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مقدمه

يكـي از وظايـف و برنامههـاي معاونـت سياسـي (مركز

مطالعـات سياسـي) پاسـخگويي بـه سـوالها و شـبهات
كاركنان محترم وزارت دفاع و پشـتيباني نيروهاي مسـلح در

حوزههاي سياسـي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،منطقهاي

و بينالمللي ميباشـد.

بـا توجـه بـه رويدادهـا و تحـوالت داخلي ،منطقـهاي و

بينالمللي و بررسـي سـوالهاي كاركنـان در اين خصوص،

در نشـريه پيش روي تالش شـده است ،كارشناسان درون و
برون سـازماني سوالها را به تفكيك پاسخ دهند .اميد است
اين شـماره گامي در جهت بصيرتافزايي و روشنگري باشد.

شـايان ذكر است نظرها و پيشـنهادهاي شما عزيزان جهت

نشـريههاي آتي مزيد امتنـان خواهد بود.

سياسي
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)1مسائل داخلي:
1/1سياسي:

 -1در آسـتانه چهـل سـالگی انقالب چه آینـده ای برای
جمهوری اسلامی ایران متصور اسـت؟

در ارتبـاط بـا آینـدهی جمهوری اسلامی سـه سـناریو

قابلپیشبینـی اسـت؛ براندازی ،اسـتحاله و تـداوم و تعالی.
براندازی سـناریوی مطلوب دشـمنان خارجی و اپوزیسـیون

مسـلح و رادیـکال نظام اسـت؛ اسـتحاله سـناریوی مطلوب

طیفهایی در داخل کشـور اسـت که در عیـن آنکه مخالف
برانـدازی هسـتند ،اما معتقد بـه پایانپذیری انقلاب و کنار
گذاشـتن شـعارها ،داعیهها و سیاسـتهای انقالبی هستند.
در ایـن میـان ،تداوم و تعالی نیز سـناریوی معتقدان به حفظ

تمامعیار انقالب اسلامی با شعارها ،داعیهها و سیاستهای
انقالبـی آن اسـت .سـناریوی نخسـت بدونشـک محقـق
نخواهد شـد؛ زیرا در میان افکار عمومی فاقد طرفدار اسـت.
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بنابراین ،سناریوها محتملتر برای آیندهی جمهوری اسالمی
یا اسـتحاله اسـت یا تداوم و تعالی .تحقق سناریوی استحاله

منوط به تداوم مشـکالت موجود و الینحل باقی ماندن آنها

اسـت .به عبارتـی ،چنانچه مشـکالت موجود کشـور ،بویژه
مشـکالت معیشـتی همچنـان باقـی بمانـد ،دوگانهسـازی

انقالبیگری – معیشـت و رفاه به حیـات خود ادامه میدهد

و همچنـان چالـش نگاه بـه بیرون و تلاش برخی نخبگان
برای اسـتحاله در نظام جهانی سـرمایهداری ،به بهانهی حل

مشـکالت درونـی ،بـه قوت خود باقـی خواهد مانـد .در این

میـان ،تـداوم محتملتریـن گزینـهی پیـشروی جمهوری

اسلامی اسـت کـه تحقـق این نیـز منـوط بـه کارآمدی و
توفیـق در حل مشـکالت داخلـی و اثبات کارآمـدی نگاه و

رویکـرد انقالبـی در حوزههـای مختلف اسـت .ضمن اینکه
این سناریو ،از بیشترین حمایت اجتماعی نیز برخوردار است.

 -2ارزیابی از برجام ،با حضور کشـورهای اروپایی  4+1و
عدم حضور آمريكا چیست؟

سرنوشـت برجـام بـه کیفیـت روابـط آینـدهی ایـران و

کشـورهای  ،1+4بویـژه اتحادیـه اروپـا بسـتگی دارد؛ بدین

معنا که همانگونه که مسـئوالن مختلف کشـورمان از زمان
خـروج آمریـکا از برجـام اعلام کردهانـد ،اگر مانـدن ایران
در برجـام سـبب شـود که کشـورمان از مزایـای پایبندی به
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تعهداتـش در برجام بهرهمند شـود؛ یعنـی در ازای امتیازاتی

کـه طبق برجام میدهد؛ امتیازاتی نیز به دسـت آورد ،حیات

برجـام همچنـان پابرجا خواهد بود .به طور مشـخصتر باید
گفت که سرنوشـت برجام به راهاندازی سیسـتم ( spvخط

ویـژهی اعتباری بـرای ایران جهت انجـام معامالت پولی و
مالی) از سـوی اتحادیهی اروپا بستگی دارد؛ بدین ترتیب که
اگر طی روزهای آینده این سیسـتم راهاندازی و اجرایی شود،

ایـران هم بـه تعهدات برجامـیاش پایبند خواهـد ماند و در
غیـر ایـن صورت ،به احتمال زیاد ،ایـران در برخی تعهداتش

در برجـام تجدیدنظـر خواهـد کـرد و اجرای آنهـا را متوقف
میکنـد .اینکـه ایـران به طور کامـل از برجام خارج شـود یا
نـه نیـز به تحوالت آتـی در روابـط اتحادیهی اروپـا با ایران
بسـتگی دارد .بـا این حـال ،در ارزیابی نهایـی باید گفت :که

به نظر میرسـد سیاست اتحادیهی اروپا برای ادامهی برجام

مبتنـی بر دفعالوقت اسـت و اینکـه این اتحادیـه تعهداتش
در قبـال ایـران را اجرایـی کند یا نه ،از یک سـو بسـتگی به
شـدت میـزان تخاصم در روابط این اتحادیـه و اروپا دارد که

