ر از می���زان پیش بینی ش���ده محقق  دارایی ه���ای مال���ی اغلب 
گرفته در م���ورد این دو  می گ���ردد، یعن���ی در پیش بینی ه���ای انج���ام 

قسمت، بیش برآورد می شود.
کار شود. در این قسمت جدول وجود دارد. لطفا 

• سه���م درآمده���ای مالیات���ی و درآمده���ای حاص���ل از مالکی���ت، 
به صورت درصد از درآمدها بیان شده است

بررسی رویکرد انقباضی در قانون بودجه 1392
تجربه  سالیان گذشته نشان داده که دولت 
اغلب بر مبنای همین درآمدهای غیرواقعی 

اقدام به آغاز طرح های عمرانی جدیدی 
می نماید اما با عدم تأمین اعتبارات 

الزم، این پروژه ها معطل مانده یا نیمه کاره 
رها می شوند که عالوه بر افزایش طول عمر 

پروژه ها، باعث ایجاد خسارت های مالی 
هنگفتی در کشور می گردد؛ ضمن 

این که باعث بدهکار شدن دولت به 
پیمانکاران عمرانی نیز می شود.

جدول 1. پيش بينی درآمدها در اليحه  بودجه  سال 1392

         جدول 2. سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت
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2223
هفته نامه مجتمع رسانه ای اطلسهفته نامه مجتمع رسانه ای اطلس

اقتصادیاقتصادی

فشارهای اقتصادی 
دشمنان نتیجه عکس 
داده است

مجوز به وزارت ارتباطات 
برای سرمایه گذاری در 
پروژه های فیبر نوری

پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق بازنشستگان 
تا پایان خرداد

شرکت های متخلف از بورس 
کاال اخراج می شوند



بخش های ديگری 
از منابع بودجه هم 
به طور غيرمستقيم 
تابع ميزان 
درآمدهای نفتی 
است، به عنوان 
مثال ماليات بر 
واردات )تعرفه  
گمركی( كه حدود 
يک سوم درآمد 
مالياتی دولت را 
تشكيل می دهد، 
تابع ميزان واردات 
و در حقيقت تابع 
ميزان درآمدهای 
نفتی می باشد.

میزان وابستگی بودجه به نفت
که سهم نفت از بودجه  سالیانه   ذک���ر این نکته خالی از لطف نیست 
گ���ذاری دارایی های  دول���ت، منحصر ب���ه آن چ���ه تح���ت  عن���وان »وا
گذاری دارایی های  سرمایه ای« ثبت می شود نیست. در حقیقت وا
که به صورت مستقیم  سرمای���ه ای تنها آن بخشی از پول نفت است 
ج می ش���ود، ام���ا مناب���ع دیگ���ری هم  کش���ور در در بودج���ه  سنوات���ی 
که علی رغ���م این که از راه فروش نفت حاص���ل شده اند، اما  هستن���د 
در قسمت ه���ای دیگری ثبت می گردند. به عن���وان مثال برداشت از 
حس���اب ذخی���ره  ارزی، منابع حاص���ل از هدفمن���دی یارانه ها، سود 
سه���ام و مالیات عملکرد شرکت های مرتبط ب���ا نفت و سود سهام و 
که علی رغم  مالی���ات عملکرد بان���ک مرکزی از این دس���ت می باشند 

ماهیت نفتی شان، در بخش های دیگری از بودجه ثبت شده اند.
کار شود. در این قسمت جدول وجود دارد. لطفا 

به ع���الوه بخش های دیگری از منابع بودجه هم به طور غیرمستقیم 
تابع میزان درآمدهای نفتی است، به عنوان مثال مالیات بر واردات 
که حدود یک سوم درآم���د مالیاتی دولت را تشکیل  گمرکی(  )تعرف���ه  
می ده���د، تابع می���زان واردات و در حقیقت تابع می���زان درآمدهای 

نفتی می باشد.
ب���ا توجه ب���ه موارد فوق الذک���ر، سهم بخش نف���ت در بودجه  سنواتی 
گذاری دارایی های سرمایه ای  کشور، بسیار بیشتر از 33% متوسط وا
اس���ت و اغل���ب بی���ن 70-50 درصد بودج���ه  دول���ت از درآمدهایی با 

ماهیت مستقیم نفتی تشکیل می شود.
مصارف عمومی دولت

در سن���د بودج���ه، مص���ارف دول���ت نیز به ص���ورت زیر ب���ه سه بخش 
تفکیک می گردند:

1. هزینه ه���ا: ای���ن بخ���ش شامل م���واردی مانند پرداخ���ت حقوق و 
کارمندان دولت���ی، یارانه ها، هزینه برای رف���اه اجتماعی و  دستم���زد 

کاالها و خدمات می شود. استفاده  دولت از 
2. تمل���ک دارایی ه���ای سرمای���ه ای: منظ���ور از تمل���ک دارایی های 
که دولت دستور  سرمای���ه ای، آن دسته از پروژه های عمران���ی است 
ساخ���ت و اح���داث آن ه���ا را می ده���د و هزینه ه���ای آن را پرداخ���ت 
می کن���د و در نهایت مالک آن می شود. ساخ���ت انواع راه ها، سدها، 

بیمارستان ها، مدارس و ... از این دست می باشد.
3. تمل���ک دارایی ه���ای مال���ی: منظور از تمل���ک دارایی ه���ای مالی 
که از سال ه���ای قبل ب���رای دولت ایجاد  بازپرداخ���ت دیون���ی است 
ش���ده است. بازپرداخت تسهی���الت بانکی، بازپرداخ���ت اصل اوراق 

گذاری سهام در این بخش جای می گیرند. مشارکت و وا
ج  اغل���ب هزینه ه���ای دول���ت مطابق ب���ا آن چ���ه در سند بودج���ه در
می ش���ود انجام می گیرد و انحرافی از آن وجود ندارد. به  بیان آماری 
گذشت���ه، می���زان تحقق هزینه ه���ا در مقایس���ه با سقف  در 16 س���ال 
تعیین شده در بودجه به ط���ور متوسط 97% بوده است؛ در حالی که 
ح های عمرانی و بازپرداخت دیون   به طور متوسط تنها 70% پول طر
دولت داده شده است. لذا مشاهده می شود که دولت بدهی باالیی 
که عالوه بر این که در  به پیمانکاران و هم چنین به نظام بانکی دارد 
ل ایجاد می کند، باعث خسارت به دولت  کشور اخال نظام اقتصادی 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در ده سال  نیز می گردد. بر اساس 
گذشت���ه به دلی���ل بدحسابی های دول���ت در قرارداد ب���ا پیمانکاران، 
حدود 60 هزار میلیارد تومان از بابت هزینه های تعدیل پروژه ها، به 

کشور خسارت وارد شده است.
ادامه مطلب را در سایت تبیین بخوانید.

