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اگر قرن بيس�تم ميالدي با جنگهاي جهاني آغاز ش�د و اث ِر غيرقابل انكا ِر 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 ويژهاي است كه اسالمگرايي و تغييرات برآمده از انقالب اسالمي ايران در صحنة
سياست و فرهنگ و خيزشهاي جهان عصر ما ايجاد كرده است 40 .سال پيش ،نقطة شروع نهضتهاي
اسالمي ،با انقالب ايران كليد خورد و در آن زمان ،هيچكس تصور نميكرد 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 سياسياي 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 تم ّوج و تح ّول ساخته است.
نه فقط مردان و زناني كه در انقالب س�ال  1357كوش�يدند و بر رژيم س�لطنتي و قدرت خودكامة فردي
شوريدند ،بلكه فرزندان و نوهها و گاه نتيجهها هم متولّد شده وبايد از دستاوردها و نويدهايي كه انقالب
به مردم داده بود ،بهرهمند ميشدند .در دهة آينده ،نيم قرن از پيروزي انقالب اسالمي خواهد گذشت و
تاريخ همچون كارواني سنگين و سهمگين از روي دوش نسلهاي كهنسال و خردسالي كه ذكر كرديم
عبور ميكند؛ درس�ت همانگونه كه طي چهار دهة اخير گذش�ته و بدون تعلق و توجه به هيچ گروه و ِگ ِر ِه
خاصي ،مس�افران زمان را به پيش رانده اس�ت .تنها خاطرهاي از منزلگاههاي 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 انسانها سخن
گفت .او عليه حكومت خودكامة فردي و ظلم و فس�اد ،ش�كنجه و بيقانوني به پاخاس�ت و ديگران را نيز
به اين مبارزه ترغيب ميكرد .در حقيقت ،حضور ميليونها 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 وعدهه�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 تازهاي
از زندگي و حيات انس�اني ،براس�اس آموزههاي فقه و شريعت ،به قانون اساسي تبديل شده و بهصورت
قوانين موضوعه و دستورالعملهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و آموزشي و اعتقادي به اجرا درخواهد
آمد و تصریح ش�د که اين راه و طريقت ،مس�ير س�عادت و خوشبختي اس�ت و از چنان تقدّس و ارزشي
برخوردار است كه نبايد گمان و ترديدي بدان راه داد.
خيزش عمومي و روح جمعي در انقالب اسالمي ايران ،نويدبخش دوران تازهاي بود تا مردم ايران
تمام خاطرات تلخ استبداد و فساد و استثمار و فقر و جهل و بيداد را به زبالهدان 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 بيسرپناه و ژندهپوش ،نااميد و گريان
نبينيم و فساد و فجور و غارت و جنايت و اعتياد و فحشاء به كلّي ريشهكن 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 مادّيات و بهبود زندگي اقتصادي نباش�ند ،زيرا فراتر
از تمام اين مس�ايل ،حكومت اسلامي و دين و احكام ش�رعي به انسان مجال خواهد داد تا مشكالت و
مصايب كنوني بش�ريت را حل كند و بنبس�تهاي جهان كاپيتاليس�تي و كمونيستي را براي هميشه در
تاريخ مدفون س�ازد؛ بنابراين وظايف انقالب اسلامي ،فراتر از يك جامعه و گروه و قش�ر خاص ،براي
عرصهاي جهاني طراحي شده بود .طبعاً تقابل و مبارزهاي هم كه با قدرتهاي جهاني آغاز شد و كارشكني
و موانعي كه دشمنان منطقهاي ايجاد كرده و ميكنند ،بخشي از همين مبارزه و براي جلوگيري از تحقق
همين آرمانهاي نويدبخش است.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ،در روز 12بهمن ماه س�ال ،1357به محض اين كه پاي به خاك
ميهن گذاشت ،راهي بهشتزهرا 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 ريشهكن كند .دولت ديني ،مجلس قانونگذاري
اسالمي و بهويژه دستگاه قضايي متكي به احكام و فتاواي فقهي ،مسير تازهاي براي پيشرفت و عدالت
بازخواهد كرد و اينها وعدههاي الهي بود كه به ملّت داده شد .امام خميني در نخستين سخنراني خود به
اقتصاد ويران كشور اشاره كردند« :مملكت ما را خراب كرد ،قبرستانهاي ما را آباد كرد .مملكت ما را از
ناحيةاقتصاد 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 ،سالهاي طوالني با ه ّمت همة مردم ،نه يك دولت و نه يك قشر از
مردم اين كار را ميتوانند بكنند ،تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نميتوانند اين به همريختگي
اقتصاد را از بين ببرند».
در جس�تاري ديگر به فرهنگ ويرانه و واپسمانده اش�اره كردهاند« :فرهنگ ما را يك فرهنگ عقب
نگه داشته درست كرده است ،فرهنگ ما را اين عقب نگه داشته بهطوري كه جوانهاي ما تحصيالتشان
در اينجا تحصيالت تام و تمام نيست و بايد بعد از اينكه يك مدتي در اينجا نيمهتحصيلي كردند آن هم
با اين مصيبتها ،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 انسانها و نيروي انساني ما را از بين برده است اين آدم».
امام خميني ،با اشاره به دولت دستنشاندة بختيار ،با اين توصيف او را افشا كرد« :يك نفر آدمي كه
نه ملّت قبولش دارد نه هيچيك از طبقات ملت از هر جا بگوييد قبولش ندارند ،بله چندتا از اشرار را دارند
كه ميآورند توي خيابانها ،از خودشان هست اين اشرار ،فرياد هم ميكنند ،از اين حرفها هم ميزنند
ليكن ملت اين است ،اين ملّت است ...دولت غيرقانوني بايد برود .دولتي كه ما ميگوييم ،دولتي است كه
متكي به آراي ملّت است ،متكي به حكم خداست»...
مردم ،صراحت و شجاعت امام را دوست ميداشتند و اينگونه ،انقالب اسالمي ،به سلطنت مطلقه
و خودكامه پايان داد .اينك در آستانة چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،ايام فرخندة فجر ،بهويژه
يوماهلل بيستودوم بهمن را به ملّت بزرگ ايران تهنيت عرض ميكنيم...
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انقالب در کالم رهبری

اخالص امام
و کلمه
طیبه انقالب
قي���ام مردم ق���م به بركت همين اخالص ،به قيام جهاني
اي از دنياي اسالم را كه
اسالم منتهي شد .امروز شما هر نقطه
كنيد كه انگيزة حاكميت و عزت اسالمي
نگاه كنيد ،مشاهده مي
ها ،دانشگاهيان ،روشنفكران موج
در دل مردم و بخصوص جوان
زند؛ كه در گذشته اينها نبود .كلمة حق ،كلمة طيبه ،همين
مي
السماء تؤتي اكلها ّ
كل حين
ي
ف
ها
ع
فر
و
ثابت
ها
ل
«اص
كه:
است
ّ
ب���إذن ربّها» )1(.كار مردم قم ،كلمة طيبه بود .كار امام ـ كه با
اخالص كامل اين حركت را شروع كرد ـ كلمة طيبه بود .اين
كرد؟!
كلمة طيبه به بار نشست؛ چه كسي خيال مي
امام از روز اول فرمود :ما مأمور به تكليفيم ،نه به نتيجه؛ اين،
عين اخالص است؛ محض اخالص است؛ فقط براي خداست كه
طلبي و جلب حطام مادي در اين چنين دلي وجود
اي قدرت
ذره
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
اي از دنياي
نظام نوپا بود ،با اين وصف ،وقتي كسي به هر نقطه
گذاشت ،نفس امام،
اسالم و ح ّتي بيرون از دنياي اسالم قدم مي
گونه
ديد؛ خداوند متعال اين
جا زنده مي
نام امام ،ياد امام را در آن
برد.
دهد و آن را پيش مي
به كلمة طيبه بركت مي
البته در طول زمان ،براي پاك كردن جاي پاي امام و خط
وهفت سال كه
امام خيلي تالش كردند ،ولي امروز بعد از بيست
از آغاز آن نهضت عظيم و پيروزي انقالب و تشكيل جمهوري
بينيد كه رايحة خدمتگزاري به مردم
اسالمي گذشته است ،شما مي
شود
با تكيه بر شعارهاي انقالب ،در سرتاسر كشور ،استشمام مي
زيستي،
و بار ديگر شعار خدمتگزاري ،شعار پاسخگويي ،شعار ساده
طلبي ،از شعارهاي رايج است؛ اين ،بركت انقالب
ش���عار عدالت
اس���ت .اگرچه هنوز كساني هستند كه مردم را دعوت به تسليم
كنند؛ اما مردم راه خودشان
و ذلت در مقابل دشمنان نابكار مي
اند.
را پيدا كرده
 1384/10/19ـ بيانات در ديدار مردم قم در سالروز قيام
نوزده دي
سال با انقالب
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ايمان و عمل امام(ره) ،عامل پيروزي
اهلل الحكيم في كتابه« :ألم تر كيف ضرب اهلل مثال
ق���ال
السماء .تؤتي
في
فرعها
و
ثابت
اصلها
بة
طي
كشجرة
طيبة
ّ
ّ
كلمة ّ
اكله���ا ّ
كل حين ب���اذن ربّها و يضرب اهلل االمثال لل ّناس لعلّهم
يتذ ّكرون)1(».
تر ،ميليونها دلي
مجلس باعظمتي است .و از اين باعظمت
اس���ت كه در سراس���ر كشور ،بلكه در اكناف عالم در اين روزها
تپد .و اين همه ،حاكي از عظمت آن
به ياد امام بزرگوار ما مي
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
ها در زمين استوار و شاخ و برگ آن در فضا
كرده است؛ ريشه

پراكنده است و به تناسب موقعيت و انتظار ،ميوة خود را به مشتاقان
دهد« :تؤتي أكلها ّ
كل حين باذن ربّها» .كلمة طيبه ،هر آن
مي
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
كند .بعد از اين آيه ،خداوند متعال
و در او بروز و نمود پيدا مي
«يثبت اهلل الّذين امنوا بالقول ال ّثابت في الحيوة ال ّدنيا
مي
فرمايدّ :
شود كه قائل به آن
االخرة» ( .)2آن قول ثابت موجب مي
و في
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
اي است كه اين
انساني برگزيده
آن فكر است؛ هم آن شخصيت
ِ
فكر و عمل به او قائم است.
بينيد امام بزرگوار ما هر روز گويي
اين جور است كه شما مي
الملل اسالمي،
شود؛ در فضاي جامعة ما و در فضاي بين
تر مي
زنده
تر و
تر و فكر او و راه او فهميده
روز به روز امام بزرگوار برجسته
شود .آن چيزي كه اين دوام را ،اين استمرار وجود
تر مي
ملموس
را ،اين بركات را پديد آورده است ،چيست؟ آن ،ايمان مخلصانه
و عمل صادقانه است.
«ان الّذين امنوا
كه
بود
شريفه
آية
اين
مصداق
امام بزرگوار ما
ّ
الرحمن و ّدا» ()3؛ هدف او ،هدف
لهم
سيجعل
الصالحات
و عملوا ّ
ّ
الهي؛ رفتار او ،رفتار ايماني؛ و عمل او ،عمل صالح .اين است كه
ماند و
در فضاي ذهنيت جامعة اسالمي ،براي چنين موجودي مي
ميرائي ندارد؛ مثل سلسلة انبياء الهي و اولياء الهي كه جسمشان از
مردم غايب شد ،اما حقيقتشان و هويتشان زنده است.
 1386/03/14ـ بيانات در مراسم هجدهمين سالگرد رحلت
اهلل)
امام خميني(رحمة
امام خميني(ره) بهترين شاخص براي انقالب
كه انقالب دچار انحراف نش���ود نياز به وجود
[ب���راي اين
هاي است] خوب ،شاخص در انقالب ما چيست؟ اين
ش���اخص
خيلي مهم اس���ت .سي سال است كه ما در جهت اين انقالب
كنيم .ملت ما بصيرت به خرج دادند ،شجاعت به خرج
حركت مي
دادند ،حق ًا و انصاف ًا لياقت به خرج دادند .اين انقالب را سي سال
بريد؛ اما خطر وجود دارد .دشمن انقالب،
است شما داريد جلو مي
كند اين انقالب را از پا در
نشيند؛ سعي مي
دشمن امام بيكار نمي
بياورد .چه جور؟ با منحرف كردن راه انقالب .بنابراين الزم است
ما شاخص داشته باشيم.
ها ،خود امام و خط امام
كنم بهترين شاخص
من عرض مي
است .امام بهترين شاخص براي ماست .اگر اين تشبيه با همة
اي كه وجود دارد ،به نظر برس���د ،عيبي ندارد كه تشبيه
فاصله
فرمايد« :لقد كان لكم
كنيم به وجود مقدس پيغمبر كه قرآن مي
اهلل اسوة حسنة لمن كان يرجوا اهلل و اليوم االخر».
في رس���ول

( )1خود پيغمبر اس���وه است؛ رفتار او ،كردار او ،اخالق او .يا در
فرمايد« :قد كانت لكم اسوة حسنة في
يك آية شريفة ديگر مي
اند .در اينجا
ابراهيم و الّذين معه»؛( )2ابراهيم و ياران ابراهيم اسوه
اند تا كسي نگويد كه پيغمبر
ياران ابراهيم پيغمبر هم ذكر شده
توانيم از آنها تبعيت
معص���وم بود يا ابراهيم معصوم بود ،ما نمي
كنيم؛ نه« ،قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الّذين معه
اذ قالوا لقومهم انّا براء منكم و م ّما تعبدون من دون اهلل كفرنا
بكم» تا آخر آية شريفه.
رو راه اين
در مورد امام بزرگوار كه شاگرد اين مكتب و دنباله
ترين
كند .خود امام برجسته
انبياي عظام است ،همين معنا صدق مي
هاست؛ رفتار امام ،گفتار امام.
شاخص
ويكمين
هاي نماز جمعه در بيست
 1389/03/14ـ خطبه
اهلل)
سالگرد رحلت امام خميني(رحمة
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
ايم .در همة حوادث گوناگون دوران زعامت آن بزرگوار،
هيچكاره
جور بود .آن وقتي كه تنها بود ،وحشت نكرد؛ آن وقتي
امام همين
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
فرمايد« :و يع ّذب المنافقين و المنافقات و المشركين
فتحنا» مي
ّ
السوء»؛( )1خصوصيت منافق و
ظن
باهلل
ّين
ن
ا
الظ
المش���ركات
و
َ ّ
مشرك از جمله اين است كه به خدا سوءظن دارند ،وعدة الهي
لينصرن اهلل
گويد« :و
را قب���ول ندارند ،باور ندارند .اينكه خدا مي
ّ
من ينصره» )2(،اين را آدم مؤمن با همة وجود قبول دارد؛ منافق
السوء و غضب
اين را قبول ندارد .خداوند مي
فرمايد« :عليهم دائرة ّ
اهلل عليهم و لعنهم و اع ّد لهم جه ّنم و ساءت مصيرا» )3(.كساني
كه به خدا سوءظن دارند ،وضعيتشان اينجور است.
امام به وعدة الهي اطمينان داشت .ما براي خدا مجاهدت
داريم ،همة تالش خودمان را به
كني���م ،قدم براي خدا برمي
مي
آوريم؛ نتيجه را خداي متعال ـ آنچنان كه وعده فرموده
ميدان مي
كنيم؛ اما خداي
است ـ تحقق خواهد داد .ما براي تكليف كار مي
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.
ويكمين
هاي نماز جمعه در بيست
 1389/03/14ـ خطبه
اهلل)
سالگرد رحلت امام خميني(رحمة

شايد نادرترين جملهاي که بتوان از يك ديپلمات كاركشته كه دههها در عرصه سياست خارجي فعال بوده و به شيواترين شكل زبان انگليسي را تكلم ميكند و حقوق
بينالملل را به اصطالح از «بَر» اس�ت و در س�ختترين مذاكرات سياس�ي مانند قطعنامه  598مربوط به پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و گفتگوهاي هس�تهاي حضور
داشته و سربلند از آنها بيرون آمده است شنيد؛ همين جمله گاليهآميز باشد كه« :چگونه است كه هم نتانياهو و هم برخي نيروهاي خاص داخلي مرا دروغگو ميخوانند؟»
او همان كسي است كه رهبر معظم انقالب ايشان را اينگونه توصيف ميكند ...« :خود وزير محترم خارجه ،چون انساني متديني است ،انسان با وجداني است و انسان
صاحب احساس مسئوليت است »...و بسياري از شخصيتهاي خارجي كه گاه دشمن سرسخت اويند هم بارها لب به تمجيد و تحسين او گشودهاند.
«كيسنجر» مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا در كتابي كه تقديم دكتر ظريف ميكند مينويسد« :تقديم به دشمن قابل احترام ،ظريف» و ترامپ رئيس جمهوري آمريكا در
ي [وزير خارجه اسبق آمريكا] در برابر مردي كه داشت با او مذاكره ميكرد (اشاره به دكتر ظريف) ،هيچ شانسي نداشت اولين
نشست كابينه خود ناچار شد بگويد ...« :جانكر 
باري كه آن مرد (ظريف) را ديدم ،او را در يك برنامه ديدم ...من او را نگاه كردم و بعد از  3دقيقه تماش�ا گفتم امكان ندارد كري بتواند از پس مذاكره با اين مرد برآيد .بعدا ً
ديدم همينطور هم شد . »...خود جانكري وزير خارجه اسبق آمريكا در توصيف اين شخصيت بزرگ عرصه سياست بينالملل ميگويد :ظريف مذاكرهكنندهاي سرسخت،
حرفهاي ،ميهنپرست و مورد احترام است كه حتي وقتي كار ـ مذاكرات هستهاي ـ سخت ميشد ،آخر جلسات را با لبخند ترك ميكرديم .سخن «گرهارد شرودر» صدراعظم
اسبق آلمان در اين باره شنيدنيتر است :آقاي ظريف ديپلمات بسيار باتجربهاي است كه نه فقط درباره سياست ايران آگاه است ،بلكه بر مسائل بينالمللي هم اشراف دارد و
اين تجربه مزيت بزرگي بود كه در مذاكرات هستهاي به كار ما آمد .بيشك اين اظهارنظرها از توانايي و تسلط دكتر ظريف بر مفاهيم و موضوعات پيچيده حقوقي و مقررات
بينالمللي نشأت ميگيرد تا جايي كه بيگانگان به اين توانمندي اذعان و اعتراف دارند؛ و عجبا كه عدهاي در داخل كه خود را متخلق به اخالق الهي ميدانند و مدعاي ديندارياند
او را شايسته بدترين توهين و اتهامها ميدانند و در اين ميان عدهاي در مجلس كار را تا جايي پيش بردند كه آهنگ استيضاحش را كردند.
دكتر ظريف خود از اين نامراديها و ناسپاس�يها كمتر زبان به گاليه گش�وده اس�ت چه آنكه قدرتمندترين چهره ديپلماتيك كشور در دوران عزلت و مهجوريت هم دم
ن بار در اوايل پاييز  92هنگام بازگشت از سفر به همراه دكتر روحاني به نيويورك در فرودگاه مهرآباد با عدهاي
برنياورد و سخني به گاليه نگشود .او زماني كه براي نخستي 
جوان عصباني روبرو شد كه از فرط خشم چوب و مشت به خودرو حاملش ميكوبيدند به خوبي آگاه شد كه عزلتنشيني اجبارياش بيدليل نبوده و اين داستان همچنان سر
دراز خواهد داشت .ايشان اينك در برابر ما نشسته است تا در سالگرد پيروزي انقالب از كاميابيهاي كشور بگويد و از آينده سخن براند و البالي گفتگوي طوالني به فراخور
پرسشهاي ما مبنی بر لزوم بيان برخي نكات ،سري به تأسف تكان ميدهد و محجوبانه جملهاي بر زبان ميآورد و مراقبت ميكند تا بيان او خاطر فردي را مكدر نكند.
آنچه ميخوانيد ماحصل اين گفتگوست:

دکترظریف درمصاحبه با روزنامه اطالعات :

انقالب
و هنر تعامل با دنيا
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* بع�د از پي�روزي انقلاب ب�ا مس�ائل زي�ادي همچ�ون جنگ
وماجراه�ای ايرانگي�ت ،تص�رف الن�ه جاسوس�ي و ...مواجه بوديم
ودرهم�ه این اتفاقات آمریکا 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
ميكردند و ميكنند؟
هر تجربه تاريخي نميتواند 100درصد همه اتفاقات و اقداماتش موفق باشد
و همه حركتهايش را مخصوص ًا 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 آمريكاييها هست كه «صبح دوشنبه همه فوتباليست ميشوند»
چون يكشنبهشبها همه فوتبال آمريكايي نگاه ميكنند و صبح دوشنبه كه كنار
هم هستند ميگويند كه اگر من كاپيتان تيم بودم ،ميتوانستم اينطور پاسكاري
كنم يا به فالني پاس ميدادم.
لذا اين امكان وجود دارد بعد از اينكه انس����ان تک تک اتفاقاتي كه در
تاريخ  40س����اله انقالب بهخصوص در حوزه روابط خارجي پيشآمده اس����ت ،
بگوييم همه درست بوده است؛ اما آنچه كه در پاسخ سئوال شما ميتوانم بگويم
اينكه انقالب اس��ل�امي چه ويژگيهايي داشته كه آمريكا در همه شرايط سر
ناسازگاري با آن داشته است؟ من آن را در يك كلمه خالصه ميكنم و آن"
استقالل" است .فكر ميكنم همه تحوالتي كه در  40سال گذشته اتفاق افتاده
اگر بخواهيم در يك دورنما مش����اهده كنيم ،مثل اين است كه مردم وقتي از
بيرون به جمهوري اسالمي نگاه ميكنند ،مثل شرايطي است كه ما از اينجا به
كوه دماوند يا البرز نگاه ميكنيم ،يك عظمت بيچون و چرايي را ميبينيم ،لذا
وقتي شما به دماوند مينگريد ،يك تصوير كلي نمايان ميشود .اگر كوهنورد
باشيد ،وقتي به آنجا مراجعه ميكنيد ،مخصوص ًا پاي قله ،ميبينيد كه چند نفر
هم آمدهاند و قوطي آبي را كه مصرف كردهاند ،به زمين انداختهاند.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 ميكنيد ،اما وقتي
تصوير كلي را از بيرون نگاه ميكنيد ،عظمت دماوند را بدون هيچ نقصي ميبينيد،
لذا ما نبايد عظمت اس����تقالل کشوررا فراموش كنيم .اين عظمت به نظر من

بيش از هر چيز به خاطر جمهورياسالمي
اس����ت .من سي و چند سال است كه اين
افتخار را داش����تهام كه در جمهوري اسالمي
ايران درسمت های مختلف دستگاه دیپلماسی
خدمت كنم و به عنوان نمونه درسازمان ملل
متحد کمتر کشوری را دیده ام كه بتواند مثل
جمهورياس��ل�امي بدون هيچگونه مالحظهاي بر
اس����اس ديدگاه خود عمل كنند  ،تصميم بگيرد یا
موضعگيري داشته باشد .
شما ببینید آمریکایی ها در مورد کشورهای منطقه
م����ا چه میگویند .اتفاقی كه در دوران ترامپ افتاده ،اين
است كه آنچه كه در باطن سياستهاي آمریکا بوده ،امروز
علني شده است و به صورت وقيحانه مطرح ميشود .این
كه برخي كشورهاي عربي در منطقه بدون نظر مثبت آمريكا
نميتوانند زندگي كنند ،يك باور ريشهدار در آمريكاست .لیکن
آقاي ترامپ اين وقاحت را دارد كه آن را به زبان ميآورد .يا اين
تصور كه اگر آمريكا دست از حمايت اينها بردارد ،فارسي صحبت
ميكنند يا هر تصوري دیگری که دارند ،مس����أله ای ريشهدار
است و منحصر به آقاي ترامپ و ليندسي گراهام نيست.متاسفانه
آمريكاييها اين وقاحت را پيدا كردهاند و باعث شرمندگي ما ست
كه حكام كشورهاي منطقه بدون هيچگونه عكسالعملي اجازه اين
وقاحت را به آقاي ترامپ دادهاند تا به زبان بياورد ،بنابراين ،آنها
احساس ميكنند كه ميتوانند اين حرفها را بزنند در حالي كه
اکنون شما در دنيا كسي را پيدا نميكنيد كه بتواند چنین حرفي
عليه ايران بزند  .آيا دوستان ما در روسيه -كه روابط خوبي هم با
آنها داريم -ميتوانند بگويند اگر حمايت ما از ايران نباشد ،ايرانيها
تحت سلطه آمريكاييها يا انگليسيها ،انگليسي صحبت ميكنند؟ آيا
كسي چنين حرفي ميتواند راجع به ايران بزند؟ ممكن بود در دوران

5

سال با انقالب

چهارشنبه  17بهمن 1397

6

گذشته به راحتي چنين حرفي را بزنند ،مثال آمريكاييها بگويند كه
اگر حمايت ما نباشد شما زير سلطه شورويها قرار ميگيريد .در دوره
شوروي ميتوانستند چنين حرفي را عليه ايران بزند .اکنون چه كسي
ميتواند چنين ادعايي بكند؟
ممكن اس����ت براي برخي كه به نكات مهم ولي غيراساس����ي
نگاه ميكنند ،استقالل نكته مهمي نباشد .ولي اگر شما در صحنه
بينالمللي حضور داشته باشيد ،خيلي واضح ميتوانيد ببينيد كه استقالل
خيلي مزيت بزرگي براي يك كشور دارد و براي تصميمگيري نيازي
به كشورهاي ديگر نيست و براي تامین 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 آمریکا گفتند شما ما
را رهاكرديد و اگر رها كنيد ما نميتوانيم زندگي كنيم.
ا ميتوان تصور كرد كه چنين حالتي راما تجربه كنيم؛
اص��ل� ً
قطع ًا 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 بودهام  --و اين ادعاي من هم جديد نيست؛ شما به
عنوان نمايندگان يك روزنامه معتدل و مقبول اگر به صفحات خودتان
مراجعه كنيد ،ميبينيد كه من از همان ابتدا كه يك ديپلمات معمولي،
يا سفير و معاون وزير بودم ،همين نظرات را داشتهام و هيچ تغييري
هم نكرده است و معتقد به تعامل بودهام و اکنون هم معتقدم تعامل با
دنيا به نفع جمهوري اسالمي است  --اما هيچوقت نميتوانم 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����تهاي اس����ت و به همين دليل آمريكاييها
هيچوقت با ما سر سازگاري نداشتهاند .بهخاطر همينكه حاضر نبوديم
زير سلطه آنها قرار بگيريم .مخصوص ًا 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 رژيمصهيونيستي را مراعات ميكرد.
ممكن است آن حكومت در بعضي جاها زاويههايي هم با آمريكا داشت
و براي ايجاد توازن برخي مواقع رويكردي نسبت به شوروي يا چين
هم داشت .من نميخواهم منكر اين حرفها باشم يا حرفهاي شعاري
بزنم ،چون اولين ايراد حرفهاي شعاري اين است كه راحت نقض
ميشود.به هر حال آمريكا و اسرائيل اطمينان داشتند كه در مواردي
كه براي آنها حياتي است ،حتم ًا رژيم شاه با آنها همراهي ميكند.
ما جايگزين آن رژیم ش����دهايم و اين اطمینان عمده برای آمریکا و
اسراییل از بين رفته است .اين يك نکته مهم است.
نكته دوم روندي است که در مسابقه ايدئولوژي حاكم بر روابط
بينالملل وجود داشت .يكي ايدئولوژي ليبراليسم و دیگري ايدئولوژي
ماركسيسم و روند قضايا به خاطر ضعفهايي كه در ديدگاه ماركسيستي
وجود داش����ت ،به اين سمت ميرفت كه داشتند پايان تاريخ را رقم
ميزدند ،يعني ميگفتند كه ما در دنيا ديگر ايدئولوژي معارض نداريم،
ممكن است سياستهاي متفاوت داشته باشيم اما يك گفتمان در دنيا

دارد غالب ميشود .اتفاقي كه در جمهوري اسالمي افتاد اين بود كه
امكان ارائه گفتمان دیگری فراهم شد .ممكن است يكي ادعا كند
كه نميتوانيم با ليبراليسم رقابت كنيم ولي احتمال وجود يك گفتمان
متفاوت در س����طح بينالمللي پيدا شد .اين هم براي خيليها قابل
پذیرش نبود .امروز اس��ل�ام خواهی و اسالم سیاسی یک واقعیت در
سطح جهانی است .ممکن است امروز برخي با گرايشهاي انحرافي
مخصوص ًا گرايشهاي 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 یک
واقعیتی است که به دنبال پیروزی انقالب پدید آمده است.
اگر به نامه حضرت امام(ره) به گورباچف دقت كنيد ،این نامه
زماني نوشته شد كه شايد هيچكس نميتوانست پيشبيني پايان جهان
دوقطبي را بكند و حضرت امام در اين زمينه پيشگام بود .عالوه بر
شجاعت امام ،اين ديد تيزبین 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 روايتهاي مختلف گفتماني در دنيا روبرو هستيم و اگر
نگوييم ناشي از انقالب اسالمي است ،يكي از عوامل ايجادكننده آن
حتم ًا 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 کنار این دو عامل
اصلی ،مخالفت با ظلم و تضييع حقوق مردم فلسطين به عنوان يك
روش و اصل سیاست خارجی بدون اعوجاج از سوي جمهوري اسالمي
همواره دنبال شده است .ولی بقيه حركت زيکزاکي در اين موضوع
داشتهاند .اما اينها به نظر من فرع در برابر اصل است .اصولی مانند
اینکه ما مستقل بوديم و نگرش به اصل زمامداري هم داشتيم .البته
ممكن است عملكرد چندان موفقی در قياس با آن نگرش نداشته
ایم كه حتما این گونه است .اما آنها كه از دور نگاه ميكنند ميبينند

* این كه برخي كشورهاي عربي
ن نظر مثبت آمريكا
در منطقه بدو 
نميتوانند زندگي كنند ،يك باور
ريشهدار در آمريكاست
* همواره معتقد به تعامل سازنده
با دنيا بودم و اکنون هم معتقدم
تعامل با دنيا به نفع جمهوري اسالمي
تمام خواهد شد
* اگر چه مذاكره براي بعضيها
امر مذمومي است ،ولي تكتك
دستاوردهاي ما از طريق مذاكره
به دست آمده است

مانعی در برابر سلطه گفتماني آنها پيدا شده است .ولي چون خودمان
در داخل این تحول عظیم هستيم ،ميگوييم 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
واقع ًا بعد از انقالب چه تحولي در جهان ايجاد شد.
* يك�ي از فرازه�اي انقالب اسلامي ،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 بينالمللي وجود
نداش�ت قابل توجه است .بفرماييد منافع ملي كشور از قبل
اين مذاكرات چگونه تعیین وتامین شده است؟
آنچه كه در جنگ باعث شد صدام نتواند به اهداف خود برسد،
بيترديد 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 نميديد كه با اين جنگ برخورد كند.
كس����اني كه ادبيات روابط بينالمللي را دنبال ميكردند ،میدانند که
همه منتظر سقوط يك هفتهاي جمهوري اسالمي بودند .كشوري كه
تازه از مسائل انقالب رها شده بود ،ارتش كاملي نداشت و از طرف
ديگر صدام هم از حمايت وسيع بينالمللي برخوردار بود .پيشبينيهاي
سقوط جمهوري اسالمي يك تا دو هفته بود و به همين دليل كه
تصوري كه دنیا از ايران داشت این بود که در حال فروپاشي است ،لذا
تا يك هفته سازمان ملل متحد و شوراي امنيت حتي يك قطعنامه
عليه جنگ صادر نكردند.
وقتي در  22س����پتامبر 1980حمله رژيم صدام عليه جمهوري
اسالمي شروع شد ،اولین قطعنامه شوراي امنيت به شماره  479اواخر
س����پتامبر  1980صادر مي شود .مقايسه كنيد در جنگ عراق عليه
كويت  8ساعت از آن حمله نگذشته بود كه قطعنامه  660شوراي
امنيت صادر ش����د  .دراین قطعنامه انواع تهديدات عليه عراق آورده
ش����ده اس����ت  ،اما در قطعنامه  479حتي درخواست خروج نيروهاي
متجاوز از خاك ايران هم مش����اهده نمی شود ،در حالي كه واژگان
معمول سازمان ملل متحد در چنين شرايطي آتشبس و عقبنشيني
اس����ت ،امادرقطعنامه  ، 479عقبنشيني اص ً
ال وجود ندارد .ميگويند
آقاي دونالد مكن هنري كه آن زمان سفير آمريكا در سازمان ملل
متحد بود  ،در جلس����ات غير رسمي شوراي امنيت ادعا كرده بودكه
منطقهاي كه عراقیها دراختیارگرفتهاند ،منطقه مورد اختالف دو كشور
است و نيازي به درخواست عقب نشینی نيروها نيست .چرا؟ به خاطر
اينكه فكر ميكردند ،كار ما تمام است و همان هفت روز هم كه
صبر كردند و قطعنامه صادرش����د  ،فكر ميكردند شكست جمهوري
اسالمي نزديك است.
لذا اينجاست كه باید بگوییم همه تالشهاي ديپلماتيك بدون
پشتوانه مردمي و مقاومت مردم و نيروهاي مسلح به هيچ جا نميرسد.
اگر بخواهيم منصفانه نگاه كنيم همكاران قديم من در وزارت امور
خارجه در آن زمان بسیار تالش کردند و شك ندارم دلشان براي ايران
ميطپيد .ولي به نتيجه نرسيدند ،چون دنیا تصویری از ضعف میدانی
ایران داشت .وظيفه ديپلمات اين است كه تالش كند دستاوردهاي
ميداني مردم را به موفقيتهاي 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

* مذاكرهكننده بدون پشتوانه ملي
و توان و حمايت مردم هيچ نيست
* پيشنهاد گفتگوي تمدنها

در زمانی که امریکایی ها استيالي
گفتماني خود را در دسترس
ميديدند،مطرح شد

* قطعنامه  1929علیه ایران

در تاريخ شوراي امنيت كمسابقه است و
اين دستاورد براي آمريكا

مهم بود و از دست دادنش هم درجریان
برجام مهم بود

تنشزداي�ي در دس�تور كار قرار گرف�ت و موفق هم بود و به
آنجا رس�يديم كه پيش�نهاد گفتگوي تمدنها ب�ا اجماع در
س�ازمان ملل تصويب شد .آیاامکان داشت آن مسیرراادامه
دهیم؟ دراین صورت  ،اکنون چه موقعيتي داشتيم؟
بسيار دشوار است در عالم واقع بگوييم اگر اين نبود ،چه ميشد.
طبيعت ًا من بهعنوان كس����ي كه در آن دولت مس����ئوليت داشتم و در
دولت بعد از آن مس����ئوليتي نداشتم ،با سياستهاي دولت اصالحات
موافقم .اما نمیتوان گفت که مردم همه دستاوردهای سیاست خارجی
دولت اصالحات را مشاهده کردند .اصو ًال اعتقاد دارم مردم تعيينكننده
سياستهاي جمهوري اسالمي هستند و اعتقاد دارم اتفاقي كه در سال
 84افتاد ،اين بود كه مردم احساس ميكردند سیاست تعامل دولت
اصالحات به نتیجه مطلوب نرسیده و اروپاييها نتوانستند در دور اول
مذاکرات هستهای پاسخ مناسبي به جمهوري اسالمي بدهند.
اما نباید فراموش كنيم در دولت اصالحات ،دس����تاوردهایی كه
در افغانستان فراهم شد اگر در دوره دولت بعدي بود ،ايجاد نميشد.
ميتوانم به عنوان يك ناظرعرض كنم ،اگر سياس����تهايي كه در
دولتهاي 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 ميكردند؟ مردم اين را لمس ميكردند
كه در قضيه مذاكرات اول هستهاي (سال  82تا  ،)84اروپاييها تعهداتي
كردند كه نتوانستند به آن عمل كنند و آمريكاييها هم توانستند حرف
خودشان را پيش ببرند ،لذا آنچه كه اتفاق افتاد واكنش جامعه نسبت
به سرخوردگي از بخش هایی به ویژه درزمینه روابط خارجي بود .البته
خيلي روي ناكاميها كار شد ،اما قسمت كاميابيها فراموش شد.
پيش����نهاد گفتگوي تمدنها يك پيشنهاد شيك و صرفا یک
حرکت دیپلماسی عمومی نبود .برخی میگویند گفتگوي تمدنها ،يك
طرح تبلیغاتی و غيرعملیاتی بود .اما فراموش نكنيد پيشنهاد گفتگوي
تمدنها درزمانی که امریکایی ها استيالي گفتماني خود را در دسترس
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كه در اين جلس����ه شركت كنيم يا نه .تصميم گرفتیم دراين جلسه
شركت نكنيم و به شوراي امنيت اعالم كنيم چرا در دو سالي كه
س����رزمين ما در اشغال بود ،کاری نکردید ،حال که سرزمينمان را از
اشغال دشمن خارج کرديم سرو كله تان پيدا شده است؟ به هرحال
اولين بار كه شوراي امنيت به عقبنشيني اشاره ميكند ،در قطعنامه
بعد از فتح خرمشهر بوده است.
تا قبل از فتح خرمشهر ،عقبنشيني اص ً
ال مطرح نبود ،يعني دو
سال طول كشيد تا به عقبنشيني 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 بیابدواین روند ادامه یافت تا به
قطعنامه  598رس����يديم .هنر ديپلماسي اين بود كه توانست خواست
هاي جمهوري اسالمي ايران را در قطعنامه  598بگنجاند .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.
باید نكتهاي را دراینجا متذکرش����وم .تمامي دستاوردهايي كه
داشتيم چه محكوميت متجاوز و چه درمساله افغانستان در سال 2001
(اجالس بن) ونیز در عراق و تشكيل حكومت مردمي در اين كشور،
از مس����یر دیپلماسی و مذاکره بدست آمده است .در همه این موارد
آلترناتيوهاي خطرناکی هم مطرح بودند؛ یکی از آلترناتيوها ،بازگشت
حکومت سلطنتی و یا واگذاری حکومت به طالبان خوب در افغانستان
بود و در عراق هم حکومت نظامی گارنر و یا 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 بعضيها امر مذمومي است ،ولي تكتك
دس����تاوردهاي ما از طريق مذاكره به دست آمده است .مذاكرهكننده
بدون پشتوانه ملي و توان و حمايت مردم هيچ نيست ولی دستاورد
میدانی بدون مذاکره به نتیجه عملی نمیرس����د .مثال تعيين متجاوز
يكباره از آسمان نازل نميشود .اگر چه ما به خدا اعتقاد داريم و همه
ميدانس����تند كه صدام متجاوز است  ،ولی قطع ًا همه دستاوردها از
راه مذاكره تحقق پيدا كرد .شما چگونه ميتوانيد قطعنامه  598را به
مواضع كشور نزديك كنيد؟ حتم ًا مذاكرهكننده بايد مستظهر به قدرت
ملي باشد و بتواند پشت ميز مذاكره بنشيند.
من جوانی  25ساله بودم و وقتي مرحوم دكتر رجايي خراساني
برای مشورت به تهران برمی گشتند ،من مسئوليت نمايندگي را بهعهده
میگرفتم .در آن زمان بهعنوان يك كارمند محلي كار ميكردم و حتی
ديپلمات رسمي هم نبودم .اولین باری که با سفیر انگليس صحبت
كردم ،به لحاظ ش����يطنت هايي كه معموال انگلیسیها دارند ،سخنان
خود را با اينجمله كه من  25سال در وزارت خارجه انگليس مشغول
به كار هستم آغاز كرد و ميخواست به من بفهماند كه من به اندازه
سن شما سابقه فعاليت ديپلماسي دارم.
در زماني كه مذاكرات  598شروع شد ،بعضيوقتها بیش از 2 3
ساعت مذاكره می کردیم و فشار عظيمی بر ما وارد ميشد تا بتوانيم
مث ً
ال يك جمله را پس و پيش كنيم .يك كلمه جابهجاشدن در اين
ال اگر به قطعنامه  242شورای امنیت
مذاكرات بسيار اساسي است .مث 
كه درباره فلسطين و درگيري اعراب و اسرائيل است مراجعه کنید،
می بینید يك كلمه theكه ممكن است فقط حرف تعريف باشد ،چقدر
تاثير گذاشته در اين كه سرزمينهاي اشغالي ،دقیقا سرزمينهايی است
که در سال  67اشغال شده و یا یک موضوع کلی است.
من به جرأت مي توانم اعالم كنمهمه دس����تاوردهاي ما در
جنگ از طريق مذاكره با پشتوانه دستاوردهای میدانی نهادینه شده
اس����ت .اعالم متجاوز از طریق مذاکره بدست آمد .حتی پايان جنگ
هم با مذاكره بود ،بعد از پذيرش قطعنامه 598از س����وی ما ،عراق
نميخواست قطعنامه را اجرا كند چون حس ميكرد دست باال را در
اختي����ار دارد و مي تواندكار خود را پيگيري كند .از طریق مذاکره با
پشتوانه دفاع جانانه در عملیات مرصاد ،عراق وادار به پذیرش آتش بس
شد .همچنين عقبنشيني عراق با مذاكره حاصل شد،مذاكرهاي كه
بين مرحوم آيتاهللهاشمي رفسنجاني با صدام از طريق نامهنگاريهايي
كه برادرم آقاي سيروس ناصري از طرف جمهوري اسالمي مسئول
آن بود و بسيار هوشمندانه هم آن مذاكرات را اداره كرد،انجام شد و
عقبنشيني 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 مستظهربودن به حمايت ملي و با توجه بهقدرت ميتوانيد
خيلي چيزها را به دس����ت بياوريد،منتها با هزينههاي بسيار كمتر از
چيزي كه در ميدان جنگ حاصل شد.
* جن�اب وزير! با آغازبه کار دولت اصالحات سياس�ت

ميديدند،مطرح ش����د .يعني ایران در برابر پارادايم مبتني بر حذف،
پارادايم فراگيري را مطرح کرد،يك تفاوت ماهوي در حكمراني جهاني
را مطرح کرد .اين بحث بسيار مهمي است كه با تمام سياستهاي
آن روز اياالت متحده در تضاد بود ولی اياالت متحده جرأت نكرد كه
با آن مخالفت کند و لذا مجبور شد به اجماع بپيوندد .مخالفت آمریکا
با این ایده را در سال  2001به وضوح می توان دید .آمريكاييها به
بهانه جنگ علیه ترور و یازده سپتامبر حتي اجازه ندادند زمان مناسب
برای بحث گفتگوي تمدنها در س����ال گفتگوي تمدنها در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد اختصاص یابد .يعني تا اين حد مخالف آن
بودند و قصد داشتند از هر فرصتي استفاده كنند .آن زمان از بحث
 11سپتامبر به قول آقاي بوش -جنگ عليه ترور -استفاده كردند تا
گفتگوي تمدنها را كمرنگ كنند .با فاصله  3ـ 2سال آمريكايي ها
آمدند و از طریق دو متحدش����ان پیشنهاد ائتالف تمدنها را مطرح
ساختند تا مبنای فراگیری در گفتگوي تمدنها را با جایگزین کردن
ائتالف با گفتگو از بین ببرند ،چون ائتالف ذاتا بر مبنای حذف یک یا
چند دشمن واقعی و یا فرضی است و نه فراگیری .گاه در جمهوري
اسالمي دستاوردهاي خود را دست كم ميگيريم.درحالی که گفتگوي
تمدنها دستاورد پارادايمي براي جمهوري اسالمي بود ؛به عبارتي از
گفتمان هم باالتر بود .به این ترتیب يك پارادايم غالب و جديد آمد
و به عنوان پارادايم رقيب مطرح شد.
شما اگر اجالس بن را هم بررسی کنید ،مشاهده خواهيد كرد كه
چه دستاوردهايي برای ملت افغانستان داشت كه مطابق خواستهاي
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 نميرسيد
قطع ًا سياستهاي ديگري اجرا ميشد .همچنين در سال (2003سال
 )1382بدون مذاکره ،ش����رايط در عراق كام ً
ال متفاوت بود .مسئول
مذاكرات و عراق قبل از اشغال آمریکا من بودم لذا دقیقا می دانم که
س هيات
بدون مذاکره چه می شد .در اجالس بن در سال  2001رئي 
ايراني بودم و در سال  2003مسئول سه دوره مذاكره با آمريكاييها.
قبل از حمله آمريكا به عراق ميدانستم قرار است چه اتفاقي بيفتد.
آنچ����ه كه قرار بود در عراق اتفاق بيفتد ،حكومتي نبود كه امروز ما
در عراق ميبينيم ،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 نميخواهم وارد
داليل سياست داخلي آن بشوم و تبليغ هم نميشد؛ نه خود دوستان
اصالحات تبليغ زيادي ميكردند ،نه طرف مقابل .طرف مقابل مرتب
بر ناتواني اروپا در اجراي تعهدات هستهاي در آن دوره تاكيد ميكرد،
لذا شرايط متفاوتي را پيدا كرديم.
بنابراين نميشود 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 نميپسندم .در آن دوران تغيير روش هم دوره
عزل����ت و مهجوري من بود ،ولي نميتوانم هم بگويم كه اين يك
تغيير روشي بود كه بدون هيچ دلیل 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 تبیین همه دستاوردهاي دولت اصالحات كم كاري كرده بوديم.
* آق�اي دكت�ر! بعد از اين مقطع ،ب�ه بهانه فعاليتهاي
هستهاي ،كشور با بحران اساسی مواجه شد و قطعنامههاي
پ�ي در پي درش�ورای امنیت علیه ایران به تصویب رس�ید،
ولي باآغازبه کار دولت يازدهم با توجه به درایت و توانمندي
جناب عالي مذاكرات مربوط به موضوع هسته ای به سمت و
س�ويي رفت كه برجام متولد شد .باتوجه به شرایطی که در
آن قرارداری�م یعنی روی کار آمدن ترامپ وخروج آمریکا از
برجام وتاثیر آن برروابط ایران با ا روپاو سایرکشورها ،براي
حفظ موجوديت برجام چه بايد بكنيم و راهكار چيست؟
راهكار اين است كه او ًال بدانيم كه چه چيزي به دست آوردهايم.
آمريكا از ابتداي انقالب سه بار تالش كرد ايران را تحت تحريمهاي
فصل هفتم شورای امنیت 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 قطعنامهاي كه آمريكایيها
بعد از رای ديوان عالي بينالمللي دادگستري به شوراي امنيت آوردند
كه ايران را به دليل عدم اجراي تصميم ديوان براي آزادي گروگانهاي
آمريكايي تحريم كنند که روسها در اين زمينه ممانعت كردند و طرح
تصويب نشد .يك مورد هم در قضيه جنگ تحميلي بود كه در ژانويه
سال  ،1988آمريكاييها قطعنامهاي را ارائه دادند كه وقتي به آن نگاه
كنیم ،آنرا بسيار شبيه قطعنامه های تحریم عليه عراق می یابیم .در
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آن قطعنامه تحريمهاي شديدي عليه ايران پیش بینی كرده بودند به
اين بهانه كه ايران بعد از صدور قطعنامه ، 598آن را نه پذيرفت و نه
رد كرد .و تحت سیاستی ،به جاي پذیرش یا رد ، 598طرح اجرايي
دبيركل س����ازمان ملل متحد را پذيرفت .اما عراق و طرفدارانش به
ویژه آمريكا اصرار داشتند كه ايران بايد قطعنامه  598را صریحا بپذيرد
و چ����ون ما اين كار را نكرده بوديم ،در ژانويه ( 1988دیماه )1366
آمريكاييها 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 نامهاي به دبير كل
اعالم كردكه پذيرش طرح اجرايي دبيركل به مثابه پذيرش قطعنامه
 598است .ما نگفتيم كه قطعنامه  598را پذيرفتهايم ،ولي اين بهانه
را از دست آمريكاييها گرفتيم .
این بار دوم بود كه آمريكاييها احس����اس كردند درتصویب
قطعنامه تحريم ايران شكست خورده اند  .شكست سوم آمريكاييها
در س����ال  2004ميالدي 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 هستهاي ايران آژانس نيست و
اين نهادتوان آن را ندارد مس����أله هس����تهاي ايران را پيگيري كند و
تنها جايي كه ميتواند دعواي هستهاي ايران را پيگيري كند ،شوراي
امنيت است تا بتوان تحت قطعنامه فصل هفتم ،ايران را وادار كرد
غنيس����ازي اورانیوم را كنار بگذارد .آن زمان با طراحي كه صورت
گرفت و با رسيدن به توافق پاريس در سال  ،83اين 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
هستهاي بود .اگر به كتاب«ديپلماسي هستهاي» آقاي روحاني مراجعه
كنيد ،اين موضوعها 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 دیگری قرار ميگيرند.
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  40ساله است  .اما آمريكا به هر دليلي نميخواهم
مجدداً دولت نهم و دهم را نقد كنم توانست شش يا هفت قطعنامه
تند و تيز عليه ايران تصويب كند .قطعنامه  1929علیه ایران در تاريخ
شوراي امنيت كمسابقه 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  1929تصويب شد،
خيليها ميگفتند حتی اگر ايران كل برنامه هستهاي خود را تعطیل
کرده و در يك سيني بگذارد و مانند لیبی تقديم آمريكا كند ،باز هم
نميتواند از زير قطعنامههاي فصل هفتم سالم بيرون بيايد .اين تحليل
عمومی بود ولی ما توانستیم كل برنامههاي هستهاي و دستاوردها را
حفظ کنیم و قطعنامه ها را هم باطل کنیم.

مش����كل ما سر  20-10سانتريفيوژ نيست .خيلي فرق نميكند
كه  6000سانتريفيوژ داشته باشيم يا  20هزار سانتريفيوژ؛ اگر سوخت
بوش����هر را ميخواهيم  190هزار سانتريفيوژ از اين مدل بايد داشته
باشيم كه اين تعداد در نطنز جا نميشود چون نطنز كال جاي 54
هزار سانتريفيوژ است .بنابراين عاقالنه است دنبال سانتريفيوژي برويم
كه توليدش باالتر باشد تا بتوانیم با استفاده از همین ساختمانهايي
در نطنز ساخته شده است سوخت بوشهر و حتی فراتر از آن را تأمين
كنيم .آنچه مهم بود ،تعداد س����انتريفيوژ و شکل رآکتور آب سنگين
اراك نبود .مهم اصل حفظ توان غنی س����ازی ،حفظ فردو و حفظ
ماهیت آب سنگين در اراك بود و اين كه بتوانيم برنامه هستهايمان
را پيش ببريم وگرنه در قطعنامههاي شوراي امنيت از ما خواسته شده
بودفعالیت تمامی اينها تعلیق شود .ميخواستند فردو را گِل بگيرند،
ميخواس����تند اراك رابا بولدوزر تخریب کنند .نه تنها رآكتور را بلكه
پااليشگاه آبسنگين راهم؛ ما اينها را به دست آورديم يعني هيچ امتياز
اس����تراتژيك در حوزه هستهاي نداديم .همه دستاوردهاي هستهاي را
حفظ كرديم .قطعنامههاي 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 كام ً
ال
نشان دادند طرفهاي مناسبي براي تعامل نيستند .آمريكا نشان داد
بدعهد است و اروپايي هم نشان دادند واقع ًا در برابر آمريكا اين جرأت
را ندارند درس����ت بايستند .راه اندازی سازوکار تبادل تجاری با ایران
اگر چه دیرهنگام ولی اقدامی مثبت اس����ت ،در عین حال اروپایی ها
هنوز نتوانس����تند نشان دهند برای پیگیری منافع خود به اندازه الزم
سرمایه گذاری می کنند که امیدواریم این جرأت را پیدا کنند .به نظر من
از زمان خروج آمريكا از برجام تاكنون آن كه باخت استراتژيك داشته
اروپا ست ،چون نتوانست نشان دهد در نظام بينالملل موقعيتي دارد
و اين موضوع بسيار حياتي است .ما چه باختي داشتيم؟ بله ما فشار

* گفتگوي تمدنها دستاورد
پارادايمي براي جمهوري اسالمي بود
* توانستیم كل برنامههاي هستهاي
و دستاوردها را حفظ کنیم و قطعنامه ها
را هم باطل کنیم
* همه دستاوردهاي هستهاي را حفظ
كرديم .قطعنامههاي شوراي امنيت را
برداشتيم و تحريم را هم لغو كرديم .ما بايد
اين دستاوردها را به رسميت بشناسيم
* آمريكا و غرب در اجراي تعهدات
اقتصادي خود كام ً
ال نشان دادند طرفهاي
مناسبي براي تعامل نيستند

اقتصادي را تحمل كرديم ،اما سئوال اين است كه اگر از برجام خارج
شويم ،آيا فشار اقتصادي از روي جمهوري اسالمي برداشته ميشود؟
ما آمريكا را منزوي و دستاوردهاي خود را حفظ كرديم.
فراموش نكنيد آمريكاييها و اروپاييها نميخواستند با تحقیق و
توسعه باالتراز  IR1موافقت كنند .یعنی سانتریفیوژی که با پرکردن
نطنز از آن حتی نمی توانیم سوخت بوشهر را تامین کنیم .ولی ما
توانستیم در برجام به آنها بقبوالنیم که تحقیق و توسعه ما تا باالترين
سانتريفيوژي كه تا آن روز توانسته بوديم به آن برسيم كه  IR8با
 30برابر توان  IR1بود ،ادامه پیدا می کند .اينها شرايط امروز ماست.
بايد قدر اين شرايط را بدانيم .ديپلماسي روش نقدكردن دستاوردهاي
ملي اس����ت؛ ديپلماسي اين دستاوردها را به دست نياورده،بلكه ملت
و مقاومت مردم آن را به دست آورده اند و دیپلماسی آن را نقد و
نهادینه کرده و دیگران را به قبول آن واداشته است.
آمريكاييه����ا تحريمهاي فلجكنن����ده عليه ايران وضع كردند
و نتوانس����تند به نتيجه برس����ند 73 .درصد از مردم در انتخابات پاي
صندوقه����اي رأي آمدند و تمام خوابهاي آمريكا را باطل كردند،
كمااين كه باز هم باطل ميكنند .يقين دارم مردم امسال با شرکت
بی سابقه در راهپيمايي  22بهمن اين توهم آمريكاييها كه مي توانند
با فشار اقتصادی ،ایران را به سمت فروپاشي ببرند ،باطل ميكنند.
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 همافزاي�ي بين نيروه�اي داخلي بود.
يعني همه گروههاي سياس�ي ،رس�انهها و حتي نيروهاي
نظام�ي ،مذهبي و ائمه جمعه حمايت ميكردند 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 ميرس�د در داخل اين همافزايي
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
كشيدهاند و به نظر ميرسد شكافي در ديپلماسي عمومي
هم ايجاد شده است .به عنوان كسي كه دستاورد برجام
مديون تالشهايتان اس�ت ،اگر بخواهيد از درون نقدي
ب�ه گروههاي داخلي ك�ه حمايت خود را از برجام س�لب
كردهان�د و حتي گناه خروج آمري�كا از برجام را به گردن
خود برجام مياندازند،داشته باشيد چه خواهيد گفت؟ چه
اتفاقاتي در نيروهاي داخلي ميافتد 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.

* از زمان خروج آمريكا از برجام تاكنون

آن كه باخت استراتژيك داشته اروپاست
چون نتوانست نشان دهد در نظام
بينالملل موقعيتي دارد

* اگر از برجام خارج شويم ،آيا فشار
اقتصادي از روي جمهوري اسالمي
برداشته ميشود؟

* ما آمريكا را منزوي و دستاوردهاي
خود را حفظ كرديم

* برجام رانباید دستاورد يك دولت

يك گروه يا دستاورد ديپلماسي دانست
به اهداف خود نرسيد؛ همزمان اعالم شد ميخواهند اجالس
ورشو را تحت عنوان صلح در خاورميانه برگزار كنند.خيليها
تحليل ميكنند اساس�اً انتخاب ورش�و نمادين اس�ت و يك
معنياش اين است كه ناتو هنوز زنده است ولي ورشو مرده؛
معني ديگر ممكن اس�ت اين باشد كه ميخواهند اروپاييها
را در برابر خطر روس�يه به بهانه ايران بر س�ر ميز بياورند و
ي ش�ما از اين اجالس
همكاريش�ان را جل�ب كنند .پيشبين 
چيس�ت و دقيقاً اه�داف كالن آمريكاييه�ا از برگزاري اين
اجلاس چه می دانید ؟ آيا موضوع "معامله قرن" هم در اين
اجالس مطرح خواهد شد؟
آمريكاييها تمام تالش خود را براي ايجاد اجماع جهاني عليه
ايران ميكنند.دليل اينكه آمريكا خود را به آب و آتش ميزند اين
است كه مجدداً اجماعي كه را با  7 -6قطعنامه شوراي امنيت داشت
به دس����ت آورد .اين نشاندهنده احساس ضرري است كه آمريكا از
برجام ميكند.
بيجا نيست كه آقاي ترامپ ميگويد ضرر كرديم ،براي اينكه
احساس ميكند آمریکا چيزي را كه بعد از  35 - 30سال تالش به
دست آورده بود ،از دست داده است ،بدون آنكه ما به ازاي مناسبي
كسب كرده باشد .آن وقت چه ميكند؟ تالش ميكند اجماع را دوباره
زنده كند .تا حاال چند بار تالش كرده است.
پارسال در همين روزها ،آمريكاييها با قلدري جلسه شوراي امنيت
را به بهانه اينكه در ايران ناآراميهايي وجود دارد ،تشكيل دادند تا

سال با انقالب
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پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد
م����ا هيچوقت اين همافزايي داخلي را نديديم.در دوران مذاكره
نگرانی ما بيشتر از خنجرهايي بود كه از پشت ميخورديم تا به مذاكره.
هيچوقت 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 ميتوانست در همان دو سال اول
اجرا ،عليرغم همه بدعهدی هاي آمريكا و همه كاستيها و ضعف
اروپا و ديگر كشورها ،شرايطي را ايجاد كند كه خروج از برجام براي
آقاي ترامپ بسيار بسيار پرهزينهتر باشد.
سال بعد از برجام ،كشور را بسيار غيرقابل
ميتوانستيم در دو ِ
تحريمتر از شرايطي كنيم كه اكنون هستيم .راه داشت .البته راهش
نگاه به غرب نبود .راه آن يك نگاه جامع به دنيا بود و نياز اوليهاش
اين بود كه اعالم نكنيم كدام آدم عاقلی می آید دراین س����رزمین
سرمايهگذاري كند؟ تيترهاي روزنامهها را بخوانيد .شما مثل اين كه
فقط تيترهاي روزنامه اطالعات را ميخوانيد كه هميشه عاقالنه برخورد
ميكند  .خداوند انشاءاهلل به شما عمر دهد و امثال شما را زياد كند.
من به روزنامههاي جناحي اعتقاد ندارم .اعتقاد دارم روزنامه بايد واقعيات
را بگويد مثل روزنامه اطالعات نگاه ملي داشته باشد .تيتر روزنامهها را
نگاه كنيد« .پرواز هواپيماهاي كاغذي بر فراز آسمان انتخابات» يعني
خواس����تهاي ملي ما را در حد يك دعواي انتخاباتي به حضيض
كشاندند .ببينيد در اين مدت چقدر هيأت به ايران آمد .برخي ميگويند
همه اينها نمايش است؛ بله ممكن است کار 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 ميبرم .وقتي تاجر معتقد
نيست از يك سفر سود ميبرد  ،همراه من نميآيد .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 خارجيها طوري معرفي كردند كه انگار براي
اهداف كوتاه انتخاباتي وارد اين مذاكره ميشويم .بهجاي آنكه ما را در
سطح باال در مقابل طرف خارجي قرار دهند كه از موضع ملي اين
كار را انجام ميدهيم ،ما را فروكاستند به كسي كه نيازمند شماست
من وزير خارجه از چه زماني سياسي و جناحي
براي دعواي انتخاباتيِ .
بودم كه اكنون بخواهم باش����م؟ اينها واقعياتي بود كه وجود داشت.
اين واقعيات حتی امروز در شرايطي كه در يك جنگ اقتصادي قرار
گرفتهايم تشديد شده است و برخي همان سياستها و اهداف را دنبال
ميكنند و اين به نظر من كاس����تي عمدهاي اس����ت كه در آن زمان
بوده و اكنون هم هست .آن زمان ممكن بود بگوييم تصوير كام ً
ال
روشن نبود ،اما اكنون که تصوير كام ً
ال 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 درسخنرانياش به من
حمله ميكند .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 ميزنم،
همزمان آقاي نتانياهو و دوستان داخل به من انگ دروغگويي ميزنند.
ببينيد ما چقدر منافع ملي را فداي اهداف سياسي ميكنيم .بايد مالك
و ميزاني داشته باشيم .مالك كجاست؟ كيست؟ من اعتقاد دارم آنچه
نياز است امروز بيش از هر چيزي داشتهباشيم ،وحدت است.
وحدت حول محور رهبري و فرمايش����ات ايش����ان و حول اين
محوركه 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 اينكه خودمان به پاي خودمان تير بزنيم .آمريكا
به اندازه كافي ميخواهد زنجير به پاي ما و اقتصاد ايران ببندد،دیگر
خودمان زنجير اضافه به پاي اقتصادمان نبنديم .خودمان اقتصادمان و
بانكهايمان را از تعامل با بانك هاي ديگر محروم نكنيم.
از ترس مرگ ،خودكشي نكنيم .به خاطر نگراني از اينكه 10
سال ديگر ممكن است اتفاقي بيفتد ،از اكنون مث ً
ال فكر كنيم فالن
كار را انجام دهيم يا خير.
* ب�ه تازگی اتفاقاتي در منطقه رخ داده اس�ت.ازجمله
این که آمريكاييها اعالم كردهاند از س�وريه و افغانس�تان
خ�ارج ميش�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
تلاش كرد حمايتهايي را در برابر ايران جلب كند كه البته

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  2231صحبت ميكردند .وقتي وي موفق نشد ،آقاي پمپئو
جلسه ای را برگزار كرد .درجلسه شوراي امنيت در مورد قطعنامه 2231
که هر  6ماه یک بار تشکیل 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 علیه ایران اجماع در شورای امنیت ایجاد کند.
ببيني����د آن اجماع علیه ایران که در  6قطعنامه فصل هفتمی
ش����ورای امنیت متبلور شده بود براي آنان چقدر ارزش داشته است؛
اجماعي كه با تصويب قطعنامه  2231نابود شد .آمريكا تالشهاي
بسياري كرد با برپايي جلسات مختلف آن اجماع را احيا كند كه همگي
شكست خورد .نشست لهستان هم شكست ميخورد.
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 ميكند.
پنج روز در عراق با سربلندي به همه جاي اين كشور ميرويد
و با اس����تقبال گس����تردهاي مواجه ميشويد ،اما آنها پنهانی به عراق
ميروند ،مالقاتي انجام ميدهند و از آن در خارج ميش����وند؛ گاهي
فاصله آمدن و رفتن آنان آن قدر كوتاه اس����ت كه كسي نميفهمد
چه زماني آمدند و كي رفتند .اين شرايط را درنظر بگيريد .همه اينها
به بركت مقاومت جمهوري اس��ل�امي 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 پيامهايي 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 ميدانند نميتوانند از اين جلسه نتيجهاي بگيرند،
به كشورها اعالم كردند كه در اين جلسه نميخواهند روي متني توافق
كنند .گفتند شما حرف بزنيد و ما خود جمعبندیمان را اعالم ميكنيم،
يعني اطمينان دارند كه نميتوانند اجماع درست كنند.
* يعني تبديل به يك جلسه مشورتي شده است؟
خير .جلسه ای است كه عدهاي صحبت ميكنند ،بعد آقاي پمپئو
ميخواهد اعالم كند كه اين افراد چه گفتهاند .در دنياي دموكراسي
پارلماني بينالمللي روش مشخص است :كشورها دور هم مينشينند،
متني را جلو خود ميگذارند و روي كلمات متن بحث ميكنند تا به
توافق برسند .آمريكا اطمينان دارد كه از اين جلسه نميتواند 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 كارانهاش 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 ميكند و به ما
هم فشار ميآيد .وظيفه ما هم به عنوان دستگاه سياست خارجي اين
است كه اين فشار را به حداقل برسانيم .نميتوانيم افتخار كنيم به
اين كه ما مقاومت كرديم و مردم در حال تحمل فشار هستند .ما
افتخار ميكنيم 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
ي گیريم.
كار م 
*داس�تان تحريمها و تشديد و تحريمها 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
آمريكایي ها تاكنون غير از آنچه به ش�كل سربسته به زبان
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آوردن�د از ايران چه ميخواهند و آنچه آقاي ترامپ ميگويد
مبني بر اين كه آمادهاند مذاكره كنند و از نو پاي يك قرارداد
يا تفاهمنامه را امضاء كنند شامل چه چيزهايي ميشود؟
وقتي درباره مذاكره با آمريكا صحبت ميكنيم ،اينگونه نيست
كه تا کنون مذاكره نكرده باش����يم .اگر پنج س����ال قبل اين صحبت
را ميكرديم يك بحثي بود چون 35س����ال بود كه با آمريكا مذاكره
نكرده بوديم .ميتوانستيم بگوييم كه بايد مذاكره ميكرديم ،اما مذاكره
كرديم ،چند سال هم مذاكره كرديم  ،در باالترين سطح هم مذاكره
كردي����م .بعيد ميدانم در تاريخ الاقل در تاريخ مدرن ،هيچوقت دو
وزير خارجه درباره يك موضوع اين قدر مس����تمر تا اين حد با هم
مذاكره كرده باشند.
ميدانيد كه چند ركورد از وزير امور خارجه آمريكا شكس����ت و
وزير امور خارجه ايران هم كه از ركورد گذشت! مث ً
ال وزير امور خارجه
آمريكا هيچوقت به اندازهاي كه در وين بود درخارج از آمريكا نبود،
آن هم مستمر؛ بعيد ميدانم هيچوقت خود وزير امور خارجه آمريكا از
ساعت  9شب تا  6صبح روز بعد يكسره مذاكره كرده باشد؛ آن هم
مذاكره دوجانبه؛ ممكن است در سطوح پايينتر اين اتفاق بيفتد ،اما
در سطح وزارت اين موضوع كم پيش ميآيد .مث ً
ال زماني كه معاون
وزير بودم در اجالس حقوقبشر بیش از  24ساعت محل اجالس را
ترک نکردم 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،
 9ساعت پشت سر هم مذاكرهكنند ،بي سابقه است .ما اين همه
مذاكره كرديم ،بنابراين بايد ديد مذاكره براي چيست؟ ما يك سند
 150صفحهاي داريم .مثل برخي سندها ،دو صفحهاي نيست .همه
ريزهكاري ها در اين سند مورد مذاكره قرار گرفته است.
ميخواهند 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 مشکل داشتيم ،به اين علت
كه طرف مقابل جوابي نداشت براي اين سئوال ما كه شما چرا اين
همه سالح در منطقه ما ميريزيد؟درباره چه ميخواهند بحث كنند؟
آقاي ترامپ ميخواهد فروش 400ميلياردي سالح خود را متوقف كند
يا فرانسويها ميخواهندفروش سالحشان را متوقف كنند؟
آنهاي����ي كه بيش از همه درباره اين موضوع صحبت ميكنند،
كس����اني هستند كه بيشترين فروش سالح را به اين منطقه دارند.
سالحهاي آنان بيشترين آدمكشي را در منطقه دارد .در يمن مردم را
با تير و كمان كه نميزنند ،با همين سالحهاي پيشرفته آمريكايي و
اروپایی ميزنند .آنان ميخواهند چه كنند؟ درباره تسليحات مذاكره كنند؟
درباره متوقف كردن فروش سالحهايشان به منطقه مذاكره كنند؟
آيا ميخواهند درباره منطقه مذاكره كنند يا درباره انتخابهاي
اشتباهشان در منطقه؟ ميخواهند بيايند و براي ما توضيح دهند چرا
از صدام حمايت كردند ،وقتي كه عراق ما بمباران ش����يميايي کرد؟
چرا در سوريه اين فاجعه را به پا كردند؟ چرا در افغانستان اين گونه
عمل كردند؟ چرا در يمن آدمكش����ي ميكنند؟ آيا ميخواهند درباره
اين مسائل بحث كنند؟
آيا خيال ميكنند حرف براي گفتن دارند كه ميخواهند درباره
مسائل منطقهاي مذاكره كنند؟ چه فكر ميكنند؟ درباره مساله هسته اي
با آمريكاييها مذاكره كرديم كه اجرا نكردند .نه در دوران اوباما بهصورت
كامل اجرا كردند نه دوره بعد از آن .در دوره ترامپ با كمال وقاحت
سند را زير پا گذاشتند و پاره كردند .حاال ميگويند كه ميخواهيم درباره
موشك و منطقه مذاكره كنيم .چه چيزي ميخواهند بگويند؟
خيال نكنند ما در اين حوزهها كمبودي داريم .خيال نكنند اين
كه ما ميگوييم درباره موضوعات مذكور مذاكره نميكنيم ،دستمان
خالي است .نه ،به اين دليل مذاكره نميكنيم كه شما نشان نداديد كه
اص ً
ال طرف مذاكره هستيد .شمايي كه امضايتان يك ماه هم ارزش
ندارد .ادعا ميكنيد اين وزير ميتواند امضاي وزير قبلي و اين رئيس
ميتواند امضاي رئيس قبلي را زير پا بگذارد ،چگونه ميخواهيد مذاكره
كنيد و به توافق جامعتر برسيد؟ موضوع ما كه اص ً
ال 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 ،هيچكس براي آن تره هم خرد نميكند .آمريكا،
قطعنام����هاي كه خودش ارائه ك����رده و به آن رأي داده ،قطعنامهاي
كه كل برجام در آن است را زير پا ميگذارد و سپس ميگويد كه
ميخواهد به توافق جامعتري برسد.
ببينيد همين آقاي بولتون ،قبل از توافق هستهاي ميگفت ايران
بايد به غنيسازي صفر برسد .آقاي كري هم به اصطالح با همين
فرمان وارد مذاكره شد .بعد از ماه ها مذاکره ميگفت ما حداکثر با
 500س����انتريفيوژ آن هم از نوع  IR1موافقت می کنیم .ديدند كه
نميشود .نه اين كه آقاي كري مذاكرهكننده خوبي نبود يا اين كه

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
هاي شما بيفزايد.
مزيت
ايم به شما خسته نباشيد بگوييم و از شما پيام
ما آمده
ها و
و الهام بگيريم و چگونگی تحمل اين همه ناسپاس����ي
ها را بياموزيم .شما سد محكمي هستيد در برابر همه
ناماليمتي
اي كه جهان عليه جمهوري اسالمي ايران
هاي رذيالنه
تصميم
تواند خيلي
ايجاد كرده است ،تدبير و درك و درايت شما مي
ها و حمالت را خنثي كند و ما در شرايط فعلي شما
از هجمه
بينيم .آمريكا با همه اميدي كه برای همراه کردن
را تنها مي
جهان با خود داشت ،سرخورده و مأیوس 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.
ايم به
ايم به ش����ما خسته نباشيد بگوئيم ،آمده
ما آمده
كنيم و به شما احترام
شما بگوييم كه ما شما را درك مي
گذاريم و اميدواريم خداوند بيش از اين به ما توفيق بدهد
مي
گونه كه دوستان به اطالع
كه قدردان ش����ما باشيم .همان
جنابعالي رساندند ما در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اي را تدارك
نامه
اسالمي هستيم و به همين مناسبت ويژه
نامه نقطه
خواهيم مطلع درخش����ان اين ويژه
ايم و مي
ديده
نظرات اميدبخش شما ،تحليل شما از دستاوردهاي انقالب و
رهنمودهاي شما باشد.
گذاريم .یکی
شما را دوست داريم و به شما احترام مي
از ضرورت های توصیه شده دین ما ،دادن صدقه برای رفع
بالیاست و بهتر است این کار در اول هر ماه انجام شود.
خوانم من
اول ه����ر ماه وقتي نماز اول ماه را كه مي
گذارم ،يكي شما هستيد ،يكي
براي چند نفر صدقه كنار مي
حضرت آقا ( مقام معظم رهبری) ،يكي آقاي خاتمي ،يكي
آقا و يكي هم حاج قاسم سلیمانی است.
حسن
خداوند وجود شما را حفظ کند و از جمیع بالها مصون
هايش محروم كند و
دارد .خدا نكند كه خداوند ما را از نعمت
مند نشويم .من آرزو داشتم
روزي از وجود بابركت شما بهره
كه دست شما ببوسم.
من مذاكرهكننده 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��ل�امي اين امر امكانپذير نبود .ايران كشوري نيست كه
شما بتوانيد چيزي را به آن تحميل كنيد .خواستهاي آقاي كري در
بدو مذاكرات خيلي با خواستهاي دولت فعلی فرقي نميكرد .آقاي
كري هم نميخواست فردو باشد و تا روز آخر نميخواست اراك باشد،
تا روز آخر ميخواست مسائل موشكي ايران و تحقيق و توسعه ايران
را محدود كند .آقاي كري هم ميخواس����ت مثل آقاي ترامپ ،طول
قرارداد بسیار بیشتر باشد .معلوم است كه آنان همين را ميخواستند؛
اما واقعيات اين است كه در مذاكره نميتوانيد تحكم كنيد ،بايد به
توافق برسيد كه رسيديم.
آمريكاييها يقين داشته باشند اگر روزي مجوزي صادر شود و

قرار باشد مذاكرهاي درباره ساير موضوعات صورت بگيرد ،با مذاكرات
هستهاي فرقي نميكند .اينگونه نيست كه چيزي را ديكته كنند و
ما هم بپذيريم .آقاي پمپئو خيال نكند چون به لسآنجلس رفته و در
يك جمع به اصطالح ايراني  --كه البته بیشتر شرکت کنندگانش
طرفداران آمریکایی حزب جمهوريخواه آمريكا بودند  12 --پيششرط
براي مذاكره با ايران مطرح كرده است ،وارد مذاكره با ايران مي شود
و اين شروط را مطرح مي كند و ما هم ميگوييم چشم ،قبول كرديم
و از جلسه بيرون ميرويم .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��ل�اح و هم در
موضوع منطقه به نتيجهاي 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 موشكهاي اگزوزست
كه به رژيم عراق دادهاند را بدهند .يعني پاس����خگويي آنان خيلي
بيش����تر از پاسخهايي است كه جمهوري اسالمي ايران قرار است به
آنان بدهد.
بل����ه ،ما به صورت اصول����ی واهمه ای از مذاكره نداریم .البته
مذاكره ما با آمريكا قاعده دارد .بايد در سطوح عالي نظام تأييد شود.
اما من با جرأت ميتوانم بگويم همان طور كه در مذاكرات هستهاي
طرفي نبودند كه بتوانند نظرات خود را در جلس����ات تحميل كنند و
اكنون ادعا ميكنند كاله سرشان رفته است ،در ساير موضوعات هم
اين گونه خواهد بود .اگر مسئوالن فعلي آمريكا هم بودند به همين
نتيجه ميرسيدند و با آقاي كري هيچ فرقي نميكرد .خود اينها هم
بودند بيش از اين گيرشان نميآمد .امروز هم اگر مذاكره كنند بيش
از اين نصيبشان نميشود.
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 اينگونه است ،بنابراين بايد مباني
درست باشد .بايد دولت آمريكا اول از همه ثابت كند كه به مذاكرهاش
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 ميكنيم.
* يعني با رفع تحريمها...؟
خير ،من ميگويم آزمايش اين بوده كه آمريكاييها بايد ثابت
ميكردند به كاري كه متعهد شدهاند 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 تجربهاي كه داش����تيم ،بسيار سخت است ،چون اص ً
ال تجربه
خوبي نبوده است .آمريكاييها به شدت نشان دادند كه غيرقابل اعتماد
هستند .بعد از آن مقامات عالي نظام بررسي كنند و ببينند آيا آنان
به آن سمت ميروند يا خير؟ ما كه معتقديم نميروند ،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 ميدهد با آقاي عراقچي در وين مالقات ميكرد دو ماه
قبل از آن در اس����فند و معتقد بود اين مالقات ها ادامه پيدا خواهد
كرد .چه كسي از مذاكره بيرون رفت؟
اينگونه 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 ميزنيد كه ميخواهيد با آقاي دکتر
روحاني مالقات كنيد!
اين دو شیوه 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 ميكنيم 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 نميدهيم.
ممكن است جوابشان را ندهيم ،حرفهايي كه آنان ميزنند ما نزنيم؛
گرچه اگر الزم بدانيم تندتر از هميشه پاسخشان را ميدهيم اما تا از
آنان احترام و تکریم و تعظيم در برابر اراده مردم ايران نبينيم ،حتم ًا
با آنان مذاكره نميكنيم.
ـ بسيار متشكریم از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.