ایـن تخاصمهـا حالت جدی به خود گرفته ،و از سـوی دیگر
بسـتگی به میزان توانایی کشـورمان در اعمال فشار بر اروپا

برای اجرای تعهداتـش را دارد.
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 -3سـازش و مذاكـره بـا آمريكا يكـي از راه هاي مطرح
شـده براي حل مشـكالت كشـور به خصـوص در حوزه
اقتصـادي اسـت .اين جمله تـا چه حد پذيرفتنـي و قابل
قبول است؟

بـه طور کلـی از چهار عامـل به عنوان پیششـرطهای

توسـعهی اقتصادی نام میبرند؛ ثـروت اقتصادی(هر عاملی
که درآمدزا باشد) ،بستر فرهنگی(مانند فرهنگ کار ،احساس

تعهـد بـه سرنوشـت کشـور و ،)...سـاخت اجتماعی(توانایی
سیستمسـازی و اعتمـاد بیـن افـراد تـا بتواننـد در کنار هم

کار کننـد) و محیـط خارجی(ارتباط با سـایر کشـورهای دنیا
به منظور اسـتفاده از امکانات و ظرفیتهـای آنها) .بنابراین،
مشـخص است که ارتباط با کشـورهای دیگر ،در کنار سایر

عوامـل میتوانـد به توسـعهی اقتصـادی و حل مشـکالت
اقتصـادی کمـک کند .نکتهی مهم در این زمینه این اسـت
کـه در میـان ایـن عوامل تقـدم و تأخر یا اهـم و مهم کدام

اسـت؟ تجربه نشـان میدهد کـه عمدهی راهحل توسـعه و

حل مشـکالت اقتصادی در درون وجود دارد؛ یعنی کشوری

میتواند در حل مشکالت اقتصادیاش توانمند باشد که ابتدا

ثروت اقتصادی ،بسـتر فرهنگی و سـاخت اجتماعی مناسبی
داشـته باشـد .حال این کشـور اگر ارتباطات خارجی مناسبی
نیز داشـته باشـد ،از همهی عوامل توسـعه برخوردار اسـت و

میتوانـد مشـکالت اقتصـادی خـود را حل کنـد .اما عکس
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ایـن حالـت صحیح نیسـت؛ بدیـن ترتیب که اگر کشـوری
ارتباطات خارجی مناسـب داشـته باشـد ،اما بستر فرهنگی و
سـاخت اجتماعی نداشته باشد ،نمیتواند مشکالت اقتصادی

خـود را حل کند.

حـال در مـورد ایـران میگوییـم کـه این کشـور ،ثروت

اقتصـادی دارد ،در مقطـع قبـل از انقلاب هـم ارتباطـات

خارجی آن مناسـب بود و آمریکا سـرمایهگذاریهای زیادی
در ایـران انجـام داده بـود ،امـا اینکه چرا در حل مشـکالت

اقتصـادی توفیـق نداشـت ،بـه ضعـف در زیرسـاختهای
فرهنگـی و اجتماعـی آن برمیگـردد .پـس بـه عنـوان

جمعبنـدی میگوییم که ارتباط با کشـورهای توسـعه یافته
میتوانـد بـه حل مشـکالت اقتصـادی کمک کنـد ،اما این

عامـل ،تنهـا عامـل برای حـل مشـکالت اقتصـادی مردم

نیسـت ،بلکه مقـدم بر آن ،حل مشـکالت داخلی اسـت .به
تعبیـر دقیقتـر ،گفته میشـود که  70درصد توسـعهیافتگی
وابسـته بـه انسـجام درونـی و تنهـا  30درصـد آن منوط به
ارتباطـات و اتصـاالت خارجی اسـت .اتفاق ًا شـرط توفیق در
اسـتفاده از امکانات خارجی نیز انسـجام درونی اسـت و اگر

این انسـجام شـکل نگیـرد ،اسـتفاده از امکانـات خارجی به

هیچوجـه نمیتواند مشـکالت اقتصادی کشـور را حل کند.
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 -4تنگـه هرمـز آيـا صرفـا يـك ابـزار تهديد اسـت يا
ظرفيتـي براي ايـران ،كه مي توانـد تهديداتش را ازاين
طريق عملياتـي كند؟

باتوجـه به توانمندیهـای نظامی ایـران و اینکه کنترل

بخـش عمـدهی تنگـهی هرمـز در اختیـار کشـورمان قرار

دارد(بـه دلیـل حاکمیـت و کنتـرل بـر جزایر سـهگانه که به
مثابـه دژ دفاعی تنگـهی هرمزنـد) ،ایران توانایـی عملیاتی
کـردن هرگونه تهدیدی در تنگهی هرمـز را دارد .اما به چند

دلیل ،عملیاتی کردن تهدیدات ایران مبنی بر بسـتن تنگهی
هرمز توسـط ایران بسـیار دشوار اسـت و تحت شرایط بسیار

خـاص ممکن اسـت ایـران اقدام به ایـن کار کند:

 -1بـه دلیـل عبور روزانه حـدود  30درصـد از نفت خام

مصرفـی کشـورهای مختلـف از این تنگه ،بخـش مهمی از
حیات اقتصادی دنیا وابسـته به عبور و مرور آزاد کشـتیهای

تجـاری از این تنگهی راهبردی اسـت .بنابراین ،بسـتن این

تنگه ولو به صورت کوتاهمدت ،با واکنش شـدید کشـورهای

مختلـف دنیا و سـازمانهای بینالمللی مواجه خواهد شـد.