اميرعباس ساالركيا �
کارشناس مسائل اقتصادی

برهان؛ دکتر حج���ت اهلل عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
ام���ام صادق )علیه الس���الم(، در اظهارات خ���ود، الزمه  خلق حماسه  
ک���ردن تحریم ه���ا را حرک���ت تک تک  اقتص���ادی و سیاس���ی و بی اث���ر 

اعضای مردم در چارچوب اقتصاد مقاومتی می دانند.
ب���ا توجه ب���ه این که مق���ام معظ���م رهبری امس���ال را س���ال حماسه  
سیاسی و حماسه  اقتصادی نام گذاری کرده اند، از دیدگاه جنابعالی 
ب���رای خلق حماس���ه  اقتصادی چه بستره���ا و الزاماتی نی���از است و 
کمیت، نهاد سیاست گ���ذار و مردم در خلق این حماسه  جایگاه حا

چیست؟
که مقام معظم رهب���ری با نام گذاری  کنیم  اواًل ب���ه این نکته توج���ه 
که  ب���رای یک س���ال، در حقیقت انشای مفهوم می کنن���د. مفهومی 
در ارتب���اط با سایر مفاهی���م دینی و اسالم���ی و هم چنین مفاهیمی 
که برای وضعیت  کرده اند، نظام���ی را شکل می دهد  ح  ک���ه قباًل مطر
کشور، با توج���ه به مقتضیات زمان و مکان و فضای داخلی و  فعلی 
کار در  بین الملل���ی، الزامات و اقتضائات خاصی را بیان می کند. این 
حقیقت به نوعی تعیین خط  مشی نظام برای مردم و سیاستگذاران 
که ایشان  کنند. معمواًل بحث هایی  است تا رویکرد خاصی را اتخاذ 
که باید  ح می کنند بحث ه���ای بلندمدت است. به ای���ن معنا  مط���ر
مفهوم���ی شکل بگیرد و بعد در بطن جامعه و اذهان تک تک مردم 
کار وظیفه ای را برای اقشار  که این  و سیاستگ���ذاران، نهادینه شود 
مختل���ف، اع���م از دانشجویان، اهل قل���م، سیاستگ���ذاران در اجرا و 
که زمینه  اصلی جامع���ه و موتور محرک نظام هستند، ایجاد  م���ردم، 

می کند.
رهب���ر انق���الب امس���ال را ه���م س���ال حماس���ه  اقتص���ادی نام گذاری 
کرد ه ان���د و با توجه به این که رهیافت اقتصادی ما اقتصاد مقاومتی 
اس���ت، حماسه  اقتصادی را حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی تعبیر 
که نوعی  کلمه  حماسه،  نموده ان���د. یعنی با توجه به معنای فارسی 
تالش با نتیجه  مطلوب موفقیت است، در سال حماسه  اقتصادی، 

گفت وگ���و با دکتر  خل���ق حماسه  سیاس���ی و اقتص���ادی و الزام���ات آن در 
»عبدالملکی«؛

نقش مردم و دولت 
در حماسه    سیاسی و 

اقتصادی
حرکت دولت و مردم در شرایط کنونی باید در 

راستای یکدیگر و در جهت خلق حماسه  سیاسی 
و اقتصادی باشد؛ به طوری که دولت با تنظیم 

فرایندهای اقتصاد و اتخاذ رویکرد سیاسی مناسب با 
تقویت بنیان های اقتصاد داخلی، عزم ملی و سرمایه  
اجتماعی، موجبات عزت هر چه بیشتر ملت ایران را 

در عرصه  بین المللی فراهم آورد.

در حوزه  اقتصاد 
مقاومتی، رهيافت 

كميت بايد به  حا
سمت مقاوم سازی 

اقتصاد باشد. 
به اين صورت كه 
اهداف اقتصادی 

مدنظر نظام كه 
از همان گفتمان 
اقتصادی انقالب 

اسالمی حاصل 
شده و شامل 

خلق ارزش 
كثری و توزيع  حدا

عادالنه ی درآمد 
و امكانات است، 

بايد سرلوحه  همه  
كارها قرار گيرد و 

مجلس، دولت و 
نهادهای ديگر بايد 

فرايندهای اقتصاد 
را تنظيم كنند.

قرار است حرکت تک تک اجزای نظام، اعم از سیاستگذاران و مردم، 
که در مسیر و چارچ���وب رهیافت اقتصادِ  مقاومتی  ب���ه شکلی باشد 
که تهدیدها و  کنند و نتیجه  این حرکت چنی���ن خواهد شد  حرک���ت 
کشور، خصوصًا  که در مسیر بالندگی اقتص���اد و پیشرفت  ت���ی  مشکال
در سال ه���ای اخیر به وجود آمده بود، برط���رف شود و ما به اهداف 

خود نزدیک تر شویم.
کی���د ایش���ان در پی���ام ن���وروزی مبنی ب���ر این که در س���ال حماسه   تأ
اقتص���ادی بای���د با روحی���ه  جه���ادی وارد عرصه ش���د، ناظ���ر بر این 
که هم رویکرد ما در مسیر اصالح ش���ود و هم با قدرت و توان  اس���ت 
کنی���م؛ زیرا مسیر پیشرفت طوالن���ی است و ما مشکالت  ب���اال حرکت 
بسیاری داری���م و برای رسیدن به آرمان های نهایی انقالب اسالمی 

کنیم. باید با توان بیشتری حرکت 
حال مسأله  مهم این است که تکلیف تک تک اعضای نظام چیست 
و مثاًل مردم و سیاستگذاران باید چه کنند؟ این مفهوم را در ادبیات 
کردیم. در حوزه  اقتصاد  ح  گسترده مطر اقتصاد مقاومتی به صورت 
کمی���ت باید به سمت مقاوم س���ازی اقتصاد  مقاومت���ی، رهیافت حا
که از همان  که اهداف اقتصادی مدنظر نظام  باشد. به این صورت 
گفتم���ان اقتص���ادی انق���الب اسالم���ی حاص���ل ش���ده و شامل خلق 
کث���ری و توزیع عادالن���ه ی درآمد و امکان���ات است، باید  ارزش حدا
گیرد و مجل���س، دول���ت و نهادهای دیگر  کارها ق���رار  سرلوح���ه  همه  
که ب���ا وجود تمام  کنند  بای���د فراینده���ای اقتصاد را ط���وری تنظیم 
دشواری ها و دشمنی هایی که در حال حاضر وجود دارد، این نتایج 

حاصل شود.
از طرف���ی دیگ���ر، رهیافت عم���ل مردم هم ب���ه عن���وان تولیدکننده و 
مصرف کننده باید مبتنی بر مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی باشد 
ک���ه در نتیج���ه  دشواری ه���ا و دشمنی ه���ا نتواند اقتص���اد را از حرکت 
کاهش سرعت آن ش���ود. مثاًل مصرف کننده  بالن���ده  ب���ازدارد و باعث 
کااله���ای خارج���ی صرف  نظر  بای���د از اس���راف جلوگی���ری و از خری���د 
ک���ه افزایش قیمت  کن���د یا تولیدکننده با وج���ود دشواری  سعی  کند 
محصوالت را به حداقل برساند تا اثرات تورمی را برای تولیدکننده و 
کند و به امید این که در ماه ها و سال های آینده  کمتر  مصرف کننده 
کاهش ندهد و خود را به ایفای نقش  اوضاع بهتر می شود، تولید را 

در چارچوب این الگو مؤظف بداند.
ح می شود، دشواری هایی نیز  به هر حال، وقتی بحث مقاومت مطر
وج���ود دارد. دولت، م���ردم، مصرف کنندگ���ان، تولیدکنندگان و همه  
اقش���ار باید بخش���ی از این دش���واری را بپذیرند. الحم���داهلل اقتصاد 
گر هر کسی وظیفه ی خود را  ایران آن  قدر گسترده و وسیع است که ا
که به افراد وارد می شود  به درستی انجام دهد، مجموع فشارهایی 

کم خواهد بود. بسیار 
گ���ر در حال حاض���ر می بینیم ع���ده ای بسیار سخت���ی می کشند، به  ا
که عده  دیگ���ری وظایف خود را ب���ه درستی انجام  ای���ن دلیل است 
نمی دهن���د و مثاًل در این شرایط سخت، مشغول احتکار و به دنبال 
که این خودبه خود فشار بر دیگران را  سودهای چندبرابری هستند 
افزایش می دهد. ما می توانیم با حرکت شتابنده در این مسیر، این 
که  مشکالت را پشت سر بگذاریم. به قول رهبر معظم انقالب، زمانی 

