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سال با انقالب

اگر قرن بيس�تم ميالدي با جنگ هاي جهاني آغاز ش�د و اثِر غيرقابل انكاِر قدرتهاي سياسي اروپا و 
س�پس اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير ش�وروي به وضوح بر آن نقش بس�ت، قرن حاضر، تحت 
تأثير تحوالت سياسي ويژه اي است كه اسالمگرايي و تغييرات برآمده از انقالب اسالمي ايران در صحنة 
سياست و فرهنگ و خيزش هاي جهان عصر ما ايجاد كرده است. 40 سال پيش، نقطة شروع نهضت هاي 
اسالمي، با انقالب ايران كليد خورد و در آن زمان، هيچ كس تصور نمي كرد كه اين ماجراي تاريخي، وارد 

پنجمين دهة عمر خود شود و چنين آتش فروزاني در منطقه و جهان شعله بركشد.
گذشتن از چهار دهه و روزگاران سخت، به معناي آن است كه انقالب اسالمي و نيروهاي برآمده در 
پرتو نظام سياسي اي كه پس از انقالب متولد شد، با چندين نسل از مردمان ايران و ديگر نقاط جهان سر 
و كار داشته و زندگي و انديشه و عواطف گروه عظيمي از مردم را دستخوش تمّوج و تحّول ساخته است. 
نه فقط مردان و زناني كه در انقالب س�ال 1357 كوش�يدند و بر رژيم س�لطنتي و قدرت خودكامة فردي 
شوريدند، بلكه فرزندان و نوه ها و گاه نتيجه ها هم متولّد شده و  بايد از دستاوردها و نويدهايي كه انقالب 
به مردم داده بود، بهره مند مي شدند. در دهة آينده، نيم قرن از پيروزي انقالب اسالمي خواهد گذشت و 
تاريخ همچون كارواني سنگين و سهمگين از روي دوش نسل هاي كهنسال و خردسالي كه ذكر كرديم 
عبور مي كند؛ درس�ت همان گونه كه طي چهار دهة اخير گذش�ته و بدون تعلق و توجه به هيچ گروه و ِگِرِه 
خاصي، مس�افران زمان را به پيش رانده اس�ت. تنها خاطره اي از منزلگاه هاي گذشته بر جاي مي گذارد 

كه داستان و روايت ما در كتابها و اسناد تاريخي است.
در اين روايت و در اين اس�ناد و منابع، مردم ايران آرمانهاي خود را از زبان امام ش�نيدند و در پي او 
روان ش�دند. رهبر كهنس�ال، مرجع تقليد و زعيم سياس�ي يك ملّت، از آزادي و سعادت انسان ها سخن 
گفت. او عليه حكومت خودكامة فردي و ظلم و فس�اد، ش�كنجه و بي قانوني به پاخاس�ت و ديگران را نيز 
به اين مبارزه ترغيب مي كرد. در حقيقت، حضور ميليون ها انس�ان در كوي و برزن، در ش�هر و روس�تا، در 
اقصي نقاط اين س�رزمين پهناور، پاس�خ به دعوي و دعوت بنيانگذار جمهوري اسالمي و ياران وي بود. 
آن�ان نويده�ا و وعده ه�اي تازه و بزرگ�ي به مردم دادند و كتاب تاريخ را به نام خدا و ش�ريعت و قانون و 
آزادي و استقالل و جمهوريت و رستگاري و كرامت عموم ورق زدند. براساس اين آرمانها، الگوي تازه اي 
از زندگي و حيات انس�اني، براس�اس آموزه هاي فقه و شريعت، به قانون اساسي تبديل شده و به صورت 
قوانين موضوعه و دستورالعمل هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و آموزشي و اعتقادي به اجرا درخواهد 
آمد و تصريح ش�د كه  اين راه و طريقت، مس�ير س�عادت و خوشبختي اس�ت و از چنان تقّدس و ارزشي 

برخوردار است كه نبايد گمان و ترديدي بدان راه داد.
خيزش عمومي و روح جمعي در انقالب اسالمي ايران، نويدبخش دوران تازه اي بود تا مردم ايران 
تمام خاطرات تلخ استبداد و فساد و استثمار و فقر و جهل و بيداد را به زباله دان تاريخ بسپارند و زندگي 
تازه و پرثمري بنياد كنند كه ديگر كسي شاهد ظلم و جوري نباشد و بيچارگان و ستمديدگان در حسرت 
نان و نوا، يا خانه و كاشانه و شادي و سعادت نباشند. هيچ كودكي را بي سرپناه و ژنده پوش، نااميد و گريان 

نبينيم و فساد و فجور و غارت و جنايت و اعتياد و فحشاء به كلّي ريشه كن شود.
امام خميني)ره(، سياس�ت و اقتصاد را در ش�كل و ش�مايلي تازه به مردم عرضه كرد و از مردمي كه 
به پاخاس�ته بودند، درخواس�ت كرد كه فقط به فكر ماّديات و بهبود زندگي اقتصادي نباش�ند، زيرا فراتر 
از تمام اين مس�ايل، حكومت اس�المي و دين و احكام ش�رعي به انسان مجال خواهد داد تا مشكالت و 
مصايب كنوني بش�ريت را حل كند و بن بس�ت هاي جهان كاپيتاليس�تي و كمونيستي را براي هميشه در 
تاريخ مدفون س�ازد؛ بنابراين وظايف انقالب اس�المي، فراتر از يك جامعه و گروه و قش�ر خاص، براي 
عرصه اي جهاني طراحي شده بود. طبعاً تقابل و مبارزه اي هم كه با قدرتهاي جهاني آغاز شد و كارشكني 
و موانعي كه دشمنان منطقه اي ايجاد كرده و مي كنند، بخشي از همين مبارزه و براي جلوگيري از تحقق 

همين آرمانهاي نويدبخش است.
بنيانگذار جمهوري اس�المي ايران، در روز 12بهمن ماه س�ال1357، به محض اين كه پاي به خاك 
ميهن گذاشت، راهي بهشت زهرا شد تا در كنار مزار شهداي انقالب اسالمي، براي هميشه خودكامگي و 
سلطنت را دور بريزد و تبعيض و خرافه و فقر و نابرابري را ريشه كن كند. دولت ديني، مجلس قانون گذاري 
اسالمي و به ويژه دستگاه قضايي متكي به احكام و فتاواي فقهي، مسير تازه اي براي پيشرفت و عدالت 
بازخواهد كرد و اينها وعده هاي الهي بود كه به ملّت داده شد. امام خميني در نخستين سخنراني خود به 
اقتصاد ويران كشور اشاره كردند: »مملكت ما را خراب كرد، قبرستان هاي ما را آباد كرد. مملكت ما را از 
ناحية اقتصاد خراب كرد. تمام اقتصاد ما اآلن خراب است و از هم ريخته است كه اگر چنانچه بخواهيم ما 
اين اقتصاد را به حال اول برگردانيم، سال هاي طوالني با هّمت همة مردم، نه يك دولت و نه يك قشر از 
مردم اين كار را مي توانند بكنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمي توانند اين به هم ريختگي 

اقتصاد را از بين ببرند.«
در جس�تاري ديگر به فرهنگ ويرانه و واپس مانده اش�اره كرده اند: »فرهنگ ما را يك فرهنگ عقب 
نگه داشته درست كرده است، فرهنگ ما را اين عقب نگه داشته به طوري كه جوان هاي ما تحصيالتشان 
در اينجا تحصيالت تام و تمام نيست و بايد بعد از اينكه يك مدتي در اينجا نيمه تحصيلي كردند آن هم 
با اين مصيبت ها، بايد بروند در خارج تحصيل بكنند. ما پنجاه سال،  بيشتر از پنجاه سال است دانشگاه 
داريم و قريب سي و چند سال است كه اين دانشگاه را داريم لكن چون خيانت شده است به ما، از اين 

جهت رشد نكرده، رشد انساني ندارد. تمام انسان ها و نيروي انساني ما را از بين برده است اين آدم.«
امام خميني، با اشاره به دولت دست نشاندة بختيار، با اين توصيف او را افشا كرد: »يك نفر آدمي كه 
نه ملّت قبولش دارد نه هيچ يك از طبقات ملت از هر جا بگوييد قبولش ندارند، بله چندتا از اشرار را دارند 
كه مي آورند توي خيابان ها، از خودشان هست اين اشرار، فرياد هم مي كنند، از اين حرف ها هم مي زنند 
ليكن ملت اين است، اين ملّت است... دولت غيرقانوني بايد برود. دولتي كه ما مي گوييم، دولتي است كه 

متكي به آراي ملّت است، متكي به حكم خداست...«
مردم، صراحت و شجاعت امام را دوست مي داشتند و اين گونه، انقالب اسالمي، به سلطنت مطلقه 
و خودكامه پايان داد. اينك در آستانة چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، ايام فرخندة فجر، به ويژه 

يوم اهلل بيست ودوم بهمن را به ملّت بزرگ ايران تهنيت عرض مي كنيم...
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قي���ام مردم ق���م به بركت همين اخالص، به قيام جهاني 
اسالم منتهي شد. امروز شما هر نقطه اي از دنياي اسالم را كه 
نگاه كنيد، مشاهده مي كنيد كه انگيزة حاكميت و عزت اسالمي 
در دل مردم و بخصوص جوان ها، دانشگاهيان، روشنفكران موج 
مي زند؛ كه در گذشته اينها نبود. كلمة حق، كلمة طيبه، همين 
است كه: »اصل ها ثابت و فرع ها في الّسماء تؤتي اكلها كّل حين 
ب���إذن ربّها«.)1( كار مردم قم، كلمة طيبه بود. كار امام � كه با 
اخالص كامل اين حركت را شروع كرد � كلمة طيبه بود. اين 

كلمة طيبه به بار نشست؛ چه كسي خيال مي كرد؟!
امام از روز اول فرمود: ما مأمور به تكليفيم، نه به نتيجه؛ اين، 
عين اخالص است؛ محض اخالص است؛ فقط براي خداست كه 
ذره اي قدرت طلبي و جلب حطام مادي در اين چنين دلي وجود 
ندارد. امام به تكليف خود كه مأموريت او بود عمل كرد، خدا هم 
نتيجه را به او داد: دنيا از صداي امام ُپر ش���د. ما آن روزها نه 
بلد بوديم تبليغات بكنيم، نه ابزارهاي تبليغاتي در اختيار انقالب و 
نظام نوپا بود، با اين وصف، وقتي كسي به هر نقطه اي از دنياي 
اسالم و حّتي بيرون از دنياي اسالم قدم مي گذاشت، نفس امام، 
نام امام، ياد امام را در آن جا زنده مي ديد؛ خداوند متعال اين گونه 

به كلمة طيبه بركت مي دهد و آن را پيش مي برد.
البته در طول زمان، براي پاك كردن جاي پاي امام و خط 
امام خيلي تالش كردند، ولي امروز بعد از بيست وهفت سال كه 
از آغاز آن نهضت عظيم و پيروزي انقالب و تشكيل جمهوري 
اسالمي گذشته است، شما مي بينيد كه رايحة خدمتگزاري به مردم 
با تكيه بر شعارهاي انقالب، در سرتاسر كشور، استشمام مي شود 
و بار ديگر شعار خدمتگزاري، شعار پاسخگويي، شعار ساده زيستي، 
ش���عار عدالت طلبي، از شعارهاي رايج است؛ اين، بركت انقالب 
اس���ت. اگرچه هنوز كساني هستند كه مردم را دعوت به تسليم 
و ذلت در مقابل دشمنان نابكار مي كنند؛ اما مردم راه خودشان 

را پيدا كرده اند.
1384/10/19 �  بيانات در ديدار مردم قم در سالروز قيام 
نوزده دي

ايمان و عمل امام)ره(، عامل پيروزي 
ق���ال اهلل الحكيم في كتابه: »ألم تر كيف ضرب اهلل مثال 
كلمة طّيبة كشجرة طّيبة اصلها ثابت و فرعها في الّسماء. تؤتي 
اكله���ا كّل حين ب���اذن ربّها و يضرب اهلل االمثال للّناس لعلّهم 

يتذّكرون.«)1(
مجلس باعظمتي است. و از اين باعظمت تر، ميليونها دلي 
اس���ت كه در سراس���ر كشور، بلكه در اكناف عالم در اين روزها 
به ياد امام بزرگوار ما مي تپد. و اين همه، حاكي از عظمت آن 
شخصيتي است كه به توفيق الهي، توانست به يك ملت عظمت 

ببخشد، بلكه توانست به امت اسالمي عظمت بدهد.
خداوند متعادل كلمة طيبه را به درخت پاكيزه و بارور تشبيه 
كرده است؛ ريشه ها در زمين استوار و شاخ و برگ آن در فضا 

پراكنده است و به تناسب موقعيت و انتظار، ميوة خود را به مشتاقان 
مي دهد: »تؤتي أكلها كّل حين باذن ربّها«. كلمة طيبه، هر آن 
فكري است كه در دل يك انسان بزرگ و الهي برويد و منشأ 
بركات براي مردم بش���ود؛ هر آن عملي است كه از جوارح يك 
انسان صالح سر بزند و براي هدايت بشر و رشد عالم انسانيت 
داراي بركات باشد. همچنين كلمة طيبه، آن انساني است كه اين 
انديش���ة نيكو يا اين عمل صالح در وجود او متحقق شه است 
و در او بروز و نمود پيدا مي كند. بعد از اين آيه، خداوند متعال 
مي فرمايد: »يثّبت اهلل الّذين امنوا بالقول الّثابت في الحيوة الّدنيا 
و في االخرة« )2(. آن قول ثابت موجب مي شود كه قائل به آن 
قول هم، ثبات و دوام پيدا كند. كلمة طيبه، هم قول است، هم 
آن قائل است؛ هم فكر است، هم آن چيزي است كه زائيده از 
آن فكر است؛ هم آن شخصيت انسانِي برگزيده اي است كه اين 

فكر و عمل به او قائم است.
اين جور است كه شما مي بينيد امام بزرگوار ما هر روز گويي 
زنده تر مي شود؛ در فضاي جامعة ما و در فضاي بين الملل اسالمي، 
روز به روز امام بزرگوار برجسته تر و فكر او و راه او فهميده تر و 
ملموس تر مي شود. آن چيزي كه اين دوام را، اين استمرار وجود 
را، اين بركات را پديد آورده است، چيست؟ آن، ايمان مخلصانه 

و عمل صادقانه است.
امام بزرگوار ما مصداق اين آية شريفه بود كه »اّن الّذين امنوا 
و عملوا الّصالحات سيجعل لهم الّرحمن وّدا« )3(؛ هدف او، هدف 
الهي؛ رفتار او، رفتار ايماني؛ و عمل او، عمل صالح. اين است كه 
در فضاي ذهنيت جامعة اسالمي، براي چنين موجودي مي ماند و 
ميرائي ندارد؛ مثل سلسلة انبياء الهي و اولياء الهي كه جسمشان از 

مردم غايب شد، اما حقيقتشان و هويتشان زنده است.
1386/03/14 � بيانات در مراسم هجدهمين سالگرد رحلت 
امام خميني)رحمة اهلل(

امام خميني)ره( بهترين شاخص براي انقالب 
]ب���راي اين كه انقالب دچار انحراف نش���ود نياز به وجود 
ش���اخص هاي است[ خوب، شاخص در انقالب ما چيست؟ اين 
خيلي مهم اس���ت. سي سال است كه ما در جهت اين انقالب 
حركت مي كنيم. ملت ما بصيرت به خرج دادند، شجاعت به خرج 
دادند، حقاً و انصافاً لياقت به خرج دادند. اين انقالب را سي سال 
است شما داريد جلو مي بريد؛ اما خطر وجود دارد. دشمن انقالب، 
دشمن امام بيكار نمي نشيند؛ سعي مي كند اين انقالب را از پا در 
بياورد. چه جور؟ با منحرف كردن راه انقالب. بنابراين الزم است 

ما شاخص داشته باشيم.
من عرض مي كنم بهترين شاخص ها، خود امام و خط امام 
است. امام بهترين شاخص براي ماست. اگر اين تشبيه با همة 
فاصله اي كه وجود دارد، به نظر برس���د، عيبي ندارد كه تشبيه 
كنيم به وجود مقدس پيغمبر كه قرآن مي  فرمايد: »لقد كان لكم 
في رس���ول اهلل اسوة حسنة لمن كان يرجوا اهلل و اليوم االخر«.

)1( خود پيغمبر اس���وه است؛ رفتار او، كردار او، اخالق او. يا در 
يك آية شريفة ديگر مي فرمايد: »قد كانت لكم اسوة حسنة في 
ابراهيم و الّذين معه«؛)2( ابراهيم و ياران ابراهيم اسوه اند. در اينجا 
ياران ابراهيم پيغمبر هم ذكر شده اند تا كسي نگويد كه پيغمبر 
معص���وم بود يا ابراهيم معصوم بود، ما نمي توانيم از آنها تبعيت 
كنيم؛ نه، »قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الّذين معه 
اذ قالوا لقومهم انّا براء منكم و مّما تعبدون من دون اهلل كفرنا 

بكم« تا آخر آية شريفه.
در مورد امام بزرگوار كه شاگرد اين مكتب و دنباله رو راه اين 
انبياي عظام است، همين معنا صدق مي كند. خود امام برجسته ترين 

شاخص هاست؛ رفتار امام، گفتار امام.
1389/03/14 � خطبه هاي نماز جمعه در بيست ويكمين 
سالگرد رحلت امام خميني)رحمة اهلل(

اعتماد امام خميني)ره( به وعده الهي 
امام آن وقتي كه تنها بود، مبتالي به ترس نشد، مبتالي 
به يأس نش���د؛ آن وقتي هم كه همة ملت ايران يكصدا نام او 
را فرياد زدند، بلكه ملتهاي ديگر هم به او عشق ورزيدند و اين 
را ابزار كردند، دچار غرور نشد. آن وقتي كه خرمشهر به وسيله 
متجاوزين عراقي از دست رفت، امام مأيوس نشد؛ آن وقتي هم 
كه خرمشهر را رزمندگان ما با دالوري و فداكاري خود گرفتند، 
امام مغرور نش���د؛ فرمود: »خرمشهر را خدا آزاد كرد«؛ يعني ما 
هيچكاره ايم. در همة حوادث گوناگون دوران زعامت آن بزرگوار، 
امام همين جور بود. آن وقتي كه تنها بود، وحشت نكرد؛ آن وقتي 
كه غلبه و قدرت با او بود، مغرور نشد؛ غفلت هم نكرد. اين اعتماد 

به خداست. وقتي رضاي خدا بود، قضيه اين است.
به وعدة الهي بايد اعتماد كرد. خداي متعال در سورة »انّا 
فتحنا« مي فرمايد: »و يعّذب المنافقين و المنافقات و المشركين 
و المش���ركات الّظانّين باهلل ظَن الّسوء«؛)1( خصوصيت منافق و 
مشرك از جمله اين است كه به خدا سوءظن دارند، وعدة الهي 
را قب���ول ندارند، باور ندارند. اينكه خدا مي گويد: »و لينصرّن اهلل 
من ينصره«،)2( اين را آدم مؤمن با همة وجود قبول دارد؛ منافق 
اين را قبول ندارد. خداوند مي فرمايد: »عليهم دائرة الّسوء و غضب 
اهلل عليهم و لعنهم و اعّد لهم جهّنم و ساءت مصيرا«.)3( كساني 

كه به خدا سوءظن دارند، وضعيتشان اينجور است.
امام به وعدة الهي اطمينان داشت. ما براي خدا مجاهدت 
مي كني���م، قدم براي خدا برمي داريم، همة تالش خودمان را به 
ميدان مي آوريم؛ نتيجه را خداي متعال � آنچنان كه وعده فرموده 
است � تحقق خواهد داد. ما براي تكليف كار مي كنيم؛ اما خداي 
متعال بر همين عمل براي تكليف، بهترين نتيجه را به ما خواهد 
داد. اين يكي از خصوصيات مش���ي امام و خط امام اس���ت. راه 

انقالب، صراط مستقيم انقالب اين است.
1389/03/14 � خطبه هاي نماز جمعه در بيست ويكمين 
سالگرد رحلت امام خميني)رحمة اهلل(

انقالب در کالم رهبری

اخالص امام
و کلمه

طيبه انقالب
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دکترظریف درمصاحبه با روزنامه اطالعات :

انقالب 
و هنر تعامل با دنيا

شايد نادرترين جمله اي كه بتوان از يك ديپلمات كاركشته كه دهه ها در عرصه سياست خارجي فعال بوده و به شيواترين شكل زبان انگليسي را تكلم مي كند و حقوق 
بين الملل را به اصطالح از »بَر« اس�ت و در س�خت ترين مذاكرات سياس�ي مانند قطعنامه 598 مربوط به پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و گفتگوهاي هس�ته اي حضور 

داشته و سربلند از آنها بيرون آمده است شنيد؛ همين جمله گاليه آميز باشد كه: »چگونه است كه هم نتانياهو و هم برخي نيروهاي خاص داخلي مرا دروغگو مي خوانند؟«
او همان كسي است كه رهبر معظم انقالب ايشان را اين گونه توصيف مي كند: »... خود وزير محترم خارجه، چون انساني متديني است، انسان با وجداني است و انسان 

صاحب احساس مسئوليت است...«  و بسياري از شخصيت  هاي خارجي كه گاه دشمن سرسخت اويند هم بارها لب به تمجيد و تحسين او گشوده اند. 
»كيسنجر« مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا در كتابي كه تقديم دكتر ظريف مي كند مي نويسد: »تقديم به دشمن قابل احترام، ظريف« و ترامپ رئيس جمهوري آمريكا در 
نشست كابينه خود ناچار شد بگويد: »... جان كري  ]وزير خارجه اسبق آمريكا[ در برابر مردي كه داشت با او مذاكره مي كرد )اشاره به دكتر ظريف(، هيچ شانسي نداشت اولين 
باري كه آن مرد )ظريف( را ديدم، او را در يك برنامه ديدم... من او را نگاه كردم و بعد از 3 دقيقه تماش�ا گفتم امكان ندارد كري بتواند از پس مذاكره با اين مرد برآيد. بعداً 
ديدم همين طور هم شد...« . خود جان كري وزير خارجه اسبق آمريكا در توصيف اين شخصيت بزرگ عرصه سياست بين الملل مي گويد: ظريف مذاكره كننده اي سرسخت، 
حرفه اي، ميهن پرست و مورد احترام است كه حتي وقتي كار � مذاكرات هسته اي � سخت مي شد، آخر جلسات را با لبخند ترك مي كرديم. سخن »گرهارد شرودر« صدراعظم 
اسبق آلمان در اين باره شنيدني تر است: آقاي ظريف ديپلمات بسيار باتجربه اي است كه نه فقط درباره سياست ايران آگاه است، بلكه بر مسائل بين المللي هم اشراف دارد و 
اين تجربه مزيت بزرگي بود كه در مذاكرات هسته اي به كار ما آمد. بي شك اين اظهارنظرها از توانايي و تسلط دكتر ظريف بر مفاهيم و موضوعات پيچيده حقوقي و مقررات 
بين المللي نشأت مي گيرد تا جايي كه بيگانگان به اين توانمندي اذعان و اعتراف دارند؛ و عجبا كه عده اي در داخل كه خود را متخلق به اخالق الهي مي دانند و مدعاي دينداري اند 

او را شايسته بدترين توهين و اتهام ها مي دانند و در اين ميان عده اي در مجلس كار را تا جايي پيش بردند كه آهنگ استيضاحش را كردند.
دكتر ظريف خود از اين نامرادي ها و ناسپاس�ي ها كمتر زبان به گاليه گش�وده اس�ت چه آنكه قدرتمندترين چهره ديپلماتيك كشور در دوران عزلت و مهجوريت هم دم 
برنياورد و سخني به گاليه نگشود. او زماني كه براي نخستين  بار در اوايل پاييز 92 هنگام بازگشت از سفر به همراه دكتر روحاني به نيويورك در فرودگاه مهرآباد با عده اي 
جوان عصباني  روبرو شد كه از فرط خشم چوب و مشت به خودرو حاملش مي كوبيدند به خوبي آگاه شد كه عزلت نشيني اجباري اش بي دليل نبوده و اين داستان همچنان سر 
دراز خواهد داشت. ايشان اينك در برابر ما نشسته است تا در سالگرد پيروزي انقالب از كاميابي هاي كشور بگويد و از آينده سخن براند و البالي گفتگوي طوالني به فراخور 

پرسش هاي ما مبنی بر لزوم بيان برخي نكات، سري به تأسف تكان مي دهد و محجوبانه جمله اي بر زبان مي آورد و مراقبت مي كند تا بيان او خاطر فردي را مكدر نكند.
 آنچه مي خوانيد ماحصل اين گفتگوست: 

* بع�د از پي�روزي انق�الب ب�ا مس�ائل زي�ادي همچ�ون جنگ 
وماجراه�ای ايران گي�ت، تص�رف الن�ه جاسوس�ي و... مواجه بوديم 
ودرهم�ه اين اتفاقات آمريكا عامل اصلی بوده اس�ت. مش�كل اصلي 
آمري�كا با ايران چيس�ت و آنه�ا چه اهدافي را در اي�ن اتفاقات دنبال 

مي كردند و مي كنند؟
هر تجربه تاريخي نمي تواند 100 درصد همه اتفاقات و اقداماتش موفق باشد 
و همه حركت هايش را مخصوصاً در يك نگاه به عقب كه آدم تجربه جديدي 
دارد تصور كند كه همه درس����ت بوده و قطعا بهترين انتخاب بوده است. يك 
اصطالحي در آمريكايي ها هست كه »صبح دوشنبه همه فوتباليست مي شوند« 
چون يكشنبه شب ها همه فوتبال آمريكايي نگاه مي كنند و صبح دوشنبه كه كنار 
هم هستند مي گويند كه اگر من كاپيتان تيم بودم، مي توانستم اين طور پاسكاري 

كنم يا به فالني پاس مي دادم.
لذا اين امكان وجود دارد بعد از اين كه انس����ان تك تك اتفاقاتي كه در 
تاريخ 40 س����اله انقالب به خصوص در حوزه روابط خارجي پيش آمده اس����ت ، 
بگوييم همه درست بوده است؛ اما آنچه كه در پاسخ سئوال شما مي توانم بگويم 
اين كه انقالب اس����المي چه ويژگي هايي داشته كه آمريكا در همه شرايط سر 
ناسازگاري با آن داشته است؟ من آن را در يك كلمه خالصه مي كنم و آن" 
است. فكر مي كنم همه تحوالتي كه در 40 سال گذشته اتفاق افتاده  استقالل" 
اگر بخواهيم در يك دورنما مش����اهده كنيم، مثل اين است كه مردم وقتي از 
بيرون به جمهوري اسالمي نگاه مي كنند، مثل شرايطي است كه ما از اينجا به 
كوه دماوند يا البرز نگاه مي كنيم، يك عظمت بي  چون و چرايي را مي بينيم، لذا 
وقتي شما به دماوند مي نگريد، يك تصوير كلي نمايان مي شود. اگر كوهنورد 
باشيد، وقتي به آنجا مراجعه مي كنيد، مخصوصاً پاي قله، مي بينيد كه چند نفر 
هم آمده اند و قوطي آبي را كه مصرف كرده اند، به زمين انداخته اند.ممكن است 
چند عدد ته سيگار و زباله هم به زمين افتاده باشد، بنابراين اگر بخواهيد همه 
زواياي يك مسأله را نگاه كنيد، همه اين ايرادات را مشاهده مي كنيد، اما وقتي 
تصوير كلي را از بيرون نگاه مي كنيد، عظمت دماوند را بدون هيچ نقصي مي بينيد، 
لذا ما نبايد عظمت اس����تقالل كشوررا فراموش كنيم. اين عظمت به نظر من 

بيش از هر چيز به خاطر جمهوري اسالمي 
اس����ت. من سي و چند سال است كه اين 
افتخار را داش����ته ام كه در جمهوري اسالمي 
ايران درسمت های مختلف دستگاه ديپلماسی 
خدمت كنم و به عنوان نمونه درسازمان ملل 
متحد كمتر كشوری را ديده ام كه بتواند مثل 

جمهوري اس����المي بدون هيچ گونه مالحظه اي بر 
اس����اس ديدگاه خود عمل كنند ، تصميم بگيرد يا 

موضعگيري داشته باشد .
شما ببينيد آمريكايی ها در مورد كشورهای منطقه 
م����ا چه می گويند. اتفاقی كه در دوران ترامپ افتاده، اين 
است كه آنچه كه در باطن سياست هاي آمريكا بوده، امروز 
علني شده است و به صورت وقيحانه مطرح مي شود. اين 
كه برخي كشورهاي عربي در منطقه بدون  نظر مثبت آمريكا 
نمي توانند زندگي كنند، يك باور ريشه دار در آمريكاست. ليكن 
آقاي ترامپ اين وقاحت را دارد كه آن را به زبان مي آورد. يا اين 
تصور كه اگر آمريكا دست از حمايت اينها بردارد، فارسي صحبت 
مي كنند يا هر تصوري ديگری كه دارند، مس����أله ای ريشه دار 
است و منحصر به آقاي ترامپ و ليندسي گراهام نيست.متاسفانه 
آمريكايي ها اين وقاحت را پيدا كرده اند و باعث شرمندگي ما ست 
كه حكام كشورهاي منطقه بدون هيچ گونه عكس العملي اجازه اين 
وقاحت را به آقاي ترامپ داده اند تا به زبان بياورد، بنابراين ، آنها 
احساس مي كنند كه مي توانند اين حرف  ها را بزنند در حالي كه 
اكنون شما در دنيا كسي را پيدا نمي كنيد كه بتواند چنين حرفي 
عليه ايران بزند . آيا دوستان ما در روسيه -كه روابط خوبي هم با 
آنها داريم -مي توانند بگويند اگر حمايت ما از ايران نباشد، ايراني ها 
تحت سلطه آمريكايي ها يا انگليسي ها، انگليسي صحبت مي كنند؟ آيا 
كسي چنين حرفي مي تواند راجع به ايران بزند؟ ممكن بود در دوران 
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گذشته به راحتي چنين حرفي را بزنند، مثال آمريكايي ها بگويند كه 
اگر حمايت ما نباشد شما زير سلطه شوروي ها قرار مي گيريد. در دوره 
شوروي مي توانستند چنين حرفي را عليه ايران بزند. اكنون چه كسي 

مي تواند چنين ادعايي بكند؟ 
ممكن اس����ت براي برخي كه به نكات مهم ولي غيراساس����ي 
نگاه مي كنند، استقالل نكته مهمي نباشد. ولي اگر شما در صحنه 
بين المللي حضور داشته باشيد، خيلي واضح مي توانيد ببينيد كه استقالل 
خيلي مزيت بزرگي براي يك كشور دارد و براي تصميم گيري نيازي 
به كشورهاي ديگر نيست و براي تامين امنيت هم چشمداشتی به 

بيرون ندارد. 
روزي كه آقاي كري با بنده در ژنو چند قدم راه رفت رايادتان 
هست ؛ بسياري از حكام منطقه آن شب تا صبح نخوابيدندو گفتند 
اگر آمريكا به سمت ايران برود، ما بايد چه كنيم؟ يادتان هست كه 
بعد از برجام، همه اينها به كمپ ديويد رفتند وبه آمريكا گفتند شما ما 

را رهاكرديد و اگر رها كنيد ما نمي توانيم زندگي كنيم.  
اص����الً  مي توان تصور كرد كه چنين حالتي راما تجربه كنيم؛ 
قطعاً حالت خيلي بدي است كه نتوانيد براي ادامه حيات به خودتان 
متكي باشيد و حياتتان نيازمند كمك ديگران باشد و براي پيشرفت 
منتظر ديگران باشيد. من به عنوان كسي كه هميشه معتقد به تعامل 
سازنده با دنيا بوده ام -- و اين ادعاي من هم جديد نيست؛ شما به 
عنوان نمايندگان يك روزنامه معتدل و مقبول اگر به صفحات خودتان 
مراجعه كنيد، مي بينيد كه من از همان ابتدا كه يك ديپلمات معمولي، 
يا سفير و معاون وزير بودم، همين نظرات را داشته ام و هيچ تغييري 
هم نكرده است و معتقد به تعامل بوده ام و اكنون هم معتقدم تعامل با 
دنيا به نفع جمهوري اسالمي است --  اما هيچ وقت نمي توانم بپذيرم 
كه تعامل سازنده با دنيا رمز حيات و بقاي ما باشد و بدون تعامل 
 نتوانيم زنده بمانيم. ما بايد زنده، پرنشاط و فعال باشيم و تعامل سازنده، 

باعث افزايش نشاط و بالندگي ما و كشور شود. 
اينها نكات برجس����ته اي اس����ت و به همين دليل آمريكايي ها 
هيچ وقت با ما سر سازگاري نداشته اند. به خاطر همين  كه حاضر نبوديم 
زير سلطه آنها قرار بگيريم. مخصوصاً با توجه به سابقه تاريخي كه 
آنها داشتند. باالخره ما در خالء پديدار نشديم، بلكه جايگزين حكومتي 
شديم كه آن حكومت، اگر نخواهيم شعار بدهيم 100درصد سرسپرده 
بوده، اما مالحظات اصلي آمريكا و رژيم صهيونيستي را مراعات مي كرد. 
ممكن است آن حكومت در بعضي جاها زاويه هايي هم با آمريكا داشت 
و براي ايجاد توازن برخي مواقع رويكردي نسبت به شوروي يا چين 
هم داشت.  من نمي خواهم منكر اين حرف ها باشم يا حرف هاي شعاري 
بزنم، چون اولين ايراد حرف هاي شعاري اين است كه راحت نقض 
مي شود.به هر حال آمريكا و اسرائيل اطمينان داشتند كه در مواردي 
كه براي آنها حياتي است، حتماً رژيم شاه با آنها همراهي مي كند. 
ما جايگزين آن رژيم ش����ده ايم و اين اطمينان عمده برای آمريكا و 

اسراييل از بين رفته است. اين يك نكته مهم است.
نكته دوم روندي است كه در مسابقه ايدئولوژي حاكم بر روابط 
بين الملل وجود داشت. يكي ايدئولوژي ليبراليسم و ديگري ايدئولوژي 
ماركسيسم و روند قضايا به خاطر ضعف هايي كه در ديدگاه ماركسيستي 
وجود داش����ت،  به اين سمت مي رفت كه داشتند پايان تاريخ را رقم 
مي زدند، يعني مي گفتند كه ما در دنيا ديگر ايدئولوژي معارض نداريم، 
ممكن است سياست هاي متفاوت داشته باشيم اما يك گفتمان در دنيا 

دارد غالب مي شود. اتفاقي كه در جمهوري اسالمي افتاد اين بود كه 
امكان ارائه گفتمان ديگری فراهم شد.  ممكن است يكي ادعا كند 
كه نمي توانيم با ليبراليسم رقابت كنيم ولي احتمال وجود يك گفتمان 
متفاوت در س����طح بين المللي پيدا شد. اين هم براي خيلي ها قابل 
پذيرش نبود. امروز اس����الم خواهی و اسالم سياسی يك واقعيت در 
سطح جهانی است. ممكن است امروز برخي با گرايش هاي انحرافي 
مخصوصاً گرايش هاي تندروانه كه نه سنخيتي با اسالم، نه با جمهوري 
اسالمي و نه با گفتمان انقالب اسالمي دارد، ظهور و بروز پيدا كرده 
باشند ولی اصل اسالم خواهی و باور به الگوی زمامداری اسالمی يك 

واقعيتی است كه به دنبال پيروزی انقالب پديد آمده است. 
اگر به نامه حضرت امام )ره( به گورباچف دقت كنيد، اين نامه 
زماني نوشته شد كه شايد هيچ كس نمي توانست پيش بيني پايان جهان 
دو قطبي را بكند و حضرت امام در اين زمينه پيشگام بود. عالوه بر 
شجاعت امام، اين ديد تيزبين امام بود كه توانست ببيند اين مراحل 
به پايان خود رسيده است. اما چيزي كه امام مدنظر داشت،در كنار 
پايان گفتماني كه بر اساس تفكر اسالمي ما هم بود، موضوع ديگري 
در حال ظهور و بروز است و اين نيست كه فقط دنيا بر پايه تك 

گفتماني اداره شود. 
امروز با روايت هاي مختلف گفتماني در دنيا رو برو هستيم و اگر 
نگوييم ناشي از انقالب اسالمي است، يكي از عوامل ايجاد كننده آن 
حتماً جمهوري اسالمي به شمار می رود و از عوامل موثري است كه 

مانع يك سلطه يا هژموني گفتماني شده است . 
به نظر من اينها داليل اصلي است . البته در كنار اين دو عامل 
اصلی، مخالفت با ظلم و تضييع حقوق مردم فلسطين به عنوان يك 
روش و اصل سياست خارجی بدون اعوجاج از سوي جمهوري اسالمي 
همواره دنبال شده است. ولی بقيه حركت زيكزاكي در اين موضوع 
داشته اند. اما اينها به نظر من فرع در برابر اصل است. اصولی مانند 
اينكه ما مستقل بوديم و نگرش به اصل زمامداري هم داشتيم. البته 
ممكن است عملكرد  چندان موفقی در قياس با آن نگرش نداشته 
ايم كه حتما اين گونه است. اما آنها كه از دور نگاه مي كنند مي بينند 

مانعی در برابر سلطه گفتماني آنها پيدا شده است. ولي چون خودمان 
در داخل اين تحول عظيم هستيم، مي گوييم اينجا ايراد دارد و آنجا 
اشكال دارد. البته خوب هم هست كه اينها را ببينيم با بررسي و نقد، 
خود را اصالح كنيم. اما آن تصوير بزرگتر را نبايد از دست بدهيم كه 

واقعاً بعد از انقالب چه تحولي در جهان ايجاد شد.
* يك�ي از فرازه�اي انقالب اس�المي، مس�أله جنگ و 
مذاك�رات مرب�وط به قطعنام�ه 598بود كه نقش دس�تگاه 
ديپلماس�ي در اين قضي�ه، اگر چه تجرب�ه بين المللي وجود 
نداش�ت قابل توجه است. بفرماييد منافع ملي كشور از قبل 

اين مذاكرات چگونه تعيين وتامين شده است؟
آنچه كه در جنگ باعث شد صدام نتواند به اهداف خود برسد، 
بي ترديد مقاومت مردم بود و اين مقاومت در نيروهاي مس����لح، در 
بس����يج، در ايثار و از خود گذشتگي ملت ايران شكل گرفت. وقتي 
جنگ شروع شد شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه بر آيندي از 
دي����دگاه اعضايش بود، نيازي نمي ديد كه با اين جنگ برخورد كند. 
كس����اني كه ادبيات روابط بين المللي را دنبال مي كردند، می دانند كه 
همه منتظر سقوط يك هفته اي جمهوري اسالمي بودند. كشوري كه 
تازه از مسائل انقالب رها شده بود، ارتش كاملي نداشت و از طرف 
ديگر صدام هم از حمايت وسيع بين المللي برخوردار بود. پيش بيني هاي 
سقوط جمهوري اسالمي يك تا دو هفته بود و به همين دليل كه  
تصوري كه دنيا از ايران داشت اين بود كه در حال فروپاشي است، لذا 
تا يك هفته سازمان ملل متحد و شوراي امنيت حتي يك قطعنامه 

عليه جنگ صادر نكردند.
 وقتي در 22 س����پتامبر1980 حمله رژيم صدام عليه جمهوري 
اسالمي شروع شد، اولين قطعنامه شوراي امنيت به شماره 479 اواخر 
س����پتامبر 1980 صادر مي شود. مقايسه كنيد در جنگ عراق عليه 
كويت 8 ساعت از آن حمله نگذشته بود كه قطعنامه 660 شوراي 
امنيت صادر ش����د . دراين قطعنامه انواع تهديدات عليه عراق آورده 
ش����ده اس����ت ، اما در قطعنامه 479 حتي درخواست خروج نيروهاي 
متجاوز از خاك ايران هم مش����اهده نمی شود، در حالي كه واژگان 
معمول سازمان ملل متحد در چنين شرايطي آتش بس و عقب نشيني 
اس����ت، امادرقطعنامه 479 ، عقب نشيني اصاًل وجود ندارد. مي گويند 
آقاي دونالد مكن هنري كه آن زمان سفير آمريكا در سازمان ملل 
متحد بود ، در جلس����ات غير رسمي شوراي امنيت ادعا كرده بودكه 
منطقه اي كه عراقی ها دراختيارگرفته اند، منطقه  مورد اختالف دو كشور 
است و نيازي به درخواست عقب نشينی نيروها نيست. چرا؟ به خاطر 
اين كه فكر مي كردند، كار ما تمام است و همان هفت روز هم كه 
صبر كردند و قطعنامه صادرش����د ، فكر مي كردند شكست جمهوري 

اسالمي نزديك است. 
لذا اينجاست كه بايد بگوييم همه تالش هاي ديپلماتيك بدون 
پشتوانه مردمي و مقاومت مردم و نيروهاي مسلح به هيچ جا نمي رسد. 
اگر بخواهيم منصفانه نگاه كنيم همكاران قديم من در وزارت امور 
خارجه در آن زمان بسيار تالش كردند و شك ندارم دلشان براي ايران 
مي طپيد. ولي به نتيجه نرسيدند، چون دنيا تصويری از ضعف ميدانی 
ايران داشت. وظيفه ديپلمات اين است كه تالش كند دستاوردهاي 

ميداني مردم را به موفقيت هاي سياسي تبديل شود .
به هرحال ش����وراي امنيت سازمان ملل متحد پس از دو سال 
س����كوت تصميم گرفت درباره ايران جلسه بگذارد و ما مردد بوديم 

* این كه برخي كشورهاي عربي
در منطقه بدون  نظر مثبت آمریكا 
نمي توانند زندگي كنند، یك باور

 ریشه دار در آمریكاست
* همواره معتقد به  تعامل سازنده
با دنيا بودم و اكنون هم معتقدم 

تعامل با دنيا به نفع جمهوري اسالمي
تمام خواهد شد

* اگر چه مذاكره براي بعضي ها
امر مذمومي است، ولي تك تك 

دستاوردهاي ما از طریق مذاكره
به دست آمده است
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كه در اين جلس����ه شركت كنيم يا نه. تصميم گرفتيم دراين جلسه  
شركت نكنيم و به شوراي امنيت اعالم كنيم چرا در دو سالي كه 
س����رزمين ما در اشغال بود، كاری نكرديد ،حال كه سرزمينمان را از 
اشغال دشمن خارج كرديم سرو كله تان پيدا شده است؟ به هرحال 
اولين بار كه شوراي امنيت به عقب نشيني اشاره مي كند، در قطعنامه 

بعد از فتح خرمشهر بوده است.
تا قبل از فتح خرمشهر، عقب نشيني اصاًل مطرح نبود، يعني دو 
سال طول كشيد تا به عقب نشيني اشاره كنند، اما بعد از آن با تالشي 
كه در نمايندگي و در تهران صورت گرفت، اين روند تغيير كرد؛ يعني 
پشتوانه دفاع جانانه مردم از كشور شرايطي را براي دستگاه ديپلماسي 
فراهم كرد كه بتواند حضور فعالتري بيابدواين روند ادامه يافت تا به 
قطعنامه 598 رس����يديم. هنر ديپلماسي اين بود كه توانست خواست 
هاي جمهوري اسالمي ايران را در قطعنامه 598 بگنجاند. خواست 
 هاي ما تعيين متجاوز، عدم دخالت خارجي و ايجاد يك نظم امنيتي 
در منطقه بود.به عبارتي مي توان گفت كه هم افزايي بين مقاومت و 

تالش ديپلماسي،دستاوردهاي زيادي به دنبال خواهد داشت.
بايد نكته اي را دراينجا متذكرش����وم. تمامي دستاوردهايي كه 
داشتيم چه محكوميت متجاوز و چه درمساله افغانستان در سال 2001 
)اجالس بن( ونيز در عراق و تشكيل حكومت مردمي در اين كشور، 
از مس����ير ديپلماسی و مذاكره بدست آمده است. در همه اين موارد 
آلترناتيوهاي خطرناكی هم مطرح بودند؛ يكی از آلترناتيوها، بازگشت 
حكومت سلطنتی و يا واگذاری حكومت به طالبان خوب در افغانستان 
بود و در عراق هم حكومت نظامی گارنر و يا بعث منهاي صدام. همه 
آنچه كه حاصل شد دستاورد بود. اين دستاوردها همه در سايه توان 

ملي ولي از طريق تالش ديپلماتيك حاصل شده است.
اگر چه مذاكره براي بعضي ها امر مذمومي است، ولي تك تك 
دس����تاوردهاي ما از طريق مذاكره به دست آمده است. مذاكره كننده 
بدون پشتوانه ملي و توان و حمايت مردم هيچ نيست ولی دستاورد 
ميدانی بدون مذاكره به نتيجه عملی نمی رس����د. مثال تعيين متجاوز 
يكباره از آسمان نازل نمي شود. اگر چه ما به خدا اعتقاد داريم و همه 
مي دانس����تند كه صدام متجاوز است ، ولی قطعاً همه دستاوردها از 
راه مذاكره تحقق پيدا كرد. شما چگونه مي توانيد قطعنامه 598 را به 
مواضع كشور نزديك كنيد؟ حتماً مذاكره كننده بايد مستظهر به قدرت 

ملي باشد و بتواند پشت ميز مذاكره بنشيند. 
من جوانی 25 ساله بودم و وقتي مرحوم دكتر رجايي خراساني 
برای مشورت به تهران برمی گشتند، من مسئوليت نمايندگي را به عهده 
می گرفتم. در آن زمان به عنوان يك كارمند محلي كار مي كردم و حتی 
ديپلمات رسمي هم نبودم. اولين باری كه با سفير انگليس صحبت 
 كردم، به لحاظ ش����يطنت هايي كه معموال انگليسيها دارند، سخنان 
خود را با اين جمله كه من 25 سال در وزارت خارجه انگليس مشغول 
به كار هستم آغاز كرد و مي خواست به من بفهماند كه من به اندازه 

سن شما سابقه فعاليت ديپلماسي دارم. 
در زماني كه مذاكرات 598 شروع شد ،بعضي وقت ها بيش از 3 2 
ساعت مذاكره می كرديم و فشار عظيمی بر ما وارد مي شد تا بتوانيم 
مثاًل يك جمله را پس و پيش كنيم. يك كلمه جابه جا شدن در اين 
مذاكرات بسيار اساسي است. مثال  اگر به قطعنامه  242 شورای امنيت 
كه درباره فلسطين و درگيري اعراب و اسرائيل است مراجعه كنيد، 
می بينيد يك كلمه theكه ممكن است فقط حرف تعريف باشد، چقدر 
تاثير گذاشته در اين كه سرزمين هاي اشغالي، دقيقا سرزمين هايی است 

كه در سال 67 اشغال شده و يا يك موضوع كلی است. 
من به جرأت مي توانم اعالم كنم  همه دس����تاوردهاي ما در 
جنگ از طريق مذاكره با پشتوانه دستاوردهای ميدانی نهادينه شده 
اس����ت. اعالم متجاوز از طريق مذاكره بدست آمد. حتی پايان جنگ 
هم با مذاكره بود، بعد از پذيرش قطعنامه598 از س����وی ما، عراق 
نمي خواست قطعنامه را اجرا كند چون حس مي كرد دست باال را در 
اختي����ار دارد و مي تواندكار خود را پيگيري كند. از طريق مذاكره با 
پشتوانه دفاع جانانه در عمليات مرصاد، عراق وادار به پذيرش آتش بس 
شد. همچنين عقب نشيني عراق با مذاكره حاصل شد،مذاكره اي كه 
بين مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با صدام از طريق نامه نگاري هايي 
كه برادرم آقاي سيروس ناصري از طرف جمهوري اسالمي مسئول 
آن بود و بسيار هوشمندانه هم آن مذاكرات را اداره كرد،انجام شد و 
عقب نشيني از همانجا شكل گرفت و تبادل اسرا هم از مذاكرات دو 

طرف تحقق پيدا كرد.
مقام معظم رهبري هم بارها تأكيد فرمودند كه شما با مذاكره 
البته با مستظهر  بودن به حمايت ملي و با توجه به قدرت مي توانيد 
خيلي چيزها را به دس����ت بياوريد،منتها با هزينه هاي بسيار كمتر از 

چيزي كه در ميدان جنگ حاصل شد.
* جن�اب وزير! با آغازبه كار دولت اصالحات سياس�ت 

تنش زداي�ي در دس�تور كار قرار گرف�ت و موفق هم بود و  به 
آنجا رس�يديم كه پيش�نهاد گفتگوي تمدن ها ب�ا اجماع  در 
س�ازمان ملل تصويب شد. آياامكان داشت آن مسيرراادامه 

دهيم؟ دراين صورت ، اكنون چه موقعيتي داشتيم؟
بسيار دشوار است در عالم واقع بگوييم اگر اين نبود، چه مي شد. 
طبيعتاً من به عنوان كس����ي كه در آن دولت مس����ئوليت داشتم و در 
دولت بعد از آن مس����ئوليتي نداشتم، با سياست هاي دولت اصالحات 
موافقم. اما نمی توان گفت كه مردم همه دستاوردهای سياست خارجی 
دولت اصالحات را مشاهده كردند. اصواًل اعتقاد دارم مردم تعيين كننده 
سياست هاي جمهوري اسالمي هستند و اعتقاد دارم اتفاقي كه در سال 
84 افتاد، اين بود كه مردم احساس مي كردند سياست تعامل دولت 
اصالحات به نتيجه مطلوب نرسيده و اروپايي ها نتوانستند در دور اول 

مذاكرات هسته ای پاسخ مناسبي به جمهوري اسالمي بدهند. 
اما نبايد فراموش كنيم در دولت اصالحات، دس����تاوردهايی كه 
در افغانستان فراهم شد اگر در دوره دولت بعدي بود، ايجاد نمي شد. 
مي توانم به عنوان يك ناظرعرض كنم، اگر سياس����ت هايي كه در 
دولت هاي نهم و دهم اعمال ش����د، در زمان دولت هفتم و هش����تم 
وجود داش����ت، نه افغانستان به شكلي بود كه امروز هست نه عراق. 
لذا دس����تاوردهاي زيادي داشتيم، اما اين دستاوردها آنچنان نبود كه 

مردم لمس كنند.
مردم چه چيزي را لمس مي كردند؟ مردم اين را لمس مي كردند 
كه در قضيه مذاكرات اول هسته اي )سال 82 تا 84(، اروپايي ها تعهداتي 
كردند كه نتوانستند به آن عمل كنند و آمريكايي ها هم توانستند حرف 
خودشان را پيش ببرند، لذا آنچه كه اتفاق افتاد واكنش جامعه نسبت 
به سرخوردگي از بخش هايی به ويژه درزمينه روابط خارجي بود. البته 

خيلي روي ناكامي ها كار شد، اما قسمت كاميابي ها فراموش شد.
پيش����نهاد گفتگوي تمدن ها يك پيشنهاد شيك و صرفا يك 
حركت ديپلماسی عمومی نبود. برخی می گويند گفتگوي تمدن ها، يك 
طرح تبليغاتی و غيرعملياتی بود. اما فراموش نكنيد پيشنهاد گفتگوي 
تمدن ها درزمانی كه امريكايی ها استيالي گفتماني خود را در دسترس 

مي ديدند،مطرح ش����د .يعني ايران در برابر پارادايم مبتني بر حذف، 
پارادايم فراگيري را مطرح كرد،يك تفاوت ماهوي در حكمراني جهاني 
را مطرح كرد. اين بحث بسيار مهمي است كه با تمام سياست هاي 
آن روز اياالت متحده در تضاد بود ولی اياالت متحده جرأت نكرد كه 
با آن مخالفت كند و لذا مجبور شد به اجماع بپيوندد. مخالفت آمريكا 
با اين ايده را در سال 2001 به وضوح می توان ديد. آمريكايي ها به 
بهانه جنگ عليه ترور و يازده سپتامبر حتي اجازه ندادند زمان مناسب 
برای بحث گفتگوي تمدن ها در س����ال گفتگوي تمدن ها در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد اختصاص يابد. يعني تا اين حد مخالف آن 
بودند و قصد داشتند از هر فرصتي استفاده كنند. آن زمان از بحث 
11 سپتامبر به قول آقاي بوش -جنگ عليه ترور -استفاده كردند تا 
گفتگوي تمدن ها را كمرنگ كنند. با فاصله 3 �2 سال آمريكايي ها 
آمدند و از طريق دو متحدش����ان پيشنهاد ائتالف تمدن ها را مطرح 
ساختند تا مبنای فراگيری در گفتگوي تمدن ها را با جايگزين كردن 
ائتالف با گفتگو از بين ببرند، چون ائتالف ذاتا بر مبنای حذف يك يا 
چند دشمن واقعی و يا فرضی است و نه فراگيری. گاه در جمهوري 
اسالمي دستاوردهاي خود را دست كم مي گيريم.درحالی كه گفتگوي 
تمدن ها دستاورد پارادايمي براي جمهوري اسالمي بود ؛به عبارتي از 
گفتمان هم باالتر بود. به اين ترتيب يك پارادايم غالب و جديد آمد 

و به عنوان پارادايم رقيب مطرح شد. 
شما اگر اجالس بن را هم بررسی كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه 
چه دستاوردهايي برای ملت افغانستان داشت كه مطابق خواست هاي 
جمهوري اسالمي هم بود.در اجالس بن همواره به خاطر منافع مردم 
افغانستان تالش كرديم، لذا اين سياست جمهوري اسالمي بود كه 
كارها در آن اجالس پيش رفت. اگر آن مذاكرات به نتيجه نمي رسيد 
قطعاً سياست هاي ديگري اجرا مي شد. همچنين در سال 2003)سال 
1382( بدون مذاكره، ش����رايط در عراق كاماًل متفاوت بود. مسئول 
مذاكرات و عراق قبل از اشغال آمريكا من بودم لذا دقيقا می دانم كه 
بدون مذاكره چه می شد. در اجالس بن در سال 2001 رئيس  هيات 
ايراني بودم و در سال 2003 مسئول سه دوره مذاكره با آمريكايي ها. 
قبل از حمله آمريكا به عراق مي دانستم قرار است چه اتفاقي بيفتد. 
آنچ����ه كه قرار بود در عراق اتفاق بيفتد، حكومتي نبود كه امروز ما 
در عراق مي بينيم، حكومتي نبود كه اكثريت مردم عراق برآن غالب 

باشند. چيز ديگري بود. 
همه اينها در دوره اصالحات به دست آمده بود، اما براي مردم 
ملموس نبود. اينها اهداف سياست راهبردي بود كه نمي خواهم وارد 
داليل سياست داخلي آن بشوم و تبليغ هم نمي شد؛ نه خود دوستان 
اصالحات تبليغ زيادي مي كردند، نه طرف مقابل. طرف مقابل مرتب 
بر ناتواني اروپا در اجراي تعهدات هسته اي در آن دوره تاكيد مي كرد، 

لذا شرايط متفاوتي را پيدا كرديم.
بنابراين نمي شود در پاسخ سئوال جنابعالي گفت كه اگر دولت 
بعدی نبود، يعني اين كه مردم بدون دليل تغيير روش داده بودند. البته 
بنده آن تغيير روش را نمي پسندم. در آن دوران تغيير روش هم دوره 
عزل����ت و مهجوري من بود، ولي نمي توانم هم بگويم كه اين يك 
تغيير روشي بود كه بدون هيچ دليل خارجي اتفاق افتاد؛ نه، اتفاقاتي 
هم در دنيا افتاد كه مردم را به اينجا رساند كه يك سياست ممكن 
است، جواب ندهد و يكي از داليل آن هم اين بود كه در زمينه ارائه 

و تبيين همه دستاوردهاي دولت اصالحات كم كاري كرده بوديم.
* آق�اي دكت�ر! بعد از اين مقطع، ب�ه بهانه فعاليت هاي 
هسته اي، كشور با بحران اساسی مواجه شد و قطعنامه هاي 
پ�ي در پي درش�ورای امنيت عليه ايران به تصويب رس�يد، 
ولي باآغازبه كار دولت يازدهم با توجه به درايت و توانمندي 
جناب عالي مذاكرات مربوط به موضوع هسته ای به سمت و 
س�ويي رفت كه برجام متولد شد .باتوجه به شرايطی كه در 
آن قرارداري�م يعنی روی كار آمدن ترامپ وخروج آمريكا از 
برجام وتاثير آن برروابط ايران با ا روپاو سايركشورها، براي 

حفظ موجوديت برجام چه بايد بكنيم و راهكار چيست؟
راهكار اين است كه اواًل بدانيم كه چه چيزي به دست آورده ايم. 
آمريكا از ابتداي انقالب سه بار تالش كرد  ايران را تحت تحريم هاي 
فصل هفتم شورای امنيت قرار دهد. در دو مورد مستقيم در جريان 
بودم و يك مورد آن هم، قبل از اين كه وارد نيويورك بشوم مطرح 
شد. مورد اول، قضيه النه جاسوسي بود و قطعنامه اي كه آمريكايي ها 
بعد از رای ديوان عالي بين المللي دادگستري به شوراي امنيت آوردند 
كه ايران را به دليل عدم اجراي تصميم ديوان براي آزادي گروگان هاي 
آمريكايي تحريم كنند كه روس ها در اين زمينه ممانعت كردند و طرح 
تصويب نشد. يك مورد هم در قضيه جنگ تحميلي بود كه در ژانويه 
سال 1988، آمريكايي ها قطعنامه اي را ارائه دادند كه وقتي به آن نگاه 
 كنيم، آنرا بسيار شبيه قطعنامه های تحريم عليه عراق می يابيم. در 

* مذاكره كننده بدون پشتوانه ملي
و توان و حمایت مردم هيچ  نيست

* پيشنهاد گفتگوي تمدن ها 
در زمانی كه امریكایی ها استيالي 

گفتماني خود را در دسترس 
مي دیدند،مطرح شد

* قطعنامه   1929 عليه ایران
در تاریخ شوراي امنيت كم سابقه است و 

این دستاورد براي آمریكا
مهم بود و از دست دادنش هم  درجریان 

برجام مهم بود
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سال با انقالب

آن قطعنامه تحريم هاي شديدي عليه ايران پيش بينی كرده بودند به 
اين بهانه كه ايران بعد از صدور قطعنامه 598 ،آن را نه پذيرفت و نه 
رد كرد. و تحت سياستی، به جاي پذيرش يا رد 598 ،طرح اجرايي 
دبيركل س����ازمان ملل متحد را پذيرفت. اما عراق و طرفدارانش به 
ويژه آمريكا اصرار داشتند كه ايران بايد قطعنامه 598 را صريحا بپذيرد 
و چ����ون ما اين كار را نكرده بوديم، در ژانويه 1988 )ديماه 1366( 
آمريكايي ها پيش نويس قطعنامه اي را به شوراي امنيت بردند و در 

جلسه غيررسمي اعضاي دائم خواستار تحريم ايران شدند.
جمهوري اسالمي با طراحي بسيار خوبي كه در آن زمان انجام 
داد و مورد تائيد حضرت امام هم قرار گرفت، در نامه اي به دبير كل 
اعالم كردكه پذيرش طرح اجرايي دبيركل به مثابه پذيرش قطعنامه 
598 است. ما نگفتيم كه قطعنامه 598 را پذيرفته ايم، ولي اين بهانه 

را از دست آمريكايي ها گرفتيم .
 اين بار دوم بود كه آمريكايي ها احس����اس كردند درتصويب 
قطعنامه تحريم ايران شكست خورده اند . شكست سوم آمريكايي ها 
در س����ال 2004 ميالدي بود. جان بولتون به عنوان سفير آمريكا در 
سازمان ملل متحد، كاغذي را بين اعضاي شوراي امنيت توزيع كرد 
مبني بر اين كه جاي طرح دعواي هسته اي ايران آژانس نيست و 
اين نهادتوان آن را ندارد مس����أله هس����ته اي ايران را پيگيري كند و 
تنها جايي كه مي تواند دعواي هسته اي ايران را پيگيري كند، شوراي 
امنيت است تا بتوان تحت قطعنامه فصل هفتم، ايران را وادار كرد 
غني س����ازي اورانيوم را كنار بگذارد. آن زمان با طراحي كه صورت 
گرفت و با رسيدن به توافق پاريس در سال 83، اين تالش بولتون 
كه تا مرحله طرح قطعنامه در شوراي امنيت هم پيش رفته بود و 

اسنادش هم موجود است، شكست خورد.
آن زمان مسئول تيم مذاكره بودم و دكتر روحاني هم رئيس تيم 
هسته اي بود. اگر به كتاب»ديپلماسي هسته اي« آقاي روحاني مراجعه 
كنيد، اين موضوع ها گنجانده شده است. وقتي توافق پاريس به دست 
آمد ، دس����ت آمريكا خالي شد و در اولين جلسه شوراي حكام پس 
از توافق پاريس، سه كشور اروپايي با يك قطعنامه مقابل آمريكا و 

متحدانش با قطعنامه ديگری قرار مي گيرند. 
لذا آمريكا سه بار دور خيز داشت بود تا ما را تحت فصل هفتم 
شوراي امنيت ببرد و تحريم كند كه در هر سه دور شكست خورد. 
اين يك پروژه 40 ساله است . اما آمريكا به هر دليلي نمي خواهم 
مجدداً دولت نهم و دهم را نقد كنم توانست شش يا هفت قطعنامه 
تند و تيز عليه ايران تصويب كند. قطعنامه 1929 عليه ايران در تاريخ 
شوراي امنيت كم سابقه است. اين دستاورد براي آمريكا مهم بود. از 
دست دادنش هم براي آمريكا مهم بود، براي ما هم بايد مهم باشد 

كه همين گونه است.
در كنار اين، حس����اب كنيد وقتي قطعنامه 1929 تصويب شد، 
خيلي ها مي گفتند حتی اگر ايران كل برنامه هسته اي خود را تعطيل 
كرده و در يك سيني بگذارد و مانند ليبی تقديم آمريكا كند، باز هم 
نمي تواند از زير قطعنامه هاي فصل هفتم سالم بيرون بيايد. اين تحليل 
عمومی بود ولی ما توانستيم كل برنامه هاي هسته اي و دستاوردها را 

حفظ كنيم و قطعنامه ها را هم باطل كنيم.

مش����كل ما سر 10-20 سانتريفيوژ نيست. خيلي فرق نمي كند 
كه 6000 سانتريفيوژ داشته باشيم يا 20 هزار سانتريفيوژ؛ اگر سوخت 
بوش����هر را مي خواهيم 190 هزار سانتريفيوژ از اين مدل بايد داشته 
باشيم كه اين تعداد در نطنز جا نمي شود چون نطنز كال جاي 54 
هزار سانتريفيوژ است. بنابراين عاقالنه است دنبال سانتريفيوژي برويم 
كه توليدش باالتر باشد تا بتوانيم با استفاده از همين ساختمان هايي 
در نطنز ساخته شده است سوخت بوشهر و حتی فراتر از آن را تأمين 
كنيم. آنچه مهم بود، تعداد س����انتريفيوژ و شكل رآكتور آب سنگين 
اراك نبود. مهم اصل حفظ توان غنی س����ازی، حفظ فردو و حفظ 
ماهيت آب سنگين در اراك بود و اين كه بتوانيم برنامه هسته ايمان 
را پيش ببريم وگرنه در قطعنامه هاي شوراي امنيت از ما خواسته شده 
بودفعاليت تمامی اينها تعليق شود. مي خواستند فردو را ِگل بگيرند، 
مي خواس����تند اراك رابا بولدوزر تخريب كنند. نه تنها رآكتور را بلكه 
پااليشگاه آب سنگين راهم؛ ما اينها را به دست آورديم يعني هيچ امتياز 
اس����تراتژيك در حوزه هسته اي نداديم. همه دستاورد هاي هسته اي را 
حفظ كرديم. قطعنامه هاي شوراي امنيت را برداشتيم و تحريم را هم 

لغو كرديم. ما بايد اين دستاوردها را به رسميت بشناسيم.
 از طرفي آمريكا و غرب در اجراي تعهدات اقتصادي خود كاماًل 
نشان دادند طرف هاي مناسبي براي تعامل نيستند. آمريكا نشان داد 
بد عهد است و اروپايي هم نشان دادند واقعاً در برابر آمريكا اين جرأت 
را ندارند درس����ت بايستند. راه اندازی سازوكار تبادل تجاری با ايران 
اگر چه ديرهنگام ولی اقدامی مثبت اس����ت، در عين حال اروپايی ها 
هنوز نتوانس����تند نشان دهند برای پيگيری منافع خود به اندازه الزم 
سرمايه گذاری می كنند كه اميدواريم اين جرأت را پيدا كنند. به نظر من 
از زمان خروج آمريكا از برجام تاكنون آن كه باخت استراتژيك داشته 
اروپا ست، چون نتوانست نشان دهد در نظام بين الملل موقعيتي دارد 
و اين موضوع بسيار حياتي است. ما چه باختي داشتيم؟ بله ما فشار 

اقتصادي را تحمل كرديم، اما سئوال اين است كه اگر از برجام خارج 
شويم، آيا فشار اقتصادي از روي جمهوري اسالمي برداشته مي شود؟ 

ما آمريكا را منزوي و دستاوردهاي خود را حفظ كرديم. 
فراموش نكنيد آمريكايي ها و اروپايي ها نمي خواستند با تحقيق و 
توسعه باالتراز IR1 موافقت كنند. يعنی سانتريفيوژی كه با پركردن 
نطنز از آن حتی نمی توانيم سوخت بوشهر را تامين كنيم. ولی ما 
توانستيم در برجام به آنها بقبوالنيم كه تحقيق و توسعه ما تا باالترين 
سانتريفيوژي كه تا آن روز توانسته بوديم به آن برسيم كه IR8 با 
30 برابر توان IR1 بود، ادامه پيدا می كند. اينها شرايط امروز ماست. 
بايد قدر اين شرايط را بدانيم. ديپلماسي روش نقد كردن دستاوردهاي 
ملي اس����ت؛ ديپلماسي اين دستاوردها را به دست نياورده،بلكه ملت 
و مقاومت مردم آن را به دست آورده اند و ديپلماسی آن را نقد و 

نهادينه كرده و ديگران را به قبول آن واداشته است.
 آمريكايي ه����ا تحريم هاي فلج كنن����ده عليه ايران وضع كردند 
و نتوانس����تند به نتيجه برس����ند. 73 درصد از مردم در انتخابات پاي 
صندوق ه����اي رأي آمدند و تمام خواب هاي آمريكا را باطل كردند، 
كمااين كه باز هم باطل مي كنند. يقين دارم مردم امسال با شركت 
بی سابقه در راهپيمايي 22 بهمن اين توهم آمريكايي ها كه مي توانند 

با فشار اقتصادی، ايران را به سمت فروپاشي ببرند، باطل مي كنند.
اين واقعيت ها باعث شد آمريكايي با ما واردمذاكره شوند، بنا 
براين برجام را دس����تاورد يك دولت، يك گروه يا دستاورد ديپلماسي 
ندانيد. برجام دس����تاورد اين ملت با هدايت و حمايت هاي رهبري 
است و دستاوردهاي آن خيلي فراتر از اقتصادي است. دستاوردهاي 
اقتصادي برجام و ناتواني اروپا و آمريكا در رعايت تعهدات اقتصاديشان 
مهم است و نشاندهنده ناتواني و قابل اعتمادنبودن آنهاست، اما اين 

دستاوردها معادل برجام نيست.
*زماني كه شما درگير مذاكرات برجام بوديد، شرايط 
داخل�ي هم ش�اهد هم افزاي�ي بين نيروه�اي داخلي بود. 
يعني همه گروه هاي سياس�ي، رس�انه ها و حتي نيروهاي 
نظام�ي، مذهبي و ائمه جمعه حمايت مي كردند و هم يك 
ديپلماسي عمومي هم شكل گرفته بود. ديپلماسي عمومي 
به همان معناي كالس�يكي كه وجود دارد. اكنون با خروج 
آمريكا از برجام به نظر مي رس�د در داخل اين هم افزايي 
گذش�ته از بي�ن رفته اس�ت و خيلي از نيروه�اي حامي از 
برجام اكنون يا منتقد هس�تند يا س�كوت كرده اند يا كنار 
كشيده اند و به نظر مي رسد شكافي در ديپلماسي عمومي 
هم ايجاد شده است. به عنوان كسي كه دستاورد برجام 
مديون تالش هايتان اس�ت، اگر بخواهيد از درون نقدي 
ب�ه گروه هاي داخلي ك�ه حمايت خود را از برجام س�لب 
كرده ان�د و حتي گناه خروج آمري�كا از برجام را به گردن 
خود برجام مي اندازند،داشته باشيد چه خواهيد گفت؟ چه 
اتفاقاتي در نيروهاي داخلي مي  افتد كه نبايد بيفتد و ما چه 
كارهايي بايد بكنيم تا خروج آمريكا از برجام به شكست 

خود آمريكا منجر شود؟
اجازه دهيد ابتدا با سؤال شما يك شوخي كنم.

* گفتگوي تمدن ها   دستاورد
 پارادایمي براي جمهوري اسالمي بود 

* توانستيم كل برنامه هاي هسته اي
و دستاوردها را حفظ كنيم و قطعنامه ها 

را هم باطل كنيم
* همه دستاورد هاي هسته اي را حفظ 
كردیم. قطعنامه هاي شوراي امنيت را 

برداشتيم و تحریم را هم لغو كردیم. ما باید 
این دستاوردها را به رسميت بشناسيم

* آمریكا و غرب در اجراي تعهدات 
اقتصادي خود كاماًل نشان دادند طرف هاي 

مناسبي براي تعامل نيستند
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پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد

م����ا هيچ وقت اين هم افزايي داخلي را نديديم.در دوران مذاكره 
نگرانی ما بيشتر از خنجرهايي بود كه از پشت مي خورديم تا به مذاكره. 
هيچ وقت از دست طرف مقابل به ستوه نيامديم. اما در طول مذاكره 

و بعد از آن در برابر فشارهای داخل واقعًا  به ستوه آمديم.
اگر كسي بخواهد از آنچه كه در داخل در طول مذاكرات با ما 
و به كش����ور كردند و بعد از مذاكرات و بعد از خروج آمريكا كردند، 

چيزي بنويسد خيلي دردناك است.
 معتقديم اگر اينها نبود، برجام مي توانست در همان دو سال اول 
اجرا، علي رغم همه بدعهدی هاي آمريكا و همه كاستي ها و ضعف 
اروپا و ديگر كشورها، شرايطي را ايجاد كند كه خروج از برجام براي 

آقاي ترامپ بسيار بسيار پرهزينه تر باشد.
 مي توانستيم در دو ساِل بعد از برجام، كشور را بسيار غيرقابل 
تحريم تر از شرايطي كنيم كه اكنون هستيم. راه داشت. البته راهش 
نگاه به غرب نبود. راه آن يك نگاه جامع به دنيا بود و نياز اوليه اش 
اين بود كه اعالم نكنيم كدام آدم عاقلی می آيد دراين س����رزمين 
سرمايه گذاري كند؟ تيترهاي روزنامه ها را بخوانيد. شما مثل اين كه 
فقط تيترهاي روزنامه اطالعات را مي خوانيد كه هميشه عاقالنه برخورد 
مي كند . خداوند ان شاءاهلل به شما عمر دهد و امثال شما را زياد كند. 
من به روزنامه هاي جناحي اعتقاد ندارم. اعتقاد دارم روزنامه بايد واقعيات 
را بگويد مثل روزنامه اطالعات نگاه ملي داشته باشد. تيتر روزنامه ها را 
نگاه كنيد. »پرواز هواپيماهاي كاغذي بر فراز آسمان انتخابات« يعني 
خواس����ت  هاي ملي ما را در حد يك دعواي انتخاباتي به حضيض 
كشاندند. ببينيد در اين مدت چقدر هيأت به ايران آمد. برخي مي گويند 
همه اينها نمايش است؛ بله ممكن است كار دولتی ها نمايش باشد، 
ولي بازرگان و تاجر هيچ زماني براي نمايش وارد كشوري نمي شوند. 
كدام تاجري را ديديد بدون اين كه اميدي به تجارت داشته باشد فقط 

براي نمايش تجاري به كشوري قدم بگذارد؟
من در سفرها هيأت تجاري همراه خود مي برم. وقتي تاجر معتقد 
نيست از يك سفر سود مي برد ، همراه من نمي آيد. آيا صدها هيأت 
تجاري يا تجار درجه يك اروپايي، آمريكايي و آسيايي به ايران آمدند 

براي آنكه هواپيماي كاغذي برفراز آسمان انتخابات هوا كنند؟
م����ا را در برابر خارجي ها طوري معرفي كردند كه انگار براي 
اهداف كوتاه انتخاباتي وارد اين مذاكره مي شويم. به جاي آنكه ما را در 
سطح باال در مقابل طرف خارجي قرار دهند كه از موضع ملي اين 
كار را انجام مي دهيم ،ما را فروكاستند به كسي كه نيازمند شماست 
براي دعواي انتخاباتي. مِن وزير خارجه از چه زماني سياسي و جناحي 
بودم كه اكنون بخواهم باش����م؟ اينها واقعياتي بود كه وجود داشت. 
اين واقعيات حتی امروز در شرايطي كه در يك جنگ اقتصادي قرار 
گرفته ايم تشديد شده است و برخي همان سياست ها و اهداف را دنبال 
مي كنند و اين به نظر من كاس����تي عمده اي اس����ت كه در آن زمان 
بوده و اكنون هم هست. آن زمان ممكن بود بگوييم تصوير كاماًل 
روشن نبود، اما اكنون كه تصوير كاماًل روشن است.روزي نيست كه 
آقاي پمپئو به من به اسم حمله نكند. خيال نكنيد براي خود حسابي 
باز كردم، ولي آقاي نتانياهو در مجمع عمومي درسخنراني اش به من 
حمله مي كند. آيا درس����ت است كه من همزمان هم توسط نتانياهو 

مورد حمله قرار بگيرم و هم توسط دوستان داخل؟
به خاطر حرف واحدي كه درباره رژيم صهيونيس����تي مي زنم، 
همزمان آقاي نتانياهو و دوستان داخل به من انگ دروغگويي مي زنند. 
ببينيد ما چقدر منافع ملي را فداي اهداف سياسي مي كنيم. بايد مالك 
و ميزاني داشته باشيم. مالك كجاست؟ كيست؟ من اعتقاد دارم آنچه 

نياز است امروز بيش از هر چيزي داشته باشيم، وحدت است.
وحدت حول محور رهبري و فرمايش����ات ايش����ان و حول اين 
محور كه بفهميم بايد روي پاي خود بايستيم ،ولي تعامل با دنيا را به 
عنوان يك واقعيت نه به عنوان مبناي حيات بپذيريم و شرايط آن 
را فراهم كنيم نه اين كه خودمان به پاي خودمان تير بزنيم. آمريكا 
به اندازه كافي مي خواهد زنجير به پاي ما و اقتصاد ايران ببندد،ديگر 
خودمان زنجير اضافه به پاي اقتصادمان نبنديم. خودمان اقتصادمان و 

بانك هايمان را از تعامل با بانك هاي ديگر محروم نكنيم.
از ترس مرگ، خودكشي نكنيم. به خاطر نگراني از اين كه 10 
سال ديگر ممكن است اتفاقي بيفتد، از اكنون مثاًل فكر كنيم فالن 

كار را انجام دهيم يا خير.
* ب�ه تازگی اتفاقاتي در منطقه رخ داده اس�ت.ازجمله 
اين كه آمريكايي ها اعالم كرده اند از س�وريه و افغانس�تان 
خ�ارج مي ش�وند، همزم�ان جان بولت�ون به منطق�ه آمد كه 
س�فرش شكس�ت خورد، بعد آق�اي پمپئو به منطق�ه آمد و 
ت�الش كرد حمايت هايي را در برابر ايران جلب كند كه البته 

به اهداف خود نرسيد؛ همزمان اعالم شد مي خواهند اجالس 
ورشو را تحت عنوان صلح در خاورميانه برگزار كنند.خيلي ها 
تحليل مي كنند اساس�اً انتخاب ورش�و نمادين اس�ت و يك 
معني اش اين است كه ناتو هنوز زنده است ولي ورشو مرده؛ 
معني ديگر ممكن اس�ت اين باشد كه مي خواهند اروپايي ها 
را در برابر خطر روس�يه به بهانه ايران بر س�ر ميز بياورند و 
همكاريش�ان را جل�ب كنند. پيش بيني  ش�ما از اين اجالس 
چيس�ت و دقيقاً اه�داف كالن آمريكا يي ه�ا از برگزاري اين 
اج�الس چه می دانيد ؟ آيا موضوع "معامله قرن" هم در اين 

اجالس مطرح خواهد شد؟
آمريكايي ها تمام تالش خود را براي ايجاد اجماع جهاني عليه 
ايران مي كنند.دليل اين كه آمريكا خود را به آب و آتش مي زند اين 
است كه مجدداً اجماعي كه را با 6- 7 قطعنامه شوراي امنيت داشت 
به دس����ت آورد. اين نشاندهنده احساس ضرري است كه آمريكا از 

برجام مي كند.
بيجا  نيست كه آقاي ترامپ مي گويد ضرر كرديم، براي اين كه 
احساس مي كند آمريكا چيزي را كه بعد از 30 - 35 سال تالش به 
دست آورده بود، از دست داده است، بدون آن كه ما به ازاي مناسبي 
كسب كرده باشد. آن وقت چه مي كند؟ تالش مي كند اجماع را دوباره 

زنده كند. تا حاال چند بار تالش كرده است.
پارسال در همين روزها، آمريكايي ها با قلدري جلسه شوراي امنيت 
را به بهانه اين كه در ايران ناآرامي هايي وجود دارد، تشكيل دادند تا 

اجماع جهاني عليه ايران شكل گيرد. مشاهده كرديد آن جلسه به جلسه 
شكست آمريكا تبديل شد. خيلي به آن جلسه توجهي نشد، ولي در 
آن جلسه يك سخنران هم به نفع آمريكا سخن نگفت. همه از برجام 

حمايت كردند. البته آن جلسه قبل از خروج آمريكا از برجام بود. 
موضوع گذشت. دوباره آمريكا تالش كرد به بهانه يمن ايران 
را به شوراي امنيت ببرد. اين نشاندهنده اهميت آن اجماع است. آنجا 

هم با وتو روسيه به نتيجه نرسيد. 
آقاي ترامپ جلسه  شوراي امنيت برگزار كرد تا آن جلسه را به 
ضد ايران تبديل كند، اما جلسه عليه آمريكا شد. همه راجع به برجام 
و قطعنامه 2231 صحبت مي كردند. وقتي وي موفق نشد، آقاي پمپئو 
جلسه ای را برگزار كرد. درجلسه شوراي امنيت در مورد قطعنامه 2231 
كه هر 6 ماه يك بار تشكيل می شود و معموال حتی درحد سفير 
هم شركت نمي كنند، خود آقاي پمپئو تمام طول جلسه را نشست. 
ابتدا كه مي خواست سخنراني كند، همه نشسته بودند اما پايان جلسه 
هيچ س����فيري در جلسه حضور نداشت، ولي وي نشسته بود. بازهم 

نتوانست عليه ايران اجماع در شورای امنيت ايجاد كند.
ببيني����د آن اجماع عليه ايران كه در 6 قطعنامه فصل هفتمی 
ش����ورای امنيت متبلور شده بود براي آنان چقدر ارزش داشته است؛ 
اجماعي كه با تصويب قطعنامه 2231 نابود شد. آمريكا تالش هاي 
بسياري كرد با برپايي جلسات مختلف آن اجماع را احيا كند كه همگي 

شكست خورد. نشست لهستان هم شكست مي خورد.
هر كس سفر من به عراق را با سفر آقاي ترامپ و پمپئو به 
عراق و يكی از سران منطقه و يك وزير امور خارجه غربی كه به 

منطقه آمد را مقايسه كند، تفاوت را احساس مي كند.
 پنج روز در عراق با سربلندي به همه جاي اين كشور مي رويد 
و با اس����تقبال گس����ترده اي مواجه مي شويد، اما آنها پنهانی به عراق 
مي روند، مالقاتي انجام مي دهند و از آن در خارج مي ش����وند؛ گاهي 
فاصله آمدن و رفتن آنان آن قدر كوتاه اس����ت كه كسي نمي فهمد 
چه زماني آمدند و كي رفتند. اين شرايط را درنظر بگيريد. همه اينها 
به بركت مقاومت جمهوري اس����المي فراهم شده است. اينها بركت 
مردم و مقاومت آنان و مدافعان حرم است؛ همين طوري هم ايجاد 
نشده است. اينها دستاورد ديپلماسي هست اما نه اين كه نتيجه كار 

ديپلماسي باشد. اين واقعيات را ببينيد. 
در اين شرايط ،انتخاب ورشو و پيام هايي كه انتخاب ورشو دارد، 
بيشتر مربوط به داخل اروپا و در ارتباط با روسيه است تا پيام به ايران، 
اما حركت مجددي كرده اند براي اين كه اجماعي را عليه ايران ايجاد 
كنندو براي انجام اين كار به كشورهاي دعوت كننده گفتند اين جلسه 
ضدايراني نيست. چون مي دانند نمي توانند از اين جلسه نتيجه اي بگيرند، 
به كشورها اعالم كردند كه در اين جلسه نمي خواهند روي متني توافق 
كنند .گفتند شما حرف بزنيد و ما خود جمع بنديمان را اعالم مي كنيم، 

يعني اطمينان دارند كه نمي توانند اجماع درست كنند.
* يعني تبديل به يك جلسه مشورتي شده است؟

خير. جلسه ای است كه عده اي صحبت مي كنند، بعد آقاي پمپئو 
مي خواهد اعالم كند كه اين افراد چه گفته اند. در دنياي دموكراسي 
پارلماني بين المللي روش مشخص است: كشورها دور هم مي نشينند، 
متني را جلو خود مي گذارند و روي كلمات متن بحث مي كنند تا به 
توافق برسند. آمريكا اطمينان دارد كه از اين جلسه نمي تواند متني را 
عليه ايران بگيرد،لذا اعالم مي كند اين جلسه متن ندارد. اين شرايطي 

است كه امروز آمريكا پيدا كرده است .
من واقعيات دو طرف را مي گويم. واقعيات آن طرف اين است 
كه آمريكا كش����وري قلدر اس����ت، با زور زياد اقتصادي؛ و هيچ مانع 
حقوقي و قانوني براي اعمال نيات تجاوز كارانه اش قائل نيست. چه 
اين نيات تجاوزكارانه سياسي باشدو چه اقتصادي و نظامي؛ از ديوار 
مكزيك گرفته تا خروج از برجام، نفتا و پاريس... يك بار نوش����تم 
چيزي نمانده كه آمريكا از آن خارج نش����ده باشد مگر سياره زمين. 
اين واقعيت است. كشور قلدري است. دالر حكومت مي كند و به ما 
هم فشار مي آيد. وظيفه ما هم به عنوان دستگاه سياست خارجي اين 
است كه اين فشار را به حداقل برسانيم. نمي توانيم افتخار كنيم به 
اين كه ما مقاومت كرديم و مردم در حال تحمل فشار هستند. ما 
افتخار مي كنيم كه مردم ما ، مردم مقاومي هستند، اما اين افتخار ما 
نيست كه فشار را به مردم اضافه كنيم.اين افتخار ماست كه بتوانيم 
فشار را از روي مردم كم كنيم و تمام تالش خود را براي اين به 

كار مي  گيريم.
*داس�تان تحريم ها و تشديد و تحريم ها باالخره بايد 
به يك نقطه پاياني برس�د. ش�ما  فرموديد هرچه به دس�ت 
آورديم ناش�ي از مذاكره و مذاكره عزتمندانه بوده اس�ت. در 
چه ش�رايطي امكان مجدد مذاكره وجود دارد؟ به نظر ش�ما 
آمريكايي ها تاكنون غير از آنچه به ش�كل سربسته به زبان 

* از زمان خروج آمریكا از برجام تاكنون 
آن كه باخت استراتژیك داشته اروپاست

چون نتوانست نشان دهد در نظام 
بين الملل موقعيتي دارد 

* اگر از برجام خارج  شویم، آیا فشار 
اقتصادي از روي جمهوري اسالمي 

برداشته مي شود؟ 
* ما آمریكا را منزوي  و دستاوردهاي 

خود را حفظ كردیم
* برجام رانباید  دستاورد یك دولت

یك گروه یا دستاورد دیپلماسي  دانست
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سال با انقالب

آوردن�د از ايران چه مي خواهند و آنچه آقاي ترامپ مي گويد 
مبني بر اين كه آماده اند مذاكره كنند و از نو پاي يك قرارداد 

يا تفاهمنامه را امضاء كنند شامل چه چيزهايي مي شود؟
وقتي درباره مذاكره با آمريكا صحبت مي كنيم، اين گونه نيست 
كه تا كنون مذاكره نكرده باش����يم. اگر پنج س����ال قبل اين صحبت 
را مي كرديم يك بحثي بود چون 35س����ال بود كه با آمريكا مذاكره 
نكرده بوديم. مي توانستيم بگوييم كه بايد مذاكره مي كرديم، اما مذاكره 
كرديم، چند سال هم مذاكره كرديم ، در باالترين سطح هم مذاكره 
كردي����م. بعيد مي دانم در تاريخ الاقل در تاريخ مدرن، هيچ وقت دو 
وزير خارجه درباره يك موضوع اين قدر مس����تمر تا اين حد با هم 

مذاكره كرده باشند.
مي دانيد كه چند ركورد از وزير امور خارجه آمريكا شكس����ت و 
وزير امور خارجه ايران هم كه از ركورد گذشت! مثاًل وزير امور خارجه 
آمريكا هيچ وقت به اندازه اي كه در وين بود درخارج از آمريكا نبود، 
آن هم مستمر؛ بعيد مي دانم هيچ وقت خود وزير امور خارجه آمريكا از 
ساعت 9 شب تا 6 صبح روز بعد يكسره مذاكره كرده باشد؛ آن هم 
مذاكره دوجانبه؛  ممكن است در سطوح پايين تر اين اتفاق بيفتد، اما 
در سطح وزارت اين موضوع كم پيش مي آيد. مثاًل زماني كه معاون 
وزير بودم در اجالس حقوق بشر بيش از 24 ساعت محل اجالس را 
ترك نكردم و نماز ظهر و عصر تا نماز صبح روز بعد را در محل 
اجالس خواندم. اما اين كه دو وزير خارجه در يك اجالس دوجانبه، 
9 ساعت پشت سر هم مذاكره  كنند، بي سابقه است. ما اين همه 
مذاكره كرديم، بنابراين بايد ديد مذاكره براي چيست؟ ما يك سند 
150 صفحه اي داريم. مثل برخي سندها، دو صفحه اي نيست. همه 

ريزه كاري ها  در اين سند مورد مذاكره قرار گرفته است. 
مي خواهند دوباره درباره چه چيزي مذاكره كنند؟ درباره  مسائل 
موش����كي؟ درباره مسائل موشكي هم در آن جلسه بحث كرديم و 
تصميم گرفتيم. نه به اين دليل كه ما مشكل داشتيم، به اين علت 
كه طرف مقابل جوابي نداشت براي اين سئوال ما كه شما چرا اين 
همه سالح در منطقه ما مي ريزيد؟ درباره چه مي خواهند بحث كنند؟ 
آقاي ترامپ مي خواهد فروش 400ميلياردي سالح خود را متوقف كند 

يا فرانسوي ها مي خواهندفروش سالحشان را متوقف كنند؟
آنهاي����ي كه بيش از همه درباره اين موضوع صحبت مي كنند، 
كس����اني هستند كه بيشترين فروش سالح را به اين منطقه دارند. 
سالح هاي آنان بيشترين آدمكشي را در منطقه دارد. در يمن مردم را 
با تير و كمان كه نمي زنند، با همين سالح هاي پيشرفته آمريكايي و 
اروپايی مي زنند. آنان مي خواهند چه كنند؟ درباره تسليحات مذاكره كنند؟ 
درباره متوقف كردن فروش سالح هايشان به منطقه مذاكره كنند؟ 

آيا مي خواهند درباره منطقه مذاكره كنند يا درباره انتخاب هاي 
اشتباهشان در منطقه؟ مي خواهند بيايند و براي ما توضيح دهند چرا 
از صدام حمايت كردند، وقتي كه عراق ما بمباران ش����يميايي كرد؟ 
چرا در سوريه اين فاجعه را به  پا كردند؟ چرا در افغانستان اين گونه 
عمل كردند؟ چرا در يمن آدمكش����ي مي كنند؟ آيا مي خواهند درباره 

اين مسائل بحث كنند؟ 
آيا خيال مي كنند حرف براي گفتن دارند كه مي خواهند درباره 
مسائل منطقه اي مذاكره كنند؟ چه فكر مي كنند؟ درباره مساله هسته اي 
با آمريكايي ها مذاكره كرديم كه اجرا نكردند. نه در دوران اوباما به صورت 
كامل اجرا كردند نه دوره بعد از آن. در دوره ترامپ با كمال وقاحت 
سند را زير پا گذاشتند و پاره كردند. حاال مي گويند كه مي خواهيم درباره 

موشك و منطقه مذاكره كنيم. چه چيزي مي خواهند بگويند؟ 
خيال نكنند ما در اين حوزه ها كمبودي داريم. خيال نكنند اين 
كه ما مي گوييم درباره موضوعات مذكور مذاكره نمي كنيم، دستمان 
خالي است. نه، به اين دليل مذاكره نمي كنيم كه شما نشان نداديد كه 
اصاًل طرف مذاكره هستيد. شمايي كه امضايتان يك ماه هم ارزش 
ندارد. ادعا مي كنيد اين وزير مي تواند امضاي وزير قبلي و اين رئيس 
مي تواند امضاي رئيس قبلي را زير پا بگذارد، چگونه مي خواهيد مذاكره 
كنيد و به توافق جامع تر برسيد؟ موضوع ما كه اصاًل امضاء نيست، 
قطعنامه شوراي امنيت است. شما ناسالمتی عضو دائم شوراي امنيت 
هستيد. احترام امامزاده به متولي آن است. وقتي شما احترام شوراي 
امنيت را نگه نداريد ،هيچ كس براي آن تره هم خرد نمي كند. آمريكا، 
قطعنام����ه اي كه خودش ارائه ك����رده و به آن رأي داده، قطعنامه  اي 
كه كل برجام در آن است را زير پا مي گذارد و سپس مي گويد كه 

مي خواهد به توافق جامع تري برسد. 
ببينيد همين آقاي بولتون، قبل از توافق هسته اي مي گفت ايران 
بايد به غني سازي صفر برسد. آقاي كري هم به اصطالح با همين 
فرمان وارد مذاكره شد. بعد از ماه ها مذاكره مي گفت ما حداكثر با 
500 س����انتريفيوژ آن هم از نوع IR1 موافقت می كنيم. ديدند كه 
نمي شود. نه اين كه آقاي كري مذاكره كننده خوبي نبود يا اين كه 

من مذاكره كننده خيلي خوبي بودم. نه به اين دليل كه در عالم واقع 
چنين چيزي ممكن نيس����ت. در عالم واقع به دليل همان استقالل 
جمهوري اس����المي اين امر امكانپذير نبود. ايران كشوري نيست كه 
شما بتوانيد چيزي را به آن تحميل كنيد. خواست  هاي آقاي كري در 
بدو مذاكرات خيلي با خواست  هاي دولت فعلی فرقي نمي كرد. آقاي 
كري هم نمي خواست فردو باشد و تا روز آخر نمي خواست اراك باشد، 
تا روز آخر مي خواست مسائل موشكي ايران و تحقيق و توسعه ايران 
را محدود كند. آقاي كري هم مي خواس����ت مثل آقاي ترامپ، طول 
قرارداد بسيار بيشتر باشد. معلوم است كه آنان همين را مي خواستند؛ 
اما واقعيات اين است كه در مذاكره نمي توانيد تحكم كنيد، بايد به 

توافق برسيد كه رسيديم. 
آمريكايي ها يقين داشته باشند اگر روزي مجوزي صادر شود و 

قرار باشد مذاكره اي درباره ساير موضوعات صورت بگيرد، با مذاكرات 
هسته اي فرقي نمي كند. اين گونه نيست كه چيزي را ديكته كنند و 
ما هم بپذيريم. آقاي پمپئو خيال نكند چون به لس آنجلس رفته و در 
يك جمع به اصطالح ايراني -- كه البته بيشتر شركت كنندگانش 
طرفداران آمريكايی حزب جمهوريخواه آمريكا بودند -- 12 پيش شرط 
براي مذاكره با ايران مطرح كرده است، وارد مذاكره با ايران مي شود 
و اين شروط را مطرح مي كند و ما هم مي گوييم چشم، قبول كرديم 

و از جلسه بيرون مي رويم. خير؛ اين گونه نيست.
آقاي كري هم به همين صورت وارد جلسه شد. شروطي داشت 
ولي حتي به يكي از آنان نرس����يد. هم در موضوع س����الح و هم در 
موضوع منطقه به نتيجه اي نرسيد. غرب، بدهكار است، ما بدهي نداريم. 
ما مدعي هستيم. غرب بايد خسارت جنگ را به ما بپردازد. بايد خسارت 

اين همه موشكي كه بر سر مردم يمن ريخته است را بدهد.
خيال نكنند اگر روزي خواس����تند درباره موش����ك با ما سخن 
بگويند، حرفي براي گفتن دارند. آنان بايد جواب موشك هاي اگزوزست 
كه به رژيم عراق داده اند را بدهند. يعني پاس����خگويي آنان خيلي 
بيش����تر از پاسخ هايي است كه جمهوري اسالمي ايران قرار است به 

آنان بدهد.
بل����ه، ما به صورت اصول����ی واهمه ای از مذاكره نداريم. البته 
مذاكره ما با آمريكا قاعده دارد. بايد در سطوح عالي نظام تأييد شود. 
اما من با جرأت مي توانم بگويم همان طور كه در مذاكرات هسته اي 
طرفي نبودند كه بتوانند نظرات خود را در جلس����ات تحميل كنند و 
اكنون ادعا مي كنند كاله سرشان رفته است، در ساير موضوعات هم 
اين گونه خواهد بود. اگر مسئوالن فعلي آمريكا هم بودند به همين 
نتيجه مي رسيدند و با آقاي كري هيچ فرقي نمي كرد. خود اينها هم 
بودند بيش از اين گيرشان نمي آمد. امروز هم اگر مذاكره كنند بيش 

از اين نصيبشان نمي شود.
آنها به ما لطفي نكردند كه تصميم گرفتيم درباره مسائل ديگر 
مذاكره نكنيم. اين در واقع يك تفاهم بود به اين دليل كه آنان هم 
متوجه شدند اگر بخواهند مذاكره كنند، جمهوري اسالمي هم ادعاها 
و مطالبات زيادي دارد. همچنان هم اين گونه است، بنابراين بايد مباني 
درست باشد. بايد دولت آمريكا اول از همه ثابت كند كه به مذاكره اش 
پايبند است. تازه اين سند هم مذاكره ما با آمريكا نيست، قطعنامه 
شوراي امنيت است. آمريكا اول ثابت كند به اين قطعنامه ملتزم است. 
تاكن����ون ك����ه نه در دوره اوباما و نه در دوره ترامپ چنين چيزي به 
اثبات نرسيده است. مقام معظم رهبري فرمودند اين آزمايش است. 

آزمايشي كه ما نگاه مي كنيم.
* يعني با رفع تحريم ها...؟

خير، من مي گويم آزمايش اين بوده كه آمريكايي ها بايد ثابت 
مي كردند به كاري كه متعهد شده اند ملتزم هستند. ثابت كردند كه 
ملتزم نيستند. بايد قبل از اين كه ادعاي ارث كنند برادريشان را ثابت 
كنند. بايد ثابت شود مذاكره با آمريكا ارزش و فايده دارد؟ بعد اين را 
اجرا كنند و سپس در كشور بررسي شود. بايد گفت اين تصميم بعد 
از اين تجربه اي كه داش����تيم، بسيار سخت است، چون اصاًل تجربه 
خوبي نبوده است. آمريكايي ها به شدت نشان دادند كه غيرقابل اعتماد 
هستند. بعد از آن مقامات عالي نظام بررسي كنند و ببينند آيا آنان 
به آن سمت مي روند يا خير؟ ما كه معتقديم نمي روند، اما همان طور 
كه عرض كردم جمهوري اسالمي ميز مذاكره را ترك نكرده است، 
حتي با آمريكا، حتي با دولت ترامپ. قبل از ماه مي، پيش از آن كه 
آمريكا خروج از برجام را اعالم كند، آقاي برايان كوك كه امروز عليه 
ايران شعار مي دهد با آقاي عراقچي در وين مالقات مي كرد دو ماه 
قبل از آن در اس����فند و معتقد بود اين مالقات ها ادامه پيدا خواهد 

كرد. چه كسي از مذاكره بيرون رفت؟
اين گونه نيس����ت كه آقاي ترامپ تصميم بگيرد مذاكره را چه 
زماني شروع كند و چه زماني به پايان برساند، چه زماني دوباره شروع 
كند.شما پشت تريبون سازمان ملل متحد به ايران توهين مي كنيد 
و همزمان به نمايندگي ما زنگ مي زنيد كه مي خواهيد با آقاي دكتر 

روحاني مالقات كنيد!
اين دو شيوه ممكن است براي خيلي از كشورها جمع شود، اما 
براي ما خير. مسئوالن آمريكايي علت اين كه با ما خوب نيستند، 
اين است كه با بقيه كشورها فرق مي كنيم و بنابراين توقع نداشته 
باشند مثل بقيه كشورها رفتار كنيم كه از يك طرف به ما توهين 
كنند و از طرف ديگر به سراغشان برويم. به توهين پاسخ نمي دهيم. 
ممكن است جوابشان را ندهيم، حرف هايي كه آنان مي زنند ما نزنيم؛ 
گرچه اگر الزم بدانيم تندتر از هميشه پاسخشان را مي دهيم اما تا از 
آنان احترام و تكريم و تعظيم در برابر اراده مردم ايران نبينيم، حتمًا 

با آنان مذاكره نمي كنيم.
� بسيار متشكريم از وقتي كه در اختيار ما قرار  داديد.

سخنان سيدمحمود دعايي 
خطاب به ظريف 

ش����ما نماد يك انس����ان با فضيلت و آزاده و تجسم 
صبر، توكل، گذشت و تحمل هستيد و اميدواريم خداوند بر  

مزيت هاي شما بيفزايد.
ما آمده ايم به شما خسته نباشيد بگوييم و از شما پيام 
و الهام بگيريم و چگونگی تحمل اين همه ناسپاس����ي ها و 
ناماليمتي ها را بياموزيم. شما سد محكمي هستيد در برابر همه 
تصميم هاي رذيالنه اي كه جهان عليه جمهوري اسالمي ايران 
ايجاد كرده است، تدبير و درك و درايت شما مي تواند خيلي 
از هجمه  ها و حمالت را خنثي كند و ما در شرايط فعلي شما 
را تنها مي بينيم. آمريكا با همه اميدي كه برای همراه كردن 
جهان با خود داشت، سرخورده و مأيوس شد و اين نتيجه 
منطق و درك عميق شما است و اميدواريم جامعه ما اين 
منش و ارزش شما را درك كند و قدردان اين نعمت باشد 

تا گوهر و جوهر وجودتان آزرده و افسرده نشود.
ما آمده ايم به ش����ما خسته نباشيد بگوئيم، آمده ايم به 
شما بگوييم كه ما شما را درك مي كنيم و به شما احترام 
مي گذاريم و اميدواريم خداوند بيش از اين به ما توفيق بدهد 
كه قدردان ش����ما باشيم. همان گونه كه دوستان به اطالع 
جنابعالي رساندند ما در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي هستيم و به همين مناسبت ويژه نامه اي را تدارك 
ديده ايم و مي خواهيم مطلع درخش����ان اين ويژه نامه نقطه 
نظرات اميدبخش شما، تحليل شما از دستاوردهاي انقالب و 

رهنمودهاي شما باشد.
شما را دوست داريم و به شما احترام مي گذاريم. يكی 
از ضرورت های توصيه شده دين ما، دادن صدقه برای رفع 
بالياست و بهتر است اين كار در اول هر ماه انجام شود.