 -2بـه دلیـل اینکـه تنگهی هرمـز آبراه آزاد اسـت و

مطابق با حقوق بینالملل ،عبور و مرور کشـتیهای تجاری
از ایـن آبراههـا آزاد بوده و محدودیتپذیر نیسـت ،به لحاظ

حقوقی نیز اقدام به بسـتن تنگهی هرمز کار آسـانی نیسـت
و براحتـی بهانهای میشـود برای کشـورهای معانـد تا آن را
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بهانه کرده ،به آن تمسـک جسته تا بتوانند اجماع بینالمللی

علیه کشـورمان تشکیل دهند.

 -3با این حال ،آن شـرایط خاصی که تحت آن شـرایط

ایـران میتوانـد به بسـتن تنگ ه اقـدام کند ،عبارت اسـت از
اینکه شـرایط بینالمللی به قدری علیه کشـورمان حاد شود

کـه ایران راهحل دیگری جز بسـتن تنگه نداشـته باشـد .به
عنـوان مثـال ،همانگونـه که مسـئوالن مختلف کشـورمان
اعلام کردنـد ،اگر قرار باشـد تحریمهای نفتی بـه گونهای
علیه کشـورمان اعمال شـود که نفتی از ایران صادر نشـود،

ایران هم اجازه نخواهد داد که نفت هیچ کشوری از تنگهی
هرمز صادر شـود .بنابراین ،در شـرایط عادی و ابتدایی ،ایران

تمایلی به بسـتن تنگهی هرمز ندارد ،مگر در شـرایط بسـیار

اضطراری.

 -5علت انفعال بعضی از مسـئولین در مقابل کشـورهای
غربـی چیسـت ؟خیانت ،یـا ترس ،يـا موضـوع ديگري
مطرح اسـت؟

انفعـال برخـی مسـئولین در برابـر کشـورهای غربی نه

در تـرس یـا خیانـت آنهـا ،بلکه در نـوع نگاه خـاص آنها به
کارآمدی و حل مشکالت کشور ریشه دارد؛ بدین ترتیب که

اینان با اذعان به ضرورت توسـعه کشـور ،معتقد به «توسـعه
بـرونزا» هسـتند؛ یعنـی معتقدنـد که برای رشـد و توسـعه
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اقتصادی کشـور ،باید به مدارهای توسـعه جهانی وصل بود.

نکتـهی مهم در این زمینه این اسـت که آنهـا ،این ارتباط و
اتصال به خارج را شـرط الزم و کافی برای توسـعهی ایران

میداننـد .برهمین اسـاس ،اینـان معتقدند که سیاسـت باید
متناسـب بـا الزامـات اقتصاد حرکـت کند و در شـرایطی که
مـا نیازمند اسـتفاده از امکانات خارجی هسـتیم ،از بسـیاری

از رفتارهای سیاسـی ،که بزعم اینها ،سـبب تنشآفرینی در
سـطح نظـام بینالملل میشـود ،باید پرهیز کـرد .به عبارت
بهتـر ،در چارچـوب دیدگاه مذکور تالش میشـود تا حداکثر

هماهنگی و تطابق با نظام بینالملل صورتگیرد .از این رو،

ایـن دیدگاه به تنشزدایـی ،تعاملگرایی ،صلحگرایی مثبت،
چندجانبهگرایی گفتمانی و ...در حوزه سیاسـت خارجی تأکید
دارد و در نهایـت ،میتوانـد بـه تغییر رفتار در حوزه سیاسـت

خارجی یا به تعبیری ،تهیسـازی انقالب اسلامی از هویت
انقالبی خویش منتج شود .درواقع ،این دیدگاه در موازنه میان

حفظ هویت اسلامی و انقالبی نظام در سیاسـت خارجی و

بهرهگیری از امکانات خارجی برای توسـعهی کشـور ،معادله
را به ضرر انقالبیگری و تداوم داعیههای نظام در سیاسـت

خارجـی تعریـف میکند و معتقد اسـت که چـون ما به نظام
بینالملل و ارتباط با کشـورهای توسعهیافته نیاز داریم ،پس

باید رفتارهایی که بزعم خودشـان سـبب تنشزایی میشود
را حـذف یا حداقـل اصالح کرد.
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 -6چـرا برخي مسـئولين مردم را به مقاومـت و مبارزه با
آمريكا فرا مي خوانند اما فرزندانشـان در آمريكا مشغول
تحصيل و كار و زندگي هسـتند؟

صـرف حضور فرزنـدان مسـئوالن در آمریکا ،به شـرط

داشـتن شایسـتگیها و تواناییهای الزم ،به منظور کسـب

علـم و یـا کار در این کشـور و منتقل کـردن ماحصل آن به
داخل کشـور ،اص ً
ال تقبیح نمیشـود ،بلکه آنچه در این میان
تقبیح میشـود ،اعزام فرزندان برخی مسـئوالن به آمریکا و

بلکه هر کشـور دیگری ،با اسـتفادهی آنها از رانت میباشـد.