به قله برسیم، تمام مشکالت و دشواری ها برطرف خواهد شد.
رهب���ر معظ���م انقالب امسال ه���م بحث حماسه  سیاس���ی و حماسه  
که حماسه  سیاس���ی بیشتر معطوف به  کردند  ح  اقتص���ادی را مط���ر
انتخابات است، ولی بین این دو مقوله، یعنی بحث مشارکت مردمی 
در خلق  حماسه  سیاسی و بحث حماسه  اقتصادی، می توان ارتباط 
کرد؛ یعنی این دو حماسه را جدا از هم ندانیم. آیا به  مفهومی ایجاد 

لحاظ مفهومی، چنین امکانی وجود دارد؟
در حقیقت همین طور است. اقتصاد و سیاست با هم ارتباط دارند 
و حماس���ه  اقتص���ادی مستق���ل از جری���ان سیاسی شک���ل نمی گیرد 

و در ای���ن موض���وع شک���ی وجود ن���دارد. ب���ه همین دلی���ل، بسیاری 
از دانشگاه ه���ا در سراس���ر جهان رشت���ه  اقتصاد سیاس���ی را تأسیس 
که یک مبحث میان رشته ای است و به حوزه های اقتصاد  می کنند 

و سیاست و تأثیر و تأثرات این دو بر یکدیگر می پردازد.
در یک���ی دو س���ال اخی���ر، ای���ن دو قالب ب���ه ظاهر مختل���ف بسیار به 
که مسائل سیاس���ی بر سیاست های  ه���م نزدیک شدند؛ به ط���وری 
ش���دت  ب���ه  اقتص���ادی  اه���داف  و  می گذارن���د  تأثی���ر  اقتص���ادی 
جهت گیری ه���ا و موضع گیری های سیاس���ی را در عرصه  بین المللی 
کشوره���ای غربی با  تح���ت  تأثیر ق���رار می دهند. در سال ه���ای اخیر، 
وج���ود این که ب���ه لحاظ اقتص���ادی تحت فشار هستن���د، هم چنان 
سیاست ه���ای خصمانه  اقتصادی را در م���ورد ایران اعمال می کنند 
ک���ه در واق���ع یک���ی از اث���رات آن، عمیق ت���ر ش���دن بح���ران اقتصادی 
آن ه���ا اس���ت؛ یعنی برای آن ه���ا مسأله  سیاست و جن���گ قدرت آن  
که حاضرند ب���رای رسیدن به اهداف  کرده است  قدر اهمیت پی���دا 

کنند. سیاسی مد نظر، سیاست های غلط اقتصادی را اتخاذ 
ب���ا وجود این ک���ه می بینیم اقتصاد غرب هنوز درگی���ر دو بحران مالی 
مرب���وط به سال ه���ای 2008 و 2010 اس���ت و اقتصاددان���ان غربی نیز 
افق نزدیک و روشنی را برای عبور از این بحران ها ترسیم نمی کنند، 
خ  آن ه���ا با این ن���وع اقدامات خصمان���ه علیه ایران، مشک���الت و نر
بیک���اری خود را افزایش می دهند؛ شرکت ها و ساختمان های غربی 
که ایران  برای تخری���ب نهایی تعطیل می شون���د و خودروسازهایی 
کاهش فروش  از شرک���ای اصلی آن ها اس���ت، به دلیل تحریم ایران و 
که  کنند. اتفاقاتی  کارگران خود را اخراج  قطع���ات به ایران مجبورند 
در این زمینه می افتد به جهت این است که عالم سیاست و اقتصاد 

به شدت در هم تداخل دارند و در حوزه  یکدیگر وارد  شده اند.
البته ای���ن مسأله در سیاست داخلی ما هم نمود دارد. جریان های 
که از اقتص���اد موجود دارند،  مختلف سیاسی ب���ر اساس آن ارزیابی 
کرده ان���د. این جهت گیری متفاوت  جهت گیری های متفاوتی پیدا 
نه به دلیل تفاوت در واقعیت های اقتصادی، بلکه به خاطر تفاوت 
که تحلیل می کنند. به همین  کسانی است  گرایش های سیاسی  در 
جه���ت، رهب���ر انق���الب امس���ال را سال  حماس���ه  سیاس���ی و حماسه  
اقتصادی نامیدند که یک زمینه  آن این است که ما امسال جنجال 
که ایش���ان نیز ب���ه این قضیه  انتخاب���ات را داری���م و زمین���ه  دیگ���ری 
ک���ه ما بدون رویکرده���ای سیاسی درست،  توج���ه دارند، این است 
چ���ه در سیاس���ت داخلی و چ���ه در سیاست خارج���ی، امکان تحقق 
حماسه  اقتصادی، یعنی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی با هدف 

کشور را نخواهیم داشت. شکوفایی و بالندگی 
در حقیقت یکی از پیام ه���ای هم زمانی  حماسه  سیاسی با حماسه  
اقتص���ادی، مشارکت ج���دی در انتخاب���ات است، ولی یک���ی دیگر از 
که ضرورت دارد ب���رای تحقق این حماسه   پیام ه���ای آن این است 
اقتص���ادی، رویکرده���ای سیاس���ی متناس���ب و مفی���د اتخ���اذ شود. 
ک���ه تحوالت سیاسی چگون���ه ممکن است  ح���ال یک���ی از این موارد 
ب���ر اقتصاد اثرگذار باشد همین مسأل���ه  انتخابات است. وقتی تعداد 
ک���ه در ی���ک رای گیری شرک���ت می کنن���د افزای���ش می یابند،  کسان���ی 
خودبه خ���ود دو اتف���اق برای دول���ت منتخب می افت���د؛ یکی این که 
که رای  کسانی  مطالبات بیشت���ری از نظام وجود خواهد داش���ت و 
که می خواهن���د اجابت شود. این  داده ان���د درخواست هایی دارند 
مطالبات خدمت آن نظام سیاسی یا همان دولت را بیشتر خواهد 
کرد. از طرف دیگر، رئیس جمه���ور دولت منتخب به پشتوانه ی این 
مشارکت جدی، می توان���د برنامه ریزی های قوی تری انجام دهد و 
روی کمک آحاد ملتی که در انتخابات شرکت کرده اند، حساب کند 
کردن  گام های بلندتر و قوی تر و امیدوارانه تر برای حل  و این یعنی 

کوتاه مدت و اصالح رهیافت های بلندمدت اقتصادی. مشکالت 
ادامه مصاحبه را در سایت برهان بخوانید.
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خام���وش«،  © »نب���رد  مستن���د  تدوی���ن 
تازه ترین اثر مرکز مستند سفیر به پایان 
رسید و به زودی رونمایی می شود؛ این 
کارگردانی  اث���ر توسط مصطفی رضوان���ی 
که پی���ش از این »مه���ار نشده« را  ش���ده 
ساخته است؛ موضوع تحریم ها در این 
مستن���د بررسی ش���ده و بازت���اب شرایط 
اقتصادی ایران در دو سال اخیر است.

از  © نام���ه ای  در  مجل���س  نماین���ده   170
زحم���ات وزیر ارش���اد در برگزاری »موفق 
و اثرگ���ذار« بیست وششمی���ن نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران قدردانی کردند.