 اول ه����ر ماه وقتي نماز اول ماه را كه مي خوانم من 
براي چند نفر صدقه كنار مي گذارم، يكي شما هستيد، يكي 
حضرت آقا ) مقام معظم رهبری(، يكي آقاي خاتمي، يكي 

حسن آقا و يكي هم حاج قاسم سليمانی است.
خداوند وجود شما را حفظ كند و از جميع بالها مصون 
دارد. خدا نكند كه خداوند ما را از نعمت هايش محروم كند و 
روزي از وجود بابركت شما بهره مند نشويم. من آرزو داشتم 

كه دست شما ببوسم.
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*جن�اب آق�ای دكترصالحی باس�پاس ازفرصتی كه 
دراختيارم�ان گذاش�تيد .باتوج�ه به اين كه ايام س�الروز 
پيروزی انقالب قرارداريم وضرورت دارد دستاوردهای 40 
س�ال اخير تبيين شود به عنوان پرسش نخست بفرماييد 
موضوع دس�تيابی كش�ور به انرژي هس�ته اي ازچه زمانی 

طرح شد و هدف از آن چه بود؟
در آغاز اج���ازه می خواهم تا از تالش هاي كاركنان روزنامه 
وزين اطالعات تشكر كنم. روزنامه اطالعات، روزنامه اي است كه 
همواره سعي كرده مخاطبانش را از گرفتار شدن در كمند تعصبات 
و جبهه گيری های سياسي و حزبي مصون نگاه دارد و خط انصاف 
را رعايت كند. همچنين در اين روزنامه مطالب متنوعي به چشم 
مي خورد كه براي فرهيختگان و عموم جامعه ارزنده است. اميدوارم 
40سالگي انقالب اسالمي، نقطه عطفي براي آينده كشورمان باشد. 
از نگاه اينجانب در اين چهار دهه، دوره برانگيختگي و بالندگي را 

گذرانده ايم و اكنون بايد وارد دوره فرهيختگي شويم.
تاكنون گردنه هاي سخت را پشت سرگذاشته ايم و در آستانه 
ورود به دشت هموار رشد و توسعه و پيشرفت می باشيم كه بايد 
توجه ما به مسائل كالن توسعه معطوف باشد، زيرا مباحث توسعه 
ملی، زيربناست و ضروري است تا به رشد علمي، صنعتي، فرهنگي، 
اقتصادي و تجاري بطور همزمان عنايت داشته باشيم و انشاءا... در 
آستانه يك جهش جدي و بزرگ با همت ملت صبورمان قرار بگيريم. 
مردمي كه در اين 40س���ال اتفاقات بزرگ را كه مي توانست كمر 
جامعه را خم كند با صبوري خود مديريت كرده و پشت سرگذاشت. 
آخرين چالش ما هم مواجهه با سياست های خصمانه دولت ترامپ 

است كه يقيناً اين گردنه را هم پشت سر خواهيم گذاشت.
البته در انتخابات اخير آمريكا پيروزي ترامپ در مجموع به نفع 
ايران بود زيرا هم ايشان و هم خانم هيالري كلينتون در دشمنی با 
كشورمان تفاوت ندارند، اما رويكرد كلی ترامپ به گونه اي بود كه 
نشان مي داد اجماع جهاني را به همراه نخواهد داشت و امروز مي بينيم 
كه با بسياري از كشورها مشكل پيدا كرده است. بنابراين اميدوارم 

از گردن���ه ترامپ هم عبور كنيم گرچه در ظاهر امر با تنگناهاي 
اقتصادي دست به گريبان هستيم، اما ازآنجا كه فشار كنوني آمريكا 
براساس منطق زور است، بنابراين با اجماع جهاني عليه كشورمان، 

آنگونه كه قبل از برجام بود،مواجه نخواهيم شد.
شايس���ته است تا به اين نكته اشاره كنم كه چندسال پيش 
در همايشی اعالم كردم كه ترامپ بر اساس سنت سياسی آمريكا 
ذاتاً به دنبال رويه رئاليسم سخت است چنان كه گفت "می خواهم 
شركت های آمريكايی خارج از كشور را به آمريكا بازگردانم. يا" بيهوده 

برای كسی خرج نمی كنيم و بايد مرزها را ببنديم."
باي���د به اين نكته نيز توج���ه كنيم كه در آمريكا حزب به 
مفهومی كه در اروپا از اين واژه مراد می ش���ود، وجود ندارد بلكه 

دو جبهه سياسی وجود دارد كه به طور عميق و ريشه ای با هم 
اخت���الف ندارند و در ي���ك چارچوب حركت می كنند؛ اما اكنون 
گروهی كه بر آمريكا حاكم ش���ده اس���ت برضد نظام غالب عمل 
می كند. در خود اطرافيان ترامپ هم افراد ذاتاً ضد يهود می بينيم 

و هم موافق صهيونيسم.
در واقع جامعه آمريكا اكنون در يك نظام دو قطبی به سر 
می برد و روزی نيس���ت كه نبينيم تحصن، اعتصاب و تظاهرات 
دانشجويی رخ نداده باشد. در سياست خارجی اين كشور رويه بر اين 
بوده است كه هميشه جمهوريخواهان از دوستان با وفای خودشان 
حمايت می كردند و توجهی به مباحث درونی كشورشان نداشتند. 
مثال عربستان كه در مدار سياست خارجی آمريكاست با اينكه در 

مدار حقوق بشر نيست اما با آن مشكلی ندارند.
دموكرات ها ظاهراً به اصول دموكراسی و حقوق بشر پايبند 
هستند و به آن اهميت می دهند. با ا ين حال آمريكا در دوره ترامپ 
در بخش سياست خارجی در ابهام و سردرگمی به سر می برد. اين 
سياست آنجا خطرناك می شود كه در حال تسری به اروپاست تا 
جايی كه به گفته رئيس اتحاديه اروپا يكی از خطرات بالقوه برای 

اين اتحاديه، پديده "ترامپيسم" است.
ما هم فكر می كنيم اين سردرگمی و پيچيدگی در تعامالت 
بين الملل رو به رشد است؛ بنابراين به عنوان يك نسخه داخلی 
نبايد اجازه بدهيم ترامپيسم به حوزه سياست داخلی كشورمان رخنه 
كند. آنها قطعاً به دنبال ايجاد شكاف بين حاكميت ما و همچنين 

زير سئوال بردن و بحرانی كردن تفكر انقالبی هستند.
مكانيسم اين كار هم از طريق ايجاد ياس و ناميدی است و 
متاسفانه در داخل هم به اينگونه مباحث دامن زده می شود كه تعدد 

اخبار منفی در سطح رسانه ها گواهی بر اين مدعاست.
همچنين آمريكايی ها با برهم زدن »احس���اس امنيت« و 
»القای احساس بی عدالتی« در كشورمان در راستای بحرانی شدن 
شرايط تالش می كنند. پادزهر همه مسائل ذكر شده، اين است كه 
رسانه های منتشر كننده اخبار برخی كاستی های موجود را بزرگنمايی 

دکتر صالحی رئيس سازمان انرژي اتمی در گفتگو با اطالعات:

وهشگران اشراف پژ
به فناوری هسته ای

از بزرگترین
دستاوردهای نظام است

كش�ورهای توس�عه يافته محور برنامه ريزی اقتصادی خودرا  اس�تفادة بهينه از نفت خام ازطريق   ذخيره س�ازی درزمانی كه  ضرورت ايجاب كند  به 
عنوان منبع اصلی    غيرقابل جايگزين   و روآوری به ساير منابع انرژی به ويژه انرژی هسته ای قرار داده اند.بسياری براين نظرند كه  در جهان آينده، قدرت 
اقتصادی ازآن   بازيگرانی اس�ت  كه  منابع و سرچش�مه های انرژی در  تصاحب آنهاس�ت.   از اين رو، برنامه ريزی در   متنوع كردن سيس�تم عرضة انرژی  در 
بلندمدت  به عنوان يكی از سياس�ت های راهبردی ايران دربخش انرژی   قلمداد ش�ده و با توجه به كارآيی بهينة فناوری هس�ته ای، گس�ترش بهره برداری از 
اين فناوری  از الزامات به حس�اب می آيد.بنابر داليل طرح ش�ده، اتكا ی ايران به عرضة انرژی   باس�وخت های فسيلی غيرمنطقی به نظرمی رسد  ودرنتيجه  
استفاده از فناوری های جديد از جمله   هسته ای   در مقام مقايسه با سوخت های فسيلی، به صرفه تراست . ضمن اين  كه  هيچ كشوری سعی نمی كند از منظر 

استراتژيك انرژی مورد نياز خود را فقط از يك منبع تأمين كند،  حتی اگر  به وفورازاين منابع بهره مند باشد.
به منظورتبيين   اين سياست جمهوری اسالمی ايران وكوششی كه دراجرای اين سياست مهم درسالهای پس ازپيروزی انقالب يعنی بهره مندی 
ازانرژی هس�ته ای صورت گرفت،  بادكترعلی اكبرصالحی معاون رئيس جمهوری ورئيس س�ازمان انرژی اتمی كه می توان ايش�ان را"سياستمرد هسته ای 
ايران " قلمداد كرد زيرا هم درعرصه سياست خارجی مسئوليت اجرايی داشته وصاحب انديشه ونظراست وهم تحصيالت   آكادميك  دردانش هسته ای دارد 

، گفتگويی درباره دستاوردهای كشوردراين عرصه مهم وراهبردهای آينده انجام داده ايم كه درپی ازنظرخوانندگان ارجمند می گذرد:

  * گردنه هاي سخت را پشت سر 
گذاشته ایم و در آستانه ورود به دشت 
هموار رشد و توسعه و پيشرفت هستيم  

 * امروز دیگر مانند سابق نياز به 
مهندسي معكوس نداریم و حتي 

سانتریفيوژهاي نسل جدید را خودمان 
طراحي مي كنيم 

 * در استخراج و اكتشاف اورانيوم
 كاماًل خود اتكا و تا 95 درصد 

خودكفا شده ایم
 * واحد كيك زرد اردكان بازسازي شد
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نكنند. زيرا اين رسانه ها هستند كه افكار عمومی را می سازند. دوم 
اينكه بايد انسجام داخلی حول محور رهبری انقالب شكل بگيرد و 
همچنين در اظهارات و شعارها دقت داشته باشيم. مثاًل می گويند 
برجام چه كار كرده است؟ برخی وجود اين همه دستاورد برجام را 
ناديده می گيرند و باعث ايجاد ياس در مردم می شوند.البته مسئوالن 
ه���م نبايد برجام را خيلی بزرگ كنند. همچنين بايد هماهنگ با 
قدرت های معترض به ترامپيس���م پيش برويم و نبايد خود را در 
معرض خط مقدم مخالفت با آمريكا قرار دهيم. عالوه بر اين بايد 
از ظرفيت اقتدار منطقه ای خودمان در منطقه استفاده كنيم زيرا اگر 

هوشمندانه عمل نكنيم در دام ترامپيسم گرفتار خواهيم شد.
اگر از شرايط موجود حسن استفاده بشود، طاليی ترين دوران 
پس از انقالب را خواهيم داشت و قدرت نظامی و امنيتی ايران به 
اوج خواهد رسيد. زيرا محيط پيرامونی ما مستعد تعامل فراگير با ايران 
است. يعنی آنها بر اساس واقعيت سياسی با ما همراهی می كنند 

زيرا جايگاه و اقتدار ايران غير قابل انكار است.
واما در پاسخ به سئوالتان الزم است بگويم صنعت هسته ای 
پيش از انقالب و در سال1353 خورشيدی بنيان گذاشته شد. رژيم 
گذش���ته در تدوين چش���م انداز اقتصادي اجتماعي براي يك دوره 
20ساله، بهره مندي ايران از انرژي هسته اي را هم مدنظر قرار داده 
بود. در اين زمينه شركت آمريكايي SIRيك گزارش بيست جلدي 
تهيه كرد كه در آن توصيه شده بود ايران براي توسعه تا 20 سال 

آينده بايد چه اقداماتي انجام دهد.
يكي از توصيه هاي اين شركت اجرای طرح دستيابی به 20هزار 
مگاوات برق هسته اي بود. مبناي اين توصيه هم اين بود كه هر 
نيروگاه هزارمگاواتي فسيلي معادل 11ميليون بشكه نفت سوخت در 
سال مصرف مي كند كه با احتساب 20هزار مگاوات در واقع ساالنه 
معادل 220ميليون بشكه نفت سوخت مصرف مي شود. بديهی است 
با اين محاسبه استفاده از نيروگاه هاي هسته اي صرفه جويي عظيمي 

در پی خواهد داشت.
دليل دوم اين كه هر نيروگاه هزار مگاواتي با سوخت فسيلي 
س���االنه 7ميليون تن گاز گلخانه اي منتشر مي كند كه اگر نيروگاه 
هسته اي را جايگزين كنيم ،مانع انتشار 140 ميليون تن گاز گلخانه اي 
در فضاي كش���ور می شويم. در واقع به دليل انتشار اين حجم از 
گازهاي آالينده در جو است كه مي بينيم اقليم كشورمان تا اين حد 

دستخوش تغيير شده است.
اكنون در ايامی كه مصرف برق در باالترين حد آن نيست، 
مصرف برق كشور حدود 35 هزار مگاوات است كه حجم آاليندگی 
ناش���ی از آن به حدود 250 ميليون تن مي رس���د و يك ابر آلوده 
برفراز كش���ور ايجاد مي كند. در حالي كه در نيروگاه هزار مگاواتي 
بوشهر، مجموع سوخت مصرفي ساالنه به 30 تن و عوارض سوخت 
اس���تفاده شده آن با عمل جداسازي روی آن به حداقل مي رسد. 
به دليل مزيت های  انرژي هس���ته اي و مواهب ناشی از آن است 
كه مي بينيم بس���ياري از كشورها از جمله فرانسه، چين و هند به 

سراغ آن رفته اند.
از منظر هزينه تمام شده هم توليد برق هسته اي به خوبي با 
ديگر برق هاي توليد شده رقابت مي كند. وزارت نفت روزانه معادل 

يك ميليون بش���كه سوخت به نيروگاه ها اختصاص مي دهد كه با 
احتساب هر بشكه 60دالر، سوخت مصرفي نيروگاه هاي كشور به 

حدود 22 ميليارد دالر می رسد.
در مجموع آلمان ها پيش از انقالب دو نيروگاه در بوشهر را 
در دست ساخت داشتند و فرانسوي ها هم مي خواستند دو نيروگاه 
در دارخوين بسازند كه به دليل وقوع انقالب اسالمی متوقف شد و 
پ���س از آن نيز به دليل حال و هواي جنگ كار ادامه پيدا نكرد. 
در اين ميان،در ابتدای انقالی اسالمی برخي افراد و جريان ها در 
كشور تحليل مي كردند كه ادامه ساخت نيروگاه هسته اي يك كار 
استكباري است. ما ژاندارم منطقه نيستيم كه به چنين صنعتي نياز 
داشته باشيم. پس از جنگ تحميلي اما شرايط تغيير كرد و نظام 
تصميم گرفت اين صنعت را احياء كند. با تأكيد و دستور حضرت 
آقا و حمايت مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، صنعت هسته اي 

مجدداً احياء شد و روند رو به تكاملی را تجربه كرد.
مقام معظم رهبري به دو دليل به اين صنعت اهميت مي دادند: 
نخست اين كه فرمودند صنعت هسته اي، فناوري مدرن براي توليد 
انرژي اس���ت و باعث صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي 
مي شود و بايد به عرضه فناوري هاي نوين در توليد برق ورود پيدا 
كنيم. دوم اين كه اين تكنولوژي را بالقوه اقتدار آفرين مي دانند. به 
اعتبار اين موارد، راه پيشرفت صنعت هسته اي هموار و براي سازمان 
انرژي اتمي هم راه تسهيل شد؛ بنابراين صنعت هسته اي ايران از 
سال 1368 دوباره احياء شد ،اما در آن شرايط هيچ كشوري حاضر 

به كمك به ما نبود.
در چنين شرايطي، مسئوالن تصميم گرفتند كشورمان وارد هر 
دو شاخه اصلي يعني فناوري راكتور آب سبك و آب سنگين شود. 
گلوگاه آب س���بك غني سازي اورانيوم و در تكنولوژي آب سنگين 

هم گلوگاه غني سازي آب است.
پس از بررسي مسئوالن و دانشمندان و اينكه هيچ تجربه اي در 

اين بخش نداشتيم، قرار شد از كوتاهترين راه يعني مهندسي معكوس 
اس���تفاده شود. پس از آن بود كه از كشوری خاص سانتريفيوژ به 
ايران وارد كرده و س���رانجام پس از حدود 15 سال تالش مستمر 
كشور وارد مرحله غني سازي شد. اكنون سه چهار سالي است كه از 

مهندسان سازمان خواسته ام به عرصه طراحي وارد شويم. 
حاال اگر از من بپرسيد دستاورد صنعت هسته اي ايران چيست، 
مي گويم بزرگترين دستاورد ما اشراف پيدا كردن به ظرايف فناوری 
هسته اي است و ورود به حوزه طراحی با استفاده از ابزارهای نرم 

افزاری توليد داخل است.
اكنون همه ابزارهاي دس���تيابي به اين علم مدرن در دستان 
ما قرار دارد.حتي مي توانيم قطعات را در قالب نرم افزار توليد كنيم 
و آن را در كامپيوتر به صورت س���ه بعدي نمايش دهيم و بعد در 
كارگاه آنها را بسازيم. از سوی ديگر كتاب هاي متعددي در پيوند با 
حساس ترين بخش های صنعت هسته اي مانند ماشين های سانتريفيوژ 
براي نسل هاي بعدي نوشته شده است، بنابراين بزرگترين كار ما در 
سه چهار سال اخير، توليد مستندات علمي بوده است. امروز ديگر 
مانند سابق نياز به مهندسي معكوس نداريم و حتي سانتريفيوژهاي 

نسل جديد را خودمان طراحی مي كنيم.
* اكن�ون در صنعت هس�ته اي در چ�ه جايگاهي قرار 

داريم؟
سال 1388 كه وارد سازمان شدم؛ آقاي مهندس كالنتري،معاون 
اسبق سازمان در شركت تماس توصيه كرد با هليكوپتر ابتدا فرايند 
اكتشاف را به صورت هوايي انجام دهيم. با توصيه ايشان و اجازه 
مقام معظم رهبري اين كار آغاز شد و اكنون در جايگاهي هستيم 
كه به جز خود بالگردها، عمده فعاليت های اكتشاف هوايی با توصيه 
و تاكيد مقام معظم رهبری، بومي است و سرعت عمليات اكتشاف 
از اين طريق ش���تاب چشمگيری گرفته است. از جمله با اكتشاف 
هوايي پي برديم كه در زمينه ذخاير اورانيوم گرچه غني نيستيم، اما 

در فقر هم به سر نمی بريم.
ديگر دس���تاورد اكتشاف هوايي اين بود كه به ذخاير عظيم 
آهن و فلزات ديگر رسيديم كه البته ذخيره آهن كشف شده بسيار 
عظيم است و در آينده ميزان آن را اعالم خواهيم كرد. بنابراين در 
استخراج و اكتشاف اورانيوم كاماًل خود اتكا و تا 95 درصد خودكفا 
ش���ده ايم. الزم به ذكر است كه هرچه ميزان سرمايه گذاري بيشتر 
شود شتاب كار  مان بيشتر خواهد شد. ما نياز به 10هزار تن ذخيره 
استراتژيك اورانيوم داريم.  ازپيش از انقالب 550تن داشتيم. ذخاير 
بعد از انقالب هم در حال رسيدن به 500 تن است و توليد داخل 
دارد شتاب مي گيرد. در زمينه بهره برداری نيز بايد خاطرنشان كنم 
كه واحد كيك زرد اردكان كه زماني به دليل افتتاح زودهنگام دچار 
ميلياردها تومان خسارت شده بود، بازسازي آن انجام شد. اميدواريم 
كمك دولت افزايش يابد تا روند پيشرفت كار، سرعت پيدا كند. در 
حوزه تحقيق و توسعه كار بر روی ماشين های سانتريفيوژ عمده ترين 
آن اس���ت، هيچ مش���كلي نداريم و در حال كار روي نسل جديد 

سانتريفيوژهای پيشرفته هستيم.
در زمينه تجهيزات جديد براي علم مواد و خأل كه از علوم 
مورد نياز اين عرصه است- پس از برجام خريدهاي بسيار خوبي 

 * در حال كار روي نسل جدید 
سانتریفيوژهاي پيشرفته هستيم

 * خوشبختانه بعد از برجام تجهيزات 
بسيار پيشرفته اي وارد كشور كردیم 

كه پيش از آن ممكن نبود
 * آزمایشگاه بسيار مهم »نظام ایمني«
 كه در غرب آسيا نظير ندارد با كمك

20 ميليون یورویي اروپا در حال
تجهيز است

 * ایران به عنوان اولين كشور مسلمان 
آزمایش »درهم تنيدگي« را به انجام 

رسانده است
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انجام شده است. خوشبختانه بعد از برجام تجهيزات بسيار پيشرفته اي 
وارد كشور كرديم كه پيش از آن ممكن نبود. همچنين از لحاظ 
تجهيز آزمايش���گاهی به پيشرفت قابل مالحظه اي دست يافته ايم. 
آزمايش���گاه ملي خالء هم به سرعت در حال تجهيز است.در اين 
ميان اقدامات قابل توجهی برای اولين بار در دستور كار قرار گرفته 
است. از جمله پرينتر سه  بعدي با فلز در حجم بزرگ كه به زودي 

به بهره برداري مي رسد.
از سوي ديگر، آزمايشگاه بسيار مهم »نظام ايمني« با كمك 20 
ميليون يورويي اروپا در حال تجهيز است كه در غرب آسيا بی نظير 
است و براي بهره برداری بهينه از نيروگاه هايمان حائز اهميت بسيار 
اس���ت و با راه اندازي آن دارای يك مركز عالي و نمونه ايمني در 
سطح منطقه خواهيم شد. از سويي، در گداخت هسته ای هم پس 
از برجام دستاوردهای خوبی داشته ايم. در زمينه هاي ديگر فناوري 
هسته اي كه عقب ماندگي داشتيم، اقداماتي آغاز شده است و حتي در 

عرصه جديد فناوري كوانتومي قدم های بلندی برداشته ايم.
آزمايش "درهم تنيدگي"، ديگر اقدامي است كه به عنوان اولين 
كشور مسلمان آن را به انجام رسانديم كه گام بسيار عظيمي است 
و حتي انجمن فيزيك هم انجام اين آزمايش را به ما تبريك گفت. 
آزماي���ش فوق را به زودي در يك فاصله 7 و بعداً 15 كيلومتري 
انجام خواهيم داد تا در آينده انتقال اطالعات را براساس آن مصون 
از هر شنودی كنيم و اميدواريم تا دو سه سال آينده گستره انجام 

اين آزمايش را به مسافت های طوالنی گسترش دهيم.
به كارگيري شمار زيادي نيروي فرهيخته فارغ التحصيل از جمله 
فق���ط در يك مورد دهها فارغ التحصيل دوره دكتری)PHD(اقدام 
ارزنده ديگر طی سال هاي اخير است. بحمد اهلل تعداد قابل توجهی 
جذب نيروهاي نخبه با تحصيالت مرتبط در سال های اخير داشته 
ايم. در زمينه فناوري آب هم كارهاي خوبي صورت گرفته كه از 
آن جمله تامين آب از رطوبت هواست. فعاًل پنج نمونه دستگاه آب 
ساز ساخته و به استان هاي مجاور دريا فرستاده ايم تا آن را مورد 
آزمايش قرار داده و نواقص آن را برطرف كنيم. همچنين در تالش 

براي ساخت دستگاه هايي با ابعاد بسيار بزرگتر هستيم.
به عنوان اقدام ديگر، بايد به كار مشترك با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی اشاره كنم كه ساخت اولين بيمارستان يون 
درماني غرب آسيا در استان البرز است تا در آنجا درمان برخي از 
سرطان ها انجام شود. 200ميليون يورو سرمايه گذاري اين بيمارستان 
اس���ت و در راديو دارو هم حدود 60 ميليون يورو س���رمايه گذاري 

انجام مي ش���ود تا بزرگترين تاسيسات استاندارد توليد راديودارو در 
غرب آسيا ايجاد شود.

اميدوار هستيم اين پروژه هم تا دو سه سال آينده تكميل شود. 
با راه اندازي پروژه مذكور وضع ايران در اين بخش بسيار متحول 
و دگرگون مي شود و صادراتمان از 15 كشور فعلي به كشورهای 
بيشتری توسعه خواهد يافت. تمامي اين دستاوردها متعلق به دوره 

پس از برجام است.
* در بخش پيشران هاي هسته اي وضع كشور چگونه 

است؟
پيشران هاي هسته اي نوعي راكتور هستند كه بايد به صورت 
مينياتوري ساخته و در شناور قرار داده شوند كه اين موضوع كار را 
پيچيده تر مي كند و نيازمند پيش بيني هاي الزم است. با اين وجود، 
اگر تمامي شرايط و امكانات فراهم باشد، حداقل 10 تا 15 سال 
طول مي كشد تا به هدف مورد نظر در اين عرصه دست پيدا كنيم. 
حتي هند به رغم پيشرفته بودن در حوزه علوم و فنون هسته اي 
پس از 20سال توانست پيشران بسازد. ما اكنون در مرحله طراحي 
مفهومي پيشران هستيم و اگر بتوانيم يك پيشران هسته اي بسازيم 
يعني عماًل صنعت هسته اي ايران به بلوغ رسيده است. البته خبرهاي 
خوبي داريم كه ظرف يك تا دو سال آينده به اطالع مردم شريف 
ايران خواهد رسيد. اتفاق مهم ديگر، تكميل شدن سالن مونتاژ مدرن 
س���انتريفيوژ نطنز است كه اين كار بايد در سال های آينده انجام 
مي شد، اما اينك اين سالن تكميل است و اين روند به نظر صائب 
و تيزبينانه مقام معظم رهبري بر مي گردد كه خاطر نشان كردند 
ب���ه غربي ها نبايد اطمينان كرد. لذا ما هم از روي بي اعتمادي به 
آنها پل هاي جديدي ساختيم كه سالن بسيار ارزشمند نطنز در اين 
راستا طراحی و تعبيه شد و در آن مي توان روزانه 60�50 سانتريفيوژ 

نسل جديد مونتاژ كرد.
* بنابراين برجام تحوالت بزرگي را در بخش هسته اي 

براي كشور ايجاد كرد...
دقيقاً. فرض كنيم اصاًل برجام در كار نبود. اگر كسي رئيس 
س���ازمان انرژي اتمي مي شد و مي گفت كه مي خواهم سازوكاری 
پياده كنم كه هم مطالبات نظام و هم خواست و نظر فرهيختگان 
و دانشمندان را تامين كند و هم اقتصادي و توجيه پذير باشد،انجام 
همين اقدامات را در دس���تور كار قرار می داد كه االن دارد انجام 
مي شود؛ بنابراين بود يا نبود برجام در صنعت هسته اي تأثير خاصی 
ندارد. ايران در اين عرصه روي ريل صنعتي قرار گرفته است؛ گرچه 

برجام به تس���ريع امور و گشايش ها كمك شاياني كرد.به عنوان 
نمونه در كشور حدود هشت سالي است كه روي سانتريفيوژها كار 
مي كنيم تا مانند نسل اول كه در اوايل30�20 درصد آن متالشي 
مي شد، اين اتفاق تكرار نشود. اكنون اين نرخ به كمتر از 2 درصد 
رسيده  است و اين روند تا رسيدن به رقم كمتر از يك دهم كه 

معادل استاندارد بين الملی است، ادامه خواهد داشت.
*خ�روج احتمالي اي�ران از برجام چه تأثيري بر روند 

برنامه هسته اي كشور خواهد داشت؟
اين تصميمي است كه مسئوالن ارشد نظام بايد اتخاذ كنند. 
ما مانند ارتش س���رفراز و قهرمان ايران هستيم و فقط بايد آماده 
فرمان فرمانده باشيم. سازمان انرژي اتمي اين آمادگي را دارد كه 
غني س���ازي 20 درصدي اورانيوم را ظرف مدت س���ه تا چهار روز 
مجدداً شروع كند. ما اكنون غني سازي 20 درصد را متوقف كرده ايم 
زيرا به اندازه كافي ذخيره مواد اوليه 20 درصد را داريم و در ضمن 

همچنان مشغول تبديل آن به سوخت كامل هستيم.
به موجب مفاد سند برجام، پذيرفته ايم كه داوطلبانه برای مدتی 
غني سازي 20 درصدي را انجام ندهيم. يعني از اين كار چشم پوشي 
نكرده ايم ولي بالقوه اين توان را داريم كه با يك دستور ظرف مدت 
س���ه تا چهار روز غني سازي 20 درصدي را آغاز كنيم. همچنين 
حجم غني سازي كه قرار بود 300 كيلوگرم بيشتر نشود، با لغو برجام 
به راحتي مي توان آن را افزايش داد. پس در اين زمينه هم چيزي 
را از دست نداده ايم. متأسفانه كساني در اين باره اظهارنظر منفي و 
يأس آور مي كنند كه اصواًل آشنايی كافی با اين موضوعات ندارند؛ 
اما در عين حال مدعي اخالق مداری و دين هم هستند. بنابراين 
بهتر است عزيزان دست از شعارهاي غلوآميز بردارند تا كشورمان 
مس���تحكم و اس���توار به حركت خود در اين مسير ادامه دهد. در 
شرايط فعلی اين وحدت عمومی است كه می تواند ما را مصون از 

بدخواهی های دشمن كند.
ايران اكنون در بين كشورهاي در حال توسعه، در زمره پيشتازان 
و پيشقراوالن صنعت هسته اي است. در ميان كشورهاي اسالمي 

ايران و پاكستان در اين صنعت فعال هستند.
برتري ديگر اين كه كش���ورهاي فعال در صنعت هسته اي 
هركدام در يك بخش يا رشته خاصي از اين صنعت فعال هستند، 
ام���ا ايران در تمامي بخش های اصلي اين صنعت راهبردی فعال 

است.
پايان سخن اين كه، در آينده بايد به 20هزار مگاوات توليد 
برق برس���يم كه در اين مسير تاكيد بر راكتورهاي كوچك است 
كه با اقليم كش���ور ما تناسب بيشتری دارد.راكتورهاي كوچك به 
آب زياد نياز ندارند و مي توان آنها را در شهرهاي مختلف ساخت. 
راكتورهاي مذكور ايمن تر هستند و مي توان در شهرهاي مختلف 

از آنها استفاده كرد.
در چارچوب سياس���ت نيروگاه س���ازی، در حال حاضر دو 
نيروگاه مانند بوشهر با هزينه 10ميليارددالر در حال ساخت است 
كه بزرگترين پروژه صنعتي كشور به شمار مي آيد. اين پروژه  اكنون 
در مرحله گودبرداري اس���ت و تابستان سال آينده ان شاء اهلل شاهد 

بتن ريزي آنها خواهيم بود.
*مجدداً ازش�ما برای مساعدت در انجام اين گفتگو 

تشكرمی كنيم.

*  اگر تمامي شرایط و امكانات فراهم باشد حداقل 10 تا 15 سال طول مي كشد تا به هدف 
مورد نظر در عرصه پيشران هسته اي دست پيدا كنيم

 * سازمان انرژي اتمي این آمادگي را دارد كه غني سازي 20 درصدي اورانيوم را ظرف مدت 
3 تا 4 روز مجدداً شروع كند

 * اكنون در جایگاهي هستيم كه به جز خود بالگردها، عمده فعاليت هاي اكتشاف هوایي 
بومي است و سرعت عمليات اكتشاف از این طریق شتاب چشمگيري گرفته است 

 * ایران اكنون در بين كشورهاي در حال توسعه، در زمره پيشتازان و پيشقراوالن 
صنعت هسته اي است

 * آزمایش »درهم تنيدگی«  را به زودي 
در یك فاصله 7 و بعداً 15 كيلومتري انجام 
خواهيم داد تا در آینده انتقال اطالعات را 

براساس آن مصون از هر شنودي كنيم
 * درچارچوب سياست تأمين آب

از رطوبت هوا 5 نمونه دستگاه آب ساز 
ساخته و به استان هاي مجاور دریا 

فرستاده ایم تا آن را مورد آزمایش قرار 
دهند و نواقص آن را برطرف كنيم

 * در عرصه جدید فناوري كوانتومي 
قدم هاي بلندي برداشته ایم
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امير دریادار سياري،رئيس ستاد و معاون
 هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با »اطالعات«:

راهبرد ما ارتقای توان 
بازدارندگی است

امير دريادار حبيب اهلل سياري،رئيس ستاد و معاون هماهنگ كننده ارتش ، مرد دوره جنگ و جهاد است. آن زمان كه الزم بود در برابر گلوله داغ دشمن سينه سپر كرد و 
جنگيد. به قول خودش جنگ شوخي بردار نيست. مي داني اگر گلوله اصابت كند متالشي مي شوي، اما عشق و ايثار ترا به جلو مي راند. 70 درصد جانبازي، يادگاري است از 
دوره جنگ براي امير. قبل از مصاحبه براي خوردن داروهايش مي رود تا به قول خودش دوپينگ كند. امير هر روز 6 صبح در محل كارش حضور دارد و با ورزش كارش را آغاز 
مي كند تا بتواند تا ديروقت فعاليت كند. وي بعد از جنگ، جبهه جهاد را خالي نگذاشت.فرماندهی آموزش تفنگداران دريايی منجيل، فرماندهی تيپ يكم تفنگداران دريايی 
بندرعباس، جانشين فرمانده منطقه يكم دريايی، فرمانده آموزش تخصص های دريايی رشت و منطقه چهارم دريايی وفرماندهی  نداجا از جمله مسئوليت هاي سابق  اوست. 
امير سياري به مناسبت چهلمين سالگردپيروزی انقالب در گفتگويي با روزنامه اطالعات به سئواالت خبرنگاران ما پاسخ داد كه مشروح آن به اين شرح از نظر خوانندگان 

مي گذرد:

زمان دستور تشكيل جهاد خودكفايي
* نقط�ه ش�روع جه�اد خودكفاي�ي در ارتش به چه 

زماني بازمي گردد؟ 
اص���ل جهاد خودكفايي به اوايل انقالب باز مي گردد. زماني 
كه دفاع مقدس شروع شد، نيروهاي ارتش با كمبود قطعه براي 
هواپيماها، ناوها و بالگردها مواجه شدند. در اين زمينه گزارش هايي 
به امام راحل داده ش���د. امام هم فرمودند شما بايد خودتان وارد 
عمل شويد و قطعه بسازيد؛ كسي اين قطعات را به شما نمي دهد. 
در واقع ما تحريم را از همان زمان تجربه كرديم. ارتش كار را با 
تعمير تجهيزات دفاعي شروع كرد. حدود سال 61 يا 62 بود كه 
حضرت آقا كه آن زمان رئيس جمهوری بودند، در سخنراني كه 
در ميدان صبحگاه منطقه يكم نيروي دريايي ارتش در بندرعباس 
داش���تند، فرمودند من با كس���ب اجازه از فرمانده معظم كل قوا 
حضرت امام دستور تشكيل جهاد خودكفايي در نيروهاي ارتش 
را صادر مي كنم. پايه جهاد خودكفايي در آنجا گذاشته شد. براي 
چه؟ براي آن كه بتوانيم از عهده نيازمندي هاي خود برآييم. جهاد 
ما در نيروي زميني، هوايي و دريايي در آن مقطع و اكنون هم 

در نيروي چهارم پدافند هوايي وجود دارد.
* جهاد خودكفايي در اين س�ال ها چه پروسه اي را 

طي كرده است و اكنون چه هدفي را دنبال مي كند؟
 جهادهاي خودكفايی از تعمير قطعه شروع كردند، بعد به 
تعمير س���امانه ها رسيدند، سپس روي تعميرات اساسي تجهيزات 
كار كردند. اين تجهيزات تا قبل از انقالب به طور كامل دست 
خارجي ها بود. ما همه چيز را خودمان دس���ت گرفتيم. كار را از 
تعميرات اساسي سامانه ها مثل ناوها، بالگردها، هواپيماها، تانك و 
توپ ها شروع كرديم تا اين كه دفاع مقدس پايان يافت و تجهيزات 
دفاعي فرسوده شد. در اين مقطع زماني، جهاد خودكفايي در زمينه 
بازسازي و تعميرات اساسي وارد عمل شد. سپس گام به گام جلو 

گذاشتيم و به سمت نوسازي حركت كرديم.
* آيا براي ساخت و نوسازي تجهيزات الگوبرداري 

هم كرديد؟
وقتي مي خواهيد براي اولين بار چيزي بسازيد دو راه بيشتر 

نداريد؛ يا طراحي كنيد ،يا مهندسي معكوس را در پيش بگيريد 
كه به معناي الگوبرداري است و زماني كه فرصت نيست بايد راه 
دوم را برگزينيد. ما كار را با مهندسي معكوس و تحقيقات شروع 
كرديم و جلوبرديم. مثال سال 76 كه فرمانده كل قوا در بندرعباس 
از مجموعه كارخانجات نيروي دريايي بازديدي داشتند، دستور دادند 
نيروي دريايي ناوشكن بسازد ؛ ناوشكنی با توانايي همراه داشتن 
بالگرد و موشك و ما هم دست به كار شديم. خيلي ها موفقيت 
ما را باور نداشتند. سراغ طراحي براي ساخت ناوشكن و ناوهاي 
موشك انداز رفتيم. ناوهاي موشك انداز از فناوري بااليي برخوردارند 
و تعداد معدودي از كش���ورها در دنيا قادر به ساخت اين دو ناو 
هس���تند، لذا ساخت ناو موشك انداز را در بندر انزلي آغاز كرديم 
و در س���ال 82 اولين ناو موشك انداز را ساختيم. اين ناو از نظر 
فناوري از نوع اصلي آن  - اروپايي - پيشرفته تر بود. اين ناو در 

دانشگاه نوشهر در مراسم دانش آموختگي توسط فرمانده كل قوا 
به نام »پيكان« رونمايي شد. نام اين ناو را به ياد ناوي كه 7 
آذر 59 در نبرد با عراق از بين رفت و پرسنلش شهيد شدند ، 
پيكان نهاديم و روي آن نوشتيم: »پيام دليران به دشمن بريد كه 

پيكان ديگر بيامد پديد«.
فعاليت اين خط توليد ادامه پيدا كرد تا اين كه در سال 85 
دومين ناو به نام جوش���ن و سال 88 سومين ناو به نام درفش 
را به ناوگان ارتش الحاق كرديم. يعني هر س���ه س���ال يك ناو 
ساختيم. در سال 91 هم ناوشكن دماوند را ساختيم كه پارسال 
دچار س���انحه شد. طرحي كه پياده كرديم تا هم موشك و هم 

بالگرد حمل كند ، 12 سال طول كشيد.
 *صبرتان هم حتما زياد بود؟

دليل داش���ت. دليل ه���م آن بود كه نيم نگاهي به بيرون 
داش���تيم. چون در تحريم به سر مي برديم و گفته مي شد مثال 
پروانه يا شافت را بخريم تا ببينيم چه مي شود، اما سال 86 كه 
من فرمانده نيروي دريايي ش���دم، گفتيم از اين رويه قطع اميد 
كنيد و اگر مي توانيد همه را خودمان بس���ازيم. من در اصفهان، 
كرج و برخي شهرها براي اين كار، دنبال صنعتگران راه افتادم. 
آنها برايمان ش���افت ساختند. ساخت شافت كار دشواري است.به 
عنوان مثال ش���افت ناوشكن جماران 27 متر طول دارد. شافت، 
پروانه و گيربكس ناوش���كن توسط نيروهاي داخلي ساخته شد. 
گيربكس ناوش���كن به اندازه يك خودرو پژو است كه نمونه اش 
در كشور ساخته نشده بود، اما ما در ساخت آن موفق شديم تا 
اي���ن كه در تاريخ 88/11/30 رهبر معظم انقالب به بندرعباس 
آمدند و ناوشكن جماران را به ناوگان ارتش الحاق كردند. براي 
اطالع بايد بگويم اسم ناوشكن ها از نام قله هاي معروف كشور و 
اسم ناوهاي موشك انداز هم از شاهنامه انتخاب مي شود، اما اين 
ناوشكن را »جماران« ناميديم تا هركس با ديدن نام آن، به ياد 
جماران و امام راحل و جمله معروف ايشان كه فرمودند روي پاي 
خود بايستيد،بيفتد. رهبر معظم انقالب هم در آن مراسم فرمودند: 
من آمدم تا اعتماد به نفس جوانان كش���ور براي ساخت چنين 
تجهيزاتي را مشاهده كنم و اين آغاز راه است كه شما بايد ادامه 

* با آنكه ناوهاي موشك انداز
 از فناوري باالیي برخوردارند

و تعداد معدودي از كشورها در دنيا
قادر به ساخت این دو ناو هستند

اما ساخت ناو موشك انداز را
در بندر انزلي آغاز كردیم و در سال 82 

اولين ناو موشك انداز را ساختيم
* فعاليت این خط توليد ادامه پيدا كرد

تا این كه در سال 85 دومين ناو
به نام جوشن و سال 88 سومين ناو

به نام درفش را به ناوگان ارتش
 الحاق كردیم
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دهيد. بعد نيروي دريايي سراغ ساخت زيردريايي رفت. تا آن زمان 
اصاًل زيردريايي نداشتيم. اولين زيردريايي كه از روس ها خريديم 
سال 71 بود. پس از آن شروع به تعمير و ساخت كرديم. اكنون 
توان س���اخت زيردريايي كالس سبك غدير و كالس فاتح كه 

نيمه سنگين است را داريم.
عمليات تكميل خط توليد زيردريايي غدير به اتمام رسيده و 
اولين زيردريايي فاتح ان شاءاهلل 22 بهمن الحاق مي شود و خط 
توليد هم دارد و در عين حال توليد زيردريايي سنگين را هم در 

دستور كار داريم.
 * توليد زير دريايي سنگين چقدر زمان مي برد؟

زمانبر اس���ت و اكنون در حال طراحي آن هستيم؛ اما در 
به روز رساني تجهيزات پيشرفت قابل توجهي داشته ايم. ظاهر 
تجهيزات در نيروي زميني مثل قديم اس���ت، اما همگي به روز 
ش���ده اند. شكل تانك و توپ تغييري نكرده است، اما تجهيزات 
جديد شده اند. درباره ناو هم بايد گفت توان راداري و موشكي آن 
افزايش يافته است. در نيروي هوايي هم اخيراً خط توليد هواپيماي 
كوثر رونمايي شده و اين هواپيما از فناوري بااليي برخوردار است، 
اما برخي كه بدبين بودند باور نكردند تا اين كه خط توليد آن در 
اصفهان به تصوير كشيده شد؛البته تا بعد از دفاع مقدس، سامانه 
موشكي پدافند هوايي مان هاگ بود، اما اكنون هاگ، كوچكترين 
س���امانه پدافند هوايي ماست. كوچكترين پهپادهاي ما اكنون در 
فاصله 120 كيلومتري مي توانند موشك ها رامورد اصابت قرار دهند. 
سپس به سراغ سامانه پدافند هوايي ارتفاع بلند مثل S300رفتيم. 
اكنون مش���ابه S300ساخته شده كه كار نيروهاي داخلي است؛ 
البته هميشه گفته ام كه اين توليدات كار مجموعه پرسنل ارتش، 
وزارت دفاع، دانشگاه هاي كشور است. انسان افتخار مي كند بگويد 

اين كار در كشور من انجام شده است.
اينها جزبا مديريت جهادي به دس���ت نيامده است. برخي 
تصور مي كنند پيشرفت ايران در صنايع دفاعي به دليل برخورداري 
از امكانات بيشتر صورت گرفته است كه اصاًل اين گونه نيست. 
وقتي ميزان اعتبارات سال هاي اخيرمان را به تني چند از نمايندگان 
مجلس نشان دادم، تعجب  كردند كه چگونه مي توانيم اوضاع را 
اداره كنيم. ما با ايثار، از خودگذشتگي، علم، عشق و عالقه كار 

كرديم تا در جهادخودكفايي به نقطه فعلي رسيديم.
 * در زمين�ه كيفيت بخش�ي ني�روي انس�اني چقدر 

پيشرفت داشته ايم؟
تا قبل از انقالب، تمام خلبانان و مهندس���ان نيروي هوايي 
خارج از كشور تحصيل مي كردند، تمام افسران مهندس و ناوبران 
نيروي دريايي و متخصصان نيروي زميني هم در كش���ورهايي 
مثل پاكستان، تركيه، آلمان، ايتاليا، فرانسه، آمريكا و هند آموزش 
مي ديدند. اكنون كه 40 سال از انقالب گذشته است، در بحث 
پرورش نيروي انساني مورد نياز به هيچ عنوان به دانشگاه هاي 
خارجي نياز نداريم. سال 59 دانشگاه حضرت امام را در نوشهر براي 
تربيت اعضاي نيروي دريايي ساختيم. حدود يك سال بعد دانشگاه 
شهيد ستاري را در تهران براي نيروي هوايي آماده كرديم. نيروي 
زميني هم كه دانشگاه داشت. سه سال قبل هم دانشگاه حضرت 
خاتم را براي پدافند هوايي راه اندازي كرديم. اين دانشگاه ها همه 

نيازمندي هاي مديران و فرماندهان ما را تأمين مي كنند.
* آيا دانشگاه هاي يادش�ده، از استانداردهاي الزم 

براي آموزش برخوردارند؟

 بله. دانشگاه ها كيفيت الزم را دارند. در ارتش صرفا بحث 
آموزش مطرح نيست؛ تربيت و آموزش توامان مورد توجه است.

 قصد داريم نيروهاي ارتش را با ارزش هاي مدنظر كشورمان 
پرورش دهيم. اكنون كيفيت تربيت و آموزش ما نمونه است و در 
عمل موضوع را نشان داده ايم. چگونه؟ همين كه خلبان آموزش 
ديده ما در داخل كش���ور مشغول به كار ند و هواپيما را هدايت 
مي كنند، نش���ان مي دهد در كار خود موفق بوده ايم. اكنون كل 
افسران نيروي دريايي و خلبانان در داخل آموزش مي بينند. همين 
افسران هستند كه ناو را هدايت مي كنند و در 20 هزار كيلومتر 
جنوب سواحل مكران به سمت درياي آزاد دريانوردي مي كنند، آن 
هم براساس تربيتي كه مدنظر ما بوده است. قصد داريم نيروهاي 
مؤمن، متعهد، ش���هادت طلب، ايثارگر و باانگيزه تربيت كنيم. در 
كش���ورهايي مثل آمريكا كه اين مسائل تدريس نمي شود. آنجا 
آموزش با ولنگاري همراه است، اما اينجا تربيت همراه با آموزش 
است. حتي ما اين توانمندي را داريم كه نيازمندي هاي كشورهاي 

دوست و همسايه را به بهترين وضع تأمين كنيم.
در بحث تاكتيك ها، همه آموخته هاي ما تا قبل از انقالب 
مربوط به غرب بوده اس���ت. اكنون هر چه تاكتيك و رزمايش 
انجام مي دهيم مبتني بر فكر و خالقيت نيروهاي داخلي است. 
ديگر دشمن نمي داند تاكتيك، در مثاًل فالن رزمايش چيست و 
چگونه عمل مي كنيم. در بحث زيرساخت ها هم تا قبل از انقالب 
وابسته به خارجي ها بوديم و همه سازه هاي دريايي مان را آنان 
مي ساختند. شركت هايي از رژيم صهيونيستي به نام »هديش« اينجا 
كار مي كردند. موج شكن ها، اسكله ها و مجموعه خانه هاي سازماني 
ما را آنان مي ساختند. ساخت اسكله و موج شكن كاماًل تخصصي 

است كه اكنون همگي در داخل ساخته مي شود.
* كتاب ه�اي آم�وزش نظام�ي در كش�ورمان چ�ه 

تغييراتي كرده است؟
همه كتاب هاي آموزش���ي تغيير كرده است. همان طور كه 
تكنول���وژي ن���او و هواپيما تغيير كرده، كتاب هاي ما هم از نظر 
محتوايي كاماًل متفاوت شده است. كتاب ها بر اساس سياست هاي 
خودمان تدوين شده است. اكنون حتي يك كتاب براساس تاكتيك 

يا متون خارجي تدريس نمي شود. حتي كتاب هاي درسي انگليسي 
را براساس فرهنگ خودمان تغيير داديم.

* راهبردهاي آينده شما چه خواهد بود؟
 تهديد روز به روز تغيير مي كند. همزمان با پيشرفت فناوري 
و سرعت تبادل اطالعات، تهديد تغيير مي كند. ما بايد براي هر 
تهديدي در آينده آماده پاسخ باشيم وگرنه دچارغافلگيري راهبردي 
مي شويم. بايد حتماً نگاه رو به جلو و آينده داشته باشيم . آينده 
با عدم قطعيت روبروست. يعني شما نمي توانيد به صورت قاطع 
بگوييد روزهاي آتي چه اتفاقاتي خواهد افتد. روز بلند مي ش���ويد 
و مي بينيد روس���يه جزيره كريمه را گرفته است. يا در مدت 24 
ساعت گروهي به اسم داعش به وجود آمده كه اصاًل هيچ كس 
شناختي از آن نداشته است.بايد سناريوهاي مختلف براي شرايط 
متفاوت طراحي كنيم و براي هرسناريو از يك سال تا 10 سال 
پيش بيني هاي الزم را داشته باشيم و براي اين كار الزم است ابتدا 

تهديد را بشناسيم كه منطقه اي است يا فرامنطقه اي.
الزم اس���ت يادآوري كنم ك���ه اكنون در زمان جنگ نرم 
هستيم. رسماً ترامپ ما را تهديد مي كند، نتانياهو و بن سلمان هم 
همين طور. راهبرد آينده قطعاً اين است كه از بعد تربيت نيروي 
انساني ، تجهيزات، امكانات و تاكتيك ، فضاي مجازي، سايبري، 

جنگ نرم و بصيرت كاركنان به روز و آماده باشيم.
* اگ�ر زمان�ي احياناً كش�وري بخواه�د جنگي عليه 
اي�ران تحمي�ل كند، آمادگي دفاعي كش�ور م�ا در مقابل 

دشمن چقدر است؟
 وقتي تهديد را رصد مي كنيم و مي شناسيم منظورمان اين 
است كه آمادگي مقابله با آن تهديد را داشته باشيم وگرنه رصد 
كردن ص���رف معنا ندارد. بايد بدانيم تهديد امروز، فردا و آينده 
چيس���ت و بر آن مبنا آمادگي داشته باشيم، اما نوع آمادگي ما، 
متكي به خود است. يعني هيچ نگاهي به كمك بيرون و مكمل 
قدرت نداريم. 40 سال روي پاي خود ايستاده ايم و دفاع مقدس 
هم اين موضوع را ثابت كرده است. حاال هم بدانيد اگر دشمن 
از ما ترس نداش���ت، كاري كه درباره غرب و ش���رق كشورمان 
كرده بود را درباره ما انجام مي داد. حتماً يك ترسي دارد و حتمًا 
مي داند اگر جنگي را آغاز كند، پايانش دست او نخواهد بود. ما 
ثابت كرديم كه چگونه مي جنگيم. جنگ شوخي نيست. جنگ 
سينه سپر كردن جلو گلوله داغ دشمن است. مي دانيد در زماني 
كه گلوله شليك مي شود و به شما اصابت مي كند،حتما متالشي 
خواهيد شد. آن زمان –دوران دفاع مقدس- به شوخي مي گفتيم 
همگ���ي عمودي مي رويم و افقي برمي گرديم. چه عاملي باعث 
مي شود يك فرد در اوج جواني در مقابل گلوله سينه سپر كند؟ 
اين از ويژگي هاي مردم ماست. امروز هم همين گونه است. اگر 
اتفاقي افتد، اگر خاك، مرز و ناموس و انقالب اين كشور به خطر 
بيفتد مطمئن باشيد، زن و مرد، پير و جوان مثل دفاع مقدس پاي 
كار هستند. اينجاست كه قدرت به وجود مي آيد. قدرت، اقتدار و 
توان بازدارندگي با ريختن پول ملت در جيب بيگانگان به دست 
نمي آيد، با تكيه بر مردم به دست مي آيد. راهبرد ما، ارتقاي توان 
بازدارندگي است و معناي بازدارندگي اين است كه اين قدر قوي 
باشيد تا هيچ دشمني اجازه تعرض به خودش راه ندهد و بداند اگر 

اقدامي كرد ضررش بيش از سودي است كه مي برد.
*اميرسياري، ممنون از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد.
* گفتگو از :عليرضا بردبار  و  زهره گردان

* گيربكس ناوشكن به اندازه یك خودرو 
پژو است كه  نمونه اش در كشور ساخته 

نشده بود، اما ما در ساخت آن موفق شدیم 
تا این كه در تاریخ 88/11/30 رهبر معظم 

انقالب به بندرعباس آمدند و ناوشكن 
جماران را به ناوگان ارتش الحاق كردند

* اولين زیردریایي كه از روس ها خریدیم 
سال 71 بود.پس از آن شروع به تعمير 

و ساخت كردیم. اكنون توان ساخت 
زیردریایي كالس سبك غدیر 

و كالس  فاتح كه نيمه سنگين است
 را داریم
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سال با انقالب

*اطالع�ات : آقاي دكتر فاضل ش�ما قبل از انقالب 
دانش�جوي رش�ته پزش�كي بوديد و چندين س�ال هم 
طباب�ت كرديد و از وضع پزش�كي مملك�ت در آن زمان 
كامالً آگاه هستيد. نظر شما درباره پزشكي قبل از انقالب 

چيست؟
دكتر فاضل: پزشكي در مملكت ما از ديرزمان جايگاه خوب ، 
تاريخ درخشان و پزشكان برجسته ای داشته است. قبل از انقالب 
دانشگاه در سال 1313 به امر رضاشاه تأسيس شد و شروع به 
كار كرد اما دانشگاه هاي دنيا با دستور شروع به كار نكردند، بلكه 
به تدريج و توسط مردم دانشگاه ها شكل گرفتند ودولت ها هم از 
آنها حمايت كردند تا به ش���كل امروزی درآمده است. به دليل 
همي���ن رابطه مردمی و دخالت قابل توجه مردم در حمايت از 
دانشگاه و ارتقای درجه آن در خارج، يك فارغ التحصيل دانشگاه 
تا ابد خودش را مديون دانشگاه مي داند اما در اينجا دانشجو بعد 

از فارغ التحصيلي يك بار هم به دانشگاه بر نمي گردد.
به هر صورت پزشكي قبل از انقالب به تدريج سير پيشرفت 
خود را طي كرد منتهي به دليل تعداد كم دانشگاه ها و دانشجويان 
پزشكي ، مملكت نياز به پزشك خارجي داشت. دانشگاه های ما 
در قبل از انقالب در س���ال حدود 700 تا 800 پزش���ك تربيت 
مي كردند، نيمي از آنها به خارج مي رفتند و نيمي از آنها هم در 
مملكت مي ماندند. براي همين هميشه كمبود پزشك بود وحدود 
4 تا 5 هزار پزشك ازكشورهايي مانند هندوستان و پاكستان در 
ايران مشغول به كار بودند كه با مشكالت فرهنگي و زبان همراه 
بود و برای مردم مش���كالت زيادی ايجاد می شد، بنابراين بعد 
از انقالب همت شد تاكمبود پزشك در كشور از راه هاي مختلف 
جبران ش���ود ويكی از راه هاي آن گسترش دانشگاه هاي علوم 
پزش���كي و افزايش دانشجويان پزشكي بود و اين هر دو انجام 
شد.درست است كه بعد از انقالب نياز شديد به پزشك داشتيم،اما 
ما براي آن سيستم ترمز نگذاشتيم و آن سيستم امروز هم دارد با 
شدت تمام كار مي كند، در حالي كه آن نيازی كه ما براي آن، 

اين سيستم را ايجاد كرديم،مدت هاست رفع شده است.
* اطالع�ات:  قبل از انقالب براي اعمال جراحي كه 
امروز به راحتي در كشور انجام مي شود نياز بود  بيماران  
را به خارج اعزام كنيم. به نظر شما اين پيشرفت چگونه 

به دست آمد ؟
دكتر فاضل: بله بيماران ما قبل از انقالب براي اعمال مختلف 
مثل جراحي عروق كرنر يا پيوند كليه يا برخی از جراحی هايی 

كه امروز در نقاط دور دست كشور انجام می شود، مجبور بودند 
به خارج اعزام شوند. نبود پزشك در مملكت چشمگير بود. بعد 
از انقالب در همه اين مسائل سرمايه گذاري شده است و ما كه 
در جراحي مغز و پيوند كليه، پيوند قلب و كبد مشكل داشتيم 
با سرمايه گذاري كه شد، كم كم به حد خودكفايي  رسيديم واالن 
طوري شده است كه ديگر نيازي به اعزام اين گونه بيماران به 

خارج وجود ندارد.
البته تمامی اين پيشرفت ها مربوط به انقالب نيست ،بلكه 
بعد از انقالب، طب امروز حداقل سه يا چهار بار دگرگون شده 
اس���ت و هيچ شباهتي كه به طبي كه 40 سال پيش داشتيم 
ندارد. هيچ وقت هم در تاريخ س���رعت تحوالت علمي به اين 
سرعت كه اكنون هست،نبوده است به خصوص در پزشكي كه 
نوظهور اس���ت و در بسياري از موارد دنيا هم پيشرفت كرده و 
ماهم پيشرفت كرده ايم، منتهي فكر مي كنم يكي از داليلي كه 
امروزبراي پزشكي حرف و نقل زياد است به اين دليل است كه 
پزشكي بيشتر از ساير شئون اجتماعي پيشرفت كرده  و همين 
باعث انگشت نما شدن و توجه غيرمنطقي به آن شده است، چون 
پزشكي يك پيشرفت غير عادي نسبت به ساير علوم داشته و 
اگر متناسب با علوم ديگر پيشرفت مي كرد، اين قدر حرف و نقل 

براي آن نمي شد.
* اطالعات: امكان دارد  مقايس�ه اي از پزشكي قبل 

و بعد از انقالب داشته باشيم؟
دكت���ر فاضل: قب���ل از انقالب فقط 70 تا 80 مورد پيوند 
كليه در مملكت انجام شده بود واكثر آنها هم نمايشي بود. ما 
هيچ مركزي برای پذيرش بيماری كه نيازمند به پيوند داشت، 
نداشتيم و بيشتر توسط تعداد معدودي از جراحان انجام مي شد 

و برنامه ای در كار نبود.
در همان زمان كه 70 تا 80 پيوند كليه در كش���ور انجام 
مي شد، تعداد زيادي از بيماران براي انجام پيوند كليه به انگلستان 
اعزام مي شدند. پس از انقالب اين افراد هم كه همين پيوندها 
را انج���ام می دادند همه از مملكت رفتند و هيچ كس نبود كه 
اين كار را انجام دهد و پيوند هم به طور كامل متوقف شد و 
س���ه تا چهار س���ال هيچ پيوندي در كشور انجام نشد. در سال 
63- 64 تمامي تجهيزات دياليز، حتي صافي و محلولش چون 
تحريم بوديم بايد از خارج وارد مي ش���د و براثر همين كمبودها 
تعداد زيادي از بيماران دياليزي فوت می كردند.  جنگ هم بود 
و تمامي تخت هاي بيمارستاني  اختصاص به مجروحان جنگ 
داش���ت. آن موقع صحبت كردن راجع به پيوند كليه به عنوان 
يك كار لوكس تلقی مي شد، اما اين كار شروع شد و پيوند كليه 
در همين شرايط جنگي شروع شد و به تدريج پيوندهاي كبد و 
پانكراس و قلب آمد و اكنون تمامي پيوندهايي كه در دنيا انجام 
مي شود در ايران هم انجام مي  گيرد. اينها همه در شرايط دشوار 
و تقريباً غيرممكن جنگ تحميلي شروع شد. امروز ما بزرگترين 
مركز پيوند كبد را در ش���يراز داريم.اين مركز بيش از هر مركز 
ديگري در دنيا دارد پيوند كبد انجام مي دهد و پيوندكبد فقط به 
شيراز هم مربوط نمي شود ،بلكه در تهران، مشهد و كرمان ونقاط 
ديگر هم اين پيوند انجام مي گيرد. پيوند كليه كه در سراس���ر 
مملكت انجام مي شود.يكي از هدف هايي كه در برنامه ريزي اوليه 
بود اين بود كه تيم هاي جديد پيوند تربيت شوند كه اين كار به 
نحو بس���يار خوبی انجام شد و شما امروز می بينيد براي پيوند 
عروق كرونر قلب كه بيماران در ابتداي انقالب مجبور بودند به 
خارج بروند،  اكنون در سراسر مملكت پيوند عروق كرونر و در 

برخي از مناطق هم حتي پيوند قلب انجام مي شود.
من فكر مي كنم پيشرفتي كه در پزشكي كشور به وقوع 
پيوس���ته بيش از ساير شئون اجتماعي است و همين هم براي 
پزشكي مشكل ايجاد كرده است. شما ببينيد دو اتفاق مهم در 

دکتر فاضل در گفتگو با اطالعات :

پيشرفت پزشکی در کشور
شعار نيست

دكترايرج فاضل داراي مدرك فوق تخصص جراحي عروق و پيوند اعضا و تخصص جراحی عمومی ازدانشگاه رايت استيت آمريكا و دكترای پزشكی از دانشگاه علوم 
پزشكي تهران است كه در پست های اجرايی بعد از انقالب مانند وزير علوم در دولت مهندس موسوی؛وزير بهداشت دردولت آيت اهلل هاشمی رفسنجانی؛ رئيس سازمان 
نظام پزشكي ايران؛ موسس و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي ايران؛ موسس و رئيس جامعه جراحان ايران؛ موسس و رئيس انجمن علمی پيوند اعضای ايران و عضو 
موسس و رئيس انجمن پيوند اعضاي خاور ميانه مسئول Archives of Iranian Medicine خدمات چشمگيری به پيشرفت علم به ويژه جراحی پيوند اعضای مملكت 
داش�ته اس�ت. روزنامه اطالعات به مناس�بت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب گفتگويی با ايشان در ارتباط با پيشرفت های علمی ودرمانی داشته است كه از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد:

* ميزان اميد به زندگي یكي از 
شاخص هاي مهم بهداشتي در دنيا است

كه سهم ما در این مورد بسيار بسيار 
باالست. درافزایش اميد به زندگي ایران 

باالترین شاخص را در غرب آسيا دارد، این 
كه شاخص اميد به زندگي به نزدیك 80 

سال برسد باید خيلي از نرم ها تغيير كند 
و این نشانه بهبود كاملي است كه حاصل 

بهبود شرایط اقتصادي، سياسي، بهداشتي 
و فرهنگی است.  تمامي این مجموعه ها

باید كمك  كند تا شاخص اميد به زندگي 
این قدر افزایش یابد

* اگر گله گذاري ها و شكایت ها را كنار بگذاریم
من بدون تعصب مي گویم وقتي مملكت را در نظر بگيریم
از شرق، غرب و از شمال تا جنوب پزشكي مملكت دارد

كار خودش را انجام مي دهد. شاید در شرایط فعلي
كمتر حرفه و شئون دیگري است كه به اندازه پزشكي
به مردم خدمت كند، اكثریت قریب به اتفاق پزشكان ما

به قناعت و با پشتكاري در شبانه روز دارند كار مي كنند
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آمري���كا درده���ه 50 و 60 اتفاق افتاد يكي پيوند عضو كليه و 
ديگري قلب باز بود كه بي نهايت در آن موقع عظيم و درخشان 
بود.جراحان ش���دند خدا و ثروتمند. دو دهه تمامي رسانه ها به 
جراحان برای اين پيشرفت ها ناسزا گفته، همان چيزي كه امروز 
در مملكت اتفاق افتاده است،20 سال است كه پزشكان مملكت 
مورد اتهام هستند و صدا و سيما و روزنامه ها  در مورد پزشكان 
بدگويی می كنند، چرا براي اين كه از ساير علوم جلو افتادند و 

كاري كرده اند كه درخشيده است، اينها در دنيا سابقه دارد.
*  اطالع�ات: ع�الوه ب�ر پزش�كي در زمين�ه نظام 
س�المت و بهداش�ت هم  قبل از انقالب دچار مشكالت 
جدي بوديم. ش�ما پيشرفت هاي كش�وردر اين زمينه را  

بعداز انقالب چگونه ترسيم مي كنيد؟
دكتر فاضل: ممكن اس���ت بعضي از اين حرف ها را برخي 
ش���عاري توصيف كنند، من اهل شعار نيستم. من كاماًل واقف 
هستم كه نارس���ايي هاي بزرگي امروز داريم، اما پيشرفت هايي 
هم كه حاصل ش���ده است را نمي توان انكار كرد. ما نسل اول 
پزشكان سپاه بهداشت در قبل از انقالب بوديم. سپاه بهداشت 
شامل پزشكاني بود كه به سربازي مي رفتند و دوره خدمتشان 
را در مناطق محروم مختلف كش���ور به عنوان پزشك با يك 
تيم كوچك همراه  مي گذراندند. من آن دوران را ديده ام.  به 
لرستان رفتم و در محرومترين مناطق، جاده ها و امكانات را ديده 
بودم، معتقد بودم و هستم كه زندگي كه برخي از مردم ما دراين 
مناطق محروم داشتند، ده ها برابر نازلتر از قبايل آفريقا بود. مردم 
اي���ن گونه زندگي می كردند. آنها فقط روزگار مي گذراندند.  در 
منطقه ای كه  كار مي كردم نه آب داشت ونه جاده . هيچ چيز 
نداش���ت. حتي نمي توانستند يك اتاق بسازند، زمين را مي كندند 
و روي آن را با درخت مي پوش���اندند. اكنون آنجا برق و جاده 
و تمامي امكانات رفته اس���ت.  اين كارها را بچه هاي جهاد در 
اوايل انقالب انجام داده اند. اين جوانان از خودگذشتند، بدون هيچ 
توقعي رفتند در سراسر مملكت و اينها را براي آنها ساختند. ما 
ديگر آن نسل و آن جوانان را نداريم ولي در يك زماني بودند 
و اين كار را كردند مسلماً هيچ دولتي نمي تواند به تنهايي اين 
كارهاي بزرگ را انجام بدهد به جز يك روحيه خالق، بزرگ و 
اكنون اكثر اين روستاها برق و آب لوله كشي و مدرسه و خانه 

بهداشت دارند.
*اطالع�ات:  م�رگ و مير نوزادان و م�ادران باردار، 
بيماري هاي عفوني هم نسبت به قبل از انقالب در برخي 
از مواقع حذف يا بسيار كم شده است. نظر شما در اين 

باره چيست؟
دكتر فاضل:  جوايز بين المللي زيادي در زمينه پيش���رفت 
شاخص هاي پزشكي گرفته ايم. شاخص هاي بهداشتي بسيار بسيار 
متفاوت با آن چيزي كه بوده هست، شايد اكنون انتقاد هايي نسبت 
به وضع موجود داشته باشيم. من بايد به اين پيشرفت هااعتراف 
كنم.ما اين پيشرفت ها را داريم اما خيلي بيشتر از آن ظرفيتش 

را داريم كه پيشرفت كنيم.
*اطالعات: ميزان اميد به زندگي هم نسبت به قبل 
از انقالب خيلي بيشتر  شده و ايران در اين زمينه در دنيا 

بيشترين پيشرفت را داشته است. نظر شما  چيست؟
دكتر فاضل: ميزان اميد به زندگي يكي از شاخص هاي مهم 
بهداشتي در دنياست كه سهم ما در اين مورد بسيار بسيار باالست. 
درافزايش اميد به زندگي ايران باالترين شاخص را در غرب آسيا 
دارد. اين كه شاخص اميد به زندگي به نزديك 80 سال برسد 
بايد خيلي از نرم ها تغيير كند و اين نش���انه بهبود كاملي است 
كه حاصل بهبود شرايط اقتصادي، سياسي، بهداشتي و فرهنگی 
است. تمامي اين مجموعه ها بايد كمك  كند تا شاخص اميد به 

زندگي اين قدر افزايش يابد.
* اطالعات: يكي از داليل مرگ و مير در مملكت در 
قبل و اوايل انقالب بيماري عفوني مانند اس�هال، س�ل و 
حتي سرخك بود. آيا شما خاطراتي از آن دوران داريد؟

در زمان انترنی، يكي از كارآموزی های من در بيمارستان 
اميراعلم در بخش گوش و حلق و بيني بود. آنجا يادم نمي رود 
كه شبي نبود كه چند تا بيمار مبتال به ديفتري نداشته باشيم؛ 
لذا مجبور بوديم  لوله در گلويش بگذاريم كه راه تنفس���ي اش 
باز نگه داش���ته ش���ود تا بيمار خفه نشود. در حال حاضر ديگر  
واكسيناسيون  ديفتري وجود ندارد. يك پزشك به عمرش ديگر 
ديفتري يا سياه سرفه، كزاز يا بيماري هايی مانند سرخك و آبله 
را نمی بيند. البته كه اين پيش���رفت ها دردنيااتفاق افتاده است 
و يك مقدار هم مربوط به كش���ور ما ست كه نسبت به ساير 
كشورها درخشانتر عمل كرده ايم.كال در تمامي نقاط دنيا مرگ 
و مير ناشی ازبيماري هاي عفوني و ويروسي دارد از بين مي رود 

و جاي خود را به بيماري هاي غيرعفوني مانند  قلبي، ديابت و 
فشار خون مي دهد. بهبود وضع تغذيه، واكسيناسيون و پيشگيري 
كه در دنيا به وجود آمده ، باعث شده است  بيماري هاي عفوني 

از بين برود.
* اطالعات: در مجموع ش�ما وضع پزش�كي بعد از 

انقالب را چگونه مي بينيد؟
دكتر فاضل: اگر گله گذاري ها و شكايت ها را كنار بگذاريم،  
بدون تعصب مي گويم وقتي مملكت را در نظر بگيريم از شرق، 
غرب و از شمال تا جنوب پزشكي مملكت دارد كار خودش را 
انجام مي دهد. شايد در شرايط فعلي،كمتر حرفه و شئون ديگري 
است كه به اندازه پزشكي به مردم خدمت كند. اكثريت قريب 
به اتفاق پزشكان ما به قناعت و با پشتكاري در شبانه روز دارند 

كار مي كنند.
بنده  بازنشسته ام، ولي دائم مرا صدا مي زنند و بيمار درمان 
مي كنم. بسياري از همكاران من اين كار را مي كنند. فكر مي كنم 
پزشكي ما به تناسب ساير شئون جامعه مورد احترام خدمتگزار 

است، البته مشكالتی هم دارد كه بايد حل شود.
* اطالعات: و تفاوت آن با قبل از انقالب...

 تفاوتش در گستردگي و امكاناتي است كه آن روز نبود. اين 
امكانات مطلقا وجود نداشت. خيلي از جراحي ها محدود بود و برخي 

از آنها هم اصاًل وجود نداشت همه به وجود آمده است.
در پزشكي توانسته ايم با دنيا همكاري كنيم، اما در ساير 
موارد نتوانسته ايم.طب ما به روزتر از بعضي ازحوزه های ديگر 
اس���ت ، بنابراين اين مملكت برخوردار از يك پزشكي مدرن 

شده است.
* گفتگو از : حسين افضل آقايی



18

13
97

ن 
هم

1 ب
ه 7

شنب
هار

چ

سال با انقالب

* آقاي دكتر ملك زاده! لطفاً گزارشي از وضع نظام سالمت در قبل و بعد از انقالب 
ارائه كنيد.

 اگر بخواهيم به وضع س���المت در قبل از انقالب وامروز كه 40 س���ال از انقالب می گذرد 
نگاه كنيم بايد شاخص هاي مهمي را مورد توجه قرار دهيم كه در سطح دنيا تعريف شده اند و اينها 
دو دسته شاخص هستند كه تمامی دنيا آن را قبول دارند و سازمان های جهاني از جمله بهداشت 
معمواًل كشورها را بر اساس آن تقسيم بندي مي كنند. يك دسته شاخص هاي جديد هم هستند كه 
به شاخص هاي توسعه پايدار معروفند و رهبران جهان در سازمان ملل متعهد شده اند كه به اين 37 

شاخص سالمت تا سال 2020 ميالدي دست يابند.
مهمترين شاخص كه اهميت اقتصادي و اجتماعی زيادی دارد اين است كه اگر در يك كشور 
فردي به دنيا مي آيد، اميد به زندگي او چقدر است؟ اين رقم در سال هاي اول انقالب حدود 55 تا 
54 سال بود و امروز اين شاخص در خانم ها به نزديك 80 - 79/5 سال و در مردان به 75-6 
س���ال رس���يده است. اين يك شاخص مهم جهاني است كه يك فرد كه به دنيا مي آيد چقدر عمر 
مي كند. البته اكثر كشورهاي دنيا هم در اين 40 سال پيشرفت كرده اند اما پيشرفت ما قابل توجه 

بوده و نزديك به پيشرفت آمريكا و برخی از كشورهاي پيشرفته دنياست .

يكي ديگر از شاخص هاي مهم مرگ و مير كودكان زير يك سال و زير 5 سال است، يعني 
بچه اي كه به دنيا مي آيد چقدر اميد است كه در يكسال يا تا پنجسال زنده بماند . اين عددها قبل 
از انقالب خيلي باال بوده  و80نفر در هزارتولد بوده است اما اين رقم در حال حاضر در كودكان 
زير يك سال به 14در هزار تولد زنده و در كودكان زير 5 سال به 14نفررسيده است كه معناي آن 

خيلي مهم است، يعني توانسته ايم مراقبت از كودكان را خيلي باال ببريم.
يكي ديگر از دستاوردهاي مهم ما كنترل مرگ و مير مادران پيرامون بارداري و زايمان است.
اين عدد براي ايران در س���ال 1355 باالي 80 در 10 هزارزايمان بوده در حالی كه اين عدد در 

حال حاضر به زير 20 رسيده است .
شاخص ديگر مرگ و مير ناشی از ماالريا در ايران است كه اين هم عدد خيلي بااليی بوده 
اما اكنون تقريباً به صفر رسيده است يا مرگ مير بر اثر بيماري هاي عفوني كه در ايران خيلي باال 

بوده و به شدت كاهش يافته است.
يكي ديگر از شاخص هاي مهم در سالمت دسترسي مردم به درمان است .مثاًل اگر فردي كه 

آپانديس داشته باشد چقدر شانس دارد كه قبل از اين كه دچار مشكل شود يا فوت كند، تحت درمان 
قرار بگيرد؟ ما اين عدد را در قبل و بعد از انقالب داريم. در گذشته اگر فردي در شهر كوچك يا 
روستا دچار آپانديس مي شد تا بخواهد به درمان برسد با مشكل جدی روبرو بود و ما تلفات بااليی 
داشتيم و امروز اين مشكل تقريبا حل شده است. اين نشان مي دهد كه امكانات دسترسی به خدمات 

بهداشتي و درماني خيلي افزايش يافته است.
يك بحث خيلي مهم ديگر سرمايه انسانی است كه در ايران رشد بسياري داشته است.سرمايه 
انس���اني يعني اين كه چقدر در كش���ور سواد، مهارت و افراد تحصيلكرده وجود دارد. اين مساله در 
ايران رشد عالي داشته و در اين زمينه جزو 10 كشور اول دنيا هستيم، بنابراين وقتي در مورد اين 

شاخص ها صحبت مي كنيم و ضعمان خيلي خوب است.
 اما ممكن است شما سئوال كنيد در چه قسمت هايي وضع ما بد است. يكي از شاخص هايي 
كه وضع ما خوب نيس���ت، حوادث و س���وانح و مرگ و مير ناشي از آن به  ويژه مرگ و ميرهای 
جاده اي است. ما در اين باره وضعمان نسبت به اوايل انقالب بهتر شده اما نسبت به استانداردهاي 
جهاني هنوز خيلي باال ست. در منطقه از لحاظ مرگ ومير جاده ای كشورهايي مانند، پاكستان و 
امارات از ما باالترند ،اما از نظر شاخص هاي جهاني وضع خوبي نداريم به طوری كه عدد مرگ و 
مير در حوادث  و سوانح در سال هاي اول انقالب به 27 تا 30 هزار نفررسيده بود اما اكنون به 

12500نفر درسال رسيده است.
يكي از ش���اخص هايي كه در آن بس���يار عالي رشد كرد ه ايم، شاخص تغذيه است . يكي از 
مسائلي كه در كشور ما اتفاق افتاد كاهش فقر و گرسنگي بود. به معناي واقعي كلمه در اين شاخص 
خيلي رشد كرديم. فقر به معناي گرسنگي را از بين برده ايم ،فقر به معناي اين كه عدم تغذيه مناسب 
باشدرا از بين برده ايم اما متأسفانه يك مشكل پيدا كرديم آن هم مشكل پرخوري و چاقي است و 
متوسط مصرف غذايي در كشور ما بسيار باال رفته است به طوري كه نزديك به 70 درصد مردم 
ايران بيش از 10 كيلو گرم اضافه وزن دارند . 90 درصد مردم ايران فعاليت بدني كافي ندارند. مردم 
ما پرخوري مي كنند و تحرك ندارند. فقط 10 درصد ايرانيان تحرك بدن كافي دارند.اين دو عامل 

دكتر رضا ملك زاده، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران، رئيس مركز تحقيقات گوارش و كبد اين دانشگاه و معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي است. شايد كمتر 
كسي بداند دكتر رضا ملك زاده به عنوان فردي كه داراي سابقه خدمت در عاليترين سطوح علمي و اجرايي كشور است متولد روستايي دورافتاده مي باشد كه 3 سال نخست 
تحصيل خود را به دليل نبودن مدرسه در مكتب سپري كرده است. دكتر ملك زاده داراي 576 مقاله پژوهشي در مجالت معتبر بين المللي است و در جديدترين اطالعات منتشر 
شده توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در زمينه شاخص H Index و تعداد استنادات ميان همه اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان 
هاي وابسته رتبه نخست را كسب كرده است.  دكتر ملك زاده  همچنين   رئيس دانشگاه شيرازبين سالهای 1362-1365 ،معاون آموزشی وزير بهداشت درسالهای 1368  
و1369 و وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال هاي 69 تا 72 بوده است. دكتر ملك زاده همچنين پس از تصويب هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران و با 
تصويب هيات ويژه مربوطه در سال 1386  به عنوان اولين نفر پس از پيروزي انقالب اسالمي در دانشكده پزشكي تهران به درجة "استادي ممتاز" دانشگاه علوم پزشكي 
تهران رسيد. وی   اكنون معاون تحقيقات وفناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی است.روزنامه اطالعات به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب   گفتگويی 

با ايشان در ارتباط با پيشرفت های نظام سالمت بعد ازپيروزی انقالب داشته است كه متن آن به اين شرح از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

پيشرفت های نظام سالمت در گفتگو با دکتر ملک زاده
معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت

نظام سالمت در تراز جهانی
توليد 3درصد علم دنيا در ایران

* در سال هاي اول انقالب حدود 55 تا 54 سال بود و امروز 
این شاخص در خانم ها به نزدیك 80 - 79/5 سال و در مردان به 

76-75 سال رسيده است
* یك بحث خيلي مهم دیگر سرمایه انسانی است كه در ایران 
رشد بسياري داشته است.سرمایه انساني یعني این كه چقدر در 
كشور سواد، مهارت و افراد تحصيلكرده وجود دارد. این مساله 

در ایران رشد عالي داشته و در این زمينه جزو 10 كشور اول دنيا 
هستيم، بنابراین وقتي در مورد این شاخص ها صحبت مي كنيم 

وضعمان خيلي خوب است
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با هم باعث شده است بيماري هاي غيرواگير در ايران افزايش سريع پيدا كند،به طوری كه 10 درصد 
ايرانی ها قند خون دارند و دارو مصرف مي كنند. 30 درصد ايرانيان در شرايط قبل از ديابت هستند 
و پيش بيني ما اين است كه اگر رعايت تعادل در مصرف غذا همراه با افزايش تحرك بدنی اتفاق 

نيفتد، در 20 سال آينده 25 درصد ايرانيان قند خون باالخواهند داشت و بايد دارو مصرف كنند.
شما حساب كنيد ما در آينده چقدربا نارسايي كليه مواجهيم، چقدر بايد پا قطع كنيم و چقدر 
سكته هاي قلبي و مغزي افزايش مي يابد.عالوه بر ديابت، بيماري هاي قلبي و عروقي و عوامل ديگري 
هم هستند كه مي تواند سبب افزايش بيماري ها و مرگ و مير افراد بر اثر بيماری های غير عفونی 
شود. اكنون مشكالت ما يكي همين حوادث و سوانح است و ديگري بيماري های غير واگير است.
يكی از نتايج بيماري هاي غيرواگيرهم افزايش مرگ های زودرس است . درايران در سال 1396، 380 
هزارمورد مرگ داش���تيم كه 170 هزار مورد آن زود رس بوده اس���ت ،يعني 47 درصد از مرگ هايي 

كه داريم زودرس است .مرگ زودرس هم يعنی مرگ زير 70سال .
*اطالعات: آيا مرگ هاي زودرس باعث كاهش به اميد زندگي در مملكت نخواهد 

شد؟
دكتر ملك زاده: قبل از انقالب مرگ زودرس، حدود 80 درصد بود كه اكنون به حدود 47درصد 
رسيده كه رقم بسيار بااليي است. يكي از اهدافي كه در دهه آينده داريم اين است كه اين رقم 
را كاهش دهيم .از اين بدتر شاخص مرگ خيلی زودرس راداريم. مرگ خيلی زودرس يعني زير 50 
س���ال كه بيش���تر آن هم به علت حوادث جاده اي و سكته های قلبی اتفاق مي افتد . اكنون حدود 
85 هزار نفرمرگ زير50 سال داريم. براي اصالح اين دو تا شاخص بايد دو كار انجام دهيم. عمده 
مرگ هاي زودرس مرگ بر اثر حوادث جاده اي، سكته هاي قلبي و مغزي و بعضي از سرطان ها ست 
كه عمده آن ناشي از بي احتياطي مردم و پرخوري و عدم تحرك است. بنابراين كاري كه بايد براي 
اصالح اين شاخص ها انجام دهيم ،نسبت به بيماري هاي عفوني مانند آبله كه با يك واكسن از بين 
مي رفت ،بسيار سخت تر است. چرا كه در اينجا بايد رفتار مردم و شيوه زندگی آنها را اصالح كرد. 
بايد صنايع غذايي را اصالح كنيم. در ايران مصرف نمك تقريباً دو برابر ميزاني است كه بايد باشد. 
90 درصد ايرانيان حدود 11 گرم نمك مصرف مي كنندو اين در حالي اس���ت كه بايد 4 چهارگرم 
باشد. نيمی از اين نمك در نان و مقداري هم در صنايع غذايي بسته بندي شده است. با وجود اين 

همه نمك، مردم از نمكدان هم استفاده مي كنند!
* اطالعات: مهمترين علت مرگ و ناتواني امروز در ايران چيست؟! 

دكتر ملك زاده: فشار خون. امروز پيش از 30 درصد ايرانيان باالي 18 سال و50درصد ايرانيان 

باالي 55 سال داراي فشار خون هستند.
*اطالعات: علت اين فشار خون باال در ميان ايرانيان چيست؟

دكتر ملك زاده: اولين علت مصرف نمك زياد و دومين علت عدم تحرك اس���ت و بهترين 
درمان براي فشار خون هم اين است كه مردم ورزش كنند و نمك زيادمصرف نكنند .جالب است 
كه بدانيد از 13ميليون ايراني كه دچار فشار خون هستند، باالي 50درصد آنان اصال خبر ندارند كه 
فشار خون دارند، چرا كه مردم زياد فشار خونشان را چك نمي كنند. بايد فرهنگي ايجاد كنيم كه 
حداقل هر ايرانی به خصوص در سن 35 سال به باال هفته اي يك بار فشار خونش را هم چك كند. 
اگر فردی مبتال به فشار خون هم هست بايد حداقل هفته اي دو بار فشار خون خود را كنترل كند. 
اين خيلي مهم است كه يك دستگاه فشار خون در منزل تمامي ايرانيان داشته باشيم و نهضتي را 
براي كنترل فشارخون آغاز كنيم. فشار خون را تا 85 درصد با يك زندگي سالم و چند تا قرص 

مي توان كنترل كرد.
*اطالعات: عالوه بر مقابله با بيماري های عفوني و افزايش ش�اخص های زندگي، 
در بخش آموزش پزشكي و تربيت پزشكان متخصص هم نسبت به قبل از انقالب رشد 

چشمگيري داشتيم، نظر شما در اين باره چيست؟
دكتر ملك زاده: يكي از دستاوردهاي بسيار مهم تربيت نيروي انساني در بخش پزشكي است. 
قبل از انقالب تعداد پزش���كان بس���يار محدود بود. در س���ال 70 كه وزير بهداشت بودم سفري به 
سيستان و بلوچستان داشتم. در كل استان يك جراح مغز نداشتيم به نحوي كه اگر فردي دچار ضربه 
مغزي مي ش���د بايد با ماش���ين هفت ساعته به كرمان برسد كه معموالدر راه از بين می رفت. دو 
هفته پيش در زاهدان بودم ومتوجه شدم 17 جراح مغز در استان داريم و تعداد پزشكان در تمامی 

شهرها و مناطق محروم كشور رشد قابل توجهي كرده است و يكي از كشورهايي هستيم كه از 
نظر رشد نيروي انساني چه پزشك عمومي، متخصص و فوق تخصص و كادر پيراپزشكي پيشرفت 

شگرفي در اين سالها داشته ايم.
*اطالعات: آيا تربيت بيش از حد نيروي انس�اني در بخش پزش�كي تبديل به يك 

خطر نشده است؟
دكترملك زاده: نه اين طور نيست، چرا كه مهاجرت نيروي انساني هم داريم. با وجود مهاجرت 
پزشكان، در برخي از رشته ها بايد هنوز در زمينه تربيت انساني رشد كنيم. اگر بخواهيم جمعيتمان 
را با فرانسه مقايسه كنيم، در بعضي از رشته ها بايد نيروي پزشكي جديد تربيت كنيم. هميشه يك 
تعداد از پزشكان هم مسن مي شوند و ديگر كار نمي كنند يا مهاجرت مي كنند. وضع آموزش پزشكی 
خوب است اما در برخي رشته ها ايده آل نيست وبايد بهتر شود. البته در زمينه ارائه خدمات درماني 
در تمامی زمينه ها خودكفا شده ايم به طوری كه ديگر هيچ بيماری برای درمان نياز به اعزام خارج 
ندارد و اين درحالی است كه پدرم در سال 1362 احتياج به عمل جراحي قلب داشت در تهران و 
ايران كسي نبود كه اين عمل جراحي قلب را انجام دهد و مجبور شديم ايشان را به آلمان ببريم 

اما اكنون در تمامي مراكز استان و شهرها اين عمل به راحتي انجام مي شود.
*اطالعات: وضع ما در زمينه تحقيقات و پژوهش پزشكي چگونه است؟

دكترملك زاده: يكي از پيش���رفت هاي خوب ما در زمينه تحقيقات پزش���كي است. ما در سال 
1357 كل توليدات علمي ايران حدود750 كار علمي بود، اما در سال 1396بيش از 53 هزار سند 
علمي در دنيا منتشر كرده ايم،  عالوه برمقاالت ميزان استنادات به اين مقاالت هم يك رقم باالي 
85 هزار تا است كه در كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا رتبه اول را داريم وحتي از تركيه و 

رژيم صهيونيستي هم باالتر هستيم.

 اما يك بحث مهم اين است كه چقدر براي آينده آماده هستيم؟ آينده ما آينده خيلي پرچالشي 
است، چرا كه پيشرفت هاي علمی روند سريعی دارد . خيلي از بيماري هايي كه امروز عمل جراحي 
يا پيوند اعضا مي كنيم با پيشرفت هاي علمي از موضوعيت مي افتد. پيشرفت هاي علمي جديدی مانند 
درمان با سلول هاي بنيادي و از آن مهمتر »ژن درماني«، دارد در دنيا متداول مي شود و يكباره تحول 
عظيمي در علم پزشكي و خدمات درماني ايجاد مي كند.به طور نمونه برای يك بيمار هموفيلي كه 
بايد تا آخر عمر از فاكتورهاي انعقادي خون استفاده كند، يا فردی كه بيماري تاالسمي دارد و بايد تا 
آخر عمر خون بگيرد يا كسي كه دچار كوري مادرزادي است، و300 نوع بيماري ژنتيكي كه غيرقابل 
درمان هس���تند، خوش���بختانه در اين 10 سال گذشته بخصوص در 3 تا 4 سال گذشته درمان هاي 
جديدي پيش آمده است و يك بيماري هموفيلي با ژن درماني خوب می شود و ديگر احتياج به 
فاكتورهاي انعقادي خون ندارد يا كوري مادرزادي را درمان مي كنند .فردی كه كوري مادرزادي داشت 
و بايد تا آخر عمر كور مي ماند، امااكنون با يك آمپول كه در چشم تزريق مي كنند، بينايي اش را 
به دست مي آورد و F.D آمريكا هم آن را تائيد كرده است .يا فردي كه كري مادرزادي داشت و 

درمان هاي گرانقيمت كاشت حلزون انجام می داد ، واقعا قابل درمان شده است.
* اطالع�ات: اي�ران در زمين�ه بيماري هاي عفوني در بعد از انقالب پيش�رفت هاي 
ش�گرفي داش�ته اس�ت.  لطف�ا بفرمايي�د در زمين�ه درمان ه�اي جدي�د و نوظهور چه 

پيشرفت هايي داشته ايم؟
 دكتر ملك زاده: براي آينده بايد سرمايه گذاري و تالش كنيم تا عقب نمانيم. يكي از افتخارات 
جمهوري اسالمي پيوند اعضاست ودر اين زمينه در 20 سال گذشته 6 هزار عمل پيوند كبد كرده ايم. 

* یكي از دستاوردهاي بسيار مهم تربيت نيروي انساني 
در بخش پزشكي است . قبل از انقالب تعداد پزشكان بسيار 
محدود بود. در سال 70 كه وزیر بهداشت بودم سفري به 

سيستان و بلوچستان داشتم. در كل استان یك جراح مغز نداشتيم 
به نحوي كه اگر فردي دچار ضربه مغزي مي شد باید با ماشين 

هفت ساعته به كرمان برسد كه معموالدر راه از بين می رفت
* البته در زمينه ارائه خدمات درماني در تمامی زمينه ها 

خودكفا شده ایم به طوری كه دیگر هيچ بيماری برای درمان نياز 
به اعزام خارج نداردو این درحالی است كه پدر م در سال 1362 
احتياج به عمل جراحي قلب داشت در تهران و ایران كسي نبود 

كه این عمل جراحي قلب را انجام دهد  و مجبور شدیم ایشان را به 
آلمان ببریم اما اكنون در تمامي مراكز استان و شهرها این عمل

به راحتي انجام مي شود
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عمل پيوند كبد عمل پيچيده و سخت است و تقريبا جز سخت ترين اعمال پيوند به شمارمی رود. 
پيوند كبد در شيراز شروع شد و مركزيت در آنجاست .ما نيروهاي زيادي تربيت كرديم و 9 مركز 
پيوند كبد ديگر در سراسر ايران داريم ، حتي نيروي انساني براي افغانستان، پاكستان تاجيكستان، 
عراق، سوريه، يمن و لبنان تربيت كرده ايم ودر آن  كشورها هم مراكز پيوند راه اندازي شده است.

بنابراين دربعد از انقالب سخت ترين اعمال جراحي در ايران امكان پذير شد و آن هم نه فقط در 
يك مورد، بلكه  درتمامی نقاط كشورتوسعه يافته است، حتي نيروي انساني براي ساير كشورها هم 
تربيت كرده است.واقعيت اين است كه پيشرفت هاي بسيار زيادي كرده  ايم اما پتانسيل هاي زيادي هم 

براي اين كه به مردم خودمان خدمات درماني بدهيم و هم توريست درماني كنيم.

اكنون ايرانيان مفتخرند كه پس از 25 سال تالش بی وقفه پزشكان متخصص و جراحان و 
به مدد دانش ارتقا يافته پيوند كبد و درآميختگی آن با فرهنگ غنی اهدای عضو، كشورشان كه 
در حلقه 10 كشور برتر اين دانش و تخصص پيشرفته پزشكی قرار گرفته است ، در »پيوند كبد 
از بيماران مرگ مغزی« بر بام منطقه بايستد به طوری كه شانس بقای يك، 5 و 10 ساله بالغين 
درياف���ت كنن���ده كبد پيوندی به ترتيب 85 درصد، 77 درصد و 71 درصد و بقای يك، پنج و 10 
ساله برای اطفال دريافت كننده كبد، 76 درصد، 67 درصد و 56 درصد است و طی يك دوره 20 
ساله، 77.4 درصد بيماران پيوند شده به حيات خود ادامه داده اند كه اين ركوردی بی نظير برای 

انجام پيوند كبد طی دوره بيست ساله در دنيا محسوب می شود.
هرچند مرگ های زودرس ناشی از نارسايی كبد، يكی از دغدغه های مهم نظام سالمت ايران 
است اما موفقيت های فوق العاده ، هم در پيشگيری وكنترل هپاتيت های ويروسی عامل بيماری و هم 
دستاوردهای قابل رقابت با كشورهای پيشرفته در زمينه پيوند كبد، كشور را جزو پيشتازان قرار داده 
است.ايران در حوزه پيشگيری، در گام نخست به سراغ ريشه كنی هپاتيت بی رفت و با چهار روش 
واكسيناسيون نوزادان ، واكسيناسيون نوجوانان و بالغين واكسينه نشده، پيشگيری از انتقال هپاتيت بی 
از مادران مبتال به نوزادان و درمان موثر تمام ناقالن هپاتيت بی شناسايی شده كه بيماری فعال دارند؛ 
همه تالش خود را برای كنترل اين بيماری به كار گرفت و به اهداف تعيين شده نظام سالمت و 

سازمان بهداشت جهانی نزديك و نزديك تر شد.
در گام بعدی، ايران طی يك موفقيت بسيار بزرگ، با توليد داروهای خوراكی موثر عليه هپاتيت 
سی، به درمان قطعی، كامل ، آسان و ارزان اين بيماری رسيد و هزاران بيمار را از خطر نارسايی 
كبد ، انجام عمل پيوند كبد و حتی مرگ زودرس ناشی از آن با كمترين هزينه ممكن در قياس 
با هزينه های سرسام آور جهانی، رهايی بخشيد و در كنار اين اتفاق مهم، اقداماتی را برای گروه 
های پرخطر از جمله معتادان تزريقی ، زندانيان و مبتاليان اچ آی وی، برای كنترل هپاتيت سی 
و معرفی مبتاليان به مراكز بهداشتی برای دريافت خدمات درمانی رايگان، آغاز كرد.اين گام ها كه 
از غول هپاتيت سی ، يك بيماری قابل درمان آسان ساخت، تا جايی كه اكنون ايران را به ريشه 
كنی هپاتيت بی و س���ی به عنوان دو عامل بس���يار موثر نارسايی كبد ، طی يك برنامه 15 ساله 

بسيار اميدوار كرده است.
*اطالع�ات: آي�ا درمان هاي جدي�دي كه در دنيا راه افتاده اس�ت امكان دارد كه در 

ايران هم راه اندازي شود؟
دكتر ملك زاده: جواب من مثبت است براي اين كه ما همين حاال هم تحقيقات در اين زمينه 

را شروع كرده ايم و تيم هاي مختلفي ايجاد شده است و در اين زمينه سرمايه گذاري هاي وسيعي انجام 
داده ايم، انشاء اهلل بتوانيم همراه دنيا در اين زمينه ها هم پيشرفت كنيم. البته نياز است كه مسئوالن 
چه در دولت و چه مجلس كمك های الزم رابكنند تااين مراكز بتوانند كار كنند و عقب نمانند. 
اگر اين اتفاق بيفتد آينده درخشانی در زمينه هاي درمان، تحقيقات، آموزش و پژوهش هاي پزشكي 
خواهيم داشت. دليل اصلي اش هم نيروي انساني متخصص كافي در كشور است. شما مي دانيد در 
اين س���ال ها با اس���تعدادترين افراد به رشته پزشكي آمده اند و عالوه بر اين كه در ايران اين قدر 
پيشرفت كرده ايم ،محققان ايراني در ساير كشورها هم جزو برجسته ترين محققان جهان هستندو 
برخی از مراكز مهم تحقيقاتي جهان را اداره مي كنند واين مساله هم می تواند كمك مهمی به 

پيشرفت علم در كشور باشد.
*اطالع�ات: يك�ی از م�واردی كه كمت�ر به آن توجه ش�ده ،عدالت در س�المت يا 
دسترس�ی عادالنه مردم به خدمات درمانی در اقصی نقاط كش�ور است.شاخص های 

دسترسی عادالنه به خدمات درمانی درقبل وبعد از انقالب چگونه است؟
دكتر ملك زاده: يكي از نكاتي كه به نظر من خيلي خيلي مهم است اين است كه با پيشرفت 
علم پزشكي، در حقيقت بايد اختالف دسترسي مردم در خدمات سالمت را كم كنيم. اتفاقاً اين را 
مطالعه كرده ايم در نقاط مختلف كشور مثاًل بين تهران و سيستان و بلوچستان يا تهران و شهركرد ، 
دسترسي مردم به خدمات سالمت نسبت به قبل از انقالب 10 برابر بيشتر شده است ،ولي هنوز اين 
بي عدالتي وجود دارد و بايد تالش كنيم اين مسأله بيشتر نشود. بايد تالش كنيم خدمات سالمت را 
در بين اقشار مختلف جامعه به سمتي ببريم كه به عدالت نزديكتر باشد و اين مسأله در جمهوري 

اسالمي به خوبي اتفاق افتاده است.
* اطالعات: در زمينه درمان های جديد وفناوری های نوين پزش�كی آيا اقداماتی 

انجام شده است؟
 دكتر ملك زاده: اكنون بسياري از مردم به خاطر يك مشكل گوارش مثل ريفالكس به پزشك 
متخصص گوارش مراجعه مي كنند، در آينده اين طور خواهد بود كه توسط يك اپليكيشني درموبايل 
می توانيد در باره اين بيماری بپرسيد و با يك سئوال و جواب كه با شما انجام مي دهند ،پيام مي آيد 
كه اين مسأله مهمي نيست و بايد اين رژيم غذايي را بگيريد يا بايد نزد فالن دكتربرای درمان 
برويد. اين باعث مي شود رفت و آمد مردم و شلوغي مطب پزشكان كم بشود، بنابراين می توان 

نيمي از مراجعات را با ديجيتال سالمت رفع كرد.

البته در كشور ما تا حدود كمي پزشكي ديجيتال راه افتاده است اما سرعت آن كند است و بايد 
سرمايه گذاري بزرگي در اين زمينه را آغاز كنيم و برويم به طرف اين كه از روش هاي جديد براي 
درمان مردم استفاده كنيم و اين امر با، باسوادشدن مردم و ابزار موبايل امكان پذير است و يكي از 
افتخارات مردم ايران است كه ضريب استفاده موبايل براساس يك شاخص 120 درصد و حداقل 85 

درصد است و اين ابزار بسيار خوبي است بر استفاده در رشد و توسعه سالمت مردم.
*اطالعات: در توليد علم هم وضع ما نسبت به قبل از انقالب خيلي بهتر شده است. 

شما اين پيشرفت را چگونه مي بينيد؟
دكتر ملك زاده: ايران در سال 1978 در حوزه علم و فناوری از كل كشورهای منطقه باالتر 
بود، درس���ال 2000 افت كرد، اما خوش���بختانه در سال جاری در اين حوزه، از شرايط بسيار خوبی 

برخورداريم.
بيشترين ميزان رشد علم و فناوری را در اوايل دوران انقالب اسالمی، مربوط به دانشگاه های 
تهران و شيراز بود، اما در دوران جنگ تحميلی، در حوزه علم و فناوری افت پيدا كرديم، در حالی كه 
بعد از آن، رشد علم و فناوری در كشور با شتاب بيشتری سير صعودی خود را طی كرد و عقب 

ماندگی ها جبران شد. * یكي از افتخارات جمهوري اسالمي پيوند اعضا ست ودر 
این زمينه در 20 سال گذشته 6 هزار عمل پيوند كبد كرده ایم. عمل 
پيوند كبد عمل پيچيده و سخت است و تقریبا جزو  سخت ترین 
اعمال پيوند به شمارمی رود. پيوند كبد در شيراز شروع شد و 

مركزیت در آنجاست ما نيروهاي زیادي تربيت كردیم
* اكنون ایرانيان مفتخرند كه پس از 25 سال تالش بی وقفه 
پزشكان متخصص و جراحان و به مدد دانش ارتقا یافته پيوند 

كبد و درآميختگی آن با فرهنگ غنی اهدای عضو، كشورشان كه 
در حلقه 10 كشور برتر این دانش و تخصص پيشرفته پزشكی 
قرار گرفته است در »پيوند كبد از بيماران مرگ مغزی« بر بام 

منطقه بایستد
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سال با انقالب

ايران در حال حاضر در توليد علم در بين كشور های منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص 
داده است. همچنين به لحاظ تعداد مقاالت و استنادات كه يك شاخص كيفی محسوب می شود، 
درجايگاه نخست منطقه قرار داريم. ايران با توليد 22 درصد علم در سال 2017 ،از تمامی كشور های 
اسالمی در تمامی پايگاه ها پيشروتر است ودر شش ماه اول سال 2018 اين شتاب افزايش بيشتری 
يافته است وبا وجود اين كه يك درصد جمعيت دنيا را تشكيل می د هيم، 2 درصد مقاالت دنيا 
را توليد كرده و نزديك به 3 درصد استنادات كل علم به مقاالت ايرانی است. در حال حاضر، 29 
دانشگاه برتر دنيا در كشور ما وجود دارد و در اين زمينه نسبت به كشور تركيه هم جايگاه بهتری 
داريم و اين در حالی است كه اعتبارات اندكی به حوزه علم و فناوری اختصاص پيدا كرده است.با 
اين وجود تعداد محققين فعال كشور دو تا سه برابر كشور های منطقه شده است كه اين موضوع 
بزرگترين نقطه قوت ما محسوب می شود. همچنين تعداد پزشكان در اين سال ها 15 برابر شده و 
تعداد پزشكان متخصص از 5800 به 36 هزار افزايش يافته است، درحال حاضر 30 هزار دانشجوی 
پزشكی مشغول تحصيل و 10 هزار دانشجوی پزشكی در مقطع تخصص داريم. همچنين با وجود 
آنكه اعضای هيات علمی اين حوزه فقط 11 درصد كل اعضای هيات علمی دانشگاه های كشور 
را تشكيل می دهند، 30 درصد توليد علم در كشور را به خود اختصاص داده اند و محققان فعال 
كشور می توانند به متون 80 هزار مجله علمی معتبر جهانی دسترسی داشته باشند و در بيش از 
3300 پروانه ثبت اختراع در دنيا، از مقاالت منتشر شده دانشگاه های علوم پزشكی كشور و وزارت 

بهداشت استفاده شده است.