بنابرایـن ،بـه نظر میرسـد چنانچه با نگاه فرصتسـازی به
ایـن موضوع بنگریـم ،نبایـد آن را تقبیح کنیـم .واقعیت آن
اسـت کـه در این زمینه سوءاسـتفادههایی صـورت میگیرد
کـه بایـد جلـوی آنها گرفته شـود نـه اینکه مانع شـکوفایی
برخـی از اسـتعدادهای مملکـت کـه اتفاقـ ًا فرزنـد برخـی

مسـئوالن هسـتند ،شـد .به هر حـال دربارهی ایـن موضوع

توجـه به چنـد نکته ضروری اسـت:

 -1عـدهی زیـادی از فرزندان مسـئوالن کـه به آمریکا

میرونـد ،تحصیلات پایـه و عالی خـود را در داخل کشـور
مـی گذراننـد و صرف ًا بـرای تقویت و تکمیـل مطالعات خود

در قالـب «فرصـت مطالعاتی» شـش ماهه تا یکسـاله آنهم
با هزینههای شـخصی به کشـورهای خارجی ،بویژه آمریکا
میروند.
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 -2از فرصت حضور فرزندان برخی مسئوالن در آمریکا

میتوان جهت تقویت دیپلماسـی عمومی یا به منظور ارتباط
با دسـتگاههای تصمیمساز در آمریکا بهره گرفت.

 -3برخـی از ایـن افـراد فقـط بـرای گـذران تفریـح

کوتاهمـدت به آمریکا سـفر میکننـد که البتـه در این حوزه
بایـد تجدیدنظـر صـورت بگیرد.

 -4باتوجـه بـه حساسـیت افکارعمومـی نسـبت به این

موضـوع ،مراقبتهـای جدیتری بایـد در این زمینه صورت

بگیرد.

 -5ضمن اینکه در برخی مواقع از همین افراد برای دور

زدن تحریمها استفاده میشود.

 -7حکم حکومتی ولی فقیه چه زمانی صادر می شود؟

حکـم حکومتی میتواند ناشـی از نظر فقهـی ولی فقیه

یـا مصلحتسـنجیهای او بـرای نظام باشـد .درواقع ،حکم

حکومتـی بـر احکام اولیـه و نیز قوانین جاری حاکم اسـت و
ملاک حکم حکومتی ،مصلحت نظام سیاسـی یا مصلحت

جامعـه بر اسـاس تشـخیص ولـی فقیه اسـت؛ تحقـق این
تشـخیص میتوانـد محصـول اجتهـاد ولی فقیـه ،رایزنیها
و مشـورتهای خصوصـی و یـا برآمـده از نظـر مشـورتی
نهادهـای قانونـی ماننـد مجمع تشـخیص مصلحـت نظام
باشـد .توضیح آنکه در فقه شـیعی احکام ،به سـه نوع احکام
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اولیـه ،احـکام ثانویـه و احکام حکومتی تقسـیم می شـوند.

توجـه بـه مالکهای احکام سـهگانه یاد شـده ،تفاوت میان
آنها را آشـکار میسـازد .ملاک احکام اولیه ،شـریعت یعنی

کتـاب و سـنت و ملاک احـکام ثانویـه ،ضـرورت و مالک

احـکام حکومتـی ،مصلحت جامعه اسـت .احـکام حکومتی

برخلاف احکام اولیه ،وضع حکومت اسـت ،نه وضع شـارع

و میتوانـد ثابـت یـا غیردائـم باشـد .حتـی حکـم حکومتی
یـک موضوع در زمـان واحد ،در دو جامعـه مختلف میتواند

متفـاوت باشـد .همچنیـن احـکام حکومتـی تابـع مصلحت
جامعـه اسـت ،نه ضـرورت .از اینرو ،برخلاف احکام ثانویه

در مواقـع غیراضطـرار نیـز میتواننـد بـر احـکام اولیه مقدم
بـوده و جنبههـای دائمی داشـته باشـند .به ایـن ترتیب ،هر
آنچـه بـه لحـاظ عقلی و عرفـی در حیطه وظایـف حکومت
و اداره امـور عرفـی جامعـه و روابط عرفی میـان حکومت و

جامعـه قـرار دارد و حکومت بنـا بر تعهد خـود در برابر ملت
موظـف به انجام آن اسـت ،در صورتی که جـزء احکام اولیه

نباشـد ،در حیطه حکم حکومتـی خواهد بود .حکم حکومتی
بـه ایـن مفهوم ،الزمـه حکومت و حکومتداری اسـت و به
مـوارد اسـتثناء و زمان بحـران اختصاص نـدارد ،بلکه احکام

حکومتـی ،احکامی متعارف و معمول برای تأسـیس و تدبیر
نظامات و امور اجتماعی اسـت و اساسـ ًا برخاسته از اختیارات

ولـی فقیـه بـرای ایفـای مسـئولیت در اداره امـور جامعه بر

22

اسـاس مصلحت جامعه هسـتند.
 -8علـت ناراضی بودن بخشـي از اليه هـاي اجتماعي و
مردم از قوه قضائیه چیسـت؟

اصـل وجـو ِد اراده در قـوهی قضائیـه بـرای برخـورد
در
ِ

بـا مفسـدان تردیدی وجـود ندارد ،اما مسـأله این اسـت که

بهرغـم اقداماتی نسـبی ،کـه این قوه در برخورد با مفسـدان

و دانهدرشـتها داشـته ،همیـن اقدامـات هـم توسـط افکار
عمومی چنـدان موردتوجه قرار نمیگیـرد .به عبارتی ،تصور
عمومـی آن اسـت که قوهی قضائیه جدیـت و قاطعیت الزم
در برخورد با مفسـدان ندارد .اما دربـارهی چرایی این امر نیز

باید بـه چند نکتـه توجه کرد:

 -1بـه سـبب تحوالت مختلفي کـه در جامعـه رخ داده

اسـت؛ بويـژه تحوالت در حـوزه فناوري اطالعـات ،افزايش
مهـارت مفسـدان در حوزه ي جعـل اسـناد ،دور زدن قانون،

رشـوه دادنهاي کالن و ...پي بردن به ريشـههاي فسـاد و

خشـکاندن آنها دشـوار بوده و يا حداقل زمان بر شـده است.
در اين شـرايط فسـاد و مبارزه با آن ،حالت ژلهاي و سـهل و

ممتنع پيدا کرده اسـت.