قبادی، مشاور معاونت فرهنگی وزارت  ©
گفت وگ���و با »نسی���م«: از پنج  ارش���اد در 
کش���ور فقط دو  کاغذ در  کارخان���ه تولید 
کارخان���ه فع���ال هستن���د؛ دو براب���ر نی���از 
کش���ور تولید  کارخانه ه���ا م���واد اولیه در 
می شود ولی به علت نگاه واردات محور 

از این ظرفیت استفاده نمی شود.

کنسرت حامد زمانی/ 2.  © نشست خبری 
حامد زمانی: ب���رای اجرای قطعه »آخرین 
ق���دم« از 10 جانب���از دوران دف���اع مق���دس 
دعوت شده است؛ هیچ وقت کار سفارشی 
نکرده و نخواهم کرد؛ آلبوم »حضرت ماه« تا 

دو ماه آینده منتشر می شود.

گفت وگ���و ب���ا »نسی���م«:  © وزی���ر ارش���اد در 
کاغ���ذ از طری���ق واردات  عم���ده مصرف 
کارخانه ه���ای داخلی  تأمین می ش���ود؛ 
نیستن���د؛  مص���رف  پاسخگ���وی  کاغ���ذ 
کاغ���ذ صرف���ه  سرمایه گ���ذاری در تولی���د 
اقتص���ادی دارد؛ صن���دوق توسعه ملی 
ک���رده تسهیالت الزم برای  اعالم آمادگی 
کند. سرمایه گذاری در این حوزه را ارائه 

مع���اون عم���ره و عتب���ات سازم���ان حج و  ©
گفت وگو ب���ا »نسیم«: تخفیف  زی���ارت در 
70 دالری بلیت ه���ای حج تمتع از سوی 
هواپیمایی سع���ودی هنوز قطعی نشده 
اس���ت؛ به محض قطعی ش���دن به مردم 
اع���الم می کنیم؛ ممک���ن است تخفیفات 

نهایی از آن چه که اعالم شده بیشتر باشد.

شصت و ششمین جشنواره فیلم کن روز  ©
گذشته با حادثه رو برو شد؛ پلیس فرانسه 
گلوله در محل  که با هفت تی���ر دو  مردی 
برگزاری جشنواره شلیک کرد را بازداشت 
ک���ه  ک���رد؛ ای���ن حادث���ه زمان���ی روی داد 
»کریست���وف والت���ز« و »دنی���ل اوتی���ول« 

درحال مصاحبه زنده تلویزیونی بودند.

گفت وگ���وی تفصیلی با  © رجب���ی دوان���ی در 
»نسیم«: یک سریال خوب، از چندین منبر 
گیرتر است؛ ائمه یارانی مثل مردم  مؤثرتر و فرا
کنونی ای���ران می خواستند ام���ا نداشتند؛ 
شیعه هرجا به حکومت رسیده، تمدن ساز 
بوده است؛ نباید به خاطر بی بصیرتی برخی 

مسلمین دست از آرمان فلسطین برداریم.

ک���ه امروز  © آی���ت اهلل جوادی آمل���ی: هرچه 
شاه���د پیشرف���ت و موفقی���ت شیعیان و 
م���ردم ای���ران اسالم���ی هستی���م، از برکات 
پیروی از اهل بیت )علیهم السالم( است؛ 
کسانی که مرتکب حمله ب���ه خانه »شیخ 
عیسی قاسم« شده اند، چگونه می توانند 

در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند؟

همایون اسعدیان در گفت وگو با »نسیم«:  ©
ب���رای ساخت سریال »دا« نیاز به ساخت 
کام���ل خرمشه���ر دوران جنگ  لوکیش���ن 
داریم؛ پیشنهاد ساخت فیلم  نامزدهای 
ریاست  جمهوری فقط ب���ه مرده ها داده 
نشده است؛ پیشنهاد ب���وده اما رد کردم؛ 
چون درگیر نگارش »دا« هستم و عالقه ای 

به سیاست ندارم.

اجتماعی:
سازم���ان  © هویت���ی  اسن���اد  مع���اون 

ثبت اح���وال در نشست خب���ری: امکان 
ص���دور ی���ک روزه شناسنامه ب���رای رای 
دادن در انتخاب���ات ریاس���ت جمهوری 
وج���ود دارد؛ هی���چ ف���ردی ب���ا داشت���ن 
شماره ملی نمی توان���د در دو مکان و یا 
با داشتن دو شناسنامه رای دهد و یک 
کد ملی واحد، این امکان را از بین برده 

است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در  ©
نشست خبری: جشنواره دستاوردهای 
ست���اد توسعه فن���اوری انرژی ه���ای نو، 
از فردا ب���ه مدت دو روز برگ���زار می شود؛ 
توسع���ه  راست���ای  در  کش���ور  محقق���ان 
انرژی های تجدیدپذیر، موفق به تولید 
نیمه صنعتی بیواتانول از مواد سلولزی 

شدند.

رئی���س منتخب سازم���ان نظام پزشکی  ©
گفت وگ���و با »نسی���م«: سهم سالمت  در 
از تولی���د ناخال���ص داخل���ی، در دو سال 
گذشته از 5/4 درصد به حدود 4 درصد 
کاهش یافت���ه است؛ اختصاص پنج هزار 
کمکی  میلیارد توم���ان به عنوان بودجه 
کاه���ش سهم را  به نظ���ام سالمت، این 

جبران می کند.

و  © بازنشستگ���ان  عال���ی  کان���ون  رئی���س 
مستمری بگی���ران تأمی���ن اجتماع���ی با 
انتقاد از پرداخت نشدن افزایش حقوق 
کنون چند تاریخ  بازنشستگان، گفت: تا
مختلف برای پرداخ���ت افزایش حقوق 
بازنشستگ���ان اع���الم ام���ا عمل���ی نشده 
خ  اس���ت؛ افزای���ش حقوق ه���ا مطابق نر
ت���ورم نیست و به دی���وان عدالت اداری 

شکایت می کنیم.

ورزشی:
ل ای���ران در دیدار  © تی���م فوتب���ال استق���ال

برگش���ت خ���ود براب���ر الشباب ام���ارات از 
مرحل���ه یک هشت���م نهای���ی مسابق���ات 
لی���گ قهرمانان آسیا به تس���اوی بدون 
گ���ل رسید و با توجه به برد 4 بر 2 در دور 
رفت، راه���ی دور یک چهارم نهایی این 

رقابت ها شد.

باب���ک زنجان���ی، مالک باشگ���اه راه آهن  ©
گفت وگ���و با محم���د رویانیان به طور  در 
رسمی با درخواست باشگاه پرسپولیس 
کرد؛  ب���رای جذب عل���ی دایی موافق���ت 
ب���ه این ترتی���ب علی دای���ی به طور قطع 
هدای���ت پرسپولی���س را در سیزدهمین 
دوره رقابت ه���ای لی���گ برت���ر ب���ر عهده 

خواهد داشت.

خبرهای  پیامکی ...