در حال حاضر در حوزه فناوری موفقيت هايی را به دست آورده ايم. برای مثال توليد دستگاه های 
دياليز، كيت های آزمايشگاهی، تجهيزات مصرفی پزشكی و سيستم مانيتورينگ از جمله اين توفيقات 

محسوب می شود.
تاسيس موسسه ملی تحقيقاتی علوم پزشكی نيماد، ارائه گرنت به محققين، برنامه ثبت بيماری 
ها، برنامه ملی س���رطان، مركز كو هورت بزرگس���االن، آزمايشگاه جامع تحقيقات، تكميل 10 اتاق 
تميز در دانشگاه های علوم پزشكی، بهبودكيفيت رصد علم، حمايت از 406 پروژه تحقيقاتی مهم 
در وزارت بهداش���ت، حمايت از 70 برنامه ثبت بيماری ها در س���طح ملی و اجرای برنامه كوهورت 
پرشين از جمله اقداماتی است كه در توسط وزارت بهداشت در حوزه علم و فناوری انجام شده است 
و تعداد دانشمند برتر ما در حوزه علوم پزشكی به 690 نفر رسيده كه 50 نفر آنها جزودانشمندان 

يك درصد برتر جهان هستند.
*اطالعات: نسبت مقاالت به استنادات به آن در چه وضعي است؟

دكتر ملك زاده: استنادات ما در كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از تركيه و اسرائيل باالتر 
است ما هم در تعداد مقاالت و استنادات باالتر هستيم، تعداد استنادات ما 85 هزار و تعداد مقاالت 
ما 54 هزار اس���ت، تعداد مقاالت تركيه كه پايين تر از ما اس���ت 42 هزار و اس���تنادات آن هم 50 
هزار تا است. ما در ايندو شاخص از تركيه و كشورهاي ديگر منطقه باالتر هستيم.در كل دنيا هم 
از نظر مقاله ما پانزدهمين كشور دنيا هستيم و از تركيه و حتي روسيه و برخی كشورهاي اروپايي 

باالتر هستيم.
* اطالعات: تا چه اندازه اين مقاالتي كه در ايران توليد  مي شوداز يك طرف به درد 

مشكالت داخلي و از طرف ديگر چه مقدار آن به فناوري تبديل مي شود؟
دكتر ملك زاده: هميشه وقتي توليد علم در كشوري باال مي رود تا تبديل به فناوري اشتغال و 
ثروت ش���ود، يك زماني مي خواهد. ما ش���ركت هاي دانش بنيان كمي داشتيم ،فقط در 6 تا 7 سال 
گذشته تعداد 3200 شركت دانش بنيان تاسيس شده كه گردش مالي آن هم بسيار قابل توجه است 
و هزار ش���ركت دانش بنيان كه در بخش س���المت دارند فعاليت می كنند ، 50 شركت دانش بنيان 
همين االن صادرات به خارج دارند. در اين مدت توانسته ايم 375 نوع دارو توليد كنيم، داروهايي كه 
اگر در ايران توليد نمي شد به علت گران قيمت بودن آن مردم به آن دسترسي نداشتند. االن اكثر 
داروهايي كه مردم به آن نياز دارند در مدت خيلي كم در داخل توليد مي كنيم، و به همين دليل 
قيمت دارو در ايران از همه جا كمتر و دسترسي مردم به دارو و درمان بسيار باالست. بنابر اين ما 
در خيلي زمينه هاي فناوري شروع به فعاليت كرده ايم اما نمي توان انتظار داشت كه تمامي مقاله هايي 
كه توليد مي شود به فناوري برسد، در دنيا مي گويند از هزار مقاله اي كه توليد مي شود يكي يا دوتا 

تبديل به فناوري و محصول مي شود كه به بازار مي آيد.

*اطالعات: منتقدين توليد علم در ايران مي گويند كه مقاالتي كه توسط دانشمندان 
ايراني توليد مي ش�ود زياد به مش�كالت داخلي توجه ندارد و بيشتر كاربرد جهاني دارد 

تا داخلي .
دكتر ملك زاده: اين انتقاد افرادي است كه خود كم تحقيق مي كنند و حوصله يا توان انجام 
تحقيقات مهم و مشاركت در پژوهش های مهم بين المللی را ندارند و وقت كافی صرف نوشتن 
مقاالت فاخر علمی نمی كنند و از قافله دانشمندان فعال كشور عقب مانده اند . واقعيت اين است 
كه درهمه جا ی دنيا تحقيقاتي مي تواند مفيد باشد كه برای حل يك مشكل درمانی يا ارتقای سطح 
سالمت جامعه باشد. اكثر مشكالتي كه داريم در بقيه دنيا هم هست .در مورد پزشكي هم مي توانم 
بگويم اكثر تحقيقاتي كه مي كنيم به درد ايران مي  خورد وپيشرفت برخي از تحقيقات ديگر مانند 
شيمي و كوانتوم يك پروسه جهاني است؛ اما سئوال می تواند اين باشد كه چقدر در توسعه علم و 
فناوري در دنيا مشاركت داريم؟خيلي از محصوالتي كه مانند ساعت و موبايل را كشورهاي ديگر انجام 
داده اند و ما داريم از آنها استفاده مي كنيم. لذا اين كه فكر كنيم هر تحقيقي كه مي كنيم خودمان بايد 
استفاده كنيم يك امر نادرستي است.تجربه اي كه خود دارم ما توانسته ايم تحقيقاتي در مورد سرطان 
مري در منطقه گنبد كاووس ايران كه شايعترين سرطان در ايران و15 نقطه دنياست به كمك يك 
مجموعه ای از محققين آمريكا و اروپا، چين و جاهاي ديگر انجام دهيم ،اين كار علمي در معتبرترين 
مجله علمي دنيا چاپ شده است. اين مشكل، مشكل تمامي دنيا است. محققين دنيا جمع مي شوند و 
تحقيقات مختلف انجام مي دهند تا به نتيجه برسند.بنابراين از نظر من اين انتقاد، اصالً  انتقاد درستي 
نيست و بايد در پروسه توليد علم، مشاركت كنيم در توليد علم جهاني كارهايي  كه ايراني ها در 
طول تاريخ توانسته اند انجام بدهند ،كار بسيار عظيمي است و در مقاطعي از تاريخ توانسته ايم توليدات 
علمي بسيار خوبي داشته باشيم .دليل اصلي اش هم نيروي انساني متخصص كافي در كشور است، 
شما مي دانيد در اين سال ها با استعدادترين افراد آمده اند در رشته پزشكي و عالوه بر اين كه مادر 
ايران اين قدر پيشرفت كرده ايم محققين ايراني در ساير كشورها جزو برجسته ترين محققان جهان 

هستندو برخی از مراكز مهم تحقيقاتي جهان را دارند اداره مي كنند.
* گفتگو از : حسين افضل آقايی
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*در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي،اقتصاد 
ايران را در مقايسه با دولت هاي گذشته چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
وزير اقتصاد: پاسخ به اين سئوال نيازمند يك تحليل تكميلي 
اس���ت به اين معنا كه نمي توانيم فقط بر اس���اس گزينه هاي 
خروج���ي بدون توجه به گزينه هاي ورودي اقدام به مقايس���ه 
كردن فراز و نشيب هاي اقتصادي كشور طي چهل سال گذشته 

داشته باشيم.
در بحث ارزيابي عملكرد اقتصادي پس از پيروزي انقالب 
اسالمي كال نمي توانيم اين چهار دهه را در تناسب با چهار دهه 
قبل از آن مقايسه كنيم،چرا كه مقايسه يك عملكرد بدون تحليل 
آن درست نيست. اگر به موردي منفي اشاره شد بايد يك مورد 
مثب���ت را هم مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال بايد به تعداد 
س���دهاي س���اخته شده اشاره كرد يا اين كه طول بزرگراه هاي 
ساخته شده را مورد توجه قرار داد،به ميزان لوله كشي گاز خانگي 
اشاره كرد،ميزان تامين آب آشاميدني مردم را بررسي كرد و سپس 

آنها را با قبل از انقالب مورد مقايسه قرار داد.
البته ممكن اس���ت با ديدن ارقام اين موارد بگوييم عجب 
جهشي شده است كه اين هم البته نشات گرفته از استقالل طلبي 
و محروميت زدايي و توجه انقالب به كاهش ش���كاف طبقاتي 
بوده است؛ اما در مقابل هم اين سئوال مطرح مي شود كه آيا 

در اين دوره، تحول تكنولوژيك داشته ايم تا سبب سرعت امور 
مربوط به اقتصاد شود؟

اكنون به جنبه منفي آن اشاره مي كنم؛ گفته مي شود كه 
قبال درآمد سرانه خيلي خوب بود. بايد بگويم كه اين درآمد سرانه 
محصول دو موضوع است. پس از انقالب دوره اي بود كه نرخ 
رشد جمعيت و افزايش نفوس به عنوان يك ارزش مورد توجه 
قرار گرفت. از سوي ديگر،پس از انقالب به واسطه بروز جنگ 
تحميلي و اجراي تحريم ها بخش قابل توجهي از سرمايه هاي 
كشور از دست رفت وحداقل 100 ميليارد دالر ميزان اين خسارت 
بود. از س���وی ديگر، به دليل اجراي تحريم ها عليه كشورمان، 
دامنه انتخاب واردات تكنولوژي هم از دس���ت رفت . البته منابع 
الزم را داش���تيم اما كشور تحريم بود و نتوانستيم در اين زمينه 
گام برداريم. از اين رو مالحظه مي شود كه نمي توان اين دو 
موضوع را به طور مقايس���ه اي مورد نگرش قرار داد و بايد به 

صورت تحليلي به آن پرداخته شود.
بايد بگويم كه پس از انقالب عزم و اراده جدي وجود داشت 
كه رفاه اجتماعي افزايش پيدا كند، استقالل سياسي رشد يابد، به 
استفاده بهينه از عوامل توليد توجه بيشتري شود و استعدادها در 
مسير پيشرفت قرار بگيرند. همچنين از جمله خواست هاي پس از 
انقالب، گستره و رشد ميزان تسهيالت بانكي در مناطق محروم 
و ايجادمشوق هاي اقتصادي بود تا توسعه منطقه اي شكل گيرد 

و مردم از آن بهره مند شوند.
با اين نگاه اس���ت كه مي توان به تحليل اقتصاد پس از 
انق���الب پرداخت و نقاط قوت آن را مورد نگرش قرار داد و به 
نتيجه رسيد. نكته ديگري كه بايد در اين تحليل اقتصادي توجه 
كرد بررسي هايي است كه از نگاه آماري مي شود. به عنوان مثال 
گفته مي شود كه در ابتداي انقالب نرخ تورم حدود 20 درصد 
بود، اكنون هم حدود همين رقم است،پس در اين 40 سال نرخ 
تورم تغييري نداشته است.  بايد بگويم اين نگاه درستي نيست،چه  
نرخ تورم  در سال 1364 به 6/9 درصد رسيده بود؛ آن هم در 
دوره اي كه كش���ور درگير جنگ تحميلي بود. البته برخي هم 
مي گويند كه اين نرخ پايين تورم ناشي از دخالت دولت بوده، در 
حالي كه اين گونه نيست. مورد ديگر اينكه در سال 1363 نرخ 
رشد نقدينگي 6/3 درصد بود كه اين نرخ با نرخ تورم كامال به 

هم ربط دارد و مديريت مي شود.
زماني كه تحريم و ش���وك نفتي در سال هاي 64 و 65 
و 67 به اقتصاد ايران تحميل شد، نرخ تورم هم جهش خود را 
آغاز كرد و به 25 درصد در س���ال 65 و حدود 29/5 درصد در 
سال 67 رسيد.در اينجا به مقايسه ديگري اشاره مي كنم؛ درصد 
خانوارهايي كه امروزه از تلويزيون، خودرو، آب، برق، گاز لوله كشي 
و بهداشت استفاده مي كنند؛ اگر با سال هاي 56 و 57 مقايسه 

شود مالحظه خواهيد كرد كه با رشد نجومي مواجه است.

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادي و دارایي:

قطار اقتصاد با مردمی شدن
به مقصد می رسد

يكی از  مزيتها ی گفتگوي رودررو با وزير اقتصاد،   دريافت پاسخ هايي مناسب از وضع حال و روز اقتصاد كشوري است كه بعداز پيروزی انقالب تاكنون  انواع و اقسام 
موانع همچون مشكالت ناشی ازجنگ تحميلي وبازسازي كشور   و تحريم هاي ظالمانه را پشت سر گذاشته است. چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بهانه اي شد تا 

پاي صحبت هاي دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي بنشينيم   و تحليل ايشان از شرايط ديروز و امروز اقتصاد كشور را   بشنويم.
دكتر فرهاد دژپسند كه دانش آموخته كارشناسي اقتصاد نظري و كارشناسي ارشد برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي و دكتري اقتصاد بين الملل 

دانشگاه آزاد است، در دولت يازدهم رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بود كه با پيشنهاد  تصدي مسئوليت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم مواجه شد.
وی اين پس�ت مهم و حس�اس را با جان و دل پذيرفت و س�كان هدايت وزارتخانه اي را بر عهده گرفت كه در ش�رايط حساس كنوني كشور از اهميت خاصي برخوردار 
است. به اين ترتيب فرزند محله »رستم كال« در منطقه بهشهر در هفته اول آبان امسال راهي وزارت اقتصاد شد وطی چند ماهي كه اين پست مهم را در اختيار گرفته، سعي 
كرده است در ساحل اقتصاد كشورمان آرامش الزم را برقرار سازد تا نظام جمهوري اسالمي به سالمت بتواند موانع را پشت سر بگذارد و توسعه و شكوفايي كشورمان را 

شاهد باشيم.   با هم اين گفتگو را می خوانيم.

* اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است به نظر من
یكي از اسناد بسيار معتبر فراگير و جامع كشور است

* پيشرفت هاي اقتصادي به دست آمده نشئت گرفته از استقالل طلبي
و محروميت زدایي و توجه انقالب به كاهش شكاف طبقاتي بوده است

* به اعتقاد من،اقتصاد ایران در حال حاضر از بيماري مزمن رنج مي برد،مثل 
نرخ بيكاري و نرخ تورم دو رقمي،مثل متكي بودن بودجه به درآمد نفت
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پرسش ديگري كه مطرح مي شود، اين است كه در سال 
56 چه مقدار نفت صادر و درآمد آن صرف چه ميزان جمعيت 
كل كشور مي شد و مردم در چه سطحي از رفاه قرار داشتند و 
اكنون چه ميزان نفت صادر مي شود و دامنه جمعيت كشور چقدر 

است و مردم در چه سطحي از رفاه قرار دارند؟
گاهي اوقات رعايت انصاف در تحليل ها صورت نمي گيرد. 
نبايد سياه نمايي كرد؛ لذا مالحظه مي شود كه پس از انقالب، 
تحوالت اقتصادي بااليي در كشور رخ داده و كشورمان در منطقه 

متفاوت با گذشته شده است.
* اكن�ون اقتصاد اي�ران با چه چال�ش هايي مواجه 

است؟ به نظر شما راهكارهاي رفع آن چيست؟
وزير اقتص���اد: اقتصاد ايران  از بيماري های مزمنی مثل  
بي���كاري و ت���ورم دو رقمي و اتكاي  بودجه به درآمد نفت رنج 
مي برد. وقتي اقتصاد بيمار باشد با هر تغييري در درآمد نفت، دچار 
مشكل مي شود.لذا اين بيماري ها را بايد برطرف كرد تا اقتصاد 
بهبود يابد. البته كشور در بخش نفت و گاز داراي مزيت است و 
بايد از آنها در زنجيره ارزش اقتصادي بهره گرفت و در توسعه 

كشور از آن استفاده كرد.
بيماري مزمن ديگر اقتصاد ايران، بزرگ بودن حجم و اندازه 
دولت اس���ت . دولت نبايد تا اين س���طح باال در اقتصاد حضور 
داشته باشد. نه فقط در مالكيت كه حتي در مداخله غير مالكيتي 
هم بايد نقش دولت كم رنگ باش���د. به عنوان مثال 95 درصد 
بخش كشاورزي كشور خصوصي است، اما دولت در اين بخش 
در زمينه هاي مختلف از تامين نهاده ها گرفته تا قيمت گذاري 

محصول دخالت دارد.
يكي ديگر از چالش هاي بخش اقتصاد مربوط به س���نتي 
بودن آن است و بايد براي همه اين موارد كه اشاره كردم، راهكار 
تهيه شود.مثل هم افزايي براي سرعت بخشيدن به برنامه هاي 
برون رفت از شرايط فوق. اگر هم افزايي مناسب به وجود بيايد، 
اين مشكالت هم بر طرف خواهد شد. چنانكه در اين زمينه براي 
رس���يدن به اين هدف بايد با مواردي چون افزايش بهره وري، 
تجهيز مناسب منابع مالي و انساني، كمك به توسعه و رونق فضاي 
كسب و كار، واگذاري امور دولت به بخش خصوصي و...هم افزايي 

مناسب را در بخش هاي مختلف اقتصاد ايجاد كرد.
اگر اين اتفاق بيفتد، س���رمايه گذاري افزايش پيدا مي كند 
و در نتيجه اشتغال ايجاد مي شود، درآمد سرانه باال مي رود و 
در مرحله بعد هم صادرات كاال رشد مي يابد و سهم خود را از 

اقتصاد جهاني مي گيريم.
*رهبر معظم انقالب بر اجراي اقتصاد مقاومتي تاكيد 
دارند.به نظر ش�ما براي تحقق اقتصاد مقاومتي چه بايد 

كرد؟

وزير اقتصاد: اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري 
ابالغ ش���ده به نظرم يكي از اس���ناد بسيار معتبر فراگير و جامع 
كش���ور است. برخي اين سياست هاي ابالغي را با اقتصاد تاب 
آور مقايسه مي كنند. يعني اقتصادي كه در عين حال كه توسعه 
درونزا دارد، داراي توسعه برونزا هم هست. كشور مي تواند از دنيا 

سرمايه وارد كند،مي تواند تكنولوژي خريداري كند و با استفاده از 
آن بتوانيم كاال هم به دنيا صادر كنيم. بايد در دنيا براي تحقق 
اقتصاد مقاومتي مثل عقاب باشيم و با چشمان تيزبين خود بهترين 
و برترين تكنولوژي ها را شناسايي  و با خريداری و استفاده از 

آن موجبات توسعه درونزاي اقتصاد را فراهم كنيم.
البته خوشبختانه كشور از نظر منابع سرشار خدادادي در سطح 
خوبي است ومی توانيم با اين منابع و بهره گيري از نيروي انساني 
توانمند و حتي با بهره بردن از منابع مالي خارجي، سهم خوبي 
در اقتصاد جهاني داش���ته باشيم. با اين نگاه است كه مي توان 
وابستگي كشور را كم كرد؛ به اين دليل كه در ابتداي اين دولت 
ميزان تراز تجاري كاالهاي اساس���ي منفي 8/3 ميليارد دالر بود 
و در پايان سال 96 به رقم منفي 2/3 ميليارد دالر رسيديم كه 

نشان دهنده كاهش 75 درصدي آن است.
در زمينه كاهش وابس���تگي بودجه ب���ه درآمد نفت هم 
تالش هاي خوبي صورت گرفته است. جالب آنكه در سال هاي 
95 و 96 كه دولت از نظر فروش نفت مشكلي نداشت، درآمدهاي 
نفتي كاهش داش���ته است. همچنين سهم ماليات در درآمدهاي 
دولت در پنج سال گذشته از جهش خوبي برخوردار بوده و سهم 
آن در بودجه افزايش يافته است. در مجموع بايد بگويم كه سياست 
هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي يك برنامه بلند مدت براي رسيدن 

اقتصاد ايران به جايگاه رفيعي در منطقه و جهان است.
گفتگ�و از: علی اكبر فارس�ی، محمدرضا حيدرزاده، 

كامران نرجه

* پس از انقالب،به واسطه بروز 
جنگ تحميلي و اجراي تحریم ها

بخش قابل توجهي از سرمایه هاي كشور 
از دست رفت،حداقل 100 ميليارد دالر 

ميزان این خسارت بود
* پس از انقالب،عزم و اراده جدي

وجود داشت كه رفاه اجتماعي افزایش 
پيدا كند،استقالل سياسي رشد یابد
به استفاده بهينه از عوامل توليد
توجه بيشتري شود و استعدادها

در مسير پيشرفت قرار بگيرند
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شوراي انقالب و دولت موقت در مراحل حساس صدر انقالب، 
عمده ترين كارگزاران و تعيين كنندگان خط مش���ي كشور بودند. 
بديهي است كه شورا، مافوق دولت بود و خطوط كلي و استراتژيك 

كشور با تمهيدات و تصميمات اعضاي آن اتخاذ مي  شد.
به طور كلي سلس���له مراتب قدرت و تصميم گيري از امام 
خميني به عنوان تجسم قدرت و خواست هاي خلق آغاز مي شد؛ 
سپس ش���وراي انقالب به واسطه اختياراتي كه ايشان به شورا 
داده بود، در مس���ائل كلي و اساس���ي اتخاذ تصميم و ارائه امر 
مي كرد؛ پس از آن دولت موقت به مثابه كارگزار اين دو محور 
قدرت، دست به اجراي دستورات و جاري ساختن امور و تنظيم 

برنامه  ها مي زد.
اين هرم س���ه گانه، با مجموعه اي از نهادها و شبكه اي از 
نمايندگان امام تكميل مي شد )نظير حكمي كه برخي از مقامات 
قضايي نظير آيت اهلل خلخالي داشتند يا برخي از نمايندگان امام در 
سپاه و نهادهاي ديگر(. در ذيل اين مجموع سياسي، انبوه مردم و 
جامعه اي قرار داشت كه ساختار سابق را به كلي پشت سر گذا شته 

و هنوز در مدار و شرايط مشخص جديدي قرار نگرفته بود. 
همچنين تعداد بسيار زيادي از عناصر و گروه هاي ناراضي، 
مخالف،  منتقد، معاند،  وابسته، فرصت طلب و مخرب و كور وجود 
داشتند كه در چرخة حركت جامعه به سوي ثبات، مشكل و مانع 

ايجاد مي  كردند.
در حكم پيشنهادي شوراي انقالب و مصوب امام خميني برای 
انتقال قدرت و تصويب و تثبيت اقتدار حكومت گران تازه، خطوط 

اصلي و وظايف دولت موقت، به يك تعبير عبارت بود از: 
»1. احراز و انتقال قدرت

2. ارائه و ثبات قانونيت )رفراندوم( 
3. احياء و اداره و اصالح مملكت

4. انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراي عمومي براي 
تصويب قانون اساسي جديد

5. انتخابات مجلس شورا 
6. اس���تعفا و تحويل كار به رئيس جمهوري و به دولت 

رسمي بعدي.«
در نخس���تين روزهاي پس از ورود امام به كش���ور،  دولت 
موقت به پيش���نهاد ش���وراي انقالب تعيين شد و حكم الزم را، 
برای رس���ميت و شروع به كار،  از امام دريافت كرد. سپس امام 
براي استحكام بيشتر بنيادهاي دولت و جلوگيري از كارشكني هاي 
احتمالي، مخالفت با دولت بازرگان را خالف شرع اعالم كردند. 
اين امريه اعالم قدرت مافوق، يعنی اقتدار فقها بر دولتمردان و 

فتوی بر قوانين جاری و موضوعه بود.
به هر رو، وظايف ش���ورا نسبت به محدودة مسئوليت هاي 
دولت موقت، كلي تر و اساسي تر بود. حتي امام از   آ غاز در حكم 

نخست وزير چنين مقرر كردند: 
»...ايشان رئيس جمهور دولت باشد و ايشان وزراي خودشان 
را بع���د تعيين خواهند كرد و به ما معرفي خواهند كرد و به ما 
معرفي مي كنند، تا اين كه شوراي انقالب... وزراي ايشان را هم 

بررسي بكنند.«

به اعتقاد برخي از صاحب نظران،  در اين زمان »... اعضاي 
شوراي انقالب غالباً از تجربه كار حكومتي بي بهره بودند... تجربه 
كار حكومتي در هيأت دولت بازرگان قابل توجه بود و ش���وراي 
انقالب از اين حيث فقيرتر بود. وانگهي بي مالحظه بايد گفت كه 
ش���وراي انقالب در مجموع براي مسئوليت مهمي كه بر عهده 
داشت، در مقايسه با هيأت دولت بازرگان براي مسئوليت محدود 

و مأموريت هاي معدودش در سطح پايين تري بود.«
آيت اهلل هاشمي رفسنجانی  كه خود همواره در مركز وقايع 
سياسي كشور و از نمايندگان اصلح روحانيت در شوراي انقالب و 
رهبري كشور بود، فعاليت هاي شوراي انقالب در آن ايام را اين 

گونه تشريح كرده است: 
»ش���وراي انقالب در ش���رايطي كار را به عهده گرفت كه 
هيچ ارگان قابل اعتمادي در اين كشور وسيع و تازه از زير بار 
اعتصابات 6 ماهه و كمبودهايي كه از اين اعتصاب ها در آمده بود،  
وجود نداشت  و مشكالتي كه از برخورد نيروهاي پليس و ارتش 
و اينها با مردم ايجاد شده بود و انتظاراتي كه مردم از حكومت 
انقالبي داشتند و صف بندي هايي را كه در مقابل انقالب مي شد،  
شوراي انقالب مسئوليت اداره اين كشور را در اين شرايط به عهده 

گرفت و همه چيز را بايست از صفر شروع مي كرديم. 
از تأسيس دولت گرفته تا ]ساير موضوعات[ ...، پليس نبود،  
اسلحه ها غارت شده بود؛ طبعاً امنيت تهديد مي شد. كميته هاي 
خودجوش به وجود آمده بود كه هيچ گونه انضباط و نظمي نداشت... 
كارخانه ها تعطيل بود. صاحبان كارخانه ها فرار كرده بودند. انبارها 

نخستين دولت های انقالب

چه معرفتی به ما امكان می دهد تا آزمون ها و شرايط سياسی، اجتماعی و فرهنگی كنونی ايران را به محك داوری و نقد مورد سنجش قرار دهيم؟ بی شك »تاريخ« و 
بررسی منصفانه تاريخی، امكان اين كار را تا حدی كه بتوان بر مدار تعادل و انصاف بدان تكيه كرد و مورد استفاده قرار داد، فراهم می سازد. "تاريخ مادر دانش هاست" اما 
ما از اين عبارت، نبايد نوعی بينش تاريخمدار! يا آرمان پرداز!   استنباط كنيم. در واقع حق نداريم در چنبرة تاريخيگری، بينش و مفروضات خود را به ديگران تحميل كنيم. 
امام خمينی در عبارتی ماندگار و تاريخی اين نوع استنباط فاسد تاريخ زده و متحجر را نفی كرد. آن عبارت زمانی بيان شد كه ايشان در بدو ورود به ايران و در آستانه تشكيل 
نخس�تين دولت ها به مردم ايران آموختند كه: پدران ما حق نداش�تند برای ما تصميم بگيرند كه چگونه زندگی كنيم و چه نوع نظام سياس�ی ای داش�ته باشيم! آنها تجارب و 
بينش و آرزوهای خاص خود را داشتند و ما نيز حق خاص خود را در اين عرصه طلب می كنيم. هيچ كس نمی تواند اين حق بنيادی و اساسی را از يك يا چند نسل از آحاد ملّت 

ايران و ساير ملت ها سلب نمايد.
در اين نوش�ته، از تاريخ صدر انقالب اس�المی ايران، به مثابه امكانی برای ش�الوده س�ازی يك گونه از معرفت سياسی در عرصه انقالب اسالمی و فهم تئوری دولت در 
اين نظام، استفاده كرده ام. در واقع، پيش فرض يا تئوری بنيادی نويسنده اين است كه اگر نظام متمايز و ويژه ای در دوران زعامت امام خمينی در ايران شكل گرفته – كه 
گرفته – در اثر رخدادها و حوادث پيش بينی شده يا نامحتمل و نهايتاً در اثر خواست و حمايت امام خمينی كه وزن سياسی غالب كشور را در اختيار داشته است سمت و سويی 
خاص و شكل و ماهيتی مخصوص را پذيرفته است. پس اين تحقيق مقدمه ای بر فهم رخدادها و معرفت های بعدی است و بدون توجه به اين منظر و بستر تاريخی، ممكن 

است خطاهای بينشی متعددی رخ دهد و نوعی تفسير به رأی جای تحليل واقع بينانه را بگيرد.

سيد مسعود رضوي

یک بررسی تاریخی در بارة شالوده سازی نهادهای سياسی
در نظام جمهوری اسالمی

زمينه و زمانه ی روی کار آمدن
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خالي بود. نفت به كلي شش ماه يا چند ماه تعطيل بود. خوب، 
روابط خارجي به هم خورده بود... 

ش���وراي انقالب بايست به همه اينها برسد و ما جلسات 
طوالني تا اواخر شب داشتيم و گاهي شب مي خوابيديم در محل 
كارمان. و اين را هم باز بايد قبول كنيم كه ما آشنا به كشورداري 
نبوديم. در حد خواندن روزنامه ها و مراجعه به مؤسسات، اطالعات 
پيدا كرده بوديم... شوراي انقالب موفق شد دولت موقتي را تشكيل 
بدهد و به كشور يك نظم ابتدائي بدهد، امنيت را تأمين بكند... 
در عين حال حركت بكند به طرف ايجاد نهادهاي دموكراتيك 
كشور؛ قانون اساسي را تنظيم بكند،  مجلس خبرگان را تشكيل 
دهد، انتخابات رياس���ت جمهوري را، انتخابات مجلس را انجام 
بدهد... قانون بنويس���د و تصويب كند و در عين حال هر روز 

لوايح زيادي داشتيم. 
ما نزديك به دو هزار اليحه )در طول دو سال( در شوراي 
انقالب تصويب كرديم... از طرفي هم ما كه در يك محفظه جدا 
از م���ردم نبوديم،  دائماً رابطه با مردم و توقعات مردم و توقعات 
گروه ها و احزاب، ش���كايات مردم، كمبودهاي مردم كه به طور 

شخصي به افراد ما مراجعه مي كردند...«
در اين ش���رايط،آيت اهلل  بهش���تي در انديشه سازماندهي 
نيروهاي مذهبي بود و با توجه به تجربياتي كه خود اندوخته يا 

در مطالعات تاريخي اش اكتساب كرده معتقد بود: 
»اگر از گذشته و آينده پند بگيريم و اين رسالت ]سازماندهي 
نيروهاي مذهبي[ را آن طور كه بايد انجام بدهيم، آينده را تضمين 
كرده ايم و اگر مثل گذشته يك بار غفلت بكنيم و يك بار تاريخ 

را تكرار كنيم، آينده ما بهتر از گذشته نخواهد بود...«
در چنين شرايط و با چنين ساختاري، شوراي انقالب عالوه 
بر حفظ مجموعه نظام و جهت دادن به جامعه، با مشكالت ريز 
و درش���ت بسياري روبرو بود. اين مشكالت صرفاً سياسي نبود، 
اما بالفاصله رنگ و بوي سياس���ي به خود مي گرفت و در جو 
سياس���ي آن روزها به امكاني براي مانور و تنش هاي كوچك و 

بزرگ بدل مي شد.
جامعه بزرگ ايران به ويژه در صدر انقالب با مسائل بسيار 
حساس اقتصادي رويارو بود. مسائلي كه در آغاز كوچك به نظر 
مي رسيد اما به زودي به زيربناهاي تعيين كننده اي مبدل مي شد.

***
در نخستين سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، هنوز 
درك پويا و همه جانبه اي از جمهوريت و حكومت به وجود نيامده 
بود و ممكن بود در صورت رقابت حزبی و استعالی تجربه های 
متفاوت، تكّثر و تحزب پذيرفته شود تا از حداكثر ظرفيت سياسی 
و اقتصادی كشور بهره مند شويم. در امتداد دهة 1360 بود كه 
انگاره هايي اجمالي و اقناعي از مفهوم جمهوري و نظام انتخابي 
فراگير شد و ماهيت مردمساالري از نوع ايرانی و آنچه در طول 
چهار دهه اخير می بينيم ش���كل گرفت. اين نظام در بازتابی از 
حوادث متنوع و متضاد به نام نظام جمهوري اسالمي تثبيت شد، 
و خصوصيات بومي آن مورد تفس���ير قرار گرفت. سپس جايگاه 
همة مقامات و نهادها،  وحدود اقتدارات و اختيارات و مسئوليت هاي 
هريك نيز به تدريج روشن شد. جمهوريت اصطالحي آشنا و تا 
حدودي آرماني بود كه سياستگران و انقالبيون حرفه اي در ايران، 
از عصر مش���روطه تا انقالب اس���المي فرياد زده و خواستارش 
شده بودند؛ اّما بالفاصله پس از پيروزي انقالب، به همان اندازه 

كه اصطالح جمهوري آش���نا و فراگير بود، مفهوم و معناي آن 
در حصار غربت گرفتار آمده يا به قيود تفس���يرهاي من عندي و 
تأويل هاي ساختارشكن و مغرضانه مورد سوءتعبير قرار مي گرفت. 
معهذا يك نقطه قوت در همان ماه هاي نخست، مجال خسارات و 
سوءفهم هاي بيشتر را سلب كرد. آن نقطة قوت، بررسي و تدوين 
و تحرير و تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران توسط 
مجلس خبرنگاران و آرای عمومي در تابستان و پاييز سال 1358 
بود. اتفاقاً همين قانون كه با پافشاري بزرگان انقالب و تمايل 

ش���خص امام خميني  به رغم مخالفت صريح يا تلويحي برخی 
مراجع و بسياري از زعماي قوم و يا تشخيص عدم ضرورت آن 
در مقطع بحراني آن ايام، س���امان يافت و نهايي شد، جهت و 
كيفيت مناقشات اساسي و سنگين در صدر هرم سياسي كشور 

را تعيين كرد. 
در اين قانون، دولتي نامتمركز  براس���اس تعريف دو مقام 
سياسي به نام هاي رئيس جمهوری و نخست وزير در نظر گرفته 
شده بود. ناظر و ناقد ايشان هم مجلس بود. براي درك كيفيت 
هريك از اين دو مقام و قضاوت در باب عملكرد نخستين رؤساي 
جمهوري و نخست وزيران پس از انقالب اسالمي، دقت در اين 
مس���اله بسيار مهم است، زيرا مناقشات پي درپي و پيچيده اي در 
اولين تجربة گزينش رئيس جمهوری و معرفي نخس���ت وزير و 
تشكيل كابينه پديد آمد كه هنوز وسعت تأثير آن و علل وقوع 
و نقش و مس���ئوليت بازيگران حاضر در آن دقيقاً روشن نشده 
است. درك قانوني از حريم و حدود وظايف و قدرت و امكانات 
هريك از برجستگان نخستين دولت ها و چينش اولية ايشان، ما 
را از درافتادن به ورطة توافق و تخالف س���طحي و عوام پسندانه 

باز خواهد داشت. 
مساله رياست جمهوري و به چنگ آوردن اين موضع و مقام 
حساس، ظاهراً از مدت ها قبل عرصه اي از نزاع و مناقشه را آماده 
ساخته بود. به همين دليل   در هنگامة بررسي و تدوين قانون 
اساسي، اختالفات به شّدت باال گرفت. گروهي كوشيدند بر حجم 
اختيارات و اقتدارات رئيس جمهوری بيفزايند و گروهي   با توزيع 
و كاهش آن در ساير قوا و نهادها و مقامات، تا حّد يك مقام 
تشريفاتي آن را متنّزل مي ساختند.)1( به طور كلي استدالل هواداران 
تمركز اختيار و قدرت سياسي در مقام رياست جمهوري با استناد به 
رأي مستقيم و بالواسطة مردم، مي كوشيدند نوعي تجميع سياسي و 
مركزيت قدرتمند براي نظام نوين در نظر گيرند و در مقابل، جرياني 
ديگربااين برهان به كاهش مسئوليت هاواختيارات رئيس جمهوری 
اهتم���ام مي ورزيد كه از تمركز قوا و قدرت و امكانات بكاهد و 
ضمن توزيع آنها،  همچنين خطر استبداد مطلقه و فردي را كه به 
تازگي ملّت ايران از شّر آن رهايي يافته بود گوشزد مي كردند. در 
پس همة اين منازعات، البته به تدريج توجه مقامات و بازيگران 
عرصة سياست در ايران متوجه منشاء واقعي و عيني قدرت در نظام 
اسالمي  شد. در حقيقت، سازماندهي وسيع روحانيون در انقالب 
و هدايت گستردة انقالب توسط روحانيون، موازنة نويني ايجاد و 
شرايط متفاوتي را ايجاب مي كرد. همة دولتمردان و سياستگران 
بدان سو مي رفتند كه اعتبار آن را به رسميت شناسند و وضع و 
نسبت خود را با آن روشن سازند. در تابستان 58، مجلس خبرگان 
بررسي پيش نويس قانون اساسي، با اكثريتي قاطع از روحانيون و 
مجتهدان پرنفوذ سراسر كشور، بلندترين گام را در اين راه برداشت. 
آنان اصطالح مهم و سرنوشت ساز»واليت فقيه« را كه اساساً در 
پيش نويس موجود نبود، در اصول پنجم و 110 وارد س���اختند و 
اختياراتي عظيم و وسيع به صاحب اين مقام بخشيدند)2(. به اين 
ترتيب برجسته ترين مقام كشور كه در پيش نويس قانون اساسي 
رئيس جمهوری بود، در قانون اساسي مصّوب 1358 تغيير كرد و 

ولي فقيه به عنوان شخص اول مملكت شناخته شد)3(.
 بررسي اين قوانين و مستدالت و گرايشات تدوينگران قانون، 
كيفيت تحوالت سياسي در واپسين ماه هاي سال 1358 و سراسر 
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1359 تا پايان تابستان 1360 كه خونين ترين ادوار سياسي در آيينة 
تاريخ معاصر اين كشور محسوب مي شود را بهتر نشان مي دهد. 
حداقل دو سند مهم از بازيگران سياسي صدر انقالب وجود دارد 
كه نشان از آينده نگري ايشان در نظام تازه به دست مي دهد. اول 
جالل الدين فارسي است كه در خاطرات خود از پيشگيري وي و 
همفكرانش در مجلس خبرگان سخن گفته و آنها به طور كلي بر 
اين باور بوده اند كه نبايد مجال به برخي مدعيان قدرت دهند. به 
همين دليل به شّدت از اختيارات مطروحه در پيش نويس قانون 
اساس���ي براي رئيس جمهور كاسته و برعكس بر دامنة اختيارات 

صدراعظم افزوده اند)4(. 
س���ند ديگر خاطرات ابوالحسن بني صدر است كه دقت در 
محت���واي آن و انطب���اق با گزارش های موازي از رفقا و رقباي 
سياسي اش بيانگر توجه وي به اين موقعيت و موضع سياسي 
بوده تا آنجا كه سال هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي، خود را 
نخستين رئيس جمهوری ايران دانسته و اين عبارت از زبان وي در 
اذهان برخي از كوشندگان سياسي باقي مانده بود)5(. به همين دليل 
وي كوشش و جهد فراوان به كار برد تا دامنة قدرت سياسي در 
مقام رياست جمهوري مؤكد و تثبيت شود و به اين ترتيب نوعي 
مركزيت سياسي قوي و متكي به رأي مستقيم به وجود آورد كه 
از آن به صورت وسيع مي توان بهره برداري كرد. وي به رغم عدم 
توفيق در تنصيص نظراتش در قانون اساسي، وسوسة نشستن بر 
كرسي رياست جمهوري را نتوانست كنار نهد و همچنان كه بسياري 
گفته بودند بدين سو خيز برداشت. هرچند سال ها بعد گفت:»اصاًل 

مايل نبودم نامزد رياست جمهوري شوم...« )6(. 
بني صدر مايل بود يا نبود، بر بستر چنين قانوني، در شرايطي 
كه نفوذ كالم و وجهة امام خميني، فراتر از قالب هاي وسيع و 
همه جانبة واليت فقيه، براي عامة مردم تداعي گر نوعي واليت 
معنوي و عرفاني را مي نمود و بس���ياري در او چهرة قّديس و 
رهايي بخ���ش و مراد روحاني  خوي���ش را مي ديدند، در عرصة 
جمهوريت و مكانيسم هاي انتخابي نظام شروع به تحرك و بازي 
نمود. اتفاقاً موفق شد و نامش به عنوان نخستين رئيس جمهوری 
در تاريخ ايران ثبت شد، اّما اين آغاز، اندك فاصله اي با فرجامي 

وهمناك و غم انگيز داشت. 
نخستين مناقشات: چالش حزب جمهوري اسالمي 

و بني صدر 
اختالفات سياسي تا پيش از انتخابات رياست جمهوري، ابتدا 
ميان گروه هاي مذهب���ي راديكال يا روحانيون حزب جمهوري 
اس���المي، با دولت موقت بود يا كل نظ���ام جديد با معاندان، 
دگرانديشان الييك و كمونيست، تجزيه طلبان، برخي تشكل هاي 
بي ريشه و تازه به دوران رسيده و سرانجام براندازان آشكار و پنهان. 
نخس���تين چالش واقعي در سطح كالن نظام سياسي ايران، در 
انتخابات رياست جمهوري به وقوع پيوست. در اين چالش، رقباي 
اصلي، بني صدر و حزب جمهوري اسالمي بودند. در اوايل دي ماه 
1358، ثبت نام داوطلبان انتخابات رياس���ت جمهوري آغاز ش���د. 
همان روز از سوي حزب جمهوري اسالمي اعالم شد كه در پايان 
جلسة مهم رهبران حزب در همان شب، كانديداي موردنظر حزب 
جمهوري اس���المي به مردم معرفي خواهد شد)7(. اين كانديدا در 
وهلة اول جالل الدين فارسي بود، اما با پديدآمدن مشكل اصليت، 
وي در مرحله اي حساس از فهرست نامزدها حذف شد و سپس 
بني صدر به راحتي توانست اكثريت آراء را به خود اختصاص  دهد 

و با اختالفاتي چشمگير در شمارگان آراء مأخوذه پيروز شود)8(.
عدم موفقيت حزب در معرفي كانديداي مناسب و چهره اي كه 
بتواند با رقبايي  چون بني صدر، مدني، قطب زاده و... رقابت كند، 

موجب شد تا به تصور ضعيف شدن حزب و روحانيون بنيانگذار آن 
كه هستة مركزي قدرت سياسي در شوراي انقالب بودند، دامن زده 
شود. در اين زمان حزب جمهوري اسالمي رقيب اصلي و حكومتي 
همه تشكل ها و بازيگران سرشناس سياسي محسوب مي شد و 
رقابت با آن به يك معنا به موضوعي استراتژيك در تحليل هاي 
اغلب رقبا و مخالفان نظام بدل شده بود. پر سروصداترين تعرضي 
كه در پي اوضاع وخيم و بحراني پاييز و زمستان 1358 به حزب 
و مؤسسان آن صورت گرفت، از سوي حجت االسالم شيخ علي 
تهراني بود. وي كه ساكن مشهد و فردي سرشناس بود، در آن 

ايام سخت تحت نفوذ اعضاء و سمپات هاي مجاهدين خلق قرار 
داشت. مجاهدين از وجهة روحاني اين مرد، و سابقة او به عنوان 
شاگرد امام خميني سوءاستفادة زيادي مي كردند. تهراني در تاريخ 
25 دي 1358 نامه اي سرگشاده خطاب به امام خميني نگاشت 
و در آن به شّدت به رهبران حزب حمله كرد)9(. در اين مكتوب، 
ضمن حمله به نامزدي جالل الدين فارسي و تبليغات پرهزينه اما 
بي فايدة وي و با اشاره به ايراني االصل نبودنش دربارة برخي از 
اعضاي حزب جمهوري اسالمي كلمات ناپسندي آورده و حمالت 

تندي بديشان كرده بود. از جمله به نحوي عتاب آلود و زننده دربارة 
آيت اهلل خامنه اي كه در آن زمان به عنوان امام جمعة جديد تهران از 
سوي امام خميني برگزيده شده بود و نيز اكبر هاشمي رفسنجاني 
سرپرست وقت وزارت كشور و آيت اهلل دكتر بهشتي رئيس ديوان 
عالي كشور و شوراي عالي انقالب اسالمي. تهراني ازجمله نوشته 
بود: »ملت از امام امت توقع دارد، براي اين خيانت و حفظ افكار 
عمومي، وزير كشور و بعضي از دست اندركاران در اين امر از مقام 

خود ساقط شوند.«)10(.  
اين مس���ائل، حقيقتاً چالش هايي دشوار را در برابر كشور و 
حزب قرار داده بود. براي درك مسائل بعدي كه با روي كار آمدن 
دولت رجايي به پشتوانه حزب جمهوري اسالمي انجاميد، توجه 
به اين پروس���ة پيچيدة نزاع و تنازع بسيار ضروري است. سران 
حزب، بالفاصله در برابر اين حمالت و جريانات به موضعگيري 
پرداختند. سرپرس���ت وزارت كشور در مصاحبه اي ابهامات مسالة 
كانديداتوري فارس���ي را با جزئيات براي خبرنگاران طرح كرد و 
افزود كه مساله به اطالع امام رسيد و»امام پرونده را خواستند كه 
من همراه جالل الدين فارسي به خدمت امام رفتيم و امام پس 
از بررسي فرمودند كه ايشان ايراني االصل نيست و بهتر است كه 
خودشان كنار بروند« و فارسي به حزب نوشت و حزب هم پس 
از يك روز بررسي، درخواست وي را قبول كرد. دكتر بهشتي نيز 
با اشاره به مجموعة نكات مندرج در نامه تهراني، ضمن تحليل 
محتواي مدعيات وي، مسائلي را مطرح كرد كه به خوبي فضاي 
مناقش���ه و مهم ترين اهداف حمالت و مخالفات را در آن ايام 
نشان مي دهد. بهشتي با اشاره به نامة تهراني گفت:»... در جاي 
ديگري نويسنده به توطئه اي كه معروف شده كه در زير پوشش 
فارسي، سه نفر آقايان بهشتي و رفسنجاني و خامنه اي مي خواهند 
كارهاي اجرايي را به دس���ت گيرند و قهراً در انتخابات مجلس 
شورا برنده شوند اعتراض دارند... البد در اينجا منظورشان فعاليتي 
اس���ت كه ما در رابطه با حزب داريم. خوب،  حزبي اگر فعاليت 
بكند براي اينكه نمايندگان بيشتري به مجلس داشته باشد، اين 

توطئه است؟«)11(. 
اين مس���ائل، بازتاب و دست چيني از شرايط و حوادث آن 
دوران است و وضع بغرنج حزب را در هنگامة نخستين انتخابات 
رياست جمهوري به وضوح نشان مي دهد. اكنون پس از گذشت 
سال ها مي توان اظهار نظر كرد و گفت كه انتخاب فارسي از سوي 
حزب، هم دير صورت گرفت و هم مطالعة كافي دربارة آن نشده 
بود. اين ضايعه باعث شد تا حزب در انتخابات رياست جمهوري 
در موقعيتي ضعيف تر از بني صدر قرار گيرد، معهذا اهميت حمالت 
تهراني و هجمة وس���يع گروه هاي كمونيست و مذهبي مخالف 
به محوريت مجاهدين خلق، زمينه هاي تش���نج وصف بندي هاي 
بسيار دردناكي را در دل حكومت و فراتر از آن در قلب جامعة 
ملتهب ايران فراهم ساخت. اگرچه در مقابل حمالت بي ضابطه و 
توهين آميز تهراني عكس العمل هايي ابراز شد و از مرحوم مهندس 
بازرگان تا مرحوم محمد منتظري به دفاع از دكتر بهشتي و يارانش 
پرداختند،  اما شمار مدافعان كمتر از انبوه مهاجمان و حمالتي بود كه 
به رهبران حزب، به ويژه شخص بهشتي صورت مي گرفت. بني صدر 
نيز با بهره گيري از اين موضوع،  حمالت و انتقاد هاي مداومي را 
نثار آنان مي كرد. از جمله در سخنراني اول بهمن خود در اصفهان، 
به بهانه رقابت انتخاباتي حركتي فراتر و هجومي گس���ترده تر را 
آغاز كرد. وي تلويحاً به سران حزب حمله كرد و گفت: يكي از 

* در نخستين روزهاي پس از ورود 
امام به كشور،  دولت موقت به پيشنهاد 
شوراي انقالب تعيين شد و حكم الزم را

  از امام دریافت كرد. سپس امام براي 
استحكام بيشتر بنيادهاي دولت و جلوگيري 
از كارشكني هاي احتمالي، مخالفت با دولت 

بازرگان را خالف شرع اعالم كردند
* جامعه ایران به ویژه در صدر انقالب

با مسائل بسيار حساس اقتصادي 
رویارو بود. مسائلي كه در آغاز كوچك

به نظر مي رسيد اما به زودي به 
زیربناهاي تعيين كننده اي مبدل مي شد
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برنامه ها زدوبند باندبازي است. عده اي آمده اند و در مقابل من دو 
نفر را علم كرده اند... خيال مي كنند هرچه به مردم بگويند گوش 
مي كنند... به نظر من اصواًل درست نبود كه حزبي كسي را كانديدا 

كند كه در ايراني االصل بودن او حرف است...«)12(. 
به هر حال چند روز بعد سرنوشت انتخابات با رياست جمهوري 
بني صدر مش���خص شد. جريانات و فضاي سياسي كشور ظاهراً 
به س���مت ش���كل گيري نهايي مي رفت و معين فر در فرداي 
رياس���ت جمهوري بني صدر اعالم كرد كه»شوراي انقالب پس از 
تش���كيل مجلس منحل مي شود.«)13(. همه چيز شتاب گرفته بود 
و   بايد هرچه زودتر مجلس هم تشكيل مي شد تا تكليف وزرا 

تعيين شود. 
 در نخستين ادوار و ماه های انقالب، فرض بر اين بود كه 
روحانيون قصد ندارند كرسی های سياسی و مشاغل غير مرتبط 
با تحصيل و گرايش حوزوی را بپذيرند. ش���ايد به همين دليل 
بني صدر در محاسبات خود براي آينده و ايجاد كابينه اي از افراد 
تحت نفوذ و امر خود اشتباه كرده بود. به زودي حزب، پس از 
مش���كالت و شكستي كه در انتخابات رياست جمهوري متحّمل 
شده بود، تجديد فعاليت خود را در مسير مبارزات انتخاباتي مجلس 
آغاز كرد. آن عرصه، اقتدار بيشتري را در صحنة سياست به طرف 
برنده مي داد. حزب در بحبوحة انتخابات رياست جمهوري بيانيه اي 
دربارة معيارهاي نامزدهاي مجلس ش���ورا انتشار داد)14(. اين بار با 
برشمردن مسائل بسيار و شرايط كانديداها، تحليلي جالب و دقيق 
دربارة نامزدهاي آينده ارائه شده بود. مشخصاً محرز بود كه حزب 
مايل نيست مشكالت و مسائل انتخابات قبلي مجدداً پديد آيد. 
اين بيانية تفصيلي، در حقيقت استراتژي حزب براي دستيابي به 
كرسي هاي اكثريت در مجلس شورا بود. امري كه مدتي بعد محقق  
شد. در حين انتخابات، مسائل متعددي  ازجمله دومرحله اي شدن 
انتخابات سر و صداي زيادي را برانگيخت، اما به رغم همة بحران ها، 
باالخره حزب توانست اكثريت مطلق و قاطع كرسي هاي مجلس 
را به خود اختصاص دهد. پيروزي چشمگير حزب در انتخابات و 
رياست هاشمي رفسنجاني در مجلس، شرايط نامساعد پيشين را تا 
حدودي دگرگون كرد و حزب را در عرصة سياس���ي، قدرتمندتر 
و فعال تر ساخت. حزب در بيانيه اي كه در خردادماه 1359 انتشار 
داد، به سوي كابينة آينده راه گشود و شرايط خاص خود را براي 

تعيين نخست وزير به اطالع عموم مردم رساند.)15(.
جالل الدين فارس���ي دربارة فعاليت حزب پس از انتخابات 
رياست جمهوري مي نويسد: اولين جلسة مسئوالن ايالتي و مسئوالن 
مركزي حزب، پس از انتخابات بني صدر به رياس���ت جمهوري و 
براي تصميم گيري در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسالمي 
تشكيل شد... آنگاه نوبت انتخابات نخست وزير رسيد. طبق قانون 
اساسي، رئيس جمهور مي بايد شخصي را براي احراز اين مقام، به 
مجلس معرفي كند. ولي او بايد كسي مي بود كه در مجلس راي 
بياورد. اكثريت نمايندگان مجلس از حزب جمهوري اسالمي بودند. 
شوراي مركزي حزب به جاي اينكه خود در اين خصوص تصميم 
بگيرد، بهتر ديد ش���وراي ايالتي را براي مشورت و نظردادن در 
اين امر فراخواند. اجتماع بزرگ ديگري از آنان در دفتر مركزي 
حزب تشكيل شد. دكتر بهشتي، دبيركل حزب جمهوري اسالمي 
و رئيس ديوان عالي كش���ور- طي يك كنفرانس مطبوعاتي در 
نهم مرداد 59 اظهار داشت:»حزب، در اين زمينه پيشنهاد جديدي 

ندارد. پيشنهاد اول حزب، آقاي جالل الدين فارسي هستند. پيشنهاد 
دوم، آق���اي رجايي وزير آموزش و پرورش در دورة اخير بودند. 

پيشنهاد سوم، آقاي ميرسليم...«)16(. 
در مقابل حزب جمهوري اسالمي و مجلس شوراي اسالمي، 
بني صدر، چند نفر از سياسيون و روشنفكران هم فكر را در نظر 
داش���ت... احمد س���المتيان، احمد غضنفرپور و سعيد سنجابي، 
كانديداهاي بني صدر براي مقام نخست وزيري جمهوري اسالمي 

ايران بودند )17(. 
پس از اين كش و قوس هاي سياسي، مسائل زيادي اتفاق 
افتاد كه مهمترين آنها مربوط به مجموعه اظهارات حسن آيت در 
جلسه اي خاص و در باب هجمه به رئيس جمهوری بود. بني صدر 
و هواداران���ش از اي���ن موضوع به كودتا عليه وي تعبير كردند، 
همين مس���اله و سخنراني هاي تند بني صدر همراه با تحركات 
وسيع و بسيار حاّد گروه هاي چپ و مجاهدين خلق در هنگامة 

انتخابات نخس���ت وزير، مجدداً به برخوردهاي سياسي شديدي 
انجاميد. بني صدر كه قصد معرفي افراد همفكر خود را داشت، با 
امكانات خاص خود در مقابل مجلس- كه حزب جمهوري اسالمي 
كرسي هاي اكثريت را در آن به دست آورده بود- به كارشكني 
پرداخ���ت؛ اّما با اين حال، مجلس در مقابل تعرضات و حمالت 
وي، بدون دادن هيچ امتيازي ايس���تادگي كرد. سرانجام حزب 
در بيانيه اي با اشاره به نامة بني صدر به مجلس، دربارة انتخاب 
نخس���ت وزير و وزرا، پاسخي تند داد.« )18(. با اين بيانيه اختالف 
سياسي شديد موجود در سطح كشور آشكار شد و  اندك مدتي 
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، توجه جناح هاي سياسي، 

از معارضة قدرت، به اين امر مهم معطوف شد. 
انتخاب نخست وزير 

براي انتخاب محمدعلي رجايي به نخست وزيري، پروسه اي 
بسيار پيچيده و دشواري طي شد. همة اركان سياسي كشور درگير 
بودند. حتي شخص امام كه با دقت بسيار مي كوشيد بركنار بماند تا 
نهادها و مسئوالن وظايف خود را انجام دهند، معهذا گاه و بي گاه 
ناچار به انذار و اميد يا نصيحت و تهديد در خطابه ها مي شد. كاري 

كه شايد بيش از هركس براي شخص ايشان اندوهبار بود. 
بني صدر از مسير ديگري وارد مي شد. او مرتباً مساله  استبداد و 
ارتجاع را به كنايه نسبت به حزب جمهوري مطرح مي كرد و براي 
ايجاد موج هاي اجتماعي عليه حزب و بازكردن راهي جهت تحميل 
كابينة دل خواه خود، در جلسات عمومي، مدام دربارة»گرايش جامعه 

به استبداد دست راستي« هشدار مي داد)19(. 
در پي تعميق اختالفات، مواضع حزب  هم پختگي بيشتري 
يافت. آنان از ماجراي فارسي و وقايع سراسر سال 1358 درس هاي 
بزرگي گرفته بودند. هرم سياسي كشور درگير زلزله اي شديد بود 
و به مرحله خطرناكي نزديك مي ش���دو امام خميني سرانجام 
ناجار شد با شدت و تندي بي سابقه اي با اين مسائل روبرو شود 
و صريحاً از وضع موجود ابراز نگراني كند، اين در حالي بود كه 

كمتر چنين نگراني هايي در كالم ايشان بروز مي يافت. 
ام���ام از جمل���ه در خطابه اي مه���م در اين باب چنين 
گفت:»اين طور نباش���د كه هركدام بگويد ما اسالمي هستيم و 
ديگران نيستند.« و سپس علنًا گفتند:»نگراني من از داخل خودمان 
اس���ت... توطئه ها و دسته بندي هايي كه مخالفان دارند، اين چيز 
مهمي به نظر من نيست. آنچه مهم است اين ناسازگاري هايي 
اس���ت كه در ارگان هاي اسالمي است... مرتباٌ دعوت به توافق 
مي كنند همه، ليكن خودش���ان هم توافق ندارند.« )20( امام در 
سخنراني هاي خود، به طور مرتب مسالة توافق سياسي بين جناح ها 
را گوش���زد مي كرد و آنها را به هماهنگي و به اصطالح كوتاه 
آمدن در مقابل هم براي انسجام سياسي و حفظ اساس نهضت 
دعوت مي كرد. امام همچنين متذكر شد:»ما نبايد با خودمان مبارزه 
كنيم و موجب شكست نهضت و نابودي خودمان شويم.«)21( اما 
اين سخنان كوچكترين تأثيري در روند امور نداشت. بني صدر كه 
مايل به تفاهم با حزب نبود و قدرت تحميل نظرات خود به آنان 
را هم نداشت، دست دوستي به مجاهدين خلق داد. اين دوستي 
آغاز س���قوط وي و حركت رو به زوال نخستين رئيس جمهوري 
ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي بود.)22(. اوج تنش هاي روز 
جمعه 2 خرداد 1359 رخ داد، مجاهدين خلق ميتينگ گسترده اي 
در ورزشگاه امجديه برگزار كردند)23(. اين همايش به زدوخوردهاي 
شديدي انجاميد و تأثير تبليغاتي گسترده اي در رسانه ها و افكار 

* امام در خطابه اي مهم در باب اختالفات 
سياسی  چنين گفت:»این طور نباشد كه 

هركدام بگوید ما اسالمي هستيم و دیگران 
نيستند.« و سپس علناً گفتند:» نگراني من 

از داخل خودمان است... توطئه ها
و دسته بندي هایي كه مخالفان دارند، این 
چيز مهمي به نظر من نيست. آنچه مهم 
است این ناسازگاري هایي است كه در 

ارگان هاي اسالمي است... مرتباً دعوت به 
توافق مي كنند همه، ليكن خودشان هم 

توافق ندارند.«
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عمومي داش���ت. بني صدر درست همزمان با اين درگيري ها به 
انتقاد تلويحي از نيروهاي كالسيك اسالمي و جانبداري ضمني از 
مجاهدين پرداخت، وي از جمله گفت: زير بار كساني كه مي خواهند 
با چماق از اسالم دفاع كنند، نرويد.« )24( و چماقدار،  اصطالحي 
بود كه مجاهدين و كمونيست ها، خطاب به نيروهاي مذهبي و 
انجمن هاي اسالمي و حتي اعضاي كميته اطالق مي كردند. در 
چنين ش���رايطي طبيعي بود كه اختالف بر سر تعيين وزير باال 
بگيرد و به چالشي سخت در عرصة قدرت سياسي بدل شود. به 
زودي بر سر راه حلي براي فيصله دادن به اختالفات توسط هيات 
ويژه اي موسوم به»هيات ويژه تشخيص صالحيت نخست وزير و 
وزرا« حل ش���ود. اعضاي اين هيات عبارت بودند از:نماينده امام، 
نماينده رئيس جمهور و پنج تن از نمايندگان مجلس شورا )25(. اما 
امام خميني تعيين نماينده از س���وي خود را نپذيرفت و آن را به 

رئيس جمهوری و مجلس محول كرد. 
حزب جمهوري اس���المي، اعالميه اي صادر و ضمن رعايت 
ح���ق رئيس جمهور، اعالم كردكه الزاماً   بايد كابينه اي مكتبي و 
متناسب با روح اسالمي انقالب، در رأس كار قرار گيرد. در اين 
اعالميه تلويحاً آمده بود كه مجلس به نامزدهايي كه ناهماهنگ 
با اكثريت حزب باشند رأي مثبت نخواهد داد. از اين رو، بهتر است 
بني ص���در از اقدام به چنين امري خودداري كند)26(. اين مضمون 
كنايي، پيامي بود كه در اين  بيانيه متذكر شده بود. بني صدر در 
نهايت تسليم شد و محمدعلي رجايي از سوي وي جهت احراز 
پس���ت نخست وزيري به مجلس معرفي شد)27(. منتها، بني صدر 
صريحاً و با ش���يوه هاي مختلف اين نكته را عنوان مي كرد كه 
رجايي را به وي تحميل كرده اند. فرقي نمي كرد، چه تحميل بود 
و چه اختيار، در تاريخ بيست و نهم مرداد 1359، حكم انتصاب 
رجايي به عنوان اولين نخست وزير جمهوري اسالمي ايران از طرف 
بني صدر صادر شد. عبارت مناقشه انگيز دو پهلو در حكم انتصاب 
نخست وزير نيز بر ابهامات افزود. بني صدر در حكم نوشته بود:»با 
توجه به جريان گزينش شما و راي تمايل نمايندگان محترم، به 
سمت نخست وزير جمهوري اسالمي ايران منصوب مي شويد...«)28(. 
عبارت مبهم»جريان ش���ما«، از همان ابتدا، از جانب مخالفان 
دولت، دستاويزي براي حمله و انتقاد و تخطئة نخست وزير شد. 
بني صدر در يك مصاحبة مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در روز دوم 
شهريورماه 1359، چهار روز پس از امضاي حكم نخست وزيري 
رجايي، چنين گفت:»من اگر ديدم كه اين دولت خط مرا ندارد 
و مردم هم از من خواستند، خوب، من بايد به مردم بگويم كه 
اين دولت، دولت من نيست. بنابراين من ابزار كار ندارم كه شما 

از من چيزي بخواهيد.«)29(. 
اين اظهار نظرها سبب شد تا در اوايل شهريورماه درگيري 
سياسي شديد مابين بني صدر و رجايي علني شود. رئيس جمهوری 
در هنگام معرفي كابينه با وزيركشور معرفي شده، يعني علي اكبر 
ناطق نوري مخالفت كرد. بني صدر گفت:»من وزير كش���ور را 
نپذيرفتم و مي خواس���تم وزيري باشد كه بي طرف باشد و عامل 
اجراي يك حزب يا گروه معين نباشد«)30(. با اين حال رجايي آمادگي 
خود را طي نامه اي خطاب به هاشمي اعالم كرد:»رياست محترم 
شوراي اسالمي... حال كه با دريافت ابالغ رسمي مورخ 29 مرداد 

1359 رياست جمهوري به نخست وزيري منصوب شده ام، آمادگي 
خود را جهت معرفي كابينه اعالم مي نمايم...«)31(.  

رئيس مجلس در نخس���تين جلس���ه پس از ارسال نامه 
گفت:»نظر به اينكه ابتدا كابينه بايستي به رئيس جمهور معرفي 
مي ش���د و ايشان مسافرت بودند و به تعويق افتاد و حاال آقاي 
رجايي با آقاي بني صدر صحبت كرده اند. بنابراين امروز نمي توانستند 
كابينه ش���ان را معرفي كنند و روز سه ش���نبه)فردا( اگر به يك 
نقطه اي برسيم معرفي خواهند شد.«)32(. وي با اين بيانات كه از 
راديوپخش مي شد، در حقيقت وجود اختالف مابين رئيس جمهوري 
و نخست وزير را تلويحاً اعالم كرد  اما فردا كابينه معرفي نشد. 

بني صدر كه مايل نبود به سادگي قافيه را ببازد، اعالم كرد:»فرض 
اين است كه دولت، دولت رئيس جمهور است و تمام ابزار كار را 
در اختيار دارد.« وي در تنگنايي كه روياروي خود مي ديد، راه ميانبر 
را پيش كشيده و تالش گسترده اي را براي دستيابي به كابينه اي 

مطابق خواست خود و مطيع اوامر خود آغاز كرد. 
رجايي اما از جنس ديگري بود. همان پديده ای كه به آن 
صفت متعهد داده می شد و در مقابل تخصص در ابتدای انقالب 
مطرح شده بود. او نه همچون بهشتي با صالبت سخن مي گفت 
و نه همچون بني صدر در پي تحكيم وضع مش���خص و گروه 
هوادارانش بود. او يكي از همان مردان سهل و ساده و درويش 
مس���لكي بود كه در طول س���اليان طوالني مبارزه ، شخصيتي 
سياسی و مذهبی يافته بود. برايش هر عملي، با تكليف يا غير 
آن مش���خص مي شد. صبور بود و بسيار محترمانه با همكاران 
رفتار مي كرد. حّس برادري را در خود و ديگران تقويت مي كرد. 
شگفت انگيزترين اسناد آن دوران، مكاتبات اين مرد است كه نشان 
مي ده���د ت���ا چه حّد براي ثبات و آرامش انقالب اهميت  قائل 
بوده و حتي توهين هاي فراوان را به جان مي خريده است. رجايي 
مي كوش���يد به بني صدر بي احترامي خاصي روا ندارد، زيرا متوجه 
غرور وي شده بود، اّما بني صدر مكرراً در يادداشت ها و مكاتبات 
به وي بي اعتنايي و حتي توهين مي كرد تا صبر وي را به پايان 
رساند و او را به واكنش هاي غيرارادي وادارد. سرانجام در خطابه ها 
هم شروع به بيان مطالب تند و نارواهاي ناهنجاري كرد. رجايي 
منتظر واكنش مجلس بود، اّما سرانجام در نامة مهم و تاريخي 
مورخ پنجم ش���هريور 1359، در پاس���خ به نامة مورخ 59/6/3 
بني صدر،  صريحاً در برابر وي ايستاد و از تأخير در معرفي كابينه 
گاليه كرد. باز هم استدالل او رنگ و بويي اخالقي داشت .رجايي 
نوشت:»تقصير ملت منتظر چيست؟... متأسفم كه شما را در حالت 
مبارزه با عده اي مي بينم كه در نهايت مردم و نخست وزير قرباني 
اين مبارزه مي شوند... تهمت هايي كه در نامه و مذاكرات حضوري 
نسبت به وزراي انتخابي روا داشته ايد براي يك مسلمان متعهد 
قابل تحمل نيست...«)31(. رجايي به توهمات بني صدر اشاره كرد 
و افزود:»مردم قهرمان و نگران انقالب بيش از اين مستحق آزار 
نيستند... خدا مي داند كه من در انتخاب وزرا در خط همه جانبه 
بودن امام را ضابطه قرار داده ام يا دشمني با رئيس جمهور را؟«)32(. 
اين مكاتبات هيچ سودي نداشت، اظهارات بني صدر رازهاي مگو را 
برمال نموده و به ويژه يادداشت هاي وي در روزنامه انقالب اسالمي، 

عمق اختالف را بر همگان روشن ساخته بود)33(. 
باالخره كابينة رجايي كه دو تن از اعضاي آن عضو حزب 
جمهوري اس���المي بودند، در تاريخ 9 شهريور 1359 به مجلس 
معرفي شد. رئيس جمهوری كه   بايد وظيفة معرفي وزرا را به عهده 
گيرد، اصاًل حضور نيافت، لذا در صحن مجلس فقط به خواندن نامة 

رجايي اكتفا شد)34(. اسامي اعضاي معرفي شده چنين بود: 
1. آموزش عالي و فرهنگ/ دكتر حس���ن عارفي 2. ارشاد 
 مل���ي/ عباس دوزدوزاني 3. آموزش و پرورش/ علي اكبر پرورش
4. اقتصاد و دارايي/ دكتر محسن نوربخش 5. بهداري/ دكتر هادي 
 منافي 6. بهزيس���تي/ دكتر محمدعلي فياض بخش 7 بازرگاني...
8. برنامه و بودجه/ سيداس���ماعيل داوودي 9. پست و تلگراف/ 
 دكتر محم���ود قندي 10. خارجه/ مهندس حسيني موس���وي
 11. دفاع/ س���رهنگ فكوري 12. راه/ مهندس موسي كالنتري

* كابينة رجایي كه دو تن از اعضاي آن 
عضو حزب جمهوري اسالمي بودند

در تاریخ 9 شهریور 1359 به مجلس 
معرفي شد. رئيس جمهوری كه   باید 
وظيفة معرفي وزرا را به عهده گيرد

اصاًل حضور نيافت، لذا در صحن مجلس 
فقط به خواندن نامة رجایي اكتفا شد

* شوراي انقالب و دولت موقت
در مراحل حساس صدر انقالب

عمده ترین كارگزاران و تعيين كنندگان 
خط مشي كشور بودند
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 13. شهرس���ازي و مسكن/ مهندس محمدش���هاب گنابادي
 14. صنايع/ مهندس محمدرضا نعمت زاده 15. كشاورزي/ محمد سالمتي
16. كار/ احمد توكلي 17.كشور/ آيت اهلل محمدرضا مهدوي كني 
18. مش���اور در امور اجرايي/ مهندس بهزاد نبوي 19. مشاور و 
سرپرست شركت ملّي فوالد ايران/ دكتر محمود احمدزاده هروي 
20. نيرو/ دكتر حس���ن عباس پ���ور 21. نفت/ مهندس اصغر 

ابراهيمي. 
بني صدر در پاس���خ نامة معرفي وزرا، در نامه اي به مجلس 
ش���وراي اس���المي، با 14 نفر از وزراء موافقت كرد كه عبارت 
بودند از: ش���هاب گنابادي- نعمت زاده- سالمتي- مهدوي كني- 
احمدزاده- عباس پور و بهزاد نبوي. به اين ترتيب، اعضاي هيات 
دولت، بدون وزراي آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، بازرگاني، 
خارجه، كار، نفت، دادگستري و برنامه و بودجه به مجلس معرفي 
ش���دند و نخستين دولت جمهوري اس���المي ايران با 14 وزير 

تشكيل شد)35(. 
در كابينه اي كه رجايي معرفي كرده بود، هيچ گونه گرايش 
حاّد حزبي ديده نمي شد. دو تن از اعضاي آن عضو حزب بودند، 
معهذا روح كلّي آن با سياست هاي حزب نزديك بود و همخواني 
بس���يار داشت، اّما بني صدر متوقع بود كه مجلس و نخست وزير 

مطابق خواست وي عمل كنند.
بني صدر پس از مدت كوتاهي سكوت، سرانجام دو نامه دربارة 
كابينة آينده خطاب به امام و مجلس نگاشت. مالقات تفاهمي 
ه���م ميان وي و رجايي صورت گرفت كه ظاهراً براي بحث و 
بررس���ي بيشتر دربارة وزرا بود. بني صدر در نامة خود به امام،  به 
عرض رس���انده بود كه  فهرست وزرا مشكالتي دارد و»معلوم 
ش���د اعضاي هيئت وزيران مثل خود نخس���ت وزير اليتغيرند.« 
سپس از امام خواسته بود تصميم خود را امر كنند. امام خميني 
كه از طريق روحانيون برجس���ته مذكور در جريان مشاورات قرار 
می گرفت، آب پاك را روي دست بني صدر ريخت و چنين پاسخ 
داد:»اينجان���ب دخالتي در اين امور نمي كنم و موازين همان بود 
كه كراراً گفته ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند 
و اشخاص مؤمن به انقالب و مدير و مدبّر انتخاب نمايند.«)36(. 
پاس���خ امام، محدوديت هاي مقام بني صدر را به وي به صورت 
ظريفي گوشزد كرده بود. عاله بر اين، بني صدر دو نامه نيز خطاب 

به مجلس نوشت. 
در نامة اول اظهار داشته بود:»به نخست وزير گفته بودم جز 
وزراي كش���ور و دفاع دربارة ديگر وزيران نظر مي دهم از بابت 
روية سكوت كه بنا گذاشته بودم در پيش بگيرم، از فهرستي كه 
ايشان در اختيار من گذاشته اند، كساني هستند كه دربارة آن ها نظر 
موافق دارم. دربارة تني چند نمي توانم حتي بي نظر باشم. با اين 

همه، كار را به نظر آن مجلس محترم مي گذارم...« 
در نامة دوم، بني صدر با اش���اره به طرحي كه»س���ازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي« به شوراي انقالب پيشنهاد كرده و با 
توجه به واقعة طبس خواستار رهبري توسط يك هيات سه نفري، 
به دليل ش���رايط اضطراري شده بود، چنين نوشت:»... من تنها 
محض روشن شدن ذهن ها دربارة يك موضوع توضيح مي دهم.« 
موضع همان طرح بود و بني صدر سعي در القاي اين امر داشت 

كه برخي مايلند كش���ور را به س���وي قبضه كردن دولت توسط 
نيروهاي مسلح و مستبد سوق دهند و بنياد و ضابطة اصلي در 

اين اعمال، مخالفت با رئيس جمهور است.)37(. 
به رغم همة اين اختالفات، هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 

در جلسة علني روز پنجشنبه 13 شهريور گفت كه تفاهم كامل بين 
رئيس جمهوري و نخست وزير حاصل شده و هم اينك قوة مجريه 
آمادة فعاليت هاي س���ازنده در عرصة حكومت جمهوري اسالمي 
است)38(. بني صدر روز 14شهريور با امام مالقات كرد. وي پس از 
اين ديدار گفت:»امام فرمودند وزرايي كه تصويب شده اند معرفي 
شوند.«)39(. اما دو روز بعد در صحن مجلس اتفاقات تازه اي رخ 
داد. چند روز پيش از اين وقايع، چيزي از راديو و تلويزيون پخش 
شد مبني بر اينكه»جلسه اي با شركت رئيس مجلس، رئيس جمهور 
و هيئت بررسي صالحيت برگزار شد و اعضاي كابينه را انتخاب 
و معرفي كرده اند...«)40(. رئيس مجلس اين مساله را شبهه دانست 
و گفت:»... هم���كاري اي كه مجلس با رئيس جمهور در زمينة 
تشكيل كابينه از اول آغاز كرد، اقدامي بود كه صرفاً براي تسريع 
كار و رفع مشكالت، به پيشنهاد خود رياست جمهوري انجام شده 
بود، متأسفانه رفته رفته تفسيرها و بياناتي در جامعه مطرح شد كه 
نمايندگان مجلس احساس كردند اين روش صحيح نيست و براي 
اينكه در آينده ادعا نش���ود كه مجلس در اين كار دخالت كرده، 
نمايندگان خواستار اتخاذ موضع بي طرفي مجلس شدند... مسئوالن 
وقتي ليست افراد كابينه را به مجلس ارائه دهند، مجلس نيز نظر 
خود را اعالم خواهد كرد هرچند كه ما در هيئت بررسي صالحيت 
نخست وزير گفته بوديم كه اين هيئت ديگر مسئوليتي از جانب 
مجلس ندارد و شركت اعضاي آن فقط به عنوان مشاورة شخصي 
اس���ت، نه به عنوان هيئت منتخب مجلس... من صريحاً اعالم 
مي كنم كه هيچ گونه دخالتي از طرف مجلس در تشكيل كابينه 
تا به حال نشده و در آينده نيز مجلس فقط نقش تصويب كننده 
را خواهد داش���ت.«)41(. در جلسة 16 شهريور 1359، در صحن 
مجلس دو فهرست جداگانه و دو نامة معرفي كابينه قرائت شد. 
نامة اول متعلق به بني صدر بود كه طي آن 14 وزير را كه ادعا 
مي كرد مورد تصويب وي قرار گرفته اند، به مجلس معرفي كرده 
بود، اّما رجايي در نامة خود خطاب به رئيس مجلس اسامي 20 
تن از وزراي پيشنهادي خود را به مجلس ابالغ  كرده و نوشته 
بود: »ايشان)رئيس جمهور( موافقت خود را با بعضي از آن ها اعالم 
كرده اند، اميد كه براي بقيه به نتيجة تحقيق برس���د و اينجانب 
نيز اقدام كنم تا بقية اعضاي دولت در آيندة نزديك، به مجلس 

معرفي شوند.«)42(. 
در جلسة 17 شهريور مجلس،  بحث دربارة كابينه به تندي 
در گرفت. در اين جلس���ه، رجايي مفصاًل دربارة مسائل مبهم و 
اخت���الف نظر با رئيس جمهوری و باالخره وظايفي كه در برابر 
مجلس دارد و كيفيت رأي اعتمادي كه مجلس به وي و وزرا 
خواهد داد س���خن گفت. در اين جلسه، اكثر وزيران رأي اعتماد 
گرفتند و رجايي براي دنباله تصميمات، تقاضاي جلسه غيرعلني 
كرد. جّو اين جلسه تقريباً ملتهب بود و نظم مجلس با تشّنجات 
پي درپي به هم مي خورد. به هر حال كاري انجام شد و بخش 

* در جلسة 17 شهریور مجلس،  بحث 
دربارة كابينه به تندي در گرفت. در این 

جلسه، رجایي مفصاًل دربارة مسائل 
مبهم و اختالف نظر با رئيس جمهوری و 
باالخره وظایفي كه در برابر مجلس دارد 
و كيفيت رأي اعتمادي كه مجلس به وي و 
وزرا خواهد داد سخن گفت. در این جلسه

اكثر وزیران رأي اعتماد گرفتند و رجایي 
براي دنباله تصميمات، تقاضاي 

جلسه غيرعلني كرد. جّو این جلسه
تقریباً ملتهب بود 
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مهمي از كابينه تثبيت شد،اما بني صدر سريعاً موضعگيري كرد. 
او نامه اي به رئيس مجلس نوشت و با 7 تن از 21 وزير منتخب 
رجايي مخالف���ت كرد. در ميان وزيران مورد مخالفت بني صدر، 
نام ميرحس���ين موسوي عضو حزب جمهوري كه به عنوان وزير 
خارجه معرفي ش���ده بود، به چشم مي خورد. ساير وزرايي كه با 
آنان مخالفت شده بود، عبارت بود از: وزيران نفت، كار، طرح و 
بودجه، بازرگاني،  اقتصاد و آموزش و پرورش. بني صدر سپس با 
نوعي صراحت طنزآلود، درباره ديگر وزرا اعالم داشته بود كه آنها 

نمي توانند رسماً به مجلس معرفي شوند)43(. 
مس���اله اي كه در صدر اين مقاله مطرح ش���د، ناظر بر 
گرهگشايي از همين مساله بود. برطبق اصل يكصد و بيست و 
چهارم قانون اساسي،»رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري 
نامزد مي كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي 
حكم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد.« در اينجا قانون به 
صراحت، رأي تمايل نمايندگان مجلس را  تمام كننده در انتخاب 
نخست وزير دانسته است. دربارة وزراي كابينه،  اصل يكصد و سي 
و سوم باز هم تصريح بر رأي اعتماد مجلس شده است:»وزرا به 
پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور و براي گرفتن رأي 

اعتماد به مجلس معرفي مي شوند...« 
ع���الوه بر اين، برطبق قانون اساس���ي در آن زمان، قدرت 
اجرايي در قوة مجريه، پس از رأي موافق مجلس، در نخس���ت 
وزير متجلّي مي شد. با اين تفاصيل و با توجه به حق استيضاح 
و استسفار و پرسش از دولت كه براي نمايندگان ملّت محفوظ 
اس���ت، رئيس جمهور و هيچ يك از عناصر قوة مجريه نمي توانند 
خودسر و خودكامه به فعاليت بپردازند)44(. بني صدر به اين جنبه ها 
هيچگاه اشارتي نمي كرد و توجهي هم به حدود قانوني اختيارات 
خود نداشت. او فقط با توجه به پيروزي چشمگيرش در انتخابات 
رياس���ت جمهوري سعي مي كرد نوعي قدرت و اختيارات متمركز 
براي خود ايجاد كند و رجايي و دولتش را در حاشيه اقتدار خود 
قرار دهد. واضح است كه اين نبرد دو جريان و دو طرز فكر بود 
كه به جای تمركز بر مشكالت روبه تزايد، سويه های ديگری را 

دنبال می كرد و تضاد و حذف گرايی را ريشه دار می ساخت. 
در خ���الل مدت زماني طوالني كه تا بهار 1360 به طول 
انجاميد كابينه تكميل شد. در سوم مهر 1359 وزير نفت و وزير 
مشاور و سرپرست سازمان بودجه معرفي شدند. در 14 آبان 59، 
با انتخاب وزير كار و اموراجتماعي و وزير دادگس���تري و در 14 
آذر 1359 وزير آموزش و پرورش، در 20 اسفندماه 1359 وزراي 
بازرگاني و اقتصادي و دارايي، و سرانجام 25 خردادماه 1360 هم 
وزير امور خارجه اضافه شده و كابينه در زماني پرتنش و طوالني 
به كمال رسيد. كمالي كه يكباره در اوج تنش هاي بهار و تابستان 

سال 1360 دچار چرخشي تاريخي گرديد)45(. 
بني صدر س���خنراني تشنج انگيزي در روز 17 شهريور و به 
مناسبت سالگرد شهداي اين روز در ميدان شهداي تهران انجام 
داد و به ش���ّدت به نخست وزير، مجلس و در پس همة آنها به 
حزب و روحانيت مسئول آن حمله كرد. او عدم موافقتش با برخي 
وزرا را در جلوگيري از حاكميت يك اقليت قدرت طلب خواند و 
گفت:»... به اين گروه كه دلخوش كرده است به قبضة حكومت، 
هشدار مي دهم كه من نظرية تو را افشا كردم... دفعة ديگر در 

صورتي كه اصالح نشدي و اصالح نشوي،  نوبت افشاي با اسم 
و رس���م مي رس���د.«)46(. اّما اين سخنان به زيان وي تمام شد و 
بني صدر منزوي تر شد. كار به جايي رسيد كه حتي رجايي كه به 
شّدت از اين گونه جنجال ها احتراز مي كرد و الاقل در مالء عام 
تظاهر به وحدت و تفاهم با رئيس جمهوری مي كرد، علناً به وي 
متعرض ش���د. رجايي در جلسة علني مجلس مورخ 18 شهريور 
1359، يك روز پس از س���خنراني التهاب آميز بني صدر به ايضاح 
مسائل پرداخت و گفت: »قرار نبود چنين صحبت هايي شود. ايشان  
تعهد كرده بودند كابينه را تضعيف نكنند... حقيقت اين است كه 
نسبت به برادران من كه در كابينه تصويب كرده اند حمله   و آنها 
را خراب كردند. در آخرين نامه اي كه به مجلس مي نوشتم تلفني 
پرس���يدم تصويب مي كنيد و ايشان گفت: بله تصويب مي كنم.« 
سپس رجايي گفت:»2 نفر را كنار زدند و بعداً گفتند يك نفر را من 
كنار بزنم و يك نفر را ايشان، من قبول كردم و اين كار را فقط و 
فقط براي تفاهم كردم چون آن شخصي كه كنار گذاشتم از نظر 
تقوا و صالحيت و فضيلت بهترين بود. من نمي  توانم تحمل كنم 
ميكروفون را بدهم به دست او و هرچه مي خواهد بگويد... حاال 
اختالف داريم، بياييم پهلوي مردم و همه چيز را بگوييم. آيا صحيح 
است رئيس جمهور هرچه از ذهنش درآمد بگويد. من با اين رفتار 

نمي توانم لحظه اي با او دور يك ميز بنشينم.«)47(. 
اما هيچ يك از اين مس���ائل اثري در بني صدر نداش���ت. او 
تحليلي يكپارچه معكوس از جهت گيري توده ها و موازنة قدرت 
داشت و در دستيابي به قدرت همه جانبه شتاب زيادي به خرج 
مي داد. نقطه ضعف ديگر او هم عدم توجه و حتي عدم تظاهر 

به قدرت رقبا بود. باالخره القيدي او نس���بت به قوانين جاري، 
دس���ت كم گرفتن قدرت امام، در كنار همراهي و هم رايي او با 
مائوئيست ها و مجاهدين خلق كه به عنوان منافقين معروف شده 
بودند، موجبات س���قوطش را فراهم كرد. اتفاقاً همين مسائل در 
جبهة رقيب اتحاد و تحركي ايجاد كرد، چنانكه كابينه رجايي به 
سرعت رأي اعتماد گرفت. مجلس به اين وسيله موضع خود را 
در برابر رئيس جمهوری  به وي تفهيم كرد. دولت  هم بالفاصله 
در روز 19 شهريور 1359 اولين جلسة رسمي خود را به صدارت 

محمدعلي رجايي تشكيل داد. 
كوشش هاي رجايي در سراسر پاييز و زمستان سال 1359، 
هيچ تأثيري در بهبود اوضاع نداشت. كارها عمدتاً در پرتو نزاع ها 
پيش نمي رفت. آغاز جنگ با عراق هم وضع وخيم تري به وجود 
آورده بود. ديگر سكوت و صبر چاره ساز نبود. امام با تلخي وضع 

را تبيين كرد: 
»... اما افسوس اين است كه شما مشغول دعوا هستيد و 
از مردم غافل. نه اقتصاد را توانسته ايد درست كنيد و نه امنيت 
را توانسته ايد درست كنيد و نه هيچي. همه اش دعوا و همه اش 
با هم  دعوا. همه در تهران نشسته اند دعوا مي كنند. اين صحيح 
نيست، خالف اسالم، خالف اخالق اسالمي است. به همة آقايان 
مي گويم با هم جنگ نكنيد. روزنامه ها را پر نكنيد دوباره از بدگويي 
از هم و انتقاد از هم. بازتوي وزارتخانه ها همين حرف هاي سابق 
باشد، همان كاغذبازي ها... با هم برادر باشيد. برابر باشيد و براي 

اين مملكت كار بكنيد... امنيت كشور را جاري كنيد...«)48(. 
جنگ، منازعات داخلي و آش���فتگي هاي ناشي از فروپاشي 
نهادهاي س���ابق، كشور را در مرز فاجعه قرار داده بود. رجايي تا 
آخرين روزهاي س���قوط بني صدر، خضوع كرد و كوشيد او را از 
سقوط در ورطة دشوار برحذر دارد: در نامة مورخ 27 ارديبهشت 
1360 به وي نوش���ت:» اينجانب باز هم برادرانه به شما توصيه 
مي كنم كه به حدود اختيارات و تكاليفي كه قانون اساسي براي 
رئيس جمهوری قائل شده است، احترام بگذاريد و ملّت را دستكم 
نگيريد، آنها وقتي رئيس جمهوري انتخاب مي كردند، مي دانستند كه 

حدود اختيارات و وظايف وي تا كجاست. 
اعتقاد عميق دارم كه مردم حقايق را مي دانند و ملتي كه 
متجاوز از 2500 سال نتايج قدرت مطلقه فردي را ديده و سپس 
به قانون اساس���ي جمهوري اسالمي رأي داده است، در حفظ و 
حراست اصول آن قانون هم خواهد كوشيد و ديگر تن به حكومت 

مطلقة فردي نخواهد داد.«)49(.
اين جان كالم و اندرز درس���ت نخس���تين نخست وزير در 
نظام جمهوري اسالمي بود، اّما دولتش به ناچار مستعجل بود. با 
شورش هاي خرداد 1360 كه مجاهدين خلق توّهم كرده و دامن 
زدند، بني صدر گريخت و مدتي بعد در پاريس اقامت گزيد. رجايي 
و دولت���ش اوضاع را مدتي كنترل كردند و در انتخابات تازه كه 
بالفاصله ش���رايط آن مهيا گرديد،  نخست وزير از سوي مردم به 
رياست دولت برگزيده شد. شرح اين ماجرا نيز شنيدني است. 



31

13
97

ن 
هم

1 ب
ه 7

شنب
هار

چ

سال با انقالب

*عزل بني صدر آغاز دورة تازه اي بود. 
بالفاصله شوراي ریاست جمهوري

كه در قانون اساسي پيش بيني شده بود 
مشغول به كار شد. آنان موظف بودند كه 

حداكثر ظرف پنجاه روز مطابق
با مواد 130 تا 132 قانون اساسي

ترتيب برگزاري انتخابات 
ریاست جمهوري را بدهند

در این زمان اعضاي شورا 
عبارت بودند از آیت اهلل بهشتي،

هاشمي رفسنجاني و محمدعلي رجایي

رجايي دومين رئيس جمهوری 
طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهوري بني صدر در روزهاي 
30 و 31 خرداد مورد بحث و تصويب نمايندگان قرار گرفت. نتيجه 
روشن بود و در مجلس انقالبي كه اغلب اعضا و هواداران حزب در 
آن مترصد تغيير اوضاع بودند، 170 تن به بي كفايتي بني صدر رأي 
دادند. 10 تن رأي ممتنع دادندو يك نفر نيز با اين طرح مخالفت 
كرد)50(. امام خميني صبح اول تيرماه 1360 در پاسخ به نامة  اكبر 
هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس، فرمان سه خطي خود را صادر كرد 
كه در آن پس از اشاره به رأي تاريخي اكثريت مجلس تأكيد شده 

بود:»ايشان را از رياست جمهوري ايران عزل نمودم.«)51(. 
ع���زل بني صدر آغاز دورة تازه اي بود. بالفاصله ش���وراي 
رياست جمهوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده بود مشغول 
به كار شد. آنان موظف بودند كه حداكثر ظرف پنجاه روز مطابق 
با مواد 130 تا 132 قانون اساس���ي، ترتيب برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري را بدهند. در اين زمان اعضاي شورا عبارت بودند 

از آيت اهلل بهشتي، هاشمي رفسنجاني و محمدعلي رجايي)52(.
رجايي در نخس���تين سخنراني پس از عزل بني صدر سير 
تالش خود را براي جلوگيري از چنين وضعي بيان كرد و ضمناً بر 
برخورد قاطع با هركسي كه مخالف روح انقالب و خط امام باشد 
تأكيد كرد. امام نيز در ظهر همان روز اول تيرماه در سخنراني 
خود چنين گفت:»... من بسيار متأسفم از اينكه كوشش كردم كه 
در اين دوره اول جمهوري اسالمي، اين طور مسائل پيش نيايد و 
اين طور عزل و نصب ها نشود. ليكن با كمال كوششي كه كردم 
اين ها نتوانستند بفهمند... من با زبان هاي مختلف آنها را دعوت 
ك���ردم به اينكه رها كنند اين راهي را كه در پيش دارند... من 
قباًل هم گفته بودم كه اگر من احساس خطر كنم آن چيزي را 

كه به شما داده ام پس مي گيرم.«)53(. 
پس از عزل و پنهان ش���دن بني صدر و سركوب شورش 
خردادماه مجاهدين خلق)گروهك منافقين( و شورشگران همراه 
ايشان، توطئه هاي تازه اي آغاز شد. نخست در مسجد ابوذر تهران، 
بمبي روبروي آيت اهلل خامنه اي منفجر ش���د و روز بعد در محل 
حزب جمهوري اسالمي در روز هفتم تيرماه، انفجار عظيمي رخ 
داد كه دكتر بهشتي به همراه جمع كثيري از وزراء، نمايندگان 
مجلس، فعاالن حزبي و مديران مملكتي به شهادت رسيدند. در 
چنين شرايطي، دولت به سرعت در تدارك برگزاري دومين دورة 
انتخابات رياست جمهوري بود. دوره اي كه بسيار كوتاهتر از دوران 
نخست وزيري رجايي گذشت. تقدير چنين بود و اوضاعی كه نيازمند 

آرامش و همكاری بود به تنش و تنازع سوق يافت. 
»ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري از روز شنبه 13 تيرماه آغاز 
شد، پيش از آن كه گروه و حزبي رسماً كانديداي خود را معرفي 
كند، پيدا بود كه محمدعلي رجايي نخست وزير، اصلي ترين نامزد 
و جانش���ين بني صدر خواهد بود.«)54(. هاشمي مي نويسد كه در 
همان روز صبح همراه با مهدوي كني، پرورش، رجايي و موسوي 
اردبيلي جلسه اي با امام داشتند:»امام متأثر بودند و ما را دلداري 
دادند. رئيس ديوان عالي كشور و دادستان را تعيين كردند و از ما 
خواستند زودتر كابينه را ترميم و مجلس را فعال كنيم كه كارها 
عادي باشد. قرار شد آقاي رجايي براي رياست جمهوري كانديدا 
شود. من پيشنهاد كردم دولت بماند و آقاي خامنه اي كانديداي 
رياست جمهوري شوند. امام صالح ندانستند و معتقد بودند روحاني 
نباش���د، بهتر است. در گذشته هم به همين دليل نامزد روحاني 
براي رياست جمهوري نداشتيم. البته وضع جسمي آقاي خامنه اي 
در آن سوءقصد هم، مانع ديگري بود.«)55(. وزارت كشور و شوراي 

نگهبان، س���رانجام 42 نفر را به عنوان كانديداهاي واجد شرايط 
معرفي كردند: محمدعلي رجايي، حبيب اهلل عسگراوالدي، عباس 
شيباني و علي اكبر پرورش. رجايي كانديداي حزب بود و روحانيت 
مبارز و اكثر سازمان هاي سياسي فعال در آن زمان از وي حمايت 
كردند. رجايي به س���رعت از سوي مردم تأييد و برگزيده شد و 
ام���ام خميني در تاريخ 1360/5/11 حكم وي را تنفيذ كرد. در 
اين حكم آمده بود: »به رغم تبليغات دش���منان خارج و داخل، با 
اكثريت قاطع، افزون از دورة سابق، جناب آقاي محمدعلي رجايي 
را به رياس���ت جمهوري كشور برگزيده و ... اينجانب رأي ملت 
ش���ريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسالمي 

ايران منصوب نمودم.«)56(.
صبح روز بعد مراسم تحليف در مجلس به جاي آورده شد 
و بدون فوت وقت حجت االس���الم والمسلمين محمدجواد باهنر 
كه در آن زمان دبيركل حزب جمهوري اس���المي بود به عنوان 
نخست وزير برگزيده شد. دولت جديد هنوز كامل نشده و كاماًل 

جانيفتاده بود كه در سلسله انفجارها و ترورهاي تابستان 1360، 
اتفاق بسيار عظيم ديگري عرصة سياسي كشور را خونين ساخت. 
رئيس جمهوری و نخست وزير در روز 8 شهريور 1360، در محل 
نخست وزيري طي انفجاري مهيب به شهادت رسيدند. اين پايان 

دولت رجايي و آغاز عصري جديد بود. 
محمدعلي رجايي متولد 1312 در قزوين كه در چهارسالگي 
پدر خود را از دست داده و طي چند دهه تالش خود، همواره 
يكي از مبارزان و انقالبيون در زندان ها و خارج از زندان ها بود و 
همواره بر ايمان مذهبي و تعهدات دينی تأكيد مي ورزيد، نتوانست 

آرزوهاي خود را در جامعة ايران متحقق بيند. 
در كن����ار وي محمدج����واد باهنر، متولد 1312 در كرمان  
هم پس از سال ها تحقيق و پژوهش و تأليف آثار و مقاالت 
ديني، پس از عضويت در شوراي انقالب، مجلس خبرگان، ستاد 
انقالب فرهنگي، نمايندگي مجلس و وزارت آموزش و پرورش، 
نخستين دولت هماهنگ با دومين رياست جمهوري را تشكيل 
داد. دولتي كه پيش از استقرار كامل رئيس و نخست وزير خود 
را از دست داد. و اين گونه داستان غم آلود نخستين تالش ها در 
تحكيم دولت قانوني در عصر انقالب، با پرونده اي سهمگين و 

اندوه بار به تاريخ پيوست. 

پانوشت ها: 
1. در اينجا خوانندگان گرامي را به مقالة ديگري كه دربارة همين موضوع 
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»رياست جمهوري و قانون اساسي، نوشته مسعود رضوي، خردنامه)ضميمة 

همشهري، مورخه 24 خرداد 1384(، صفحات 12 تا 14. 
2. سير تحول قانون اساسي از پيش نويس تا بازنگري نيز در مقالة ذيل 

به قلم نگارنده با جزئيات مندرج است: 
»سه ماه پرشتاب«، خردنامه، 25 اسفند 1382، صفحات 7 تا 13. 

3. مباحث بنيادي و بسيار مهم در اين عرصه و استدالالت مخالفان 
و موافقان در س���ند بسيار مهم و مفصل تحت عنوان ذيل انتشار يافته 
اس���ت: »صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بررسي پيش نويس 
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5. درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بني صدر، انجمن مطالعات و تحقيقات 

تاريخ شفاهي ايران، برلين 1999. 
6. درس تجربه، همان، صفحه 147. 

7. كيهان، مورخه 1358/10/3. 
8. تفصيل دقيق واقعه را به در اين كتاب مي توان مطالعه كرد:»هاشمي 
و انقالب- تاريخ سياسي ايران از انقالب تا جنگ«، مسعود رضوي، انتشار 
همشهري، بهار 1376، صفحات 205 تا 216 و صفحات 355 تا 378. 

9. مجاهد)ارگان سازمان مجاهدين(، 1358/10/27 
10. همان، صفحه7 

11و 12- كيهان، 1358/11/1 
13. روزنامة انقالب اسالمي، 1358/11/2

14. كيهان، 1358/11/6
15. بيانيه مورخ 1358/11/10، در جمهوري اسالمي همان تاريخ. 

16. جمهوري اسالمي، 1359/3/5
17. كيهان، 9 مرداد 1359 

18. زواياي تاريك، جالل الدين فارسي، همان، صفحه 524 تا 526 
19. جمهوري اسالمي، 1359/5/6 

20. كيهان، 1359/11/16 
21 و 22. كيهان، 1359/3/22 

23. برخ���ي وج���وه اين پيوند و نتايج غم بار آن در اين كتاب مضبوط 
است: غائلة چهاردهم اسفند 1359- ظهور و سقوط ضدانقالب« دادگستري 

جمهوري اسالمي ايران- چاپ اول 1364 
24 و 25. كيهان، 1359/3/24 
26 و 27. كيهان، 1359/5/7 

28. كيهان، 1359/5/19 
29. چگونگي انتخاب اولين نخست وزير و مكاتبات رجايي با بني صدر، 
دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، بي تا، صفحة 4 

و نيز كيهان 1359/6/3. 
30. همان، صفحه 6. 
31. كيهان، 1359/6/3 

32 و 33. چگونگي انتخاب اولين نخست وزير...، همان، صفحه 106و 107
34. انقالب اسالمي، 4 و 5 و 6 شهريور 1359 

36. مطبوعات پنجم تا 25 ش���هريور 1359 و كتاب چگونگي انتخاب 
اولين نخست وزير...« صفحات 112 تا 130 و هاشمي و انقالب، فصل 
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37. كيهان، 1359/6/9

38 و 39. كيهان 1359/6/11
40. كيهان، 1359/3/15
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44 و 45. كيهان 1359/6/18
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47. مكاتبات رجايي با بني صدر، همان، پاورقي 121و 122
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سحرگه رهروی در سرزمينی
همی گفت اين معما با قرينی

كه ای صوفی شراب آنگه شود صاف
كه در شيشه بماند اربعينی
حافظ

در س���وره ابراهيم داستان دو درخت، مطرح شده است، در 
حقيقت نگارگری دو درخت است. درختی پاك كه ريشه هايش 
اس���توار و ژرف در دل زمين فرو رفته است و درختی نا پاك و 

سست واره كه ريشه هايش رها برخاك است و نه در خاك…
آيا در اين چهل س���الگی عمر انقالب اس���المی و نظام 
جمهوری اس���المی می توانيم اين تابلو و تمثيل قرآنی را برای 
تبيين انقالب اسالمی و براندازان يا اپوزسيون به كار ببريم؟ هر 

كدام چه مختصاتی دارند؟
بر انقالب و نيز اپوزسيون چهل سال گذشته است. اربعينی 
گذشت تا شراب به قول حافظ صاف شود. كه صفايی ندهد آب 

تراب آلوده، شراب كه جای خود دارد.
چگونه به چهل سالگی رسيديم!؟ هر كدام از اين دو بازيگر 
اصلی و حاشيه ای صحنه شطرنج سياست و اجتماع در چه موقعيتی 

هستند؟ با زمان چه كرده اند و زمان با آنان چه كرده است؟
داريوش همايون ) 1307- 1389( كه نظريه پرداز شاخص 

و از پشتيبانان نظری و عملی نظام پادشاهی بود و زندگی اش 
آميخته ای از كمدی و تراژدی -او در پيش از پيروزی انقالب 
ب���ه عنوان عنصر نامطلوب و يا خائن به همراه هويدا و جمعی 
ديگر از مهره های اصلی نظام شاه توسط دولت نظامی ارتشبد 
ازهاری) 1288- 1380 ( در آبان ماه 1357به زندان مركز دژبان 
در پادگان جمشيديه افتاد تا آبی باشد بر آتش انقالب مردم. دولت 
ازهاری مشتاق بود كه جمعی از همان زندانيان از جمله همايون 
را اعدام كند. كسی كه قائم مقام حزب رستاخيز و وزير اطالعات 
و جهانگ���ردی دولت آموزگار و مهمتر آز آن بنيان گذار روزنامه 
آيندگان بود در آستانه اعدام بود. منوچهر آزمون كه خود بركشيده 
و بر نشانده هويدا بود، پيشنهاد اعدام هويدا و همايون را به شاه 
داده بود! اگر نبود تالش وزير دادگستری دولت نظامی ازهاری، 
حس���ين نجفی، همايون را اعدام كرده بودند. يك سال و نيمی 
هم همايون زندگی مخفی در ايران داشت. با ريشی انبوه، كسی 
كه از ريش و عرب و آخوند نفرت داشت، و با گرايش دينی و 
مذهبی ناسازگار، مجبور شده بود با چنان ريشی در خانه های امن 
و در خلوت خود با خيالی پريشان و نگاهی شكسته سركرده و در 
انديشه گريز بود. اين بخش تراژيك زندگی او بود. بقيه عمرش 

صرف نظريه پردازی برای بازگشت وارث پادشاهی شد.
اين هم آميزه ای از كمدی و تراژدی. گويی او نمی دانست 
كه با تخم مرغ می شود املت درست كرد، اما كسی تا به حال 

در تاريخ طبيعی و يا هنر مس���تطاب آشپزی با املت تخم مرغ 
درست نكرده است. در همه كشورها و يا انقالب هايی كه نظام 
پادشاهی برافتاده است، نمونه ای سراغ نداريم كه نظام سلطنتی 
بازگشته باشد. بديهی بود كه تالش نا به هنگامانه او عقيم ماند، 

هم به لحاظ نظری و هم به عنوان برنامه كاری.
داريوش همايون در چهارسالگی انقالب، در سال 1362نوشته 

است: 
» رژيم جمهوری اس���المی چهارمين سالش را پشت سر 
نهاده است. در ماه ها و سال های نخستين، اكثريتی از مخالفان 
به اين رژيم چهار س���ال نمی دادند.« ) داريوش همايون، نگاه 

از بيرون، ص 84(
نمی دانم از آن اكثريت مورد نظر همايون چند درصدشان 
باقی و برجای مانده اند تا در اين ايام چهل سالگی انقالب را ببينند. 
داريوش همايون - در گذش���ته در بهمن ماه سال 1389- خود 
از جمله رفتگانی س���ت كه مجال نيافت تا اين مقطع و مرحله 

زمانی، بهمن ماه 1397 را ببيند و داوری كند.
در بهار سال 1388 در آستانه انتخابات رياست جمهوری ، به 
برلين دعوت شده بودم تا به مناسبت انتخابات رياست جمهوری 
در جمع فعاالن سياس���ی كه معموال از گروه های چپ بودند، از 
طيف ها و الوان مختلف، گفتم: » نديده های نديده های ش���ما 
هم س���قوط جمهوری اسالمی را نخواهند ديد! « اين جمله بر 

چهل سالگی انقالب
ومند! و براندازان آرز

سيد عطااله مهاجرانی
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برخی حاضران گران آمده بود. گفتم چنان كه می دانيد رش���ته 
تخصصی من تاريخ و تجربه ام اشتغال در سياست و دلبستگی ام 
انديشيدن در قلمرو فرهنگ و ادبيات و سياست است. اين سخن 
را با تامل گفتم. مدتی پيش نيز در مناظره مانندی كه با حسن 
شريعتمداری در برنامه شصت دقيقه بی بی سی داشتم به ايشان 
گفتم: خواهيم ديد كه ده سال ديگر جمهوری اسالمی همچنان 
پا برجای اس���ت و آرزومندان همچنان آرزومند! ايشان در پاسخ 

اين بيت را خواند كه:
يا وفا يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب

بود آيا كه فلك زين دو سه كاری بكند
چنان كه پيداست همين بيت حافظ نيز بيان آرزوی آرزومندان 

يا آرزومندانه است!
پرسش اصلی اين است كه:

يكم: عوامل، علل و نيز داليل ماندگاری ، استقرارو استحكام 
جمهوری اسالمی چيست و از كجاست؟

دوم: چرا مخالفان و براندازان -اپوزسيون در تمام طيف ها 
و رن���گ هايش- ب���ه مرور زمان خود برافتاده و تحليل رفته و 
همچنان بقايای آنان س���ردرگم و پريشان و بی انگيزه و بدون 

برنامه و استراتژی مانده اند؟
سوم: افق پيش روی نظام جمهوری اسالمی و نيز براندازان 
را - در آستانه كنفرانس ورشوی پمپئو!- چگونه می توان سنجيد 

و داوری كرد؟
دراين سلس���له مقاله ها تاملی در باره اين سه پرسش كه 

ارتباطی نزديك با يكديگر دارند، خواهم داشت.
گرايش دينی

گرايش دينی مردم به عنوان يك رويكرد ملی و مردمی و 
نظام حكومتی مبتنی بر واليت فقيه دو ركن ماندگاری انقالب 
و نظام بوده و هس���ت. ترديدی نيست كه در باره واليت فقيه 
ديدگاه ها و نظريه های مختلفی اظهار ش���ده است. جمعی كه 
به روش���نفكران دينی مش���هور شده اند، به زبان ها و ادبيات و 
رويكردهای متفاوت در نفی و نقد واليت فقيه س���خن گفته اند. 
حساب روشنفكران ماركسيست و يا سوسياليست و عرفی گرا كه از 
بنياد با گرايش و باور دينی ناسازگار و بلكه مخالفند، جداست. 