 -2به سـبب نقشآفريني عوامل و شـبکههاي فاسـد و

همچنين ،گسـتردهتر شـدن دامنـه و ميزان برخي فسـادها،
برخورد سـريع با آنها دشوار اسـت .به عنوان مثال ،رسيدگي
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به يک پرونده فسـاد چند ميليوني بسـي آسانتر از رسيدگي

به يک فسـاد چند هزار ميلياردي اسـت؛ زيـرا در حالت اول،
براحتي ميتوان به عوامل مؤثر در بروز فسـاد پي برد ،اما در
حالت دوم ،چون حجم فسـاد و عامالن فسـاد باال ميباشـد،

پـي بـردن به ريشـههاي فسـاد و برخورد با متخلفان بسـي

دشـوارتر و طوالنيتر است.

 -3در هميـن زمينـه بايـد از افزايش تعـداد پروندههاي

قضايـي و سـنگيني کارهـا در قـوه قضائيـه به عنـوان يک

عامـل ديگـر کـه در ريشـهکني فسـاد تأثيرگذار اسـت ،نام

بـرد .از دیگر عوامل میتوان به افزايش تشـريفات اداري در

روندهـاي رسـيدگي قضايي نـام برد.

ن سـازمانی نیـز بـا کارکنان متخلف
 -4در حـوزهی درو 
ایـن قـوه برخوردهـای قاطعـی صـورت میگیـرد و انصافـ ًا

عملکـرد حفاظت اطالعـات این قوه قابلدفاع اسـت .اما در

اینجـا نیـز به سـبب مهارت کارکنـان متخلف ،پـی بردن به
تخلفات آنها دشـوار بـوده و در نتیجه ،برخـورد با آنها عمدت ًا
در اسـرع وقـت صورت نمیگیرد .اما نبایـد از یاد برد که در

همیـن سـال  1397تعداد قابـل توجهی از قضـات متخلف،
اخـراج یا حتی زندانی شـدند.

 -5در پایـان ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت کـه به هر
نحـو جنس کار در قوه قضائیه ذات ًا تنشزا و بسـیار حسـاس
میباشـد که جا دارد این قوه با تدوین پیوستهای فرهنگی،
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روانـی و عقیدتی عالوه بر مراقبـت از کارکنان خود در حوزه

اطالعرسـانی ،رسـانهای و تنویر افکار عمومـی نیز با جدیت

بیشتری عمل نماید.

 -9وظیفـه مـا در مقابـل نـا کارآمـدی برخـی از مدیران
دولتی و نمایندگان مجلس كه موجب نااميدي مي شـوند
چیست ؟

 -1اولیـن اقـدام ایـن اسـت که تلاش کنیـم و مراقب

باشـیم در حوزهی مأموریتی خـود به گونهای عمل کنیم که

نتیجـهی عملکرد ما بـرای مردم ناامیدکننده نباشـد.

 -2خویشـتنداری و پرهیـز از هرگونـه عکسالعمـل

شـتابزده در مواجهـه بـا ایـن قبیل مسـئوالن

 -3تذکـر بـه برخـی مسـئوالن و مطالبهگـری از آنان ،

تـا جایی کـه به آنها دسترسـی داریم و امکانپذیر اسـت؛ از

طرق مختلف ازجمله مکاتبه ،پیامک زدن و ...یا با سـؤال از
آنهـا در مکانهای عمومـی و ...آنها را مورد ذکـر و یادآوری

قرار دهیم.

 -4در برخی مواقع ،میتوان نقش واسـط داشت؛ به این

ترتیب که مسـائل و مواردی که مسألهسـاز اسـت و احتمال
میرود مسـئوالن از وجود آنها باخبر نیستند را به آنها اطالع
داد تا آنها را در اسـرع وقت اصالح کنند.

 -5تلاش برای تبیین این موضـوع برای اطرافیان و به
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طور کلی افکار عمومی که ناکارآمدیهای برخی مسـئوالن
مختـص خود آنها بوده و نسـبتی با نظام نـدارد .درواقع ،باید

تلاش کنیـم تا مردم عملکرد بد برخی مسـئوالن را به پای
نظـام ننویسـند .در نقطـهی مقابل نیـز باید تلاش کنیم تا
اقدامـات مفید ،اثربخش و جهادی بسـیاری از مسـئوالن را

برای مردم تشـریح کنیم.

 -6در مواقعـی هـم کـه مشـاهده میکنیـم کـه برخی

مسـئوالن عامدانـه برخـی اقدامات نادرسـت خـود را تکرار

میکننـد ،موظفیـم تا بـا رعایت انصـاف و موازین شـرعی،
اقدامـات خلاف آنهـا را بـه مراجـع قانونی منعکـس کنیم.
 -10چـرا رهبـری در امـور اجرايي دخالـت نميكنند ،تا
مجلـس و دولت هـر طرحی را بـه دلخواه خـود تصویب
نکنند وچرا در برخورد با مفاسـد اقتصادي مسـتقيما ورود
نميكنند ؟

قبل از پاسـخ به اصل سـؤال باید متذکر شـد که رهبری
امـور قـوای مختلـف را زیرنظر دارنـد و معمو ًال در جلسـات
علنی و عمومی ،تذکرات و توصیههای الزم را به مسـئوالن

گوشـزد میکنند ،اما اینکـه چرا ایشـان دربرخي موضوعات
مسـتقیم وارد عمل نمیشـوند ،را باید به دالیل زیر دانست:

 -1پایبنـدی بـه موازیـن مردمسـاالری دینـی؛ بدیـن

معنـا که مردمسـاالری دینـی ایجاب میکند کـه باتوجه به
انتخاب مسـئوالن مختلف کشـور از سوی مردم ،رأی و نظر
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مردم در ادارهی کشـور محترم شـمرده شود .به تعبیری ،اگر
رهبـری در امور سـایر قوا دخالت کننـد ،این موضوع با اصل

حاکمیـت رأی و نظر مـردم منافات دارد.