کش�ورهای توس�عه یافته محور برنامهریزی اقتصادی خودرا اس�تفادۀ بهینه از نفت خام ازطریق ذخیرهس�ازی درزمانی که ضرورت ایجاب کند به
عنوان منبع اصلی غیرقابل جایگزین و روآوری به سایر منابع انرژی بهویژه انرژی هستهای قرار داده اند.بسیاری براین نظرند که در جهان آینده ،قدرت
اقتصادی ازآن بازیگرانی اس�ت که منابع و سرچش�مههای انرژی در تصاحب آنهاس�ت .از این رو ،برنامه ریزی در متنوع کردن سیس�تم عرضۀ انرژی در
ت به عنوان یکی از سیاس�تهای راهبردی ایران دربخش انرژی قلمداد ش�ده و با توجه به کارآیی بهینۀ فناوری هس�تهای ،گس�ترش بهرهبرداری از
بلندمد 
این فناوری از الزامات به حس�اب می آید.بنابر دالیل طرح ش�ده ،اتکا ی ایران به عرضۀ انرژی باس�وختهای فسیلی غیرمنطقی به نظرمی رسد ودرنتیجه
استفاده از فناوری های جدید از جمله هستهای در مقام مقایسه با سوختهای فسیلی ،به صرفه تراست  .ضمن این که هیچ کشوری سعی نمی کند از منظر
استراتژیک انرژی مورد نیاز خود را فقط از یک منبع تأمین کند ،حتی اگر به وفورازاین منابع بهره مند باشد.
به منظورتبیین این سیاست جمهوری اسالمی ایران وکوششی که دراجرای این سیاست مهم درسالهای پس ازپیروزی انقالب یعنی بهره مندی
ازانرژی هس�ته ای صورت گرفت ،بادکترعلی اکبرصالحی معاون رئیس جمهوری ورئیس س�ازمان انرژی اتمی که می توان ایش�ان را"سیاستمرد هسته ای
ایران " قلمداد کرد زیرا هم درعرصه سیاست خارجی مسئولیت اجرایی داشته وصاحب اندیشه ونظراست وهم تحصیالت آکادمیک دردانش هسته ای دارد
 ،گفتگویی درباره دستاوردهای کشوردراین عرصه مهم وراهبردهای آینده انجام داده ایم که درپی ازنظرخوانندگان ارجمند می گذرد:

دکتر صالحی رئيس سازمان انرژي اتمی در گفتگو با اطالعات:

اشرافپژوهشگران
به فناوری هستهای
از بزرگترين
دستاوردهای نظام است

 * گردنههاي سخت را پشت سر

گذاشتهايم و در آستانه ورود به دشت

هموار رشد و توسعه و پيشرفت هستيم
* امروز ديگر مانند سابق نياز به
مهندسي معكوس نداريم و حتي

سانتريفيوژهاي نسل جديد را خودمان
طراحي ميكني م

* در استخراج و اكتشاف اورانيوم
كام ً
ال خود اتكا و تا  95درصد
خودكفا شدهايم

* واحد كيك زرد اردكان بازسازي شد

سال با انقالب
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*جن�اب آق�ای دکترصالحی باس�پاس ازفرصتی که
دراختیارم�ان گذاش�تید .باتوج�ه به این که ایام س�الروز
پیروزی انقالب قرارداریم وضرورت دارد دستاوردهای 40
س�ال اخیر تبیین شود به عنوان پرسش نخست بفرمایید
موضوع دس�تیابی كش�ور به انرژي هس�تهاي ازچه زمانی
طرح شد و هدف از آن چه بود؟
هاي كاركنان روزنامه
در آغاز اج���ازه می خواهم تا از تالش
اي است كه
وزین اطالعات تشكر كنم .روزنامه اطالعات ،روزنامه
همواره سعي كرده مخاطبانش را از گرفتار شدن در کمند تعصبات
و جبهه گیری های سياسي و حزبي مصون نگاه دارد و خط انصاف
را رعايت كند .همچنين در اين روزنامه مطالب متنوعي به چشم
خورد كه براي فرهيختگان و عموم جامعه ارزنده است .اميدوارم
مي
40سالگي انقالب اسالمي ،نقطه عطفي براي آينده كشورمان باشد.
از نگاه اینجانب در اين چهار دهه ،دوره برانگيختگي و بالندگي را
ايم و اکنون بايد وارد دوره فرهيختگي شويم.
گذرانده
ايم و در آستانه
هاي سخت را پشت سرگذاشته
تاكنون گردنه
ورود به دشت هموار رشد و توسعه و پیشرفت می باشیم كه بايد
توجه ما به مسائل کالن توسعه معطوف باشد ،زيرا مباحث توسعه
ملی ،زيربناست و ضروري است تا به رشد علمي ،صنعتي ،فرهنگي،
باشيم و انشاءا ...در
اقتصادي و تجاري بطور همزمان عنایت داشته
آستانه يك جهش جدي و بزرگ با همت ملت صبورمان قرار بگيريم.
توانست كمر
مردمي كه در اين 40س���ال اتفاقات بزرگ را كه مي
جامعه را خم كند با صبوري خود مديريت كرده و پشت سرگذاشت.
آخرين چالش ما هم مواجهه با سیاست های خصمانه دولت ترامپ
است كه يقين ًا اين گردنه را هم پشت سر خواهیم گذاشت.
البته در انتخابات اخير آمريكا پيروزي ترامپ در مجموع به نفع
ايشان و هم خانم هيالري كلينتون در دشمنی با
ایران بود زيرا هم
اي بود كه
كشورمان تفاوت ندارند ،اما رویکرد کلی ترامپ به گونه
بينيم
داد اجماع جهاني را به همراه نخواهد داشت و امروز مي
نشان مي
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 که قبل از برجام بود،مواجه نخواهیم شد.
شایس���ته است تا به این نکته اشاره کنم که چندسال پیش
در همایشی اعالم کردم که ترامپ بر اساس سنت سیاسی آمریکا
ذات ًا به دنبال رویه رئالیسم سخت است چنان که گفت "می خواهم
شرکت های آمریکایی خارج از کشور را به آمریکا بازگردانم .یا" بیهوده
برای کسی خرج نمی کنیم و باید مرزها را ببندیم".
بای���د به این نکته نیز توج���ه کنیم که در آمریکا حزب به
مفهومی که در اروپا از این واژه مراد می ش���ود ،وجود ندارد بلکه

دو جبهه سیاسی وجود دارد که به طور عمیق و ریشه ای با هم
اخت�ل�اف ندارند و در ی���ک چارچوب حرکت می کنند؛ اما اکنون
گروهی که بر آمریکا حاکم ش���ده اس���ت برضد نظام غالب عمل
می کند .در خود اطرافیان ترامپ هم افراد ذات ًا ضد یهود می بینیم
و هم موافق صهیونیسم.
در واقع جامعه آمریکا اکنون در یک نظام دو قطبی به سر
می برد و روزی نیس���ت که نبینیم تحصن ،اعتصاب و تظاهرات
دانشجویی رخ نداده باشد .در سیاست خارجی این کشور رویه بر این
بوده است که همیشه جمهوریخواهان از دوستان با وفای خودشان
حمایت می کردند و توجهی به مباحث درونی کشورشان نداشتند.
مثال عربستان که در مدار سیاست خارجی آمریکاست با اینکه در
مدار حقوق بشر نیست اما با آن مشکلی ندارند.
دموکرات ها ظاهراً به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند
هستند و به آن اهمیت می دهند .با ا ین حال آمریکا در دوره ترامپ
در بخش سیاست خارجی در ابهام و سردرگمی به سر می برد .این
سیاست آنجا خطرناک می شود که در حال تسری به اروپاست تا
جایی که به گفته رئیس اتحادیه اروپا یکی از خطرات بالقوه برای
این اتحادیه ،پدیده "ترامپیسم" است.
ما هم فکر می کنیم این سردرگمی و پیچیدگی در تعامالت
بین الملل رو به رشد است؛ بنابراین به عنوان یک نسخه داخلی
نباید اجازه بدهیم ترامپیسم به حوزه سیاست داخلی کشورمان رخنه
کند .آنها قطع ًا به دنبال ایجاد شکاف بین حاکمیت ما و همچنین
زیر سئوال بردن و بحرانی کردن تفکر انقالبی هستند.
مکانیسم این کار هم از طریق ایجاد یاس و نامیدی است و
متاسفانه در داخل هم به اینگونه مباحث دامن زده می شود که تعدد
اخبار منفی در سطح رسانه ها گواهی بر این مدعاست.
همچنین آمریکایی ها با برهم زدن «احس���اس امنیت» و
«القای احساس بی عدالتی» در کشورمان در راستای بحرانی شدن
شرایط تالش می کنند .پادزهر همه مسائل ذکر شده ،این است که
رسانه های منتشر کننده اخبار برخی کاستی های موجود را بزرگنمایی
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نکنند .زیرا این رسانه ها هستند که افکار عمومی را می سازند .دوم
اینکه باید انسجام داخلی حول محور رهبری انقالب شکل بگیرد و
همچنین در اظهارات و شعارها دقت داشته باشیم .مث ً
ال می گویند
برجام چه کار کرده است؟ برخی وجود این همه دستاورد برجام را
نادیده می گیرند و باعث ایجاد یاس در مردم می شوند.البته مسئوالن
ه���م نباید برجام را خیلی بزرگ کنند .همچنین باید هماهنگ با
قدرت های معترض به ترامپیس���م پیش برویم و نباید خود را در
معرض خط مقدم مخالفت با آمریکا قرار دهیم .عالوه بر این باید
از ظرفیت اقتدار منطقه ای خودمان در منطقه استفاده کنیم زیرا اگر
هوشمندانه عمل نکنیم در دام ترامپیسم گرفتار خواهیم شد.
اگر از شرایط موجود حسن استفاده بشود ،طالیی ترین دوران
پس از انقالب را خواهیم داشت و قدرت نظامی و امنیتی ایران به
اوج خواهد رسید .زیرا محیط پیرامونی ما مستعد تعامل فراگیر با ایران
است .یعنی آنها بر اساس واقعیت سیاسی با ما همراهی می کنند
زیرا جایگاه و اقتدار ایران غیر قابل انکار است.
واما در پاسخ به سئوالتان الزم است بگویم صنعت هسته ای
گذاشته شد .رژيم
پيش از انقالب و در سال 1353خورشیدی بنيان
انداز اقتصادي اجتماعي براي يك دوره
گذش���ته در تدوين چش���م
اي را هم مدنظر قرار داده
مندي ايران از انرژي هسته
20ساله ،بهره
بود .در اين زمينه شركت آمريكايي SIRيك گزارش بیست جلدي
تهيه كرد كه در آن توصيه شده بود ايران براي توسعه تا  20سال
آينده بايد چه اقداماتي انجام دهد.
هاي اين شركت اجرای طرح دستیابی به 20هزار
يكي از توصيه
اي بود .مبناي اين توصيه هم اين بود كه هر
مگاوات برق هسته
نيروگاه هزارمگاواتي فسيلي معادل 11ميليون بشكه نفت سوخت در
كند كه با احتساب 20هزار مگاوات در واقع ساالنه
سال مصرف مي
شود .بدیهی است
معادل 220ميليون بشكه نفت سوخت مصرف مي
جويي عظيمي
اي صرفه
هاي هسته
با این محاسبه استفاده از نيروگاه
در پی خواهد داشت.
دليل دوم اين كه هر نيروگاه هزار مگاواتي با سوخت فسيلي
كند كه اگر نيروگاه
اي منتشر مي
س���االنه 7ميليون تن گاز گلخانه
اي
اي را جايگزين كنيم ،مانع انتشار  140ميليون تن گاز گلخانه
هسته
در فضاي كش���ور می شويم .در واقع به دليل انتشار اين حجم از
بينيم اقليم كشورمان تا اين حد
گازهاي آالينده در جو است كه مي
دستخوش تغيير شده است.
اكنون در ايامی که مصرف برق در باالترین حد آن نیست،
مصرف برق كشور حدود  35هزار مگاوات است كه حجم آالیندگی
رس���د و يك ابر آلوده
ناش���ی از آن به حدود  250ميليون تن مي
كند .در حالي كه در نيروگاه هزار مگاواتي
برفراز كش���ور ايجاد مي
بوشهر ،مجموع سوخت مصرفي ساالنه به  30تن و عوارض سوخت
رسد.
اس���تفاده شده آن با عمل جداسازي روی آن به حداقل مي
اي و مواهب ناشی از آن است
به دليل مزیت هایانرژي هس���ته
بينيم بس���ياري از كشورها از جمله فرانسه ،چين و هند به
كه مي
اند.
سراغ آن رفته
اي به خوبي با
از منظر هزينه تمام شده هم توليد برق هسته
كند .وزارت نفت روزانه معادل
هاي توليد شده رقابت مي
ديگر برق
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* در حال كار روي نسل جديد
سانتريفيوژهاي پيشرفته هستيم
* خوشبختانه بعد از برجام تجهيزات
بسيار پيشرفتهاي وارد كشور كرديم
كه پيش از آن ممكن نبود
* آزمايشگاه بسيار مهم «نظام ايمني»
كه در غرب آسيا نظير ندارد با كمك
 20ميليون يورويي اروپا در حال
تجهيز است
* ايران به عنوان اولين كشور مسلمان
آزمايش «درهمتنيدگي» را به انجام
رسانده است
دهد كه با
ها اختصاص مي
يك ميليون بش���که سوخت به نيروگاه
هاي كشور به
احتساب هر بشكه 60دالر ،سوخت مصرفي نيروگاه
حدود  22ميليارد دالر می رسد.
ها پيش از انقالب دو نيروگاه در بوشهر را
در مجموع آلمان
خواستند دو نيروگاه
ها هم مي
در دست ساخت داشتند و فرانسوي
در دارخوين بسازند كه به دليل وقوع انقالب اسالمی متوقف شد و
پ���س از آن نیز به دليل حال و هواي جنگ كار ادامه پيدا نكرد.
در اين ميان،در ابتدای انقالی اسالمی برخي افراد و جریان ها در
اي يك كار
كردند كه ادامه ساخت نيروگاه هسته
کشور تحليل مي
استكباري است .ما ژاندارم منطقه نيستيم كه به چنين صنعتي نياز
داشته باشيم .پس از جنگ تحميلي اما شرايط تغییر کرد و نظام
تصميم گرفت اين صنعت را احياء كند .با تأكيد و دستور حضرت
اي
آقا و حمايت مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني ،صنعت هسته
مجدداً احیاء شد و روند رو به تکاملی را تجربه کرد.
دادند:
مقام معظم رهبري به دو دليل به اين صنعت اهميت مي
اي ،فناوري مدرن براي توليد
نخست اين كه فرمودند صنعت هسته
هاي فسيلي
جويي در مصرف سوخت
انرژي اس���ت و باعث صرفه
هاي نوين در توليد برق ورود پيدا
شود و بايد به عرضه فناوري
مي
دانند .به
كنيم .دوم اين كه اين تكنولوژي را بالقوه اقتدار آفرين مي
اي هموار و براي سازمان
اعتبار اين موارد ،راه پيشرفت صنعت هسته
اي ايران از
انرژي اتمي هم راه تسهيل شد؛ بنابراين صنعت هسته
سال  1368دوباره احياء شد ،اما در آن شرایط هیچ 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.
سازي اورانيوم و در تكنولوژي آب سنگين
گلوگاه آب س���بك غني
سازي آب است.
هم گلوگاه غني
اي در
پس از بررسي مسئوالن و دانشمندان و اينكه هيچ تجربه

اين بخش نداشتيم ،قرار شد از كوتاهترين راه يعني مهندسي معكوس
اس���تفاده شود .پس از آن بود كه از کشوری خاص سانتريفيوژ به
ايران وارد کرده و س���رانجام پس از حدود  15سال تالش مستمر
سازي شد .اکنون سه چهار سالي است كه از
كشور وارد مرحله غني
ام به عرصه طراحي وارد شويم.
مهندسان سازمان خواسته
اي ايران چيست،
حاال اگر از من بپرسيد دستاورد صنعت هسته
گويم بزرگترين دستاورد ما اشراف پيدا كردن به ظرایف فناوری
مي
اي است و ورود به حوزه طراحی با استفاده از ابزارهای نرم
هسته
افزاری تولید داخل است.
اكنون همه ابزارهاي دس���تيابي به اين علم مدرن در دستان
افزار توليد کنیم
توانيم قطعات را در قالب نرم
ما قرار دارد.حتي مي
بعدي نمايش دهيم و بعد در
و آن را در كامپيوتر به صورت س���ه
هاي متعددي در پیوند با
كارگاه آنها را بسازيم .از سوی دیگر كتاب
اي مانند ماشین های سانتريفيوژ
ترين بخش های صنعت هسته
حساس
هاي بعدي نوشته شده است ،بنابراين بزرگترين كار ما در
براي نسل
سه چهار سال اخير ،توليد مستندات علمي بوده است .امروز ديگر
مانند سابق نياز به مهندسي معكوس نداريم و حتي سانتريفيوژهاي
كنيم.
نسل جديد را خودمان طراحی مي
* اكن�ون در صنعت هس�تهاي در چ�ه جايگاهي قرار
داريم؟
سال  1388كه وارد سازمان شدم؛ آقاي مهندس كالنتري،معاون
اسبق سازمان در شرکت 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 فعالیت های اکتشاف هوایی با توصیه
و تاکید مقام معظم رهبری ،بومي است و سرعت عملیات اکتشاف
از این طريق ش���تاب چشمگیری گرفته است .از جمله با اكتشاف
برديم كه در زمينه ذخاير اورانيوم گرچه غني نيستيم ،اما
هوايي پي
در فقر هم به سر نمی بريم.
ديگر دس���تاورد اكتشاف هوايي اين بود كه به ذخاير عظيم
آهن و فلزات دیگر رسيديم كه البته ذخيره آهن كشف شده بسيار
عظیم است و در آينده ميزان آن را اعالم خواهيم كرد .بنابراین در
استخراج و اكتشاف اورانيوم كام ً
ال خود اتكا و تا  95درصد خودكفا
گذاري بيشتر
ايم .الزم به ذكر است كه هرچه ميزان سرمايه
ش���ده
مان بيشتر خواهد شد .ما نياز به 10هزار تن ذخيره
شود شتاب کار
استراتژيك اورانیوم داريم .ازپيش از انقالب 550تن داشتيم .ذخاير
بعد از انقالب هم در حال رسيدن به  500تن است و توليد داخل
گيرد .در زمينه بهره برداری نیز بايد خاطرنشان كنم
دارد شتاب مي
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 کار ،سرعت پيدا كند .در
ترين
حوزه تحقيق و توسعه کار بر روی ماشین های سانتريفيوژ عمده
آن اس���ت ،هيچ مش���كلي نداريم و در حال كار روي نسل جدید
سانتريفيوژهای پیشرفته هستيم.
در زمينه تجهيزات جديد براي علم مواد و خأل كه از علوم
مورد نياز اين عرصه است -پس از برجام خريدهاي بسيار خوبي

* آزمايش «درهم تنیدگی» را به زودي
در يك فاصله  7و بعدا ً  15كيلومتري انجام
خواهيم داد تا در آينده انتقال اطالعات را
براساس آن مصون از هر شنودي کنيم
* درچارچوب سياست تأمين آب

از رطوبت هوا  5نمونه دستگاه آب ساز
ساخته و به استانهاي مجاور دريا

فرستادهايم تا آن را مورد آزمايش قرار
دهند و نواقص آن را برطرف کنيم

* در عرصه جديد فناوري كوانتومي
قدمهاي بلندي برداشتهايم

اي
انجام شده است .خوشبختانه بعد از برجام تجهيزات بسيار پيشرفته
وارد كشور كرديم كه پيش از آن ممكن نبود .همچنين از لحاظ
ايم.
اي دست يافته
تجهيز آزمايش���گاهی به پيشرفت قابل مالحظه
آزمايش���گاه ملي خالء هم به سرعت در حال تجهيز است.در این
میان اقدامات قابل توجهی برای اولین بار در دستور کار قرار گرفته
بعدي با فلز در حجم بزرگ كه به زودي
است .از جمله پرينتر سه
رسد.
برداري مي
به بهره
از سوي ديگر ،آزمايشگاه بسيار مهم «نظام ايمني» با كمك 20
ميليون يورويي اروپا در حال تجهيز است كه در غرب آسيا بی نظیر
هايمان حائز اهميت بسيار
است و براي بهره برداری بهینه از نيروگاه
اندازي آن دارای یک مركز عالي و نمونه ايمني در
اس���ت و با راه
سطح منطقه خواهیم شد .از سويي ،در گداخت هسته ای هم پس
هاي ديگر فناوري
از برجام دستاوردهای خوبی داشته ایم .در زمينه
ماندگي داشتيم ،اقداماتي آغاز شده است و حتي در
اي كه عقب
هسته
عرصه جدید فناوري كوانتومي قدم های بلندی برداشته ایم.
آزمايش "درهم تنيدگي" ،ديگر اقدامي است كه به عنوان اولين
كشور مسلمان آن را به انجام رساندیم 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  7و بعداً  15كيلومتري
انجام خواهيم داد تا در آینده انتقال اطالعات را براساس آن مصون
از هر شنودی کنیم و امیدواریم تا دو سه سال آينده گستره انجام
این آزمايش را به مسافت های طوالنی گسترش دهیم.
التحصيل از جمله
به كارگيري شمار زيادي نيروي فرهيخته فارغ
التحصيل دوره دکتری()PHDاقدام
فق���ط در يك مورد دهها فارغ
هاي اخير است .بحمد اهلل تعداد قابل توجهی
ارزنده ديگر طی سال
جذب نيروهاي نخبه با تحصيالت مرتبط در سال های اخیر داشته
ایم .در زمينه فناوري آب هم كارهاي خوبي صورت گرفته كه از
آن جمله تامین آب از رطوبت هواست .فع ً
ال پنج نمونه دستگاه آب
ايم تا آن را مورد
هاي مجاور دريا فرستاده
ساز ساخته و به استان
آزمایش قرار داده و نواقص آن را برطرف کنیم .همچنين در تالش
هايي با ابعاد بسیار بزرگتر هستيم.
براي ساخت دستگاه
به عنوان اقدام ديگر ،بايد به كار مشترك با وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اشاره كنم كه ساخت اولين بيمارستان يون
درماني غرب آسيا در استان البرز است تا در آنجا درمان برخي از
گذاري اين بيمارستان
ها انجام شود200 .ميليون يورو سرمايه
سرطان
گذاري
اس���ت و در راديو دارو هم حدود  60ميليون يورو س���رمايه

ش���ود تا بزرگترين تاسيسات استاندارد توليد راديودارو در
انجام مي
غرب آسيا ايجاد شود.
اميدوار هستيم اين پروژه هم تا دو سه سال آينده تکمیل شود.
اندازي پروژه مذكور وضع ايران در اين بخش بسيار متحول
با راه
شود و صادراتمان از  15كشور فعلي به کشورهای
و دگرگون مي
بیشتری توسعه خواهد يافت .تمامي اين دستاوردها متعلق به دوره
پس از برجام است.
* در بخش پيشرانهاي هستهاي وضع كشور چگونه
است؟
اي نوعي راكتور هستند كه بايد به صورت
هاي هسته
پيشران
مينياتوري ساخته و در شناور قرار داده شوند كه اين موضوع كار را
هاي الزم است .با اين وجود،
بيني
كند و نيازمند پيش
پیچیده تر مي
اگر تمامي شرايط و امكانات فراهم باشد ،حداقل  10تا  15سال
كشد تا به هدف مورد نظر در این عرصه دست پیدا کنیم.
طول مي
اي
حتي هند به رغم پيشرفته بودن در حوزه علوم و فنون هسته
پس از 20سال توانست پيشران بسازد .ما اكنون در مرحله طراحي
اي بسازيم
مفهومي پيشران هستيم و اگر بتوانيم يك پيشران هسته
يعني عم ً
اي ايران به بلوغ رسيده است .البته خبرهاي
ال صنعت هسته
خوبي داريم كه ظرف يك تا دو سال آينده به اطالع مردم شریف
ایران خواهد رسید .اتفاق مهم ديگر ،تكميل شدن سالن مونتاژ مدرن
س���انتريفيوژ نطنز است كه اين كار بايد در سال های آینده انجام
شد ،اما اينك این سالن تکمیل است و اين روند به نظر صائب
مي
گردد كه خاطر نشان كردند
و تیزبینانه مقام معظم رهبري بر مي
اعتمادي به
ها نبايد اطمينان كرد .لذا ما هم از روي بي
ب���ه غربي
هاي جديدي ساختيم كه سالن بسيار ارزشمند نطنز در اين
آنها پل
توان روزانه 60ـ 50سانتريفيوژ
راستا طراحی و تعبیه شد و در آن مي
نسل جدید مونتاژ کرد.
* بنابراين برجام تحوالت بزرگي را در بخشهستهاي
براي كشور ايجاد كرد...
دقيق ًا .فرض كنيم اص ً
ال برجام در كار نبود .اگر كسي رئيس
خواهم سازوکاری
گفت كه مي
شد و مي
س���ازمان انرژي اتمي مي
پياده كنم كه هم مطالبات نظام و هم خواست و نظر فرهيختگان
پذير باشد،انجام
و دانشمندان را تامين كند و هم اقتصادي و توجيه
همین اقدامات را در دس���تور کار قرار می داد كه االن دارد انجام
اي تأثير خاصی
شود؛ بنابراين بود يا نبود برجام در صنعت هسته
مي
ندارد .ايران در این عرصه روي ريل صنعتي قرار گرفته است؛ گرچه
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*اگر تمامي شرايط و امكانات فراهم باشد حداقل  10تا  15سال طول ميكشد تا به هدف
مورد نظر در عرصه پيشران هستهاي دست پيدا کنيم
* سازمان انرژي اتمي اين آمادگي را دارد كه غنيسازي  20درصدي اورانيوم را ظرف مدت
 3تا  4روز مجددا ً شروع كند
* اكنون در جايگاهي هستيم كه به جز خود بالگردها ،عمده فعاليتهاي اکتشاف هوايي
ت
بومي است و سرعت عمليات اکتشاف از اين طريق شتاب چشمگيري گرفته اس 
* ايران اكنون در بين كشورهاي در حال توسعه ،در زمره پيشتازان و پيشقراوالن
صنعت هستهاي است

ها كمك شاياني كرد.به عنوان
برجام به تس���ريع امور و گشايش
نمونه در كشور حدود هشت سالي است كه روي سانتريفيوژها كار
كنيم تا مانند نسل اول كه در اوایل30ـ 20درصد آن متالشي
مي
شد ،اين اتفاق تکرار نشود .اكنون این نرخ به كمتر از  2درصد
مي
رسيده است و اين روند تا رسيدن به رقم كمتر از يك دهم که
الملی است ،ادامه خواهد داشت.
معادل استاندارد بين
*خ�روج احتمالي اي�ران از برجام چه تأثيري بر روند
برنامه هستهاي كشور خواهد داشت؟
اين تصميمي است كه مسئوالن ارشد نظام بايد اتخاذ کنند.
ما مانند ارتش س���رفراز و قهرمان ایران هستيم و فقط بايد آماده
فرمان فرمانده باشيم .سازمان انرژي اتمي اين آمادگي را دارد كه
س���ازي  20درصدي اورانيوم را ظرف مدت س���ه تا چهار روز
غني
ايم
سازي  20درصد را متوقف كرده
مجدداً شروع كند .ما اكنون غني
زيرا به اندازه كافي ذخيره مواد اولیه  20درصد را داریم و در ضمن
همچنان مشغول تبدیل آن به سوخت کامل هستیم.
ايم كه داوطلبانه برای مدتی
به موجب مفاد سند برجام ،پذيرفته
پوشي
سازي  20درصدي را انجام ندهیم .يعني از اين كار چشم
غني
ايم ولي بالقوه اين توان را داريم كه با يك دستور ظرف مدت
نكرده
سازي  20درصدي را آغاز كنيم .همچنين
س���ه تا چهار روز غني
سازي كه قرار بود  300كيلوگرم بيشتر نشود ،با لغو برجام
حجم غني
توان آن را افزايش داد .پس در اين زمينه هم چيزي
راحتي مي
به
ايم .متأسفانه كساني در اين باره اظهارنظر منفي و
را از دست نداده
كنند كه اصو ًال آشنایی کافی با این موضوعات ندارند؛
يأس آور مي
اما در عين حال مدعي اخالق مداری و دين هم هستند .بنابراين
بهتر است عزیزان دست از شعارهاي غلوآميز بردارند تا كشورمان
مس���تحكم و اس���توار به حرکت خود در این مسیر ادامه دهد .در
شرایط فعلی این وحدت عمومی است که می تواند ما را مصون از
بدخواهی های دشمن کند.
ايران اكنون در بين كشورهاي در حال توسعه ،در زمره پيشتازان
اي است .در ميان كشورهاي اسالمي
و پیشقراوالن صنعت هسته
ايران و پاكستان در اين صنعت فعال هستند.
اي
برتري ديگر اين كه كش���ورهاي فعال در صنعت هسته
هركدام در يك بخش يا رشته خاصي از اين صنعت فعال هستند،
ام���ا ايران در تمامي بخش های اصلي این 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 کش���ور ما تناسب بیشتری دارد.راكتورهاي كوچك به
توان آنها را در شهرهاي مختلف ساخت.
آب زياد نياز ندارند و مي
توان در شهرهاي مختلف
تر هستند و مي
راكتورهاي مذكور ايمن
از آنها استفاده كرد.
در چارچوب سياس���ت نیروگاه س���ازی ،در حال حاضر دو
نيروگاه مانند بوشهر با هزينه 10میلیارددالر در حال ساخت است
آيد .اين پروژه اكنون
شمار مي
كه بزرگترين پروژه صنعتي كشور به
در مرحله گودبرداري اس���ت و تابستان سال آينده ان شاء اهلل شاهد
ريزي آنها خواهيم بود.
بتن
*مجددا ً ازش�ما برای مساعدت در انجام این گفتگو
تشکرمی کنیم.
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امير دريادار حبيب اهلل سياري،رئيس ستاد و معاون هماهنگکننده 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  6صبح 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 دریایی منجیل ،فرماندهی تیپ یکم تفنگداران دریایی
بندرعباس ،جانشین فرمانده منطقه یکم دریایی ،فرمانده آموزش تخصصهای دریایی رشت و منطقه چهارم دریایی وفرماندهی نداجا از جمله مسئوليت هاي سابق اوست.
امير سياري به مناسبت چهلمين سالگردپیروزی انقالب در گفتگويي با روزنامه اطالعات به سئواالت خبرنگاران ما پاسخ داد كه مشروح آن به اين شرح از نظر خوانندگان
مي گذرد:

امير دريادار سياري،رئيس ستاد و معاون
هماهنگکننده ارتش در گفتگو با «اطالعات»:

راهبرد ما ارتقای توان
بازدارندگی است

سال با انقالب

چهارشنبه  17بهمن 1397
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زمان دستور تشكيل جهاد خودكفايي
* نقط�ه ش�روع جه�اد خودكفاي�ي در ارتش به چه
زماني بازمي گردد؟
گردد .زماني
اص���ل جهاد خودكفايي به اوايل انقالب باز مي
كه دفاع مقدس شروع شد ،نيروهاي ارتش با كمبود قطعه براي
هايي
هواپيماها ،ناوها و بالگردها مواجه شدند .در اين زمينه گزارش
به امام راحل داده ش���د .امام هم فرمودند شما بايد خودتان وارد
دهد.
عمل شويد و قطعه بسازيد؛ كسي اين قطعات را به شما نمي
در واقع ما تحريم را از همان زمان تجربه كرديم .ارتش كار را با
تعمير تجهيزات دفاعي شروع كرد .حدود سال  61يا  62بود 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
كنم .پايه جهاد خودكفايي در آنجا گذاشته شد .براي
را صادر مي
هاي خود برآييم .جهاد
چه؟ براي آن كه بتوانيم از عهده نيازمندي
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 خودکفایی از تعمير قطعه شروع كردند ،بعد به
ها رسيدند ،سپس روي تعميرات اساسي تجهيزات
تعمير س���امانه
كار كردند .اين تجهيزات تا قبل از انقالب به طور كامل دست
ها بود .ما همه چيز را خودمان دس���ت گرفتيم .كار را از
خارجي
ها مثل ناوها ،بالگردها ،هواپيماها ،تانك و
تعميرات اساسي سامانه
ها شروع كرديم تا اين كه دفاع مقدس پايان يافت و تجهيزات
توپ
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؟
خواهيد براي اولين بار چيزي بسازيد دو راه بيشتر
وقتي مي

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  76كه فرمانده كل قوا در بندرعباس
از مجموعه كارخانجات نيروي دريايي بازديدي داشتند ،دستور دادند
نيروي دريايي ناوشكن بسازد ؛ ناوشكنی با توانايي همراه داشتن
ها موفقيت
بالگرد و موشك و ما هم دست به كار شديم .خيلي
ما را باور نداشتند .سراغ طراحي براي ساخت ناوشكن و ناوهاي
انداز از فناوري بااليي برخوردارند
انداز رفتيم .ناوهاي موشك
موشك
و تعداد معدودي از كش���ورها در دنيا قادر به ساخت اين دو ناو
انداز را در بندر انزلي آغاز كرديم
هس���تند ،لذا ساخت ناو موشك
انداز را ساختيم .اين ناو از نظر
و در س���ال  82اولين ناو موشك
تر بود .اين ناو در
ن  -اروپايي  -پيشرفته
فناوري از نوع اصلي آ

* با آنکه ناوهاي موشكانداز
از فناوري بااليي برخوردارند
و تعداد معدودي از كشورها در دنيا
قادر به ساخت اين دو ناو هستند
اما ساخت ناو موشكانداز را
در بندر انزلي آغاز كرديم و در سال 82
اولين ناو موشكانداز را ساختيم
* فعالیت اين خط توليد ادامه پيدا كرد
تا اين كه در سال  85دومين ناو
به نام جوشن و سال  88سومين ناو
به نام درفش را به ناوگان ارتش
الحاق كرديم

آموختگي توسط فرمانده كل قوا
دانشگاه نوشهر در مراسم دانش
به نام «پيكان» رونمايي شد .نام اين ناو را به ياد ناوي كه 7
آذر  59در 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».
فعالیت اين خط توليد ادامه پيدا كرد تا اين كه در سال 85
دومين ناو به نام جوش���ن و سال  88سومين ناو به نام درفش
را به ناوگان ارتش الحاق كرديم .يعني هر س���ه س���ال يك ناو
ساختيم .در سال  91هم 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؟
نگاهي به بيرون
دليل داش���ت .دليل ه���م آن بود كه نيم
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  86كه
من فرمانده نيروي دريايي ش���دم ،گفتيم از اين رويه قطع اميد
توانيد همه را خودمان بس���ازيم .من در اصفهان،
كنيد و اگر مي
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  27متر طول دارد .شافت،
پروانه و گيربكس ناوش���كن توسط نيروهاي داخلي ساخته شد.
اش
گيربكس ناوش���كن به اندازه يك خودرو پژو است كه نمونه
در كشور ساخته نشده بود ،اما ما در ساخت آن موفق شديم تا
اي���ن كه در تاريخ  88/11/30رهبر معظم انقالب به بندرعباس
آمدند و ناوشكن جماران را به ناوگان ارتش الحاق كردند .براي
هاي معروف كشور و
ها از نام قله
اطالع بايد بگويم اسم ناوشكن
شود ،اما اين
انداز هم از شاهنامه انتخاب مي
اسم ناوهاي موشك
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،بیفتد .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

دهيد .بعد نيروي دريايي سراغ ساخت زيردريايي رفت .تا آن زمان
اص ً
ها خريديم
ال زيردريايي نداشتيم .اولين زيردريايي كه از روس
سال  71بود .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.
عملیات تکمیل خط توليد زيردريايي غدير به اتمام رسيده و
شاءاهلل  22بهمن الحاق مي شود و خط
اولين زيردريايي فاتح ان
توليد هم دارد و در عین حال توليد زيردريايي سنگين را هم در
دستور كار داريم.
* توليد زير دريايي سنگين چقدر زمان ميبرد؟
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
اند .شكل تانك و توپ تغييري نكرده است ،اما تجهيزات
ش���ده
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
مان هاگ بود ،اما اكنون هاگ ،كوچكترين
موشكي پدافند هوايي
س���امانه پدافند هوايي ماست .كوچكترين پهپادهاي ما اكنون در
ها رامورد اصابت قرار دهند.
فاصله  120كيلومتري مي توانند موشك
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،
كند بگويد
هاي كشور است .انسان افتخار مي
وزارت دفاع ،دانشگاه
اين كار در كشور من انجام شده است.
اينها جزبا مديريت جهادي به دس���ت نيامده است .برخي
كنند پيشرفت ايران در صنايع دفاعي به دليل برخورداري
تصور مي
از امكانات بيشتر صورت گرفته است كه اص ً
ال اين گونه نيست.
هاي اخيرمان را به تني چند از نمايندگان
وقتي میزان اعتبارات سال
توانيم اوضاع را
ب كردند كه چگونه مي
مجلس نشان دادم ،تعج 
اداره كنيم .ما با ايثار ،از خودگذشتگي ،علم ،عشق و عالقه كار
كرديم تا در جهادخودكفايي به نقطه فعلي رسيديم.
* در زمين�ه كيفيتبخش�ي ني�روي انس�اني چقدر
پيشرفت داشته ايم؟
تا قبل از انقالب ،تمام خلبانان و مهندس���ان نيروي هوايي
كردند ،تمام افسران مهندس و ناوبران
خارج از كشور تحصيل مي
نيروي دريايي و متخصصان نيروي زميني هم در كش���ورهايي
مثل پاكستان ،تركيه ،آلمان ،ايتاليا ،فرانسه ،آمريكا و هند آموزش
ديدند .اكنون كه  40سال از انقالب گذشته است ،در بحث
مي
هاي
پرورش نيروي انساني مورد نياز به هيچ عنوان به دانشگاه
خارجي نياز نداريم .سال  59دانشگاه 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
ها همه
خاتم را براي پدافند هوايي راه اندازي كرديم .اين دانشگاه
كنند.
هاي مديران و فرماندهان ما را تأمين مي
نيازمندي
* آيا دانشگاههاي يادش�ده ،از استانداردهاي الزم
براي آموزش برخوردارند؟

* گيربكس ناوشكن به اندازه يك خودرو
پژو است كه نمونهاش در كشور ساخته
نشده بود ،اما ما در ساخت آن موفق شديم
تا اين كه در تاريخ  88/11/30رهبر معظم
انقالب به بندرعباس آمدند و ناوشكن
جماران را به ناوگان ارتش الحاق كردند
* اولين زيردريايي كه از روسها خريديم
سال  71بود.پس از آن شروع به تعمير
و ساخت كرديم .اكنون توان ساخت
زيردريايي كالس سبك غدير
و كالس فاتح كه نيمه سنگين است
را داريم
ها كيفيت الزم را دارند .در ارتش صرفا بحث
بله .دانشگاه
آموزش مطرح نيست؛ تربيت و آموزش توامان مورد توجه است.
هاي مدنظر كشورمان
قصد داريم نيروهاي ارتش را با ارزش
پرورش دهيم .اكنون كيفيت تربيت و آموزش ما نمونه است و در
ايم .چگونه؟ همين كه خلبان آموزش
عمل موضوع را نشان داده
ديده ما در داخل كش���ور مشغول به كار ند و هواپيما را هدايت
ايم .اكنون كل
دهد در كار خود موفق بوده
كنند ،نش���ان مي
مي
بينند .همين
افسران نيروي دريايي و خلبانان در داخل آموزش مي
كنند و در  20هزار كيلومتر
افسران هستند كه ناو را هدايت مي
كنند ،آن
جنوب سواحل مكران به سمت درياي آزاد دريانوردي مي
هم براساس تربيتي كه مدنظر ما بوده است .قصد داريم نيروهاي
طلب ،ايثارگر و باانگيزه تربيت كنيم .در
مؤمن ،متعهد ،ش���هادت
شود .آنجا
كش���ورهايي مثل آمريكا كه اين مسائل تدريس نمي
آموزش با ولنگاري همراه است ،اما اينجا تربيت همراه با آموزش
هاي كشورهاي
است .حتي ما اين توانمندي را داريم كه نيازمندي
دوست و همسايه را به بهترين وضع تأمين كنيم.
ها ،همه آموخته هاي ما تا قبل از انقالب
در بحث تاكتيك
مربوط به غرب بوده اس���ت .اكنون هر چه تاكتيك و رزمايش
دهيم مبتني بر فكر و خالقيت نيروهاي داخلي است.
انجام مي
داند تاكتيك ،در مث ً
ال فالن رزمايش چيست و
ديگر دشمن نمي
كنيم .در بحث زيرساخت ها هم تا قبل از انقالب
چگونه عمل مي
هاي دريايي مان را آنان
وابسته به خارجي ها بوديم و همه سازه
هايي از رژيم صهيونيستي به نام «هديش» اينجا
ساختند .شركت
مي
هاي سازماني
ها و مجموعه خانه
ها ،اسكله
شكن
كردند .موج
كار مي
شكن كام ً
ال تخصصي
ساختند .ساخت اسكله و موج
ما را آنان مي
شود.
است كه اكنون همگي در داخل ساخته مي
* كتابه�اي آم�وزش نظام�ي در كش�ورمان چ�ه
تغييراتي كرده است؟
هاي آموزش���ي تغيير كرده است .همان طور كه
همه كتاب
هاي ما هم از نظر
تكنول���وژي ن���او و هواپيما تغيير كرده ،كتاب
محتوايي كام ً
هاي
ال متفاوت شده است .كتاب ها بر اساس سياست
خودمان تدوين شده است .اكنون حتي يك كتاب براساس تاكتيك

هاي درسي انگليسي
يا متون خارجي تدريس نمي شود .حتي كتاب
را براساس فرهنگ خودمان تغيير داديم.
* راهبردهاي آينده شما چه خواهد بود؟
كند .همزمان با پيشرفت فناوري
تهديد روز به روز تغيير مي
كند .ما بايد براي هر
و سرعت تبادل اطالعات ،تهديد تغيير مي
تهديدي در آينده آماده پاسخ باشيم وگرنه دچارغافلگيري راهبردي
مي شويم .بايد حتم ًا نگاه رو به جلو و آينده داشته باشيم  .آينده
توانيد به صورت قاطع
با عدم قطعيت روبروست .يعني شما نمي
ش���ويد
بگوييد روزهاي آتي چه اتفاقاتي خواهد افتد .روز بلند مي
بينيد روس���يه جزيره كريمه را گرفته است .يا در مدت 24
و مي
ساعت گروهي به اسم داعش به وجود آمده كه اص ً
ال هيچ كس
شناختي از آن نداشته است.بايد سناريوهاي مختلف براي شرايط
متفاوت طراحي كنيم و براي هرسناريو از يك سال تا  10سال
هاي الزم را داشته باشيم و براي اين كار الزم است ابتدا
بيني
پيش
اي.
اي است يا فرامنطقه
تهديد را بشناسيم كه منطقه
الزم اس���ت يادآوري كنم ك���ه اكنون در زمان جنگ نرم
سلمان هم
كند ،نتانياهو و بن
هستيم .رسم ًا ترامپ ما را تهديد مي
طور .راهبرد آينده قطع ًا اين است كه از بعد تربيت نيروي
همين
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؟
شناسيم منظورمان اين
كنيم و مي
وقتي تهديد را رصد مي
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
ايم و دفاع مقدس
قدرت نداريم 40 .سال روي پاي خود ايستاده
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
داد .حتم ًا يك ترسي دارد و حتم ًا
كرده بود را درباره ما انجام مي
داند اگر جنگي را آغاز كند ،پايانش دست او نخواهد بود .ما
مي
ثابت كرديم كه چگونه مي جنگيم .جنگ شوخي نيست .جنگ
دانيد در زماني
سينه سپر كردن جلو گلوله داغ دشمن است .مي
كه گلوله شليك مي شود و به شما اصابت مي كند،حتما متالشي
گفتيم
خواهيد شد .آن زمان –دوران دفاع مقدس -به شوخي مي
رويم و افقي برمي گرديم .چه عاملي باعث
همگ���ي عمودي مي
شود يك فرد در اوج جواني در مقابل گلوله سينه سپر كند؟
مي
هاي مردم ماست .امروز هم همين گونه است .اگر
اين از ويژگي
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
آيد .قدرت ،اقتدار و
كار هستند .اينجاست كه قدرت به وجود مي
توان بازدارندگي با ريختن پول ملت در جيب بيگانگان به دست
آيد .راهبرد ما ،ارتقاي توان
آيد ،با تكيه بر مردم به دست مي
نمي
بازدارندگي است و معناي بازدارندگي اين است كه اين قدر قوي
باشيد تا هيچ دشمني اجازه تعرض به خودش راه ندهد و بداند اگر
برد.
اقدامي كرد ضررش بيش از سودي است كه مي
*اميرسياري ،ممنون از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد.
* گفتگو از :عليرضا بردبار و زهره گردان
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دکترایرج فاضل داراي مدرک فوق تخصص جراحي عروق و پيوند اعضا و تخصص جراحی عمومی ازدانشگاه رایت استیت آمریکا و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم
پزشكي تهران است که در پستهای اجرایی بعد از انقالب مانند وزير علوم در دولت مهندس موسوی؛وزير بهداشت دردولت آیت اهللهاشمی 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 Medicineخدمات چشمگیری به پیشرفت علم به ویژه جراحی پیوند اعضای مملکت
داش�ته اس�ت .روزنامه اطالعات به مناس�بت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب گفتگویی با ایشان در ارتباط با پیشرفتهای علمی ودرمانی داشته است که از نظر خوانندگان
گرامی می گذرد:

دکتر فاضل در گفتگو با اطالعات :

پیشرفت پزشکی در کشور
شعارنیست
* اگر گلهگذاريها و شكايتها را كنار بگذاريم
من بدون تعصب ميگويم وقتي مملكت را در نظر بگيريم
از شرق ،غرب و از شمال تا جنوب پزشكي مملكت دارد
كار خودش را انجام ميدهد .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 شبانهروز دارند كار ميكنند
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*اطالع�ات  :آقاي دكتر فاضل ش�ما قبل از انقالب
دانش�جوي رش�ته پزش�كي بودید و چندين س�ال هم
طباب�ت كرديد و از وضع پزش�كي مملك�ت در آن زمان
كام ً
ال 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  1313به امر رضاشاه تأسيس شد و شروع به
هاي دنيا با دستور شروع به كار نكردند ،بلكه
كار كرد اما دانشگاه
ها هم از
تدريج و توسط مردم دانشگاه ها شكل گرفتند ودولت
به
آنها حمايت كردند تا به ش���كل امروزی درآمده است .به دلیل
همی���ن رابطه مردمی و دخالت قابل توجه مردم در حمایت از
التحصيل دانشگاه
دانشگاه و ارتقای درجه آن در خارج ،يك فارغ
داند اما در اينجا دانشجو بعد
تا ابد خودش را مديون دانشگاه مي
گردد.
التحصيلي يك بار هم به دانشگاه بر نمي
از فارغ
تدريج سير پيشرفت
به هر صورت پزشكي قبل از انقالب به
ها و دانشجويان
دليل تعداد كم دانشگاه
خود را طي كرد منتهي به
های ما
پزشكي  ،مملکت نياز به پزشك خارجي داشت .دانشگاه
در قبل از انقالب در س���ال حدود  700تا  800پزش���ك تربيت
رفتند و نيمي از آنها هم در
كردند ،نيمي از آنها به خارج مي
مي
ماندند .براي همين هميشه كمبود پزشک بود وحدود
مملكت مي
 4تا  5هزار پزشك ازكشورهایي مانند هندوستان و پاكستان در
ایران مشغول به کار بودند که با مشکالت فرهنگي و زبان همراه
بود و برای مردم مش���کالت زیادی ایجاد می شد ،بنابراين بعد
هاي مختلف
از انقالب همت شد تاكمبود پزشك در كشور از راه
هاي علوم
هاي آن گسترش دانشگاه
جبران ش���ود ویکی از راه
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
سیستم امروز هم دارد با
ما براي آن سيستم ترمز نگذاشتيم و آن
كند ،در حالي كه آن نيازی كه ما براي آن،
شدت تمام كار مي
هاست رفع شده است.
اين سيستم را ايجاد كرديم،مدت
* اطالع�ات :قبل از انقالب براي اعمال جراحي كه
امروز به راحتي در كشور انجام ميشود نياز بود بيماران
را به خارج اعزام كنيم .به نظر شما اين پيشرفت چگونه
بهدست آمد ؟
دكتر فاضل :بله بيماران ما قبل از انقالب براي اعمال مختلف
هایی
مثل جراحي عروق كرنر يا پيوند كليه یا برخی از جراحی

که امروز در نقاط دور دست کشور انجام می شود ،مجبور بودند
به خارج اعزام شوند .نبود پزشک در مملكت چشمگیر بود .بعد
گذاري شده است و ما که
از انقالب در همه اين مسائل سرمايه
در جراحي مغز و پيوند كليه ،پيوند قلب و كبد مشكل داشتيم
كم به حد خودكفاييرسيديم واالن
گذاري كه شد ،كم
با سرمايه
گونه بيماران به
طوري شده است كه ديگر نيازي به اعزام اين
خارج وجود ندارد.
ها مربوط به انقالب نيست ،بلکه
البته تمامی این پيشرفت
بعد از انقالب ،طب امروز حداقل سه يا چهار بار دگرگون شده
اس���ت و هيچ شباهتي كه به طبي كه  40سال پيش داشتيم
ندارد .هيچ وقت هم در تاريخ س���رعت تحوالت علمي به اين
سرعت كه اکنون هست،نبوده است به خصوص در پزشكي كه
نوظهور اس���ت و در بسياري از موارد دنيا هم پيشرفت كرده و
كنم يكي از داليلي كه
ايم ،منتهي فكر مي
ماهم پيشرفت كرده
امروزبراي پزشكي حرف و نقل زیاد است به این دلیل است كه
پزشكي بيشتر از ساير شئون اجتماعي پيشرفت كرده و همين
نما شدن و توجه غيرمنطقي به آن شده است ،چون
باعث انگشت
پزشكي يك پيشرفت غير عادي نسبت به ساير علوم داشته و
قدر حرف و نقل
كرد ،اين
اگر متناسب با علوم ديگر پيشرفت مي

* ميزان اميد به زندگي يكي از
شاخصهاي مهم بهداشتي در دنیا است
كه سهم ما در اين مورد بسيار بسيار
باالست .درافزایش اميد به زندگي ایران
باالترين شاخص را در غرب آسيا دارد ،اين
كه شاخص اميد به زندگي به نزديك 80
سال برسد بايد خيلي از نرمها تغيير كند
و اين نشانه بهبود كاملي است كه حاصل
بهبود شرايط اقتصادي ،سياسي ،بهداشتي
و فرهنگی است .تمامي اين مجموعهها
باید كمككند تا شاخص امید به زندگي
اينقدر افزايش يابد

شد.
براي آن نمي
* اطالعات :امكان دارد مقايس�هاي از پزشكي قبل
و بعد از انقالب داشته باشيم؟
دكت���ر فاضل :قب���ل از انقالب فقط  70تا  80مورد پيوند
كليه در مملکت انجام شده بود واکثر آنها هم نمايشي بود .ما
هيچ مركزي برای پذیرش بيماری که نیازمند به پيوند داشت،
شد
نداشتیم و بيشتر توسط تعداد معدودي از جراحان انجام مي
و برنامه ای در کار نبود.
در همان زمان كه  70تا  80پيوند كليه در كش���ور انجام
شد ،تعداد زيادي از بيماران براي انجام پيوند كليه به انگلستان
مي
شدند .پس از انقالب اين افراد هم كه همین پیوندها
اعزام مي
كس نبود كه
را انج���ام می دادند همه از مملكت رفتند و هيچ
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
 64 -63تمامي تجهيزات دياليز ،حتي صافي و محلولش چون
ش���د و براثر همین کمبودها
تحريم بوديم بايد از خارج وارد مي
تعداد زيادي از بيماران دياليزي فوت می کردند .جنگ هم بود
هاي بيمارستاني اختصاص به مجروحان جنگ
و تمامي تخت
داش���ت .آن موقع صحبت كردن راجع به پيوند كليه به عنوان
شد ،اما اين كار شروع شد و پيوند كليه
يك كار لوكس تلقی مي
در همين شرايط جنگي شروع شد و به تدريج پيوندهاي كبد و
پانكراس و قلب آمد و اکنون تمامي پيوندهايي كه در دنيا انجام
ي گیرد .اينها همه در شرايط دشوار
شود در ايران هم انجام م 
مي
و تقريب ًا غيرممكن جنگ تحميلي شروع شد .امروز ما بزرگترين
مركز پيوند كبد را در ش���يراز داريم.اين مركز بيش از هر مركز
دهد و پيوندکبد فقط به
ديگري در دنيا دارد پيوند كبد انجام مي
شود ،بلكه در تهران ،مشهد و كرمان ونقاط
شيراز هم مربوط نمي
گیرد .پيوند كليه که در سراس���ر
دیگر هم این پيوند انجام مي
ريزي اوليه
هایي كه در برنامه
شود.يكي از هدف
مملكت انجام مي
هاي جديد پيوند تربیت شوند که این کار به
بود اين بود كه تيم
نحو بس���یار خوبی انجام شد و شما امروز می بينيد براي پيوند
عروق كرونر قلب که بيماران در ابتداي انقالب مجبور بودند به
خارج بروند ،اکنون در سراسر مملكت پيوند عروق كرونر و در
شود.
برخي از مناطق هم حتي پيوند قلب انجام مي
كنم پيشرفتي كه در پزشكي كشور به وقوع
من فكر مي
پيوس���ته بيش از ساير شئون اجتماعي است و همين هم براي
پزشكي مشكل ايجاد كرده است .شما ببينید دو اتفاق مهم در

آمري���كا درده���ه  50و  60اتفاق افتاد يكي پيوند عضو كليه و
نهايت در آن موقع عظيم و درخشان
ديگري قلب باز بود كه بي
ها به
بود.جراحان ش���دند خدا و ثروتمند .دو دهه تمامي رسانه
ها ناسزا گفته ،همان چيزي كه امروز
جراحان برای این پیشرفت
در مملكت اتفاق افتاده است 20،سال است كه پزشكان مملكت
ها در مورد پزشکان
مورد اتهام هستند و صدا و سيما و روزنامه
بدگویی می کنند ،چرا براي اين كه از ساير علوم جلو افتادند و
اند كه درخشيده است ،اينها در دنيا سابقه دارد.
كاري كرده
* اطالع�ات :علاوه ب�ر پزش�كي در زمين�ه نظام
سلامت و بهداش�ت هم قبل از انقالب دچار مشكالت
جدي بوديم .ش�ما پيشرفتهاي كش�وردر این زمینه را
بعداز انقالب چگونه ترسيم ميكنيد؟
ها را برخي
دكتر فاضل :ممكن اس���ت بعضي از اين حرف
ش���عاري توصيف كنند ،من اهل شعار نيستم .من كام ً
ال واقف
هايي
هاي بزرگي امروز داريم ،اما پيشرفت
هستم كه نارس���ايي
توان انكار كرد .ما نسل اول
هم كه حاصل ش���ده است را نمي
پزشكان سپاه بهداشت در قبل از انقالب بوديم .سپاه بهداشت
رفتند و دوره خدمتشان
شامل پزشكاني بود كه به سربازي مي
را در مناطق محروم مختلف كش���ور به عنوان پزشك با يك
گذراندند .من آن دوران را ديده ام .به
تيم كوچك همراه مي
ها و امكانات را ديده
لرستان رفتم و در محرومترين مناطق ،جاده
بودم ،معتقد بودم و هستم كه زندگي که برخي از مردم ما دراین
ها برابر نازلتر از قبايل آفريقا بود .مردم
مناطق محروم داشتند ،ده
گذراندند .در
اي���ن گونه زندگي می كردند .آنها فقط روزگار مي
كردم نه آب داشت ونه جاده  .هيچ چيز
منطقه ای كه كار مي
كندند
توانستند یک اتاق بسازند ،زمين را مي
نداش���ت .حتي نمي
پوش���اندند .اکنون آنجا برق و جاده
و روي آن را با درخت مي
هاي جهاد در
و تمامي امكانات رفته اس���ت .اين كارها را بچه
اوایل 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
تواند به تنهايي اين
و اين كار را كردند مسلم ًا هيچ دولتي نمي
كارهاي بزرگ را انجام بدهد به جز يك روحيه خالق ،بزرگ و
كشي و مدرسه و خانه
اكنون اكثر اين روستاها برق و آب لوله
بهداشت دارند.
*اطالع�ات :م�رگ و مير نوزادان و م�ادران باردار،
بيماريهاي عفوني هم نسبت به قبل از انقالب در برخي
از مواقع حذف يا بسيار كم شده است .نظر شما در اين
باره چيست؟
المللي زيادي در زمينه پيش���رفت
دكتر فاضل :جوايز بين
هاي بهداشتي بسيار بسيار
هاي پزشكي گرفته ایم .شاخص
شاخص
هايي نسبت
متفاوت با آن چيزي كه بوده هست ،شايد اکنون انتقاد
هااعتراف
به وضع موجود داشته باشيم .من باید به این پیشرفت
ها را داريم اما خيلي بيشتر از آن ظرفيتش
كنم.ما اين پيشرفت

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؟
هاي مهم
دكتر فاضل :ميزان اميد به زندگي يكي از شاخص
بهداشتي در دنیاست كه سهم ما در اين مورد بسيار بسيار باالست.
درافزایش اميد به زندگي ایران باالترين شاخص را در غرب آسيا
دارد .اين كه شاخص اميد به زندگي به نزديك  80سال برسد
ها تغيير كند و اين نش���انه بهبود كاملي است
بايد خيلي از نرم
كه حاصل بهبود شرايط اقتصادي ،سياسي ،بهداشتي و فرهنگی
ها باید كمككند تا شاخص امید به
است .تمامي اين مجموعه
قدر افزايش يابد.
زندگي اين
* 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 کارآموزی های من در بيمارستان
رود
اميراعلم در بخش گوش و حلق و بيني بود .آنجا يادم نمي
كه شبي نبود که چند تا بيمار مبتال به ديفتري نداشته باشيم؛
اش
لذا مجبور بوديم لوله در گلويش بگذاريم كه راه تنفس���ي
باز نگه داش���ته ش���ود تا بيمار خفه نشود .در حال حاضر ديگر
واكسيناسيون ديفتري وجود ندارد .يك پزشك به عمرش ديگر
هایی مانند سرخك و آبله
ديفتري يا سياه سرفه ،کزاز يا بيماري
ها دردنيااتفاق افتاده است
را نمی بیند .البته که اين پيش���رفت
و يك مقدار هم مربوط به كش���ور ما ست كه نسبت به ساير
كشورها درخشانتر عمل کرده ایم.كال در تمامي نقاط دنيا مرگ
رود
هاي عفوني و ويروسي دارد از بين مي
و مير ناشی ازبيماري

هاي غيرعفوني مانند قلبي ،ديابت و
و جاي خود را به بيماري
دهد .بهبود وضع تغذيه ،واكسيناسيون و پيشگيري
فشار خون مي
هاي عفوني
كه در دنيا به وجود آمده  ،باعث شده است بيماري
از بين برود.
* اطالعات :در مجموع ش�ما وضع پزش�كي بعد از
انقالب را چگونه ميبينيد؟
ها را كنار بگذاريم،
ها و شكايت
گذاري
دكتر فاضل :اگر گله
گويم وقتي مملكت را در نظر بگيريم از شرق،
بدون تعصب مي
غرب و از شمال تا جنوب پزشكي مملكت دارد كار خودش را
دهد .شايد در شرايط فعلي،كمتر حرفه و شئون ديگري
انجام مي
است كه به اندازه پزشكي به مردم خدمت كند .اكثريت قريب
روز دارند
به اتفاق پزشكان ما به قناعت و با پشتكاري در شبانه
كنند.
كار مي
زنند و بيمار درمان
بنده بازنشسته ام ،ولي دائم مرا صدا مي
كنم
كنند .فكر مي
كنم .بسياري از همكاران من اين كار را مي
مي
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
ها محدود بود و برخي
امكانات مطلقا وجود نداشت .خيلي از جراحي
از آنها هم اص ً
ال وجود نداشت همه به وجود آمده است.
ايم با دنيا همكاري كنيم ،اما در ساير
در پزشكي توانسته
ايم.طب ما به روزتر از بعضي ازحوزه های ديگر
موارد نتوانسته
اس���ت  ،بنابراين اين مملكت برخوردار از يك پزشكي مدرن
شده است.
* گفتگو از  :حسین افضل آقایی
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دكتر رضا ملكزاده ،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  3سال نخست
تحصيل خود را به دليل نبودن مدرسه در مكتب سپري كرده است .دكتر ملك زاده داراي  576مقاله پژوهشي در مجالت معتبر بين المللي است و در جديدترين اطالعات منتشر
شده توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در زمينه شاخص  H Indexو تعداد استنادات ميان همه اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان
هاي وابسته رتبه نخست را كسب کرده است .دكتر ملكزاده همچنین رئیس دانشگاه شیرازبین سالهای ، ۱۳۶۵-۱۳۶۲معاون آموزشی وزیر بهداشت درسالهای ۱۳۶۸
و ۱۳۶۹و وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال هاي  69تا  72بوده است .دكتر ملكزاده همچنين پس از تصويب هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران و با
تصويب هيات ويژه مربوطه در سال  1386به عنوان اولين نفر پس از پيروزي انقالب اسالمي در دانشكده پزشكي تهران به درجة "استادي ممتاز" دانشگاه علوم پزشكي
تهران رسید .وی اکنون معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.روزنامه اطالعات به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب گفتگویی
با ایشان در ارتباط با پیشرفت های نظام سالمت بعد ازپیروزی انقالب داشته است که متن آن به این شرح از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

پیشرفت های نظام سالمت در گفتگو با دکتر ملک زاده
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

نظام سالمت در تراز جهانی
تولید 3درصد علم دنیا در ایران
* آقاي دكتر ملكزاده! لطفاً گزارشي از وضع نظام سالمت در قبل و بعد از انقالب
ارائه کنيد.
اگر بخواهیم به وضع س�ل�امت در قبل از انقالب وامروز که  40س���ال از انقالب می گذرد
اند و اینها
هاي مهمي را مورد توجه قرار دهیم كه در سطح دنيا تعريف شده
نگاه کنیم بايد شاخص
دو دسته شاخص هستند كه تمامی دنيا آن را قبول دارند و سازمان های جهاني از جمله بهداشت
هاي جديد هم هستند که
كنند .يك دسته شاخص
بندي مي
معمو ًال كشورها را بر اساس آن تقسيم
اند كه به اين 37
هاي توسعه پايدار معروفند و رهبران جهان در سازمان ملل متعهد شده
به شاخص
شاخص سالمت تا سال  2020ميالدي دست يابند.
مهمترين شاخص كه اهميت اقتصادي و اجتماعی زیادی دارد این است که اگر در يك كشور
هاي اول انقالب حدود  55تا
آيد ،اميد به زندگي او چقدر است؟ اين رقم در سال
فردي به دنيا مي
 54سال بود و امروز اين شاخص در خانم ها به نزديك  79/5 - 80سال و در مردان به 75-6
آيد چقدر عمر
دنيا مي
س���ال رس���يده است .اين يك شاخص مهم جهاني است كه يك فرد كه به
اند اما پيشرفت ما قابل توجه
كند .البته اكثر كشورهاي دنيا هم در اين  40سال پيشرفت كرده
مي
بوده و نزديك به پيشرفت آمريكا و برخی از كشورهاي پيشرفته دنياست .
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هاي مهم مرگ و مير كودكان زير يك سال و زير  5سال است ،يعني
يكي ديگر از شاخص
آيد چقدر اميد است كه در يكسال یا تا پنجسال زنده بماند  .اين عددها قبل
دنيا مي
اي كه به
بچه
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  5سال به 14نفررسيده است كه معناي آن
ايم مراقبت از كودكان را خيلي باال ببريم.
خيلي مهم است ،يعني توانسته
يكي ديگر از دستاوردهاي مهم ما کنترل مرگ و مير مادران پيرامون بارداري و زايمان است.
اين عدد براي ايران در س���ال  ۱۳۵۵باالي  ۸۰در  10هزارزایمان بوده در حالی که این عدد در
حال حاضر به زير  20رسيده است .
شاخص دیگر مرگ و مير ناشی از ماالريا در ايران است که این هم عدد خيلي باالیی بوده
هاي عفوني كه در ايران خيلي باال
اما اکنون تقريب ًا به صفر رسيده است يا مرگ مير بر اثر بيماري
بوده و به شدت کاهش یافته است.
هاي مهم در سالمت دسترسي مردم به درمان است .مث ً
ال اگر فردي كه
يكي ديگر از شاخص

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
شد تا بخواهد به درمان برسد با مشکل جدی روبرو بود و ما تلفات باالیی
روستا دچار آپانديس مي
دهد كه امكانات دسترسی به خدمات
داشتیم و امروز این مشکل تقریبا حل شده است .اين نشان مي
بهداشتي و درماني خيلي افزايش يافته است.
يك بحث خيلي مهم ديگر سرمايه انسانی است كه در ايران رشد بسياري داشته است.سرمايه
كه چقدر در كش���ور سواد ،مهارت و افراد تحصيلكرده وجود دارد .این مساله در
انس���اني يعني اين
ايران رشد عالي داشته و در اين زمينه جزو  10كشور اول دنيا هستيم ،بنابراين وقتي در مورد اين
كنيم و ضعمان خيلي خوب است.
ها صحبت مي
شاخص
هايي
هايي وضع ما بد است .يكي از شاخص
اما ممكن است شما سئوال كنيد در چه قسمت
كه وضع ما خوب نيس���ت ،حوادث و س���وانح و مرگ و مير ناشي از آن به ویژه مرگ و ميرهای
اي است .ما در اين باره وضعمان نسبت به اوایل انقالب بهتر شده اما نسبت به استانداردهاي
جاده
جهاني هنوز خیلي باال ست .در منطقه از لحاظ مرگ ومیر جاده ای كشورهايي مانند ،پاكستان و
هاي جهاني وضع خوبي نداريم به طوری که عدد مرگ و
امارات از ما باالترند ،اما از نظر شاخص
هاي اول انقالب به  27تا  30هزار نفررسیده بود اما اکنون به
مير در حوادث و سوانح در سال
12500نفر درسال رسیده است.
هايي كه در آن بس���يار عالي رشد كرد ه ايم ،شاخص تغذيه است  .يكي از
يكي از ش���اخص
مسائلي كه در كشور ما اتفاق افتاد كاهش فقر و گرسنگي بود .به معناي واقعي كلمه در اين شاخص
ايم ،فقر به معناي اين كه عدم تغذيه مناسب
خيلي رشد كرديم .فقر به معناي گرسنگي را از بين برده
هم مشكل پرخوري و چاقي است و
ايم اما متأسفانه يك مشكل پيدا كرديم آن
باشدرا از بين برده
طوري كه نزدیک به  70درصد مردم
متوسط مصرف غذايي در كشور ما بسيار باال رفته است به
ایران بیش از  10کیلو گرم اضافه وزن دارند  90 .درصد مردم ايران فعاليت بدني كافي ندارند .مردم
كنند و تحرك ندارند .فقط  10درصد ايرانيان تحرك بدن كافي دارند.اين دو عامل
ما پرخوري مي

* در سالهاي اول انقالب حدود  55تا  54سال بود و امروز
اين شاخص در خانم ها به نزديك  79/5 - 80سال و در مردان به
 75-76سال رسيده است
* يك بحث خيلي مهم ديگر سرمايه انسانی است كه در ايران
رشد بسياري داشته است.سرمايه انساني يعني اينكه چقدر در
كشور سواد ،مهارت و افراد تحصيلكرده وجود دارد .این مساله
در ايران رشد عالي داشته و در اين زمينه جزو  10كشور اول دنيا
هستيم ،بنابراين وقتي در مورد اين شاخصها صحبت ميكنيم
وضعمان خيلي خوب است

هاي غيرواگير در ايران افزایش سریع پیدا کند،به طوری که  10درصد
با هم باعث شده است بيماري
كنند 30 .درصد ايرانيان در شرايط قبل از ديابت هستند
ايرانی ها قند خون دارند و دارو مصرف مي
بيني ما اين است که اگر رعایت تعادل در مصرف غذا همراه با افزایش تحرک بدنی اتفاق
و پيش
نیفتد ،در  20سال آينده  25درصد ايرانيان قند خون باالخواهند داشت و بايد دارو مصرف كنند.
شما حساب كنيد ما در آينده چقدربا نارسايي كليه مواجهیم ،چقدر بايد پا قطع كنيم و چقدر
هاي قلبي و عروقي و عوامل ديگري
يابد.عالوه بر ديابت ،بيماري
هاي قلبي و مغزي افزايش مي
سكته
ها و مرگ و مير افراد بر اثر بیماری های غیر عفونی
تواند سبب افزايش بيماري
هم هستند كه مي
شود .اکنون مشكالت ما يكي همين حوادث و سوانح است و ديگري بيماري های غير واگير است.
هاي غيرواگيرهم افزایش مرگ های زودرس است  .درايران در سال 380 ،1396
یکی از نتایج بيماري
هايي
هزارمورد مرگ داش���تيم كه  170هزار مورد آن زود رس بوده اس���ت ،يعني  47درصد از مرگ
كه داريم زودرس است .مرگ زودرس هم یعنی مرگ زير 70سال .
*اطالعات :آيا مرگ هاي زودرس باعث كاهش به اميد زندگي در مملكت نخواهد
شد؟
زاده :قبل از انقالب مرگ زودرس ،حدود  80درصد بود كه اکنون به حدود 47درصد
دكتر ملك
رسيده که رقم بسيار بااليي است .يكي از اهدافي كه در دهه آينده داريم این است كه این رقم
را كاهش دهيم .از اين بدتر شاخص مرگ خیلی زودرس راداريم .مرگ خیلی زودرس يعني زير 50
افتد  .اکنون حدود
اي و سکته های قلبی اتفاق مي
س���ال كه بيش���تر آن هم به علت حوادث جاده
 85هزار نفرمرگ زیر 50سال داریم .براي اصالح اين دو تا شاخص بايد دو كار انجام دهيم .عمده
ها ست
هاي قلبي و مغزي و بعضي از سرطان
اي ،سكته
هاي زودرس مرگ بر اثر حوادث جاده
مرگ
احتياطي مردم و پرخوري و عدم تحرك است .بنابراين كاري كه بايد براي
كه عمده آن ناشي از بي
ها انجام دهيم ،نسبت به بيماري هاي عفوني مانند آبله كه با يك واكسن از بين
اصالح اين شاخص
تر است .چرا كه در اينجا بايد رفتار مردم و شیوه زندگی آنها را اصالح كرد.
رفت ،بسيار سخت
مي
بايد صنايع غذايي را اصالح كنيم .در ايران مصرف نمك تقريب ًا دو برابر ميزاني است كه بايد باشد.
كنندو اين در حالي اس���ت كه باید  4چهارگرم
 90درصد ايرانيان حدود  11گرم نمك مصرف مي
بندي شده است .با وجود اين
باشد .نیمی از این نمك در نان و مقداري هم در صنايع غذايي بسته
كنند!
همه نمك ،مردم از نمكدان هم استفاده مي
* اطالعات :مهمترين علت مرگ و ناتواني امروز در ايران چيست؟!
زاده :فشار خون .امروز پيش از  30درصد ايرانيان باالي  18سال و50درصد ایرانیان
دكتر ملك

* يكي از دستاوردهاي بسيار مهم تربيت نيروي انساني
در بخش پزشكي است  .قبل از انقالب تعداد پزشكان بسيار
محدود بود .در سال  70كه وزير بهداشت بودم سفري به
نوبلوچستان داشتم .در كل استان يك جراح مغز نداشتيم
سيستا 
به نحوي که اگر فردي دچار ضربه مغزي ميشد بايد با ماشين
هفت ساعته به كرمان برسد كه معموالدر راه از بين می رفت
* البته در زمينه ارائه خدمات درماني در تمامی زمينهها
خودكفا شدهايم به طوری که دیگر هیچ بیماری برای درمان نیاز
به اعزام خارج نداردو این درحالی است که پدر م در سال 1362
احتياج به عمل جراحي قلب داشت در تهران و ايران كسي نبود
كه این عمل جراحي قلب را انجام دهد و مجبور شديم ایشان را به
آلمان ببريم اما اکنون در تمامي مراكز استان و شهرها این عمل
به راحتي انجام ميشود

اما يك بحث مهم اين است كه چقدر براي آينده آماده هستيم؟ آينده ما آينده خيلي پرچالشي
هايي كه امروز عمل جراحي
هاي علمی روند سریعی دارد  .خيلي از بيماري
است ،چرا كه پيشرفت
هاي علمي جديدی مانند
افتد .پيشرفت
هاي علمي از موضوعيت مي
كنيم با پيشرفت
يا پيوند اعضا مي
شود و يكباره تحول
هاي بنيادي و از آن مهمتر «ژن درماني» ،دارد در دنيا متداول مي
درمان با سلول
كند.به طور نمونه برای يك بيمار هموفيلي كه
درماني ايجاد مي
عظيمي در علم پزشكي و خدمات
بايد تا آخر عمر از فاكتورهاي انعقادي خون استفاده كند ،يا فردی که بيماري تاالسمي دارد و بايد تا
آخر عمر خون بگيرد يا كسي كه دچار كوري مادرزادي است ،و 300نوع بيماري ژنتيكي كه غيرقابل
هاي
درمان هس���تند ،خوش���بختانه در اين  10سال گذشته بخصوص در  3تا  4سال گذشته درمان
جديدي پيش آمده است و يك بيماري هموفيلي با ژن درماني خوب می شود و ديگر احتياج به
كنند .فردی که كوري مادرزادي داشت
فاكتورهاي انعقادي خون ندارد یا كوري مادرزادي را درمان مي
اش را
كنند ،بينايي
ماند ،امااکنون با يك آمپول كه در چشم تزريق مي
و بايد تا آخر عمر كور مي
آورد و  F.Dآمريكا هم آن را تائيد كرده است .یا فردي که كري مادرزادي داشت و
به دست مي
هاي گرانقيمت كاشت حلزون انجام می داد  ،واقعا قابل درمان شده است.
درمان
* اطالع�ات :اي�ران در زمين�ه بيماريهاي عفوني در بعد از انقالب پيش�رفتهاي
ش�گرفي داش�ته اس�ت .لطف�ا بفرمايي�د در زمين�ه درمانه�اي جدي�د و نوظهور چه
پيشرفتهایي داشته ایم؟
گذاري و تالش كنيم تا عقب نمانيم .يكي از افتخارات
زاده :براي آينده بايد سرمايه
دكتر ملك
ايم.
جمهوري اسالمي پيوند اعضاست ودر اين زمينه در  20سال گذشته  6هزار عمل پيوند كبد كرده
سال با انقالب
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باالي  55سال داراي فشار خون هستند.
*اطالعات :علت اين فشار خون باال در ميان ايرانيان چيست؟
زاده :اولين علت مصرف نمك زياد و دومين علت عدم تحرك اس���ت و بهترين
دكتر ملك
درمان براي فشار خون هم اين است كه مردم ورزش كنند و نمك زیادمصرف نكنند .جالب است
كه بدانيد از ۱۳میلیون ايراني كه دچار فشار خون هستند ،باالي ۵۰درصد آنان اصال خبر ندارند كه
كنند .بايد فرهنگي ايجاد كنيم كه
فشار خون دارند ،چرا كه مردم زياد فشار خونشان را چك نمي
اي يك بار فشار خونش را هم چك كند.
خصوص در سن  35سال به باال هفته
حداقل هر ایرانی به
اي دو بار فشار خون خود را كنترل كند.
اگر فردی مبتال به فشار خون هم هست بايد حداقل هفته
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  85درصد با يك زندگي سالم و چند تا قرص
توان كنترل كرد.
مي
*اطالعات :عالوه بر مقابله با بيماريهای عفوني و افزايش ش�اخصهای زندگي،
در بخش آموزش پزشكي و تربيت پزشكان متخصص هم نسبت به قبل از انقالب رشد
چشمگيري داشتيم ،نظر شما در اين باره چيست؟
زاده :يكي از دستاوردهاي بسيار مهم تربيت نيروي انساني در بخش پزشكي است.
دكتر ملك
قبل از انقالب تعداد پزش���كان بس���يار محدود بود .در س���ال  70كه وزير بهداشت بودم سفري به
بلوچستان داشتم .در كل استان يك جراح مغز نداشتيم به نحوي که اگر فردي دچار ضربه
نو
سيستا
ش���د بايد با ماش���ين هفت ساعته به كرمان برسد كه معموالدر راه از بين می رفت .دو
مغزي مي
هفته پيش در زاهدان بودم ومتوجه شدم  17جراح 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
تخصص و كادر پيراپزشكي پيشرفت
نظر رشد نيروي انساني چه پزشك عمومي ،متخصص و فوق
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؟
زاده :نه اين طور نيست ،چرا كه مهاجرت نيروي انساني هم داريم .با وجود مهاجرت
دکترملك
ها بايد هنوز در زمينه تربيت انساني رشد كنيم .اگر بخواهيم جمعيتمان
پزشكان ،در برخي از رشته
ها بايد نيروي پزشكي جديد تربيت كنيم .هميشه يك
را با فرانسه مقايسه كنيم ،در بعضي از رشته
كنند .وضع آموزش پزشکی
كنند يا مهاجرت مي
شوند و ديگر كار نمي
تعداد از پزشكان هم مسن مي
آل نيست وبايد بهتر شود .البته در زمينه ارائه خدمات درماني
ها ايده
خوب است اما در برخي رشته
ايم به طوری که دیگر هیچ بیماری برای درمان نیاز به اعزام خارج
ها خودكفا شده
در تمامی زمينه
ندارد و این درحالی است که پدرم در سال  1362احتياج به عمل جراحي قلب داشت در تهران و
ايران كسي نبود كه این عمل جراحي قلب را انجام دهد و مجبور شديم ایشان را به آلمان ببريم
شود.
اما اکنون در تمامي مراكز استان و شهرها این عمل به راحتي انجام مي
*اطالعات :وضع ما در زمينه تحقيقات و پژوهش پزشكي چگونه است؟
هاي خوب ما در زمينه تحقيقات پزش���كي است .ما در سال
زاده :يكي از پيش���رفت
دکترملك
 1357كل توليدات علمي ايران حدود 750كار علمي بود ،اما در سال ۱۳۹۶بیش از  53هزار سند
علمي در دنيا منتشر كرده ايم ،عالوه برمقاالت میزان استنادات به اين مقاالت هم يك رقم باالي
 85هزار تا است که در كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا رتبه اول را داريم وحتي از تركيه و
صهيونيستي هم باالتر هستيم.
رژيم

19

ترين اعمال پيوند به شمارمی رود.
عمل پيوند کبد عمل پيچيده و سخت است و تقريبا جز سخت
پيوند كبد در شيراز شروع شد و مركزیت در آنجاست .ما نيروهاي زيادي تربيت كرديم و  9مركز
پيوند كبد ديگر در سراسر ايران داريم  ،حتي نيروي انساني براي افغانستان ،پاكستان تاجيكستان،
اندازي شده است.
ن کشورها هم مراكز پيوند راه
عراق ،سوريه ،يمن و لبنان تربيت كرده ایم ودر آ
پذير شد و آن هم نه فقط در
ترين اعمال جراحي در ايران امكان
بنابراين دربعد از انقالب سخت
يك مورد ،بلكه درتمامی نقاط کشورتوسعه يافته است ،حتي نيروي انساني براي ساير كشورها هم
هاي زيادي هم
ايم اما پتانسيل
هاي بسيار زيادي كرده
تربيت كرده است.واقعيت اين است كه پيشرفت
درماني كنيم.
كه به مردم خودمان خدمات درماني بدهيم و هم توريست
براي اين

اکنون ایرانیان مفتخرند که پس از  ۲۵سال تالش بی وقفه پزشکان متخصص و جراحان و
به مدد دانش ارتقا یافته پیوند کبد و درآمیختگی آن با فرهنگ غنی اهدای عضو ،کشورشان که
در حلقه  ۱۰کشور برتر این دانش و تخصص پیشرفته پزشکی قرار گرفته است  ،در «پیوند کبد
از بیماران مرگ مغزی» بر بام منطقه بایستد به طوری که شانس بقای یک ۵ ،و  ۱۰ساله بالغین
دریاف���ت کنن���ده کبد پیوندی به ترتیب  ۸۵درصد ۷۷ ،درصد و  ۷۱درصد و بقای یک ،پنج و ۱۰
ساله برای اطفال دریافت کننده کبد ۷۶ ،درصد ۶۷ ،درصد و  ۵۶درصد است و طی یک دوره ۲۰
ساله ۷۷.۴ ،درصد بیماران پیوند شده به حیات خود ادامه داده اند که این رکوردی بی نظیر برای
انجام پیوند کبد طی دوره بیست ساله در دنیا محسوب می شود.
های زودرس ناشی از نارسایی کبد ،یکی از دغدغه های مهم نظام سالمت ایران
هرچند مرگ
های ویروسی عامل بیماری و هم
العاده  ،هم در پیشگیری وکنترل هپاتیت
های فوق
است اما موفقیت
دستاوردهای قابل رقابت با کشورهای پیشرفته در زمینه پیوند کبد ،کشور را جزو پیشتازان قرار داده
است.ایران در حوزه پیشگیری ،در گام نخست به سراغ ریشه کنی هپاتیت بی رفت و با چهار روش
واکسیناسیون نوزادان  ،واکسیناسیون نوجوانان و بالغین واکسینه نشده ،پیشگیری از انتقال هپاتیت بی
از مادران مبتال به نوزادان و درمان موثر تمام ناقالن هپاتیت بی شناسایی شده که بیماری فعال دارند؛
همه تالش خود را برای کنترل این بیماری به کار گرفت و به اهداف تعیین شده نظام سالمت و
سازمان بهداشت جهانی نزدیک و نزدیک تر شد.
در گام بعدی ،ایران طی یک موفقیت بسیار بزرگ ،با تولید داروهای خوراکی موثر علیه هپاتیت
سی ،به درمان قطعی ،کامل  ،آسان و ارزان این بیماری رسید و هزاران بیمار را از خطر نارسایی
کبد  ،انجام عمل پیوند کبد و حتی مرگ زودرس ناشی از آن با کمترین هزینه ممکن در قیاس
با هزینه های سرسام آور جهانی ،رهایی بخشید و در کنار این اتفاق مهم ،اقداماتی را برای گروه
های پرخطر از جمله معتادان تزریقی  ،زندانیان و مبتالیان اچ آی وی ،برای کنترل هپاتیت سی
ها که
و معرفی مبتالیان به مراکز بهداشتی برای دریافت خدمات درمانی رایگان ،آغاز کرد.این گام
از غول هپاتیت سی  ،یک بیماری قابل درمان آسان ساخت ،تا جایی که اکنون ایران را به ریشه
کنی هپاتیت بی و س���ی به عنوان دو عامل بس���یار موثر نارسایی کبد  ،طی یک برنامه  ۱۵ساله
بسیار امیدوار کرده است.
*اطالع�ات :آي�ا درمانهاي جدي�دي كه در دنيا راه افتاده اس�ت امكان دارد كه در
ايران هم راهاندازي شود؟
زاده :جواب من مثبت است براي اين كه ما همين حاال هم تحقيقات در اين زمينه
دكتر ملك
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* يكي از افتخارات جمهوري اسالمي پيوند اعضا ست ودر
اين زمينه در  20سال گذشته  6هزار عمل پيوند كبد كردهايم .عمل
پيوند کبد عمل پيچيده و سخت است و تقريبا جزو سختترين
اعمال پيوند به شمارمی رود .پيوند كبد در شيراز شروع شد و
مركزیت در آنجاست ما نيروهاي زيادي تربيت كرديم
* اکنون ایرانیان مفتخرند که پس از  ۲۵سال تالش بی وقفه
پزشکان متخصص و جراحان و به مدد دانش ارتقا یافته پیوند
کبد و درآمیختگی آن با فرهنگ غنی اهدای عضو ،کشورشان که
در حلقه  ۱۰کشور برتر این دانش و تخصص پیشرفته پزشکی
قرار گرفته است در «پیوند کبد از بیماران مرگ مغزی» بر بام
منطقه بایستد

هاي وسيعي انجام
گذاري
هاي مختلفي ايجاد شده است و در اين زمينه سرمايه
ايم و تيم
را شروع كرده
ها هم پيشرفت كنيم .البته نياز است كه مسئوالن
اهلل بتوانيم همراه دنيا در اين زمينه
ايم ،انشاء
داده
چه در دولت و چه مجلس کمک های الزم رابکنند تااين مراكز بتوانند كار كنند و عقب نمانند.
هاي پزشكي
هاي درمان ،تحقيقات ،آموزش و پژوهش
اگر این اتفاق بیفتد آینده درخشانی در زمينه
دانيد در
اش هم نيروي انساني متخصص كافي در كشور است .شما مي
خواهیم داشت .دليل اصلي
ها با اس���تعدادترين افراد به رشته پزشكي آمده اند و عالوه بر اين كه در ايران اين قدر
اين س���ال
ترين محققان جهان هستندو
ايم ،محققان ايراني در ساير كشورها هم جزو برجسته
پيشرفت كرده
كنند واین مساله هم می تواند کمک مهمی به
برخی از مراكز مهم تحقيقاتي جهان را اداره مي
پیشرفت علم در کشور باشد.
*اطالع�ات :یک�ی از م�واردی که کمت�ر به آن توجه ش�ده ،عدالت در سلامت یا
دسترس�ی عادالنه مردم به خدمات درمانی در اقصی نقاط کش�ور است.شاخص های
دسترسی عادالنه به خدمات درمانی درقبل وبعد از انقالب چگونه است؟
زاده :يكي از نكاتي كه به نظر من خيلي خيلي مهم است اين است كه با پيشرفت
دكتر ملك
علم پزشكي ،در حقيقت بايد اختالف دسترسي مردم در خدمات سالمت را كم كنيم .اتفاق ًا اين را
ايم در نقاط مختلف كشور مث ً
ال بين تهران و سيستان و بلوچستان يا تهران و شهركرد ،
مطالعه كرده
دسترسي مردم به خدمات سالمت نسبت به قبل از انقالب  10برابر بيشتر شده است ،ولي هنوز اين
عدالتي وجود دارد و بايد تالش كنيم اين مسأله بيشتر نشود .بايد تالش كنيم خدمات سالمت را
بي
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 زمینه درمان های جدید وفناوری های نوین پزش�کی آیا اقداماتی
انجام شده است؟
زاده :اکنون بسياري از مردم به خاطر يك مشكل گوارش مثل ريفالكس به پزشك
دكتر ملك
كنند ،در آينده اين طور خواهد بود كه توسط يك اپليكيشني درموبايل
متخصص گوارش مراجعه مي
آيد
دهند ،پيام مي
می توانید در باره اين بیماری بپرسید و با يك سئوال و جواب که با شما انجام مي
كه اين مسأله مهمي نيست و بايد اين رژيم غذايي را بگيريد يا بايد نزد فالن دكتربرای درمان
شود رفت و آمد مردم و شلوغي مطب پزشكان كم بشود ،بنابراین می توان
برويد .اين باعث مي
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
هاي جديد براي
گذاري بزرگي در اين زمينه را آغاز كنيم و برويم به طرف اين كه از روش
سرمايه
پذير است و يكي از
درمان مردم استفاده كنيم و اين امر با ،باسوادشدن مردم و ابزار موبايل امكان
افتخارات مردم ايران است كه ضريب استفاده موبايل براساس يك شاخص  120درصد 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 ميبينيد؟
زاده :ایران در سال  1978در حوزه علم و فناوری از کل کشورهای منطقه باالتر
دكتر ملك
بود ،درس���ال  2000افت کرد ،اما خوش���بختانه در سال جاری در این حوزه ،از شرایط بسیار خوبی
برخورداریم.
بیشترین میزان رشد علم و فناوری را در اوایل دوران انقالب اسالمی ،مربوط به دانشگاه های
تهران و شیراز بود ،اما در دوران جنگ تحمیلی ،در حوزه علم و فناوری افت پیدا کردیم ،در حالی که
بعد از آن ،رشد علم و فناوری در کشور با شتاب بیشتری سیر صعودی خود را طی کرد و عقب
ماندگی ها جبران شد.