سخن از جدايی دين از سياست و نهاد دين از نهاد حكومت 
سكه رايج سخن و نوشته و بيانيه های همه گروه های اپوزسيون 
در رنگ های مختلف است. همزمان با نفی حكومت و حاكميت 
دينی، كوش���ش های بسياری در تضعيف گرايش دينی مردم و 
بی اعتبار كردن احكام دينی و حتی مبانی باورهای مذهبی صودت 

گرفته است.
يكی از مهمترين نقدهايی كه در باره واليت فقيه صورت 
گرفته است، تشكيك در مبانی استداللی امام خمينی در اين باره 
است. مرحوم آيت اهلل دكتر مهدی حائری يزدی- كه اينجانب 
افتخار ش���اگردی ايش���ان را در درس شرح و تفسيركتاب العقل 
اصول كافی داشتم.- در كتاب حكمت و حكومت به تفصيل و 
صريح نقد خود را مطرح كرده است. فرض را بر اين بگذاريم كه 
سخن حائری يزدی فقيه و فيلسوف گرانقدر تمام است. اما به اين 
اس���تدالل و قرينه چگونه می توان پاسخ داد. پيامبر به مصداق 
آيه : » قطعاً برای شما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی- اسوه 
حس���نه- نيكوست. « آيه 21 سوره احزاب، به تاسيس حكومت 

پرداخته است. در واقع پيامبر اسالم در سه قلمرو بسيار مهم:
1-مكتب سازی

2-ملت سازی 
3- دولت سازی

در دوران 23 ساله رسالت خويش در مكه و مدينه امور را 
سامان داد. اين كه پيامبر راهنماست و رفتار و سلوك او سرمشق 
مسلمانان ، مومنان است، حتما نمی توان معنا را منحصر در امور 
فردی و فرعی و جزئی گرفت، مثل نويسندگانی كه سنن النبی 
)ص( نوشته اند و تبعيت را مثال در پيروی از پيامبر در استفاده 
تعريف كرده اند. برخی  از عطر و مسواك زدن در هر نماز و … 
نيز به تبعيت از پيامبر در شيوه ثبات او در جنگ و شيوه تحملش 
در دشواری ها اشاره كرده اند. مهمترين سرمشقی كه می توان 
از پيامبر اسالم آموخت و از او تبعيت كرد، توجه به امور سياسی 
و اجتماعی و تشكيل حكومت است. فرض كنيم فقيه و فيلسوف 
و عارفی مثل امام خمينی بر اساس فهمی كه از اين آيه داشته 
است، نظريه واليت فقيه را به عنوان نظريه ابتكاری مطرح و بر 
اساس فهم و برداشت شخصی خويش در دروس واليت فقيه در 
نجف در جمع شاگردان خود تدريس كرده است. با همان فهم 
و رويكرد، انقالب اس���المی را رهبری كرده و به تاسيس نظام 
جمهوری اسالمی موفق شده است. فقيهان و يا اهل نقد و نظر 
می توانند، چنان فهم و رويكردی نداش���ته و حتی منتقد نظريه 
امام خمينی باشند. بديهی است كه نقد و نظر و رويكرد انتقادی 
حتما به تعميق فهم اين نظريه كمك خواهد كرد. نظريه واليت 
فقيه، وقتی به عنوان ركن و محور قانون اساسی و اداره كشور، در 
ساختار قانون اساسی تصويب شد. در واقع نوعی هماهنگی و هم 
نواختی بين مرجعيت دينی، ساختار حكومتی و شيوه اداره كشور 
برقرار شد. در چهل ساله گذشته، شاهد بوده ايم كه اين محور در 
تنگناها و بحران ها به روشنی ايفای نقش كرده و موجب ثبات 

و تداوم نظام شده است. 
فرض كنيم كه رئيس جمهوری مثل ابوالحسن بنی صدر كه 
از اختيارو مسئوليت فرماندهی كل قوا و رياست شورای انقالب 
نيز بهره ور بود، اگر واليت فقيه در كشور نبود، كشور و ملت ما 
چه سرنوشتی پيدا می كرد؟ بنی صدر فقط يكی دو گام فاصله 
داشت تا سرنوشت كشور و انقالب را به سازمان مجاهدين خلق 
واگذار كند. س���ازمانی كه بدون ترديد از روی او به عنوان پل 
پيروزی می گذشت و او را در زمان مناسب و البته با شتاب از 

صحنه به كناری می افكند.
گراي���ش دينی و واليت فقي���ه به همان درجه و اعتباری 
كه می تواند از عوامل ماندگاری نظام جمهوری اس���المی باشد. 
اين ظرفيت را داراس���ت كه موجب گريز مردم و نخبگان شود. 
اگر از موضع باال و تحكم و برتری فروشی بر مردم و به كنار 
راندن افراد و كروه ها و جمعيت ها با اين عنوان كه به واليت 
فقيه باور ندارند، عمل شد، آن چه كه می تواند موجب و دليل 
ماندگاری شود، علت ناپايداری خواهد شد و می شود و از قضا 

سركنگبين صفرا فزود.
به عبارت ديگر، دفاع از واليت فقيه و اعمال واليت فقيه 
اگر مبتنی بر نفی ديگری و اتهام و افترا و باالتر از آن بهتان 
ص���ورت گيرد موجب زوال نظام و انقالب و رويگردانی مردم از 

گرايش دينی می شود.
نكته بسيار مهمی كه می توان در تبيين گرايش دينی به 
آن توجه داشت، فهم دينی است. اگر منحنی فهم دينی و تفسير 
دينی را در اين چهل س���اله ترس���يم كنيم. با تاسف ،و حسرت 
می بينيم، كه نه تنها نسبت به منزلت و ژرفای فهم دينی و تفسير 

و تاويل عالمه طباطبايی و شهيد مطهری پيشرفتی نداشته ايم، 
بلكه شاهد توقف و بلكه باز گشت هم هستيم.

به عبارت ديگر بقای انقالب اس���المی و نظام جمهوری 
اسالمی همچنان نيازمند رويكرد و انديشه دينی از سنخ طباطبايی 

و مطهری است.
تمركز مخالفان و يا براندازان بر نفی گرايش دينی، و مشابه 
دانستن دين باوری و گرايش دينی به امری نابهنگام و خالف 
نوگرايی و يورش به مبانی باور های دينی و احكام دينی، نشانه 
روشنی ست كه آنان نيز به رغم تنوع و تفاوت هايی كه دارند، 
در اين موضوع همداستان اند، كه گرايش دينی از عوامل و داليل 

بقا و پايداری نظام جمهوری اسالمی است.
رضاشاه و پسرش محمد رضا شاه اين اندازه از جامعه خود 
شناخت داشتند كه خود را دين باور و حتی نظر كرده امام رضا 
و حضرت عباس عليهم الس���الم معرفی كنند! رضا شاه در روز 
عاش���ورا بر سرش ِگل می ماليد و با پای برهنه در دسته های 
عزاداری در ميدان توپخانه شركت می كرد. محمد رضاشاه در روز 
عاش���ورا مراسم عزاداری برگزار می كرد، و به واقع می گريست 

و يا تباكی می كرد.
اپوزسيون اكنون حسرت می خورد كه چرا محمد رضا شاه 
به ترويج دين و گرايش دينی پرداخت! به عنوان نمونه، گفته اند: 
»وقتی رضا شاه بر سر كار آمد در ايران 200 مسجد وجود داشت، 
وقتی رفت 400 مسجد بر جای گذاشت. محمد رضا شاه وقتی 

سقوط كرد در ايران 55 هزار مسجد وجود داشت.«
بديهی ست كه اين آمار قابل تشكيك جدی است، تقريبا 
همه روستاها در دوران پيش از انقالب و در عصر رضا شاه مسجد 
داش���تند. به عنوان نمونه مطابق سبك و سنت معماری ايرانی، 
وقتی بازاری و يا بازارچه ای به عنوان مركز اقتصادی- تجاری 
تاسيس می شد، مسجد و حسينيه و مدرسه علميه هم در كنار 

سرای تجار ساخته می شد.
در واقع گرايش دينی به جامعه هويت و معنا می بخشيد. 
افزون بر مس���جد تكيه و حس���ينيه و مهديه رواج داشت. در 
محله ها در خانه ها مراسم مذهبی و مجالس وعظ و جلسات 
قرائت قرآن و تفسير و نهج البالغه بر گزار می شد. در واقع 
ش���بكه ای از مس���جد و مدرسه علميه و حسينيه و مهديه و 
سرای بازرگانان كه تبديل به مراكز تبليغ و ترويج مذهبی می 
شد و هيات های مذهبی و نيز خانه ها به هم می پيوستند و 
به جامعه هويت دينی و مذهبی می بخشيدند. به نظرم يكی 
از مهمترين اركان آسيب پذيری و يا سردرگمی و بی ايندگی 
اپوزسيون اين است كه در برابر دين موضع گرفته اند، و معموال 
با لحنی تحقير آميز از دين و باور های دينی و احكام و سنت 
های مذهبی سخن می گويند. البته اين موضع گيری ها دليل 
اصلی اش عدم شناخت است. در مقدمه مينوی خرد می خوانيم 
كه : » دين فرهنگ فرهنگ ها س���ت كه سرچشمه دانايی و 
تشخيص از آن بنياد می گيرد.« گرايش دينی در ملت و كشور 
ما امری نيست كه با انقالب اسالمی پديدار شده باشد و يا با 
س���قوط نظام- آرزوی آرزومندان- از ميان برود. هويت دينی و 
شبكه اجتماعی منتج از اين شبكه در دوران شكل گيری انقالب 
اسالمی، موجب پيروزی انقالب شد. امر مهمی كه از ديد نظامی 
استراتژيستی مثل رابرت هويزر پنهان مانده بود. او باور داشت 
كه ش���بكه ارتباطی انقالب توسط كمونيست ها و با پشتيبانی 

مسكو انجام می شود.

عالمه طباطبايیدكتر شهيد بهشتیاستاد شهيد مطهری
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آمريكا
آمريكا در اين چهار دهه ای كه از عمر انقالب اسالمی و 
نظام جمهوری اسالمی می گذرد، همواره در صدد تغيير نظام بوده 
اس���ت. ممكن است گاه در ادبيات و تعارفات و لحن جمهوری 
خواه و دموكرات تفاوتی يا فاصله ای باش���د؛ اما برنامه اصلی و 
استراتژی آمريكا تقابل و تغيير رژيم بوده است. البته حادثه اشغال 
سفارت آمريكا و گروگان گيری نابخردانه 444 روزه گروگان ها، 
انگيزه، ظرفيت و موقعيت الزم را به امريكا داد تا در صدد تقابل 
به انواع شيوه ها بر آيد. تشويق عراق به حمله نظامی به ايران 
بخشی از اين ماجراست. خانم هيالری كلينتون دموكرات و جان 
مك كين جمهوری خواه هر دو، كشور و ملت ايران را به بمباران 

اتمی تهديد كردند.
گروگان گيری بهانه بود، واقعيت اين بود كه انقالب اسالمی، 
ايران را از مدار اعمال اراده و اداره آمريكا خارج كرد. شايد برای 
فه���م درجه نفوذ و اعمال اراده و تصميم گيری آمريكا در امور 
اي���ران هيچ متنی به گويايی كتاب ماموريت تهران ژنرال هايزر 
نباشد. چنان چه دسترسی به اصل مكاتبات او با وزير وقت دفاع 
آمريكا، هارولد براون و رئيس ستاد مشترك، ژنرال ديويد جونز و 
فرمانده ناتو، ژنرال الكساندر هيگ فراهم شود، می توان با دقت 
بيشتر از اداره ارتش شاه توسط آمريكا و انفعال شاه در برابر آمريكا 
سخن گفت. در واقع ما وقتی متن خاطرات و بيان ماموريت ژنرال 
رابرت هايزر- كه به گمانم می بايست تمامی عالقه مندان به 
استقالل كشور، اين كتاب را بخوانند- می خوانيم. غير از حس 
سرافكندگی و حسرت و تاسف به حال كشور و ارتش و فرماندهان 
خوار ش���ده نيروهای مسلح و شخص شاه، احساس ديگری پيدا 
نمی كنيم. بی دليل نبود كه به روايت هايزر، روزنامه پراودا چاپ 
مسكو، ژنرال هايزر را، فرماندار نظامی ايران و يا نايب السلطنه 
تفسير كرده بود. البته او نايب السلطنه ای بود كه برای سرنوشت 

سلطان تصميم می گرفت.
ژنرال هايزر بدون تشريفات گمرگی و ناشناس و با لباس غير 
نظامی با هواپيمای نظامی وارد فرودگاه مهرآباد می شود و به مقر 
خود می رود. مقامات ايران به ويژه شاه بعدا از حضور او با خبر 
می شوند. ماموريت او سی و يك روز طول كشيد. نهايتا هم با 
هواپيمای نظامی سی 130 امريكايی كه البته به رنگ هواپيماهای 
ايرانی بود و ايران را ترك كرد! دو كليد واژه بسيار مهم، در كتاب 

ماموريت تهران، هايزر وجود دارد، واژه اطاعت و واژه اراده.
هايزر به صراحت نوش���ته اس���ت: » شاه به گروه- منظور 
از گروه، فرماندهان س���ه نيرو، ربيعی و حبيب اللهی و بدره ای، 
تيمسار طوفانيان، ارتشبد قره باغی رئيس ستاد مشترك و تيمسار 
ناصر مقدم رئيس ساواك است. هايزر از اين گروه گاه به عنوان 
گروه پنج نفره و گاه شش نفره، به اضافه تيمسار ناصرمقدم نام 
می برد - گفته بود، كه به حرف های من گوش كنند، به من 
» اعتماد« داشته باشند، از من »اطاعت« كنند، او گفته بود كه 

من ژنرال آن ها هستم.«
“ The group had been told by Shah: Listen 

to him, trust him, and obey him, he is your 
general.”

General Robert E. Huyser, Misson to Teh-
ran, Andre Deutsch,1986, p. 234
همين ژنرال هايزر، كه شاه سرنوشت ارتش را به دست او داده 

بود، بعدا خود شاه در كتاب پاسخ به تاريخ جمله غريبی را از قول 
تيمسار ربيعی فرمانده نيروی هوايی ارتش شاه، روايت می كند. شاه 
نوشته است. ربيعی در محاكمه دادگاه انقالب، گفته بود: » ژنرال 

هايزر شاه را مثل موش مرده از كشور بيرون انداخت.«
)محمد رضا پهلوی، پاس���خ به تاريخ، ترجمه دكتر حسين 

ابوترابيان، ناشر مترجم، ص 367(
شاه در فصل 29 كتاب پاسخ به تاريخ به مالقات هايزر و 
سوليوان با خود اشاره می كند، نوشته است آن ها فقط می خواستند 
از روز و ساعت حركت او به خارج مطلع شوند! شاه مطلقا اشاره ای 
به فرمان اطاعت و يا ادعای هايزر مبنی بر اطاعت فرماندهان 
نيروها و ستاد ارتش از هايزر اشاره نمی كند. به همين خاطر ما 
شاهديم كه بار ها، هايزر بر سر فرماندهان نيروها فرياد می زند، 
آن ها را به كم كاری متهم می كند، از اين كه نتوانسته اند، اداره 
گمركات را بر عهده بگيرند، آن ها را شماتت می كند. كسانی كه 
از پيشرفت در دوران پهلوی سخن می گويند، كتاب هايزر را دو 
بار بخوانند تا ببينند، موسسات بسيار پر هزينه ای مثل نيروهای سه 
گانه و ستاد مشترك چه حال و روزی داشته اند و درجه توانايی 
آن ها در چه حدی بوده است. بارها ژنرال هايزر از ارتش شاه به 
عنوان ببر كاغذی ياد می كند. در يك كالم می توان گفت شاه 
ارتش را به تمام معنا خوار و زبون كرده بود. تصميم شاه مبتنی 
بر اطاعت فرماندهان نيروها از يك ژنرال استراتژيست هفت خط 
و متخصص طراحی كودتا، بر مبنای كدام قانون و عقالنيت و 
مش���ورتی صورت گرفته بود؟ وقتی ژنرال هايزر به سخنان امام 
خمينی در بهش���ت زهرا، در 12 بهمن استناد می كند، كه امام 
خطاب به ارتش گفته بود: » آقای ارتشبد آيا نمی خواهيد مستقل 
باشيد؟ آقای سرلشكر آيا نمی خواهيد مستقل باشيد؟ آيا می خواهيد 
صرفا نوكر باشيد؟« هايزر اضافه می كند كه آيت اهلل خمينی به 
نيروهای مسلح توصيه كرد كه به آغوش باز مردم باز گردند و 

تسليم دستورات خارجی نشوند. ) هايزر، ص 256(
شما نفسی تازه می كنيد.

به نظرم يكی از مهمترين عوامل ماندگاری و دوام انقالب 
در اين چهل ساله همين است. كشور و ملتی كه از مدار اعمال 
اراده آمريكا خارج ش���د، بر دوام می ماند، كش���ور و ملتی كه 
می پذيرد تحت سيطره و اداره امريكا به سر ببرد، موقعيتی شكننده 

خواهد داشت.
اپوزس���يون انقالب اسالمی، به ويژه بخش راستش كه به 
امريكا دلبس���ته است و در اين دوره شيدای ترامپ و بولتون و 
پومپئوست، در واقع طناب دار خود را می بافد، چنان كه محمد 

رضا پهلوی با سرافكندگی تاريخی چنان طنابی را بافت. 
خود بس���ندگی و استقالل جمهوری اسالمی موجب بقای 
او می ش���ود و وابستگی اپوزسيون- ش���كل مسلحانه اش به 
س���رويس های اطالعاتی آمريكا و اس���رائيل و عربی- و شكل 
سياسی اش كه آشكارا به ترامپ دخيل بسته اند، موجب سرخوردگی 

و بی آيندگی و نوميدی!
كوتاهی در شناخت عصر پهلوی

در اين چهل سالی كه گذشت! نهادهای پژوهشی و تبليغاتی 
و البته دانشگاهی در ايران، در باره شناخت دقيق و جامع عصر 
پهلوی اول و دوم، با اندكی احتياط می توان گفت كه كار درجه 
اولی انجام نداده اند*. اگر نبود انتش���ارات خاطرات علم، سلسله 
مصاحبه های موفق حسين دهباشی با شخصيت های سياسی و 

نظامی و اداری عصر پهلوی و نيز مصاحبه های علی ليمونادی 
در برنامه كوچ ايرانيان- البته اين مصاحبه ها در واقع با انگيزه و 
رويكرد نقد و هتك انقالب و نظام جمهوری اسالمی انجام شده 
است.- اما چه كسی بهتر از اميراصالن افشار رئيس تشريفات دربار 
می توانست به ما با صراحت و صميميت بگويد: شاه بر اساس 
نظر و رای سفير آمريكا تصميم می گرفت كه مثال ازهاری رئيس 
دولت نظامی باشد و از انتخاب خودش كه غالمعلی اويسی بود، 
كوتاه آمد . يا شاه براساس نظر سفير آمريكا برنامه سفر خود را 
به خارج تنظيم كرد. اين نكته را ش���اه در كتاب پاسخ به تاريخ 
روايت كرده است. افزون بر آن خاطرات و مقاالت و كتاب هايی 
است كه ژنرال هايزر، سوليوان، سايروس ونس، الكساندر هيگ، 
آنتونی پارس���ونز، كارتر و ژيسكاردستن و ديگران نوشته اند، اين 
كتاب ها به ويژه بين سطورش، اطالعات بسيار مهمی در باره 

نظام شاه و سقوط شاه به ما می دهد.
دو قلمرو بس���يار مهم در اين چهل ساله همچنان بكر و 
ناشناخته مانده است، يكم: می بايست اسناد جمهوری اسالمی از 
طرف وزارت اطالعات، خارجه و ارتش و همين طور سازمان هايی 
كه مستشاران آمريكايی نقش راهبردی در اداره آن ها داشته اند، 
منتشر می شد. به عنوان نمونه شاهد بوديم كه انتشار گفتگوی 
كوتاه تلفنی ش���اه با علی امينی، چه اهميت تاريخی درجه اولی 
در ش���ناخت شخصيت و روحيه شاه داشت. شاه در آن مصاحبه 
ب���ا لحنی اندوهگين به سياس���تمدار هفت خط مارخورده افعی 
ش���ده ای مثل امينی! می گويد، مثل پيرزنا شده ايم. داريم آب 
می شيم! امينی هم پاسخ می دهد: بله قربان همينطورست! و يا 
انتشار كتاب: مثل برف آب می شويم! كه مذاكرات جلسه های 

فرماندهان نظامی بود.
دوم: می بايست پژوهشگرانی به عنوان رساله دكترا به آرشيو 
ملی كشورهای آمريكا و انگلستان و فرانسه و روسيه دسترسی 
پيدا می كردند و با دقت و شكيبايی اسناد در اختيار اين كشورها 

را بررسی می كردند.
نس���ل های نو از كجا بايستی بدانند كه ماهيت و اركان 
اداره دوران پهلوی بر چه بنيادهايی اس���توار بوده است؟ اگر اين 
امر يعنی شناخت عصر پهلوی با دقت تاريخی و پژوهشی انجام 
شده بود و به ناسزا اكتفا نمی شد، حتما اين معادله با تبليغ و 
تكرار در ذهن برخی مطرح نمی شد و يا باور نمی شد كه: عصر 
پهلوی بهشت آبادانی و پيشرفت و آزادی بوده است و مردم ايران 
قدر ناشناس���انه عليه آن نظام شوريدند و آن را بر انداختند. اين 
حكمت امير مومنان شايس���ته انديشه و تامل است كه: » مردم 
به دليل نادانی امری نسبت به آن دشمنی می ورزند،« يعنی اگر 
معرفت الزم را داشته باشند، بسياری از دشمنی ها و يا دوستی ها 

موضوعا منتفی می شود.
هيچ!

در صبحگاه دوازدهم بهمن ماه، هنگامی كه امام خمينی رهبر 
انقالب ، بنيانگذار نظام جمهوری اسالمی، در حالی كه از پنجره 
كوچك هواپيمای اير فرانس به آسمان و افق ايران نگاه می كرد. 
و در سيما و نگاهش تبسم و آرامش موج می زد، خبرنگاری از 
ايشان پرسيد: اكنون كه بعد از سال ها به ايران باز می گرديد 

چه احساسی داريد؟ امام پاسخ می دهد: هيچی!
صدايش آرام و تبسمی هم در سيمايش پديدارست.

اين گفتگوی كوتاه توسط مرحوم حبيب اهلل عسكر اوالدی 

* البته جناب مهاجرانی كتاب مستند ظهور و سقوط سلطنت پهلوی كه شامل مجموعه مصاحبه با ارتشبد حسين فردوست يكی از نزديك ترين افراد به شاه است و توسط انتشارات اطالعات منتشر 
شده را از قلم انداخته اند. اين اثر به قدری مستند و گوياست كه به جعبه سياه » سلطنت پهلوی« شهرت يافت. )اطالعات(

تيمسار ارتشبد عباس قره باغی
فرمانده كل ارتش

اميراصالن افشار
مديركل دربار

اسداله علم 
نخست وزير

علی امينی
نخست وزير

اردشير زاهدی
وزير خارجه ايران
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روايت متفاوتی دارد، ايش���ان كه جزو همراهان امام و در همان 
پرواز بوده اند. گفته اند: خبرنگار پرسيد، شما كه امروز قدرتمندترين 
شخصيت ايران هستيد، از بازگشت به ايران چه احساسی داريد؟ 

امام پاسخ می دهند هيچ!
در اين چهل س���ال گذش���ته، همين گفتگو و پاسخ هيچ، 
مضمونی در دس���ت مخالفان جمهوری اسالمی و انقالب از هر 
طيف و گروه و دس���ته ای با هويت های مختلف و رنگ های 
متفاوت شده است كه: ببينيد، اصال احساس ندارد! ببينيد اصال 
م���ردم ايران را به هيچ می انگارد! برخی نيز به اين هيچ، هيچ 

بزرگ عنوان داده اند. 
بسيار خوب! واقعا اين پاسخ در آن شرايط ويژه و موقعيت 
استثنايی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ مخاطب اين 
»هيچ « كيست؟ تفسير امام از اين » هيچ « چه می تواند باشد؟ 
آيا برای شناخت و تفسير و تاويل اين هيچ می توانيم، شخصيت 
فكری و فلسفی و عرفانی و اخالقی و انقالبی و دينی امام را 
ناديده بگيريم و صرفا بر همين واژه هيچ تاكيد كنيم؟ آيا می توانيم 
به تمام سخنان او در همان روز 12 بهمن در بهشت زهرا چشم 
ببنديم و از »هيچ « يك گفتمان برای همه تاريخ زندگی امام و 

انقالب و جمهوری اسالمی بسازيم!؟
چند نكته درباره » هيچ« :

يكم: امام خمينی به عنوان يك فيلس���وِف عارف و استاد 
اخالق و رهبر انقالب، وقتی می گويد: هيچ! به اصطالح بايسته 
يا شايسته است اين هيچ را در همان چارچوب گفتار و انديشه 
و باور او بسنجيم. امام خمينی در 27 سالگی نقد و تفسيری بر 
كتاب فصوص ابن عربی نوشته اند، آن شرح و تفسير از هر نظر 
در شناخت امام می تواند متن تعيين كننده ای به حساب آيد. هم 
از حيث معنا و محتوا و نيز از جهت صورت و خط نسخ متن و 
خط نستعليق شرح كه در حاشيه نوشته شده است. آن خط ممتاز 
و شيوه آرايه بندی صفحات نشانی از يك روح سامان يافته و 
منضبط است. وقتی شرح را می خوانيم. در می يابيم كه امام در 
آن مرحله و دهه عمر خويش به چه اوج و پروازی رسيده بوده 
است. در واقع نمی توان سخن و سلوك امام را از موقعيت انديشه 

و باور عرفانی و فلسفی او جدا كرد.
دوم: مخاطب امام در بيان واژه هيچ مردم نبودند، خودش و 
احساس خودش بود. يعنی من در برابر مردم هيچم. خود را به 
حساب نمی آورم. نه اين كه مردم هيچ اند و برای آنان ارزش 

و اعتباری قائل نيستم.
سوم: امام خمينی در سخنرانی بهشت زهرا، بيشترين احترام 
و اعتبار و ارزش را برای ملت ايران قائل ش���دند. وقتی هم كه 
از موضع قدرت گفتند: » من توی دهن اين دولت می زنم! «  
بی درنگ اشاره و اضافه كردند كه اين توانايی را به دليل اين كه 
مردم ايشان را قبول دارند يافته اند. عاطفه و احساس خود را هم 

نسبت به رنج ها و آالم مردم و شهيدان انقالب بيان كردند.
چهارم: هيچ در فرهنگ عرفانی و فلسفی و ادبی ما به معنای 
عدم نيست! به مفهوم نحوه ای نگاه به خود است. مثال قطره 
وقتی كه به دريا می پيوندد، هيچ می شود. اما از سوی ديگر دريا 

می شود و ای بسا گوهری يگانه. سعدی سروده است:
يكی قطره باران ز ابری چكيد

خجل شد چو پهنای دريا بديد
كه جايی كه درياست من كيستم؟

گر او هست حقا كه من نيستم
چو خود را به چشم حقارت بديد

صدف در كنارش به جان پروريد

امام خمينی خود را در برابر دريای حضور مردم هيچ خواند. 
ساعتی پس از اين كالم، او شاهد حضور دريای مردم بود. كدام 
حضور را در تاريخ ايران بيش از حضور مردم در اس���تقبال امام 
در روز 12 بهمن 1357و در بدرقه پيكر او در 15 خرداد 1368 
شاهد بوده ايم؟ همان داستان قطره و دريا و گوهر يگانه ای كه 

از دريا ارزش و اعتبار گرفت.
پنجم: نسل ما به چشم خود ديد، خدايگان شاهنشاه آريامهر 
بزرگ ارتش���داران! كه خود را همه چيز می دانست و نامش در 
كنار نام خدا و ميهن قرار می گرفت، چگونه به مفهوم حقيقی 
كلمه هيچ شده بود، وقتی كشور را تحويل ژنرال هايزر آمريكايی 
داده بود و از فرماندهان ارتش خواسته بود كه : به ژنرال هايزر 
گوش كنند. به او اعتماد داشته باشند، از او اطاعت كنند، گفته 
بود: هايزر ژنرال شماس���ت! هيج به مفهوم واقعی و سياس���ی و 
اجتماعی همين موقعيتی بود كه شاه داشت و موقعيتی كه برای 
ارتش س���اخته بود. هيچ امام خمينی سرچشمه بقا و اعتبار بود. 
هيچی خواستنی! و دست نايافتنی، نه هيچی سطحی و خاك مال 
ش���ده و بی اعتبار. هيچ بودن قطره ای كه به دريا می پيوندد، 
نه هيچ بودن ذره ای غبار كه در برهوت وابستگی به آمريكا و 

سقوط تاريخی محو شد.
استقالل

ب���دون ترديد يكی از مهمترين مش���خصه های حكومت 
محمدرضا شاه وابستگی و اتكا او به آمريكا بود. بديهی ست وقتی 
او با تكيه به كودتای 1332 كه با عنوان عمليات آژاكس توسط 
آمريكا و انگلس���تان سازماندهی شد، به كشور بازگشت، هميشه 
مديون اين دو كشور باقی ماند. به عبارت ديگر نمی توانست بدون 
مشورت و البته اخذ دستور از سفيران آمريكا و انگليس عمل كند. 
شاهدی تازه همين روزها از راه رسيد. خانم فرح ديبا در مصاحبه 
با راديو فردا، به اين نكته اشاره كرده اند، كه خروج شاه از ايران 

با تصميم سفير آمريكا و انگلستان بوده است:
» البت���ه بعضی از نظاميان و بعضی ها نمی خواس���تند كه 
اعليحض���رت بروند، ولی خب اعليحضرت اين تصميم را گرفته 
بودند. بيشتر از هر كسی -البته اين ربطی به تصميم اعليحضرت 
ندارد، سفير آمريكا و سفير انگليس همين جور منتظر بودند كه 
كی ايش���ان می روند، موقعی كه اعالم كردند ممكن است برای 

مدتی از ايران بروند بيرون.«
قراين ديگر و بلكه متعددی وجود دارد كه شاه با تصميم 
آمريكا و انگليس سياست های خود را تنظيم می كرد. وقتی شاه 
با ش���ادروان دكتر غالمحسين صديقی ) 1371-1284( صحبت 
كرد، كه مس���ئوليت نخست وزيری را بپذيرد. دكتر صديقی كه 
موجه ترين چهره ملی بعد از مصدق در تاريخ معاصر ايران است. 
ش���رطش اين بود كه شاه در كشور باقی بماند، شاه به صديقی 
می گويد: »  نظر س���فير امريكا و انگليس اين است كه كشور 
را ترك كند.« صديقی می گويد :» غلط می كنند كه در امور 
داخلی ايران دخالت می كنند.« س���خن صديقی سخنی متين و 
محكم اس���ت. اما شاهی كه اوال در حكومت 37 ساله اش هر 
وقت ش���رايط كشور بحرانی شده است، ميل به گريز از بحران 
و ايران در او قوت پيدا می كرده است. و افزون بر آن از سال 
1332، دولت و قدرت او متكی بر امريكا و انگليس بوده است 
چگونه می توانس���ت، مخالفت كند؟ اردشير زاهدی اين نظر را 
داش���ته است كه شاه بماند و سفرای آمريكا و انگليس را اخراج 
و هايزر را زندانی كند! بهانه برای بازداش���ت هايزر وجود داشت. 
او بدون تشريفات گمركی و مخفيانه وارد ايران شده بود، منتها 
اردشير زاهدی توجه ندارد وقتی شاه ژنرال هايزر را بر ارتش ايران 

و فرماندهان نيروها و ستاد مشترك ارتش حاكم می كند و به 
فرماندهان نيروها می گويد: » به هايزر اعتماد كنيد، از او اطاعت 
كنيد، او ژنرال شماست!« شاه چگونه می توانست به توصيه داماد 

و فرزند مجری كودتای 32 توجه كند؟
در حقيقت شاه با نگاه به امريكا سياست های ملی و منطقه ای 
خود را سامان می داد. مثال چون سياست درهای باز و توجه به 
دموكراسی با پيروزی جيمی كارتر در امريكا و جهان مطرح شد، 
شاه هم به همين سياست پيوست كه البته: آب جوی كه نه بلكه 

دريای ملت جوشيد و غالم ببرد!
درست همان تكيه گاه او، مركز مخاطره برای او شد، خطر 

در پناهگاه!
شاخه را مرغ چه داند كه قفس خواهد شد؟

داريوش همايون معتقداست: » شاه از شهريور 1357 تسليم 
شد. خودش را باخت و كشور را رها كرد. گمان می كردآمريكا و 
انگليس می خواهند رژيم را تغيير بدهند و او خود پيش قدم شد. 

كه اسباب شرمندگی همه ماست.«
به گمانم اين تسليم شدن از همان كودتای 32 آغاز شده بود. 
چنان كه آغاز مجدد حكومت شاه نمی توانست به تصميم گيری 

مستقل و آزاد شاه از آمريكا و انگليس منجر شود.
انقالب اس���المی در اين عمر چهل ساله خود، همواره با 
آمريكا در تقابل بوده است.- كه البته هيچ ضرورتی به اين همه 
شدت و حدت تقابل وجود نداشته است!� مأموريت اصلی ژنرال 
هايزر سامان دادن كودتا توسط ارتش در ايران بود. برژينسكی در 
تمام تماس هايش با هايزر بر كودتا تاكيد می كند. سياست كودتا 
شكست خورد. مرحوم مهندس بازرگان و شهيد دكتر بهشتی كه 
در تماس با ارتشبد قره باغی و ناصر مقدم رئيس ساواك بودند، 

در شكست سياست كودتای هايزر نقش درجه اول داشتند. 
حمايت آمريكا از صدام حسين و تشويق صدام به حمله به 
ايران و بعدا تشويق صدام به اشغال كويت و پس از آن اشغال 
عراق و افغانستان توسط امريكا، موجب شد كه امريكا حضور بسيار 
سنگين نظامی و سياسی در منطقه خاورميانه داشته باشد. امريكا از 
آغاز انقالب ، ايران را مزاحم اعمال سياست های منطقه ای خود 
می دانست. آمريكا عادت داشت كه سياست هايش بدون مقاومت 
در منطقه اجرا ش���ود، مثال به شاه بگويد: برو! و سفير سوليوان 
به ساعتش نگاه كند تا شاه زمان و ساعت رفتن را بگويد. شاه 
هم اطاعت كند. امريكا تصميم گرفت تا وليعهد اردن ش���اهزاده 
حس���ن بن طالل را كه 34 سال وليعهد اردن بود، از 1965 تا 
1999 بركنار كند و وليعهد تازه منصوب كند! ش���اهزاده حسن 
را در كنفرانس گفتگوی اديان كه توس���ط واتيكان در رم برگزار 
شده بود، ديدم، به صراحت گفت: آمريكايی ها از من خواستند، 
سياس���ت ها و تصميمات آن ها را در اردن انجام دهم تا ش���اه 
بش���وم نپذيرفتم، مرا از واليتعهدی بر كنار كردند. همين آمريكا 
كه می گويد: حكومت عربستان اگر حمايت آمريكا نباشد، ظرف 
يك هفته سقوط می كند. همين آمريكا كه می خواست، سوريه 
را تجزيه كند و حكومت سوريه را براندازد، می خواست عراق را 
تجزيه كند. می خواس���ت لبنان را وارد جنگ خانگی و طائفه ای 
كند، می خواست داعش را سی چهل سالی در منطقه زنده نگهدارد. 
تمامی اين سياست ها با نقش محوری ايران شكست خورد. يك 
طرف نظامی است كه اگر امريكا حمايت نكند، ظرف يك هفته 
فرو می پاش���د و سوی ديگر نظامی است كه چهل سال است 
آمريكا می خواهد آن نظام را براندازد و آن نظام پايدار و مقتدر 
باقيمانده اس���ت. رمز بقا و تداوم استقالل است. و رمز فروپاشی 

نظام شاه وابستگی و اطاعت از آمريكا.

غالمحسين صديقی
پيشنهاد نخست وزيری را نپذيرفت

ارتشبد غالمرضا ازهاری
نخست وزير

داريوش همايون
وزير اطالعات و جهانگردی

ژنرال هايزر 
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سال با انقالب

 قوانين و مقررات
- تصويب اصل پنجاهم قانون اساس���ي جمهوري اسالمي 
اي���ران در آذرم���اه 1358 به عنوان مترقي ترين اقدام در زمينه 

حفاظت از محيط زيست.
- تدوين و تصويب و ابالغ سياست هاي كلي محيط زيست 

از سوی مقام معظم رهبری.
- تدوين، تصويب و ابالغ قوانين زيس���ت محيطی شامل: 
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ، قانون مديريت پسماندها،  
اصالح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و اصالح قانون 
ش���كار و صيد، قانون تجميع عوارض، قانون از رده خارج كردن 
خودروهاي فرس���وده و برقراري معاين���ه فني براي خودورهاي 
توليدي داخل كش���ور و ممنوعيت توليد موتورسيكلت دو زمانه، 
قانون ايمني زيستي جمهوری اسالمی ايران و قوانين كنوانسيون 

ميناماتا درباره جيوه.
توانمند سازی ساختار محيط زيست كشور

- توانمند سازی ساختار محيط زيستی كشور شامل: اصالح 
س���اختار و برگزاری جلسات شوراي عالي حفاظت محيط زيست 
به عنوان ش���ورايي فرابخشي در عالي ترين سطوح سياستگذاري 
كش���ور، تأسيس پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار، ايجاد 
و راه اندازي يگان حفاظت محيط زيس���ت و راه اندازی صندوق 
ملی محيط زيست برای گسترش نظام هاي مالي و اقتصادي در 

حوزه محيط زيست.
- تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتی سازمان با عضويت مديران 
ارشد سازمان به منظورسياست گذاری، ارزيابی و نظارت راهبردی 
در حوزه های مرتبط با وظايف سازمان در سند اقتصاد مقاومتی، 

توسعه و اشتغال.
آموزش و فرهنگسازی همگاني محيط زيست

- اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگسازی همگانی شامل: 
اعطاي جايزه ملي محيط زيس���ت به اشخاص حقيقي، حقوقي 
و س���ازمان هاي مردم نهاد به صورت ساالنه، برگزاری جشنواره 
بين المللی فيلم سبز، برگزاي نمايشگاه هاي بين المللي محيط زيست 

با هدف اشاعه فرهنگ زيست محيطي.
- تدوين و چاپ كتب تخصصی محيط زيست و اطلس های 

تنوع زيستی.
مقابله با پديده ريزگردها و كنترل آلودگی هوا

- ارتقاي كيفيت س���وخت با حذف سرب از بنزين در كل 
كشور با همكاري وزارت نفت و ارتقای كيفيت سوخت با بنزين 

و گازوييل استاندارد يورو 4.
- فعال س���ازی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با مصوبه 

شورای عالی حفاظت محيط زيست.
- تهي���ه طرح تكميل ش���بكه پايش در بخش ش���رقی 
كش���ور به منظور تكميل ش���بكه ملی پايش گرد و غبار در دو 
اندازه PM10و PM2.5به منظور ارزيابی آلودگی گرد و غبار و 

اعالم هشدارهای سالمتی.

حفاظت از تنوع زيستی و تاالب ها
- اج���راي پروژه هاي بي���ن المللي حفاظت از يوز پلنگ 
آس���يايي، زاگرس، راپمي، تنوع زيستي و.... در قالب برنامه هاي 

.UNEP توسعه زيست محيطي
- ايج���اد بانك ژن جان���وري و گياهي به منظور حفظ و 

نگهداري ذخاير ژنتيكي كشور به عنوان سرمايه هاي ملي.
- اجرای برنامه مديريت زيست بومی تاالبها و رودخانه های 
در معرض خطر و احياء تاالب های كشور شامل: تدوين و اجرای 
برنامه های مديريت زيس���ت بومی در سطح ملی و منطقه ای، 
پيگيری تخصيص حقابه زيس���ت محيطی تاالبها، تدوين برنامه 
مديريت جامع تاالب ها، تهيه نقش���ه هاي زون بندي و تعيين 
پهنه هاي با حساسيت زياد و احياء تاالب بين المللی هورالعظيم.

- تعيين و تصويب و ابالغ حقابه های زيس���ت محيطی 
تاالب ها و دشت های ايران با همكاری وزارت نيرو.

-  انجام مكاتبات و نشست های متعدد با وزارت نيرو برای 
اصالح مديريت و حكمرانی آب در كش���ور در چارچوب ضرورت 
تخصي���ص و تامين حقابه تاالب ها از محل صرفه جويی آب 
كش���اورزی با اولويت استان خوزستان برای احيای تاالب های 

استان.
- تشكيل ستاد ملي اجرايي مديريت درياچه اروميه با رياست 

معاون اول رئيس جمهوری و دبيري سازمان.
اقتصاد سبز و توسعه پايدار

- شناسايی و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی دوستدار محيط زيست 
در چارچوب برند سازی صنايع سبز .

- استقرار نظام مديريت سبز در23 دستگاه اجرايي كشورو 
رتبه بندی دستگاه ها در شاخص مديريت سبز .

ديپلماسی محيط زيست
-  الحاق به كنوانسيون ها و پروتكل های بين المللی شامل: 
الح���اق به پروتكل لندن در زمينه جلوگيري از دفع مواد زائد و 
ساير مواد به دريا و الحاق به پروتكل مونترال با هدف حفاظت از 
اليه ازون، الحاق كشور به پروتكل حفاطت از تنوع زيستی، دريای 

محيط زيست از جمله بخش های پر حاشيه كشور در دهه های اخير بوده است كه عالوه بر آزار هموطنان اقليم كشور را هم دستخوش تغييراتی كرده است.
دكتر عيس�ی كالنتری، معاون رئيس جمهوری و رئيس س�ازمان محيط زيس�ت در گفتگو با اطالعات درباره عملكرد اين سازمان در 40 سال اخير  گفت: بر خالف ساير 
دستگاه ها كه عملكرد خودشان را طی اين چهار دهه داشته اند، يگانه  بخشی كه در آن نه فقط وضع بهبود نيافت بلكه قربانی توسعه شد، محيط زيست است. من به عنوان 

رئيس سازمان محيط زيست نمی توانم از عملكرد محيط زيست كشور دفاع موثری كنم.
 با اين حال اهم اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست كه پس از انقالب اسالمی انجام شده به شرح زير است:

دکترکالنتری در گفتگو بااطالعات :

محيط زیست، قربانی
توسعه نامتوازن و ناپایدار  

شده است

* در طول 4دهه گذشته عمر متوسط 
ایرانی ها 20 سال اضافه شده

و بی سوادی در حال محو شدن است
* در طول تاریخ این كشور

هيچ نسلی به اندازه نسل فعلی
محيط زیست و منابع ایران را  تخریب 

نكرده است
* توليد ناخالص داخلی كشورمان 

در حالی5000 دالر است كه به اندازه 
كشوری كه توليد ناخالص داخلی

 50 هزار دالر دارد، زباله توليد می كنيم
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خزر )كنوانس���يون تهران( و الحاق كشور به پروتكل كنوانسيون 
پيشگيری از آلودگی های دريايی ناشی از تخليه و تصويب الحاق 
جمهوري اسالمي ايران به بسياري از كنوانسيون ها و پروتكل هاي 

بين المللي ديگر.
- گسترش ديپلماسی محيط زيست با انتخاب ايران به عنوان 
نايب رئيس سومين مجمع محيط زيست ملل متحد در نايروبی.

انعقاد تفاهمنامه های همكاری 
- انعقاد تفاهمنامه های محيط زيستی برای ارتقای حفاظت 
و صيانت از محيط زيست شامل: قوه قضائيه، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت بهداش����ت، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مس����لح، س����ازمان برنامه و بودجه، استانداران، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور، بانك مركزی، بانك تجارت، 
بانك صادرات، اتاق بازرگانی ايران، شهرداری تهران، سازمان مناطق 

آزاد و سازمان نظام مهندسی منابع طبيعی و كشاورزی كشور.
دكتر كالنتری همچنين درباره برنامه و راهبرد سازمان گفت: 
يك سري وظايف سازماني داريم، يك سري هم برنامه هاي دولت 
است. ما موظف هستيم از صنايع آالينده جلوگيري كنيم، نه اين 
كه توانش را نداشته باشيم اما وقتي وارد عمليات مي شويم كارمان 
متوقف مي شود .مثاًل وقتي مي خواهيم اقدام به مقابله با آاليندگي 
يك پااليشگاه كنيم، متهم می شويم به تعطيل كردن پااليشگاه 
و اين كه مردم بدون بنزين بمانند . يا نيروگاه شهيد رجايي در 
قزوين كه يكي از متهمان آلودگي هواي تهران و كرج است. در 
روزهايي كه اين نيروگاه با مازوت كار مي كند هواي دو شهر كرج 
و تهران به ناسالم تبديل مي  شود. وقتي آاليندگي هواي تهران 
مثاًل به 105 مي رس���د 20 واحد از اين آلودگي ناشي از فعاليت 

نيروگاه شهيد رجايي است.
به اين ترتيب زورمان به كارخانه آسفالت و سيمان و امثال 
اينها مي رس���د، اما وقتي به آاليندگان بزرگ كه مي رسيم گير 
مي كنيم. به اين ترتيب يك چالش ما اين اس���ت كه به داليل 
استراتژيك فقط بخش كمي از قانون را مي توانيم اجرا كنيم. اگر 
بخواهيم قانون را به درستي اجرا كنيم از مجلس گرفته تا دولت و 

دادگاه ها مانع كار مي شوند، پس ناچاريم چشم پوشي كنيم.
معاون رئيس جمهوري خاطرنشان مي كند: يك سري وظايف 
ج���اري مانند پايش ها، حفاظت از مناطق چهار گانه، حفظ جرم 
پالس���ما و حفاظت از تاالب را هم داريم كه در اين بخش ها 
هم با چالش مواجهيم. وقتي مي خواهم از تاالب ها حفاظت كنيم 
وزارت نيرو مي گويد وقتي براي اصفهان آب خوردن ندارم چگونه 
ب���ه تاالب ها آب بدهم؟ حتي اگر آبي هم بدهند نمي توانيم اين 

آب را از دست كشاورزان سالم به تاالب برسانيم.
وي در بخش ديگري از اين گفتگو خاطرنش���ان مي كند: 
آقاي رئيس جمهوري بر چهار محور پسماندها، هواي كالنشهرها، 
تاالب ها و گردوغبار تأكيد دارند و در اين زمينه با فش���ارهايي 

كه سازمان حفاظت محيط زيست وارد كرده است، وزارت نفت 
كيفيت سوخت را ارتقا داده است و تا حدودي جواب گرفته ايم. 
در اين زمينه از شهرداري به ويژه معاون حمل ونقل بايد تشكر 
 كنم كه امسال با همكاري راهنمايي و رانندگي به جد جلو ورود 
كاميون هاي آلوده كننده به شهر تهران را گرفتند و مي بينيم كه 

امسال تاكنون تعطيلي بابت آلودگي نداشتيم.
همچنين فشاري كه براي معاينه فني آورديم به همراه افزايش 
بارندگي باعث ش���د گرچه هواي ناسالم داشتيم، اما ناسالم براي 
همه اقش���ار كه منجر به تعطيلي شهر شود را نداشتيم. آلودگي 
برخي روزها هم مربوط به زماني است كه نيروگاه شهيد رجايي 

با مازوت كار مي كرده است.
اقدام ديگر ما، مشخص كردن حقابه 60 درصد تاالب هاست؛ 
گرچه مش���كل وزارت نيرو را هم در كمبود آب درك مي كنيم. 
درباره پس���ماند هم چون مجلس اعتبار پيشنهاد شده براي آن 
را به جای ديگر اختصاص داد ، تماش���اچي هستيم و كار جدي 
نتوانستيم بكنيم. شهرداري ها هم چون اوضاع مالي شان خيلي بد 

است، نتوانسته اندكار خاصي براي پسماند بكنند.
معاون رئيس جمهوري خاطرنش���ان می كند: محيط زيست 
قرباني توسعه نامتوازن و ناپايدار كشور شده است. وقتي نمي توانيم 
قانون اس���تراتژي توسعه محيط زيست را در دولت و مجلس به 

تصويب برسانيم، كشور قرباني توسعه مي شود.
البته در ساير بخش ها اقدامات ارزنده ای انجام شده است. 
از جمله عمر متوسط ايرانی ها بيست سال اضافه شده و بی سوادی 
در حال محو شدن است. نيروی انسانی نسبتاً متخصص در كشور 
فراوان و وضع ارتباطات و زيربناهای كشور بهبود پيدا كرده است. 
صنايع كش���ور، برق و گاز كشور، پيشرفت داشته و بيش از 90 

درصد مردم كشور از گاز برخوردارند. تقريباً همه مردم كشور از 
آب آشاميدنی برخوردارند ، اما متاسفانه در بخش محيط زيست 
عملكرد مناسبی نداشته ايم و هموطنان هم اقدام مثبتی نداشته اند، 
به طوری كه در طول تاريخ اين كشور، هيچ نسلی به اندازه نسل 

فعلی محيط زيست و منابع ايران تخريب نكرده است.
اكن���ون ب���رای هر 10 هزار ايرانی كمت���ر از يك نفر در 
محيط زيست شاغل هستند. اين تعداد قطعا به تنهايی نمی تواند 
محيط زيست كشور را حفظ كنند و الزم است همه مردم پاسدار 

محيط زيست كشور باشند.
 اكنون 5000 دالر توليد ناخالص داخلی كش���ورمان است 
اما به اندازه كشوری كه 50 هزار دالر توليد ناخالص داخلی دارد، 

زباله توليد می كنيم.
البته در اين دولت پيشرفت هايی هم در بخش محيط زيست 
داشته ايم.از جمله اينكه امروزه هر نوع توسعه ای از جمله ساخت 
جاده و راه اندازی صنعت حتما بايد پيوست محيط زيستی داشته 
باش���ند. همچنين در حوضه آبريز درياچه اروميه طی چند سال 
گذشته از تكميل شدن چهار سد نيمه تمام جلوگيری شد. اگر 
اين سدها ساخته می شد يك ميليارد مترمكعب ظرفيت داشت و 

ورودی درياچه را كم می كرد.
حقابه تاالب ها را تقريباً مشخص كرده ايم. امروز وزارت نيرو 
موظف است هنگام تخصيص آب تخصيص حقابه محيط زيست را 
هم در فرمول های خودش بگنجاند. پيش از اين حقابه محيط زيست 
اصال در حقابه های وزارت نيرو وجود نداش���ت و زمانی حقابه به 
محيط زيست می رسيد كه سدها سرريز می شدند و منت حقابه 

هم بر گردن ما می گذاشتند.
* گفتگو از : محمد داود بيگی
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* سازمان تأمين اجتماعي در 40 سال گذشته چقدر 
پيش�رفت كرده و چه دس�تاوردهايي براي مردم داش�ته 

است؟
تمام تالش نظام و مجموعه تأمين اجتماعي اين بوده كه در 
طول 40 س����ال گذشته، احساس امنيت اجتماعي را به طرف هاي 
خود و ش����ركاي اجتماعي اش منتقل كند. اعداد و ارقام جاي خود 
مي تواند ارزش داشته باشد، اما اتفاق مهم اين است كه توانستيم 
حس امنيت اجتماعي را به مردم منتقل كنيم. بايد توجه داش����ت 
كه ديدن نيروي امنيتي با احساس امنيت متفاوت است. يعني اگر 
شما در خيابان نيروي امنيتي ببينيد ممكن است نه تنها احساس 
امنيت نكنيد بلكه نگران هم بش����ويد، اما احس����اس امنيت براي 

مردم مهم است.
اكنون نياز به داشتن يك سيستم پشتيبان براي حمايت از 
نيروي كار و مولد در برابر حوادث و مش����كالت پيش بيني نشده 
نهادينه ش����ده اس����ت، زيرا ممكن است فردي در طول خدمتش، 
دچار بيماري و حادثه نشود و زايمان نداشته باشد، ولي پا به سن 
مي گذارد، پس برخي از مشكالت موجود در محيط كسب و كار 
اجباري است. وجود يك سيستم پشتيبان قوي با ابعاد بزرگ الزم 
اس����ت   تمام تمركز نيروي كار روي محور كارآفريني، اشتغال و 

توليد بچرخد.
نهادهاي نظارتي هم روي ما تمركز كامل دارند و معتقدند 
ما بايد پاي كار باش����يم تا مشكلي براي اقشار جامعه بيمه شده 
پيش نيايد. مردم هم به محض اين كه قصور و كوتاهي ببينند، 
پيگيري مي كنند كه خود نوعي نظارت محسوب مي شود.بايد گفت 
خدمات سازمان تامين اجتماعي با امنيت ملي پيوند خورده است 
و اگر   خداي نكرده نتوانيم حقوق مستمري بگيران خود را تأمين 
كنيم كه با خانواده هايشان حدود 6 ميليون نفر مي شوند، مسلمًا 
امنيت ملي به خطر مي افتد. اين مسائل جايگاه و اهميت سازمان 

تأمين اجتماعي را نشان مي دهد.
* لطفا از نظر كمي هم به ما بگوييد بعد از انقالب چه 

اتفاقاتي در حوزه تامين اجتماعي افتاده است؟
وقتي وضع تامين اجتماعي سال 57 را با سال 96 مقايسه 
مي كنيم، مي بينيم كه در سال 57 ، افراد زير پوشش سازمان 
تامين اجتماعي، 7 ميليون نفر بوده كه در سال 96 به 42 ميليون 
نفر افزايش يافته اس����ت. نسبت بيمه شدگان به جمعيت كشوري 
در آن سال 19 درصد بوده كه به 53 درصد در سال 96 افزايش 

يافته است.
تعداد بيمه شدگان اصلی يك ميليون و 800 هزار نفر بوده 
كه در س����ال 96 به حدود 14 ميليون نفر رسيده است. همچنين   
90 هزار مستمری بگير در سال 57 اكنون به 3 ميليون نفر رسيده 
است. سال 57 حدود 180 هزار كارگاه تحت پوشش داشتيم كه 

اكنون به يك ميليون و 200 هزار مورد رسيده است . همچنين 
تعداد ش����عب به 556 مورد و تعداد كارگزاری ها به 219 رس����يده 
است،در حالی كه در سال 57،اين ميزان  صفر بود.اكنون  همچنين 
بيش از 370 مركز ملكی مشتمل بر 76 بيمارستان ، 289 مركز 

درماني و 10 هزار تخت فعال داريم .
* قانون مربوط به تأمين اجتماعي از آغاز تاكنون چه 

پروسه اي را سپري كرده است؟
قانون تأمين اجتماعي س����ال 1354 تصويب شد. يعني در 
زمان انقالب  فقط يك تجربه 3 ساله از اين قانون داشتيم،  اما 
اكنون داراي 40 س����ال تجربه در اين زمينه هستيم.در سال هاي 
گذش����ته سازمان تامين اجتماعي توانست خود را رشد دهد و به 
جامعه اثبات كند و اكنون نياز به اصالحات پارامتريك دارد تا كار 

خود را ادامه دهد.
بسياري از بازنشستگان خوشحالند كه يك سازمان با پشتوانه 
تأمين اجتماعي حامي ش����ان اس����ت و براي من بارها پيش آمده   
عزيزاني خواس����تار بهره مندي از مزاياي سيستم ما بودند و وقتي 
شرايط الزم را نداشتند اكراه داشتند كه از سيستم حمايتي ديگر 
بهره ببرند و اظهار داشتند كه ما ترجيح مي دهيم نصف مبلغ آن 
سازمان هاي حمايتي را از شما بگيريم ولي آنجا نرويم، چون پولي 
كه اينجا پرداخت مي شود توأم با عزت نفس است. به عنوان حقوق 

است نه خداي نكرده صدقه و خيريه.
در سال هاي اخير هم مجلس براي بهبود امور، پيگير مسائل 
مربوط به تأمين اجتماعي اس����ت و پارس����ال دو جلسه غيرعلني 

برگزار كرد. دولت هم پيگير مسائل مربوط به صندوق هاي تأمين 
اجتماعي است .

* ب�ا توجه به اين كه قان�ون تامين اجتماعي قديمي 
است. آيا احساس نمي كنيد نيازمند تغيير و اصالح برخي 

قوانين هستيم؟
� بله، ما بيشتر طالب تغيير قوانين براي بهبود امور هستيم.

* آي�ا ب�راي انجام اي�ن تغييرات اقدام�ي به صورت 
جدي انجام داده ايد؟

� به تازگي خدمت آقاي پزشكيان در مجلس طرحي را براي 
15 مورد اصالحات پارامتريك ارائه كرديم.   كمي تحمل كنيد تا 

به كميسيون برود و جزئيات و موارد آن مشخص  شود.
* لطفا بفرماييد س�ازمان تامي�ن اجتماعي ايران در 

مقايسه با كشورهاي ديگر در چه جايگاهي قراردارد؟
اگر در كش����ورهاي اطراف خود كه شايد از نظر مالي، قويتر 
از ما باشند بررسي كنيم، مي بينيم سازمان تأمين اجتماعي ايران از 
نظر ارائه مزايا تقريباً در منطقه بي نظير است.مثاًل در اكثر كشورهاي 
منطقه، چيزي به اسم بيمه بيكاري وجود ندارد. ما يكي از كاملترين 

ILO سيستم ها هستيم و اين موضوع را با استناد به مطالب سازمان
و ISSAكه سازمان هاي بين المللي هستند، عرض مي كنم. حتي 

آنان پرداخت هاي ما را تا حدودي سخاوتمندانه مي دانند.
س����خاوتمندانه به معناي اين نيست كه خيلي از خانواده ها 
را تأمين كرديم ، سفره هايش����ان رنگين است و مشكل ندارند. از 
 ILO  حيث ضريب پرداخت س����خاوتمند هستيم. گزارش اخير
كه از نظر محاس����بات بيمه اي ما را آناليز كردند، اين موضوع را 

ثابت مي كند.
آنها مي گويند در فرمول هاي جهاني، افراد بازنشس����ته بايد 
حداكثر 70 درصد حقوق زمان اشتغال خود را دريافت كند تا هم 
با پرداخت هاي كمتر صندوق ها را حفظ كنند و هم براي اشتغال 
انگيزه الزم وجود داشته باشد و افراد دنبال بازنشستگي زودهنگام 

خود نباشند.
* آي�ا ش�ما از مدل هاي تامين اجتماعي كش�ورهاي 

پيشرفته هم الگوبرداري مي كنيد؟
سازمان تأمين اجتماعي ايران عضو هيأت رئيسه ايسا است. 
ايسا سازمان بين المللي تأمين اجتماعي  زيرمجموعه سازمان ملل 
است. در اين شرايط قطعاً با كشورهاي ديگر در ارتباط هستيم و 
از  خدمات كشورهاي ديگر و نحوه محاسبه آنان الهام مي گيريم. 
البته معتقدم در كنار مطالعه و آشنايي با سيستم هاي ساير كشورها، 
بايد يك تأمين اجتماعي بومي را داشته باشيم و كاري كنيم كه   
قابليت اجرا داشته باشد. مثاًل در جريان باشيد نرخ حق بيمه در 
آلمان حداقل 42 درصد است، در حالي كه  30 درصد حق بيمه 
دريافت مي كنيم. اگر بخواهيم خدمات آن كشور را به مردم ارائه 

  سرپرست سازمان تامين اجتماعی درگفتگو با اطالعات :

 احساس امنيت رادرجامعه
ایجاد کرده ایم

  محمد حس�ن زدا سرپرس�ت س�ازمان تامين اجتماعي    درگفتگويی با خبرنگارما با اش�اره به دس�تاوردهاو كارهای اين سازمان درطول سالهای پس ازپيروزی انقالب 
ومقايسه آن با كارهايی كه درقبل ازانقالب انجام شده بود،   خدمات سازمان تامين اجتماعي رادر پيوند با امنيت ملي   می داند ومی افزايد :   اگر  خداي نكرده نتوانيم حقوق 
مستمري بگيران   را تأمين كنيم كه با خانواده هايشان حدود 6 ميليون نفر مي شوند، مسلماً امنيت ملي به خطر مي افتد و اين مسائل جايگاه و اهميت سازمان تأمين اجتماعي 
را نشان مي دهد.وی بابيان اين كه مجموعه تالش های مديران سازمان اين بوده كه احساس امنيت اجتماعی درجامعه هدف ايجادشود ادامه می دهد:می توانم بگويم كه 

اين احساس امنيت رادرجامعه ايجاد كرده ايم .آنچه درپی می خوانيد متن اين گفتگوست.

* خدمات سازمان تامين اجتماعي 
با امنيت ملي پيوند خورده است 
و اگر خداي نكرده نتوانيم حقوق 
مستمري بگيران خود را تأمين كنيم

كه با خانواده هایشان حدود
6 ميليون نفر مي شوند، مسلماً 

امنيت ملي به خطر مي افتد
* سال 57 حدود 180 هزار كارگاه

تحت پوشش داشتيم كه اكنون
به یك ميليون و 200 هزار مورد

رسيده است

* مهمترین راهبرد ما، سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري است. 
ایده هاي اوليه مقام معظم رهبري درباره سياست هاي ابالغي
سازمان تأمين اجتماعي احصاشده و مجمع تشخيص در حال

نهایي كردن آن است
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دهيم بايد نرخ حق بيمه را افزايش دهيم. اما آيا اوضاع اجتماعي 
ما اين تاب آوري را دارد؟ خير.  تطبيق دادن خيلي كار درس����تي 
نيس����ت، چون شرايط كش����ورها متفاوت است، اما گام به گام به 
س����متي مي رويم كه امكانات و ساختارهاي الزم را ايجاد كنيم تا 

مردم راحت تر باشند.
* در زمينه كيفيت بخشي برنامه هاي تأمين اجتماعي 

چه برنامه هايي داريد و چه اهدافي را دنبال مي كنيد؟
خط مقدم ما در تأمين اجتماعي معمواًل بخش درمان است. 
اگر درمان باكيفيتي داش����ته باشيم فردي كه در اوج جواني حق 
بيمه پرداخت مي كند تا 30 سال بعد پس بگيرد، مطمئن مي شود 
اين سيستم، مكانيسم سالمي دارد. به نظرم اكنون يكي از بهترين 
مراكز درماني كشور بيمارستان ميالد است. متاسفانه ما متولي درمان 
كشور نيستيم و توقع من به عنوان يك ايراني اين است كه بهترين 

بيمارستان كشور توسط متولي خودش ايجاد شود.
وقتي س����ازمان تأمين اجتماعي به عنوان دومين توليدكننده 
درمان، بهترين بيمارس����تان كشور را نمايش مي دهد، يعني جامعه 
هدف برايش اهميت داشته است. اي كاش مي توانستيم در همه 
امور مزبور به درمان مداخله كنيم تا اوضاع بهتر شود. مثال مي شد 
از محل مالياتي كه بيمه شدگان ما مي پردازند، نظام درماني كشور 
خدمات سطح 1 و 2 را رايگان در اختيار بيمه شدگان قرار مي داد 
و بيمارستان هاي ملكي ما براي بيمه هاي تكميلي باقي مي ماند، 
ولي چون اختيار آن طرف را نداريم، فعاًل مجبوريم از واكسيناسيون 
و س����رماخوردگي تا عمل پيوند اعضاء و جراحي هاي س����نگين را 
در بيمارس����تان هاي خودمان انجام دهيم. اين مسائل، موانع اصلي 
تحقق آرزوهايمان در بخش درمان است، ولي با همه مشكالتي 
كه داشتيم، پارسال طرح تفكيك بيمارستان هايمان را اجرا كرديم 
كه مردم تغيير كيفيت را به چشم ببينند، چون اين مسائل ظاهراً 

در قضاوت عمومي مردم بيشتر تأثير مي گذارد.
در بخش بيمه اي هم خدمات را غيرحضوري كرديم كه قابل 
توجه است. از طريق گسترش خدمات غيرحضوري سليقه پرسنل در 
مواجهه با مراجعان به صفر مي رسد. كسب و كار را آسان كرديم. 
اكن���ون كارفرمايان ما از طريق اينترنت، حق بيمه را پرداخت و از 
طريق ايميل ابالغ هاي خود را دريافت مي كنند. نامنويسي كارگاه و 
افراد از طريق اينترنت انجام مي شود. مستمري  ها را متمركز پرداخت 
مي كنيم. مقرري بيمه  بيكاري متمركز پرداخت مي شود و اين اقدامات 
باع���ث باال رفتن كيفيت خدمات مي ش���ود و به زودي از طريق 
اپليكيشن، گوشي تلفن همراه و وب سرويس حدود 65 سرويس 
سازمان تأمين اجتماعي را در اختيار مردم قرار مي دهيم و همه اينها 
را در پنجره واحد دولت مي گذاريم تا بتوانيم همزمان با پيشرفت هايي 

كه در ساير حوزه ها انجام مي شود، ما هم جلو برويم.
اكنون حدود يك سال است كه در سازمان تامين اجتماعي 
پرونده تشكيل نمي شود و انجام امور به صورت الكترونيكي صورت 
مي گيرد. همه اين پيشرفت ها را در كنار اين موضوع ببينيد كه ما 
نتوانستيم 8 سال برنامه ريزي كنيم، چون 8 مديرعامل در طول 8 
سال تغيير كرد و علي رغم آنكه آنان افرادي شريف و خوبي بودند 
ولي تا بتوانند به سيستم بيمه اي، درماني و اقتصادي سازمان تأمين 

اجتماعي مس����لط شوند و برنامه ريزي كنند، بايد جايگاه را به نفر 
بعدي مي س����پردند و اين چرخه تكرار مي شد. اين 8 سال عقب 

افتادگي به ما لطمه زد وگرنه جلوتر بوديم.
* و سئوال پاياني اين كه سازمان تأمين اجتماعي چه 

راهبردي را پيش رو دارد؟
مهمترين راهبرد ما، سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري 
است. ايده هاي اوليه مقام معظم رهبري درباره سياست هاي ابالغي 
سازمان تأمين اجتماعي  احصاشده و مجمع تشخيص در حال نهايي 

كردن آن است. اين سياست ها به شدت براي ما مهم و حياتي 
است، چون اگر تصويب شود، يك سند باالدستي خواهد بود .

ما برنامه هاي استراتژيك و عملياتي خود را پيگيري خواهيم 
كرد. مبتني بر برنامه حركت مي كنيم، منتظر هستيم اين اتوماسيون 
100درصد پياده شود، برونسپاري هايمان به اتمام برسد، سپس اصالح 

ساختار را انجام دهيم.
همچنين پروژه ناب س����ازي، كار بزرگي اس����ت كه در حال 
انجام آن هس����تيم. به اين معنا كه   در اين پروژه، فرآيندهاي 
مربوط به 40 س����ال پيش را مكانيزه كرديم. خود فرايند را تغيير 
نداديم. در ناب س����ازي، از فرايندها، تعريف مجدد مي كنيم و اگر 
مثاًل 30 ايس����تگاه كاري براي يك سرويس بايد طي شود تا به 
نتيجه برس����د ما آن را به 10 ايستگاه كاري كاهش مي دهيم و 

بعد غيرحضوري مي كنيم.
از طرفي درحال تنقيح و تلخيص بخشنامه ها هستيم. مثاًل 
براي حكم مستمري 40 بخشنامه وجود دارد كه همه را به يك 
بخش����نامه تبديل مي كنيم و از همه مهمتر اين كه در حال به 
اشتراك گذاشتن اطالعاتمان هستيم و در اين زمينه از شركت هاي 
دانش بنيان و شركت هاي جديد مجازي استفاده مي كنيم. مثاًل در 
بحث دفترچه هاي درمان از يك شركت مجازي براي توزيع استفاده 
كرديم. حذف دفترچه درمان از اهداف اصلي ما تلقي مي شود كه 
اكنون در بخش درمان ملكي اين اتفاق 100درصد افتاده است و 

بيمار با كدملي كارهاي خود را پيش مي برد.
آمال و آرزوي ما اين اس����ت كه يك نظام تأمين اجتماعي 
شايس����ته مردم ايران داش����ته باشيم و براي تحقق آرزويمان بايد 

بيشتر زحمت بكشيم.
گفتگو از:  زهره گردان

* در سال 57 ، افراد زیر پوشش 
سازمان تامين اجتماعي، 7 ميليون نفر 
بوده كه در سال 96 به 42 ميليون نفر 
افزایش یافته است. نسبت بيمه شدگان 

به جمعيت كشوري در آن سال
19 درصد بوده كه به 53 درصد
در سال 96 افزایش یافته است
* اكنون حدود یك سال است
كه در سازمان تامين اجتماعي

پرونده تشكيل نمي شود و انجام امور 
به صورت الكترونيكي صورت

مي گيرد
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نيروي انتظامي جمهوري اس���المي ايران، درحال حاضر داراي 
ماهيت اسالمي، واليي، انقالبي و مردمي است،اما ويژگي هاي مهم 
اين سازمان بايد چگونه باشد تا به اهداف غايي خود از نگاه اسالمي 

وجمهوري اسالمي دست يابد؟
سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 

در اين باره مي گويد:
بر اساس يكي از س���خنان اميرالمؤمنين)ع(، نقش و كاركرد 
پليس و نيروهاي انتظامي بر 5 ركن بنيادين به شرح زير قرار دارد: 
ِعيَّه(   � پناهگاه استوار مردم: نيروي انتظامي پناه مردم )ُحُصون الرَّ
است؛ آنچنان ك�ه اگر مشكلي براي كسي رخ دهد، به نيروي انتظامي 

و پليس پناهنده مي شود. 
 � زينت نظام ديني: نيروي انتظامي زينت بخش نظ�ام و حاكمي�ت 
دين�ي )َزيُن الواله(، مظهر اقتدار ملي و بازوي پرتوان و مقتدر نظام 
اس�المي در برق�راري نظ�م و امني�ت اس�ت و بي شك هرچه مقتدرتر 

باشد، زينت بخش تر خواهد بود. 
 � عّزت و ش���وكت دين: دين زماني عزت و شوكت مي گيرد 
)ِعزُّ الّديِن( كه مردم بتوانند آشكارا به شعائر ديني خود عمل كنند. 
در جامعه ناامن كسي نمي تواند وظايف دين�ي خود را انجام دهد و 
ديانتش را تحقق بخشد. اجراي احكام اس�المي، تعظ�يم ش�عائرديني، 
ت�رويج نيكي ها، رونق مساجد و محافل مذهبي، نمازهاي جمعه و 
جماعت و ديگر امور مربوط ب�ه دين، همگي در سايه امنيت اجتماعي 

امكان پ�ذير اس����ت و مأموري�ت اساس�ي ني�روي انتظامي نيز حفظ 
امنيت اسالمي در جامعه است. 

 � برقراري امنيت: نيروي انتظامي از راه هاي تحقق امنيت شمرده 
مي شود )ُسُبُل ااَلمِن( و از انواع ناامني جلوگيري مي كند. 

 � ساماندهي امور مردم: م�ردم ب�ا وج�ود ي�ك نيروي انتظامي 
مقتدر در مح�يط ك�ار و زن�دگي خ�ود، اح�ساس ت�رس، تهدي�د و 
ن�اامني نخواهند كرد و به اين ترتيب، امور زندگي آنان سامان خواهد 

عيَُّه ااِّل بِِهم(.  يافت )لَيَس تَُقوم الرَّ
نيروي انتظامي، مظهر تدبير، مديريت و رحمت

سردار اشتري با اش���اره به فرمايشات راهگشاي مقام معظم 
رهبري به عنوان ولي فقيه و فرمانده كل قوا، عطوفت و رحمت را از 
ويژگي هايي مي داند كه رهبر معظم انقالب درخصوص پليس بر آن 
تأكيد دارند و مي افزايد: بايد نسبت به مردمي كه مي خواهند از خانه  ها، 
جاده ها، امنيت، مرز ها و كسب وكارهاي آن ها محافظت كنيد، احساس 
رأفت و رحمت داشته باش�يد. اي�ن را مردم بايد احساس كنند؛ يعني 
همان نيروي مقتدر و با صالبتي كه درمقابل مخ�ل ب�ه امور امنيت 
با كمال قدرت و صالبت مي ايستد، وقت�ي ك�ه ب�ا م�ردم ي�ا مظل�وم 

مواج�ه مي شود آنها بايد در او رحمت و رأفت را احساس كنند. 
اش���تري س���ومين ويژگي پليس از منظر رهبر معظم انقالب 
اس���المي را مظهر تدبير و مديريت نظام مي داند و ادامه مي دهد: 
نيروهاي انتظامي، كه دائماً با مردم س���ر و كار دارند، مي توانند هم 

مظهر عطوفت و محبت نظام باشند و هم مظهر ت�دبير و م�ديريت 
آن. اي���ن 2 عام�ل را در كن����ار ه�م رعاي�ت كنن�د، حرك�ات و 
ت�صرفات ه�م باي�د نشان دهنده عقل و تدبير و مديريت نظام باشد 
)در اسرع وقت مجرم دستگير ش�ود(، و هم بايد مظهر عطوفت و 
ترحم و محبت و وداد. معلوم باشد كه مأمور دولتي، ب�ا ك�سي نظر 

شخصي و عناد ندارد.
رويكرد نوين جامعه محوري

فرمانده ناجا با بيان اينكه در ايران رويكرد جامعه محوري از 
اواخر دهه 1370 و اوايل دهه 1380 وارد عرصه سياست هاي پليس 
شده و همواره مورد تأكيد فرماندهان و مديران ارشد ناجا بوده است، 
اضافه مي كند: اصول جامعه محوري پليس و تكيه بر نيروهاي مردمي، 
بهره گيري از مشاركت هاي عمومي در برقراري نظم و امنيت اجتماعي، 
ارائه آموزش هاي همگاني به مردم و اطالع رساني مستمر موجب شد 
نيروي انتظامي ساختار جديدي را طراحي و پليس هاي تخصصي را 

به تدريج ساماندهي كند. 
وي مي گويد: پليس جامعه محور الگوي جديد پليسي است كه در 
آن امنيت با مشاركت مردم تأمين مي شود و اهداف اصلي آن، كاهش 
جرم و ارتقاي احس���اس امنيت در جامعه است. مشاركت شهروندان 
و ارائه راه حل ابتكاري براي حل مش���كالت، از جمله شاخص هاي 
اين رويكرد است. هر چند در خصوص روش ها و الگوهاي اجرايي 
و عملي »پليس جامعه محور« تفاوت هاي زيادي در س���طوح ملي و 

همراه با نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران
 در چهل سالگي انقالب

وی انتظامی نير
پليس نمونه جهان اسالم

نيروی انتظامی با گذر از مقاطع پرفراز و نشيب تاريخ شكوهمند 40 ساله انقالب اسالمی به يك سازمان كارآمد و موثر برای نظام و جامعه اسالمی تبديل گشته و امروز 
با برخورداری از اشراف و تسلط كامل اطالعاتی و بهره مندی از توانمندی ها و قابليت های متناسب با مولفه های انتظامی و ضرورت ها و نيازمندی های ماموريتی، توانسته 
است به عنوان يك نيروی مقتدر نظامی به ايفای نقش خود بپردازد. اين نيرو  با رويكردهای انقالبی و رفتارهای حرفه ای و متناسب با ماموريت ذاتی و رسالت خطير خود به 
عنوان حافظان امنيت، آسايش و آرامش جامعه، جايگاه برجسته و ممتازی در عرصه ايجاد امنيت اجتماعی و فضای بانشاط برای مردم داردو به عنوان مظهر اقتدار و صالبت 
در برابر اخاللگران و اغتشاش�گران و نماد مهربانی و رحمت در تعامل با مردم ش�ناخته می ش�ود. كاهش جرائم جنايی، تصادفات، ارتقای مقابله موثر با قاچاق و مواد مخدر، 
مبارزه قاطع با ناامنی و شرارت و صالبت و جديت در برخورد با اغتشاشگران و آشوبگران، تقويت امنيت اجتماعی و اخالقی و بسياری پيشرفت های چشمگير ديگر در حوزه 
های س�خت افزاری و نرم افزاری، نيروی انتظامی را به مجموعه ای اقتدارآفرين و نيرويی محكم و باصالبت تبديل كرده كه توانس�ته اس�ت  رضايتمندی مردم و آس�ايش و 

آرامش عمومی جامعه را به دنبال داشته باشد.

* ضرورت مبارزه با جرائم اخالقي
و سازمان یافته اقتصادي، اجتماعي

و فرهنگي ایجاب كرد كه پليس تخصصي 
كه توان پي جویي و رسيدگي به جرائم 

سطح باالي فناورانه را داشته باشد
به عنوان پليس »فتا« به وجود  آید

* براي مدیریت ترافيك كشور 
فناوري هاي پيشرفته اي به كار 

گرفته شده است و به وسيله دوربين هاي 
ویدئویي، آخرین وضع ترافيكي در سطح 

شهر به آگاهي شهروندان مي رسد

سردار حسين اشتري، فرمانده  نيروي انتظامي: 
عطوفت و رحمت، قدرت و صالبت و مدیریت نظام از جمله ویژگي هاي 

ناجاست كه براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري
تدوین شده و به اجرا درآمده است
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بين المللي وجود دارد، با اين حال با توجه به ويژگي ها و ظرفيت  هاي 
اين رويكرد، پليس جامعه محور مي تواند نقش مهمي در كاهش احساس 
ناامني شهروندان ايفا كند؛ زيرا امنيت به عنوان يك توليد اجتماعي 
صرفاً با كار پليس تعريف و محقق نمي شود، بلكه برآيند تعامل و 

همكاري هاي فعال شهروندان مسئول و پليس پاسخگو است. 
نيروي انتظامي ايران، الگوي جهان اسالم   

فرمانده ناج���ا درباره راهبرد اين نيرو مي گويد: حركت نيروي 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از دستاوردهاي انقالب 
اس���المي، در راستاي چشم انداز 20  ساله و تبديل شدن به الگوي 
پليس هاي منطقه و جهان اسالم در سپهر امنيت عمومي و انضباط 
اجتماعي در دنياي امروز، براي سازمان عظيم و پرمسئوليتي مانند ناجا 

بدون وجود مديريت راهبردي ميسر نخواهد بود.
اش���تري، ارتقاي مديريت راهبردي در ناجا را نيازمند تحول و 
توسعه افكار راهبردي، به كارگيري خالقيت و ابتكار، آينده پژوهي و 
آينده نگاري مستمر، رصد روندها و جهت گيري ها و شناسايي عوامل 
مؤث���ر بر حركت ناجا در حوزه نظم و امنيت مي داند و مي گويد: در 
نيمه دوم سال 1394، مراتب تشكيل مركز مطالعات راهبردي ناجا 
به تصويب مقام معظم رهبري رسيد تا بر مبناي تدابير فرماندهي 
معظم كل قوا، سياس���ت هاي ابالغي س���تاد كل نيروهاي مسلح و 
خط مشي هاي فرماندهي ناجا و در چارچوب مأموريت هاي اين سازمان 
به فعاليت بپردازد. چشم اندازي كه اين مركز براي خود ترسيم كرده 
عبارت است از مجموعه اي با هويت اسالمي، واليتي، انقالبي، آرمانگرا، 
واقع بين، متفكر و خالق، دانش محور، پيشرفته و كارآمد، فرصت ساز، 
آينده نگر و آينده نگار، برخوردار از موقعيت و جايگاه مرجعيت علمي 
در بيان پليس هاي منطقه و جهان اسالم در امور راهبردي مرتبط با 

حوزه هاي امنيتي � انتظامي.
رويارويي با جرائم سايبري

 اش���تري درخصوص جديدترين جرائمي كه پليس بايد براي 
مقابله با آنها راهبرد داشته باشد،  مي افزايد: رايانه، اينترنت و تمامي 
ابزارهاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات، ابتدا و در ذهن و 
تصميم مبدعان و مخترعان آن صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر 
و ساده سازي و افزايش كيفيت زندگي انسان طراحي و توليد شدند، 
اما در عمل هم چاقوي دولبه اي را يافتند كه س���عادت و ش���قاوت 
را همزمان باهم به ارمغان مي آوردند. فناوري اطالعات و ارتباطات 
ضمن تأثيرگذاري بر تمامي جنبه ها و شئون زندگي اجتماعي بشر بر 
جرائم، تهديدها و آسيب ها نيز تأثير گذاشته است. بسياري از جرائم 
قديمي با استفاده از ابزارهاي رايانه اي، با سهولت اثرگذاري و منافع 
بيشتر براي مجرمان صورت مي گيرند و حتي دسته ديگري از جرائم 
كه كامال جديد است و اختصاص به فضاي مجازي دارند نيز شكل 
گرفته اند و در قاموس مجرمان از منظر ارتكاب و در قاموس پليس 

از منظر پي جويي و مقابله وارد شده اند.
فرمانده ناجا ادامه مي دهد: توس���عه روز افزون زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور و افزايش كاربران و استفاده 
كنندگان از اينترنت و ساير فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي و مخابراتي 
نظير خطوط تلفن هاي ثابت و همراه شبكه هاي ديتا كشوري و محلي 
ارتباطات ماهواره اي، از جمله داليلي است كه لزوم ايجاد و توسعه 
ساز و كاري براي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطالعات 

جمهوري اسالمي ايران را توجيه مي كند.

پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور )فتا(
اشتري درباره پليس تخصصي فتا اضافه مي كند: توسعه خدمات 
الكترونيك در كش���ور نظير دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، 
تجارت الكترونيك، آموزش هاي الكترونيك و كارهايي از اين دست 
لزوم ايجاد پليسي تخصصي در مجموعه نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران را براي تأمين امنيت و مقابله با جرائمي كه در اين 
فضا به وقوع مي پيوندد، آش���كار مي كند. رشد قارچ گونه جرائم در 
حوزه فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور)فتا( مثل كالهبرداري هاي 
اينترنتي، جعل داده ها و عناوين، س���رقت اطالعات، تجاوز به حريم 
خصوصي اشخاص و گروه ها، هك و نفوذ به سامانه هاي رايانه اي و 
اينترنتي، هرزه نگاري و جرائم اخالقي و برخي جرائم سازمان يافته 
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايجاب كرد كه پليس تخصصي كه 
توان پي جويي و رسيدگي به جرائم سطح باالي فناورانه را داشته 

باشد، به وجود آيد. 

 فرمانده ناجا مي افزايد: تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات 
كشور، صيانت از هويت ديني ملي و ارزش هاي انساني جامعه در فتا، 
حفظ حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع، صيانت از منافع، اسرار 
و اقتدار ملي در فضاي توليد و تبادل اطالعات، حفظ زيرساخت هاي 
حياتي كش���ور در مقابل حمالت الكترونيك و اعتماد و آس���ودگي 
شهروندان جامعه براي انجام تمامي امور قانوني و از جمله فعاليت هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور صيانت از حاكميت و اقتدار 

ملي، از جمله اهداف تشكيل پليس »فتا« است. 
 چشم انداز پليس فتا در افق ايران 1404

فرمانده ناجا درباره چش���م انداز پليس جرائم سايبري مي گويد: 
تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور با سازماني فعال 
نوآورانه و به سوي پيشرفت، كارآمد، پويا، پاسخگو و قانون مدار در 
راس���تاي فراهم آوردن اعتماد و آسودگي خاطر آحاد ملت و صيانت 
از حاكميت و اقتدار ملي و ارزش هاي اسالمي در افق ايران 1404، 

چشم انداز پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات ناجاست. 
 فناوري هاي پيشرفته در مديريت ترافيك كشور  

اش���تري درباره مديريت ترافيك معتقداست: امروز زندگي در 
شهرها مشكل تر از گذشته شده، چرا كه رشد روز افزون وسايل نقليه 
عمومي و افزايش س���ريع خودروهاي شخصي در كالن شهرها هر 
روز بيش از پيش وضع  ترافيكي شهر را پيچيده تر كرده است، از 
اين رو نياز به سيستم هاي هوشمند كنترلي و راهبردي بيش از گذشته 
الزم و ضروري اس���ت و نيازي ش���ديد است. استفاده از تكنولوژي 
در حال پيش���رفت  RFID  راه حل مناس���بي براي حل مشكالت 
ترافيكي و مديريت حمل ونقل ش���هري بخصوص در كشورهاي در 
حال توس���عه اس���ت. به عنوان مثال براي افزايش تمايل مردم به 
بهره گيري از خدمات پاركينگ ها، سيستم مديريت پاركينگ به صورت 
هوشمند توسعه يافته است. براي كنترل ترافيك از ابزارهايي چون 
حسگرها، دوربين هاي كنترل سرعت، دوربين هاي ويديويي و تابلوهاي 

الكترونيكي استفاده مي شود. 
فرمانده ناجا مي افزايد: »پليس راهور« نرم افزار جديدي به سامانه 
اجرائيات اضافه كرده است كه با تكنيك پيشرفته اي فونت پالك هاي 
دستكاري شده را شناسايي مي كند. اميد مي رود با وجود اين سيستم، 
ثبت تخلف پالك هاي غيرواقعي بسيار كاهش پيدا كند. در حوزه كنترل 
ترافيك براي ديده شدن بهتر ماموران راهور در شب و تاريكي، از 
چراغ هايي با 2 رنگ آبي و قرمز بر روي شانه هاي آنها استفاده مي  شود. 
پليس راهور ناجا براي كنترل سرعت خودروها در معابر و بزرگراه  ها 
دوربين هاي كنترل سرعت را مورد استفاده قرار مي دهد كه با عبور 
خودرو از مقابل اين دوربين ها در صورت داشتن سرعت غيرمجاز پالك 

خودرو خوانده و براي راننده برگه جريمه صادر مي شود. 
در ميدان هاي ش���هر تهران براي اطالع رساني آخرين وضع 
ترافيكي معابر ش���هري از طريق اتاق مانيتورينگ و به وس���يله 
دوربين هاي ويديويي، آخرين وضع ترافيكي در سطح شهر به اطالع 
عموم شهروندان مي رسد تا بتوانند از قبل بهترين و خلوت ترين مسير 
را براي عبور و مرور خود انتخاب كنند. شبيه همين روند به وسيله 
نقشه هايي كه به شكل اپليكيشن بر روي گوشي هاي همراه نصب 

مي شود، وجود دارد.
رئيس پليس كشور تأكيد مي كند: ناجا در بخش هاي مختلف با 
راه اندازي پليس هاي تخصصي سعي در رسيدگي تخصصي به مسائل 
و تخلفات گوناگون در كش���ور دارد و براي آن هم از فناوري هاي 

پيشرفته و روز بهره مي گيرد. 

* نقش و كاركرد نيروي انتظامي
بر 5 ركن بنيادین قرار دارد كه عبارتند از: 

پناهگاه استوار مردم، زینت نظام دین
عّزت و شوكت دین، برقراري امنيت

و ساماندهي امور مردم
* پليس به رغم این كه

 یك سازمان رسمي و حكومتي 
شناخته مي شود ارتباط و درهم تنيدگي 

آن با نهادهاي اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي را نمي توان نادیده  گرفت 
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يك قرن قانون خواهي وآزادي طلبي
اگر قانون اساسي رابه مفهوم تعميم يافته وكلي آن،به عنوان 
بنيان وانسجام واستخوان بندي دولت-كشور در نظر بگيريم وتمامی 
قواعدي را كه به صورت قانون يا مقررات يا عرف يا رسم وعادت 
در ارتباط با دولت وسياس���ت درجامعه اي وجود داشته باشد، از 
مقولة قانون اساسي بپنداريم ؛يعني بيشتر به محتواي قواعد توجه 
كنيم تابه ش���كل آن، مفهوم مادي قانون اساسي را بيان كرده 
ايم. با اين تعبير، در همة جوامع تكامل يافته كه مراحل آغازين 
تحول خودرا پشت سر گذارده وبه درجة بلوغ وانسجام كشوري 
رسيده باشند، قانون اساسي به مفهوم مادي آن وجود دارد. حال 
چه متن مصوبي زير عنوان قانون اساس���ي باشد و چه اين كه 
مق���ررات وقوانين پراكنده اي ،به صورت عادي يا عرفي،مفهوم 

قانون اساسي را القا كند.
اما قانون اساسِي شكلي، به يك سلسله اصول وقواعد مدون 
ومرتبي گفته مي شود كه زير لواي يك متن رسمي و تشريفاتي، 
به وس���يلة مقامات صالحيتدار به تصويب رسيده باشد وبر افراد 
وتشكيالت سياسي ومتصديان امور وهمچنين بر قوانين عادي، به 
عنوان »قانون برتر« حكم براند. دراينجا قانون اساسي داراي همه 
خصايص يك عمل هنجاري است كه توسط قدرت موسس به 

تصويب مي رسد وهمه چيز بايد براساس آن استوار باشد. 
اما منظور از حاكميت قانون چيست؟ برخي گفته اند منظور 
از حكومت قانون اين است كه مقامات وماموران حكومت،اقتداراتي 
را كه به موجب قانون به آنان تفويض شده است فقط هنگامي به 
مورد اجرا گذارند كه قانون اجازه داده است. روش اجراي قوانيني 
ك���ه با جان،مال وآزادي افراد ارتباط دارد، بايد صريح، واضح وبا 

بياني ساده باشدو به مردم تفهيم شود.

در نظام سياسي ايران تا زمان مشروطه، مجلس قانونگذاري 
هيچ جايگاهي نداش���ته است. در حقيقت، سنت قانون اساسي 
وقانونگذاري، در معناي تاس���يس ونهادينه كردِن تشكيالتي كه 
بتواند قانون، عدالت وآزادي رادر جامعه نهادينه يا تضمين كند، 
در ايران با انقالب مشروطه آغاز شد.كمي پيشتر يعني در سال 
1236شمسي، در اصالحات دوره ناصري، طرحي به عنوان قانون 
از نياكان  اساس���ي يا »دفتر قانون«توس���ط ميرزا ملكم خان – 
روشنفكري ايران –به صورت مكتوب ارائه شده بود واقداماتي نيز 

توسط سپهساالر وبرخي رجال سياسي وفرهنگي پيشنهاد شد.
نخستين مجلس شوراي قانونگذاري ايران با خطاب مظفرالدين 
ش���اه در 18شعبان 1324ه .ق آغاز به كار كرد وبر اساس اولين 
نظامنامة انتخاباتي، كساني حق راي داشتند كه صاحب ملك بوده 
وارزش مالي ملك آنها حداقل هزار تومان باشد. قانون اساسي با 
س���رعت تهيه شد ويحيي دولت آبادي كه دراين جريان شركت 
داشته نوشته است كه نظامنامه ملل ديگر را ترجمه وتعديل كرده 
وبراي عده اي از رجال ومردمي كه دعوت كرده بودند ارس���ال 
كرده كه اغلب با عدم توافق روبرو شده است وبه اشكال ومشكل 
برمي خوَرد؛ به خصوص كه عده اي از روحانيون با اين قانون 
مخالف بودند. باالخره با وس���اطت آيت اهلل بهبهاني وطباطبايي، 
با تعديل هايي به نفع  قانوني كه روشنفكران تهيه كرده بودند – 
قبول شده ودر جلسه عمومي متشكل از روحانيون، رجال،  شرع – 
اعيان، تجار وكسبه مورد تاييد قرار گرفته وشاه نيز بعد از ترديد 

بسيار آن را امضا مي كند.
اما مدت ها طول كش���يد تا جلسات مجلس ترتيبي يافت 
ونمايندگان وظايف خود وشيوة اداره امور را آموختند .مثال بحث 
مي شد كه آيا بايد جاي معيني براي وكال در نظر گرفته شود يا 

اين كه الزم است كسي كه نطق مي كند برروي قاليچة خاصي 
بنش���يند؟ تماشاچي ها نيز اغلب در گفتگو ها دخالت  وعقيدة 
خودرا بيان مي كردند يا نظر آنها پرسيده مي شد، به گونه اي 
كه سعد الدوله پيشنهاد كرد براي جلوگيري از شلوغي مجلس، 
براي وكال چند صندلي در نظر بگيرند وتماش���اچي ها پش���ت 

صندلي ها بنشينند.
قانون اساس���ي كه به امضا رسيد، تازه اول جدال مجلس 
ودولت بود برسر يك رشته مسائل حقوقي وسياسي كه پي در پي 
به ميان كشيده شدند: مسئوليت دولت در برابر مجلس ملي، اختيار 
مجلس در عزل هيات دولت؛ رعايت اعتماد مجلس در انتخاب 
هيات دولت؛ رابطة مجلس با دستگاه قضايي و... اما ترتيب تاريخي 
اين موضوعات اتفاقي نيست بلكه نشاندهندة مراحل تحول تكاملي 
مجلس است در جهت افزايش قدرت پارلماني. مثال در سه قضية 
اول، مجلس وجهة نظر متش���كلي داشت وهدف حركتش دقيقا 
مشخص بود. در قضيه چهارم، تشتت آراء فراوان بود وراي حاكم 
مبني بود بر جلوگيري از دخل وتصرِف قوة قانونگذاري در دستگاه 
قضايي . در عين حال اين معني في الجمله مورد توجه واقع شد 
كه مجلس اول بايد داراي اختياراتي باشد بيشتر از مجالس عادي 
قانونگذاري. ماوراي همة آن مسائل،"ابتكار واقدام مجلس در نوشتن 

متمم قانون اساسي، بدان مجلس مقامي استثنايي بخشيد".
پيرامون سير تحول قانونگذاري درايران سخن بسيار است 
ومورخان وسياستمداران هر يك، به فرا خور حال ومقام، از زاويه اي 
آن را مورد بررس���ي قرارداده اند. عده اي آن را موضوعي بسيار 
مهم ودلكش خوانده اند. ديگران مي گويند انقالب مش���روطه از 
نظر تئوريك موجب تهية قانون اساسي وتاسيس مجلس شد، اما 
در عمل ناكام ماند. برخي متقاباًل معتقدند تجدد خواهي ومطالبة 

مقدمه ای تاریخی
در شناخت قانون اساسی

از دیدگاه های مختلف

 اين مقاله مروری شتابزده بر قانون اساسی كنونی ايران در گذرگاه ها و بزنگاه های حوادث تاريخی دارد. از اشارات دور تا پيش نويس تهيه شده برای قانون مذكور، 
سپس مجلس بررسی نهايی و شورای بازنگری در سال 1367 كه اين سير به مرحلة نهايی رسيد. هرچند تاريخ تفسيرهای شورای نگهبان و دست يابی به تاويل های عجيب 
و نادر بايد جزو اين تاريخ باشد، اما در صالحيت متخصصان حقوقی است  و سرانجام به عنوان يك زن، نقدی را در آستانه چهلمين سالگرد انقالب مطرح می كنم و اميدوارم 

نيكخواهانه شنيده شود   يا حداقل اگر پاسخی نمی يابد، به مثابه پرسشی در جامعه طرح شود. اين مقاله پاورقی های زياد و طوالنی داشت كه در روزنامه موجود است.

مرضيه سليمانی
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تغييرات نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي واقتصادي در ايران، به 
صورت يك فرايند غير خطي وبطئي، طي دو قرن گذشته جريان 
داشته ونه فقط تالش نافرجامي نبوده بلكه دستاوردهايي نسبي نيز 
بر جاي گذاشته است. گاه آن را رويدادي كم اهميت وگذرا قلمداد 
مي كنند وگاه آن رابا سلطنت خواهي مترادف مي گيرند. زماني 
آن را نقطة عطفي در تاريخ ايران مي دانند و وقتي ديگر آن را 
در مقابل سلطنت قرار مي دهند؛ اما هر چه هست، شكل گيري 
نهضت مشروطه و متعاقب آن، روند قانونگذاري در ايران از چنان 
اهميتي برخوردار است كه حجم زيادي از آثار توليدي در حوزة 
تاريخ معاصر رابه خود اختصاص داده وتنوع وگستردگي آن چنان 
اس���ت كه تقريبا طيفي از نقطة صفر نمودار)مخالف و بدبين( تا 
نقطة صد )ستايشگر وخوشبين( را چه در مقاالت وچه كتاب ها 

در برمي گيرد.
مختص�ری درب�اره پي�ش نوي�س قانون اساس�ی 

جمهوری اسالمی ايران
در اين بخش خالصه اي كوتاه از پيش نويس مصوب شوراي 
انقالب را خواهيم آورد، اما پيش از آن اشاره به اين نكته ضروري 
است كه »مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« عماًل پيش نويس 
مزبور را كنار گذاشت و حتي آيين نامه اي را كه شوراي انقالب براي 
اداره جلسات اين مجلس تصويب كرده بود وانهاد و آيين نامه اي 

ديگر تصويب كرد. 
 در اليحه قانون انتخابات مصوب شوراي انقالب نيز تصويب 
شده بودكه: »به منظور اظهار نظر نهايي درباره متن قانون اساسي 
جمهوري اس���المي ايران كه قباًل تنظيم و در مراحل مختلف 
بررسي شده، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران در تهران تشكيل مي شود. "
دليل���ي كه اعضاي اين مجلس ب���راي اين اقدامات بيان 
مي كردند  آن بود كه چون ما اولين منتخبان رسمي مردم هستيم، 
هي���چ نهادي حق ن���دارد براي ما تعيين تكليف كند و ما خود 
براي تصويب اين موارد اولي هس���تيم. فرضاً آيت ا هلل  حسينعلي 

منتظري معتقد بود: 
»ملت صالحيت آقايان را تشخيص داده است. آنها را براي 
اين كار مهم انتخاب كرده است و قهراً برنامه كار آقايان و روش 
كارشان را خودشان بايد تصويب بكنند، بنابراين اگر آيين نامه اي 
درجايي ديگر تنظيم شده باشد،  از نظر ما اعتبار ندارد.« )صورت 

مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي-ص 12(
نكته قابل توجه در اين اس���تدالل، اس���تناد به راي مردم 
و مش���روعيت مردمي مجلس مزبور بود و به نوعي مش���خص 
مي كردند كه حداقل در »جدول« نمايندگان خبرگان قانون اساسي 

به مشروعيت مردمي نمايندگي خود معتقدند. 
پيش نويس قانون اساسي مصوب شوراي انقالب كه توسط 
دول���ت موقت تكميل ش���د در 12 فص���ل و151 اصل تهيه 
ش���د. در پيش نويس قانون اساسي، بيشترين قدرت سياسي به 
رئيس جمهوری واگذار ش���ده بود. نكته مهم در ش���رايط رئيس 
جمهوری آن بود كه نه به فقيه بودن او اش���اره اي بود و نه به 

مرد يا زن بودنش. 
شوراي نگهبان منتخب مجلس نيز آنچنان كه گذشت همه 
مصوبات مجلس را بررس���ي نمي كرد، بلكه فقط اصولي را كه 
مورد ترديد مراجع يا نهادهاي تعيين ش���ده قرار مي گرفت، مورد 

بررسي قرار مي داد.
اين اصل حتي از آنچه در متمم قانون اساس���ي مشروطه 

پيش بيني شده )و البته عمل نشده بود( هم ماليم تر بود. آنچه 
كاماًل به چشم مي آمد تالش براي تكوين نوعي جمهوري اسالمي 

با نظارت مراجع تقليد هر دوره بود. 
در واقع بيش از هر چيز »واليت فقها« در نظر گرفته شده 
و جهت اين پيش نويس آن بود كه دخالت احتمالي مراجع تقليد 
در مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور به صورتي خاص 
در قانون اساسي پيش بيني شود. اين »مدل« خاص نيز با توجه 
به تجربه پس از مشروطه بود كه مراجع عموماً در حاشيه مسائل 

سياسي، بيشترشان نظارتي را براي خود قائل بودند. 