 -2پایبنـدی به قانون و به طور مشـخص ،رعایت اصل

تفکیـک قوا؛ توضیـح آنکه نظام جمهوری اسلامی ،نظامی
دیکتاتوری نیسـت و تکثر قوا در آن پذیرفته شـده و رعایت

اصـل تفکیـک قوا ایجـاب میکند که رهبری در امور سـایر
قـوا ،جـز در آنجایی که قانون اجـازه داده ،دخالت نکنند.

 -3وجـه هدایتگری رهبـری؛ بدین معنا که رهبری در

جامعهی اسلامی بایـد تبیین صواب از ناصـواب ،هدایتگر
مردم باشـد و در نهایت این مردم هسـتند که انتخاب نهایی

را انجـام میدهنـد .به عبارت دیگر ،یکـی از وظایف رهبری

تبییـن و هدایتگـری اسـت؛ خـواه مـردم بـه هدایتهـای
ایشـان توجه کننـد ،خواه نکننـد .درواقع ،رهبـری در جامعه

اسلامی وظیفـه دارنـد زمینـهی الزم بـرای رشـد و تربیت
فرهنگی ،سیاسی و ...مردم را فراهم کنند و ایشان نمیتواند

بـا دیکتـهی برخی موارد و صدور برخی دسـتورها ،عقالنیت

و تمشـیت امور از سـوی مسـئوالن را تعطیل کند .سـیرهی
معصومیـن نیز اینگونه بوده اسـت.

 -4ضمن اینکه موارد مذکور در سؤال جزونكاتي هستند

که در روند ادارهی یک کشور رخ میدهند و با سازوکارهای

موجـود میتـوان آنهـا را حل ورفـع کرد و بـه احکام خاصی
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مانند «حکم حکومتی» برای حل آنها نیازی نیسـت .هرچند

بنـا به تشـخیص ولی فقیه نیز ممکن اسـت حکم حکومتی
برای آنها صادر شـود.

-11يكـي از سـواالت مهمـي كـه درمورد دفـاع مقدس
همواره مطرح اسـت اين است كه چرا جمهوری اسالمی
ایـران به رغـم آزادی خرمشـهر،قطعنامه های سـازمان
ملل(قبل از قطعنامه )598را نپذیرفت و جنگ از سـال 61
تا  67همچنـان ادامه یافت؟

قطعنامههایی که قبل از قطعنامهی  598صادر میشـد،

همگـی مبتنـی بر دعوت طرفین مخاصمه بـه آتشبس بود
و در این قطعنامهها به چند موضوع اساسـی اشـارهای نشده

بود؛

 -1اول به عقبنشـینی عراق از خاک ایران .به عبارتی،

در هیچیـک از قطعنامههـای پیشـین بر عقبنشـینی بدون
قید و شـرط تأکید نشـده بـود و هیچگونه مکانیسـم اجرایی
بـرای تضمین اجرای عقبنشـینی به اسـتثنای توصیههایی
مبنی بر اسـتقرار نیروهای نظارت سـازمان مللمتحد مطرح

شـده در چهـار قطعنامـه  540 ،522 ،514و  598پیشبینی
نشـد .درواقع ،این قطعنامهها در شـرایطی خواهان آتشبس

میـان ایران و عـراق بود که بخشهایی از خاک کشـورمان

همچنـان در تصرف دشـمن بعثی بود و هیـچ تضمینی هم
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بـرای بیـرون راندن عـراق از خاک ایـران در این قطعنامهها

داده نشده بود.

 -2دوم اینکـه در این قطعنامهها به عامل شـروع جنگ

و تعییـن متجـاوز یـا متخاصـم هیـچ اشـارهای نشـده بـود.
قابلذکر اسـت که در  9قطعنامهای که پیش از این دربارهی
جنـگ ایران و عراق از سـوی شـورای امنیت سـازمان ملل

صـادر شـده بود ،همـواره جنگ به عنـوان «وضعیت» میان
ایـران و عراق بررسـی شـد؛ یعنی شـورای امنیت بـا آوردن

واژ ِه وضعیـت ،جنـگ ایران و عـراق را «تهاجم و تجاوز» به
شـمار نیاورده بود.

 -3سـوم اینکـه بـه موضوع پرداخـت غرامت از سـوی

عراق به کشـورمان هم اشـارهای نداشـت .بنابراین ،پذیرش

هـر کـدام از ایـن قطعنامههـا در عمـل بـه ضـرر جمهوری
ت بخشیدن به
اسلامی ایران و در نقطهی مقابل ،مشـروعی 

تجـاوز رژیـم بعثی عـراق به خـاک کشـورمان و همچنین،

تصـرف بخشهایی از ایـران بود .در همیـن زمینه قابلذکر
است که آنچه بیش از هر چیزی درایت و موضع حکیمانهی

جمهوری اسلامی ایران را در پذیرش این قطعنامهها نشان

داد ،حملـهی صدام در ائتالف با منافقین به کشـورمان حتی
بعـد از پذیـرش قطعنامـهی  598بـود؛ زیرا در شـرایطی که

در قطعنامـه  598عراق به عنوان متجاوز شـناخته شـده بود
و موظـف بـه پرداخـت غرامـت بـه ایران نیز شـده بـود ،اما
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بـاز دسـت از تداوم تجـاوزات خود به خاک ایران برنداشـت.