ایران در حال حاضر در تولید علم در بین کشور های منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص
داده است .همچنین به لحاظ تعداد مقاالت و استنادات که یک شاخص کیفی محسوب می شود،
درجایگاه نخست منطقه قرار داریم .ایران با تولید  22درصد علم در سال ، 2017از تمامی کشور های
اسالمی در تمامی پایگاه ها پیشروتر است ودر شش ماه اول سال  2018این شتاب افزایش بیشتری
یافته است وبا وجود این که یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می د هیم 2 ،درصد مقاالت دنیا
را تولید کرده و نزدیک به  ۳درصد استنادات کل علم به مقاالت ایرانی است .در حال حاضر29 ،
دانشگاه برتر دنیا در کشور ما وجود دارد و در این زمینه نسبت به کشور ترکیه هم جایگاه بهتری
داریم و این در حالی است که اعتبارات اندکی به حوزه علم و فناوری اختصاص پیدا کرده است.با
این وجود تعداد محققین فعال کشور دو تا سه برابر کشور های منطقه شده است که این موضوع
بزرگترین نقطه قوت ما محسوب می شود .همچنین تعداد پزشکان در این سال ها  15برابر شده و
تعداد پزشکان متخصص از  5800به  36هزار افزایش یافته است ،درحال حاضر  30هزار دانشجوی
پزشکی مشغول تحصیل و  10هزار دانشجوی پزشکی در مقطع تخصص داریم .همچنین با وجود
آنکه اعضای هیات علمی این حوزه فقط  ۱۱درصد کل اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور
را تشکیل می دهند 30 ،درصد تولید علم در کشور را به خود اختصاص داده اند و محققان فعال
کشور می توانند به متون  80هزار مجله علمی معتبر جهانی دسترسی داشته باشند و در بیش از
 3300پروانه ثبت اختراع در دنیا ،از مقاالت منتشر شده دانشگاه های علوم پزشکی کشور و وزارت
بهداشت استفاده شده است.

*اطالعات :منتقدين توليد علم در ايران ميگويند كه مقاالتي كه توسط دانشمندان
ايراني توليد ميش�ود زياد به مش�كالت داخلي توجه ندارد و بيشتر كاربرد جهاني دارد
تا داخلي .
كنند و حوصله یا توان انجام
زاده :اين انتقاد افرادي است كه خود کم تحقيق مي
دكتر ملك
تحقیقات مهم و مشارکت در پژوهش های مهم بین المللی را ندارند و وقت کافی صرف نوشتن
مقاالت فاخر علمی نمی کنند و از قافله دانشمندان فعال کشور عقب مانده اند  .واقعيت اين است
تواند مفيد باشد كه برای حل یک مشکل درمانی یا ارتقای سطح
كه درهمه جا ی دنيا تحقيقاتي مي
توانم
سالمت جامعه باشد .اكثر مشكالتي كه داريم در بقيه دنيا هم هست .در مورد پزشكي هم مي
خورد وپیشرفت برخي از تحقيقات ديگر مانند
كنيم به درد ايران مي
بگويم اكثر تحقيقاتي كه مي
شيمي و كوانتوم يك پروسه جهاني است؛ اما سئوال می تواند این باشد كه چقدر در توسعه علم و
فناوري در دنيا مشاركت داريم؟خيلي از محصوالتي كه مانند ساعت و موبايل را كشورهاي ديگر انجام
كنيم خودمان بايد
كنيم .لذا اين كه فكر كنيم هر تحقيقي كه مي
اند و ما داريم از آنها استفاده مي
داده
ايم تحقيقاتي در مورد سرطان
اي كه خود دارم ما توانسته
استفاده كنيم يك امر نادرستي است.تجربه
مري در منطقه گنبد كاووس ايران که شايعترين سرطان در ایران و 15نقطه دنیاست به كمك يك
مجموعه ای از محققين آمريكا و اروپا ،چين و جاهاي ديگر انجام دهیم ،اين كار علمي در معتبرترين
شوند و
مجله علمي دنيا چاپ شده است .اين مشكل ،مشكل تمامي دنيا است .محققين دنيا جمع مي
ال انتقاد درستي
دهند تا به نتيجه برسند.بنابراین از نظر من اين انتقاد ،اص ً
تحقيقات مختلف انجام مي
ها در
نيست و بايد در پروسه توليد علم ،مشاركت كنيم در توليد علم جهاني كارهایي  که ايراني
ايم توليدات
اند انجام بدهند ،كار بسيار عظيمي است و در مقاطعي از تاريخ توانسته
طول تاريخ توانسته
اش هم نيروي انساني متخصص كافي در كشور است،
علمي بسيار خوبي داشته باشيم .دليل اصلي
اند در رشته پزشكي و عالوه بر اين كه مادر
ها با استعدادترين افراد آمده
دانيد در اين سال
شما مي
ترين محققان جهان
ايم محققين ايراني در ساير كشورها جزو برجسته
ايران اين قدر پيشرفت كرده
كنند.
هستندو برخی از مراكز مهم تحقيقاتي جهان را دارند اداره مي
* گفتگو از  :حسین افضل آقایی
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در حال حاضر در حوزه فناوری موفقیت هایی را به دست آورده ایم .برای مثال تولید دستگاه های
دیالیز ،کیت های آزمایشگاهی ،تجهیزات مصرفی پزشکی و سیستم مانیتورینگ از جمله این توفیقات
محسوب می شود.
تاسیس موسسه ملی تحقیقاتی علوم پزشکی نیماد ،ارائه گرنت به محققین ،برنامه ثبت بیماری
ها ،برنامه ملی س���رطان ،مرکز کو هورت بزرگس���االن ،آزمایشگاه جامع تحقیقات ،تکمیل  10اتاق
تمیز در دانشگاه های علوم پزشکی ،بهبودکیفیت رصد علم ،حمایت از  406پروژه تحقیقاتی مهم
در وزارت بهداش���ت ،حمایت از  70برنامه ثبت بیماری ها در س���طح ملی و اجرای برنامه کوهورت
پرشین از جمله اقداماتی است که در توسط وزارت بهداشت در حوزه علم و فناوری انجام شده است
و تعداد دانشمند برتر ما در حوزه علوم پزشکی به  ۶۹۰نفر رسیده که  ۵۰نفر آنها جزودانشمندان
یک درصد برتر جهان هستند.
*اطالعات :نسبت مقاالت به استنادات به آن در چه وضعي است؟
زاده :استنادات ما در كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از تركيه و اسرائيل باالتر
دكتر ملك
است ما هم در تعداد مقاالت و استنادات باالتر هستيم ،تعداد استنادات ما  85هزار و تعداد مقاالت
تر از ما اس���ت  42هزار و اس���تنادات آن هم 50
ما  54هزار اس���ت ،تعداد مقاالت تركيه که پايين
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 توليدميشوداز یک طرف به درد

مشكالت داخلي و از طرف ديگر چه مقدار آن به فناوري تبديل ميشود؟
رود تا تبديل به فناوري اشتغال و
زاده :هميشه وقتي توليد علم در كشوري باال مي
دكتر ملك
بنيان كمي داشتيم ،فقط در  6تا  7سال
هاي دانش
خواهد .ما ش���ركت
ثروت ش���ود ،يك زماني مي
بنيان تاسیس شده كه گردش مالي آن هم بسيار قابل توجه است
گذشته تعداد  3200شركت دانش
بنيان
 50شركت دانش
و هزار ش���رکت دانش بنیان که در بخش س�ل�امت دارند فعالیت می کنند ،
ايم  375نوع دارو توليد كنيم ،داروهايي كه
همين االن صادرات به خارج دارند .در اين مدت توانسته
شد به علت گران قیمت بودن آن مردم به آن دسترسي نداشتند .االن اكثر
اگر در ايران توليد نمي
كنيم ،و به همین دلیل
داروهايي كه مردم به آن نياز دارند در مدت خيلي كم در داخل توليد مي
قيمت دارو در ايران از همه جا كمتر و دسترسي مردم به دارو و درمان بسيار باالست .بنابر اين ما
هايي
توان انتظار داشت كه تمامي مقاله
ايم اما نمي
هاي فناوري شروع به فعاليت كرده
در خيلي زمينه
شود يكي یا دوتا
اي كه توليد مي
گويند از هزار مقاله
شود به فناوري برسد ،در دنیا مي
كه توليد مي
آيد.
شود كه به بازار مي
تبديل به فناوري و محصول مي
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یکی از مزيتها ی گفتگوي رودررو با وزير اقتصاد ،دريافت پاسخ هايي مناسب از وضع حال و روز اقتصاد كشوري است كه بعداز پیروزی انقالب تاکنون 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 بنشینیم 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 مسئولیت 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 باشیم .با هم این گفتگو را می خوانیم.

دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي:

قطار اقتصاد با مردمی شدن
به مقصد می رسد
* اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است به نظر من
يكي از اسناد بسيار معتبر فراگير و جامع كشور است

* پيشرفت هاي اقتصادي به دست آمده نشئت گرفته از استقالل طلبي

و محروميت زدايي و توجه انقالب به كاهش شكاف طبقاتي بوده است
* به اعتقاد من،اقتصاد ايران در حال حاضر از بيماري مزمن رنج مي برد،مثل
نرخ بيكاري و نرخ تورم دو رقمي،مثل متكي بودن بودجه به درآمد نفت
*درچهلمينسالگردپيروزيانقالباسالمي،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 کرد،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
سال با انقالب
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در اين دوره ،تحول تكنولوژيك داشته ايم تا سبب سرعت امور
مربوط به اقتصاد شود؟
اکنون به جنبه منفي آن اشاره مي كنم؛ گفته مي شود كه
قبال درآمد سرانه خيلي خوب بود .بايد بگویم 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  100ميليارد دالر ميزان اين خسارت
بود .از س���وی دیگر ،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 این 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 ایجادمشوق 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�ل�اب 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  20درصد
بود ،اکنون هم حدود همين رقم است،پس در اين  40سال نرخ
تورم تغييري نداشته است .بايد بگويم اين نگاه درستي نيست،چه
نرخ تورم در سال  1364به  6/9درصد 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  1363نرخ
رشد نقدينگي  6/3درصد 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  64و 65
و  67به اقتصاد ايران تحميل شد ،نرخ تورم هم جهش خود را
آغاز كرد و به  25درصد در س���ال  65و حدود  29/5درصد در
سال  67رسيد.در اینجا 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  56و  57مقايسه
شود مالحظه خواهيد كرد كه با رشد نجومي مواجه است.

پرسش ديگري كه مطرح مي شود ،اين است كه در سال
 56چه 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.
* اکن�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 یابد .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  95درصد
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 .چنانکه در این زمینه 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

* پس از انقالب،به واسطه بروز
جنگ تحميلي و اجراي تحريم ها
بخش قابل توجهي از سرمايه هاي كشور
از دست رفت،حداقل  100ميليارد دالر
ميزان اين خسارت بود
* 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

سرمايه وارد كند،مي تواند تكنولوژي خریداري 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 توانیم 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  8/3ميليارد دالر بود
و در پايان سال  96به رقم منفي  2/3ميليارد دالر رسيدیم که
نشان دهنده كاهش  75درصدي آن است.
در زمينه كاهش وابس���تگي بودجه ب���ه درآمد نفت هم
تالش هاي خوبي صورت گرفته است .جالب آنكه در سال هاي
 95و  96كه 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 اکبر فارس�ی ،محمدرضا حیدرزاده،
کامران نرجه
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چه معرفتی به ما امکان می دهد تا آزمون ها و شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کنونی ایران را به محک داوری و نقد مورد سنجش قرار دهیم؟ بی شک «تاریخ» و
بررسی منصفانه تاریخی ،امکان این کار را تا حدی که بتوان بر مدار تعادل و انصاف بدان تکیه کرد و مورد استفاده قرار داد ،فراهم می سازد" .تاریخ مادر دانش هاست" اما
ما از این عبارت ،نباید نوعی بینش تاریخمدار! یا آرمان پرداز! استنباط کنیم .در واقع حق نداریم در چنبرة تاریخیگری ،بینش و مفروضات خود را به دیگران تحمیل کنیم.
امام خمینی در عبارتی ماندگار و تاریخی این نوع استنباط فاسد تاریخ زده و متحجر را نفی کرد .آن عبارت زمانی بیان شد که ایشان در بدو ورود به ایران و در آستانه تشکیل
نخس�تین دولت ها به مردم ایران آموختند که :پدران ما حق نداش�تند برای ما تصمیم بگیرند که چگونه زندگی کنیم و چه نوع نظام سیاس�ی ای داش�ته باشیم! آنها تجارب و
بینش و آرزوهای خاص خود را داشتند و ما نیز حق خاص خود را در این عرصه طلب می کنیم .هیچ کس نمی تواند این حق بنیادی و اساسی را از یک یا چند نسل از آحاد ملّت
ایران و سایر ملت ها سلب نماید.
در این نوش�ته ،از تاریخ صدر انقالب اسلامی ایران ،به مثابه امکانی برای ش�الوده س�ازی یک گونه از معرفت سیاسی در عرصه انقالب اسالمی و فهم تئوری دولت در
این نظام ،استفاده کرده ام .در واقع ،پیش فرض یا تئوری بنیادی نویسنده این است که اگر نظام متمایز و ویژه ای در دوران زعامت امام خمینی در ایران شکل گرفته – که
گرفته – در اثر رخدادها و حوادث پیش بینی شده یا نامحتمل و نهایتاً در اثر خواست و حمایت امام خمینی که وزن سیاسی غالب کشور را در اختیار داشته است سمت و سویی
خاص و شکل و ماهیتی مخصوص را پذیرفته است .پس این تحقیق مقدمه ای بر فهم رخدادها و معرفت های بعدی است و بدون توجه به این منظر و بستر تاریخی ،ممکن
است خطاهای بینشی متعددی رخ دهد و نوعی تفسیر به رأی جای تحلیل واقع بینانه را بگیرد.

زمینه و زمانه ی روی کار آمدن

نخستین دولت های انقالب
یک بررسی تاریخی در بارة شالوده سازی نهادهای سیاسی
در نظام جمهوری اسالمی
شوراي انقالب و دولت موقت در مراحل حساس صدر انقالب،
كنندگان خط مش���ي كشور بودند.
ترين كارگزاران و تعيين
عمده
بديهي است كه شورا ،مافوق دولت بود و خطوط كلي و استراتژيك
ي شد.
كشور با تمهيدات و تصميمات اعضاي آن اتخاذ م 
گيري از امام
به طور كلي سلس���له مراتب قدرت و تصميم
شد؛
هاي خلق آغاز مي
خميني به عنوان تجسم قدرت و خواست
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 کرد؛ پس از آن دولت موقت به مثابه كارگزار اين دو محور
قدرت ،دست به اجراي دستورات و جاري ساختن امور و تنظيم
زد.
ها مي
برنامه
اي از
اي از نهادها و شبكه
گانه ،با مجموعه
اين هرم س���ه
شد (نظير حكمي كه برخي از مقامات
نمايندگان امام تكميل مي
اهلل خلخالي داشتند يا برخي از نمايندگان امام در
قضايي نظير آيت
سپاه و نهادهاي ديگر) .در ذيل اين مجموع سياسي ،انبوه مردم و
اي قرار داشت كه ساختار سابق را به كلي پشت سر گذا شته
جامعه
و هنوز در مدار و شرايط مشخص جديدي قرار نگرفته بود.
هاي ناراضي،
همچنين تعداد بسيار زيادي از عناصر و گروه
طلب و مخرب و كور وجود
مخالف ،منتقد ،معاند ،وابسته ،فرصت
داشتند كه در چرخة حركت جامعه به سوي ثبات ،مشكل و مانع
ي کردند.
ايجاد م 
در حكم پيشنهادي شوراي انقالب و مصوب امام خميني برای
انتقال قدرت و تصویب و تثبیت اقتدار حکومت گران تازه ،خطوط
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اصلي و وظايف دولت موقت ،به يك تعبير عبارت بود از:
« .1احراز و انتقال قدرت
 .2ارائه و ثبات قانونيت (رفراندوم)
 .3احياء و اداره و اصالح مملكت
 .4انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراي عمومي براي
تصويب قانون اساسي جديد
 .5انتخابات مجلس شورا
 .6اس���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 کرد .سپس امام
هاي
براي استحكام بيشتر بنيادهاي دولت و جلوگيري از كارشكني
احتمالي ،مخالفت با دولت بازرگان را خالف شرع اعالم كردند.
این امریه اعالم قدرت مافوق ،یعنی اقتدار فقها بر دولتمردان و
فتوی بر قوانین جاری و موضوعه بود.
هاي
به هر رو ،وظايف ش���ورا نسبت به محدودة مسئوليت
غاز در حكم
تر بود .حتي امام از آ
تر و اساسي
دولت موقت ،كلي
وزير چنين مقرر كردند:
نخست
«...ايشان رئيس جمهور دولت باشد و ايشان وزراي خودشان
را بع���د تعيين خواهند كرد و به ما معرفي خواهند كرد و به ما
كنند ،تا اين كه شوراي انقالب ...وزراي ايشان را هم
معرفي مي
بررسي بكنند».

سید مسعود رضوي
نظران ،در اين زمان « ...اعضاي
به اعتقاد برخي از صاحب
بهره بودند ...تجربه
شوراي انقالب غالب ًا از تجربه كار حكومتي بي
كار حكومتي در هيأت دولت بازرگان قابل توجه بود و ش���وراي
مالحظه بايد گفت كه
انقالب از اين حيث فقيرتر بود .وانگهي بي
ش���وراي انقالب در مجموع براي مسئوليت مهمي كه بر عهده
داشت ،در مقايسه با هيأت دولت بازرگان براي مسئوليت محدود
تري بود».
هاي معدودش در سطح پايين
و مأموريت
آیت اهلل هاشمي رفسنجانی كه خود همواره در مركز وقايع
سياسي كشور و از نمايندگان اصلح روحانيت در شوراي انقالب و
هاي شوراي انقالب در آن ايام را اين
رهبري كشور بود ،فعاليت
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
ها در آمده بود،
اعتصابات  6ماهه و كمبودهايي كه از اين اعتصاب
وجود نداشت و مشكالتي كه از برخورد نيروهاي پليس و ارتش
و اينها با مردم ايجاد شده بود و انتظاراتي كه مردم از حكومت
شد،
هايي را كه در مقابل انقالب مي
بندي
انقالبي داشتند و صف
شوراي انقالب مسئوليت اداره اين كشور را در اين شرايط به عهده
كرديم.
گرفت و همه چيز را بايست از صفر شروع مي
از تأسيس دولت گرفته تا [ساير موضوعات]  ،...پليس نبود،
هاي
شد .كميته
ها غارت شده بود؛ طبع ًا امنيت تهديد مي
اسلحه
گونه انضباط و نظمي نداشت...
خودجوش به وجود آمده بود كه هيچ
ها فرار كرده بودند .انبارها
ها تعطيل بود .صاحبان كارخانه
كارخانه

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
خوابيديم در محل
طوالني تا اواخر شب داشتيم و گاهي شب مي
كارمان .و اين را هم باز بايد قبول كنيم كه ما آشنا به كشورداري
ها و مراجعه به مؤسسات ،اطالعات
نبوديم .در حد خواندن روزنامه
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 ،دائم ًا رابطه با مردم و توقعات مردم و توقعات
ها و احزاب ،ش���كايات مردم ،كمبودهاي مردم كه به طور
گروه
كردند»...
شخصي به افراد ما مراجعه مي
در اين ش���رايط،آیت اهلل بهش���تي در انديشه سازماندهي
نيروهاي مذهبي بود و با توجه به تجربياتي كه خود اندوخته يا
اش اكتساب كرده معتقد بود:
در مطالعات تاريخي
«اگر از گذشته و آينده پند بگيريم و اين رسالت [سازماندهي
نيروهاي مذهبي] را آن طور كه بايد انجام بدهيم ،آينده را تضمين
ايم و اگر مثل گذشته يك بار غفلت بكنيم و يك بار تاريخ
كرده
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 صرف ًا سياسي نبود،
گرفت و در جو
اما بالفاصله رنگ و بوي سياس���ي به خود مي
هاي كوچك و
سياس���ي آن روزها به امكاني براي مانور و تنش
شد.
بزرگ بدل مي
جامعه بزرگ ايران به ويژه در صدر انقالب با مسائل بسيار
حساس اقتصادي رويارو بود .مسائلي كه در آغاز كوچك به نظر
شد.
اي مبدل مي
كننده
رسيد اما به زودي به زيربناهاي تعيين
مي
***
هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ،هنوز
در نخستين سال
اي از جمهوريت و حکومت به وجود نيامده
جانبه
درك پويا و همه
بود و ممکن بود در صورت رقابت حزبی و استعالی تجربه های
متفاوت ،تک ّثر و تحزب پذیرفته شود تا از حداکثر ظرفیت سیاسی
و اقتصادی کشور بهره مند شویم .در امتداد دهة  1360بود كه
هايي اجمالي و اقناعي از مفهوم جمهوري و نظام انتخابي
انگاره
فراگير شد و ماهيت مردمساالري از نوع ایرانی و آنچه در طول
چهار دهه اخیر می بینیم ش���کل گرفت .این نظام در بازتابی از
حوادث متنوع و متضاد به نام نظام جمهوري اسالمي تثبیت شد،
و خصوصيات بومي آن مورد تفس���ير قرار گرفت .سپس جايگاه
هاي
همة مقامات و نهادها،وحدود اقتدارات و اختيارات و مسئوليت
هريك نيز به تدريج روشن شد .جمهوريت اصطالحي آشنا و تا
اي در ايران،
حدودي آرماني بود كه سياستگران و انقالبيون حرفه
از عصر مش���روطه تا انقالب اس�ل�امي فرياد زده و خواستارش
شده بودند؛ ا ّما بالفاصله پس از پيروزي انقالب ،به همان اندازه

كه اصطالح جمهوري آش���نا و فراگير بود ،مفهوم و معناي آن
عندي و
در حصار غربت گرفتار آمده يا به قيود تفس���يرهاي من
گرفت.
هاي ساختارشكن و مغرضانه مورد سوءتعبير قرار مي
تأويل
هاي نخست ،مجال خسارات و
معهذا يك نقطه قوت در همان ماه
هاي بيشتر را سلب كرد .آن نقطة قوت ،بررسي و تدوين
سوءفهم
و تحرير و تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران توسط
مجلس خبرنگاران و آرای عمومي در تابستان و پاييز سال 1358
بود .اتفاق ًا همين قانون كه با پافشاري بزرگان انقالب و تمايل
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رغم مخالفت صريح يا تلويحي برخی
ش���خص امام خميني به
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
وزير در نظر گرفته
جمهوری و نخست
هاي رئيس
سياسي به نام
شده بود .ناظر و ناقد ايشان هم مجلس بود .براي درك كيفيت
هريك از اين دو مقام و قضاوت در باب عملكرد نخستين رؤساي
وزيران پس از انقالب اسالمي ،دقت در اين
جمهوري و نخست
اي در
درپي و پيچيده
مس���اله بسيار مهم است ،زيرا مناقشات پي
وزير و
جمهوری و معرفي نخس���ت
اولين تجربة گزينش رئيس
تشكيل كابينه پديد آمد كه هنوز وسعت تأثير آن و علل وقوع
و نقش و مس���ئوليت بازيگران حاضر در آن دقيق ًا روشن نشده
است .درك قانوني از حريم و حدود وظايف و قدرت و امكانات
ها و چينش اولية ايشان ،ما
هريك از برجستگان نخستين دولت
پسندانه
را از درافتادن به ورطة توافق و تخالف س���طحي و عوام
باز خواهد داشت.
جمهوري و به چنگ آوردن اين موضع و مقام
مساله رياست
اي از نزاع و مناقشه را آماده
ها قبل عرصه
حساس ،ظاهراً از مدت
ساخته بود .به همين دليل در هنگامة بررسي و تدوين قانون
اساسي ،اختالفات به ش ّدت باال گرفت .گروهي كوشيدند بر حجم
جمهوری بيفزايند و گروهي با توزيع
اختيارات و اقتدارات رئيس
و كاهش آن در ساير قوا و نهادها و مقامات ،تا ح ّد يك مقام
طور كلي استدالل هواداران
ساختند )1(.به
تشريفاتي آن را متن ّزل مي
جمهوري با استناد به
تمركز اختيار و قدرت سياسي در مقام رياست
كوشيدند نوعي تجميع سياسي و
رأي مستقيم و بالواسطة مردم ،مي
مركزيت قدرتمند براي نظام نوين در نظر گيرند و در مقابل ،جرياني
جمهوری
هاواختيارات رئيس
ديگربااين برهان به كاهش مسئوليت
ورزيد كه از تمركز قوا و قدرت و امكانات بكاهد و
اهتم���ام مي
ضمن توزيع آنها ،همچنين خطر استبداد مطلقه و فردي را كه به
كردند .در
شر آن رهايي يافته بود گوشزد مي
تازگي ملّت ايران از ّ
پس همة اين منازعات ،البته به تدريج توجه مقامات و بازيگران
عرصة سياست در ايران متوجه منشاء واقعي و عيني قدرت در نظام
اسالميشد .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
رفتند كه اعتبار آن را به رسميت شناسند و وضع و
سو مي
بدان
نسبت خود را با آن روشن سازند .در تابستان  ،58مجلس خبرگان
نويس قانون اساسي ،با اكثريتي قاطع از روحانيون و
بررسي پيش
مجتهدان پرنفوذ سراسر كشور ،بلندترين گام را در اين راه برداشت.
ساز«واليت فقيه» را كه اساس ًا در
آنان اصطالح مهم و سرنوشت
نويس موجود نبود ،در اصول پنجم و  110وارد س���اختند و
پيش
اختياراتي عظيم و وسيع به صاحب اين مقام بخشيدند( .)2به اين
نويس قانون اساسي
ترين مقام كشور كه در پيش
ترتيب برجسته
جمهوری بود ،در قانون اساسي مص ّوب  1358تغيير كرد و
رئيس
عنوان شخص اول مملكت شناخته شد(.)3
فقيه به
ولي
بررسي اين قوانين و مستدالت و گرايشات تدوينگران قانون،
هاي سال  1358و سراسر
كيفيت تحوالت سياسي در واپسين ماه
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ترين ادوار سياسي در آیينة
 1359تا پايان تابستان  1360كه خونين
دهد.
شود را بهتر نشان مي
تاريخ معاصر اين كشور محسوب مي
حداقل دو سند مهم از بازيگران سياسي صدر انقالب وجود دارد
دهد .اول
نگري ايشان در نظام تازه به دست مي
كه نشان از آينده
الدين فارسي است كه در خاطرات خود از پيشگيري وي و
جالل
طور كلي بر
همفكرانش در مجلس خبرگان سخن گفته و آنها به
اند كه نبايد مجال به برخي مدعيان قدرت دهند .به
اين باور بوده
نويس قانون
همين دليل به ش ّدت از اختيارات مطروحه در پيش
جمهور كاسته و برعكس بر دامنة اختيارات
اساس���ي براي رئيس
اند(.)4
صدراعظم افزوده
صدر است كه دقت در
س���ند ديگر خاطرات ابوالحسن بني
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
هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي ،خود را
بوده تا آنجا كه سال
جمهوری ايران دانسته و اين عبارت از زبان وي در
نخستين رئيس
اذهان برخي از كوشندگان سياسي باقي مانده بود( .)5به همين دليل
وي كوشش و جهد فراوان به كار برد تا دامنة قدرت سياسي در
جمهوري مؤكد و تثبيت شود و به اين ترتيب نوعي
مقام رياست
وجود آورد كه
مركزيت سياسي قوي و متكي به رأي مستقيم به
رغم عدم
برداري كرد .وي به
توان بهره
از آن به صورت وسيع مي
توفيق در تنصيص نظراتش در قانون اساسي ،وسوسة نشستن بر
كه بسياري
جمهوري را نتوانست كنار نهد و همچنان
كرسي رياست
ها بعد گفت«:اص ً
ال
سو خيز برداشت .هرچند سال
گفته بودند بدين
جمهوري شوم.)6( »...
مايل نبودم نامزد رياست
صدر مايل بود يا نبود ،بر بستر چنين قانوني ،در شرايطي
بني
هاي وسيع و
كه نفوذ كالم و وجهة امام خميني ،فراتر از قالب
گر نوعي واليت
جانبة واليت فقيه ،براي عامة مردم تداعي
همه
نمود و بس���ياري در او چهرة ق ّديس و
معنوي و عرفاني را مي
ديدند ،در عرصة
ي خوي���ش را مي
بخ���ش و مراد روحان 
رهايي
هاي انتخابي نظام شروع به تحرك و بازي
جمهوريت و مكانيسم
جمهوری
عنوان نخستين رئيس
نمود .اتفاق ًا موفق شد و نامش به
اي با فرجامي
فاصله
در تاريخ ايران ثبت شد ،ا ّما اين آغاز ،اندك
انگيز داشت.
وهمناك و غم
نخستين مناقشات :چالش حزب جمهوري اسالمي
و بنيصدر
جمهوري ،ابتدا
اختالفات سياسي تا پيش از انتخابات رياست
هاي مذهب���ي راديكال يا روحانيون حزب جمهوري
ميان گروه
اس�ل�امي ،با دولت موقت بود يا كل نظ���ام جديد با معاندان،
هاي
طلبان ،برخي تشكل
دگرانديشان الیيك و كمونيست ،تجزيه
دوران رسيده و سرانجام براندازان آشكار و پنهان.
ريشه و تازه به
بي
نخس���تين چالش واقعي در سطح كالن نظام سياسي ايران ،در
وقوع پيوست .در اين چالش ،رقباي
جمهوري به
انتخابات رياست
ماه
صدر و حزب جمهوري اسالمي بودند .در اوايل دي
اصلي ،بني
جمهوري آغاز ش���د.
نام داوطلبان انتخابات رياس���ت
 ،1358ثبت
اسالمي اعالم شد كه در پايان
روز از سوي حزب جمهوري
همان
جلسة مهم رهبران حزب در همان شب ،كانديداي موردنظر حزب
جمهوري اس�ل�امي به مردم معرفي خواهد شد( .)7اين كانديدا در
الدين فارسي بود ،اما با پديدآمدن مشكل اصلیت،
وهلة اول جالل
اي حساس از فهرست نامزدها حذف شد و سپس
وي در مرحله
صدر به راحتي توانست اكثريت آراء را به خود اختصاص دهد
بني
و با اختالفاتي چشمگير در شمارگان آراء مأخوذه پيروز شود(.)8
اي كه
عدم موفقيت حزب در معرفي كانديداي مناسب و چهره
زاده و ...رقابت كند،
صدر ،مدني ،قطب
بتواند با رقبايي چون بني
سال با انقالب
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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
شد و
ها و بازيگران سرشناس سياسي محسوب مي
همه تشكل
هاي
رقابت با آن به يك معنا به موضوعي استراتژيك در تحليل
اغلب رقبا و مخالفان نظام بدل شده بود .پر سروصداترين تعرضي
كه در پي اوضاع وخيم و بحراني پاييز و زمستان  1358به حزب
علي
و مؤسسان آن صورت گرفت ،از سوي حجت االسالم شيخ
تهراني بود .وي كه ساكن مشهد و فردي سرشناس بود ،در آن

* در نخستين روزهاي پس از ورود
امام به كشور ،دولت موقت به پيشنهاد
شوراي انقالب تعيين شد و حكم الزم را
 از امام دريافت کرد .سپس امام براي
استحكام بيشتر بنيادهاي دولت و جلوگيري
از كارشكنيهاي احتمالي ،مخالفت با دولت
بازرگان را خالف شرع اعالم كردند
* جامعه ايران به ويژه در صدر انقالب
با مسائل بسيار حساس اقتصادي
رويارو بود .مسائلي كه در آغاز كوچك
به نظر ميرسيد اما به زودي به
زيربناهاي تعيينكنندهاي مبدل ميشد
هاي مجاهدين خلق قرار
ايام سخت تحت نفوذ اعضاء و سمپات
داشت .مجاهدين از وجهة روحاني اين مرد ،و سابقة او به عنوان
كردند .تهراني در تاريخ
شاگرد امام خميني سوءاستفادة زيادي مي
اي سرگشاده خطاب به امام خميني نگاشت
 25دي  1358نامه
و در آن به ش ّدت به رهبران حزب حمله كرد( .)9در اين مكتوب،
الدين فارسي و تبليغات پرهزينه اما
ضمن حمله به نامزدي جالل
االصل نبودنش دربارة برخي از
فايدة وي و با اشاره به ايراني
بي
اعضاي حزب جمهوري اسالمي كلمات ناپسندي آورده و حمالت

آلود و زننده دربارة
تندي بديشان كرده بود .از جمله به نحوي عتاب
عنوان امام جمعة جديد تهران از
زمان به
اي كه در آن
اهلل خامنه
آيت
رفسنجاني
سوي امام خميني برگزيده شده بود و نيز اكبر هاشمي
اهلل دكتر بهشتي رئيس ديوان
سرپرست وقت وزارت كشور و آيت
عالي كشور و شوراي عالي انقالب اسالمي .تهراني ازجمله نوشته
بود« :ملت از امام امت توقع دارد ،براي اين خيانت و حفظ افكار
اندركاران در اين امر از مقام
عمومي ،وزير كشور و بعضي از دست
خود ساقط شوند.)10(».
هايي دشوار را در برابر كشور و
اين مس���ائل ،حقيقت ًا چالش
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
اي ابهامات مسالة
پرداختند .سرپرس���ت وزارت كشور در مصاحبه
كانديداتوري فارس���ي را با جزئيات براي خبرنگاران طرح كرد و
افزود كه مساله به اطالع امام رسيد و«امام پرونده را خواستند كه
الدين فارسي به خدمت امام رفتيم و امام پس
من همراه جالل
االصل نيست و بهتر است كه
از بررسي فرمودند كه ايشان ايراني
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
ترين اهداف حمالت و مخالفات را در آن ايام
مناقش���ه و مهم
دهد .بهشتي با اشاره به نامة تهراني گفت ...«:در جاي
نشان مي
اي كه معروف شده كه در زير پوشش
ديگري نويسنده به توطئه
خواهند
اي مي
فارسي ،سه نفر آقايان بهشتي و رفسنجاني و خامنه
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
چيني از شرايط و حوادث آن
اين مس���ائل ،بازتاب و دست
دوران است و وضع بغرنج حزب را در هنگامة نخستين انتخابات
دهد .اكنون پس از گذشت
جمهوري به وضوح نشان مي
رياست
توان اظهار نظر كرد و گفت كه انتخاب فارسي از سوي
ها مي
سال
حزب ،هم دير صورت گرفت و هم مطالعة كافي دربارة آن نشده
جمهوري
بود .اين ضايعه باعث شد تا حزب در انتخابات رياست
صدر قرار گيرد ،معهذا اهميت حمالت
تر از بني
در موقعيتي ضعيف
هاي كمونيست و مذهبي مخالف
تهراني و هجمة وس���يع گروه
هاي
بندي
هاي تش���نج وصف
به محوريت مجاهدين خلق ،زمينه
بسيار دردناكي را در دل حكومت و فراتر از آن در قلب جامعة
ضابطه و
ملتهب ايران فراهم ساخت .اگرچه در مقابل حمالت بي
هايي ابراز شد و از مرحوم مهندس
العمل
آميز تهراني عكس
توهين
بازرگان تا مرحوم محمد منتظري به دفاع از دكتر بهشتي و يارانش
پرداختند ،اما شمار مدافعان كمتر از انبوه مهاجمان و حمالتي بود كه
صدر
گرفت .بني
ويژه شخص بهشتي صورت مي
به رهبران حزب ،به
هاي مداومي را
گيري از اين موضوع ،حمالت و انتقاد
نيز با بهره
جمله در سخنراني اول بهمن خود در اصفهان،
كرد .از
نثار آنان مي
تر را
به بهانه رقابت انتخاباتي حركتي فراتر و هجومي گس���ترده
آغاز كرد .وي تلويح ًا به سران حزب حمله كرد و گفت :يكي از

* امام در خطابهاي مهم در باب اختالفات
سیاسی چنين گفت«:اينطور نباشد كه

هركدام بگويد ما اسالمي هستيم و ديگران
نيستند ».و سپس علناًگفتند «:نگراني من
از داخل خودمان است ...توطئهها

و دستهبنديهايي كه مخالفان دارند ،اين
چيز مهمي به نظر من نيست .آنچه مهم

است اين ناسازگاريهايي است كه در
ارگانهاي اسالمي است ...مرتباً دعوت به
توافق مي كنند همه ،ليكن خودشان هم
توافق ندارند».

سال با انقالب
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اند و در مقابل من دو
اي آمده
ها زدوبند باندبازي است .عده
برنامه
كنند هرچه به مردم بگويند گوش
اند ...خيال مي
نفر را علم كرده
كنند ...به نظر من اصو ًال درست نبود كه حزبي كسي را كانديدا
مي
االصل بودن او حرف است.)12(»...
كند كه در ايراني
جمهوري
به هر حال چند روز بعد سرنوشت انتخابات با رياست
صدر مش���خص شد .جريانات و فضاي سياسي كشور ظاهراً
بني
فر در فرداي
رفت و معين
گيري نهايي مي
به س���مت ش���كل
صدر اعالم كرد كه«شوراي انقالب پس از
جمهوري بني
رياس���ت
چيز شتاب گرفته بود
شود .)13(».همه
تش���كيل مجلس منحل مي
شد تا تكليف وزرا
و بايد هرچه زودتر مجلس هم تشكيل مي
تعيين شود.
در نخستین ادوار و ماه های انقالب ،فرض بر این بود که
روحانیون قصد ندارند کرسی های سیاسی و مشاغل غیر مرتبط
با تحصیل و گرایش حوزوی را بپذیرند .ش���اید به همین دلیل
اي از افراد
صدر در محاسبات خود براي آينده و ايجاد كابينه
بني
تحت نفوذ و امر خود اشتباه كرده بود .به زودي حزب ،پس از
جمهوري متح ّمل
مش���كالت و شكستي كه در انتخابات رياست
شده بود ،تجديد فعاليت خود را در مسیر مبارزات انتخاباتي مجلس
آغاز كرد .آن عرصه ،اقتدار بيشتري را در صحنة سياست به طرف
اي
جمهوري بيانيه
داد .حزب در بحبوحة انتخابات رياست
برنده مي
بار با
دربارة معيارهاي نامزدهاي مجلس ش���ورا انتشار داد( .)14اين
برشمردن مسائل بسيار و شرايط كانديداها ،تحليلي جالب و دقيق
دربارة نامزدهاي آينده ارائه شده بود .مشخص ًا محرز بود كه حزب
مايل نيست مشكالت و مسائل انتخابات قبلي مجدداً پديد آيد.
اين بيانیة تفصيلي ،در حقيقت استراتژي حزب براي دستيابي به
هاي اكثريت در مجلس شورا بود .امري كه مدتي بعد محقق
كرسي
اي شدن
شد .در حين انتخابات ،مسائل متعددي ازجمله دومرحله
ها،
رغم همة بحران
انتخابات سر و صداي زيادي را برانگيخت ،اما به
هاي مجلس
باالخره حزب توانست اكثريت مطلق و قاطع كرسي
را به خود اختصاص دهد .پيروزي چشمگير حزب در انتخابات و
رفسنجاني در مجلس ،شرايط نامساعد پيشين را تا
رياست هاشمي
حدودي دگرگون كرد و حزب را در عرصة سياس���ي ،قدرتمندتر
اي كه در خردادماه  1359انتشار
تر ساخت .حزب در بيانيه
و فعال
سوي كابينة آينده راه گشود و شرايط خاص خود را براي
داد ،به
وزير به اطالع عموم مردم رساند.)15(.
تعيين نخست
الدين فارس���ي دربارة فعاليت حزب پس از انتخابات
جالل
نويسد :اولين جلسة مسئوالن ايالتي و مسئوالن
جمهوري مي
رياست
جمهوري و
صدر به رياس���ت
مركزي حزب ،پس از انتخابات بني
گيري در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسالمي
براي تصميم
وزير رسيد .طبق قانون
تشكيل شد ...آنگاه نوبت انتخابات نخست
بايد شخصي را براي احراز اين مقام ،به
جمهور مي
اساسي ،رئيس
بود كه در مجلس راي
مجلس معرفي كند .ولي او بايد كسي مي
بياورد .اكثريت نمايندگان مجلس از حزب جمهوري اسالمي بودند.
جاي اينكه خود در اين خصوص تصميم
شوراي مركزي حزب به
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  59اظهار داشت«:حزب ،در اين زمينه پيشنهاد جديدي

الدين فارسي هستند .پيشنهاد
ندارد .پيشنهاد اول حزب ،آقاي جالل
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،
صدر ،چند نفر از سیاسیون و روشنفکران هم فکر را در نظر
بني
داش���ت ...احمد س�ل�امتيان ،احمد غضنفرپور و سعيد سنجابي،
وزيري جمهوري اسالمي
صدر براي مقام نخست
كانديداهاي بني
ايران بودند (.)17
هاي سياسي ،مسائل زيادي اتفاق
پس از اين كش و قوس
افتاد كه مهمترين آنها مربوط به مجموعه اظهارات حسن آيت در
صدر
جمهوری بود .بني
اي خاص و در باب هجمه به رئيس
جلسه
و هواداران���ش از اي���ن موضوع به كودتا عليه وي تعبير كردند،
صدر همراه با تحركات
هاي تند بني
همين مس���اله و سخنراني
هاي چپ و مجاهدين خلق در هنگامة
وسيع و بسيار حا ّد گروه

وزير ،مجددا ً به برخوردهاي سياسي شديدي
انتخابات نخس���ت
صدر كه قصد معرفي افراد همفكر خود را داشت ،با
انجاميد .بني
امكانات خاص خود در مقابل مجلس -كه حزب جمهوري اسالمي
هاي اكثريت را در آن به دست آورده بود -به كارشكني
كرسي
پرداخ���ت؛ ا ّما با اين حال ،مجلس در مقابل تعرضات و حمالت
وي ،بدون دادن هيچ امتيازي ايس���تادگي كرد .سرانجام حزب
صدر به مجلس ،دربارة انتخاب
اي با اشاره به نامة بني
در بيانيه
وزير و وزرا ،پاسخي تند داد .)18( ».با اين بيانيه اختالف
نخس���ت
سياسي شديد موجود در سطح كشور آشكار شد و اندك مدتي
هاي سياسي،
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،توجه جناح
از معارضة قدرت ،به اين امر مهم معطوف شد.
انتخاب نخستوزير
اي
وزيري ،پروسه
براي انتخاب محمدعلي رجايي به نخست
بسيار پيچيده و دشواري طي شد .همة اركان سياسي كشور درگير
كوشيد بركنار بماند تا
بودند .حتي شخص امام كه با دقت بسيار مي
گاه
نهادها و مسئوالن وظايف خود را انجام دهند ،معهذا گاه و بي
شد .كاري
ها مي
ناچار به انذار و اميد يا نصيحت و تهديد در خطابه
كه شايد بيش از هركس براي شخص ايشان اندوهبار بود.
شد .او مرتب ًا مساله استبداد و
صدر از مسير ديگري وارد مي
بني
كرد و براي
ارتجاع را به كنايه نسبت به حزب جمهوري مطرح مي
هاي اجتماعي عليه حزب و بازكردن راهي جهت تحميل
ايجاد موج
خواه خود ،در جلسات عمومي ،مدام دربارة«گرايش جامعه
كابينة دل
داد(.)19
به استبداد دست راستي» هشدار مي
در پي تعميق اختالفات ،مواضع حزب هم پختگي بيشتري
هاي
يافت .آنان از ماجراي فارسي و وقايع سراسر سال  1358درس
اي شديد بود
بزرگي گرفته بودند .هرم سياسي كشور درگير زلزله
و به مرحله خطرناكي نزديك مي ش���دو امام خميني سرانجام
اي با اين مسائل روبرو شود
سابقه
ناجار شد با شدت و تندي بي
و صريح ًا از وضع موجود ابراز نگراني کند ،اين در حالي بود كه
يافت.
هايي در كالم ايشان بروز مي
كمتر چنين نگراني
اي مه���م در اين باب چنين
ام���ام از جمل���ه در خطابه
طور نباش���د كه هركدام بگويد ما اسالمي هستيم و
گفت«:اين
گفتند«:نگراني من از داخل خودمان
ديگران نيستند ».و سپس علن ًا
هايي كه مخالفان دارند ،اين چيز
بندي
ها و دسته
اس���ت ...توطئه
هايي
مهمي به نظر من نيست .آنچه مهم است اين ناسازگاري
هاي اسالمي است ...مرتب ٌا دعوت به توافق
اس���ت كه در ارگان
مي كنند همه ،ليكن خودش���ان هم توافق ندارند )20( ».امام در
ها
طور مرتب مسالة توافق سياسي بين جناح
هاي خود ،به
سخنراني
كرد و آنها را به هماهنگي و به اصطالح كوتاه
را گوش���زد مي
آمدن در مقابل هم براي انسجام سياسي و حفظ اساس نهضت
كرد .امام همچنين متذكر شد«:ما نبايد با خودمان مبارزه
دعوت مي
كنيم و موجب شكست نهضت و نابودي خودمان شويم )21(».اما
صدر كه
اين سخنان كوچكترين تأثيري در روند امور نداشت .بني
مايل به تفاهم با حزب نبود و قدرت تحميل نظرات خود به آنان
را هم نداشت ،دست دوستي به مجاهدين خلق داد .اين دوستي
جمهوري
آغاز س���قوط وي و حركت رو به زوال نخستين رئيس
هاي روز
ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي بود .)22(.اوج تنش
اي
جمعه  2خرداد  1359رخ داد ،مجاهدين خلق ميتينگ گسترده
در ورزشگاه امجديه برگزار كردند( .)23اين همايش به زدوخوردهاي
ها و افكار
اي در رسانه
شديدي انجاميد و تأثير تبليغاتي گسترده
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ها به
صدر درست همزمان با اين درگيري
عمومي داش���ت .بني
انتقاد تلويحي از نيروهاي كالسيك اسالمي و جانبداري ضمني از
خواهند
مجاهدين پرداخت ،وي از جمله گفت :زير بار كساني كه مي
با چماق از اسالم دفاع كنند ،نرويد )24( ».و چماقدار ،اصطالحي
ها ،خطاب به نيروهاي مذهبي و
بود كه مجاهدين و كمونيست
كردند .در
هاي اسالمي و حتي اعضاي كميته اطالق مي
انجمن
چنين ش���رايطي طبيعي بود كه اختالف بر سر تعيين وزير باال
بگيرد و به چالشي سخت در عرصة قدرت سياسي بدل شود .به
حلي براي فيصله دادن به اختالفات توسط هيات
زودي بر سر راه
وزير و
اي موسوم به«هيات ويژه تشخيص صالحيت نخست
ويژه
وزرا» حل ش���ود .اعضاي اين هيات عبارت بودند از:نماينده امام،
تن از نمايندگان مجلس شورا ( .)25اما
جمهور و پنج
نماينده رئيس
خميني تعيين نماينده از س���وي خود را نپذيرفت و آن را به
امام
جمهوری و مجلس محول كرد.
رئیس
اي صادر و ضمن رعايت
جمهوري اس�ل�امي ،اعالميه
حزب
اي مكتبي و
جمهور ،اعالم کردكه الزام ًابايد كابينه
ح���ق رئيس
متناسب با روح اسالمي انقالب ،در رأس كار قرار گيرد .در اين
اعالميه تلويح ًا آمده بود كه مجلس به نامزدهايي كه ناهماهنگ
رو ،بهتر است
با اكثريت حزب باشند رأي مثبت نخواهد داد .از اين
ص���در از اقدام به چنين امري خودداري كند( .)26اين مضمون
بني
كنايي ،پيامي بود كه در اين بيانيه متذكر شده بود .بني صدر در
نهايت تسليم شد و محمدعلي رجايي از سوي وي جهت احراز
وزيري به مجلس معرفي شد( .)27منتها ،بني صدر
پس���ت نخست
كرد كه
هاي مختلف اين نكته را عنوان مي
صريح ًا و با ش���يوه
كرد ،چه تحميل بود
اند .فرقي نمي
رجايي را به وي تحميل كرده
و چه اختيار ،در تاريخ بيست و نهم مرداد  ،1359حكم انتصاب
وزير جمهوري اسالمي ايران از طرف
عنوان اولين نخست
رجايي به
انگيز دو پهلو در حكم انتصاب
صدر صادر شد .عبارت مناقشه
بني
صدر در حكم نوشته بود«:با
وزير نيز بر ابهامات افزود .بني
نخست
توجه به جريان گزينش شما و راي تمايل نمايندگان محترم ،به
شويد.)28(»...
وزير جمهوري اسالمي ايران منصوب مي
سمت نخست
عبارت مبهم«جريان ش���ما» ،از همان ابتدا ،از جانب مخالفان
وزير شد.
دولت ،دستاويزي براي حمله و انتقاد و تخطئة نخست
صدر در يك مصاحبة مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در روز دوم
بني
وزيري
شهريورماه  ،1359چهار روز پس از امضاي حكم نخست
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 .بنابراین من ابزار كار ندارم كه شما
از من چيزي بخواهيد.)29(».
اين اظهار نظرها سبب شد تا در اوايل شهريورماه درگيري
جمهوری
سياسي شديد مابين بني صدر و رجايي علني شود .رئيس
اكبر
در هنگام معرفي كابينه با وزيركشور معرفي شده ،يعني علي
صدر گفت«:من وزير كش���ور را
ناطق نوري مخالفت كرد .بني
طرف باشد و عامل
خواس���تم وزيري باشد كه بي
نپذيرفتم و مي
حال رجايي آمادگي
اجراي يك حزب يا گروه معين نباشد»( .)30با اين
اي خطاب به هاشمي اعالم كرد«:رياست محترم
خود را طي نامه
شوراي اسالمي ...حال كه با دريافت ابالغ رسمي مورخ  29مرداد
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ام ،آمادگي
وزيري منصوب شده
جمهوري به نخست
 1359رياست
نمايم.)31(»...
خود را جهت معرفي كابينه اعالم مي
رئيس مجلس در نخس���تين جلس���ه پس از ارسال نامه
جمهور معرفي
گفت«:نظر به اينكه ابتدا كابينه بايستي به رئيس
ش���د و ايشان مسافرت بودند و به تعويق افتاد و حاال آقاي
مي
توانستند
اند .بنابراين امروز نمي
صدر صحبت كرده
رجايي با آقاي بني
ش���نبه(فردا) اگر به يك
ش���ان را معرفي كنند و روز سه
كابينه
اي برسيم معرفي خواهند شد .)32(».وي با اين بيانات كه از
نقطه
جمهوري
شد ،در حقيقت وجود اختالف مابين رئيس
راديوپخش مي
وزير را تلويح ًا اعالم کرد اما فردا كابينه معرفي نشد.
و نخست

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

در تاريخ  9شهريور  1359به مجلس
معرفي شد .رئيسجمهوری كهبايد

وظيفة معرفي وزرا را به عهده گيرد
اص ً
ال حضور نيافت ،لذا در صحن مجلس
فقط به خواندن نامة رجايي اكتفا شد
* شوراي انقالب و دولت موقت
در مراحل حساس صدر انقالب

عمدهترين كارگزاران و تعيينكنندگان
خط مشي كشور بودند

صدر كه مايل نبود به سادگي قافیه را ببازد ،اعالم كرد«:فرض
بني
جمهور است و تمام ابزار كار را
اين است كه دولت ،دولت رئيس
ديد ،راه ميانبر
در اختيار دارد ».وي در تنگنايي كه روياروي خود مي
اي
اي را براي دستيابي به كابينه
را پيش كشيده و تالش گسترده
مطابق خواست خود و مطيع اوامر خود آغاز كرد.
رجايي اما از جنس ديگري بود .همان پدیده ای که به آن
صفت متعهد داده می شد و در مقابل تخصص در ابتدای انقالب
گفت
مطرح شده بود .او نه همچون بهشتي با صالبت سخن مي
صدر در پي تحكيم وضع مش���خص و گروه
و نه همچون بني
هوادارانش بود .او يكي از همان مردان سهل و ساده و درويش
مس���لكي بود كه در طول س���اليان طوالني مبارزه  ،شخصيتي
سیاسی و مذهبی یافته بود .برايش هر عملي ،با تكليف يا غير
شد .صبور بود و بسيار محترمانه با همكاران
آن مش���خص مي
كرد.
حس برادري را در خود و ديگران تقويت مي
رفتار مي
كردّ .
انگيزترين اسناد آن دوران ،مكاتبات اين مرد است كه نشان
شگفت
ده���د ت���ا چه ح ّد براي ثبات و آرامش انقالب اهمیت قائل
مي
خريده است .رجايي
هاي فراوان را به جان مي
بوده و حتي توهين
احترامي خاصي روا ندارد ،زيرا متوجه
صدر بي
كوش���يد به بني
مي
ها و مكاتبات
صدر مكرراً در يادداشت
غرور وي شده بود ،ا ّما بني
كرد تا صبر وي را به پايان
اعتنايي و حتي توهين مي
به وي بي
ها
هاي غيرارادي وادارد .سرانجام در خطابه
رساند و او را به واكنش
هم شروع به بيان مطالب تند و نارواهاي ناهنجاري کرد .رجايي
منتظر واكنش مجلس بود ،ا ّما سرانجام در نامة مهم و تاريخي
مورخ پنجم ش���هريور  ،1359در پاس���خ به نامة مورخ 59/6/3
صدر ،صريح ًا در برابر وي ايستاد و از تأخير در معرفي كابينه
بني
گاليه كرد .باز هم استدالل او رنگ و بويي اخالقي داشت .رجايي
نوشت«:تقصير ملت منتظر چيست؟ ...متأسفم كه شما را در حالت
وزير قرباني
بينم كه در نهايت مردم و نخست
اي مي
مبارزه با عده
هايي كه در نامه و مذاكرات حضوري
شوند ...تهمت
اين مبارزه مي
ايد براي يك مسلمان متعهد
نسبت به وزراي انتخابي روا داشته
صدر اشاره كرد
قابل تحمل نيست .)31(»...رجايي به توهمات بني
و افزود«:مردم قهرمان و نگران انقالب بيش از اين مستحق آزار
جانبه
داند كه من در انتخاب وزرا در خط همه
نيستند ...خدا مي
جمهور را؟»(.)32
ام يا دشمني با رئيس
بودن امام را ضابطه قرار داده
صدر رازهاي مگو را
اين مكاتبات هيچ سودي نداشت ،اظهارات بني
هاي وي در روزنامه انقالب اسالمي،
ويژه يادداشت
برمال نموده و به
عمق اختالف را بر همگان روشن ساخته بود(.)33
باالخره كابينة رجايي كه دو تن از اعضاي آن عضو حزب
جمهوري اس�ل�امي بودند ،در تاريخ  9شهريور  1359به مجلس
جمهوری كهبايد وظيفة معرفي وزرا را به عهده
معرفي شد .رئيس
گيرد ،اص ً
ال حضور نيافت ،لذا در صحن مجلس فقط به خواندن نامة
()34
شده چنين بود:
رجايي اكتفا شد  .اسامي اعضاي معرفي
 .1آموزش عالي و فرهنگ /دكتر حس���ن عارفي  .2ارشاد
اكبر پرورش
مل���ي /عباس دوزدوزاني  .3آموزش و پرورش /علي
 .4اقتصاد و دارايي /دكتر محسن نوربخش  .5بهداري /دكتر هادي
بخش  7بازرگاني...
منافي  .6بهزيس���تي /دكتر محمدعلي فياض
 .8برنامه و بودجه /سيداس���ماعيل داوودي  .9پست و تلگراف/
موس���وي
دكتر محم���ود قندي  .10خارجه /مهندس حسيني
 .11دفاع /س���رهنگ فكوري  .12راه /مهندس موسي كالنتري

* در جلسة  17شهريور مجلس ،بحث

دربارة كابينه به تندي در گرفت .در اين
جلسه ،رجايي مفص ً
ال دربارة مسائل

مبهم و اختالف نظر با رئيسجمهوری و

باالخره وظايفي كه در برابر مجلس دارد

و كيفيت رأي اعتمادي كه مجلس به وي و
وزرا خواهد داد سخن گفت .در اين جلسه

اكثر وزيران رأي اعتماد گرفتند و رجايي
براي دنباله تصميمات ،تقاضاي

جو اين جلسه
جلسه غيرعلني كردّ .
تقريباً ملتهب بود
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 .13شهرس���ازي و مسكن /مهندس محمدش���هاب گنابادي
زاده.15كشاورزي/محمدسالمتي
.14صنايع/مهندسمحمدرضانعمت
كني
اهلل محمدرضا مهدوي
 .16كار /احمد توكلي .17كشور /آيت
 .18مش���اور در امور اجرايي /مهندس بهزاد نبوي  .19مشاور و
هروي
سرپرست شركت ملّي فوالد ايران /دكتر محمود احمدزاده
پ���ور  .21نفت /مهندس اصغر
 .20نيرو /دكتر حس���ن عباس
ابراهيمي.
اي به مجلس
صدر در پاس���خ نامة معرفي وزرا ،در نامه
بني
ش���وراي اس�ل�امي ،با  14نفر از وزراء موافقت كرد كه عبارت
كني-
زاده -سالمتي -مهدوي
بودند از :ش���هاب گنابادي -نعمت
پور و بهزاد نبوي .به اين ترتيب ،اعضاي هيات
احمدزاده -عباس
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�ل�امي ايران با  14وزير
تشكيل شد(.)35
گونه گرايش
اي كه رجايي معرفي كرده بود ،هيچ
در كابينه
شد .دو تن از اعضاي آن عضو حزب بودند،
حا ّد حزبي ديده نمي
هاي حزب نزديك بود و همخواني
معهذا روح كلّي آن با سياست
وزير
صدر متوقع بود كه مجلس و نخست
بس���يار داشت ،ا ّما بني
مطابق خواست وي عمل كنند.
صدر پس از مدت كوتاهي سكوت ،سرانجام دو نامه دربارة
بني
كابينة آينده خطاب به امام و مجلس نگاشت .مالقات تفاهمي
ه���م ميان وي و رجايي صورت گرفت كه ظاهرا ً براي بحث و
صدر در نامة خود به امام ،به
بررس���ي بيشتر دربارة وزرا بود .بني
عرض رس���انده بود كه فهرست وزرا مشكالتي دارد و«معلوم
وزير اليتغيرند».
ش���د اعضاي هيئت وزيران مثل خود نخس���ت
سپس از امام خواسته بود تصميم خود را امر کنند .امام خميني
که از طریق روحانیون برجس���ته مذکور در جریان مشاورات قرار
صدر ريخت و چنين پاسخ
می گرفت ،آب پاك را روي دست بني
كنم و موازين همان بود
داد«:اينجان���ب دخالتي در اين امور نمي
ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند
كه كراراً گفته
و اشخاص مؤمن به انقالب و مدير و مدبّر انتخاب نمايند.)36(».
صورت
صدر را به وي به
هاي مقام بني
پاس���خ امام ،محدوديت
صدر دو نامه نيز خطاب
ظريفي گوشزد كرده بود .عاله بر اين ،بني
به مجلس نوشت.
وزير گفته بودم جز
در نامة اول اظهار داشته بود«:به نخست
دهم از بابت
وزراي كش���ور و دفاع دربارة ديگر وزيران نظر مي
روية سكوت كه بنا گذاشته بودم در پيش بگيرم ،از فهرستي كه
ها نظر
اند ،كساني هستند كه دربارة آن
ايشان در اختيار من گذاشته
نظر باشم .با اين
توانم حتي بي
موافق دارم .دربارة تني چند نمي
گذارم»...
همه ،كار را به نظر آن مجلس محترم مي
صدر با اش���اره به طرحي كه«س���ازمان
در نامة دوم ،بني
مجاهدين انقالب اسالمي» به شوراي انقالب پيشنهاد كرده و با
نفري،
توجه به واقعة طبس خواستار رهبري توسط يك هيات سه
به دليل ش���رايط اضطراري شده بود ،چنين نوشت ...«:من تنها
دهم».
ها دربارة يك موضوع توضيح مي
محض روشن شدن ذهن
صدر سعي در القاي اين امر داشت
موضع همان طرح بود و بني

س���وي قبضه كردن دولت توسط
كه برخي مايلند كش���ور را به
نيروهاي مسلح و مستبد سوق دهند و بنياد و ضابطة اصلي در
جمهور است.)37(.
اين اعمال ،مخالفت با رئيس
مجلس
رغم همة اين اختالفات ،هاشمي رفسنجاني رئيس
به

در جلسة علني روز پنجشنبه  13شهريور گفت كه تفاهم كامل بين
اينك قوة مجريه
وزير حاصل شده و هم
جمهوري و نخست
رئيس
هاي س���ازنده در عرصة حكومت جمهوري اسالمي
آمادة فعاليت
صدر روز 14شهريور با امام مالقات کرد .وي پس از
است( .)38بني
اند معرفي
اين ديدار گفت«:امام فرمودند وزرايي كه تصويب شده
اي رخ
شوند .)39(».اما دو روز بعد در صحن مجلس اتفاقات تازه
داد .چند روز پيش از اين وقايع ،چيزي از راديو و تلويزيون پخش
جمهور
اي با شركت رئيس مجلس ،رئيس
شد مبني بر اينكه«جلسه
و هيئت بررسي صالحيت برگزار شد و اعضاي كابينه را انتخاب
اند .)40(»...رئيس مجلس اين مساله را شبهه دانست
و معرفي كرده
جمهور در زمينة
اي كه مجلس با رئيس
و گفت ...«:هم���كاري
تشكيل كابينه از اول آغاز كرد ،اقدامي بود كه صرف ًا براي تسريع
جمهوري انجام شده
كار و رفع مشكالت ،به پيشنهاد خود رياست
رفته تفسيرها و بياناتي در جامعه مطرح شد كه
بود ،متأسفانه رفته
نمايندگان مجلس احساس كردند اين روش صحيح نيست و براي
اينكه در آينده ادعا نش���ود كه مجلس در اين كار دخالت كرده،
طرفي مجلس شدند ...مسئوالن
نمايندگان خواستار اتخاذ موضع بي
وقتي ليست افراد كابينه را به مجلس ارائه دهند ،مجلس نيز نظر
خود را اعالم خواهد كرد هرچند كه ما در هيئت بررسي صالحيت
وزير گفته بوديم كه اين هيئت ديگر مسئوليتي از جانب
نخست
عنوان مشاورة شخصي
مجلس ندارد و شركت اعضاي آن فقط به
عنوان هيئت منتخب مجلس ...من صريح ًا اعالم
اس���ت ،نه به
گونه دخالتي از طرف مجلس در تشكيل كابينه
كنم كه هيچ
مي
كننده
تا به حال نشده و در آينده نيز مجلس فقط نقش تصويب
را خواهد داش���ت .)41(».در جلسة  16شهريور  ،1359در صحن
مجلس دو فهرست جداگانه و دو نامة معرفي كابينه قرائت شد.
صدر بود كه طي آن  14وزير را كه ادعا
نامة اول متعلق به بني
اند ،به مجلس معرفي كرده
كرد مورد تصويب وي قرار گرفته
مي
بود ،ا ّما رجايي در نامة خود خطاب به رئيس مجلس اسامي 20
تن از وزراي پيشنهادي خود را به مجلس ابالغ کرده و نوشته
ها اعالم
جمهور) موافقت خود را با بعضي از آن
بود« :ايشان(رئيس
اند ،اميد كه براي بقيه به نتيجة تحقيق برس���د و اينجانب
كرده
نيز اقدام كنم تا بقية اعضاي دولت در آيندة نزديك ،به مجلس
معرفي شوند.)42(».
در جلسة  17شهريور مجلس ،بحث دربارة كابينه به تندي
در گرفت .در اين جلس���ه ،رجايي مفص ً
ال دربارة مسائل مبهم و
جمهوری و باالخره وظايفي كه در برابر
اخت�ل�اف نظر با رئيس
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 .ج ّو اين جلسه تقريب ًا ملتهب بود و نظم مجلس با تش ّنجات
خورد .به هر حال كاري انجام شد و بخش
درپي به هم مي
پي

29

صدر سريع ًا موضعگيري كرد.
مهمي از كابينه تثبيت شد،اما بني
مجلس نوشت و با  7تن از  21وزير منتخب
اي به رئيس
او نامه
صدر،
رجايي مخالف���ت كرد .در ميان وزيران مورد مخالفت بني
عنوان وزير
نام ميرحس���ين موسوي عضو حزب جمهوري كه به
خورد .ساير وزرايي كه با
خارجه معرفي ش���ده بود ،به چشم مي
آنان مخالفت شده بود ،عبارت بود از :وزيران نفت ،كار ،طرح و
صدر سپس با
بودجه ،بازرگاني ،اقتصاد و آموزش و پرورش .بني
نوعي صراحت طنزآلود ،درباره ديگر وزرا اعالم داشته بود كه آنها
توانند رسم ًا به مجلس معرفي شوند(.)43
نمي
اي كه در صدر اين مقاله مطرح ش���د ،ناظر بر
مس���اله
گرهگشايي از همين مساله بود .برطبق اصل يكصد و بيست و
وزيري
جمهور فردي را براي نخست
چهارم قانون اساسي«،رئيس
كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي
نامزد مي
نمايد ».در اينجا قانون به
وزيري براي او صادر مي
حكم نخست
كننده در انتخاب
صراحت ،رأي تمايل نمايندگان مجلس را تمام
وزير دانسته است .دربارة وزراي كابينه ،اصل يكصد و سي
نخست
و سوم باز هم تصريح بر رأي اعتماد مجلس شده است«:وزرا به
جمهور و براي گرفتن رأي
وزير و تصويب رئيس
پيشنهاد نخست
شوند»...
اعتماد به مجلس معرفي مي
زمان ،قدرت
ع�ل�اوه بر اين ،برطبق قانون اساس���ي در آن
اجرايي در قوة مجريه ،پس از رأي موافق مجلس ،در نخس���ت
شد .با اين تفاصيل و با توجه به حق استيضاح
وزير متجلّي مي
و استسفار و پرسش از دولت كه براي نمايندگان ملّت محفوظ
توانند
يك از عناصر قوة مجريه نمي
جمهور و هيچ
اس���ت ،رئيس
ها
صدر به اين جنبه
خودسر و خودكامه به فعاليت بپردازند( .)44بني
كرد و توجهي هم به حدود قانوني اختيارات
هيچگاه اشارتي نمي
خود نداشت .او فقط با توجه به پيروزي چشمگيرش در انتخابات
كرد نوعي قدرت و اختيارات متمركز
جمهوري سعي مي
رياس���ت
براي خود ايجاد کند و رجايي و دولتش را در حاشيه اقتدار خود
قرار دهد .واضح است که این نبرد دو جریان و دو طرز فکر بود
که به جای تمرکز بر مشکالت روبه تزاید ،سویه های دیگری را
دنبال می کرد و تضاد و حذف گرایی را ریشه دار می ساخت.
طول
در خ�ل�ال مدت زماني طوالني كه تا بهار  1360به
انجاميد كابينه تكميل شد .در سوم مهر  1359وزير نفت و وزير
مشاور و سرپرست سازمان بودجه معرفي شدند .در  14آبان ،59
با انتخاب وزير كار و اموراجتماعي و وزير دادگس���تري و در 14
آذر  1359وزير آموزش و پرورش ،در  20اسفندماه  1359وزراي
بازرگاني و اقتصادي و دارايي ،و سرانجام  25خردادماه  1360هم
وزير امور خارجه اضافه شده و كابينه در زماني پرتنش و طوالني
هاي بهار و تابستان
به كمال رسيد .كمالي كه يكباره در اوج تنش
سال  1360دچار چرخشي تاريخي گرديد(.)45
انگيزي در روز  17شهريور و به
صدر س���خنراني تشنج
بني
مناسبت سالگرد شهداي اين روز در ميدان شهداي تهران انجام
وزير ،مجلس و در پس همة آنها به
داد و به ش��� ّدت به نخست
حزب و روحانيت مسئول آن حمله كرد .او عدم موافقتش با برخي
طلب خواند و
وزرا را در جلوگيري از حاكميت يك اقليت قدرت
گفت ...«:به اين گروه كه دلخوش كرده است به قبضة حكومت،
دهم كه من نظرية تو را افشا كردم ...دفعة ديگر در
هشدار مي

سال با انقالب

چهارشنبه  17بهمن 1397
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صورتي كه اصالح نشدي و اصالح نشوي ،نوبت افشاي با اسم
و رس���م مي
رس���د .)46(».ا ّما اين سخنان به زيان وي تمام شد و
تر شد .كار به جايي رسيد كه حتي رجايي كه به
صدر منزوي
بني
كرد و الاقل در مالء عام
ها احتراز مي
گونه جنجال
ش ّدت از اين
كرد ،علن ًا به وي
جمهوری مي
تظاهر به وحدت و تفاهم با رئيس
متعرض ش���د .رجايي در جلسة علني مجلس مورخ  18شهريور
صدر به ايضاح
آميز بني
روز پس از س���خنراني التهاب
 ،1359يك
هايي شود .ايشان
مسائل پرداخت و گفت« :قرار نبود چنين صحبت
تعهد كرده بودند كابينه را تضعيف نكنند ...حقيقت اين است كه
اند حمله و آنها
نسبت به برادران من كه در كابينه تصويب كرده
نوشتم تلفني
اي كه به مجلس مي
را خراب كردند .در آخرين نامه
كنم».
كنيد و ايشان گفت :بله تصويب مي
پرس���يدم تصويب مي
نفر را من
سپس رجايي گفت 2«:نفر را كنار زدند و بعدا ً گفتند يك
نفر را ايشان ،من قبول كردم و اين كار را فقط و
كنار بزنم و يك
فقط براي تفاهم كردم چون آن شخصي كه كنار گذاشتم از نظر
توانم تحمل كنم
تقوا و صالحيت و فضيلت بهترين بود .من نمي
خواهد بگويد ...حاال
ميكروفون را بدهم به دست او و هرچه مي
چيز را بگوييم .آيا صحيح
اختالف داريم ،بياييم پهلوي مردم و همه
جمهور هرچه از ذهنش درآمد بگويد .من با اين رفتار
است رئيس
اي با او دور يك ميز بنشينم.)47(».
توانم لحظه
نمي
صدر نداش���ت .او
يك از اين مس���ائل اثري در بني
اما هيچ
ها و موازنة قدرت
گيري توده
تحليلي يكپارچه معكوس از جهت
جانبه شتاب زيادي به خرج
داشت و در دستيابي به قدرت همه
داد .نقطه ضعف ديگر او هم عدم توجه و حتي عدم تظاهر
مي

به قدرت رقبا بود .باالخره القيدي او نس���بت به قوانين جاري،
رايي او با
كم گرفتن قدرت امام ،در كنار همراهي و هم
دس���ت
ها و مجاهدين خلق که به عنوان منافقین معروف شده
مائوئيست
بودند ،موجبات س���قوطش را فراهم كرد .اتفاق ًا 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
جمهوری به وي تفهيم كرد .دولت هم بالفاصله
در برابر رئيس
در روز  19شهريور  1359اولين جلسة رسمي خود را به صدارت
محمدعلي رجايي تشكيل داد.
هاي رجايي در سراسر پاييز و زمستان سال ،1359
كوشش
ها
هيچ تأثيري در بهبود اوضاع نداشت .كارها عمدت ًا در پرتو نزاع
تري به وجود
رفت .آغاز جنگ با عراق هم وضع وخيم
پيش نمي
ساز نبود .امام با تلخي وضع
آورده بود .ديگر سكوت و صبر چاره
را تبيين كرد:
« ...اما افسوس اين است كه شما مشغول دعوا هستيد و
ايد درست كنيد و نه امنيت
از مردم غافل .نه اقتصاد را توانسته
اش
اش دعوا و همه
ايد درست كنيد و نه هيچي .همه
را توانسته
كنند .اين صحيح
اند دعوا مي
با هم دعوا .همه در تهران نشسته
نيست ،خالف اسالم ،خالف اخالق اسالمي است .به همة آقايان
ها را پر نكنيد دوباره از بدگويي
گويم با هم جنگ نكنيد .روزنامه
مي
هاي سابق
ها همين حرف
از هم و انتقاد از هم .بازتوي وزارتخانه
ها ...با هم برادر باشيد .برابر باشيد و براي
باشد ،همان كاغذبازي
اين مملكت كار بكنيد ...امنيت كشور را جاري كنيد.)48(»...
هاي ناشي از فروپاشي
جنگ ،منازعات داخلي و آش���فتگي
نهادهاي س���ابق ،كشور را در مرز فاجعه قرار داده بود .رجايي تا
صدر ،خضوع كرد و كوشيد او را از
آخرين روزهاي س���قوط بني
سقوط در ورطة دشوار برحذر دارد :در نامة مورخ  27ارديبهشت
 1360به وي نوش���ت «:اينجانب باز هم برادرانه به شما توصيه
كنم كه به حدود اختيارات و تكاليفي كه قانون اساسي براي
مي
جمهوری قائل شده است ،احترام بگذاريد و ملّت را دستكم
رئيس
دانستند كه
كردند ،مي
جمهوري انتخاب مي
نگيريد ،آنها وقتي رئيس
حدود اختيارات و وظايف وي تا كجاست.
دانند و ملتي كه
اعتقاد عميق دارم كه مردم حقايق را مي
متجاوز از  2500سال 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(».
وزير در
اين جان كالم و اندرز درس���ت نخس���تين نخست
نظام جمهوري اسالمي بود ،ا ّما دولتش به ناچار مستعجل بود .با
هاي خرداد  1360كه مجاهدين خلق تو ّهم كرده و دامن
شورش
صدر گريخت و مدتي بعد در پاريس اقامت گزيد .رجايي
زدند ،بني
و دولت���ش اوضاع را مدتي كنترل كردند و در انتخابات تازه كه
وزير از سوي مردم به
بالفاصله ش���رايط آن مهيا گرديد ،نخست
رياست دولت برگزيده شد .شرح اين ماجرا نيز شنيدني است.