نكت����ه ديگر در اي����ن پيش نويس قدرت����ي بود كه به 
رئيس جمهوری داده مي شد و در واقع به عنوان منتخب مستقيم 
و بي واسطه مردم مهمترين تصميم گيري هاي حكومتي به وي 

واگذار شده بود.
نگران���ي برخي انقالبيون در آن زم���ان احتمال به وجود 
آمدن اس���تبدادي جديد با توجه به تجربه گذشته بود و اين كه 
رئيس جمهوري چنين قدرتمند به مستبدي جديد تبديل شود. با 
اين حال اين قانون اساسي به تصويب شوراي انقالب رسيد و با 

اصالحاتي به تصويب امام خميني)ره( نيز رسيد. 
ايشان با توجه به شرايط بحراني كشور و نگراني از آينده مايل 
بود كه قانون اساسي زودتر تصويب تا نظام جديد مستقر شود . 

ايشان معتقد بود  نيازي به تشكيل مجلس مؤسسان نيست.
ظاهراً در جلس���ه اي كه گروهي از اعضاي دولت و شوراي 
انقالب با امام خميني داشته اند در اين باره بحث شده و گروهي 
موافق با تشكيل اين مجلس بوده اند }از جمله مهدي بازرگان و 
يداهلل سحابي، موسوي اردبيلي و سيد محمود طالقاني{ و گروهي 
ديگر مخالف آن بوده اند }از جمله سيد محمد بهشتي، محمد جواد 
باهنر و هاشمي رفسنجاني{ در نهايت با اصرار مهدي بازرگان و 
پيشنهاد آيت اهلل طالقاني طرح مجلسي كوچك تر تصويب شد كه 
بعدها به نام مجلس بررسي نهايي قانون اساسي }مجلس خبرگان 

قانون اساسي{ شهرت يافت.
در آن زمان امام خميني در سخناني تأكيد كرده بود: »قاعده 
اين بود قانون را بنويسيم،  منتشر كنيم در همه بالد، همه مردم 
ببينند. بعد به آنها بگوييم اين را مي خواهيد يا نه؟ رفراندوم كنيم.« 

ص 433( چاپ دوم –  جلد چهارم –  )صحيفه نور – 
تأكيد بنيانگذارجمهوری اسالمی بر اين كه نيازي به تشكيل 
مجلس مؤسسان نمي بيند، اين نكته را هم مشخص مي كند كه 
مدل حكومتي ارائه شده در پيش نويس قانون اساسي حداقل از 

ديدگاه وي اشكاالت شرعي اساسي نداشته است.
در خاطراتي كه اخيراً از آيت اهلل مهدي حائري يزدي منتشر 
ش���ده، وي تأكيد كرده اس���ت كه در اوايل پيروزي انقالب با 
آيت اهلل العظمي امام خميني ديداري كرده و پيشنهاد كرده است 
كه همان قانون اساسي مشروطه با حذف مواد مربوط به سلطنت 
معيار كار حكومت تازه تأسيس باشد تا بعدها در فرصت مناسب 

اقدام به تدوين قانون جديد شود. 
اظهارات آيت اهلل حائري يزدي نيز نشاندهنده نوعي ديگر از 

رويكردهاي فقيهان آن دوره به مساله حكومت اسالمي است.
در نهايت پس از مذاكرات بسيار ميان رهبر انقالب و اعضاي 
ش���وراي انقالب و دولت مقرر شد مجلس كوچك تشكيل شود 
كه در مدتي كوتاه )1/5 ماه( به بررسي پيش نويس قانون اساسي 

مزبور پرداخته و سريعاً آن را آماده همه پرسي كنند.
يكي از مسائلي كه بايد در منظري تاريخي بدان پاسخ گفت، 
اين است كه چرا عليرغم اعالم نظر امام خميني بر عدم مغايرت 
پيش نويس قانون اساسي با اصول اساسي، همان پيش نويس به 

رفراندم گذاشته نشد و مجلس خبرگان تشكيل شد؟ 
مذهبي  اين نكته اي است كه به خصوص نيروهاي ملي – 
در سال هاي اخير بس���يار بدان توجه كرده اند. آيت اهلل منتظري 

مي گويد: 
»در ارتباط با قانون اساسي امام هيچ نفرمودند. من رئيس 
خبرگان بودم.  امام حتي يك بار هم نگفتند كه شما چنين كنيد 
يا يك جا اعتراض كنند كه شما چرا چنان كرديد. من از امام 
چيزي در اين رابطه نشنيدم. گويا ايشان مي خواستند دخالتي در 
اين مساله نداشته باشند و بعد ايشان به قانون اساسي تصويب 

شده رأي مي دادند.«
ايشان همچنين در پاسخ اين مساله كه چرا مجلس خبرگان 
به جاي بررسي پيش نويس قانون اساسي، به يكباره آن را كنار 
گذاشت و خود اقدام به تصويب و تدوين قانون اساسي ديگري 

كرد،  در خاطرات خود گفته است: 
»)همان ط���ور كه قباًل گفتم( متن اين پيش نويس را دولت 
موقت چاپ كرد و به ما داد و اصرار هم داشت كه همان متن را 

* نخستين مجلس شوراي قانونگذاري 
ایران با خطاب مظفرالدین شاه

در 18شعبان 1324ه .ق آغاز به كار كرد 
وبر اساس اولين نظامنامة انتخاباتي

كساني حق راي داشتند كه صاحب ملك 
بوده وارزش مالي ملك آنها حداقل هزار 

تومان باشد
* قانون اساسي  ، به یك سلسله

اصول وقواعد مدون  گفته مي شود
كه زیر لواي یك متن رسمي

به وسيلة مقامات صالحيتدار
به تصویب رسيده باشد
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در مدت يك ماه بنشينيم تصويب كنيم و حتي ما مي گفتيم كلماتي 
از آن عوض كنيم مي گفتند عيناً همين متن را تصويب كنيد! ما 

گفتيم اين كه نمي شود ما بايد نظر خودمان را مطرح كنيم.«
اما دكتر احمد صدر، آن را به نفوذ كالم مرحوم دكتر بهشتي 

و تحركات حسن آيت مربوط مي داند: 
»به نظر بنده با وجود تأييدات حضرت امام در آن پيش نويس 
و اصالحاتي كه كرده بودند بعضي از آقايان نظرات مغايري با مفاد 
اصول آن طرح داشته كه نظرات خود را به دليل استدالالتي كه 
كردند و نفوذ كالمي كه داشتند نظرات اين آقايان مانند مرحوم 
آيت اهلل بهشتي و مرحوم حسن آيت و غيرهما، مورد قبول مجلس 

خبرگان واقع شد.«
نخستين قانون اساسی و مجلس بررسی...

تش���كيل مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي،  ابتدا 
در فرمان امام خميني مبني بر تشكيل شوراي انقالب و سپس 
در حكم ايشان در باب نخست وزيري مهندس بازرگان قيد شده 
بود. در واقع از اهم برنامه هاي دولت و ش���وراي انقالب،  تعيين 
قانون اساسي جديد و متناسب براي نظام نوين بود. اين موضوع 
نيز، با توجه به شرايط بحراني و بحران زاي صدر انقالب، منشاء 
برخوردها،  صف بنديها و باالخره اظهار نظرهايي شد كه به تنهايي 

فصل مشبعي از تاريخ جمهوري اسالمي را در برمي گيرد. 
نخستين مساله در اين زمينه،  اظهار نظر برخي از رجال متنفذ 
و جريان هاي سياسي،  داير بر عدم نياز فوري به قانون اساسي بود. 
اين مساله با موضع گيري و قاطعيت امام و تأكيد ايشان بر سرعت 
در تهيه و تدوين و تصويب قانون اساسي،  چندان موجب تنش 
و برخورد نبود، اما سپس به صورت غيررسمي نگراني هايي پديد 
آمد. شايع شده بودكه مجلس مؤ سسان متكي به آراي عمومي،  
در كار نيست و قرار است مجلسي همچون سناي سابق با حدود 

40 تن از كارشناسان انتصابي به اين مهم رسيدگي كنند. 
واقعيت اين بود كه اين مساله در شوراي انقالب طرح شده 
بود، اما با توجه به فضاي سياسي كشور و شبهاتي كه ممكن بود 
پيش بيايد،  تغيير جهت داده شد . مقرر شد انتخابات استاني به 
منظور گزينش 72 نماينده براي ورود به مجلس »بررسي نهايي 
پيش نويس قانون اساسي« برگزار شود. گروه هاي بسياري به كم 
بودن تعداد نمايندگان و غيردموكراتيك بودن اين وضع معترض 
بودند، اما اين اعتراضها نيز با سخنراني هاي امام در تأييد شرايط 
فوق به خاموش���ي گراييد. انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون 

اساسي، سرانجام در تاريخ 12 مرداد 1358 برگزار شد. 
پ���س از برگزاري انتخابات،  صداي اعتراض هاي فراواني از 
جانب گروه هاي مختلف برخاست. حساسترين اين اعتراضها مربوط 
به نظراتي مي شد كه »جمعيت كردهاي مقيم مركز« نسبت به 
انتخابات و نمايندگان كردس���تان داشتند. قبل از انتخابات نيز از 
جانب برخي گروه ها و سازمان ها، به داليل مختلف،  اعالم تحريم 
ش���ده بود،اما نبرد اصلي انتخابات ربطي به هيچ يك از جريانها 
و گروه هاي فوق نداشت. رقابت حساس ما بين دو گروه عمده؛ 
يكي جامعه روحانيت،  حزب جمهوري اسالمي و سازمان مجاهدين 

انقالب اسالمي و ... و ديگري ائتالف سازمان مجاهدين با چند 
سازمان و گروه ديگر بود. 

دربارة تركيب نمايندگان مجلس بررسي نهايي پيش نويس 
قانون اساس���ي،  با نگاهي به ارقام و آمار آرا،  به اختصار مي توان 

چنين گفت: 
آيت اهلل طالقاني با 2004551 رأي بيشترين و نماينده اقليت 
زرتشتي با 1983 رأي كمترين آرا را در اختيار داشتند. چنانكه گفته 
شد،  از لحاظ تعداد نمايندگان، حزب جمهوري اسالمي و جامعة 
روحانيت مبارز تهران همراه با گروه ها مؤ تلف ايشان،  اكثريت قاطع 

را در مجلس مزبور به دست آوردند. 
احزاب چپ در انتخابات مجلس خبرگان موفقيتي نداشتند و 

در مجموع كمتر از 6 درصد كل آرا را نصيب خود كردند. در پايان 
انتخابات،  تفاوت آراي نفر دهم ليست حزب جمهوري اسالمي و 
مؤ تلفين آن،  كه نسبتاً در صحنة  افكار عمومي نيز كمتر شناخته 
شده بود با نفر يازدهم كه از افراد سرشناس سياسي بود، به يك 
ميليون رأي مي رسيد. تنها نماينده زن مجلس خانم منيره گرجي 
از حزب جمهوري اسالمي بود. مهمترين واقعه در طول برگزاري 
مجلس بررسي قانون اساسي،  رحلت نابهنگام آيت اهلل سيد محمود 

طالقاني در 19 شهريور 1358 بود. 
مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 با پيام امام خميني آغاز 
به كار كرد. روز قبل از گش���ايش،  اعضاي مجلس با امام ديدار 
كردند. پيام افتتاحيه امام توسط آيت اهلل هاشمي براي نمايندگان 

قرائت شد و وي قبل از خواندن پيام امام گفت: 
»اين پيام رهبر انقالب اس���ت. همانند همة  راهنمايي هاي 
ايشان كه در لحظات حساس تاريخ انقالبمان به ما مي فرمودند،  
در اين لحظة  حساس هم راهنمايي هايي براي نمايندگان محترم 

مجلس خبرگان فرموده اند كه قرائت مي كنم.«
مجلس خبرگان،  براي تدوين و تصويب و تكميل مواد قانون 
اساس���ي،  نزديك به 90 روز وقت صرف كرد. آخرين جلسه اين 
مجل���س در 24 آب���ان 58 برگزار و در روزهاي 11 و 12 آذرماه،  
قانون محّصل، به رأي عمومي گذاش���ته شد. اين قانون بنيادين 
و مهم،  با رأي قاطع مردم تصويب شد و اساس سياسي كشور 
را به صورتي ملي، به ش���كل دستورالعملي صريح و الزم االجرا 
درآورد. بنياد اين اساس سياسي، همانا اصل واليت فقيه بود كه 
براي   گروه هاي مخالف  نگران كننده شده بود و تأثيرات عظيمي 

بر آينده سياسي ايران باقي گذاشت.
در اولين جلسه مجلس خبرگان،  هيأت رئيسه سني به اين 
قرار انتخاب ش���دند: حاج آقا حسن خادمي- رئيس،  ميرزا محمد 
علي انگجي – نايب رئيس، و موسي موسوي قهدريجاني – دبير؛ 

همچنين دو تن منشي نيز گزينش شدند. 
پس از آن متن پيام امام قرائت شد و سپس مهندس بازرگان، 
نخست وزير دولت موقت،  نطق افتتاحيه را قرائت كرد. بازرگان ضمن 
ارائه گزارشي از امور مربوط به پيش نويس قانون اساسي و انتخاب 
نمايندگان، گفت:  "قانون اساسي ما به تعبيري قانون اساسي همة  

مسلمانان و معرف نظام حكومتي اسالم خواهد بود.«
در جلسه بعد،  نمايندگان طي مراسمي،  متن تحليف را خواندند 
و امضا كردند و رسيدگي به اعتبارنامه آغاز شد. در جلسه مورخ 
28 مرداد 1358، بحث دربارة انتخابات هيأت رئيس���ه دائمي به 
اين شرح و با اين تعداد آرا معرفي شدند: آيت اهلل منتظري با 40 
رأي نايب رئيس،  دكتر آيت با 24 رأي دبير،  محمود روحاني با 

38 رأي منشي و دكتر عضدي با 37 رأي منشي.
اعض���اي مجلس، بالفاصله به هفت گروه تخصصي براي 
بررسي اصول و مواد قانون اساسي تقسيم شدند. اين گروه هاي 

هفتگانه با موضوع كارشان عبارت بودند از:
• گروه يك: اصول كلي و اهداف قانون اساسي؛

• گ���روه دو: دين، تاريخ، زبان، خط و پرچم، حق حاكميت 
ملي، شوراهاي منطقه اي و شوراهاي ديگر؛

• گروه س���ه: حقوق ملت و نظارت عمومي )امر به معروف 
و نهي از منكر(؛

• گروه چهار: قوه مقننه؛
• گروه پنج: قوه مجريه؛
• گروه شش: قوه قضائيه؛

• گروه هفت: مسائل اقتصادي و امور مالي.

* در مقدمه قانون اساسي و در بخش 
زن در قانون اساسي مي خوانيم كه چون 
زنان تاكنون از نظام طاغوتي متحمل ظلم 
و ستم بيشتري شده اند، اكنون استيفاي 
حقوق آنان بيشتر خواهد بود... و وظيفه 
آنها وظيفه خطير و پر ارج مادري براي 

پرورش انسان هاي مكتبي است
* احزاب چپ در انتخابات مجلس خبرگان 

موفقيتي نداشتند و در مجموع كمتر از
6 درصد كل آرا را نصيب

خود كردند
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سال با انقالب

در كنار اين گروه ها، يك شوراي هماهنگي هم مسئوليت 
ارتباط ميا ن گروه ها را بر عهده داش���ت. اعضاي اصلي شوراي 
هماهنگي عبارت بودند از: محمدجواد باهنر، علي گلزاده غفوري 
و ناصر مكارم ش���يرازي. اعضاي علي البدل نيز حس���ن آيت و 

جالل الدين فارسي بودند.
در اين زمان برخي از رجال و علماي اهل سنت در نامه هايي 
به امام خميني، تقاضاي تجديدنظر و تأخير در انتخابات را كرده 
بودند. در واكنش نس���بت به آنان، اين سخنان بيانگر اعتماد و 
تسلط بر امور بود؛ اما به راستي اگر انتخابات تصويب قانون اساسي 
در مناطق مذكور برگزار نمي  ش���د و آراي الزم براي تصويب را 
كسب نمي كرد، نقطه ضعف بزرگي در عرصه كشاكش هاي قومي 
به وجود مي آمد. به  در مناطق حس���اس كشور –  و مذهبي – 
عبارت ديگر، اگر در اين مناطق قانون اساسي كشور، مورد قبول 
و منتخب واقع نمي شد، تمرد از آن نيز چندان دشوار نبود. پس 
اين مساله مي توانست دائماً مورد استناد گروه هاي فرصت طلب و 
قدرت طلب قرار گيرد و حتي به مدعيات طاغيانه در برابر حكومت 
مركزي  يا ادعاهاي جدايي طلبانه به صور مختلف منجر ش���ود. 
از اين رو، الزم بود چاره اي عاجل براي پيشگيري از توطئه ها و 

سوء تفاهم هاي ناشي از تبليغات انديشيده شود.
بنابراين اطالعيه مهمي از سوي دفتر امام خميني در اين 
برادران كردستاني و  زمينه صادر شد: »بسم اهلل الرحمن الرحيم – 
بلوچستاني و تركمني و ساير برادران اهل سنت، آنچه مرقوم شده 
اس���ت، در تقاضاهاي تأخير رفراندوم براي تجديد نظر در بعضي 
از اصول، بايد تذكر دهم كه امروز با وضعي كه كش���ور ما دارد 
كه اساس اسالم در معرض خطر كفر است، تحويل و تأخير ولو 
براي چند روز خطر عظيم براي كشور و اسالم عزيز است. شما 
مطمئن باش���يد كه خواستهاي شما، از جمله خواست هاي قومي 
و ملي ساير قشرهاي كشور مورد توجه است و ان شاء اهلل تعالي 

موجبات آسايش خاطر فراهم مي شود.«
دنياي جديد و پرسش هاي پيش رو

تمامي قوانين انساني )موضوعه(، در معرض كوران نقايص 
و ايرادات هستند و از آنجا كه اين قوانين تحت شرايط سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي گوناگوني وضع شده اند، طبيعي است  باگذر 
زمان و تغيير اوضاع، آنها هم نيازمند تغيير و تحولند. به عنوان 
مثال قانون اساس����ي فرانس����ه از آغاز جمهوريت تاكنون 5 بار 
اصالح  شده است. قانون اساسي شوروي سابق در سال 1917 
)7 سال پس از انقالب اكتبر( به تصويب رسيد و در سال هاي 
1936، 1977 و 1988 م����ورد بازنگري و حك و اصالح قرار 
گرفت. قانون اساس����ي ژاپن هم كه در س����ال 1889 ميالدي 
تصويب شده، در سال 1946 همين پروسه را از سرگذارنده است. 
همان گونه كه پيشتر گفته شد، قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران در ش����رايطي بحراني و با تعجيل تدوين و تصويب شد. 
اختالفات و درگيري هاي شديد و گاه خونبار داخلي از يك سو 
و عدم موازنه در سياست هاي خارجي كه نمونه بارز آن را در 
از سوي  ماجراي گروگانگيري سفارت آمريكا مي توان جست – 
ديگر - موجب شد  قانونگذاران مسائل بسياري را ناديده گرفته  
يا بي توجه از كنار آنها بگذرند. اكنون كس����انی می پرسند پس 
از گذشت 39 سال از قانون اساسي اول و 29 سال از شوراي 

بازنگري آيا وقت آن نرس����يده است يك بار ديگر عقالي قوم 
گرد هم آيند تا نقايص و ايرادات قانون اساسي را برطرف كنند 
و به اصالح و تكميل آن بپردازند؟ امروزه و با توجه به حال 
و مقام دنياي جديد نكات پيدا و پنهان بسياري هست كه در 
رابطه با حقوق بش����ر، حقوق شهروندي، اقليت ها، مطبوعات و 
زنان بي اهميت يا كم اهميت انگاشته شده و ضرورت بازنگري 
را به ماگوشزد مي كنند. از سوي ديگر نهاد شوراي نگهبان، در 
شرح وظايف و تفسير اختيارات و اقتدارات آن اختالفات فراواني 
وجود داشته و دارد.  برخی از صاحبنظران اين نظريه را مكرر 
ابراز كرده اند كه اساس����اً رأی مردم نقشی در مشروعيت نظام 
ندارد. عالوه بر همه اين ها اين سئوال بنيادين به ذهن متبادر 
مي شود كه چرا و بر چه اساسي نمايندگان مردم برای تدوين و 
تصويب قانون اساسي نبايد از تمام صنوف و شاخه های علمی 
و تخصصی و طبقات اجتماعی برگزيده شوند؟ آيا نمايندگاني از 
همه اقشار، طبقات و گروه هاي فكري نبايد مشاركت ورزند و 
اين مسئوليت خطير را بر عهده گيرند؟ آيا قانون اساسي برآيند 

فكر و خواست هاي يك ملت و همه طبقات و اقشار آن است 
يا اقليتي از يك صنف؟ اين پرسش ها شايد برای اقليت های 
متمركز و متنّفذ دلنشين و خوشايند نباشد اما در آستانه چهلمين 
سال انقالب يك ضرورت حتمی و يك پيشنهاد راهگشا برای 

برون رفت از مشكالت پيش روست.
 قانون اساسي و مسالة زنان

ديدگاه های ديگری هم وجود دارد . از جمله موارد ديگر در 
قانون اساسي موضوع زنان و حقوق و مطالبات آنهاست. شايد بتوان 
گفت حتي در قانون اساسي نقش ها و كارهاي انسان ها بر اساس 
زن بودن يا مرد بودن تعريف شده است در حالي كه اين نقش 
بايد باز تعريف شده و مطابق با زمان و مكان و مناسبات اجتماعي 
جديد مورد بازنگري قرار گيرند. از جمله اين قوانين مي توان به 
اصل 115 قانون اساسي اشاره كرد كه طي آن تنها رجال حق 
رئيس جمهوری شدن را دارند اما در عوض همه مردم جامعه اعم 
از زن و مرد موظفند به رئيس جمهوری منتخب خود رأي مساوی 

دهند! اين تناقضی ساده و شاهدی بر مدعاست.
 همچنين در مقدمه قانون اساسي و در بخش زن در قانون 
اساسي مي خوانيم كه چون زنان تا كنون از نظام طاغوتي متحمل 
ظلم و س����تم بيشتري شده اند، اكنون استيفاي حقوق آنان بيشتر 
خواه����د بود... و وظيفه آنها وظيفه خطير و پر ارج مادري براي 
پرورش انس����ان هاي مكتبي است. اگر اين امر به معنای محدود 
كردن كاركرد زنان به پرورش انس����ان هاي مكتبي تفسير شود، 
طبيعی است كه در عمل ببينيم بر قوانين خاص، قوانين عام و 
قوانين جزايي و مدني نيز تأثير نهاده و سمت و سوي اين قوانين را 

در مسيری متمايز از هدايت مي كند. 
در اصل 19 قانون اساسي مي خوانيم: مردم ايران از هر قوم 
و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان 
و مانند اينها س����بب تمايز نخواهد بود. آيا بهتر نبود به جاي واژه 
مانند اينها، از كلمه جنسيت استفاده مي شد تا بر همگان معلوم شود 
كه زن يا مرد بودن هم سبب امتياز نيست؟ باز هم ديدگاه هايی 
وجود دارد كه معتقد است برخی از مواد قانون اساسي با يكديگر 
و با قوانين مدني در تناقض اند. مثاًل در اصل 28 قانون اساسي 
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است داشته باشد اما 
اصل 1117 قانون مدني ناقض همين اصل در مورد زنان است. 
يا اصل 31 قانون اساس����ي كه داشتن مسكن متناسب با نياز را 
حق هر فرد و خانواده ايراني مي داند، اما قوانين مدني حق انتخاب 
مسكن را در فرايندی ديگر قرار داده و در نهايت در معادلة خانواده 
گويی چنين حقی را به مردان داده است. در زمينه زنان شاغل و 
در مقايسه آنها با مردان همتراز خود، زنان فقط 49 تا 90 درصد 
از 100 درصد حقوق را دريافت مي كنند و مسأله بيمه مستقل زنان 
هنوز هم به طور كامل حل نشده است. از سوي ديگر قانون مدني 
حق درخواست طالق را منحصراً براي مرد تعيين كرده است و 
مرد مي تواند با تمسك به مفاد ماده 1133 قانون مدني مبادرت 
به طالق كند. همچنين در اصل 20 قانون اساسي، تساوي حقوق 
زن و مرد فقط به يكسان بودن از لحاظ حمايت قانون، آن هم 
به شيوه اي مشروط و مقيد تعبير شده است كه البته با توجه به 
آنچه در سطور باال گفتيم به دور از واقعيت های موجود است و 
هنگامی كه وارد قوانين مدنی و كيفری و حقوق اجتماعی و ... 
می شود، برخی نابرابری ها پديد می آيد. از اين ديدگاه ها جمالت 
قانون اساسي درباره حقوق زن و خانواده كوتاه، مبهم، نارسا، دوپهلو 
و غير كافي است . بررسي اصولي از قانون اساسي كه به حقوق 
و مطالبات زنان مربوط مي ش����ود و كاستي ها و تناقضات موجود 
در اين زمينه مجالي ديگر مي طلبد؛ اما شايد ذكر اين نكته خالي 
از فايده نباش����د كه در هنگام تدوين پيش نويس، تصويب قانون 
اساس����ي و تشكيل شوراي بازنگري، فقط يك زن حضور داشت.  
در مراحل چندگانه تاريخی، در پيش����نهاد و پيش نويس، بررسی 
و تأييد و تصويب و بازنگری نهايی قانون اساسی، فقط عده اي 
انگشت شمار به زنان و حقوق آنها توجه داشتند كه از آن جمله 
خان����م منيره گرجي تنها زن راه يافته به مجلس خبرگان قانون 
اساسي بود كه به اصل 115 قانون اساسي و عدم رعايت حقوق 
زنان در زمينه رياست جمهوري اعتراض كرد ولي راه به جايي نبرد. 
البته برخی از شخصيت ها، احزاب و گروه هاي سياسی و فرهنگی 
و حقوقی، به اين مساله اعتراض و به كمبودهای قانون اساسی 
انتقاد كردند. برخی هم رفراندوم قانون اساسي را به دليل عدم برابري 
زن و مرد تحريم كردند، كه طبعاً صداي آنان به دليل رفتارهاي 
نادرس����ت و پيشينه نامطمئن شان يا بي اعتمادي مطلق نسبت به 
آنان به گوش نرسيده و بقيه نيز به داليل مختلف در هياهوي 

آن روزگاران گم شد.

* تشكيل مجلس مؤسسان براي تدوین 
قانون اساسي،  ابتدا در فرمان امام خميني 

مبني بر تشكيل شوراي انقالب و سپس در 
حكم ایشان در باب نخست وزیري مهندس 

بازرگان قيد شده بود. اهم برنامه هاي 
دولت و شوراي انقالب،  تعيين قانون 

اساسي جدید و متناسب براي نظام نوین 
بود. این موضوع نيز، با توجه به شرایط 
بحراني و بحران زاي صدر انقالب، منشاء 
برخوردها،  صف بندیها و باالخره اظهار 

نظرهایي شد كه به تنهایي فصل مشبعي از 
تاریخ جمهوري اسالمي را در برمي گيرد



46

13
97

ن 
هم

1 ب
ه 7

شنب
هار

چ

سال با انقالب

دكتر علی اصغر پيوندی، رئيس جمعيت هالل احمر درگفتگو با 
اطالعات برنامه و راهبرد های اين جمعيت و خدمات انجام شده در 

طول چهار دهه پس از انقالب اسالمی را برشمرد.
 وی اعالم كرد: پس از انقالب اسالمی، ظرفيت ها برای ارائه 
خدمات بيشتر شد و فعاليت های جمعيت در اقصی نقاط كشور توسعه 
يافت. حاال كمتر كس���ی در جامعه است كه با خدمات هالل احمر 
بيگانه باشد، زيرا اين مجموعه امدادی و داوطلبانه همواره با صداقت 

مقابل ديدگان مردم انجام وظيفه كرده است.
اكنون هالل احمر با گذشته ای ُپرافتخار، چشم به آينده ای پربارتر 
دارد. برنامه پنجساله ای در هالل احمر تدوين و تصويب شده است 
كه ترويج صلح و دوس���تی؛ كمك به ايجاد جامعه تاب آور، كاهش 
خطر و پاسخگويی موثر به حوادث و سوانح؛ كمك به تامين زندگی 
سالم و ايمن و ترويج حفظ محيط زيست؛ ترويج و گسترش مشاركت 
اجتماعی در فعاليت های بشردوستانه با تقويت نقش جوانان و داوطلبان 
از اولويت های آن است. روزی كه افتخار خدمت در هالل احمر را به 
دست آوردم با مديران هالل احمر بر سر اجرای اين برنامه عهد كردم، 
زيرا معتقدم با »برنامه« می توانيم هدف های خرد و كالن و خدمت 

شايسته به مردم را تحقق ببخشيم.
پيوندی با بيان اين كه آموزش از موضوعاتی اس���ت كه نگاه 
وي���ژه ای به آن داريم ادامه داد: وظايف هالل احمر فقط در خدمات 
امدادی و كمك های اوليه خالصه نمی شود، بلكه طبق اساسنامه هالل 
احمر، برنامه ريزی و اقدام در جهت آمادگِی مقابله با حوادث و سوانح 
و آموزش عمومی در اين زمينه، از ديگر وظايف هالل احمر است. در 
اين زمينه، توانسته ايم در كنار آموزش های رايگان امداد و كمك های 
اوليه كه در ش���عب هالل احمر به مردم ارائه می ش���ود، از ظرفيت 
رسانه ملی هم برای بردن آموزش به خانه های مردم بهره ببريم و از 
هر فرصت و برنامه پرمخاطبی برای ترويج آموزش های همگانی در 
راستای آشنايی مردم با مخاطرات طبيعی و نحوه آمادگی و مقابله با 
آنها استفاده كنيم. جامعه ايران بايد جامعه ای تاب آور در مقابل حوادث 
طبيعی شود و توان تحمل بزرگترين حوادث و ساختن دوباره جامعه را 
پس از حادثه داشته باشد. اين مهم وظيفه ما و البته همه دستگاه های 
مسئول است. همچنين، در مدارس و پادگان ها هم از آموزش غافل 
نبوده ايم و با همكاری آموزش و پرورش و نيروهای مسلح، دانش آموزان 
و سربازان را از فوايد آموزش های همگانی خودامدادی و دگر امدادی 

منتفع كرده ايم.
وی به حفظ پيوند مردم با هالل احمر اشاره كردوگفت: می كوشيم 
با رويكرد شفاف سازی، اعتماد مردم به هالل احمر بيشتر از گذشته شود. 
در اين زمينه، قدم های خوبی برداشتيم و نتيجه آن را هم ديده ايم. به 
عنوان مثال، هالل احمر مقدار و نحوه مصرف كمك های نقدی مردم 
به زلزله زدگان كرمانشاه را مفصل و با جزئيات اعالم كرد تا مردم شريف 

ايران از نتيجه عمل انساندوستانه و خداپسندانه خود آگاه شوند.
عالوه بر اين، تالش می كنيم مشكالت مردم را در برخی خدمات 
هالل احمر نظير داروخانه ها برطرف كنيم كه در اين زمينه شخصا 
در داروخانه تك نسخه ای هالل احمر در تهران حاضر و در گفتگوی 

بی واسطه با بيماران از مشكالت آنان مطلع شدم.
همچنين نگاه ويژه ای به ارتقای آمادگی كيفی و كمی عملياتی 
هالل احمر جهت پاس���خگويی صحيح و موثر به حوادث و سوانح 

داريم.
 پيوندی فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزی انقالب  را فرصت 
مناسبی برای مرور دستاوردها، موفقيت ها و فعاليت های داوطلبانه 
هالل احمر پس از پيروزی انقالب در حوزه های مختلف دانس���ت 

وگفت: در گزارش زير بخشی از اين دستاوردها به طور خالصه ارائه 
می شوند.

جمعيت هالل احمر ايران به عنوان نهادی غيرانتفاعی و بنابر 
وظايف ذاتی خود در زمان بروز بحران ها حاضر شده و خدمات رسانی 
می كند. اقداماتی كه هم جنبه بشردوستانه و خدمت رسانی دارند، هم 
جنبه حمايتی و معنوی. يكی از خدمات پررنگ جمعيت هالل احمر 
ايران، در دوران هشت  ساله جنگ تحميلی است. به جرات می توان 
گفت كه حضور جمعيت هالل احمر ايران در جبهه های نبرد، قوت 
قلب بزرگی بود كه زخم رزم را كمتر می كرد. جمعيتی كه در كنار 
تمام���ی خدمات خود، بيش از 476نفر از نيروهايش در طول دوران 

دفاع مقدس شهيد شدند.
زلزله رودبار

 سه ساعت بعد از زمين لرزه، اولين گروه امدادی به رودبار رسيد. 
شهر در تاريكی مطلق فرو رفته بود؛ با همان نگاه اول می شد فهميد 
وقتی خورشيد باال بيايد، هزاران نفر از اهالی، زنده نخواهند بود؛ زمين 
لرزه 7/3ريشتری رودبار در ساعت 00:30بامداد 31خرداد 69، وسعت 
600هزار كيلومترمربعی شمال ايران از آذربايجان شرقی گرفته تا تهران 
را به لرزه درآورد و حدود 40هزار كشته و 60هزار مصدوم برجا گذاشت. 
بيشتر خسارت ها مربوط به دو استان گيالن و زنجان بود. آمارهای 
جمعيت هالل احمر نشان می دهد 29هزار و 772 نفر از اهالی گيالن 
جان خود را از دست دادند، 39هزار 678 نفر مصدوم شدند و 10شهر 
و 1871روستای استان هم آسيب ديد. ويرانی 35هزار خانه، 170مركز 
درمانی و 3847مركز صنعتی و تجاری، چهره استان را كامال دگرگون 
كرده بود. زنجان هم تلفات بااليی داشت؛ 9740كشته، 20هزار و 423 
مصدوم، 883روستای آسيب ديده، 14هزار و 370 واحد مسكونی ويران، 
542مركز صنعتی و تجاری تخريب شده و 16مركز درمانی از بين رفته، 

تمام آن چيزی بود كه زمين لرزه برجا گذاشته بود.
نيروهای هالل احمر طی دو مرحله امدادرسانی به حدود 500هزار 
خانوار خدمات دادند؛ در مرحله نخس���ت كه 10روز زمان برد، بيش 
از 13هزار امدادگر هالل احمر در قالب 400تيم حضور داشتند و به 
پاكسازی جاده ها برای تردد، تخليه مجروحان و دفن كردن اجساد، 
وصل كردن شبكه موقت مخابراتی و ارتباطی، مستقر شدن مراكز 
درمانی، ايجاد سرپناه برای بازماندگان و توزيع مواد غذايی، زيستی و 

پوش���اك پرداختند. در همان روزهای ابتدايی، 350دستگاه آمبوالنس 
و دو فرون���د هلی كوپتر، حدود 22هزار مصدوم را به مراكز درمانی 
منتقل كردند. نصب 100هزار دس���تگاه چادر برای حدود 500هزار 
خانوار و توزيع 58هزار و 750 تن محموله غذايی، وس���ايل زيستی 
و لوازم پزشكی به مناطق زلزله زده، مهمترين بخش های عملياتی 
نيروهای هالل احمر را شكل می داد. مردم ايران هم به پشتيبانی از 
زلزله زده ها شتافته بودند؛ آمارهای جمعيت هالل احمر نشان می دهد 
مجموع كمك های نقدی مردم و سازمان های خيريه داخلی حدود 

1/2ميليارد تومان بود.
مرحله دوم عمليات امدادرسانی از 10تير تا 30بهمن 69به اجرا 
درآمد. مشاركت در بازسازی يا احداث 130هزار خانه و تهيه 6500واحد 
پيش ساخته در مدت پنجماه از جمله مهم ترين اقدامات هالل احمر 
بود. همچنين 50مددكار اجتماعی به 6000كودك كه والدين خود را 
از دس���ت داده يا گم كرده بودند، خدمات دادند. ارائه خدمات درمانی 
رايگان، پرداخت كمك هزينه زندگی، تحصيلی و تحويل وس���ايل 
زيستی، مواد غذايی و پوشاك از جمله مهم ترين خدمات ارائه شده 

به اين كودكان بود.
فعاليت جوانان در قالب معاونت دانش�جويی و جوانان 

سازمان جوانان
اقدامات پشتيبانی و تداركات قبل از سفر در حج از جمله اقدامات 
جمعيت هالل احمر طی اين س���ال ها بوده اس���ت كه از جمله در 
سال 97 اقدامات فوق شامل خريد، آماده سازی تجهيزات و امكانات 
دارويی، درمانی بر اساس دستورالعمل ها و نياز، انجام هماهنگی های 
الزم برای ارس���ال محموله های دارويی و تجهيزات بود كه 390قلم 
دارو و 260قلم تجهيزات پزشكی مصرفی و غير مصرفی به سرزمين 

وحی ارسال شد.
پياده روی اربعين حسينی

 سقوط نظام بعث عراق منجر شد تا بسياری از شيعيان برای 
زيارت عتبات عاليات راهی كش���ور عراق شوند. روندی كه تا سال 
1382ادامه داش���ت اما به دنبال انفجار مهيب در بين الحرمين زيارت 
عتبات مقدسه متوقف شد تا اينكه در سال 84تفاهمنامه جامعی بين 
ايران و عراق برای از سرگيری اين مساله به امضا رسيد.امسال سومين 
سال متوالی بود كه مراسم پياده روی اربعين حسينی در وسعت ويژه ای 
برگزار شد و با توجه به اينكه مسئوليت بهداشت و درمان و مراقبت از 
سالمت زائران به جمعيت هالل احمر سپرده شده بود برنامه ريزی های 

گسترده ای برای پوشش هر چه بهتر اين مراسم صورت گرفت.
سازمان داوطلبان و توجه به سالمندان

س���ازمان داوطلبان از سال 1391و به منظور هويت بخشی به 
برنامه های سازمانی نسبت به توسعه و ملی كردن برخی از پروژه های 
موفق كه به صورت پراكنده در س���طح كشور انجام می شد، اقدام 
كرد از آنجا كه سالمندی در كشور رو افزايش است و اين گروه به 
دليل نيازمند بودن به مراقبت های خاص توجه متفاوتی را می طلبند، لذا 
نيازمند بيشترين خدمات حمايتی هستند و بايد ديد چگونه می توان از 
سالمندان حمايت مالی روانی و انسانی كرد و از نظر بهداشتی و درمانی، 
 توجه ويژه ای به آنها داشت؛ به همين منظور برنامه نيابت با مفهوم
»به نيابت فرزند نداشته سالمندان« در سازمان داوطلبان تبيين شد.

اجرای طرح نيابت از سوی سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر 
كشورمان مورد استقبال و توجه ويژه فدراسيون بين المللی جمعيت های 
ملی صليب س���رخ و هالل احمر قرار گرفت و اين طرح موفق به 
كسب جايزه توسعه داوطلبان فدراسيون در سال 2013از ميان بيش 

از 30طرح ارسال شده از 23جمعيت ملی شد.

   جمعيت هالل احمر
وشن چشم به آینده ای ر

* برنامه پنجساله ای در هالل احمر 
تدوین و تصویب شده است كه ترویج 
صلح و دوستی؛ كمك به ایجاد جامعه 

تاب آور، كاهش خطر و پاسخگویی موثر 
به حوادث و سوانح؛ كمك به تأمين 
زندگی سالم و ایمن و ترویج حفظ
محيط زیست؛ ترویج و گسترش 
مشاركت اجتماعی در فعاليت های 

بشردوستانه با تقویت نقش
جوانان و داوطلبان از اولویت های

آن است

دكتر علی اصغر پيوندی، رئيس جمعيت هالل احمر
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طرح »نذر آب«
پديده خشكسالی20ساله در سيستان و بلوچستان داستان تازه ای 
نيست؛ كمبود بارش های آسمانی، خشك شدن تاالب هامون، قطع 
آب رودخانه هيرمند، خشك شدن جازموريان، تبخير بيش از حد نرمال 
آب، كاهش سفره های آب زير زمينی و گرمای زياد از علل مواجهه 

سيستان و بلوچستان با اين پديده بود.
 به منظور تعميم رس���الت بنيادين جمعيت هالل احمر مبنی بر 
تسكين آالم بشری و مساعدت در برنامه ملی محروميت زدايی پس 
از بازديد از مناطق محروم اس���تان سيستان و بلوچستان طرح جامع 
خدمات رسانی به مناطق تحت تاثير از خشكسالی از 14مرداد رسما در 
دستور كار جمعيت هالل احمر قرار گرفت. راه اندازی كمپين نذر آب، 
توزيع سبدها و بسته های غذايی مورد نياز مردم درگير با خشكسالی و 
ارائه خدمات سالمت محور از جمله مواردی است كه در دستور كار 
بود و بررسی های جمعيت  حاكی از آن بود كه جمعيت كل سيستان 
و بلوچستان 2ميليون و 772هزار و 974تن است و در اين ميان 7هزار 
و 335روس���تا تحت تاثير خشكسالی قرار دارد. اقدامات هالل احمر و 
صليب سرخ در  سيستان و بلوچستان، قبل از اجرای طرح نذر آب شامل 
اجرای پروژه آبرسانی به ارزش 2ميليون دالر توسط فدراسيون بين المللی 
صليب سرخ و هالل احمر در روستاهای شهرستان زابل و زاهدان در 
سال 81تا 83بود و همچنين در سه سال اخير از مجموع 179فعاليت 
و پروژه داوطلبی اجراشده، تعداد 2013داوطلب شركت كننده در پروژه، 
تعداد 34هزار و 719 نفر بهره ور را تحت حمايت خود قرار داده اند و 
372 ميليون تومان در قالب كمك های دارويی و درمانی به اس���تان 
سيستان و بلوچستان تخصيص يافت. در ضمن 33هزار سبد غذايی به 

ارزش 330ميليون تومان در ميان نيازمندان توزيع شده است.
زلزله كرمانشاه

 در شامگاه يكشنبه 21آبان 96 ساعت 21:48دقيقه كرمانشاه در 
مقياس 7/3ريشتر لزريد و يكی از بزرگترين و وسيع ترين زلزله های ايران 
در يكی از بدترين زمان های ممكن اتفاق افتاد. لرزش زمين در تهران 

و بغداد هم احساس شد و اين يعنی يك فاجعه به تمام معنا.
امداد هوايی جمعيت هالل احمر به خوبی توانست خود را اثبات 
كند. 10بالگرد با صدها سورتی پرواز در آن منطقه وسيع جغرافيايی 
توانستند هم در جابجايی مصدومان و كاهش مرگ و مير موثر باشند 

و هم اقالم امدادی را به روستاها و مناطق دوردست برسانند.
خدمات روانی و اجتماعی هالل احمر از همان يكی دو هفته 
بعد از زلزله شروع شد و تيم های امداد روانی در قالب گروه های َسحر 
توانستند خدمات گسترده ای را در مناطق مختلف به افراد و خانواده های 
آسيب ديده ارائه دهند. اين خدمات تا چند ماه بعد از زلزله هم ادامه 

داشت كه در نوع خود منحصر به فرد بود.
كمك های مردمی به هالل احمر در زلزله كرمانشاه هم بی سابقه 
بود و ركورد شكست. در حالی كه در زلزله مشابه قبلی )ورزقان، 5 سال 
پيش( مردم 22ميليارد تومان به هالل احمر كمك كرده بودند، ميزان 
كمك های مردمی در زلزله كرمانشاه به 67ميليارد تومان رسيد و اين 
جدای از20 هزار تن اقالم فيزيكی )به ارزش تقريبی 70ميليارد تومان( 

بود كه به شعب هالل احمر در سراسر كشور تحويل شد.
3قصه پرغصه مردم ميانمار

 بحران كشتار و آوارگی مسلمانان روهينگيايی، داستان غم انگيزی 
بود كه روح و روان همه را آزرده كرده بود. يك فاجعه انس���انی در 
حال رخ دادن بود و هالل احمر فارغ از دين و مذهب، وظيفه داشت 

به كمك همنوعان خود بشتابد.
جمعيت هالل احمر به اين منظور، مقدمات الزم برای فراخوان 
مردمی را آماده كرد و در اين بين كمك بی نظير و بی سابقه يك 
ميليارد تومانی رهبر معظم انقالب هم، هالل احمر را به ادامه كار 
اميدوارتر از گذشته كرد. كمك های مردمی برای پناهجويان ميانمار 
جمع آوری شد و از مرز 5ميليارد تومان گذشت كه ناگهان زلزله مهيب 

كرمانشاه اولويت های كاری جمعيت هالل احمر را تغيير داد.
 »سها« ستاره ای بی بديل در صنعت داروسازی

ديگر اقدام ارزشمند در اين سال ها، اقدام سازمان تداركات پزشكی 
هالل احمر با هدف انتقال فناوری های روز دنيا به داخل كشور برای 
بومی كردن توليد داروهای تخصصی و تأمين داروهای خاص در مواقع 
ضروری بود كه در اين زمينه مبادرت به خريد سهام شركت رشد آلمان 

و ايجاد شركت بازرگانی و دراگ استور »سها« كيش كرد.
بايد خاطرنش���ان كرد كه جمعيت هالل احمر حدود 2ميليون 
داوطلب در سازمان های جوانان، داوطلبان و امداد و نجات ايجاد كرده 
اس���ت كه به زعم دبيركل وقت فدراسيون بين المللی صليب سرخ 
و هالل احمر، جمعيت هالل احمر ايران به اندازه تمامی كشورهای 
ق���اره آفريقا نيروی داوطلب دارد كه عالقمند به انجام فعاليت های 
داوطلبانه هس���تند و اين موضوع موجب متمايزشدن جمعيت هالل 

احمر ايران نسبت به جمعيت هالل احمر و صليب سرخ ساير كشورها 
شده است.

سگ های زنده ياب ايرانی 
  مركز آنست يا همان »آموزش، نگهداری سگ های تجسس« 
در سال 1379راه اندازی شد و سال 1382همزمان با زلزله بم فعاليتش 
را با 7قالده سگ آغاز كرد و توانست در اولين حضور جدی و چشمگير 
خ���ود در زلزله بم 67نفر را زنده نجات دهد، كاری كه هيچ يك از 
كشورهای آمريكايی و اروپايی حاضر در زلزله بم نتوانستند انجام دهند. 
كرونی، جری، جيمی، ركس���ی، سنتو، جو، جكی، پيتر و سزار اولين 
سگ های زنده يابی هستند كه به همراه مربيانشان توانستند در زلزله بم 
67زنده را از زير آوار نجات دهند و اجساد بسياری را هم از زير آوار 
پيدا كردند.  به دليل عملكرد چشمگير مربيان و سگ های زنده ياب در 
زلزله بم، سازمان جهانی سگ های زنده ياب، مراسم قدردانی از جمعيت 

هالل احمر ايران در مقر اين سازمان در اتريش برگزار كرد.
طرح پيمان از جمله فعاليت هايی است كه سازمان جوانان جمعيت 
هالل احمر در چارچوب كمك به پيشگيری از اعتياد از سال 95آغاز 

كرده و تا كنون سه دوره آن به صورت ملی برگزار شده است.
جامعه هدف اين طرح اعضای 5تا 29سال در كانون های سازمان 
جوانان، خانواده های اعضا، امدادگران، كاركنان جمعيت هالل احمر و 

مردم مناطق حاشيه نشين در استان های معين و پرخطر هستند.
برخی از عمليات های امدادی

جمعيت هالل احمر به منظور افزايش سرعت در پاسخگويی در 
حوادث و امدادرسانی به آسيب ديدگان و مصدومان سوانح در سال های 
گذشته، در تالش است برای تقويت و ارتقای سيستم های امداد و 
نجات گام های موثری بردارد. به همين منظور از ابتدای سال 91تا 
22دی 97جمعيت هالل احمر خدمات مختلفی را به هموطنان ارائه 

داده كه به برخی از آنها اشاره می شود.
در بازه زمانی ياد شده، 269هزار و 180عمليات و خدمات امداد و 

نجات در ايران انجام شد و نزديك به 6ميليون نفر در سوانح مختلف 
در سراسر ايران توسط جمعيت هالل احمر امدادرسانی شدند. همچنين 
در اين مدت 161هزار و 953 مصدوم توسط آمبوالنس های جمعيت 
هالل احمر به مراكز درمانی منتقل شده و يك ميليون و 394هزار 
و 241مصدوم به صورت سرپايی درمان شدند. همچنين 2ميليون و 
246هزار و 685نفر از آسيب ديدگانی كه در راه مانده بودند، اسكان 
يافتند و 31هزار و 309عمليات نجات فنی در در سوانح مختلف در 

سراسر ايران انجام شد.
جمعيت هالل احمر همچنين با به كارگيری 24بالگرد امدادی توان 
عملياتی خود را افزايش داده كه در اين مدت با 19هزار و 127سورتی 
پرواز، 2هزار و 400مصدوم به مراكز درمانی منتقل شدند و 2هزار و 
130تن اقالم امدادی به مناطق حادثه ديده حمل شد. از سوی ديگر، 
از ابتدای سال 91تا 22دی 97و از مجموع يك هزار و 35ماموريت 
ارزيابی در زمين لرزه های 4ريشتر و بيشتر 89مورد ماموريت به عمليات 
امدادرسانی منجر شد. در اين عمليات ، 553هزار و 408نفر امدادرسانی 
ش���دند و 437هزار و 830نفر هم به صورت اضطراری اسكان داده 
شدند.در سيل و آبگرفتگی هم 4هزار و 237ماموريت امدادرسانی در 
سراسر ايران انجام شد و طی آن 712هزار و 772نفر امدادرسانی شده 
و 143هزار و 749نفر اسكان اضطراری يافتند. همچنين در طی اين 
سال ها، نجاتگران جمعيت هالل احمر 9هزار و 212ماموريت امداد و 
نجات در محيط های كوهستانی و ارتفاعات ايران انجام دادند و 3هزار 
و 530مصدوم را از ارتفاعات كوهستانی در سطح كشور به مراكز درمانی 
منتقل كردند. اجرای بيش از 2400پروژه محروميت زدايی در هر سال 

هم بخش ديگری از فعاليت های اين سازمان است.
خدمت به زائران حرم امن الهی

 آغاز ارائه خدمات پزشكی و درمانی جمعيت هالل احمر در حج، 
به س���ال 1345 باز می گردد. زمانی كه هيات درمانی جمعيت شير 
و خورش���يد سرخ ايران در مناسك حج در عرفات و منا با تاسيس 
درمانگاه و بخش اورژانس وظايف درمانی خود را ارائه كرد. در همان 
سال مجموعا 6744 بيمار به درمانگاه های جمعيت مراجعه كردند كه 
از اين ميزان 78 درصد غير ايرانی و 22 درصد از حجاج ايرانی بودند. 
اين خدمات در س���ال های بعد در كنار تيم درمان وزارت بهداری 
و پزش���ك كاروان اعزامی از س���وی سازمان حج و اوقاف به شكل 
منسجم تر ادامه پيدا كرد. پس از پيروزی انقالب اسالمی و در سال 
60 اما به دليل جنگ و مشكالت ناشی از آن، فعاليت های هالل 
احمر در حج كمرنگ و به وزارت بهداشت سپرده شد تا اينكه در سال 
81 به شكل رسمی و مفصل، جمعيت هالل احمر با برپايی بيمارستان 
ارائه خدمات درمانی به  و اعزام جراح، متخصص بيهوش���ی و … 
زائران خانه خدا را عهده دار شد. بنابراين مركز پزشكی حج و زيارت 
جمعيت هالل احمر در دوران پس از انقالب، مدت 17 س���ال است 
كه به منظور ارزيابی و پايش سالمت و حمايت از زندگی و سالمت 
زائران با همكاری سازمان حج و زيارت و ساير نهادها، در برگزاری 
ايمن حج نقش آفرينی كرده است. آموزش زائران، آموزش پزشكان و 
عوامل اجرايی و اعزام تيم پيشرو راه اندازی مراكز و بيمارستان بخشی 

از اقدامات اين جمعيت برای زائران بوده است.
* گزارش از : محمد داود بيگی

* مركز آنست یا همان
»آموزش، نگهداری سگ های تجسس« 

در سال 1379راه اندازی شد
و سال 1382همزمان با زلزله بم

 فعاليتش را با 7 قالده سگ آغاز كرد 
و توانست در اولين حضور جدی

و چشمگير خود در زلزله بم 67 نفر را 
زنده نجات دهد، كاری كه هيچ یك
از كشورهای آمریكایی و اروپایی
حاضر در زلزله بم نتوانستند 

انجام دهند
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اندك اندك 22 بهمن 97 نيز از راه رس���يد و جشن هاي 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اينجا و آنجا در حال 
برگزاري است. اما مراسم دهه فجر امسال از دو جنبه با سالهاي 
پيش از آن متفاوت است و به همين خاطر از اهمّيت بيشتري 

نيز برخوردار. 
نخس���ت آنكه چهل سالگي و رسيدن به اين سن و سال 
براي يك انقالب واجد ويژگي هاي منحصر به فردي است چون 
انقالب ها معمواًل اينهمه عمر نمي كنند. انقالب فرانسه، انقالب 
مش���روطه خودمان، انقالب اكتبر روسيه، انقالب كوبا... و حتي 
اخيراً انقالب هاي عربي كه عمرشان آفتاب تموز هم نبود. پس 
اينكه انقالب اسالمي به چهل سالگي رسيده، جان مايه ديگري 
داشته. نكته ديگر اما اين است كه چهل سالگي، سن بلوغ است. 
س���ن پختگي و جا افتادن و باتجربه شدن و گذر از احساسات 
جواني و بي تجربگي. اين يك وجه ماجراست اما وجه ديگر ماجرا 
كه مراسم امسال را متفاوت و برجسته مي كند، اظهارات ناپخته 
سياستمداران اس���م و رسم دار و به ظاهر برجسته اي است كه 
خود را سردمدار تحليل مسائل جهاني و تئوريسين هاي بي بديل 
ديپلماسي و نظريه پرداز سياسي مي دانند و با كج فهمي و عجز 
در شناخت انقالب و مردم ايران، با مالحظه چند اعتراض و راه 
پيمايي و شنيدن چند شعار مخالف مّدعي پايان عمر انقالب شدند 
و تبليغات وسيعي به راه انداختند كه انقالب چهل سالگي اش را 
نمي بيند. و هرچه در چنته داشتند رو كردند تا اين سودا و خيال 
رنگ واقعيت بگيرد اما هم ژانويه اي كه آنها مي خواستند سال نو 
را در تهران سپري كنند و هم 22 بهمن كه نمي خواستند انقالب 
به سال چهلم برسد، گذشتند و جمهوري اسالمي همچنان هست 
و در س���الگرد پيروزي در 22 بهمن هم شاهد حضور گسترده 

مردم خواهد بود.
اما آيا بايد به همين ها بسنده كرد و يا از آن مغرور شد؟ 
البته اينكه مردم ما با وجود تمام معضالت و مشكالت همچنان 
پاي انقالب و نظام ايس���تاده اند غرورآفرين است اما هرگز نبايد 
اين احساس غرور در حاكمّيت و در متولّيان و مسئوالن غروري 
بياورد به نشانه آنكه پس كاري بر زمين نمانده است و نقصي 
در كار نيست و بايد با همين دست فرمان پيش رفت. حال كه 
در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي هستيم بايد به 
نسلي كه پس از گذشت چند دهه دهها سؤال و مسأله ذهنش 
را مشغول كرده پاسخ داد. بي تعارف در ميان بخش قابل توجهي 
از مردم و به ويژه جوانان اين دوره اين س���ؤال مطرح است كه 
مگر 40 سالگي انقالب جشن هم دارد؟ اصاًل پدران ما براي چه 
انقالب كردند؟ دستاورد اين انقالب براي ما چه بوده است؟ حال 
ما كه در اين سرزمين زندگي مي كنيم كجا ايستاده ايم؟ چه به 

دست آورده ايم و چه آينده اي در انتظارمان است؟
بي تعارف بايد گفت كه سؤاالتي از اين دست در ميان مردم 
و به ويژه جوانان پرسش هاي مخفي و مكتومي نيست. حتي برخي 
پا را فراتر گذاشته و نهضتي را كه پدرانشان چهار دهه قبل صورت 
دادند � كه در وقت و هنگام خويش جهاني را بهت زده كرد و 
پشت يكي از بزرگترين امپراتوري هاي زمانه را به خاك ماليد � 
به نوعي زير سؤال مي برند. با اين تصّور كه كشور در آن دوره 
رفته رفته در حال فتح قلّه هاي رشد و پيشرفت بود. مردم تقريبًا 
همه چيز داشتند. قيمت دارو ثابت بود، گذرنامه ايراني اعتبار داشت، 
هرچه مي خواس���تيم مي خريديم و اينهمه مشكل وجود نداشت. 
مردم خوشي زير دلشان زده بود و همين كه شاه به خاطر فشار 
دموكرات هاي آمريكا اندكي آزادي داد، مردم ظرفّيت آنرا نداشتند 
و به خيابان آمدند! شوربختانه حتي نسل قديم و آنها كه خود 
اوضاع آن دوره را ديده و با مظالم و نابرابري هاي آن آشنا بوده 
و با پوست و گوشت خود نيز ضرورت برانداختني آن بساط را 
حس كرده بودند، حال با مالحظه مشكالت و نقاط ضعف هاي 
مديريتي كه بروز كرده و مصائبي كه به وجود آمده و تنگناهاي 
معيشتي كه همه به نوعي دچار آنيم، چشم بر همه آن نقطه 

ضعف ها بسته و تنها برخي نقاط به ظاهر مثبت راه پيش چشم 
مي آورند و از روزهاي خوش گذشته مي گويند. به هر حال تاريخ 
نشان داده كه ما بسي زود فراموش مي كنيم و به همين خاطر 
بارها مرتكب تكرار اشتباهات تاريخي شده ايم اما با اين همه آيا 

بايد از اين سؤاالت در گذريم؟
بي ترديد بايد به همه اين س���ؤاالت پاسخ داد. بدون حّب 
و بغض بي آنكه كسي را متهم كنيم. بي جنگ و نزاع. بي آنكه 
جامعه را دوقطبي كنيم. عده اي را خائن و عده اي را خادم بناميم. 
گروه���ي را ضد انقالب، و گروه ديگر را انقالبي اين خودي و 
غيرخودي كردن مردم از ابتدا بيخودي بوده است و واقعيت آن 
اس���ت كه در اكثر موارد ما عادت به نگاه صفر و صدي داريم. 
وقتي مي خواهيم به تحليل و نقل حكومت و شرايط روز بپردازيم 
تنها نقاط ضعف را مي بينيم و تمام آنچه را كه به دستاورد به 
حساب مي آيد ناديده مي گيريم و به عكس وقتي در مقام تائيد 
قرار مي گيريم. همه چيز را خوب و بي عيب و نقص و باشكوه 
نش���ان مي دهيم و ضعف ها را پيش چشم نمي آوريم. اين نگاه 
امنيتي به سياه و سپيد ديدن همه چيز، همواره انصاف را به انزوا 
برده و عدالت داوري را كش���ته اس���ت. ابتدا بايد اين حقيقت را 
دريافت كه 40سال پيش مردم كاماًل حق داشتند كه بر شرايط 
موجود بشورند. به مديحه سرايي هايي كه در شبكه هاي اجتماعي 
در وصف رژيم گذش���ته مي شود و تبليغات پرحجم وابستگان 
فراري و خارج نش���ين دربار كه آنقدر چپاول كردند كه هنوز كه 
هنوز است در خارج مي خورند و تمام نمي شود توجه نكنيم. اگر 
به دور از حب و بغض به شرايط قبل به ويژه شرايط دهه 50 
كشور نگاه منصفانه اي بيندازيم. به خوبي در مي يابيم كه مردم 
هرگز اشتباه نكرده اند. مگر مي شود اكثريت قريب به اتفاق مردم 
اشتباه كنند يا تحريك شوند و يا بي دليل در برابر گلوله بايستند 
و نظامي را سرنگون كنند؟ و مگر بي شناخت و بي جهت و بنيه 
اين طور عاش���قانه به دنبال يك رهبر به راه مي افتند و از او 
پيروي مي كنند؟ اين اتهام به مردم چهاردهه پيش و به نهضت 
بزرگي كه صورت دادند بسي ناجوانمردانه است. براي آنكه  به 
گوشه هايي از آنچه كه بر نسل قبل رفته است آشنا شويم الزم 
نيس���ت به كتاب هايي كه طرفداران و دوستان انقالب نوشته اند 
مراجعه كنيم. تنها كافي است به كتبي كه خبرنگاران و محققان 
بي طرف خارجي آن دوره و يا وابستگان و نزديكان درباره و حتي 
خودشان نوشته اند و خاطرات و اعترافات آنها دقت كنيم كه با 
كمي تيزبيني و دقت حتي در كنار آن همه دفاعي كه از خود 
و شاه و رژيم صورت مي دهند به چه نكات ظريفي از اوضاع و 
احوال آن زمانه ناخواسته اشاره كرده و چه اعتراضاتي داشته اند 
و آنگاه دريابيم كه رژيم گذش���ته ديگر قابل ادامه نبود. بدون 
آنكه بخواهيم حرف هاي شعاري و كليشه اي بزنيم. توقع از نسل 
جوان امروز اين است كه آنها نه از طريق مطالب جويده جويده، 
مهندسي شده كوتاه و غيرقابل استناد و اعتماد به دوران گذشته 
نگاه كند و چيزي جز خير و نيكي نبيند بلكه اندكي دقيق تر و 
موشكافانه تر بدان بنگرد. آنقدر نمونه و مصداق درباره علل ايجابي 
انقالب سال  57 مردم وجود دارد كه ذكر و بيان حتي گوشه اي 
از آن به چند دفتر محتاج است و در حوصله مجمل اين مقال 
مختصر نيس���ت. گرچه نكته مهمي را نيز نبايد ناديده انگاشت 
و آن نقد همان نگاه صفروصدي است. حتي در مورد قضاوت 
آدمها و اتفاقات گذشته حتي در آن رژيم نيز الزم است شرط 
مرّوت و انصاف را بجا آورد. اينكه همه را خائن معرفي كنيم و 
هيچ خيري تا پيش از آن نبينيم و همه چيز را سياه بدانيم و 
بناميم هم اشتباه است. برهمين اساس در آغاز نهضت افراطي ها 
و تندروي هايي پيش آمد و بويژه نگاه چپ زده اي كه در برخي 
افراد در آغاز انقالب وجود داشت بسترساز اقدامات و حركتهايي 
شد كه حال براحتي مي توانيم در نقد آن سخن بگوييم و تجربه 
هم نشان داد كه برخي از چپ زده ترين اين جريانها و راديكالترين 
ش���خصيت ها، از فرط افراط به چه تفريطي دچار آمده اند و ضد 

آمريكايي ترينشان كه طرفدار حداكثر تندروي و خشونت بودند حال 
چگونه به پهلوي راس���ت غلطيده اند و به اردوگاه غرب آويزانند. 
در اينكه در ابتداي انقالب افراطها و تندرويهايي متأثر از همين 
فضا را داشته ايم هيچ شكي نيست. حتي در قضاوتهايمان نسبت 
به آدمها. همه اينها محصول همان نگاه صفروصدي است اما 
گذشته از اين بحث كه انقالب اسالمي بايد اتفاق مي افتاد بحث 
مهم ديگر آن است كه انقالب چه كرده و چه دستاوردي داشته 
است؟ در اينجا هم باز يك نگاه صفروصدي وجود دارد و البته به 

مراتب تندتر و افراطي تر و احساساتي تر و غيرمنصفانه تر.
جوان امروز مشكالتي را كه در اطرافش وجود دارد به روشني 
مي بيند. مش���كالتي كه قابل انكار نيستند. سوءمديريتها را نيز 
جلوي چشم دارد. خبر اختالسها، رانت خواريها، فسادها را هم به 
يمن گسترش شبكه هاي اجتماعي و ارتباطي در همان لحظه و 
دقيقه مي شنود و مي خواند. به ويژه نابسامانيهاي اقتصادي، تورم 
و گراني، فاصله هاي عجيب و غريب طبقاتي را هم با پوس���ت 
و گوش���ت خود لمس مي كند و با مالحظه هم اين ضعفها و 
كاستي ها به اين نتيجه مي رسد كه اين انقالب پس از گذر از 
چهار دهه چه دستاوردي داشته و ما را به كجا رسانده كه رژيم 

گذشته نمي توانست برساند؟
آنچه كه امروز به جد مغفول افتاده دادن پاس���خ درست و 

قانع كننده به همين سؤاالت روشن است.
ش���ايد نخس���ت گمان كنيم كه نمي توان در شرايط فعلي 
چندان پاس���خ قانع كننده اي به اين س���ؤاالت داد، اما اين تصور 
اشتباه است. بدن ترديد در اين حوزه ها دست انقالب به هيچوجه 
خالي نيس���ت. ش���ايد اگر نمي توانيم و يا چنين تصور مي كنيم 
دليلش اين اس���ت كه راه را درست نرفته ايم. روشي كه هم در 
نقد گذشته و هم در دفاع از حال در طول اين سالها داشته ايم 
روشي علمي، دقيق، درست و قانع كننده اي نبوده است و بي  دليل 
واهمه داشته ايم كه يك موافق و مخالف را در كنار هم بنشانيم 
و پ���ي موضعگي���ري و قضاوت به اظهارنظرها و مناظره هر دو 
طرف توجه كنيم. اينجاس���ت كه انقالب به شدت مظلوم افتاده 
است. حتي نيروهاي درون انقالب براي كسب قدرت در مقاطعي 
چون انتخابات براي كوبيدن يكديگر چنان سياه نمايي هايي صورت 
داده ان���د كه روي ضد انقالب را س���فيد كرده اند. جنگ  قدرت 
احزاب بي شناسنامه، تحت عنوان جريان اصولگرايي و اصالح طلبي 
چنان بيرحمانه و بنيان برافكن بوده كه بيشترين زمينه نفوذ براي 
دش���من فراهم آمده اس���ت. تنها همين جنگ هم نبوده است. 
جنگ صاحب���ان قدرت و منفعت، جنگ دالالن و رانت خواران، 
جنگ رياكاران و نان به نرخ روزخوران، جنگ ظاهراً اصالحانه و 
عافيت طلبان���ه و ... در همه اين جنگهاي دروني و داخلي آنچه 
كه مغفول و مظلوم افتاده انقالب و اهداف آن بوده است اما در 
تم���ام اين دعواها، تركه هاي تيز بر ت���ن خيل نظام خورده و 
مي خورد. و اين جنگ قدرت و ثروت بيشترين فضا و فرصت را 
براي جوالن خائنان و دش���منان و ناديده گرفتن دس���تاوردها و 
بزرگنمايي نقطه ضعفها فراهم آورده اس���ت و درست در همان 
لحظاتي كه ما به دنبال جاسوس���ها، ضدانقالبها، عوامل نفوذ در 
مطبوعات، رسانه هاي معاند، شخصيت هاي مسأله دار، سردمداران 
بيگانه و زمينه سازان ليبراليسم و مسائلي از اين تعبير از طرفي و 
انحصارطلب و اقتدارگرا و زياده خواه خواندن سپاه و بسيج و ... از 
طرف ديگر بوديم و طرفداران انقالب را به راست و چپ تقسيم 
كرديم و هر طرف هم در حال شمشير كشيدن به سمت طرف 
ديگر و ايجاد دو قطبي نهادهاي وابسته به اسم نظام و نهادهاي 
برخاس���ته از جمهوريت نظام و دوگانه انتصابي ها و انتخابي ها و 
خواس���ته يا ناخواس���ته ايجاد انفكاك خطرناك بين جمهوري 
اسالمي كه انگار جمهوري اسالمي را مي توان دو پاره جمهوري 

چهل سالگی،سن بلوغ
فتح اهلل جوادی
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و اسالمي ناميد، خطر اصلي بروز كرد و آن دزدان سرگردنه اي 
بودند كه در سايه اين غفلت و با استفاده از ظرفيت هاي هر دو 
جناح، گاه زير چتر اين و گاه زير علم آن، كاسبي پررونق خود 
را راه انداخته و بيشترين غنيمت را از اين جنگ بيهوده بردند. 
به حاشيه رفتند. نيروهاي اصيل انقالب و برآمدن فرصت طلباني 
كه نه به راس���ت انقالبي كاري دارند و نه به چپ انقالبي و 
رفته رفته بس���ياري از ارزشهاي انقالبي را به حاشيه بردند و در 
نتيجه كاري كردند كه نسل امروز به چنان تصوير مبهمي برسد 
كه به آساني بگويد؛ براي چه انقالب كرديم و رژيم شاه، رژيم 
خوبي بوده و جز خير و نيكي نداشته است و شما چه داشته ايد 
و چ���ه ارمغاني برايمان آورده ايد؟ اگر دزديهاي آن دوره و زمانه 
ي���ك ميليون دالر و دو ميليون تومان و ده ميليون تومان بوده 
حاال كه به هزار ميليارد رسيده ... بي  آنكه كمي انديشه كنيم كه 
از صدها و هزاران مفسده اي كه وجود داشت مردم عادي يكي 
را ه���م نمي فهميدند و حاال آنقدر گردش آزادانه اطالعات وجود 
دارد كه ده را صد مي كنند. بي آنكه كمي انصاف به خرج بدهيم 
و به آمار نگاهي بيندازيم كه 47 درصد جمعيت باسواد كشور به 
88 درصد رسيده، حدود 1500 مدرسه سال 57 رسيده است به 
13 هزار مدرس���ه، تعداد دانشجويان و تعداد دانشگاههاي كشور 
چندين برابر رش���د داش���ته، 14 هزار پزشك قبل حاال رسيده 
اس���ت به 40 هزار پزش���ك و تعداد دانشكده هاي پزشكي از 7 
دانشكده رسيده است به 40 دانشگاه مستقل علوم پزشكي، كل 
راههاي كش���ور 49 هزار كيلومتر بوده و تنها 50 كيلومتر آن 
آزادراه بود و حال 140 هزار كيلومتر راه ساخته شده كه حدود 
1700 كيلومتر آن بزرگراه اس���ت. از هر هزار كودك 110 بچه 
مي مردند و حاال از اين ميزان به ده كودك رس���يده. مرگ و 
مير كودكان زير 5 س���ال 174 كودك بوده و حال 35 كودك 
اس���ت و از هر صد هزار م���ادر 245 مادر هنگام زايمان فوت 
مي كردند و حاال اين ميزان ش���ده اس���ت 20 مادر و اميد به 
زندگي كه در زمان قبل 56 س���ال بوده حاال به متوس���ط 75 
س���ال رسيده اس���ت. قباًل 4300 روستا برق داشتند و حاال 99 
درصد روس���تاها يعني حدود 53 هزار روس���تا برق دارند و به 
همين نس���بت هم يخچال و تلويزيون و ... و گازرساني به 50 
هزار خانوار حاال ش���ده اس���ت 14 ميليون خانوار، زماني كلي 
پزشك فيلي پيني، بنگالدش���ي و هندي داشتيم و حاال از 17 
كش���ور جهان براي معالجه به ايران مي آيند و كاماًل خودكفا 
ش���ده ايم. سيصد روس���تاي داراي تلفن كجا و 49 هزار روستا 
كجا، 200 كيلومتر راه آسفالته روستايي حاال شده است 73 هزار 
كيلومتر جاده آسفالته روستايي، توليد فوالد، آهن، سيمان، برق، 
آلومينيوم، محصوالت كش���اورزي، پااليشگاهها و ... و جهش 

علمي كشور كه حتي در معتبرترين مراكز علمي هم اين شتاب 
چش���مگير مورد اعتراف قرار گرفته، همه و همه دستاوردهايي 
است كه نبايد از آن چشم پوشيد و آنرا ناديده انگاشت آنهم در 
ميان بحرانهاي نفس���گيري شد تحميل جنگ و بي رحمانه ترين 
تحريمها ... و تازه اين جداي دس���تاوردهاي معنوي و فرهنگي 
اس���ت. ميزان وابستگي آن رژيم به بيگانه و استقالل امروزي 
ايران كه خود حكايت مفصلي است. قدر مسلم اينها دستاوردهاي 
كمي نيس���تند اما علت آنكه به راستي ديده نمي شوند و يا در 
مقايسه با گذشته توسط نسل جديد چندان به چشم نمي آيند به 
دليل غفلتهايي بوده است كه در رابطه با تدوين يك استراتژي 
مش���خص و عدالت خواهانه در ح���وزه اقتصاد از طرفي جدي 
گرفتن توجه به س���رمايه اجتماعي از طرف ديگر مرتكب آن 
ش���ده ايم. بحث درباره انقالب و دس���تاوردهاي آن و حتي نقد 
رژيم گذشته بايد از يك نگاه منصفانه، دقيق و علمي و بدون 
اتهام زني و يا موضع گيري و يا جانبداري صفر تا صدي صورت 
بگيرد. ضمن اينكه نسل جديد پس از گذشت چهار دهه بيشتر 
با كارنامه انقالب كار دارد و دوس���ت دارد تا به س���ؤاالتش به 
روشني و درستي پاسخ داده شود. اينكه اين مشكالت را دولت 
قبلي كه از فالن جناح بوده آفريده و مش���كالت ديگر را نيز 
بهمان دولت و با انداختن توپ به زمين اين و آن بخواهيم از 
خودمان رفع تكليف كنيم راه و روش درس���تي نيس���ت. او 
جمهوري اس���المي را مس���ئول وضع موجود مي داند. ما بايد با 
زباني كه قانعش كند با او سخن بگوئيم. حال زمان آن رسيده 
است كه به نقد روند انقالب بپردازيم. نترسيم از اينكه بگوئيم 
در چه مقاطعي چه اش���تباهاتي داش���ته ايم و در كجاها بايد به 
اصالح مسير بپردازيم. جوان امروز در سايه گسترش شبكه هاي 
اجتماعي و آزادي هاي مدني با جوان رژيم گذشته كه در سايه 
اختناق و سركوب و سانسور و سيطره جهنمي ساواك حتي در 
خانه جرأت مخالفت نداش���ت با آگاهي و اطالع و فهم امروز 
تفاوت اساسي پيدا كرده است. به راحتي به همه اخبار دسترسي 
دارد و به تنهايي يك رسانه است و لذا ديگر با شعار و تهديد 
و يا با برچس���ب و تحميل قانع نمي ش���ود حتي ممكن است 
لجبازي كند و از در مخالفت درآيد. اما هوشيار است. كشورش 
را دوس���ت دارد اصواًل به فكر براندازي نيس���ت، اما از شرايط 
امروز ناراحت اس���ت و به حق انتظار دارد كه آينده روشن تر و 
بهتري را پيش چشم ببيند. مي خواهد در سرنوشت خويش نقش 
داش���ته باش���د. بهتر زندگي كند. كمتر دروغ بشنود و كمتر ريا 
ببيند. او دوستدار عدالتي است كه با وجود اين اختالف طبقاتي 
چش���مگير كه هر روز هم مرزهاي وس���يعتري را فتح مي كند، 
كاماًل به حاش���يه رفته است. او خسته از شعار، خسته از وعده، 

خس���ته از بالتكليفي، خس���ته از بي تفاوتي و يا كم توجهي به 
سرنوشت خويش و آينده كشور، خسته از خستگي يا بي تفاوتي 
و ي���ا دغدغه هاي فرعي و مش���غله هاي غي���رالزم مقامات و 
اولويت بندي هاي متمايز از اولويت هاي اين نس���ل و مردمانش، 
مطالباتي دارد كه اگر به درستي فهم و ديده و برآورده شوند او 
هم قضاوت منصفانه و درستي درباره نظام پيدا خواهد كرد. بايد 
بدانيم كه حتي تندترين منتقدان جامعه نيز براندازي و س���قوط 
نظام را نمي خواهند و اكثريت اين مردمان هرگونه اصالحي را 
در زير چتر اين نظام جس���تجو مي كنند و اين فرصت بس���يار 
خوبي است. نبايد از اين فرصت سوءاستفاده كرد. نبايد به راحتي 
از آن گذش���ت و نيز نبايد نس���بت به آن غّره شد و به دنبال 
اصالح مس���ير نرفت. حال در چهلمين سالگرد انقالب بهترين 
زمان اس���ت كه به نقد خود بپردازيم. ضرورت اصالحات را در 
هر زمينه اي ادراك كنيم. براي آنكه ظرفيت انقالب كاس���تي 
نگيرد بي ترديد به مدد هم دلدادگان و دلسوزان از هر طيف و 
جناحي نيازمنديم. زمان دعواهاي جناحي و قبيله اي گذشته است. 
ش���كاف در بدنه اجتماعي را جدي بگيريم. س���رمايه اجتماعي 
مهمترين سرمايه هر انقالب و هر نظامي به ويژه نظام اسالمي 
است. در اين مقطع حساس و در چهل سالگي انقالب كه سن 
بلوغ و كمال اس���ت بيشتر از هر زمان ديگري به تدبير، تفكر، 
تغيير در رفتارها و عملكردهاي اش���تباه گذشته و اصالح و نقد 
خود نيازمنديم. از ظرفيت عظيم مردمي غافل نمانيم. استقالل، 
آزادي و جمهوري اسالمي سه اصل است كه همچنان هويت 
انقالب را شكل مي دهد و وحدت كلمه، جذب حداكثري و دفع 
حداقلي، انقالبي بودن و جهادي رفتار كردن و خوي اش���رافي 
نداشتن و طرفدار عدالت بودن و براي استيفاي حقوق محرومان 
و مستضعفان مبارزه كردن و دغدغه رشد و پيشرفت علمي و 
اخالقي و اقتصادي و اجتماعي كشور را داشتن. كه بارها توسط 
ام���ام اي���ن انقالب و خلف بر حقش مورد تأكيد قرار گرفته،  از 
جمله اصولي است كه ارزش هاي انقالب را نمايندگي مي كنند. 
در كنار اين ارزش���ها البته به شناس���ايي و نقد آفات انقالب به 
ويژه انحراف خواص نيز همت كنيم  و در مسير دفع آن گام 
برداري���م. از ياد نبري���م كه در چهار دهه پيش مردم براي چه 
انقالب كردند. تفكيك مطالبات مردم و يا قلب مطالبات آنان و 
تفسير به رأي آن نيز از جمله اين آفات است. در چهل سالگي 
كه سن بلوغ است بيش از هر زمان ديگري به رفتار عاقالنه و 

مدبرانه و اصالح اشتباهات گذشته نيازمنديم. 
به اميد دست يابي انقالب بزرگ ملت ايران به تمام اهداف 
متعالي و ارزش هاي پاك و مقدس و مردمي آن و تحقق نمونه 

مترقي مردمساالري ديني.



50

13
97

ن 
هم

1 ب
ه 7

شنب
هار

چ

سال با انقالب

انقالب اسالمی و امنيت غذایی
جمهوری اس���المی ايران در 4 دهه اخير با نگاه ويژه به 
امنيت غذايی جامعه، برنامه گس���ترده ای برای توس���عه فعاليت 
های كشاورزی و دامپروری داشته و آمارها نشاندهنده رشد قابل 
مالحظه توليدات اين بخش و افزايش سهم كشاورزی در توليد 

ناخالص داخلی است.
در 4 دهه گذشته، ارتقاي امنيت غذايي و توليد محصوالت 
و كاالهاي اساسي براي جمعيت رو به رشد كشور و استقالل و 
كاهش وابستگی به واردات با اتكای به توليدات داخلی از طريق 
استفاده بهينه از قابليتها، ظرفيتها، اس���تعدادها و منابع از جمله 

اولويت های نظام در بخش كشاورزي بوده است.
شاخص های كالن

بر خالف كاستيهايی كه بخش كشاورزی تا قبل از پيروزی 
انقالب شكوهمند اسالمی به آنها مبتال بوده، نظير ساختار سنتی، 
محروميت و عدم توس���عه مناطق روس���تايی و همچنين بروز 
خشكساليهای متناوب و كاهش فزاينده منابع آب در 40 س���ال 
گذش���ته، كل توليدات بخشكشاورزي در فاصله سال های 1356 
ت���ا 1397 از 26 ميليون تن به حدود 122 ميليون تن افزايش 
يافته كه اين امر نمايانگر اهتمام انقالب اسالمي به موضوع 
امنيت غذايي و برخورداری از حمايت و توس���عه همه جانبه در 

بخش كشاورزی است.
در اي���ن م���دت سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص 
داخلي)GDP( عليرغم رشد مطلق اقتصاد ملي از 5/8 درصدبه 
10 درصد رسيده است. همچنين سهم ارزش افزوده كسب و 
كار كشاورزي در ارزش افزوده توليد شده در اقتصاد ملي بيش 
از 32/5 درصد اس���ت كه حكايت از نقش و اهميت اين بخش 

در اقتصاد ملي دارد.
به رغم نوسانات اقتصادی كشور، بخش كشاورزی به عنوان 
يك بخش با ثبات از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی 
از سال ها رشد اقتصادی كشور به واسطه رشد بخش كشاورزی 
بوده است. نرخ رشد ارزش افزوده كشاورزی به قيمت جاری در 
سال 1356بالغ بر 4 درصد بوده و اين نرخ در سال 1397 تداوم 

داشته و با اندكی افزايش به 4/1 درصد رسيده است.
شاخص های سرانه توليد

در اين مدت اگرچه جمعيت كش���ور با 132 درصد رشد از 
حدود 35 ميليون نفر به بيش از 81 ميليون نفر بالغ شده است، 
ليكن توليدات كش���اورزی با رشد 368 درصدی از رشد جمعيت 
پيشی گرفته است. به اين ترتيب سرانه توليد محصوالت كشاورزی 
هم با رشدي معادل 103 درصد از حدود 740 كيلوگرم به 1500 

كيلوگرم افزايش يافته است.
افزايشسرانه توليد محصوالت كشاورزي ناشي از افزايش 
سرانه توليد محصوالت زراعي، باغباني، دام و طيور و آبزيان بوده 
است. سرانه توليد محصوالت باغباني با 290 درصد افزايش از 102 
كيلوگرم به 296 كيلوگرم، سرانه محصوالت زراعي با 86 درصد 

افزايش از 557 كيلوگ���رم به 1035 كيلوگرم، سرانه محصوالت 
آبزي با 1300 درصد افزايش از يك كيلوگرم به 14 كيلوگرم و 
سرانه محصوالت دام و طيور با 94 درصد افزايش از 95 كيلوگرم 

به 184 كيلوگرم در چهار دهه رسيده است.
 روند افزايش توليد موجب ش���ده اس���ت عالوه بر تامين 
نيازه�اي داخل�ي كش�ور و خودكفايی در محصوالتی چون گندم، 
شكر، مرغ، تخم مرغ لبنيات )به ويژه پنير( و بهبود چشمگير ضريب 
خوداتكايی در ساير محصوالت، به واسطه  تحوالت دروني، رشد 
به كارگيری فناوري و افزايش توليد در واحد سطح، ارزش افزوده 
سرانه بخش كشاورزي با 239 درصد رشد از 33 ميليون ريال 
به 111 ميليون ريال افزايش يافته و ص�ادرات سرانه محصوالت 
كشاورزی از حدود 13 دالر در سال 1356 به 71 دالر در ابتداي 
سال 1397برس���د؛ به عبارت ديگر صادرات كشاورزي با اس�تفاده 
از مزيت هاي نسبي و رقابتي بيش از 10 برابر شده و  از 443 

ميليون دالر به 5504 ميليون دالر رسيده است.
توليد در زير بخش های كشاورزی

از س���ال 1356 تا 1397 توليدات باغباني كشور با رشدي 
حدود 515 درصد از 3/5 ميليون تن به 22 ميليون تن، توليدات 
زراعی با رشد حدود 320 درصدی از 20 ميليون تن به 84 ميليون 
تن، محصوالت دام و طيور با رشد 330 درصدي از 3/5 ميليون 
تن به 15 ميليون تن و توليدات شيالت و آبزيان با رشد 2100 
درصدي از 50 هزار تن به بيش از 1/1 ميليون تن افزايش يافته 

است.در چند سال گذشته برای اولين بار طرح پرورش ماهی در 
قفس های تعبيه ش���ده در آب درياها اجرا شده و با اين روش 

بيش از 30 هزار تن ماهی تاكنون توليد شده است.
به دليل محدوديت منابع، به ويژه محدوديت منابع آب كه 
حكايت از كاهش بيش از 70 درصدی س���رانه آب تجديد پذير 
در نيم قرن گذش���ته دارد، رشد بخش كشاورزی را در 40 سال 
گذشته بايد عمدتا مرهون تدابير مديريتی در ارتقای بهره وری، 
به ويژه بهره وری آب كشاورزی كه اكنون به بيش از 42 درصد 
رسيده و به ازای هر متر مكعب آب 1220 گرم محصول توليد 
مي شود، توسعه امور زير بنايی، استفاده از دانش و فنآوری نوين 
و سرمايه گذاری مناسب در اين زمينه دانست؛ چنانكه به رغم 
كاهش بارش و منابع آب، مجموعه تدابير موجب رشد چشمگير 

توليدات كشاورزي شده است. 
توليد گندم به عنوان راهبردی ترين محصول كش���اورزی 
بيش از 3 برابر شده و از 4 ميليون تن در سال 1356 به حدود 
13/5 ميليون تن در س���ال 1397رس���يده ، در حالی كه سطح 
زير كش���ت اين محصول در اين مدت فقط يك ميليون هكتار 

افزايش يافته است.
در نتيجه افزايش توليد نيش���كر از 680 هزار تن به بيش 
از 7/5 ميلي���ون تن و افزايش توليد چغندر قند از 4 ميليون تن 
به بيش از 8 ميليون تن، توليد قند و ش���كر از 630 هزار تن 
به بيش از 2 ميليون تن رس���يده و كشور در آستانه خوداتكايی 

قرار گرفته است. 
همچنين با توسعه صنايع روغن كشی و فنآوری های كشت 
توليد دانه های روغن با رش����د بيش از 2100 درصدی از 26 تن 

به 580 هزار تن رسيده است.
با فراهم كردن زير ساخت های صنعتی مورد نياز و فرصت 
س���رمايه گذاری، اشتغال و كسب و كار، توليد گوشت مرغ هم 
رشد 1330 درصدي را تجربه كرده و از 163هزار تن به بيش از 
2/3 ميليون تن و توليد تخم مرغ با رشد 320 درصدی از 215 

هزار تن 903 هزار تن رسيده است.
منابع طبيعی و آبخيزداری

اجرای عمليات آبخيزداری از 500 هزار هكتار به 27 ميليون 
هكتار و جنگل كاری جنگل های شمال كشور از 29 هزار هكتار 
به 480 هزار هكتار رسيده است. در همين مدت 390 هزار هكتار 

از جنگل های خارج از شمال هم احيا شده است.
از سوی ديگر، مرتعداری از 170 هزار هكتار به بيش از  6/5 
ميليون هكتار رسيده و در همين مدت و بيش از 3 ميليون هكتار 
از مراتع اصالح ش���ده اند.در همين حال، توسعه زراعت چوب از 
فعاليت هايی است كه بعد از انقالب آغاز شده و در سال 1397 

زراعت اين محصول به 266 هزار هكتار بالغ شده است.
امور زير بنايی

سامانه های نوين آبياری به عنوان يكی از زيرساخت های 

توسعه فعاليت های كشاورزی و دامپروری در انقالب اسالمی
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افزايش بهره وری آب در زراعت مورد حمايت بوده و از اين رو 
از اراضی تحت سامانه ها از حدود 37 هزار هكتار در سال 1356 
به بيش از 2 ميليون هكتار در سال 1397 افزايش يافته است. 
زهكشی زير زمينی هم برای اولين بار به مساحت 390 هزار هكتار 

بعد از انقالب اسالمی در كشور انجام گرفته است.
سطح كل اراضی تحت عمليات شبكه های فرعی زهكشی 
و آبي���اری از 140 ه���زار هكتار به بيش از 1/1 ميليون هكتار و 
تجهيز و نوس���ازی اراضی شاليزاری از 120 هزار هكتار به 1/6 

ميليون هكتار افزايش يافته است.
در سال های بعد از انقالب بالغ بر 28 هزار كيلومتر از قنوات 
هم احيا يا مرمت شده است.در عين حال گلخانه ها به عنوان يكی 
از تاسيس���ات زير بنايی توليد و بهره وری در كشاورزی از 500 
هكتار به 14/5 هزار هكتار رسيده و توليد محصوالت گلخانه ای 
در گلخانه ها به بيش از 2 ميليون تن شامل انواع محصوالت 

سبزی و صيفی، گياهان دارويی و ميوه بالغ شده است.
تعاونی های روستايی

از سوی ديگر، تشكل ها و اتحاديه های كشاورزی و تعاونی 
توليد روستايی نقش بی بديلی در تكميل زنجيره توليد و همچنين 
ارتقا، پايداری و مديريت  توليد و عرضه  ايفا می كنند. اكنون 
414 تشكل فعال مرتبط با بخش كشاورزی، 443 نظام صنفی 
كارهای كش���اورزی و 66 اتحاديه شركت تعاونی توليد روستايی 
فعال هستند؛ در حالی كه اساسا در سال 1356 به جز معدودی 
شركت های تعاونی توليد روستايی هيچ يك از اين تشكل ها 

وجود خارجی نداشته اند.
خدمات دامپزشكی

از جمله خدمات زير بنايی دولت ها بعد از انقالب اسالمی 
ايران ارائه خدمات پيشگيری و درمانی دام و طيور به ويژه از طريق 
بخش خصوصی بوده است. از سال 56 تا 97 تعداد داروخانه های 
داروهای دامی از 82 واحد به 1800 واحد، تعداد آزمايشگاه ها از 
يك واحد به 280 واحد، واحدهای درمانی از 110 به 2500 واحد 
افزايشی يافته است. همچنين در 4 دهه گذشته بيش از 1100 

مركز مايه كوبی توسط بخش خصوصی داير شده است.
در همين مدت با توس���عه كارخانه های توليد دارو و مواد 
بيولوژيك دامپزشكی از 12 به 178 واحد توليدی، خوداتكايی در 

داروهای دامپزشكی از 5 درصد به 95 درصد ارتقا يافته است.
خدمات گياه پزشكی و حفظ نباتات

با استفاده از فنآوری های نوين در 4 دهه اخير عمليات مبارزه 
با آفات عمومی و همگانی 265 درصد رشد كرده و از  حدود550 

هزار هكتار به حدود 2 ميليون هكتار رسيده است.
مب���ارزه با بيمارهای گياهی از 460 هزار هكتار به نزديك 
2 ميلي���ون هكتار و مبارزه با علف های هرز هم در بيش از 5 
ميليون هكتار انجام شده است،در صورتی كه در سال 1356 فقط 

در سطح 260 هزار هكتار به اجرا درآمده بود.
كنترل بيولوژيك و غير شيميايی آفات به عنوان يك روش 
س���ازگار با محيط زيست در سال های بعد انقالب توسعه يافته 
است، به طوری كه در سال 1397 مديريت آفات حدود 890 هزار 

هكتار اراضی كشاورزی به اين شيوه انجام شده است.
توسعه و نوسازی مكانيزاسيون

نقشماشين آالت در كاهش هزينه ه���ا و همچنين كاهش 
ضايعات در فرآيند توليد محصوالت كشاورزي بسيار حائز اهميت 
است. در چهار ده�ه اخي�ر ح�دود 500 هزار دستگاه انواع تراكتور، 
بيش از 1500 دستگاه انواع كمباين، بيش از 45 هزار دستگاه 
انواع كارنده هاي غالت و بيش از 44 هزار دس�تگاه ان�واع 
س�مپاش در بخ�ش كشاورزي به كار گرفته شده است. تعداد 
كمباين هم از 64 دستگاه در سال 1356 به 17334 دستگاه در 

سال 1397 رسيده است.
همچنين انواع تراكتور از 68451 دستگاه به 555133 دستگاه 
در همين دوره رسيده است. شايان ذكر است در حالي كه نشاءكار 
و كمب�اين ب�رنج در س�ال 1356 وجود نداشت، به ترتيب 7220 
و 7878 دستگاه از اين ماش���ين آالت وارد چرخه مكانيزاسيون 
كشاورزي شده اند. ع���الوه ب���ر اين حدود 18 هزار ان�واع خ�اك 
ورز و 44895 دستگاه سمپاش تراكتوري طيسالهاي اخير وارد 

چرخه فعاليت هاي كشاورزي شده است.
صنايع تبديلی و غذايی

در همين حال بايد گفت، بهره برداري از فناروي هاي نوين 
در توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و افزايش ظرفيت جذب مواد 
خام كشاورزي در چهار دهه اخير با تحول اساسي مواج�ه ش�ده 
اس�ت ب�ه گونه اي كه ظرفيت اين صنايع از 3/3 ميليون تن 

جذب مواد خ�ام در س�ال 1356 ب�ه بيش از 47 ميليون تن 
جذب مواد خام كشاورزي در كشور افزايش يافته است.عالوه بر 
آن تعداد واحدهاي فرآوري محصوالت كشاورزي در سال 1397 

به  20 هزار واحد افزايش يافته است.
تعداد انبارهاي سرد و س�ردخانه ه�اي كش�ور هم ب�ه 1830 
واحد و ظرفيت سردخانه هاي كشور به 4500 هزارتن افزايش 
يافته اس�ت. همچن�ين تعداد كشتارگاه هاي صنعتي دام و طيور 
اف�زايش قاب�ل ت�وجهي داشته است به گونه اي كه كشتارگاه 
هاي دام از 4 واحد در سال 1356 به 75 واحد و كشتارگاه هاي 

صنعتي طيور از 3 واحد به 273 واحد افزايش يافته است.
بيمه كشاورزی

به منظور مديريت مخاطرات ناشی از عوامل خارج از اراده 
بهره ب���رداران و اطمينان از درآمد آنان، پس از پيروزي انقالب 

اس�المي ابت�دا در س�ال 1358 ص�ندوق كمك به خسارت ديدگان 
ايجاد شد و با تصويب قانون بيمه در سال 1363، ص�ندوق بيمه 
كشاورزي تاس���يس شده و ارائه اين خدمت بسيار ارزشمند توسط 

دولت فراهم آمد.
چنانكه اكنون بالغ بر 5/3 ميليون هكتار از اراضي زراعي و 
419 هزار از اراضي باغي زير پوشش بيمه كشاورزي قرار داشته و 
بالغ ب�ر 3619 ه�زار رأس دام، بيش از 693 ميليون قطعه طيور، 
ب�يش از 3143 هكتار از مزارع پرورش آبزيان در ابتداي سال 
1397 بيمه ش���ده اند. همچنين در س�ال 1396 ب�الغ ب�ر 1257 
ميلي�ارد توم�ان ب�هتوليدكنن�دگان زيربخش مختلف كشاورزی در 

قالب بيش از 875 هزار پرونده خسارت پرداختشده است.
توسعه و عمران روستايی

مقايسه و بررسي فعاليت هاي عمراني در مناطق روستايي 
در فاصله سال هاي 1356 تا 1379 و از سال1380 به بعد 
كه وزارت جهادس�ازندگي ب�ا وزارت كش�اورزي ادغ�ام و وظايف 
عمران و توسعه روستاه���ا به ساير دستگاه هاي بخشي منتقل 
شد، نشان مي دهد اقدامات بسيار موثر و قابل توجهي در توسعه 
زيرساخت هاي عمراني و رف�ع فق�رو محروميت از مناطق روستايي 

كه از آرمان های انقالب اسالمی بوده، به عمل آمده است .
در عين حال روستاهاي داراي برق كه در سال 1356 بالغ 
بر 1/6 درصد بوده است با انجام فعاليتهاي جهادسازندگي به 
ح���دود 3 درصد و روستاهاي داراي راه شوسه و آسفالت از 16 
درصد به 76 درصد ارتقاء يافت. همچني���ن با اجراي طرح هاي 
بهسازي س�ه درص�د از روس�تاها ت���ا س�ال 1380 از مزايای اين 
طرحها بهرهمند شدند.طرح های بهسازی اساسا در سال های قبل 

از انقالب اسالمی اجرا نشده بود.
همچنينپس از انتقال وظايف جهاد سازندگي به ساير 
دستگاه ها، ارائ���ه خدمات زيربنايي بهمناطق روستايي تداوم يافته 
است،بهگون���ه ا ي كه روستاهاي داراي ب�رق ب�ه 99 درصد و 
روستاهاي داراي آب آشاميدني سالم ب���ه 76 درصد و روستاهاي 

داراي راه شوسه و آسفالتبه 91 درصد افزايش يافته است.
امور عشايری

عالوه بر توزيع نهاده هاي توليد به جامعه عشايری،ساخت راه 
از 470 كيلومتر در سال 1356 به بيش از 5000 كيلومتر در سال 
1397 افزايش يافته است. اكنون كل راه هاي ساخته شده عشايري 

در پوشش فعاليت هاي خدمات نگهداري دولت قرار دارد.
در چهار دهه اخير برای اولين بار در كش���ور بيش از 970 
كيلومتر شبكه برق رساني و 13400 كيلومتر شبكه لولهكشي آب 

آشاميدني در اين مناطق ايجاد شده است.
 توسعه زيرساخت ها برای رشد توليد

در نگاهی آينده نگر و به منظور تداوم رشد توليد، به ويژه با 
اتكای به شيوه های بهره ور، 3 پروژه عظيم زيربنايی كشاورزی 
در زمينه توسعه شبكه های آبياری و زهكشی و تجهيز نوسازی 
اراضی كش���ور در وسعتی بالغ بر 823 هزار هكتار از اراضی در 
حال اجر است كه در تاريخ كشاورزی بی سابقه بوده و تدريجاً با 
اتمام آنها ،ظرفيت توليد از طريق بهره وری و اشتغال در بخش 

كشاورزی به طور قابل توجهی افزوده خواهد شد.

تغيير در توليد محصوالت زراعی و باغی
در 4 دهه گذشته

سال 1356محصول
ميليون تن

سال 1397
ميليون تن

413/6گندم
1/13/2جو

0/73/1شلتوك
00/9ذرت دانه ای
0/20/7حبوبات
48/1چغندر
0/67/7نيشكر

0/020/6دانه های روغنی
0/95سيب زمينی

0/12/2پياز
0/86گوجه فرنگی
0/74/3سبزی ها
23/7هندوانه
0/81/7خربزه
0/73/7خيار
1/76/4يونجه

0/30/8گوشت قرمز
210شير خام
0/12/3گوشت مرغ
0/20/9تخم مرغ
0/73/4سيب درختی
0/55/3مركبات
0/31/2خرما
0/020/18پسته
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سال با انقالب

آب و برق
در گذر 4 دهه

از توسعه

جمهوری اسالمی ايران در سال های پس از پيروزی انقالب به 
يكی از قدرتمند ترين كشورهای منطقه در توليد انرژی الكتريكی تبديل 
ش����ده و با اتكا به برنامه های مهندسی بهره وری آب، به بهداشت و 
سالمت عمومی و همچنين استفاده از ظرفيت های آبی در توليد برق 

كمك شايانی كرده است.
بخش برق كشور به عنوان صنعتی زيربنايی در  چهار دهه اخير 
توانس����ته است با توسعه طرح  های  خود در زمينه های مختلف، نقش 
مهمی را در افزايش رضايت  مندی و آسايش مردم و همچنين توسعه 

و آبادانی كشور ايفا كند.
نگاهی به فعاليت های اين صنعت در زمينه ساخت نيروگاه های 
مختلف نش����ان می دهد در حالی كه جمعيت كشور نسبت به ابتدای 
انقالب حدود 2/2 برابر شده است، ولی با اين وجود ظرفيت نصب شده 
نيروگاه����ی  11/4 براب����ر افزايش يافته و به بيش از 80 هزار مگاوات 

رسيده است.
توسعه ظرفيت نيروگاهی ايران

ظرفيت منصوبه نيروگاه های كش����ور در ابتدای پيروزی انقالب 
اسالمی حدود هفت هزار مگاوات بوده  كه اين رقم در ابتدای دولت 
يازدهم به 68 هزار و 941 مگاوات و تا انتهای دی  97به 80 هزار و 

229 مگاوات رسيده است.
براين اس����اس طی مدت فعاليت دولت تدبير و اميد بيش از 11 
هزار مگاوات به ظرفيت نصب شده نيروگاه  های كشور اضافه شده و 
حداقل 65 درصد تجهيزات مورد اس����تفاده در اين بخش هم ساخت 

داخل بوده است.
 اكنون در 27 اس����تان  31 پروژه بزرگ  نيروگاهی به ظرفيت 
19 هزار مگاوات در حال اجراست كه 12 هزار مگاوات از اين رقم در 

دولت دوازدهم به مدار بهره برداری خواهد آمد.
براساس برآورد صورت گرفته اكنون واحدهای گازی با 25 هزار 
و 355 مگاوات بيشترين ظرفيت )31/60 درصد( نصب شده نيروگاهی 
كشور را به خود اختصاص داده اند.همچنين 29/47 درصد نيروگاه های 
كشور مربوط به واحدهای سيكل تركيبی است كه حدود 23 هزار و 
646 مگاوات از ظرفيت منصوبه نيروگاه های ايران مربوط به اين بخش 
است. واحدهای بخار نيروگاهی هم 19/73 درصد ظرفيت منصوبه اين 
حوزه را به خود اختصاص داده اند و با ظرفيت 15 هزار و 829 مگاواتی 
خود در ميان سه بخشی قرار گرفته اند كه بيشترين ظرفيت نصب شده 

نيروگاهی كشور را دارند.
 ظرفي����ت واحدهای برق آبی هم ب����ه 11 هزار و 938 مگاوات 
رسيده است و سهم 14/88 درصدی را در بين كل ظرفيت نصب شده 
نيروگاه های كشور در اختيار دارند. همچنين ظرفيت فعلی واحدهای توليد 
پراكنده )شامل 253 مگاوات خودتامين( به يك هزار و 341 مگاوات و 
ظرفيت نيروگاه  اتمی هم به يك هزار و 20 مگاوات رسيده است كه از 
اين حيث واحدهای ياد شده هر كدام حدود يك درصد از كل ظرفيت 

منصوبه نيروگاه های كشور را به خود اختصاص داده اند.
 آخرين ظرفيت نصب شده نيروگاه های تجديدپذير كشور هم به 
حدود 670 مگاوات و ظرفيت واحدهای ديزلی به حدود 439 مگاوات 

رسيده است.
 براين اس����اس  اكنون ايران به لحاظ ظرفيت منصوبه برق رتبه 

نخست منطقه و جايگاه چهاردهم را در جهان دارد.
ارتقای جايگاه ايران در توليد برقابی

 ايران در س����ال های پس از پيروز انقالب توجه ويژه ای به 
افزايش توان توليد برق از منابع آبی داش����ته و س����رمايه گذاری های 

صورت گرفته در اين بخش منجر به ارتقای جايگاه جهانی ايران در 
توليد برقابی شده است.