حـال وقتی بـا طرفی به ایـن قصاوت طرف بودیـم ،چگونه
میتوانسـتیم بـا اعتماد بـه او و امید به اینکـه باالخره خاک
کشـورمان را ترک خواهد کـرد ،قطعنامههای قبل از  598را

بپذیریم!

 -12مثلث شـوراي نگهبـان  ،مجلس خبـرگان و تعيين
رهبـري را شـفاف سـازي كنيد كـه چرا برخي آنـرا قبول
ندارند؟

این شبهة یکی از شبهاتی است که در مورد والیت فقیه

مطرح میشـود .بر این اساس گفته میشود که چون از يك

طـرف مجلس خبرگان ،رهبر(ولیفقیه) را تعيين ميكند و از
طـرف دیگر ،كسـاني كه ميخواهند بـراي مجلس خبرگان

نامـزد و در نهايت انتخاب شـوند بايد صالحيت آنها توسـط
شـوراي نگهبان بررسـي و تأييد شود و چون فقیهان شورای

نگهبـان منتصـب رهبـری هسـتند ،بنابراين درواقـع ،اعتبار
مجلـس خبـرگان با يك واسـطه وابسـته به رهبری اسـت.
بـه تعبیر دیگر ،گفته میشـود که وليفقيه اعتبار ميبخشـد

به شـوراي نگهبـان و شـوراي نگهبان اعتبار ميبخشـد به

مجلـس خبـرگان ،از ايـن طـرف نيـز كار مجلـس خبرگان

عبـارت از انتخـاب و تعيين وليفقيه اسـت و بـا امضا و رأي

مجلـس خبرگان اسـت كـه وليفقيـه اعتبار پيـدا ميكند و
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بديـن ترتيـب «دور فلسـفي» پيـش ميآيـد و رابطـه دور،
رابطـهای باطـل اسـت .در ابهامزدایـی از این بحـث باید به

چند نکته اشـاره کرد:

 -1ايـن اشـكالي اسـت كـه بـر تمامـي نظامهـاي

مبتنـي بـر رأی مردم وارد اسـت .بـه عنوان مثال ،براسـاس
قانـون اساسـي آمريـکا ،پـس از انجـام مبـارزه انتخاباتي در

درون احـزاب و تعييـن نامزدهـاي هـر يک از احـزاب براي

«هيئت انتخابکننـدگان» ،مردم «هيئـت انتخابکنندگان

رئيسجمهـوري» را بـر ميگزيننـد .نظـارت قانونـي بر اين

روند به وسـيله وزارت کشـور صورت ميگيرد و وزير کشـور

هم به وسـيله رئيسجمهور تعيين ميشـود که در اينجا نيز
دور به وجود ميآيد .بنابراين ،در مورد اشـكال دوري هم كه

دربـاره رابطـه مجلس خبرگان با رهبـري و ولي فقيه مطرح
ميشـود يك پاسخ ميتواند اين باشد كه همانگونه كه اين
مشـكل در تمامي نظامهاي مبتني بر رأی مردم وجود دارد،

در اینجـا نیز مطرح اسـت ،اما همانگونه که در کشـورهای

دیگر وجود همین خأل سـبب نشـده که آنها از حکومت خود
دسـت بردارنـد ،وجود چنين بحثي در نظـام واليت فقيه هم
نبايـد موجب شـود اصـل اين نظـام را مخـدوش بدانيم ،اما

همین شـبهه نیز بـه نوعی قابل رد کردن اسـت که ادله آن
در ادامـه میآید.

 -2وقتـی مقام معظم رهبري(مد ظلـه العالي) به عنوان
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رهبر انتخاب شـدند ،توسـط مجلس خبرگانی برگزیده شدند
که نقشـی در تأیید یا عدمتأیید صالحیت افراد عضو در این
مجلس نداشـتند؛ زیرا پیش از آن ،ایشان رئیسجمهور بودند

و ایـن موضـوع در انتخاب هـر رهبری برای بـار اول صدق

میکند.

 -3ريشـه اين شـبهه در موضوعي اسـت كه در فلسـفه

نظامهاي دموكراتيک که مشـروعیت خود را از مردم کسـب

میکنند ،مطرح شـده اسـت و نظام مبتني بـر واليت فقهي
اساس ًا از چنين اشكالي مبراست و در اينجا هيچ دوري وجود

نـدارد؛ زیرا بنـا به نظریه نصب ،وليفقيه مشـروعيت خود را
از جانـب خداونـد و نه از ناحيه مردم كسـب ميكند .به بیان

دیگـر ،اعتبار وليفقيـه از ناحيه خبرگان نيسـت ،بلكه به
نصب از جانب خداي متعال و امام معصوم(علیه السلام)
اسـت و خبـرگان در حقيقـت رهبـر را نصـب نميكنند،
بلكـه نقش آنان «كشـف» رهبـر منصوب بـه نصب عام

ميباشد .