بار به تاريخ پيوست.
اندوه
ها:
پانوشت

*عزل بنيصدر آغاز دورة تازهاي بود.
بالفاصله شوراي رياستجمهوري

كه در قانون اساسي پيشبيني شده بود

مشغول به كار شد .آنان موظف بودند كه
حداكثر ظرف پنجاه روز مطابق

با مواد  130تا  132قانون اساسي
ترتيب برگزاري انتخابات
رياستجمهوري را بدهند

در اين زمان اعضاي شورا

عبارت بودند از آيتاهلل بهشتي،

هاشميرفسنجاني و محمدعلي رجايي
جانيفتاده بود كه در سلسله انفجارها و ترورهاي تابستان ،1360
اتفاق بسيار عظيم ديگري عرصة سياسي كشور را خونين ساخت.
وزير در روز  8شهريور  ،1360در محل
جمهوری و نخست
رئيس
وزيري طي انفجاري مهيب به شهادت رسيدند .اين پايان
نخست
دولت رجايي و آغاز عصري جديد بود.
محمدعلي رجايي متولد  1312در قزوين كه در چهارسالگي
پدر خود را از دست داده و طي چند دهه تالش خود ،همواره
ها بود و
ها و خارج از زندان
يكي از مبارزان و انقالبيون در زندان
ورزيد ،نتوانست
همواره بر ايمان مذهبي و تعهدات دینی تأكيد مي
آرزوهاي خود را در جامعة ايران متحقق بيند.
در كن����ار وي محمدج����واد باهنر ،متولد  1312در كرمان
ها تحقيق و پژوهش و تأليف آثار و مقاالت
هم پس از سال
ديني ،پس از عضويت در شوراي انقالب ،مجلس خبرگان ،ستاد
انقالب فرهنگي ،نمايندگي مجلس و وزارت آموزش و پرورش،
جمهوري را تشکيل
نخستين دولت هماهنگ با دومين رياست
داد .دولتي كه پيش از استقرار كامل رئيس و نخست وزیر خود
ها در
آلود نخستين تالش
گونه داستان غم
را از دست داد .و اين
اي سهمگين و
تحكيم دولت قانوني در عصر انقالب ،با پرونده
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رجايي دومين رئيسجمهوری
صدر در روزهاي
جمهوري بني
طرح عدم كفايت سياسي رئيس
 30و  31خرداد مورد بحث و تصويب نمايندگان قرار گرفت .نتيجه
روشن بود و در مجلس انقالبي كه اغلب اعضا و هواداران حزب در
صدر رأي
كفايتي بني
آن مترصد تغيير اوضاع بودند 170 ،تن به بي
نفر نيز با اين طرح مخالفت
دادند 10 .تن رأي ممتنع دادندو يك
کرد( .)50امام خميني صبح اول تيرماه  1360در پاسخ به نامةاكبر
خطي خود را صادر كرد
مجلس ،فرمان سه
رفسنجاني رئيس
هاشمي
كه در آن پس از اشاره به رأي تاريخي اكثريت مجلس تأكيد شده
جمهوري ايران عزل نمودم.)51(».
بود«:ايشان را از رياست
اي بود .بالفاصله ش���وراي
صدر آغاز دورة تازه
ع���زل بني
بيني شده بود مشغول
جمهوري كه در قانون اساسي پيش
رياست
به كار شد .آنان موظف بودند كه حداكثر ظرف پنجاه روز مطابق
با مواد  130تا  132قانون اساس���ي ،ترتيب برگزاري انتخابات
جمهوري را بدهند .در اين زمان اعضاي شورا عبارت بودند
رياست
رفسنجاني و محمدعلي رجايي(.)52
اهلل بهشتي ،هاشمي
از آيت
صدر سير
رجايي در نخس���تين سخنراني پس از عزل بني
تالش خود را براي جلوگيري از چنين وضعي بيان كرد و ضمن ًا بر
برخورد قاطع با هركسي كه مخالف روح انقالب و خط امام باشد
تأكيد كرد .امام نیز در ظهر همان روز اول تيرماه در سخنراني
خود چنين گفت ...«:من بسيار متأسفم از اينكه كوشش كردم كه
طور مسائل پيش نيايد و
در اين دوره اول جمهوري اسالمي ،اين
ها نشود .ليكن با كمال كوششي كه كردم
طور عزل و نصب
اين
هاي مختلف آنها را دعوت
ها نتوانستند بفهمند ...من با زبان
اين
ك���ردم به اينكه رها كنند اين راهي را كه در پيش دارند ...من
قب ً
چيزي را
ال هم گفته بودم كه اگر من احساس خطر كنم آن
()53
گيرم. ».
ام پس مي
كه به شما داده
پس از عزل و پنهان ش���دن بني صدر و سركوب شورش
خردادماه مجاهدين خلق(گروهک منافقین) و شورشگران همراه
اي آغاز شد .نخست در مسجد ابوذر تهران،
هاي تازه
ايشان ،توطئه
اي منفجر ش���د و روز بعد در محل
اهلل خامنه
بمبي روبروي آيت
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
اي كه بسيار كوتاهتر از دوران
جمهوري بود .دوره
انتخابات رياست
وزيري رجايي گذشت .تقدير چنين بود و اوضاعی که نیازمند
نخست
آرامش و همکاری بود به تنش و تنازع سوق یافت.
جمهوري از روز شنبه  13تيرماه آغاز
نام داوطلبان رياست
«ثبت
كه گروه و حزبي رسم ًا كانديداي خود را معرفي
شد ،پيش از آن
ترين نامزد
وزير ،اصلي
كند ،پيدا بود كه محمدعلي رجايي نخست
نويسد كه در
و جانش���ين بني صدر خواهد بود .)54(».هاشمي مي
كني ،پرورش ،رجايي و موسوي
همان روز صبح همراه با مهدوي
اي با امام داشتند«:امام متأثر بودند و ما را دلداري
اردبيلي جلسه
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
جمهوري كانديدا
عادي باشد .قرار شد آقاي رجايي براي رياست
اي كانديداي
شود .من پيشنهاد كردم دولت بماند و آقاي خامنه
جمهوري شوند .امام صالح ندانستند و معتقد بودند روحاني
رياست
نباش���د ،بهتر است .در گذشته هم به همين دليل نامزد روحاني
اي
جمهوري نداشتيم .البته وضع جسمي آقاي خامنه
براي رياست
در آن سوءقصد هم ،مانع ديگري بود .)55(».وزارت كشور و شوراي

نگهبان ،س���رانجام  42نفر را به عنوان كانديداهاي واجد شرايط
اهلل عسگراوالدي ،عباس
معرفي كردند :محمدعلي رجايي ،حبيب
اكبر پرورش .رجايي كانديداي حزب بود و روحانيت
شيباني و علي
هاي سياسي فعال در آن زمان از وي حمايت
مبارز و اكثر سازمان
كردند .رجايي به س���رعت از سوي مردم تأييد و برگزيده شد و
ام���ام خميني در تاريخ  1360/5/11حكم وي را تنفيذ كرد .در
رغم تبليغات دش���منان خارج و داخل ،با
اين حكم آمده بود« :به
اكثريت قاطع ،افزون از دورة سابق ،جناب آقاي محمدعلي رجايي
جمهوري كشور برگزيده و  ...اينجانب رأي ملت
را به رياس���ت
جمهوري اسالمي
ش���ريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست
ايران منصوب نمودم.)56(».
جاي آورده شد
صبح روز بعد مراسم تحليف در مجلس به
االس�ل�ام والمسلمين محمدجواد باهنر
و بدون فوت وقت حجت
عنوان
زمان دبيركل حزب جمهوري اس�ل�امي بود به
كه در آن
وزير برگزيده شد .دولت جديد هنوز كامل نشده و كام ً
ال
نخست

 .1در اينجا خوانندگان گرامي را به مقالة ديگري كه دربارة همين موضوع
کنم:
به تفصيل بحث شده ارجاع داده و از تكرار مباحث خودداري مي
جمهوري و قانون اساسي ،نوشته مسعود رضوي ،خردنامه(ضميمة
«رياست
همشهري ،مورخه  24خرداد  ،)1384صفحات  12تا .14
نويس تا بازنگري نيز در مقالة ذيل
 .2سير تحول قانون اساسي از پيش
به قلم نگارنده با جزئيات مندرج است:
ماه پرشتاب» ،خردنامه 25 ،اسفند  ،1382صفحات  7تا .13
«سه
 .3مباحث بنيادي و بسيار مهم در اين عرصه و استدالالت مخالفان
عنوان ذيل انتشار يافته
و موافقان در س���ند بسيار مهم و مفصل تحت
نويس
اس���ت« :صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بررسي پيش
قانون اساس���ي» از انتش���ارات اداره كل امور فرهنگي مجلس شوراي
اسالمي ،در 4مجلّد.
الدين فارسي ،دفتر
 .4ر.ك به«زواياي تاريك» خاطرات سياسي جالل
الدين فارسي در
ادبيات انقالب اسالمي ،چاپ اول ،تهران  .1373جالل
هاي وي در تالش براي
اين اثر حتي مدعی اس���ت كه يكي از انگيزه
جمهوري در قانون اساسي ،اطالع از ّنيت
تخفيف و كاهش اقتدارات رئيس
ترتيب
ها بدين
س���اخت و آن
صدر بود كه خود را آمادة اين مقام مي
بني
جويي كرده و راه را بر اين«بيچاره» بستند(.همان)
پيشاپيش چاره
صدر ،انجمن مطالعات و تحقيقات
 .5درس تجربه ،خاطرات ابوالحسن بني
تاريخ شفاهي ايران ،برلين .1999
 .6درس تجربه ،همان ،صفحه .147
 .7كيهان ،مورخه .1358/10/3
توان مطالعه كرد«:هاشمي
 .8تفصيل دقيق واقعه را به در اين كتاب مي
و انقالب -تاريخ سياسي ايران از انقالب تا جنگ» ،مسعود رضوي ،انتشار
همشهري ،بهار  ،1376صفحات  205تا  216و صفحات  355تا .378
 .9مجاهد(ارگان سازمان مجاهدين)1358/10/27 ،
 .10همان ،صفحه7
11و  -12كيهان1358/11/1 ،
 .13روزنامة انقالب اسالمي1358/11/2 ،
 .14كيهان1358/11/6 ،
 .15بيانيه مورخ  ،1358/11/10در جمهوري اسالمي همان تاريخ.
 .16جمهوري اسالمي1359/3/5 ،
 .17كيهان 9 ،مرداد 1359
الدين فارسي ،همان ،صفحه  524تا 526
 .18زواياي تاريك ،جالل
 .19جمهوري اسالمي1359/5/6 ،
 .20كيهان1359/11/16 ،
 21و  .22كيهان1359/3/22 ،
بار آن در اين كتاب مضبوط
 .23برخ���ي وج���وه اين پيوند و نتايج غم
است :غائلة چهاردهم اسفند  -1359ظهور و سقوط ضدانقالب» دادگستري
جمهوري اسالمي ايران -چاپ اول 1364
 24و  .25كيهان1359/3/24 ،
 26و  .27كيهان1359/5/7 ،
 .28كيهان1359/5/19 ،
صدر،
وزير و مكاتبات رجايي با بني
 .29چگونگي انتخاب اولين نخست
تا ،صفحة 4
وزيري ،بي
دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست
و نيز كيهان .1359/6/3
 .30همان ،صفحه .6
 .31كيهان1359/6/3 ،
وزير ،...همان ،صفحه 106و 107
 32و  .33چگونگي انتخاب اولين نخست
 .34انقالب اسالمي 4 ،و  5و  6شهريور 1359
 .36مطبوعات پنجم تا  25ش���هريور  1359و كتاب چگونگي انتخاب
وزير »...صفحات  112تا  130و هاشمي و انقالب ،فصل
اولين نخست
نهم از بخش دوم ،تفصيل شرح موضوع را دربردارند.
 .37كيهان1359/6/9 ،
 38و  .39كيهان 1359/6/11
 .40كيهان1359/3/15 ،
 41تا  .43كيهان1359/6/16 ،
 44و  .45كيهان 1359/6/18
 .46قانون اساسي ،بخش قوة مجريه
صدر ،همان ،پاورقي 121و 122
 .47مكاتبات رجايي با بني
 .48كيهان 1359/6/18
 .49كيهان 1359/6/19
 .50كيهان1359/6/22 ،
صدر ،همان230 ،
 .51مكاتبات رجايي و با بني
 .52كارنامه مجلس اول ،اداره كل تنقيح قوانين مجلس شوراي اسالمي،
چاپ اول  ،1365صفحات  111تا 119
 .53صحيفة امام ،جلد  ،14ص480
 .54جمهوري اسالمي  9تير 1360
 .55كيهان 2 ،تير 1360
جمهوري ،جواد اميري ،روزنامة
 .56مروري بر  8دوره انتخابات رياست
ايران ،مورخه 1384/2/26
 .57عبور از بحران ،دفتر نشر معارف ،چاپ اول ،1378صفحات  180و 181
 .58صحيفه امام ،ج ،15صفحه .67
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چهل سالگی انقالب
و براندازان آرزومند!
سحرگه رهروی در سرزمینی
همی گفت این معما با قرینی
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شیشه بماند اربعینی
حافظ
در س���وره ابراهیم داستان دو درخت ،مطرح شده است ،در
حقیقت نگارگری دو درخت است .درختی پاک که ریشه هایش
اس���توار و ژرف در دل زمین فرو رفته است و درختی نا پاک و
سست واره که ریشه هایش رها برخاک است و نه در خاک…
آیا در این چهل س���الگی عمر انقالب اس�ل�امی و نظام
جمهوری اس�ل�امی می توانیم این تابلو و تمثیل قرآنی را برای
تبیین انقالب اسالمی و براندازان یا اپوزسیون به کار ببریم؟ هر
کدام چه مختصاتی دارند؟
بر انقالب و نیز اپوزسیون چهل سال گذشته است .اربعینی
گذشت تا شراب به قول حافظ صاف شود .که صفایی ندهد آب
تراب آلوده ،شراب که جای خود دارد.
چگونه به چهل سالگی رسیدیم!؟ هر کدام از این دو بازیگر
اصلی و حاشیه ای صحنه شطرنج سیاست و اجتماع در چه موقعیتی
هستند؟ با زمان چه کرده اند و زمان با آنان چه کرده است؟
داریوش همایون (  )۱۳۸۹ -۱۳۰۷که نظریه پرداز شاخص
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سید عطااله مهاجرانی

و از پشتیبانان نظری و عملی نظام پادشاهی بود و زندگی اش
آمیخته ای از کمدی و تراژدی -او در پیش از پیروزی انقالب
ب���ه عنوان عنصر نامطلوب و یا خائن به همراه هویدا و جمعی
دیگر از مهره های اصلی نظام شاه توسط دولت نظامی ارتشبد
ازهاری(  ) ۱۳۸۰ -۱۲۸۸در آبان ماه ۱۳۵۷به زندان مرکز دژبان
در پادگان جمشیدیه افتاد تا آبی باشد بر آتش انقالب مردم .دولت
ازهاری مشتاق بود که جمعی از همان زندانیان از جمله همایون
را اعدام کند .کسی که قائم مقام حزب رستاخیز و وزیر اطالعات
و جهانگ���ردی دولت آموزگار و مهمتر آز آن بنیان گذار روزنامه
آیندگان بود در آستانه اعدام بود .منوچهر آزمون که خود برکشیده
و بر نشانده هویدا بود ،پیشنهاد اعدام هویدا و همایون را به شاه
داده بود! اگر نبود تالش وزیر دادگستری دولت نظامی ازهاری،
حس���ین نجفی ،همایون را اعدام کرده بودند .یک سال و نیمی
هم همایون زندگی مخفی در ایران داشت .با ریشی انبوه ،کسی
که از ریش و عرب و آخوند نفرت داشت ،و با گرایش دینی و
مذهبی ناسازگار ،مجبور شده بود با چنان ریشی در خانه های امن
و در خلوت خود با خیالی پریشان و نگاهی شکسته سرکرده و در
اندیشه گریز بود .این بخش تراژیک زندگی او بود .بقیه عمرش
صرف نظریه پردازی برای بازگشت وارث پادشاهی شد.
این هم آمیزه ای از کمدی و تراژدی .گویی او نمی دانست
که با تخم مرغ می شود املت درست کرد ،اما کسی تا به حال

در تاریخ طبیعی و یا هنر مس���تطاب آشپزی با املت تخم مرغ
درست نکرده است .در همه کشورها و یا انقالب هایی که نظام
پادشاهی برافتاده است ،نمونه ای سراغ نداریم که نظام سلطنتی
بازگشته باشد .بدیهی بود که تالش نا به هنگامانه او عقیم ماند،
هم به لحاظ نظری و هم به عنوان برنامه کاری.
داریوش همایون در چهارسالگی انقالب ،در سال ۱۳۶۲نوشته
است:
« رژیم جمهوری اس�ل�امی چهارمین سالش را پشت سر
نهاده است .در ماه ها و سال های نخستین ،اکثریتی از مخالفان
به این رژیم چهار س���ال نمی دادند ( ».داریوش همایون ،نگاه
از بیرون ،ص )۸۴
نمی دانم از آن اکثریت مورد نظر همایون چند درصدشان
باقی و برجای مانده اند تا در این ایام چهل سالگی انقالب را ببینند.
داریوش همایون  -در گذش���ته در بهمن ماه سال  -۱۳۸۹خود
از جمله رفتگانی س���ت که مجال نیافت تا این مقطع و مرحله
زمانی ،بهمن ماه  ۱۳۹۷را ببیند و داوری کند.
در بهار سال  ۱۳۸۸در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  ،به
برلین دعوت شده بودم تا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری
در جمع فعاالن سیاس���ی که معموال از گروه های چپ بودند ،از
طیف ها و الوان مختلف ،گفتم « :ندیده های ندیده های ش���ما
هم س���قوط جمهوری اسالمی را نخواهند دید! » این جمله بر

برخی حاضران گران آمده بود .گفتم چنان که می دانید رش���ته
تخصصی من تاریخ و تجربه ام اشتغال در سیاست و دلبستگی ام
اندیشیدن در قلمرو فرهنگ و ادبیات و سیاست است .این سخن
را با تامل گفتم .مدتی پیش نیز در مناظره مانندی که با حسن
شریعتمداری در برنامه شصت دقیقه بی بی سی داشتم به ایشان
گفتم :خواهیم دید که ده سال دیگر جمهوری اسالمی همچنان
پا برجای اس���ت و آرزومندان همچنان آرزومند! ایشان در پاسخ
این بیت را خواند که:
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب
بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند
چنان که پیداست همین بیت حافظ نیز بیان آرزوی آرزومندان
یا آرزومندانه است!
پرسش اصلی این است که:
یکم :عوامل ،علل و نیز دالیل ماندگاری  ،استقرارو استحکام
جمهوری اسالمی چیست و از کجاست؟
دوم :چرا مخالفان و براندازان -اپوزسیون در تمام طیف ها
و رن���گ هایش -ب���ه مرور زمان خود برافتاده و تحلیل رفته و
همچنان بقایای آنان س���ردرگم و پریشان و بی انگیزه و بدون
برنامه و استراتژی مانده اند؟
سوم :افق پیش روی نظام جمهوری اسالمی و نیز براندازان
را  -در آستانه کنفرانس ورشوی پمپئو! -چگونه می توان سنجید
و داوری کرد؟
دراین سلس���له مقاله ها تاملی در باره این سه پرسش که
ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند ،خواهم داشت.
گرایش دینی
گرایش دینی مردم به عنوان یک رویکرد ملی و مردمی و
نظام حکومتی مبتنی بر والیت فقیه دو رکن ماندگاری انقالب
و نظام بوده و هس���ت .تردیدی نیست که در باره والیت فقیه
دیدگاه ها و نظریه های مختلفی اظهار ش���ده است .جمعی که
به روش���نفکران دینی مش���هور شده اند ،به زبان ها و ادبیات و
رویکردهای متفاوت در نفی و نقد والیت فقیه س���خن گفته اند.
حساب روشنفکران مارکسیست و یا سوسیالیست و عرفی گرا که از
بنیاد با گرایش و باور دینی ناسازگار و بلکه مخالفند ،جداست.
سخن از جدایی دین از سیاست و نهاد دین از نهاد حکومت
سکه رایج سخن و نوشته و بیانیه های همه گروه های اپوزسیون
در رنگ های مختلف است .همزمان با نفی حکومت و حاکمیت
دینی ،کوش���ش های بسیاری در تضعیف گرایش دینی مردم و
بی اعتبار کردن احکام دینی و حتی مبانی باورهای مذهبی صودت
گرفته است.
یکی از مهمترین نقدهایی که در باره والیت فقیه صورت
گرفته است ،تشکیک در مبانی استداللی امام خمینی در این باره
است .مرحوم آیت اهلل دکتر مهدی حائری یزدی -که اینجانب
افتخار ش���اگردی ایش���ان را در درس شرح و تفسیرکتاب العقل
اصول کافی داشتم -.در کتاب حکمت و حکومت به تفصیل و
صریح نقد خود را مطرح کرده است .فرض را بر این بگذاریم که
سخن حائری یزدی فقیه و فیلسوف گرانقدر تمام است .اما به این
اس���تدالل و قرینه چگونه می توان پاسخ داد .پیامبر به مصداق
] رسول خدا سرمشقى -اسوه
آیه  « :قطع ًا براى شما در [اقتدا به
حس���نه -نيكوست » .آیه  ۲۱سوره احزاب ،به تاسیس حکومت
پرداخته است .در واقع پیامبر اسالم در سه قلمرو بسیار مهم:
-۱مکتب سازی

-۲ملت سازی
 -۳دولت سازی
در دوران  ۲۳ساله رسالت خویش در مکه و مدینه امور را
سامان داد .این که پیامبر راهنماست و رفتار و سلوک او سرمشق
مسلمانان  ،مومنان است ،حتما نمی توان معنا را منحصر در امور
فردی و فرعی و جزئی گرفت ،مثل نویسندگانی که سنن النبی
(ص) نوشته اند و تبعیت را مثال در پیروی از پیامبر در استفاده
از عطر و مسواک زدن در هر نماز و … تعریف کرده اند .برخی
نیز به تبعیت از پیامبر در شیوه ثبات او در جنگ و شیوه تحملش
در دشواری ها اشاره کرده اند .مهمترین سرمشقی که می توان
از پیامبر اسالم آموخت و از او تبعیت کرد ،توجه به امور سیاسی
و اجتماعی و تشکیل حکومت است .فرض کنیم فقیه و فیلسوف
و عارفی مثل امام خمینی بر اساس فهمی که از این آیه داشته
است ،نظریه والیت فقیه را به عنوان نظریه ابتکاری مطرح و بر
اساس فهم و برداشت شخصی خویش در دروس والیت فقیه در
نجف در جمع شاگردان خود تدریس کرده است .با همان فهم
و رویکرد ،انقالب اس�ل�امی را رهبری کرده و به تاسیس نظام
جمهوری اسالمی موفق شده است .فقیهان و یا اهل نقد و نظر
می توانند ،چنان فهم و رویکردی نداش���ته و حتی منتقد نظریه
امام خمینی باشند .بدیهی است که نقد و نظر و رویکرد انتقادی
حتما به تعمیق فهم این نظریه کمک خواهد کرد .نظریه والیت
فقیه ،وقتی به عنوان رکن و محور قانون اساسی و اداره کشور ،در
ساختار قانون اساسی تصویب شد .در واقع نوعی هماهنگی و هم
نواختی بین مرجعیت دینی ،ساختار حکومتی و شیوه اداره کشور
برقرار شد .در چهل ساله گذشته ،شاهد بوده ایم که این محور در
تنگناها و بحران ها به روشنی ایفای نقش کرده و موجب ثبات
و تداوم نظام شده است.
فرض کنیم که رئیس جمهوری مثل ابوالحسن بنی صدر که
از اختیارو مسئولیت فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقالب
نیز بهره ور بود ،اگر والیت فقیه در کشور نبود ،کشور و ملت ما
چه سرنوشتی پیدا می کرد؟ بنی صدر فقط یکی دو گام فاصله
داشت تا سرنوشت کشور و انقالب را به سازمان مجاهدین خلق
واگذار کند .س���ازمانی که بدون تردید از روی او به عنوان پل
پیروزی می گذشت و او را در زمان مناسب و البته با شتاب از
صحنه به کناری می افکند.
گرای���ش دینی و والیت فقی���ه به همان درجه و اعتباری
که می تواند از عوامل ماندگاری نظام جمهوری اس�ل�امی باشد.
این ظرفیت را داراس���ت که موجب گریز مردم و نخبگان شود.
اگر از موضع باال و تحکم و برتری فروشی بر مردم و به کنار
راندن افراد و کروه ها و جمعیت ها با این عنوان که به والیت
فقیه باور ندارند ،عمل شد ،آن چه که می تواند موجب و دلیل
ماندگاری شود ،علت ناپایداری خواهد شد و می شود و از قضا
سرکنگبین صفرا فزود.
به عبارت دیگر ،دفاع از والیت فقیه و اعمال والیت فقیه
اگر مبتنی بر نفی دیگری و اتهام و افترا و باالتر از آن بهتان
ص���ورت گیرد موجب زوال نظام و انقالب و رویگردانی مردم از
گرایش دینی می شود.
نکته بسیار مهمی که می توان در تبیین گرایش دینی به
آن توجه داشت ،فهم دینی است .اگر منحنی فهم دینی و تفسیر
دینی را در این چهل س���اله ترس���یم کنیم .با تاسف ،و حسرت
می بینیم ،که نه تنها نسبت به منزلت و ژرفای فهم دینی و تفسیر

و تاویل عالمه طباطبایی و شهید مطهری پیشرفتی نداشته ایم،
بلکه شاهد توقف و بلکه باز گشت هم هستیم.
به عبارت دیگر بقای انقالب اس�ل�امی و نظام جمهوری
اسالمی همچنان نیازمند رویکرد و اندیشه دینی از سنخ طباطبایی
و مطهری است.
تمرکز مخالفان و یا براندازان بر نفی گرایش دینی ،و مشابه
دانستن دین باوری و گرایش دینی به امری نابهنگام و خالف
نوگرایی و یورش به مبانی باور های دینی و احکام دینی ،نشانه
روشنی ست که آنان نیز به رغم تنوع و تفاوت هایی که دارند،
در این موضوع همداستان اند ،که گرایش دینی از عوامل و دالیل
بقا و پایداری نظام جمهوری اسالمی است.
رضاشاه و پسرش محمد رضا شاه این اندازه از جامعه خود
شناخت داشتند که خود را دین باور و حتی نظر کرده امام رضا
و حضرت عباس علیهم الس�ل�ام معرفی کنند! رضا شاه در روز
عاش���ورا بر سرش گِل می مالید و با پای برهنه در دسته های
عزاداری در میدان توپخانه شرکت می کرد .محمد رضاشاه در روز
عاش���ورا مراسم عزاداری برگزار می کرد ،و به واقع می گریست
و یا تباکی می کرد.
اپوزسیون اکنون حسرت می خورد که چرا محمد رضا شاه
به ترویج دین و گرایش دینی پرداخت! به عنوان نمونه ،گفته اند:
«وقتی رضا شاه بر سر کار آمد در ایران  ۲۰۰مسجد وجود داشت،
وقتی رفت  ۴۰۰مسجد بر جای گذاشت .محمد رضا شاه وقتی
سقوط کرد در ایران  ۵۵هزار مسجد وجود داشت».
بدیهی ست که این آمار قابل تشکیک جدی است ،تقریبا
همه روستاها در دوران پیش از انقالب و در عصر رضا شاه مسجد
داش���تند .به عنوان نمونه مطابق سبک و سنت معماری ایرانی،
وقتی بازاری و یا بازارچه ای به عنوان مرکز اقتصادی -تجاری
تاسیس می شد ،مسجد و حسینیه و مدرسه علمیه هم در کنار
سرای تجار ساخته می شد.
در واقع گرایش دینی به جامعه هویت و معنا می بخشید.
افزون بر مس���جد تکیه و حس���ینیه و مهدیه رواج داشت .در
محله ها در خانه ها مراسم مذهبی و مجالس وعظ و جلسات
قرائت قرآن و تفسیر و نهج البالغه بر گزار می شد .در واقع
ش���بکه ای از مس���جد و مدرسه علمیه و حسینیه و مهدیه و
سرای بازرگانان که تبدیل به مراکز تبلیغ و ترویج مذهبی می
شد و هیات های مذهبی و نیز خانه ها به هم می پیوستند و
به جامعه هویت دینی و مذهبی می بخشیدند .به نظرم یکی
از مهمترین ارکان آسیب پذیری و یا سردرگمی و بی ایندگی
اپوزسیون این است که در برابر دین موضع گرفته اند ،و معموال
با لحنی تحقیر آمیز از دین و باور های دینی و احکام و سنت
های مذهبی سخن می گویند .البته این موضع گیری ها دلیل
اصلی اش عدم شناخت است .در مقدمه مینوی خرد می خوانیم
که  « :دین فرهنگ فرهنگ ها س���ت که سرچشمه دانایی و
تشخیص از آن بنیاد می گیرد ».گرایش دینی در ملت و کشور
ما امری نیست که با انقالب اسالمی پدیدار شده باشد و یا با
س���قوط نظام -آرزوی آرزومندان -از میان برود .هویت دینی و
شبکه اجتماعی منتج از این شبکه در دوران شکل گیری انقالب
اسالمی ،موجب پیروزی انقالب شد .امر مهمی که از دید نظامی
استراتژیستی مثل رابرت هویزر پنهان مانده بود .او باور داشت
که ش���بکه ارتباطی انقالب توسط کمونیست ها و با پشتیبانی
مسکو انجام می شود.
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آمریکا
آمریکا در این چهار دهه ای که از عمر انقالب اسالمی و
نظام جمهوری اسالمی می گذرد ،همواره در صدد تغییر نظام بوده
اس���ت .ممکن است گاه در ادبیات و تعارفات و لحن جمهوری
خواه و دموکرات تفاوتی یا فاصله ای باش���د؛ اما برنامه اصلی و
استراتژی آمریکا تقابل و تغییر رژیم بوده است .البته حادثه اشغال
سفارت آمریکا و گروگان گیری نابخردانه  ۴۴۴روزه گروگان ها،
انگیزه ،ظرفیت و موقعیت الزم را به امریکا داد تا در صدد تقابل
به انواع شیوه ها بر آید .تشویق عراق به حمله نظامی به ایران
بخشی از این ماجراست .خانم هیالری کلینتون دموکرات و جان
مک کین جمهوری خواه هر دو ،کشور و ملت ایران را به بمباران
اتمی تهدید کردند.
گروگان گیری بهانه بود ،واقعیت این بود که انقالب اسالمی،
ایران را از مدار اعمال اراده و اداره آمریکا خارج کرد .شاید برای
فه���م درجه نفوذ و اعمال اراده و تصمیم گیری آمریکا در امور
ای���ران هیچ متنی به گویایی کتاب ماموریت تهران ژنرال هایزر
نباشد .چنان چه دسترسی به اصل مکاتبات او با وزیر وقت دفاع
آمریکا ،هارولد براون و رئیس ستاد مشترک ،ژنرال دیوید جونز و
فرمانده ناتو ،ژنرال الکساندر هیگ فراهم شود ،می توان با دقت
بیشتر از اداره ارتش شاه توسط آمریکا و انفعال شاه در برابر آمریکا
سخن گفت .در واقع ما وقتی متن خاطرات و بیان ماموریت ژنرال
رابرت هایزر -که به گمانم می بایست تمامی عالقه مندان به
استقالل کشور ،این کتاب را بخوانند -می خوانیم .غیر از حس
سرافکندگی و حسرت و تاسف به حال کشور و ارتش و فرماندهان
خوار ش���ده نیروهای مسلح و شخص شاه ،احساس دیگری پیدا
نمی کنیم .بی دلیل نبود که به روایت هایزر ،روزنامه پراودا چاپ
مسکو ،ژنرال هایزر را ،فرماندار نظامی ایران و یا نایب السلطنه
تفسیر کرده بود .البته او نایب السلطنه ای بود که برای سرنوشت
سلطان تصمیم می گرفت.
ژنرال هایزر بدون تشریفات گمرگی و ناشناس و با لباس غیر
نظامی با هواپیمای نظامی وارد فرودگاه مهرآباد می شود و به مقر
خود می رود .مقامات ایران به ویژه شاه بعدا از حضور او با خبر
می شوند .ماموریت او سی و یک روز طول کشید .نهایتا هم با
هواپیمای نظامی سی  ۱۳۰امریکایی که البته به رنگ هواپیماهای
ایرانی بود و ایران را ترک کرد! دو کلید واژه بسیار مهم ،در کتاب
ماموریت تهران ،هایزر وجود دارد ،واژه اطاعت و واژه اراده.
هایزر به صراحت نوش���ته اس���ت « :شاه به گروه -منظور
از گروه ،فرماندهان س���ه نیرو ،ربیعی و حبیب اللهی و بدره ای،
تیمسار طوفانیان ،ارتشبد قره باغی رئیس ستاد مشترک و تیمسار
ناصر مقدم رئیس ساواک است .هایزر از این گروه گاه به عنوان
گروه پنج نفره و گاه شش نفره ،به اضافه تیمسار ناصرمقدم نام
می برد  -گفته بود ،که به حرف های من گوش کنند ،به من
« اعتماد» داشته باشند ،از من «اطاعت» کنند ،او گفته بود که
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 Tehran, Andre Deutsch,1986, p. 234
همین ژنرال هایزر ،که شاه سرنوشت ارتش را به دست او داده

بود ،بعدا خود شاه در کتاب پاسخ به تاریخ جمله غریبی را از قول
تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوایی ارتش شاه ،روایت می کند .شاه
نوشته است .ربیعی در محاکمه دادگاه انقالب ،گفته بود « :ژنرال
هایزر شاه را مثل موش مرده از کشور بیرون انداخت».
(محمد رضا پهلوی ،پاس���خ به تاریخ ،ترجمه دکتر حسین
ابوترابیان ،ناشر مترجم ،ص )۳۶۷
شاه در فصل  ۲۹کتاب پاسخ به تاریخ به مالقات هایزر و
سولیوان با خود اشاره می کند ،نوشته است آن ها فقط می خواستند
از روز و ساعت حرکت او به خارج مطلع شوند! شاه مطلقا اشاره ای
به فرمان اطاعت و یا ادعای هایزر مبنی بر اطاعت فرماندهان
نیروها و ستاد ارتش از هایزر اشاره نمی کند .به همین خاطر ما
شاهدیم که بار ها ،هایزر بر سر فرماندهان نیروها فریاد می زند،
آن ها را به کم کاری متهم می کند ،از این که نتوانسته اند ،اداره
گمرکات را بر عهده بگیرند ،آن ها را شماتت می کند .کسانی که
از پیشرفت در دوران پهلوی سخن می گویند ،کتاب هایزر را دو
بار بخوانند تا ببینند ،موسسات بسیار پر هزینه ای مثل نیروهای سه
گانه و ستاد مشترک چه حال و روزی داشته اند و درجه توانایی
آن ها در چه حدی بوده است .بارها ژنرال هایزر از ارتش شاه به
عنوان ببر کاغذی یاد می کند .در یک کالم می توان گفت شاه
ارتش را به تمام معنا خوار و زبون کرده بود .تصمیم شاه مبتنی
بر اطاعت فرماندهان نیروها از یک ژنرال استراتژیست هفت خط
و متخصص طراحی کودتا ،بر مبنای کدام قانون و عقالنیت و
مش���ورتی صورت گرفته بود؟ وقتی ژنرال هایزر به سخنان امام
خمینی در بهش���ت زهرا ،در  ۱۲بهمن استناد می کند ،که امام
خطاب به ارتش گفته بود « :آقای ارتشبد آیا نمی خواهید مستقل
باشید؟ آقای سرلشکر آیا نمی خواهید مستقل باشید؟ آیا می خواهید
صرفا نوکر باشید؟» هایزر اضافه می کند که آیت اهلل خمینی به
نیروهای مسلح توصیه کرد که به آغوش باز مردم باز گردند و
تسلیم دستورات خارجی نشوند ( .هایزر ،ص )۲۵۶
شما نفسی تازه می کنید.
به نظرم یکی از مهمترین عوامل ماندگاری و دوام انقالب
در این چهل ساله همین است .کشور و ملتی که از مدار اعمال
اراده آمریکا خارج ش���د ،بر دوام می ماند ،کش���ور و ملتی که
می پذیرد تحت سیطره و اداره امریکا به سر ببرد ،موقعیتی شکننده
خواهد داشت.
اپوزس���یون انقالب اسالمی ،به ویژه بخش راستش که به
امریکا دلبس���ته است و در این دوره شیدای ترامپ و بولتون و
پومپئوست ،در واقع طناب دار خود را می بافد ،چنان که محمد
رضا پهلوی با سرافکندگی تاریخی چنان طنابی را بافت.
خود بس���ندگی و استقالل جمهوری اسالمی موجب بقای
او می ش���ود و وابستگی اپوزسیون -ش���کل مسلحانه اش به
س���رویس های اطالعاتی آمریکا و اس���رائیل و عربی -و شکل
سیاسی اش که آشکارا به ترامپ دخیل بسته اند ،موجب سرخوردگی
و بی آیندگی و نومیدی!
کوتاهی در شناخت عصر پهلوی
در این چهل سالی که گذشت! نهادهای پژوهشی و تبلیغاتی
و البته دانشگاهی در ایران ،در باره شناخت دقیق و جامع عصر
پهلوی اول و دوم ،با اندکی احتیاط می توان گفت که کار درجه
اولی انجام نداده اند* .اگر نبود انتش���ارات خاطرات علم ،سلسله
مصاحبه های موفق حسین دهباشی با شخصیت های سیاسی و

نظامی و اداری عصر پهلوی و نیز مصاحبه های علی لیمونادی
در برنامه کوچ ایرانیان -البته این مصاحبه ها در واقع با انگیزه و
رویکرد نقد و هتک انقالب و نظام جمهوری اسالمی انجام شده
است -.اما چه کسی بهتر از امیراصالن افشار رئیس تشریفات دربار
می توانست به ما با صراحت و صمیمیت بگوید :شاه بر اساس
نظر و رای سفیر آمریکا تصمیم می گرفت که مثال ازهاری رئیس
دولت نظامی باشد و از انتخاب خودش که غالمعلی اویسی بود،
کوتاه آمد  .یا شاه براساس نظر سفیر آمریکا برنامه سفر خود را
به خارج تنظیم کرد .این نکته را ش���اه در کتاب پاسخ به تاریخ
روایت کرده است .افزون بر آن خاطرات و مقاالت و کتاب هایی
است که ژنرال هایزر ،سولیوان ،سایروس ونس ،الکساندر هیگ،
آنتونی پارس���ونز ،کارتر و ژیسکاردستن و دیگران نوشته اند ،این
کتاب ها به ویژه بین سطورش ،اطالعات بسیار مهمی در باره
نظام شاه و سقوط شاه به ما می دهد.
دو قلمرو بس���یار مهم در این چهل ساله همچنان بکر و
ناشناخته مانده است ،یکم :می بایست اسناد جمهوری اسالمی از
طرف وزارت اطالعات ،خارجه و ارتش و همین طور سازمان هایی
که مستشاران آمریکایی نقش راهبردی در اداره آن ها داشته اند،
منتشر می شد .به عنوان نمونه شاهد بودیم که انتشار گفتگوی
کوتاه تلفنی ش���اه با علی امینی ،چه اهمیت تاریخی درجه اولی
در ش���ناخت شخصیت و روحیه شاه داشت .شاه در آن مصاحبه
ب���ا لحنی اندوهگین به سیاس���تمدار هفت خط مارخورده افعی
ش���ده ای مثل امینی! می گوید ،مثل پیرزنا شده ایم .داریم آب
می شیم! امینی هم پاسخ می دهد :بله قربان همینطورست! و یا
انتشار کتاب :مثل برف آب می شویم! که مذاکرات جلسه های
فرماندهان نظامی بود.
دوم :می بایست پژوهشگرانی به عنوان رساله دکترا به آرشیو
ملی کشورهای آمریکا و انگلستان و فرانسه و روسیه دسترسی
پیدا می کردند و با دقت و شکیبایی اسناد در اختیار این کشورها
را بررسی می کردند.
نس���ل های نو از کجا بایستی بدانند که ماهیت و ارکان
اداره دوران پهلوی بر چه بنیادهایی اس���توار بوده است؟ اگر این
امر یعنی شناخت عصر پهلوی با دقت تاریخی و پژوهشی انجام
شده بود و به ناسزا اکتفا نمی شد ،حتما این معادله با تبلیغ و
تکرار در ذهن برخی مطرح نمی شد و یا باور نمی شد که :عصر
پهلوی بهشت آبادانی و پیشرفت و آزادی بوده است و مردم ایران
قدر ناشناس���انه علیه آن نظام شوریدند و آن را بر انداختند .این
حکمت امیر مومنان شایس���ته اندیشه و تامل است که « :مردم
به دلیل نادانی امری نسبت به آن دشمنی می ورزند »،یعنی اگر
معرفت الزم را داشته باشند ،بسیاری از دشمنی ها و یا دوستی ها
موضوعا منتفی می شود.
هیچ!
در صبحگاه دوازدهم بهمن ماه ،هنگامی که امام خمینی رهبر
انقالب  ،بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ،در حالی که از پنجره
کوچک هواپیمای ایر فرانس به آسمان و افق ایران نگاه می کرد.
و در سیما و نگاهش تبسم و آرامش موج می زد ،خبرنگاری از
ایشان پرسید :اکنون که بعد از سال ها به ایران باز می گردید
چه احساسی دارید؟ امام پاسخ می دهد :هیچی!
صدایش آرام و تبسمی هم در سیمایش پدیدارست.
این گفتگوی کوتاه توسط مرحوم حبیب اهلل عسکر اوالدی

* البته جناب مهاجرانی کتاب مستند ظهور و سقوط سلطنت پهلوی که شامل مجموعه مصاحبه با ارتشبد حسین فردوست یکی از نزدیک ترین افراد به شاه است و توسط انتشارات اطالعات منتشر
شده را از قلم انداخته اند .این اثر به قدری مستند و گویاست که به جعبه سیاه « سلطنت پهلوی» شهرت یافت( .اطالعات)
سال با انقالب

چهارشنبه  17بهمن 1397

34

تیمسار ارتشبد عباس قره باغی
فرمانده کل ارتش

اسداله علم
نخست وزیر

امیراصالن افشار
مدیرکل دربار

علی امینی
نخست وزیر

اردشیر زاهدی
وزیر خارجه ایران

روایت متفاوتی دارد ،ایش���ان که جزو همراهان امام و در همان
پرواز بوده اند .گفته اند :خبرنگار پرسید ،شما که امروز قدرتمندترین
شخصیت ایران هستید ،از بازگشت به ایران چه احساسی دارید؟
امام پاسخ می دهند هیچ!
در این چهل س���ال گذش���ته ،همین گفتگو و پاسخ هیچ،
مضمونی در دس���ت مخالفان جمهوری اسالمی و انقالب از هر
طیف و گروه و دس���ته ای با هویت های مختلف و رنگ های
متفاوت شده است که :ببینید ،اصال احساس ندارد! ببینید اصال
م���ردم ایران را به هیچ می انگارد! برخی نیز به این هیچ ،هیچ
بزرگ عنوان داده اند.
بسیار خوب! واقعا این پاسخ در آن شرایط ویژه و موقعیت
استثنایی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ مخاطب این
«هیچ » کیست؟ تفسیر امام از این « هیچ » چه می تواند باشد؟
آیا برای شناخت و تفسیر و تاویل این هیچ می توانیم ،شخصیت
فکری و فلسفی و عرفانی و اخالقی و انقالبی و دینی امام را
نادیده بگیریم و صرفا بر همین واژه هیچ تاکید کنیم؟ آیا می توانیم
به تمام سخنان او در همان روز  ۱۲بهمن در بهشت زهرا چشم
ببندیم و از «هیچ » یک گفتمان برای همه تاریخ زندگی امام و
انقالب و جمهوری اسالمی بسازیم!؟
چند نکته درباره « هیچ» :
فیلس���وف عارف و استاد
یکم :امام خمینی به عنوان یک
ِ
اخالق و رهبر انقالب ،وقتی می گوید :هیچ! به اصطالح بایسته
یا شایسته است این هیچ را در همان چارچوب گفتار و اندیشه
و باور او بسنجیم .امام خمینی در  ۲۷سالگی نقد و تفسیری بر
کتاب فصوص ابن عربی نوشته اند ،آن شرح و تفسیر از هر نظر
در شناخت امام می تواند متن تعیین کننده ای به حساب آید .هم
از حیث معنا و محتوا و نیز از جهت صورت و خط نسخ متن و
خط نستعلیق شرح که در حاشیه نوشته شده است .آن خط ممتاز
و شیوه آرایه بندی صفحات نشانی از یک روح سامان یافته و
منضبط است .وقتی شرح را می خوانیم .در می یابیم که امام در
آن مرحله و دهه عمر خویش به چه اوج و پروازی رسیده بوده
است .در واقع نمی توان سخن و سلوک امام را از موقعیت اندیشه
و باور عرفانی و فلسفی او جدا کرد.
دوم :مخاطب امام در بیان واژه هیچ مردم نبودند ،خودش و
احساس خودش بود .یعنی من در برابر مردم هیچم .خود را به
حساب نمی آورم .نه این که مردم هیچ اند و برای آنان ارزش
و اعتباری قائل نیستم.
سوم :امام خمینی در سخنرانی بهشت زهرا ،بیشترین احترام
و اعتبار و ارزش را برای ملت ایران قائل ش���دند .وقتی هم که
از موضع قدرت گفتند « :من توی دهن این دولت می زنم! »
بی درنگ اشاره و اضافه کردند که این توانایی را به دلیل این که
مردم ایشان را قبول دارند یافته اند .عاطفه و احساس خود را هم
نسبت به رنج ها و آالم مردم و شهیدان انقالب بیان کردند.
چهارم :هیچ در فرهنگ عرفانی و فلسفی و ادبی ما به معنای
عدم نیست! به مفهوم نحوه ای نگاه به خود است .مثال قطره
وقتی که به دریا می پیوندد ،هیچ می شود .اما از سوی دیگر دریا
می شود و ای بسا گوهری یگانه .سعدی سروده است:
یکی قطره باران ز ابری چکید
خجل شد چو پهنای دریا بدید
که جایی که دریاست من کیستم؟
گر او هست حقا که من نیستم
چو خود را به چشم حقارت بدید
صدف در کنارش به جان پرورید

امام خمینی خود را در برابر دریای حضور مردم هیچ خواند.
ساعتی پس از این کالم ،او شاهد حضور دریای مردم بود .کدام
حضور را در تاریخ ایران بیش از حضور مردم در اس���تقبال امام
در روز  ۱۲بهمن ۱۳۵۷و در بدرقه پیکر او در  ۱۵خرداد ۱۳۶۸
شاهد بوده ایم؟ همان داستان قطره و دریا و گوهر یگانه ای که
از دریا ارزش و اعتبار گرفت.
پنجم :نسل ما به چشم خود دید ،خدایگان شاهنشاه آریامهر
بزرگ ارتش���داران! که خود را همه چیز می دانست و نامش در
کنار نام خدا و میهن قرار می گرفت ،چگونه به مفهوم حقیقی
کلمه هیچ شده بود ،وقتی کشور را تحویل ژنرال هایزر آمریکایی
داده بود و از فرماندهان ارتش خواسته بود که  :به ژنرال هایزر
گوش کنند .به او اعتماد داشته باشند ،از او اطاعت کنند ،گفته
بود :هایزر ژنرال شماس���ت! هیج به مفهوم واقعی و سیاس���ی و
اجتماعی همین موقعیتی بود که شاه داشت و موقعیتی که برای
ارتش س���اخته بود .هیچ امام خمینی سرچشمه بقا و اعتبار بود.
هیچی خواستنی! و دست نایافتنی ،نه هیچی سطحی و خاک مال
ش���ده و بی اعتبار .هیچ بودن قطره ای که به دریا می پیوندد،
نه هیچ بودن ذره ای غبار که در برهوت وابستگی به آمریکا و
سقوط تاریخی محو شد.
استقالل
ب���دون تردید یکی از مهمترین مش���خصه های حکومت
محمدرضا شاه وابستگی و اتکا او به آمریکا بود .بدیهی ست وقتی
او با تکیه به کودتای  ۱۳۳۲که با عنوان عملیات آژاکس توسط
آمریکا و انگلس���تان سازماندهی شد ،به کشور بازگشت ،همیشه
مدیون این دو کشور باقی ماند .به عبارت دیگر نمی توانست بدون
مشورت و البته اخذ دستور از سفیران آمریکا و انگلیس عمل کند.
شاهدی تازه همین روزها از راه رسید .خانم فرح دیبا در مصاحبه
با رادیو فردا ،به این نکته اشاره کرده اند ،که خروج شاه از ایران
با تصمیم سفیر آمریکا و انگلستان بوده است:
خواس���تند که
ها نمی
« البت���ه بعضی از نظامیان و بعضی
اعلیحض���رت بروند ،ولی خب اعلیحضرت این تصمیم را گرفته
بودند .بیشتر از هر کسی -البته این ربطی به تصمیم اعلیحضرت
ندارد ،سفیر آمریکا و سفیر انگلیس همین جور منتظر بودند که
روند ،موقعی که اعالم کردند ممکن است برای
کی ایش���ان می
مدتی از ایران بروند بیرون».
قراین دیگر و بلکه متعددی وجود دارد که شاه با تصمیم
آمریکا و انگلیس سیاست های خود را تنظیم می کرد .وقتی شاه
با ش���ادروان دکتر غالمحسین صدیقی (  )۱۲۸۴-۱۳۷۱صحبت
کرد ،که مس���ئولیت نخست وزیری را بپذیرد .دکتر صدیقی که
موجه ترین چهره ملی بعد از مصدق در تاریخ معاصر ایران است.
ش���رطش این بود که شاه در کشور باقی بماند ،شاه به صدیقی
می گوید« :نظر س���فیر امریکا و انگلیس این است که کشور
را ترک کند ».صدیقی می گوید  «:غلط می کنند که در امور
داخلی ایران دخالت می کنند ».س���خن صدیقی سخنی متین و
محکم اس���ت .اما شاهی که اوال در حکومت  ۳۷ساله اش هر
وقت ش���رایط کشور بحرانی شده است ،میل به گریز از بحران
و ایران در او قوت پیدا می کرده است .و افزون بر آن از سال
 ،۱۳۳۲دولت و قدرت او متکی بر امریکا و انگلیس بوده است
چگونه می توانس���ت ،مخالفت کند؟ اردشیر زاهدی این نظر را
داش���ته است که شاه بماند و سفرای آمریکا و انگلیس را اخراج
و هایزر را زندانی کند! بهانه برای بازداش���ت هایزر وجود داشت.
او بدون تشریفات گمرکی و مخفیانه وارد ایران شده بود ،منتها
اردشیر زاهدی توجه ندارد وقتی شاه ژنرال هایزر را بر ارتش ایران

و فرماندهان نیروها و ستاد مشترک ارتش حاکم می کند و به
فرماندهان نیروها می گوید « :به هایزر اعتماد کنید ،از او اطاعت
کنید ،او ژنرال شماست!» شاه چگونه می توانست به توصیه داماد
و فرزند مجری کودتای  ۳۲توجه کند؟
در حقیقت شاه با نگاه به امریکا سیاست های ملی و منطقه ای
خود را سامان می داد .مثال چون سیاست درهای باز و توجه به
دموکراسی با پیروزی جیمی کارتر در امریکا و جهان مطرح شد،
شاه هم به همین سیاست پیوست که البته :آب جوی که نه بلکه
دریای ملت جوشید و غالم ببرد!
درست همان تکیه گاه او ،مرکز مخاطره برای او شد ،خطر
در پناهگاه!
شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد؟
داریوش همایون معتقداست « :شاه از شهریور  ۱۳۵۷تسلیم
شد .خودش را باخت و کشور را رها کرد .گمان می کردآمریکا و
انگلیس می خواهند رژیم را تغییر بدهند و او خود پیش قدم شد.
که اسباب شرمندگی همه ماست».
به گمانم این تسلیم شدن از همان کودتای  ۳۲آغاز شده بود.
چنان که آغاز مجدد حکومت شاه نمی توانست به تصمیم گیری
مستقل و آزاد شاه از آمریکا و انگلیس منجر شود.
انقالب اس�ل�امی در این عمر چهل ساله خود ،همواره با
آمریکا در تقابل بوده است -.که البته هیچ ضرورتی به این همه
شدت و حدت تقابل وجود نداشته است!ـ مأموریت اصلی ژنرال
هایزر سامان دادن کودتا توسط ارتش در ایران بود .برژینسکی در
تمام تماس هایش با هایزر بر کودتا تاکید می کند .سیاست کودتا
شکست خورد .مرحوم مهندس بازرگان و شهید دکتر بهشتی که
در تماس با ارتشبد قره باغی و ناصر مقدم رئیس ساواک بودند،
در شکست سیاست کودتای هایزر نقش درجه اول داشتند.
حمایت آمریکا از صدام حسین و تشویق صدام به حمله به
ایران و بعدا تشویق صدام به اشغال کویت و پس از آن اشغال
عراق و افغانستان توسط امریکا ،موجب شد که امریکا حضور بسیار
سنگین نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه داشته باشد .امریکا از
آغاز انقالب  ،ایران را مزاحم اعمال سیاست های منطقه ای خود
می دانست .آمریکا عادت داشت که سیاست هایش بدون مقاومت
در منطقه اجرا ش���ود ،مثال به شاه بگوید :برو! و سفیر سولیوان
به ساعتش نگاه کند تا شاه زمان و ساعت رفتن را بگوید .شاه
هم اطاعت کند .امریکا تصمیم گرفت تا ولیعهد اردن ش���اهزاده
حس���ن بن طالل را که  ۳۴سال ولیعهد اردن بود ،از  ۱۹۶۵تا
 ۱۹۹۹برکنار کند و ولیعهد تازه منصوب کند! ش���اهزاده حسن
را در کنفرانس گفتگوی ادیان که توس���ط واتیکان در رم برگزار
شده بود ،دیدم ،به صراحت گفت :آمریکایی ها از من خواستند،
سیاس���ت ها و تصمیمات آن ها را در اردن انجام دهم تا ش���اه
بش���وم نپذیرفتم ،مرا از والیتعهدی بر کنار کردند .همین آمریکا
که می گوید :حکومت عربستان اگر حمایت آمریکا نباشد ،ظرف
یک هفته سقوط می کند .همین آمریکا که می خواست ،سوریه
را تجزیه کند و حکومت سوریه را براندازد ،می خواست عراق را
تجزیه کند .می خواس���ت لبنان را وارد جنگ خانگی و طائفه ای
کند ،می خواست داعش را سی چهل سالی در منطقه زنده نگهدارد.
تمامی این سیاست ها با نقش محوری ایران شکست خورد .یک
طرف نظامی است که اگر امریکا حمایت نکند ،ظرف یک هفته
فرو می پاش���د و سوی دیگر نظامی است که چهل سال است
آمریکا می خواهد آن نظام را براندازد و آن نظام پایدار و مقتدر
باقیمانده اس���ت .رمز بقا و تداوم استقالل است .و رمز فروپاشی
نظام شاه وابستگی و اطاعت از آمریکا.
سال با انقالب
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غالمحسین صدیقی
پیشنهاد نخست وزیری را نپذیرفت

ارتشبد غالمرضا ازهاری
نخست وزیر

داریوش همایون
وزیر اطالعات و جهانگردی

ژنرال هایزر
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محیط زیست از جمله بخش های پر حاشیه کشور در دهه های اخیر بوده است که عالوه بر آزار هموطنان اقلیم کشور را هم دستخوش تغییراتی کرده است.
دکتر عیس�ی کالنتری ،معاون رئیس جمهوری و رئيس س�ازمان محيطزيس�ت در گفتگو با اطالعات درباره عملکرد این سازمان در  40سال اخیر گفت :بر خالف سایر
دستگاه ها که عملکرد خودشان را طی این چهار دهه داشته اند ،یگانه بخشی که در آن نه فقط وضع بهبود نیافت بلکه قربانی توسعه شد ،محیط زیست است .من به عنوان
رئیس سازمان محیط زیست نمیتوانم از عملکرد محیط زیست کشور دفاع موثری کنم.
با این حال اهم اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست که پس از انقالب اسالمی انجام شده به شرح زیر است:

دکترکالنتری در گفتگو بااطالعات :

محيط زيست ،قربانی
توسعه نامتوازن و ناپايدار
شده است

سال با انقالب
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قوانین و مقررات
 تصويب اصل پنجاهم قانون اساس���ي جمهوري اسالمياي���ران در آذرم���اه  1358به عنوان مترقي ترين اقدام در زمينه
حفاظت از محيط زيست.
 تدوين و تصویب و ابالغ سياست هاي كلي محيط زيستاز سوی مقام معظم رهبری.
 تدوین ،تصويب و ابالغ قوانین زیس���ت محیطی 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 ایران و قوانین کنوانسیون
میناماتا درباره جیوه.
توانمند سازی ساختار محیط زیست کشور
 توانمند سازی ساختار محیط زیستی کشور شامل :اصالحس���اختار و برگزاری جلسات شوراي عالي حفاظت محيط زيست
به عنوان ش���ورايي فرابخشي در عالي ترين سطوح سياستگذاري
كش���ور ،تأسيس پژوهشکده محيط زيست و توسعه پايدار ،ايجاد
و راه اندازي يگان حفاظت محيط زيس���ت و راه اندازی صندوق
ملی محیط زیست برای گسترش نظام هاي مالي و اقتصادي در
حوزه محيط زيست.
 تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سازمان با عضویت مدیرانارشد سازمان به منظورسیاست گذاری ،ارزیابی و نظارت راهبردی
در حوزه های مرتبط با وظایف 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
بین المللی فیلم سبز ،برگزاي نمايشگاه هاي بين المللي محيط زيست

با هدف اشاعه فرهنگ زيست محيطي.
 تدوین و چاپ کتب تخصصی محیط زیست و اطلس هایتنوع زیستی.
مقابله با پدیده ریزگردها و کنترل آلودگی هوا
 ارتقاي كيفيت س���وخت با حذف سرب از بنزين در كلكشور با همكاري وزارت نفت و ارتقای كيفيت سوخت با بنزین
و گازوییل استاندارد یورو .4
 فعال س���ازی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با مصوبهشورای عالی حفاظت محیط زیست.
 تهی���ه طرح تکمیل ش���بکه پایش در بخش ش���رقیکش���ور به منظور تکمیل ش���بکه ملی پایش گرد و غبار در دو
اندازه PM10و PM2.5به منظور ارزیابی آلودگی گرد و غبار و
اعالم هشدارهای سالمتی.

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

و بیسوادی در حال محو شدن است
* در طول تاریخ این کشور

هیچ نسلی به اندازه نسل فعلی

محیط زیست و منابع ایران را تخریب
نکرده است

* تولید ناخالص داخلی کشورمان

در حالی 5000دالر است که به اندازه
کشوری که تولید ناخالص داخلی

 ۵۰هزار دالر دارد ،زباله تولید میکنیم

حفاظت از تنوع زیستی و تاالب ها
 اج���راي پروژه هاي بي���ن المللي حفاظت از يوز پلنگآس���يايي ،زاگرس ،راپمي ،تنوع زيستي و ....در قالب برنامه هاي
توسعه زيست محيطي .UNEP
 ايج���اد بانك ژن جان���وري و گياهي به منظور حفظ وهاي ملي.
نگهداري ذخاير ژنتيكي كشور به عنوان سرمايه
 اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تاالبها و رودخانه هایدر معرض خطر و احیاء تاالب های کشور شامل :تدوین و اجرای
برنامه های مدیریت زیس���ت بومی در سطح ملی و منطقه ای،
پیگیری تخصیص حقابه زیس���ت محیطی تاالبها ،تدوین برنامه
مدیریت جامع تاالب ها ،تهيه نقش���ه هاي زون بندي و تعيين
پهنه هاي با حساسيت زياد و احیاء تاالب بین المللی هورالعظیم.
 تعیین و تصویب و ابالغ حقابه های زیس���ت محیطیتاالب ها و دشت های ایران با همکاری وزارت نیرو.
 انجام مکاتبات و نشست های متعدد با وزارت نیرو برایاصالح مدیریت و حکمرانی آب در کش���ور در چارچوب ضرورت
تخصی���ص و تامین حقابه تاالب ها از محل صرفه جویی آب
کش���اورزی با اولویت استان خوزستان برای احیای تاالب های
استان.
 تشكيل ستاد ملي اجرايي مديريت درياچه اروميه با رياستمعاون اول رئيس جمهوری و دبيري سازمان.
اقتصاد سبز و توسعه پایدار
 شناسایی و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی دوستدار محیط زیستدر چارچوب برند سازی صنایع سبز .
 استقرار نظام مديريت سبز در 23دستگاه اجرايي كشورورتبه بندی دستگاه ها در شاخص مدیریت سبز .
دیپلماسی محیط زیست
 الحاق به کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی شامل:الح���اق به پروتكل لندن در زمینه جلوگيري از دفع مواد زائد و
ساير مواد به دريا و الحاق به پروتكل مونترال با هدف حفاظت از
اليه ازون ،الحاق کشور به پروتکل حفاطت از تنوع زیستی ،دریای

خزر (کنوانس���یون تهران) و الحاق كشور به پروتکل کنوانسیون
پیشگیری از آلودگی های دریایی ناشی از تخلیه و تصويب الحاق
جمهوري اسالمي ايران به بسياري از كنوانسيون ها و پروتكل هاي
بين المللي ديگر.
 گسترش دیپلماسی محیط زیست با انتخاب ایران به عنواننایب رئیس سومین مجمع محیط زیست ملل متحد در نایروبی.
انعقاد تفاهمنامه های همکاری
 انعقاد تفاهمنامه های محیط زیستی برای ارتقای حفاظتو صیانت از محیط زیست شامل :قوه قضائیه ،وزارت آموزش و
پرورش ،وزارت بهداش����ت ،وزارت کشور ،وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مس����لح ،س����ازمان برنامه و بودجه ،استانداران ،سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،بانک مرکزی ،بانک تجارت،
بانک صادرات ،اتاق بازرگانی ایران ،شهرداری تهران ،سازمان مناطق
آزاد و سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی کشور.
دکتر کالنتری همچنین درباره برنامه و راهبرد سازمان گفت:
هاي دولت
يك سري وظايف سازماني داريم ،يك سري هم برنامه
است .ما موظف هستيم از صنايع آالينده جلوگيري كنيم ،نه اين كه سازمان حفاظت محيط زيست وارد كرده است ،وزارت نفت
كه توانش را نداشته باشيم اما وقتي وارد عمليات مي
ايم.
شويم کارمان كيفيت سوخت را ارتقا داده است و تا حدودي جواب گرفته
شود .مث ً
ال وقتي مي
متوقف مي
ونقل بايد تشكر
خواهيم اقدام به مقابله با آاليندگي در اين زمينه از شهرداري به ویژه معاون حمل
يك پااليشگاه كنيم ،متهم می شویم به تعطیل کردن پااليشگاه كنم كه امسال با همكاري راهنمايي و رانندگي به جد جلو ورود
بينيم كه
كننده به شهر تهران را گرفتند و مي
هاي آلوده
و این که مردم بدون بنزين بمانند  .يا نيروگاه شهيد رجايي در كاميون
قزوين كه يكي از متهمان آلودگي هواي تهران و كرج است .در امسال تاكنون تعطيلي بابت آلودگي نداشتيم.
كند هواي دو شهر کرج
روزهايي كه اين نيروگاه با مازوت كار مي
همچنين فشاري كه براي معاينه فني آورديم به همراه افزايش
و تهران به ناسالم تبديل م 
ي شود .وقتي آاليندگي هواي تهران بارندگي باعث ش���د گرچه هواي ناسالم داشتيم ،اما ناسالم براي
مث ً
ال به  105مي
رس���د  20واحد از اين آلودگي ناشي از فعاليت همه اقش���ار كه منجر به تعطيلي شهر شود را نداشتيم .آلودگي
نيروگاه شهيد رجايي است.
برخي روزها هم مربوط به زماني است كه نيروگاه شهيد رجايي
كرده است.
به اين ترتيب زورمان به كارخانه آسفالت و سيمان و امثال با مازوت كار مي
رسيم گير
رس���د ،اما وقتي به آاليندگان بزرگ كه مي
اينها مي
هاست؛
اقدام ديگر ما ،مشخص كردن حقابه  60درصد تاالب
مي
كنيم.
كنيم .به اين ترتيب يك چالش ما اين اس���ت كه به داليل گرچه مش���كل وزارت نيرو را هم در كمبود آب درك مي
استراتژيك فقط بخش كمي از قانون را مي
توانيم اجرا كنيم .اگر درباره پس���ماند هم چون مجلس اعتبار پيشنهاد شده براي آن
بخواهيم قانون را به درستي اجرا كنيم از مجلس گرفته تا دولت و را به جای دیگر اختصاص داد  ،تماش���اچي هستيم و كار جدي
پوشي كنيم.
شوند ،پس ناچاريم چشم
ها مانع كار مي
دادگاه
شان خيلي بد
ها هم چون اوضاع مالي
نتوانستيم بكنيم .شهرداري
معاون رئيس جمهوري خاطرنشان مي
اندكار خاصي براي پسماند بكنند.
كند :يك سري وظايف است ،نتوانسته
ها ،حفاظت از مناطق چهار گانه ،حفظ جرم
ج���اري مانند پايش
معاون رئيس جمهوري خاطرنش���ان می کند :محيط زيست
پالس���ما و حفاظت از تاالب را هم داريم كه در اين بخش
توانيم
ها قرباني توسعه نامتوازن و ناپايدار كشور شده است .وقتي نمي
خواهم از تاالب
هم با چالش مواجهيم .وقتي مي
ها حفاظت كنيم قانون اس���تراتژي توسعه محيط زيست را در دولت و مجلس به
وزارت نيرو مي
شود.
گويد وقتي براي اصفهان آب خوردن ندارم چگونه تصويب برسانيم ،كشور قرباني توسعه مي
توانيم اين
ها آب بدهم؟ حتي اگر آبي هم بدهند نمي
ب���ه تاالب
البته در سایر بخش ها اقدامات ارزنده ای انجام شده است.
آب را از دست كشاورزان سالم به تاالب برسانيم.
سوادی
ها بیست سال اضافه شده و بی
از جمله عمر متوسط ایرانی
وي در بخش ديگري از این گفتگو خاطرنش���ان مي
كند :در حال محو شدن است .نیروی انسانی نسبت ًا متخصص در کشور
آقاي رئيس جمهوري بر چهار محور پسماندها ،هواي كالنشهرها ،فراوان و وضع ارتباطات و زیربناهای کشور بهبود پیدا کرده است.
تاالب
ها و گردوغبار تأكيد دارند و در اين زمينه با فش���ارهايي صنایع کش���ور ،برق و گاز کشور ،پیشرفت داشته و بیش از ۹۰

درصد مردم کشور از گاز برخوردارند .تقریب ًا همه مردم کشور از
آب آشامیدنی برخوردارند  ،اما متاسفانه در بخش محیط زیست
عملکرد مناسبی نداشته ایم و هموطنان هم اقدام مثبتی نداشته اند،
به طوری که در طول تاریخ این کشور ،هیچ نسلی به اندازه نسل
فعلی محیط زیست و منابع ایران تخریب نکرده است.
اکن���ون ب���رای هر  ۱۰هزار ایرانی کمت���ر از یک نفر در
تواند
محیط زیست شاغل هستند .این تعداد قطعا به تنهایی نمی
محیط زیست کشور را حفظ کنند و الزم است همه مردم پاسدار
محیط زیست کشور باشند.
اکنون  5000دالر تولید ناخالص داخلی کش���ورمان است
اما به اندازه کشوری که  ۵۰هزار دالر تولید ناخالص داخلی دارد،
کنیم.
زباله تولید می
البته در این دولت پیشرفت هایی هم در بخش محیط زیست
ای از جمله ساخت
داشته ایم.از جمله اینکه امروزه هر نوع توسعه
جاده و راه اندازی صنعت حتما باید پیوست محیط زیستی داشته
باش���ند .همچنین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی چند سال
گذشته از تکمیل شدن چهار سد نیمه تمام جلوگیری شد .اگر
شد یک میلیارد مترمکعب ظرفیت داشت و
این سدها ساخته می
ورودی دریاچه را کم می کرد.
ها را تقریب ًا مشخص کرده ایم .امروز وزارت نیرو
حقابه تاالب
موظف است هنگام تخصیص آب تخصیص حقابه محیط زیست را
های خودش بگنجاند .پیش از این حقابه محیط زیست
هم در فرمول
های وزارت نیرو وجود نداش���ت و زمانی حقابه به
اصال در حقابه
شدند و منت حقابه
رسید که سدها سرریز می
محیط زیست می
گذاشتند.
هم بر گردن ما می
* گفتگو از  :محمد داود بیگی
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محمد حس�ن زدا سرپرس�ت س�ازمان تامين اجتماعي درگفتگویی با خبرنگارما با اش�اره به دس�تاوردهاو کارهای این سازمان درطول سالهای پس ازپیروزی انقالب
ومقایسه آن با کارهایی که درقبل ازانقالب انجام شده بود ،خدمات سازمان تامين اجتماعي رادر پيوند با امنيت ملي می داند ومی افزاید  :اگر خداي نكرده نتوانيم حقوق
مستمريبگيران را تأمين كنيم كه با خانواده هايشان حدود  6ميليون نفر ميشوند ،مسلماً امنيت ملي به خطر ميافتد و اين مسائل جايگاه و اهميت سازمان تأمين اجتماعي
را نشان ميدهد.وی بابیان این که مجموعه تالش های مدیران سازمان این بوده که احساس امنیت اجتماعی درجامعه هدف ایجادشود ادامه می دهد:می توانم بگویم که
این احساس امنیت رادرجامعه ایجاد کرده ایم .آنچه درپی می خوانید متن این گفتگوست.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی درگفتگو با اطالعات :

احساس امنیت رادرجامعه
ایجاد کرده ایم

* مهمترين راهبرد ما ،سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري است.
ايدههاي اوليه مقام معظم رهبري درباره سياستهاي ابالغي
سازمان تأمين اجتماعي احصاشده و مجمع تشخيص در حال
نهايي كردن آن است
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* سازمان تأمين اجتماعي در  40سال 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
هاي
طول  40س����ال گذشته ،احساس امنيت اجتماعي را به طرف
اش منتقل كند .اعداد و ارقام جاي خود
خود و ش����ركاي اجتماعي
تواند ارزش داشته باشد ،اما اتفاق مهم اين است كه توانستيم
مي
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 بلکه نگران هم بش����ويد ،اما احس����اس امنيت براي
مردم مهم است.
اكنون نياز به داشتن يك سيستم پشتيبان براي حمايت از
بيني نشده
نيروي كار و مولد در برابر حوادث و مش����كالت پيش
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
گذارد ،پس برخي از مشكالت موجود در محيط كسب و كار
مي
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،
شود.بايد گفت
كنند كه خود نوعي نظارت محسوب مي
پيگيري مي
خدمات سازمان تامين اجتماعي با امنيت ملي پيوند خورده است
بگيران خود را تأمين
و اگر خداي نكرده نتوانيم حقوق مستمري
شوند ،مسلم ًا
كنيم كه با خانواده هايشان حدود  6ميليون نفر مي
افتد .اين مسائل جايگاه و اهميت سازمان
امنيت ملي به خطر مي
دهد.
تأمين اجتماعي را نشان مي
* لطفا از نظر كمي هم به ما بگوييد بعد از انقالب چه
اتفاقاتي در حوزه تامين اجتماعي افتاده است؟
وقتي وضع تامين اجتماعي سال  57را با سال  96مقايسه
مي كنيم ،مي بينيم كه در سال  ، 57افراد زیر پوشش سازمان
تامين اجتماعي 7 ،ميليون نفر بوده كه در سال  96به  42ميليون
نفر افزايش يافته اس����ت .نسبت بيمه شدگان به جمعيت كشوري
در آن سال  19درصد بوده كه به  53درصد در سال  96افزايش
يافته است.
تعداد بیمه شدگان اصلی يك میلیون و  ۸۰۰هزار نفر بوده
که در س����ال  ۹۶به حدود  ۱۴میلیون نفر رسیده است .همچنین
 ۹۰هزار مستمری بگیر در سال  ۵۷اکنون به  3میلیون نفر رسیده
است .سال  ۵۷حدود  ۱۸۰هزار کارگاه تحت پوشش داشتیم که

اکنون به یک میلیون و  ۲۰۰هزار مورد رسیده است  .همچنين
ها به  ۲۱۹رس����یده
تعداد ش����عب به  ۵۵۶مورد و تعداد کارگزاری
است،در حالی که در سال ،۵۷این میزان صفر بود.اكنون همچنین
بیش از  ۳۷۰مرکز ملکی مشتمل بر  ۷۶بیمارستان  ۲۸۹ ،مرکز
درماني و  ۱۰هزار تخت فعال داریم .
* قانون مربوط به تأمين اجتماعي از آغاز تاكنون چه
پروسهاي را سپري كرده است؟
قانون تأمين اجتماعي س����ال  1354تصويب شد .يعني در
زمان انقالب فقط يك تجربه  3ساله از اين قانون داشتيم،اما
اكنون داراي  40س����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
ش����ان اس����ت و براي من بارها پيش آمده
تأمين اجتماعي حامي
مندي از مزاياي سيستم ما بودند و وقتي
عزيزاني خواس����تار بهره
شرايط الزم را نداشتند اكراه داشتند كه از سيستم حمايتي ديگر
دهيم نصف مبلغ آن
بهره ببرند و اظهار داشتند كه ما ترجيح مي
هاي حمايتي را از شما بگيريم ولي آنجا نرويم ،چون پولي
سازمان
شود توأم با عزت نفس است .به عنوان حقوق
كه اينجا پرداخت مي
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

* خدمات سازمان تامين اجتماعي
با امنيت ملي پيوند خورده است

و اگر خداي نكرده نتوانيم حقوق

مستمريبگيران خود را تأمين كنيم
كه با خانواده هايشان حدود

 6ميليون نفر ميشوند ،مسلماً
امنيت ملي به خطر ميافتد

* سال  ۵۷حدود  ۱۸۰هزار کارگاه
تحت پوشش داشتیم که اکنون

به یک میلیون و  ۲۰۰هزار مورد
رسیده است

هاي تأمين
برگزار كرد .دولت هم پيگير مسائل مربوط به صندوق
اجتماعي است .
* ب�ا توجه به اين كه قان�ون تامين اجتماعي قديمي
است .آيا احساس نميكنيد نيازمند تغيير و اصالح برخي
قوانين هستيم؟
ـ 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؟
ـ به تازگي خدمت آقاي پزشكيان در مجلس طرحي را براي
 15مورد اصالحات پارامتريك ارائه كرديم .كمي تحمل كنيد تا
به كميسيون برود و جزئيات و موارد آن مشخصشود.
* 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
بينيم سازمان تأمين اجتماعي ايران از
از ما باشند بررسي كنيم ،مي
نظير است.مث ً
ال در اكثر كشورهاي
نظر ارائه مزايا تقريب ًا در منطقه بي
منطقه ،چيزي به اسم بيمه بيكاري وجود ندارد .ما يكي از كاملترين
ها هستيم و اين موضوع را با استناد به مطالب سازمان ILO
سيستم
كنم .حتي
المللي هستند ،عرض مي
هاي بين
و ISSAكه سازمان
دانند.
هاي ما را تا حدودي سخاوتمندانه مي
آنان پرداخت
ها
س����خاوتمندانه به معناي اين نيست كه خيلي از خانواده
هايش����ان رنگين است و مشكل ندارند .از
را تأمين كرديم  ،سفره
حيث ضريب پرداخت س����خاوتمند هستيم .گزارش اخير ILO
اي ما را آناليز كردند ،اين موضوع را
كه از نظر محاس����بات بيمه
ثابت مي كند.
هاي جهاني ،افراد بازنشس����ته بايد
گويند در فرمول
آنها مي
حداكثر  70درصد حقوق زمان اشتغال خود را دريافت كند تا هم
ها را حفظ كنند و هم براي اشتغال
هاي كمتر صندوق
با پرداخت
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.
المللي تأمين اجتماعي زيرمجموعه سازمان ملل
ايسا سازمان بين
است .در اين شرايط قطع ًا با كشورهاي ديگر در ارتباط هستيم و
گيريم.
از خدمات كشورهاي ديگر و نحوه محاسبه آنان الهام مي
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 .مث ً
ال در جريان باشيد نرخ حق بيمه در
آلمان حداقل  42درصد است ،در حالي كه  30درصد حق بيمه
كنيم .اگر بخواهيم خدمات آن كشور را به مردم ارائه
دريافت مي

دهيم بايد نرخ حق بيمه را افزايش دهيم .اما آيا اوضاع اجتماعي
آوري را دارد؟ خير .تطبيق دادن خيلي كار درس����تي
ما اين تاب
نيس����ت ،چون شرايط كش����ورها متفاوت است ،اما گام به گام به
رويم كه امكانات و ساختارهاي الزم را ايجاد كنيم تا
س����متي مي
تر باشند.
مردم راحت
* در زمينه كيفيتبخشي برنامههاي تأمين اجتماعي
چه برنامههايي داريد و چه اهدافي را دنبال ميكنيد؟
خط مقدم ما در تأمين اجتماعي معمو ًال بخش درمان است.
اگر درمان باكيفيتي داش����ته باشيم فردي كه در اوج جواني حق
شود
بيمه پرداخت مي كند تا  30سال بعد پس بگيرد ،مطمئن مي
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
دهد ،يعني جامعه
درمان ،بهترين بيمارس����تان كشور را نمايش مي
توانستيم در همه
هدف برايش اهميت داشته است .اي كاش مي
امور مزبور به درمان مداخله كنيم تا اوضاع بهتر شود .مثال مي شد
پردازند ،نظام درماني كشور
شدگان ما مي
از محل مالياتي كه بيمه
داد
خدمات سطح  1و  2را رايگان در اختيار بيمه شدگان قرار مي
ماند،
هاي تكميلي باقي مي
هاي ملكي ما براي بيمه
و بيمارستان
ولي چون اختيار آن طرف را نداريم ،فع ً
ال مجبوريم از واكسيناسيون
هاي س����نگين را
و س����رماخوردگي تا عمل پيوند اعضاء و جراحي
هاي خودمان انجام دهيم .اين مسائل ،موانع اصلي
در بيمارس����تان
تحقق آرزوهايمان در بخش درمان است ،ولي با همه مشكالتي
هايمان را اجرا كرديم
كه داشتيم ،پارسال طرح تفكيك بيمارستان
كه مردم تغيير كيفيت را به چشم ببينند ،چون اين مسائل ظاهراً
گذارد.
در قضاوت عمومي مردم بيشتر تأثير مي
اي هم خدمات را غيرحضوري كرديم كه قابل
در بخش بيمه
توجه است .از طريق گسترش خدمات غيرحضوري سليقه پرسنل در
مواجهه با مراجعان به صفر مي رسد .كسب و كار را آسان كرديم.
بيمه را پرداخت و از
اكن���ون كارفرمايان ما از طريق اينترنت ،حق
كنند .نامنويسي كارگاه و
هاي خود را دريافت مي
طريق ايميل ابالغ
ها را متمركز پرداخت
شود .مستمري
افراد از طريق اينترنت انجام مي
شود و اين اقدامات
كنيم .مقرري بيمه بيكاري متمركز پرداخت مي
مي
ش���ود و به زودي از طريق
باع���ث باال رفتن كيفيت خدمات مي
اپليكيشن ،گوشي تلفن همراه و وب سرويس حدود  65سرويس
سازمان تأمين اجتماعي را در اختيار مردم قرار مي دهيم و همه اينها
هايي
گذاريم تا بتوانيم همزمان با پيشرفت
را در پنجره واحد دولت مي
شود ،ما هم جلو برويم.
ها انجام مي
كه در ساير حوزه
اكنون حدود يك سال است كه در سازمان تامين اجتماعي
شود و انجام امور به صورت الكترونيكي صورت
پرونده تشكيل نمي
ها را در كنار اين موضوع ببينيد كه ما
مي گيرد .همه اين پيشرفت
ريزي كنيم ،چون  8مديرعامل در طول 8
نتوانستيم  8سال برنامه
رغم آنكه آنان افرادي شريف و خوبي بودند
سال تغيير كرد و علي
اي ،درماني و اقتصادي سازمان تأمين
ولي تا بتوانند به سيستم بيمه

* در سال  ، 57افراد زیر پوشش
سازمان تامين اجتماعي 7 ،ميليون نفر
بوده كه در سال  96به  42ميليون نفر
افزايش يافته است .نسبت بيمه شدگان
به جمعيت كشوري در آن سال
 19درصد بوده كه به  53درصد
در سال  96افزايش يافته است
* اكنون حدود يك سال است
كه در سازمان تامين اجتماعي
پرونده تشكيل نميشود و انجام امور
به صورت الكترونيكي صورت
مي گيرد
ريزي كنند ،بايد جايگاه را به نفر
اجتماعي مس����لط شوند و برنامه
شد .اين  8سال عقب
بعدي مي س����پردند و اين چرخه تكرار مي
افتادگي به ما لطمه زد وگرنه جلوتر بوديم.
* و سئوال پاياني اين كه سازمان تأمين اجتماعي چه
راهبردي را پيشرو دارد؟
مهمترين راهبرد ما ،سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري
هاي ابالغي
هاي اوليه مقام معظم رهبري درباره سياست
است .ايده
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 .
هاي استراتژيك و عملياتي خود را پيگيري خواهيم
ما برنامه
كنيم ،منتظر هستيم اين اتوماسيون
كرد .مبتني بر برنامه حركت مي
هايمان به اتمام برسد ،سپس اصالح
100درصد پياده شود ،برونسپاري
ساختار را انجام دهيم.
س����ازي ،كار بزرگي اس����ت كه در حال
همچنين پروژه ناب
انجام آن هس����تيم .به اين معنا كه در اين پروژه ،فرآيندهاي
مربوط به  40س����ال پيش را مكانيزه كرديم .خود فرايند را تغيير
كنيم و اگر
س����ازي ،از فرايندها ،تعريف مجدد مي
نداديم .در ناب
مث ً
ال  30ايس����تگاه كاري براي يك سرويس بايد طي شود تا به
نتيجه برس����د ما آن را به  10ايستگاه كاري كاهش مي دهيم و
كنيم.
بعد غيرحضوري مي
ها هستيم .مث ً
ال
از طرفي درحال تنقيح و تلخيص بخشنامه
براي حكم مستمري  40بخشنامه وجود دارد كه همه را به يك
كنيم و از همه مهمتر اين كه در حال به
بخش����نامه تبديل مي
هاي
اشتراك گذاشتن اطالعاتمان هستيم و در اين زمينه از شركت
كنيم .مث ً
ال در
هاي جديد مجازي استفاده مي
بنيان و شركت
دانش
هاي درمان از يك شركت مجازي براي توزيع استفاده
بحث دفترچه
كرديم .حذف دفترچه درمان از اهداف اصلي ما تلقي مي شود كه
اكنون در بخش درمان ملكي اين اتفاق 100درصد افتاده است و
برد.
بيمار با كدملي كارهاي خود را پيش مي
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
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نیروی انتظامی با گذر از مقاطع پرفراز و نشیب تاریخ شکوهمند  40ساله انقالب اسالمی به یک سازمان کارآمد و موثر برای نظام و جامعه اسالمی تبدیل گشته و امروز
با برخورداری از اشراف و تسلط کامل اطالعاتی و بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های متناسب با مولفه های انتظامی و ضرورت ها و نیازمندی های ماموریتی ،توانسته
است به عنوان یک نیروی مقتدر نظامی به ایفای نقش خود بپردازد .اين نيرو با رویکردهای انقالبی و رفتارهای حرفه ای و متناسب با ماموریت ذاتی و رسالت خطیر خود به
عنوان حافظان امنیت ،آسایش و آرامش جامعه ،جایگاه برجسته و ممتازی در عرصه ايجاد امنیت 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 .کاهش جرائم جنایی ،تصادفات ،ارتقای مقابله موثر با قاچاق و مواد مخدر،
مبارزه قاطع با ناامنی و شرارت و صالبت و جدیت در برخورد با اغتشاشگران و آشوبگران ،تقویت امنیت اجتماعی و اخالقی و بسیاری پیشرفت های چشمگیر دیگر در حوزه
های س�خت افزاری و نرم افزاری ،نیروی انتظامی را به مجموعه ای اقتدارآفرین و نیرویی محکم و باصالبت تبدیل کرده که توانس�ته اس�ت رضایتمندی مردم و آس�ایش و
آرامش عمومی جامعه را به دنبال داشته باشد.

همراه با نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
در چهل سالگي انقالب

نيرویانتظامی
پليس نمونه جهان اسالم
سردار حسين اشتري ،فرمانده نيروي انتظامي:
عطوفت و رحمت ،قدرت و صالبت و مديريت نظام از جمله ويژگيهاي
ناجاست كه براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري
تدوين شده و به اجرا درآمده است
نيروي انتظامي جمهوري اس�ل�امي ايران ،درحال حاضر داراي
ماهيت اسالمي ،واليي ،انقالبي و مردمي است،اما ويژگيهاي 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 ميگويد:
بر اساس يکي از س���خنان اميرالمؤمنين(ع) ،نقش و کارکرد
پليس و نيروهاي انتظامي بر  5رکن بنيادين به شرح زير قرار دارد:
ـ پناهگاه استوار مردم :نيروي انتظامي پناه مردم ُ(ح ُصون ال َّر ِع َّيه)
است؛ آنچنان کـه اگر مشکلي براي کسي رخ دهد ،به نيروي انتظامي
و پليس پناهنده ميشود.
ـ زينت نظام ديني :نيروي انتظامي زينتبخش نظـام و حاکميـت
ين الواله) ،مظهر اقتدار ملي و بازوي پرتوان و مقتدر نظام
دينـي ( َز ُ
اسـالمي در برقـراري نظـم و امنيـت اسـت و بيشک هرچه مقتدرتر
باشد ،زينتبخشتر خواهد بود.
ـ ع ّزت و ش���وكت دين :دين زماني عزت و شوکت ميگيرد
ين) که مردم بتوانند آشکارا به شعائر ديني خود عمل کنند.
( ِع ُّز ال ّد ِ
در جامعه ناامن کسي نميتواند وظايف دينـي خود را انجام دهد و
ديانتش را تحقق بخشد .اجراي احکام اسـالمي ،تعظـيم شـعائرديني،
تـرويج نيکيها ،رونق مساجد و محافل مذهبي ،نمازهاي جمعه و
جماعت و ديگر امور مربوط بـه دين ،همگي در سايه امنيت اجتماعي

امکانپـذير اس���ـت و مأموريـت اساسـي نيـروي انتظامي نيز حفظ
امنيت اسالمي در جامعه است.
ـ برقراري امنيت :نيروي انتظامي از راههاي تحقق امنيت شمرده
من) و از انواع ناامني جلوگيري ميکند.
ميشود ُ(س ُب ُل ا َال ِ
ـ ساماندهي امور مردم :مـردم بـا وجـود يـک نيروي انتظامي
مقتدر در محـيط کـار و زنـدگي خـود ،احـساس تـرس ،تهديـد و
نـاامني نخواهند کرد و به اين ترتيب ،امور زندگي آنان سامان خواهد
يس تَقُوم ال َّرع َّي ُه اِلاّ ب ِ ِهم).
يافت (لَ َ
نيروي انتظامي ،مظهر تدبير ،مديريت و رحمت
سردار اشتري با اش���اره به فرمايشات راهگشاي مقام معظم
رهبري به عنوان ولي فقيه و فرمانده کل قوا ،عطوفت و رحمت را از
ويژگيهايي ميداند كه رهبر معظم انقالب درخصوص پليس بر آن
تأكيد دارند و ميافزايد :بايد نسبت به مردمي که ميخواهند از خانهها،
جادهها ،امنيت ،مرزها و کسبوکارهاي آنها محافظت کنيد ،احساس
رأفت و رحمت داشته باشـيد .ايـن را مردم بايد احساس کنند؛ يعني
همان نيروي مقتدر و با صالبتي که درمقابل مخـل بـه امور امنيت
با کمال قدرت و صالبت ميايستد ،وقتـي کـه بـا مـردم يـا مظلـوم
مواجـه ميشود آنها بايد در او رحمت و رأفت را احساس کنند.
اش���تري س���ومين ويژگي پليس از منظر رهبر معظم انقالب
اس�ل�امي را مظهر تدبير و مديريت نظام ميداند و ادامه ميدهد:
نيروهاي انتظامي ،که دائم ًا با مردم س���ر و کار دارند ،ميتوانند هم

مظهر عطوفت و محبت نظام باشند و هم مظهر تـدبير و مـديريت
آن .اي���ن  2عامـل را در کنـ���ار هـم رعايـت کننـد ،حرکـات و
دهنده عقل و تدبير و مديريت نظام باشد
تـصرفات هـم بايـد نشان
(در اسرع وقت مجرم دستگير شـود) ،و هم بايد مظهر عطوفت و
ترحم و محبت و وداد .معلوم باشد که مأمور دولتي ،بـا کـسي نظر
شخصي و عناد ندارد.
رويکرد نوين جامعهمحوري
فرمانده ناجا با بيان اينكه در ايران رويکرد جامعه محوري از
اواخر دهه  1370و اوايل دهه  1380وارد عرصه سياستهاي پليس
شده و همواره مورد تأکيد فرماندهان و مديران ارشد ناجا بوده است،
اضافه ميكند :اصول جامعهمحوري پليس و تكيه بر نيروهاي مردمي،
بهرهگيري از مشاركتهاي عمومي در برقراري نظم و امنيت اجتماعي،
ارائه آموزشهاي همگاني به مردم و اطالعرساني مستمر موجب شد
نيروي انتظامي ساختار جديدي را طراحي و پليسهاي تخصصي را
به تدريج ساماندهي كند.
وي ميگويد :پليس جامعهمحور الگوي جديد پليسي است که در
آن امنيت با مشارکت مردم تأمين ميشود و اهداف اصلي آن ،کاهش
جرم و ارتقاي احس���اس امنيت در جامعه است .مشارکت شهروندان
و ارائه راه حل ابتکاري براي حل مش���کالت ،از جمله شاخصهاي
اين رويکرد است .هر چند در خصوص روشها و الگوهاي اجرايي
و عملي «پليس جامعهمحور» تفاوتهاي زيادي در س���طوح ملي و

* ضرورت مبارزه با جرائم اخالقي

و سازمان يافته اقتصادي ،اجتماعي
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و فرهنگي ايجاب كرد كه پليس تخصصي
كه توان پيجويي و رسيدگي به جرائم
سطح باالي فناورانه را داشته باشد

به عنوان پليس «فتا» به وجو د آيد
* براي مديريت ترافيك كشور
فناوريهاي پيشرفتهاي به كار
گرفته شده است و به وسيله دوربينهاي
ويدئويي ،آخرين وضع ترافيكي در سطح
شهر به آگاهي شهروندان ميرسد

المللي وجود دارد ،با اين حال با توجه به ويژگيها و ظرفيتهاي
بين
اين رويكرد ،پليس جامعهمحور ميتواند نقش مهمي در كاهش احساس
ناامني شهروندان ايفا كند؛ زيرا امنيت به عنوان يك توليد اجتماعي
شود ،بلکه برآيند تعامل و
صرف ًا با كار پليس تعريف و محقق نمي
همکاريهاي فعال شهروندان مسئول و پليس پاسخگو است.
نيروي انتظامي ايران ،الگوي جهان اسالم 
فرمانده ناج���ا درباره راهبرد اين نيرو ميگويد :حرکت نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يکي از دستاوردهاي انقالب
اس�ل�امي ،در راستاي چشمانداز 20ساله و تبديل شدن به الگوي
پليسهاي 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 افکار راهبردي ،به کارگيري خالقيت و ابتکار ،آيندهپژوهي و
آيندهنگاري مستمر ،رصد روندها و جهتگيريها و شناسايي عوامل
مؤث���ر بر حرکت ناجا در حوزه نظم و امنيت ميداند و ميگويد :در
نيمه دوم سال  ،1394مراتب تشکيل مرکز مطالعات راهبردي ناجا
به تصويب مقام معظم رهبري رسيد تا بر مبناي تدابير فرماندهي
معظم کل قوا ،سياس���تهاي ابالغي س���تاد کل نيروهاي مسلح و
خطمشيهاي فرماندهي ناجا و در چارچوب مأموريتهاي اين سازمان
به فعاليت بپردازد .چشماندازي که اين مرکز براي خود ترسيم کرده
عبارت است از مجموعهاي با هويت اسالمي ،واليتي ،انقالبي ،آرمانگرا،
واقعبين ،متفکر و خالق ،دانشمحور ،پيشرفته و کارآمد ،فرصتساز،
نگار ،برخوردار از موقعيت و جايگاه مرجعيت علمي
آيندهنگر و آينده
هاي منطقه و جهان اسالم در امور راهبردي مرتبط با
در بيان پليس
حوزههاي امنيتي ـ انتظامي.
رويارويي با جرائم سايبري
اش���تري درخصوص جديدترين جرائمي كه پليس بايد براي
مقابله با آنها راهبرد داشته باشد ،ميافزايد :رايانه ،اينترنت و تمامي
ابزارهاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات ،ابتدا و در ذهن و
تصميم مبدعان و مخترعان آن صرف ًا با هدف خدمت به نوع بشر
و ساده سازي و افزايش کيفيت زندگي انسان طراحي و توليد شدند،
اما در عمل هم چاقوي دولبهاي را يافتند که س���عادت و ش���قاوت
را همزمان باهم به ارمغان ميآوردند .فناوري اطالعات و ارتباطات
ضمن تأثيرگذاري بر تمامي جنبهها و شئون زندگي اجتماعي بشر بر
جرائم ،تهديدها و آسيبها نيز تأثير گذاشته است .بسياري از جرائم
قديمي با استفاده از ابزارهاي رايانهاي ،با سهولت اثرگذاري و منافع
گيرند و حتي دسته ديگري از جرائم
بيشتر براي مجرمان صورت مي
که کامال جديد است و اختصاص به فضاي مجازي دارند نيز شکل
گرفتهاند و در قاموس مجرمان از منظر ارتکاب و در قاموس پليس
از منظر پي جويي و مقابله وارد شدهاند.
فرمانده ناجا ادامه ميدهد :توس���عه روز افزون زيرساختهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور و افزايش کاربران و استفاده
کنندگان از اينترنت و ساير فناوريهاي اطالعاتي ارتباطي و مخابراتي
نظير خطوط تلفنهاي ثابت و همراه شبکههاي ديتا کشوري و محلي
ارتباطات ماهوارهاي ،از جمله داليلي است که لزوم ايجاد و توسعه
ساز و کاري براي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطالعات
جمهوري اسالمي ايران را توجيه ميکند.

پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور (فتا)
اشتري درباره پليس تخصصي فتا اضافه ميكند :توسعه خدمات
الکترونيک در کش���ور نظير دولت الکترونيک ،بانکداري الکترونيک،
تجارت الکترونيک ،آموزشهاي الکترونيک و کارهايي از اين دست
لزوم ايجاد پليسي تخصصي در مجموعه نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران را براي تأمين امنيت و مقابله با جرائمي که در اين
فضا به وقوع ميپيوندد ،آش���کار ميکند .رشد قارچ گونه جرائم در
حوزه فضاي توليد و تبادل اطالعات کشور(فتا) مثل کالهبرداريهاي
ها و عناوين ،س���رقت اطالعات ،تجاوز به حريم
اينترنتي ،جعل داده
خصوصي اشخاص و گروهها ،هک و نفوذ به سامانههاي رايانهاي و
اينترنتي ،هرزه نگاري و جرائم اخالقي و برخي جرائم سازمان يافته
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايجاب كرد که پليس تخصصي که
توان پي جويي و رسيدگي به جرائم سطح باالي فناورانه را داشته
باشد ،به وجود آيد.

* نقش و كاركرد نيروي انتظامي

بر  5ركن بنيادين قرار دارد كه عبارتند از:
پناهگاه استوار مردم ،زينت نظام دين
عزّت و شوكت دين ،برقراري امنيت
و ساماندهي امور مردم
* پليس به رغم اينكه

يك سازمان رسمي و حكومتي

شناخته ميشود ارتباط و درهمتنيدگي
آن با نهادهاي اجتماعي ،فرهنگي

و اقتصادي را نميتوان ناديده گرفت
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افزايد :تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات
فرمانده ناجا مي
کشور ،صيانت از هويت ديني ملي و ارزشهاي انساني جامعه در فتا،
حفظ حريم خصوصي و آزاديهاي مشروع ،صيانت از منافع ،اسرار
و اقتدار ملي در فضاي توليد و تبادل اطالعات ،حفظ زيرساختهاي
حياتي کش���ور در مقابل حمالت الکترونيک و اعتماد و آس���ودگي
شهروندان جامعه براي انجام تمامي امور قانوني و از جمله فعاليتهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به منظور صيانت از حاکميت و اقتدار
ملي ،از جمله اهداف تشکيل پليس «فتا» است.
چشم انداز پليس فتا در افق ايران 1404
فرمانده ناجا درباره چش���م انداز پليس جرائم سايبري ميگويد:
تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات کشور با سازماني فعال
نوآورانه و به سوي پيشرفت ،کارآمد ،پويا ،پاسخگو و قانون مدار در
راس���تاي فراهم آوردن اعتماد و آسودگي خاطر آحاد ملت و صيانت
از حاکميت و اقتدار ملي و ارزشهاي اسالمي در افق ايران ،1404
چشم انداز پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات ناجاست.
فناوريهاي پيشرفته در مديريت ترافيک کشور
اش���تري درباره مديريت ترافيك معتقداست :امروز زندگي در
شهرها مشکلتر از گذشته شده ،چرا که رشد روز افزون وسايل نقليه
عمومي و افزايش س���ريع خودروهاي شخصي در کالن شهرها هر
روز بيش از پيش وضع ترافيکي شهر را پيچيدهتر کرده است ،از
اينرو نياز به سيستمهاي هوشمند کنترلي و راهبردي بيش از گذشته
الزم و ضروري اس���ت و نيازي ش���ديد است .استفاده از تکنولوژي
در حال پيش���رفتRFID راه حل مناس���بي براي حل مشکالت
ترافيکي و مديريت حملونقل ش���هري بخصوص در کشورهاي در
حال توس���عه اس���ت .به عنوان مثال براي افزايش تمايل مردم به
بهرهگيري از خدمات پارکينگها ،سيستم مديريت پارکينگ به صورت
هوشمند توسعه يافته است .براي کنترل ترافيک از ابزارهايي چون
حسگرها ،دوربينهاي کنترل سرعت ،دوربينهاي ويديويي و تابلوهاي
الکترونيکي استفاده ميشود.
فرمانده ناجا ميافزايد« :پليس راهور» نرمافزار جديدي به سامانه
اجرائيات اضافه كرده است که با تکنيک پيشرفتهاي فونت پالکهاي
دستکاري شده را شناسايي ميکند .اميد ميرود با وجود اين سيستم،
ثبت تخلف پالکهاي غيرواقعي بسيار کاهش پيدا کند .در حوزه کنترل
ترافيک براي ديده شدن بهتر ماموران راهور در شب و تاريکي ،از
چراغهايي با  2رنگ آبي و قرمز بر روي شانههاي آنها استفاده ميشود.
پليس راهور ناجا براي کنترل سرعت خودروها در معابر و بزرگراهها
دوربينهاي کنترل سرعت را مورد استفاده قرار ميدهد که با عبور
خودرو از مقابل اين دوربينها در صورت داشتن سرعت غيرمجاز پالک
خودرو خوانده و براي راننده برگه جريمه صادر ميشود.
در ميدانهاي ش���هر تهران براي اطالع رساني آخرين وضع
ترافيکي معابر ش���هري از طريق اتاق مانيتورينگ و به وس���يله
هاي ويديويي ،آخرين وضع ترافيکي در سطح شهر به اطالع
دوربين
عموم شهروندان ميرسد تا بتوانند از قبل بهترين و خلوتترين مسير
را براي عبور و مرور خود انتخاب کنند .شبيه همين روند به وسيله
نقشههايي که به شکل اپليکيشن بر روي گوشيهاي همراه نصب
ميشود ،وجود دارد.
رئيس پليس كشور تأكيد ميكند :ناجا در بخشهاي مختلف با
راه اندازي پليسهاي تخصصي سعي در رسيدگي تخصصي به مسائل
و تخلفات گوناگون در کش���ور دارد و براي آن هم از فناوريهاي
پيشرفته و روز بهره ميگيرد.
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این مقاله مروری شتابزده بر قانون اساسی کنونی ایران در گذرگاه ها و بزنگاه های حوادث تاریخی دارد .از اشارات دور تا پیش نویس تهیه شده برای قانون مذکور،
سپس مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در سال  1367که این سیر به مرحلۀ نهایی رسید .هرچند تاریخ تفسیرهای شورای نگهبان و دست یابی به تاویل های عجیب
و نادر باید جزو این تاریخ باشد ،اما در صالحیت متخصصان حقوقی است و سرانجام به عنوان یک زن ،نقدی را در آستانه چهلمین سالگرد انقالب مطرح می کنم و امیدوارم
نیکخواهانه شنیده شود یا حداقل اگر پاسخی نمی یابد ،به مثابه پرسشی در جامعه طرح شود .این مقاله پاورقی های زیاد و طوالنی داشت که در روزنامه موجود است.

مقدمه ایتاریخی
در شناخت قانون اساسی
از دیدگاه های مختلف
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
مقولۀ 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 همۀ جوامع تكامل يافته كه مراحل آغازين
تحول خودرا پشت سر گذارده وبه درجۀ 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.
اساسي شكلي ،به يك سلسله اصول وقواعد مدون
اما قانون
ِ
ومرتبي گفته مي شود كه زير لواي يك متن رسمي و تشريفاتي،
به وس���يلۀ 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.
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در نظام سياسي ايران تا زمان مشروطه ،مجلس قانونگذاري
هيچ جايگاهي نداش���ته است .در حقيقت ،سنت قانون اساسي
كردن تشكيالتي كه
وقانونگذاري ،در معناي تاس���يس ونهادينه
ِ
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
اساس���ي يا «دفتر قانون»توس���ط ميرزا ملكم خان – از نياكان
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
نظامنامۀ 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
خورد؛ به خصوص كه عده اي از روحانيون با اين قانون
برمي َ
مخالف بودند .باالخره با وس���اطت آيت اهلل بهبهاني وطباطبايي،
قانوني كه روشنفكران تهيه كرده بودند – با تعديل هايي به نفع
شرع – قبول شده ودر جلسه عمومي متشكل از روحانيون ،رجال،
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 وشيوۀ اداره امور را آموختند .مثال بحث
مي شد كه آيا بايد جاي معيني براي وكال در نظر گرفته شود يا

مرضیه سلیمانی

اين كه الزم است كسي كه نطق مي كند برروي قاليچۀ خاصي
بنش���يند؟ تماشاچي ها نيز اغلب در گفتگو ها دخالت وعقيدۀ
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؛ رابطۀ مجلس با دستگاه قضايي و ...اما ترتيب تاريخي
اين موضوعات اتفاقي نيست بلكه نشاندهندۀ مراحل تحول تكاملي
مجلس است در جهت افزايش قدرت پارلماني .مثال در سه قضيۀ
اول ،مجلس وجهۀ نظر متش���كلي داشت وهدف حركتش دقيقا
مشخص بود .در قضيه چهارم ،تشتت آراء فراوان بود وراي حاكم
وتصرف قوۀ قانونگذاري در دستگاه
مبني بود بر جلوگيري از دخل
ِ
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 همۀ 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 تهيۀ قانون اساسي وتاسيس مجلس شد ،اما
در عمل ناكام ماند .برخي متقاب ً
ال معتقدند تجدد خواهي ومطالبۀ

* نخستين مجلس شوراي قانونگذاري
ايران با خطاب مظفرالدين شاه
در 18شعبان 1324ه .ق آغاز به كار كرد
وبر اساس اولين نظامنامۀ انتخاباتي
كساني حق راي داشتند كه صاحب ملك
بوده وارزش مالي ملك آنها حداقل هزار
تومان باشد
* قانون اساسي  ،به يك سلسله
اصول وقواعد مدون گفته مي شود
كه زير لواي يك متن رسمي
به وسيلۀ مقامات صالحيتدار
به تصويب رسيده باشد
نويس قدرت����ي بود كه به
نكت����ه ديگر در اي����ن پيش
شد و در واقع به عنوان منتخب مستقيم
رئيس جمهوری داده مي
هاي حكومتي به وي
گيري
واسطه مردم مهمترين تصميم
و بي
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
جمهوري چنين قدرتمند به مستبدي جديد تبديل شود .با
رئيس
اين حال اين قانون اساسي به تصويب شوراي انقالب رسيد و با
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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 نقطۀ 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 حوزۀ
تاريخ معاصر رابه خود اختصاص داده وتنوع وگستردگي آن چنان
اس���ت كه تقريبا طيفي از نقطۀ صفر نمودار(مخالف و بدبين) تا
نقطۀ صد (ستايشگر وخوشبين) را چه در مقاالت وچه كتاب ها
در برمي گيرد.
مختص�ری درب�اره پی�ش نوی�س قانون اساس�ی
جمهوری اسالمی ایران
نويس مصوب شوراي
اي كوتاه از پيش
در اين بخش خالصه
انقالب را خواهيم آورد ،اما پيش از آن اشاره به اين نكته ضروري
است كه «مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» عم ً
نويس
ال پيش
اي را كه شوراي انقالب براي
نامه
مزبور را كنار گذاشت و حتي آيين
اي
نامه
اداره جلسات اين مجلس تصويب كرده بود وانهاد و آيين
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�ل�امي ايران كه قب ً
ال تنظيم و در مراحل مختلف
بررسي شده ،مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي
شود" .
ايران در تهران تشكيل مي
دليل���ي كه اعضاي اين مجلس ب���راي اين اقدامات بيان
كردند آن بود كه چون ما اولين منتخبان رسمي مردم هستيم،
مي
هي���چ نهادي حق ن���دارد براي ما تعيين تكليف كند و ما خود
هللحسينعلي
تا
براي تصويب اين موارد اولي هس���تيم .فرض ًا آي 
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
اي
نامه
كارشان را خودشان بايد تصويب بكنند ،بنابراين اگر آيين
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
كردند كه حداقل در «جدول» نمايندگان خبرگان قانون اساسي
مي
به مشروعيت مردمي نمايندگي خود معتقدند.
نويس قانون اساسي مصوب شوراي انقالب كه توسط
پيش
دول���ت موقت تكميل ش���د در  12فص���ل و 151اصل تهيه
نويس قانون اساسي ،بيشترين قدرت سياسي به
ش���د .در پيش
رئيس جمهوری واگذار ش���ده بود .نكته مهم در ش���رايط رئيس
اي بود و نه به
جمهوری آن بود كه نه به فقيه بودن او اش���اره
مرد يا زن بودنش.
شوراي نگهبان منتخب مجلس نيز آنچنان كه گذشت همه
كرد ،بلكه فقط اصولي را كه
مصوبات مجلس را بررس���ي نمي
گرفت ،مورد
مورد ترديد مراجع يا نهادهاي تعيين ش���ده قرار مي
داد.
بررسي قرار مي
اين اصل حتي از آنچه در متمم قانون اساس���ي مشروطه

تر بود .آنچه
بيني شده (و البته عمل نشده بود) هم ماليم
پيش
كام ً
آمد تالش براي تكوين نوعي جمهوري اسالمي
ال به چشم مي
با نظارت مراجع تقليد هر دوره بود.
در واقع بيش از هر چيز «واليت فقها» در نظر گرفته شده
نويس آن بود كه دخالت احتمالي مراجع تقليد
و جهت اين پيش
در مسائل سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كشور به صورتي خاص
بيني شود .اين «مدل» خاص نيز با توجه
در قانون اساسي پيش
به تجربه پس از مشروطه بود كه مراجع عموم ًا در حاشيه مسائل
سياسي ،بيشترشان نظارتي را براي خود قائل بودند.

اصالحاتي به تصويب امام خميني(ره) نيز رسيد.
ایشان با توجه به شرايط بحراني كشور و نگراني از آينده مايل
بود كه قانون اساسي زودتر تصويب تا نظام جديد مستقر شود .
ایشان معتقد بود نيازي به تشكيل مجلس مؤسسان نيست.
اي كه گروهي از اعضاي دولت و شوراي
ظاهراً در جلس���ه
اند در اين باره بحث شده و گروهي
انقالب با امام خميني داشته
اند {از جمله مهدي بازرگان و
موافق با تشكيل اين مجلس بوده
يداهلل سحابي ،موسوي اردبيلي و سيد محمود طالقاني} و گروهي
اند {از جمله سيد محمد بهشتي ،محمد جواد
ديگر مخالف آن بوده
باهنر و هاشمي رفسنجاني} در نهايت با اصرار مهدي بازرگان و
تر تصويب شد كه
اهلل طالقاني طرح مجلسي كوچك
پيشنهاد آيت
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
خواهيد يا نه؟ رفراندوم كنيم».
ببينند .بعد به آنها بگوييم اين را مي
(صحيفه نور – جلد چهارم – چاپ دوم – ص )433
تأكيد بنیانگذارجمهوری اسالمی بر اين كه نيازي به تشكيل
كند كه
بيند ،اين نكته را هم مشخص مي
مجلس مؤسسان نمي
نويس قانون اساسي حداقل از
مدل حكومتي ارائه شده در پيش
ديدگاه وي اشكاالت شرعي اساسي نداشته است.
اهلل مهدي حائري يزدي منتشر
در خاطراتي كه اخيراً از آيت
ش���ده ،وي تأكيد كرده اس���ت كه در اوايل پيروزي انقالب با
اهلل العظمي امام خميني ديداري كرده و پيشنهاد كرده است
آيت
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.
اهلل حائري يزدي نيز نشاندهنده نوعي ديگر از
اظهارات آيت
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
نويس قانون اساسي
كه در مدتي كوتاه ( 1/5ماه) به بررسي پيش
مزبور پرداخته و سريع ًا 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
نويس به
نويس قانون اساسي با اصول اساسي ،همان پيش
پيش
رفراندم گذاشته نشد و مجلس خبرگان تشكيل شد؟
اي است كه به خصوص نيروهاي ملي – مذهبي
اين نكته
اهلل منتظري
اند .آيت
هاي اخير بس���يار بدان توجه كرده
در سال
گويد:
مي
«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
خواستند دخالتي در
چيزي در اين رابطه نشنيدم .گويا ايشان مي
اين مساله نداشته باشند و بعد ايشان به قانون اساسي تصويب
دادند».
شده رأي مي
ايشان همچنين در پاسخ اين مساله كه چرا مجلس خبرگان
نويس قانون اساسي ،به يكباره آن را كنار
به جاي بررسي پيش
گذاشت و خود اقدام به تصويب و تدوين قانون اساسي ديگري
کرد ،در خاطرات خود گفته است:
ط���ور كه قب ً
نويس را دولت
ال گفتم) متن اين پيش
«(همان
موقت چاپ كرد و به ما داد و اصرار هم داشت كه همان متن را
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گفتيم كلماتي
در مدت يك ماه بنشينيم تصويب كنيم و حتي ما مي
گفتند عين ًا همين متن را تصويب كنيد! ما
از آن عوض كنيم مي
شود ما بايد نظر خودمان را مطرح كنيم».
گفتيم اين كه نمي
اما دكتر احمد صدر ،آن را به نفوذ كالم مرحوم دكتر بهشتي
داند:
و تحركات حسن آيت مربوط مي
نويس
«به نظر بنده با وجود تأييدات حضرت امام در آن پيش
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
اهلل بهشتي و مرحوم حسن آيت و غيرهما ،مورد قبول مجلس
آيت
خبرگان واقع شد».
نخستین 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
وزيري مهندس بازرگان قيد شده
در حكم ايشان در باب نخست
هاي دولت و ش���وراي انقالب ،تعيين
بود .در واقع از اهم برنامه
قانون اساسي جديد و متناسب براي نظام نوين بود .اين موضوع
زاي صدر انقالب ،منشاء
نيز ،با توجه به شرايط بحراني و بحران
بنديها و باالخره اظهار نظرهايي شد كه به تنهايي
برخوردها ،صف
گيرد.
فصل مشبعي از تاريخ جمهوري اسالمي را در برمي
نخستين مساله در اين زمينه ،اظهار نظر برخي از رجال متنفذ
هاي سياسي ،داير بر عدم نياز فوري به قانون اساسي بود.
و جريان
اين مساله با موضع گيري و قاطعيت امام و تأكيد ايشان بر سرعت
در تهيه و تدوين و تصويب قانون اساسي ،چندان موجب تنش
هايي پديد
و برخورد نبود ،اما سپس به صورت غيررسمي نگراني
سسان متكي به آراي عمومي،
آمد .شايع شده بودكه مجلس مؤ
در كار نيست و قرار است مجلسي همچون سناي سابق با حدود
 40تن 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  72نماينده براي ورود به مجلس «بررسي نهايي
نويس قانون اساسي» برگزار شود .گروه هاي بسياري به كم
پيش
بودن تعداد نمايندگان و غيردموكراتيك بودن اين وضع معترض
هاي امام در تأييد شرايط
بودند ،اما اين اعتراضها نيز با سخنراني
فوق به خاموش���ي گراييد .انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون
اساسي ،سرانجام در تاريخ  12مرداد  1358برگزار شد.
هاي فراواني از
پ���س از برگزاري انتخابات ،صداي اعتراض
هاي مختلف برخاست .حساسترين اين اعتراضها مربوط
جانب گروه
شد كه «جمعيت كردهاي مقيم مركز» نسبت به
به نظراتي مي
انتخابات و نمايندگان كردس���تان داشتند .قبل از انتخابات نيز از
به داليل مختلف،اعالم تحريم
ها،
جانب برخي گروه ها و سازمان
ش���ده بود،اما نبرد اصلي انتخابات ربطي به هيچ يك از جريانها
هاي فوق نداشت .رقابت حساس ما بين دو گروه عمده؛
و گروه
يكي جامعه روحانيت ،حزب جمهوري اسالمي و سازمان مجاهدين
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انقالب اسالمي و  ...و ديگري ائتالف سازمان مجاهدين با چند
سازمان و گروه ديگر بود.
نويس
دربارة تركيب نمايندگان مجلس بررسي نهايي پيش
توان
قانون اساس���ي ،با نگاهي به ارقام و آمار آرا ،به اختصار مي
چنين گفت:
اهلل طالقاني با  2004551رأي بيشترين و نماينده اقليت
آيت
زرتشتي با  1983رأي كمترين آرا را در اختيار داشتند .چنانكه گفته
شد ،از لحاظ تعداد نمايندگان ،حزب جمهوري اسالمي و جامعة
تلف ايشان ،اكثريت قاطع
ها مؤ
روحانيت مبارز تهران همراه با گروه
را در مجلس مزبور به دست آوردند.
احزاب چپ در انتخابات مجلس خبرگان موفقيتي نداشتند و

* در مقدمه قانون اساسي و در بخش

زن در قانون اساسي ميخوانيم كه چون

زنان تاكنون از نظام طاغوتي متحمل ظلم
و ستم بيشتري شدهاند ،اكنون استيفاي

حقوق آنان بيشتر خواهد بود ...و وظيفه
آنها وظيفه خطير و پر ارج مادري براي
پرورش انسانهاي مكتبي است

* احزاب چپ در انتخابات مجلس خبرگان
موفقيتي نداشتند و در مجموع كمتر از
 6درصد كل آرا را نصيب
خود كردند

در مجموع كمتر از  6درصد كل آرا را نصيب خود كردند .در پايان
انتخابات ،تفاوت آراي نفر دهم ليست حزب جمهوري اسالمي و
تلفين آن ،كه نسبت ًا در صحنة افكار عمومي نيز كمتر شناخته
مؤ
شده بود با نفر يازدهم كه از افراد سرشناس سياسي بود ،به يك
رسيد .تنها نماينده زن مجلس خانم منيره گرجي
ميليون رأي مي
از حزب جمهوري اسالمي بود .مهمترين واقعه در طول برگزاري
اهلل سيد محمود
مجلس بررسي قانون اساسي ،رحلت نابهنگام آيت
طالقاني در  19شهريور  1358بود.
مجلس خبرگان در  28مرداد  1358با پيام امام خميني آغاز
به كار كرد .روز قبل از گش���ايش،اعضاي مجلس با امام ديدار
کردند .پيام افتتاحيه امام توسط آیت اهلل هاشمي براي نمايندگان
قرائت شد و وي قبل از خواندن پيام امام گفت:
هاي
«اين پيام رهبر انقالب اس���ت .همانند همةراهنمايي
فرمودند،
ايشان كه در لحظات حساس تاريخ انقالبمان به ما مي
هایي براي نمايندگان محترم
در اين لحظة حساس هم راهنمايي
كنم».
اند كه قرائت مي
مجلس خبرگان فرموده
مجلس خبرگان ،براي تدوين و تصويب و تكميل مواد قانون
اساس���ي ،نزديك به  90روز وقت صرف كرد .آخرين جلسه اين
مجل���س در  24آب���ان  58برگزار و در روزهاي  11و  12آذرماه،
محصل ،به رأي عمومي گذاش���ته شد .اين قانون بنيادين
قانون ّ
و مهم ،با رأي قاطع مردم تصويب شد و اساس سياسي كشور
االجرا
را به صورتي ملي ،به ش���كل دستورالعملي صريح و الزم
درآورد .بنياد اين اساس سياسي ،همانا اصل واليت فقيه بود كه
كننده شده بود و تأثيرات عظيمي
هاي مخالف نگران
براي گروه
بر آينده سياسي ايران باقي گذاشت.
در اولين جلسه مجلس خبرگان ،هيأت رئيسه سني به اين
آقا حسن خادمي -رئيس ،ميرزا محمد
قرار انتخاب ش���دند :حاج
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،
وزير دولت موقت ،نطق افتتاحيه را قرائت كرد .بازرگان ضمن
نخست
نويس قانون اساسي و انتخاب
ارائه گزارشي از امور مربوط به پيش
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
 28مرداد  ،1358بحث دربارة انتخابات هيأت رئيس���ه دائمي به
اهلل منتظري با 40
اين شرح و با اين تعداد آرا معرفي شدند :آيت
رأي نايب رئيس ،دكتر آيت با  24رأي دبير ،محمود روحاني با
 38رأي منشي و دكتر عضدي با  37رأي منشي.
اعض���اي مجلس ،بالفاصله به هفت گروه تخصصي براي
هاي
بررسي اصول و مواد قانون اساسي تقسيم شدند .اين گروه
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
اي و شوراهاي ديگر؛
ملي ،شوراهاي منطقه
• 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.

* تشكيل مجلس مؤسسان براي تدوين
قانون اساسي ،ابتدا در فرمان امام خميني
مبني بر تشكيل شوراي انقالب و سپس در
حكم ايشان در باب نخستوزيري مهندس
بازرگان قيد شده بود .اهم برنامههاي
دولت و شوراي انقالب ،تعيين قانون
اساسي جديد و متناسب براي نظام نوين
بود .اين موضوع نيز ،با توجه به شرايط
بحراني و بحرانزاي صدر انقالب ،منشاء
برخوردها ،صفبنديها و باالخره اظهار
نظرهايي شد كه به تنهايي فصل مشبعي از
تاريخ جمهوري اسالمي را در برميگيرد
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ها ،يك شوراي هماهنگي هم مسئوليت
در كنار اين گروه
ها را بر عهده داش���ت .اعضاي اصلي شوراي
ارتباط میا ن گروه
هماهنگي عبارت بودند از :محمدجواد باهنر ،علي گلزاده غفوري
البدل نيز حس���ن آيت و
و ناصر مكارم ش���يرازي .اعضاي علي
الدين فارسي بودند.
جالل
هايي
در اين زمان برخي از رجال و علماي اهل سنت در نامه
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
ش���د و آراي الزم براي تصويب را
در مناطق مذكور برگزار نمي
هاي قومي
كرد ،نقطه ضعف بزرگي در عرصه كشاكش
كسب نمي
آمد .به
و مذهبي – در مناطق حس���اس كشور – به وجود مي
عبارت ديگر ،اگر در اين مناطق قانون اساسي كشور ،مورد قبول
شد ،تمرد از آن نيز چندان دشوار نبود .پس
و منتخب واقع نمي
طلب و
هاي فرصت
توانست دائم ًا مورد استناد گروه
اين مساله مي
طلب قرار گيرد و حتي به مدعيات طاغيانه در برابر حكومت
قدرت
طلبانه به صور مختلف منجر ش���ود.
مركزي يا ادعاهاي جدايي
ها و
اي عاجل براي پيشگيري از توطئه
از اين رو ،الزم بود چاره
هاي ناشي از تبليغات انديشيده شود.
تفاهم
سوء
بنابراين اطالعيه مهمي از سوي دفتر امام خميني در اين
اهلل الرحمن الرحيم – برادران كردستاني و
زمينه صادر شد« :بسم
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
هاي قومي
مطمئن باش���يد كه خواستهاي شما ،از جمله خواست
اهلل تعالي
شاء
و ملي ساير قشرهاي كشور مورد توجه است و ان
شود».
موجبات آسايش خاطر فراهم مي
دنياي جديد و پرسشهاي پيشرو
تمامي قوانین انساني (موضوعه) ،در معرض كوران نقايص
و ايرادات هستند و از آنجا كه اين قوانين تحت شرايط سياسي،
اند ،طبيعي است باگذر
اقتصادي و فرهنگي گوناگوني وضع شده
عنوان
زمان و تغيير اوضاع ،آنها هم نيازمند تغيير و تحولند .به
مثال قانون اساس����ي فرانس����ه از آغاز جمهوريت تاكنون  5بار
اصالح شده است .قانون اساسي شوروي سابق در سال 1917
هاي
( 7سال پس از انقالب اكتبر) به تصويب رسيد و در سال
 1977 ،1936و  1988م����ورد بازنگري و حك و اصالح قرار
گرفت .قانون اساس����ي ژاپن هم كه در س����ال  1889ميالدي
تصويب شده ،در سال  1946همين پروسه را از سرگذارنده است.
گونه كه پيشتر گفته شد ،قانون اساسي جمهوري اسالمي
همان
ايران در ش����رايطي بحراني و با تعجيل تدوين و تصويب شد.
سو
هاي شديد و گاه خونبار داخلي از يك
اختالفات و درگيري
هاي خارجي كه نمونه بارز آن را در
و عدم موازنه در سياست
توان جست – از سوي
ماجراي گروگانگيري سفارت آمريكا مي
ديگر  -موجب شد قانونگذاران مسائل بسياري را ناديده گرفته
توجه از كنار آنها بگذرند .اكنون کس����انی می پرسند پس
يا بي
از گذشت  39سال از قانون اساسي اول و  29سال از شوراي

بار ديگر عقالي قوم
بازنگري آيا وقت آن نرس����يده است يك
گرد هم آيند تا نقايص و ايرادات قانون اساسي را برطرف کنند
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
ها ،مطبوعات و
رابطه با حقوق بش����ر ،حقوق شهروندي ،اقليت
اهميت یا كم اهميت انگاشته شده و ضرورت بازنگري
زنان بي
كنند .از سوي ديگر نهاد شوراي نگهبان ،در
را به ماگوشزد مي
شرح وظایف و تفسير اختیارات و اقتدارات آن اختالفات فراواني
وجود داشته و دارد .برخی از صاحبنظران این نظریه را مکرر
ابراز کرده اند که اساس���� ًا رأی مردم نقشی در مشروعیت نظام
ها اين سئوال بنيادين به ذهن متبادر
ندارد .عالوه بر همه اين
شود كه چرا و بر چه اساسي نمايندگان مردم برای تدوين و
مي
تصويب قانون اساسي نباید از تمام صنوف و شاخه های علمی
و تخصصی و طبقات اجتماعی برگزيده شوند؟ آيا نمايندگاني از
هاي فكري نبايد مشارکت ورزند و
همه اقشار ،طبقات و گروه
اين مسئوليت خطير را بر عهده گيرند؟ آيا قانون اساسي برآيند

هاي يك ملت و همه طبقات و اقشار آن است
فكر و خواست
يا اقليتي از يك صنف؟ این پرسش ها شاید برای اقلیت های
متمرکز و متنفّذ دلنشین و خوشایند نباشد اما در آستانه چهلمین
سال انقالب یک ضرورت حتمی و یک پیشنهاد راهگشا برای
برون رفت از مشکالت پیش روست.
قانون اساسي و مسالۀ زنان
دیدگاه های دیگری هم وجود دارد  .از جمله موارد ديگر در
قانون اساسي موضوع زنان و حقوق و مطالبات آنهاست .شايد بتوان
ها بر اساس
ها و كارهاي انسان
گفت حتي در قانون اساسي نقش
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
توان به
جديد مورد بازنگري قرار گيرند .از جمله اين قوانين مي
اصل  115قانون 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! این تناقضی ساده و شاهدی بر مدعاست.
همچنين در مقدمه قانون اساسي و در بخش زن در قانون
خوانيم كه چون زنان تا كنون از نظام طاغوتي متحمل
اساسي مي
اند ،اكنون استيفاي حقوق آنان بيشتر
ظلم و س����تم بيشتري شده
خواه����د بود ...و وظيفه آنها وظيفه خطير و پر ارج مادري براي
هاي مكتبي است .اگر این امر به معنای محدود
پرورش انس����ان
هاي مكتبي تفسیر شود،
كردن كاركرد زنان به پرورش انس����ان
طبیعی است که در عمل ببینیم بر قوانين خاص ،قوانين عام و
سوي اين قوانين را
تو
قوانين جزايي و مدني نيز تأثیر نهاده و سم 
كند.
در مسیری متمایز از هدايت مي
خوانيم :مردم ايران از هر قوم
در اصل  19قانون اساسي مي
اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان
و قبيله
جاي واژه
و مانند اينها س����بب تمايز نخواهد بود .آيا بهتر نبود به
شد تا بر همگان معلوم شود
مانند اينها ،از كلمه جنسيت استفاده مي
كه زن يا مرد بودن هم سبب امتياز نيست؟ باز هم دیدگاه هایی
وجود دارد که معتقد است برخی از مواد قانون اساسي با يكديگر
اند .مث ً
ال در اصل  28قانون اساسي
و با قوانين مدني در تناقض
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است داشته باشد اما
اصل  1117قانون مدني ناقض همين اصل در مورد زنان است.
يا اصل  31قانون اساس����ي كه داشتن مسكن متناسب با نياز را
داند ،اما قوانين مدني حق انتخاب
حق هر فرد و خانواده ايراني مي
مسكن را در فرایندی دیگر قرار داده و در نهایت در معادلة خانواده
است .در زمینه زنان شاغل و
گویی چنین حقی را به مردان داده
در مقايسه آنها با مردان همتراز خود ،زنان فقط  49تا  90درصد
كنند و مسأله بيمه مستقل زنان
از  100درصد حقوق را دريافت مي
طور كامل حل نشده است .از سوي ديگر قانون مدني
هنوز هم به
حق درخواست طالق را منحصراً براي مرد تعيين كرده است و
تواند با تمسك به مفاد ماده  1133قانون مدني مبادرت
مرد مي
به طالق كند .همچنين در اصل  20قانون اساسي ،تساوي حقوق
زن و مرد فقط به يكسان بودن از لحاظ حمايت قانون ،آن هم
اي مشروط و مقيد تعبير شده است كه البته با توجه به
به شيوه
آنچه در سطور باال گفتيم به دور از واقعیت های موجود است و
هنگامی که وارد قوانین مدنی و کیفری و حقوق اجتماعی و ...
می شود ،برخی نابرابری ها پدید می آید .از این دیدگاه 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
ها و تناقضات موجود
ش����ود و كاستي
و مطالبات زنان مربوط مي
طلبد؛ اما شايد ذكر اين نكته خالي
در اين زمينه مجالي ديگر مي
نويس ،تصويب قانون
از فايده نباش����د كه در هنگام تدوين پيش
اساس����ي و تشكيل شوراي بازنگري ،فقط یک زن حضور داشت.
در مراحل چندگانه تاریخی ،در پیش����نهاد و پیش نویس ،بررسی
اي
و تأیید و تصویب و بازنگری نهایی قانون اساسی ،فقط عده
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  115قانون اساسي و عدم رعايت حقوق
جايي نبرد.
جمهوري اعتراض كرد ولي راه به
زنان در زمينه رياست
هاي سیاسی و فرهنگی
البته برخی از شخصیت ها ،احزاب و گروه
و حقوقی ،به این مساله اعتراض و به کمبودهای قانون اساسی
دليل عدم برابري
انتقاد کردند .برخی هم رفراندوم قانون اساسي را به
دليل رفتارهاي
زن و مرد تحريم كردند ،که طبع ًا صداي آنان به
اعتمادي مطلق نسبت به
نادرس����ت و پيشينه نامطمئن شان يا بي
آنان به گوش نرسيده و بقيه نيز به داليل مختلف در هياهوي
آن روزگاران گم شد.
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جمعیت هالل احمر
چشم به آیندهای روشن
دکتر علی اصغر پیوندی ،رئیس جمعیت هالل احمر
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دکتر علی اصغر پیوندی ،رئیس جمعیت هالل احمر درگفتگو با
اطالعات برنامه و راهبرد های این جمعیت و خدمات انجام شده در
طول چهار دهه پس از انقالب اسالمی را برشمرد.
ها برای ارائه
وی اعالم کرد :پس از انقالب اسالمی ،ظرفیت
های جمعیت در اقصی نقاط کشور توسعه
خدمات بیشتر شد و فعالیت
یافت .حاال کمتر کس���ی در جامعه است که با خدمات هالل احمر
بیگانه باشد ،زیرا این مجموعه امدادی و داوطلبانه همواره با صداقت
مقابل دیدگان مردم انجام وظیفه کرده است.
ای پربارتر
ای ُپرافتخار ،چشم به آینده
اکنون هالل احمر با گذشته
ای در هالل احمر تدوین و تصویب شده است
دارد .برنامه پنجساله
آور ،کاهش
که ترویج صلح و دوس���تی؛ کمک به ایجاد جامعه تاب
خطر و پاسخگویی موثر به حوادث و سوانح؛ کمک به تامین زندگی
سالم و ایمن و ترویج حفظ محیط زیست؛ ترویج و گسترش مشارکت
های بشردوستانه با تقویت نقش جوانان و داوطلبان
اجتماعی در فعالیت
های آن است .روزی که افتخار خدمت در هالل احمر را به
از اولویت
دست آوردم با مدیران هالل احمر بر سر اجرای این برنامه عهد کردم،
های خرد و کالن و خدمت
توانیم هدف
زیرا معتقدم با «برنامه» می
شایسته به مردم را تحقق ببخشیم.
پیوندی با بیان این که آموزش از موضوعاتی اس���ت که نگاه
ای به آن داریم ادامه داد :وظایف هالل احمر فقط در خدمات
وی���ژه
شود ،بلکه طبق اساسنامه هالل
امدادی و کمکهای اولیه خالصه نمی
آمادگی مقابله با حوادث و سوانح
ریزی و اقدام در جهت
احمر ،برنامه
ِ
و آموزش عمومی در این زمینه ،از دیگر وظایف هالل احمر است .در
های رایگان امداد و کمکهای
ایم در کنار آموزش
این زمینه ،توانسته
ش���ود ،از ظرفیت
اولیه که در ش���عب هالل احمر به مردم ارائه می
های مردم بهره ببریم و از
رسانه ملی هم برای بردن آموزش به خانه
های همگانی در
هر فرصت و برنامه پرمخاطبی برای ترویج آموزش
راستای آشنایی مردم با مخاطرات طبیعی و نحوه آمادگی و مقابله با
آور در مقابل حوادث
ای تاب
آنها استفاده کنیم .جامعه ایران باید جامعه
طبیعی شود و توان تحمل بزرگترین حوادث و ساختن دوباره جامعه را
های
پس از حادثه داشته باشد .این مهم وظیفه ما و البته همه دستگاه
ها هم از آموزش غافل
مسئول است .همچنین ،در مدارس و پادگان
آموزان
ایم و با همکاری آموزش و پرورش و نیروهای مسلح ،دانش
نبوده
امدادی
های همگانی خودامدادی و دگر
و سربازان را از فواید آموزش
ایم.
منتفع کرده
کوشیم
وی به حفظ پیوند مردم با هالل احمر اشاره کردوگفت :می
سازی ،اعتماد مردم به هالل احمر بیشتر از گذشته شود.
با رویکرد شفاف
ایم .به
های خوبی برداشتیم و نتیجه آن را هم دیده
در این زمینه ،قدم
عنوان مثال ،هالل احمر مقدار و نحوه مصرف کمکهای نقدی مردم
زدگان کرمانشاه را مفصل و با جزئیات اعالم کرد تا مردم شریف
به زلزله
ایران از نتیجه عمل انساندوستانه و خداپسندانه خود آگاه شوند.
کنیم مشکالت مردم را در برخی خدمات
عالوه بر این ،تالش می
ها برطرف کنیم که در این زمینه شخصا
هالل احمر نظیر داروخانه
ای هالل احمر در تهران حاضر و در گفتگوی
در داروخانه تک نسخه
یواسطه با بیماران از مشکالت آنان مطلع شدم.
ب
ای به ارتقای آمادگی کیفی و کمی عملیاتی
همچنین نگاه ویژه
هالل احمر جهت پاس���خگویی صحیح و موثر به حوادث و سوانح
داریم.
پیوندی فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب را فرصت
مناسبی برای مرور دستاوردها ،موفقیت ها و فعالیت های داوطلبانه
هالل احمر پس از پیروزی انقالب در حوزه های مختلف دانس���ت

وگفت :در گزارش زیر بخشی از این دستاوردها به طور خالصه ارائه
می شوند.
جمعیت هالل احمر ایران به عنوان نهادی غیرانتفاعی و بنابر
رسانی
ها حاضر شده و خدمات
وظایف ذاتی خود در زمان بروز بحران
کند .اقداماتی که هم جنبه بشردوستانه و خدمت رسانی دارند ،هم
می
جنبه حمایتی و معنوی .یکی از خدمات پررنگ جمعیت هالل احمر
توان
ت ساله جنگ تحمیلی است .به جرات می
ایران ،در دوران هش 
های نبرد ،قوت
گفت که حضور جمعیت هالل احمر ایران در جبهه
کرد .جمعیتی که در کنار
قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می
تمام���ی خدمات خود ،بیش از ۴۷۶نفر از نیروهایش در طول دوران
دفاع مقدس شهید شدند.
زلزله رودبار
لرزه ،اولین گروه امدادی به رودبار رسید.
سه ساعت بعد از زمین
شهر در تاریکی مطلق فرو رفته بود؛ با همان نگاه اول می شد فهمید
وقتی خورشید باال بیاید ،هزاران نفر از اهالی ،زنده نخواهند بود؛ زمین
لرزه 7/3ریشتری رودبار در ساعت ۰۰:۳۰بامداد ۳۱خرداد  ،۶۹وسعت
۶۰۰هزار کیلومترمربعی شمال ایران از آذربایجان شرقی گرفته تا تهران
را به لرزه درآورد و حدود ۴۰هزار کشته و ۶۰هزار مصدوم برجا گذاشت.
بیشتر خسارت ها مربوط به دو استان گیالن و زنجان بود .آمارهای
جمعیت هالل احمر نشان می دهد ۲۹هزار و  ۷۷۲نفر از اهالی گیالن
جان خود را از دست دادند۳۹ ،هزار  ۶۷۸نفر مصدوم شدند و ۱۰شهر
و ۱۸۷۱روستای استان هم آسیب دید .ویرانی ۳۵هزار خانه۱۷۰ ،مرکز
درمانی و ۳۸۴۷مرکز صنعتی و تجاری ،چهره استان را کامال دگرگون
کرده بود .زنجان هم تلفات باالیی داشت؛ ۹۷۴۰کشته۲۰ ،هزار و ۴۲۳
مصدوم۸۸۳ ،روستای آسیب دیده۱۴ ،هزار و  ۳۷۰واحد مسکونی ویران،
۵۴۲مرکز صنعتی و تجاری تخریب شده و ۱۶مرکز درمانی از بین رفته،
تمام آن چیزی بود که زمین لرزه برجا گذاشته بود.
نیروهای هالل احمر طی دو مرحله امدادرسانی به حدود ۵۰۰هزار
خانوار خدمات دادند؛ در مرحله نخس���ت که ۱۰روز زمان برد ،بیش
از ۱۳هزار امدادگر هالل احمر در قالب ۴۰۰تیم حضور داشتند و به
پاکسازی جاده ها برای تردد ،تخلیه مجروحان و دفن کردن اجساد،
وصل کردن شبکه موقت مخابراتی و ارتباطی ،مستقر شدن مراکز
درمانی ،ایجاد سرپناه برای بازماندگان و توزیع مواد غذایی ،زیستی و

* برنامه پنجسالهای در هالل احمر

تدوین و تصویب شده است که ترویج
صلح و دوستی؛ کمک به ایجاد جامعه

تابآور ،کاهش خطر و پاسخگویی موثر
به حوادث و سوانح؛ کمک به تأمین
زندگی سالم و ایمن و ترویج حفظ
محیط زیست؛ ترویج و گسترش

مشارکت اجتماعی در فعالیتهای
بشردوستانه با تقویت نقش

جوانان و داوطلبان از اولویتهای
آن است

پوش���اک پرداختند .در همان روزهای ابتدایی۳۵۰ ،دستگاه آمبوالنس
و دو فرون���د هلی کوپتر ،حدود ۲۲هزار مصدوم را به مراکز درمانی
منتقل کردند .نصب ۱۰۰هزار دس���تگاه چادر برای حدود ۵۰۰هزار
خانوار و توزیع ۵۸هزار و  ۷۵۰تن محموله غذایی ،وس���ایل زیستی
و لوازم پزشکی به مناطق زلزله زده ،مهمترین بخش های عملیاتی
نیروهای هالل احمر را شکل می داد .مردم ایران هم به پشتیبانی از
زلزله زده ها شتافته بودند؛ آمارهای جمعیت هالل احمر نشان می دهد
مجموع کمک های نقدی مردم و سازمان های خیریه داخلی حدود
1/2میلیارد تومان بود.
مرحله دوم عملیات امدادرسانی از ۱۰تیر تا ۳۰بهمن ۶۹به اجرا
درآمد .مشارکت در بازسازی یا احداث ۱۳۰هزار خانه و تهیه ۶۵۰۰واحد
پیش ساخته در مدت پنجماه از جمله مهم ترین اقدامات هالل احمر
بود .همچنین ۵۰مددکار اجتماعی به 6000کودک که والدین خود را
از دس���ت داده یا گم کرده بودند ،خدمات دادند .ارائه خدمات درمانی
رایگان ،پرداخت کمک هزینه زندگی ،تحصیلی و تحویل وس���ایل
زیستی ،مواد غذایی و پوشاک از جمله مهم ترین خدمات ارائه شده
به این کودکان بود.
فعالیت جوانان در قالب معاونت دانش�جویی و جوانان
سازمان جوانان
اقدامات پشتیبانی و تدارکات قبل از سفر در حج از جمله اقدامات
جمعیت هالل احمر طی این س���ال ها بوده اس���ت که از جمله در
سال  ۹۷اقدامات فوق شامل خرید ،آماده سازی تجهیزات و امکانات
های
ها و نیاز ،انجام هماهنگی
دارویی ،درمانی بر اساس دستورالعمل
های دارویی و تجهیزات بود که ۳۹۰قلم
الزم برای ارس���ال محموله
دارو و ۲۶۰قلم تجهیزات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی به سرزمین
وحی ارسال شد.
پیادهروی اربعین حسینی
سقوط نظام بعث عراق منجر شد تا بسیاری از شیعیان برای
زیارت عتبات عالیات راهی کش���ور عراق شوند .روندی که تا سال
الحرمین زیارت
۱۳۸۲ادامه داش���ت اما به دنبال انفجار مهیب در بین
عتبات مقدسه متوقف شد تا اینکه در سال ۸۴تفاهمنامه جامعی بین
ایران و عراق برای از سرگیری این مساله به امضا رسید.امسال سومین
ای
روی اربعین حسینی در وسعت ویژه
سال متوالی بود که مراسم پیاده
برگزار شد و با توجه به اینکه مسئولیت بهداشت و درمان و مراقبت از
های
ریزی
سالمت زائران به جمعیت هالل احمر سپرده شده بود برنامه
ای برای پوشش هر چه بهتر این مراسم صورت گرفت.
گسترده
سازمان داوطلبان و توجه به سالمندان
س���ازمان داوطلبان از سال ۱۳۹۱و به منظور هویت بخشی به
برنامه های سازمانی نسبت به توسعه و ملی کردن برخی از پروژه های
موفق که به صورت پراکنده در س���طح کشور انجام می شد ،اقدام
کرد از آنجا که سالمندی در کشور رو افزایش است و این گروه به
طلبند ،لذا
های خاص توجه متفاوتی را می
دلیل نیازمند بودن به مراقبت
توان از
نیازمند بیشترین خدمات حمایتی هستند و باید دید چگونه می
سالمندان حمایت مالی روانی و انسانی کرد و از نظر بهداشتی و درمانی،
توجه ویژه ای به آنها داشت؛ به همین منظور برنامه نیابت با مفهوم
«به نیابت فرزند نداشته سالمندان» در سازمان داوطلبان تبیین شد.
اجرای طرح نیابت از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر
کشورمان مورد استقبال و توجه ویژه فدراسیون بین المللی جمعیت های
ملی صلیب س���رخ و هالل احمر قرار گرفت و این طرح موفق به
کسب جایزه توسعه داوطلبان فدراسیون در سال ۲۰۱۳از میان بیش
از ۳۰طرح ارسال شده از ۲۳جمعیت ملی شد.

* مرکز آنست یا همان

«آموزش ،نگهداری سگهای تجسس»
در سال ۱۳۷۹راهاندازی شد

و سال ۱۳۸۲همزمان با زلزله بم

فعالیتش را با  ۷قالده سگ آغاز کرد
و توانست در اولین حضور جدی

و چشمگیر خود در زلزله بم  ۶۷نفر را
زنده نجات دهد ،کاری که هیچ یک
از کشورهای آمریکایی و اروپایی
حاضر در زلزله بم نتوانستند
انجام دهند

احمر ایران نسبت به جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ سایر کشورها
شده است.
سگهای زندهیاب ایرانی
های تجسس»
مرکز آنست یا همان «آموزش ،نگهداری سگ
اندازی شد و سال ۱۳۸۲همزمان با زلزله بم فعالیتش
در سال ۱۳۷۹راه
را با ۷قالده سگ آغاز کرد و توانست در اولین حضور جدی و چشمگیر
خ���ود در زلزله بم ۶۷نفر را زنده نجات دهد ،کاری که هیچ یک از
کشورهای آمریکایی و اروپایی حاضر در زلزله بم نتوانستند انجام دهند.
کرونی ،جری ،جیمی ،رکس���ی ،سنتو ،جو ،جکی ،پیتر و سزار اولین
یابی هستند که به همراه مربیانشان توانستند در زلزله بم
های زنده
سگ
۶۷زنده را از زیر آوار نجات دهند و اجساد بسیاری را هم از زیر آوار
یاب در
های زنده
پیدا کردند .به دلیل عملکرد چشمگیر مربیان و سگ
یاب ،مراسم قدردانی از جمعیت
های زنده
زلزله بم ،سازمان جهانی سگ
هالل احمر ایران در مقر این سازمان در اتریش برگزار کرد.
هایی است که سازمان جوانان جمعیت
طرح پیمان از جمله فعالیت
هالل احمر در چارچوب کمک به پیشگیری از اعتیاد از سال ۹۵آغاز
کرده و تا کنون سه دوره آن به صورت ملی برگزار شده است.
های سازمان
جامعه هدف این طرح اعضای ۵تا ۲۹سال در کانون
های اعضا ،امدادگران ،کارکنان جمعیت هالل احمر و
جوانان ،خانواده
های معین و پرخطر هستند.
نشین در استان
مردم مناطق حاشیه
برخی از عملیات های امدادی
جمعیت هالل احمر به منظور افزایش سرعت در پاسخگویی در
های
حوادث و امدادرسانی به آسیب دیدگان و مصدومان سوانح در سال
گذشته ،در تالش است برای تقویت و ارتقای سیستم های امداد و
نجات گام های موثری بردارد .به همین منظور از ابتدای سال ۹۱تا
۲۲دی ۹۷جمعیت هالل احمر خدمات مختلفی را به هموطنان ارائه
شود.
داده که به برخی از آنها اشاره می
در بازه زمانی یاد شده۲۶۹ ،هزار و ۱۸۰عملیات و خدمات امداد و

سال با انقالب
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طرح «نذر آب»
ای
پدیده خشکسالی۲۰ساله در سیستان و بلوچستان داستان تازه
نیست؛ کمبود بارش های آسمانی ،خشکشدن تاالب هامون ،قطع
آب رودخانه هیرمند ،خشکشدن جازموریان ،تبخیر بیش از حد نرمال
های آب زیر زمینی و گرمای زیاد از علل مواجهه
آب ،کاهش سفره
سیستان و بلوچستان با این پدیده بود.
احمر مبنی بر
منظور تعمیم رس���الت بنیادین جمعیت هالل
به
زدایی پس
تسکین آالم بشری و مساعدت در برنامه ملی محرومیت
از بازدید از مناطق محروم اس���تان سیستان و بلوچستان طرح جامع
رسانی به مناطق تحت تاثیر از خشکسالی از ۱۴مرداد رسما در
خدمات
اندازی کمپین نذر آب،
احمر قرار گرفت .راه
دستور کار جمعیت هالل
های غذایی مورد نیاز مردم درگیر با خشکسالی و
توزیع سبدها و بسته
ارائه خدمات سالمت محور از جمله مواردی است که در دستور کار
های جمعیت حاکی از آن بود که جمعیت کل سیستان
بود و بررسی
و بلوچستان ۲میلیون و ۷۷۲هزار و ۹۷۴تن است و در این میان ۷هزار
احمر و
و ۳۳۵روس���تا تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد .اقدامات هالل
سرخ در سیستان و بلوچستان ،قبل از اجرای طرح نذر آب شامل
صلیب
المللی
اجرای پروژه آبرسانی به ارزش ۲میلیون دالر توسط فدراسیون بین
احمر در روستاهای شهرستان زابل و زاهدان در
صلیب سرخ و هالل
سال ۸۱تا ۸۳بود و همچنین در سه سال اخیر از مجموع ۱۷۹فعالیت
کننده در پروژه،
و پروژه داوطلبی اجراشده ،تعداد ۲۰۱۳داوطلب شرکت
اند و
ور را تحت حمایت خود قرار داده
تعداد ۳۴هزار و  ۷۱۹نفر بهره
 372میلیون تومان در قالب کمکهای دارویی و درمانی به اس���تان
سیستان و بلوچستان تخصیص یافت .در ضمن ۳۳هزار سبد غذایی به
ارزش 330میلیون تومان در میان نیازمندان توزیع شده است.
زلزلهکرمانشاه
در شامگاه یکشنبه ۲۱آبان  96ساعت ۲۱:۴۸دقیقه کرمانشاه در
های ایران
ترین زلزله
مقیاس 7/3ریشتر لزرید و یکی از بزرگترین و وسیع
های ممکن اتفاق افتاد .لرزش زمین در تهران
در یکی از بدترین زمان
و بغداد هم احساس شد و این یعنی یک فاجعه به تمام معنا.
امداد هوایی جمعیت هالل احمر به خوبی توانست خود را اثبات
کند۱۰ .بالگرد با صدها سورتی پرواز در آن منطقه وسیع جغرافیایی
توانستند هم در جابجایی مصدومان و کاهش مرگ و میر موثر باشند
و هم اقالم امدادی را به روستاها و مناطق دوردست برسانند.
خدمات روانی و اجتماعی هالل احمر از همان یکی دو هفته
های َسحر
های امداد روانی در قالب گروه
بعد از زلزله شروع شد و تیم
های
ای را در مناطق مختلف به افراد و خانواده
توانستند خدمات گسترده
دیده ارائه دهند .این خدمات تا چند ماه بعد از زلزله هم ادامه
آسیب
داشت که در نوع خود منحصر به فرد بود.
کمک های مردمی به هالل احمر در زلزله کرمانشاه هم بی سابقه
بود و رکورد شکست .در حالی که در زلزله مشابه قبلی (ورزقان 5 ،سال
پیش) مردم ۲۲میلیارد تومان به هالل احمر کمک کرده بودند ،میزان
کمک های مردمی در زلزله کرمانشاه به ۶۷میلیارد تومان رسید و این
جدای از 20هزار تن اقالم فیزیکی (به ارزش تقریبی ۷۰میلیارد تومان)
بود که به شعب هالل احمر در سراسر کشور تحویل شد.
3قصه پرغصه مردم میانمار
بحران کشتار و آوارگی مسلمانان روهینگیایی ،داستان غم انگیزی
بود که روح و روان همه را آزرده کرده بود .یک فاجعه انس���انی در
احمر فارغ از دین و مذهب ،وظیفه داشت
حال رخ دادن بود و هالل
به کمک همنوعان خود بشتابد.
جمعیت هالل احمر به این منظور ،مقدمات الزم برای فراخوان
مردمی را آماده کرد و در این بین کمک بی نظیر و بی سابقه یک
میلیارد تومانی رهبر معظم انقالب هم ،هالل احمر را به ادامه کار
امیدوارتر از گذشته کرد .کمک های مردمی برای پناهجویان میانمار
جمع آوری شد و از مرز ۵میلیارد تومان گذشت که ناگهان زلزله مهیب
های کاری جمعیت هالل احمر را تغییر داد.
کرمانشاه اولویت
«سها» ستارهای بی بدیل در صنعت داروسازی
دیگر اقدام ارزشمند در این سال ها ،اقدام سازمان تدارکات پزشکی
های روز دنیا به داخل کشور برای
احمر با هدف انتقال فناوری
هالل
کردن تولید داروهای تخصصی و تأمین داروهای خاص در مواقع
بومی
ضروری بود که در این زمینه مبادرت به خرید سهام شرکت رشد آلمان
و ایجاد شرکت بازرگانی و دراگ استور «سها» کیش کرد.
باید خاطرنش���ان کرد که جمعیت هالل احمر حدود ۲میلیون
داوطلب در سازمان های جوانان ،داوطلبان و امداد و نجات ایجاد کرده
اس���ت که به زعم دبیرکل وقت فدراسیون بین المللی صلیب سرخ
و هالل احمر ،جمعیت هالل احمر ایران به اندازه تمامی کشورهای
ق���اره آفریقا نیروی داوطلب دارد که عالقمند به انجام فعالیت های
داوطلبانه هس���تند و این موضوع موجب متمایزشدن جمعیت هالل

نجات در ایران انجام شد و نزدیک به ۶میلیون نفر در سوانح مختلف
در سراسر ایران توسط جمعیت هالل احمر امدادرسانی شدند .همچنین
های جمعیت
در این مدت ۱۶۱هزار و  ۹۵۳مصدوم توسط آمبوالنس
هالل احمر به مراکز درمانی منتقل شده و یک میلیون و ۳۹۴هزار
و ۲۴۱مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند .همچنین ۲میلیون و
۲۴۶هزار و ۶۸۵نفر از آسیب دیدگانی که در راه مانده بودند ،اسکان
یافتند و ۳۱هزار و ۳۰۹عملیات نجات فنی در در سوانح مختلف در
سراسر ایران انجام شد.
کارگیری ۲۴بالگرد امدادی توان
جمعیت هالل احمر همچنین با به
عملیاتی خود را افزایش داده که در این مدت با ۱۹هزار و ۱۲۷سورتی
پرواز۲ ،هزار و ۴۰۰مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲هزار و
۱۳۰تن اقالم امدادی به مناطق حادثه دیده حمل شد .از سوی دیگر،
از ابتدای سال ۹۱تا ۲۲دی ۹۷و از مجموع یک هزار و ۳۵ماموریت
ارزیابی در زمین لرزه های ۴ریشتر و بیشتر ۸۹مورد ماموریت به عملیات
۵۵۳ ،هزار و ۴۰۸نفر امدادرسانی
امدادرسانی منجر شد .در این عملیات
ش���دند و ۴۳۷هزار و ۸۳۰نفر هم به صورت اضطراری اسکان داده
شدند.در سیل و آبگرفتگی هم ۴هزار و ۲۳۷ماموریت امدادرسانی در
سراسر ایران انجام شد و طی آن ۷۱۲هزار و ۷۷۲نفر امدادرسانی شده
و ۱۴۳هزار و ۷۴۹نفر اسکان اضطراری یافتند .همچنین در طی این
ها ،نجاتگران جمعیت هالل احمر ۹هزار و ۲۱۲ماموریت امداد و
سال
های کوهستانی و ارتفاعات ایران انجام دادند و ۳هزار
نجات در محیط
و ۵۳۰مصدوم را از ارتفاعات کوهستانی در سطح کشور به مراکز درمانی
منتقل کردند .اجرای بیش از 2400پروژه محرومیت زدایی در هر سال
هم بخش دیگری از فعالیت های این سازمان است.
خدمت به زائران حرم امن الهی
احمر در حج،
آغاز ارائه خدمات پزشکی و درمانی جمعیت هالل
به س���ال  ۱۳۴۵باز می گردد .زمانی که هیات درمانی جمعیت شیر
و خورش���ید سرخ ایران در مناسک حج در عرفات و منا با تاسیس
درمانگاه و بخش اورژانس وظایف درمانی خود را ارائه کرد .در همان
سال مجموعا  ۶۷۴۴بیمار به درمانگاه های جمعیت مراجعه کردند که
از این میزان  ۷۸درصد غیر ایرانی و  ۲۲درصد از حجاج ایرانی بودند.
این خدمات در س���ال های بعد در کنار تیم درمان وزارت بهداری
و پزش���ک کاروان اعزامی از س���وی سازمان حج و اوقاف به شکل
منسجم تر ادامه پیدا کرد .پس از پیروزی انقالب اسالمی و در سال
 ۶۰اما به دلیل جنگ و مشکالت ناشی از آن ،فعالیت های هالل
احمر در حج کمرنگ و به وزارت بهداشت سپرده شد تا اینکه در سال
 ۸۱به شکل رسمی و مفصل ،جمعیت هالل احمر با برپایی بیمارستان
و اعزام جراح ،متخصص بیهوش���ی و … ارائه خدمات درمانی به
زائران خانه خدا را عهده دار شد .بنابراین مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر در دوران پس از انقالب ،مدت  ۱۷س���ال است
منظور ارزیابی و پایش سالمت و حمایت از زندگی و سالمت
که به
زائران با همکاری سازمان حج و زیارت و سایر نهادها ،در برگزاری
آفرینی کرده است .آموزش زائران ،آموزش پزشکان و
ایمن حج نقش
عوامل اجرایی و اعزام تیم پیشرو راه اندازی مراکز و بیمارستان بخشی
از اقدامات این جمعیت برای زائران بوده است.
* گزارش از  :محمد داود بیگی
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هاي
اندك اندك  22بهمن  97نيز از راه رس���يد و جشن
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اينجا و آنجا در حال
برگزاري است .اما مراسم دهه فجر امسال از دو جنبه با سالهاي
اهميت بيشتري
پيش از آن متفاوت است و به همين خاطر از ّ
نيز برخوردار.
نخس���ت آنكه چهل سالگي و رسيدن به اين سن و سال
هاي منحصر به فردي است چون
براي يك انقالب واجد ويژگي
كنند .انقالب فرانسه ،انقالب
ها معمو ًال اينهمه عمر نمي
انقالب
مش���روطه خودمان ،انقالب اكتبر روسيه ،انقالب كوبا ...و حتي
هاي عربي كه عمرشان آفتاب تموز هم نبود .پس
اخيراً انقالب
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
تجربگي .اين يك وجه ماجراست اما وجه ديگر ماجرا
جواني و بي
كند ،اظهارات ناپخته
كه مراسم امسال را متفاوت و برجسته مي
اي است كه
دار و به ظاهر برجسته
سياستمداران اس���م و رسم
بديل
هاي بي
خود را سردمدار تحليل مسائل جهاني و تئوريسين
دانند و با كج فهمي و عجز
پرداز سياسي مي
ديپلماسي و نظريه
در شناخت انقالب و مردم ايران ،با مالحظه چند اعتراض و راه
پيمايي و شنيدن چند شعار مخالف م ّدعي پايان عمر انقالب شدند
اش را
و تبليغات وسيعي به راه انداختند كه انقالب چهل سالگي
بيند .و هرچه در چنته داشتند رو كردند تا اين سودا و خيال
نمي
خواستند سال نو
اي كه آنها مي
رنگ واقعيت بگيرد اما هم ژانويه
خواستند انقالب
را در تهران سپري كنند و هم  22بهمن كه نمي
به سال چهلم برسد ،گذشتند و جمهوري اسالمي همچنان هست
و در س���الگرد پيروزي در  22بهمن هم شاهد حضور گسترده
مردم خواهد بود.
ها بسنده كرد و يا از آن مغرور شد؟
اما آيا بايد به همين
البته اينكه مردم ما با وجود تمام معضالت و مشكالت همچنان
اند غرورآفرين است اما هرگز نبايد
پاي انقالب و نظام ايس���تاده
حاكميت و در متولّيان و مسئوالن غروري
اين احساس غرور در
ّ
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
تعارف در ميان بخش قابل توجهي
را مشغول كرده پاسخ داد .بي
ويژه جوانان اين دوره اين س���ؤال مطرح است كه
از مردم و به
مگر  40سالگي انقالب جشن هم دارد؟ اص ً
ال پدران ما براي چه
انقالب كردند؟ دستاورد اين انقالب براي ما چه بوده است؟ حال
ايم؟ چه به
كنيم كجا ايستاده
ما كه در اين سرزمين زندگي مي
اي در انتظارمان است؟
ايم و چه آينده
دست آورده
تعارف بايد گفت كه سؤاالتي از اين دست در ميان مردم
بي
هاي مخفي و مكتومي نيست .حتي برخي
ويژه جوانان پرسش
و به
پا را فراتر گذاشته و نهضتي را كه پدرانشان چهار دهه قبل صورت
زده كرد و
دادند ـ كه در وقت و هنگام خويش جهاني را بهت
هاي زمانه را به خاك ماليد ـ
پشت يكي از بزرگترين امپراتوري
برند .با اين تص ّور كه كشور در آن دوره
به نوعي زير سؤال مي
هاي رشد و پيشرفت بود .مردم تقريب ًا
رفته رفته در حال فتح قلّه
همه چيز داشتند .قيمت دارو ثابت بود ،گذرنامه ايراني اعتبار داشت،
خريديم و اينهمه مشكل وجود نداشت.
خواس���تيم مي
هرچه مي
كه شاه به خاطر فشار
مردم خوشي زير دلشان زده بود و همين
ظرفيت آنرا نداشتند
دموكرات
هاي آمريكا اندكي آزادي داد ،مردم ّ
و به خيابان آمدند! شوربختانه حتي نسل قديم و آنها كه خود
هاي آن آشنا بوده
اوضاع آن دوره را ديده و با مظالم و نابرابري
و با پوست و گوشت خود نيز ضرورت برانداختني آن بساط را
هاي
حس كرده بودند ،حال با مالحظه مشكالت و نقاط ضعف
مديريتي كه بروز كرده و مصائبي كه به وجود آمده و تنگناهاي
معيشتي كه همه به نوعي دچار آنيم ،چشم بر همه آن نقطه

ها بسته و تنها برخي نقاط به ظاهر مثبت راه پيش چشم
ضعف
گويند .به هر حال تاريخ
آورند و از روزهاي خوش گذشته مي
مي
كنيم و به همين خاطر
نشان داده كه ما بسي زود فراموش مي
ايم اما با اين همه آيا
بارها مرتكب تكرار اشتباهات تاريخي شده
بايد از اين سؤاالت در گذريم؟
حب
بي
ترديد بايد به همه اين س���ؤاالت پاسخ داد .بدون ّ
آنكه
جنگ و نزاع .بي
آنكه كسي را متهم كنيم .بي
و بغض بي
اي را خادم بناميم.
اي را خائن و عده
جامعه را دوقطبي كنيم .عده
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.
خواهيم به تحليل و نقل حكومت و شرايط روز بپردازيم
وقتي مي
بينيم و تمام آنچه را كه به دستاورد به
تنها نقاط ضعف را مي
گيريم و به عكس وقتي در مقام تائيد
آيد ناديده مي
حساب مي
عيب و نقص و باشكوه
گيريم .همه چيز را خوب و بي
قرار مي
آوريم .اين نگاه
ها را پيش چشم نمي
دهيم و ضعف
نش���ان مي
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 كام ً
ال حق داشتند كه بر شرايط
هاي اجتماعي
هايي كه در شبكه
موجود بشورند .به مديحه سرايي
شود و تبليغات پرحجم وابستگان
در وصف رژيم گذش���ته مي
نش���ين دربار كه آنقدر چپاول كردند كه هنوز كه
فراري و خارج
شود توجه نكنيم .اگر
خورند و تمام نمي
هنوز است در خارج مي
به دور از حب و بغض به شرايط قبل به ويژه شرايط دهه 50
يابيم كه مردم
اي بيندازيم .به خوبي در مي
كشور نگاه منصفانه
شود اكثريت قريب به اتفاق مردم
اند .مگر مي
هرگز اشتباه نكرده
دليل در برابر گلوله بايستند
اشتباه كنند يا تحريك شوند و يا بي
جهت و بنيه
شناخت و بي
و نظامي را سرنگون كنند؟ و مگر بي
افتند و از او
اين طور عاش���قانه به دنبال يك رهبر به راه مي
كنند؟ اين اتهام به مردم چهاردهه پيش و به نهضت
پيروي مي
بزرگي كه صورت دادند بسي ناجوانمردانه است .براي آنكه به
هايي از آنچه كه بر نسل قبل رفته است آشنا شويم الزم
گوشه
اند
هايي كه طرفداران و دوستان انقالب نوشته
نيس���ت به كتاب
مراجعه كنيم .تنها كافي است به كتبي كه خبرنگاران و محققان
طرف خارجي آن دوره و يا وابستگان و نزديكان درباره و حتي
بي
اند و خاطرات و اعترافات آنها دقت كنيم كه با
خودشان نوشته
كمي تيزبيني و دقت حتي در كنار آن همه دفاعي كه از خود
دهند به چه نكات ظريفي از اوضاع و
و شاه و رژيم صورت مي
اند
احوال آن زمانه ناخواسته اشاره كرده و چه اعتراضاتي داشته
و آنگاه دريابيم كه رژيم گذش���ته ديگر قابل ادامه نبود .بدون
اي بزنيم .توقع از نسل
هاي شعاري و كليشه
آنكه بخواهيم حرف
جوان امروز اين است كه آنها نه از طريق مطالب جويده جويده،
مهندسي شده كوتاه و غيرقابل استناد و اعتماد به دوران گذشته
تر و
نگاه كند و چيزي جز خير و نيكي نبيند بلكه اندكي دقيق
تر بدان بنگرد .آنقدر نمونه و مصداق درباره علل ايجابي
موشكافانه
اي
انقالب سال  57مردم وجود دارد كه ذكر و بيان حتي گوشه
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
مر ّوت 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
ها
بناميم هم اشتباه است .برهمين اساس در آغاز نهضت افراطي
اي كه در برخي
زده
هايي پيش آمد و بويژه نگاه چپ
و تندروي
افراد در آغاز انقالب وجود داشت بسترساز اقدامات و حركتهايي
توانيم در نقد آن سخن بگوييم و تجربه
شد كه حال براحتي مي
ترين اين جريانها و راديكالترين
زده
هم نشان داد كه برخي از چپ
اند و ضد
ها ،از فرط افراط به چه تفريطي دچار آمده
ش���خصيت

ترينشان كه طرفدار حداكثر تندروي و خشونت بودند حال
آمريكايي
اند و به اردوگاه غرب آويزانند.
چگونه به پهلوي راس���ت غلطيده
در اينكه در ابتداي انقالب افراطها و تندرويهايي متأثر از همين
ايم هيچ شكي نيست .حتي در قضاوتهايمان نسبت
فضا را داشته
به آدمها .همه اينها محصول همان نگاه صفروصدي است اما
افتاد بحث
گذشته از اين بحث كه انقالب اسالمي بايد اتفاق مي
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
تر.
تر و غيرمنصفانه
تر و احساساتي
مراتب تندتر و افراطي
روشني
جوان امروز مشكالتي را كه در اطرافش وجود دارد به
بيند .مش���كالتي كه قابل انكار نيستند .سوءمديريتها را نيز
مي
خواريها ،فسادها را هم به
جلوي چشم دارد .خبر اختالسها ،رانت
هاي اجتماعي و ارتباطي در همان لحظه و
يمن گسترش شبكه
ويژه نابسامانيهاي اقتصادي ،تورم
خواند .به
شنود و مي
دقيقه مي
هاي عجيب و غريب طبقاتي را هم با پوس���ت
و گراني ،فاصله
كند و با مالحظه هم اين ضعفها و
و گوش���ت خود لمس مي
رسد كه اين انقالب پس از گذر از
ها به اين نتيجه مي
كاستي
چهار دهه چه دستاوردي داشته و ما را به كجا رسانده كه رژيم
توانست برساند؟
گذشته نمي
آنچه كه امروز به جد مغفول افتاده دادن پاس���خ درست و
كننده به همين سؤاالت روشن است.
قانع
توان در شرايط فعلي
ش���ايد نخس���ت گمان كنيم كه نمي
اي به اين س���ؤاالت داد ،اما اين تصور
كننده
چندان پاس���خ قانع
ها دست انقالب به هيچوجه
اشتباه است .بدن ترديد در اين حوزه
كنيم
توانيم و يا چنين تصور مي
خالي نيس���ت .ش���ايد اگر نمي
ايم .روشي كه هم در
دليلش اين اس���ت كه راه را درست نرفته
ايم
نقد گذشته و هم در دفاع از حال در طول اين سالها داشته
دليل
اي نبوده است و بي
كننده
روشي علمي ،دقيق ،درست و قانع
ايم كه يك موافق و مخالف را در كنار هم بنشانيم
واهمه داشته
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
هايي صورت
نمايي
چون انتخابات براي كوبيدن يكديگر چنان سياه
گ قدرت
اند .جن 
ان���د كه روي ضد انقالب را س���فيد كرده
داده
طلبي
شناسنامه ،تحت عنوان جريان اصولگرايي و اصالح
احزاب بي
برافكن بوده كه بيشترين زمينه نفوذ براي
چنان بيرحمانه و بنيان
دش���من فراهم آمده اس���ت .تنها همين جنگ هم نبوده است.
خواران،
جنگ صاحب���ان قدرت و منفعت ،جنگ دالالن و رانت
جنگ رياكاران و نان به نرخ روزخوران ،جنگ ظاهراً اصالحانه و
طلبان���ه و  ...در همه اين جنگهاي دروني و داخلي آنچه
عافيت
كه مغفول و مظلوم افتاده انقالب و اهداف آن بوده است اما در
هاي تيز بر ت���ن خيل نظام خورده و
تم���ام اين دعواها ،تركه
خورد .و اين جنگ قدرت و ثروت بيشترين فضا و فرصت را
مي
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
دار ،سردمداران
هاي مسأله
هاي معاند ،شخصيت
مطبوعات ،رسانه
سازان ليبراليسم و مسائلي از اين تعبير از طرفي و
بيگانه و زمينه
خواه خواندن سپاه و بسيج و  ...از
انحصارطلب و اقتدارگرا و زياده
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
ها و
ها و انتخابي
برخاس���ته از جمهوريت نظام و دوگانه انتصابي
خواس���ته يا ناخواس���ته ايجاد انفكاك خطرناك بين جمهوري
توان دو پاره جمهوري
اسالمي كه انگار جمهوري اسالمي را مي
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اي
و اسالمي ناميد ،خطر اصلي بروز كرد و آن دزدان سرگردنه
هاي هر دو
بودند كه در سايه اين غفلت و با استفاده از ظرفيت
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.
طلباني
به حاشيه رفتند .نيروهاي اصيل انقالب و برآمدن فرصت
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
ايد
خوبي بوده و جز خير و نيكي نداشته است و شما چه داشته
ايد؟ اگر دزديهاي آن دوره و زمانه
و چ���ه ارمغاني برايمان آورده
ي���ك ميليون دالر و دو ميليون تومان و ده ميليون تومان بوده
آنكه كمي انديشه كنيم كه
حاال كه به هزار ميليارد رسيده  ...بي
اي كه وجود داشت مردم عادي يكي
از صدها و هزاران مفسده
فهميدند و حاال آنقدر گردش آزادانه اطالعات وجود
را ه���م نمي
آنكه كمي انصاف به خرج بدهيم
كنند .بي
دارد كه ده را صد مي
و به آمار نگاهي بيندازيم كه  47درصد جمعيت باسواد كشور به
 88درصد رسيده ،حدود  1500مدرسه سال  57رسيده است به
 13هزار مدرس���ه ،تعداد دانشجويان و تعداد دانشگاههاي كشور
چندين برابر رش���د داش���ته 14 ،هزار پزشك قبل حاال رسيده
هاي پزشكي از 7
اس���ت به  40هزار پزش���ك و تعداد دانشكده
دانشكده رسيده است به  40دانشگاه مستقل علوم پزشكي ،كل
راههاي كش���ور  49هزار كيلومتر بوده و تنها  50كيلومتر آن
آزادراه بود و حال  140هزار كيلومتر راه ساخته شده كه حدود
 1700كيلومتر آن بزرگراه اس���ت .از هر هزار كودك  110بچه
مردند و حاال از اين ميزان به ده كودك رس���يده .مرگ و
مي
مير كودكان زير  5س���ال  174كودك بوده و حال  35كودك
اس���ت و از هر صد هزار م���ادر  245مادر هنگام زايمان فوت
كردند و حاال اين ميزان ش���ده اس���ت  20مادر و اميد به
مي
زندگي كه در زمان قبل  56س���ال بوده حاال به متوس���ط 75
س���ال رسيده اس���ت .قب ً
ال  4300روستا برق داشتند و حاال 99
درصد روس���تاها يعني حدود  53هزار 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  14ميليون خانوار ،زماني كلي
پيني ،بنگالدش���ي و هندي داشتيم و حاال از 17
پزشك فيلي
آيند و كام ً
ال خودكفا
كش���ور جهان براي معالجه به ايران مي
ايم .سيصد روس���تاي داراي تلفن كجا و  49هزار روستا
ش���ده
كجا 200 ،كيلومتر راه آسفالته روستايي حاال شده است  73هزار
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
ترين
رحمانه
ميان بحرانهاي نفس���گيري شد تحميل جنگ و بي
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
شوند و يا در
كمي نيس���تند اما علت آنكه به راستي ديده نمي
آيند به
مقايسه با گذشته توسط نسل جديد چندان به چشم نمي
دليل غفلتهايي بوده است كه در رابطه با تدوين يك استراتژي
خواهانه در ح���وزه اقتصاد از طرفي جدي
مش���خص و عدالت
گرفتن توجه به س���رمايه اجتماعي از طرف ديگر مرتكب آن
ايم .بحث درباره انقالب و دس���تاوردهاي آن و حتي نقد
ش���ده
رژيم گذشته بايد از يك نگاه منصفانه ،دقيق و علمي و بدون
گيري و يا جانبداري صفر تا صدي صورت
زني و يا موضع
اتهام
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
داند .ما بايد با
جمهوري اس�ل�امي را مس���ئول وضع موجود مي
زباني كه قانعش كند با او سخن بگوئيم .حال زمان آن رسيده
است كه به نقد روند انقالب بپردازيم .نترسيم از اينكه بگوئيم
ايم و در كجاها بايد به
در چه مقاطعي چه اش���تباهاتي داش���ته
هاي
اصالح مسير بپردازيم .جوان امروز در سايه گسترش شبكه
هاي مدني با جوان رژيم گذشته كه در سايه
اجتماعي و آزادي
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
ش���ود حتي ممكن است
و يا با برچس���ب و تحميل قانع نمي
لجبازي كند و از در مخالفت درآيد .اما هوشيار است .كشورش
را دوس���ت دارد اصو ًال به فكر براندازي نيس���ت ،اما از شرايط
تر و
امروز ناراحت اس���ت و به حق انتظار دارد كه آينده روشن
خواهد در سرنوشت خويش نقش
بهتري را پيش چشم ببيند .مي
داش���ته باش���د .بهتر زندگي كند .كمتر دروغ بشنود و كمتر ريا
ببيند .او دوستدار عدالتي است كه با وجود اين اختالف طبقاتي
كند،
چش���مگير كه هر روز هم مرزهاي وس���يعتري را فتح مي
كام ً
ال به حاش���يه رفته است .او خسته از شعار ،خسته از وعده،