تولید صنعتی بیواتانول از 
مواد سلولزی

صدور یک روزه شناسنامه 
برای انتخابات

ضرورت برنامه ریزی 
بلندمدت و نگاه 
کاغذ استراتژیک در تولید 

قدرداني 170 نماینده 
مجلس از وزیر ارشاد 

برهان؛ در سال های اخیر کشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث 
زنان و توجه بیشت���ر جامعه به مسائل و مشکالت آن ها بوده است. 
در ای���ن سال ها اقدام���ات فراوانی نیز در ه���دف احقاق حقوق زنان 
ک���ه تأسیس  گرفته است  و ح���ل مسائ���ل و مشک���الت آن���ان ص���ورت 
کز و دستگاه های مختلف دولتی، نظیر شورای فرهنگی  نهادها، مرا
و اجتماع���ی زنان، دفتر امور مشارک���ت زنان ریاست جمهوری، دفاتر 
گروه  ام���ور زن���ان وزارتخانه ه���ا، ایج���اد ده ه���ا سازم���ان، جمعی���ت و 
ح مص���وب و غیرمصوب  غیردولت���ی زن���ان، تدوین ده ه���ا الیحه و طر
در زمین���ه  مسائل و مشکالت زن���ان و... از آن جمله است. اما در این 
ک���ه این اقدامات تا چه حد  ح بوده  می���ان همواره این پرسش مطر
ب���ا واقعیت های موجود در جامعه  ما هماهنگ بوده و تا چه میزان 
توانسته است از ب���ار مسائل و مشکالت زنان بکاهد؟ و چرا علی رغم 
تالش های صورت گرفت���ه، برخی از مشکالت هم چن���ان باقی است؟ 
کسیون زنان مجلس ش���ورای اسالمی، یکی از  فاطم���ه آلیا، عض���و فرا
که با حضور در مجل���س شورای اسالمی و  فع���االن حوزه  زن���ان است 
کید  تسلط به قوانین، می تواند پاسخگوی سؤاالت ما در رابطه با تأ
مقام معظم رهبری بر رفع مشکالت موجود در حوزه  زنان و خانواده 
کردن بستر این مهم باشد.  کمیت و قانونگذار در فراهم  و نق���ش حا

گفت وگو با خانم دکتر »فاطمه آلیا«؛ تبیین بیانات رهبر انقالب در 

راهبردی نو برای رفع مشکالت زنان
اقدامات زیادی در راستای رفع مشکالت زنان و خانواده صورت گرفته است، اما برای تحقق آن طبق فرمایشات 

رهبری، باید یک مرکز عالی در ساختار نظام داشته باشیم که با عوض شدن دولت ها عوض نشود و بتواند به صورت 
مداوم خط سیر تکاملی را درباره  جایگاه و مسائل مربوط به زنان دنبال کند. سازمانی که تحت عنوان سازمان زنان 

باشد.

گفت وگ���وی ما با این نماینده  مجلس  آن چ���ه در پی می آید حاصل 
نهم است.

ب���ه نظر شما، مهم ترين مشكالت و خألهای قانونی موجود در 	 
حوزه  زنان چيس���ت و در اين دوره از مجلس چه اقداماتی برای 

گرفته يا در دست اقدام است؟ رفع آن صورت 
حق���وق باید با اخالق آمیخته ش���ود و ما نباید حل همه مسائل را از 
ج  حق���وق انتظار داشته باشی���م، برخی از امور از دس���ت حقوق خار
ک���رد.  بنابراین  اس���ت، باید به عن���وان آخری���ن حرب���ه از آن استفاده 
که در حوزه زنان وجود دارد به مسائل فرهنگی،  تی  پاره ای از مشکال

اخالقی و دینی مربوط می شود.
که  وقتی می گویی���د »زنان«، از مجموعه و قش���ری صحبت می کنید 
در چند حوزه از فرهنگ ما تأثیرگذار هستند. ممکن است مشکالت 
زنان در عرصه های مختلف حقوقی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای 
گر بخواهم به صورت کلی درباره  این  خانوادگی یا اشتغال باشد. اما ا

کنم، باید به ریشه  مشکل اشاره  کنم. مشکالت صحبت 
که ناشی  بخش���ی از این مشک���الت به نگاه های فرهنگ���ی برمی گردد 
از بی اطالع���ی از احک���ام اسالم در م���ورد زنان اس���ت؛ احکام حقوقی 
که خانم ها  ک���ه در واقع شاخصی اس���ت  و احک���ام خانوادگی اسالم 

متأسفانه در 
جامعه  ما، به 

گاهی و  دليل ناآ
ناآشنايی، از تبيين 

احكام مترقی 
اسالم برای زنان 

غفلت شده 
است كه اين 

باعث می شود 
آنان راه حل 

مشكل خود را 
در جای ديگری 

جست وجو  كنند 
و وقتی به دنبال 
راه حل می روند، 

به راه كارهايی 
جذب می شوند 

كه فرهنگ و تمدن 
غرب داده است 
كه همان فاصله 

گرفتن از احكام 
مترقی اسالم 

است.
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بعضی از فعاليت ها 
در دوره  اصالحات 
در راستای فرهنگ 
غربی بود، مثل 
جنبش های 
حمايت از زنان به 
سبک غربی كه ما 
به آن نقد داشتيم، 
زيرا حقوق زنان 
را تنها به خود 
زنان می گفتند 
كه در واقع 
نارضايتی هايی 
هم به وجود 
می آورد؛ زيرا زنان 
حقوق خود را 
می شناختند، اما 
آن كسانی كه بايد 
رعايت می كردند، 
آن حقوق را 
نمی شناختند.

کنند. بتوانند همواره خود را با آن تطبیق دهند و پیشرفت 
بخ���ش دیگری از این مشکالت به رسوم فرهنگ طاغوتی برمی گردد 
که تا اندازه ای هنوز اثر خود را دارد. بخش دیگری هم برمی گردد به 
هجمه  فرهن���گ غربی. هم چنین بخشی از مشک���الت زنان به حوزه  
قانون برمی گ���ردد. ما در بعضی موارد خأل قانون���ی داریم یا در برخی 
که باید آن را بازنگری  کم است  م���وارد دیگر، قوانین گذشته هنوز حا

کنیم. و به روز 
اما ایراد و اشکال فرهنگی هم وجود دارد. گاهی با عدم مطالبه  زنان 

مواجه می  شویم؛ یعنی عدم وقوف و اشراف واقعی به حقوق خود.
که قانون در مورد آن حکم می دهد اجرا  در برخ���ی مواقع مسأله ای 
که ب���ه دلیل نگرش ناصحیح بخشی از آحاد جامعه است  نمی شود 
که در واق���ع برادران، همسران و پدران همی���ن خانم ها هستند. اما 
متأسفان���ه به این مسائل توجهی نمی کنن���د. می توانم در این مورد 
که بنده، هم شاغل بودم،  یک مثال بزنم. شاید حدود سال 64 بود 
ه���م خانه دار، هم بچه دار و در عین ح���ال می خواستم فعالیت های 
اجتماع���ی ه���م داشته باش���م. آن موق���ع دولت آق���ای هاشمی بود 
و ساخت���ار ام���ور اداری و استخدام���ی داشتی���م. در هم���ان زم���ان، 
کارهای خود  که زنان شاغل می توانند بخشی از  پیشنه���ادی دادم 
را در خان���ه انج���ام دهن���د. مثل آن چه ما بع���دًا در قان���ون به عنوان 
کردیم. همان موقع عده ای  کاری شناور تصویب  دورکاری یا ساعت 

کردند. از آقایان مخالفت 
که آن  بخش دیگ���ری از مشکالت  ما به حوزه  اجتماع���ی بازمی گردد 
هم مرتبط با دالی���ل ارتباط فرهنگی است. متأسفانه در جامعه  ما، 
گاهی و ناآشنای���ی، از تبیین احکام مترق���ی اسالم برای  به دلی���ل ناآ
که این باع���ث می شود آنان راه حل مشکل  زن���ان غفلت شده است 
خ���ود را در ج���ای دیگری جست وجو  کنند و وقت���ی به دنبال راه حل 
که فرهنگ و تمدن غرب  می رون���د، به راه کارهایی جذب می شون���د 
گرفتن از احکام مترق���ی اسالم است.  که همان فاصل���ه  داده اس���ت 
که زنان واقعًا ب���ه حقوق و جایگاه اسالمی  مشک���ل اصلی این است 
گر واق���ف بودند حقوق خ���ود را مطالبه  خ���ود واق���ف نیستند، زی���را ا