براساس تازه ترين گزارش انجمن جهانی انرژی  برقآبی، ايران  اكنون 
با بهره برداری از 12 هزار مگاوات نيروگاه برق آبی رتبه نوزدهم دنيا، ششم 

آسيا و دوم  خاورميانه را به خود اختصاص داده است.
 اينك ميزان توليد نيروگاه های برق آبی دنيا به حدود 4 ميليون 
مگاوات ساعت رسيده است كه اين ميزان توليد انرژی برق آبی مانع از 
انتشار 4 ميليارد تن گازهای گلخانه ای در سراسر جهان شده است. 26/5 
درصد از كل انرژی توليدی دنياهم توسط انرژی های تجديدپذير تامين 
می شود كه در اين بين 16/4 درصد از اين رقم مربوط به نيروگاه های 
برق آبی، 5/6 درصد مربوط به نيروگاه های بادی، 2/2 درصد مربوط به 
نيرگاه های زيست توده، 1/9 درصد مربوط به نيروگاه های خورشيدی و 
0/4 درصد مربوط به ساير نيروگاه های تجديدپذير است و در  ايران 
سهم نيروگاه های برق آبی از كل ظرفيت نيروگاهی نصب شده به حدود 

15 درصد رسيد است.
طبق گزارش اين انجمن كه در سال 2018 منتشر شد ، چين 
بيشترين ظرفيت نيروگاه های برق آبی جهان را به خود اختصاص داده ، 
به طوری كه ميزان توليد واحدهای برق آبی اين كشور به بيش از 341 
هزار مگاوات رسيده است. پس از چين،  آمريكا )103 هزار مگاوات(، 

برزيل )100 هزار مگاوات( و كانادا )81 هزار مگاوات( در ميان چهار كشور 
برتر دارای بيشترين ظرفيت نيروگاه های برق آبی قرار گرفته اند.

ايران هم  با بهره برداری از 12 هزار مگاوات نيروگاه برق آبی رتبه 
نوزدهم دنيا، شش����م آسيا و دوم  خاورميانه را به خود اختصاص داده 
است. چين، ژاپن، هند، تركيه، ويتنام و ايران شش كشور برتر آسيا به 

لحاظ بهره برداری از نيروگاه های برق آبی هستند.
براساس گزارش اين انجمن، ايران در سال 2017 توانسته است با 
بهره برداری از 520 مگاوات واحدهای جديد برق آبی در ميان كشورهای 
پيشتاز اين بخش قرار بگيرد و رتبه هفتم جهان را به لحاظ افزايش 

ظرفيت نيروگاه های برق آبی به خود اختصاص بدهد.
افزايش 14 برابری ظرفيت  پست های برق

ظرفيت پست هاي برق كشور)انتقال، فوق توزيع و توزيع( در طول 

40 سال گذشته نزديك به 14 برابر افزايش يافته و از مرز 378 هزار 
مگاولت آمپر گذشته است.

نگاهی به فعاليت های اين صنعت در زمينه ايجاد پست های برق 
)انتقال، فوق توزيع و توزيع( حكايت از آن دارد كه ظرفيت پست های 
ياد شده در سال 57 و همزمان با پيروزی انقالب  حدود 26 هزار و 
807 مگاولت آمپر بود كه با همت تالشگران صنعت  برق اين رقم در 
ابتدای دولت يازدهم به حدود 304 هزار مگاولت آمپر و  اكنون به 378 
هزار و 738 مگاولت آمپر رسيده است؛بنابراين در مدت زمان فعاليت 
دولت تدبير و اميد بيش از 74 هزار مگاولت آمپر ظرفيت جديد در ميان 
پست های برق كشور ايجاد شده است. همچنين براساس برآورد صورت 
گرفته ظرفيت پست هاي برق كشور)انتقال، فوق توزيع و توزيع( نسبت 
به ابتدای انقالب 14 برابر افزايش پيدا كرده  و 100 درصد تجهيزات 

آنها ساخت داخل است.
برای اطالع بيشتر از جزئيات اقدامات صورت گرفته خوب است 
بدانيد ظرفيت های پست های شبكه انتقال و فوق توزيع كشور در ابتدای 
انقالب 18 هزار و 477 مگاولت آمپر بوده اس����ت كه تا ابتدای  دی  
امسال با افتتاح پست های جديد اين رقم به 257 هزار و 160 مگاولت 
آمپر افزايش يافته و اكنون هم ظرفيت های پست های جديد انتقال و 
فوق توزيع كه با پيشرفت 85 درصدی در حال ساخت و تكميل شدن 

هستند به 9 هزار و 345 مگاولت آمپر رسيده است.
همچنين ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع در سال 57 حدود هشت 
هزار و 330 مگاولت آمپر بوده كه اين رقم  اكنون از مرز 121 هزار 

مگاوات آمپر گذشته است.
تعداد ترانسفورماتورهای توزيع هم از 26 هزار دستگاه ابتدای انقالب 
به حدود 705 هزار دستگاه رسيده  و تمامی تجهيزات آن هم ساخت 
داخل است؛ بنابراين تعداد ترانسفورماتورهای توزيع موجود در كشور نسبت 

به سال 57 بيش از 27 برابر افزايش يافته است.
توسعه انرژی های تجديدپذير

كمبود س����وخت های فسيلی، آلودگی محيط زيست، گرم شدن 
كره زمين، و ريزش باران های اسيدی بسياری از كشورهای جهان را 
به ايجاد تنوع در منابع انرژی خود و عدم تكيه صرف بر منبع نفت 

مجاب كرده است.
 صنعت برق ايران هم در سال های پس ازپيروزی انقالب با تكيه 
بر اين راهبرد به سمت استفاده هرچه بيشتر از انرژی های تجديدپذير 

مانند باد و خورشيد حركت كرده است.
 نگاهی به روند توس����عه انرژی های پاك در كشور حاكی از آن 
است كه ظرفيت 6 مگاواتی نيروگاه های تجديدپذير در ابتدای انقالب ، 
اكنون به 670 مگاوات رسيده است. در ابتدای دولت تدبير و اميد كل 
ظرفيت نصب شده كشور در حوزه انرژی های تجديدپذير 165 مگاوات 
بوده  كه در پايان دولت يازدهم اين رقم با تغيير رويكرد سرمايه گذاری 
از سوی بخش دولتی به سرمايه گذاری توسط بخش غيردولتی و ايجاد 
تعرفه های متنوع برای قراردادهای خريد تضمينی برق تجديدپذير به 
حدود 341 مگاوات رسيد  و از زمان استقرار دولت دوازدهم تا پايان آذر 
امسال، ظرفيت نصب شده انرژی های تجديدپذير با رشد 96 درصدی 

به 670 مگاوات افزايش يافته است.
همچنين در چارچوب تنوع بخشی اقتصادی در سبد انرژی با تاكيد 
بر انرژی های تجديدپذير، ظرفيت نصب شده انرژی های برق آبی  از مرز 

12 هزار مگاوات گذشته است.
بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته، ظرفيت نصب شده كشور در 
حوزه انرژی های تجديدپذير تا پايان سال  به يكهزار و 141 مگاوات 

*در ابتدای دولت تدبير و اميد كل ظرفيت 
نصب شده كشور در حوزه انرژی های 

تجدیدپذیر 165 مگاوات كه در پایان دولت 
یازدهم این رقم با تغيير رویكرد
به سرمایه گذاری توسط بخش 

غيردولتی و ایجاد تعرفه های متنوع 
برای قراردادهای خرید تضمينی برق 

تجدیدپذیر به حدود 341 مگاوات رسيد 
و از زمان استقرار دولت دوازدهم تا 

پایان آذر امسال هم ظرفيت نصب شده 
انرژی های تجدیدپذیر با رشد

96 درصدی به 670 مگاوات رسيده است
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خواهد رسيد و در مجموع تا پايان دولت دوازدهم چهار هزار مگاوات به 
ظرفيت انرژی های تجديدپذير اضافه خواهد شد.

توليد برق از منابع تجديدپذير
آمارها نشان می دهد  از تير 1388 تا پايان آذر 1397 حدود 2 
ميليارد و 673 ميليون كيلووات ساعت از منابع تجديدپذير انرژي توليد 
شده كه اين ميزان توليد برق از محل انرژي هاي تجديدپذير توانسته از 
انتشار يك ميليون و 844 هزار تن گاز گلخانه ای بكاهد. همچنين اين 
ميزان توليد انرژي هاي نو باعث شده است 759  ميليون مترمكعب از 
مصرف سوخت هاي فسيلي در كشور كه جزو عوامل اصلي آاليندگي 

هوا در كشور است، كاسته شود.
گفتني است: اين ميزان توليد انرژي هاي نو باعث صرفه جويی 588 
ميليون ليتري مصرف آب در سال هاي اخير شده  كه اين ميزان سهم 

در ماه آذر به تنهايي حدود 14 ميليون ليتر بوده است.
در همين حال،انرژی های تجديدپذير موجب اشتغال 43 هزار و 
600 نفر به صورت مس����تقيم و غيرمس����تقيم در كشور شده و حجم 
س����رمايه گذاری غيردولتی در اين بخش به بيش از 101 هزار ميليارد 

ريال رسيده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در اين بخش حكايت از آن دارد كه 
42 درصد نيروگاه های تجديدپذير كشور از نوع خورشيدی، 41 درصد از 
نوع بادی، 13 درصد از نوع برق آبی كوچك، دو درصد از نوع بازيافت 

حرارت و دو درصد هم از نوع زيست توده است.
پيشرفت انرژی خورشيدی

يكی ديگر از دس����تاوردهای انقالب اس����المی در حوزه تأمين 
انرژی های سالم و تجديدپذير، توسعه بهره مندی از انرژی خورشيدی 

در مناطق كويری است.
 تا پيش از پيروزی انقالب، برنامه ای برای توس����عه استفاده از 
انرژی خورشيدی در ايران وجود نداشت، ولی در سال های اخير همزمان 
با اهميت بهبود شرايط زيست محيطی و كاهش گازهای گلخانه ای، 
نگاه برنامه ريزان و مجريان طرح های انرژی به توليد برق از انرژی 

خورشيدی معطوف شد.
آمار منتشره از سوی وزارت نيرو نشان می دهد  تاكنون دو هزار 
نيروگاه كوچك خورشيدی در روستاها و مناطق محروم راه اندازی شده 
است و تا پايان امسال هم سه هزار نيروگاه ديگر به آنها افزوده خواهد 
شد. اين در حالی است كه توليد انرژی های تجديدپذير در كشور در 
سال 1395 حدود 250 مگاوات بوده كه سال گذشته به 500 مگاوات 

رسيد و امسال به يكهزار مگاوات خواهد رسيد.
حمايت مجلس از تامين منابع مالی اين طرح در سالهای اخير 
باعث تسريع در استفاده از انرژی خورشيدی شده است، به گونه ای كه 
اينك ساالنه 1860 ميليارد تومان از منابع بودجه كشور به طرح های 
توسعه انرژی خورشيدی اختصاص دارد. اين حمايت ويژه مالی سبب 
خواهد شد در آينده نزديك ايران به يكی از بزرگترين توليد كنندگان 

برق خورشيدی در منطقه تبديل شود.
پوشش 99/4 درصدی شبكه آب درشهرها

صنعت آب و فاضالب در چهار دهه اخير توانسته است با توسعه 
طرح های آبرسانی روستايی، شبكه های توزيع و خطوط انتقال آب شهری 
و روستايی، شبكه های جمع آوری و انتقال فاضالب شهری، افزايش 
تعداد تصفيه خانه های آب و فاضالب و... نقش مهمی در توسعه، آبادانی 

و پيشرفت كشور داشته باشد.
بررسی عملكرد حوزه آب شهری نشان می دهد از جمعيت 18ميليون 
نفری شهر های ايران در ابتدای انقالب ،حدود 74/6ميليون نفر زير پوشش 
خدمات آب و فاضالب قرار داشتند كه با تالش های صورت گرفته از 
سوی صنعت آب و فاضالب كشور،  اكنون از جمعيت 60ميليون نفری 
شهر های ايران، 99/948درصد زير پوشش اين خدمات قرار گرفته اند؛ 
اين رقم تا پايان امس����ال به 99/5درصد و تا پايان دولت دوازدهم به 

ميزان 99/7 درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين 2 هزار و 700مش����ترك آب شهری ابتدای انقالب در 
اوايل دولت يازدهم به 14ميليون و 386هزار مشترك و تا ابتدای دولت 
دوازدهم به 15ميليون و 719هزار مشترك رسيده است كه با اقدامات 
صورت گرفته ،اكنون شمار مشتركان آب شهری كشور به 16 ميليون 
و 516هزار خانوار افزايش پيدا كرده  كه براين اساس طی دولت تدبير 

و اميد بيش از 2 ميليون و 100هزار نفر به مش����تركان آب ش����هری 
افزوده شده است.

افزايش تقاضای آب در شهر ها
در اين بين به دليل رشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضای آب 
در شهر ها حدود 26هزار و 994هزار كيلومتر خطوط انتقال آب شهری 
تا ابتدای دولت يازدهم در كشور ايجاد شده بود كه اين رقم تا ابتدای 
دولت دوازدهم به حدود 28هزار و 492كيلومتر و اكنون  به 29هزار و 
843هزار كيلومتر رسيده است؛ بر اين اساس در مدت زمان فعاليت دولت 
تدبير و اميد بيش از 2 هزار و 849كيلومتر خطوط انتقال آب شهری 

در كشور ايجاد شده است.
همچنين طول شبكه توزيع آب شهری در ابتدای انقالب حدود 
24هزار كيلومتر بوده  كه اين رقم در ابتدای دولت يازدهم به 141هزار 
و 410كيلومت����ر و در ابتدای دول����ت دوازدهم به 147هزار و 550هزار 
كيلومتر رسيد . اكنون هم طول شبكه توزيع آب شهری از مرز 155هزار 
كيلومتر گذشته است؛ بنابراين در مدت زمان فعاليت دولت تدبير و اميد 
بيش از 14هزار كيلومتر به طول شبكه های توزيع آب شهری كشور 

افزوده شده است.
 در ابتدای پيروزی انقالب  همچنين حدود 27واحد تصفيه خانه 
آب شهری در كشور فعال بوده كه اين رقم در ابتدای دولت يازدهم به 
124واحد و اكنون تعداد تصفيه خانه های آب شهری كشور به 139مورد 
رسيده است.  تعداد مخازن آب شهری به 4 هزار و 677مورد رسيده و 

حجم كل اين مخازن هم به 16ميليون و 298هزار مترمكعب افزايش 
يافته اس����ت كه اين رقم در ابتدای دولت يازدهم حدود 14ميليون و 

821هزار مترمكعب بوده است.
اجرای 118 طرح جديد ملی

وزارت نيرو در آستانه چهلمين سالگرد پيروزی انقالب با اتكا به 
توان مهندسان داخلی و دانش فنی كسب شده در طول دوران انقالب، 

برنامه ويژه ای برای توسعه طرح های آبرسانی تدوين كرده است.
 شاهين پاكروح معاون مهندسی و توسعه شركت آبفای كشور در 
اين باره می گويد: اكنون 118 طرح ملی آبرسانی در سطح كشور در 
حال اجراست كه 31 طرح از اين تعداد، پيشرفت فيزيكی باالی 80 
درصد دارند. وی با اشاره به اين كه اعتبار اجرای اين طرح ها در اليحه  

بودجه سال آينده با 16 درصد افزايش نسبت به امسال 19 هزار و 348 
ميليارد ريال شده است، می افزايد: برای تكميل 31 طرح ملی آبرسانی، 

به اعتباری افزون بر 24 هزار و 734 ميليارد ريال نياز است.
معاون مهندس����ی و توسعه شركت آبفای كشور تعداد طرح های 
فاضالب كشور در اليحه بودجه  سال 98 را 209 طرح اعالم كرده و 
می گويد:  54 طرح فاضالب در قالب برنامه  توسعه  تأسيسات فاضالب 
و بازچرخانی آب از پيشرفت فيزيكی بيش از 80 درصد برخوردار بوده و 
تاكنون برای اجرای اين طرح ها مبلغ 79 هزار و 500 ميليارد ريال هزينه 
شده است. وی با اشاره به اين كه تكميل و راه اندازی اين تعداد طرح 
فاضالب در كشور به 33 هزار و 791 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد، می 
افزايد: در بخش تصفيه خانه های فاضالب هم 86 تصفيه خانه  با مجموع 
ظرفيت 2/22 ميليون مترمكعب در شبانه روز در حال ساخت است كه با 
تكميل و راه اندازی تدريجی اين تصفيه خانه  ها، جمعيتی افزون بر 10/22 
ميليون نفر زير پوش����ش خدمات تصفيه  فاضالب قرار خواهند گرفت. 
اعتبار مورد نياز برای تكميل اين طرح ها، بيش از 10 هزار و 406 ميليارد 
ريال بر آورد شده است. پاكروح با اشاره به ساخت 30 تصفيه خانه آب با 
مجموع ظرفيت روزانه 3 هزار و 327 ميليون مترمكعب در سطح كشور 
می افزايد: در استان های آذربايجان شرقی 2 واحد، آذربايجان غربی 3 
واحد، اردبيل، البرز، تهران، چهارمحال و بختياری، زنجان، سيستان و 
بلوچستان، قزوين، قم، لرستان و همدان هر كدام يك واحد، فارس 3 
واحد، كردس����تان 2 واحد، كرمان 2 واحد، كرمانشاه 3 واحد، گيالن 2 

واحد و مازندران 2 واحد تصفيه خانه در حال ساخت است.
وی پيشرفت فيزيكی تصفيه خانه های در حال ساخت را بين 15 تا 
97 درصد اعالم می كند و می افزايد: اعتبار مورد نياز برای تكميل اين 

طرح ها، بيش از 10 هزار و 522 ميليارد ريال برآورد شده است.
توسعه شبكه های آبياری و زهكشی

يكی ديگر از افتخارات انقالب  در حوزه نيرو، توسعه قابل مالحظه 
شبكه های آبياری و زهكشی ظرف 40 سال اخير است.

فتح اهلل دهكردی مديركل دفتر بهره برداری از تاسيسات انتقال و 
توزيع آب شركت مديريت منابع آب ايران، با اشاره به رشد چهار برابری 
تاسيسات آب و شبكه های آبياری پس از انقالب می گويد: با وجود توسعه 
شبكه های آبياری و زهكشی، ارتقای بهره وری و اعمال مديريت مصرف 
موجب شد تا ميانگين مصرف آب در هكتار با 44 درصد كاهش از 10 

هزار و 500 متر مكعب به 5 هزار و 900 متر مكعب برسد.
دهكردی می افزايد: مجموع سطوح زير پوشش شبكه های آبياری 
و زهكشی قبل از انقالب را 750 هزار هكتار بود ولی پس از انقالب 
سطح زير پوشش شبكه های مدرن آبياری و زهكشی با 1/1 ميليون 
هكتار افزايش به حدود 1/85 ميليون هكتار رسيد. وی ادامه می دهد: 
با ارتقای بهره وری در اين ش����بكه ها ميزان مصرف آب در هر هكتار 
زمين به 5 هزار و 900 مترمكعب كاهش يافت و در مجموع ميزان 
مصرف آب شبكه های آبياری كشور با 44 درصد كاهش به رقم 7 هزار 

مترمكعب در هر هكتار رسيد.
مديركل دفتر بهره برداری از تاسيسات انتقال و توزيع آب شركت 
مديريت منابع آب ايران با بيان اين كه پس از پيروزی انقالب  تاكنون 
با توجه به آمايش س����رزمينی در س����طح كشور، 112 شبكه آبياری و 
زهكشی به بهره برداری رسيده است، می گويد: از مهم ترين شاخصه های 
اين شبكه ها پراكندگی و گستردگی زياد آنهاست، به گونه ای كه احداث 
آنها تقريباً در تمامی استان های كشور، زمينه ساز اشتغال تعداد زيادی از 

مردم آن منطقه را مهيا كرده است.
دهكردی می افزايد: شبكه آبياری و زهكشی ورامين در استان 
تهران، ش����بكه های چاه نيمه، ميان كنگی و بمپور در استان سيستان و 
بلوچس����تان، دشت عباس در اس����تان ايالم و شبكه های مدرن آبياری 
پايين دست سد مخزنی كرخه در استان خوزستان از جمله شبكه های 
مهم احداث شده پس از انقالب است. وی با اشاره به اين كه آخرين 
شبكه آبياری و زهكشی كه قبل از انقالب و در سال 57 به بهره برداری 
رسيد، شبكه آبياری و زهكشی مهاباد در استان آذربايجان غربی بوده 
است، می گويد: تا قبل از انقالب در مجموع فقط 20 شبكه آبياری 
و زهكش����ی در كشور ايجاد شد كه قديمی ترين آنها شبكه آبياری و 
زهكشی آب پخش در استان بوشهر با مساحت 8 هزار و 700 هكتار 

در سال 1320 به بهره برداری رسيد.

*به دليل رشد روزافزون جمعيت
و افزایش تقاضای آب در شهر ها

حدود 26 هزار و 994 هزار كيلومتر 
خطوط انتقال آب شهری تا ابتدای

دولت یازدهم در كشور ایجاد شده بود 
كه این رقم اكنون به 29 هزار و 843 هزار 

كيلومتر رسيده است
بر این اساس در مدت زمان 

فعاليت دولت تدبير و اميد بيش از
 2 هزار و 849 كيلومتر خطوط
 انتقال آب شهری در كشور 

ایجاد شده است
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سال همگام با صنعت نفت
صنعت نفت در توسعه اقتصاد كشور داراي جايگاه ويژه اي 
است كه برخي از نقش هاي محوري آن عبارتند از تحقق اهداف 
كالن اقتصاد ملي در افق چشم انداز 20 ساله، پيشبرد ديپلماسي 
اقتصادي و انرژي ايران و كمك به تضمين امنيت ملي كشور از 
طريق توسعه همكاري ها و تعامالت منطقه اي و بين المللي وداشتن 
سهم مهم در توليد ناخالص داخلي و در آمدهاي ارزي كشور و تامين 
انرژي اوليه مورد نياز كشوربه ميزان 95درصد.صنعت نفت يكي از 
اصلي ترين مزيت هاي اقتصاد ايران به شمار مي رود و مناسب 
است كه با تكيه بر آن، ضمن حفظ نسبي استقالل بودجه عمومي 
از درآمدهاي نفتي، زمينه توس����عه اقتصادي پايدار كشور را فراهم 
كرد. ايران در منطقه خاورميانه از جمله به دليل موقعيت ممتاز و 
استثنايي آن به لحاظ تأمين امنيت انرژي جهان، قرار گرفتن كشور 
در مركز بيضي انرژي )اين بيضي شامل حجم عمده ذخاير نفت 
و گاز جهان است( و قرار گرفتن كشور در محّل تالقي سه قارة 

آسيا، آفريقا و اروپا از اهميتي استراتژيك برخوردار است.
اكتشاف ذخاير نفت و گاز در فالت قاره ايران از يك قرن 
پيش آغاز و بخش عمده اي از اين ذخاير كش����ف ش����ده و مورد 
بهره برداري قرار گرفته است. اكتشاف نفت و گاز پايه و پشتوانه 

فعاليت هاي بعدي در زنجيره ارزش نفت و گاز است.
در دهه دوم ازپيروزی انقالب و پس از اتمام جنگ تحميلي، 
آهنگ فعاليت هاي اكتشافي در كشور به تدريج سرعت گرفت و 
امكانات بيش����تري به آن تخصيص داده شد. كشف ميدان گازي 
پارس جنوبي كه يكي از بزرگترين منابع گازي جهان به ش����مار 
مي رود و كش����ف ميدان هاي عظيم نفتي آزادگان و يادآوران از 
مهمترين دس����تاوردهاي فعاليت هاي اكتشافي در سال هاي پس 

ازپيروزی انقالب هستند.
عمده اكتش����افات نفت و گاز در س����ال هاي پس از انقالب 
ش����امل ميدان گازي پارس جنوبي ، ميدان عظيم نفتي آزادگان، 
مي����دان نفتي يادآوران، ميدان گازي تابناك، ميدان نفتي چنگوله، 
ميدان نفتي آذر، ميدان گازي كيش، ميدان نفتي بندكرخه، ميدان 
نفتي اروند، ميدان س����ردار جنگل، ميدان خير آباد، ميدان گازي 
گردان، ميدان گازي زيره، ميدان نفتي و گازي آرش، ميدان نفتي 
منصورآباد، ميدان گازي هما، ميدان نفتي توسن، ميدان گازي دي، 
ميدان گازي الوان در طاقديس دهرم، مخزن سروك ميدان رامين، 
مخ����زن دهرم ميدان بالل، مخزن خامي ميدان نفتي منصوري، 
مخ����زن خامي ميدان نفتي آب تيمور، ميدان نفتي پرنج، مخزن 
گازي فهليان در ميدان اهواز، ميدان گازي سفيدزاخور، مخزن گازي 
ژوراسيك در ميدان كوه آسماري، ميدان گازي فارسي، ميدان نفتي 
عسلويه، ميدان نفتي و گازي باالرود انديمشك، ميدان اهواز )مخزن 

خامي(، ميدان جفير است.
ميادين آبان، س����فيدباغون، هالگان، فرزاد ب )مخزن گازي(، 
بينالود )مخزن نفتي(، سوس����نگرد، سومار،  توس )مخازن شوريجه، 

مزدوران بااليي، مزدوران پاييني و كشف رود(، سفيد )مخزن دهرم(، 
كوپال جنوب شرقي )مخزن آسماري(،

 خيام )مخازن دهرم پاييني و بااليي(، دالوران، مهر )مخزن 
آسماري(، سامان )مخازن آسماري بااليي، آسماري پاييني و كلهر(، 

سپهر )مخازن فهليان و گدوان(،
 سهراب، دهلران )مخزن آسماري(، بيستون )مخزن آسماري(، 
خار تنگ )مخازن دهرمو فراقون(، خسرو )مخزن آسماري(، يادمان 
)مخازن س����روك و گدوان(، پازن، دوستكو )مخازن ايالم، سروك 
و داريان(، س����فيد دنگ )مخزن داالن بااليي(، چارك-1 )مخازن 
دش����تك و دهرم بااليي(، شهيدان-1 )مخازن آسماري و كلهر(، 
سراب-1 )مخازن گدوان، داريان و فهليان(، آريا در خليج فارس و 
همچنين كشف گاز در افق خامي ميدان بي بي حكيمه، كشف 
اليه نفتي ميدان پارس جنوبي، كش����ف گاز و ميعانات گازي در 
سازند خامي ميدان كرنج، كشف گاز در سازندهاي داريان، گدوان 
و فهليان ميدان مارون، كش����ف نفت و گاز در افق خامي ميدان 
بينك هم از ديگر اكتش����افات نفت و گاز در س����ال هاي پس از 

انقالب اسالمي است.
 توسعه ميادين نفت و گاز

همزمان با گس����ترش فعاليت هاي اكتشافي و افزايش ذخاير 
نفت و گاز كش����ور در سال هاي پس از پيروزی انقالب ، تالشي 
چشمگير در توسعه ميادين نفت و گاز همراه با توجه ويژه به توسعه 
ميادين مشترك با كشورهاي همسايه از طريق عقد قراردادهاي بيع 
متقابل و فاينانس و همچنين از محل منابع داخلي شركت ملي 

نفت ايران به عمل آمد.

با انجام پروژه هاي نگهداشت توان توليد، اجراي طرح هاي 
توسعه ميادين نفتي، ساخت كارخانه نمك زدايي و انجام طرح هاي 
توليد صيانتي از مخازن شامل برنامه هاي تزريق گاز و آب به ميادين 
نفتي، عالوه بر جبران افت طبيعي توليد مخازن، تالش فراوان در 

زمينه توليد نفت خام انجام گرفت.
توسعه ميادين گازي در افزايش جايگزيني گاز طبيعي با سوخت 
هاي مايع و همچنين تزريق گاز در ميادين نفتي به منظور افزايش 
بازيافت نهايي هم از ديگر اولويت ها و دستاوردهاي عمده وزارت 

نفت در سالهاي پس از انقالب اسالمي بوده است.
 مقايسه توليد هيدروكربورها

1-توليد نفت خام: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه 
توليد نفت خام غيرصيانتي قبل از انقالب اسالمي در افزايش سود 
شركت ها و كارتل هاي نفتي و تأمين سوخت ارزان براي كشورهاي 
صنعتي صورت مي گرفته است. اين حجم باالي توليد كامال مغاير 
با اصول توليد صيانتي بوده و دليلي بر توان توليد براساس اصل 
بهينه سازي و ظرفيت پايدار توليد نبوده است. صنعت نفت ايران تا 
قبل از انقالب در اختيار شركت هاي خارجي قرار داشت به طوري 
كه بدون توجه به نوع مخازن نفتي ايران، عدم استفاده از روش هاي 
صحيح توليد و اجراي پروژه هاي صيانت از مخازن، س����عي در 
استخراج و چپاول هرچه بيشتر و سريعتر از اين مخازن را داشتند 

و مخازن نفتي ايران روز به روز فرسوده تر شدند.
2- تزريق گاز به ميادين نفتي:به منظور برداشت صيانتي از 
مخازن نفتي كشور و افزايش ضريب بازيافت آنها، عمليات تزريق 
گاز به آنها ضرورتي اجتناب ناپذير است. ميزان تزريق گاز به ميادين 
نفتي در سال 1396 نسبت به سال 1357 بيش از 30 برابر افزايش 
يافته است به طوري كه اكنون در 9 ميدان از ميادين نفتي خشكي 
)ميادين بي بي حكيمه، پارسي، آغاجاري، كوپال، گچساران، مارون، 
كرنج، نرگس����ي و هفتگل( تزريق گاز صورت گرفته و همچنين 
بازگردان����ي گاز در مي����دان پازنان و تزريق امتزاجي گاز در ميدان 

دارخوين در حال انجام است.
3- توليد گاز طبيعي:ارزيابي توليد اين حامل انرژي نش����ان 
مي دهد كه متوسط توليد گاز طبيعي در سال 1357 معادل 110 
ميليون مترمكعب در روز بوده كه اين ميزان در س����ال 1396 به 
846 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است )حدود 8 برابر( 
كه اين امر نش����اندهنده توس����عه گسترده ميادين گازي كشور در 
سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي است. با توجه به اهميت 
رو به رشد گاز طبيعي در تامين انرژي جهان، توليد هر چه بيشتر 
گاز طبيعي موجب ايجاد مزيت اس����تراتژيك در ديپلماسي خارجي 

كشور خواهد شد.
4- توليد ميعانات گازي:به تبع افزايش توليد گاز طبيعي در 
سال هاي پس ازپيروزی انقالب ، توليد ميعانات گازي هم افزايش 
چشمگير يافته ، به طوري كه توليد اين محصول در سال 1396 

*یكي از سياست هاي عمده وزارت نفت 
در راستاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي
تمركز بر توسعه ميادین مشترك نفتي
به ویژه ميادین غرب كارون بوده است
بطوري كه در سال هاي پس از انقالب 

طرح هاي توسعه ميادین یادآوران
)فاز اول(، آزادگان شمالي )فاز اول(
و طرح توسعه ميدان یاران شمالي
در سال هاي اخير تكميل و مورد 

بهره برداري قرار گرفته و همچنين توليد 
از ميدان یاران جنوبي در سال 1396 

آغاز شده است
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نسبت به سال 1357 بيش از 20 برابر افزايش داشته است.
5- توليد و توس����عه ميادين مش����ترك نفتي: يكي ديگر از 
سياس����ت هاي عمده وزارت نفت در چارچوب سياست هاي كلي 
برنامه ملي اقتصاد مقاومتي، تمركز بر توسعه ميادين مشترك نفتي 
كشور به ويژه غرب كارون بوده است، به طوري كه توليد نفت خام 
از اين ميادين در س����ال هاي پس از انقالب آغاز ش����ده و  طرح 
هاي توسعه ميادين يادآوران )فاز اول(، آزادگان شمالي )فاز اول( و 
ميدان ياران شمالي در سال هاي اخير تكميل و مورد بهره برداري 
قرار گرفته اس����ت. همچنين توليد از ميدان ياران جنوبي در سال 

1396 آغاز شده است.
6- توس����عه ميدان گازي پارس جنوبي: ميدان گازي پارس 
جنوب����ي يكي از بزرگترين منابع گازي جهان بر روي خط مرزي 
مشترك ايران و قطر در خليج فارس و به فاصله 100 كيلومتري 
ساحل جنوبي ايران قرارگرفته است. در سال 1369 با حفر اولين 
چاه اكتشافي در اين ميدان و براساس نتايج حاصل از لرزه نگاري 
وجود گاز مورد تائيد قرار گرفت. وسعت اين ميدان 9700 كيلومتر 

مربع بوده كه بخش متعلق به ايران3700 كيلومتر مربع است.
براساس آخرين برآوردهاي انجام شده ذخيره درجاي اين بخش 
حدود 14/2 تريليون مترمكعب و همچنين داراي ذخيره اي بالغ بر 
19 ميليارد بشكه ميعانات گازي است. با توجه به وسعت اين ميدان، 
توسعه آن در فازهاي مختلف مطابق با برنامه هاي پنجساله توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران و با هدف تامين تقاضاي رو 
به رشد گاز طبيعي اعم از مصارف داخلي در كشور و تزريق آن 
به ميادين نفتي به منظور صيانت از مخازن و همچنين صادرات 

گاز در دستوركار وزارت نفت قرار گرفته است.
توليد گاز طبيعي ازميدان گازي پارس جنوبي از سال 1380 
با توليد حدود 2 ميليون مترمكعب در روز آغاز شده كه درنتيجه 
بهره برداري از فازهاي اين ميدان، ميزان توليد گاز غني كشور از 

اين ميدان مشترك با قطر برابر شده است.
شايان ذكر است كه توسعه اكثر فازهاي ميدان گازي پارس 
جنوبي با اس����تفاده از توانمندي شركت ها، سازندگان و پيمانكاران 
داخلي كشور صورت گرفته است كه به عنوان نمونه مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
* تكمي����ل و افتت����اح فازهاي 15 و 16 ميدان گازي پارس 
جنوبي با بيش از 70 درصد س����هم س����اخت داخل در اجراي اين 
پروژه كه اين رقم تاكنون باالترين ميزان سهم ساخت داخل در 

اجراي پروژه هاي ميدان گازي پار س جنوبي است.
*بهره برداري از فاز 12 پارس جنوبي كه از لحاظ ظرفيت 
پااليش گاز طبيعي، بزرگترين طرح توسعه اين ميدان است و در 
اجراي طرح مذكور 67 درصد ارزش كار توسط ظرفيت هاي ايراني 

به انجام رسيده است.
همچنين توليد نفت خام از اليه نفتي ميدان پارس جنوبي در 

سال هاي اخير آغاز شده است.
ط�رح ه�ا و پروژه ه�اي باالدس�تي بع�د از پيروزي 

انقالب
*پروژه هاي توسعه ميادين نفتی

- فاز اول طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران
- فاز اول طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي

- طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي
- آغاز توليد نفت خام از ميدان نفتي ياران جنوبي

- راه ان����دازي فازه����اي اول و دوم توس����عه ميدان نفتي 
دارخوين

- بهره برداري از فازهاي اول و دوم توليد زودهنگام ميدان 
نفتي آزادگان جنوبي

- آغاز توليد نفت خام از ميدان نفتي مشترك آذر
- آغاز توليد نفت خام از اليه نفتي ميدان پارس جنوبي

- توسعه ميدان سلمان
- توسعه ميدان مشترك نصرت

- طرح توسعه ميدان نفتي سروش
- توسعه ميدان نفتي درود

- طرح توسعه ميدان نفتي نوروز
- توسعه فاز يك ميدان نفتي منصوري آسماري

- بهره برداري از طرح توليد زودهنگام ميدان نفتي هنگام
- راه اندازي طرح توس����عه ميدان نفتي مسجدسليمان- فاز 

يك
- راه ان����دازي طرح توس����عه ميادين نفتي سروس����تان و 

سعادت آباد
- فاز يك طرح توسعه ميدان نفتي آبان

- طرح توسعه ميدان نفتي پايدار غرب بنگستان
- توليد زودهنگام ميدان نفتي باالرود

- توسعه ميدان نفتي دهلران
- تكميل سكوي حفاري نيمه شناور اميركبير )ايران البرز( و 

شناورهاي آن
- ساخت واحدهاي بهره برداري سركان/ماله كوه، قلعه نار، 

نرگسي، كوپال، چشمه خوش، دهلران، آب تيمور و نفت شهر
- ايجاد تاسيس����ات اوليه بهره برداري از ميادين گلخاري، 
پاي����دار، پايدار غرب، زيالئي، كارون،گرنگان، خويز، كبود، دالپري، 

دارخوين و شادگان
- بهره برداري از رديف هاي فرآورشي طرح افزايش ظرفيت 

فرآورش نفت خام در حوزه غرب كارون
- ايجاد كارخانه فرآورش نفت خام با ظرفيت 50 هزار بشكه 

در روز در جزيره سيري
*پروژه هاي توسعه ميادين گازي

- تكمي����ل و راه اندازي فازهای يك تا 10، 12و 15 تا 21 
ميدان گازي پارس جنوبي

- توسعه ميادين نار و كنگان، آغار و داالن و تاسيسات نم 
زدايي داالن، س����رخون، گورزين، گنبدلي، خانگيران )مزدوران( و 

خانگيران )شوريجه دي(،
- راه اندازي طرح توسعه ميدان گازي تابناك

- تكميل و توسعه فاز اول ميدان گازي تنگ بيجار
- راه اندازي طرح توس����عه ميدان هاي گازي هما، شانول و 

وراوي
- بهره برداري از پااليش����گاه گاز پارس����يان 1 فاز دوم در 

منطقه المرد
- تكميل توسعه مخزن گازي مارون خامي

*ايجاد كارخانجات گاز و گاز مايع
در اين زمينه عالوه بر تكميل و راه اندازي كارخانجات گاز 

و گاز مايع 700، 800 و انجام اصالحات و بازس����ازي كارخانجات 
900 و 1000نسبت به ايجاد كارخانه های گاز و گاز مايع 1500، 
1600، 1200، 1300، 1500 و 1600 اقدام ش����ده است؛از سوی 
ديگر، متوسط توليد پنج فرآورده نفتي اصلي )بنزين، گازوييل، نفت 
سفيد، نفت كوره و گاز مايع( در سال 1357 معادل 100 ميليون 
ليتر در روز بوده كه اين رقم در نتيجه راه اندازي واحدهاي جديد 
پااليشي و افزايش ظرفيت واحدهاي قديمي در پااليشگاه هاي نفتي 
كشور در سال هاي پس از پيروزي انقالب به 252 ميليون ليتر در 
روز افزايش يافته است. در سال 1357 صادرات فرآورده هاي نفتي 
اصلي وجود نداشته است، اما به دليل افزايش توليد محصوالت، در 
سال 1396 به ميزان قابل توجهي صادرات نفت كوره و نفت گاز 

صورت پذيرفته است.
 افزايش توليد بنزين و گازوييل: متوسط توليد بنزين در سال 
1357 معادل 14/4 ميليون ليتر در روز و متوس����ط توليد گازوييل 
هم معادل 25 ميليون ليتر در روز بوده است. درنتيجه راه اندازي 
واحدهاي پااليش����گاهي جديد و بهينه سازي واحدهاي پااليشي 
قديمي در سال هاي پس از پيروزي انقالب ، توليد بنزين موتور و 
گازوييل در آبان سال 1397 به ترتيب به 95 و 100 ميليون ليتر 

در روز افزايش يافته است.
يكي از دستاوردهاي چشمگير بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
در حوزه پايين دستي نفت ، ساخت و توسعه پااليشگاه عظيم ميعانات 
گازي ستاره خليج فارس با هدف پااليش 360 هزار بشكه در روز 
اس����ت، به طوري كه توليد بنزين در اين پااليشگاه در اسفند ماه 
1395 آغاز شده است و افتتاح رسمي فاز اول اين پااليشگاه در 
ارديبهش����ت 1396 و فاز دوم اين پااليشگاه در تير 1397 صورت 
پذيرفت. همچنين واحد تقطير فاز 3 طرح در سال جاري راه اندازي 
ش����ده است. با تكميل تمام فازهاي اين پااليشگاه )جمعاً 3 فاز( 
مجموعاً به  ميزان 36 ميليون ليتر در روز بنزين و 13 ميليون ليتر 

در روز گازوييل توليد خواهد شد.
طرح هاي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

* ساخت و راه اندازي فازهاي اول و دوم پااليشگاه ميعانات 
گازي ستاره خليج فارس

* راه اندازي كامل طرح توس����عه و بهينه سازي پااليشگاه 
امام خميني )ره( شازند

* راه اندازي طرح بهينه سازي فرآيند و بهبود كيفيت فرآورده 
هاي نفتي پااليشگاه شهيد تندگويان تهران

* راه اندازي طرح بنزين س����ازي پااليشگاه شهيد تندگويان 
تهران

* بهره برداري از طرح بنزين سازي پااليشگاه اصفهان
* راه اندازي طرح توسعه و بهينه سازي پااليشگاه الوان

* ساخت مجتمع بنزين سازي پااليشگاه آبادان
* راه اندازي طرح نوس����ازي پااليشگاه آبادان فاز 3 )مرحله 

دوم(
* راه اندازي طرح بنزين سازي پااليشگاه تبريز

* راه اندازي طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه بندرعباس
* راه اندازي واحد بنزين سازي )CCR(پااليشگاه بندرعباس

* انعقاد قرارداد نوس����ازي پااليشگاه آبادان با شركت طرف 

*یكي از دستاوردهاي چشمگير 
بعد از پيروزي انقالب، احداث و توسعه 

پاالیشگاه عظيم ميعانات گازي
 ستاره خليج فارس است، بطوریكه توليد 

بنزین در این پاالیشگاه در اسفند 95
 آغاز شد و افتتاح رسمي فاز اول این 

پاالیشگاه در اردیبهشت 96 و فاز دوم آن 
در تير 1397 صورت پذیرفت. با تكميل 

تمام فازهاي این پاالیشگاه مجموعاً 
به  ميزان 36 ميليون ليتر در روز بنزین

و 13 ميليون ليتر در روز گازوئيل 
توليد خواهد شد
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قرارداد و آغاز كار با پيشرفت مطلوب
* بهره برداري از طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر

* آغاز توليد بنزين با استاندارد يورو 4 به باال در پااليشگاه هاي 
نفتي كشور با روند افزايشي قابل توجه در سال هاي اخير و توزيع 
آن در كش����ور. ) از مجموع بنزين موتور توليدي در س����ال 1396 
حدوداً به ميزان 29 ميليون ليتر در روز بنزين با استاندارد يورو 4 

به باال بوده است(
* آغ����از توليد گازوئيل با اس����تاندارد ي����ورو 4 به باال در 
پااليشگاه هاي نفتي كشور با روند افزايشي قابل توجه در سال هاي 
اخير و توزيع آن در كش����ور. )از مجموع گازوئيل توليدي در سال 
1396 به ميزان 22 ميليون ليتر در روز گازوييل با استاندارد يورو 

4 به باال بوده است(
* تغيير نقش كشور از واردكننده گازوييل به صادركننده اين 

فرآورده در منطقه
* فراخوان س����اخت 8 پااليشگاه كوچك 60 هزار بشكه اي 
ميعانات گازي س����يراف در منطقه عسلويه به ارزش نزديك به 3 
ميليارد دالر برگزارشد و هشت شركت براي اولين بار به صورت 
عمومي و در يك فرآيند اعتبارسنجي )بدون سرمايه گذاري دولتي( 
براي اين منظور انتخاب شده اند كه عمليات اجرايي طرح در حال 

انجام است.
* ايجاد س����امانه كارت هوشمند سوخت به عنوان بزرگترين 
پروژه فناوري اطالعات )IT(كش����ور در سال 1386 كه اجراي آن 
باع����ث جلوگيري از مصرف بي رويه بنزين و ايجاد الگوي بهينه 
مصرف فرآورده هاي نفتي بوده و اقدامي مهم در مديريت مصرف 

سوخت به شمار مي رود.
رشد توليد گاز طبيعي

سياست انرژي كشور براساس بهره گيري هر چه بيشتر از 
منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در سبد مصرفي حامل هاي 
انرژي از طريق توسعه ظرفيت توليد و توسعه شبكه هاي انتقال 
و گازرس����اني و همچنين ارتقاي جايگاه ايران در صادرات گاز به 
بازارهاي بين المللي شكل گرفته است تا از اين رهگذر، صرفه جويي 
اساسي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع كه مي تواند درآمدهاي 

صادراتي كشور را افزايش دهد، حاصل شود.
 در س����ال هاي قبل از انقالب ، اس����تفاده از گاز طبيعي 
در بخش خانگي و تجاري و حتي صنايع بس����يار محدود بوده و 
مجموع مشتركين اين شركت به 50 هزار مورد نمي رسيده است. 
مصرف كنندگان داخلي گاز طبيعي تا قبل از انقالب ، يك واحد 

پتروشيمي و تعدادي شهر و يك روستا بوده است.
خاطر نشان مي سازد كه هدف جايگزيني گاز طبيعي با نفت 
خام در سياستگذاري انرژي كشور در قبل از انقالب مطرح نبوده ، 
لذا توسعه گاز محدود به ظرفيت پااليشگاه بيد بلند بود. بهره برداري 
از پااليشگاه بيدبلند در سال 1349 با دريافت گاز از واحدهاي گاز و 
گاز مايع حوزه آغاجاري آغاز شد، اما اكنون شركت ملي گاز ايران 
به عنوان يكي از شركت هاي معتبر در عرصه فعاليت هاي مربوط 
به صنعت گاز در جهان، عالوه بر فعاليت هاي داخلي و تامين سوخت 
صنايع، نيروگاه ها و بخش هاي تجاري وخانگي، در ابعاد بين المللي 
هم داراي تحركات وسيعي شده و برنامه ريزي هاي گسترده اي براي 
تامين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و 

سرمايه گذاري برای رشد اين صنعت داشته است.
پااليشگاه هاي گازي در 40 سال گذشته

اين پااليش����گاه ها عالوه بر مجتمع پااليشي پارس جنوبي، 
پااليش����گاه های فجر جم، شهيد هاشمي نژاد، پارسيان، بيد بلند، 
مسجدسليمان، سرخون و ايالم را دربرمی گيرد.همچنين در سال 
هاي پس از پيروزي انقالب روند توسعه گازرساني به بخش هاي 
مختلف مصرف داخل كش����ور به منظور افزايش سطح رفاه مردم 
از روند رو به رشدي برخوردار بوده است كه در ذيل به اهم آنها 

اشاره مي شود:
ايجاد خطوط انتقال گاز طبيعي:در سال 1357 مجموع خطوط 
انتقال گاز طبيعي كشور معادل 2900 كيلومتر بوده كه اين رقم 
در پايان مهر سال 1397 به حدود 39000 كيلومتر افزايش يافته 

است.
ايجاد شبكه گاز شهري و روستايي: در سال 1357 مجموع 
ش����بكه گازرساني كشور معادل 1/ 2 هزار كيلومتر بوده است كه 
اين رقم در پايان مهر سال 1397 به 343 هزار كيلومتر افزايش 

يافته است.
تعداد شهرهاي گازرساني شده: در سال 1357 تعداد شهرهاي 
گازرساني شده كشور معادل 5 شهر بوده كه اين رقم در پايان مهر 

سال 1397 به 1133 شهر افزايش يافته است.

مقايسه شاخص هاي مهم بخش پتروشيمي در سال هاي 1357 و 1396
عملكرد سال 1396عملكرد سال 1357واحدشرح

1/664ميليون تنظرفيت توليد  محصوالت پتروشيمي
مجموع فروش  محصوالت پتروشيمي

افزايش بيش از 33 برابريميليون تن)فروش داخلي و صادرات(
در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي

مقايسه شاخص هاي مهم بخش پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي در سال هاي 1357 و 1396
عملكرد سال 1396عملكرد سال 1357واحدشرح

توليد پنج فرآورده نفتي اصلي )بنزين، گازوئيل، نفت سفيد
100252ميليون ليتر در روز نفت كوره و گاز مايع(

95 ) آبان 1397(14/4ميليون ليتر در روزمتوسط توليد بنزين موتور
100 ) آبان 1397(25ميليون ليتر در روزمتوسط توليد گازوئيل

آغاز صادرات در سالهاي پس از انقالب اسالمي و صادرات ميليون ليتر در روزصادرات فرآورده هاي نفتي اصلي
قابل توجه نفت كوره و نفت گاز در سال هاي اخير

مقايسه شاخص هاي مهم بخش گاز و گازرساني در سال هاي 1357 و 1396
عملكرد سال 1396عملكرد سال 1357واحدشرح

مجموع خطوط انتقال
290039000كيلومتر گاز طبيعي كشور

343 ) انتهاي مهر 97(2/1هزار كيلومترمجموع شبكه گازرساني كشور
تعداد شهرهاي 
1133 ) انتهاي مهر 97(5تعدادگازرساني شده كشور

تعداد روستاهاي
27007 ) انتهاي مهر 97(1تعداد گازرساني شده كشور

تعداد مشتركين
22907 ) انتهاي مهر 97(46/5هزار مشترك گاز طبيعي كشور

ميليون متر مكعبصادرات گاز طبيعي كشور
آغاز صادرات در سالهاي پس از انقالب اسالمي در روز

67/6-ميليارد  متر مكعبمصرف گاز در نيروگاه هاي كشور
CNG احداث 2426 جايگاه در سالهاي پس از انقالب اسالميتعداداحداث جايگاه هاي

مقايسه شاخص هاي مهم بخش نفت در سال هاي 1357 و 1396
عملكرد سال 1396عملكرد سال 1357واحدشرح

ميليون مترمكعبمتوسط توليد گاز طبيعي
110846 در روز

هزار بشكهمتوسط توليد ميعانات گازي
در روز

افزايش بيش از 20 برابري در سالهاي
پس از پيروزي انقالب اسالمي

توليد گاز طبيعي
 از ميدان گازي پارس جنوبي

ميليون مترمكعب
 در روز

آغاز توليد از اين ميدان از سال 1380  و برابري ميزان توليد
با كشور قطر  از اين ميدان در سال 1396

توليد نفت خام  از ميادين مشترك 
غرب كارون

هزار بشكه
در روز

آغاز توليد در سالهاي پس از پيروزي  انقالب اسالمي
و رسيدن به ظرفيت  قابل توجه در پايان سال 1396

ميليون مترمكعبتزريق گاز به ميادين نفتي
 در روز

افزايش بيش از 30 برابري در سالهاي
 پس از پيروزي انقالب اسالمي
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تعداد روستاهاي گازرساني شده: در سال 1357 تعداد روستاهاي 
گازرساني شده كشور معادل يك روستا بوده كه اين رقم در پايان 

مهر سال 1397 به 27007 روستا افزايش يافته است.
تعداد مشتركين گاز طبيعي: در سال 1357 تعداد مشتركين گاز 
طبيعي كشور معادل 46/5 هزار مشترك بوده كه اين رقم در پايان 

مهر سال 1397 به 22907 هزار مشترك افزايش يافته است.
CNG از ابتداي ساخت جايگاه هاي : CNG جايگاه هاي
در كش����ور تا پايان سال 1396 مجموعا 2426 جايگاه در كشور 

ساخته شده و به بهره برداري رسيده است.
گازرساني به نيروگاه ها: با توسعه ميادين گازي كشور و افزايش 
توليد گاز طبيعي در س����ال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
گازرس����اني به نيروگاه هاي كش����ور به عنوان يكي از برنامه هاي 
وزارت نفت در دستور كار قرار گرفته است كه اين امر عالوه بر 
صرفه جويي در مصرف س����وخت هاي مايع و ايجاد ارزش افزوده 
بيشتر، در بهبود محيط  زيست هم نقش موثري به دنبال خواهد 
داش����ت. گازرس����اني به نيروگاه ها به ويژه در سال هاي اخير رشد 
فزاينده اي يافته به طوري كه با مصرف 67/6 ميليارد مترمكعب 
گاز طبيعي در بخش نيروگاهي در سال 1396، سهم سوخت مايع 
در سبد سوخت مصرفي نيروگاه ها در سال مذكور به حدود 10 

درصد كاهش يافته است.
گازرساني به صنايع كشور:عرضه گاز طبيعي به صنايع كشور 
و درنتيجه نياز كمتر آنها به سوخت هاي مايع ازجمله گازوييل از 
ديگر برنامه هاي وزارت نفت بوده است ،به طوري كه در سال هاي 
اخير كمترين ميزان محدوديت براي صنايع در مصرف گاز طبيعي 
ايجاد و در سال 1396 بالغ بر 37 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در 

صنايع عمده كشور مصرف شده است.
صادرات گاز طبيعي: در سال هاي پس از پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي به منظور ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي 
انرژي از تمامی امكانات و ظرفيت های ديپلماسی موجود كشور برای 
ايجاد و توسعه زيرساخت های الزم براي تبادل انواع حامل های انرژی 
استفاده شده است. شايان ذكر است كه صادرات گاز طبيعي كشور 
در سال هاي پس از انقالب آغاز شده است. در اين زمينه صادرات 

گاز طبيعي به عراق هم در سال 1396 آغاز شده است.
پتروشيمي

صنعت پتروشيمي از جمله صنايع پايين دستي صنعت نفت و 
گاز است كه نقش مهمي در كسب ارزش افزوده از نفت خام و گاز 
طبيعي در فرآيند زنجيره ارزش دارد. خوراك صنايع پتروشيمي از 
محصوالت جانبي حاصل از استخراج نفت خام و گاز نظير مايعات 
گازي و ميعانات گازي، فرآورده هاي پااليشي نظير نفتا، گاز طبيعي 

و اتان استحصالي از آن، تامين مي شود.
ظرفيت توليد محصوالت پتروش����يمي: روند توسعه صنايع 
پتروشيمي در سال هاي اخير مبّين اين موضوع است كه تحول 
بزرگي در اين صنعت صورت گرفته است، به گونه اي كه شاهد 
جهش كش����ور در راه اندازي مجتمع هاي پتروشيمي متعدد و به 
تبع آن توليد و صادرات محصوالت متنوع پتروشيمي هستيم. اين 
امر سبب شده است كه كشور عالوه بر تامين نيازهاي داخلي، در 
عرصه بين المللي هم صاحب جايگاه ممتاز شود. توليد محصوالت 
پتروشيمي در سال 1357 معادل 1/6 ميليون تن بوده كه ظرفيت 
توليد اين محصوالت در پايان س����ال 1396 به 64 ميليون تن 

افزايش يافته است.
 خوداتكايي و بومي س�ازي طراحي، س�اخت و نصب 

تجهيزات در صنعت نفت و گاز
در ارتباط با وضع گذشته ساخت تجهيزات، در دهه 70 روند 
س����ازماندهی، نظم دهی و قانونگذاری در حوزه ساخت داخل به 
انجام رسيده و در دهه 80 سياست های حمايتی وزارت نفت باعث 
شد ساخت داخل به يك جهش قابل قبول در صنعت نفت منجر 
شود. در اين دوره نزديك به 100 هزار قطعه از نيازمندي هاي اين 

صنعت عظيم به روش هاي مختلف از جمله مهندسي معكوس، 
مونتاژ و ... ساخت داخل شد و سازندگان شروع به گسترش تحقيق 
و توسعه و انجام فعاليت های پژوهشی كردند و نوآوری در سازندگان 

به وضوح مشاهده شد.
در ش����روع دهه 90، صنعت نفت از ساخت قطعه به روش 
مهندسی معكوس عبور كرد و محوريت پژوهش و فناوری و استفاده 
از روش های نوين توس����عه فناوری ضروری می نمود؛ لذا وزارت 
نف����ت تالش كرد روش های نوين و مقبولی نظير به كارگيری 
آمادگی سطوح فناوری )TRL(و روش اندازه گيری آمادگی ساخت 
)MRL(را در سطح صنعت نفت نهادينه كند تا انسجام و روشمندی 
اقدامات فناورانه حاصل شود و همچنين زمينه ايجاد شوراي عالي 
توس����عه توان ساخت داخل درچارچوب ايفاي نقش سياستگذار و 

يكپارچه ساز فراهم شد.
البته افزايش تحريم هاي ظالمانه موجب ش����د ساخت داخل 
كاالها و تجهيزات مورد نياز در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي 
قرار گيرد. در اجراي مصوبات كميته ويژه توليد داخلي اقالم راهبردي 
و تحريمي شوراي عالي امنيت ملي، كارگروه اقالم راهبردي وزارت 
نفت با عضويت 56 نفر از نمايندگان شركت هاي اصلي و فرعي 
وزارت نفت تشكيل شدو پس از تدوين آيين نامه نحوه تشكيل و 
شرح وظايف كارگروه تخصصي توليد داخل اقالم راهبردي وزارت 
نفت، نسبت به استخراج فهرست اقالم راهبردي و كاالهاي اولويت 

دار )حس����ب اعالم نياز شركت هاي نفت، گاز، پااليش و پخش و 
پتروشيمي( اقدام كرد.

اين فهرس����ت توس����ط كارگروه فوق به 21 دسته كاالهاي 
اولويت دار ساخت داخل دانش بنيان وزارت نفت و نهايتاً به 10 
گروه كاالهاي راهبردي منجر شد كه در اين زمينه تاكنون بيش 
از 50 ق����رارداد براي 5 گروه از تجهيزات و كاالها منعقد ش����ده 
است. همچنين به منظور دستيابي به اهداف وزارت نفت درارتباط 
با تجاري سازي فناوري و توليد محصوالت فناورانه در داخل كشور 
به ويژه در زمينه س����اخت 10 گروه كاالهای راهبردی مورد نظر 
وزارت نفت، تشويق و ترغيب شركت ها به مصرف تجهيزاتي كه با 
فناوري هاي بومي به توليد تجاري مي رسند، "دستورالعمل حمايت از 
تجاري سازي فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت" كه شامل شرايط 
خريد تضمينی محصول فناورانه و ارائه تسهيالت به شركت های 

سازنده است، به اجرا درآمده است.
 در ادامه سياست های راهبردی وزارت نفت برای انتقال و 
ارتقای فناوری ملی در حوزه عمليات باالدستی نفت و توانمندسازی 
)E&P( شركت های ايرانی، راه اندازی شركت های اكتشاف و توليد

برای نخستين بار در تاريخ صنعت نفت كشور مورد تاكيد قرار گرفت 
كه پس از بررسي هاي انجام شده در نهايت 11 شركت ايراني مستعد 

براي فعاليت در قالب اين شركت ها تاييد صالحيت شده اند.
 اين شركت ها صالحيت حضور در مناقصه های توسعه ميادين 
نفت و گاز و مشاركت با شركت های معتبر بين المللی را خواهند 
داشت و اميد است با توانمندشدن اين شركت ها، شاهد افزايش 
رقابت پذيری آنها و حضور شركت های اكتشاف و توليد ايرانی در 
توسعه ميادين نفت و گاز ساير كشورهای منطقه و جهان باشيم.

انعقاد قرارداد انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل 
بهبود توليد و ازدياد برداشت )EOR/IOR(در 20 ميدان نفتی و 
گازی كشور شامل13 ميدان خشكی و 7 ميدان دريايی با 9 دانشگاه 
و مركز تحقيقاتی منتخب كش����وركه در اين پروژه برای نخستين 
بار، هر دانشگاه بصورت كامال واقعی و در تعامل با صنعت، روی 
يك يا چند ميدان با مشاركت شركت ها يا دانشگاه های برتر بين 

المللی متمركز و فعاليت خواهد كرد.
انعقاد تفاهمنامه همكاری علمی- تحقيقاتی با 12 دانشگاه  و 
مركز تحقيقاتی برای انتقال و توسعه فناوری   هاي كليدي و تكرارپذير 
بخش پايين دستي صنعت نفت )شامل پتروشيمي، پااليش و گاز( 
در قالب ايجاد انستيتوهاي تخصصي جديديكی ديگر از راهبردهای 
وزارت نفت در ارتقاي توان و دانش سازندگان داخلي و جلوگير ي از 
واردات بي رويه و تشويق و ترغيب شركت ها به مصرف تجهيزاتي 
كه با فناوري بومي به توليد تجاري مي رسند، تشكيل مديريت نظام 
يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت براي سازندگان كاال و تجهيزات 
مورد استفاده در صنعت نفت بوده است. در همين راستا، "آيين نامه 
نظام يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت براي س����ازندگان كاال و 
تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش و پخش" توسط 

وزارت نفت ابالغ شده است.
بازسازي و نوسازي تاسيسات صدمه ديده

تاسيس����ات نفتي داراي اهميت اس����تراتژيك از نظر كسب 
درآمدهاي ارزي و تامين س����وخت و انرژي مصرفي بخش هاي 
مختلف اقتصادي است. با توجه به اين ويژگي ها، همزمان با شروع 
جنگ تحميلي اين تاسيس����ات همواره هدف بمباران هاي دشمن 
قرار گرفته و خسارات زيادي به آنها وارد آمد. برای پاسخگويي به 
نيازهاي فوري ناشي از خسارات وارده، ستاد بازسازي وزارت نفت و 

به تبع آن ستادهاي بازسازي در شركت هاي تابعه ايجاد شد.
مناطق خشكي: عمده وظايف ستاد بازسازي مناطق نفت خيز، 
تداوم و تحويل نفت خام براي تامين خوراك پااليشگاه ها و صادرات 
و تداوم تامين گاز مورد نياز شركت ملي گاز بود. در پي هر بمباران، 
پس از اطفاي حريق و پاكس����ازي، كار بازسازي شروع شده و با 
استفاده از قسمت هاي سالم واحد صدمه ديده راه اندازي مي شد. در 
كنار راه اندازي موقت كار بازس����ازي قسمت هاي صدمه ديده آغاز 
ش����ده و سعي مي شد در كوتاهترين زمان ممكن كل قسمت ها 

در عمليات قرار گيرد.
مناطق دريايي: تاريخ تشكيل شركت نفت فالت قاره ايران 
در اواخر شهريور سال 1359 و مصادف با شروع جنگ تحميلي و 

حمالت موشكي دشمن به تاسيسات نفتي در دريا بود.
در اين زمينه تاسيسات مناطق بهرگان و خارگ شامل ميادين 
نوروز، بهرگانسر، سروش و ابوذر بيش از ديگر مناطق فالت قاره 
در سالهاي 64-1359 مورد حمله قرار داشت و در سال هاي بعد با 
گسترش جنگ تحميلي به مناطق الوان و سيري، تاسيسات ميادين 
رش����ادت، رسالت، سلمان و سيري هم طي سال هاي 1365-67 
بارها مورد حمالت نيروهاي عراق و آمريكا )س����كوهاي سيري، 
سلمان و رشادت( قرار گرفت. در اثناي اين حمالت تعدادي از چاه 
هاي ميادين نوروز، رش����ادت، رسالت و ابوذر دچار آتش سوزي و 
فوران شد كه با تالش كاركنان شركت، بدون كمك خارجي مهار 
و ايمن شد. همچنين با بازسازي هاي موقت، بخشي از تاسيسات 

آسيب ديده راه اندازي شد.

 * در ادامه سياست های راهبردی وزارت 
نفت برای انتقال و ارتقای فناوری ملی

در حوزه عمليات باالدستی نفت
و توانمندسازی شركت های ایرانی

راه اندازی شركت های اكتشاف و توليد 
)E&P(برای نخستين بار در تاریخ 

صنعت نفت كشور مورد تاكيد 
قرار گرفت كه پس از بررسي هاي 

انجام شده در نهایت 11 شركت ایراني 
مستعد براي فعاليت در قالب
این شركت ها تائيد صالحيت

 شده اند
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انقالب اسالمی
وميت زدایی و محر

وستاها از  ر
تحقق شعار كمك به مناطق محروم برای توسعه و بالندگی 
كه يكی از مهمترين اهداف انقالب اسالمی اس���ت را بايد در 
عملكرد بنياد مسكن انقالب اسالمی جستجو كرد. به طوری كه 
اقش���ار محروم و مستضعف به مدد برنامه های حمايتی انقالب 
اس���المی در سال های اخير صاحب واحدهای مسكونی مقاوم و 

ايمنی شده اند.
مهندس عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی در 
گفتگو با اطالعات ضمن اشاره به وظايف محروميت زدايی اين 
نهاد انقالبی می گويد: اين مولود انقالب كه 39 س���ال پيش به 
فرمان حضرت امام خمينی )ره( برای ساخت خانه های ارزانقيمت 
براي محرومان تأس���يس ش���د، اكنون در مطلع چهارمين دهه 
انقالب حدود 130 هزار واحد مس���كونی ساخته و به محرومان 

واگذار كرده است.
وی می افزاي���د: همچنين در قالب طرح مس���كن مهر در 
ش���هرهای زير 25 هزار نفر جمعيت، وزارت راه و شهرسازی از 
طريق واگذاری اراضی دولتی به روش اجاره بلند مدت ارزانقيمت 
99 س���اله، كار س���اخت واحدهای مسكونی را به بنياد مسكن 
انقالب اسالمی واگذار كرد كه در اين قالب تاكنون 5199 هكتار 
زمين با ظرفيت ساخت 276 هزار و 303 واحد مسكونی تأمين 

شده است.
ب���ه گفته مهندس تاب���ش، در همين زمينه تاكنون پروانه 
ساخت 351 هزار و 280 واحد مسكونی اخذ و عمليات اجرايی 
س���اخت 346 هزار و 550 واحد مسكونی آغاز شده است كه از 
اين تعداد واحد مسكونی، اسكلت 337 هزار و 480 واحد مسكونی 
به اتمام رس���يده، بالغ بر 330 هزار و944 واحد از مرحله سفت 
كاری گذشته و بيش از 320 هزار واحد از آنها به مرحله نازك 

كاری رسيده است.
وی می گويد: برای مشاركت مردم در ساخت اين واحدهای 
مسكونی تاكنون 349 هزار و 910 نفر به منظور دريافت تسهيالت 
به بانك ها معرفی شده اند. همچنين انجمن خيرين مسكن ساز 
ايران با مساعدت بنياد مسكن انقالب اسالمی موفق به ساخت 
16 هزار واحد مس���كونی برای جامعه زير پوشش حساب 100 

امام )ره( شده است.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی اضافه می كند: اين انجمن 
همچنين كار تأمين مس���كن برای 8000 خانواده دارای حداقل 
2 عضو معلول در مناطق شهری و 6408 خانوار روستايی را با 
حمايت بنياد مستضعفان، بهزيستی، بنياد مسكن و سازمان ملی 

زمين و مسكن آغاز كرده است.
وی می گويد: مهمترين قش���ر جامعه كه نقش بسزايی در 

پيروزی انقالب داشته و پيش از انقالب كامال مورد غفلت قرار 
گرفت ، جامعه روستاييان است . استقرارعمده روستاهای ايران در 
مناطق دارای مخاطرات طبيعی كه ضريب محروميت اين مناطق 
را افزايش داده است، بنياد مسكن انقالب اسالمی را مجاب كرد 
تا به منظورتوس���عه پايدار روستايی و رفع فقر از چهره روستاها، 
برنامه توانمندسازی اين مناطق محروم را با جديت پيگيری كند؛ 
اما از آنجا كه اكثر خانوارهای روستايی فاقد توان مالی الزم برای 
ساخت مسكن مقاوم هستند، بنياد با استفاده از اعتبارات سرمايه 
گذاری شده دولت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه موفق به 
نوسازی و بهسازی حدود يك ميليون و 600 هزار واحد مسكونی 
در روستاها و باال بردن ضريب ايمنی سكونت 7/5 ميليون نفر 

روستايی شد.
تاب���ش تصريح می كند : عالوه بر اين تدوين طرح هادی 
برای 38 هزار روستای كشور و اجرای برنامه نوسازی و بهسازی 
مسكن روستايی برای حداقل 15 هزار ناظر فنی در دفاتر خدمات 
فنی روس���تايی ايجاد اشتغال كرده و موجب مهاجرت معكوس 

روستاييان از شهرها شده است.
مهندس تابش می گويد: بنياد مس���كن انقالب اسالمی در 
كمك به بازسازی مناطق آسيب ديده از حوادث طبيعی هم نقش 
فعالی داشته است كه عملكرد آن را می توان در بازسازی مناطق 

زلزله زده بخوبی مشاهده كرد.
وی می گوي���د: مطابق آمار تاكنون بالغ بر يك ميليون و 
300 هزار واحد مسكونی توسط اين نهاد در مناطق آسيب ديده 
از جنگ و حوادث طبيعی بازس���ازی شده كه 158 هزار و 366 
واحد آن مربوط به 5 اس���تان جنگزده، 200 هزار واحد مربوط 
به زلزله سال 1369 در استان های گيالن و زنجان، حدود 170 
هزار واحد مربوط به س���يل سال 1371 در 15 استان، 19 هزار 
و 500 واحد مربوط به زلزله س���ال 1375در اس���تان اردبيل، 30 
هزار واحد مربوط به زلزله های شمال و جنوب خراسان در سال 
1376و حدود 35 هزار و 830 واحد مربوط به زلزله سال 1381 
منطقه اوج در استان های قزوين، همدان، زنجان است. همچنين 
4 هزار واحد از اين آمار مربوط به س���يل س���ال 1378 در نكا 
مازندران، حدود 358 هزار و 325 واحد مربوط به وقوع س���يل 
در س���اير استان ها، 99 هزار و 614 واحد مربوط به زلزله سال 
1382 شهرستان بم، 11 هزار واحد مربوط به زلزله سال 1383 
بلده در استان های مازندران، قزوين و تهران، نزديك به 30 هزار 
واحد مربوط به برف شديد سال 1383 در استان گيالن،23 هزار 
و 358 واحد مربوط به زلزله سال 1383 زرند در استان كرمان 
و 47 هزار و 200 واحد مربوط به زلزله س���ال 1385 بروجرد و 

دورود در استان لرستان است.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی می افزايد: بنياد در جريان 
سيل سال 1386 )توفان گونو( سيستان و بلوچستان هم 17 هزار 
واحد مسكونی را بازسازی و نوسازی كرد. همچنين 18 هزار و 
266 واحد در جريان سيل سال 1388 در چند استان، 17 هزار 
و 564 واحد در جريان زلزله س���ال 1389 در 4 اس���تان و 265 
هزار واحد ديگر در جريان س���اير حوادث طبيعی سال های اخير 

بازسازی شده است.
به گفته وی، در دو سال اخير هم عمليات نوسازی و بهسازی 
200 هزار واحد مسكونی آسيب ديده از زلزله كرمانشاه در مناطق 

شهری و روستايی انجام شده است.
تابش می گويد: بنياد مسكن انقالب اسالمی براساس ماده 
133 قانون برنامه چهارم توس���عه كش���ورو برای سند دار كردن 
واحدهای روستايی، نقشه تفكيكی بافت مسكونی روستاهای واجد 
شرايط را تهيه و به اداره ثبت اسناد كل كشور ارسال می كند و 
ادارات ثبت هم براساس نقشه تفكيكی بنياد مسكن، برای متقاضيان 
روستايی سند مالكيت صادر می كند. اين فعاليت با هدف ساماندهی 
نظام مالكيت اراضی واقع در بافت مسكونی روستاها، امكان بهره 
گيری روستاييان از تسهيالت بانكی و افزايش ارزش حقوقی و 

اقتصادی امالك واقع در روستا انجام می گيرد.
وی ادامه می دهد: همچنين براساس ماده يك قانون »الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن« 
مقرر شد بنياد مسكن انقالب اسالمی عالوه بر روستاهای باالی 
20 خانوار، در شهرهای زير 25 هزار نفر اقدام به نقشه برداری 
ثبتی و صدور س���ند مالكيت امالك شهری با همكاری سازمان 

ثبت اسناد و امالك كشور كند.
به گفته رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی ، از زمان آغاز اين 
فعاليت تاكنون، 3 ميليون و 230 هزارجلد سند مالكيت روستايی 
و 206 هزار و 492 جلد سند مالكيت شهری در شهرهای زير 

25 هزار نفر جمعيت صادر شده است.
وی می گويد: تاكنون برای 37 هزار 225 روس���تای باالی 
20خانوار جمعيت و 822 روستای زير 20 خانوار در سراسر كشور 
طرح هادی روستايی تدوين كرده ايم كه از اين تعداد، 17 هزار 
و 796 طرح در روس���تاهای باالی 20 خانوار و 208 طرح در 
روستاهای زير 20 خانوار به اجرا گذاشته شده است. بنياد مسكن 
انقالب اس���المی در س���ال های اخير هم 7965 طرح هادی در 
روس���تاهای باالی 20 خانوار و 208 طرح در روستاهای زير 20 

خانوار را مورد بازنگری قرار داده است.
تابش می افزايد: اين نهاد انقالبی در كنار تمامی برنامه های 
فوق ، نسبت به تهيه و گزارش تخلفات ساخت و ساز در مناطق 
روستايی و شهرهای كوچك اقدام كرده كه بر اساس آمار برای 2 
ميليون و 383 هزار مورد ساخت و ساز خدمات فنی صدور پروانه 

و 107 هزار گزارش تخلف ساختمانی ارائه شده است.
به گفته وی، يكی ديگر از خدمات بنياد مس���كن انقالب 
اس���المی به مناطق محروم، تهيه طرح بهسازی بافت با ارزش 
روستايی اس���ت. اين طرح طی فرآيندی منظم تالش می كند 
ضمن شناخت فضاهای باارزش روستايی با تحليل، برنامه ريزی، 
طراحی و اجرا آنها را ارتقاء بخشد و در نهايت زمينه های توسعه 

فضايی اين روستاها را فراهم آورد. كالبدی – 
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی درپايان می گويد: تاكنون 
103 طرح بهسازی بافت با ارزش تهيه و عمليات اجرايی آن در 

74 روستا آغاز شده است.

مهندس عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی
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 40 سال توسعه در شبکه حمل و نقل
جمهوری اسالمی ايران برای رفع محروميت از جوامع مختلف 
ش���هری و روس���تايی و كمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی، 
شبكه های حمل و نقل در كشور را گسترش داده است. انقالب 
اس���المی در عمر 40 ساله خود توجه ويژه ای به اهميت حمل 
و نقل ريلی داشته و زمينه توسعه مطلوب اين بخش را فراهم 

كرده است.
آمارها نش���ان می دهد ظرف 4 دهه اخير در حوزه فنی و 
زير بنايی بالغ بر 6500 كيلومتر خطوط اصلی )ش���امل خطوط 
جديد، خطوط دو و س���وم و خطوط حومه ای( در ش���بكه ريلی 
ايران ايجاد شده است. از ميان اين دستاوردها می توان به موارد 

زير اشاره كرد:
بندرعباس به طول 632  * ساخت راه آهن دوخطه بافق – 
سرخس به طول 170 كيلومتر با  كيلومتر و در ادامه مش���هد – 

هدف اتصال بندرعباس به كشورهای آسيای ميانه
مشهد به طول 800 كيلومتر با  * ساخت راه آهن بافق – 

سرخس هدف كوتاه كردن ترانزيتی مسير بندرعباس – 
مشهد به طول 926  * ساخت خط دوم راه آهن تهران – 
كيلومتر با هدف افزايش ايمنی، افزايش ظرفيت و سرعت سير

همچنين پس از پيروزی انقالب 6 اس���تان كه محروم از 
دسترس���ی به خطوط ريلی بودند به ش���بكه راه آهن سراسری 

متصل شدند:
* استان سيستان و بلوچستان با ساخت راه آهن كرمان – 

زاهدان به طول 540 كيلومتر
* اس���تان فارس با س���اخت راه آهن اصفهان - شيراز به 

طول 500 كيلومتر
* استان كرمانشاه با ساخت راه آهن اراك - كرمانشاه به 

طول 267 كيلومتر
همدان به  * اس���تان همدان با ساخت راه آهن تهران – 

طول 270 كيلومتر

* استان آذربايجان غربی با ساخت راه آهن مراغه - اروميه  
به طول 185 كيلومتر

* اس���تان گيالن  با س���اخت راه آهن قزوين - رشت به 
طول 165 كيلومتر

از س���وی ديگر طی عمر 40 ساله انقالب اسالمی بالغ بر 
4070 كيلومتر از خطوط فرس���وده ريلی بازس���ازی و نوسازی و 

حدود 6388 كيلومتر بهسازی شده است.
تجهيز 221 ايستگاه به سيستم كنترل اتوماتيك قطارها و 
تراك بندی 2627 كيلومتر از شبكه ريلی با هدف افزايش ايمنی 
و باال بردن ظرفيت تردد قطارها از ديگر دستاوردهای راه آهن 
جمهوری اسالمی ايران در طول 40 سال اخير است.دراين مدت 
همچنين 40 ايستگاه به عالئم الكتريكی تجهيز و85 ايستگاه از 

طريق شبكه راديويی )DMR( ديجيتال سازی شده است.
راه آهن جمهوری اسالمی ايران در سال های انقالب موفق 
به س���اخت و توسعه ساختمان ايستگاه های راه آهن به ميزان 
54820 مترمربع و مقاوم سازی و افزايش بار محوری شبكه به 

طول 1487 كيلومتر شده است.
در كنار اين دس���تاوردها بايد به ساخت 17 ايستگاه جديد 
و 200 دس���تگاه گذرگاه و تبديل تقاطع های همس���طح به غير 
همسطح در شبكه ريلی اشاره كرد. همچنين در ادامه اين تالش 
زرين ش���هر به طول 564 كيلومتر و خط  ها خط دوم بافق – 
انديمشك به طول 140 كيلومتر تا پايان امسال به  دوم اهواز – 
قزوين  بهره برداری می رسد و سال آينده هم خط دوم تهران – 
گرمسار به  به طول 163 كيلومتر، خط سوم و چهارم تهران – 
زنجان به طول 178  ط���ول 230 كيلومتر و خط دوم قزوين – 

كيلومتر  ساخت خواهد شد.
امسال همزمان با ايام دهه فجر عمليات اجرايی برقی سازی 
اينچه برون و  عمليات  مشهد، گرمسار –  در محورهای تهران – 
قم –  اجرايی س���اخت راه آهن سريع السير در محور تهران – 

اصفهان آغاز می شود.
اي���ن اقدامات منجر به افزايش حمل بار داخلی از حدود 7 
ميليون تن در سال 1357 به 47 ميليون تن در سال 1396، رشد 
به���ره وری لكوموتيو از 40 هزار تن كيلومتر به ازای هر ديزل 
معادل باری در س���ال 1375 به 300 هزار تن كيلومتر به ازای 
هر ديزل معادل باری در سال 1396، راه اندازی قطارهای باری 
برنام���ه ای، راه اندازی قطار كانتينری از چين به ايران، افزايش 
سرعت قطارهای ترانزيتی  و بهبود فرآيند های ترانزيت ريلی و 

افزايش سهم ترانزيت بار شده است.
نگاهی به عملكرد حمل و نقل ريلی ايران در 40 س���ال 
اخير نشان می دهد كه تعداد لكوموتيوهای ناوگان ريلی از 413 
دستگاه در پيش از انقالب به 973 دستگاه در حال حاضر و تعداد 
واگن های باری موجود در ش���بكه از 7450 در پيش از انقالب 
به 25 هزار و 300 دس���تگاه در حال حاضر افزايش يافته است. 
تعداد 673 واگن مسافری قبل از انقالب اسالمی اكنون به 1880 
واگن افزايش يافته و 223 دستگاه واگن خودكششی به ناوگان 

ريلی افزوده شده است.
الزم به ذكر اس���ت كه در اين مدت   367 دستگاه واگن 

مسافری با عمر باالی 45 سال از رده خارج شده اند.
يكی ديگر از اقدامات درخور توجه در اين حوزه س���اخت 
700 كيلومتر خطوط اختصاصی قطارهای حومه ای در كنار خطوط 
موجود ريلی در اطراف ش���هرهای تهران، مشهد، اهواز و قم با 
هدف افزايش ظرفيت حمل مسافر، افزايش ايمنی، سرعت سير 

و رفاه حال مردم است.
توسعه شريان های زمينی

 بررس���ی آمار نش���ان می دهد كه بخش قابل توجهی از 
شريان های جاده ای و ريلی كشور در سال های پس از پيروزی 

انقالب اسالمی ساخته شده است.
 طبق گزارش شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل 
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كشور طول راه های ريلی ايران در سال 1357 فقط 4565 كيلومتر 
بود كه اين رقم اكنون به بيش از 13 هزار و 790 كيلومتر رسيده 
است. يعنی دستاورد انقالب اسالمی در حوزه توسعه شريان های 

ريلی، ساخت 9225 كيلومتر خط اهن جديد است.
 همچنين طول آزادراه های كشور از 285 كيلومتر در سال 
1357 به 2400 كيلومتر در حال حاضر افزايش يافته و حداقل 
2115 كيلومتر آزادراه در طول 40 سال اخير ساخته شده است. 
از طرف ديگر تمام 16 هزار و 820 كيلومتر ش���بكه بزرگراهی 
كشور صرفاً پس از پيروزی انقالب اسالمی ساخته شده و پيش 

از انقالب هيچ شبكه بزرگراهی در ايران وجود نداشت.
آمارها همچنين نشان می دهد كه شبكه 47 هزار كيلومتری 
راه های اصلی، درجه 2، 3 و فرعی كشور در سال 1357 پس 
از پيروزی انقالب بيش از 61 هزار و 917 كيلومتر افزايش يافته 
و اكنون به 108 هزار و 917 كيلومتر رس���يده كه از اين رقم 
25 هزار و 866 كيلومتر راه اصلی و 83 هزار و 51 كيلومتر راه 

درجه 2، 3 و فرعی است.
 با اين وجود از آنجا كه هدف اصلی انقالب اسالمی، كمك 
به محرومان جامعه بوده  ، بيشترين خدمت در اين بخش به جامعه 
روستايی كشور شده است؛به طوری كه طبق آمار در سال 1357 
فقط 3 هزار كيلومتر راه روستايی آسفالته در كشور وجود داشت 
ولی در 4 دهه اس���تقرار نظام جمهوری اسالمی ايران با ساخت 
101 هزار و 263 كيلومتر راه آسفالته جديد، طول شبكه آسفالته 

روستايی ايران به 104 هزار و 263 كيلومتر رسيده است.
كارنامه دريايی و بندری ايران

حمل ونقل دريايی كش���ور از جمله بخش هايی اس���ت كه 
به داليل عمده از جمله فضای رقابتی در حوزه توس���عه بنادر 

درسال های اخير دستخوش تغيير و تحول شده است.
اي���ن بخش همواره با بهره گيری از مزيت های ناش���ی از 
5800كيلومتر مرز س���احلی در استان ها و جزاير جنوبی و شمال 
كشور و با اتكای  به ظرفيت  ها و توان عملياتی بنادر بازرگانی 
و ناوگان حمل و نقل دريايی خود با جابجايی بيش از 90درصد 
از كاالهای مربوط به تجارت خارجی كشور، نقشی حياتی، غالب، 
منحصربه فرد و غيرقابل جايگزينی را در صحنه اقتصاد ملی و 

منطقه ای و تجارت خارجی كشور ايفا كرده است.
در كشور ما، جابه جايی حجم انبوه كاالها از بنادر و اسكله های 
بازرگانی )به عنوان دروازه های اصلی حمل و نقل دريايی ايران( 
بالغ بر 85درصد از تناژ صادرات و واردات كشور طی سال 1395را 

به خود اختصاص داده است.
س���ازمان بنادر و دريانوردی به عنوان متولی حمل و نقل 
دريايی كش���ور مديريت، توسعه و بهره برداری از زيرساخت های 
بندری و دريايی شامل اسكله های بازرگانی و تاسيسات بندری، 
سياس���ت گذاری و نظارت بر ناوگان تجاری و نفتی و سنتی را 
عهده دار بوده و در تعاملی سازنده و پويا، كارآمدی سيستم حمل 

و نقل دريايی كشور را به ارمغان آورده است.
در 4 دهه اخير نگاه سازمان بنادر و دريانوردی به ظرفيت 
 س���ازی بنادر بازرگانی كشور رويكردی راهبردی و برنامه  محور 
بوده كه اجرای آن بر اساس طرح های جامعی مدنظر قرار گرفته 

و در زمينه توس���عه ظرفيت ها و قابليت های بنادر بموقع مطالعه 
شده اند. در اين بين افزايش 12برابری ظرفيت نفتی و غير نفتی 
بنادر بازرگانی كشور از 19ميليون تن در سال 1357به 233ميليون 
تن در سال 1396، افزايش 94برابری ظرفيت كانتينری بنادر از 
75هزارTEUدر سال 1357به بيش از 7ميليونTEU در سال 
1396، افزايش 48برابری ظرفيت مسافری بنادر از 500  هزار نفر 
در سال 1357به 24ميليون نفر در سال 1396، افزايش 4برابری 
طول اسكله  های بنادرتجاری اصلی از 11هزار متر در سال 1357به 
37هزار متر در سال 1396، افزايش 6 برابری مساحت انبارهای 
س���ر پوش���يده بنادر از 26هكتار در سال 1357به 147هكتار در 
سال 1396و افزايش 7برابری مساحت باراندازها و انبارهای روباز 
بنادر از 164هكتار در سال 1357به 1197هكتار در سال 1396را 
می توان به عنوان ظرفيت های ايجاد شده در بنادر بازرگانی كشور 

طی 40سال اخير دانست.
همچنين افزايش 592 برابری ميزان سرمايه گذاری ساالنه 
سازمان بنادر و دريانوردی در توسعه زيرساخت ها )به قيمت های 
ج���اری( از 3/17 به 10236ميليارد ريال، افزايش 90هزار برابری 
س���رمايه گذاری بخش غيردولتی )تجمعی( از رقم صفر به رقم 
90818ميليارد ريال در بنادر، افزايش ظرفيت پذيرش كشتی  ها در 
بنادر از عمق 10متر و كشتی های با ظرفيت 20هزار تنی با ايجاد 
امكان پذيرش كشتی های خيلی بزرگ باالتر از 100هزارتنی به 
بنادر با تامين عمق های الزم به ويژه عمق بيش از 17متر در 
كانال ها و حوضچه های بنادر هم از مهمترين اقدامات دولت در 

سال های پس از انقالب اسالمی بشمار می رود.

طرح توسعه مجتمع بندری شهيدرجايی
برنامه توسعه مجتمع بندری شهيدرجايی در سه فاز افزايش 
ظرفي���ت كانتينری بندر به 3ميلي���ون TEU، افزايش ظرفيت 
كانتينری بندر از 3به 6ميليون TEUو افزايش ظرفيت كانتينری 
بندر از 6به 8ميليون TEUاز سال 1362 آغاز شد و فازنخست 

آن در سال 1364به بهره برداری رسيد. مرحله اول فاز دوم هم 
از س���ال  1384شروع  شد و در سال 1386  مورد بهره برداری 
قرار گرفت. همچنين مرحله دوم اين فاز كه س���ال 1394شروع  
شده بود، سال گذشته تكميل شد و فرآيند نصب تجهيزات اين 
فاز در حال تكميل است. همچنين مراحل اجرايی فاز سوم توسعه 

اين بندر  اينك در حال انجام است.
طرح توسعه بندر شهيدبهشتی چابهار

فاز اول اين پروژه كه ظرفيت اس���می بندر را از 2/5 به 
8/5 ميليون تن )معادل 6ميليون تن( افزايش داد، از سال 1386تا 
س���ال 1396به طول انجاميد و اكنون ظرفيت تخليه و بارگيری 
اين بندر به  450هزار TEUكانتينر و 1650هزار تن كاالی فله 

در سال رسيده است.
در زمين���ه ميزان عملي���ات و بهره برداری از بنادر هم بايد 
خاطرنش���ان كرد  افزايش 10برابری عمليات تخليه و بارگيری 
كاالی نفتی و غير نفتی از 5/15 ميليون تن در س���ال 1357به 
بيش از 156  ميليون تن در سال 1396، افزايش هفت برابری 
تخليه و بارگيری كاالی غير نفتی از 5/15 ميليون تن در سال 
1357به بيش از 108ميليون تن در سال 1396، افزايش 53برابری 
تخليه و بارگيری كانتينری از 58هزار TEUدر سال 1357به بيش 
از 3 ميليونTEU در س���ال 1396و افزايش 70برابری عملكرد 
مسافری بنادر از 300هزار نفردر سال 1357به 21ميليون نفر در 

سال 1396طی اين سال ها مدنظر قرار گرفته است.
توسعه ناوگان دريايی

در عين حال افزايش 12برابری ظرفيت ناوگان دريايی تجاری 

از 525هزارتن به 6250هزارتن، افزايش 14برابری ظرفيت ناوگان 
نفتی از يك ميليون تن به 14ميليون تن و افزايش 8500برابری 
ظرفيت ناوگان مس���افری استاندارد از رقم صفر صندلی به رقم 
8500صندلی را می توان از عمده موارد توسعه در بخش ناوگان 

دريايی قلمداد كرد.
توسعه و رونق حمل و نقل مسافری

در زمينه  تحول، توس���عه و رونق حمل و نقل مس���افری 
در بخش بندر و پايانه مس���افری بايد اشاره كرد كه ساماندهی، 
بازسازی، توسعه و افزايش ظرفيت در پايانه های 17بندر مسافری 
شامل بنادر شهيد ذاكری، شهيد حقانی، كيش، لنگه، الفت، شهيد 
باهنر، پهل، هرمز و بهمن در استان هرمزگان، خرمشهر و آبادان 
در اس���تان خوزس���تان، خارك، گناوه و بوشهر در استان بوشهر، 
تركمن و بندر گز در استان گلستان و همچنين چابهار و توسعه 
و نوسازی ناوگان مسافربری دريايی از محل وجوه اداره شده با 
ارائه تسهيالت بانكی كم بهره و مشاركت و سرمايه گذاری بخش 
غيردولتی با هدف بس���ط فعاليت های حمل و نقل و گردشگری 
دريايی كه منجر به ايجاد ظرفيت بيش از  24ميليون نفر مسافر 
دريايی ش���ده، از جمله اقداماتی اس���ت كه در اين زمينه مدنظر 

قرار گرفته است.
در حوزه شناورهای مسافربری هم تصويب اعطا 1580ميليارد 
ريال تسهيالت وجوه اداره شده به بخش غير دولتی برای ساخت 
39فروند شناور با ظرفيت 4941صندلی از ديگر كار های انجام 

شده است.

*طول آزادراه های كشور
 از 285 كيلومتر در سال 57 

به 2400 كيلومتر در حال حاضر 
افزایش یافته و حداقل 2115 كيلومتر 

آزادراه در طول 40 سال اخير 
ساخته شده است.  تمامی
16 هزار و 820 كيلومتر 

شبكه بزرگراهی كشور صرفاً 
پس از پيروزی انقالب اسالمی

ساخته شده است و پيش از انقالب
 هيچ شبكه بزرگراهی در ایران 

وجود نداشت
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نس�خه در س�ال 57 به 136 ميليون نسخه در سال 95 رسيده * تي�راژ س�االنه كت�اب، 136 برابر ش�ده و از يك ميليون ساالنه حدود 53 هزار عنوان كتاب به چاپ مي رسد.مي ش�ود و ح�دود 2500 نفر در نوبت گرفتن مجوز هس�تند و 3400 نش�ريه در س�ليقه ها و ديدگاه ه�اي گوناگ�ون منتش�ر موضوعات مبتذل به چاپ مي رس�يد. امروزه در ايران اس�المي آنها از محتواي علمي مناس�بي برخوردار نبودند و بس�ياري در فقط 2 هزار عنوان كتاب در سال چاپ و منتشر مي شد كه بيشتر آزادي حت�ي در ح�د يك انتقاد برخوردار نبودند و 86 نش�ريه و اصلي جامعه بس�ته بود. در آن س�ال ها مطبوع�ات از هيچ نوع نوع فعاليت ها وجود نداش�ته و فضاي نقد پرداختن به مس�ائل كيفيت، كارنامه اي تاريك دارد؛ چرا كه آزادي حقيقي براي اين وضع مطبوعات و كتاب در دوران پهلوي به لحاظ كميت و مطبوعات و نشر كتاب است.را در س�اختار سياس�ي �  فرهنگي حكومت بررسي كرد، وضع يكي از نكاتي كه با سنجش آن مي توان استبداد يا آزادي 
* تعداد عناوين كتاب چاپ ش�ده نسبت به قبل از انقالب است.

* انق�الب اس�المي، انديش�ه را از بند سانس�ور و خفقان كتاب از پديده هاي اختصاصي پس از انقالب است.كت�اب، تأس�يس خانه كتاب و برگ�زاري 12 عنوان جايزه ملي * تأس�يس خبرگ�زاري كت�اب، برگزاري نمايش�گاه هاي 71 برابر شده است.
* تع�داد زنان فعال در حوزه نش�ر در بعد از انقالب 16/5 پديده هاي انقالب اسالمي است.ه�م نبودن�د. اما اكنون 7300 نويس�نده زن و 70 ناش�ر زن از * قبل از انقالب نويس�ندگان زن به اندازه انگشتان دست * ظهور نويسندگان زن، پديده انقالب اسالمي است.هزار و 996 عنوان است.1357، 11 هزار عنوان بوده كه اين عدد امروز 1 ميليون و 281 * كل عن�وان كتاب ه�اي ثبت ش�ده از دوره پهلوي اول تا پهلوي آزاد كرد.

* طب�ق آمار رس�مي، پس از برابر شده است.

25000 عن�وان كت�اب هويت س�از مل�ي و ايراني چاپ ش�ده * قبل از انقالب هيچ كتاب هويت س�ازي نداش�تيم. امروز كه اين ميزان از 12 تا 13 دقيقه به 20 دقيقه رسيده است.* ميزان س�رانه مطالعه ايران با 20 كشور دنيا برابر است نويسنده زن وجود دارد.پيروزي انقالب ش�كوهمند اس�المي ب�ه ازاي 9600 نفر، يك 
نيس�ت. بزرگترين انتشارات قبل از انقالب، مؤسسه آمريكايي * آزادي در حوزه نش�ر قبل و بعد از انقالب قابل مقايس�ه است.

* رش�د كتابخانه هاي عمومي نس�بت به قبل از انقالب 6 فرانكلين بود.
* رهبران انقالب اسالمي، كتابخوان هاي حرفه اي و مؤلفان در 26 كشور جهان حضور فعال داشته ايم.اس�المي، ايران در 40 سال گذشته در بيش از 100 نمايشگاه نمايش�گاه هاي بين المللي حضور نداشتيم، اما به بركت انقالب * قب�ل از انق�الب ب�ه دليل كمبود ناش�ر و چ�اپ كتاب در برابر شده است.

ايران، نهمين كشور جهان از نظر تعداد كتاب انتشار يافته برجسته هستند. 
كتاب ه�اي منتش�ر ش�ده در موض�وع عل�وم كارب�ردي؛ رتبه  هاي جهاني ايران در انتشار كتاب در سال است. 

كتاب هاي منتش�ر شده در موضوع روان شناسي و فلسفه؛ كتاب هاي منتشر شده در موضوع هنر و تفريح؛ هجدهم شانزدهم
كتاب هاي منتشر شده در موضوعات عمومي؛ دوازدهم كتاب هاي منتشر شده در موضوع زبان شناسي؛ سوم كتاب هاي منتشر شده در موضوع الهيات؛ دوم سيزدهم

در چهل سالگی انقالبنگاهی به وضع انتشار کتاب و رسانه
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 در دوران قبل از پيروزي شكوهمند اسالمي با توجه به وابستگي كامل نظام حاكم بر كشور 
به قدرت هاي خارجي، تحوالت صنعت،  معدن و تجارت متاثر از سير تحوالت سياسي كشور بود، لذا 
صنايع كشورهم در مسير و چارچوب اهداف و سياست هاي بازار مصرف خارجی ها هدايت می شد. اعطاي 
وام هاي ارزان و كمك هاي كالن به بخش خصوصي وابسته به كانون هاي قدرت داخلي و انحصاري 
بين المللي، گسترش بازار داخلي براساس مصرفگرايي، عدم نظارت بر سرمايه گذاري خارجي و انتقال فن 

آوري سبب تعميق وابستگي هاي اقتصادي در اين بخش در زمان پيش از انقالب بوده است.
نگاهي به سير تحوالت صنعتي و معدني در دوران پيش از انقالب نشاندهنده وابستگي زياد در 
فناوري، ماشين آالت و حتي مواد اوليه است،به طوري كه هنگام تاخير در ورود ماشين آالت و قطعات 

يدكي مورد نياز، اكثر واحدهاي توليدي به حالت تعطيل درمی آمدند.
ساختار صنعت كشور در سال پيروزي انقالب عمدتا با محوريت خودرو، صنايع نساجي،  صنايع 
غذايي، لوازم خانگي و ماشين سازي بوده كه اين بخش ها هم هر يك با ظرفيت هاي بسيار محدود 

و پايين مشغول به توليد بودند.
توليد خودرو سواری در اين سال با ظرفيت حداكثر 160 هزار دستگاه انجام مي شد، ظرفيت 
توليد لوازم خانگي شامل يخچال و فريزر،  ماشين لباسشويي و تلويزيون 650 هزار دستگاه، فوالد 2/4 
ميليون تن، سيمان 7 ميليون تن، محصوالت پتروشيمي 3 ميليون تن، آلومينيوم 45 هزار تن و دارو 

27/3 ميليارد عدد بوده است.
در س����ال پيروزي انقالب س����ه ش����هرك و ناحيه صنعتي درحال بهره برداري بوده و واحدهاي 
صنعتي توليد كننده در كل كش����ور يك هزار و 503 واحد بوده كه با اش����تغال نزديك به 150 هزار 

نفر فعاليت مي كردند.
در سال 57 همچنين  195 معدن فعال در حال بهره برداري بوده كه ظرفيت استخراج آن 19/5 
ميليون تن بوده است. دراين سال  350 هزار واحد صنفی در كشور در حوزه خرده فروشی، توزيع و 
توليدات صنفی فعال بودند. صندوق مكانيزه فروش در واحدهای صنفی تقريبا وجود نداشت و سهم 

فروشگاه های بزرگ و زنجيره ای از خرده فروشی 1/5 درصد بود.
در حوزه تحقيق، توسعه و فنی و مهندسی هم عملكرد قابل ذكری وجود ندارد. در حوزه تجارت 
خارجی كشور، ايران به عنوان كشور مصرف كننده دارای تراز تجاری منفی 10 ميليارد دالری بود و 

عموما تأمين نيازهای اساسی كشور بر اساس واردات برنامه ريزی شده بود .
كل صادرات غيرنفتی ايران هم در سال 57 بالغ بر نيم ميليارد دالر و واردات آن 10/4 ميليارد 

دالر و كل حجم تجارت ايران 10/9 ميليارد دالر بود.
صنعت،  معدن و تجارت در 40 سالگي انقالب

اكنون بعد از گذشت 4 دهه از پيروزي انقالب اسالمي و اجراي پنج برنامه توسعه و در آستانه 
برنامه ششم،  تحوالت شگرفي در زمينه توسعه و خودباوري و خوداتكايي كشور در حوزه صنعت،  معدن 

و تجارت صورت گرفته است.

با فاصله كوتاهي از پيروزي انقالب اسالمی ،جنگ تحميلي شرايط كشور كه به سمت ثبات پيش 
مي رفت را تحت تاثير قرار داد. در اين دوران با فشارهاي بين المللي، اجراي سياست هاي جايگزيني 
واردات توسط مسئوالن اقتصادي - صنعتي كشور بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت، به طوري 
كه وزارتخانه هاي صنعتي در قالب دو محور بهره برداري از وضع موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد 

فعاليت هاي خود را تنظيم كرده بودند.
در طول هشت سال جنگ تحميلی تعداد زيادی از طرح های صنعتی هم راه اندازی شدند كه 
از آن جمله می توان به صنايع آذرآب و صنايع جنبی مس شهيد باهنر اشاره كرد. از طرفی به دليل 
مشكالت و تنگناهای ارزی، تكميل طرح های نيمه تمام مورد توجه بيشتر واقع شد. در سال هاي 
جنگ تمامي ارگان ها و نهادهاي مختلف اقتصادي كش����ور دس����ت در دست هم تالش كردند  از 

موجوديت و كيان كشور دفاع كنند و در اين مسير موفق هم بودند.
با خاتمه جنگ تحميلی و صدور فرامين امام خمينی )ره( درباره بازسازی سريع كشور، دولت برنامه 
اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را تهيه كردو به تصويب مجلس شورای اسالمی رساند. 
در همين زمينه بخش صنعت به عنوان يكی از بخش های مهم اقتصادی بيش از پيش مورد توجه 
قرار گرفت. چنانكه برخي از فعاليت هايي كه در طي اين سال ها در بخش هاي صنعت،  معدن و 

تجارت انجام شده است را مي توان به صورت كمي با وضع پيش از انقالب مقايسه كرد.
افزايش بنگاه هاي اقتصادي از جمله اقدامات بخش صنعت،  معدن و تجارت بوده است. بررسي 
اين موضوع در شاخص توسعه واحدهاي صنعتي نشان مي دهد در سال 57 تعداد واحدهاي صنعتي 
يك هزار و 503 واحد بوده كه در پايان آبان 97 به 85 هزار و 76 واحد افزايش يافته است. همچنين  
2/5 ميليون نفر در بخش صنعت مشغول به كار هستند كه اين عدد در سال پيروزي انقالب 150 

هزار نفر بوده است.
تعداد معادن فعال در س����ال 1357بالغ بر 195 معدن بوده كه  در پايان آبان س����ال 1397 به 6 
هزار و 386 واحد رسيده است. در سال 1357 تعداد واحدهاي صنفي  350 هزار مورد بوده كه در 

تولد چهل سالگي انقالب به 2 ميليون و 581 هزار واحد افزايش يافته است.
تعداد زيرساخت هاي صنعتي در دوران پس از انقالب هم رشد چشمگيري داشته است، به طوری 
كه مي توان گفت بخش اعظم زير ساخت هاي صنعتي در دوران پس از انقالب ايجاد شده است. 
شهرك ها و نواحي داراي تصفيه خانه،  آب، برق، گاز و تلفن از جمله اين زيرساخت هاست كه بخش 

عمده آن در 40 سال اخير ايجاد شده است.
همچنين در حوزه اكتشاف، زمين شناسي و معدن، ظرفيت استخراج از 19/6 ميليون تن در سال 
1357 به 735 ميليون تن در سال 1397 رسيده و ژئوفيزيك هوايي از عدد صفر به 540 هزار كيلومتر 

خطي و شاخص نقشه هاي زمين شناسي از 53 ورقه به 864 ورقه افزايش يافته است.
در همين مدت صادرات غيرنفتي از  0/543 ميليارد دالر به حدود 47 ميليارد دالر رسيده است. 