تفاوتي و يا كم توجهي به
خس���ته از بالتكليفي ،خس���ته از بي
تفاوتي
سرنوشت خويش و آينده كشور ،خسته از خستگي يا بي
هاي غي���رالزم مقامات و
هاي فرعي و مش���غله
و ي���ا دغدغه
هاي اين نس���ل و مردمانش،
هاي متمايز از اولويت
بندي
اولويت
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
خواهند و اكثريت اين مردمان هرگونه اصالحي را
نظام را نمي
كنند و اين فرصت بس���يار
در زير چتر اين نظام جس���تجو مي
خوبي است .نبايد از اين فرصت سوءاستفاده كرد .نبايد به راحتي
غره شد و به دنبال
از آن گذش���ت و نيز نبايد نس���بت به آن ّ
اصالح مس���ير نرفت .حال در چهلمين سالگرد انقالب بهترين
زمان اس���ت كه به نقد خود بپردازيم .ضرورت اصالحات را در
اي ادراك كنيم .براي آنكه ظرفيت انقالب كاس���تي
هر زمينه
ترديد به مدد هم دلدادگان و دلسوزان از هر طيف و
نگيرد بي
اي گذشته است.
جناحي نيازمنديم .زمان دعواهاي جناحي و قبيله
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
دهد و وحدت كلمه ،جذب حداكثري و دفع
انقالب را شكل مي
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
كنند.
هاي انقالب را نمايندگي مي
جمله اصولي است كه ارزش
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.
يابي انقالب بزرگ ملت ايران به تمام اهداف
به اميد دست
هاي پاك و مقدس و مردمي آن و تحقق نمونه
متعالي و ارزش
مترقي مردمساالري ديني.
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جمهوری اس�ل�امی ایران در  4دهه اخیر با نگاه ویژه به
امنیت غذایی جامعه ،برنامه گس���ترده ای برای توس���عه فعالیت
های کشاورزی و دامپروری داشته و آمارها نشاندهنده رشد قابل
مالحظه تولیدات این بخش و افزایش سهم کشاورزی در تولید
ناخالص داخلی است.
در  4دهه گذشته ،ارﺗﻘﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
و ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺸﻮر و استقالل و
کاهش وابستگی به واردات با اتکای به تولیدات داخلی از طریق
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ،اس���تعدادها و ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ
اولویت های نظام در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ.
شاخص های کالن
بر خالف ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎيی که بخش کشاورزی تا قبل از پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی به آنها مبتال بوده ،نظیر ساختار سنتی،
محرومیت و عدم توس���عه مناطق روس���تایی و همچنین بروز
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻫﺎی متناوب و کاهش فزاینده منابع آب در  40س���ال
گذش���ته ،ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶﻛﺸﺎورزي در فاصله سال های 1356
ت���ا  1397از  26ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  122ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و برخورداری از حمایت و توس���عه همه جانبه در
بخش کشاورزی است.
در ای���ن م���دت ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﻲ( )GDPﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ از  5/8درﺻﺪﺑﻪ
 10درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﻛﺴﺐ و
ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي در ارزش اﻓﺰوده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ
از  32/5درﺻﺪ اس���ت ﻛﻪ حکایت از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دارد.
به رغم نوسانات اقتصادی کشور ،بخش کشاورزی به عنوان
یک بخش با ثبات از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی
از سال ها رشد اقتصادی کشور به واسطه رشد بخش کشاورزی
بوده است .نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت جاری در
سال 1356بالغ بر  4درصد بوده و این نرخ در سال  1397تداوم
داشته و با اندکی افزایش به  4/1درصد رسیده است.
شاخص های سرانه تولید
در این مدت اگرچه جمعیت کش���ور با  132درﺻﺪ رشد از
ﺣﺪود  35ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  81ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ بالغ شده است،
لیکن تولیدات کش���اورزی با رشد  368درصدی از رشد جمعیت
پیشی گرفته است .به این ترتیب ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصوالت کشاورزی
هم ﺑﺎ رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل  103درﺻﺪ از حدود  740ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 1500
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ،دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ با  290درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از 102
کیلوگرم به  296کیلوگرم ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ با  86درﺻﺪ

اﻓﺰاﻳﺶ از  557کیلوگ���رم به  1035کیلوگرم ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﺑﺰي با  1300درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از یک کیلوگرم به  14کیلوگرم و
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﻴﻮر با  94درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از  95کیلوگرم
به  184کیلوگرم در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ رسیده اﺳﺖ.
روند افزايش توليد موجب ش���ده اس���ت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻛﺸـﻮر و خودکفایی در محصوالتی چون گندم،
شکر ،مرغ ،تخم مرغ لبنیات (به ویژه پنیر) و بهبود چشمگیر ضریب
خوداتکایی در سایر محصوالت ،به واسطه ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﻲ ،رشد
به کارگیری ﻓﻨﺎوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ارزش اﻓﺰوده
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ  239درﺻﺪ رﺷﺪ از  33ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺑﻪ  111ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻـﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ محصوالت
کشاورزی از ﺣﺪود  13دﻻر در ﺳﺎل  1356ﺑﻪ  71دﻻر در اﺑﺘﺪاي
ﺳﺎل 1397برس���د؛ به عبارت دیگر ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ بیش از  10برابر شده و از 443
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ  5504ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رسیده است.
تولید در زیر بخش های کشاورزی
از س���ال  1356تا  1397ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﺷﺪي
حدود  515درﺻﺪ از  3/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  22ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ،تولیدات
زراعی با رشد حدود  320درصدی از  20میلیون تن به  84میلیون
تن ،محصوالت دام و طیور با رشد  330درصدي از  3/5میلیون
تن به  15میلیون تن و تولیدات شیالت و آبزیان با رشد 2100
درصدي از  50هزار تن به بیش از  1/1میلیون تن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.در چند سال گذشته برای اولین بار طرح پرورش ماهی در
قفس های تعبیه ش���ده در آب دریاها اجرا شده و با این روش
بیش از  30هزار تن ماهی تاکنون تولید شده است.
به دلیل محدودیت منابع ،به ویژه محدودیت منابع آب که
حکایت از کاهش بیش از  70درصدی س���رانه آب تجدید پذیر
در نیم قرن گذش���ته دارد ،رشد بخش کشاورزی را در  40سال
گذشته باید عمدتا مرهون تدابیر مدیریتی در ارتقای بهره وری،
به ويژه بهره وری آب کشاورزی كه اكنون به بیش از  42درصد
رسیده و به ازای هر متر مکعب آب  1220گرم محصول توليد
مي شود ،توسعه امور زیر بنایی ،استفاده از دانش و فنآوری نوین
و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه دانست؛ چنانکه به رغم
کاهش بارش و منابع آب ،مجموعه تدابير موجب رشد چشمگیر
تولیدات كشاورزي شده است.
تولید گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کش���اورزی
بیش از  3برابر شده و از  4میلیون تن در سال  1356به حدود
 13/5میلیون تن در س���ال 1397رس���یده  ،در حالی که سطح
زیر کش���ت این محصول در اين مدت فقط یک میلیون هکتار
افزایش یافته است.
در نتیجه افزایش تولید نیش���کر از  680هزار تن به بیش
از  7/5میلی���ون تن و افزایش تولید چغندر قند از  4میلیون تن
به بیش از  8میلیون تن ،تولید قند و ش���کر از  630هزار تن
به بیش از  2میلیون تن رس���یده و کشور در آستانه خوداتکایی
قرار گرفته است.
همچنین با توسعه صنایع روغن کشی و فنآوری های کشت
تولید دانه های روغن با رش����د بيش از  2100درصدی از  26تن
به  580هزار تن رسیده است.
با فراهم کردن زیر ساخت های صنعتی مورد نیاز و فرصت
س���رمایه گذاری ،اشتغال و کسب و کار ،تولید گوشت مرغ هم
رشد  1330درصدي را تجربه كرده و از 163هزار تن به بیش از
 2/3میلیون تن و تولید تخم مرغ با رشد  320درصدی از 215
هزار تن  903هزار تن رسیده است.
منابع طبیعی و آبخیزداری
اجرای عملیات آبخیزداری از  500هزار هکتار به  27میلیون
هکتار و جنگل کاری جنگل های شمال کشور از  29هزار هکتار
به  480هزار هکتار رسیده است .در همین مدت  390هزار هکتار
از جنگل های خارج از شمال هم احیا شده است.
از سوی دیگر ،مرتعداری از  170هزار هکتار به بیش از 6/5
میلیون هکتار رسیده و در همین مدت و بیش از  3میلیون هکتار
از مراتع اصالح ش���ده اند.در همین حال ،توسعه زراعت چوب از
فعالیت هایی است که بعد از انقالب آغاز شده و در سال 1397
زراعت این محصول به  266هزار هکتار بالغ شده است.
امور زیر بنایی
سامانه های نوین آبیاری به عنوان یکی از زیرساخت های

تغییر در تولید محصوالت زراعی و باغی
در  4دهه گذشته
سال 1397
سال 1356
محصول
میلیونتن
میلیونتن
13/6
4
گندم
3/2
1/1
جو
3/1
0/7
شلتوک
0/9
0
ذرت دانه ای
0/7
0/2
حبوبات
8/1
4
چغندر
7/7
0/6
نیشکر
0/6
0/02
دانه های روغنی
5
0/9
سیب زمینی
2/2
0/1
پیاز
6
0/8
گوجه فرنگی
4/3
0/7
سبزیها
3/7
2
هندوانه
1/7
0/8
خربزه
3/7
0/7
خیار
6/4
1/7
یونجه
0/8
0/3
گوشت قرمز
10
2
شیر خام
2/3
0/1
گوشت مرغ
0/9
0/2
تخم مرغ
3/4
0/7
سیب درختی
5/3
0/5
مرکبات
1/2
0/3
خرما
0/18
0/02
پسته
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افزایش بهره وری آب در زراعت مورد حمایت بوده و از این رو
از اراضی تحت سامانه ها از حدود  37هزار هکتار در سال 1356
به بیش از  2میلیون هکتار در سال  1397افزایش یافته است.
زهکشی زیر زمینی هم برای اولین بار به مساحت  390هزار هکتار
بعد از انقالب اسالمی در کشور انجام گرفته است.
سطح کل اراضی تحت عملیات شبکه های فرعی زهکشی
و آبی���اری از  140ه���زار هکتار به بیش از  1/1میلیون هکتار و
تجهیز و نوس���ازی اراضی شالیزاری از  120هزار هکتار به 1/6
میلیون هکتار افزایش یافته است.
در سال های بعد از انقالب بالغ بر  28هزار کیلومتر از قنوات
هم احیا یا مرمت شده است.در عین حال گلخانه ها به عنوان یکی
از تاسیس���ات زیر بنایی تولید و بهره وری در کشاورزی از 500
هکتار به  14/5هزار هکتار رسیده و تولید محصوالت گلخانه ای
در گلخانه ها به بیش از  2میلیون تن شامل انواع محصوالت
سبزی و صیفی ،گیاهان دارویی و میوه بالغ شده است.
تعاونی های روستایی
از سوی دیگر ،تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی و تعاونی
تولید روستایی نقش بی بدیلی در تكميل زنجیره توليد و همچنين
ارتقا ،پایداری و مدیریت تولید و عرضه ایفا می کنند .اکنون
 414تشکل فعال مرتبط با بخش کشاورزی 443 ،نظام صنفی
کارهای کش���اورزی و  66اتحادیه شرکت تعاونی تولید روستایی
فعال هستند؛ در حالی که اساسا در سال  1356به جز معدودی
شرکت های تعاونی تولید روستایی هیچ یک از این تشکل ها
وجود خارجی نداشته اند.
خدمات دامپزشکی
از جمله خدمات زیر بنایی دولت ها بعد از انقالب اسالمی
ایران ارائه خدمات پیشگیری و درمانی دام و طیور به ویژه از طریق
بخش خصوصی بوده است .از سال  56تا  97تعداد داروخانه های
داروهای دامی از  82واحد به  1800واحد ،تعداد آزمایشگاه ها از
یک واحد به  280واحد ،واحدهای درمانی از  110به  2500واحد
افزایشی یافته است .همچنین در  4دهه گذشته بیش از 1100
مرکز مایه کوبی توسط بخش خصوصی دایر شده است.
در همین مدت با توس���عه کارخانه های تولید دارو و مواد
بیولوژیک دامپزشکی از  12به  178واحد تولیدی ،خوداتکایی در
داروهای دامپزشکی از  5درصد به  95درصد ارتقا یافته است.
خدمات گیاه پزشکی و حفظ نباتات
با استفاده از فنآوری های نوین در  ۴دهه اخیر عملیات مبارزه
با آفات عمومی و همگانی  265درصد رشد کرده و از حدود550
هزار هکتار به حدود  2میلیون هکتار رسیده است.
مب���ارزه با بیمارهای گیاهی از  460هزار هکتار به نزدیک
 2میلی���ون هکتار و مبارزه با علف های هرز هم در بیش از 5
میلیون هکتار انجام شده است،در صورتی که در سال  1356فقط
در سطح  260هزار هکتار به اجرا درآمده بود.
کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی آفات به عنوان یک روش
س���ازگار با محیط زیست در سال های بعد انقالب توسعه یافته
است ،به طوری که در سال  1397مدیریت آفات حدود  890هزار
هکتار اراضی کشاورزی به این شیوه انجام شده است.
توسعه و نوسازی مکانیزاسیون
ﻧﻘﺶﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ه���ا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ
ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ
اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎر دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﺣـﺪود  500ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺗﺮاﻛﺘﻮر،
ﺑﻴﺶ از  1500دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ،ﺑﻴﺶ از  45ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
اﻧﻮاع ﻛﺎرﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﻼت و ﺑﻴﺶ از  44ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﻮاع
ﺳـﻤﭙﺎش در ﺑﺨـﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ هم از  64دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  1356ﺑﻪ  17334دﺳﺘﮕﺎه در
ﺳﺎل  1397رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
همچنین اﻧﻮاع ﺗﺮاﻛﺘﻮر از  68451دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ  555133دﺳﺘﮕﺎه
در ﻫﻤﻴﻦ دوره رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎءﻛﺎر
و ﻛﻤﺒـﺎﻳﻦ ﺑـﺮﻧﺞ در ﺳـﺎل  1356وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7220
و  7878دﺳﺘﮕﺎه از این ماش���ین آالت وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن
ﻛﺸﺎورزي ﺷﺪه اﻧﺪ .ع�ل�اوه ب���ر این ﺣﺪود  18ﻫﺰار اﻧـﻮاع ﺧـﺎك
ورز و  44895دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻤﭙﺎش ﺗﺮاﻛﺘﻮري ﻃﻲﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ وارد
ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
صنایع تبدیلی و غذایی
در همین حال باید 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 ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ از  3/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ

ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺧـﺎم در ﺳـﺎل  1356ﺑـﻪ ﺑﻴﺶ از  47ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ
ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺳﺎل 1397
ﺑﻪ  20ﻫﺰار واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد و ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر هم ﺑـﻪ 1830
واﺣﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  4500ﻫﺰارﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ دام و ﻃﻴﻮر
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي دام از  4واﺣﺪ در ﺳﺎل  1356ﺑﻪ  75واﺣﺪ و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻴﻮر از  3واﺣﺪ ﺑﻪ  273واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ یافته است.
بیمه کشاورزی
به منظور مدیریت مخاطرات ناشی از عوامل خارج از اراده
بهره ب���رداران و اطمینان از درآمد آنان ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب

اﺳـﻼﻣﻲ اﺑﺘـﺪا در ﺳـﺎل  1358ﺻـﻨﺪوق ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪﮔﺎن
ایجاد شد و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل  ،1363ﺻـﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
ﻛﺸﺎورزي تاس���یس شده و ارائه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ.
چنانکه اکنون ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  5/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ زراﻋﻲ و
 419ﻫﺰار از اراﺿﻲ ﺑﺎﻏﻲ زیر ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار داشته و
ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  3619ﻫـﺰار رأس دام ،ﺑﻴﺶ از  693ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ طیور،
ﺑـﻴﺶ از  3143ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل
 1397بیمه ش���ده اند .همچنین در ﺳـﺎل  1396ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 1257
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن زﻳﺮﺑﺨﺶ مختلف کشاورزی در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺶ از  875ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه اﺳﺖ.
توسعه و عمران روستایی
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  1356ﺗﺎ  1379و از ﺳﺎل 1380ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻛﻪ وزارت ﺟﻬﺎدﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺎ وزارت ﻛﺸـﺎورزي ادﻏـﺎم 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 رﻓـﻊ ﻓﻘـﺮو ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ
که از آرمان های انقالب اسالمی بوده ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .
در عین حال روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي ﺑﺮق ﻛﻪ در ﺳﺎل  1356ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  1/6درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ح���دود  3درﺻﺪ و روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي راه ﺷﻮﺳﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ از 16
درﺻﺪ ﺑﻪ  76درﺻﺪ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺖ .همچنی���ن با اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي
ﺑﻬﺴﺎزي ﺳـﻪ درﺻـﺪ از روﺳـﺘﺎﻫﺎ ت���ا ﺳـﺎل  1380از مزایای این
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 ﺑـﺮق ﺑـﻪ  99درﺻﺪ و
روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ب���ه  76درﺻﺪ و روﺳﺘﺎﻫﺎي
داراي راه ﺷﻮﺳﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖﺑﻪ  91درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
امور عشایری
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ به جامعه عشایری،ساخت راه
از  470ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  1356ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  5000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل
 1397اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اکنون ﻛﻞ راه ﻫﺎي ساخته ﺷﺪه ﻋﺸﺎﻳﺮي
در ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاري دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.
در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ برای اولین بار در کش���ور ﺑﻴﺶ از 970
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ و  13400ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ایجاد شده است.
توسعه زیرساخت ها برای رشد تولید
در نگاهی آینده نگر و به منظور تداوم رشد تولید ،به ویژه با
اتکای به شیوه های بهره ور 3 ،پروژه عظیم زیربنایی کشاورزی
های آبیاری و زهکشی و تجهیز نوسازی
در زمینه توسعه شبکه
اراضی کش���ور در وسعتی بالغ بر  823هزار هکتار از اراضی در
حال اجر است که در تاریخ کشاورزی بی سابقه بوده و تدریج ًا با
اتمام آنها ،ظرفیت تولید از طریق بهره وری و اشتغال در بخش
کشاورزی به طور قابل توجهی افزوده خواهد شد.
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آب و برق
در گذر  4دهه
از توسعه

سال با انقالب

چهارشنبه  17بهمن 1397
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جمهوری اسالمی ایران در سال های پس از پیروزی انقالب به
یکی از قدرتمند ترین کشورهای منطقه در تولید انرژی الکتریکی تبدیل
ش����ده و با اتکا به برنامه های مهندسی بهره وری آب ،به بهداشت و
سالمت عمومی و همچنین استفاده از ظرفیت های آبی در تولید برق
کمک شایانی کرده است.
بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در چهار دهه اخیر
های مختلف ،نقش
های خود در زمینه
توانس����ته است با توسعه طرح
مهمی را در افزایش رضایتمندی و آسایش مردم و همچنین توسعه
و آبادانی کشور ایفا کند.
های
های این صنعت در زمینه ساخت نیروگاه
نگاهی به فعالیت
دهد در حالی که جمعیت کشور نسبت به ابتدای
مختلف نش����ان می
انقالب حدود  2/2برابر شده است ،ولی با این وجود ظرفیت نصب شده
نیروگاه����ی  11/4براب����ر افزایش یافته و به بیش از  80هزار مگاوات
رسیده است.
توسعه ظرفیت نیروگاهی ایران
های کش����ور در ابتدای پیروزی انقالب
ظرفیت منصوبه نیروگاه
اسالمی حدود هفت هزار مگاوات بوده که این رقم در ابتدای دولت
ی 97به  80هزار و
یازدهم به  68هزار و  941مگاوات و تا انتهای د 
 229مگاوات رسیده است.
براین اس����اس طی مدت فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 11
های کشور اضافه شده و
هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاه
حداقل  65درصد تجهیزات مورد اس����تفاده در این بخش هم ساخت
داخل بوده است.
اکنون در  27اس����تان  31پروژه بزرگ نیروگاهی به ظرفیت
 19هزار مگاوات در حال اجراست که  12هزار مگاوات از این رقم در
برداری خواهد آمد.
دولت دوازدهم به مدار بهره
براساس برآورد صورت گرفته اکنون واحدهای گازی با  25هزار
و  355مگاوات بیشترین ظرفیت ( 31/60درصد) نصب شده نیروگاهی
های
اند.همچنین  29/47درصد نیروگاه
کشور را به خود اختصاص داده
کشور مربوط به واحدهای سیکل ترکیبی است که حدود  23هزار و
های ایران مربوط به این بخش
 646مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه
است .واحدهای بخار نیروگاهی هم  19/73درصد ظرفیت منصوبه این
اند و با ظرفیت  15هزار و  829مگاواتی
حوزه را به خود اختصاص داده
خود در میان سه بخشی قرار گرفته اند که بیشترین ظرفیت نصب شده
نیروگاهی کشور را دارند.
آبی هم ب����ه  11هزار و  938مگاوات
ظرفی����ت واحدهای برق
رسیده است و سهم  14/88درصدی را در بین کل ظرفیت نصب شده
های کشور در اختیار دارند .همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید
نیروگاه
پراکنده (شامل  253مگاوات خودتامین) به یک هزار و  341مگاوات و
ظرفیت نیروگاه اتمی هم به یک هزار و  20مگاوات رسیده است که از
این حیث واحدهای یاد شده هر کدام حدود یک درصد از کل ظرفیت
اند.
های کشور را به خود اختصاص داده
منصوبه نیروگاه
های تجدیدپذیر کشور هم به
آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه
حدود  670مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی به حدود  439مگاوات
رسیده است.
براین اس����اساکنون ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق رتبه
نخست منطقه و جایگاه چهاردهم را در جهان دارد.
ارتقای جایگاه ایران در تولید برقابی
ایران در س����ال های پس از پیروز انقالب توجه ویژه ای به
افزایش توان تولید برق از منابع آبی داش����ته و س����رمایه گذاری های

صورت گرفته در این بخش منجر به ارتقای جایگاه جهانی ایران در
تولید برقابی شده است.
ی برقآبی ،ایراناکنون
ترین گزارش انجمن جهانی انرژ 
براساس تازه
آبی رتبه نوزدهم دنیا ،ششم
برداری از  12هزار مگاوات نیروگاه برق
با بهره
آسیا و دوم خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
آبی دنیا به حدود  4میلیون
های برق
اینک میزان تولید نیروگاه
آبی مانع از
مگاوات ساعت رسیده است که این میزان تولید انرژی برق
ای در سراسر جهان شده است26/5 .
انتشار  4میلیارد تن گازهای گلخانه
های تجدیدپذیر تامین
درصد از کل انرژی تولیدی دنیاهم توسط انرژی
های
شود که در این بین  16/4درصد از این رقم مربوط به نیروگاه
می
های بادی 2/2 ،درصد مربوط به
آبی 5/6 ،درصد مربوط به نیروگاه
برق
های خورشیدی و
های زیست توده 1/9 ،درصد مربوط به نیروگاه
نیرگاه
های تجدیدپذیر است و در ایران
 0/4درصد مربوط به سایر نیروگاه
آبی از کل ظرفیت نیروگاهی نصب شده به حدود
های برق
سهم نیروگاه
 15درصد رسید است.
طبق گزارش این انجمن که در سال  2018منتشر شد  ،چین
آبی جهان را به خود اختصاص داده ،
های برق
بیشترین ظرفیت نیروگاه
آبی این کشور به بیش از 341
به طوری که میزان تولید واحدهای برق
هزار مگاوات رسیده است .پس از چین ،آمریکا ( 103هزار مگاوات)،

*در ابتدای دولت تدبیر و امید کل ظرفیت
نصب شده کشور در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر  165مگاوات که در پایان دولت
یازدهم این رقم با تغییر رویکرد
به سرمایهگذاری توسط بخش
غیردولتی و ایجاد تعرفههای متنوع
برای قراردادهای خرید تضمینی برق
تجدیدپذیر به حدود  341مگاوات رسید
و از زمان استقرار دولت دوازدهم تا
پایان آذر امسال هم ظرفیت نصب شده
انرژیهای تجدیدپذیر با رشد
 96درصدی به  670مگاوات رسیده است
برزیل ( 100هزار مگاوات) و کانادا ( 81هزار مگاوات) در میان چهار کشور
اند.
آبی قرار گرفته
های برق
برتر دارای بیشترین ظرفیت نیروگاه
آبی رتبه
برداری از  12هزار مگاوات نیروگاه برق
ایران هم با بهره
نوزدهم دنیا ،شش����م آسیا و دوم خاورمیانه را به خود اختصاص داده
است .چین ،ژاپن ،هند ،ترکیه ،ویتنام و ایران شش کشور برتر آسیا به
آبی هستند.
های برق
برداری از نیروگاه
لحاظ بهره
براساس گزارش این انجمن ،ایران در سال  2017توانسته است با
آبی در میان کشورهای
برداری از  520مگاوات واحدهای جدید برق
بهره
پیشتاز این بخش قرار بگیرد و رتبه هفتم جهان را به لحاظ افزایش
آبی به خود اختصاص بدهد.
های برق
ظرفیت نیروگاه
ت پستهای برق
افزایش  14برابری ظرفی 
توزیع و توزیع) در طول
هاي برق كشور(انتقال ،فوق
ظرفيت پست

 40سال گذشته نزديك به  14برابر افزايش يافته و از مرز  378هزار
مگاولت آمپر گذشته است.
های برق
های این صنعت در زمینه ایجاد پست
نگاهی به فعالیت
های
توزیع و توزیع) حکایت از آن دارد که ظرفیت پست
(انتقال ،فوق
یاد شده در سال  57و همزمان با پیروزی انقالب حدود  26هزار و
ت برق این رقم در
 807مگاولت آمپر بود که با همت تالشگران صنع 
ابتدای دولت یازدهم به حدود  304هزار مگاولت آمپر و اکنون به 378
هزار و  738مگاولت آمپر رسیده است؛بنابراین در مدت زمان فعالیت
دولت تدبیر و امید بیش از  74هزار مگاولت آمپر ظرفیت جدید در میان
های برق کشور ایجاد شده است .همچنین براساس برآورد صورت
پست
توزیع و توزیع) نسبت
هاي برق كشور(انتقال ،فوق
گرفته ظرفيت پست
به ابتدای انقالب  14برابر افزایش پیدا کرده و  100درصد تجهیزات
آنها ساخت داخل است.
برای اطالع بیشتر از جزئیات اقدامات صورت گرفته خوب است
های شبکه انتقال و فوق توزیع کشور در ابتدای
های پست
بدانید ظرفیت
ی
ی د
انقالب  18هزار و  477مگاولت آمپر بوده اس����ت که تا ابتدا 
های جدید این رقم به  257هزار و  160مگاولت
امسال با افتتاح پست
های جدید انتقال و
های پست
آمپر افزایش یافته و اکنون هم ظرفیت
فوق توزیع که با پیشرفت  85درصدی در حال ساخت و تکمیل شدن
هستند به  9هزار و  345مگاولت آمپر رسیده است.
همچنین ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع در سال  57حدود هشت
هزار و  330مگاولت آمپر بوده که این رقم اکنون از مرز  121هزار
مگاوات آمپر گذشته است.
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع هم از  26هزار دستگاه ابتدای انقالب
به حدود  705هزار دستگاه رسیده و تمامی تجهیزات آن هم ساخت
داخل است؛ بنابراین تعداد ترانسفورماتورهای توزیع موجود در کشور نسبت
به سال  57بیش از  27برابر افزایش یافته است.
توسعه انرژی های تجدیدپذیر
های فسیلی ،آلودگی محیط زیست ،گرم شدن
کمبود س����وخت
های اسیدی بسیاری از کشورهای جهان را
کره زمین ،و ریزش باران
به ایجاد تنوع در منابع انرژی خود و عدم تکیه صرف بر منبع نفت
مجاب کرده است.
صنعت برق ایران هم در سال های پس ازپیروزی انقالب با تکیه
های تجديدپذير
بر این راهبرد به سمت استفاده هرچه بیشتر از انرژی
مانند باد و خورشید حرکت کرده است.
های پاک در کشور حاکی از آن
نگاهی به روند توس����عه انرژی
های تجدیدپذیر در ابتدای انقالب ،
است که ظرفیت  6مگاواتی نیروگاه
اکنون به  670مگاوات رسیده است .در ابتدای دولت تدبیر و امید کل
های تجدیدپذیر  165مگاوات
ظرفیت نصب شده کشور در حوزه انرژی
گذاری
بوده که در پایان دولت یازدهم این رقم با تغییر رویکرد سرمایه
گذاری توسط بخش غیردولتی و ایجاد
از سوی بخش دولتی به سرمایه
های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به
تعرفه
حدود  341مگاوات رسید و از زمان استقرار دولت دوازدهم تا پایان آذر
های تجدیدپذیر با رشد  96درصدی
امسال ،ظرفیت نصب شده انرژی
به  670مگاوات افزایش یافته است.
همچنین در چارچوب تنوع بخشی اقتصادی در سبد انرژی با تاکید
آبی از مرز
های برق
های تجدیدپذیر ،ظرفیت نصب شده انرژی
بر انرژی
 12هزار مگاوات گذشته است.
ریزی صورت گرفته ،ظرفیت نصب شده کشور در
بر اساس برنامه
های تجدیدپذیر تا پایان سال به یکهزار و  141مگاوات
حوزه انرژی

و امید بیش از  2میلیون و ۱۰۰هزار نفر به مش����ترکان آب ش����هری
افزوده شده است.
افزایش تقاضای آب در شهرها
در این بین به دلیل رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب
ها حدود ۲۶هزار و ۹۹۴هزار کیلومتر خطوط انتقال آب شهری
در شهر
تا ابتدای دولت یازدهم در کشور ایجاد شده بود که این رقم تا ابتدای
دولت دوازدهم به حدود ۲۸هزار و ۴۹۲کیلومتر و اکنون به ۲۹هزار و
۸۴۳هزار کیلومتر رسیده است؛ بر این اساس در مدت زمان فعالیت دولت
تدبیر و امید بیش از  2هزار و ۸۴۹کیلومتر خطوط انتقال آب شهری
در کشور ایجاد شده است.
همچنین طول شبکه توزیع آب شهری در ابتدای انقالب حدود
۲۴هزار کیلومتر بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به ۱۴۱هزار
و ۴۱۰کیلومت����ر و در ابتدای دول����ت دوازدهم به ۱۴۷هزار و ۵۵۰هزار
کیلومتر رسید  .اکنون هم طول شبکه توزیع آب شهری از مرز ۱۵۵هزار
کیلومتر گذشته است؛ بنابراین در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید
های توزیع آب شهری کشور
بیش از ۱۴هزار کیلومتر به طول شبکه
افزوده شده است.
خانه
در ابتدای پیروزی انقالب همچنین حدود ۲۷واحد تصفیه
آب شهری در کشور فعال بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به
های آب شهری کشور به ۱۳۹مورد
۱۲۴واحد و اکنون تعداد تصفیه خانه
رسیده است .تعداد مخازن آب شهری به  4هزار و ۶۷۷مورد رسیده و

*به دلیل رشد روزافزون جمعیت
و افزایش تقاضای آب در شهرها
حدود  ۲۶هزار و  ۹۹۴هزار کیلومتر
خطوط انتقال آب شهری تا ابتدای
دولت یازدهم در کشور ایجاد شده بود
که این رقم اکنون به  ۲۹هزار و  ۸۴۳هزار
کیلومتر رسیده است
بر این اساس در مدت زمان
فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از
 2هزار و  ۸۴۹کیلومتر خطوط
انتقال آب شهری در کشور
ایجاد شده است
حجم کل این مخازن هم به ۱۶میلیون و ۲۹۸هزار مترمکعب افزایش
یافته اس����ت که این رقم در ابتدای دولت یازدهم حدود ۱۴میلیون و
۸۲۱هزار مترمکعب بوده است.
اجرای  118طرح جدید ملی
وزارت نیرو در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب با اتکا به
توان مهندسان داخلی و دانش فنی کسب شده در طول دوران انقالب،
برنامه ویژه ای برای توسعه طرح های آبرسانی تدوین کرده است.
شاهین پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای کشور در
این باره می گوید :اکنون  118طرح ملی آبرسانی در سطح کشور در
حال اجراست که  31طرح از این تعداد ،پیشرفت فیزیکی باالی 80
ها در الیحه
درصد دارند .وی با اشاره به این که اعتبار اجرای این طرح

بودجه سال آینده با  16درصد افزایش نسبت به امسال  19هزار و 348
میلیارد ریال شده است ،می افزاید :برای تکمیل  31طرح ملی آبرسانی،
بر  24هزار و  734میلیارد ریال نیاز است.
به اعتباری افزون
های
معاون مهندس����ی و توسعه شرکت آبفای کشور تعداد طرح
فاضالب کشور در الیحه بودجه سال  98را  209طرح اعالم کرده و
می گوید 54 :طرح فاضالب در قالب برنامه توسعه تأسیسات فاضالب
و بازچرخانی آب از پیشرفت فیزیکی بیش از  80درصد برخوردار بوده و
ها مبلغ  79هزار و  500میلیارد ریال هزینه
تاکنون برای اجرای این طرح
اندازی این تعداد طرح
شده است .وی با اشاره به این که تکمیل و راه
فاضالب در کشور به  33هزار و  791میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد ،می
خانه با مجموع
های فاضالب هم  86تصفیه
خانه
افزاید :در بخش تصفیه
روز در حال ساخت است که با
ظرفیت  2/22میلیون مترمکعب در شبانه
ها ،جمعیتی افزون بر 10/22
خانه
اندازی تدریجی این تصفیه
تکمیل و راه
میلیون نفر زیر پوش����ش خدمات تصفیه فاضالب قرار خواهند گرفت.
ها ،بیش از  10هزار و  406میلیارد
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح
خانه آب با
ریال بر آورد شده است .پاکروح با اشاره به ساخت  30تصفیه
مجموع ظرفیت روزانه  3هزار و  327میلیون مترمکعب در سطح کشور
های آذربایجان شرقی  2واحد ،آذربایجان غربی 3
می افزاید :در استان
واحد ،اردبیل ،البرز ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،سیستان و
بلوچستان ،قزوین ،قم ،لرستان و همدان هر کدام یک واحد ،فارس 3
واحد ،کردس����تان  2واحد ،کرمان  2واحد ،کرمانشاه  3واحد ،گیالن 2
خانه در حال ساخت است.
واحد و مازندران  2واحد تصفیه
های در حال ساخت را بین  15تا
خانه
وی پیشرفت فیزیکی تصفیه
 97درصد اعالم می کند و می افزاید :اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این
ها ،بیش از  10هزار و  522میلیارد ریال برآورد شده است.
طرح
توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی
یکی دیگر از افتخارات انقالب در حوزه نیرو ،توسعه قابل مالحظه
شبکه های آبیاری و زهکشی ظرف  40سال اخیر است.
برداری از تاسیسات انتقال و
فتح اهلل دهکردی مدیرکل دفتر بهره
توزیع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ،با اشاره به رشد چهار برابری
های آبیاری پس از انقالب می گوید :با وجود توسعه
تاسیسات آب و شبکه
وری و اعمال مدیریت مصرف
های آبیاری و زهکشی ،ارتقای بهره
شبکه
موجب شد تا میانگین مصرف آب در هکتار با  44درصد کاهش از 10
هزار و  500متر مکعب به  5هزار و  900متر مکعب برسد.
های آبیاری
دهکردی می افزاید :مجموع سطوح زیر پوشش شبکه
و زهکشی قبل از انقالب را  750هزار هکتار بود ولی پس از انقالب
های مدرن آبیاری و زهکشی با  1/1میلیون
سطح زیر پوشش شبکه
هکتار افزایش به حدود  1/85میلیون هکتار رسید .وی ادامه می دهد:
ها میزان مصرف آب در هر هکتار
وری در این ش����بکه
با ارتقای بهره
زمین به  5هزار و  900مترمکعب کاهش یافت و در مجموع میزان
های آبیاری کشور با  44درصد کاهش به رقم  7هزار
مصرف آب شبکه
مترمکعب در هر هکتار رسید.
برداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب شرکت
مدیرکل دفتر بهره
مدیریت منابع آب ایران با بیان این که پس از پیروزی انقالب تاکنون
با توجه به آمایش س����رزمینی در س����طح کشور 112 ،شبکه آبیاری و
های
ترین شاخصه
برداری رسیده است ،می گوید :از مهم
زهکشی به بهره
ای که احداث
گونه
ها پراکندگی و گستردگی زیاد آنهاست ،به
این شبکه
ساز اشتغال تعداد زیادی از
های کشور ،زمینه
آنها تقریب ًا در تمامی استان
مردم آن منطقه را مهیا کرده است.
دهکردی می افزاید :شبکه آبیاری و زهکشی ورامین در استان
کنگی و بمپور در استان سیستان و
نیمه ،میان
های چاه
تهران ،ش����بکه
های مدرن آبیاری
عباس در اس����تان ایالم و شبکه
بلوچس����تان ،دشت
های
دست سد مخزنی کرخه در استان خوزستان از جمله شبکه
پایین
مهم احداث شده پس از انقالب است .وی با اشاره به این که آخرین
برداری
شبکه آبیاری و زهکشی که قبل از انقالب و در سال  57به بهره
رسید ،شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد در استان آذربایجان غربی بوده
است ،می گوید :تا قبل از انقالب در مجموع فقط  20شبکه آبیاری
ترین آنها شبکه آبیاری و
و زهکش����ی در کشور ایجاد شد که قدیمی
پخش در استان بوشهر با مساحت  8هزار و  700هکتار
زهکشی آب
برداری رسید.
در سال  1320به بهره
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خواهد رسید و در مجموع تا پایان دولت دوازدهم چهار هزار مگاوات به
های تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.
ظرفیت انرژی
تولید برق از منابع تجدیدپذیر
آمارها نشان می دهد از تير  1388تا پایان آذر  1397حدود 2
ميليارد و  673ميليون کيلووات ساعت از منابع تجديدپذير انرژي توليد
هاي تجديدپذير توانسته از
شده که اين ميزان توليد برق از محل انرژي
ای بکاهد .همچنين اين
انتشار يک ميليون و  844هزار تن گاز گلخانه
هاي نو باعث شده است  759ميليون مترمکعب از
ميزان توليد انرژي
هاي فسيلي در کشور که جزو عوامل اصلي آاليندگي
مصرف سوخت
هوا در کشور است ،کاسته شود.
جویی 588
هاي نو باعث صرفه
گفتني است :اين ميزان توليد انرژي
هاي اخير شده که این میزان سهم
ميليون ليتري مصرف آب در سال
در ماه آذر به تنهايي حدود  14ميليون ليتر بوده است.
های تجدیدپذیر موجب اشتغال  43هزار و
در همین حال،انرژی
 600نفر به صورت مس����تقیم و غیرمس����تقیم در کشور شده و حجم
گذاری غیردولتی در این بخش به بیش از  101هزار میلیارد
س����رمایه
ریال رسیده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که
های تجدیدپذیر کشور از نوع خورشیدی 41 ،درصد از
 42درصد نیروگاه
آبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت
نوع بادی 13 ،درصد از نوع برق
حرارت و دو درصد هم از نوع زیست توده است.
پیشرفت انرژی خورشیدی
یکی دیگر از دس����تاوردهای انقالب اس��ل�امی در حوزه تأمین
انرژی های سالم و تجدیدپذیر ،توسعه بهره مندی از انرژی خورشیدی
در مناطق کویری است.
تا پیش از پیروزی انقالب ،برنامه ای برای توس����عه استفاده از
انرژی خورشیدی در ایران وجود نداشت ،ولی در سال های اخیر همزمان
با اهمیت بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش گازهای گلخانه ای،
نگاه برنامه ریزان و مجریان طرح های انرژی به تولید برق از انرژی
خورشیدی معطوف شد.
آمار منتشره از سوی وزارت نیرو نشان می دهد تاکنون دو هزار
نیروگاه کوچک خورشیدی در روستاها و مناطق محروم راه اندازی شده
است و تا پایان امسال هم سه هزار نیروگاه دیگر به آنها افزوده خواهد
شد .این در حالی است که تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشور در
سال  1395حدود  250مگاوات بوده که سال گذشته به  500مگاوات
رسید و امسال به یکهزار مگاوات خواهد رسید.
حمایت مجلس از تامین منابع مالی این طرح در سالهای اخیر
باعث تسریع در استفاده از انرژی خورشیدی شده است ،به گونه ای که
اینک ساالنه  1860میلیارد تومان از منابع بودجه کشور به طرح های
توسعه انرژی خورشیدی اختصاص دارد .این حمایت ویژه مالی سبب
خواهد شد در آینده نزدیک ایران به یکی از بزرگترین تولید کنندگان
برق خورشیدی در منطقه تبدیل شود.
پوشش  99/4درصدی شبکه آب درشهرها
صنعت آب و فاضالب در چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه
های توزیع و خطوط انتقال آب شهری
های آبرسانی روستایی ،شبکه
طرح
های جمع آوری و انتقال فاضالب شهری ،افزایش
و روستایی ،شبکه
های آب و فاضالب و ...نقش مهمی در توسعه ،آبادانی
تعداد تصفیه خانه
و پیشرفت کشور داشته باشد.
دهد از جمعیت ۱۸میلیون
بررسی عملکرد حوزه آب شهری نشان می
های ایران در ابتدای انقالب ،حدود 74/6میلیون نفر زیر پوشش
نفری شهر
های صورت گرفته از
خدمات آب و فاضالب قرار داشتند که با تالش
سوی صنعت آب و فاضالب کشور ،اکنون از جمعیت ۶۰میلیون نفری
اند؛
های ایران99/۹48 ،درصد زیر پوشش این خدمات قرار گرفته
شهر
این رقم تا پایان امس����ال به 99/5درصد و تا پایان دولت دوازدهم به
میزان  99/7درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین  2هزار و ۷۰۰مش����ترک آب شهری ابتدای انقالب در
اوایل دولت یازدهم به ۱۴میلیون و ۳۸۶هزار مشترک و تا ابتدای دولت
دوازدهم به ۱۵میلیون و ۷۱۹هزار مشترک رسیده است که با اقدامات
صورت گرفته ،اکنون شمار مشترکان آب شهری کشور به  16میلیون
و ۵۱۶هزار خانوار افزایش پیدا کرده که براین اساس طی دولت تدبیر
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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  20ساله ،پيشبرد ديپلماسي
اقتصادي و انرژي ايران و كمك به تضمين امنيت ملي كشور از
المللي وداشتن
اي و بين
طريق توسعه همكاري ها و تعامالت منطقه
آمدهاي ارزي كشور و تامين
سهم مهم در توليد ناخالص داخلي و در
انرژي اوليه مورد نياز كشوربه میزان 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
کرد .ايران در منطقه خاورميانه از جمله به دلیل 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 ّ
محل تالقي سه قارة
آسيا ،آفريقا و اروپا از اهميتي استراتژيك برخوردار است.
اكتشاف ذخاير نفت و گاز در فالت قاره ايران از يك قرن
اي از اين ذخاير كش����ف ش����ده و مورد
پيش آغاز و بخش عمده
برداري قرار گرفته است .اكتشاف نفت و گاز پايه و پشتوانه
بهره
فعاليت هاي بعدي در زنجيره ارزش نفت و گاز است.
در دهه دوم ازپیروزی 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
ازپیروزی 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.
ميادین آبان ،س����فيدباغون ،هالگان ،فرزاد ب (مخزن گازي)،
بينالود (مخزن نفتي) ،سوس����نگرد ،سومار،توس (مخازن شوريجه،

مزدوران بااليي ،مزدوران پایيني و كشف رود) ،سفيد (مخزن دهرم)،
كوپال جنوب شرقي (مخزن آسماري)،
خيام (مخازن دهرم پایيني 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
همچنین 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 دیگر اکتش����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 پیروزی 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.

*يكي از سياست هاي عمده وزارت نفت
در راستاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي
تمركز بر توسعه ميادين مشترك نفتي
به ويژه ميادين غرب كارون بوده است
بطوري كه در سال هاي پس از انقالب
طرح هاي توسعه ميادين يادآوران
(فاز اول) ،آزادگان شمالي (فاز اول)
و طرح توسعه ميدان ياران شمالي
در سالهاي اخير تكميل و مورد
بهرهبرداري قرار گرفته و همچنين توليد
از ميدان ياران جنوبي در سال 1396
آغاز شده است

هاي
با انجام پروژه هاي نگهداشت توان توليد ،اجراي طرح
زدايي و انجام طرح هاي
توسعه ميادين نفتي ،ساخت كارخانه نمك
هاي تزريق گاز و آب به ميادين
توليد صيانتي از مخازن شامل برنامه
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
-1توليد نفت خام :بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه
خام غيرصيانتي قبل از انقالب اسالمي در افزايش سود
توليد نفت
هاي نفتي و تأمين سوخت ارزان براي كشورهاي
شركت ها و كارتل
صنعتي صورت مي گرفته است .اين حجم باالي توليد كامال مغاير
با اصول توليد صيانتي بوده و دليلي بر توان توليد براساس اصل
سازي و ظرفيت پايدار توليد نبوده است .صنعت نفت ايران تا
بهينه
هاي خارجي قرار داشت به طوري
قبل از انقالب در اختيار شركت
هاي
كه بدون توجه به نوع مخازن نفتي ايران ،عدم استفاده از روش
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.
 -2تزريق 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  1396نسبت به سال  1357بيش از  30برابر افزايش
يافته است به طوري كه اكنون در  9ميدان از ميادين نفتي خشكي
حكيمه ،پارسي ،آغاجاري ،كوپال ،گچساران ،مارون،
بي
(ميادين بي
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.
 -3توليد گاز طبيعي:ارزيابي توليد اين حامل انرژي نش����ان
مي دهد كه متوسط توليد گاز طبيعي در سال  1357معادل 110
ميليون مترمكعب در روز بوده كه اين ميزان در س����ال  1396به
 846ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است (حدود  8برابر)
كه اين امر نش����اندهنده توس����عه گسترده ميادين گازي كشور در
هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي است .با توجه به اهميت
سال
به رشد گاز طبيعي در تامين انرژي جهان ،توليد هر چه بيشتر
رو
گاز طبيعي موجب ايجاد مزيت اس����تراتژيك در ديپلماسي خارجي
كشور خواهد شد.
 -4توليد ميعانات گازي:به تبع افزايش توليد گاز طبيعي در
سال هاي پس ازپیروزی انقالب  ،توليد ميعانات گازي هم افزايش
چشمگير يافته  ،به طوري كه توليد اين محصول در سال 1396

*يكي از دستاوردهاي چشمگير
بعد از پيروزي انقالب ،احداث و توسعه
پااليشگاه عظيم ميعانات گازي
ستاره خليج فارس است ،بطوريكه توليد
بنزين در اين پااليشگاه در اسفند 95
آغاز شد و افتتاح رسمي فاز اول اين
پااليشگاه در ارديبهشت  96و فاز دوم آن
در تير  1397صورت پذيرفت .با تكميل
تمام فازهاي اين پااليشگاه مجموعاً
بهميزان  36ميليون ليتر در روز بنزين
و  13ميليون ليتر در روز گازوئيل
توليد خواهد شد

سال با انقالب

چهارشنبه  17بهمن 1397

نسبت به سال  1357بيش از  20برابر افزايش داشته است.
 -5توليد و توس����عه ميادين مش����ترك نفتي :يكي ديگر از
هاي كلي
سياس����ت هاي عمده وزارت نفت در چارچوب سياست
برنامه ملي اقتصاد مقاومتي ،تمركز بر توسعه ميادين مشترك نفتي
خام
كشور به ويژه غرب كارون بوده است ،به طوري كه توليد نفت
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
برداري
هاي اخير تكميل و مورد بهره
ميدان ياران شمالي در سال
قرار گرفته اس����ت .همچنين توليد از ميدان ياران جنوبي در سال
 1396آغاز شده است.
 -6توس����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  100كيلومتري
ساحل جنوبي ايران قرارگرفته است .در سال  1369با حفر اولين
چاه اكتشافي در اين ميدان و براساس نتايج حاصل از لرزه نگاري
وجود گاز مورد تائيد قرار گرفت .وسعت اين ميدان  9700كيلومتر
مربع بوده كه بخش متعلق به ايران 3700كيلومتر مربع است.
براساس آخرين برآوردهاي انجام شده ذخيره درجاي اين بخش
حدود  14/2تريليون مترمكعب و همچنين داراي ذخيره اي بالغ بر
 19ميليارد 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  2ميليون مترمكعب در روز آغاز شده كه درنتيجه
برداري از فازهاي اين ميدان ،ميزان توليد گاز غني كشور از
بهره
اين ميدان مشترك با قطر برابر شده است.
شايان ذكر است كه توسعه اكثر فازهاي ميدان گازي پارس
ها ،سازندگان و پيمانكاران
جنوبي با اس����تفاده از توانمندي شركت
داخلي كشور صورت گرفته است كه به عنوان نمونه مي توان به
موارد زير اشاره کرد:
* تكمي����ل و افتت����اح فازهاي  15و  16ميدان گازي پارس
جنوبي با بيش از  70درصد س����هم س����اخت داخل در اجراي اين
پروژه كه اين رقم تاكنون باالترين ميزان سهم ساخت داخل در
جنوبي است.
اجراي پروژه هاي ميدان گازي پارس
*بهره برداري از فاز  12پارس جنوبي كه از لحاظ ظرفيت
پااليش گاز طبيعي ،بزرگترين طرح توسعه اين ميدان است و در
هاي ايراني
اجراي طرح مذكور  67درصد ارزش كار توسط ظرفيت
است.
به انجام رسيده
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 نفتيدارخوين
 بهره برداري از فازهاي اول و دوم توليد زودهنگام ميداننفتي 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 یک ميدان نفتي منصوري آسماري بهره برداري از طرح توليد زودهنگام ميدان نفتي هنگام راه اندازي طرح توس����عه ميدان نفتي مسجدسليمان -فازيك
 راه ان����دازي طرح توس����عه ميادين نفتي سروس����تان وسعادت آباد
 -فاز يك طرح توسعه ميدان نفتي آبان

 طرح توسعه ميدان نفتي پايدار غرب بنگستان توليد زودهنگام ميدان نفتي باالرود توسعه ميدان نفتي دهلرانشناور اميركبير (ايران البرز) و
 تكميل سكوي حفاري نيمهشناورهاي آن
 ساخت واحدهاي بهره برداري سركان/ماله كوه ،قلعه نار،شهر
نرگسي ،كوپال ،چشمه خوش ،دهلران ،آب تيمور و نفت
 ایجاد تاسيس����ات اوليه بهره برداري از ميادين گلخاري،پاي����دار ،پايدار غرب ،زيالئي ،كارون،گرنگان ،خويز ،كبود ،دالپري،
دارخوين و شادگان
هاي فرآورشي طرح افزايش ظرفيت
 بهره برداري از رديففرآورش نفت خام در حوزه غرب كارون
 ایجاد كارخانه فرآورش نفت خام با ظرفيت  50هزار بشكهدر روز در جزيره سيري
*پروژه هاي توسعه ميادين گازي
 تكمي����ل و راه اندازي فازهای یک تا 12 ،10و  15تا 21ميدان گازي پارس جنوبي
 توسعه ميادين نار و كنگان ،آغار و داالن و تاسيسات نمزدايي داالن ،س����رخون ،گورزين ،گنبدلي ،خانگيران (مزدوران) و
خانگيران (شوريجه دي)،
 راه اندازي طرح توسعه ميدان گازي تابناكبيجار
 تكميل و توسعه فاز اول ميدان گازي تنگهاي گازي هما ،شانول و
 راه اندازي طرح توس����عه ميدانوراوي
 بهره برداري از پااليش����گاه گاز پارس����يان  1فاز دوم درمنطقه المرد
 تكميل توسعه مخزن گازي مارون خامي*ایجاد كارخانجات گاز و گاز مايع
در این زمینه عالوه بر تكميل و راه اندازي كارخانجات گاز

و گاز مايع  800 ،700و انجام اصالحات و بازس����ازي كارخانجات
 900و 1000نسبت به ایجاد كارخانه های گاز و گاز مايع ،1500
 1500 ،1300 ،1200 ،1600و  1600اقدام ش����ده است؛از سوی
دیگر ،متوسط توليد پنج فرآورده نفتي اصلي (بنزين ،گازویيل ،نفت
سفيد ،نفت كوره و گاز مايع) در سال  1357معادل  100ميليون
ليتر در روز بوده كه اين رقم در نتيجه راه اندازي واحدهاي جديد
هاي نفتي
پااليشي و افزايش ظرفيت واحدهاي قديمي در پااليشگاه
كشور در سال هاي پس از پيروزي انقالب به  252ميليون ليتر در
روز افزايش يافته است .در سال  1357صادرات فرآورده هاي نفتي
اصلي وجود نداشته است ،اما به دليل افزايش توليد محصوالت ،در
كوره و نفت گاز
سال  1396به ميزان قابل توجهي صادرات نفت
صورت پذيرفته است.
افزايش توليد بنزين و گازویيل :متوسط توليد بنزين در سال
 1357معادل  14/4ميليون ليتر در روز و متوس����ط توليد گازویيل
هم معادل  25ميليون ليتر در روز بوده است .درنتيجه راه اندازي
واحدهاي پااليش����گاهي جديد و بهينه سازي واحدهاي پااليشي
هاي پس از پيروزي انقالب  ،توليد بنزين موتور و
قديمي در سال
گازویيل در آبان سال  1397به ترتيب به  95و  100ميليون ليتر
در روز افزايش يافته است.
يكي از دستاوردهاي چشمگير بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 ،ساخت و توسعه پااليشگاه عظيم ميعانات
دستي نفت
در حوزه پايين
گازي ستاره خليج فارس با هدف پااليش  360هزار بشكه در روز
اس����ت ،به طوري كه توليد بنزين در اين پااليشگاه در اسفند ماه
 1395آغاز شده است و افتتاح رسمي فاز اول اين پااليشگاه در
ارديبهش����ت  1396و فاز دوم اين پااليشگاه در تير  1397صورت
پذيرفت .همچنين واحد تقطير فاز  3طرح در سال جاري راه اندازي
ش����ده است .با تكميل تمام فازهاي اين پااليشگاه (جمع ًا  3فاز)
مجموع ًا بهميزان  36ميليون ليتر در روز بنزين و  13ميليون ليتر
در روز گازویيل 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
اندازي طرح توسعه و بهينه سازي پااليشگاه الوان
* راه
* ساخت مجتمع بنزين سازي پااليشگاه آبادان
* راه اندازي طرح نوس����ازي پااليشگاه آبادان فاز ( 3مرحله
دوم)
* راه اندازي طرح بنزين سازي پااليشگاه تبريز
* راه اندازي طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه بندرعباس
سازي ()CCRپااليشگاه بندرعباس
* راه اندازي واحد بنزين
* انعقاد قرارداد نوس����ازي پااليشگاه آبادان با شركت طرف
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مقايسه شاخص هاي مهم بخش نفت در سالهاي  1357و 1396
عملكرد سال 1396
عملكرد سال 1357
واحد
شرح
ميليونمترمكعب
846
110
متوسط توليد گاز طبيعي
در روز
افزايش بيش از  20برابري در سالهاي
هزار بشكه
متوسط توليد ميعانات گازي
پس از پيروزي انقالب اسالمي
در روز
آغاز توليد از اين ميدان از سال  1380و برابري ميزان توليد
ميليونمترمكعب
توليد گاز طبيعي
با كشور قطر از اين ميدان در سال 1396
در روز
از ميدان گازي پارس جنوبي
آغاز توليد در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي
هزار بشكه
توليد نفت خام از ميادين مشترك
توجه در پايان سال 1396
و رسيدن به ظرفيت قابل
در روز
غرب كارون
افزايش بيش از  30برابري در سالهاي
ميليونمترمكعب
تزريق گاز به ميادين نفتي
پس از پيروزي انقالب اسالمي
در روز
مقايسه شاخص هاي مهم بخش گاز و گازرساني در سالهاي  1357و 1396
عملكرد سال 1396
عملكرد سال 1357
واحد
شرح
مجموع خطوط انتقال
39000
2900
كيلومتر
گاز طبيعي كشور
 ( 343انتهاي مهر )97
2/1
هزار كيلومتر
مجموع شبكه گازرساني كشور
تعداد شهرهاي
 ( 1133انتهاي مهر )97
5
تعداد
گازرساني شده كشور
تعداد روستاهاي
 ( 27007انتهاي مهر )97
1
تعداد
گازرساني شده كشور
تعدادمشتركين
 ( 22907انتهاي مهر )97
46/5
هزار مشترك
گاز طبيعي كشور
ميليون متر مكعب
آغاز صادرات در سالهاي پس از انقالب اسالمي
صادرات گاز طبيعي كشور
در روز
67/6
هاي كشور ميليارد متر مكعب
مصرف گاز در نيروگاه
احداث  2426جايگاه در سالهاي پس از انقالب اسالمي
تعداد
احداث جايگاه هاي CNG
مقايسه شاخص هاي مهم بخش پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي در سالهاي  1357و 1396
عملكرد سال 1396
عملكرد سال 1357
واحد
شرح
توليد پنج فرآورده نفتي اصلي (بنزين ،گازوئيل ،نفت سفيد
252
100
ميليون ليتر در روز
كوره و گاز مايع)
نفت
 ( 95آبان )1397
14/4
ميليون ليتر در روز
متوسط توليد بنزين موتور
 ( 100آبان )1397
25
ميليون ليتر در روز
متوسط توليد گازوئيل
آغاز صادرات در سالهاي پس از انقالب اسالمي و صادرات
ميليون ليتر در روز
صادرات فرآورده هاي نفتي اصلي
هاي اخير
توجه نفت كوره و نفت گاز در سال
قابل
مقايسه شاخص هاي مهم بخش پتروشيمي در سالهاي  1357و 1396
عملكرد سال 1396
عملكرد سال 1357
واحد
شرح
64
1/6
ميليونتن
ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي
افزايش بيش از  33برابري
مجموع فروش محصوالت پتروشيمي
ميليونتن
در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي
(فروش داخلي و صادرات)
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قرارداد و آغاز كار با پيشرفت مطلوب
* بهره برداري از طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر
هاي
* آغاز توليد بنزين با استاندارد يورو  4به باال در پااليشگاه
هاي اخير و توزيع
نفتي كشور با روند افزايشي قابل توجه در سال
آن در كش����ور ( .از مجموع بنزين موتور توليدي در س����ال 1396
حدوداً به ميزان  29ميليون ليتر در روز بنزين با استاندارد يورو 4
به باال بوده است)
* آغ����از توليد گازوئيل با اس����تاندارد ي����ورو  4به باال در
هاي
هاي نفتي كشور با روند افزايشي قابل توجه در سال
پااليشگاه
اخير و توزيع آن در كش����ور( .از مجموع گازوئيل توليدي در سال
 1396به ميزان  22ميليون ليتر در روز گازویيل با استاندارد يورو
 4به باال بوده است)
* تغيير نقش كشور از واردكننده گازویيل به صادركننده اين
فرآورده در منطقه
اي
* فراخوان س����اخت  8پااليشگاه كوچك  60هزار بشكه
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)
اند كه عمليات اجرايي طرح در حال
براي اين منظور انتخاب شده
انجام است.
* ايجاد س����امانه كارت هوشمند سوخت به عنوان بزرگترين
پروژه فناوري اطالعات ()ITكش����ور در سال  1386كه اجراي آن
باع����ث جلوگيري از مصرف بي رويه بنزين و ايجاد الگوي بهينه
هاي نفتي بوده و اقدامي مهم در مديريت مصرف
مصرف فرآورده
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 همچنین ارتقاي جايگاه ايران در صادرات گاز به
جويي
بازارهاي بين المللي شكل گرفته است تا از اين رهگذر ،صرفه
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
رسيده است.
مجموع مشتركين اين شركت به  50هزار مورد نمي
كنندگان داخلي گاز طبيعي تا قبل از انقالب  ،يك واحد
مصرف
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 ،
برداري
لذا توسعه گاز محدود به ظرفيت پااليشگاه بيد بلند بود .بهره
از پااليشگاه بيدبلند در سال  1349با 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
اي براي
هم داراي تحركات وسيعي شده و برنامه ريزي هاي گسترده
تامين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و
گذاري برای رشد اين صنعت داشته است.
سرمايه
پااليشگاههاي گازي در  40سال گذشته
این پاالیش����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 گیرد.همچنین در سال
هاي
هاي پس از پيروزي انقالب روند توسعه گازرساني به بخش
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
شود:
اشاره مي
ایجاد خطوط انتقال گاز طبيعي:در سال  1357مجموع خطوط
انتقال گاز طبيعي كشور معادل  2900كيلومتر بوده كه اين رقم
در پايان مهر سال  1397به حدود  39000كيلومتر افزايش يافته
است.
ایجاد شبكه گاز شهري و روستايي :در سال  1357مجموع
ش����بكه گازرساني كشور معادل  2 /1هزار كيلومتر بوده است كه
اين رقم در پايان مهر سال  1397به  343هزار كيلومتر افزايش
يافته است.
تعداد شهرهاي گازرساني شده :در سال  1357تعداد شهرهاي
گازرساني شده كشور معادل  5شهر بوده كه اين رقم در پايان مهر
سال  1397به  1133شهر افزايش يافته است.

* در ادامه سیاست های راهبردی وزارت
نفت برای انتقال و ارتقای فناوری ملی
در حوزه عملیات باالدستی نفت
و توانمندسازی شرکتهای ایرانی
راه اندازی شرکت های اكتشاف و توليد
()E&Pبرای نخستین بار در تاریخ
صنعت نفت کشور مورد تاکید
قرار گرفت که پس از بررسيهاي
انجامشده در نهایت  11شركت ايراني
مستعد براي فعاليت در قالب
اين شركتها تائيد صالحيت
شده اند
هاي نفت ،گاز ،پااليش و پخش و
دار (حس����ب اعالم نياز شركت
پتروشيمي) اقدام کرد.
اين فهرس����ت توس����ط كارگروه فوق به  21دسته كاالهاي
اولويت دار ساخت داخل دانش بنيان وزارت نفت و نهايت ًا به 10
گروه كاالهاي راهبردي منجر شد كه در اين زمینه تاكنون بيش
از  50ق����رارداد براي  5گروه از تجهيزات و کاالها منعقد ش����ده
است .همچنین به منظور دستيابي به اهداف وزارت نفت درارتباط
سازي فناوري و توليد محصوالت فناورانه در داخل كشور
با تجاري
به ویژه در زمینه س����اخت  10گروه کاالهای راهبردی مورد نظر
ها به مصرف تجهيزاتي كه با
وزارت نفت ،تشويق و ترغيب شركت
رسند" ،دستورالعمل حمايت از
هاي بومي به توليد تجاري مي
فناوري
هاي مورد نياز صنعت نفت" که شامل شرایط
سازي فناوري
تجاري
خرید تضمینی محصول فناورانه و ارائه تسهیالت به شرکت های
سازنده است ،به اجرا درآمده است.
در ادامه سیاست های راهبردی وزارت نفت برای انتقال و
ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات باالدستی نفت و توانمندسازی
های ایرانی ،راه اندازی شرکت های اكتشاف و توليد ()E&P
شرکت
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تعداد روستاهاي گازرساني شده :در سال  1357تعداد روستاهاي
گازرساني شده كشور معادل یک روستا بوده كه اين رقم در پايان
مهر سال  1397به  27007روستا افزايش يافته است.
تعداد مشتركين گاز طبيعي :در سال  1357تعداد مشتركين گاز
طبيعي كشور معادل  46/5هزار مشترك بوده كه اين رقم در پايان
مهر سال  1397به  22907هزار مشترك افزايش يافته است.
جايگاه هاي  : CNGاز ابتداي ساخت جايگاه هاي CNG
در كش����ور تا پايان سال  1396مجموعا  2426جايگاه در كشور
برداري رسيده است.
ساخته شده و به بهره
گازرساني به نيروگاه ها :با توسعه ميادين گازي كشور و افزايش
توليد گاز طبيعي در س����ال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي،
هاي
گازرس����اني به نيروگاه هاي كش����ور به عنوان يكي از برنامه
وزارت نفت در دستور كار قرار گرفته است كه اين امر عالوه بر
هاي مايع و ايجاد ارزش افزوده
جويي در مصرف س����وخت
صرفه
بيشتر ،در بهبود محيطزيست هم نقش موثري به دنبال خواهد
هاي اخير رشد
ها به ویژه در سال
داش����ت .گازرس����اني به نيروگاه
اي يافته به طوري كه با مصرف  67/6ميليارد مترمكعب
فزاينده
گاز طبيعي در بخش نيروگاهي در سال  ،1396سهم 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
هاي مايع ازجمله گازویيل از
و درنتيجه نياز كمتر آنها به سوخت
هاي
هاي وزارت نفت بوده است ،به طوري كه در سال
ديگر برنامه
اخير كمترين ميزان محدوديت براي صنايع در مصرف گاز طبيعي
ايجاد و در سال  1396بالغ بر  37ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در
صنايع عمده كشور مصرف شده است.
صادرات گاز طبيعي :در سال هاي پس از پيروزي شكوهمند
المللي
انقالب اسالمي به منظور ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي بين
های دیپلماسی موجود كشور برای
انرژي از تمامی امکانات و ظرفیت
های انرژی
های الزم براي تبادل انواع حامل
ایجاد و توسعه زیرساخت
استفاده شده است .شايان ذكر است كه صادرات گاز طبيعي كشور
در سال هاي پس از انقالب آغاز شده است .در اين زمینه صادرات
گاز طبيعي به عراق هم در سال  1396آغاز 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
مبين اين موضوع است كه تحول
پتروشيمي در سال هاي اخير ّ
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 هستیم .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  1357معادل  1/6ميليون تن بوده كه ظرفيت
توليد اين محصوالت در پايان س����ال  1396به  64ميليون 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  70روند
س����ازماندهی ،نظم دهی و قانونگذاری در حوزه ساخت داخل به
انجام رسیده و در دهه  80سیاست های حمایتی وزارت نفت باعث
شد ساخت داخل به یک جهش قابل قبول در صنعت نفت منجر
شود .در اين دوره نزديك به  100هزار 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 تحقیق
و توسعه و انجام فعالیت های پژوهشی کردند و نوآوری در سازندگان
به وضوح مشاهده شد.
در ش����روع دهه  ،90صنعت نفت از ساخت قطعه به روش
مهندسی معکوس عبور کرد و محوریت پژوهش و فناوری و استفاده
از روش های نوین توس����عه فناوری ضروری می نمود؛ لذا وزارت
نف����ت تالش کرد روش های نوین و مقبولی نظیر به کارگیری
آمادگی سطوح فناوری ()TRLو روش اندازه گیری آمادگی ساخت
()MRLرا در سطح صنعت نفت نهادینه کند تا انسجام و روشمندی
اقدامات فناورانه حاصل شود و همچنين زمينه ايجاد شوراي عالي
توس����عه توان ساخت داخل درچارچوب ايفاي نقش سیاستگذار و
یکپارچه ساز فراهم شد.
هاي ظالمانه موجب ش����د ساخت داخل
البته افزایش تحريم
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  56نفر از نمايندگان شركت هاي اصلي و فرعي
وزارت نفت تشكيل شدو پس از تدوين آیين نامه نحوه تشكيل و
شرح وظايف كارگروه تخصصي توليد داخل اقالم راهبردي وزارت
نفت ،نسبت به استخراج فهرست اقالم راهبردي و كاالهاي اولويت

برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور مورد تاکید قرار گرفت
شده در نهایت  11شركت ايراني مستعد
هاي انجام
که پس از بررسي
ها تاييد صالحيت شده اند.
براي فعاليت در قالب اين شركت
های توسعه میادین
این شرکت ها صالحیت حضور در مناقصه
نفت و گاز و مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی را خواهند
داشت و امید است با توانمندشدن این شرکت ها ،شاهد افزایش
رقابت پذیری آنها و حضور شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی در
توسعه میادین نفت و گاز سایر کشورهای منطقه و جهان باشیم.
انعقاد قرارداد انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل
بهبود تولید و ازدیاد برداشت ()EOR/IORدر  20میدان نفتی و
گازی كشور شامل 13میدان خشکی و  7میدان دریایی با  9دانشگاه
و مرکز تحقیقاتی منتخب کش����وركه در این پروژه برای نخستین
بار ،هر دانشگاه بصورت کامال واقعی و در تعامل با صنعت ،روی
یک یا چند میدان با مشارکت شرکت ها یا دانشگاه های برتر بین
المللی متمرکز و فعالیت خواهد کرد.
انعقاد تفاهمنامه همکاری علمی -تحقیقاتی با  12دانشگاه و
هاي كليدي و تكرارپذير
مرکز تحقیقاتی برای انتقال و توسعه فناوری
دستي صنعت نفت (شامل پتروشيمي ،پااليش و گاز)
بخش پايين
در قالب ايجاد انستيتوهاي تخصصي جديدیکی دیگر از راهبردهای
ي از
وزارت نفت در ارتقاي توان و دانش سازندگان داخلي و جلوگير
ها به مصرف تجهيزاتي
رويه و تشويق و ترغيب شرکت
واردات بي
رسند ،تشكيل مديريت نظام
که با فناوري بومي به توليد تجاري مي
يکپارچه صدور گواهينامه کيفيت براي سازندگان کاال و تجهيزات
نامه
مورد استفاده در صنعت نفت بوده است .در همین راستا" ،آيين
نظام يکپارچه صدور گواهينامه کيفيت 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 پاسخگویي به
نيازهاي فوري ناشي از خسارات وارده ،ستاد بازسازي وزارت نفت و
به تبع آن ستادهاي بازسازي در شركت هاي تابعه ايجاد شد.
خيز،
مناطق خشكي :عمده وظايف ستاد بازسازي مناطق نفت
ها و صادرات
تداوم و تحويل نفت خام براي تامين خوراك پااليشگاه
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
شد .در
ديده راه اندازي مي
هاي سالم واحد صدمه
استفاده از قسمت
ديده آغاز
كنار راه اندازي موقت كار بازس����ازي قسمت هاي صدمه
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  1359و 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
هاي بعد با
در سالهاي  1359-64مورد حمله قرار داشت و در سال
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
هاي موقت ،بخشي از تاسيسات
و ايمن شد .همچنين با بازسازي
آسيب ديده راه اندازي شد.
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انقالب اسالمی
و محرومیت زدایی
از روستاها
مهندس علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی

سال با انقالب
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تحقق شعار کمک به مناطق محروم برای توسعه و بالندگی
که یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی اس���ت را باید در
عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی جستجو کرد .به طوری که
اقش���ار محروم و مستضعف به مدد برنامه های حمایتی انقالب
اس�ل�امی در سال های اخیر صاحب واحدهای مسکونی مقاوم و
ایمنی شده اند.
مهندس علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در
گفتگو با اطالعات ضمن اشاره به وظایف محرومیت زدایی این
نهاد انقالبی می گوید :این مولود انقالب که  39س���ال پیش به
فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای ساخت خانه های ارزانقيمت
براي محرومان تأس���یس ش���د ،اکنون در مطلع چهارمین دهه
انقالب حدود  130هزار واحد مس���کونی ساخته و به محرومان
واگذار کرده است.
وی می افزای���د :همچنین در قالب طرح مس���کن مهر در
ش���هرهای زیر  25هزار نفر جمعیت ،وزارت راه و شهرسازی از
طریق واگذاری اراضی دولتی به روش اجاره بلند مدت ارزانقیمت
 99س���اله ،کار س���اخت واحدهای مسکونی را به بنیاد مسکن
انقالب اسالمی واگذار کرد که در این قالب تاکنون  5199هکتار
زمین با ظرفیت ساخت  276هزار و  303واحد مسکونی تأمین
شده است.
ب���ه گفته مهندس تاب���ش ،در همین زمینه تاکنون پروانه
ساخت  351هزار و  280واحد مسکونی اخذ و عملیات اجرایی
س���اخت  346هزار و  550واحد مسکونی آغاز شده است که از
این تعداد واحد مسکونی ،اسکلت  337هزار و  480واحد مسکونی
به اتمام رس���یده ،بالغ بر  330هزار و 944واحد از مرحله سفت
کاری گذشته و بیش از  320هزار واحد از آنها به مرحله نازک
کاری رسیده است.
وی می گوید :برای مشارکت مردم در ساخت این واحدهای
مسکونی تاکنون  349هزار و  910نفر به منظور دریافت تسهیالت
به بانک ها معرفی شده اند .همچنین انجمن خیرین مسکن ساز
ایران با مساعدت بنیاد مسکن انقالب اسالمی موفق به ساخت
 16هزار واحد مس���کونی برای جامعه زیر پوشش حساب 100
امام (ره) شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اضافه می کند :این انجمن
همچنین کار تأمین مس���کن برای  8000خانواده دارای حداقل
 2عضو معلول در مناطق شهری و  6408خانوار روستایی را با
حمایت بنیاد مستضعفان ،بهزیستی ،بنیاد مسکن و سازمان ملی
زمین و مسکن آغاز کرده است.
وی می گوید :مهمترین قش���ر جامعه که نقش بسزایی در

پیروزی انقالب داشته و پیش از انقالب کامال مورد غفلت قرار
گرفت  ،جامعه روستاییان است  .استقرارعمده روستاهای ایران در
مناطق دارای مخاطرات طبیعی که ضریب محرومیت این مناطق
را افزایش داده است ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی را مجاب کرد
تا به منظورتوس���عه پایدار روستایی و رفع فقر از چهره روستاها،
برنامه توانمندسازی این مناطق محروم را با جدیت پیگیری کند؛
اما از آنجا که اکثر خانوارهای روستایی فاقد توان مالی الزم برای
ساخت مسکن مقاوم هستند ،بنیاد با استفاده از اعتبارات سرمایه
گذاری شده دولت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه موفق به
نوسازی و بهسازی حدود یک میلیون و  600هزار واحد مسکونی
در روستاها و باال بردن ضریب ایمنی سکونت  7/5میلیون نفر
روستایی شد.
تاب���ش تصریح می کند  :عالوه بر این تدوین طرح هادی
برای  38هزار روستای کشور و اجرای برنامه نوسازی و بهسازی
مسکن روستایی برای حداقل  15هزار ناظر فنی در دفاتر خدمات
فنی روس���تایی ایجاد اشتغال کرده و موجب مهاجرت معکوس
روستاییان از شهرها شده است.
مهندس تابش می گوید :بنیاد مس���کن انقالب اسالمی در
کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی هم نقش
فعالی داشته است که عملکرد آن را می توان در بازسازی مناطق
زلزله زده بخوبی مشاهده کرد.
وی می گوی���د :مطابق آمار تاکنون بالغ بر یک میلیون و
 300هزار واحد مسکونی توسط این نهاد در مناطق آسیب دیده
از جنگ و حوادث طبیعی بازس���ازی شده که  158هزار و 366
واحد آن مربوط به  5اس���تان جنگزده 200 ،هزار واحد مربوط
به زلزله سال  1369در استان های گیالن و زنجان ،حدود 170
هزار واحد مربوط به س���یل سال  1371در  15استان 19 ،هزار
و  500واحد مربوط به زلزله س���ال 1375در اس���تان اردبیل30 ،
هزار واحد مربوط به زلزله های شمال و جنوب خراسان در سال
1376و حدود  35هزار و  830واحد مربوط به زلزله سال 1381
منطقه اوج در استان های قزوین ،همدان ،زنجان است .همچنین
 4هزار واحد از این آمار مربوط به س���یل س���ال  1378در نکا
مازندران ،حدود  358هزار و  325واحد مربوط به وقوع س���یل
در س���ایر استان ها 99 ،هزار و  614واحد مربوط به زلزله سال
 1382شهرستان بم 11 ،هزار واحد مربوط به زلزله سال 1383
بلده در استان های مازندران ،قزوین و تهران ،نزدیک به  30هزار
واحد مربوط به برف شدید سال  1383در استان گیالن 23،هزار
و  358واحد مربوط به زلزله سال  1383زرند در استان کرمان
و  47هزار و  200واحد مربوط به زلزله س���ال  1385بروجرد و

دورود در استان لرستان است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی می افزاید :بنیاد در جریان
سیل سال ( 1386توفان گونو) سیستان و بلوچستان هم  17هزار
واحد مسکونی را بازسازی و نوسازی کرد .همچنین  18هزار و
 266واحد در جریان سیل سال  1388در چند استان 17 ،هزار
و  564واحد در جریان زلزله س���ال  1389در  4اس���تان و 265
هزار واحد دیگر در جریان س���ایر حوادث طبیعی سال های اخیر
بازسازی شده است.
به گفته وی ،در دو سال اخیر هم عملیات نوسازی و بهسازی
 200هزار واحد مسکونی آسیب دیده از زلزله کرمانشاه در مناطق
شهری و روستایی انجام شده است.
تابش می گوید :بنیاد مسکن انقالب اسالمی براساس ماده
 133قانون برنامه چهارم توس���عه کش���ورو برای سند دار کردن
واحدهای روستایی ،نقشه تفکیکی بافت مسکونی روستاهای واجد
شرایط را تهیه و به اداره ثبت اسناد کل کشور ارسال می کند و
ادارات ثبت هم براساس نقشه تفکیکی بنیاد مسکن ،برای متقاضیان
روستایی سند مالکیت صادر می کند .این فعالیت با هدف ساماندهی
نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها ،امکان بهره
گیری روستاییان از تسهیالت بانکی و افزایش ارزش حقوقی و
اقتصادی امالک واقع در روستا انجام می گیرد.
وی ادامه می دهد :همچنین براساس ماده یک قانون «الحاق
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»
مقرر شد بنیاد مسکن انقالب اسالمی عالوه بر روستاهای باالی
 20خانوار ،در شهرهای زیر  25هزار نفر اقدام به نقشه برداری
ثبتی و صدور س���ند مالکیت امالک شهری با همکاری سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور کند.
به گفته رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ،از زمان آغاز این
فعالیت تاکنون 3 ،میلیون و  230هزارجلد سند مالکیت روستایی
و  206هزار و  492جلد سند مالکیت شهری در شهرهای زیر
 25هزار نفر جمعیت صادر شده است.
وی می گوید :تاکنون برای  37هزار  225روس���تای باالی
20خانوار جمعیت و  822روستای زیر  20خانوار در سراسر کشور
طرح هادی روستایی تدوین کرده ایم که از این تعداد 17 ،هزار
و  796طرح در روس���تاهای باالی  20خانوار و  208طرح در
روستاهای زیر  20خانوار به اجرا گذاشته شده است .بنیاد مسکن
انقالب اس�ل�امی در س���ال های اخیر هم  7965طرح هادی در
روس���تاهای باالی  20خانوار و  208طرح در روستاهای زیر 20
خانوار را مورد بازنگری قرار داده است.
تابش می افزاید :این نهاد انقالبی در کنار تمامی برنامه های
فوق  ،نسبت به تهیه و گزارش تخلفات ساخت و ساز در مناطق
روستایی و شهرهای کوچک اقدام کرده که بر اساس آمار برای 2
میلیون و  383هزار مورد ساخت و ساز خدمات فنی صدور پروانه
و  107هزار گزارش تخلف ساختمانی ارائه شده است.
به گفته وی ،یکی دیگر از خدمات بنیاد مس���کن انقالب
اس�ل�امی به مناطق محروم ،تهیه طرح بهسازی بافت با ارزش
روستایی اس���ت .این طرح طی فرآیندی منظم تالش می کند
ضمن شناخت فضاهای باارزش روستایی با تحلیل ،برنامه ریزی،
طراحی و اجرا آنها را ارتقاء بخشد و در نهایت زمینه های توسعه
کالبدی – فضایی این روستاها را فراهم آورد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی درپایان می گوید :تاکنون
 103طرح بهسازی بافت با ارزش تهیه و عملیات اجرایی آن در
 74روستا آغاز شده است.