می کردند.
رهبر معظم انقالب بارها بر ضرورت حفظ و تقويت نهاد خانواده 	 

كرده ان���د. در تصويب قوانين چ���ه اندازه خان���واده لحاظ  كي���د  تأ
شده است؟

البته در سال های اخیر، تالش های فرهنگی صورت گرفته باعث شد 
ک���ه تا حدودی نگاه ها عوض شود؛ یعنی بحث توجه به خانواده در 
گرفت. ما می گوییم ای���ن موضوع جزو اولویت ها است،  اولوی���ت قرار 
که فقط  ولی ب���ه آن اولویت نمی دهیم. مثاًل ساختارهای اجتماعی 
برای زنان فعالیت می کردند، به سازمان های زنان و خانواده تبدیل 
شدن���د. وقتی رئیس جمهور نهم انتخاب ش���د، به پیشنهاد ما، مرکز 
ام���ور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و به نظر 
من، ارتقا پیدا کرد. ما نمی توانیم گل را از گلستان جدا ببینیم، یعنی 
کان���ون خانواده ج���دا بدانیم. باالخره زن ب���ا یک تعریفی به  زن را از 
خان���واده وصل است. حال یا دختر خانواده است یا خواهر، همسر، 

مادر. اعضای خانواده نسبت به هم تکالیف متقابل دارند.
بعد از آن زمان، تا حدودی هم قوانین تحت  تأثیر قرار گرفت. االن در 
که ما در مجلس هستیم، بحث خانواده بسیار  این دو سه دوره ای 
کار تخصیص داده می شود یا  مهم شده است. بودجه هایی به این 
وقتی بودجه را تخصیص می دهیم، ذکر می شود که این بودجه باید 
کار رود. مرکز امور زنان  در بحث نظارت در تحکیم بنیان خانواده به 
و خانواده  ریاست  جمهوری و سایر ساختارها تالش کردند آموزش ها 
گردهمایی ها  که باعث می شود در واقع این گونه  گست���رش دهند  را 
کند. مث���اًل در تقویم ملی ما،  و مناظره ه���ا و سخنرانی ها جهت پیدا 
روز 25 ذیحج���ه، روز نزول سوره  هل اتی، به عن���وان روز خانواده نام 

گرفته است، زیرا در این سوره درباره  خانواده و الگوی اسالمی بحث 
گ���ر روز 25 ذیحج���ه را روز خان���واده و روز اول ذیحج���ه را  می ش���ود. ا
ک���ه سخنران ها، تریبون های  روز ازدواج می نامی���م، برای این است 
جمعه، مساجد، دانشگاه ها و حوزه های فرهنگ و رسانه به مسائل 

مربوط به همه  اعضای خانواده بپردازند.
کودک،  گر فضای خان���واده اسالمی است، حق���وق و تکالیف  یعن���ی ا
ک���ه طب���ق فرهنگ غلط  همس���ر، زوج���ه و زوج چیس���ت؟ نمی ش���ود 
گر  گذشت���ه، همه  مطالب���ات را از یک عضو خان���واده داشته باشیم. ا
گ���ر بگوییم  ک���م بگوییم مردس���االری، حق���وق زن، ا ب���ه تب���ع، جو حا
کودک ساالری، حقوق والدین  گر بگوییم  زن ساالری، حقوق مرد و ا

ضایع می شود.
گردهمایی ها،  نام گذاری ه���ای روز زن، روز خان���واده یا روز ازدواج به 
کتب شک���ل و عنوان می دهد.  نشست ه���ا، سمینارها، حتی تدوین 
ک���ه دنبال  کسانی  وقت���ی فضای غال���ب ارزش گ���ذاری باشد، حت���ی 
که تقاضا  منافع مادی هستند، سعی می کنند در مواردی قلم بزنند 
که  وج���ود دارد. سخن مق���ام معظم رهبری درباره  زن���اِن الگو، وقتی 
که امروز زنان فرهیخته و دانشمند ما  می فرمایند ما افتخار می کنیم 
از متدینین هستند، جهت حرکت ما را مشخص می کند. اما هنوز کار 
که قبل ها مردساالر بوده است به قوانین مترقی  داریم تا جامعه ای 

کند. اسالم توجه 
که  کردیم  م���ا در مجلس هفتم چند قان���ون در این جهت تصوی���ب 
ب���رای م���ا در اولویت  قرار داش���ت؛ تسری���ع ازدواج جوان ها، حقوق و 
مسئولیت های زنان در عرصه  داخلی و بین الملل، افزایش مرخصی 
شیردهی، اشتغال و ارث زنان از آن جمله هستند. اسالم می خواهد 

توجه زنان به احکام مترقی اسالم جلب شود.
ک���ه لیس���ت  در مجل���س هشت���م ه���م قوانی���ن متع���ددی داشتی���م 
تدوین ش���ده  آن وج���ود دارد. هم چنی���ن در مجلس نه���م هم ما در 
ح سیاست های  راست���ای فرمایشات مقام معظم رهبری بح���ث طر
ک���ه در آن به سب���ک زندگی اسالم���ی، اشتغال  جمعیت���ی را داشتیم 
کید تغذیه  فرزند از شیر مادر توجه شده است  زن���ان، فرزندآوری و تأ

و در واقع جامعه را به سمت سبک زندگی اسالمی سوق می دهد.
که ما مشغول بررس���ی بودجه هستیم، در این  البته ای���ن روزها هم 
م���وارد پیشنهاده���ای خوب���ی داشتیم. چ���ون اعتقاد م���ا این است 
ح و دولتمردان و  ک���ه حوزه ه���ای علمیه بای���د مبانی فک���ری را مط���ر

کنند و ترویج دهند. مسئولین آن را اجرا 
که ما در مجلس  به بحث تقویت حوزه های علمیه در این سه دوره 
که بودجه  آن ها رضایت بخش باشد. در  بوده ایم، توجه شده است 
بح���ث توسعه  فرهن���گ قرآنی و بخش زنان و خان���واده و جوانان نیز 
گرفته شده است تا یک سری آموزش ها  بودجه های خوب���ی در نظر 
را حتی در نقاط دوردست کشور هم ببرند، مثل آموزش های مربوط 
به حقوق زنان، حتی در مجموعه هایی که آقایان کار می کنند. چون 
که هر فرد به حقوق فرد متقابل خود واقف  دیدگاه اسالم این است 

کند. که مکلف شود آن حقوق را رعایت  باشد 
بعض���ی از فعالیت ه���ا در دوره  اصالح���ات در راست���ای فرهنگ غربی 
که ما به آن  ب���ود، مثل جنبش های حمایت از زن���ان به سبک غربی 
که در  نق���د داشتیم، زیرا حقوق زنان را تنه���ا به خود زنان می گفتند 
واقع نارضایتی هایی هم ب���ه وجود می آورد؛ زیرا زنان حقوق خود را 
کسانی که باید رعای���ت می کردند، آن حقوق را  می شناختن���د، اما آن 
که حقوق زنان به  نمی شناختند. در حال حاض���ر رویکرد این است 
که مکلف باشند، حقوق را  مجموعه ه���ای آقایان آموزش داده شود 
هم بشناسند، رعایت کنند و متقاباًل حقوق اعضای خانواده آموزش 
که همه متوجه باشند نسبت به یکدیگر، هم حق دارند  داده ش���ود 

و هم مسئولیت.
ادامه مصاحبه را در سایت برهان بخوانید.