همچنين حجم تجارت از 10/9 ميليارد دالر به بيش از 100 ميليارد دالر افزايش يافته است.

 نگاهی
به کارنامه

40 ساله
صنعت
معدن

و تجارت
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زدودن پدیده شوم 
بی سوادی

عملکرد نهضت سوادآموزی در 4 دهه

مقدمه: سازمان نهضت سوادآموزی يك نهاد برخاسته از متن  جمهوری اسالمی است كه پس از دستور تاريخی بنيانگذار جمهوری اسالمی در هفتم دی ماه سال 1358با 
هدف زدودن پديده ش�وم بی س�وادی از چهره نظام مقدس اس�المی، مسئوليت ساماندهی و مديريت ارائه خدمات س�وادآموزی وفراهم آوردن فرصت دوم آموزش را برای 
جاماندگان از فرصت اول آموزش عهده دار شد. اين سازمان با اتخاذ رويكرد ها و انجام طرح های متنوع سعی كرده از ظرفيت و توانمندی های محلی و منطقه ای در آموزش 
مهارت خواندن و نوشتن، حساب كردن و روخوانی قرآن استفاده و با تدوين و اجرای برنامه های مكمل از بازگشت به بی سوادی جلوگيری كند . اين مجموعه به منظور ارائه 
گزارش و اطالع رسانی از برنامه های سازمان نهضت سواد آموزی تهيه و گردآوری شده است و سعی دارد بخشی از فعاليت های 39 ساله خود را كه با رويكرد بيان تفكيك 

فعاليت سال های1390تا 1397برنامه ريزی و انجام شده است، به صورت اجمالی برای بهره برداری عالقه مندان به شرح ذيل ارائه كند.

طرح های سوادآموزی
سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تاسيس تاكنون به منظورتوسعه و ارتقای سطح سواد جامعه با 
بهره گيری ازظرفيت های بين المللی، ملی، بومی ومنطقه ای طرح های گوناگونی رابه اجرا درآورده است 
كه اهم اين برنامه هاعبارتند از: طرح های نيروهای مسلح، زندانيان، سوادآموزی كاركنان وكارگران، 
مس���اجد، مدارس، آموزش كودكان الزم التعليم، بس���يج سوادآموزی، خدمات مكاتبه ای، گروه های 
پيگيرسواد، خدمات رسانه ای، آموزش اتباع خارجی، آموزش دختران روستايی، خواندن با خانواده،  ايجاد 
مراكزيادگيری محلی، آموزش فرد به فرد، س���وادآموزی عش���اير، سوادآموزی و آموزش مهارت زنان 
سرپرست خانوار، پيشگيری ازمعلوليت ها، توانمند سازی مادران، قرآن آموزی، آموزش مردم محور، 
كيفيت بخشی به فعاليت های سوادآموزی، كتابخانه سيار، آموزش های محلی ومنطقه ای، توليد نشريات 
محلی، توليد نشريات ديواری، كيفيت بخشی به فعاليت های سوادآموزی، مشترك با شركت پارس 
الكتريك، مداخله تغذيه، ارتقای دانش كشاورزی، ستاد مواد مخدر،  ايجاد قفسه ويژه نوسوادان در 
كتابخانه های عمومی و آگاهسازی برای پيشگيری از معلوليت ها و همچنين نشريه نيم صفحه نوسوادان، 
برنامه راديويی جويبار دانش و طرح های آموزش دختران شاغل روستايي بازمانده از تحصيل، متناسب 
سازی محتوای آموزشی با محيط های خاص)توليد محتوای آموزشی محلی(، طرح مشترك با صندوق 
جمعيت و يونيسف، كميساريای عالی پناهندگان، نروژی، ريليف، سوادآموزي درخانه، سوادآموزی بنی، 
آموزش اوليای بی سواد دانش آموزان، آموزش كودكان و نوجوانان 19-10 ساله بی سواد ، آموزش 
مقدماتی رايانه )ICDL(، آموزش از طريق تبلت، آموزش تلويزيونی ) لوح و قلم(، حلقه های كتابخوانی 
و آموزش عملی نماز و... كه اجرای همه اين طرح ها منجر شده است قريب به 8 ميليون نفر از 
بی سوادان را در حد سوم ابتدايی و 1.5 ميليون نفر را در حد پايان ابتدايی ارتقای تحصيلی دهيم. 

در ذيل به برخی از آنان اشاره می شود:

الف( طرح های درحال اجرای سوادآموزی
آموزش اوليای بی سواد دانش آموزان:  اين طرح با هدف به صفر رساندن بی سوادی دربين 
اوليای دانش آموزان ازطريق تقويت نقش ومسئوليت مديرمدرسه، استفاده ازظرفيت وامكانات مدرسه و 
بهره گيری مطلوب از نقش دانش آموزان درشناسايی و جذب و آموزش اوليا تدوين شده و به اجرا در 
آمده است . اين طرح از آغاز به كار خود در سال 94توانسته است ، بيش از302 هزار نفراز والدين 
بی سواد را در سراسر كشور شناسايی و آموزش بدهد. همچنين اين طرح به عنوان يك تجربه ملی 

موفق توسط يونسكو اعالم و در وب سايت موسسه آموزش مادام العمر UILدرج شد.

سوادآموزی والدين دانش آموزان
مجموع13901391139213931394139513961397سال

000139715115975979175246936125442201تعداد به نفر

1- س�وادآموزی گروه س�نی19-10 ساله: طرح سوادآموزی گروه سنی 19-10 ساله با 
هدف ارائه  آموزش سواد پايه به افراد غير محصل اين گروه سنی كه در سرشماری سال 1390يا 
پايگاه اطالعات ثبتی س���طح س���واد، بی سواد شناخته شده  يا فاقد سابقه آموزشی معادل و باالتر از 
سوم ابتدايی هستند، طراحی شده و به اجرا درآمده است. اين طرح از ابتدای كار خود از سال 1394 

توانسته است 65696 فرد بی سواد ايرانی و خارجی را زير پوشش ببرد.
2- س�وادآموزی عش�اير: طرح س���واد آموزی عشاير با هدف ارتقای شاخص با سوادی و 
باالبردن س���طح آگاهي جامعه عشايری كشور با هماهنگی معاونت امور خانواده رياست جمهوری 
درحال اجر است. اين طرح از آغاز به كار خود تاكنون با توانمند سازی هزاران نفر از آموزش دهندگان 
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با س���واد جامعه عش���ايری و روستايی توانسته است 305 هزار نفر از زنان و دختران عشايری را زير 
پوشش دوره سوادآموزی برده و با  سواد كند.

3- مراكز يادگيری محلی: مراكزی هستند كه عالوه بر آموزش پايه سواد، مهارت های زندگی، 
اجتماعی، حقوق شهروندی و شغلی و حرفه ای را به افراد سوادآموز ارائه می كند. در سال های 1379 
تا 1386، 3512مركز يادگيری محلی راه اندازی شد و از سال 1387 تا 1393 اين مراكز تعطيل شد 
و مجدداً بر اساس مصوبه هيات دولت اين مراكز از سال 1394 با شيوه جديد احيا و راه اندازی شد 
و تاكنون350مركز در سراسر كشور داير شده است و در هر مركز حداقل برای 75 نفر از بی سوادان 
و كم سوادان ضمن ارائه آموزش خواندن ، نوشتن و حساب كردن، مهارت های اساسی زندگی و 

كسب و كار زود بازده آموزش داده می شود.
1- حلقه ه�ای كت�اب وكتابخوان�ی: طرح حلقه های كتاب و كتاب خوانی به منظور ترويج 
فرهنگ و عادت به مطالعه و يادگيری مادام العمر و مش���اركتی، تثبيت و تحكيم س���واد، غنی سازی 
محيط زندگی افراد كم سواد در جامعه از سال 1395به اجرا در آمده است. اين طرح با تشكيل5804 

حلقه كتابخوانی بيش از 58671 نفر كم سواد مخاطب را زير پوشش برده است.
2-خواندن با خانواده: مطابق اين طرح در سال های 1376 تا 1389، سوادآموزی توانست 
سه عنوان كتاب از 15 عنوان كتاب طرح خواندن با خانواده را در بين حدود پنج ميليون و 375 
هزار نفر از س���وادآموزان دور مقدماتی ، ش���ش عنوان كتاب در بين حدود سه ميليون و 834 هزار 
نفر از سوادآموزان دوره تكميلی و شش عنوان كتاب در بين حدود يك ميليون و 504 هزار نفر از 
سوادآموزان دوره پايانی آموزش دهد. و گام دوم اين طرح در سال 1394 با رويكرد جديد آغاز شد 

و در اين مدت توانست 150 هزار نفر را در سال تحت آموزش قرار دهد.
گام دوم طرح مذكور از طريق در اختيار گذاشتن كتاب  های كاربردی سعی دارد نسبت به توسعه 
وتقويت فرهنگ مطالعه و كتابخوانی در بين مخاطبان واعضای خانواده، تقويت مهارت خواندن و 
نوشتن فراگيران دوره  های سوادآموزی و استفاده بهينه از اوقات فراغت اعضای باسواد خانواده در امر 
مطالعه وكتابخوانی اقدام كند. اين طرح از سال شروع به كار خود در سال 1395 تا كنون در بين 

311.177 نفر از سواد آموزان )دوره های سواد آموزی و انتقال( به اجرا در آمده است.
4- سوادآموزی اتباع خارجی: طرح سوادآموزی اتباع خارجی به منظور ارتقای شاخص با 
سوادی و آموزش سواد به مهاجران مقيم ايران برای تقويت و ترويج فرهنگ اسالمی و توانمند سازی 
مهاجران خارجی با اولويت اتباع كشور افغانستان در بهبود زندگی فردی و اجتماعی شكل گرفته 
است. از سال 1363 تا1389 تعداد 681153 نفر از اتباع و مهاجران خارجی در كالس های سوادآموزی 

ثبت نام كردندو آموزش ديده اند.
سازمان نهضت سوادآموزی توانسته ازسال90 تاكنون بيش از 102835 نفر از اتباع بی سواد را 
از خدمات سوادآموزی منتفع كند. در مجموع از سال 63 تاكنون 783988 نفر از اتباع زير پوشش 

برنامه های سوادآموزی قرار گرفته اند.
همچنين اين سازمان عالوه بر فعاليت های ساالنه معمول خود با همكاری نهادهای بين المللی 
مانند كميساريای عالی پناهندگان ملل متحد، شورای مهاجران نروژ و ريليف با هماهنگی اداره كل 
اتباع وزارت كشور با انعقاد تفاهمنامه های همكاری مشترك نسبت به شناسايی و جذب 26616 نفر 

از اتباع و مهاجرين خارجی اقدام كرده است.

مجموع13901391139213931394139513961397سال
UNHCR(2788459123431259534472349272714829( كميساريا
NRC(00000232459951319962( طرح نروژ

000000018251825ريليف
2788459123431259536796948968326616جمع 

5- س�وادآموزی زندانی ها:  اين طرح با هدف آموزش س���واد پايه و مهارت های اساسی 
زندگی به زندانيان بی سواد و كم سواد گروه سنی60-10 ساله ارائه می شود كه با مشاركت سازمان 
زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی كش���ور در سراس���ر كشور در حال اجراست و اين طرح از ابتدا 
تا سال 90، تعداد769675 نفر و از سال 90 تاكنون هم 17784 مدد جو را زير پوشش برده و با 

سواد كرده است.

سوادآموزی زندان ها
مجموع13901391139213931394139513961397قبل از 90سال

769675343824705958281959256829562970787459تعداد )سامانه(

6- سوادآموزي نيروهاي مسلح:  اين طرح با هدف شناسايی و آموزش سربازان بی سواد 
در مراكز نظامی و پادگان ها با مشاركت نيروهای مسلح كشور به اجرا در می آيد كه با استفاده از 

ظرفيت نيروی انسانی نيرو های مسلح توانسته است اين طرح از سال آغاز به كار خود تا سال 90 
اقدام به شناس���ايی و آموزش س���واد به541574نفر سرباز بی سواد و كم سواد كرده و از سال 90 تا 

كنون، 4426 نفر را با سواد كند . 

سوادآموزی نيروهای مسلح
مجموع13901391139213931394139513961397قبل از 90سال

5415747106733253951361481329152546000تعداد به نفر

7-مسابقه كتابخوانی وانشا نويسی:  اين طرح با در نظر گرفتن شعارهای سال اعالمی از 
سوی مقام معظم رهبری يا پرسش های مهر رياست جمهوری و با هدف گسترش وترويج فرهنگ 
مطالعه وكتابخواني درميان سوادآموزان و تقويت مهارت های خواندن و نوشتن وكاربست آن در زندگی 
اقدام به برگزاری مسابقات انشا نويسی در بين مخاطبان دوره های سواد آموزی می كند. بر اساس نتايج 
به دست آمده جمعاً 1 ميليون و 498 هزارو 394نفر دراين مسابقات شركت كرده اند كه 36درصد آن 

مربوط به مسابقه انشاء نويسی و 64درصد آن در زمينه مسابقه كتابخوانی است.

13901391139213931394139513961397سال
شركت كننده

433048167819441284862453897819045191379673 مسابقه كتابخوانی

شركت كننده 
136000144836788408083296880مسابقه انشانويسی

43304816781944128184624198733160744132745176553جمع 

 امسال هم مسابقه انشانويسی در سطح همه كالس های دوره انتقال در طول هفته سوادآموزی 
و همچنين مسابقه كتابخوانی در دهه مبارك فجر انقالب اسالمی با موضوع داستان يك زندگی 
)آموزش، همت، توليد( در بين 176 هزار نفر از س���وادآموزان دوره انتقال كالس های سراس���ر كشور 

برگزار می  شود. 
8- طرح آموزش مقدمات رايانه به س�وادآموزان دوره انتقال)ICDL(: طرح تلفيق 
سواد پايه با مهارت های رايانهICDLبا هدف تعميم وگسترش مهارت استفاده از رايانه در برنامه های 
سوادآموزی، ايجاد و افزايش دانش رايانه ای سوادآموزان زير پوشش و ايجاد و بهبود انگيزه و نگرش كار 
با رايانه در سوادآموزان تحت پوشش در چارچوب تبلوراهداف دولت الكترونيك با مشاركت صميمانه 
بنياد ICDLطراحی و بين سواد آموزان دوره انتقال به اجرا در می آيد. اين طرح ابتدا سال 94 صورت 
پايلوت در 6 استان كشور و در سال 95 در 11 استان به اجرا درآمد و بعد از طی مراحل آزمايشی 
خود در س���ال 96 به سراس���ر كش���ور تعميم داده شد و بر اساس گزارش استخراج شده از سامانه 

سوادآموزی اين طرح از ابتدای آغاز به كار خود14779نفر را زير پوشش برده است.
اين طرح در س���ال 1397 در بين 160 طرح ارس���ال شده از سراسر جهان توانست حايز رتبه 

برتر مسابقه بين المللی سواد آموزی يونسكو سال 2018 شود .
9- طرح كليد بهش�ت )آموزش عملی نماز (: طرح كليد بهش���ت "آموزش عملی نماز" 
درست خوانی نماز در بين  با مش���اركت س���تاد اقامه نماز و با هدف ترويج معارف نماز و فرهنگ ِ
آموزش دهندگان و سوادآموزان دوره های سواد آموزی به اجرا در آمد. اين طرح از سال 1396تاكنون 
در بين 24500 نفرآموزش دهنده و تعداد 235000 نفر س���وادآموزان دوره های س���وادآموزی در دو 

مرحله به اجرا در آمده است.
10- طرح سواد آموزی تبلتی خانواده سالمت: طرح سوادآموزی تبلتی خانواده سالمت 

*سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تاسيس تاكنون
به منظورتوسعه و ارتقاء سطح سواد جامعه با بهره گيری از 

ظرفيت های بين المللی، ملی، بومی و منطقه ای طرح های گوناگونی 
را به  اجرا درآورده است  كه برخی از  این برنامه ها عبارتند از: 
طرح های  نيروهای مسلح،   زندانيان،  سوادآموزی كاركنان 

وكارگران،  مساجد،   مدارس،  آموزش كودكان الزم التعليم،   بسيج 
سوادآموزی،   خدمات مكاتبه ای،   گروه های پيگير سواد، خدمات 

رسانه ای،   آموزش اتباع خارجی،   آموزش دختران روستایی
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در سال 1396 به منظور آشنايی سواد آموزان با فضای مجازی و استفاده از فناوری های نوين در 
آموزش سواد با همكاری دفتر منطقه ای يونسكو در بين سوادآموزان دوره انتقال در چرخه آموزش 
قرار گرفت . طرح مذكور در هفت استان كشور، فاز اوليه خود را با تحت پوشش بردن 100 نفر 
از سوادآموزان با اولويت مناطق محروم و حاشيه ای به اجرا در آورد بررسی های كارشناسی حاكی از 
اثربخشی آموزش به وسيله تبلت در ارتقای آگاهی سوادآموزان دوره انتقال و تسلط آنان برموضوع 

آموزش دارد.
توليد محتوای آموزشی:

اين سازمان برای متناسب سازی محتوای ارائه شده در دوره های متنوع و منعطف سوادآموزی 
از سال 1390 اقدامات مهمی به منظور اصالح برنامه درسی و محتوای آموزشی انجام داده است: 

1( استقرار نظام جديدآموزشی، مصوب شورای عالی آموزش وپرورش
2( تدوين راهنمای آموزش برای كتب درسی

3( بهره مندی از رويكرد چند تاليفی در دوره های تحصيلی
4( جلب مش���اركت معلمان، موسس���ات غيردولتی وحوزه های علميه در تاليف محتواهای 

آموزشی
5( توليد محتوای آموزشی چندرسانه ای راهنمای آموزش كتاب های درسی و توزيع سوادآموزی 

درسطح كشور
6( توليد محتوای آموزشی برای طرح  ها و برنامه  های آموزشی از جمله طرح خواندن با خانواده 

و حلقه های كتابخوانی و مهارت های حقوق شهروندی 
7( توليد 12 عنوان كتاب ويژه بزرگساالن نوسواد با همكاری نهاد كتابخانه های عمومی

8( تدوين كتاب خانواده سالمت در زمينه تغذيه و مصرف بهينه آب با همكاری يونسكو و 
.BELLشركت بين المللی بل

IOS ،9( توليد موبايل اپليكيشن درمحيط اندرويد
10( ترجمه چندين عنوان كتاب از منابع دس���ت اول يونس���كو و موسسات وابسته به اين نهاد 

بين المللی در زمينه آموزش پايه و سواد آموزی 
EDUCATION FIRST الف- آموزش در جايگاه نخست
ب- استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در توسعه سوادآموزی

LAMPپ- اجرای طرح سواد سنجی
ت - يادگيری تحقق وعده آموزش 

11( تاليف كتاب بررس���ی پويش ها و برنامه های س���وادآموزی ايران و جهان از سال 2000 تا 
2015

12( توليد كتب مكمل سوادآموزی بالغ بر 431 عنوان كتاب ، شامل؛ 246 عنوان كتاب درسی، 
127 عنوان راهنمای آموزش و روش تدريس و 52 عنوان كتاب های فوق برنامه

توانمند سازی نيروی انسانی 
برگزاری دوره  های ضمن خدمت كاركنان: س���ازمان به منظور توانمند سازی كاركنان و 
آموزش دهندگان و دانش افزايی در بين عوامل ستادی و استانی خود اقدام به پيش بينی و اجرای 

برنامه های آموزشی كوتاه مدت كرده است.
سازمان توانسته از ابتدا تا سال 1389 ساالنه حدود 48 هزار نفر آموزشيار و تعداد 1284 نفر 
از كاركنان را آموزش دهد و اين روند از سال 1390 توسعه پيدا كرد و توانست نزديك به 70 هزار 
نفر از آموزش دهندگان و حدود 900 نفر از همكاران س���وادآموزی را در دوره های مختلف ضمن 

خدمت آموزش دهد.
فعاليت های پشتيبانی 

ش�ورايعالی پش�تيبانی س�وادآموزی: شورای عالی پشتيبانی سوادآموزی كشور به عنوان 
باالترين مقام سياست گذاری و تصميم سازی فعاليت های سواد آموزی در كشور به منظور شتاب  بخشي 
به فعاليت هاي س���واد آموزي، ريش���ه كني بي سوادي درگروه سني زير 50 سال، سياستگذاري براي 
پشتيباني دستگاه  هاي اجرايي و سازمان هاي مردم نهاد، استفاده از توان اجرايي دستگاه های استاني 
و شهرستاني و هدايت آنها براي كمك به فعاليت هاي سوادآموزي برگزار شده و اعضای حاضر در 

آن ضمن ارائه گزارش از وظايف محوله خود اقدام به اتخاذ تصميمات الزم می كنند.
تبليغ، ترويج، اطالع رس�انی وآموزش رس�انه ای: سازمان نهضت سوادآموزی به منظور 

تبليغ و ترويج، فعاليت های متنوعی را در دستور كار خود قرار داده است: 
- به روز رسانی و بارگزاری اخبار ستادی )بيش از 2500 خبر ستادی و استانی (

- تهيه گزارش دستاوردهای سازمان و ارسال به نهاد های ذيربط )فصلی، ساالنه (

- انعقاد تفاهمنامه همكاری با معاونت های صدا و سيمای مراكز استانها و شبكه های سراسری 
مخصوص شبكه آموزش سيما )طی انعقاد تفاهمنامه و قرارداد مشترك( 

- توليد و پخش برنامه های داستانی، نمايشی، مستند، مستندگزارشی، نماهنگ، تيزرهای تبليغاتی، 
پويانمايی، مجموعه های داستانی، برنامه های تركيبی و آموزشی در سطح استانی

- توليد قريب به 20 هزار دقيقه )19587دقيقه( برنامه تلويزيونی و6900دقيقه برنامه راديويی 
با رويكرد سوادآموزی.

پژوهش، تحقيق ونظارت
1- اجرای 290 عنوان پژوهشی ملی و استانی از ابتداء تا سال 1389

2- اجرای19 عنوان پژوهش ملی از سال 1390 تا 1396 توسط اعضای هيات علمی دانشگاه ها 
و موسسات پژوهشی

3- اجرای 78 پژوهش استانی از سال 1394 تا 1396
4- در حال اجرای 28 عنوان پژوهش استانی در سال 97 

5- ظرفيت س���ازی جديد برای اجرايی نزديك به 100 عنوان پژوهش اس���تانی از اعتبارات 
سال 97.

6- ارزيابی از 21طرح و برنامه  سازمان
ساير فعاليت ها:

نشريه فرصت دوم: نشريه فرصت دوم به منظور غنی سازی محيط زندگی سوادآموزان و 
توليد مواد خواندنی مكتوب ماهانه توسط سازمان آماده، تكثير، توزيع و در اختيار سوادآموزان قرار 

می گيرد.

تيراژ نشريه فرصت دوم
مجموع13931394139513961397سال

20000120000188000100000130000558000تعداد تيراژ

يادواره شهدای سوادآموزی : يادواره شهدای سوادآموزی به همت اين سازمان و معاونت های 
سوادآموزی استان ها به منظور تجليل از خانواده های شهدای سوادآموزی هشت سال دفاع مقدس و 

گراميداشت ياد و خاطره اين شهدا به صورت ملی و استانی از سال 94 شروع شده است.

يادواره شهدا
مجموع13931394139513961397سال

178624تعداد 

طرح كتابت قرآن كريم
در ديماه سال 1394 همزمان، طرح كتابت قرآن كريم توسط بالغ بر 3000 نفر از سوادآموزان 
دوره دوم سواد آموزی كه با روخوانی قرآن كريم آشنا بوده و آمادگی و عالقه مندی خود را برای 
شركت در اين برنامه اعالم كرده بودند برگزار شد، نُسخ كتابت شده در استان ها جمع آوری و پس 

از كنترل و تاييد، به سازمان نهضت سوادآموزی ارسال شد .
خاطر نشان می سازد از ابتدای طرح، نيت شد نُسخ تهيه شده به بارگاه ملكوتی ائمه طاهرين}مولی 
الموحدين امام علی )ع(، سيدالشهدا امام حسين )ع(، ثامن الُحجج آقا علي ابن موسي الرضا)ع({، 
حرم امام خمينی )ره( و دفتر مقام معظم رهبری تقديم شود كه اولين نسخه در گردهمايی مديران 
ومعاونين سوادآموزی استان ها در 19 ارديبهشت ماه 97 در شهرمقدس مشهد طی مراسمی به موزه 

آستان مقدس امام هشتم عليه السالم تقديم شد.
طرح درختكاری در سوادآموزی

اين طرح با هدف توسعه آگاهی های عمومی و تقويت حضور اثر بخش سوادآموزان در عرصه های 
اجتماعی و كمك به تبديل فرهنگ منابع طبيعی به معارف عمومی در بين تمام اقشار جامعه در 
اسفند ماه سال 1394 منتهی به روز درختكاری در استان های كشور به اجرا در آمد. اين طرح به 
ياد 176 شهيد سوادآموزی در هشت سال دفاع مقدس ، منجر به كاشت 72308 نهال در سراسر 
كش���ور در س���ال 1394 شده است. در چارچوب تقويت اين طرح فعاليت درختكاری در سال 1395 

هم ادامه پيدا كرد. 
دستاوردها و موفقيت ها 

 كسب شش جايزه بين المللی يونسكو و آيسيسكو: برای طرح های بسيج سوادآموزي، 
برنامه گروه هاي پيگير سواد، برنامه خدمات مكاتبه اي، طرح آموزش مهارت هاي زندگي براي دختران 
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) ICDL شاغل روستايي، طرح خواندن با خانواده و آموزش مقدمات رايانه به سوادآموزان ) طرح
 توسعه مشاركت های بين بخشی درسوادآموزی: در سال های 97-90 ، قريب به33 
تفاهمنامه همكاری با دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد منعقد شد و اين تفاهمنامه ها به 
استان ها ابالغ و بخش های استانی نيز با تشكيل جلسات و كارگروه های مشترك، پيگير اجرای 

مفاد تفاهمنامه بوده اند. 
 كس�ب رتبه 12 و ارتقای 76 پله ای در جش�نواره تحقق دولت الكترونيك: در 
چارچوب تاكيد رياست جمهوری در جشنواره شهيد رجايی مبنی بر تسريع تحقق دولت الكترونيك 
از همه دستگاه های اجرايی كشور به منظور كاهش ميزان مراجعات حضوری مردم به دستگاه های 
اجرايی و سهولت دريافت خدمات از دستگاه ها ساالنه ارزيابی به عمل می آيد . خوشبختانه سازمان 
نهضت س���وادآموزی در جش���نواره شهيد رجايی با ارتقای 76 پله ای نسبت به نتايج ارزيابی مرحله 

سوم اين جشنواره ، رتبه 12 را در زمينه تحقق دولت الكترونيك كسب كرده است. 
 كس�ب جايزه بين المللی كنفوس�يوس س�ال 2018:  اين سازمان در سال 2018 به 
دليل برنامه ريزی، اجرا و پايش طرح آموزش پايه رايانه در دوره انتقال ICDL كه با همكاری بيناد
ICDL در ميان بيش از 7600 نفر از س���واد آموزان دوره انتقال سراس���ر كشور موفق به كسب جايزه 

بين المللی سواد اموزی كنفوسيوس يونسكو شد.
 كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايی: اين سازمان در چارچوب اجرای مواد 81 و 
82 قانون خدمات كشوری در زمينه بررسی عملكرد و ارزيابی ميزان بهره وری دستگاه های اجرايی 
كشور به منظور رتبه بندی و ابالغ نتايج به رئيس جمهوری از طريق اصالح نظام ساختاری خود و 
تكميل فرم ها ی مربوطه در شاخص های اختصاصی و عمومی نظير نقش و ساختار دولت ، دولت 
الكترونيك و هوشمندسازی اداری ، مديريت سرمايه انسانی ، فناوری های مديريتی ، صيانت از حقوق 
مردم و سالمت اداری و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، توانست با كسب نمره 1789.07 از 
سقف 2000 هزار امتياز در بين سازمان های زير مجموعه وزارت آموزش و پرورش رتبه اول را در 

سال 1396كسب كرده و نسبت به عملكرد سال قبل از وضع بهتری برخوردار است . 
 جايگاه ايران در سواد آموزی در مقايسه با جهان : با توجه به اطالعات و آمار درج 
شده در موسسه آمار يونسكو ، نرخ با سوادی جمعيت گروه سنی 15 ساله و باالتر در سال 2016 در 
جهان2 /82 اعالم شده كه ايران با داشتن 86 درصد با سوادی در اين گروه سنی ، 3/8درصد باالتر 
از ميانگين جهانی قرار دارد . همچنين در گروه سنی24-15 ساله ايران با داشتن نرخ با سوادی 97/4 

درصد باسوادی ،6 درصد از ميانگين جهانی در اين گروه سنی باالتر قرار گرفته است. 
مضاف بر اين با توجه به اطالعات اعالم شده از سوی وبسايت اطلس جهانی، كشور جمهوری 
اس���المی ايران در س���ال 2015 با داشتن نرخ با سوادی 15 ساله و باالتر با 86 درصد در رتبه 98 

جهان قرار دارد . 
روند توسعه نرخ با سوادی دركشور از رشد بسيار خوبی بعد از پيروزی انقالب اسالمی ايران 
برخوردار بوده اس���ت به نحوی كه از س���ال1355 تا س���ال 1395 در گروه سنی 15 ساله و باالتر 
با رش���د 49.9 درصدی رش���د سواد و در گروه سنی 24-15 سال شاهد 41.3 رشد در نرخ های با 

سوادی هستيم .

گروه 
جنسيتسنی

ميزان رشد 19762016

ميزان جهانايران
ميزان جهانايراناختالف 

اختالف 
در سطح 
بين  المللی 

 در سطح 
ملی 

15 ساله
و باالتر

32/98682/23/813/249/9-36/169كل
29/389/989/80/11342/4-47/576/8مرد
0/721/757/8-36/88282/7-24/261زن

15
الی 24

21/597/491/4613/841/3-56/177/6كل
42/397/389/97/45/555/2-42/184/4مرد
70/570/40/197/592/84/722/427زن

25
الی 64

60/7-88/1862/1--27/3كل
68/5-84/1822/1--15/6زن
53/7-92/0902/0--38/3مرد

 افزايش درصد باس�وادی در گروه س�نی 6 س�اله و باالتر: جمعيت 6 سال و باالتر 
كشور بالغ بر71506392 شمارش شده است كه 62666760 نفر آنها خود را باسواد و8.795.553 نفر 
فاقد سواد اعالم كرده اند. براين اساس درصد باسوادی از 47.5 درصد سال 1355 به 87.6 درصد 
درس���ال 1395 رس���يده است. به عبارت ديگر ميزان باسوادي در سال های پس از پيروزی انقالب 

اسالمی بالغ بر 40 درصد افزايش يافته است.

 افزايش درصد باسوادی در گروه سنی 29-10 ساله: كل جمعيت اين گروه سنی 
بالغ بر 25741393 نفر بوده اندكه از اين رقم تعداد 2505769 نفر باسواد و 668890 نفر بی سواد 

اعالم ش���ده اند. درصد باس���وادی در اين گروه از 59.8درصد درسال 1355 به 97.3 درصد در سال 
1395 رسيده كه حاكی از رشد 37 درصدی است. 

 افزايش درصد باس�وادی در گروه س�نی 49-10 س�اله: كل جمعيت 49-10 ساله 
51731334 نفر بوده اند كه از اين رقم تعداد 49006796 نفر باس���واد ، 2692389 نفر بی س���واد و 
32149 نفر اظهار نشده بوده اند. درصد باسوادی در اين جمعيت حدود 48.8درصد در سال 1355 
بوده است، در حالي كه طبق سرشماري سال 1395اين رقم به 94.7 درصد است و قريب به 46 

درصد رشد نشان می دهد.

 كاهش فاصله درصد باس�وادی بين زنان و مردان: در چارچوب هدف ايجاد عدالت 
جنس���يتي در س���وادآموزی ، همچنين ضمانت دسترسي كامل و عادالنه دختران به آموزش پايه با 
كيفيت مناسب، در سالهای مورد مطالعه با اختصاص حدود 80 درصد از فعاليت های سوادآموزی به 
دختران و زنان به ويژه در مناطق روستايی موجب شده است شاخص سواد در قشر زنان با شتاب 
بيشتری افزايش پيدا كند، به طوری كه نتايج سرشماري انجام شده در بين سال های1355تا سال 
1395 نش���ان مي هد تفاوت نرخ باس���وادي در بين زنان و مردان از 23.4 درصد در سال 1355 به 

حدود 6/8 درصد در سال 1395كاهش يافته است.

 كاهش فاصله درصد باس�وادی بين مناطق ش�هری و روس�تايی: به منظور تحقق 
عدالت آموزش���ی و كاهش اختالف س���واد بين مناطق شهری و روستايی كشور با اختصاص حدود 
55درصد از فعاليت های سوادآموزی به مناطق روستايی در 39 سال گذشته، موجب شده است شاخص 
سواد در مناطق محروم كشور بهبود پيدا كند ،به طوری كه طبق سرشماري هاي انجام شده، بين 
س���ال های 1355 تا 1395 ميزان باس���وادي مناطق شهري از 65.4 درصد در سال 1355 به 90.8 
درصد در سال 1395 افزايش يافته است. در همين زمان نرخ باسوادي مناطق روستايي از 30.5درصد 
به 78.5 درصد افزايش نشان مي دهد. به عبارت ديگر ميزان افزايش باسوادي در مناطق روستايي 
با شتاب بيشتري صورت گرفته است و تفاوت درصد باسوادي در بين مناطق شهري و روستايي از 

34.9درصد سال 1355 به حدود 12.3 درصد در سال 1395 كاهش يافته است.

سازمان نهضت سوادآموزی
1397

*طبق آمار یونسكو ، نرخ با سوادی جمعيت گروه سنی 15 ساله و باالتر 
در سال 2016 در جهان2 /82 اعالم شده كه ایران با داشتن 86 درصد با 

سوادی در این گروه سنی ، 3/8درصد باالتر از ميانگين جهانی و در گروه 
سنی24-15 ساله ایران با داشتن نرخ با سوادی 97/4 درصد باسوادی، 

6درصد از ميانگين جهانی در این گروه سنی باالتر قرار گرفته است









سا�ما� خصوصي سا�� به عنو�� تنها مجر� سياس��تها� �قتصا�� ��لت �� �مينه خصوصى سا�� 
تو�نسته �ست �� ��س��تا� �نجا� �ظايف مربو� �� �بتد�� سا� 1380 لغايت 1397/10/30� ���شي معا��  
1,491,884 ميليا�� �يا� �� سها� � ����يي ها� متعلق به ��لت � شركت ها� ��لتي �� به بخش غير��لتى 
��گذ�� نماي��د. �ين گز��� نگا� تفصيلي به �ما� ��گذ��يها� ص��و�� گرفته �� ��لت ها� يا��هم � 
�����هم �� مقايس��ه با ��لتها� پيش��ين �� �بعا� مختلف ����. ��گذ��يها� يا� شد� به شر� بندها� �يل 
بيانگر تال� مضاعف صو�� گرفته �� ��لت ها� يا��ه��م � �����هم جهت تحقق �هد�� مترتب بر 

خصوصي سا�� �ست:
1) عملكر� سا�ما� خصوصي سا�� �� ��لت ها� يا��هم � �����هم نسبت به ��لت ها� گذشته 

بر�سا� نو� ��گذ���
�ما� مقايس��ه �� ���� كل ��گذ��� ها �� ��لت ها� يا��هم � �����ه��م (1392/07/01 لغايت 
1397/10/30) نسبت به ���� 1380 لغايت 1392/06/31 (��لتها� پيشين)� به شر� جد�� شما�� (1)� 
نشا� مي �هد طي ��لت ها� يا��هم � �����هم ���شي معا�� 692�492 ميليا�� �يا� �� سها� � ����يي ها� 
متعلق به ��لت � ش��ركت ها� ��لتي ��گذ�� شد� �س��ت كه �ين ميز�� ��گذ��� معا�� 33% ���� كل 

��گذ��يها� �نجا� يافته مي باشد. 
جد�� شما�� (1) :عملكر� سا�ما� خصوصي سا�� ����لت ها� يا��هم � �����هم

 نسبت به ��لت ها� گذشته� بر�سا� نو� ��گذ��� (��قا� به ميليا�� �يا�)
نو� 
��گذ���

قبل �� ��لت يا��هم
 (1380 لغايت 1392/06/31) 

��لت ها� يا��هم � �����هم 
نسبت عملكر� ��لت ها� جمع كل(1392/07/1 لغايت 1397/10/30)

يا��هم � �����هم به كل
عرضه � 
فر�� 
سها� يا 
����ئي 
به عمو� 
متقاضيا�

582,655327,344909,998%36

��گذ��� 
سها� يا 
����ئي  به 
شيو� �نتقا� 
مستقيم به 
�شخا� 
حقيقي � 
حقوقي 
طلبكا� �� 
��لت

156,564*158,959315,523%50

�نتقا� 
مستقيم  
سها� يا 
����ئي 
بابت سها� 
عد�لت

259,9736,390266,363%2

33%999,192492,6921,491,884جمع كل

* علت �فز�يش ���� ��گذ��يها به شيو� �نتقا� مس��تقيم سها� به طلبكا��� �� �ين ����� قطعي 
نمو�� قر�����ها� غيرقطعي منعقد� �� ��لتها� گذش��ته بابت �� �يو� ��لت (�� جمله 000�115 
ميليا�� �يا� مربو� به �� �يو� ��لت به صند�� با�نشستگي كا�كنا� فوال�) مي باشد� كه حسب 
تكليف قانو� � با هد� خر�� شركت ها � طلبكا��� �� بالتكليفي مربو� به نحو� ����� شركت ها 

صو�� پذيرفته �ست.  
* عملكر� سا�ما� خصوصي س���ا�� ����لت ها� يا��هم � �����هم نسبت به ��لت ها� گذشته 

بر�سا� تعد�� بنگا� ها� مشمو� ��گذ���
 �� س��ا� 1380 لغايت 1397/10/30� مجموعا� 2005 بنگا� �� فهرست بنگاهها� قابل ��گذ��� قر�� 
گرفته �س��ت� � همزما� با فعاليت ��لتها� يا��هم � �����هم� 1123 بن��گا� (56 ��صد كل بنگاهها) 
به عنو�� مو��� مش��مو� ��گذ��� مصو� ش��د� �ند كه تعد�� 577 بنگا� يا به طو� كامل ��گذ�� شد� � يا 
�� فهرس��ت ��گذ��يها به �اليلي همچو� «�نحال�»� «تحصيل»� «��شكس��تگي» � يا «�نتقا� به گر�� 
بنگاهها� غير قابل ��گذ���»� خا�� شد� �ند (51 ��صد) � 546 بنگا� باقيماند� �� برنامه ��گذ��� سا� 

1397 قر�� گرفته �ند (49 ��صد) (نمو��� شما�� (1)).
نمو��� شما�� (1): �قد�ما� �نجا� يافته ��خصو� بنگاهها� قر�� گرفته �� فر�يند ��گذ��� 

بر�سا� تعد�� بنگا� �� سا� 1380 لغايت 1397/10/30

* �ما�� سا�� � ��گذ��� بنگاهها طى فعاليت ��لت �����هم
�� مهمترين �قد�ما� �نجا� يافته �� ��لت �����هم (1396/05/16 لغايت 1397/10/30)� �ما�� سا��� 

قيمت گذ��� � عرضه 224 بنگا� ب��ا ���� بيش �� 30 هز�� ميليا�� توما� مى باش��د� كه �� �ين ميز�� 
82 بنگا� به ���� 56 هز�� ميليا�� �يا� ��گذ�� شد� �ست (37% عرضه ها �� لحا� تعد�� بنگا� � 18% �نها 
�� لحا� ���� بنگا� با موفقيت همر�� بو�� �س��ت). ميز�� موفقيت �� تعد�� عرضه ها� �نجا� يافته ���� 
فعاليت ��لت �����هم� با�جو� �نكه تماما� به بخش خصوصى ��قعى ��گذ�� شد� �ست� بيش �� ميانگين 
موفقيت �� تعد�� عرضه ها� ��لت يا��هم �س��ت. �ما�� س��ا�يها� عرضه ها � ��گذ��يها� �نجا� يافته 
طى ���� فعاليت ��لت �����هم� �� هم با�جو� كليه مقا�مت ها� موجو� بر س��ر ��� خصوصى سا�� 
نشاندهند� �جو� عزمى جد� �� ��لت �����هم جهت �ستيابى به �هد�� سياستها� كلى �صل (44) قانو� 
�ساسى مى باشد. �ميد �ست با ��گذ��� �ين بنگاهها به بخش خصوصى ��قعى� گامى بز�� �� ��� مر�مى 

سا�� �قتصا� بر��شته شو�.
جد�� شما�� (2): عملكر� سا�ما� خصوصي سا�� �� ��لت �����هم

 بر�سا� ���� بنگاهها� عرضه شد� � ��گذ�� شد�
���� (ميليا�� �يا�)تعد�� عرضهعنو�� 

534�224309عرضه ها �� ��لت �����هم 
314�8256��گذ��� ها �� ��لت �����هم 
18%37%ميز�� موفقيت �� ��لت �����هم

18%29%ميانگين ميز�� موفقيت �� ��لت يا��هم

* ��گذ��� به بخش خصوصى ��قعى
�� جمله مهم ترين �ير���� بر عملكر� خصوصي س��ا�� �� سا� ها� گذشته� نو� ماهيت خريد���� � 
سهم پايين بخش خصوصي ��قعي بو�� �ست� به نحو� كه سهم بخش خصوصي ��قعي �� كل ��گذ��� ها 
�� خو� بينانه ترين حالت طي 12 سا� � نيم قبل �� �ستقر�� ��لت يا��هم به حد�كثر 18 ��صد مي �سيد� 
�ست. �ين موضو� �� �بتد�� �س��تقر�� ��لت يا��هم �� سا�1392 مو�� �سيب شناسي جد� قر�� گفت 
� �قد�ما� �صالحي �� نيمه ��� سا� 1392 توسط ��لت يا��هم جهت �فع �ين �سيب صو�� پذيرفت. 
مطابق �ما� موجو�� طي فعاليت ��لتها� يا��هم � �����هم س��هم بخش خصوصي ��قعي ��حا� �فز�يش 
بو�� � �ين سهم به نحو چشمگير� بهبو� يافته �ست. بر �ين �سا� سهم بخش خصوصي ��قعي �� ��گذ��يها 
طى س��ا�1393 تا 1396/05/15(��لت يا��هم)� 67,5��صد  � �� ���� 1396/05/16 تا 1397/10/30 
(��لت �����هم) 100 ��صد حجم كل ��گذ��� ها بو�� �س��ت كه نش��انگر �ستيابي به هد� كيفي 

��گذ��� ها �� ��لت ها� يا��هم � �����هم �ست.
نمو��� شما�� (2): سهم بخش خصوصى ��قعى �� ��گذ��يها طى سا� ها� 1380 لغايت 1397/10/30

* ساماندهى طرح توزيع سهام عدالت در راستاى گسترش مالكيت در سطح عموم مردم
با ��� كا� �مد� ��لت يا��هم� چا�چو� � نقش��ه ��ليه طر� تو�يع سها� عد�لت ��كا�� شد � كليه 
مشكال�� چالش��ها � �س��يبها� �� يكى پس �� �يگر� مرتفع گر�يد� � پس �� ��� �ند��� � ��نمايى 
�� سامانه �لكتر�نيكى س��ها� عد�لت به نشانى www.samanese.ir� بس��تر ال�� بر�� تكميل طر� 
فر�هم گر�يد. س��امانه 100 ��صد بومى سها� عد�لت� �� س��ا� 1396 با ���ئه بيش �� 150 ميليو� خدمت 
�لكتر�نيك��ى � با پايد��� � �منيت �� بر�بر حمال� فر���� س��ايبر� بز�� � با ثبت �كو�� 320 هز�� 
مر�جعه �� ثانيه بد�� �ختال� � كند�� يكى �� موفق ترين � پر �فتخا�ترين س��امانه ها� �لكتر�نيكى ملى 
كشو� مى باش��د� كه صرفا� با تكيه بر تو�� متخصصين � كا�شناسا� ��خلى� طر�حى � ��� �ند��� گر�يد� 
�ست. بنابر�ين با تال� سا�ما� خصوصى سا�� � حمايت ها� ��لت �����هم� �ين طر� �� سا� 1396 � 
با شر�� به كا� ��لت �����هم به ثمر نشست � با تو�يع سو� عملكر� سا� مالى 1395 مربو� به شركتها� 
موجو� �� پرتفو� سها� عد�لت ميا� مشمولين� طعم شيرين سهامد��� � برخو����� �� منافع سو� �� به 

بخش �عظمى �� �قشا� �سيب پذير جامعه چشاند� شد. 
سا�ما� خصوصى س��ا�� صرفا� بابت س��ا� مالى 1395� 800�3 ميليا�� توما� سو� قابل تو�يع ميا� 
مشمولين محاسبه � �� �ين ميز�� سو� تخصيصى� تاكنو� حد�� 300�3 ميليا�� توما� ميا� كليه مشمولينى 
كه شما�� شبا� خو� �� �� سامانه سها� عد�لت ثبت � تأييديه �خذ نمو�� �ند� تو�يع شد� �ست. مابقى سو� 
نيز به مر�� ��يافت � مابين مشمولينى كه ش��ما�� شبا� خو� �� ���� سامانه � �خذ تأييديه نمايند� تو�يع 
خو�هد گر�يد � با �نا� تسويه حسا� خو�هد شد. همچنين ��لين مرحله �� تو�يع سو� سها� عد�لت مربو� 
به عملكر� س��ا� مالى 1396 نيز توسط سا�ما� خصوصى سا�� �� نخستين ��� ��� � همزما� �� �ستانه 
ميال� پربركت پيامبر �عظم (�) � حضر� �ما� جعفر صا�� (�) به حسا� بيش �� 5 ميليو� � سيصد هز�� 
نفر �� مد�جويا� كميته �مد�� � مستمر� بگير�� سا�ما� بهزيستى ���يز � سو� بقيه مشموال� نيز به تنا�� 

� تا �خر سا� جا�� ���يز خو�هد شد.
��� ها� ��تباطى با سا�ما� خصوصى سا��:

 تهر��� شهر� قد�(غر�)� فا� يك� بلو�� �ير�� �مين� خيابا� مهستا�� ساختما� شما�� 15 ����
88089901 �لى 19تلفن

http://www.ipo.irنشانى �ينترنتى سا�ما� خصوصى سا��
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تبیین عملكرد سازمان خصوصی سازی در دولت های 
يازدهم و دوازدهم و مقايسه آن با عملکرد دولت های گذشته 

دولت هاى قبل 
18 درصد

�ستاند�� كرما� گفت: �� �يا� �هللا �هه مبا�� فجر �مسا�� 658 طر� ��لتى � 
خصوصى با �عتبا� 14706 ميليا�� توما� �فتتا� � 98 طر� با �عتبا� پيش بينى شد� 

3661 ميليا�� توما� �� سطح �ستا� كلنگ �نى خو�هد شد.
به گز��� ���بط عمومى �س��تاند��� كرما�� محمد جو�� فد�ئى �� تش��ريح 
جزئي��ا� �ين پر��� ها �فز��: �ين �ما� �� لحا� تعد�� � كيفيت طر� ها �� �ش��د 
قابل توجهى نسبت به گذش��ته برخو���� �ست � هديه خوبى به مر�� �ستا� �� �يا� 

پير��� �نقال� خو�هد بو�.
�� با �ش��ا�� به جزئيا� طر� ها� قابل �فتتا� تصريح كر�: �� مجمو� 658 
طر� قابل �فتتا� �س��تا� �� �يا� �هه فجر� 504 طر� توس��ط بخش ها� ��لتى با 
سرمايه �� حد�� 1324 ميليا�� توما� � 154 طر� با سرمايه13 هز�� � 382 ميليا�� 

تومانى توسط بخش خصوصى �نجا� شد� �ست.
�� �ظها� ��شت: با بهر� بر���� �� �ين پر��� ها 6 هز�� � 516 فرصت شغلى 

مستقيم � 18026 فرصت شغلى غير مستقيم �� سطح �ستا� �يجا� شد� �ست.
�كتر فد�ئى با �ش��ا�� به �عتبا� 1324 ميليا�� تومان��ى بر�� �جر�� طر� ها� 
��لتى گفت: �� مجمو� 504 طر� بخش ��لتى� �عتبا� مو�� نيا� �ين طر� ها �� محل 

منابع �ستانى� ملى � به صو�� مشتر� ملى � �ستانى تأمين شد� �ست.
�س��تاند�� كرما� تصريح كر�: �� مجمو� 504 طر� قابل �فتتا� �ستا� �� �هه 
فجر� شهرس��تا� ها� كرما� با 59 طر�� جيرفت با 43 ط��ر� � بافت با 34 طر� 
بيشترين پر��� ها� قابل �فتتا� �� �س��تا� �� ���ند � �� بين �ستگا� ها� �جر�يى 
�ستا�� بنيا� مسكن �نقال� �س��المى با 101 طر�� ��نشگا� علو� پزشكى كرما� با 
61 طر� � ����� كل منابع طبيعى جنو� با 51 طر� بيشترين طر� ها� قابل �فتتا� 

�� �جر� كر�� �ند.
�� با �ش��ا�� به كلنگ �نى 98 طر� توسط �ستگا� ها� �جر�يى �ستا� �� �يا� 
�هه فجر �فز��: �عتبا� پيش بينى شد� بر�� �جر�� �ين طر� ها حد�� 3661 ميليا�� 

توما�  �ست � بنيا� مس��كن �نقال� �س��المى با 29 طر�� ����� كل منابع طبيعى 
جنو� �ستا� با 26 طر� بيش��ترين پر��� �ما�� كلنگ �نى �� �ين �يا� �� خو�هند 

��شت.
�� با تأكيد بر �هميت توسعه متو��� �س��تا� كرما� �ظها� ��شت: �� مجمو� 
طر� ها� قابل كلنگ �نى �� سطح �ستا�� تعد�� 60 طر� �� منطقه جنو� � شر� 

�ستا� كلنگ �نى خو�هند شد.
�كتر فد�ئى �ضافه كر�: �� �ستانه چهلمين سالگر� پير��� �نقال� �سالمى � 
همزما� با سفر معا�� ��� �ئيس جمهو� شاهد �فتتا� پر��� ها� مختلف خدماتى 
�� �س��تا� بو�يم كه با بهر� بر���� �� پر��� گا��سانى �� منطقه حنو� � شر� 
�ستا�� �مينه بهر� مند� تعد�� �يا�� �� مر�� �ستا� �� �ين نعمت خد����� فر�هم� � 

گا� بز�گى بر�� �سيد� به هد� توسعه متو��� �� �ستا� بر��شته شد.
�ستاند�� كرما� گفت: خوش��بختانه �� ��لت تدبير � �ميد برنامه �يز� ها به 
كمك نمايندگا� محتر� �ستاند� مجلس به گونه �� �نجا� شد تا �مينه توسعه متو��� 
� بهر� مند� عا�النه همه مناطق �ستا� �� بو�جه � منابع �ستا� فر�هم شو� � سفرها� 
متعد� ���� � معا�نين �ئيس جمهو� �� ما� ها� �خير به �ستا� نيز با هد� ��يافت � 

تخصيص �عتبا��� �نجا� گرفت � خوشبختانه مصوبا� خوبى نيز ��شتيم.
�كتر فد�ئى �� بخش پايانى صحبت ها� خو� با �ش��ا�� به �شمنى �مريكا � 
غر� با �نقال� �س��المى �فز��: �شمن با مجموعه �� �� تهديد � تحريم � جنگ �� 
طى 40 سا� گذشته� تال� كر�� �ست تا با �نقال� �سالمى � �هد�� ��ال� �� مقابله 

كند � خوشبختانه تمامى برنامه �يز� ها� �� ها به شكست �نجاميد� �ست.
�� تأكيد كر�: �� �ستانه چهلمين س��الگر� پير��� �نقال� �سالمى� تبيين 
�ستا���ها� �نقال� بر�� مر�� � جو�نا� يكى �� ضر��� هايى �ست كه بايد همه 
مس��ئولين � به خصو� �سانه ها به �� توجه كنند � �� شا��هللا جشن ها� پير��� 

�نقال� �سالمى باشكو� تر �� هميشه با حضو� مر�� برگز�� خو�هد شد.

دکتر محمد جواد فدائی استاندار کرمان خبر داد:

۶۵۸ طرح با اعتبار۱۴۷۰۶ میلیارد تومان در 
ایام دهه فجر در استان کرمان افتتاح خواهد شد



�ستاند�� كرما� گفت: �� �يا� �هللا �هه مبا�� فجر �مسا�� 658 طر� ��لتى � 
خصوصى با �عتبا� 14706 ميليا�� توما� �فتتا� � 98 طر� با �عتبا� پيش بينى شد� 

3661 ميليا�� توما� �� سطح �ستا� كلنگ �نى خو�هد شد.
به گز��� ���بط عمومى �س��تاند��� كرما�� محمد جو�� فد�ئى �� تش��ريح 
جزئي��ا� �ين پر��� ها �فز��: �ين �ما� �� لحا� تعد�� � كيفيت طر� ها �� �ش��د 
قابل توجهى نسبت به گذش��ته برخو���� �ست � هديه خوبى به مر�� �ستا� �� �يا� 

پير��� �نقال� خو�هد بو�.
�� با �ش��ا�� به جزئيا� طر� ها� قابل �فتتا� تصريح كر�: �� مجمو� 658 
طر� قابل �فتتا� �س��تا� �� �يا� �هه فجر� 504 طر� توس��ط بخش ها� ��لتى با 
سرمايه �� حد�� 1324 ميليا�� توما� � 154 طر� با سرمايه13 هز�� � 382 ميليا�� 

تومانى توسط بخش خصوصى �نجا� شد� �ست.
�� �ظها� ��شت: با بهر� بر���� �� �ين پر��� ها 6 هز�� � 516 فرصت شغلى 

مستقيم � 18026 فرصت شغلى غير مستقيم �� سطح �ستا� �يجا� شد� �ست.
�كتر فد�ئى با �ش��ا�� به �عتبا� 1324 ميليا�� تومان��ى بر�� �جر�� طر� ها� 
��لتى گفت: �� مجمو� 504 طر� بخش ��لتى� �عتبا� مو�� نيا� �ين طر� ها �� محل 

منابع �ستانى� ملى � به صو�� مشتر� ملى � �ستانى تأمين شد� �ست.
�س��تاند�� كرما� تصريح كر�: �� مجمو� 504 طر� قابل �فتتا� �ستا� �� �هه 
فجر� شهرس��تا� ها� كرما� با 59 طر�� جيرفت با 43 ط��ر� � بافت با 34 طر� 
بيشترين پر��� ها� قابل �فتتا� �� �س��تا� �� ���ند � �� بين �ستگا� ها� �جر�يى 
�ستا�� بنيا� مسكن �نقال� �س��المى با 101 طر�� ��نشگا� علو� پزشكى كرما� با 
61 طر� � ����� كل منابع طبيعى جنو� با 51 طر� بيشترين طر� ها� قابل �فتتا� 

�� �جر� كر�� �ند.
�� با �ش��ا�� به كلنگ �نى 98 طر� توسط �ستگا� ها� �جر�يى �ستا� �� �يا� 
�هه فجر �فز��: �عتبا� پيش بينى شد� بر�� �جر�� �ين طر� ها حد�� 3661 ميليا�� 

توما�  �ست � بنيا� مس��كن �نقال� �س��المى با 29 طر�� ����� كل منابع طبيعى 
جنو� �ستا� با 26 طر� بيش��ترين پر��� �ما�� كلنگ �نى �� �ين �يا� �� خو�هند 

��شت.
�� با تأكيد بر �هميت توسعه متو��� �س��تا� كرما� �ظها� ��شت: �� مجمو� 
طر� ها� قابل كلنگ �نى �� سطح �ستا�� تعد�� 60 طر� �� منطقه جنو� � شر� 

�ستا� كلنگ �نى خو�هند شد.
�كتر فد�ئى �ضافه كر�: �� �ستانه چهلمين سالگر� پير��� �نقال� �سالمى � 
همزما� با سفر معا�� ��� �ئيس جمهو� شاهد �فتتا� پر��� ها� مختلف خدماتى 
�� �س��تا� بو�يم كه با بهر� بر���� �� پر��� گا��سانى �� منطقه حنو� � شر� 
�ستا�� �مينه بهر� مند� تعد�� �يا�� �� مر�� �ستا� �� �ين نعمت خد����� فر�هم� � 

گا� بز�گى بر�� �سيد� به هد� توسعه متو��� �� �ستا� بر��شته شد.
�ستاند�� كرما� گفت: خوش��بختانه �� ��لت تدبير � �ميد برنامه �يز� ها به 
كمك نمايندگا� محتر� �ستاند� مجلس به گونه �� �نجا� شد تا �مينه توسعه متو��� 
� بهر� مند� عا�النه همه مناطق �ستا� �� بو�جه � منابع �ستا� فر�هم شو� � سفرها� 
متعد� ���� � معا�نين �ئيس جمهو� �� ما� ها� �خير به �ستا� نيز با هد� ��يافت � 

تخصيص �عتبا��� �نجا� گرفت � خوشبختانه مصوبا� خوبى نيز ��شتيم.
�كتر فد�ئى �� بخش پايانى صحبت ها� خو� با �ش��ا�� به �شمنى �مريكا � 
غر� با �نقال� �س��المى �فز��: �شمن با مجموعه �� �� تهديد � تحريم � جنگ �� 
طى 40 سا� گذشته� تال� كر�� �ست تا با �نقال� �سالمى � �هد�� ��ال� �� مقابله 

كند � خوشبختانه تمامى برنامه �يز� ها� �� ها به شكست �نجاميد� �ست.
�� تأكيد كر�: �� �ستانه چهلمين س��الگر� پير��� �نقال� �سالمى� تبيين 
�ستا���ها� �نقال� بر�� مر�� � جو�نا� يكى �� ضر��� هايى �ست كه بايد همه 
مس��ئولين � به خصو� �سانه ها به �� توجه كنند � �� شا��هللا جشن ها� پير��� 

�نقال� �سالمى باشكو� تر �� هميشه با حضو� مر�� برگز�� خو�هد شد.

دکتر محمد جواد فدائی استاندار کرمان خبر داد:

۶۵۸ طرح با اعتبار۱۴۷۰۶ میلیارد تومان در 
ایام دهه فجر در استان کرمان افتتاح خواهد شد



مجتمع فوالد غدير نی ريز؛ ستاره ای در دل كوير

* �خرين �ضعي���ت فعلي � �تي توليد 
فوال� غدير ني �يز چگونه �ست�

� به لطف خد� � همت يكايك كا�كنا� 
ش��ركت فوال� غدير ني �يز� ظر� 10 ما� 
موفق ب��ه توليد 600 هز�� تن ش��د� �يم � 
پيش بين��ي مي كنيم توليد س��ا� جا�� به 
750هز�� تن برس��د � به ظرفيت �سمي كه 

800 هز�� تن �ست نز�يكتر شويم.

* هم �كنو� چند ��صد �� طر� توسعه 
مو�� نظر محقق شد� �ست�

� �� حا� حاضر ب��ه 44 ��صد �� طر� 

توسعه �سيد� �يم كه س��رمايه گذ��� �� 
حد�� 220 ميليو� يو�� بو�� �س��ت� با �ين 
توضيح كه مرحله ��� توليد كه �� �� قر�� 
���يم توليد �هن �سفنجي �ست � مرحلة بعد 

توليد شمش خو�هد بو�. 

* �� پ���ر��� ف���وال�� ني �يز ميز�� 
�شتغالز�يي چقد� �ست�

� �� فوال� غدي��ر ني �يز تعد�� 270 نفر 
مستقيم فعاليت مي كنند كه 92��صد �نها 
بومي هستند. �لبته �� پر��� بعد� كه فوال� 
خو�هد بو� �ميد���يم پس �� حل مس��ائل 

مالي � ��� �ند��� �ين پر��� تا پايا� س��ا� 
�يند�� بر�� حد�� 500 نفر شغل �يجا� شو� 
همچنين �� �ين طر��  �ش��تغا� غيرمستقيم 

3بر�بر حا� حاضر خو�هد بو�.

* با �ين توضيح���ا�� �� طر� فوال� 
غدير ني �يز� به �شتغالز�يي توجه �يژ� �� 

شد� �ست.
�  بله� شركت فوال� غدير ني �يز �� منطقه 
محر�� تأسيس شد� �ست � با توجه به �ينكه 
�� فهرست تحريم ها قر�� ���� � تحريم ها� 
هدفشا� �يجا� نا�ضايتي �ست� هد� ��� ما 
مي بايست حفظ �شتغا� باشد كه ضد �مريكا 

� سياست ها� خصمانه �� �ست.
بر همين �س��ا�� مي تو�ني��م بگوييم 
پر��� ها� هشت گانه فوال�� تصميم بسيا� 
��ستي بو� كه �� ��ستا� محر�ميت ���يي 
�يجا� ش��دند. �لبته� �يرساخت ها �� نيز بايد 
�� نظر گرفت � �ينكه همه �ين طر� ها �� 
�صفها� � يز� �يجا� نش��دند� تصميم بسيا� 

��ستي بو� كه �ثر�� �� �� �� كا�خانه  �� 
كه خو�� مشغو� هستم نيز مي بينيم. �نهايي 
كه با عالقه �� كا�خانه فوال� ني �يز مشغو� 
كا� � توليد هس��تند� �گر �ي��ن پر��� �� 
شهرها� �يگر �يجا� مي شد� �ين كا�گر�� 
به ش��غلي نمي �س��يدند �لي �آل� مشغو� 
كا� هستند. شايد �گر ظرفيت 5 ميليو� تن 
توليد �� �� يك پر��� � كا�خانه مي �يديم 
سو� �� بيش��تر بو�� �لي منافع �جتماعي 
كه �ين طر� ها ���� ��قعا� قابل چشم پوشي 
نيست. �لي �ين ظرفيت �� شهرها� بافت� 
شا�گا�� ني �يز� سپيد�شت� ميانه� سبز���� 
قائنا� � بافق تعريف ش��د ك��ه به لحا� 

محر�ميت ���يي بسيا� مؤثر ��قع شدند.

* �يا �� چشم �ند�� � نگا� به �يند�� به 
صا���� هم توجه شد� �ست�

� فعال� صا���� ند��يم �لي �� هر طر� 
� پر��� �� كه �ش��ا�� شد به صا���� نگا� 
�يژ� �� شد� �ست. �لبته� يكي �� مشكال� 

بي ش��ك طرحها� هشت گانه توليد فوال�� �� جمله �فتخا��� كشو� �ست كه به منظو� توس��عه غيرمتمركز صنعت فوال� �� نقا� مختلف كشو� به �جر� 
���مد� �ست. يكي �� مهمترين �ين طر� ها� هشت گانه� مجتمع فوال� غدير ني �يز �ست كه با سرمايه گذ��� بيش �� 3450 ميليا�� �يالي� �� بهمن ما� 1396 

به بهر� بر���� �سيد.
مجتمع فوال� غدير ني �يز يكي �� 8 طر� توليد فوال� �س��تاني توليد �هن �سفنجي � فوال�س��ا�� ��لت جمهو�� �سالمي �ير�� �� ��ستا� �هد�� توسعه 
غيرمتمركز فوال� �� برنامه توس��عه �قتصا��� �جتماعي � فرهنگي كشو� �ست كه با هد� توليد ساالنه 800/000 تن �هن �سفنجي � 1 ميليو� تن فوال�� �� 

�ستا� فا�� � شهرستا� ني �يز �حد�� � به بهر� بر���� �سيد� �ست.
�ين طر� �� سا� 1386 با س��رمايه گذ��� كامل ��لتي (�يميد�� � شركت ملي فوال� �ير��) � پس �� مطالعا� ��ليه � �نتخا� مكا� �� كيلومتر 50 جا�� 
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علي �ضا ��هديا� مديرعامل شركت فوال� غدير ني �يز پير�مو� مر�حل مختلف تأسيس � طرحها� توسعه �ين شركت �نجا� شد� �ست كه به شر� �ير �� نظر 

خو�نندگا� ��جمند مي گذ��:
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* پر��� ها� هشت گانه فوال� �� مناطق مختلف� به لحا� محر�ميت ���يي 
� مقابله با تحريم ها� �شمنا� بسيا� مؤثر �ست

* ممنو� كر�� صا���� فوال� ���يل �مس���ا� � �جب���ا� به پايين ����� 
قيمتها� لطمه �� س���نگين به توليدكنندگا� �� � بي���ن 4 تا 8 هز�� ميليا�� 

توما� نصيب �الال� كر�

* ��لتم���ر��� بايد به نخبگا�� به �يژ� �� بخش خصوصي � س���من ها بها 
بدهند � �نها �� �� جريا� تصميما� ق���ر�� �هند � �� ��نش � تجربة �نها 

�ستفا�� كنند

موجو� ��خلي� تغيير متعد� قو�نين �س��ت � 
يكي �� ���ه��ا� مدير�� صنعت فوال� نيز 

همين تغيير�� پي ��پي قو�نين �ست.
�� ���يبهشت ما� �مسا�� طي بخشنامه �� 
صا���� ممنو� ش��د �� حالي كه تصميم 
��ست � منطقي �ين بو� كه ��� صا���� 
تأكيد ش��و�� �ير� �� �ما� تحريم مسلما� 
صا���� به نفع ما �س��ت. تحريم مي خو�هد 
�شتغا� ما �� هد� قر�� �هد. �گر ��� صا���� 
با� باشد منبع � ممر ���مد خا�جي خو�هيم 
��شت كه ������� ���� � �� مقابل �نهايي 
كه مي خو�هند ما �� به ��نو �� بيا��ند بيشتر 
مي تو�نيم مقا�مت كنيم. �لي با ممنو� �عال� 
كر�� صا����� �ي��ن موقعيت �� صنعت 
فوال� س��لب ش��د. پس �� �ين ممنوعيت� 
موظف شديم قيمت ها �� پايين بيا��يم �� 
حالي كه قيمت فر�� ما ب��ا با��� حد�� 
500 توما� �ختال� ��شت � باعث شد تا �ين 
�ختال� قيمت� س��و� بسيا� بااليي �� بر�� 
�الال� �يجا� كند � ��نت بوجو� �مد� بين 
4 تا 8 هز�� ميليا�� توما� شو� كه ظر� چند 
ما� نصيب �ال� ها شد � فوال�سا��� بهر� �� 
�� �� نبر�ند. �� ص��ا���� هم �قتي �قفه 
مي �فتد ضربه مي خو�يم� چو� ال�مة موفقيت 
�� صا����� پيوسته بو�� �� �ست. �� �مر 
صا���� بايد با طر� خا�جي صحبت كنيم 
� پس �� پيد� كر�� طر� مناسب � تست 
كر�� محصو�� سر�� حمل �نقل � كشتي 
� پا��مترها� �يا� �يگر� بر�يم. �گر يك 
محموله بفرستيم � يك محموله نفرستيم �� 
مقابل طر� خا�جي� بدس��ابقه خو�هيم شد 
� �نها منتظر ما نخو�هند ماند � به س��رعت 

جايگزين ما �� پيد� خو�هند كر�.

* مش���كل �ساس���ي �� �� �ي���ن نو� 
تصميما� � �بال� ه���ا چگونه مي بينيد � 

پيشنها�تا� چيست�
� تصميما� كا�شناس��ي نيست. ��لت 
بايد ��يكر�� �ين باش��د كه �� خبرگا� 
هر صنع��ت �عو� كند ت��ا تصميما� �� 
تجزيه � تحليل � �حتم��ا� خطاها �� كمتر 
كنند. ش��ايد مدير�ني �� به كا� گرفته �يم 
كه تجرب��ه  �� ها كم �س��ت � �� مصد� 
تصميم گير� قر�� گرفته �ند. �� صو�تي كه 
�� بخش خصوصي� �فر�� فرهيخته �� هستند 
كه عال�� بر تفكر � تجربه� �لش��ا� بر�� 
توسعه كشو� مي تپد� �لي متأسفانه� �ينگونه 

تصميما�� �نها �� �لسر� مي كند.
�� ش��ر�يط بحر�ني� عقل جمعي �� عقل 
محد�� بهتر عم��ل مي كند. عقل جمعي كه 
س��و�� بر تجربه � فعاليت � كا� �قتصا�� 
باشد. ��لت بايد ��يكر�� �� عو� كند. 
به نظر�� بهتر �ست ��لتمر���� سا�ما� ها� 
م��ر�� نها� �� بيش��تر �� جري��ا� �مو� � 
تصميما� قر�� �هند � نتايج سياس��ت ها� 
خو� �� با �نها �� ميا� بگذ��ند � پس �� ��� 
تصميم مناسب بگيرند. فضا� سختي �ست� 
�نش��ا��هللا �� �ين فضا عبو� خو�هيم كر� �� 
هم با تلفا� �قتصا�� كم � حد�قل خسا��� 

�قتصا��.

* نظرتا� �� مو�� FATF چيست�
�  به نظ��ر من� يك ضر��� �س��ت � 
مخاطر� �� بر�� توليدكنن��د� ند��� مگر 
�ينكه كس��ي بخو�هند غيرقانوني كا� كند. 
FATF به جهت سيس��تم مالي جهاني كه ما 

بايد با �� كا� كنيم يك ضر��� �ست.

* �س���تا���ها� جدي���د � تا�� ترين 
�قد�ما� فوال� غدير ني �يز كد�مند�

� �� تال� هستيم تا �نجير� ���شي ما� 
�� تكميل كنيم. پ��ر��� گندله �� تعريف 
كر�يم كه قبل �� �حيا� �ست � �� نز�يكي 
معد� ��قع شد� �ست. بعد �� پر��� گندله� 
پر��� �س��فنجي �� خو�هيم ��شت � پس �� 
�� هم� فوال� �ست كه 3 مرحله �� �نجير� �� 

كامل مي كنيم.
�� مر� ني �يز � فا��� يك پهنه معدني 
برند� ش��ديم كه �� حا� �نج��ا� كا�ها� 
�كتشافي �� هس��تيم � �� برنامه �يز� ها 
�مد� تا به �نبا� كنس��تانتر� � گندله سا�� 
بر�يم. �� حا� حاض��ر پيگير مجو� گندله 
هس��تيم � �� صو�تي كه بتو�نيم �� س��ا� 
جا�� مجو� �� ��يافت كنيم� ظر� 2 سا� 

قا�� به �جر�� �� خو�هيم بو�.

* �... �خرين جمل���ه �� كه به �هنتا� 
مي �سد.

� �گر �حد� كلمه ��شته باشيم� هو� 
� تدبير �ير�ني �نقد� هست كه مملكت �� 
بچرخانيم. �مكانا� ب��ه �ند��� كافي �جو� 
����. ما مي تو�ني��م معد� �� جايگزين نفت 
كنيم � ب��ه جا� نفت با معد�� كش��و� �� 

بچرخانيم.
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مديرعامل شركت فوال� هرمزگا� 
ضمن �بر�� خرسند� �� عملكر� تمامى 
��حدها� شركت �� �� ماهه منتهى 
به �� ما� س��ا� جا�� گفت: هد� 
كا�كنا� �� س��ا� جا�� �ستيابى به 
ظرفيت �سمى كا�خانه � توليد يك 
ميليو� � 500 هز�� تن فوال� خا� �ست 
كه با همر�هى مدي��ر�� � كا�كنا� 
�حمت كش فوال� هرمزگا�� تمامى 
تال� خو� �� بر�� تحقق �ين هد� به 

كا� خو�هيم بست.
فر��� ����نى �� بخش نخس��ت 
س��خنا� خو� ��تقا� �يمنى �� فوال� 
هرم��زگا� �� نتيج��ة بكا�گير� 
����فز�� �ستو��لعمل ها� �يمنى � 

با��سى ها� حين كا� ��نست.
مديرعام��ل ش��ركت ف��وال� 
هرم��زگا� �� ���م��ه با �ش��ا�� به 
�كو��ه��ا� ��خش��ا� ��ح��د 
فوال�س��ا�� گفت: �� �� ماهه ��� 
سا� جا��� توليد تختا� �� شركت 
ف��وال� هرمزگا� ب��ا 53,737 تن � 
5��ص��د �فز�يش نس��بت به مد� 
مشابه س��ا� قبل به 1,216,515 تن 

�سيد� �ست.
�� ��ند كاهشى مصر� �نر�� 
�� فوال� هرمزگا� �� بسيا� ���شمند 
��نس��ت � گفت: مصر� �يژ� �� 
مجتمع �� 3,12 مت��ر مكعب بر تن 
تخت��ا� به 2,90 مت��ر مكعب بر تن 
تخت��ا� �� �يم��ا� 97 كاهش يافته 
�س��ت. همچنين �� مص��ر� �يژ� 
�نر�� حر��ت��ى ��  11,8 گيگا��� 
بر تن تختا�  ب��ه 11,5 گيگا��� بر 
تن تختا� �� �� ماهه ��� س��ا� 97 
كاهش ��شته �يم � �� پى پر��� ها� 
گوناگو� �� مص��ر� �يژ� �نر�� 
كل �� 15,61 گيگا��� بر تن تختا� 
(متوسط سا� 96) به 15,29 گيگا��� 
بر تن تختا� �� �� ماهه ��� سا� 97 

�سيد� �يم.
����ن��ى  با تأكيد ب��ر �ين كه �� 
�� ماهه ��� س��ا� جا��� توليد �هن 
�س��فنجى با 10 ��ص��د �فز�يش به 
1,424,642 تن �فز�يش يافته �ست� 
گفت: توليد �ي��ن محصو� �� مد� 
مشابه سا� گذش��ته 1,297,474 تن 

بو�� �ست.
�� با تأكيد ب��ر �ين كه مصا�� 
نسو�� �كسيژ�� �لكتر�� گر�فيتى نيز 
�� �ين ش��ركت كاهش يافته �ست� 
خاطرنش��ا� كر�: مصر� �لكتر�� 
�� كو�� ه��ا� ق��و� �لكتريكى 
 �� kg/ton 1/98 �� س��ا� 96 
ب��ه kg/ton 1/85 �� �� ماه��ه 
��� س��ا� 97 كاهش يافته كه �ين 
�م��ر موفقيتى چش��مگير �� ��حد 
فوال�س��ا�� �س��ت. �� كسب 
�كو�� 344 ��� عمرنس��و� پاتيل 
�� �كو��� بى نظير �� فوال� سا�� 
پيشرفته ��نست كه توسط كا�كنا� 
پرتال� � جو�� فوال� هرمزگا� به 

ثبت �سيد� �ست.
����نى با��ه��ى كو�� ها� قو� 
�لكتريكى فوال� هرم��زگا� �� �� 
�� ماهه س��ا� ج��ا�� 81,3 ��صد 
� با��ه��ى �يخته گر� �� 97 ��صد 
�عال� كر� � �فز��: �� �ين �� بخش 
نيز نس��بت به مد� مشابه سا� قبل با 

�فز�يش مو�جه بو�� �يم.
مديرعامل ف��وال� هرمزگا� �� 
بخش �يگر� �� سخنا� خو� با �شا�� 
به پر��� ها� �� �س��ت �قد�� گفت: 
�� مديريت مهندس��ى كا�خانه 195 
پر��� �� بخش ها� مختلف شركت 
�� جمله معا�نت تكنولو�� � توسعه� 
معا�نت خريد� معا�نت بهر� بر����� 
معا�نت منابع �نس��انى� حر�ست � 
���بط عمومى �� �س��ت �قد�� �ست. 
همچنين �� ��ح��د كنتر� كيفى � 
��مايشگا� ها� �ناليزها� ال�� جهت 
كاهش تعد�� ��مو� ها� �نجا� شد� 
�� ��مايشگا� فوال�س��ا�� � �حيا 
مستقيم به منظو� كاهش هزينه ها �� 

حا� �نجا� �ست.
ف��ر��� ����نى با �ش��ا�� به ��ند 
��به �ش��د �س��تا���ها� �جر�� 
نظا� ه��ا� مش��ا�كتى �� ف��وال� 
هرمزگا� گفت: �� �ين �� ما� ميز�� 
مشا�كت كا�كنا� �� نظا� مشا�كتى 
كا�� سبز به 73 ��صد �سيد� �ست. 
�� �قد�م��ا� �نجا� ش��د� �� 
مهندسى صنايع ش��ركت �� چنين 
برشمر�: پيا�� س��ا�� نظا� مديريت 

�ي���من���ى � به�����د�ش��ت  
ISO 45001:2018  � �م��ا�� 
س��ا�� جهت ��يافت گو�هينامه� 
پيا�� س��ا�� نظ��ا� مديري��ت 
 �  ISO 14001:2015 يست محيطى�
�ما�� سا�� جهت ��يافت گو�هينامه� 
خو����يابى تعالى سا�مانى � �ستخر�� 
پر��� ها� بهبو� � طر�حى سه س��اله 
نقش��ة ��� تعالى� ممي��ز� صد�� 
گو�هى نام��ة ISO50001 �� مهرما� 
97� ���يابى �هد�� �ستر�تژيك سا� 
 �� �� ISO9001 97� مميز� ��خلى
ما� 97� تد�ين �هد�� �س��تر�تژيك 

سا� 98 � ...
�� خاطرنش��ا� كر�: �� بخش 
فنا��� �طالعا� بيش �� 20 پر��� 
توسعه سيستم �نجا� شد كه مى تو�� به 
برخى �� �� ها �� جمله: �ستقر�� سيستم 
قيمت گذ��� جهت �عتما�س��ا�� 
بيشتر مش��تريا� با مشخص كر�� 
پا��مترها� تأثيرگ��ذ�� �� قيمت� 
�ستقر�� سيس��تم نوين ��مايشگا�� 
��� �ند��� سيستم حمل مكانيز� جهت 
�فز�يش سرعت با�گير� محصو�� 
برق��ر��� ��تب��ا� سيس��تم ها� 
�توماسيو� ����� شركت ها� فوال� 
هرمزگا� � فوال� مبا�كه� ��� �ند��� 
�يرس��اخت BI (هو� تجا��)� 

سيستم بومى سا�� � ... �شا�� كر�.
مديرعامل شركت فوال� هرمزگا� 
با تأكيد بر �ين كه  بومى س��ا�� �� 
�مينه مو�� ��ليه� قطعا�� تجهيز�� � 
ماشين �التى كه مصر� عمومى �� 
صنايع كشو� ���ند �� ميا� مد� سبب 
خو�كفايى كشو� مى شو�. گفت: �ين 
شركت با �يجا� يك �پا�تما� مستقل 
بومى سا�� �� ساختا� �سمى خو�� 
توجه به بومى سا�� �� بيش �� پيش 
�� برنامه ها قر�� ���� �ست. �ين بخش 
�� قال��ب گر�� ها� كا��� با گر�� 
بهر� بر���� � بخش خريد � تحقيق � 
توسعه همكا�� كر�� � سعى مى كند 
با همكا�� شركت ها� ��نش بنيا� � 
صنايع ��خلى كشو�� نيا�ها� ��خلى 
شركت �� برطر� نمايد. �� �� ���مه 
�ش��ا�� �� به پر��� ها� جديد فوال� 
هرمزگا� �� حو�� بومى سا�� ��شت 
�  طر�حى � س��اخت �� شيرين كن 
��يا ب��ه ��� جذبى با �س��تفا�� �� 
�نر�� خو�شيد�� طر�حى � ساخت 
�بز�� لبه يا� هوشمند مو�� �ستفا�� 
�� فر�يندها� فر�كا�� � ماش��ين 
كا��� فعا� نمو�� كاتاليست ها� 
مستعمل ��حد �حيا مستقيم با �ستفا�� 
�� �� �كس��يد كربن فو� بحر�نى � 
ساخت كريس��تاليز�تو� �� �هم �ين 

پر��� ها ��نست.
* * *

����نى با �شا�� به �ينكه �� طر�حى 

 (R&D) �توس��عة محص��وال �
فعاليت ها� گس��تر�� �� �نجا�  شد� 
�س��ت گفت: برق��ر��� تعامال� 
گستر�� � تعريف پر��� ها� متعد� 
با بيشتر ��نشگا� ها � پا�� ها� علم 
� فنا��� سر�س��ر كشو� �� ��ستا� 
بومى س��ا�� � فر�خو�� بيش �� 20 
پر��� پژ�هشى با هد� �يند� پژ�هى 
صنعت فوال� � �فز�يش ���� �فز��� 
محص��وال� تولي��د�� همكا�� 
گستر�� با ��حد تحقيق � توسعة فوال� 
مبا�كه � تعريف � �نجا� پر��� ها� 
پژ�هشى مشتر� � عقد تفاهمنامة 
همكا�� پژ�هش��ى با پژ�هشكد� 
فوال� �� جهت �فع نيا�ها� پژ�هشى 
ش��ركت فوال� هرمزگا� �� طريق 
تعريف پر��� ها� پژ�هشى مشتر� 
� با�نگر� � تد�ين گر�شكا�ها� 
��حد تحقيق � توس��عه با همكا�� 
��حد تحقيق � توسعه شركت فوال� 
مبا�كه� حمايت �� طر� ها � �يد� ها� 
محققين �� ��ستا� كاهش هزينه ها � 
بهبو� فر�يندها� توليد� �� مهم ترين 

فعاليت ها� �ين بخش �ست.
�� با �ش��ا�� به �شد 25 ��صد� 
فر�� ��خلى فوال� هرمزگا� گفت: 
ميز�� فر�� �� ماه��ه �� با���ها� 
��خلى � خا�جى �� مر� يك ميليو� 
تن گذشته � ���مد شركت �� محل 
�ين فر�� 26 ��صد �ش��د ��شته 

�ست. 
�� با بيا� �ينكه  ش��ركت فوال� 
هرمزگا� موفق به كس��ب عنو�� 
پيش��ر� �� بين 100 ش��ركت برتر 
شد  گفت تو�نس��تيم با 34 پله صعو� 
نسبت به س��ا� گذشته �تبه 42 �� �� 
بين ش��ركت ها� برتر �ير�� كسب 
كنيم. �� مهمترين شاخص �نتخا� 
ش��ركت ها� پيش��ر� �� بين 500 
شركت برتر �� �شدسريع � ��تقا� 
�تبه فر�� �� چها� س��ا� گذشته  
عنو�� كر� �� همچنين گفت ميز�� 
سو����� � بهر� ���  �� مهمترين 
ش��اخص ها� �نتخا� شركت ها� 

برتر �ست .
����نى كسب عنو�� صا�� كنند� 
نمونه �س��تا� �� بر�� چها�مين سا� 
متو�لى �� نيز �� �فتخا��� شركت �� 

حو�� فر�� ��نست.
مديرعام��ل ش��ركت ف��وال� 
هرمزگا�� تامي��ن نيا�ها� صنعتى 
كش��و� �� طري��ق بومى س��ا�� 
محصوال� � �ستفا�� �� ظرفيت ها� 
��خلى �� �� جهت منويا� مقا� معظم 
�هبر� � سياست ها� كال� كشو� 
��نست � �ظها� ��شت: شركت فوال� 
هرمزگا� �� همين ��ستا با  تما� تو�� 
سعى خو�هد كر� نيا� صنايع ��خلى به 
گريدها� �ي��ژ� فوال�� �� برطر� 

نمايد. �� با �شا�� به ساخت 5 گريد 
جديد گف��ت: �� 5 گري��د �ليا�� 
�يژ� توليد ش��د�� يك گريد مربو� 
به صنعت �ستر�تژيك مخا�� تحت 
فشا� � �� گريد �ستحكا� باال مربو� 
به صنعت لوله جه��ت كا�بر�ها� 
خا� �� پر��� ه��ا� عمر�نى � �� 
گريد نيز جهت صناي��ع ��يايى � 
نير�گاهى مى باشد كه پيش �� �ين� 
�س��لب مو�� نيا� �ين محصوال� �� 

خا�� �� كشو� تامين مى شد.
�� خاطر نش��ا� كر� با ساخت 
گريد ck50  �� سومين جشنو��� ملى 
نو���� محصو� برتر �ير�نى� موفق 
به ��يافت لو� � تنديس س��اخت 
محصو� برتر ش��ديم. �� كس��ب 
نش��ا� ليافت حمايت �� توليد ملى 
�� جش��نو��� حاتم �� �فتخا�� �يگر 
بر�� فوال� هرمزگا� � �ليلى بر عز� 
�ين شركت بر بومى سا�� محصوال� 

��نست.
* * *

مديرعام��ل فوال� هرم��زگا� با 
�ش��ا�� به نقش فوال� هرمزگا� �� 
�مر �شتغا� ��يى� تعد�� نير�� �نسانى 
شاغل �� شركت �� 1590 نفر �عال� 
كر� � �فز��: �� �ين شركت بيش �� 
2,170 نفر نيز �� قالب شركت ها� 

پيمانكا�� مشغو� كا� مى باشند.
����نى �� ���مه ضمن قد���نى �� 
قهرمانى ها� تيم ها� ���شى شركت 
ف��وال� هرم��زگا� � موفقيت ها� 
فر�ند�� كا�كنا� كه موفق به كسب 
مد�� �� مسابقا� كشو�� � جهانى 
شد� �ند� �ظها� �ميد���� كر� خانو��� 
ف��وال� هرمزگا� هم��و��� �� همة 

عرصه ها خو� بد�خشند.
�� �� ���مه� تعهد فوال� هرمزگا� 
به مس��ئوليت ها� �جتماعى خو� �� 
فرصتى بر�� خدمت به جامعه ��نست 
� �ضافه كر�: �� ما� ها� گر� س��ا� 
جهت جبر�� كمب��و� بر� با خا�� 
كر�� يك��ى �� كو�� ه��ا� ��حد 
فوال�س��ا�� �� مد�� توليد �� توليد 
بيش��تر تختا� چشم پوشى گر�يد تا 
مر�� شريف �ستا� �� �فا� بيشتر� 
باش��ند. ضمن �ين كه �ين شركت با 
مشا�كت �� جشن گلريز�� ستا� �يه 
(����سا�� �ند�نيا� جر�ئم غيرعمد)� 
مش��ا�كت �� ضيافت ما� مبا�� 
�مضا� � طر� تكري��م مد�جويا� 
هال� �حمر �ستا� هرمزگا�� مشا�كت 
�� طر� تكريم �يتا� با همكا�� كميتة 
�مد�� �ما� خمينى (��) � ساير �قد�ما� 
مش��ابه همو��� تال� كر�� �ست به 

جامعة خو� خدمت كند.

عملکرد درخشان فوالد هرمزگان
 در ده ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۷





نخس��تين قطا� متر�� تهر�� � حومه 16 �س��فند 1377 �� مسير 
تهر�� ب��ه كر� به حركت �� �مد � �� �� �ما� تا �مر��� هر س��ا� 
بخشى �� متر�� تهر�� كامل ش��د� �ست به طو�يكه �كنو� متر�� 
تهر�� � حومه 115 �يس��تگا� فعا� ���� � �� �بت��د�� بهر� بر���� 
تاكنو�� بيش �� 8 ميليا�� سفر با �� �نجا� شد� �ست. �نجا� ����نه �� 
ميليو� � پانصد هز�� سفر �� شبكه متر�� تهر�� � حومه� �ستا��� 
بز�گى �ست كه �� چش��م �ند�� حمل � نقل � تر�فيك شهر تهر�� تا 

سا� 1404 به �قم هفت ميليو� سفر �� ��� خو�هد �سيد.  
ش��ركت بهر� بر���� ��� �هن ش��هر� تهر�� � حومه به عنو�� 
��لين شركت ���ئه �هند� خدما� حمل � نقل �يلى ���� شهر� �� 
سا� 1385 �� شركت ��� �هن شهر� تهر�� � حومه (متر�) مستقل 
� مسئو� بهر� بر���� � ���ئه خدما� �� �ين نا�گا� شد.  مأمو�يت 
�صلى �ين ش��ركت « ���ئه خدما� �يلى �نبو� همر�� با �قت� �يمنى� 
س��رعت � جلب �ضايت حد�كثر� �� نفعا� » �ست كه تا به �مر�� 

قد� ها� بز�گى بر�� تحقق �� بر��شته �ست.
**  متر�� تهر�� برترين �� خا��ميانه � حائز �تبه �� جها�

على �غم �ينكه ساخت متر� �� تهر�� سا� ها بعد �� �يگر متر�ها� 
بز�� �نيا �غا� شد �ما با تال� متخصصا� تو�نستيم به جايگا� خوبى 
�� ميا� متر�ها� جها� �س��ت يابيم� به طو�يك��ه �كنو� متر�� 
تهر�� �� خا��ميان��ه �تبه ��� �� �� طو� خط��و�� تعد�� خطو�� 
تعد�� �يستگا� ها � قيمت به خو� �ختصا� ���� �ست � �� ميا� 163 

متر�� جها�� نيز �� نظر طو� خطو� �� �تبه 17 قر�� ����. 
* متر�� تهر�� � نقش كليد� �� �� كاهش �لو�گي هو�� پايتخت 

�لو�گى هو� � تر�فيك فز�يند� � لجا� گس��يخته مد� هاست كه 
جز �غدغه ها� �صلى شهر�ند�� � مديريت شهر� پايتخت به شما� 
مى �يد � قريب به �تفا� كا�شناسا� � مسئوال�� توسعه حمل � نقل 
عمومى به �يژ� متر� �� تنها ��هكا� بر�� �فت �� �ين بحر�� مى ��نند� 
نا�گانى كه بر �س��ا� �ما� �� �بتد�� بهر� بر���� تاكنو� �� �نتشا� 
  � 10 PM �2 So 2�NOX � Co �2461 هز�� تن گا�ها� �الين��د

HC به هو�� تهر�� جلوگير� كر�� �ست.
** �فز�يش خدما� �ساني متر�� تهر�� � حومه �� سالها� �خير

شركت بهر� بر���� متر�� تهر�� �حومه بر�� �فز�يش ظرفيت 
نا�گا� �� خطو� موجو� به تجهي��ز�� � به خصو� به ��گن ها� 
بيشتر� نيا� ���� كه مس��تلز� تأمين بو�جه �� سو� نها�ها� �يربط 
�ست. �ما �ين شركت �� �با� ما� 1396 على �غم همه محد��يت ها 
� فش��ا�ها ��خصو� كمبو� بو�جه � مشكالتى كه بر�ثر تحريم ها 
برس��ر ��هش قر�� گرفته� س��عى كر� تا با بهر� ��� حد�كثر� �� 
ظرفيت � �مكانا� موجو�با� هم نسبت به ��تقا سطح خدما� به مر�� 
گا� بر���� كه كاهش فاصله حركت قطا�ها �� خطو�� يكى �� �ين 

مو��� �ست. 
�� �با� ما� 1396� حد�ق��ل فاصله حركت قطا�ها �� خطو� 1� 2 
� 4 متر�� تهر�� �� 5 �قيقه ب��ه 4 �قيقه كاهش يافت� ضمن �نكه 
�ين �ما� �� خط 3 �� 18 �قيقه به 9 �قيقه � س��پس �� �� ما� 97 �� 
9 �قيقه به 7 � نيم �قيقه �سيد. �� خط 5 هم به منظو� �فا� بيشتر حا� 
مسافر��� �� ��� ما� 1396 تعد�� ��گن ها� قطا�ها� خط پنج متر� 
�� 8 ��گن به 9 ��گن �فز�يش يافت. ضمن �نكه مس��افر�� �ين خط 

�� سا� 1397 هم ش��اهد �فز�يش قطا�ها� تند�� �� �يستگا� كر� به 
�يستگا� تهر�� بو�ند.

** پر��� بهسا�� خط 5 متر�� تهر�� � حومه
بعد �� �� �هه فعاليت خط تهر��- گلشهر� بهسا�� كامل �ين خط 
�� ضر��� كر�� بو� كه به �ين منظو� فا� ��� بهس��ا�� خط پنج� 
�� �� ما� 1395 �غا� ش��د � �� خر��� 1397 به پايا� �سيد. تعويض 
باالست � بهس��ا�� �يرس��اخت ها� تعويض �يل� تر���� بتنى� 
������ تأمين � نصب عايق �... �� جمله كا�هايى �س��ت كه ���ين 

پر��� بز�� عمر�نى �نجا� شد.
توسعه سكو� مسافر� �� �يس��تگا� متر�� كر� يكى �يگر �� 
كا�هايى �س��ت كه به منظو� تسهيل �� �فت � �مد مسافر�� محتر� 
خط 5 �� حا� �نجا� �س��ت. �ين سكو �� بخش شرقي-غربي محوطه 
�يستگا� ساخته مى ش��و� � با توجه به �ينكه خر�جى شمالى �يستگا� 
با�يك �ست� ساخت �� مى تو�ند كمك بسيا�� به سرعت � ��حتى 

خر�� مسافر�� �� �يستگا� كند.
همانطو� كه گفته ش��د با خطو� 6 گانه متر�� تهر�� � حومه� 
�كنو� ����نه حد�� �� � نيم ميليو� سفر �نجا� مى شو� � شركت بهر� 
بر���� متر�� تهر�� � حومه �ميد��� �س��ت كه با توسعه خطو� � 
تأمين نا�گا� � تجهيز�� بتو�ند �� ��س��تا� ���ئه خدما� شايسته به 

ملت شريف �ير�� هر ��� گا� ها� �ستو��تر� �� بر����.

مديريت ��تباطا� � �مو� بين �لملل 
شركت بهر� بر���� متر�� تهر�� � حومه

متروی تهران؛ دستاوردی بزرگ در انقالب اسالمی ايران

شركت فوالد بوتيای ايرانيان؛ 
حلقه ای از زنجيره خودكفايی اقتصادی

شركت فوال� بوتيا� �ير�نيا� (سهامي خا�) �� سا� 1390  با سرمايه گذ��� شركت ما�� 
تخصصي (هلدينگ) توس��عه معا�� � صنايع معدني خا��ميانه (ميدكو) (سهامي عا�) شر�� به 
كا� كر�. �ين ش��ركت با هد� تكميل �نجير� تأمين فوال� كشو� � �سالت جلوگير� �� خا� 
فر�ش��ي مو�� معدني �قد�� به �يجا� كا�خانجا� توليد كنس��انتر�� گندله سا�� به ظرفيت 2/5 
ميليو� تن �� سا�� �حيا مس��تقيم به ظرفيت 2 ميليو� تن �� سا�� فوال� سا�� � �يخته گر� به 
ظرفيت 1/5 ميليو� تن �� س��ا�  � ��حد تأمين بر� 450 مگا��تي سيكل تركيبي كر�� �ست. 
مجتمع فوال� بوتيا� �ير�نيا� با �حتسا� 103 هكتا� ���ضي فضاها� جنبي � غير صنعتي مجموعا� 
�� �ميني به مساحت 663 هكتا� �� �ستا� كرما� � �� 27 كيلومتر� غر� شهر كرما� �حد�� 

شد� �ست. 
�� ��ستا� �يجا� �ش��تغا� بعد �� تكميل پر��� ها� مجتمع 2600 نفر نير�� مستقيم � حد�قل 

26000 نفر نير�� غير مستقيم مشغو� بكا� خو�هند شد. 
�ين شركت توسعه پايد�� �� صنعت فوال� �� �� طريق كسب تو�نايي كامل �� تامين نيا�ها� 
��خلي� �ستفا�� �� فنا��� ها� نوين� �فز�يش تنو� �� محصوال�� بهر� ��� سرمايه ها� �نساني 
� بهينه سا�� مصر� �نر�� �� مقيا� جهاني � �قابت پذير� �� با���ها� جهاني هد� گذ��� 

كر�� �ست. 
با توجه به تكنولو�� بكا� �فته �� پر��� ها� �ين مجتمع كه با هد� حضو� �� با��� جهاني 

بو�� �ست �مكا� توليد سبد محصوال� منحصر بفر� كيفي �جو� ����. 
توليد پا� � بد�� ضايعا�� تمركز بر برنامه ها� كا�بر�� �� �مينه بهينه س��ا�� مصر� 
�نر��� كاهش �نتشا� �اليند� ها� با�يافت مو�� � �نر�� �� ��لويت ها� مهم �ين شركت به شما� 

مي ���.  

�� كا�خانه ها� پيش بيني شد� بر�� �ين مجتمع هم �كنو� كا�خانه گندله سا�� به بهر� بر���� 
�سيد� �ست كه عليرغم تما� محد��يت ها با �تكا به ��نش فني بومي كشو� كليه عمليا� نصب � 

��� �ند��� �ين كا�خانه توسط كا�شناسا� ��خلي �نجا� پذيرفت . 

مجتمع فوال� بوتيا� �ير�نيا� پس �� بهر� بر���� متشكل �� ��حد ها� �يل مي باشد: 
��حد ��يافت� تخليه� �نباشت� بر��شت � �نتقا� مو��

 �يستگا� مانو�� ��� �هن
��حد توليد كنسانتر� سنگ �هن

��حد گندله سا��
��حد �حيا� مستقيم

�يستگا� گا�
��حدها� ��� � �يخته گر� مد���

��حد توليد �كسيژ�
سيستم تصفيه �� � با�يافت پسا� ��

پست �صلي بر�
 ��حد تأمين بر�

�بنيه جانبي� �نبا�ها � فضا� سبز

با بكا�گير� جديدترين تكنولو�� ها� با�يافت حر��� � با�يافت مو�� مياني � ضايعا�� 
شركت فوال� بوتيا� �ير�نيا� به عنو�� پايلو� فوال� بد�� ضايعا� كشو� معرفي شد� �ست.   



شركت فوالد بوتيای ايرانيان؛ 
حلقه ای از زنجيره خودكفايی اقتصادی

شركت فوال� بوتيا� �ير�نيا� (سهامي خا�) �� سا� 1390  با سرمايه گذ��� شركت ما�� 
تخصصي (هلدينگ) توس��عه معا�� � صنايع معدني خا��ميانه (ميدكو) (سهامي عا�) شر�� به 
كا� كر�. �ين ش��ركت با هد� تكميل �نجير� تأمين فوال� كشو� � �سالت جلوگير� �� خا� 
فر�ش��ي مو�� معدني �قد�� به �يجا� كا�خانجا� توليد كنس��انتر�� گندله سا�� به ظرفيت 2/5 
ميليو� تن �� سا�� �حيا مس��تقيم به ظرفيت 2 ميليو� تن �� سا�� فوال� سا�� � �يخته گر� به 
ظرفيت 1/5 ميليو� تن �� س��ا�  � ��حد تأمين بر� 450 مگا��تي سيكل تركيبي كر�� �ست. 
مجتمع فوال� بوتيا� �ير�نيا� با �حتسا� 103 هكتا� ���ضي فضاها� جنبي � غير صنعتي مجموعا� 
�� �ميني به مساحت 663 هكتا� �� �ستا� كرما� � �� 27 كيلومتر� غر� شهر كرما� �حد�� 

شد� �ست. 
�� ��ستا� �يجا� �ش��تغا� بعد �� تكميل پر��� ها� مجتمع 2600 نفر نير�� مستقيم � حد�قل 

26000 نفر نير�� غير مستقيم مشغو� بكا� خو�هند شد. 
�ين شركت توسعه پايد�� �� صنعت فوال� �� �� طريق كسب تو�نايي كامل �� تامين نيا�ها� 
��خلي� �ستفا�� �� فنا��� ها� نوين� �فز�يش تنو� �� محصوال�� بهر� ��� سرمايه ها� �نساني 
� بهينه سا�� مصر� �نر�� �� مقيا� جهاني � �قابت پذير� �� با���ها� جهاني هد� گذ��� 

كر�� �ست. 
با توجه به تكنولو�� بكا� �فته �� پر��� ها� �ين مجتمع كه با هد� حضو� �� با��� جهاني 

بو�� �ست �مكا� توليد سبد محصوال� منحصر بفر� كيفي �جو� ����. 
توليد پا� � بد�� ضايعا�� تمركز بر برنامه ها� كا�بر�� �� �مينه بهينه س��ا�� مصر� 
�نر��� كاهش �نتشا� �اليند� ها� با�يافت مو�� � �نر�� �� ��لويت ها� مهم �ين شركت به شما� 

مي ���.  

�� كا�خانه ها� پيش بيني شد� بر�� �ين مجتمع هم �كنو� كا�خانه گندله سا�� به بهر� بر���� 
�سيد� �ست كه عليرغم تما� محد��يت ها با �تكا به ��نش فني بومي كشو� كليه عمليا� نصب � 

��� �ند��� �ين كا�خانه توسط كا�شناسا� ��خلي �نجا� پذيرفت . 

مجتمع فوال� بوتيا� �ير�نيا� پس �� بهر� بر���� متشكل �� ��حد ها� �يل مي باشد: 
��حد ��يافت� تخليه� �نباشت� بر��شت � �نتقا� مو��

 �يستگا� مانو�� ��� �هن
��حد توليد كنسانتر� سنگ �هن

��حد گندله سا��
��حد �حيا� مستقيم

�يستگا� گا�
��حدها� ��� � �يخته گر� مد���

��حد توليد �كسيژ�
سيستم تصفيه �� � با�يافت پسا� ��

پست �صلي بر�
 ��حد تأمين بر�

�بنيه جانبي� �نبا�ها � فضا� سبز

با بكا�گير� جديدترين تكنولو�� ها� با�يافت حر��� � با�يافت مو�� مياني � ضايعا�� 
شركت فوال� بوتيا� �ير�نيا� به عنو�� پايلو� فوال� بد�� ضايعا� كشو� معرفي شد� �ست.   