40

سال توسعه در شبکه حمل و نقل

جمهوری اسالمی ایران برای رفع محرومیت از جوامع مختلف
ش���هری و روس���تایی و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی،
شبکه های حمل و نقل در کشور را گسترش داده است .انقالب
اس�ل�امی در عمر  40ساله خود توجه ویژه ای به اهمیت حمل
و نقل ریلی داشته و زمینه توسعه مطلوب این بخش را فراهم
کرده است.
آمارها نش���ان می دهد ظرف  4دهه اخیر در حوزه فنی و
زیر بنایی بالغ بر  6500کیلومتر خطوط اصلی (ش���امل خطوط
جدید ،خطوط دو و س���وم و خطوط حومه ای) در ش���بکه ریلی
ایران ایجاد شده است .از میان این دستاوردها می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
* ساخت راه آهن دوخطه بافق – بندرعباس به طول 632
کیلومتر و در ادامه مش���هد – سرخس به طول  170کیلومتر با
هدف اتصال بندرعباس به کشورهای آسیای میانه
* ساخت راه آهن بافق – مشهد به طول  800کیلومتر با
هدف کوتاه کردن ترانزیتی مسیر بندرعباس – سرخس
* ساخت خط دوم راه آهن تهران – مشهد به طول 926
کیلومتر با هدف افزایش ایمنی ،افزایش ظرفیت و سرعت سیر
همچنین پس از پیروزی انقالب  6اس���تان که محروم از
دسترس���ی به خطوط ریلی بودند به ش���بکه راه آهن سراسری
متصل شدند:
* استان سیستان و بلوچستان با ساخت راه آهن کرمان –
زاهدان به طول  540کیلومتر
* اس���تان فارس با س���اخت راه آهن اصفهان  -شیراز به
طول  500کیلومتر
* استان کرمانشاه با ساخت راه آهن اراک  -کرمانشاه به
طول  267کیلومتر
* اس���تان همدان با ساخت راه آهن تهران – همدان به
طول  270کیلومتر

* استان آذربایجان غربی با ساخت راه آهن مراغه  -ارومیه
به طول  185کیلومتر
* اس���تان گیالن با س���اخت راه آهن قزوین  -رشت به
طول  165کیلومتر
از س���وی دیگر طی عمر  40ساله انقالب اسالمی بالغ بر
 4070کیلومتر از خطوط فرس���وده ریلی بازس���ازی و نوسازی و
حدود  6388کیلومتر بهسازی شده است.
تجهیز  221ایستگاه به سیستم کنترل اتوماتیک قطارها و
تراک بندی  2627کیلومتر از شبکه ریلی با هدف افزایش ایمنی
و باال بردن ظرفیت تردد قطارها از دیگر دستاوردهای راه آهن
جمهوری اسالمی ایران در طول  40سال اخیر است.دراین مدت
همچنین  40ایستگاه به عالئم الکتریکی تجهیز و 85ایستگاه از
طریق شبکه رادیویی ( )DMRدیجیتال سازی شده است.
راه آهن جمهوری اسالمی ایران در سال های انقالب موفق
به س���اخت و توسعه ساختمان ایستگاه های راه آهن به میزان
 54820مترمربع و مقاوم سازی و افزایش بار محوری شبکه به
طول  1487کیلومتر شده است.
در کنار این دس���تاوردها باید به ساخت  17ایستگاه جدید
و  200دس���تگاه گذرگاه و تبدیل تقاطع های همس���طح به غیر
همسطح در شبکه ریلی اشاره کرد .همچنین در ادامه این تالش
ها خط دوم بافق – زرین ش���هر به طول  564کیلومتر و خط
دوم اهواز – اندیمشک به طول  140کیلومتر تا پایان امسال به
بهره برداری می رسد و سال آینده هم خط دوم تهران – قزوین
به طول  163کیلومتر ،خط سوم و چهارم تهران – گرمسار به
ط���ول  230کیلومتر و خط دوم قزوین – زنجان به طول 178
کیلومتر ساخت خواهد شد.
امسال همزمان با ایام دهه فجر عملیات اجرایی برقی سازی
در محورهای تهران – مشهد ،گرمسار – اینچه برون و عملیات
اجرایی س���اخت راه آهن سریع السیر در محور تهران – قم –

اصفهان آغاز می شود.
ای���ن اقدامات منجر به افزایش حمل بار داخلی از حدود 7
میلیون تن در سال  1357به  47میلیون تن در سال  ،1396رشد
به���ره وری لکوموتیو از  40هزار تن کیلومتر به ازای هر دیزل
معادل باری در س���ال  1375به  300هزار تن کیلومتر به ازای
هر دیزل معادل باری در سال  ،1396راه اندازی قطارهای باری
برنام���ه ای ،راه اندازی قطار کانتینری از چین به ایران ،افزایش
سرعت قطارهای ترانزیتی و بهبود فرآیند های ترانزیت ریلی و
افزایش سهم ترانزیت بار شده است.
نگاهی به عملکرد حمل و نقل ریلی ایران در  40س���ال
اخیر نشان می دهد که تعداد لکوموتیوهای ناوگان ریلی از 413
دستگاه در پیش از انقالب به  973دستگاه در حال حاضر و تعداد
واگن های باری موجود در ش���بکه از  7450در پیش از انقالب
به  25هزار و  300دس���تگاه در حال حاضر افزایش یافته است.
تعداد  673واگن مسافری قبل از انقالب اسالمی اکنون به 1880
واگن افزایش یافته و  223دستگاه واگن خودکششی به ناوگان
ریلی افزوده شده است.
الزم به ذکر اس���ت که در این مدت  367دستگاه واگن
مسافری با عمر باالی  45سال از رده خارج شده اند.
یکی دیگر از اقدامات درخور توجه در این حوزه س���اخت
 700کیلومتر خطوط اختصاصی قطارهای حومه ای در کنار خطوط
موجود ریلی در اطراف ش���هرهای تهران ،مشهد ،اهواز و قم با
هدف افزایش ظرفیت حمل مسافر ،افزایش ایمنی ،سرعت سیر
و رفاه حال مردم است.
توسعه شریان های زمینی
بررس���ی آمار نش���ان می دهد که بخش قابل توجهی از
شریان های جاده ای و ریلی کشور در سال های پس از پیروزی
انقالب اسالمی ساخته شده است.
طبق گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
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کشور طول راه های ریلی ایران در سال  1357فقط  4565کیلومتر
بود که این رقم اکنون به بیش از  13هزار و  790کیلومتر رسیده
است .یعنی دستاورد انقالب اسالمی در حوزه توسعه شریان های
ریلی ،ساخت  9225کیلومتر خط اهن جدید است.
همچنین طول آزادراه های کشور از  285کیلومتر در سال
 1357به  2400کیلومتر در حال حاضر افزایش یافته و حداقل
 2115کیلومتر آزادراه در طول  40سال اخیر ساخته شده است.
از طرف دیگر تمام  16هزار و  820کیلومتر ش���بکه بزرگراهی
کشور صرف ًا پس از پیروزی انقالب اسالمی ساخته شده و پیش
از انقالب هیچ شبکه بزرگراهی در ایران وجود نداشت.
آمارها همچنین نشان می دهد که شبکه  47هزار کیلومتری
راه های اصلی ،درجه  3 ،2و فرعی کشور در سال  1357پس
از پیروزی انقالب بیش از  61هزار و  917کیلومتر افزایش یافته
و اکنون به  108هزار و  917کیلومتر رس���یده که از این رقم
 25هزار و  866کیلومتر راه اصلی و  83هزار و  51کیلومتر راه
درجه  3 ،2و فرعی است.
با این وجود از آنجا که هدف اصلی انقالب اسالمی ،کمک
به محرومان جامعه بوده  ،بیشترین خدمت در این بخش به جامعه
روستایی کشور شده است؛به طوری که طبق آمار در سال 1357
فقط  3هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته در کشور وجود داشت
ولی در  4دهه اس���تقرار نظام جمهوری اسالمی ایران با ساخت
 101هزار و  263کیلومتر راه آسفالته جدید ،طول شبکه آسفالته
روستایی ایران به  104هزار و  263کیلومتر رسیده است.
کارنامه دریایی و بندری ایران
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هایی اس���ت که
ونقل دریایی کش���ور از جمله بخش
حمل
به دالیل عمده از جمله فضای رقابتی در حوزه توس���عه بنادر
های اخیر دستخوش تغییر و تحول شده است.
درسال
های ناش���ی از
گیری از مزیت
ای���ن بخش همواره با بهره
ها و جزایر جنوبی و شمال
۵۸۰۰کیلومتر مرز س���احلی در استان
ت ها و توان عملیاتی بنادر بازرگانی
کشور و با اتکای به ظرفی 
و ناوگان حمل و نقل دریایی خود با جابجایی بیش از ۹۰درصد
از کاالهای مربوط به تجارت خارجی کشور ،نقشی حیاتی ،غالب،
منحصربه فرد و غیرقابل جایگزینی را در صحنه اقتصاد ملی و
ای و تجارت خارجی کشور ایفا کرده است.
منطقه
های
جایی حجم انبوه کاالها از بنادر و اسکله
در کشور ما ،جابه
های اصلی حمل و نقل دریایی ایران)
بازرگانی (به عنوان دروازه
بالغ بر ۸۵درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال ۱۳۹۵را
به خود اختصاص داده است.
س���ازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حمل و نقل
های
برداری از زیرساخت
دریایی کش���ور مدیریت ،توسعه و بهره
بندری و دریایی شامل اسکله های بازرگانی و تاسیسات بندری،
سیاس���ت گذاری و نظارت بر ناوگان تجاری و نفتی و سنتی را
دار بوده و در تعاملی سازنده و پویا ،کارآمدی سیستم حمل
عهده
و نقل دریایی کشور را به ارمغان آورده است.
در  4دهه اخیر نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به ظرفیت
س���ازی بنادر بازرگانی کشور رویکردی راهبردی و برنامه محور
بوده که اجرای آن بر اساس طرح های جامعی مدنظر قرار گرفته

های بنادر بموقع مطالعه
ها و قابلیت
و در زمینه توس���عه ظرفیت
اند .در این بین افزایش ۱۲برابری ظرفیت نفتی و غیر نفتی
شده
بنادر بازرگانی کشور از ۱۹میلیون تن در سال ۱۳۵۷به ۲۳۳میلیون
تن در سال  ،۱۳۹۶افزایش ۹۴برابری ظرفیت کانتینری بنادر از
۷۵هزارTEUدر سال ۱۳۵۷به بیش از ۷میلیون TEUدر سال
 ،۱۳۹۶افزایش ۴۸برابری ظرفیت مسافری بنادر از  ۵۰۰هزار نفر
در سال ۱۳۵۷به ۲۴میلیون نفر در سال  ،۱۳۹۶افزایش ۴برابری
های بنادرتجاری اصلی از ۱۱هزار متر در سال ۱۳۵۷به
طول اسکله
۳۷هزار متر در سال  ،۱۳۹۶افزایش  ۶برابری مساحت انبارهای
س���ر پوش���یده بنادر از ۲۶هکتار در سال ۱۳۵۷به ۱۴۷هکتار در
سال ۱۳۹۶و افزایش ۷برابری مساحت باراندازها و انبارهای روباز
بنادر از ۱۶۴هکتار در سال ۱۳۵۷به ۱۱۹۷هکتار در سال ۱۳۹۶را
توان به عنوان ظرفیت های ایجاد شده در بنادر بازرگانی کشور
می
طی ۴۰سال اخیر دانست.
همچنین افزایش  ۵۹۲برابری میزان سرمایه گذاری ساالنه
سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه زیرساخت ها (به قیمت های
ج���اری) از  3/17به ۱۰۲۳۶میلیارد ریال ،افزایش ۹۰هزار برابری
س���رمایه گذاری بخش غیردولتی (تجمعی) از رقم صفر به رقم
 ها در
۹۰۸۱۸میلیارد ریال در بنادر ،افزایش ظرفیت پذیرش کشتی
بنادر از عمق ۱۰متر و کشتی های با ظرفیت ۲۰هزار تنی با ایجاد
امکان پذیرش کشتی های خیلی بزرگ باالتر از ۱۰۰هزارتنی به
بنادر با تامین عمق های الزم به ویژه عمق بیش از ۱۷متر در
های بنادر هم از مهمترین اقدامات دولت در
ها و حوضچه
کانال
سال های پس از انقالب اسالمی بشمار می رود.

*طول آزادراه های کشور
از  285کیلومتر در سال 57
به  2400کیلومتر در حال حاضر
افزایش یافته و حداقل  2115کیلومتر
آزادراه در طول  40سال اخیر
ساخته شده است .تمامی
 16هزار و  820کیلومتر
شبکه بزرگراهی کشور صرفاً
پس از پیروزی انقالب اسالمی
ساخته شده است و پیش از انقالب
هیچ شبکه بزرگراهی در ایران
وجود نداشت
طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی
برنامه توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی در سه فاز افزایش
ظرفی���ت کانتینری بندر به ۳میلی���ون  ،TEUافزایش ظرفیت
کانتینری بندر از ۳به ۶میلیون TEUو افزایش ظرفیت کانتینری
بندر از ۶به ۸میلیون TEUاز سال  1362آغاز شد و فازنخست

آن در سال ۱۳۶۴به بهره برداری رسید .مرحله اول فاز دوم هم
از س���ال ۱۳۸۴شروع شد و در سال  ۱۳۸۶مورد بهره برداری
قرار گرفت .همچنین مرحله دوم این فاز که س���ال ۱۳۹۴شروع
شده بود ،سال گذشته تکمیل شد و فرآیند نصب تجهیزات این
فاز در حال تکمیل است .همچنین مراحل اجرایی فاز سوم توسعه
این بندر اینک در حال انجام است.
طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار
فاز اول این پروژه که ظرفیت اس���می بندر را از  2/5به
 8/5میلیون تن (معادل ۶میلیون تن) افزایش داد ،از سال ۱۳۸۶تا
س���ال ۱۳۹۶به طول انجامید و اکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری
این بندر به ۴۵۰هزار TEUکانتینر و ۱۶۵۰هزار تن کاالی فله
در سال رسیده است.
برداری از بنادر هم باید
در زمین���ه میزان عملی���ات و بهره
خاطرنش���ان کرد افزایش ۱۰برابری عملیات تخلیه و بارگیری
کاالی نفتی و غیر نفتی از  5/15میلیون تن در س���ال ۱۳۵۷به
بیش از  ۱۵۶میلیون تن در سال  ،۱۳۹۶افزایش هفت برابری
تخلیه و بارگیری کاالی غیر نفتی از  5/15میلیون تن در سال
۱۳۵۷به بیش از ۱۰۸میلیون تن در سال  ،۱۳۹۶افزایش ۵۳برابری
تخلیه و بارگیری کانتینری از ۵۸هزار TEUدر سال ۱۳۵۷به بیش
از  3میلیون TEUدر س���ال ۱۳۹۶و افزایش ۷۰برابری عملکرد
مسافری بنادر از ۳۰۰هزار نفردر سال ۱۳۵۷به ۲۱میلیون نفر در
ها مدنظر قرار گرفته است.
سال ۱۳۹۶طی این سال
توسعه ناوگان دریایی
در عین حال افزایش ۱۲برابری ظرفیت ناوگان دریایی تجاری

از ۵۲۵هزارتن به ۶۲۵۰هزارتن ،افزایش ۱۴برابری ظرفیت ناوگان
نفتی از یک میلیون تن به ۱۴میلیون تن و افزایش ۸۵۰۰برابری
ظرفیت ناوگان مس���افری استاندارد از رقم صفر صندلی به رقم
توان از عمده موارد توسعه در بخش ناوگان
۸۵۰۰صندلی را می
دریایی قلمداد کرد.
توسعه و رونق حمل و نقل مسافری
در زمینه تحول ،توس���عه و رونق حمل و نقل مس���افری
در بخش بندر و پایانه مس���افری باید اشاره کرد که ساماندهی،
های ۱۷بندر مسافری
بازسازی ،توسعه و افزایش ظرفیت در پایانه
شامل بنادر شهید ذاکری ،شهید حقانی ،کیش ،لنگه ،الفت ،شهید
باهنر ،پهل ،هرمز و بهمن در استان هرمزگان ،خرمشهر و آبادان
در اس���تان خوزس���تان ،خارک ،گناوه و بوشهر در استان بوشهر،
ترکمن و بندر گز در استان گلستان و همچنین چابهار و توسعه
و نوسازی ناوگان مسافربری دریایی از محل وجوه اداره شده با
گذاری بخش
ارائه تسهیالت بانکی کم بهره و مشارکت و سرمایه
های حمل و نقل و گردشگری
غیردولتی با هدف بس���ط فعالیت
دریایی که منجر به ایجاد ظرفیت بیش از ۲۴میلیون نفر مسافر
دریایی ش���ده ،از جمله اقداماتی اس���ت که در این زمینه مدنظر
قرار گرفته است.
در حوزه شناورهای مسافربری هم تصویب اعطا ۱۵۸۰میلیارد
ریال تسهیالت وجوه اداره شده به بخش غیر دولتی برای ساخت
۳۹فروند شناور با ظرفیت ۴۹۴۱صندلی از دیگر کار های انجام
شده است.

وضع انتشار كتاب و رسانه
نگاهی به
در چهل سالگی انقالب
كوهمند اسلامي ب�ه

ازاي  9600نفر ،يك

پيروزي انقالب ش�
وان استبداد يا آزادي
سنده زن وجود دارد.
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ت بررسي كرد ،وضع
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آنها از محتواي علم
زه در ايران اسلامي
چاپ ميرس�يد .امرو
برابر شده است.
�ر و چ�اپ كتاب در
موضوعات مبتذل به
ب ب�ه دليل كمبود ناش
ي گوناگ�ون منتش�ر
�ليق هها و ديدگاهه�ا
* قب�ل از انقلا
م ،اما به بركت انقالب
 3400نش�ريه در س
رفتن مجوز هس�تند و
المللي حضور نداشتي
نمايش�گا ههاي بين
 2500نفر در نوبت گ
ش از  100نمايشگاه
يش�ود و ح�دود
 40سال گذشته در بي
ب به چاپ ميرسد.
م 
اسلامي ،ايران در
ود  53هزار عنوان كتا
ضور فعال داشتهايم.
ش�ده و از يك ميليون
حد
نه
اال
س
ح
نه كت�اب 136 ،برابر
در  26كشور جهان
ي حرفهاي و مؤلفان
* تي�راژ س�اال
نها
خه در سال  95رسيده
ب اسالمي ،كتابخوا 
 57به  136ميليون نس
* رهبران انقال
نس�خه در س�ال
برجسته هستند.
داد كتاب انتشار يافته
سبت به قبل از انقالب
شور جهان از نظر تع
است.
ايران ،نهمين ك
ن كتاب چاپ ش�ده ن
* تعداد عناوي
در سال است.
 71برابر شده است.
ران در انتشار كتاب
زاري نمايش�گا ههاي
بههاي جهاني اي
برگ�زاري كت�اب ،برگ
وع عل�وم كارب�ردي؛
رت 
* تأس�يس خ
 12عنوان جايزه ملي
ش�ر ش�ده در موض�
نه كتاب و برگ�زاري
كتابه�اي منت
خا
كت�اب ،تأس�يس
س از انقالب است.
نر و تفريح؛ هجدهم
يد ههاي اختصاصي پ
شانزدهم
ند سانس�ور و خفقان
شر شده در موضوع ه
كتاب از پد
لامي ،انديش�ه را از ب
بهاي منت
نشناسي و فلسفه؛
كتا 
* انقلاب اس
شده در موضوع روا 
بهاي منتش�ر
كتا 
پهلوي آزاد كرد.
از دوره پهلوي اول تا
به�اي ثبت ش�ده
سيزدهم
موضوع الهيات؛ دوم
كتا
ن
وا
28
* كل عن�
1
و
ن
ن عدد امروز  1ميليو
هاي منتشر شده در
زار عنوان بوده كه اي
نشناسي؛ سوم
ب
كتا 
شده در موضوع زبا 
 11 ،1357ه
بهاي منتشر
ت عمومي؛ دوازدهم
كتا 
ت.
س
ا
ن
وا
عن
شر شده در موضوعا
هزار و 996
ت.
س
ديده انقالب اسالمي ا
بهاي منت
كتا 
ور نويسندگان زن ،پ
دازه انگشتان دست
* ظه
ويس�ندگان زن به ان
* قبل از انقالب ن
ن و  70ناش�ر زن از
ن  7300نويس�نده ز
ه�م نبودن�د .اما اكنو
انقالب اسالمي است.
بعد از انقالب 16/5
پديد ههاي
ال در حوزه نش�ر در
* تع�داد زنان فع
برابر شده است.
آمار رس�مي ،پس از
* طب�ق
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نگاهی
به كارنامه
 40ساله
صنعت
معدن
و تجارت
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
هاي بازار مصرف خارجی ها هدايت می شد .اعطاي
صنايع كشورهم در مسير و چارچوب اهداف و سياست
هاي قدرت داخلي و انحصاري
هاي كالن به بخش خصوصي وابسته به كانون
هاي ارزان و كمك
وام
المللي ،گسترش بازار داخلي براساس مصرفگرايي ،عدم نظارت بر سرمايه گذاري خارجي و انتقال فن
بين
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  160هزار دستگاه انجام مي شد ،ظرفيت
توليد لوازم خانگي شامل يخچال و فريزر ،ماشين لباسشويي و تلويزيون  650هزار دستگاه ،فوالد 2/4
ميليون تن ،سيمان  7ميليون تن ،محصوالت پتروشيمي  3ميليون تن ،آلومينيوم  45هزار تن و دارو
 27/3ميليارد 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  503واحد بوده كه با اش����تغال نزديك به  150هزار
نفر فعاليت مي كردند.
در سال  57همچنین  195معدن فعال در حال بهره برداري بوده كه ظرفيت استخراج آن 19/5
ميليون تن بوده است .دراین سال  350هزار واحد صنفی در کشور در حوزه خرده فروشی ،توزیع و
تولیدات صنفی فعال بودند .صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی تقریبا وجود نداشت و سهم
های بزرگ و زنجیره ای از خرده فروشی  1/5درصد بود.
فروشگاه
در حوزه تحقیق ،توسعه و فنی و مهندسی هم عملکرد قابل ذکری وجود ندارد .در حوزه تجارت
خارجی کشور ،ایران به عنوان کشور مصرف کننده دارای تراز تجاری منفی  10میلیارد دالری بود و
عموما تأمین نیازهای اساسی کشور بر اساس واردات برنامه ریزی شده بود .
کل صادرات غیرنفتی ایران هم در سال  57بالغ بر نیم میلیارد دالر و واردات آن  10/4میلیارد
دالر و کل حجم تجارت ایران  10/9میلیارد دالر بود.
صنعت ،معدن و تجارت در  40سالگي انقالب
اكنون بعد از گذشت  4دهه 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.
سال با انقالب
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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.
های صنعتی هم راه اندازی شدند که
در طول هشت سال جنگ تحمیلی تعداد زیادی از طرح
توان به صنایع آذرآب و صنایع جنبی مس شهيد باهنر اشاره کرد .از طرفی به دلیل
از آن جمله می
مشکالت و تنگناهای ارزی ،تکمیل طرح های نیمه تمام مورد توجه بیشتر 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 تحمیلی و صدور فرامین امام خمینی (ره) درباره بازسازی سریع کشور ،دولت برنامه
اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور را تهیه کردو به تصویب مجلس شورای اسالمی رساند.
در همین زمینه بخش صنعت به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفت .چنانکه 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  57تعداد واحدهاي صنعتي
يك هزار و  503واحد بوده كه در پايان آبان  97به  85هزار و  76واحد افزايش يافته است .همچنین
 2/5ميليون 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  195معدن بوده كه در پايان آبان س����ال  1397به 6
هزار و  386واحد رسيده است .در سال  1357تعداد واحدهاي صنفي  350هزار مورد بوده که در
تولد چهل سالگي انقالب به  2میلیون و  581هزار واحد افزايش يافته است.
تعداد زيرساخت هاي صنعتي در دوران پس از انقالب هم رشد چشمگيري داشته است ،به طوری
که 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  40سال اخير ايجاد شده است.
همچنين در حوزه اكتشاف ،زمين شناسي و معدن ،ظرفيت استخراج از  19/6ميليون تن در سال
 1357به  735ميليون تن در سال  1397رسيده و ژئوفيزيك هوايي از عدد صفر به  540هزار كيلومتر
خطي و شاخص نقشه هاي زمين شناسي از  53ورقه به  864ورقه افزايش يافته است.
در همين مدت صادرات غيرنفتي از  0/543ميليارد دالر به حدود  47ميليارد دالر رسيده است.
همچنين حجم تجارت از  10/9ميليارد دالر به بيش از  100ميليارد دالر افزايش يافته است.

مقدمه :سازمان نهضت سوادآموزی یک نهاد برخاسته از متن جمهوری اسالمی است که پس از دستور تاریخی بنیانگذار جمهوری اسالمی در هفتم دی ماه سال 1358با
هدف زدودن پدیده ش�وم بیس�وادی از چهره نظام مقدس اسلامی ،مسئولیت ساماندهی و مدیریت ارائه خدمات س�وادآموزی وفراهم آوردن فرصت دوم آموزش را برای
جاماندگان از فرصت اول آموزش عهدهدار شد .این سازمان با اتخاذ رویکردها و انجام طرحهای متنوع سعی کرده از ظرفیت و توانمندیهای محلی و منطقهای در آموزش
مهارت خواندن و نوشتن ،حساب کردن و روخوانی قرآن استفاده و با تدوین و اجرای برنامههای مکمل از بازگشت به بیسوادی جلوگیری کند  .این مجموعه به منظور ارائه
گزارش و اطالع رسانی از برنامههای سازمان نهضت سوادآموزی تهیه و گردآوری شده است و سعی دارد بخشی از فعالیتهای  39ساله خود را که با رویکرد بیان تفکیک
فعالیت سال های1390تا 1397برنامهریزی و انجام شده است ،به صورت اجمالی برای بهره برداری عالقهمندان به شرح ذیل ارائه کند.

عملکرد نهضت سوادآموزی در  4دهه

زدودن پدیده شوم
بیسوادی
طرحهای سوادآموزی
سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تاسیس تاکنون به منظورتوسعه و ارتقای سطح سواد جامعه با
بهره گیری ازظرفیت های بین المللی ،ملی ،بومی ومنطقه ای طرح های گوناگونی رابه اجرا درآورده است
که اهم این برنامه هاعبارتند از :طرح های نیروهای مسلح ،زندانیان ،سوادآموزی کارکنان وکارگران،
مس���اجد ،مدارس ،آموزش کودکان الزم التعلیم ،بس���یج سوادآموزی ،خدمات مکاتبه ای ،گروه های
پیگیرسواد ،خدمات رسانه ای ،آموزش اتباع خارجی ،آموزش دختران روستایی ،خواندن با خانواده ،ایجاد
مراکزیادگیری محلی ،آموزش فرد به فرد ،س���وادآموزی عش���ایر ،سوادآموزی و آموزش مهارت زنان
سرپرست خانوار ،پیشگیری ازمعلولیت ها ،توانمند سازی مادران ،قرآن آموزی ،آموزش مردم محور،
کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی ،کتابخانه سیار ،آموزش های محلی ومنطقه ای ،تولید نشریات
محلی ،تولید نشریات دیواری ،کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی ،مشترک با شرکت پارس
الکتریک ،مداخله تغذیه ،ارتقای دانش کشاورزی ،ستاد مواد مخدر ،ایجاد قفسه ویژه نوسوادان در
کتابخانه های عمومی و آگاهسازی برای پیشگیری از معلولیت ها و همچنین نشریه نیم صفحه نوسوادان،
برنامه رادیویی جویبار دانش و طرح های آموزش دختران شاغل روستایي بازمانده از تحصيل ،متناسب
سازی محتوای آموزشی با محیط های خاص(تولید محتوای آموزشی محلی) ،طرح مشترک با صندوق
جمعیت و یونیسف ،کمیساریای عالی پناهندگان ،نروژی ،ریلیف ،سوادآموزي درخانه ،سوادآموزی بنی،
آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان ،آموزش کودکان و نوجوانان  10-19ساله بی سواد  ،آموزش
مقدماتی رایانه ( ،)ICDLآموزش از طریق تبلت ،آموزش تلویزیونی ( لوح و قلم) ،حلقه های کتابخوانی
و آموزش عملی نماز و ...که اجرای همه این طرح ها منجر شده است قریب به  8میلیون نفر از
بی سوادان را در حد سوم ابتدایی و  1.5میلیون نفر را در حد پایان ابتدایی ارتقای تحصیلی دهیم.
در ذیل به برخی از آنان اشاره می شود:

الف) طرحهای درحال اجرای سوادآموزی
سوادی دربین
آموزش اولیای بی سواد دانشآموزان :این طرح با هدف به صفر رساندن بی
آموزان ازطریق تقویت نقش ومسئولیت مدیرمدرسه ،استفاده ازظرفیت وامکانات مدرسه و
اولیای دانش
آموزان درشناسایی و جذب و آموزش اولیا تدوین شده و به اجرا در
گیری مطلوب از نقش دانش
بهره
آمده است  .این طرح از آغاز به کار خود در سال 94توانسته است  ،بیش از 302هزار نفراز والدین
بی سواد را در سراسر کشور شناسایی و آموزش بدهد .همچنین این طرح به عنوان یک تجربه ملی
موفق توسط یونسکو اعالم و در وب سایت موسسه آموزش مادام العمر UILدرج شد.
سوادآموزی والدین دانشآموزان
1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390
سال
36125 52469 97917 115975 139715 0
0
تعداد به نفر 0

مجموع
442201

 -1س�وادآموزی گروه س�نی 10-19ساله :طرح سوادآموزی گروه سنی  10-19ساله با
هدف ارائه آموزش سواد پایه به افراد غیر محصل این گروه سنی که در سرشماری سال 1390یا
پایگاه اطالعات ثبتی س���طح س���واد ،بی سواد شناخته شده یا فاقد سابقه آموزشی معادل و باالتر از
سوم ابتدایی هستند ،طراحی شده و به اجرا درآمده است .این طرح از ابتدای کار خود از سال 1394
توانسته است  65696فرد بی سواد ایرانی و خارجی را زیر پوشش ببرد.
 -2س�وادآموزی عش�ایر :طرح س���واد آموزی عشایر با هدف ارتقای شاخص با سوادی و
باالبردن س���طح آگاهي جامعه عشایری کشور با هماهنگی معاونت امور خانواده ریاست جمهوری
دهندگان
سازی هزاران نفر از آموزش
درحال اجر است .این طرح از آغاز به کار خود تاکنون با توانمند
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*سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تاسیس تاکنون
به منظورتوسعه و ارتقاء سطح سواد جامعه با بهره گیری از
ظرفیت های بین المللی ،ملی ،بومی و منطقه ای طرح های گوناگونی
را به اجرا درآورده است که برخی از این برنامه ها عبارتند از:
طرح های نیروهای مسلح ،زندانیان ،سوادآموزی کارکنان
وکارگران ،مساجد ،مدارس ،آموزش کودکان الزم التعلیم ،بسیج
سوادآموزی ،خدمات مکاتبه ای ،گروه های پیگیر سواد ،خدمات
رسانه ای ،آموزش اتباع خارجی ،آموزش دختران روستایی
س���واد جامعه عش���ایری و روستایی توانسته است  305هزار نفر از زنان و دختران عشایری را زیر
با
پوشش دوره سوادآموزی برده و با سواد کند.
 -3مراکز یادگیری محلی :مراکزی هستند که عالوه بر آموزش پایه سواد ،مهارت های زندگی،
کند .در سال های 1379
ای را به افراد سوادآموز ارائه می
اجتماعی ،حقوق شهروندی و شغلی و حرفه
تا 3512 ،1386مرکز یادگیری محلی راه اندازی شد و از سال  1387تا  1393این مراکز تعطیل شد
اندازی شد
و مجدداً بر اساس مصوبه هیات دولت این مراکز از سال  1394با شیوه جدید احیا و راه
و تاکنون350مرکز در سراسر کشور دایر شده است و در هر مرکز حداقل برای  75نفر از بی سوادان
و کم سوادان ضمن ارائه آموزش خواندن  ،نوشتن و حساب کردن ،مهارت های اساسی زندگی و
کسب و کار زود بازده آموزش داده می شود.
خوانی به منظور ترویج
های کتاب و کتاب
 -1حلقهه�ای کت�اب وکتابخوان�ی :طرح حلقه
سازی
العمر و مش���ارکتی ،تثبیت و تحکیم س���واد ،غنی
فرهنگ و عادت به مطالعه و یادگیری مادام
سواد در جامعه از سال 1395به اجرا در آمده است .این طرح با تشکیل5804
محیط زندگی افراد کم
سواد مخاطب را زیر پوشش برده است.
حلقه کتابخوانی بیش از  58671نفر کم
-2خواندن با خانواده :مطابق این طرح در سال های  1376تا  ،1389سوادآموزی توانست
سه عنوان کتاب از  15عنوان کتاب طرح خواندن با خانواده را در بین حدود پنج میلیون و 375
هزار نفر از س���وادآموزان دور مقدماتی  ،ش���ش عنوان کتاب در بین حدود سه میلیون و  834هزار
نفر از سوادآموزان دوره تکمیلی و شش عنوان کتاب در بین حدود یک میلیون و  504هزار نفر از
سوادآموزان دوره پایانی آموزش دهد .و گام دوم این طرح در سال  1394با رویکرد جدید آغاز شد
و در این مدت توانست  150هزار نفر را در سال تحت آموزش قرار دهد.
 های کاربردی سعی دارد نسبت به توسعه
گام دوم طرح مذکور از طریق در اختیار گذاشتن کتاب
وتقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مخاطبان واعضای خانواده ،تقویت مهارت خواندن و
 های سوادآموزی و استفاده بهینه از اوقات فراغت اعضای باسواد خانواده در امر
نوشتن فراگیران دوره
مطالعه وکتابخوانی اقدام کند .این طرح از سال شروع به کار خود در سال  1395تا کنون در بین
آموزان (دوره های سواد آموزی و انتقال) به اجرا در آمده است.
 311.177نفر از سواد
 -4سوادآموزی اتباع خارجی :طرح سوادآموزی اتباع خارجی به منظور ارتقای شاخص با
سازی
سوادی و آموزش سواد به مهاجران مقیم ایران برای تقویت و ترویج فرهنگ اسالمی و توانمند
مهاجران خارجی با اولویت اتباع کشور افغانستان در بهبود زندگی فردی و اجتماعی شکل گرفته
های سوادآموزی
است .از سال  1363تا 1389تعداد  681153نفر از اتباع و مهاجران خارجی در کالس
اند.
ثبت نام کردندو آموزش دیده
سواد را
سازمان نهضت سوادآموزی توانسته ازسال 90تاکنون بیش از  102835نفر از اتباع بی
از خدمات سوادآموزی منتفع کند .در مجموع از سال  63تاکنون  783988نفر از اتباع زیر پوشش
اند.
های سوادآموزی قرار گرفته
برنامه
همچنین این سازمان عالوه بر فعالیت های ساالنه معمول خود با همکاری نهادهای بین المللی
مانند کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ،شورای مهاجران نروژ و ریلیف با هماهنگی اداره کل
اتباع وزارت کشور با انعقاد تفاهمنامه های همکاری مشترک نسبت به شناسایی و جذب  26616نفر
از اتباع و مهاجرین خارجی اقدام کرده است.
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1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390
سال
( )UNHCRکمیساریا 2727 2349 3447 2595 431 123 459 2788
5131 4599 232 0
0
0
0
0
( )NRCطرح نروژ
1825 0
0
0
0
0
0
0
ریلیف
9683 6948 3679 2595 431 123 459 2788
جمع

مجموع
14829
9962
1825
26616

های اساسی
 -5س�وادآموزی زندانی ها :این طرح با هدف آموزش س���واد پایه و مهارت
شود که با مشارکت سازمان
سواد و کم سواد گروه سنی 10-60ساله ارائه می
زندگی به زندانیان بی
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کش���ور در سراس���ر کشور در حال اجراست و این طرح از ابتدا
تا سال  ،90تعداد 769675نفر و از سال  90تاکنون هم  17784مدد جو را زیر پوشش برده و با
سواد کرده است.
سوادآموزی زندانها
قبل از  1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 90مجموع
سال
تعداد (سامانه) 787459 2970 2956 2568 1959 828 595 2470 3438 769675

سواد
 -6سوادآموزي نيروهاي مسلح :این طرح با هدف شناسایی و آموزش سربازان بی
آید که با استفاده از
ها با مشارکت نیروهای مسلح کشور به اجرا در می
در مراکز نظامی و پادگان

های مسلح توانسته است این طرح از سال آغاز به کار خود تا سال 90
ظرفیت نیروی انسانی نیرو
سواد کرده و از سال  90تا
سواد و کم
اقدام به شناس���ایی و آموزش س���واد به541574نفر سرباز بی
کنون 4426 ،نفر را با سواد کند .
سوادآموزی نیروهای مسلح
سال قبل از 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 90
تعداد به نفر 152 329 481 1361 395 325 673 710 541574

مجموع
546000

-7مسابقه کتابخوانی وانشانویسی :این طرح با در نظر گرفتن شعارهای سال اعالمی از
های مهر ریاست جمهوری و با هدف گسترش وترويج فرهنگ
سوی مقام معظم رهبری یا پرسش
مطالعه وكتابخواني درميان سوادآموزان و تقویت مهارت های خواندن و نوشتن وکاربست آن در زندگی
کند .بر اساس نتایج
آموزی می
های سواد
اقدام به برگزاری مسابقات انشا نویسی در بین مخاطبان دوره
اند که 36درصد آن
به دست آمده جمع ًا  1میلیون و  498هزارو 394نفر دراین مسابقات شرکت کرده
مربوط به مسابقه انشاء نویسی و 64درصد آن در زمینه مسابقه کتابخوانی است.
سال
کننده
شرکت
مسابقه کتابخوانی
کننده
شرکت
مسابقه انشانویسی
جمع

1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390
79673 51913 81904 53897 48624 44128 167819 433048
96880 80832 78840 144836 136000
176553 132745 160744 198733 184624 44128 167819 433048

های دوره انتقال در طول هفته سوادآموزی
امسال هم مسابقه انشانویسی در سطح همه کالس
و همچنین مسابقه کتابخوانی در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با موضوع داستان یک زندگی
های سراس���ر کشور
(آموزش ،همت ،تولید) در بین  176هزار نفر از س���وادآموزان دوره انتقال کالس
ی شود.
برگزار م 
 -8طرح آموزش مقدمات رایانه به س�وادآموزان دوره انتقال( :)ICDLطرح تلفیق
های
های رایانهICDLبا هدف تعمیم وگسترش مهارت استفاده از رایانه در برنامه
سواد پایه با مهارت
ای سوادآموزان زیر پوشش و ایجاد و بهبود انگیزه و نگرش کار
سوادآموزی ،ایجاد و افزایش دانش رایانه
با رایانه در سوادآموزان تحت پوشش در چارچوب تبلوراهداف دولت الکترونیک با مشارکت صمیمانه
آید .این طرح ابتدا سال  94صورت
آموزان دوره انتقال به اجرا در می
بنیاد ICDLطراحی و بین سواد
پایلوت در  6استان کشور و در سال  95در  11استان به اجرا درآمد و بعد از طی مراحل آزمایشی
خود در س���ال  96به سراس���ر کش���ور تعمیم داده شد و بر اساس گزارش استخراج شده از سامانه
سوادآموزی این طرح از ابتدای آغاز به کار خود14779نفر را زیر پوشش برده است.
این طرح در س���ال  1397در بین  160طرح ارس���ال شده از سراسر جهان توانست حایز رتبه
برتر مسابقه بین المللی سواد آموزی یونسکو سال  2018شود .
 -9طرح کلید بهش�ت (آموزش عملی نماز ) :طرح کلید بهش���ت "آموزش عملی نماز"
فرهنگ درست خوانی نماز در بین
با مش���ارکت س���تاد اقامه نماز و با هدف ترویج معارف نماز و
ِ
آموزش دهندگان و سوادآموزان دوره های سواد آموزی به اجرا در آمد .این طرح از سال 1396تاکنون
در بین  24500نفرآموزش دهنده و تعداد  235000نفر س���وادآموزان دوره های س���وادآموزی در دو
مرحله به اجرا در آمده است.
 -10طرح سواد آموزی تبلتی خانواده سالمت :طرح سوادآموزی تبلتی خانواده سالمت

در سال  1396به منظور آشنایی سواد آموزان با فضای مجازی و استفاده از فناوری های نوین در
ای یونسکو در بین سوادآموزان دوره انتقال در چرخه آموزش
آموزش سواد با همکاری دفتر منطقه
قرار گرفت  .طرح مذکور در هفت استان کشور ،فاز اولیه خود را با تحت پوشش بردن  100نفر
های کارشناسی حاکی از
ای به اجرا در آورد بررسی
از سوادآموزان با اولویت مناطق محروم و حاشیه
اثربخشی آموزش به وسیله تبلت در ارتقای آگاهی سوادآموزان دوره انتقال و تسلط آنان برموضوع
آموزش دارد.
تولید محتوای آموزشی:
های متنوع و منعطف سوادآموزی
این سازمان برای متناسب سازی محتوای ارائه شده در دوره
از سال  1390اقدامات مهمی به منظور اصالح برنامه درسی و محتوای آموزشی انجام داده است:
 )1استقرار نظام جدیدآموزشی ،مصوب شورای عالی آموزش وپرورش
 )2تدوین راهنمای آموزش برای کتب درسی
مندی از رویکرد چند تالیفی در دوره های تحصیلی
 )3بهره
 )4جلب مش���ارکت معلمان ،موسس���ات غیردولتی وحوزه های علمیه در تالیف محتواهای
آموزشی
 )5تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای راهنمای آموزش کتاب های درسی و توزیع سوادآموزی
درسطح کشور
 های آموزشی از جمله طرح خواندن با خانواده
 )6تولید محتوای آموزشی برای طرحها و برنامه
های کتابخوانی و مهارت های حقوق شهروندی
و حلقه
های عمومی
 )7تولید  12عنوان کتاب ویژه بزرگساالن نوسواد با همکاری نهاد کتابخانه
 )8تدوین کتاب خانواده سالمت در زمینه تغذیه و مصرف بهینه آب با همکاری یونسکو و
المللی بل.BELL
شرکت بین
 )9تولید موبایل اپلیکیشن درمحیط اندرویدIOS ،
 )10ترجمه چندین عنوان کتاب از منابع دس���ت اول یونس���کو و موسسات وابسته به این نهاد
آموزی
بین المللی در زمینه آموزش پایه و سواد
الف -آموزش در جایگاه نخست EDUCATION FIRST
ب -استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در توسعه سوادآموزی
سنجیLAMP
پ -اجرای طرح سواد
ت  -یادگیری تحقق وعده آموزش
های س���وادآموزی ایران و جهان از سال  2000تا
 )11تالیف کتاب بررس���ی پویش ها و برنامه
2015
 )12تولید کتب مکمل سوادآموزی بالغ بر  431عنوان کتاب  ،شامل؛  246عنوان کتاب درسی،
 127عنوان راهنمای آموزش و روش تدریس و  52عنوان کتاب های فوق برنامه
توانمند سازی نیروی انسانی
سازی کارکنان و
برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان :س���ازمان به منظور توانمند
بینی و اجرای
آموزش دهندگان و دانش افزایی در بین عوامل ستادی و استانی خود اقدام به پیش
های آموزشی کوتاه مدت کرده است.
برنامه
سازمان توانسته از ابتدا تا سال  1389ساالنه حدود  48هزار نفر آموزشیار و تعداد  1284نفر
از کارکنان را آموزش دهد و این روند از سال  1390توسعه پیدا کرد و توانست نزدیک به  70هزار
نفر از آموزش دهندگان و حدود  900نفر از همکاران س���وادآموزی را در دوره های مختلف ضمن
خدمت آموزش دهد.
فعالیتهایپشتیبانی
ش�ورایعالی پش�تیبانی س�وادآموزی :شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی کشور به عنوان
آموزی در کشور به منظور شتاببخشي
های سواد
سازی فعالیت
گذاری و تصمیم
باالترین مقام سیاست
سوادي درگروه سني زير  50سال ،سياستگذاري براي
كني بي
آموزي ،ريش���ه
به فعاليت هاي س���واد
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 وظایف محوله خود اقدام به اتخاذ تصمیمات الزم می کنند.
تبلیغ ،ترویج ،اطالع رس�انی وآموزش رس�انهای :سازمان نهضت سوادآموزی به منظور
تبلیغ و ترویج ،فعالیت های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است:
 به روز رسانی و بارگزاری اخبار ستادی (بیش از  2500خبر ستادی و استانی ) -تهیه گزارش دستاوردهای سازمان و ارسال به نهاد های ذیربط (فصلی ،ساالنه )

 انعقاد تفاهمنامه همکاری با معاونت های صدا و سیمای مراکز استانها و شبکه های سراسریمخصوص شبکه آموزش سیما (طی انعقاد تفاهمنامه و قرارداد مشترک)
 تولید و پخش برنامه های داستانی ،نمایشی ،مستند ،مستندگزارشی ،نماهنگ ،تیزرهای تبلیغاتی،پویانمایی ،مجموعه های داستانی ،برنامه های ترکیبی و آموزشی در سطح استانی
 تولید قریب به  20هزار دقیقه (19587دقیقه) برنامه تلویزیونی و6900دقیقه برنامه رادیوییبا رویکرد سوادآموزی.
پژوهش ،تحقیق ونظارت
 -1اجرای  290عنوان پژوهشی ملی و استانی از ابتداء تا سال 1389
 -2اجرای 19عنوان پژوهش ملی از سال  1390تا  1396توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها
و موسسات پژوهشی
 -3اجرای  78پژوهش استانی از سال  1394تا 1396
 -4در حال اجرای  28عنوان پژوهش استانی در سال 97
 -5ظرفیت س���ازی جدید برای اجرایی نزدیک به  100عنوان پژوهش اس���تانی از اعتبارات
سال .97
 -6ارزیابی از 21طرح و برنامه سازمان
سایر فعالیت ها:
سازی محیط زندگی سوادآموزان و
نشریه فرصت دوم :نشریه فرصت دوم به منظور غنی
تولید مواد خواندنی مکتوب ماهانه توسط سازمان آماده ،تکثیر ،توزیع و در اختیار سوادآموزان قرار
گیرد.
می
سال
تعداد تیراژ

1393
20000

تیراژ نشریه فرصت دوم
1396
1395
1394
100000
188000
120000

1397
130000

مجموع
558000

های
یادواره شهدای سوادآموزی  :یادواره شهدای سوادآموزی به همت این سازمان و معاونت
های شهدای سوادآموزی هشت سال دفاع مقدس و
سوادآموزی استان ها به منظور تجلیل از خانواده
گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا به صورت ملی و استانی از سال  94شروع شده است.
سال
تعداد

1393

1394
1

یادواره شهدا
1395
7

1396
8

1397
6

مجموع
24

طرح کتابت قرآن کریم
در دیماه سال  1394همزمان ،طرح کتابت قرآن کریم توسط بالغ بر  3000نفر از سوادآموزان
دوره دوم سواد آموزی که با روخوانی قرآن کریم آشنا بوده و آمادگی و عالقه مندی خود را برای
شرکت در این برنامه اعالم کرده بودند برگزار شد ،نُسخ کتابت شده در استان ها جمع آوری و پس
از کنترل و تایید ،به سازمان نهضت سوادآموزی ارسال شد .
خاطر نشان می سازد از ابتدای طرح ،نیت شد نُسخ تهیه شده به بارگاه ملکوتی ائمه طاهرین{مولی
الحجج آقا علي ابن موسي الرضا(ع)}،
الموحدین امام علی (ع) ،سيدالشهدا امام حسین (ع) ،ثامن ُ
حرم امام خمینی (ره) و دفتر مقام معظم رهبری تقديم شود که اولین نسخه در گردهمایی مدیران
ومعاونین سوادآموزی استان ها در  19اردیبهشت ماه  97در شهرمقدس مشهد طی مراسمی به موزه
آستان مقدس امام هشتم علیه السالم تقدیم شد.
طرح درختکاری در سوادآموزی
این طرح با هدف توسعه آگاهی های عمومی و تقویت حضور اثر بخش سوادآموزان در عرصه های
اجتماعی و کمک به تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی در بین تمام اقشار جامعه در
اسفند ماه سال  1394منتهی به روز درختکاری در استان های کشور به اجرا در آمد .این طرح به
یاد  176شهید سوادآموزی در هشت سال دفاع مقدس  ،منجر به کاشت  72308نهال در سراسر
کش���ور در س���ال  1394شده است .در چارچوب تقویت این طرح فعالیت درختکاری در سال 1395
هم ادامه پیدا کرد.
دستاوردها و موفقیتها
کسب شش جایزه بین المللی یونسکو و آیسیسکو :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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شاغل روستايي ،طرح خواندن با خانواده و آموزش مقدمات رایانه به سوادآموزان ( طرح ) ICDL
توسعه مشارکتهای بین بخشی درسوادآموزی :در سال های  ، 90-97قریب به33
ها به
های دولتی و سازمان های مردم نهاد منعقد شد و این تفاهمنامه
تفاهمنامه همکاری با دستگاه
های مشترک ،پیگیر اجرای
استان ها ابالغ و بخش های استانی نیز با تشکیل جلسات و کارگروه
اند.
مفاد تفاهمنامه بوده
کس�ب رتبه  12و ارتقای  76پله ای در جش�نواره تحقق دولت الکترونیک :در
چارچوب تاکید ریاست جمهوری در جشنواره شهید رجایی مبنی بر تسریع تحقق دولت الکترونیک
از همه دستگاه های اجرایی کشور به منظور کاهش میزان مراجعات حضوری مردم به دستگاه های
ها ساالنه ارزیابی به عمل می آید  .خوشبختانه سازمان
اجرایی و سهولت دریافت خدمات از دستگاه
ای نسبت به نتایج ارزیابی مرحله
نهضت س���وادآموزی در جش���نواره شهید رجایی با ارتقای  76پله
سوم این جشنواره  ،رتبه  12را در زمینه تحقق دولت الکترونیک کسب کرده است.
کس�ب جایزه بین المللی کنفوس�یوس س�ال  :2018این سازمان در سال  2018به
دلیل برنامه ریزی ،اجرا و پایش طرح آموزش پایه رایانه در دوره انتقال  ICDLکه با همکاری بیناد
 ICDLدر میان بیش از  7600نفر از س���واد آموزان دوره انتقال سراس���ر کشور موفق به کسب جایزه
بین المللی سواد اموزی کنفوسیوس یونسکو شد.
کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی :این سازمان در چارچوب اجرای مواد  81و
 82قانون خدمات کشوری در زمینه بررسی عملکرد و ارزیابی میزان بهره وری دستگاه های اجرایی
کشور به منظور رتبه بندی و ابالغ نتایج به رئیس جمهوری از طریق اصالح نظام ساختاری خود و
تکمیل فرم ها ی مربوطه در شاخص های اختصاصی و عمومی نظیر نقش و ساختار دولت  ،دولت
الکترونیک و هوشمندسازی اداری  ،مدیریت سرمایه انسانی  ،فناوری های مدیریتی  ،صیانت از حقوق
مردم و سالمت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد ،توانست با کسب نمره  1789.07از
سقف  2000هزار امتیاز در بین سازمان های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش رتبه اول را در
سال 1396کسب کرده و نسبت به عملکرد سال قبل از وضع بهتری برخوردار است .
جایگاه ایران در سواد آموزی در مقایسه با جهان  :با توجه به اطالعات و آمار درج
شده در موسسه آمار یونسکو  ،نرخ با سوادی جمعیت گروه سنی  15ساله و باالتر در سال  2016در
جهان 82/ 2اعالم شده که ایران با داشتن  86درصد با سوادی در این گروه سنی 3/8 ،درصد باالتر
از میانگین جهانی قرار دارد  .همچنین در گروه سنی 15-24ساله ایران با داشتن نرخ با سوادی 97/4
درصد باسوادی  6،درصد از میانگین جهانی در این گروه سنی باالتر قرار گرفته است.
مضاف بر این با توجه به اطالعات اعالم شده از سوی وبسایت اطلس جهانی ،کشور جمهوری
اس�ل�امی ایران در س���ال  2015با داشتن نرخ با سوادی  15ساله و باالتر با  86درصد در رتبه 98
جهان قرار دارد .
روند توسعه نرخ با سوادی درکشور از رشد بسیار خوبی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران
برخوردار بوده اس���ت به نحوی که از س���ال 1355تا س���ال  1395در گروه سنی  15ساله و باالتر
با رش���د  49.9درصدی رش���د سواد و در گروه سنی  15-24سال شاهد  41.3رشد در نرخ های با
سوادی هستیم .
گروه
سنی
 15ساله
و باالتر
15
الی 24
25
الی 64

جنسیت
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
زن
مرد

1976
ایران

جهان

36/1
47/5
24/2
56/1
42/1
70/5
27/3
15/6
38/3

69
76/8
61
77/6
84/4
70/4
-

میزان
اختالف
-32/9
-29/3
-36/8
-21/5
-42/3
0/1
-

ایران
86
89/9
82
97/4
97/3
97/5
88/1
84/1
92/0

میزان رشد
2016
میزان در سطح در سطح
جهان
اختالف بین المللی ملی
49/9
13/2
3/8
82/2
42/4
13
0/1
89/8
57/8
21/7
-0/7 82/7
41/3
13/8
6
91/4
55/2
5/5
7/4
89/9
27
22/4
4/7
92/8
60/7
2/1
86
68/5
2/1
82
53/7
2/0
90

افزایش درصد باس�وادی در گروه س�نی  6س�اله و باالتر :جمعيت  6سال و باالتر
كشور بالغ بر 71506392شمارش شده است که  62666760نفر آنها خود را باسواد و 8.795.553نفر
فاقد سواد اعالم کرده اند .براین اساس درصد باسوادی از  47.5درصد سال  1355به  87.6درصد
درس���ال  1395رس���یده است .به عبارت ديگر ميزان باسوادي در سال های پس از پیروزی انقالب
اسالمی بالغ بر  40درصد افزایش يافته است.
سال با انقالب
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افزایش درصد باسوادی در گروه سنی  10-29ساله :كل جمعيت این گروه سنی
بالغ بر  25741393نفر بوده اندکه از این رقم تعداد  2505769نفر باسواد و  668890نفر بی سواد

*طبق آمار یونسکو  ،نرخ با سوادی جمعیت گروه سنی  15ساله و باالتر
در سال  2016در جهان 82/ 2اعالم شده که ایران با داشتن  86درصد با
سوادی در این گروه سنی 3/8 ،درصد باالتر از میانگین جهانی و در گروه
سنی 15-24ساله ایران با داشتن نرخ با سوادی  97/4درصد باسوادی،
6درصد از میانگین جهانی در این گروه سنی باالتر قرار گرفته است
اعالم ش���ده اند .درصد باس���وادی در این گروه از 59.8درصد درسال  1355به  97.3درصد در سال
 1395رسیده که حاکی از رشد  37درصدی است.
افزایش درصد باس�وادی در گروه س�نی  10-49س�اله :كل جمعيت  10-49ساله
 51731334نفر بوده اند که از این رقم تعداد  49006796نفر باس���واد  2692389 ،نفر بی س���واد و
 32149نفر اظهار نشده بوده اند .درصد باسوادی در این جمعیت حدود 48.8درصد در سال 1355
بوده است ،در حالي كه طبق سرشماري سال 1395این رقم به  94.7درصد است و قریب به 46
درصد رشد نشان می دهد.

کاهش فاصله درصد باس�وادی بین 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  80درصد از فعالیت های سوادآموزی به
دختران و زنان به ویژه در مناطق روستایی موجب شده است شاخص سواد در قشر زنان با شتاب
بیشتری افزایش پیدا کند ،به طوری که نتايج سرشماري انجام شده در بین سال های1355تا سال
هد تفاوت نرخ باس���وادي در بين زنان و مردان از  23.4درصد در سال  1355به
 1395نش���ان مي
حدود  6/8درصد در سال 1395کاهش يافته است.

کاهش فاصله درصد باس�وادی بین مناطق ش�هری و روس�تایی :به منظور تحقق
عدالت آموزش���ی و کاهش اختالف س���واد بین مناطق شهری و روستایی کشور با اختصاص حدود
55درصد از فعالیت های سوادآموزی به مناطق روستایی در  39سال گذشته ،موجب شده است شاخص
هاي انجام شده ،بین
سواد در مناطق محروم کشور بهبود پیدا کند ،به طوری که طبق سرشماري
س���ال های  1355تا  1395ميزان باس���وادي مناطق شهري از  65.4درصد در سال  1355به 90.8
درصد در سال  1395افزايش يافته است .در همين زمان نرخ باسوادي مناطق روستايي از 30.5درصد
دهد .به عبارت ديگر ميزان افزايش باسوادي در مناطق روستايي
به  78.5درصد افزايش نشان مي
با شتاب بيشتري صورت گرفته است و تفاوت درصد باسوادي در بين مناطق شهري و روستايي از
34.9درصد سال  1355به حدود  12.3درصد در سال  1395کاهش یافته است.

سازمان نهضت سوادآموزی
1397

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﻳﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎ�� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮ� ﺳﻴﺎﺳ��ﺘﻬﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ��ﻟﺖ �� �ﻣﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺎ��
ﺗﻮ�ﻧﺴﺘﻪ �ﺳﺖ �� ��ﺳ��ﺘﺎ� �ﻧﺠﺎ� �ﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮ� �� �ﺑﺘﺪ�� ﺳﺎ�  1380ﻟﻐﺎﻳﺖ ��� �1397/10/30ﺷﻲ ﻣﻌﺎ��
 1,491,884ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �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 ﺗﻼ� ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺻﻮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ �� ��ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻳﺎ��ﻫ��ﻢ � �����ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ �ﻫﺪ�� ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎ�� �ﺳﺖ:
 (1ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎ�� �� ��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 ) 1392/07/01ﻟﻐﺎﻳﺖ
 (1397/10/30ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ����  1380ﻟﻐﺎﻳﺖ ��) 1392/06/31ﻟﺘﻬﺎ� ﭘﻴﺸﻴﻦ(� ﺑﻪ ﺷﺮ� ﺟﺪ�� ﺷﻤﺎ�� )�(1
ﻧﺸﺎ� ﻣﻲ �ﻫﺪ ﻃﻲ ��ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ ���ﺷﻲ ﻣﻌﺎ��  492�692ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ� �� ﺳﻬﺎ� � ����ﻳﻲﻫﺎ�
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ��ﻟﺖ � ﺷ��ﺮﻛﺘﻬﺎ� ��ﻟﺘﻲ ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ� �ﺳ��ﺖ ﻛﻪ �ﻳﻦ ﻣﻴﺰ�� ��ﮔﺬ��� ﻣﻌﺎ��  ���� %33ﻛﻞ
��ﮔﺬ��ﻳﻬﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪ�� ﺷﻤﺎ�� ): (1ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎ�� ����ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻟﺖ ﻫﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ� ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﻧﻮ� ��ﮔﺬ��� )��ﻗﺎ� ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�(
��ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ
ﻗﺒﻞ �� ��ﻟﺖ ﻳﺎ��ﻫﻢ
ﻧﻮ�
��ﮔﺬ��� ) 1380ﻟﻐﺎﻳﺖ  1392/07/1) (1392/06/31ﻟﻐﺎﻳﺖ (1397/10/30
ﻋﺮﺿﻪ �
ﻓﺮ��
ﺳﻬﺎ� ﻳﺎ
909,998
327,344
582,655
����ﺋﻲ
ﺑﻪ ﻋﻤﻮ�
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
��ﮔﺬ���
ﺳﻬﺎ� ﻳﺎ
����ﺋﻲ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮ� �ﻧﺘﻘﺎ�
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
315,523
*158,959
156,564
�ﺷﺨﺎ�
ﺣﻘﻴﻘﻲ �
ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻃﻠﺒﻜﺎ� ��
��ﻟﺖ
�ﻧﺘﻘﺎ�
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺳﻬﺎ� ﻳﺎ
266,363
6,390
259,973
����ﺋﻲ
ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﺎ�
ﻋﺪ�ﻟﺖ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

999,192

492,692

1,491,884

ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ��ﻟﺖ ﻫﺎ�
ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ

%36

%50

ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬ��� � ﻋﺮﺿﻪ  224ﺑﻨﮕﺎ� ﺑ��ﺎ ���� ﺑﻴﺶ ��  30ﻫﺰ�� ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷ��ﺪ� ﻛﻪ �� �ﻳﻦ ﻣﻴﺰ��
 82ﺑﻨﮕﺎ� ﺑﻪ ����  56ﻫﺰ�� ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ� ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ ) %37ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ �� ﻟﺤﺎ� ﺗﻌﺪ�� ﺑﻨﮕﺎ� � � %18ﻧﻬﺎ
�� ﻟﺤﺎ� ���� ﺑﻨﮕﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮ�� ﺑﻮ�� �ﺳ��ﺖ( .ﻣﻴﺰ�� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� ﺗﻌﺪ�� ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ����
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ� ﺑﺎ�ﺟﻮ� �ﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣ �ﺎ 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�ﻣﺖﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﺮ ﺳ��ﺮ ��� ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎ��
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� �ﺟﻮ� ﻋﺰﻣﻰ ﺟﺪ� �� ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ ﺟﻬﺖ �ﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ �ﻫﺪ�� ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ� ﻛﻠﻰ �ﺻﻞ ) (44ﻗﺎﻧﻮ�
�ﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ� .ﻣﻴﺪ �ﺳﺖ ﺑﺎ ��ﮔﺬ��� �ﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ��ﻗﻌﻰ� ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺰ�� �� ��� ﻣﺮ�ﻣﻰ
ﺳﺎ�� �ﻗﺘﺼﺎ� ﺑﺮ��ﺷﺘﻪ ﺷﻮ�.
ﺟﺪ�� ﺷﻤﺎ�� ) :(2ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎ�� �� ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ
ﺑﺮ�ﺳﺎ� ���� ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ� ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ� � ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ�
ﻋﻨﻮ��

ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ �� ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ

��ﮔﺬ��� ﻫﺎ �� ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ

ﻣﻴﺰ�� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� ��ﻟﺖ ﻳﺎ��ﻫﻢ

ﺗﻌﺪ�� ﻋﺮﺿﻪ
224
82

%37
%29

���� )ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�(
309�534
56�314
%18
%18

* ��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  12ﺳﺎ� � ﻧﻴﻢ ﻗﺒﻞ �� �ﺳﺘﻘﺮ�� ��ﻟﺖ ﻳﺎ��ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �� 18ﺻﺪ ﻣﻲ�ﺳﻴﺪ�
�ﺳﺖ� .ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ� �� �ﺑﺘﺪ�� �ﺳ��ﺘﻘﺮ�� ��ﻟﺖ ﻳﺎ��ﻫﻢ �� ﺳﺎ� 1392ﻣﻮ�� �ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺪ� ﻗﺮ�� ﮔﻔﺖ
� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﺻﻼﺣﻲ �� ﻧﻴﻤﻪ ��� ﺳﺎ�  1392ﺗﻮﺳﻂ ��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� 1393ﺗﺎ ��)1396/05/15ﻟﺖ ﻳﺎ��ﻫﻢ(� ��67,5ﺻﺪ � �� ����  1396/05/16ﺗﺎ 1397/10/30
)��ﻟﺖ �����ﻫﻢ( �� 100ﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ��ﮔﺬ��� ﻫﺎ ﺑﻮ�� �ﺳ��ﺖ ﻛﻪ ﻧﺸ��ﺎﻧﮕﺮ �ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪ� ﻛﻴﻔﻲ
��ﮔﺬ��� ﻫﺎ �� ��ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ �ﺳﺖ.
ﻧﻤﻮ��� ﺷﻤﺎ�� ) :(2ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ��ﻗﻌﻰ �� ��ﮔﺬ��ﻳﻬﺎ ﻃﻰ ﺳﺎ�ﻫﺎ�  1380ﻟﻐﺎﻳﺖ 1397/10/30

%2

%33

* 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 115�000
ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ �� �ﻳﻮ� ��ﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪ�� ﺑﺎ�ﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻓﻮﻻ�( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ� ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮ� � ﺑﺎ ﻫﺪ� ﺧﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ � ﻃﻠﺒﻜﺎ��� �� ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� ����� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺻﻮ�� ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ.
* ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻲﺳ���ﺎ�� ����ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻟﺖ ﻫﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺗﻌﺪ�� ﺑﻨﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻣﺸﻤﻮ� ��ﮔﺬ���
�� ﺳ��ﺎ�  1380ﻟﻐﺎﻳﺖ  �1397/10/30ﻣﺠﻤﻮﻋ �ﺎ  2005ﺑﻨﮕﺎ� �� ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ� ﻗﺎﺑﻞ ��ﮔﺬ��� ﻗﺮ��
ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺳ��ﺖ� � ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ��ﻟﺘﻬﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ � �����ﻫﻢ�  1123ﺑﻨ��ﮕﺎ� )�� 56ﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﻮ��� ﻣﺸ��ﻤﻮ� ��ﮔﺬ��� ﻣﺼﻮ� ﺷ��ﺪ� �ﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪ��  577ﺑﻨﮕﺎ� ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ� � ﻳﺎ
�� ﻓﻬﺮﺳ��ﺖ ��ﮔﺬ��ﻳﻬﺎ ﺑﻪ �ﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮ� »�ﻧﺤﻼ�«� »ﺗﺤﺼﻴﻞ«� »��ﺷﻜﺴ��ﺘﮕﻲ« � ﻳﺎ »�ﻧﺘﻘﺎ� ﺑﻪ ﮔﺮ��
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ��ﮔﺬ���«� ﺧﺎ�� ﺷﺪ� �ﻧﺪ )�� 51ﺻﺪ( �  546ﺑﻨﮕﺎ� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ��ﮔﺬ��� ﺳﺎ�
 1397ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﻧﺪ )�� 49ﺻﺪ( )ﻧﻤﻮ��� ﺷﻤﺎ�� ).((1
ﻧﻤﻮ��� ﺷﻤﺎ�� )� :(1ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ��ﺧﺼﻮ� ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ� ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ �� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ��ﮔﺬ���
ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺗﻌﺪ�� ﺑﻨﮕﺎ� �� ﺳﺎ�  1380ﻟﻐﺎﻳﺖ 1397/10/30

* �ﻣﺎ�� ﺳﺎ�� � ��ﮔﺬ��� ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻃﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ
�� ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ �� ��ﻟﺖ �����ﻫﻢ ) 1396/05/16ﻟﻐﺎﻳﺖ � �(1397/10/30ﻣﺎ��ﺳﺎ���
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* 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
ﻣﺸﻜﻼ�� ﭼﺎﻟﺸ��ﻬﺎ � �ﺳ��ﻴﺒﻬﺎ� �� ﻳﻜﻰ ﭘﺲ �� �ﻳﮕﺮ� ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ﭘﺲ �� ��� �ﻧﺪ��� � ��ﻧﻤﺎﻳﻰ
�� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ ﺳ��ﻬﺎ� ﻋﺪ�ﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  �www.samanese.irﺑﺴ��ﺘﺮ ﻻ�� ﺑﺮ�� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮ�
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﮔﺮ�ﻳﺪ .ﺳ��ﺎﻣﺎﻧﻪ �� 100ﺻﺪ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﻬﺎ� ﻋﺪ�ﻟﺖ� �� ﺳ��ﺎ�  1396ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﺑﻴﺶ ��  150ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺧﺪﻣﺖ
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜ��ﻰ � ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪ��� � �ﻣﻨﻴﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﻤﻼ� ﻓﺮ���� ﺳ��ﺎﻳﺒﺮ� ﺑﺰ�� � ﺑﺎ ﺛﺒﺖ �ﻛﻮ��  320ﻫﺰ��
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ �� ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪ�� �ﺧﺘﻼ� � ﻛﻨﺪ�� ﻳﻜﻰ �� ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ � ﭘﺮ �ﻓﺘﺨﺎ�ﺗﺮﻳﻦ ﺳ��ﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ ﻣﻠﻰ
ﻛﺸﻮ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷ��ﺪ� ﻛﻪ ﺻﺮﻓ �ﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ�� ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ � ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� ��ﺧﻠﻰ� ﻃﺮ�ﺣﻰ � ��� �ﻧﺪ��� ﮔﺮ�ﻳﺪ�
�ﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ�ﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻼ� 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  1395ﻣﺮﺑﻮ� 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�� ﺻﺮﻓ �ﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳ��ﺎ� ﻣﺎﻟﻰ  3�800 �1395ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺳﻮ� ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻣﻴﺎ�
ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ � �� �ﻳﻦ ﻣﻴﺰ�� ﺳﻮ� ﺗﺨﺼﻴﺼﻰ� ﺗﺎﻛﻨﻮ� ﺣﺪ��  3�300ﻣﻴﻠﻴﺎ�� 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  1396ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺎ�� �� ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ��� ��� � ﻫﻤﺰﻣﺎ� �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻼ� ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ �ﻋﻈﻢ )�( � ﺣﻀﺮ� �ﻣﺎ� ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎ�� )�( ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺑﻴﺶ ��  5ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰ��
ﻧﻔﺮ �� ﻣﺪ�ﺟﻮﻳﺎ� ﻛﻤﻴﺘﻪ �ﻣﺪ�� � ﻣﺴﺘﻤﺮ� ﺑﮕﻴﺮ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ���ﻳﺰ � ﺳﻮ� ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻ� 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
����
� 88089901ﻟﻰ 19
ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻰ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺎ�� http://www.ipo.ir
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﻣﺮ�ﻣﻰ ﺳﻬﺎ� ﻋﺪ�ﻟﺖ 83338
http://www.samanese.ir
ﻧﺸﺎﻧﻰ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎ� ﻋﺪ�ﻟﺖ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻓﺪاﺋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد:

 ۶۵۸ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ۱۴۷۰۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
اﯾﺎم دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
�ﺳﺘﺎﻧﺪ�� ﻛﺮﻣﺎ� ﮔﻔﺖ� �� :ﻳﺎ� �ﷲ �ﻫﻪ ﻣﺒﺎ�� ﻓﺠﺮ �ﻣﺴﺎ��  658ﻃﺮ� ��ﻟﺘﻰ �
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ �ﻋﺘﺒﺎ�  14706ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� �ﻓﺘﺘﺎ� �  98ﻃﺮ� ﺑﺎ �ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪ�
 3661ﻣﻴﻠﻴﺎ�� 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��� �ﻧﻘﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�� ﺑﺎ �ﺷ��ﺎ�� ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻃﺮ� ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻓﺘﺘﺎ� ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ� �� :ﻣﺠﻤﻮ� 658
ﻃﺮ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻓﺘﺘﺎ� �ﺳ��ﺘﺎ� �� �ﻳﺎ� �ﻫﻪ ﻓﺠﺮ�  504ﻃﺮ� ﺗﻮﺳ��ﻂ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ��ﻟﺘﻰ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ �� ﺣﺪ��  1324ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� �  154ﻃﺮ� ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 13ﻫﺰ�� �  382ﻣﻴﻠﻴﺎ��
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �� �ﻳﻦ ﭘﺮ��� ﻫﺎ  6ﻫﺰ�� �  516ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �  18026ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �� ﺳﻄﺢ �ﺳﺘﺎ� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�ﻛﺘﺮ ﻓﺪ�ﺋﻰ ﺑﺎ �ﺷ��ﺎ�� ﺑﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�  1324ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎﻧ��ﻰ ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� ﻃﺮ� ﻫﺎ�
��ﻟﺘﻰ ﮔﻔﺖ �� :ﻣﺠﻤﻮ�  504ﻃﺮ� 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�  504ﻃﺮ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻓﺘﺘﺎ� �ﺳﺘﺎ� �� �ﻫﻪ
ﻓﺠﺮ� ﺷﻬﺮﺳ��ﺘﺎ� ﻫﺎ� ﻛﺮﻣﺎ� ﺑﺎ  59ﻃﺮ�� ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺑﺎ  43ﻃ��ﺮ� � ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ  34ﻃﺮ�
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮ��� ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻓﺘﺘﺎ� �� �ﺳ��ﺘﺎ� �� ���ﻧﺪ � �� ﺑﻴﻦ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻰ
�ﺳﺘﺎ�� ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴﻜﻦ �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻰ ﺑﺎ  101ﻃﺮ�� ��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻮ� ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻛﺮﻣﺎ� ﺑﺎ
 61ﻃﺮ� � ����� ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﻨﻮ� ﺑﺎ  51ﻃﺮ� ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮ� ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻓﺘﺘﺎ�
�� �ﺟﺮ� ﻛﺮ�� �ﻧﺪ.
�� ﺑﺎ �ﺷ��ﺎ�� ﺑﻪ ﻛﻠﻨﮓ �ﻧﻰ  98ﻃﺮ� ﺗﻮﺳﻂ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻰ �ﺳﺘﺎ� �� �ﻳﺎ�
�ﻫﻪ ﻓﺠﺮ �ﻓﺰ��� :ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪ� ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� �ﻳﻦ ﻃﺮ� ﻫﺎ ﺣﺪ��  3661ﻣﻴﻠﻴﺎ��

ﺗﻮﻣﺎ� �ﺳﺖ � ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴ��ﻜﻦ �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻰ ﺑﺎ  29ﻃﺮ�� ����� ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺟﻨﻮ� �ﺳﺘﺎ� ﺑﺎ  26ﻃﺮ� 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��  60ﻃﺮ� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮ� � ﺷﺮ�
�ﺳﺘﺎ� ﻛﻠﻨﮓ �ﻧﻰ ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
�ﻛﺘﺮ ﻓﺪ�ﺋﻰ �ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ�� �� :ﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮ� ﭘﻴﺮ��� �ﻧﻘﻼ� �ﺳﻼﻣﻰ �
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�ﻻﻧﻪ 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 �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻰ �ﻓﺰ��� :ﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �� �� ﺗﻬﺪﻳﺪ � ﺗﺤﺮﻳﻢ � ﺟﻨﮓ ��
ﻃﻰ  40ﺳﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ� ﺗﻼ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ �ﻧﻘﻼ� �ﺳﻼﻣﻰ � �ﻫﺪ�� ��ﻻ� �� ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻛﻨﺪ � ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ� ﻫﺎ� �� ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ �ﻧﺠﺎﻣﻴﺪ� �ﺳﺖ.
�� ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮ�� �� :ﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳ��ﺎﻟﮕﺮ� ﭘﻴﺮ��� �ﻧﻘﻼ� �ﺳﻼﻣﻰ� ﺗﺒﻴﻴﻦ
�ﺳﺘﺎ���ﻫﺎ� �ﻧﻘﻼ� ﺑﺮ�� ﻣﺮ�� � ﺟﻮ�ﻧﺎ� ﻳﻜﻰ �� ﺿﺮ��� ﻫﺎﻳﻰ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴ��ﺌﻮﻟﻴﻦ � ﺑﻪ ﺧﺼﻮ� �ﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ �� ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ � �� ﺷﺎ��ﷲ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ� ﭘﻴﺮ���
�ﻧﻘﻼ� �ﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﻜﻮ� ﺗﺮ �� ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻣﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻏﺪﻳﺮ ﻧﯽرﻳﺰ؛ ﺳﺘﺎرهای در دل ﻛﻮﻳﺮ
ﺑﻲﺷ��ﻚ ﻃﺮﺣﻬﺎ� ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻ�� �� ﺟﻤﻠﻪ �ﻓﺘﺨﺎ��� ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺗﻮﺳ��ﻌﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻ� �� ﻧﻘﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮ� ﺑﻪ �ﺟﺮ�
���ﻣﺪ� �ﺳﺖ .ﻳﻜﻲ �� ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ �ﻳﻦ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﺑﻴﺶ ��  3450ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎﻟﻲ� �� ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎ� 1396
ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� �ﺳﻴﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ ﻳﻜﻲ ��  8ﻃﺮ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻ� �ﺳ��ﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻫﻦ �ﺳﻔﻨﺠﻲ � ﻓﻮﻻ�ﺳ��ﺎ�� ��ﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ�� �� ��ﺳﺘﺎ� �ﻫﺪ�� ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻮﻻ� �� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳ��ﻌﻪ �ﻗﺘﺼﺎ��� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  800/000ﺗﻦ �ﻫﻦ �ﺳﻔﻨﺠﻲ �  1ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ ﻓﻮﻻ�� ��
�ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� � ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﻧﻲ�ﻳﺰ �ﺣﺪ�� � ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ.
�ﻳﻦ ﻃﺮ� �� ﺳﺎ�  1386ﺑﺎ ﺳ��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﻛﺎﻣﻞ ��ﻟﺘﻲ )�ﻳﻤﻴﺪ�� � ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻ� �ﻳﺮ��( � ﭘﺲ �� ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ� ��ﻟﻴﻪ � �ﻧﺘﺨﺎ� ﻣﻜﺎ� �� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  50ﺟﺎ��
ﻧﻲ�ﻳﺰ � ﺳﻴﺮﺟﺎ� �ﻏﺎ� ﺷﺪ.
�� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ �� 65ﺻﺪ ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﻏﺪﻳﺮ � �� 35ﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﻤﻴﺪ�� ﺗﻌﻠﻖ ����.
ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮ� ﭘﻴﺮ��� ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻲ � ﭼﻬﺎ� �ﻫﻪ ﺗﻼ� � ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﺧﻮ�ﻛﻔﺎﻳﻲ �ﻗﺘﺼﺎ��� ﮔﻔﺖ�ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪ�
ﻋﻠﻲ�ﺿﺎ ��ﻫﺪﻳﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ ﭘﻴﺮ�ﻣﻮ� ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ � ﻃﺮﺣﻬﺎ� ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ �� ﻧﻈﺮ
ﺧﻮ�ﻧﻨﺪﮔﺎ� ��ﺟﻤﻨﺪ ﻣﻲﮔﺬ��:

* �ﺧﺮﻳﻦ �ﺿﻌﻴ���ﺖ ﻓﻌﻠﻲ � �ﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�
� ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪ� � ﻫﻤﺖ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ� ﻇﺮ�  10ﻣﺎ�
ﻣﻮﻓﻖ ﺑ��ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  600ﻫﺰ�� ﺗﻦ ﺷ��ﺪ��ﻳﻢ �
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ��ﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳ��ﺎ� ﺟﺎ�� ﺑﻪ
750ﻫﺰ�� ﺗﻦ ﺑﺮﺳ��ﺪ � ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ �ﺳﻤﻲ ﻛﻪ
 800ﻫﺰ�� ﺗﻦ �ﺳﺖ ﻧﺰ�ﻳﻜﺘﺮ ﺷﻮﻳﻢ.
* ﻫﻢ�ﻛﻨﻮ� ﭼﻨﺪ ��ﺻﺪ �� ﻃﺮ� ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻮ�� ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� �� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑ��ﻪ �� 44ﺻﺪ �� ﻃﺮ�

ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺳﻴﺪ��ﻳﻢ ﻛﻪ ﺳ��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ��
ﺣﺪ��  220ﻣﻴﻠﻴﻮ� 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���ﻮﻻ�� ﻧﻲ�ﻳﺰ ﻣﻴﺰ��
�ﺷﺘﻐﺎﻟﺰ�ﻳﻲ ﭼﻘﺪ� �ﺳﺖ�
� �� ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳ��ﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ ﺗﻌﺪ��  270ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ��92ﺻﺪ �ﻧﻬﺎ
ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ� .ﻟﺒﺘﻪ �� ﭘﺮ��� ﺑﻌﺪ� ﻛﻪ ﻓﻮﻻ�
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� �ﻣﻴﺪ���ﻳﻢ ﭘﺲ �� ﺣﻞ ﻣﺴ��ﺎﺋﻞ

* ﻫﻢ�ﻛﻨﻮ�  270ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �� ﻓﻮﻻ� ﻧﻲ�ﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ �� ﻃﺮ� ﺑﻌﺪ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎ� �ﻳﻨﺪ� ﺑﺮ��  500ﻧﻔﺮ �ﻳﮕﺮ ﺷﻐﻞ
�ﻳﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ
* ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻ� �� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ� ﺑﻪ ﻟﺤﺎ� ﻣﺤﺮ�ﻣﻴﺖ���ﻳﻲ
� ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ� �ﺷﻤﻨﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﻣﺆﺛﺮ �ﺳﺖ

ﻣﺎﻟﻲ � ����ﻧﺪ��� �ﻳﻦ ﭘﺮ��� ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳ��ﺎ�
�ﻳﻨﺪ�� ﺑﺮ�� ﺣﺪ��  500ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ �ﻳﺠﺎ� ﺷﻮ�
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �� �ﻳﻦ ﻃﺮ�� �ﺷ��ﺘﻐﺎ� ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
3ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
* ﺑﺎ �ﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤ���ﺎ�� �� ﻃﺮ� ﻓﻮﻻ�
ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ� ﺑﻪ �ﺷﺘﻐﺎﻟﺰ�ﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ �ﻳﮋ���
ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
� ﺑﻠﻪ� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﺮ�� ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ� �ﺳﺖ � ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ
�� ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻗﺮ�� ���� � ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ�
ﻫﺪﻓﺸﺎ� �ﻳﺠﺎ� ﻧﺎ�ﺿﺎﻳﺘﻲ �ﺳﺖ� ﻫﺪ� ��� ﻣﺎ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﻔﻆ �ﺷﺘﻐﺎ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺪ �ﻣﺮﻳﻜﺎ
� ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ� ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ �� �ﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ �ﺳ��ﺎ�� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻴ��ﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻ�� ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎ�
��ﺳﺘﻲ ﺑﻮ� ﻛﻪ �� ��ﺳﺘﺎ� ﻣﺤﺮ�ﻣﻴﺖ���ﻳﻲ
�ﻳﺠﺎ� ﺷ��ﺪﻧﺪ� .ﻟﺒﺘﻪ� �ﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ �� 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 ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ� .ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ �� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻ� ﻧﻲ�ﻳﺰ ﻣﺸﻐﻮ�
ﻛﺎ� � ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴ��ﺘﻨﺪ� �ﮔﺮ �ﻳ��ﻦ ﭘﺮ��� ��
ﺷﻬﺮﻫﺎ� �ﻳﮕﺮ �ﻳﺠﺎ� ﻣﻲﺷﺪ� �ﻳﻦ ﻛﺎ�ﮔﺮ��
ﺑﻪ ﺷ��ﻐﻠﻲ ﻧﻤﻲ�ﺳ��ﻴﺪﻧﺪ �ﻟﻲ �ﻵ� ﻣﺸﻐﻮ�
ﻛﺎ� ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ �ﮔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ  5ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ �� �� ﻳﻚ ﭘﺮ��� � ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ�ﻳﺪﻳﻢ
ﺳﻮ� �� ﺑﻴﺸ��ﺘﺮ ﺑﻮ�� �ﻟﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻪ �ﻳﻦ ﻃﺮ�ﻫﺎ ���� ��ﻗﻌ �ﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ
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�
� ﻓﻌ �
ﻼ ﺻﺎ���� ﻧﺪ��ﻳﻢ �ﻟﻲ �� ﻫﺮ ﻃﺮ�
� ﭘﺮ����� ﻛﻪ �ﺷ��ﺎ�� ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺎ���� ﻧﮕﺎ�
�ﻳﮋ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ� .ﻟﺒﺘﻪ� ﻳﻜﻲ �� ﻣﺸﻜﻼ�

* ﻣﻤﻨﻮ� ﻛﺮ�� ﺻﺎ���� ﻓﻮﻻ� ���ﻳﻞ �ﻣﺴ���ﺎ� � �ﺟﺒ���ﺎ� ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ �����
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ� ﻟﻄﻤﻪ�� ﺳ���ﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� � ﺑﻴ���ﻦ  4ﺗﺎ  8ﻫﺰ�� ﻣﻴﻠﻴﺎ��
ﺗﻮﻣﺎ� ﻧﺼﻴﺐ �ﻻﻻ� ﻛﺮ�
* ��ﻟﺘﻤ���ﺮ��� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎ�� ﺑﻪ�ﻳﮋ� �� ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ � ﺳ���ﻤﻦﻫﺎ 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 ﻓﻮﻻ� 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 ﻣﺴﻠﻤ �ﺎ
ﺻﺎ���� ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ �ﺳ��ﺖ .ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲﺧﻮ�ﻫﺪ
�ﺷﺘﻐﺎ� ﻣﺎ �� ﻫﺪ� ﻗﺮ�� �ﻫﺪ� .ﮔﺮ ��� ﺻﺎ����
ﺑﺎ� ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ � ﻣﻤﺮ ���ﻣﺪ ﺧﺎ�ﺟﻲ ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ
��ﺷﺖ ﻛﻪ ������� ���� � �� ﻣﻘﺎﺑﻞ �ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﻣﺎ �� ﺑﻪ ��ﻧﻮ �� ﺑﻴﺎ��ﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻴﻢ ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ ﻛﻨﻴﻢ� .ﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮ� �ﻋﻼ�
ﻛﺮ�� ﺻﺎ����� �ﻳ��ﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ �� ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻮﻻ� ﺳ��ﻠﺐ ﺷ��ﺪ .ﭘﺲ �� �ﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ�
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ �� ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎ��ﻳﻢ ��
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮ�� ﻣﺎ ﺑ��ﺎ ﺑﺎ��� ﺣﺪ��
 500ﺗﻮﻣﺎ� �ﺧﺘﻼ� ��ﺷﺖ � ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ �ﻳﻦ
�ﺧﺘﻼ� ﻗﻴﻤﺖ� ﺳ��ﻮ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﺎﻻﻳﻲ �� ﺑﺮ��
�ﻻﻻ� �ﻳﺠﺎ� ﻛﻨﺪ � ��ﻧﺖ ﺑﻮﺟﻮ� �ﻣﺪ� ﺑﻴﻦ
 4ﺗﺎ  8ﻫﺰ�� ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺷﻮ� ﻛﻪ ﻇﺮ� ﭼﻨﺪ
ﻣﺎ� ﻧﺼﻴﺐ �ﻻ�ﻫﺎ ﺷﺪ � ﻓﻮﻻ�ﺳﺎ��� ﺑﻬﺮ���
�� �� ﻧﺒﺮ�ﻧﺪ �� .ﺻ��ﺎ���� ﻫﻢ �ﻗﺘﻲ �ﻗﻔﻪ
ﻣﻲ�ﻓﺘﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲﺧﻮ�ﻳﻢ� ﭼﻮ� ﻻ�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� � �ﺑﻼ�ﻫ���ﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ �
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�
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ�ﻧﺪ �� .ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ
�� ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ� �ﻓﺮ�� ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻋﻼ�� ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ � ﺗﺠﺮﺑﻪ� �ﻟﺸ��ﺎ� ﺑﺮ��
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮ� ﻣﻲﺗﭙﺪ� �ﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ� �ﻳﻨﮕﻮﻧﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ�� �ﻧﻬﺎ �� �ﻟﺴﺮ� ﻣﻲﻛﻨﺪ.
�� ﺷ��ﺮ�ﻳﻂ ﺑﺤﺮ�ﻧﻲ� ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﻲ �� ﻋﻘﻞ
ﻣﺤﺪ�� ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤ��ﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .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��ﺖﻫﺎ�
ﺧﻮ� �� ﺑﺎ �ﻧﻬﺎ �� ﻣﻴﺎ� ﺑﮕﺬ��ﻧﺪ � ﭘﺲ �� ���
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻓﻀﺎ� ﺳﺨﺘﻲ �ﺳﺖ�
�ﻧﺸ��ﺎ��ﷲ �� �ﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻋﺒﻮ� ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﻛﺮ� ��
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﻢ � ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺧﺴﺎ���
�ﻗﺘﺼﺎ��.
* ﻧﻈﺮﺗﺎ� �� ﻣﻮ��  FATFﭼﻴﺴﺖ�
� ﺑﻪ ﻧﻈ��ﺮ ﻣﻦ� ﻳﻚ ﺿﺮ��� �ﺳ��ﺖ �
ﻣﺨﺎﻃﺮ��� ﺑﺮ�� ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨ��ﺪ� ﻧﺪ��� ﻣﮕﺮ
�ﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴ��ﻲ ﺑﺨﻮ�ﻫﻨﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎ� ﻛﻨﺪ.
 FATFﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴ��ﺘﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ �� ﻛﺎ� ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻚ ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.
* �ﺳ���ﺘﺎ���ﻫﺎ� ﺟﺪﻳ���ﺪ � ﺗﺎ��ﺗﺮﻳﻦ
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﻮﻻ� ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻲ�ﻳﺰ ﻛﺪ�ﻣﻨﺪ�
� �� ﺗﻼ� ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ �ﻧﺠﻴﺮ� ���ﺷﻲﻣﺎ�
�� 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� ﻓﻮﻻ� �ﺳﺖ ﻛﻪ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ �� �ﻧﺠﻴﺮ� ��
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
�� 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� � ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎ��
ﺑﺮ�ﻳﻢ �� .ﺣﺎ� ﺣﺎﺿ��ﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺠﻮ� ﮔﻨﺪﻟﻪ
ﻫﺴ��ﺘﻴﻢ � �� ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�ﻧﻴﻢ �� ﺳ��ﺎ�
ﺟﺎ�� ﻣﺠﻮ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﻢ� ﻇﺮ�  2ﺳﺎ�
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 ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻴ��ﻢ ﻣﻌﺪ� �� ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻔﺖ
ﻛﻨﻴﻢ � ﺑ��ﻪ ﺟﺎ� ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺪ�� ﻛﺸ��ﻮ� ��
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺸﺎن ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� 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� �  500ﻫﺰ�� ﺗﻦ ﻓﻮﻻ� ﺧﺎ� �ﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮ�ﻫﻰ ﻣﺪﻳ��ﺮ�� � ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
�ﺣﻤﺖﻛﺶ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�� ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺗﻼ� ﺧﻮ� �� ﺑﺮ�� ﺗﺤﻘﻖ �ﻳﻦ ﻫﺪ� ﺑﻪ
ﻛﺎ� ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﺑﺴﺖ.
ﻓﺮ��� ����ﻧﻰ �� ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴ��ﺖ
ﺳ��ﺨﻨﺎ� ﺧﻮ� ��ﺗﻘﺎ� �ﻳﻤﻨﻰ �� ﻓﻮﻻ�
ﻫﺮﻣ��ﺰﮔﺎ� �� ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺑﻜﺎ�ﮔﻴﺮ�
����ﻓﺰ�� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻰ �
ﺑﺎ��ﺳﻰﻫﺎ� ﺣﻴﻦ ﻛﺎ� ��ﻧﺴﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣ��ﻞ ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻓ��ﻮﻻ�
ﻫﺮﻣ��ﺰﮔﺎ� �� ���ﻣ��ﻪ ﺑﺎ �ﺷ��ﺎ�� ﺑﻪ
�ﻛﻮ��ﻫ��ﺎ� ��ﺧﺸ��ﺎ� ��ﺣ��ﺪ
ﻓﻮﻻ�ﺳ��ﺎ�� ﮔﻔﺖ �� �� :ﻣﺎﻫﻪ ���
ﺳﺎ� ﺟﺎ��� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﺘﺎ� �� ﺷﺮﻛﺖ
ﻓ��ﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﺑ��ﺎ  53,737ﺗﻦ �
��5ﺻ��ﺪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻧﺴ��ﺒﺖﺑﻪ ﻣﺪ�
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳ��ﺎ� ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  1,216,515ﺗﻦ
�ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ.
�� ��ﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻰ ﻣﺼﺮ� �ﻧﺮ��
�� ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� �� ﺑﺴﻴﺎ� ���ﺷﻤﻨﺪ
��ﻧﺴ��ﺖ � ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮ� �ﻳﮋ� ��
ﻣﺠﺘﻤﻊ ��  3,12ﻣﺘ��ﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﺗﺨﺘ��ﺎ� ﺑﻪ  2,90ﻣﺘ��ﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﺗﺨﺘ��ﺎ� �� �ﻳﻤ��ﺎ�  97ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
�ﺳ��ﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �� ﻣﺼ��ﺮ� �ﻳﮋ�
�ﻧﺮ�� ﺣﺮ��ﺗ��ﻰ ��  11,8ﮔﻴﮕﺎ���
ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﺨﺘﺎ� ﺑ��ﻪ  11,5ﮔﻴﮕﺎ��� ﺑﺮ
ﺗﻦ ﺗﺨﺘﺎ� �� �� ﻣﺎﻫﻪ ��� ﺳ��ﺎ� 97
ﻛﺎﻫﺶ ��ﺷﺘﻪ �ﻳﻢ � �� ﭘﻰ ﭘﺮ���ﻫﺎ�
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ� �� ﻣﺼ��ﺮ� �ﻳﮋ� �ﻧﺮ��
ﻛﻞ ��  15,61ﮔﻴﮕﺎ��� ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﺨﺘﺎ�
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎ�  (96ﺑﻪ  15,29ﮔﻴﮕﺎ���
ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﺨﺘﺎ� �� �� ﻣﺎﻫﻪ ��� ﺳﺎ� 97
�ﺳﻴﺪ� �ﻳﻢ.
����ﻧ��ﻰ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑ��ﺮ �ﻳﻦﻛﻪ ��
��ﻣﺎﻫﻪ ��� ﺳ��ﺎ� ﺟﺎ��� ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻫﻦ
�ﺳ��ﻔﻨﺠﻰ ﺑﺎ �� 10ﺻ��ﺪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﻪ
 1,424,642ﺗﻦ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳﺖ�
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻳ��ﻦ ﻣﺤﺼﻮ� �� ﻣﺪ�
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎ� ﮔﺬﺷ��ﺘﻪ  1,297,474ﺗﻦ

ﺑﻮ�� �ﺳﺖ.
�� ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑ��ﺮ �ﻳﻦﻛﻪ ﻣﺼﺎ��
ﻧﺴﻮ�� �ﻛﺴﻴﮋ�� �ﻟﻜﺘﺮ�� ﮔﺮ�ﻓﻴﺘﻰ ﻧﻴﺰ
�� �ﻳﻦ ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳﺖ�
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸ��ﺎ� ﻛﺮ� :ﻣﺼﺮ� �ﻟﻜﺘﺮ��
�� ﻛﻮ��ﻫ��ﺎ� ﻗ��ﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
��  �� 1/98 kg/tonﺳ��ﺎ� 96
ﺑ��ﻪ  �� �� 1/85 kg/tonﻣﺎﻫ��ﻪ
��� ﺳ��ﺎ�  97ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ �ﻳﻦ
�ﻣ��ﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻰ ﭼﺸ��ﻤﮕﻴﺮ �� ��ﺣﺪ
ﻓﻮﻻ�ﺳ��ﺎ�� �ﺳ��ﺖ �� .ﻛﺴﺐ
�ﻛﻮ��  ��� 344ﻋﻤﺮﻧﺴ��ﻮ� ﭘﺎﺗﻴﻞ
�� �ﻛﻮ��� ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ �� ﻓﻮﻻ� ﺳﺎ��
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ��ﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
ﭘﺮﺗﻼ� � ﺟﻮ�� ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ.
����ﻧﻰ ﺑﺎ��ﻫ��ﻰ ﻛﻮ��ﻫﺎ� ﻗﻮ�
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣ��ﺰﮔﺎ� �� ��
�� ﻣﺎﻫﻪ ﺳ��ﺎ� ﺟ��ﺎ�� �� 81,3ﺻﺪ
� ﺑﺎ��ﻫ��ﻰ �ﻳﺨﺘﻪﮔﺮ� �� �� 97ﺻﺪ
�ﻋﻼ� ﻛﺮ� � �ﻓﺰ��� �� :ﻳﻦ �� ﺑﺨﺶ
ﻧﻴﺰ ﻧﺴ��ﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪ� ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎ� ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﻮ�ﺟﻪ ﺑﻮ���ﻳﻢ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓ��ﻮﻻ� 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� ﻻ�� ﺟﻬﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪ�� ��ﻣﻮ�ﻫﺎ� �ﻧﺠﺎ�ﺷﺪ�
�� ��ﻣﺎﻳﺸﮕﺎ� ﻓﻮﻻ�ﺳ��ﺎ�� � �ﺣﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮ� ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ��
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��ﻮﻻ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﮔﻔﺖ� �� :ﻳﻦ �� ﻣﺎ� ﻣﻴﺰ��
ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻧﻈﺎ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺘﻰ
ﻛﺎ�� ﺳﺒﺰ ﺑﻪ �� 73ﺻﺪ �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 45001:2018ﻣ��ﺎ��
ﺳ��ﺎ�� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ�
ﭘﻴﺎ��ﺳ��ﺎ�� ﻧﻈ��ﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳ��ﺖ
�ﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ � ISO 14001:2015
�ﻣﺎ�� ﺳﺎ�� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ�
ﺧﻮ����ﻳﺎﺑﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻰ � �ﺳﺘﺨﺮ��
ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﺑﻬﺒﻮ� � ﻃﺮ�ﺣﻰ ﺳﻪﺳ��ﺎﻟﻪ
ﻧﻘﺸ��ﺔ ��� ﺗﻌﺎﻟﻰ� ﻣﻤﻴ��ﺰ� ﺻﺪ��
ﮔﻮ�ﻫﻰﻧﺎﻣ��ﺔ  �� ISO50001ﻣﻬﺮﻣﺎ�
��� �97ﻳﺎﺑﻰ �ﻫﺪ�� �ﺳﺘﺮ�ﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎ�
 �97ﻣﻤﻴﺰ� ��ﺧﻠﻰ �� �� ISO9001
ﻣﺎ�  �97ﺗﺪ�ﻳﻦ �ﻫﺪ�� �ﺳ��ﺘﺮ�ﺗﮋﻳﻚ
ﺳﺎ� ... � 98
�� ﺧﺎﻃﺮﻧﺸ��ﺎ� ﻛﺮ� �� :ﺑﺨﺶ
ﻓﻨﺎ��� �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺶ ��  20ﭘﺮ���
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��ﺘﻢﻫﺎ�
�ﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮ� ����� ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﻓﻮﻻ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� � ﻓﻮﻻ� ﻣﺒﺎ�ﻛﻪ� ����ﻧﺪ���
�ﻳﺮﺳ��ﺎﺧﺖ ) BIﻫﻮ� ﺗﺠﺎ��(�
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎ�� � � ...ﺷﺎ�� ﻛﺮ�.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ �ﻳﻦﻛﻪ ﺑﻮﻣﻰﺳ��ﺎ�� ��
�ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮ�� ��ﻟﻴﻪ� ﻗﻄﻌﺎ�� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �
ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺮ� ﻋﻤﻮﻣﻰ ��
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮ� ���ﻧﺪ �� ﻣﻴﺎ� ﻣﺪ� ﺳﺒﺐ
ﺧﻮ�ﻛﻔﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮ� ﻣﻰﺷﻮ� .ﮔﻔﺖ� :ﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ �ﻳﺠﺎ� ﻳﻚ �ﭘﺎ�ﺗﻤﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮﻣﻰﺳﺎ�� �� ﺳﺎﺧﺘﺎ� �ﺳﻤﻰ ﺧﻮ��
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎ�� �� ﺑﻴﺶ �� ﭘﻴﺶ
�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺮ�� ���� �ﺳﺖ� .ﻳﻦ ﺑﺨﺶ
�� ﻗﺎﻟ��ﺐ ﮔﺮ��ﻫﺎ� ﻛﺎ��� ﺑﺎ ﮔﺮ��
ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� � ﺑﺨﺶ ﺧﺮﻳﺪ � ﺗﺤﻘﻴﻖ �
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﻛﺮ�� � ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎ�� ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ��ﻧﺶﺑﻨﻴﺎ� �
ﺻﻨﺎﻳﻊ ��ﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮ�� ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ��ﺧﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺖ �� ﺑﺮﻃﺮ� ﻧﻤﺎﻳﺪ��� �� �� .ﻣﻪ
�ﺷ��ﺎ�� �� ﺑﻪ ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮﻻ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� �� ﺣﻮ�� ﺑﻮﻣﻰﺳﺎ�� ��ﺷﺖ
� ﻃﺮ�ﺣﻰ � ﺳ��ﺎﺧﺖ ��ﺷﻴﺮﻳﻦﻛﻦ
��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�� ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ�
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

� ﺗﻮﺳ��ﻌﺔ ﻣﺤﺼ��ﻮﻻ� )(R&D
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﮔﺴ��ﺘﺮ���� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ�
�ﺳ��ﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻗ��ﺮ��� ﺗﻌﺎﻣﻼ�
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 ﻓﻮﻻ� � �ﻓﺰ�ﻳﺶ ���� �ﻓﺰ���
ﻣﺤﺼ��ﻮﻻ� ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ�� ﻫﻤﻜﺎ��
ﮔﺴﺘﺮ�� ﺑﺎ ��ﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ � ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻮﻻ�
ﻣﺒﺎ�ﻛﻪ � ﺗﻌﺮﻳﻒ � �ﻧﺠﺎ� ﭘﺮ���ﻫﺎ�
ﭘﮋ�ﻫﺸﻰ ﻣﺸﺘﺮ� � ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﺔ
ﻫﻤﻜﺎ�� ﭘﮋ�ﻫﺸ��ﻰ ﺑﺎ ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ�
ﻓﻮﻻ� �� ﺟﻬﺖ �ﻓﻊ ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﭘﮋ�ﻫﺸﻰ
ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� 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 ﻓﻮﻻ�
ﻣﺒﺎ�ﻛﻪ� ﺣﻤﺎﻳﺖ �� ﻃﺮ� ﻫﺎ � �ﻳﺪ� ﻫﺎ�
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ �� ��ﺳﺘﺎ� ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ �
ﺑﻬﺒﻮ� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� �� ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﻳﻦ ﺑﺨﺶ �ﺳﺖ.
�� ﺑﺎ �ﺷ��ﺎ�� ﺑﻪ �ﺷﺪ �� 25ﺻﺪ�
ﻓﺮ�� ��ﺧﻠﻰ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﮔﻔﺖ:
ﻣﻴﺰ�� ﻓﺮ�� �� ﻣﺎﻫ��ﻪ �� ﺑﺎ���ﻫﺎ�
��ﺧﻠﻰ � ﺧﺎ�ﺟﻰ �� ﻣﺮ� ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮ�
ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ � ���ﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺤﻞ
�ﻳﻦ ﻓﺮ�� �� 26ﺻﺪ �ﺷ��ﺪ ��ﺷﺘﻪ
�ﺳﺖ.
�� ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴ��ﺐ ﻋﻨﻮ��
ﭘﻴﺸ��ﺮ� �� ﺑﻴﻦ  100ﺷ��ﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ
ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ�ﻧﺴ��ﺘﻴﻢ ﺑﺎ  34ﭘﻠﻪ 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��ﻮﻻ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�� ﺗﺎﻣﻴ��ﻦ ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﺸ��ﻮ� �� ﻃﺮﻳ��ﻖ ﺑﻮﻣﻰ ﺳ��ﺎ��
ﻣﺤﺼﻮﻻ� � �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ�
��ﺧﻠﻰ �� �� ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻮﻳﺎ� ﻣﻘﺎ� ﻣﻌﻈﻢ
�ﻫﺒﺮ� � ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ� ﻛﻼ� ﻛﺸﻮ�
��ﻧﺴﺖ � �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� �� ﻫﻤﻴﻦ ��ﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎ� ﺗﻮ��
ﺳﻌﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ� ﻧﻴﺎ� ﺻﻨﺎﻳﻊ ��ﺧﻠﻰ ﺑﻪ
ﮔﺮﻳﺪﻫﺎ� �ﻳ��ﮋ� ﻓﻮﻻ�� �� ﺑﺮﻃﺮ�

ﻧﻤﺎﻳﺪ �� .ﺑﺎ �ﺷﺎ�� ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  5ﮔﺮﻳﺪ
ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻔ��ﺖ 5 �� :ﮔﺮﻳ��ﺪ �ﻟﻴﺎ��
�ﻳﮋ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ��ﺪ�� ﻳﻚ ﮔﺮﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮ�
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ �ﺳﺘﺮ�ﺗﮋﻳﻚ ﻣﺨﺎ�� ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎ� � �� ﮔﺮﻳﺪ �ﺳﺘﺤﻜﺎ� ﺑﺎﻻ 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 ﻣﺤﺼﻮﻻ� ��
ﺧﺎ�� �� ﻛﺸﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﺪ.
�� ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸ��ﺎ� ﻛﺮ� ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﮔﺮﻳﺪ  �� ck50ﺳﻮﻣﻴﻦ 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�� ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� � �ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻋﺰ�
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎ�� ﻣﺤﺼﻮﻻ�
��ﻧﺴﺖ.
***
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣ��ﻞ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣ��ﺰﮔﺎ� ﺑﺎ
�ﺷ��ﺎ�� ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ��
�ﻣﺮ �ﺷﺘﻐﺎ���ﻳﻰ� ﺗﻌﺪ�� ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺷﺎﻏﻞ �� ﺷﺮﻛﺖ ��  1590ﻧﻔﺮ �ﻋﻼ�
ﻛﺮ� � �ﻓﺰ��� �� :ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﺶ ��
 2,170ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ �� ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ�
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�� ﻣﺸﻐﻮ� ﻛﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
����ﻧﻰ �� ���ﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪ���ﻧﻰ ��
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻫﺎ� ﺗﻴﻢ ﻫﺎ� ���ﺷﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓ��ﻮﻻ� ﻫﺮﻣ��ﺰﮔﺎ� � ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ�
ﻓﺮ�ﻧﺪ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ
ﻣﺪ�� �� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� ﻛﺸﻮ�� � ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺷﺪ��ﻧﺪ� �ﻇﻬﺎ� �ﻣﻴﺪ���� ﻛﺮ� ﺧﺎﻧﻮ���
ﻓ��ﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﻫﻤ��ﻮ��� �� ﻫﻤﺔ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺧﻮ� ﺑﺪ�ﺧﺸﻨﺪ.
�� �� ���ﻣﻪ� ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻮﻻ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�
ﺑﻪ ﻣﺴ��ﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ� �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
ﻓﻮﻻ�ﺳ��ﺎ�� �� ﻣﺪ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ �� ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻴﺸ��ﺘﺮ ﺗﺨﺘﺎ� ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﮔﺮ�ﻳﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮ�� ﺷﺮﻳﻒ �ﺳﺘﺎ� �� �ﻓﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ�
ﺑﺎﺷ��ﻨﺪ .ﺿﻤﻦ �ﻳﻦﻛﻪ �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�
ﻫﻼ��ﺣﻤﺮ �ﺳﺘﺎ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ
�� ﻃﺮ� ﺗﻜﺮﻳﻢ �ﻳﺘﺎ� ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎ�� ﻛﻤﻴﺘﺔ
�ﻣﺪ�� �ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻰ )��( � ﺳﺎﻳﺮ �ﻗﺪ�ﻣﺎ�
ﻣﺸ��ﺎﺑﻪ ﻫﻤﻮ��� ﺗﻼ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮ� ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان؛ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺰرگ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﻧﺨﺴ��ﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎ� ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ�� � ﺣﻮﻣﻪ � 16ﺳ��ﻔﻨﺪ  �� 1377ﻣﺴﻴﺮ
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 � 115ﻳﺴ��ﺘﮕﺎ� ﻓﻌﺎ� ���� � �� �ﺑﺘ��ﺪ�� ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ����
ﺗﺎﻛﻨﻮ�� ﺑﻴﺶ ��  8ﻣﻴﻠﻴﺎ�� 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�  1404ﺑﻪ �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�  �� 1385ﺷﺮﻛﺖ ��� �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 ﺗﻼ� 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  17ﻗﺮ�� ����.
* ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ�� � ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪ� �� �� ﻛﺎﻫﺶ �ﻟﻮ�ﮔﻲ ﻫﻮ�� ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ

�ﻟﻮ�ﮔﻰ ﻫﻮ� � ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ﻓﺰ�ﻳﻨﺪ� � ﻟﺠﺎ� ﮔﺴ��ﻴﺨﺘﻪ ﻣﺪ�ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﺰ �ﻏﺪﻏﻪﻫﺎ� �ﺻﻠﻰ ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� � ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ� ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�
ﻣﻰ�ﻳﺪ � ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ �ﺗﻔﺎ� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� � ﻣﺴﺌﻮﻻ�� 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�
 2461ﻫﺰ�� ﺗﻦ ﮔﺎ�ﻫﺎ� �ﻻﻳﻨ��ﺪ� � 10 PM �2 So �NOX � Co
 HCﺑﻪ 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�� � ﺑﻪﺧﺼﻮ� ﺑﻪ ��ﮔﻦﻫﺎ�
ﺑﻴﺸﺘﺮ� ﻧﻴﺎ� ���� ﻛﻪ ﻣﺴ��ﺘﻠﺰ� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮ�ﺟﻪ �� ﺳﻮ� ﻧﻬﺎ�ﻫﺎ� �ﻳﺮﺑﻂ
�ﺳﺖ� .ﻣﺎ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� �ﺑﺎ� ﻣﺎ�  1396ﻋﻠﻰ �ﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪ��ﻳﺖﻫﺎ
� ﻓﺸ��ﺎ�ﻫﺎ ��ﺧﺼﻮ� ﻛﻤﺒﻮ� ﺑﻮ�ﺟﻪ � ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ�ﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
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�  �1396ﺣﺪ�ﻗ��ﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎ�ﻫﺎ �� ﺧﻄﻮ� 2 �1
�  4ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ�� �� � 5ﻗﻴﻘﻪ ﺑ��ﻪ � 4ﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ� ﺿﻤﻦ �ﻧﻜﻪ
�ﻳﻦ �ﻣﺎ� �� ﺧﻂ � 18 �� 3ﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ � 9ﻗﻴﻘﻪ � ﺳ��ﭙﺲ �� �� ﻣﺎ� �� 97
� 9ﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  � 7ﻧﻴﻢ �ﻗﻴﻘﻪ �ﺳﻴﺪ �� .ﺧﻂ  5ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﻓﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎ�
ﻣﺴﺎﻓﺮ��� �� ��� ﻣﺎ�  1396ﺗﻌﺪ�� ��ﮔﻦﻫﺎ� ﻗﻄﺎ�ﻫﺎ� ﺧﻂ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ�
�� �� 8ﮔﻦ ﺑﻪ �� 9ﮔﻦ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺿﻤﻦ �ﻧﻜﻪ ﻣﺴ��ﺎﻓﺮ�� �ﻳﻦ ﺧﻂ
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�� ﺳﺎ�  1397ﻫﻢ ﺷ��ﺎﻫﺪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻗﻄﺎ�ﻫﺎ� ﺗﻨﺪ�� �� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺮ� ﺑﻪ
�ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﻮ�ﻧﺪ.
** ﭘﺮ��� ﺑﻬﺴﺎ�� ﺧﻂ  5ﻣﺘﺮ�� 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� � 1395ﻏﺎ� ﺷ��ﺪ � �� ﺧﺮ���  1397ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� �ﺳﻴﺪ .ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺑﺎﻻﺳﺖ � ﺑﻬﺴ��ﺎ�� �ﻳﺮﺳ��ﺎﺧﺖﻫﺎ� 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  �� 5ﺣﺎ� �ﻧﺠﺎ� �ﺳ��ﺖ� .ﻳﻦ ﺳﻜﻮ �� ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ
�ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷ��ﻮ� � ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮ�ﺟﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ �ﻳﺴﺘﮕﺎ�
ﺑﺎ�ﻳﻚ �ﺳﺖ� ﺳﺎﺧﺖ �� ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎ�� ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ � ��ﺣﺘﻰ
ﺧﺮ�� ﻣﺴﺎﻓﺮ�� �� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ� ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ��ﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮ�  6ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ�� � ﺣﻮﻣﻪ�
�ﻛﻨﻮ� ����ﻧﻪ ﺣﺪ�� �� � ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺳﻔﺮ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻰﺷﻮ� � 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

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﻮﺗﻴﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن؛
ﺣﻠﻘﻪای از زﻧﺠﻴﺮه ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﺑﻮﺗﻴﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �� ﺳﺎ�  1390ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� 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 ﻓﻮﻻ� 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  2ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ �� ﺳﺎ�� ﻓﻮﻻ� ﺳﺎ�� � �ﻳﺨﺘﻪﮔﺮ� ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ  1/5ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ �� ﺳ��ﺎ� � ��ﺣﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮ�  450ﻣﮕﺎ��ﺗﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﺮ�� �ﺳﺖ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ� ﺑﻮﺗﻴﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﺑﺎ �ﺣﺘﺴﺎ�  103ﻫﻜﺘﺎ� ���ﺿﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﺟﻨﺒﻲ � ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ �ﺎ
�� �ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  663ﻫﻜﺘﺎ� �� �ﺳﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎ� � ��  27ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﻏﺮ� ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎ� �ﺣﺪ��
ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�� ��ﺳﺘﺎ� �ﻳﺠﺎ� �ﺷ��ﺘﻐﺎ� ﺑﻌﺪ �� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﻣﺠﺘﻤﻊ  2600ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮ�� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ � ﺣﺪ�ﻗﻞ
 26000ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﻐﻮ� ﺑﻜﺎ� ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪ�� �� ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ �� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ�
��ﺧﻠﻲ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﻨﺎ���ﻫﺎ� ﻧﻮﻳﻦ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺗﻨﻮ� �� ﻣﺤﺼﻮﻻ�� ﺑﻬﺮ���� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ� �ﻧﺴﺎﻧﻲ
� ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎ�� ﻣﺼﺮ� �ﻧﺮ�� �� ﻣﻘﻴﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ � �ﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ� �� 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 ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮ� ﻛﻴﻔﻲ �ﺟﻮ� ����.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎ� � ﺑﺪ�� ﺿﺎﻳﻌﺎ�� ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻛﺎ�ﺑﺮ�� �� �ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳ��ﺎ�� ﻣﺼﺮ�
�ﻧﺮ��� ﻛﺎﻫﺶ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻻﻳﻨﺪ�ﻫﺎ� ﺑﺎ�ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮ�� � �ﻧﺮ�� �� ��ﻟﻮﻳﺖﻫﺎ� ﻣﻬﻢ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�
ﻣﻲ���.

�� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ� ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� ﺑﺮ�� �ﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻢ �ﻛﻨﻮ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎ�� ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ����
�ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎ� ﻣﺤﺪ��ﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎ �ﺗﻜﺎ ﺑﻪ ��ﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮ� ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻧﺼﺐ �
����ﻧﺪ��� �ﻳﻦ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� ��ﺧﻠﻲ �ﻧﺠﺎ� ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ� ﺑﻮﺗﻴﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﭘﺲ �� ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﺘﺸﻜﻞ �� ��ﺣﺪﻫﺎ� �ﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
��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 ﻓﻮﻻ� ﺑﻮﺗﻴﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﭘﺎﻳﻠﻮ� ﻓﻮﻻ� ﺑﺪ�� ﺿﺎﻳﻌﺎ� ﻛﺸﻮ� ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ؛
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻜﺮ و ﺟﺬاب ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﻴﺎﺳﺖ �ﺣﺪ�� ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ���ﺧﺮ �ﻫﻪ 60ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎ� ﻣﺴﻜﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ �� ﺑﻪ ﺗﺰ�ﻳﺪ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ �� ﻣﻌﻀﻼ� ﻋﺪﻳﺪ� ﻧﺎﺷﻲ �� �������
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﻪ ﻛﻼ�ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮ�� ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ� �� .ﺑﺘﺪ� ﻋﺪ� ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ� ﻫﻨﮕﻔﺖ �ﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ � ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼ� �ﻳﺰ � ��ﺷﺖ
ﺑﻌﺪ� ﻛﺎ� ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ﺑﺴﻴﺎ� ﺳ��ﺨﺖ � ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲﻛﺮ�� �ﻣﺎ ﺗﻼ�ﻫﺎ� ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ � ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ� � �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 ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ�ﻧﺪ � �ﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ� ﺑﻪ�ﻏﻢ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼ�� ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎ� ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺠﺎ� ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ .ﺑﺮ�� �ﮔﺎﻫﻲ �� �ﺿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� �� �ﺳﺖ �ﻧﺠﺎ� � �ﺗﻲ �ﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺎ�
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻬﻨﺪ� ﺣﺒﻴﺐ�ﷲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎ�� ��ﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ � ﺷﻬﺮﺳﺎ�� � �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮ�� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ:

*ﺳﻴﺎﺳﺖ �ﻳﺠﺎ� ﺷ���ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ
ﺑﻮ�� �ﺳﺖ�
� ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣ �ﺎ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ���ﺧﺮ
�ﻫﺔ  60ﻣﻲﺷﻮ� ﻛﻪ ﻛﺸﻮ� ﺑﺎ ﻳﻚ �ﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ
� ﻫﻤﻴﻦﻃﻮ� 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 �� ﻛﻼ�ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮ� ﺷﺪ.
ﭼﻮ�� ﻛﻼ�ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ�ﭘﺬﻳﺮ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﭘﻴﺪ� ﻛﺮ�� ﺑﻮ�ﻧﺪ � ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼ� � ﻣﺸﻜﻼ� 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 ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ 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��ﻜﻼ�� ﻃﺮ� ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎﻳﻲ 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���ﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮ�ﻛﺰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ� ��ﻣﺎﻧﻲ� ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ � ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪ� ﺑﻮ��
� �� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ��ﻟﺖ� ﺗﺄﻣﻴﻦ �ﻳﺮﺳ��ﺎﺧﺖﻫﺎ�

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�� ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ�
�ﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ 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� ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� ﻃﻮﻻﻧﻲ 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 ﻣﻲﻛﺮ� � �ﻗﺘﺪ�� � ﺛﺒﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳ��ﺮ�ﻣﻴﻦ� ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﻮ� .ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺴﺖ
ﺑﺴﺎ�� .ﻣﺜ �
ﻼ �� ﻫﺸﺘﮕﺮ� ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺷﺪ�
ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺗﻬﺮ�� � ﻛﺮ� ﺷﺪ .ﻋﻤﻮﻣ �ﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ � ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ﺑﺮ
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �ﻧﺒﻮ� ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮ� � ﻧﺒﻮ�
�ﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ� ﻃﺮ� �� ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮ�ﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
�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��
ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ � ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺴ��ﺖ � ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ.

* �ﺣﺪ�� ﺷ���ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪ�� ﻧﻈﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸ���ﺨﺺ ��ﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ �ﻟﻴﻞ �� ﺳﺎﻟﻬﺎ� �ﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎ� ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ����ﻳﻲ� �ﻧﻮ��
ﻣﺸﺎ�ﻛﺘﻬﺎ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� � ...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� ﻛﻼ� ��ﻟﺖ� ﺑﺎ
�ﻋﻮ� �� ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���� ��ﺧﻠﻲ � ﺧﺎ�ﺟﻲ� �� ﺣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺑﺮ��
ﺟﺬ� ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ� �ﻧﺘﻘﺎ� ﻓﻨﺎ���ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ � �ﻳﺠﺎ� �ﻣﻴﻨﻪﻫﺎ� �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
* �� ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ � �ﺿﺎﻓﻪ ﺷ���ﺪ� �� ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ�
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
� ﺗﻤﺮﻛﺰ ��ﻟﺖ ﻧﻬﻢ � �ﻫﻢ ﺑﺮ�� ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ�
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮ� �� .ﻛﻼ�ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮ�� ﻛﻪ ��ﻟﺖ �ﻣﻴﻦ ﻧﺪ�ﺷ��ﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ�
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮ�ﻧﺪ � �� ﭘﺮﻧﺪ ﭘﺮ�ﻳﺲ �ﻧﺪﻳﺸ��ﻪ �
ﻫﺸﺘﮕﺮ�  250ﻫﺰ�� ��ﺣﺪ ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳ��ﺮ� ﻛﻤﺒﻮ�ﻫﺎ �
ﻣﺸﻜﻼ� ﺧﺎ� ﺧﻮ�ﺷﺎ� �� ��ﺷﺘﻨﺪ� ﺑﺎ �ﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ�
ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ� ﻣﺸ��ﻜﻼ� � ﻛﻤﺒﻮ�ﻫﺎﻳﺸﺎ�
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷ��ﺪ �� .ﻣﺠﻤﻮ��  17ﺷﻬﺮ 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  30ﻫﺰ��
��ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�� ﻣﺎ ﺑ��ﻮ� ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻤﻊ
ﺷ��ﺪ� .ﻵ� �� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� �� ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﻫﺴ��ﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﺻﻲ ���ﻳﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ��
ﺑﺮﺧﻲ �� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﻣﺎ� �� ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ ﺧﻼ� ﺷﺪﻳﻢ
�ﻟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ �ﻳﺮﺳ��ﺎﺧﺖﻫﺎ� �ﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮ� ﺑﺎﻗﻲ �ﺳﺖ
� ﻛﻤﺒﻮ� �ﺟﻮ� ���� �� .ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� �ﻃﺮ�� ﺗﻬﺮ��
ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮ�ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮ�ﺟﻬﻴﻢ � �� �ﻳﺮﺳ��ﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻞ
���ﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻼ� ﺟ��ﺪ� ﻻ�� ���� .ﻣﻮﺿﻮ� �ﺻﻠﻲ
�ﻳﻦ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺮ�� ﭘﺎﺳﺦ ���� ﺷﻮ�
ﻛﻪ �ﻗﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ�ﻳﻢ ﺑﻪ ﺷ��ﻤﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻲ�ﻫﻴﻢ � �ﻟﺒﺘﻪ
�ﻳﻦ �ﻋﺪ� ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ� � ﻗﺒﻞ �� ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻗﻮ�
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ � ��� �ﻳﻦﻛﻪ� ﻧﻤﻲﺧﻮ�ﻫﻴﻢ �ﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
� �ﺣﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎ� ﻛﺸﻴﺪ� ﺷﺪ� ﻫﺪ� ﺑﺮ�� � ﺑﺎ

ﺗﻤﺎ� ﺗﻮ�� � �ﻧﺮ�� ﺗﻼ� ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﻛﺮ� �ﻳﻦ ﻃﺮ� ��
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ � ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ �� 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� �� ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ� ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ ﻛﻪ �� ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ�
�ﺻﻠﻲ � ﻣﻬﻢ �ﻳﻦ ﺳ��ﺎﻳﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮ�ﻳﻢ ﺑﺎ
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ� ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻼ�
�� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺴﺎ�ﻳﻢ� ﭼﻮ� ���� ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ �ﺳ��ﺖ ﻛﻪ �� ﻛﻨﺎ� �� �ﺟﻮ� ������ .
ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ �ﺳﻴﺪ��ﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ �ﺎ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﻳﺪﻣﺎ�� ﺑﻪ ﺣﺪ�� ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  100ﻫﺰ�� ﻧﻔﺮ �ﺳﻴﺪ�
�ﺳﺖ � ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ�� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎ� ﺑﻪ �� ﻧﮕﺎ� ﻛﺮ� ﻣﻲﺗﻮ�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 �� ��ﻟﻮﻳﺖﻫﺎ� �ﺻﻠﻲ ﻣﺎ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ
ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ � ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﺟﺪ� �ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ� �ﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ���� ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻣﺤﻼ� �ﺳﺖ ﻛﻪ �� ﺣﺎ� �ﻧﻌﻘﺎ�

ﻗﺮ����� �ﺳﺖ � ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﻧﺪﮔﻲ �� �� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺘﺤﻮ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ�.
ﻧﮕﺎ� ﻣﺎ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﺮ�ﻛﺰ� ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻮ�� � �ﻳﻦﻛﻪ� ﻧﻮ� ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺠﺎ�� ﻛﻪ ﻣﻲﺳﺎ�ﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ �� ﺑﺤﺚ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ� ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳ��ﺮﻋﺖ �� ﺳﺎﺧﺖ� ��ﻃﻮ� ﻛﻪ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ� �ﻟﻲ �� �ﻳﺠﺎ� ﻣﺮ�ﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎ� ﻓﺎﺧﺮ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ� � ﻛﺎ� ﻫﻮﻳﺖﺳﺎ�
ﺑﻜﻨﻴﻢ� .ﮔﺮ ﻣﺪ�ﺳﻪ ﻣﻲﺳ��ﺎ�ﻳﻢ� ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪ�ﺳﻪ ��
ﺑﺴﺎ�ﻳﻢ�� .ﻣﺎﻧﮕﺎ�� ﻣﺴﺠﺪ� ﻛﻼﻧﺘﺮ�� ﭘﺎ��� ﻫﻤﻪ �
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
�ﻳﺠﺎ� �ﻣﻴﻦﻫﺎ� 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� �ﻣﻴﻦﻫﺎ� ﺑﺎ�� �
���ﺷﻲ �ﺳﺖ.
ﺣﻮ�� �ﻳﮕﺮ� ﻫﻢ ﻛﻪ �� �ﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮ����
�ﺳ��ﺖ � ﻣﻮ�� ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻗﺮ�� ����� ﺣﻮ�� ﺗﻮﺳ��ﻌﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ ��  2ﺑﻌﺪ�
�ﻧﻬﺎ �� ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮ�������ﻳﻢ .ﻳﻜﻲ �ﻳﻨﻜﻪ �ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
� ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻻ�� �� ﺑﺘﻮ�ﻧﻴﻢ �ﻳﺠﺎ� ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮ�
� ﺳﺮ�� ﻣﺤﻼ� ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �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��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���� �ﺳﺖ ﺑﺎ �ﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳ��ﺖ ﻛﻪ ﺣﺪ��  200ﻫﺰ�� ��ﺣﺪ ﺗﺎ ﺳﺎ� 1400
ﺑﺘﻮ�ﻧﻴﻢ �� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ�� ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﺑﺎ��� ﻣﺴﻜﻦ �ﻗﺸﺎ� ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺎ�ﻳﻢ.

* ﻣﺘﺮ� ﺑﺮ�� ﻫﺸﺘﮕﺮ� ﺳ���ﺎ� �ﻳﻨﺪ� � ﺑﺮ�� ﺑﻬﺎ�ﺳﺘﺎ� � ﮔﻠﺒﻬﺎ� ﺳﺎ� 1400
����ﻧﺪ��� ﻣﻲﺷ���ﻮ� � ﺑﺮ�� ﭘﺮ�ﻳﺲ ﻛﺎ� �ﺣﺪ�� �� �� ﺳ���ﺎ� �ﻳﻨﺪ� �ﻏﺎ�
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ
* ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻣﺤﻼ� �� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮ�� ﻓﺎﺧﺮ �ﻳﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ �
ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� ���ﺋﻪ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ�� ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﻧﺪﮔﻲ �� �� �ﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﺤﻮ� ﻣﻲﻛﻨﺪ
�� �ﻳﻦ ﻃﺮ� ﻛﻪ ﺣﺪ��  200ﻫﺰ�� ��ﺣﺪ �� ﻣﻲﺧﻮ�ﻫﻴﻢ
ﺷﺮ�� ﻛﻨﻴﻢ �ﺧﺎﻟﺖ � ﺗﺼﺪ�ﮔﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺨﻮ�ﻫﻴﻢ
��ﺷﺖ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ� �ﻣﻴﻦ � ﭘﺮ��ﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﺑﻮ� � ﺳ��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���� � ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺧﺖ �� �� ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ � 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�
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ ﺳ��ﺎ�  1400ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ����
ﺑﺮﺳ��ﺪ .ﻣﺘﺮ�� ﮔﻠﺒﻬﺎ� ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ
���� ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ �� ���ﻳﻢ � �� ﻓﻮﻻ�ﺷ��ﻬﺮ�
�ﺣﺘﻤﺎ �ﻻ �ﻣﺎﻧﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� � �ﻟﺒﺘﻪ �� ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮ�ﻳﺲ ﻛﻪ �� �ﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� �ﺳﺖ�
�� ﺑﻮ�ﺟﻪ ﺳﺎ� �ﻳﻨﺪ� ﺑﺮ�� ﻣﺘﺮ�� ﭘﺮ�ﻳﺲ ��ﻳﻒ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ� � ﺷ��ﺮ�� ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﻛﺮ� ﭼﻮ� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎ�ﮔﺬ��� ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ�ﻳﺲ ���� � ﺑﺎ �ﺳﺘﻘﺮ��
ﻛﺎﻣ��ﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ �� �ﻳﻦ ﺷ��ﻬﺮ� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﭘﺮ�ﻳﺲ
�ﻳﮕﺮ ﻗﺎ�� ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� � ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺳﻴﺴ��ﺘﻢ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ� ��� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ �� ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺘﺮ�� ﻛﻤﻚ ﺑﺰ�ﮔﻲ �� ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ� ﺧﻮ�ﻫﺪ
ﻛﺮ� �� .ﻛﻨﺎ� ﺗﻤﺎﻣ��ﻲ �ﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ��ﺣﺎ� ﻓﻌﺎ�
ﻛﺮ�� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ �ﻳﮕﺮ� �� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ

ﻧﺎ�»��� ���ﻫﺎ« ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻣﻲﺧﻮ�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��  36ﻫﻜﺘﺎ�� �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� ﻣﺤﻞﻫﺎ� �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 ﻗﻄﺐﻫﺎ�
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷ��ﺪ��ﻧﺪ � ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ�
ﺑﺎﻻﻳﻲ 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�� ﻧﻘﺺﻫﺎ� ﺟﺪ� �ﺟﻮ� ���� .ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺎ �� �ﻳﻦ ﻃﺮ�� ﺳ��ﻮ�ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮ�ﻧﻴ��ﻢ �� �� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ �ﻧﺠ��ﺎ� �ﻫﻴﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
ﻣﻮﺿﻮ�

) اﻓ

ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻣﺤﻼ�

22000

ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� ﻣﺤﻠﻪﺳﺎ��

440000

ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ

5000

ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ

ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ

(۱

160000

ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� ��ﻫﺴﺎ��

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی

ﻖ
۴۰۰

ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� )ﻣﻴﻠﻴﺎ���ﻳﺎ�(

5000

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�ﻛﺖﻫﺎ�
ﺳ��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� � 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� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �ﺳﺖ.
ﺑﻲﺷﻚ� ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮ � ﺗﻨﻮ�
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� ﺳ��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���� ﻳﻜﻲ �� ﺟﺬ��ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻜﺎ�ﻫﺎ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �ﻗﺘﺼﺎ�� �� ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ.
ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮ�� ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ��ﺳ��ﺘﺎ�
ﺳﻴﺎﺳ��ﺖﻫﺎ� ﻛﻼ� ��ﻟ��ﺖ� ﺑ��ﺎ �ﻋ��ﻮ� ��
ﺳ��ﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���� ��ﺧﻠ��ﻲ � ﺧﺎ�ﺟ��ﻲ� �� ﺣﺎ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳ��ﺰ� ﺑﺮ�� ﺟ��ﺬ� ﻧﻘﺪﻳﻨﮕ��ﻲ� �ﻧﺘﻘﺎ�
ﻓﻨﺎ���ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ � �ﻳﺠﺎ� �ﻣﻴﻨﻪﻫﺎ� �ﺷ��ﺘﻐﺎ� ��
�ﻳﻦ ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ �ﺳﺖ .ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻜﺮ�
ﺑﺮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���� �� ﻃﺮ�ﻫﺎ �
ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﺑﺰ�� � ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� ﻣﺘﻨﻮ�
�� ﺳ��ﻄﻮ� ﻣﺤﻠﻪ��� ﻧﺎﺣﻴﻪ��� ﺷﻬﺮ� � ﻓﺮ�ﺷﻬﺮ�
�ﺳ��ﺖ ﻛﻪ �� ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳ��ﺰ� �ﻗﻴﻖ� ﻋﻼ�� ﺑﺮ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮ� ﻣﻨﺎﺳ��ﺐ � ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ� �� ��ﺗﻘﺎ� ﻛﻴﻔﻴﺖ �ﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ��
ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮ�ﻫﺪ ��ﺷﺖ.

۳

 ۱۲۶ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� ﺣﻮ�� �ﻣﺎ��ﺳﺎ�� �ﻣﻴﻦ  441ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�
* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﻓﻀﺎﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ  17ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�
* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ� ﺗﺠﺎ�� 490ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�
* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺒﻜﻪ ������ﻫﻲ 210ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�
* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﻣﺴﻜﻦ 60ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�
* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ � ﻣﺬﻫﺒﻲ  5ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�
* ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎ� ��ﺑﻨﺎﻳﻲ 40ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮﻳﻦ
ﻧﺎ� ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ/

ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺳﻴﺮ��

120/000

�ﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

100/000

ﺗﻴﺲ

ﺳﻴﺴﺘﺎ� � ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ�

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ � ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ�

120/000

ﻫﻤﺪ��

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻮ�

ﺧﻮ���ﻣﻲ

35/000

ﺗﻬﺮ��

ﭘﺎ��

60/000

ﺣﻮ��

ﺗﺎﺑﻨﺎ�

150/000

�ﺳﺘﺎ�

ﻧﻘﺶ  /ﻋﻤﻠﻜﺮ�

�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻮ�

60/000

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺮﻛﺰ�

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻓﺎ��

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

�ﻣﻜﺎ�ﺳﻨﺠﻲ � ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ � ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

�� �ﺳﺘﻮ� ﻛﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �ﺳﺘﺎ�

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ�ﺳﻲ �ﺳﺘﺎﻧﻲ

ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ�

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

�� �ﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮ�ﺳﻲ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ

���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻛﻮﺷﻚ
ﺳﻤﻨﮕﺎ�

100/000

ﻛﺮﻣﺎ�

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

�ﻳﻮ�ﻧﻜﻲ

50/000

ﺳﻤﻨﺎ�

ﺳﻨﻨﺪ�

ﺷﻬﺮﻳﺎ�

170/000

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ

ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �ﺳﺘﺎ�

120/000

50/000

ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ � ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻮ�

�� ﺣﺎ� �ﺟﺮ�

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮ� ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ � ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�

ﻣﻜﺮ��

ﻃﺮ� ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻮ�

�ﻏﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﺼﻮ�

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

200/000

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

�� ﺷﺮ� �ﻏﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ�

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

�ﻣﻜﺎ�ﺳﻨﺠﻲ � ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ

�ﻣﻜﺎ�ﺳﻨﺠﻲ � ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ � ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ � ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻮ�

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ

ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﺳﺘﺎ�

�� �ﺳﺘﻮ� ﺗﺼﻮﻳﺐ
�� �ﺳﺖ �ﺟﺮ�

�� �ﺳﺘﻮ� ﻛﺎ� �ﺳﺘﺎ� ﺷﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ

ﺷﻤﺎ�� ﻣﺠﻮ�1397 .5862 :

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ۲۰ﻃﺮح ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﻪ ارزش ۳۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
و ۸۶۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ� ��ﺧﻠﻰ ��ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ
� 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 ﭘﺎﻻﻳ��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 ﭘﺎﻻﻳﺶ
ﻧﻔﺖ � �ﻧﺘﻘﺎ� � ﺗﻮ�ﻳﻊ � ﺻﺎ���� ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
�ﻧﭽﻪ �� ﺗﻮ�� ��ﺷﺖ ﺗﻼ� ﻛﺮ� ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺗﻮﺳ��ﻌﻪ �� �� ��� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺧﻮ� ﻗﺮ��
�ﻫﺪ � �ﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪ����� ﻛﺸﻮ� �� ﺑﻪ
ﺛﺮ�� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.
�� ﺳﺎ� ﻫﺎ� ﭘﺲ �� ﭘﻴﺮ��� �ﻧﻘﻼ�
ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ �ﺳ��ﻼﻣﻰ� ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ �
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 ﭘﺎﻻﻳﺶ
� ﭘﺨﺶ ﻓﺮ�����ﻫ��ﺎ� ﻧﻔﺘﻲ �ﻳﺮ�� ��
�ﺳ��ﻔﻨﺪﻣﺎ� ﺳ��ﺎ� 1370ﺑﺮ�ﺳﺎ� �ﺻﻞ
ﺗﻔﻜﻴ��ﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ��ﺎ� ﺑﺎﻻ�ﺳ��ﺘﻲ
)�ﻛﺘﺸ��ﺎ� � ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎ� � ﮔﺎ�(
�� ﭘﺎﻳﻴﻦ �ﺳ��ﺘﻲ )�ﻧﺘﻘ��ﺎ� ﻧﻔﺖ ﺧﺎ� �
ﻓﺮ������ ﭘﺎﻻﻳﺶ� ﺻﺎ����� ������
� ﺗﻮ�ﻳ��ﻊ ﻓﺮ�����ﻫ��ﺎ� ﻧﻔﺘﻲ( ��
����� ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺳ��ﻴﺲ � ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ�
�ﺳﻤﻲ �� �� ﺳﺎ� � 1371ﻏﺎ� ﺷﺪ.
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻳﻜﻲ �� ﭼﻬﺎ�
ﺷﺮﻛﺖ �ﺻﻠﻲ ����� ﻧﻔﺖ� ��ﻫﺒﺮ� �
ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷ��ﺮﻛﺖﻫﺎ� ﻓﺮﻋﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮ�����ﻫﺎ�
ﻧﻔﺘﻲ �ﻳﺮ��� ﺷ��ﺮﻛﺖ ﺧﻄ��ﻮ� ﻟﻮﻟﻪ �
ﻣﺨﺎﺑﺮ�� ﻧﻔﺖ �ﻳﺮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ
ﻧﻔﺖ �ﺑﺎ���� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﻣﺎ�
ﺧﻤﻴﻨﻲ)��( ﺷ��ﺎ�ﻧﺪ ����� ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ � ﺳ��ﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻧﻔﺖ �ﻳﺮ��
� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ��ﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺶ ��
ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺄﻣﻮ�ﻳﺖﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ � ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻈﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ�
�ﻧﺘﻘﺎ� � ﺗﻮ�ﻳﻊ )ﺑﻪ ﻋﻨ��ﻮ�� ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ�
�ﻧﺠﻴﺮ� ���� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ �ﺳﺘﻲ(
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .ﻋﻼ�� 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���
�ﻧﻘﻼ� ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ �ﺳﻼﻣﻰ �ﻳﺮ��� ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺎﻻﻳﺶ � ﭘﺨﺶ ﻛﺸﻮ� ﺑﻪ �ﺗﻜﺎ ﺗﻮ�� �
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ� ��ﺧﻠﻰ� ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﺧ��ﻮ� �� ﻣﺮﻫﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻳ��ﺖ ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ �
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ �� �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 ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮ� ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺮﻋﻮ� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ.
ﻫﻢ �ﻳﻨ��ﻚ �� �ﺳ��ﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ
ﺳ��ﺎﻟﺮ�� ﭘﻴﺮ��� �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻰ
ﺑﻴﺶ��  20ﻃﺮ� ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ
� ﭘﺨﺶ ﻓﺮ����� ﻫ��ﺎ� ﻧﻔﺘﻰ �ﻳﺮ�� ﺑﺎ
���� ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  35ﻫﺰ�� ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ� �
 861ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻳ��ﻮ�� ��ﻳﻮ� �ﷲ �ﻫﻪ ﻓﺠﺮ
�ﻣﺴﺎ� ﺑﻪ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﻰ �ﺳﺪ.
ﻃﺮ� �ﻓﺰ�ﻳ��ﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ � ��ﺗﻘﺎ�
ﻛﻴﻔﻴ��ﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸ��ﮕﺎ� ﺑﻨﺪ�ﻋﺒﺎ��
ﮔﻮﮔﺮ� ���ﻳﻰ �� ﻧﻔﺖﮔﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﺗﺒﺮﻳﺰ�
ﺗﺎﻣﻴﻦ �� ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺸ��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
� 20ﻳﻨﭻ ﻧﺎﻳﻴﻦ/ﻛﺎﺷ��ﺎ�� � ��/ﺣﺪ��
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ �ﺑﺎ��� �/ﻫﻮ��/����/ﺗﻬﺮ�� �
ﭘﺮ��� ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﻮ� � ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ�
�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�
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﺳﺘﺎ�� ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ��
ﺑﺎ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �� ﻓﺎ� ﺳﻮ� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ�
ﺳ��ﺘﺎ�� ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ���  12ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ�� ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﻮ�� 5ﻛﺸ��ﻮ�
�ﻓﺰ��� ﻣﻰ ﺷﻮ�.
�� �ﻳﮕﺮ �ﺳﺘﺎ���ﻫﺎ� ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ����
�� �ﻳﻦ ﭘﺮ��� ﻣﻬﻢ � �ﺳ��ﺘﺮ�ﺗﮋﻳﻚ �ﻳﻦ
ﻃﺮ� ﻣﻰ ﺗﻮ�� ﺑ��ﻪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ  1,1ﻣﻴﻠﻴﻮ�
ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ�  4ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖﮔﺎ�

�  840ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ �ﺷﺎ�� ﻛﺮ�.
* �ﺣﺪ�� ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ � 20ﻳﻨﭻ ﻧﺎﻳﻴﻦ/
ﻛﺎﺷﺎ���/
ﭘﺮ��� �ﺣﺪ�� ﺧﻂ ﻟﻮﻟ��ﻪ � 20ﻳﻨﭻ
ﻧﺎﻳﻴﻦ/ﻛﺎﺷ��ﺎ� ��/ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺗﻮﺳﻌﻪ
 400ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ��ﺮ� ﺧﻄ��ﻮ� ﻟﻮﻟﻪ �ﻧﺘﻘﺎ�
ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮ� ﮔﻴﺮ� �� 400
ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺴﺎﻧﻰ �� ﺳﺎ�  1391ﺷﺮ�� ﺷﺪ.
�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ �ﻧﺘﻘﺎ� ﻓﺮ����� ﻫﺎ�
ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ�� 150ﻫﺰ�� ﺑﺸ��ﻜﻪ �� ���
ﺑﻪ ﻗﻄﺮ � 20ﻳﻨﭻ � ﺑﻪ ﻃﻮ�  430ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﻧﺘﻘﺎ� ﻓﺮ����� ﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ�
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪ�ﻋﺒﺎ�� ﺳﺘﺎ��
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ�� � ﻓﺮ�����ﻫﺎ� �����ﺗﻰ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰ��  200ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ �� ﻫﺮ ��� ﻛﺎ��
ﺑﻪ ﺗﻬﺮ�� � ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﻣﺴﻴﺮ � ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮ� �� ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ �ﺳﺘﺎ���ﻫﺎ�
�ﻳﻦ ﻃﺮ� �ﺳﺖ.
* �ﻓﺰ�ﻳﺶ  40ﻣﻴﻠﻴﻮ� 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�  1386ﺑﺎ ﺑﻬﺮ�ﮔﻴﺮ�
��  600ﻧﻴﺮ�� �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�
 � MTBEﮔﺎ��ﺋﻴ��ﻞ � ﺻﺎ���� ﻧﻔﺖ
ﻛﻮ��� ﻧﻔﺖ ﺳ��ﻔﻴﺪ� ﻣﻴﻌﺎﻧﺎ� ﮔﺎ���
ﮔﺎ��ﺋﻴﻞ� ﺑﻨﺰﻳﻦ �  ....ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ��ﺪ�
�ﺳﺖ.
ﻻﻳﺮ�ﺑ��ﻲ � ﻗﺎﺑﻠﻴ��ﺖ ﭘﻬﻠﻮ�ﻫ��ﻲ
ﻛﺸ��ﺘﻲ ﻫﺎ�  80ﻫﺰ�� ﺗﻨ��ﻲ� �ﻳﺠﺎ�
ﺗﺴﻬﻴﻼ� ﺳ��ﻮﺧﺖ ﮔﻴﺮ� ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ
) (BUNKERINGﺑﺎ�ﺳﺎ�� ﺷﺶ
�ﺳ��ﻜﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮ� � ﺗﺠﻬﻴﺰ �ﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ�
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴ��ﺘﻢﻫﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ�

ﻧﻮﺳ��ﺎ�� � �ﻓﺰ�ﻳ��ﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺎ��
�ﺧﻴﺮ�� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﺎ��ﻫﺎ� ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ� ��
 32ﺑﻪ  49ﻋﺪ� � ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ house
 pipeﺑﻪ ﺳﻴﺴ��ﺘﻢ ﻫﻴﺪ��ﻟﻴﻜﻲ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ
�ﺧﻴﺮ� ﺳ��ﺎ�� ﻓﺮ����� ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰ��  4ﻣﻴﻠﻴﻮ� 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 ﭘﺎﻻﻳﺸ���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�
��ﺣ��ﺪ ﺗﺼﻔﻴ��ﻪ ﻫﻴﺪ���ﻧ��ﻰ
ﻧﻔﺖﮔﺎ�)ﮔﻮﮔﺮ����ﻳﻲ �� ﻧﻔﺖﮔﺎ�(�
��ﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺘﺎ� ﺳﺒﻚ )�(LNHT
��ﺣﺪ �� �Isomerizationﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﮔﺎ� ﺗﺮ� ﺑ��ﺎ �ﻣﻴﻦ� ��ﺣ��ﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
�� ﺗﺮ�� ��ﺣ��ﺪ ﺑﺎ�ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﮔﺮ��
�ﺣﺪ�� � 17ﺳ��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 � � (Off-Siteﺳ��ﺖ ﻛﻪ ��
ﺳﺎ� � 1386ﻏﺎ� � ��ﺣﺪﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ��
ﺑﻪ ﺗﺪ�ﻳﺞ �ﻓﺘﺘﺎ� � �� �ﻫﻪ ﻓﺠﺮ �ﻣﺴﺎ� ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰ �ﺳﺪ.
ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﻳﻦ ﮔﺰ��� ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﺟﺮ��
�ﻳﻦ ﻃﺮ�  11ﻫﺰ�� �  85ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ� �
 313ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻳﻮ�� �ﻋﻼ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
* ﺑﻬ���ﺮ� ﺑ���ﺮ���� ��  2ﻃﺮ� ��
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ�
ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳ��ﻮ�� ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ
� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ �ﻳﺴ��ﺘﮕﺎ� ﭘﻤﭙﺎ�
ﭘﺎﻻﻳﺸ��ﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� �ﻫ��ﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� ﻣﻰ �ﺳﺪ.
�ﺣ��ﺪ�� ��ﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴ��ﺮ 120ﻫﺰ��

ﺑﺸ��ﻜﻪ�� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﺣ��ﺪ�� ��ﺣﺪ
 �LPGﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴ��ﺮ� ﺧﻮ���
��ﺣﺪﻫﺎ� ﺑﻨﺰﻳﻦﺳﺎ��� ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﺑﻪ ﻣﻴﺰ�� 360ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ ��
��� �� ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ��ﺷﺖ.
ﭘﺮ��� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ �ﻳﺴ��ﺘﮕﺎ� ﭘﻤﭙﺎ�
�ﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ
 150ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ �� ��ﺳﺎﻋﺖ � ﺗﺎﻣﻴﻦ
�� ﺷ��ﺮ�  18ﻫﺰ��ﻧﻔﺮ �� ﺳﺎ� 1395
�ﻏﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
* ﮔﻮﮔﺮ����ﻳ���ﻰ �� ﻧﻔ���ﺖﮔﺎ�
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﭘﺮ��� ﮔﻮﮔﺮ����ﻳ��ﻰ �� ﻧﻔﺖﮔﺎ�
ﭘﺎﻻﻳﺸ��ﮕﺎ� ﺗﺒﺮﻳ��ﺰ ﻳﻜ��ﻰ �ﻳﮕﺮ ��
ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﻬﻤﻰ �ﺳ��ﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ�
ﻛﻴﻔﻰ ﺳ��ﺎ�� � ﻛﺎﻫﺶ �ﻻﻳﻨﺪ� ﻫﺎ�
�ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ �� �ﺳ��ﻔﻨﺪ ﻣﺎ� ﺳﺎ� 93
�ﻏﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﺑﺎ �ﺟﺮ�� �ﻳﻦ ﻃﺮ� ����ﻧﻪ  30ﻫﺰ��
ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖﮔﺎ� ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻳﻮ��5 � 4
�� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
* ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺗﺮ��  2000ﺗﺎﻧﻜﺮ
ﺣﻤﻞ ﻓﺮ�����
ﭘﺮ��� �ﺣﺪ�� ﺧﻂ ﻟﻮﻟ��ﻪ �ﺑﺎ���/
�ﻫﻮ��/����/ﺗﻬﺮ�� ﺑ��ﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﻧﺘﻘﺎ�
����ﻧﻪ  240ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ ﻓﺮ�����ﻫﺎ�
ﻧﻔﺘﻰ ﺷ��ﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰﻳﻦ� ﮔﺎ��ﺋﻴﻞ � ﻧﻔﺖ
ﺳ��ﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺑﺎ����
���� � ﻛﺮﻣﺎﻧﺸ��ﺎ� ﺟﻬ��ﺖ ﻣﺼﺎ��
ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﻣﺮﻛﺰ� ﻛﺸﻮ� �� ﺳﺎ� 1389
�ﻏﺎ� ﺷﺪ.
ﺑﺎ �ﺟﺮ�� �ﻳ��ﻦ ﻃﺮ�� �� ﺗﺮ�� ﺣﺪ�ﻗﻞ
 2000ﺗﺎﻧﻜﺮ 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 � 26ﻳﻨ��ﭻ � ﺑﻪ ﻃﻮ� ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 135
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ��ﺮ � �ﺣﺪ�� ﺧ��ﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ
���� ﺑﻪ �� ﺑ��ﻪ ﻗﻄﺮ � 26ﻳﻨﭻ � ﺑﻪ ﻃﻮ�
ﺗﻘﺮﻳﺒ��ﻰ  290ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ � ﺑﺎ ﺑﻬﺮ�ﮔﻴﺮ�
��  150ﻧﻔﺮ 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 ﭘﺎﻻﻳ��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�� �ﺳﻼﻣﻰ �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
ﭘﺎﻻﻳﺶ � ﭘﺨﺶ �ﻳﻨﻚ ﺷ��ﺎﻫﺮ� ﻫﺎ�
�ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﺸﻮ� �� ﺳﻴﺮ�� ﻣﻰ ﺳﺎ�� ﺗﺎ
�� �ﻳﻦ �ﻫﮕﺬ� �ﻓﺎ� � �ﺳ��ﺎﻳﺶ ﻣﺮ�� ��
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ.

ﻳﺰد ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺎن ﺷﺪ

ﻳﺰ� � ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� �ﻃﻼﻋﺎ� :ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� ﺟﻬﺎ�
� ﻧﻮ��ﻫﻤﻴﻦ �ﺟﻼ� ﺑﻨﻴﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ �ﻧﺮ�� �� ﻳﺰ� ﺑﺎ ﺣﻀﻮ�  70ﻣﻴﻬﻤﺎ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ ��  25ﻛﺸﻮ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷﺪ.
ﺟﻌﻔﺮ �ﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪ� �ﺑﻴﺮﻛﻞ ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺪ��
ﺟﻬﺎ� ﮔﻔﺖ �� �ﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ �� ���� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ  70ﻧﻔﺮ ��ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ�
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻮ�� �ﻧﺮ�� ﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� � �ﺳﺎﺗﻴﺪ ��ﻧﺸﮕﺎ� ﻫﺎ�  25ﻛﺸﻮ� ﺟﻬﺎ�
� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ� � ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ�ﻧﻲ �� ﺳﺮ�ﺳﺮ ﻛﺸﻮ� ﺣﻀﻮ� ��ﺷﺘﻨﺪ.
�� �ﻓ��ﺰ��� ��:ﻳﻦ ��ﻳﺪ�� ﺑﺰ�� ﺟﻬﺎﻧﻲ� ﺷ��ﻬﺮ ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��

ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� ﺟﻬ��ﺎ� ﻣﻌﺮﻓﻲ � ﻫﻤﭽﻨﻴ��ﻦ �� ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻜﺮ�ﻫﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ� �� ﺣﻮ�� �ﻧﺮ�� ﭘﺎﻳﺪ�� ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪ.
�� ���ﻣﻪ ���� ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ �ﺳﺘﺎ� ﻳﺰ� ﺑﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ��� �ﺟﻼ� ﺑﻨﻴﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ
�ﻧﺮ�� � ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� ﺟﻬﺎ�� ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺎ� ﻳﺰ� �� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮ� ﻣﻲﻛﻨﺪ� ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶﻫﺎ�
ﻋﻠﻤﻲ � ﺑﻬﺒﻮ� �ﺿﻌﻴﺖ ﺷ��ﻬﺮﻫﺎ � 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 ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� �� ﺳﺎ�
� 2019ﺳﺖ.
�� ���ﻣﻪ ���� �� �ﻳﻦ ��ﻳﺪ�� ﺑﺰ�� ﺟﻬﺎﻧﻲ� ﺷ��ﻬﺮ ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ� 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  182ﻛﺸﻮ� 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� ﻣﻲﺗﻮ�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�� ﻣﻲﺷﻮ� � �� 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 ﻣﻰﻛﺮ�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 � ﻣﻲﺗﻮ��
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� ﻣﻲﺷ��ﻮ� ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎ�� � ﭘﻴﺶ �ﻣﻴﻨﻪ�� ﻛﻪ �ﺟﻮ�
���� ﻣﺸﻜﻼ� 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� ﻣﻲﺷﻮ�.
�� ���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 ﻣﺸﻜﻼ�
�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� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻨﻴﺎ�
ﺟﻬﺎﻧﻲ �ﻧﺮ ��� ﺷﻮ� � �ﺳﺘﺎ���ﻫﺎ � ��ﻧﺶ ﻣﺮ�� ﻳﺰ� ���ﻣﻴﻨﺔ �ﻧﺮ�� ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎ� ﻣﺨﺎﺑﺮ� ﺷﻮ� � ﻫﻤﻪ �ﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﻣﺪﻳﻮ� ﻣﺮ�ﻣﻲ �ﺳﺖ
ﻛﻪ �� ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮ�ﻧﺪ � ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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 ﺟﻨﮓﻫﺎ�
ﻣﺬﻫﺒﻲ � ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺑﻮ� �� ﻳﺰ� ��ﻳﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻳﺴ��ﺘﻲ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ�ﻣﻴﺰ� ��ﺷﺘﻨﺪ � �ﻳﻦ �ﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎ� ﻣﻬﻢ �ﺳﺖ.
ﻧﻴﻮﻣﻦ �ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ�� �� :ﻗﺘﻲﻛﻪ ﺑﻪ �ﻳﺮ�� ﺳﻔﺮ ﻛﺮ�� ﻫﻤﻮ��� ﺳﻔﻴﺮ �ﻳﺮ��
�� ﻛﺸ��ﻮ�ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮ�� � �� �ﻳﮋﮔﻲﻫﺎ� ﺧﻮ� � ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮ�ﻣﺎ� ﺑﺮ�� �ﻳﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ��� .ﻳﺮ�ﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ��ﻫﺎﻳﺸﺎ� ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ��ﺗﺒﺎ�
ﺑﺮﻗﺮ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ �ﻫﺎ�ﻫﺎﻳﺸﺎ� � ��ﻫﺎ ﻣﺮ�ﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﻋﺪ�ﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
�� ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮ� ﭘﺎﻳﺪ��� �ﻧﺮ�� ﻧﻴﺎ� �ﻣﺮ�� ﻫﻤﻪ �ﻧﻴﺎ �ﺳﺖ � ��
�ﻳﻦ �ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ �� ﭘﻴﺶ ﺗﻼ� ﻛﺮ� �� .ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ﻫﻢ
ﻣﻲﺗﻮ�� �� ﭘﻴﺸﺒﺮ� �ﻫﺪ�� � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� 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 � ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻄﺮ� ﺷﺪ � �ﻳﮕﺮ� ﺷﻬﺮ� �� ﻓﻨﻼ ﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﺪ��� � �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ�� ﺟﺪﻳﺪ � �ﻳﻦ �ﺗﻔﺎ� ﺧﻮ� ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷ��ﻮ� �ﻳﻦ �� ﺷﻬﺮ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ�� ﻗﺪﻳﻢ � ﺟﺪﻳﺪ �� ﺑﺎﻫﻢ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪ � �� �ﻳﻨﺪ� ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎ� ��
�� �� ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﺪ.
ﻧﻴﻮﻣﻦ �� ﭘﺎﻳﺎ� ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻴ��ﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ �ﻧﺮ�� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺑﺰ�ﮔﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ���ﻳﺎﺑﻲ � ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪ� �� ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴ��ﺘﻲ ﺑﻪ �ﻳﮋ�
�ﻧﺮ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ ��  35ﺳﺎ� ﭘﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮ� �� �ﻏﺎ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ �

 182ﻛﺸﻮ� 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 ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ �ﻟﮕﻮ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
�� ﺣﻮ�� ﺻﻠﺢ � ��ﺳﺘﻲ ﺑﺮ�� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﻬﺎ� ﺑﺎﺷﺪ� ��.ﻓﺰ�� :ﺗﺒﻠﻮ�
ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺮ�� ﺟﻬﺎﻧﻲ �� �� ﺑﺴﻴﺎ�� �� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ � ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
�� �ﻳﻦ �ﺗﻔﺎ� �� ﺷ��ﻬﺮ ﻳﺰ� ��� ��� ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ � �� �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 ﻣﻲﮔﺮ��.
�ﺳﺘﺎﻧﺪ�� ﻳﺰ��ﻓﺰ�� :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮ�ﻧﺴﺖ �ﻳﻦ ﺷﻬﺮ �� ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ�
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�ﺳﻲﻫﺎ� ﭘﮋ�ﻫﺸﻲ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺰ� ﻳﻜﻲ �� ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �� ﻛﺸﻮ� ﺑﻮ�� � ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ �ﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ��
ﻋﻼ�� ﺑﺮ ﺑﺤﺚ �ﻗﺘﺼﺎ�� �� ﺑﺤﺚ �ﻣﻨﻴﺖ �ﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ.
�� ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮ ﻳﺰ� �� �ﻳﺮﺑﺎ� ﻳﻜﻲ �� �ﻣﻦﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ� �ﻳﺮ�� ﺑﻮ��
� ﺗﺎ ﺑﻪ �ﻣﺮ�� ﻳﻜﻲ �� ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ� �ﻣﻨﻴﺘﻲ �� ﻛﻞ ﻛﺸﻮ� �� ﺑﻪ ﺧﻮ�
�ﺧﺘﺼﺎ� ���� �ﺳﺖ.
ﻃﺎﻟﺒﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸ��ﺨﺼﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺰ� ﻛﻪ ﻧﺸ��ﺄ� ﮔﺮﻓﺘﻪ �� ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ�ﻣﻴﺰ ﻣﺬ�ﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮ��� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ �ﺳﺘﻌﺪ�� � ﻇﺮﻓﻴﺖ �� �� ��ﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷ��ﺪ ﻛﻪ ﻋﻼ�� 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
�  25ﺳﺎ� ﭘﻴﺎﭘﻲ �ﻳﻦ �ﺳﺘﺎ� ﺻﺪ�ﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮ� �� ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ � ﻳﻜﻲ
�� �ﺳﺘﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﻣﻲ�ﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ��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�
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﺎﻻﻳﻲ �ﺳ��ﺖ ﻛﻪ ﻳﺰ� �� ﺣﻮ�� ﺟﻬﺎﻧﻲ ���� � ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ�� ﻣﻌﺮﻓﻲ � ��ﺗﺒﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺰ� ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺳﻔﻴﺪ �ﺋﻴﺲ ﺷﻮ��� �ﺳﻼﻣﻲ 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� ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ� ﻏﻴﺮ��ﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﻤﺎﻳﺖ ��
ﭘﺎﻳﺪ��� ﺷﻬﺮ�� ﺗﻼ� ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻬﻴﻨﻪ �� ﺑﺎ�ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﭘﺴﺎ� ﺑﺮ�� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ� �ﻣﻮ�� ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ� �� ﺣﻮ�� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ
� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ� 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
�ﺑﺎﻟﻪﻫﺎ� 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�� �� ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ� ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮ��
ﭘﺎﻳﺪ��� �� ﺣﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ�� �ﻓﺰ��� :ﻣﻴﺪ���� ﺑﺮﮔﺰ��� ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺘﻮ�ﻧﺪ �� ﻃﻮ� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ � ﺷﺎﻳﺪ ﻳﺰ� �� ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ
�ﻫﺪ�� ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
�� �� ﭘﺎﻳﺎ� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪ��� ﺑﻴﺶ �� ﭘﻴﺶ �� ﺣﻮ�� �ﻧﺮ�� ��
ﻳﻜﻲ �� ��ﻟﻮﻳﺖﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ �� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ� ﻳﺰ� ��ﻧﺴﺖ � ﮔﻔﺖ:
ﻳﺰ� �� �ﻳﺮﺑﺎ� ﺗﺎﻛﻨﻮ� ﺑﺤﺚ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻬﻴﻨﻪ �� ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
�� �� ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮ� ��ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ.

وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻴﺶ از  ۳۰۰ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﺎم دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻴﺶ ��  300ﻋﻨﻮ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ���ﺷﻲ�
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﺷ��ﻬﺮ� ﺑﺎ ﺷﻌﺎ�
" �ﻓﺘﺨﺎ� ﺑﻪ ﮔﺬﺷ��ﺘﻪ� �ﻣﻴﺪ ﺑﻪ �ﻳﻨﺪ�" ��
ﺳﻮ� ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� �ﻳﮋ� ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ
ﺳ��ﺎﻟﮕﺮ� ﭘﻴﺮ��� �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻲ�
ﻃﺮ�ﺣﻲ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﺑ��ﻪ ﮔ��ﺰ��� ����� ��ﺗﺒﺎﻃ��ﺎ�
�ﺳ��ﺎﻧﻪ�� ﺷ��ﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ�� �ﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ��ﻳﺪ��ﻫﺎ ﺻﺒﺢ ��� ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 11ﺑﻬﻤﻦﻣﺎ� ﺑﺎ ﺑﺮﮔ��ﺰ��� �ﻳﻴﻦ �ﻏﺎ�
ﺑﻪ ﻛﺎ� �ﺳ��ﻤﻲ �ﻳﮋ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� 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��
�ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ��� �ﻏﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
�� 300ﻳﺪ�� ﺷ��ﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ�
�ﻳﮋ� ﭼﻬﻠﻤﻴ��ﻦ ﺳ��ﺎﻟﮕﺮ� ﭘﻴﺮ���
�ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻲ� ﺷ��ﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰ���
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ��ﺎ� ﻣﻨﺎﻃﻖ  15ﮔﺎﻧﻪ ﺷ��ﻬﺮ
�ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺎ ﻋﻨﻮ�� " ﭼﻬﻠﺴ��ﺘﻮ� �ﻣﻴﺪ"�
ﺟﺸﻦ ﻣﺪ��� ﺑﺎﻋﻨﻮ�� " ﺑﻬﺎ� �����"�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﮔﺮ�ﺷ��ﮕﺮ� ﺷ��ﻬﺮ�
ﺑﺎﻋﻨﻮ�� " ﮔﺬ� �ﻧﻘ��ﻼ�"� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﻮ� � ﻣﻴﺪ�ﻧﻲ ﺳ��ﻄﺢ ﺷ��ﻬﺮ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮ�� " ﭼﻬﻞ ﻣﻴﺪ��"� ﺟﺸ��ﻦﻫﺎ�
ﻣﺤﻠ��ﻪ�� ﺑﺎ ﻋﻨ��ﻮ�� "ﭼﻬﻠﭽ��ﺮ��"�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ���ﺷ��ﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮ�� " ﭼﻬﻞ
ﺳ��ﺎ� �ﻓﺘﺨﺎ�"� ﻓﻀﺎﺳﺎ�� ﻫﺎ� ﺷﻬﺮ�
ﺑﺎﻋﻨﻮ�� " ﭼﻬﻠﺴﺘﻮ� �ﻧﻘﻼ�" � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺠﻠﻴﻞ �� ﺑﺎﻧﻮ�� ﻧﺎ� ��� ﺑﺎ ﻋﻨﻮ�� " ﭼﻬﻞ
ﻧﺎ� ��� ﺑﺎﻧﻮ" ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲ ﺷ��ﻮ� .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻋﺎ�ﻻﻧ��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�ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ 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�ﻛﺖﻫﺎ�
ﻣﺮ�ﻣﻲ �  ...ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�� ﺳ��ﺎ� ﺟﺎ�� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ� ﺷﻬﺮ����
�ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮ�
ﭘﻴﺮ��� �ﻧﻘﻼ� �ﺳ��ﻼﻣﻲ ﺑﻪ ��� "
ﺗﻴﺰﻳﻨﮓ" � ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ� �ﻧﺘﻈﺎ�� ﻃﺮ�ﺣﻲ
ﺷ��ﺪ� �� .ﻳﻦ ���� ﭘﻴ��ﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ���ﻳﻪ ﻧﻤﻲﺷ��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

ﺑﻬﻤﻦ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ) 15ﺧﻮ��ﺳﮕﺎ�( ﺑﺎ ﻫﺪ�
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮ��� �ﻣﻜﺎﻧﺎ� � �ﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ�
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ �� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ��� �ﻳﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﻳﻦ �ﻳﺎ� �ﺳﺖ.

��� � ﻣﺮﺣﻠﻪ " ��ﭘﻨﻴﻨ��ﮓ" �ﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ�
ﺷﺪ� � ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎ� ﻛﺮ�� ﺷﻌﺎ�" �ﺳﺘﻘﻼ��
������ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ" � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻌﺎ� "�ﻓﺘﺨﺎ� ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ� �ﻣﻴﺪ ﺑﻪ �ﻳﻨﺪ�"
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� �ﻃﻼ� �ﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ �ﺳﺘﻘﺒﺎ� �ﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻣﻲ ���
�� ﺣ��ﻮ�� ﻓﻀﺎﺳ��ﺎ�� ﺷ��ﻬﺮ��

�ﻟﻤﺎ�ﻫﺎ� �ﻳ��ﮋ� �ﻳﻦ �ﻳﺎ� ﺑ��ﺎ ﻋﻨﻮ��
"ﭼﻬﻠﺴﺘﻮ� �ﻧﻘﻼ�" �� ﻣﻨﺎﻃﻖ  15ﮔﺎﻧﻪ
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 �ﻧﻘﻼ� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﻳﻮ��� ﭘﺎ�ﻟ��ﻰ ﺑﺎ �ﺑﻌﺎ�  12ﻣﺘﺮ
��  75ﻣﺘﺮ �� ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ���

ﺟﻬﺎ� ﻧﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷ��ﻮ� � ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ
ﻋﻜﺲﻫﺎ� ﺣﺎ� � ﻫﻮ�� �ﻧﻘﻼ� � ﭘﺮﭼﻢ
�ﻳﺮ�� �� ﭘﺲ �ﻣﻴﻨﻪ �ﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻ�
�ﺻﻔﻬﺎ� ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺖ �ﻫﻪ ﻓﺠﺮ �ﻳﮋ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�"ﺷ��ﻨﻴﺪﻧﻲ ﻫ��ﺎ� ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ" �
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎ� "ﭘﻼ�  �� "57ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�ﻓﺘﺘﺎ� �ﺳﻤﻲ ﭘﺮ��� ﻣﺸﺎ�ﻛﺘﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ

* ﺷﺮﻛﺖ ��ﺣﺪ �ﺗﻮﺑﻮﺳ���ﺮ�ﻧﻲ �ﺻﻔﻬﺎ� � ﺣﻮﻣﻪ ��  12ﺗﺎ 22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎ� � ﺑﻪ ﻣﺪ� �� ��� 10
 10ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮﺗﺮ�� ﺷ���ﻬﺮ �� ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ� �ﻳﺴﺘﮕﺎ�ﻫﺎ � ﻣﻴﺪ��ﻫﺎ� �ﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ �ﺳﺘﻘﺮ�� ﻣﻴﺰ
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺼﺪ ���� ﻣﺸ���ﻜﻼ�� �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� �ﻧﻘﻼ�« ��
ﻣﻨﺎﻃﻖ 15ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮ�.
�� �ﻳﻦ ﻃﺮ�� �ﻗﺸ���ﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮ�� ﻛﻨﺎ� ﻫﻢ �ﻳﺴ���ﺘﺎ���ﻧﺪ � ﻳﺎ���� �ﻳﻦ �ﺳ���ﺖ ﻛﻪ ﻣﺮ���
ﺳﺘﻮ�ﻫﺎ� �ﺻﻠﻲ �ﻧﻘﻼ� ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﻮ� ﺑﺰ�� ﺗﺎﻛﺴﻴﺮ�ﻧﻲ �ﺻﻔﻬﺎ�
ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮ�� ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �ﻣﺎ�)��(
ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ��ﺣﺪ �ﺗﻮﺑﻮﺳﺮ�ﻧﻰ �ﺻﻔﻬﺎ�
� ﺣﻮﻣﻪ ﻧﻴﺰ ��  12ﺗ��ﺎ  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎ� �
ﺑﻪ ﻣ��ﺪ� 10�� ��� 10ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮﺗﺮ��
ﺷ��ﻬﺮ ��ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ� �ﻳﺴﺘﮕﺎ�ﻫﺎ �
ﻣﻴﺪ��ﻫﺎ� �ﺻﻠﻰ ﺷ��ﻬﺮ ﺑﺎ �ﺳﺘﻘﺮ�� ﻣﻴﺰ
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺼﺪ ���� ﻣﺸﻜﻼ�� �ﻧﺘﻘﺎ�ﻫﺎ
� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� �� ��ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮ�� � ﺑﻪ  40ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� � 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  12ﺑﻬﻤﻦ ﻣ��ﺎ� � ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ �ﻏﺎ�
�ﻫﻪ ﻓﺠﺮ � ﺳ��ﺎﻟﺮ�� ﺑﺎ�ﮔﺸ��ﺖ �ﻣﺎ�
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑ��ﻪ ﻣﻴﻬﻦ�ﺳ��ﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺑﺎ
ﺣﻀ��ﻮ� ﺑﻴﺶ �� ﻳﻚ ﻫﺰ�� ﺗﺎﻛﺴ��ﻲ
�� ��ﺑﺮ�� ﮔﻠﺴ��ﺘﺎ� ﺷ��ﻬﺪ� ﺑﺮﮔﺰ��
ﻣﻲﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺗﺎﻛﺴﻴﺮ�ﻧﻲ
�� �ﻳﻦ �ﻳﺎ�� ﺑﺴ��ﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ �ﻳﮋ� ﺧﻮ�
ﺑﺮ�� ﺣﺪ�� �� 7500ﻧﻨﺪ� 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� �ﺗﺶﻧﺸ��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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� �ﻳﻦ
ﻏﺮﻓﻪ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻧﻤﺎﻳﺸ��ﮕﺎ� ﻋﻜﺲ
ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ  40ﻋﻜﺲ ��� ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
�ﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎ� � ﺑﺎ ﻣﺤﻮ�ﻳﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ
�ﻧﮓ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳ��ﻼﻣﻲ �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�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ�� �ﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  �� 40.isfahan.irﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻧﻮ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�
�ﻣﺎ� � ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ�� ﻣﺤﻠﻪ
� ﻣﺤﺪ�� ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮ�ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