کارناوال های انتخاباتی؛ از »دختران فیروزه ای« تا 

برجسته سازی نقش 
»زنان« در جنبش های 

نوین اجتماعی
طرح ریزی پروژه   قتل »ندا آقاسلطان« و پررنگ سازی 

آن توسط رسانه های سبز، برگ دیگری از دفتر این 
ماجرا است. این موضوع تا بدان جا پیش رفت که »نیره 
توحیدی«، از اعضای وابسته به جنبش فمنیسم ایران، 
در مصاحبه با خبرگزاری دویچه وله  آلمان، چنین گفت: 
»ما باید گفتمان زنان را هر روز تقویت کنیم و آن را با 

گفتمان دموکراسی خواهی پیوند بدهیم.«

که  بره���ان؛ عص���ر حاض���ر را عص���ر مدرنیت���ه نامیده ان���د؛ عصری 
گرچه می ت���وان رگه هایی از  الزام���ات و قواعد خاص خ���ود را دارد. ا
افول دنیای مدرنیته را مورد مداقه قرار داد، اما هنوز چنین اتفاقی 
نیفت���اده اس���ت. »مدرنیته« تنها یک فرایند صنعت���ی و تکنولوژیک 
کرده اند و  که عده ای تنها به وجوه فنی و تکنیکی آن نظاره  اس���ت 
غافل از سایر ابعاد آن شده اند. »مدرنیسم« در وهله  اول یک نوع 
که برای همه   »اپیستمولوژی« یا بهتر بگوییم »جهان بینی« است 
ح و برنامه های خاص خود  حوزه های حیات اجتماعی انسان، طر
ک���ه در دام اپیستمولوژی مدرنیسم  کشورهایی  را دارد. بی تردی���د 
افتاده ان���د، بدون آن که خود بدانند، مجب���ور به پذیرش قواعد آن 
در همه  حوزه ها، اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و غیره هستند.
یک���ی از خصوصیات دنی���ای مدرنیس���م، برجسته س���ازی و پررنگ 
ک���ردن نق���ش و چهره »زن« در عرصه  سیاس���ی  �  اجتماعی است. در 
دهه ه���ای اخیر، زنان نقش مهم���ی را در ابعاد سیاسی و اجتماعی 
که تا پیش از این، سابقه نداشت. با رجوع  کرده اند؛ موضوعی  ایفا 
که اساسًا زنان  کرد  به تاریخ تطور تم���دن غرب، مشاهده خواهیم 
جایگاه���ی در اجتماع نداشتند. در غ���رب، »زن« همواره به عنوان 
کارک���ردش محدود به برطرف  که تنها  »جن���س دوم« تلقی می شد 
ک���ردن نیازهای جنسی و فیزیکی مردان بود. در طول تاریخ تمدن 
گر تاریخ  غ���رب، زنان هم���واره تحقیر می شدن���د. به همین عل���ت، ا
که جز چند زن  سیاس���ی  �  اجتماعی غ���رب را ورق بزنیم، می بینی���م 
کارکردی در حوزه   که توانستند اندک  )مانند ژان���دارک یا مادر ترزا( 

اجتماعی داشته باشند، ردپای دیگری از زنان نیست.
ک���ه در دهه ه���ای اخی���ر،  کن���ش ب���ه تحقی���ر جن���س زن ب���ود  در وا

نقش زنان در ابعاد 
گرچه  اجتماعی ا

به نحو كاريكاتوری 
پررنگ تر شده 

است، اما از اين 
موضوع نمی توان 

غافل شد كه يكی 
از تأثيرگذارترين 

نيروها در 
جنبش های 

اجتماعی نوين، 
همين زنان 

هستند. بنابراين 
در كنار عناوين 

فوق الذكر، امروزه 
می توان شاهد 

استفاده  مقطعی 
از زنان، حتی در 

مسائل سياسی و 
انتخاباتی بود.
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گرفت. در »فلسفه  سیاسی«  جنبش های فمنیستی در غرب شکل 
می گوین���د »اندیشه«ه���ا در پاسخ ب���ه »بحران«ها شک���ل می گیرند. 
از این منظ���ر، پیدایش اندیشه  «فمنیس���م« پاسخی بود به بحران 
جن���س دوم دانستن زن���ان در ط���ول تاریخ تمدن غ���رب. برعکس 
تم���دن غ���رب، به دلیل آن ک���ه چنین نگاهی ب���ه زن در »آموزه های 
دین���ی و اسالمی« وجود نداشت، هیچ گاه جنبش ها و اندیشه های 

»زن محورانه« در جهان اسالم، با اقبال زنان همراه نشد.
در تم���دن اسالمی، آن قدر زن���اِن برجسته، مه���م و تأثیرگذار وجود 
گفت ب���دون حضور برخ���ی از آنان، تاریخ  ک���ه حتی می توان  دارن���د 
و تم���دن اسالمی ممکن بود مسیری دیگ���ر را طی می کرد. حضرت 
خدیجه )سالم اهلل علیها(، حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(، حضرت 
زین���ب )سالم اهلل علیها(، حض���رت ام البنین، جن���اب سمیه، جناب 
سکین���ه، جن���اب رب���اب، اّم سلم���ه، فضه و بسی���اری دیگ���ر از زنان 
که به نوبه  خود سه���م زیادی در تاریخ  کسانی بودند  ص���در اس���الم 
کرده اند. حتی رجوع به تاریخ سی ساله  انقالب اسالمی  اس���الم ایفا 
که  کارکرده���ای بی بدیل اجتماعی  �  سیاس���ی زنان است  نی���ز مؤید 
نقش ه���ای مهمی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی و پیروزی انقالب 
اسالم���ی، در دوران دفاع مقدس و یا حت���ی در خلق حماسه هایی 
که  چ���ون 9 دی 1388 داشته ان���د. دقیق���ًا ب���ه همی���ن عل���ت است 
کش���وری چ���ون ای���ران، محک���وم ب���ه  جنبش ه���ای فمنیست���ی در 

شکست است.
اما روی دیگر اقبال و توجه غرب به »زن« به دلیل بهره برداری های 
صنعت���ی و سوءاستفاده های مالی از او ب���ود. تفکر سرمایه ساالرانه  
که ب���رای سود بیشتر  غ���رب در دوران جدی���د به خوبی می دانست 
کااله���ای خود نیازمند »تبلیغ���ات« عمومی وسیع است.  و فروش 
ک���ردن »ق���وای غریزی«  ک���اال چی���زی نیست ج���ز بی���دار  تبلیغ���ات 
کند تا انسان  انسان ه���ا. تبلیغات باید »غریزه« را بر »عق���ل« چیره 
کاال، ب���دون تعقل و حتی بدون نی���از داشتن،  جدی���د، ب���رای خرید 
کردن  که بی���دار  کند. پ���س چه بهت���ر  گرای���ش پی���دا  ب���ه سم���ت آن 
قوه  غریزه  انس���ان به وسیله  »جذابیت های زنان���ه« انجام شود. از 
گی���ری بیشتر »رسانه«ه���ا و به خصوص  سوی���ی دیگر، با رش���د و فرا
سینم���ا و تلویزیون، زنان به عن���وان پای ثابت »صنعت رسانه« نیز 
کید دائمی بر جاذبه های جنسی و  محس���وب شدند. استفاده و تأ
فیزیکی زن در تمامی آثار تصویری  �  رسانه ای تولیدات غربی وجود 
دارد و این ه���ا همه موجب ش���ده است تا جایگ���اه اجتماعی زنان 
کارکرده���ای سودآوری و  به ص���ورت نامیمون و نامبارک���ی، تنها به 