*سياست �يجا� ش���هرها� جديد بر چه مبنايي 
بو�� �ست�

� سياست شهرها� جديد� عموما� مربو� به ���خر 
�هة 60 مي شو� كه كشو� با يك �شد جمعيت باال 

� همين طو� نيا� مسكن مو�جه شد� بو�.
قبل �� �� هم� يك �هه سياس��ت �ما�� سا�� �� 
�جر� ك��ر�� بو�ند � �� �طر�� ش��هرها �� صد� 
�ما�� كر�� �مين بو�ند تا ب��ه مر�� بدهند �لي 
به علت عد� �س��تقبا� �� �ين طر� موفق نشدند 
تا �ين كه سياست ش��هرها� جديد �� طر� بدنة 
مجموعه ����� مس��كن � شهرسا�� به عنو�� 
پاسخ به نيا� مس��كن �� كال� شهرها مطر� شد. 
چو�� كال� شهرها مهاجر� پذير� بسيا� بااليي 
پيد� كر�� بو�ند � با معضال� � مشكال� عمد� � 
عديد� �� مو�جه شد� بو�ند. بنابر�ين� بر�� سبك 
كر�� �ين جمعيت ������� به شهرها� بز��� 

طر� شهرها� جديد مو�� توجه قر�� گرفت.
�� طرفي� كشو� با مشكل حاشيه نشيني هم ��بر� 
بو�. مهاجرين به حاشيه شهرها مي �مدند � �مكا� 
�سترسي به با��� �سمي مسكن �� ند�شتند � به با��� 
غير �سمي � حاشيه نشيني ��� مي ����ند. همه 
�ين مو��� � مش��كال�� طر� مسأله هايي شد كه 
��لت �� به سمت �يجا� ش��هرها� جديد هد�يت 

كر�.
* �يا هنگا� �يجا� ش���هرها� جدي���د� �� هما� 
�بتد�� به تأمي���ن �يرس���اخت ها مانند مر�كز 
فرهنگي� ��ماني� تفريحي � خدماتي نيز توجه 

شد� بو��
� �� حا� حاضر ��لت� تأمين �ير س��اخت ها� 

ش��هرها� جديد �� �ظيفه � تكليف خو� مي ��ند. 
�لي �� �بتد�� �يجا� ش��هرها� جديد� مجموعة 
����تخانه  ب��ر�� �ين كه سياس��ت �جر�� �ين 
طر� جا�� ش��و�� ��لت �� �� مو�� هزينه ها� 
�ير ساختي به خوبي توجيه نكر� � فقط به تأمين � 

���ئة �مين ��يگا� توجه شد� بو�. 
بنابر�ين �قتي كه سياس��ت �جر� ش��د� با هزينه 
�ير س��اختي هنگفتي مو�جه شدند. به همين �ليل� 

�ما� بند� پيش بيني شد� طوالني شد.
�� ���يل� هماهنگي سياس��تي �� حو�� توس��عه 

شهرسا�� �جو� ند�شت. 
همزما� ب��ا برنامه �يز� بر�� ش��هرها� جديد� 
شهرها� موجو� هم �ها شد� بو�ند كه توسعه پيد� 
كنند � شو��� عالي شهرسا��� خو�� به محد��� 
ش��هرها �ضافه مي كر� � �قتد�� � ثبا� مديريت 
س��ر�مين� حاكم نبو�. هر كسي هم مي تو�نست 
بسا��. مثال� �� هشتگر� كه باعث چند بر�بر شد� 
شهرها� نز�يك تهر�� � كر� شد. عموما� توسعه 
سكونت گا� ها� جديد � توسعه شهرها� جديد� بر 
يك سيستم حمل � نقل �نبو� شكل مي گير� � نبو� 

�ين سيستم� طر� �� با مشكل مو�جه مي كند. 
�ير� حمل � نقل بر همة مو��� تقد� ����. 

��� بايد �يرساخت �� �ما�� كر�� سيستم حمل � 
نقل بين شهرها� جديد � شهرها� ما�� �� �ما�� 
كر� � پس �� �� مشغو� به ساخت شهر جديد شد. 
حمل � نقل موضو� بس��يا� مهم��ي �� �يجا� � 
توسعه شهرها� جديد �س��ت كه متأسفانه مو�� 
بي توجهي قر�� گرفت � مي تو�نس��ت � مي تو�ند 

توسعه شهرها� جديد �� تضمين كند. 

* �� مسكن مهر � �ضافه ش���د� �� به شهرها� 
جديد بفرماييد. 

� تمركز ��لت نهم � �هم بر�� ساخت مسكن مهر� 
متوجه ظرفيت شهرها� جديد بو�. �� كال� شهرها 
مانند تهر�� كه ��لت �مين ند�ش��ت به شهرها� 
جديد توجه كر�ند � �� پرند پر�يس �نديش��ه � 
هشتگر� 250 هز�� ��حد مسكن مهر ساخته شد. 

ش��هرها� جديد هم كه يك س��ر� كمبو�ها � 
مشكال� خا� خو�شا� �� ��شتند� با �ضافه شد� 
موضو� مسكن مهر� مش��كال� � كمبو�هايشا� 
مضاعف ش��د. �� مجمو�� 17 شهر جديد ���يم � 
�نجايي كه با�گذ��� معقو� بو�� مس��كن مهر �� 
تو�نس��تيم به خوبي به �تما� برسانيم � جمع كنيم. 
مانند �نديشه يا بها�ستا� �صفها� كه خيلي خو� 
جمع شد. �� سهند ���بايجا� شرقي كه 30 هز�� 
��حد ظرفيت پيمانكا�� ما ب��و� به خوبي جمع 
ش��د. �آل� �� مجموعه شهرها� جديد� �� مقطعي 
هس��تيم كه مباحث خاصي ���يم. هرچند كه �� 
برخي �� شهرها� ما� �� مسكن مهر خال� شديم 
�لي تأمين �يرس��اخت ها� �نها هنو� باقي �ست 
� كمبو� �جو� ����. �� ش��هرها� �طر�� تهر�� 
با كمبو�هايي مو�جهيم � �� �ير س��اخت مشكل 
���يم كه تال� ج��د� ال�� ����. موضو� �صلي 
�ين �ست كه بايد به تقاضا� مر�� پاسخ ���� شو� 
كه �قتي گفته �يم به ش��ما مسكن مي �هيم � �لبته 
�ين �عد� طوالني شد� � قبل �� هرچيز به �ين قو� 
عمل كنيم � ��� �ين كه� نمي خو�هيم �ين سياست 
� �حماتي كه تا به حا� كشيد� شد� هد� بر�� � با 

تما� تو�� � �نر�� تال� خو�هيم كر� �ين طر� �� 
به پايا� برسانيم � سايت مسكن مهر �� با حد�كثر 

�ستاند���ها� �ندگي همر�� كنيم. 
* ب���ر�� �فع نيا� ش���هرها� جدي���د به مر�كز 

خدماتي� چه �قد�ماتي شد� �ست�
� يكي �� كا�ها� خوبي كه ���خر سا� گذشته � 
�مسا� �نجا� ���� �يم �ين بو�� كه با توجه به كمبو� 
خدما� �� سايت ها� مسكن مهر كه �� نيا�ها� 
�صلي � مهم �ين س��ايت ها مي باشد سعي كر�يم با 
�ستفا�� �� ظرفيت بخش خصوصي� مركز محال� 
�� به صو�� يكجا بسا�يم� چو� ���� سكونت 
به خدماتي �س��ت كه �� كنا� �� �جو� ����. �� 
حا� حاضر به مقطعي �سيد� �يم كه تقريبا� هر شهر 
جديدما�� به حد�� جمعيتي 100 هز�� نفر �سيد� 
�ست � با توجه به �ين جمعيت كه مي تو�� به عنو�� 
پشتيبا� به �� نگا� كر� مي تو�نيم �مكانا� مو�� 
نيا� مانند بيما�س��تا�� مر�كز تفريحي� علمي � 
غير� �� توجيه � بر�� ��يافت � فر�هم كر�� �ين 
�مكانا� �قد�� كني��م � �ين جمعيت� يك فرصت 

�ست. 
* �� خبرها� خو� � �قد�م���ا� �� حا� �نجا� 

بر�� شهرها� جديد بفرماييد. 
� بايد بگويم گرفتا�� ها� بز�گي ���يم �لي سعي 
نكنيم تصوير منفي بدهيم � �� كنا� تما� كمبو�ها� 

بايد خبرها� خو� �� هم منعكس كر�. 
يكي �� ��لويت ها� �صلي ما� سيستم حمل � نقل 
شهرها� جديد � پيگير� جد� �ين موضو� �ست. 
بحث ���� مر�كز محال� �ست كه �� حا� �نعقا� 

شهرهای جديد؛ 
بستری بكر و جذاب برای 

فعاليتهای متنوع اقتصادی

* �حد�� ش���هرها� جديد بد�� نظا� مالي مش���خص ��ست نيست. به 
همين �ليل �� سالها� �تي بايد مدلها� گوناگو� مديريت ����يي� �نو�� 

مشا�كتها� سرمايه گذ��� �... مدنظر قر�� گير�

* باي���د بتو�نيم منابع بخ���ش خصوصي �� �� ��س���تا� منافع عمومي �� 
شهرها� جديد قر�� �هيم. �� �ين ��ستا �منيت سرمايه � ضمانت با�گشت 

سو� �� مهمترين مباحث �ست

* شركت عمر�� شهرها� جديد �� ��س���تا� سياستها� كال� ��لت� با 
�عو� �� س���رمايه گذ���� ��خلي � خا�جي� �� حا� برنامه �يز� بر�� 
جذ� نقدينگي� �نتقا� فنا��� ها� جديد � �يجا� �مينه ها� �ش���تغا� �� 

�ين شهرهاست

* 200هز�� ��حد مسكوني با مشا�كت بخش خصوصي تا سا� 1400 �� 
مجموعه شهرها� جديد بر�� كمك به �قشا� متوسط �حد�� خو�هد شد

سياست �حد�� ش��هرها� جديد �� ���خر �هه60 به منظو� پاسخگويي به نيا� مسكن جمعيت �� به تز�يد � همچنين كاستن �� معضال� عديد� ناشي �� ��� ���� 
مهاجرين بسيا� به كال� شهرها مو�� توجه قر�� گرفت. �� �بتد� عد� پيش بيني ها� ال�� بر�� تأمين هزينه ها� هنگفت �يرساختي � ساير مشكال� �يز � ��شت 
بعد� كا� پيشرفت شهرها� جديد �� بسيا� س��خت � طوالني مي  كر�� �ما تال� ها� طاقت فرسا � مستمر مسئوال� � �ست �ند�كا��� �يربط هيچگا� متوقف نشد 
� �� نها� �� به ��ختي تنومند � پرطر��� �مر�� بد� كر�. �ينك به پا� �� پايمر�يها نبض �ندگي �� ش��هرها� جديد به خوبي مي �ند � �ين تجربه جديد� به �غم 
برخي مشكال�� نتايج بسيا� خوبي بجا� گذ�شته �ست. بر�� �گاهي �� �ضع شهرها� جديد� تجربه ها� گذشته � برنامه ها� �� �ست �نجا� � �تي �ين شهرها پا� 

صحبت مهند� حبيب �هللا طاهرخاني معا�� ��ير مسكن � شهرسا�� � �ئيس هيأ� مدير� � مدير عامل شركت عمر�� شهرها� جديد نشستيم:

قر����� �ست � سيستم �ندگي �� �� شهرها� جديد 
متحو� خو�هد كر�. 

نگا� ما به �ين مر�كز� فاخر بو�� � �ين كه� نو� مركز 
تجا�� كه مي سا�يم بايد فاخر باشد. شايد �� بحث 
خانه ها� به علت س��رعت �� ساخت� �� طو� كه 
مي بايست توجه نشد� �ست� �لي �� �يجا� مر�كز 
خدما�� بايد كا� فاخر �نجا� شو� � كا� هويت سا� 
بكنيم. �گر مد�سه مي س��ا�يم� بهترين مد�سه �� 
بسا�يم. ��مانگا�� مسجد� كالنتر�� پا��� همه � 

همه بايد به صو�� عالي ساخته شوند. 
�يجا� �مين ها� با�� هم يكي �� كا�هايي �س��ت 

كه نگا� �يژ� �� به �� ���يم. 
�ير� با توجه به �س��تقر�� جمعيت � كمبو� فضا� 
تحر� بر�� جو�نا� كه �يا� هم هزينه سا� نيست� 
يكي �� ��يكر�ها� م��ا� �يجا� �مين ها� با�� � 

���شي �ست.
حو�� �يگر� هم كه �� �هميت بااليي برخو���� 
�س��ت � مو�� توجه ما قر�� ����� حو�� توس��عه 
فعاليت ها� �جتماعي � فرهنگي �ست كه �� 2 بعد� 
�نها �� مدنظر قر������ �يم. يكي �ينكه �يرساخت 
� كالبد ال�� �� بتو�نيم �يجا� كنيم مانند فرهنگسر� 
� سر�� محال� كه فعاليت ها� �جتماعي فرهنگي 
بتو�ند توسط �ين �قد�� ش��كل بگير�. ��� �ينكه 
��يد��ها �� بتو�نيم شكل بدهيم. �خرين نمونه �� 
كه �� ش��هرها� جديد برگز�� شد� جشنو��� فيلم 
� عكس ش��هرها� جديد �ست كه با عنو��«شهر 

جديد من» برگز�� شد.
برنامه �يگر� هم ���يم كه بصو�� مش��ا�كت 
با بخش خصوصي � س��رمايه گذ���� �ست با �ين 
سياس��ت كه حد�� 200 هز�� ��حد تا سا� 1400 
بتو�نيم �� مجموعه شهرها� جديد بر�� كمك به 

با��� مسكن �قشا� متوسط بسا�يم.

�� �ين طر� كه حد�� 200 هز�� ��حد �� مي خو�هيم 
شر�� كنيم �خالت � تصد� گر� مستقيم نخو�هيم 
��شت به �ين معنا كه ما تامين كنند� �مين � پر��نه 
ساختما� خو�هيم بو� � س��رمايه گذ���� � بخش 
خصوصي ساخت �� �� به عهد� مي گيرند � با سهم 

� سها� مشخصي به با��� عرضه خو�هد شد.
�� �يگر خبرها� مو�� �هميت� متر�� هشتگر� 
�ست كه �� ش��ا��... س��ا� �يند� به بهر� بر���� 
مي �س��د. �� مو�� متر�� بها�س��تا� �صفها� 
پيش بيني مي شو� تا س��ا� 1400 به بهر� بر���� 
برس��د. متر�� گلبها� هم با پيشرفت مناسبي كه 
���� همين پيش بيني �� ���يم � �� فوال�ش��هر� 
�حتماال� �مانش طوالني تر خو�هد بو� � �لبته �� شهر 
جديد پر�يس كه �� �هميت بااليي برخو���� �ست� 
�� بو�جه سا� �يند� بر�� متر�� پر�يس ��يف 
گرفته شد� � ش��ر�� خو�هيم كر� چو� با توجه 
به با�گذ��� بااليي كه پر�يس ���� � با �ستقر�� 
كام��ل جمعيت �� �ين ش��هر� بز�گر�� پر�يس 
�يگر قا�� به پاسخ گويي نخو�هد بو� � مي بايست 
سيس��تم حمل � نقل� ��� مناسبي �� پيش بيني كند 
كه متر�� كمك بز�گي �� به �ين موضو� خو�هد 
كر�. �� كنا� تمام��ي �ين فعاليت ها� ��حا� فعا� 
كر�� ظرفيت جديد �يگر� �� شهرها� جديد به 

نا�«��� ��� ها» هستيم. مي خو�هيم«��� ��� ها» 
�� به ي��ك فضا� عمومي ش��هر� � پا�� ها� 
شهر� تبديل كنيم. ��لين مو�� �� ��� ��� ها �� �� 
پرند به نا� پا�� مش��اهير پرند شر�� كر�يم كه 
مجموعه بز�� 36 هكتا�� �ست � حو�� كيفيت 
�ندگ��ي �� مجموعه ش��هرها� جديد �� متحو� 

خو�هد كر�.
بحث �يگر� كه بس��يا� حائز �هميت �س��ت � 
��حا� تعريف كر�� طر� �� هستيم� بحث نسل 

نوين شهرها� جديد �ست.
�� �ين طر� ما �نبا� محل ها� �س��تقر�� فعاليت 

هستيم.
يكي �� مسائل ش��هرها� جديد �ين بو� كه محل 
كا� ساكنين� �� شهرها� ما�� بو�. �� حا� حاضر 
نقا� �يا�� �� كش��و� ���يم ك��ه به قطب ها� 
فعاليتي تبديل ش��د� �ند � ظرفيت توسعه شهر� 
بااليي هم ���ند �لي توفيقي �� �ين حو�� ند�شتند. 
��ست نيست كه هر ��� متخصصين ما به صو�� 
پر����� �� ش��هرها� �يگر به عسلويه يا مر�كز 

�يگر بر�ند � برگر�ند.
�� �ين حو�� نقص ها� جد� �جو� ����. تمركز 
ما �� �ين طر�� س��و�حل جنوبي كشو� �ست كه 
بتو�ني��م �� �� مناطق فعاليتي �نج��ا� �هيم. مانند 

عسلويه � چابها� كه �� حا� برنامه �يز� هستيم.
مهم �ين �ست كه بتو�نيم �ستقر�� پايد�� ��شته باشيم 
� جمعيت �� �� �نجا نگه ���يم كه باعث توس��عه 

صنعتي � شهر� �� كنا� هم خو�هد بو�.
* � �� پاي���ا� گفتگو �گر ناگفت���ه �� ماند�� 

بفرمائيد:
� �حد�� شهرها� جديد بد�� نظا� مالي مشخص� 
��ست نيست. به همين �ليل� مد� ها� گوناگو� 
مانن��د مديريت ����ي��ي� �نو�� مش��ا�كت ها� 
س��رمايه گذ��� � مو��� مش��ابه �يگر� بايد �� 
س��ا� ها� �تي مدنظر قر�� بگير�. ما بايد بتو�نيم 
منابع بخش خصوصي �� �� ��ستا� منافع عمومي 
�� ش��هرها� جديد قر�� �هيم. �منيت سرمايه � 
ضمانت با�گشت سو�� يكي �� مهمترين مباحث 

�� با� سرمايه گذ��� �ست.
بي شك� ش��هرها� جديد به جهت بستر � تنو� 
موضوعا� س��رمايه گذ���� يكي �� جذ�� ترين 

مكا� ها� فعاليت �قتصا�� �� كشو� �ست.
ش��ركت عمر�� ش��هرها� جديد �� ��س��تا� 
سياس��ت ها� كال� ��ل��ت� ب��ا �ع��و� �� 
س��رمايه گذ���� ��خل��ي � خا�ج��ي� �� حا� 
برنامه �ي��ز� بر�� ج��ذ� نقدينگ��ي� �نتقا� 
فنا��� ها� جديد � �يجا� �مينه ها� �ش��تغا� �� 
�ين ش��هرها �ست. ش��هرها� جديد بستر بكر� 
بر�� فعاليت گستر�� سرمايه گذ���� �� طر� ها � 
پر��� ها� بز�� � كوچك با موضوعا� متنو� 
�� س��طو� محله ���  ناحيه ��� شهر� � فر�شهر� 
�س��ت كه �� يك برنامه �ي��ز� �قيق� عال�� بر 
تامين سو� مناس��ب � مطمئن بر�� سرمايه گذ��� 
نقش موثر� �� ��تقا� كيفيت �ندگي شهر�ند�� 

شهرها� جديد خو�هد ��شت.

فهرست شهرهای جديد نسل نوين
توضيحا��ضعيت مطالعهنقش / عملكر��ستا�جمعيتنا� شهر جديد/

�� شر� �غا� عمليا�طر� جامع مصو�مسكوني � گر�شگر�سيستا� � بلوچستا�150/000تيس
�غا� عمليا� �جر�ييطر� تفصيلي مصو�مسكونيبوشهر120/000سير��
تهيه طر� تفصيليطر� جامع مصو�مسكونيهمد��120/000حو��

�� حا� �جر�طر� جامع � تفصيلي مصو�مسكونيمركز�100/000�ميركبير
تهيه طر� جامعمكانيابي مصو�مسكوني � لجستيكتهر��35/000خو���مي
تهيه طر� جامعتصويب مكانيابيمسكونيفا��60/000تابنا�
نوبت كا�گر�� �ستا��مكا� سنجي � مكانيابيمسكوني بوشهر60/000پا��
تصويب �ستا��مكا� سنجي � مكانيابيمسكونيهرمزگا�120/000كوشك
نوبت بر�سي �ستاني�� �ستو� كا� كا�گر�� �ستا�مسكوني � خدماتيهرمزگا�200/000مكر��
�� �ستو� تصويب�مكا� سنجي � مكانيابيمسكونيكرما�100/000سمنگا�
بر�سي كا�شناسي�� �ست مطالعهمسكونيكر�ستا�50/000سنند�
�� �ست �جر�تصويب طر� جامع � تفصيليمسكونيسمنا�50/000�يو�نكي
�� �ستو� كا� �ستا� شر�� عمليا� �جر�ييطر� جامع � تفصيلي مصو�مسكوني���بايجا� شرقي170/000شهريا�

برنامه شركت مادر تخصصی عمران شهرهای جديد 

در بخش مشاركت و سرمايه گذاری

حجم سرمايه گذ��� (ميليا���يا�)موضو�
22000مشا�كت �� ساخت مر�كز محال�

160000مشا�كت �� ساخت مسكن
440000مشا�كت �� محله سا��
5000مشا�كت �� ��هسا��
5000مشا�كت �� ساير بخش  ها

حجم ريالی قراردادهای 
منعقده سرمايه گذاری در دولت تدبير و اميد

* سرمايه گذ��� �� حو�� �ما�� سا�� �مين 441 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� فضاها� �مو�شي 17 ميليا�� توما�

* سرمايه گذ��� �� �يجا� مجموعه ها� تجا��490 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� شبكه ������هي210 ميليا�� توما�

* سرمايه گذ��� �� �يجا� مسكن60 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� فضاها� فرهنگي � مذهبي 5 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� ساير خدما� ��بنايي40 ميليا�� توما� 

(    افق  ۱۴۰۰  )

۱۲۶۳ ميليارد تومان

* متر� بر�� هشتگر� س���ا� �يند� � بر�� بها�ستا� � گلبها� سا� 1400 
��� �ند��� مي ش���و� � بر�� پر�يس كا� �حد�� �� �� س���ا� �يند� �غا� 

خو�هد شد

* مر�كز محال� �� شهرها� جديد كه به صو�� فاخر �يجا� خو�هد شد � 
خدما� مختلفي به شهر�ند�� ���ئه خو�هد كر�� سيستم �ندگي �� �� �ين 

شهرها متحو� مي كند



قر����� �ست � سيستم �ندگي �� �� شهرها� جديد 
متحو� خو�هد كر�. 

نگا� ما به �ين مر�كز� فاخر بو�� � �ين كه� نو� مركز 
تجا�� كه مي سا�يم بايد فاخر باشد. شايد �� بحث 
خانه ها� به علت س��رعت �� ساخت� �� طو� كه 
مي بايست توجه نشد� �ست� �لي �� �يجا� مر�كز 
خدما�� بايد كا� فاخر �نجا� شو� � كا� هويت سا� 
بكنيم. �گر مد�سه مي س��ا�يم� بهترين مد�سه �� 
بسا�يم. ��مانگا�� مسجد� كالنتر�� پا��� همه � 

همه بايد به صو�� عالي ساخته شوند. 
�يجا� �مين ها� با�� هم يكي �� كا�هايي �س��ت 

كه نگا� �يژ� �� به �� ���يم. 
�ير� با توجه به �س��تقر�� جمعيت � كمبو� فضا� 
تحر� بر�� جو�نا� كه �يا� هم هزينه سا� نيست� 
يكي �� ��يكر�ها� م��ا� �يجا� �مين ها� با�� � 

���شي �ست.
حو�� �يگر� هم كه �� �هميت بااليي برخو���� 
�س��ت � مو�� توجه ما قر�� ����� حو�� توس��عه 
فعاليت ها� �جتماعي � فرهنگي �ست كه �� 2 بعد� 
�نها �� مدنظر قر������ �يم. يكي �ينكه �يرساخت 
� كالبد ال�� �� بتو�نيم �يجا� كنيم مانند فرهنگسر� 
� سر�� محال� كه فعاليت ها� �جتماعي فرهنگي 
بتو�ند توسط �ين �قد�� ش��كل بگير�. ��� �ينكه 
��يد��ها �� بتو�نيم شكل بدهيم. �خرين نمونه �� 
كه �� ش��هرها� جديد برگز�� شد� جشنو��� فيلم 
� عكس ش��هرها� جديد �ست كه با عنو��«شهر 

جديد من» برگز�� شد.
برنامه �يگر� هم ���يم كه بصو�� مش��ا�كت 
با بخش خصوصي � س��رمايه گذ���� �ست با �ين 
سياس��ت كه حد�� 200 هز�� ��حد تا سا� 1400 
بتو�نيم �� مجموعه شهرها� جديد بر�� كمك به 

با��� مسكن �قشا� متوسط بسا�يم.

�� �ين طر� كه حد�� 200 هز�� ��حد �� مي خو�هيم 
شر�� كنيم �خالت � تصد� گر� مستقيم نخو�هيم 
��شت به �ين معنا كه ما تامين كنند� �مين � پر��نه 
ساختما� خو�هيم بو� � س��رمايه گذ���� � بخش 
خصوصي ساخت �� �� به عهد� مي گيرند � با سهم 

� سها� مشخصي به با��� عرضه خو�هد شد.
�� �يگر خبرها� مو�� �هميت� متر�� هشتگر� 
�ست كه �� ش��ا��... س��ا� �يند� به بهر� بر���� 
مي �س��د. �� مو�� متر�� بها�س��تا� �صفها� 
پيش بيني مي شو� تا س��ا� 1400 به بهر� بر���� 
برس��د. متر�� گلبها� هم با پيشرفت مناسبي كه 
���� همين پيش بيني �� ���يم � �� فوال�ش��هر� 
�حتماال� �مانش طوالني تر خو�هد بو� � �لبته �� شهر 
جديد پر�يس كه �� �هميت بااليي برخو���� �ست� 
�� بو�جه سا� �يند� بر�� متر�� پر�يس ��يف 
گرفته شد� � ش��ر�� خو�هيم كر� چو� با توجه 
به با�گذ��� بااليي كه پر�يس ���� � با �ستقر�� 
كام��ل جمعيت �� �ين ش��هر� بز�گر�� پر�يس 
�يگر قا�� به پاسخ گويي نخو�هد بو� � مي بايست 
سيس��تم حمل � نقل� ��� مناسبي �� پيش بيني كند 
كه متر�� كمك بز�گي �� به �ين موضو� خو�هد 
كر�. �� كنا� تمام��ي �ين فعاليت ها� ��حا� فعا� 
كر�� ظرفيت جديد �يگر� �� شهرها� جديد به 

نا�«��� ��� ها» هستيم. مي خو�هيم«��� ��� ها» 
�� به ي��ك فضا� عمومي ش��هر� � پا�� ها� 
شهر� تبديل كنيم. ��لين مو�� �� ��� ��� ها �� �� 
پرند به نا� پا�� مش��اهير پرند شر�� كر�يم كه 
مجموعه بز�� 36 هكتا�� �ست � حو�� كيفيت 
�ندگ��ي �� مجموعه ش��هرها� جديد �� متحو� 

خو�هد كر�.
بحث �يگر� كه بس��يا� حائز �هميت �س��ت � 
��حا� تعريف كر�� طر� �� هستيم� بحث نسل 

نوين شهرها� جديد �ست.
�� �ين طر� ما �نبا� محل ها� �س��تقر�� فعاليت 

هستيم.
يكي �� مسائل ش��هرها� جديد �ين بو� كه محل 
كا� ساكنين� �� شهرها� ما�� بو�. �� حا� حاضر 
نقا� �يا�� �� كش��و� ���يم ك��ه به قطب ها� 
فعاليتي تبديل ش��د� �ند � ظرفيت توسعه شهر� 
بااليي هم ���ند �لي توفيقي �� �ين حو�� ند�شتند. 
��ست نيست كه هر ��� متخصصين ما به صو�� 
پر����� �� ش��هرها� �يگر به عسلويه يا مر�كز 

�يگر بر�ند � برگر�ند.
�� �ين حو�� نقص ها� جد� �جو� ����. تمركز 
ما �� �ين طر�� س��و�حل جنوبي كشو� �ست كه 
بتو�ني��م �� �� مناطق فعاليتي �نج��ا� �هيم. مانند 

عسلويه � چابها� كه �� حا� برنامه �يز� هستيم.
مهم �ين �ست كه بتو�نيم �ستقر�� پايد�� ��شته باشيم 
� جمعيت �� �� �نجا نگه ���يم كه باعث توس��عه 

صنعتي � شهر� �� كنا� هم خو�هد بو�.
* � �� پاي���ا� گفتگو �گر ناگفت���ه �� ماند�� 

بفرمائيد:
� �حد�� شهرها� جديد بد�� نظا� مالي مشخص� 
��ست نيست. به همين �ليل� مد� ها� گوناگو� 
مانن��د مديريت ����ي��ي� �نو�� مش��ا�كت ها� 
س��رمايه گذ��� � مو��� مش��ابه �يگر� بايد �� 
س��ا� ها� �تي مدنظر قر�� بگير�. ما بايد بتو�نيم 
منابع بخش خصوصي �� �� ��ستا� منافع عمومي 
�� ش��هرها� جديد قر�� �هيم. �منيت سرمايه � 
ضمانت با�گشت سو�� يكي �� مهمترين مباحث 

�� با� سرمايه گذ��� �ست.
بي شك� ش��هرها� جديد به جهت بستر � تنو� 
موضوعا� س��رمايه گذ���� يكي �� جذ�� ترين 

مكا� ها� فعاليت �قتصا�� �� كشو� �ست.
ش��ركت عمر�� ش��هرها� جديد �� ��س��تا� 
سياس��ت ها� كال� ��ل��ت� ب��ا �ع��و� �� 
س��رمايه گذ���� ��خل��ي � خا�ج��ي� �� حا� 
برنامه �ي��ز� بر�� ج��ذ� نقدينگ��ي� �نتقا� 
فنا��� ها� جديد � �يجا� �مينه ها� �ش��تغا� �� 
�ين ش��هرها �ست. ش��هرها� جديد بستر بكر� 
بر�� فعاليت گستر�� سرمايه گذ���� �� طر� ها � 
پر��� ها� بز�� � كوچك با موضوعا� متنو� 
�� س��طو� محله ���  ناحيه ��� شهر� � فر�شهر� 
�س��ت كه �� يك برنامه �ي��ز� �قيق� عال�� بر 
تامين سو� مناس��ب � مطمئن بر�� سرمايه گذ��� 
نقش موثر� �� ��تقا� كيفيت �ندگي شهر�ند�� 

شهرها� جديد خو�هد ��شت.

فهرست شهرهای جديد نسل نوين
توضيحا��ضعيت مطالعهنقش / عملكر��ستا�جمعيتنا� شهر جديد/

�� شر� �غا� عمليا�طر� جامع مصو�مسكوني � گر�شگر�سيستا� � بلوچستا�150/000تيس
�غا� عمليا� �جر�ييطر� تفصيلي مصو�مسكونيبوشهر120/000سير��
تهيه طر� تفصيليطر� جامع مصو�مسكونيهمد��120/000حو��

�� حا� �جر�طر� جامع � تفصيلي مصو�مسكونيمركز�100/000�ميركبير
تهيه طر� جامعمكانيابي مصو�مسكوني � لجستيكتهر��35/000خو���مي
تهيه طر� جامعتصويب مكانيابيمسكونيفا��60/000تابنا�
نوبت كا�گر�� �ستا��مكا� سنجي � مكانيابيمسكوني بوشهر60/000پا��
تصويب �ستا��مكا� سنجي � مكانيابيمسكونيهرمزگا�120/000كوشك
نوبت بر�سي �ستاني�� �ستو� كا� كا�گر�� �ستا�مسكوني � خدماتيهرمزگا�200/000مكر��
�� �ستو� تصويب�مكا� سنجي � مكانيابيمسكونيكرما�100/000سمنگا�
بر�سي كا�شناسي�� �ست مطالعهمسكونيكر�ستا�50/000سنند�
�� �ست �جر�تصويب طر� جامع � تفصيليمسكونيسمنا�50/000�يو�نكي
�� �ستو� كا� �ستا� شر�� عمليا� �جر�ييطر� جامع � تفصيلي مصو�مسكوني���بايجا� شرقي170/000شهريا�

برنامه شركت مادر تخصصی عمران شهرهای جديد 

در بخش مشاركت و سرمايه گذاری

حجم سرمايه گذ��� (ميليا���يا�)موضو�
22000مشا�كت �� ساخت مر�كز محال�

160000مشا�كت �� ساخت مسكن
440000مشا�كت �� محله سا��
5000مشا�كت �� ��هسا��
5000مشا�كت �� ساير بخش  ها

حجم ريالی قراردادهای 
منعقده سرمايه گذاری در دولت تدبير و اميد

* سرمايه گذ��� �� حو�� �ما�� سا�� �مين 441 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� فضاها� �مو�شي 17 ميليا�� توما�

* سرمايه گذ��� �� �يجا� مجموعه ها� تجا��490 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� شبكه ������هي210 ميليا�� توما�

* سرمايه گذ��� �� �يجا� مسكن60 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� فضاها� فرهنگي � مذهبي 5 ميليا�� توما�
* سرمايه گذ��� �� �يجا� ساير خدما� ��بنايي40 ميليا�� توما� 

(    افق  ۱۴۰۰  )

۱۲۶۳ ميليارد تومان

* متر� بر�� هشتگر� س���ا� �يند� � بر�� بها�ستا� � گلبها� سا� 1400 
��� �ند��� مي ش���و� � بر�� پر�يس كا� �حد�� �� �� س���ا� �يند� �غا� 

خو�هد شد

* مر�كز محال� �� شهرها� جديد كه به صو�� فاخر �يجا� خو�هد شد � 
خدما� مختلفي به شهر�ند�� ���ئه خو�هد كر�� سيستم �ندگي �� �� �ين 

شهرها متحو� مي كند
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تو�نمند� ��خلى ��صنعت پااليش 
� پخش فر����� ها� نفتى تحريم �� 

كم �ثر كر�� �ست
* * *

بلو� صنعت نفت �ير�� �� برهه �� 
نمو� يافت كه �نتفا� بر��شت �� ميا�ين 
هيد��كربو�� كشو� به خلق ���� 
�قتصا�� خالص مبد� ش��د � �ين مهم 
تنها �قتى �نگ تحقق به خو� گرفت 
كه صنعت پاالي��ش نفت � فر������ 
�� پيكر� صنايع كشو�جايگاهى �يژ� 

پيد� كر�.
نفت ما�� �� ب��و� كه �� �� �نو�� � 
�قسا� مشتقا� بدست مى �مد � �� �ين 
�هگذ�� صنعت نفت �ير�� مى تو�نست 
به ��حتى �� ��� خا� فر�شى بگريز� � 
���� �فز��� چندين بر�بر� خلق كند.

با همين ��يك��ر� صنعت پااليش 
نفت � �نتقا� � تو�يع � صا���� با همه 
�نچه �� تو�� ��شت تال� كر� مولفه 
توس��عه �� �� ��� �قد�ما� خو� قر�� 
�هد � �ين نعمت خد����� كشو� �� به 

ثر�� تبديل كند.
�� سا� ها� پس �� پير��� �نقال� 
شكوهمند �س��المى� صنعت پااليش � 
پخش فر����� ها� نفتى هويتى قو�� 
يافته پيد� كر� ت��ا مديريت �ين بخش 
�� صنعت نفت��هد�� ترس��يم شد� �� 

ممكن سا��.
بر �ين �س��ا� شركت ملي پااليش 
� پخش فر����� ه��ا� نفتي �ير�� �� 
�س��فندما� س��ا�1370 بر�سا� �صل 
تفكي��ك فعاليت ه��ا� باال�س��تي 
(�كتش��ا� � توليد نفت خا� � گا�) 
�� پايين �س��تي (�نتق��ا� نفت خا� � 
فر������ پااليش� صا����� ������ 
� تو�ي��ع فر����� ه��ا� نفتي) �� 
����� نفت تاس��يس � فعاليت ها� 

�سمي �� �� سا� 1371 �غا� شد.
�ين شركت به عنو�� يكي �� چها� 
شركت �صلي ����� نفت� ��هبر� � 
نظا�� بر فعاليت  ش��ركت ها� فرعي 
شامل شركت ملي پخش فر����� ها� 
نفتي �ير��� ش��ركت خط��و� لوله � 
مخابر�� نفت �ير��� شركت پااليش 
نفت �با���� شركت پااليش نفت �ما� 
خميني(��) ش��ا�ند ����� شركت 
ملي مهندسي � س��اختما� نفت �ير�� 
� شركت توس��عه صنايع پااليش �� 
برعهد� گرفت. مأمو�يت ها� شركت 
ملي پااليش � پخش به سه نظا� توليد� 
�نتقا� � تو�يع (به عن��و�� حلقه ها� 
�نجير� ���� فعاليت ها� پائين �ستي) 
تقسيم شد. عال�� بر سه نظا� �كر شد�� 
مس��ئوليت ���ئه خدما� مهندس��ي � 
مخابر�� به شركتها� �نجير� تامين نيز 

بر عهد� �ين شركت گذ�شته شد.
�ينك با گذشت چهل سا� �� پير��� 
�نقال� شكوهمند �سالمى �ير��� صنعت 
پااليش � پخش كشو� به �تكا تو�� � 
ظرفيت ها� ��خلى� توسعه �پيشرفت 

خ��و� �� مرهو� مديري��ت تو�نمند � 
خالقانه �� �ست كه �� سا� ها� �خير 
نگا� به چشم �ند��ها� �يند� �� مدنظر 

قر�� ���� �ست.
نگاهى به عملك��ر� � برنامه ها� �� 
�ست �جر� �ين ش��ركت بيانگر �ين نكته 
�ست كه صنعت پااليش نفت كشو� هرگز 
مرعو� �قد�ما� تحريمى نشد� �ست.    

هم �ين��ك �� �س��تانه چهلمين 
س��الر�� پير��� �نقال� �س��المى 
بيش �� 20 طر� ش��ركت ملى پااليش 
� پخش فر����� ه��ا� نفتى �ير�� با 
���� تقريبى 35 هز�� ميليا�� �يا� � 
861 ميليو� ي��و�� ��يو� �هللا �هه فجر 

�مسا� به بهر� بر���� مى �سد.
طر� �فز�ي��ش ظرفيت توليد � ��تقا� 
كيفي��ت بنزين پااليش��گا� بند�عبا�� 
گوگر� ���يى �� نفت گا� پااليشگا� تبريز� 
تامين �� مصرفى مو�� نيا� پااليش��گا� 
�با��� �� ���خانه بهمنشير � همچنين طر� 
ساماندهى بند� صا���تى ماهشهر بخشى �� 
مهمترين طر� ها� �ما�� بهر� بر���� �� 

�هه فجر �مسا� �ست.
�� �يگ��ر ط��ر� ه��ا� �م��ا�� 
بهر� ب��ر���� � مهم �ين ش��ركت �� 
�هه فجر مى ت��و�� به �حد�� خط لوله 
20 �ينچ نايين/كاش��ا�/�� � �حد�� 
خط لوله �با��� /�هو��/����/تهر�� � 
پر��� تقطير سو� � گا� مايع پااليشگا� 

�صفها� �شا�� كر�.
�� �ين گز��� به جزئيا� برخى �� 
�ين طر� ها �شا�� شد� �ست كه بر�سى 

جز� به جز� �� خالى �� لطف نيست:

* به���ر� ب���ر���� �� فا� س���و� 
پااليشگا� ستا�� خليج فا��

با بهر� بر���� �� فا� سو� پااليشگا� 
س��تا�� خليج فا��� 12 ميليو� ليتر به 
ميز�� توليد�� بنزين يو��5 كش��و� 

�فز��� مى شو�.  
�� �يگر �ستا���ها� بهر� بر���� 
�� �ين پر��� مهم � �س��تر�تژيك �ين 
طر� مى تو�� ب��ه �فز�يش 1,1 ميليو� 
ليتر نفت سفيد� 4 ميليو� ليتر نفت گا� 

� 840 متر مكعب گا� مايع �شا�� كر�.
* �حد�� خط لوله 20 �ينچ نايين/

كاشا�/��
پر��� �حد�� خط لول��ه 20 �ينچ 
نايين/كاش��ا�/�� به منظو� توسعه 
400 كيلومت��ر� خط��و� لوله �نتقا� 
فر����� ها� نفتى با بهر� گير� �� 400 
نير�� �نسانى �� سا� 1391 شر�� شد.

�فز�يش ظرفيت �نتقا� فر����� ها� 
نفتى به ميز��150 هز�� بش��كه �� ��� 
به قطر 20 �ينچ � به طو� 430 كيلومتر 
به منظو� �نتقا� فر����� ها� توليد� 
پااليشگا� ها� نفت بند�عبا�� ستا�� 
خليج فا�� � فر����� ها� �����تى به 
ميز�� 200 هز�� بشكه �� هر ��� كا�� 
به تهر��  � ش��هرها� مسير � مناطق 
شمالى كشو� �� مهمترين �ستا���ها� 

�ين طر� �ست.
* �فز�يش 40 ميليو� تنى ظرفيت 

صا���تى - بند�� كشو�
ط��ر� س��اماندهى بند�صا���تى 
ماهش��هر يكى �� مهمترين طر� هايى 
�س��ت كه �� �هه فجر به بهر� بر���� 

مى �سد.
�ين طر� به منظو� �فز�يش 40ميليو� 
تنى ظرفيت صا���تى بند�� كش��و� 
تعريف � �� س��ا� 1386 با بهر� گير� 
�� 600 نير�� �نسانى �غا� به كا� كر�.

پر��� يا� ش��د� با هد� با�سا�� 
� نوسا�� تأسيس��ا� موجو� �� بند� 
صا���تى ماهشهر��  چا�چو�   ضو�بط 
� �ستاند���ها� قابل قبو� ترمينا� ها� 
جهانى به  منظو� به��ر� گير� �� �ين 
بند�   �س��تثنايى جهت ������ بنزين� 
MTBE � گا��ئي��ل � صا���� نفت 
كو��� نفت س��فيد� ميعانا� گا��� 
گا��ئيل� بنزين � .... تعريف ش��د� 

�ست. 
الير�ب��ي � قابلي��ت پهلو�ه��ي 
كش��تي ها� 80 هز�� تن��ي� �يجا� 
تسهيال� س��وخت گير� كشتي ها 
(BUNKERING) با�سا�� شش 
�س��كله موجو� � تجهيز �سكله ها� 
جديد به سيس��تم ها� كنتر� پيشرفته� 

نوس��ا�� � �فز�ي��ش ظرفيت مخا�� 
�خير�� �فز�يش با��ها� با�گير� �� 
 house 32 به 49 عد� � تغيير سيستم
pipe به سيس��تم هيد��ليكي� �فز�يش 
�خير� س��ا�� فر����� ها� نفتى به 
ميز�� 4 ميليو� بش��كه� تغيير سيستم 
�طفا� حريق �� حالت غير �توماتيك به 
سيستم �توماتيك با �� � فو� � مكانيز� 
كر�� همه سيستم ها� كنترلي نيز� �� 

�يگر �هد�� �ين طر� �ست.
* ط���ر� �فز�ي���ش ظرفيت توليد 
� ��تقا� كيفيت بنزين پااليش���گا� 

بند�عبا�
پر��� مذكو� يك��ى �� مهمترين 
طر� هايى �ست كه با �جر�� �� گامى 
موثر �� جهت خو�كفايى كش��و� �� 

توليد بنزين بر��شته مى شو�. 
�ي��ن ط��ر� ش��امل پر��� ها� 
هيد���ن��ى  تصفي��ه  ��ح��د 
نفت گا�(گوگر����يي �� نفت گا�)� 
 �(LNHT) حد تصفيه نفتا� سبك��
��حد Isomerization� ��حد تصفيه 
گا� تر� ب��ا �مين� ��ح��د تصفيه 
�� تر�� ��ح��د با�يافت گوگر�� 
�حد�� 17 �س��تگا� مخز� �ستو�نه �� 
� كر�� �خير� س��ا�� م��و�� نفتى� 
��حد ��نه بن��د� گوگر�� ��حد توليد 
�� ش��يرين �� ��يا� ��حد توليد ��� 
صنعتى� ��حد توليد بر� با �س��تفا�� 
 �� تو�بي��ن گا�� � ��حدها� جانبى
 (يوتيليتى � -Site�O) �س��ت كه �� 
سا� 1386 �غا� � ��حدها� مختلف �� 
به تد�يج �فتتا� � �� �هه فجر �مسا� نيز 

به بهر� بر���� كامل مى �سد.
بر �سا� �ين گز��� هزينه �جر�� 
�ين طر� 11 هز�� � 85 ميليو� �يا� � 

313 ميليو� يو�� �عال� شد� �ست.
* به���ر� ب���ر���� �� 2 طر� �� 

پااليشگا� �صفها� 
پر��� ها� تقطير س��و�� گا� مايع 
� همچنين تصفيه خانه �يس��تگا� پمپا� 
پااليش��گا� �صفها� �� �ه��ه فجر به 

بهر� بر���� مى �سد.
�ح��د�� ��حد تقطي��ر120 هز�� 

بش��كه �� � همچنين �ح��د�� ��حد 
LPG� ضمن تأمين كس��ر� خو��� 
��حدها� بنزين سا��� تثبيت ظرفيت 
پااليشگا� به ميز��360 هز�� بشكه �� 

��� �� به  همر�� خو�هد ��شت.
پر��� تصفيه خانه �يس��تگا� پمپا� 
�ين پااليشگا� نيز به منظو� صرفه جويى 
150 متر مكعب �� ��ساعت � تامين 
�� ش��ر� 18 هز��نفر �� سا� 1395 

�غا� شد� �ست.
* گوگر� ���ي���ى �� نف���ت گا� 

پااليشگا� تبريز
پر��� گوگر����ي��ى �� نفت گا� 
پااليش��گا� تبري��ز يك��ى �يگر �� 
طر� ها� مهمى �س��ت كه به منظو� 
كيفى س��ا�� � كاهش �اليند� ها� 
�يست محيطى �� �س��فند ما� سا� 93 

�غا� شد� �ست.
با �جر�� �ين طر� ����نه 30 هز�� 
بشكه نفت گا� با �ستاند��� يو��4 � 5 

�� پااليشگا� تبريز توليد مى شو�.
* جلوگير� �� تر�� 2000 تانكر 

حمل فر����� 
پر��� �حد�� خط لول��ه �با���/
�هو��/����/تهر�� ب��ه منظو� �نتقا� 
����نه 240 هز�� بشكه فر����� ها� 
نفتى ش��امل بنزين� گا��ئيل � نفت 
س��فيد توليد� پااليشگا� ها� �با���� 
���� � كرمانش��ا� جه��ت مصا�� 
شهرها� مركز� كشو� �� سا� 1389 

�غا� شد.
با �جر�� �ي��ن طر�� �� تر�� حد�قل 
2000 تانكر حم��ل فر����� ها� �� 
���� �� مسير �با��� – �هو�� جلوگير� 

مى شو�.
�ين پر��� �� قالب �� طر� ش��امل 
�حد�� خط لوله جديد �با��� به �هو�� 
به قطر 26 �ين��چ � به طو� تقريبى 135 
كيلومت��ر � �حد�� خ��ط لوله جديد 
���� به �� ب��ه قطر 26 �ينچ � به طو� 
تقريب��ى 290 كيلومتر � با بهر� گير� 
�� 150 نفر نير�� �نسانى �� سا� 1389 
�غا� ش��د� كه �� �هه فجر �مسا� به 

بهر� بر���� مى �سد.
�خرين ط��ر� ها� توس��عه �� 
�� ش��ركت ملى پاالي��ش � پخش 
فر����� ها� نفتى �ي��ر�� �� حالى به 
تحقق مى �سد كه همه فشا�ها� ناشى 
�� تحريم ها� ظالمانه  خا�جى ��كا� 
نظا� مقد� جمهو�� �سالمى �ير�� �� 
نشانه �فته �ست.�ما عملكر� �ين صنعت 
�� ����� جديد نشا� ���� �ست حنا� 
تحريم ها بى �نگ �ست � متخصصا� 
��خلى جهد � جدي��ت خو� �� متوجه 
تحقق �هد�� توسعه �� خو� كر�� �ند 
� �� �ين ��� �� هيچ كوششى فر�گذ�� 
نمى كنند.بى قر��� قلب تپند� صنعت 
پااليش � پخش �ينك ش��اهر� ها� 
�قتصا�� كشو� �� سير�� مى سا�� تا 
�� �ين �هگذ� �فا� � �س��ايش مر�� �� 

تضمين كند.

بهره برداری از  ۲۰طرح پاالیشی به ارزش۳۵ هزار میلیارد ریال 
و۸۶۱ میلیون یورو در چهل سالگی انقالب اسالمی

يز� � خبرنگا� �طالعا�: همايش بين �لمللي شهرها� پايد�� جها� 
� نو��همين �جال� بنيا� جهاني �نر�� �� يز� با حضو� 70 ميهما� 

خا�جي �� 25 كشو� برگز�� شد. 
جعفر �مين مقد� �بيركل كنفر�نس بين �لمللى ش��هرها� پايد�� 
جها� گفت �� �ين همايش �� ���� نز�يك به 70 نفر ��متخصصا� 
جهاني حو�� �نر�� ها� پايد�� � �ساتيد ��نشگا� ها� 25 كشو� جها� 
� همچنين مسئوال� � صاحب نظر�ني �� سر�سر كشو� حضو� ��شتند. 
   �� �ف��ز��:�� �ين ��يد�� بز�� جهاني� ش��هر يز� به عنو�� 

پايتخت ش��هر ها� پايد�� جه��ا� معرفي � همچني��ن �� بهترين 
عملكر� ها� ���يابي شد� �� حو�� �نر�� پايد�� تقدير شد. 

�� ���مه ���� ميزباني �ستا� يز� بر�� برگز��� �جال� بنيا� جهاني 
�نر�� � كنفر�نس بين �لمللي شهر ها� پايد�� جها�� عال�� بر �ينكه 
نا� يز� �� به عنو�� يك برند جهاني مطر� مي كند� باعث جهش ها� 
علمي � بهبو� �ضعيت ش��هر ها � خدمت �ساني به مر�� �ستا� يز� 

خو�هد بو�. 
  �مين مقد� �فز��: �نتقا� تكنولو�� � ��نش س��اختما� س��ا�� 
�� سو� �يگر ش��هرها � همچنين �نتقا� تجربيا� شهر جهاني يز� 
�� �مينه شاخصه ها� توس��عه پايد��� �� جمله ���� ها � مز�يا� 
�نتخا� �ستا� يز� به عنو�� پايتخت جهاني شهر ها� پايد�� �� سا� 

2019 �ست. 
  �� ���مه ����  �� �ين ��يد�� بز�� جهاني� ش��هر يز� به عنو�� 
پايتخت شهر ها� پايد�� جها� معرفي � همچنين �� بهترين طر� ها� 
�يس��ت محيطي � �نر��� �� ش��ركت كنندگا� �� بخش �مين �� 
كشو� �لما�� �� بخش �تش �� كشو� كنيا� �� بخش �� �� كشو� 
هند� �� بخش هو� �� كش��و� �فغانستا� � �� بخش جو�نا� �� كشو� 

�مريكا تقدير شد. 
�بيركل همايش بنيا� جهاني �ن��ر�� معتبرترين مرجع ���يابي 
طر� ها� �يست محيطي �� جها� �ست كه 182 كشو� جها� �� �� 

عضو هستند. 
شهر يز�� �لگويي بي نظير بر�� معرفي به شهرها� پايد�� جها� 
   �بيركل كنفر�نس بين �لمللي شهرها� پايد�� جها� گفت: شهر 
مير�� جهاني يز� مي تو�ند به عنو�� �لگويي بي نظير بر�� شهرها� 

پايد�� به جها� معرفي شو�. 
   �� �ظها� ��شت: نياكا� ما �� شهر يز�� طر�� قنا� � شبكه ها� 
�نتقا� �� بو�� �ند � به �ليل �هميت �� �� شهر يز�� ميز�� سنجش 
حقيقى ��� قطر� بو�� �ست � خوشبختانه �� يز� قنا� هايي �جو� 
���� كه هم �كنو� نيز �� �� ها �ستفا�� مي شو� � �� بين �نها �� قنا� 

حسن �با� � ���� �� فهرست �ثا� جهاني ثبت شد� �ند. 
   �مين مقد� گفت: ني��اكا� ما �� يز� طر�� � مجر� با�گيرهايي 
هستند كه با به كا�گير� �ين با�گيرها با �جو� �قليم خشك � �فتا� 
گر� � سو���� كوچكترين ��� با� �� بر�� �يجا� يك تهويه مطبو� 
به كا� گرفته � با �ستفا�� �� �� نيا� خو� به �نر�� �� �فع مى كر�ند. 
��ضمن يز� صاحب بلندتري��ن با�گير جها� �� با� ��لت �با� 

�ست كه هرساله پذير�� گر�شگر�� �يا�� �ست.
�لفگانگ نيومن �ئيس بنيا� جهاني �نر�� �� �ين همايش گفت: 

�س��تا���ها � ��نش مر�� يز� �� �مين��ة �نر�� بايد به همه جها� 
مخابر� شو�.

�� �فز��: يز� �� شهرها� منحصر به فر� �� �نيا �ست � مي تو�� 
به �نيا بگوييم كه يز� شهر� �ست كه قدمت تا�يخي ���� � شهر� 
�ست كه سالها� سا� تو�نسته با با�گيرها �... بد�� هيچ تكنولو�� �� 
�� �ما� طرحي پيا�� كند � جالب �ست �گر بشو� كل �نيا كه �� �ين 

تكنولو�� �ستفا�� كند.  
�� گفت: �� يز� مي ش��و� با همكا�� � پيش �مينه �� كه �جو� 

���� مشكال� محيط �يستي �� حل كر�. 
نيومن �فز��: �ين �جتماعا� كه بخو�هيم ��� هم جمع بش��ويم � 
��با�� توسعه پايد��همگا� با محيط �يست باشد خيلي مهم �ست كه 
بر�� ��لين با� �� يز� به عنو�� ��لين كنفر�نس �مسا� �جر� مي شو�.  

�� ���مه ���: 25 پر��� �م��ا�� ���يم � بر�� �ينكه بتو�نيم �� �� 
پيش ببريم بايديك لينكي بزنيم بين يز� 2هز�� سا� پيش كه تو�نست 
تكنولو�� با� گير�� ���ئه كند � �� �� لينك كنيم بر�� حل مشكال� 

�يند� كه �� محيط �يست �� كل �نيا �جو� ����. 

نيومن ���مه ���: بايد با �ستا���ها� مهم مر�� �ين منطقه �� �مينة 
مديريت � پايد��� �نر�� �ش��نا شويم. يز� مي تو�ند پايتخت بنيا� 
جهاني �نر��� شو� � �ستا���ها � ��نش مر�� يز� ���مينة �نر�� بايد 
به همه جها� مخابر� شو� � همه �ين موفقيت ها مديو� مر�مي �ست 

كه �� گذشته فكر كر�ند � فكر مي كنند .
همزيستي مسالمت �ميز ��يا� 

�ئيس بنيا� جهاني �نر�� �� بخش �يگر� �� س��خنا� خو� با 
�شا�� به موضو� �ندگي مسالمت �ميز مذ�هب مختلف �� يز�� گفت: 
�ين  يكي �� موضوعاتي �ست كه شهر يز� �� بيش ��پيش �� مركز 
توجها� قر�� مي �هد� چر�كه ���ماني كه ���پا ��گير جنگ ها� 
مذهبي � صليبي بو� �� يز� ��يا� مختلف با يكديگر همزيس��تي 

مسالمت �ميز� ��شتند � �ين �مر بسيا� مهم �ست. 
نيومن �ضافه كر�: �� �قتي كه به �ير�� سفر كر�� همو��� سفير �ير�� 
�� كش��و�ها� مختلف بو�� � �� �يژگي ها� خو� � شاخص شما 
مر�ما� بر�� �يگر ملت ها گفته ��. �ير�ني ها با�� هايشا� با يكديگر ��تبا� 

برقر�� مي كنند نه با �ها� هايشا� � �� ها مر�ماني نوعد�ست هستند. 
�� گفت: موضو� پايد��� �نر�� نيا� �مر�� همه �نيا �ست � �� 
�ين �مينه بايد بيش  �� پيش تال� كر�. �� ظرفيت گر�شگر� هم 
مي تو�� �� پيشبر� �هد�� � برنامه ها� پايد��� �نر�� �ستفا�� كر�. 

�� گفت: �� �ين مر�سم �� شهر جايز� �يژ� شهر پايد�� �� ��يافت 
كر�ند كه يكي شهر يز� �ست به علت قدمت تا�يخي � بحث هايي 
كه مطر� شد � �يگر� شهر� �� فنال ند به علت پايد��� � �ستفا�� 
�� تكنولو�� جديد � �ين �تفا� خو� باعث مي ش��و� �ين �� شهر 
تكنولو�� قديم � جديد �� باهم لينك كنند � �� �يند� همه جها� �� 

�� �� جهت حل مشكال� �يست محيطي �ستفا�� كند. 
نيومن �� پايا� گفت: بني��ا� جهاني �نر�� به عنو�� بز�گترين 
مرجع ���يابي � حمايت كنند� �� طر� ها� محيط �يس��تي به �يژ� 
�نر�� �ست كه �� 35 سا� پيش فعاليت خو� �� �غا� كر�� �ست � 

182 كشو� جها� عضو �سمي �ين بنيا� هستند. 
�لگو� صلح � ��ستي  

محمد علي طالبي �ستاند�� يز� با تأكيد بر �ينكه عامل �صلي �� ثبت 
جهاني يز� منابع �نساني بو�� گفت: �ين شهر مي تو�ند �لگو� مناسبي 
�� حو�� صلح � ��ستي بر�� شهرها� جها� باشد. �� �فز��: تبلو� 
ثبت مير�� جهاني �� �� بسيا�� �� فعاليت ها � حركت هايي كه بعد 
�� �ين �تفا� �� ش��هر يز� ��� ��� مي بينيم � �� �ين همايش هم به 

�� �شا�� هايي شد. 
�� ���مه ���: مهمترين �يژگي يز� كه تو�نست �ين شهر �� به عنو�� 
ش��هر جهاني معرفي كند كه عاملي �صلي �� پايد��� شهر يز� هم 

هست به منابع �نساني �� بر مي گر��. 
�ستاند�� يز��فز��: سرمايه �جتماعي تو�نست �ين شهر �� با مؤلفه ها� 
شهرس��ا��� معما�� � علم � فنا��� بسا�� � �ين سرمايه �جتماعي 
تا به �مر�� هم تد��� پيد� كر�� �س��ت. طالبي ���م��ه ���: �� تما� 
�ما�ها � بر�سي ها� پژ�هشي� سرمايه �جتماعي يز� يكي �� بهترين 
سرمايه ها� �جتماعي �� كشو� بو�� � ما تاثير �ين سرمايه �جتماعي �� 

عال�� بر بحث �قتصا�� �� بحث �منيت �ين شهر هم مي بينيم. 
�� گفت: شهر يز� �� �يربا� يكي �� �من ترين شهرها� �ير�� بو�� 
� تا به �مر�� يكي �� بهترين مؤلفه ها� �منيتي �� كل كشو� �� به خو� 

�ختصا� ���� �ست. 
طالبي گفت: مش��خصه شهر يز� كه نش��أ� گرفته �� همزيستي 
مسالمت �ميز مذ�هب مختلف بو��� مي تو�ند �ستعد�� � ظرفيت �� �� ��شته 
باش��د كه عال�� بر معرفي بهترين پايتخت بر�� شهرها� پايد�� جها� 
باشد� بهترين پايگا� بر�� ��سا� صلح � ��ستي به جهانيا� معرفي شو�. 

�� ���مه ���: شهر يز� �مر�� هم �� بحث علم سر�مد كشو� �ست 
� 25 سا� پياپي �ين �ستا� صد�نشين كنكو� �� كشو� �ست � يكي 
�� �ستا� هايي به حسا� مي �يد كه باالترين ��صد ��نشجو با مر�كز 

علمي � ��نشگاهي �� به خو� �ختصا� ����  �ست. 
ظرفيت يز� �� حو�� جهاني

�� به �فتتا� �فتر منطقه �� يونسكو �� �ستا� يز� به عنو�� نخستين 
�فتر منطقه �� يونسكو �� �ير�� �شا�� كر� � �فز��: �ين �قد�� نشا� �هند� 
ظرفيت ها� بسيا� بااليي �س��ت كه يز� �� حو�� جهاني ���� � قطعا 
 مي تو�ند عامل خوبي بر�� معرفي � ��تبا� بيشتر يز� با شهرها� جهاني
 باشد. غالمعلي سفيد �ئيس شو��� �سالمي شهر يز�نيز با �شا�� به ضر��� 
�ستفا�� �� ��نش بومي بر�� �سيد� به پايد��� بيش �� پيش گفت: �سيد� 

به پايد��� بيش �� پيش ��لويت �صلي مديريت شهر� يز� �ست. 
�� با بيا� �ين كه �� ما� جا�� �فتر ملي يونس��كو �� �ين شهر 
�غا� به كا� كر�� �س��ت� �فز��: �� ت��د��� برگز��� كا�گا� 

بين �لمللي خشت خا� هستيم. 
�� تشويق بر�� ساخت ساختما� ها� سبز� �لز�� به ساخت � سا�ها� 
تنها با گل � خشت� �يجا� تشكل ها� غير��لتي به منظو� حمايت �� 
پايد��� شهر�� تال� بر�� �ستفا�� بهينه �� با�يافت شهر�� �ستفا�� 
�� پسا� بر�� فضا� سبز� �مو�� شهر�ند� �� حو�� محيط �يست 
� �ستفا�� �� ماشين ها� برقي �� جمله �قد�ما� �نجا� شد� بر�� �سيد� 

به پايد��� بيش �� پيش �� مديريت شهر� يز� �ست. 
�� �� ���مه گفت: ���� به بحث �مو�� شهر�ند� بر�� جد�يي 
�باله ها� شهر�� توجه بر�� �ستفا�� �� �نر�� خو�شيد�� �ستفا�� �� 
فضا� س��بز عمومي � كم �بخو��� �� �يگر �قد�ما� �نجا� شد� � �� 
�ستو� كا� شهر���� يز� �� حو�� پايد��� �نر�� �� �ين �يا� �ست. 
س��فيد با �شا�� به ضر��� �س��تفا�� �� ظرفيت ها� بومي بر�� 
پايد��� �� حو�� ها� مختلف شهر�� �فز��: �ميد���� برگز��� چنين 
كنفر�نس هايي بتو�ند �� طو� كه بايد � شايد يز� �� بر�� �سيد� به 

�هد�� عالي كمك كند. 
�� �� پايا� �سيد� به پايد��� بيش �� پيش �� حو�� �نر�� �� 
يكي �� ��لويت ها� �جر�يي �� مديريت شهر� يز� ��نست � گفت: 
يز� �� �يربا� تاكنو� بحث �ستفا�� بهينه �� ظرفيت ها� �يست محيطي 

�� �� فرهنگ خو� ��شته �ست. 

يزد پايتخت شهرهای پایدار جهان شد
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تو�نمند� ��خلى ��صنعت پااليش 
� پخش فر����� ها� نفتى تحريم �� 

كم �ثر كر�� �ست
* * *

بلو� صنعت نفت �ير�� �� برهه �� 
نمو� يافت كه �نتفا� بر��شت �� ميا�ين 
هيد��كربو�� كشو� به خلق ���� 
�قتصا�� خالص مبد� ش��د � �ين مهم 
تنها �قتى �نگ تحقق به خو� گرفت 
كه صنعت پاالي��ش نفت � فر������ 
�� پيكر� صنايع كشو�جايگاهى �يژ� 

پيد� كر�.
نفت ما�� �� ب��و� كه �� �� �نو�� � 
�قسا� مشتقا� بدست مى �مد � �� �ين 
�هگذ�� صنعت نفت �ير�� مى تو�نست 
به ��حتى �� ��� خا� فر�شى بگريز� � 
���� �فز��� چندين بر�بر� خلق كند.

با همين ��يك��ر� صنعت پااليش 
نفت � �نتقا� � تو�يع � صا���� با همه 
�نچه �� تو�� ��شت تال� كر� مولفه 
توس��عه �� �� ��� �قد�ما� خو� قر�� 
�هد � �ين نعمت خد����� كشو� �� به 

ثر�� تبديل كند.
�� سا� ها� پس �� پير��� �نقال� 
شكوهمند �س��المى� صنعت پااليش � 
پخش فر����� ها� نفتى هويتى قو�� 
يافته پيد� كر� ت��ا مديريت �ين بخش 
�� صنعت نفت��هد�� ترس��يم شد� �� 

ممكن سا��.
بر �ين �س��ا� شركت ملي پااليش 
� پخش فر����� ه��ا� نفتي �ير�� �� 
�س��فندما� س��ا�1370 بر�سا� �صل 
تفكي��ك فعاليت ه��ا� باال�س��تي 
(�كتش��ا� � توليد نفت خا� � گا�) 
�� پايين �س��تي (�نتق��ا� نفت خا� � 
فر������ پااليش� صا����� ������ 
� تو�ي��ع فر����� ه��ا� نفتي) �� 
����� نفت تاس��يس � فعاليت ها� 

�سمي �� �� سا� 1371 �غا� شد.
�ين شركت به عنو�� يكي �� چها� 
شركت �صلي ����� نفت� ��هبر� � 
نظا�� بر فعاليت  ش��ركت ها� فرعي 
شامل شركت ملي پخش فر����� ها� 
نفتي �ير��� ش��ركت خط��و� لوله � 
مخابر�� نفت �ير��� شركت پااليش 
نفت �با���� شركت پااليش نفت �ما� 
خميني(��) ش��ا�ند ����� شركت 
ملي مهندسي � س��اختما� نفت �ير�� 
� شركت توس��عه صنايع پااليش �� 
برعهد� گرفت. مأمو�يت ها� شركت 
ملي پااليش � پخش به سه نظا� توليد� 
�نتقا� � تو�يع (به عن��و�� حلقه ها� 
�نجير� ���� فعاليت ها� پائين �ستي) 
تقسيم شد. عال�� بر سه نظا� �كر شد�� 
مس��ئوليت ���ئه خدما� مهندس��ي � 
مخابر�� به شركتها� �نجير� تامين نيز 

بر عهد� �ين شركت گذ�شته شد.
�ينك با گذشت چهل سا� �� پير��� 
�نقال� شكوهمند �سالمى �ير��� صنعت 
پااليش � پخش كشو� به �تكا تو�� � 
ظرفيت ها� ��خلى� توسعه �پيشرفت 

خ��و� �� مرهو� مديري��ت تو�نمند � 
خالقانه �� �ست كه �� سا� ها� �خير 
نگا� به چشم �ند��ها� �يند� �� مدنظر 

قر�� ���� �ست.
نگاهى به عملك��ر� � برنامه ها� �� 
�ست �جر� �ين ش��ركت بيانگر �ين نكته 
�ست كه صنعت پااليش نفت كشو� هرگز 
مرعو� �قد�ما� تحريمى نشد� �ست.    

هم �ين��ك �� �س��تانه چهلمين 
س��الر�� پير��� �نقال� �س��المى 
بيش �� 20 طر� ش��ركت ملى پااليش 
� پخش فر����� ه��ا� نفتى �ير�� با 
���� تقريبى 35 هز�� ميليا�� �يا� � 
861 ميليو� ي��و�� ��يو� �هللا �هه فجر 

�مسا� به بهر� بر���� مى �سد.
طر� �فز�ي��ش ظرفيت توليد � ��تقا� 
كيفي��ت بنزين پااليش��گا� بند�عبا�� 
گوگر� ���يى �� نفت گا� پااليشگا� تبريز� 
تامين �� مصرفى مو�� نيا� پااليش��گا� 
�با��� �� ���خانه بهمنشير � همچنين طر� 
ساماندهى بند� صا���تى ماهشهر بخشى �� 
مهمترين طر� ها� �ما�� بهر� بر���� �� 

�هه فجر �مسا� �ست.
�� �يگ��ر ط��ر� ه��ا� �م��ا�� 
بهر� ب��ر���� � مهم �ين ش��ركت �� 
�هه فجر مى ت��و�� به �حد�� خط لوله 
20 �ينچ نايين/كاش��ا�/�� � �حد�� 
خط لوله �با��� /�هو��/����/تهر�� � 
پر��� تقطير سو� � گا� مايع پااليشگا� 

�صفها� �شا�� كر�.
�� �ين گز��� به جزئيا� برخى �� 
�ين طر� ها �شا�� شد� �ست كه بر�سى 

جز� به جز� �� خالى �� لطف نيست:

* به���ر� ب���ر���� �� فا� س���و� 
پااليشگا� ستا�� خليج فا��

با بهر� بر���� �� فا� سو� پااليشگا� 
س��تا�� خليج فا��� 12 ميليو� ليتر به 
ميز�� توليد�� بنزين يو��5 كش��و� 

�فز��� مى شو�.  
�� �يگر �ستا���ها� بهر� بر���� 
�� �ين پر��� مهم � �س��تر�تژيك �ين 
طر� مى تو�� ب��ه �فز�يش 1,1 ميليو� 
ليتر نفت سفيد� 4 ميليو� ليتر نفت گا� 

� 840 متر مكعب گا� مايع �شا�� كر�.
* �حد�� خط لوله 20 �ينچ نايين/

كاشا�/��
پر��� �حد�� خط لول��ه 20 �ينچ 
نايين/كاش��ا�/�� به منظو� توسعه 
400 كيلومت��ر� خط��و� لوله �نتقا� 
فر����� ها� نفتى با بهر� گير� �� 400 
نير�� �نسانى �� سا� 1391 شر�� شد.

�فز�يش ظرفيت �نتقا� فر����� ها� 
نفتى به ميز��150 هز�� بش��كه �� ��� 
به قطر 20 �ينچ � به طو� 430 كيلومتر 
به منظو� �نتقا� فر����� ها� توليد� 
پااليشگا� ها� نفت بند�عبا�� ستا�� 
خليج فا�� � فر����� ها� �����تى به 
ميز�� 200 هز�� بشكه �� هر ��� كا�� 
به تهر��  � ش��هرها� مسير � مناطق 
شمالى كشو� �� مهمترين �ستا���ها� 

�ين طر� �ست.
* �فز�يش 40 ميليو� تنى ظرفيت 

صا���تى - بند�� كشو�
ط��ر� س��اماندهى بند�صا���تى 
ماهش��هر يكى �� مهمترين طر� هايى 
�س��ت كه �� �هه فجر به بهر� بر���� 

مى �سد.
�ين طر� به منظو� �فز�يش 40ميليو� 
تنى ظرفيت صا���تى بند�� كش��و� 
تعريف � �� س��ا� 1386 با بهر� گير� 
�� 600 نير�� �نسانى �غا� به كا� كر�.

پر��� يا� ش��د� با هد� با�سا�� 
� نوسا�� تأسيس��ا� موجو� �� بند� 
صا���تى ماهشهر��  چا�چو�   ضو�بط 
� �ستاند���ها� قابل قبو� ترمينا� ها� 
جهانى به  منظو� به��ر� گير� �� �ين 
بند�   �س��تثنايى جهت ������ بنزين� 
MTBE � گا��ئي��ل � صا���� نفت 
كو��� نفت س��فيد� ميعانا� گا��� 
گا��ئيل� بنزين � .... تعريف ش��د� 

�ست. 
الير�ب��ي � قابلي��ت پهلو�ه��ي 
كش��تي ها� 80 هز�� تن��ي� �يجا� 
تسهيال� س��وخت گير� كشتي ها 
(BUNKERING) با�سا�� شش 
�س��كله موجو� � تجهيز �سكله ها� 
جديد به سيس��تم ها� كنتر� پيشرفته� 

نوس��ا�� � �فز�ي��ش ظرفيت مخا�� 
�خير�� �فز�يش با��ها� با�گير� �� 
 house 32 به 49 عد� � تغيير سيستم
pipe به سيس��تم هيد��ليكي� �فز�يش 
�خير� س��ا�� فر����� ها� نفتى به 
ميز�� 4 ميليو� بش��كه� تغيير سيستم 
�طفا� حريق �� حالت غير �توماتيك به 
سيستم �توماتيك با �� � فو� � مكانيز� 
كر�� همه سيستم ها� كنترلي نيز� �� 

�يگر �هد�� �ين طر� �ست.
* ط���ر� �فز�ي���ش ظرفيت توليد 
� ��تقا� كيفيت بنزين پااليش���گا� 

بند�عبا�
پر��� مذكو� يك��ى �� مهمترين 
طر� هايى �ست كه با �جر�� �� گامى 
موثر �� جهت خو�كفايى كش��و� �� 

توليد بنزين بر��شته مى شو�. 
�ي��ن ط��ر� ش��امل پر��� ها� 
هيد���ن��ى  تصفي��ه  ��ح��د 
نفت گا�(گوگر����يي �� نفت گا�)� 
 �(LNHT) حد تصفيه نفتا� سبك��
��حد Isomerization� ��حد تصفيه 
گا� تر� ب��ا �مين� ��ح��د تصفيه 
�� تر�� ��ح��د با�يافت گوگر�� 
�حد�� 17 �س��تگا� مخز� �ستو�نه �� 
� كر�� �خير� س��ا�� م��و�� نفتى� 
��حد ��نه بن��د� گوگر�� ��حد توليد 
�� ش��يرين �� ��يا� ��حد توليد ��� 
صنعتى� ��حد توليد بر� با �س��تفا�� 
 �� تو�بي��ن گا�� � ��حدها� جانبى
 (يوتيليتى � -Site�O) �س��ت كه �� 
سا� 1386 �غا� � ��حدها� مختلف �� 
به تد�يج �فتتا� � �� �هه فجر �مسا� نيز 

به بهر� بر���� كامل مى �سد.
بر �سا� �ين گز��� هزينه �جر�� 
�ين طر� 11 هز�� � 85 ميليو� �يا� � 

313 ميليو� يو�� �عال� شد� �ست.
* به���ر� ب���ر���� �� 2 طر� �� 

پااليشگا� �صفها� 
پر��� ها� تقطير س��و�� گا� مايع 
� همچنين تصفيه خانه �يس��تگا� پمپا� 
پااليش��گا� �صفها� �� �ه��ه فجر به 

بهر� بر���� مى �سد.
�ح��د�� ��حد تقطي��ر120 هز�� 

بش��كه �� � همچنين �ح��د�� ��حد 
LPG� ضمن تأمين كس��ر� خو��� 
��حدها� بنزين سا��� تثبيت ظرفيت 
پااليشگا� به ميز��360 هز�� بشكه �� 

��� �� به  همر�� خو�هد ��شت.
پر��� تصفيه خانه �يس��تگا� پمپا� 
�ين پااليشگا� نيز به منظو� صرفه جويى 
150 متر مكعب �� ��ساعت � تامين 
�� ش��ر� 18 هز��نفر �� سا� 1395 

�غا� شد� �ست.
* گوگر� ���ي���ى �� نف���ت گا� 

پااليشگا� تبريز
پر��� گوگر����ي��ى �� نفت گا� 
پااليش��گا� تبري��ز يك��ى �يگر �� 
طر� ها� مهمى �س��ت كه به منظو� 
كيفى س��ا�� � كاهش �اليند� ها� 
�يست محيطى �� �س��فند ما� سا� 93 

�غا� شد� �ست.
با �جر�� �ين طر� ����نه 30 هز�� 
بشكه نفت گا� با �ستاند��� يو��4 � 5 

�� پااليشگا� تبريز توليد مى شو�.
* جلوگير� �� تر�� 2000 تانكر 

حمل فر����� 
پر��� �حد�� خط لول��ه �با���/
�هو��/����/تهر�� ب��ه منظو� �نتقا� 
����نه 240 هز�� بشكه فر����� ها� 
نفتى ش��امل بنزين� گا��ئيل � نفت 
س��فيد توليد� پااليشگا� ها� �با���� 
���� � كرمانش��ا� جه��ت مصا�� 
شهرها� مركز� كشو� �� سا� 1389 

�غا� شد.
با �جر�� �ي��ن طر�� �� تر�� حد�قل 
2000 تانكر حم��ل فر����� ها� �� 
���� �� مسير �با��� – �هو�� جلوگير� 

مى شو�.
�ين پر��� �� قالب �� طر� ش��امل 
�حد�� خط لوله جديد �با��� به �هو�� 
به قطر 26 �ين��چ � به طو� تقريبى 135 
كيلومت��ر � �حد�� خ��ط لوله جديد 
���� به �� ب��ه قطر 26 �ينچ � به طو� 
تقريب��ى 290 كيلومتر � با بهر� گير� 
�� 150 نفر نير�� �نسانى �� سا� 1389 
�غا� ش��د� كه �� �هه فجر �مسا� به 

بهر� بر���� مى �سد.
�خرين ط��ر� ها� توس��عه �� 
�� ش��ركت ملى پاالي��ش � پخش 
فر����� ها� نفتى �ي��ر�� �� حالى به 
تحقق مى �سد كه همه فشا�ها� ناشى 
�� تحريم ها� ظالمانه  خا�جى ��كا� 
نظا� مقد� جمهو�� �سالمى �ير�� �� 
نشانه �فته �ست.�ما عملكر� �ين صنعت 
�� ����� جديد نشا� ���� �ست حنا� 
تحريم ها بى �نگ �ست � متخصصا� 
��خلى جهد � جدي��ت خو� �� متوجه 
تحقق �هد�� توسعه �� خو� كر�� �ند 
� �� �ين ��� �� هيچ كوششى فر�گذ�� 
نمى كنند.بى قر��� قلب تپند� صنعت 
پااليش � پخش �ينك ش��اهر� ها� 
�قتصا�� كشو� �� سير�� مى سا�� تا 
�� �ين �هگذ� �فا� � �س��ايش مر�� �� 

تضمين كند.

بهره برداری از  ۲۰طرح پاالیشی به ارزش۳۵ هزار میلیارد ریال 
و۸۶۱ میلیون یورو در چهل سالگی انقالب اسالمی

يز� � خبرنگا� �طالعا�: همايش بين �لمللي شهرها� پايد�� جها� 
� نو��همين �جال� بنيا� جهاني �نر�� �� يز� با حضو� 70 ميهما� 

خا�جي �� 25 كشو� برگز�� شد. 
جعفر �مين مقد� �بيركل كنفر�نس بين �لمللى ش��هرها� پايد�� 
جها� گفت �� �ين همايش �� ���� نز�يك به 70 نفر ��متخصصا� 
جهاني حو�� �نر�� ها� پايد�� � �ساتيد ��نشگا� ها� 25 كشو� جها� 
� همچنين مسئوال� � صاحب نظر�ني �� سر�سر كشو� حضو� ��شتند. 
   �� �ف��ز��:�� �ين ��يد�� بز�� جهاني� ش��هر يز� به عنو�� 

پايتخت ش��هر ها� پايد�� جه��ا� معرفي � همچني��ن �� بهترين 
عملكر� ها� ���يابي شد� �� حو�� �نر�� پايد�� تقدير شد. 

�� ���مه ���� ميزباني �ستا� يز� بر�� برگز��� �جال� بنيا� جهاني 
�نر�� � كنفر�نس بين �لمللي شهر ها� پايد�� جها�� عال�� بر �ينكه 
نا� يز� �� به عنو�� يك برند جهاني مطر� مي كند� باعث جهش ها� 
علمي � بهبو� �ضعيت ش��هر ها � خدمت �ساني به مر�� �ستا� يز� 

خو�هد بو�. 
  �مين مقد� �فز��: �نتقا� تكنولو�� � ��نش س��اختما� س��ا�� 
�� سو� �يگر ش��هرها � همچنين �نتقا� تجربيا� شهر جهاني يز� 
�� �مينه شاخصه ها� توس��عه پايد��� �� جمله ���� ها � مز�يا� 
�نتخا� �ستا� يز� به عنو�� پايتخت جهاني شهر ها� پايد�� �� سا� 

2019 �ست. 
  �� ���مه ����  �� �ين ��يد�� بز�� جهاني� ش��هر يز� به عنو�� 
پايتخت شهر ها� پايد�� جها� معرفي � همچنين �� بهترين طر� ها� 
�يس��ت محيطي � �نر��� �� ش��ركت كنندگا� �� بخش �مين �� 
كشو� �لما�� �� بخش �تش �� كشو� كنيا� �� بخش �� �� كشو� 
هند� �� بخش هو� �� كش��و� �فغانستا� � �� بخش جو�نا� �� كشو� 

�مريكا تقدير شد. 
�بيركل همايش بنيا� جهاني �ن��ر�� معتبرترين مرجع ���يابي 
طر� ها� �يست محيطي �� جها� �ست كه 182 كشو� جها� �� �� 

عضو هستند. 
شهر يز�� �لگويي بي نظير بر�� معرفي به شهرها� پايد�� جها� 
   �بيركل كنفر�نس بين �لمللي شهرها� پايد�� جها� گفت: شهر 
مير�� جهاني يز� مي تو�ند به عنو�� �لگويي بي نظير بر�� شهرها� 

پايد�� به جها� معرفي شو�. 
   �� �ظها� ��شت: نياكا� ما �� شهر يز�� طر�� قنا� � شبكه ها� 
�نتقا� �� بو�� �ند � به �ليل �هميت �� �� شهر يز�� ميز�� سنجش 
حقيقى ��� قطر� بو�� �ست � خوشبختانه �� يز� قنا� هايي �جو� 
���� كه هم �كنو� نيز �� �� ها �ستفا�� مي شو� � �� بين �نها �� قنا� 

حسن �با� � ���� �� فهرست �ثا� جهاني ثبت شد� �ند. 
   �مين مقد� گفت: ني��اكا� ما �� يز� طر�� � مجر� با�گيرهايي 
هستند كه با به كا�گير� �ين با�گيرها با �جو� �قليم خشك � �فتا� 
گر� � سو���� كوچكترين ��� با� �� بر�� �يجا� يك تهويه مطبو� 
به كا� گرفته � با �ستفا�� �� �� نيا� خو� به �نر�� �� �فع مى كر�ند. 
��ضمن يز� صاحب بلندتري��ن با�گير جها� �� با� ��لت �با� 

�ست كه هرساله پذير�� گر�شگر�� �يا�� �ست.
�لفگانگ نيومن �ئيس بنيا� جهاني �نر�� �� �ين همايش گفت: 

�س��تا���ها � ��نش مر�� يز� �� �مين��ة �نر�� بايد به همه جها� 
مخابر� شو�.

�� �فز��: يز� �� شهرها� منحصر به فر� �� �نيا �ست � مي تو�� 
به �نيا بگوييم كه يز� شهر� �ست كه قدمت تا�يخي ���� � شهر� 
�ست كه سالها� سا� تو�نسته با با�گيرها �... بد�� هيچ تكنولو�� �� 
�� �ما� طرحي پيا�� كند � جالب �ست �گر بشو� كل �نيا كه �� �ين 

تكنولو�� �ستفا�� كند.  
�� گفت: �� يز� مي ش��و� با همكا�� � پيش �مينه �� كه �جو� 

���� مشكال� محيط �يستي �� حل كر�. 
نيومن �فز��: �ين �جتماعا� كه بخو�هيم ��� هم جمع بش��ويم � 
��با�� توسعه پايد��همگا� با محيط �يست باشد خيلي مهم �ست كه 
بر�� ��لين با� �� يز� به عنو�� ��لين كنفر�نس �مسا� �جر� مي شو�.  

�� ���مه ���: 25 پر��� �م��ا�� ���يم � بر�� �ينكه بتو�نيم �� �� 
پيش ببريم بايديك لينكي بزنيم بين يز� 2هز�� سا� پيش كه تو�نست 
تكنولو�� با� گير�� ���ئه كند � �� �� لينك كنيم بر�� حل مشكال� 

�يند� كه �� محيط �يست �� كل �نيا �جو� ����. 

نيومن ���مه ���: بايد با �ستا���ها� مهم مر�� �ين منطقه �� �مينة 
مديريت � پايد��� �نر�� �ش��نا شويم. يز� مي تو�ند پايتخت بنيا� 
جهاني �نر��� شو� � �ستا���ها � ��نش مر�� يز� ���مينة �نر�� بايد 
به همه جها� مخابر� شو� � همه �ين موفقيت ها مديو� مر�مي �ست 

كه �� گذشته فكر كر�ند � فكر مي كنند .
همزيستي مسالمت �ميز ��يا� 

�ئيس بنيا� جهاني �نر�� �� بخش �يگر� �� س��خنا� خو� با 
�شا�� به موضو� �ندگي مسالمت �ميز مذ�هب مختلف �� يز�� گفت: 
�ين  يكي �� موضوعاتي �ست كه شهر يز� �� بيش ��پيش �� مركز 
توجها� قر�� مي �هد� چر�كه ���ماني كه ���پا ��گير جنگ ها� 
مذهبي � صليبي بو� �� يز� ��يا� مختلف با يكديگر همزيس��تي 

مسالمت �ميز� ��شتند � �ين �مر بسيا� مهم �ست. 
نيومن �ضافه كر�: �� �قتي كه به �ير�� سفر كر�� همو��� سفير �ير�� 
�� كش��و�ها� مختلف بو�� � �� �يژگي ها� خو� � شاخص شما 
مر�ما� بر�� �يگر ملت ها گفته ��. �ير�ني ها با�� هايشا� با يكديگر ��تبا� 

برقر�� مي كنند نه با �ها� هايشا� � �� ها مر�ماني نوعد�ست هستند. 
�� گفت: موضو� پايد��� �نر�� نيا� �مر�� همه �نيا �ست � �� 
�ين �مينه بايد بيش  �� پيش تال� كر�. �� ظرفيت گر�شگر� هم 
مي تو�� �� پيشبر� �هد�� � برنامه ها� پايد��� �نر�� �ستفا�� كر�. 

�� گفت: �� �ين مر�سم �� شهر جايز� �يژ� شهر پايد�� �� ��يافت 
كر�ند كه يكي شهر يز� �ست به علت قدمت تا�يخي � بحث هايي 
كه مطر� شد � �يگر� شهر� �� فنال ند به علت پايد��� � �ستفا�� 
�� تكنولو�� جديد � �ين �تفا� خو� باعث مي ش��و� �ين �� شهر 
تكنولو�� قديم � جديد �� باهم لينك كنند � �� �يند� همه جها� �� 

�� �� جهت حل مشكال� �يست محيطي �ستفا�� كند. 
نيومن �� پايا� گفت: بني��ا� جهاني �نر�� به عنو�� بز�گترين 
مرجع ���يابي � حمايت كنند� �� طر� ها� محيط �يس��تي به �يژ� 
�نر�� �ست كه �� 35 سا� پيش فعاليت خو� �� �غا� كر�� �ست � 

182 كشو� جها� عضو �سمي �ين بنيا� هستند. 
�لگو� صلح � ��ستي  

محمد علي طالبي �ستاند�� يز� با تأكيد بر �ينكه عامل �صلي �� ثبت 
جهاني يز� منابع �نساني بو�� گفت: �ين شهر مي تو�ند �لگو� مناسبي 
�� حو�� صلح � ��ستي بر�� شهرها� جها� باشد. �� �فز��: تبلو� 
ثبت مير�� جهاني �� �� بسيا�� �� فعاليت ها � حركت هايي كه بعد 
�� �ين �تفا� �� ش��هر يز� ��� ��� مي بينيم � �� �ين همايش هم به 

�� �شا�� هايي شد. 
�� ���مه ���: مهمترين �يژگي يز� كه تو�نست �ين شهر �� به عنو�� 
ش��هر جهاني معرفي كند كه عاملي �صلي �� پايد��� شهر يز� هم 

هست به منابع �نساني �� بر مي گر��. 
�ستاند�� يز��فز��: سرمايه �جتماعي تو�نست �ين شهر �� با مؤلفه ها� 
شهرس��ا��� معما�� � علم � فنا��� بسا�� � �ين سرمايه �جتماعي 
تا به �مر�� هم تد��� پيد� كر�� �س��ت. طالبي ���م��ه ���: �� تما� 
�ما�ها � بر�سي ها� پژ�هشي� سرمايه �جتماعي يز� يكي �� بهترين 
سرمايه ها� �جتماعي �� كشو� بو�� � ما تاثير �ين سرمايه �جتماعي �� 

عال�� بر بحث �قتصا�� �� بحث �منيت �ين شهر هم مي بينيم. 
�� گفت: شهر يز� �� �يربا� يكي �� �من ترين شهرها� �ير�� بو�� 
� تا به �مر�� يكي �� بهترين مؤلفه ها� �منيتي �� كل كشو� �� به خو� 

�ختصا� ���� �ست. 
طالبي گفت: مش��خصه شهر يز� كه نش��أ� گرفته �� همزيستي 
مسالمت �ميز مذ�هب مختلف بو��� مي تو�ند �ستعد�� � ظرفيت �� �� ��شته 
باش��د كه عال�� بر معرفي بهترين پايتخت بر�� شهرها� پايد�� جها� 
باشد� بهترين پايگا� بر�� ��سا� صلح � ��ستي به جهانيا� معرفي شو�. 

�� ���مه ���: شهر يز� �مر�� هم �� بحث علم سر�مد كشو� �ست 
� 25 سا� پياپي �ين �ستا� صد�نشين كنكو� �� كشو� �ست � يكي 
�� �ستا� هايي به حسا� مي �يد كه باالترين ��صد ��نشجو با مر�كز 

علمي � ��نشگاهي �� به خو� �ختصا� ����  �ست. 
ظرفيت يز� �� حو�� جهاني

�� به �فتتا� �فتر منطقه �� يونسكو �� �ستا� يز� به عنو�� نخستين 
�فتر منطقه �� يونسكو �� �ير�� �شا�� كر� � �فز��: �ين �قد�� نشا� �هند� 
ظرفيت ها� بسيا� بااليي �س��ت كه يز� �� حو�� جهاني ���� � قطعا 
 مي تو�ند عامل خوبي بر�� معرفي � ��تبا� بيشتر يز� با شهرها� جهاني
 باشد. غالمعلي سفيد �ئيس شو��� �سالمي شهر يز�نيز با �شا�� به ضر��� 
�ستفا�� �� ��نش بومي بر�� �سيد� به پايد��� بيش �� پيش گفت: �سيد� 

به پايد��� بيش �� پيش ��لويت �صلي مديريت شهر� يز� �ست. 
�� با بيا� �ين كه �� ما� جا�� �فتر ملي يونس��كو �� �ين شهر 
�غا� به كا� كر�� �س��ت� �فز��: �� ت��د��� برگز��� كا�گا� 

بين �لمللي خشت خا� هستيم. 
�� تشويق بر�� ساخت ساختما� ها� سبز� �لز�� به ساخت � سا�ها� 
تنها با گل � خشت� �يجا� تشكل ها� غير��لتي به منظو� حمايت �� 
پايد��� شهر�� تال� بر�� �ستفا�� بهينه �� با�يافت شهر�� �ستفا�� 
�� پسا� بر�� فضا� سبز� �مو�� شهر�ند� �� حو�� محيط �يست 
� �ستفا�� �� ماشين ها� برقي �� جمله �قد�ما� �نجا� شد� بر�� �سيد� 

به پايد��� بيش �� پيش �� مديريت شهر� يز� �ست. 
�� �� ���مه گفت: ���� به بحث �مو�� شهر�ند� بر�� جد�يي 
�باله ها� شهر�� توجه بر�� �ستفا�� �� �نر�� خو�شيد�� �ستفا�� �� 
فضا� س��بز عمومي � كم �بخو��� �� �يگر �قد�ما� �نجا� شد� � �� 
�ستو� كا� شهر���� يز� �� حو�� پايد��� �نر�� �� �ين �يا� �ست. 
س��فيد با �شا�� به ضر��� �س��تفا�� �� ظرفيت ها� بومي بر�� 
پايد��� �� حو�� ها� مختلف شهر�� �فز��: �ميد���� برگز��� چنين 
كنفر�نس هايي بتو�ند �� طو� كه بايد � شايد يز� �� بر�� �سيد� به 

�هد�� عالي كمك كند. 
�� �� پايا� �سيد� به پايد��� بيش �� پيش �� حو�� �نر�� �� 
يكي �� ��لويت ها� �جر�يي �� مديريت شهر� يز� ��نست � گفت: 
يز� �� �يربا� تاكنو� بحث �ستفا�� بهينه �� ظرفيت ها� �يست محيطي 

�� �� فرهنگ خو� ��شته �ست. 

يزد پايتخت شهرهای پایدار جهان شد



بيش �� 300 عنو�� برنامه ���شي� 
فرهنگي� �جتماعي � ش��هر� با شعا� 
" �فتخا� به گذش��ته� �ميد به �يند�" �� 
سو� شهر���� �صفها� �يژ� چهلمين 
س��الگر� پير��� �نقال� �س��المي� 

طر�حي � برنامه �يز� شد� �ست. 
ب��ه گ��ز��� ����� ��تباط��ا� 
�س��انه �� ش��هر���� �صفها�� �ين 
مجموعه ��يد��ها صبح ��� پنجشنبه 
11 بهمن ما� با برگ��ز��� �يين �غا� 
به كا� �س��مي �يژ� برنامه ها� ستا� 
گر�ميد�شت �هه فجر �� مقابل ساختما� 
مركز� شهر���� �صفها�� با حضو� 
مدير�� ش��هر� � خانو��� شهد�� با 
بر�فر�ش��تن پرچم مقد� جمهو�� 

�سالمي �ير��� �غا� مي شو�. 
300 ��يد�� ش��هر���� �صفها� 
�يژ� چهلمي��ن س��الگر� پير��� 
�نقال� �س��المي� ش��امل برگز��� 
برنامه ه��ا� مناطق 15 گانه ش��هر 
�صفها� با عنو�� " چهلس��تو� �ميد"� 
جشن مد��� باعنو�� " بها� �����"� 
برنامه ها� گر�ش��گر� ش��هر� 
باعنو�� " گذ� �نق��ال�"� برنامه ها� 
عرصه محو� � ميد�ني س��طح ش��هر 
با عنو�� " چهل ميد��"� جش��ن ها� 
محل��ه �� با عن��و�� "چهلچ��ر��"� 
برنامه ها� ���ش��ي با عنو�� " چهل 
س��ا� �فتخا�"� فضاسا�� ها� شهر� 
باعنو�� " چهلستو� �نقال�" � برنامه 
تجليل �� بانو�� نا� ��� با عنو�� " چهل 
نا� ��� بانو" برگز�� مي ش��و�. توجه 
به تو�يع عا�الن��ه برنامه ها �� تمامي 
مناطق ش��هر �� نكا� �يژ� �� �ست 
كه �� �جر� � طر�ح��ي �ين برنامه ها 
مد نظر قر�� گرفته �س��ت. همچنين با 
توجه به تقا�� �ين �يا� با �يا� فاطميه� 
�يژ� برنامه هايي متناس��ب با �ين �يا� 
پيش بيني شد� � حفظ حرمت �ين �يا� 

�� �ين برنامه ها مو�� تأكيد �ست.
جلس��ا� برنامه �يز� � سياست 
گذ��� س��تا� گر�ميد�شت �هه فجر 
�� ش��هر���� �صفها� �� ش��هريو� 
ماهبا حضو�معا�� فرهنگي ش��هر��� 
�صفها�� مديركل ��تباطا� � �مو� بين 
�لملل شهر���� �صفها� � �يگر مدير�� 
شهر� � با تشكيل كميته هايي �� جمله 
كميته �س��انه � تبليغا�� نمايشگا�� 
هماهنگ��ي مناطق� مش��ا�كت ها� 

مر�مي � ... برگز�� شد� �ست.
�� س��ا� جا�� تبليغا� شهر���� 
�صفها� به مناس��بت چهلمين سالگر� 
پير��� �نقال� �س��المي به ��� " 
تيزينگ" � تبليغا� �نتظا�� طر�حي 
ش��د. �� �ين ���� پي��ا� به صو�� 
يك جا به مخاطب ���يه نمي ش��و�. �� 
تبليغا� �ين �يا� نيز� �بتد� طر� حا�� 
يك پاكت نامه سربسته� �� فضاها� 
ش��هر� � فضاها� مجا�� با شعا� " 
�ين پيا� يك ملت �س��ت" به مخاطب 
���ي��ه ش��د � پ��س �� �� �� مرحله 

��� � مرحله " ��پنين��گ" �ين نامه با� 
شد� � با نمايا� كر�� شعا�" �ستقال�� 
������ جمهو�� �سالمي" � همچنين 
شعا� "�فتخا� به گذشته� �ميد به �يند�" 
برنامه ها به شهر�ند�� �طال� �ساني شد. 

شهر به �ستقبا� �هه فجر مي ���
�� ح��و�� فضاس��ا�� ش��هر�� 

�لما� ها� �ي��ژ� �ين �يا� ب��ا عنو�� 
"چهلستو� �نقال�" �� مناطق 15 گانه 
ش��هر���� �صفها� نصب مي شو�. �� 
�ين طر� �قشا� مختلف مر��� كنا�هم 
�يس��تا�� �ند � يا���� �ين �س��ت كه 
مر��� ستو� ها� �صلي �نقال� هستند. 
همچنين �يو��� پا�ل��ى با �بعا� 12 متر 
�� 75 متر �� ضلع شرقى ساختما� ��� 

جها� نما نصب مى ش��و� � نمايانگر 
عكس ها� حا� � هو�� �نقال� � پرچم 

�ير�� �� پس �مينه �ست.
مجموعه فرهنگى مذهبى تخت فوال� 
�صفها� نيز به مناس��بت �هه فجر �يژ� 
برنامه ها�"ش��نيدني ه��ا� ناگفته" � 
نمايشگا� "پال� 57" �� برگز�� مي كند.  
�فتتا� �سمي پر��� مشا�كتي سينما 

بهمن �� منطقه 15 (خو��سگا�) با هد� 
توسعه متو��� �مكانا� � �يرساخت ها� 
فرهنگي �� تمامي مناطق شهر��� �يگر 

برنامه ها� �ين �يا� �ست. 

مانو� بز�� تاكسير�ني �صفها� 
همزما� با سالر�� با�گشت �ما�(��) 

به ميهن
شركت ��حد �توبوسر�نى �صفها� 
� حومه نيز �� 12 ت��ا 22 بهمن ما� � 
به م��د� 10 ��� ��10نقطه پرتر�� 
ش��هر ��جمله پايانه ها� �يستگا� ها � 
ميد�� ها� �صلى ش��هر با �ستقر�� ميز 
خدمت قصد ���� مشكال�� �نتقا�ها 
� پيشنها�ها� شهر�ند�� �� ��يافت 
كر�� � به 40 پيشنها� � موضو� برتر 
جو�يز� �هد� كند. ��نمايى �� نقش��ه 
جديد خطو� �توبوسر�نى �صفها� نيز 
�� �يگر طر� ها� �ين شركت �� �يا� 

�هه فجر �ست. 
مانو� بز�� تاكس��ير�ني �صفها� 
نيز 12 بهمن م��ا� � همزما� با �غا� 
�هه فجر � س��الر�� با�گش��ت �ما� 
خميني ب��ه ميهن�س��اعت 9 صبح با 
حض��و� بيش �� يك هز�� تاكس��ي 
�� ��بر�� گلس��تا� ش��هد� برگز�� 
مي شو�. همچنين سا�ما� تاكسير�ني 
�� �ين �يا�� بس��ته حمايتي �يژ� خو� 
بر�� حد�� 7500 ��نند� تاكسي ����� 

تاكسيمتر �� عرضه خو�هد كر�.
عطر�فش��اني � غبا� ��بي گلستا� 
ش��هد� همر�� با مس��ابقه �� �مد��� 
نير�ها� �تش نشاني �� پل بز�گمهر 
تا گلستا� شهد�� ��نمايي �� تجهيز�� 
جديد �تش نش��اني �صفها� � �فتتا� 
س��اختما� �مو�� � پژ�هش نيز �� 
برنامه ها� س��ا�ما� �تش نش��اني 
شهر���� �صفها� به مناسبت �ين �يا� 

�ست. 
همچني��ن بخش ه��ا� مختلف 
ش��هر���� �صفها� ب��ا حضو� �� 
نمايش��گا� بز�� �هه فجر �� محل 
نمايشگا� بين �لمللي �صفها� ��قع �� 
پل شهرستا� �� قالب غرفه �� به متر�� 
يكصد مترمربع� ب��ه ���يه خدما� � 
برنام��ه ها� خو� به ش��هر�ند�� مي 
پر���ن��د. �� جمل��ه برنامه ها� �ين 
غرفه� برگز��� نمايش��گا� عكس 
پرچم با نمايش 40 عكس ��� يافته به 
�ين نمايشگا� � با محو�يت پرچم سه 
�نگ جمهو�� �س��المي �ير�� �ست. 
�� �ين نمايش��گا�� �ثا�� �� عكاسا� 
�س��تا� ها� �صفها�� همد��� بوشهر 
� هرمزگا� ب��ه نمايش �� مي �يد كه 
محو�يت همه �� ه��ا پرچم مقد� 

جمهو�� �سالمي �ير�� �ست.  
شهر�ند�� عزيز مي تو�نند با مر�جعه 
به سايت isfahan.ir.40 �� برنامه ها� 
شهر���� �صفها� بر �سا� نو� برنامه� 
�ما� � نز�يكي به منطقه شهر�� محله 

� محد�� سكونت خو�مطلع شوند. 

ويژه برنامه های شهرداری اصفهان همزمان با چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی

برگزاری بيش از ۳۰۰ عنوان برنامه 
به مناسبت ايام دهه فجر در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان

* شركت ��حد �توبوس���ر�ني �صفها� � حومه �� 12 تا 22بهمن ما� � به  مد� 10 ��� �� 
10 نقطه پرتر�� ش���هر �� جمله پايانه ها� �يستگا� ها � ميد�� ها� �صلي شهر با �ستقر�� ميز 
خدمت قصد ���� مش���كال�� �نتقا�ها � پيشنها�ها� شهر�ند�� �� ��يافت كر�� � به 40 

پيشنها� � موضو� برتر جو�يز� �هد� كند.

* �� حو�� فضاسا�� ش���هر��� �لما� ها� �يژ� �ين �يا� با عنو�� «چهلستو� �نقال�» �� 
مناطق 15گانه شهر���� �صفها� نصب مي شو�. 

�� �ين طر�� �قش���ا� مختلف مر�� كنا� هم �يس���تا�� �ند � يا���� �ين �س���ت كه مر��� 
ستو� ها� �صلي �نقال� هستند.