سوءاستفاده های مالی، تغییر یابد.
کاریکاتوری پررنگ تر  گرچه به نحو  نقش زنان در ابع���اد اجتماعی ا
ک���ه یکی از  ش���ده اس���ت، ام���ا از این موض���وع نمی ت���وان غافل شد 
تأثیرگذارتری���ن نیروها در جنبش های اجتماعی نوین، همین زنان 
کنار عناوین فوق الذکر، امروزه می توان شاهد  هستند. بنابراین در 
استف���اده  مقطع���ی از زنان، حت���ی در مسائل سیاس���ی و انتخاباتی 
بود. ب���رای مثال، می توان به نقش زنان در »انقالب های مخملی« 
ک���رد. انق���الب مخمل���ی )velvet revolution(، انق���الب رنگی  اش���اره 
گلی )Flower revolutions( و براندازی  )Color revolution(، انقالب 
نرم )soft subversion( واژه هایی جدید در ادبیات سیاسی هستند 
ک���ه منظ���ور از آن ه���ا انج���ام اقدامات���ی در چارچوب قان���ون، بدون 
کم  خشونت، با دخالت بیگانگان جهت دگرگونی نظام سیاسی حا

کشور است. یا نخبگان اجرایی در یک 
کامل  کمان به طور  کالسیک، ساختار سیاسی و حا در انقالب های 
تغییر می کنند، قدرت با ابزارهای نظامی و خشونت آمیز مانند ترور، 
گروه دیگر منتقل می شود  گروه به  بمب گ���ذاری، تخریب و... از یک 
و نهاده���ای جدید سیاسی، اقتص���ادی و اجتماعی پدید می آیند. 
در ای���ن فرایند ِاعمال خشون���ت، هزینه های تغیی���ر را باال می برد و 

ج در جامعه، حتی به طور موقت می گردد؛ اما  ج ومر باعث ایجاد هر
در انقالب  ه���ای مخملی ی���ا براندازی نرم، خشون���ت وجود ندارد یا 
گرفته می شود و بیشتر روی حرکت های مسالمت آمیز،  کار  کمتر به 
مدیری���ت رسانه ای و متغیرهای اجتماع���ی همانند آموزش، ایجاد 
گاهی نسبت به مسائل مختلف و بسیج افکار عمومی  شناخ���ت و آ

برای تغییرات سیاسی تکیه می شود. 
بازیگران اصلی چنین انقالب هایی عبارتند از:

1. اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی
2. رسانه ها و مطبوعات )به خصوص رسانه های سایبری(

3. نخبگان سیاسی  �  فرهنگی منتقد 
4. زنان

کمیت ج از حا 5. اپوزیسیون خار
NGO.6 ها و سازمان های غیردولتی
7. جنبش های دانشجویی و صنفی

چنان ک���ه پی���دا است، یک���ی از بازیگ���ران دائمی انقالب ه���ای رنگی 
کشورهایی  »زنان« هستند. با دقت در تاریخ انقالب های رنگی در 
ک���ی )1989(، صربست���ان )دو مرحل���ه  1997 و 2000(،  چ���ون چکسلوا
گرجست���ان )2003(، اوکرای���ن )2004( و قرقیزستان )2005( به صحت 
کشورها،  ای���ن موضوع دست خواهیم یافت. حتی در برخی از این 
کرده ان���د. چنان که رهبری  زن���ان نقش رهبری انقالب ه���ا را نیز ایفا 
کنار »ویکت���ور یوشچنکو«، بر عهده   انق���الب نارنجی در اوکرای���ن در 

»یولیا تیموشنکو« نهاده شده بود.
ب���ر همی���ن اس���اس، ب���ا رج���وع ب���ه تح���والت سیاس���ی  �  اجتماع���ی 
که استفاده  ابزاری از زنان  سال های اخیر ایران، می ت���وان فهمید 
گروه ه���ا و جریان های سیاسی  �  فرهنگ���ی داخلی و خارجی  توسط 
با اه���داف خاص افزایش یافت���ه است. شاید اولی���ن سابقه  چنین 
موضوع���ی در چند س���ال اخیر را بتوان در وقایع س���ال 1384 مورد 
نظر قرار داد. 22 خرداد سال 1384، یعنی درست در اوج انتخابات 
ریاست جمهوری نهم و تنها سه روز مانده به روز رای گیری، اولین 
کلید  گرایش های فمنیستی در ایران  تجمع فعاالن حقوق زنان با 
خورد. بعد از آن، روز 22 خرداد از سوی این تجمع کنندگان به نام 
گرچه به صورت  ک���ه ا »روز همبستگ���ی زنان« نامیده شد. تجمعی 
مسالمت آمی���ز برگزار شد، اما خود تبدیل به یک موج تبلیغی علیه 
جمهوری اسالمی شد. یک سال بعد و در همان روز 22 خرداد، در 
»می���دان هفت تی���ر« تهران، بار دیگر تع���دادی از فعاالن فمنیستی 
حق���وق زنان، تجمع���ی را راه انداخته اند و خواست���ار وضع قوانینی 
ب���رای منع تعدد زوجات، برابری حق���وق زنان و مردان در مواردی 
مانن���د ح���ق طالق، ح���ق شهادت، ح���ق قضاوت، ح���ق حضانت و 
کمپینی راه اندازی  سرپرستی فرزندان شدند. از دل همین اتفاق، 

که بعدها به نام »کمپین یک میلیون امضا« مشهور شد. شد 
کمپین جمع آوری ی���ک میلیون امضا  ه���دف طراحان اصلی ای���ن 
ج ای���ران برای اثبات ادعاه���ای خویش بود؛  از م���ردم داخل و خار
که البت���ه هیچ گاه اتفاق نیفتاد. در بی���ن طراحان اصلی  موضوع���ی 
کمپی���ن، نام زنانی چ���ون شیرین عبادی، سیمی���ن بهبهانی،  این 
شه���ال الهیجی، شه���ال اعزازی، نرگ���س محمدی، منی���رو روانی پور، 
کار، تهمین���ه میالنی، رخشان بنی اعتم���اد، فریده غیرت،  مهرانگی���ز 
شه���ال شرک���ت، فرزان���ه طاه���ری، معصوم���ه حی���ات غیب���ی، بنفشه 
حج���ازی، مائ���ده طهماسب���ی، مه���وش شیخ االسالم���ی، خدیج���ه 
کع���ی، فریب���ا داوودی مهاج���ر و فخرالس���ادات  مق���دم، فاطم���ه را

محتشمی پور به چشم می خورد.
ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.

محمد پورغالمی �
عضو تحریریه برهان

22 خرداد سال 
1384، يعنی درست 
در اوج انتخابات 
رياست جمهوری 
نهم و تنها سه 
روز مانده به روز 
رای گيری، اولين 
تجمع فعاالن 
حقوق زنان 
با گرايش های 
فمنيستی در 
ايران كليد خورد. 
بعد از آن، روز 22 
خرداد از سوی اين 
تجمع كنندگان 
به نام »روز 
همبستگی 
زنان« ناميده 
شد. تجمعی كه 
گرچه به صورت  ا
مسالمت آميز 
برگزار شد، اما خود 
تبديل به يک 
موج تبليغی عليه 
جمهوری اسالمی 
شد.

 4 خرداد 1392
 شماره 10

30
هفته نامه مجتمع رسانه ای اطلس

فرهنگی

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5214
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