 -4عنصر مهمی که در دور ادعایی لحاظ نشـده اسـت،

نقـش مـردم اسـت؛ بدین معنا که شـورای نگهبـان به هیچ

وجـه تعیینکننـده اعضـای خبرگان نیسـت ،بلکـه اعضای

خبـرگان با میل خـود برای نمایندگی ،نامزد میشـوند و کار
شـورای نگهبـان ،صرف ًا نقش کارشناسـی از نظر تشـخیص

صالحیتهـای مصـرح در قانـون اساسـی و اعلام آن بـه

32

مـردم اسـت و شـورای نگهبـان هیچگونه حق نصـب ندارد
و این مردم هسـتند کـه در میان افراد ذیصلاح را انتخاب

میکنند.

 -5در بطلان دوری کـه فـرض شـده ،کافی اسـت به

ایـن موضـوع توجه شـود که مجلس خبـرگان طبق مصوبه

خود ،امر تشـخیص صالحیت را به اعضای شـورای نگهبان
سـپرده اسـت و چنانچـه بخواهد هـر زمانی میتوانـد آن را
بـه گـروه دیگری بسـپارد و این امـر مطابق قانون اساسـی

اسـت؛ زیرا در اصل  108قانون اساسـی این حق به مجلس
خبرگان داده شـده اسـت .بنابراین انتخاب رهبری با مجلس

خبـرگان اسـت و تعیین صالحیت خبرگان با گروهی اسـت
کـه خـود انتخاب میکنند نه رهبری ،هـر چند فع ً
ال گروهی
را کـه خبـرگان انتخـاب کـرده همـان افـرادی هسـتند که
رهبـری برای نظارت بر مصوبات مجلس شـورای اسلامی

انتخاب کرده اسـت.

 -6در موضوع دور ،نحوه وابسـتگی دو پدیده به یکدیگر
باید یکسـان باشـد؛ مث ً
ال اولـی علت ایجادی دومـی و دومی
علـت ایجادی اولی باشـد ،امـا اگر به گونههـای متفاوتی دو

پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند ،دور نیست بلکه

وابسـتگی متقابل اسـت و چنین چیزی هـم در نظام تکوین
و علـوم طبیعی پذیرفته شـده و منطقی اسـت و هم در همه
نظامهـای حقوقی جهان به اشـکال گوناگـون وجود دارد.
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 -13در باره اهمیت راهبـردی صنعت دفاعی توضیحاتی
را بفرمایید؟

در اهمیـت قدرت نظامی(دفاعـی و تهاجمی) برای نظام

جمهوری اسلامی ایران باید به دو نکته بسـیار مهم اشـاره

کرد:

 -1منابـع قـدرت را بـه دو دسـته ملموس(مـادی) و

ناملموس(معنـوی) تقسـیم مـی کننـد و از جملـه منابـع
محسـوس قـدرت ،تـوان نظامی ،تعـداد نظامیان و ...اسـت.

اهمیت قدرت نظامی نیز بدان سـبب می باشـد که دولت ها

در تحلیـل نهایـی ممکن اسـت برای تأمیـن مقاصد خود به
کاربرد نیروی نظامی نیاز پیدا کنند .از سـوی دیگر ،با تهاجم

نظامـی بیگانـگان به مرزهای یک کشـور ،در صورت ضعف
قدرت نظامی آن کشـور ،هر چند به لحاظ سـایر مؤلفه های
قـدرت از اسـتحکام الزم برخوردار باشـد ،موجودیـت آن در
معـرض تهدیـد جدی قرار می گیرد .از این روسـت که همه

کشـورها نسـبت به تقویت بنیه ی نظامی خود اهتمام الزم
را دارند.

 -2در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران ،این مسـأله از

دو جهـت اهمیت مضاعف مییابد :اول قرار گرفتن ایران در
یک منطقه حسـاس و دوم؛ تضادهایی که قدرتهای بزرگ

با نظام جمهوری اسلامی دارند .بنابراین ،جمهوری اسالمی
باید پیوسـته بر تواناییهای نظامی و راهبردی خود بیفزاید
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بـه بیان دیگر ،اهمیت ذاتی این مقوله و عینیت داشـتن

تهدیـدات نظامـی بیگانـگان علیه نظام اسلامی و کشـور،
ضـرورت تقویـت و ارتقـای تـوان نظامـی کشـور را نشـان
میدهـد .از ایـن رو ،مقـام معظـم رهبـری همـواره بـر این
موضـوع تأکیـد کردهانـد و اتفاقـ ًا در ایـن زمینه نیـز تاکنون

پیشـرفتهای چشمگیری داشـتهایم که همگی الزمه حفظ
تمامیت ارضی ،اسـتقالل سیاسـی ،مایهی امیدبخشی برای
مسـلمانان و مظلومـان جهان و ...بوده اسـت.

 -14چرا دشمنان سـعی دارند مشکالت کشور را متوجه
والیت فقیه کنند؟

زیرا والیت فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران ،کانون

فرماندهـی و اقتـدار نظام میباشـد و با تضعیف و خدشـهدار

کـردن جایـگاه آن ،میتواننـد به اهداف شـوم خود برسـند.
توضیح آنکه دشـمنان در توطئههای مختلف خود سـعی در

قطـع ارتبـاط ولی فقیه با مـردم دارند و اینکـه در زمینههای
مختلف میکوشند تا مشـکالت مردم را متوجه والیت فقیه
کننـد ،ریشـه در تالش آنها بـرای هدف قـرار دادن حلقهها

و علقههـای ارتباطـی مردم با والیت دارد .درواقع ،دشـمنان
از ایـن طریق سـعی دارند تـا از والیت و ولـی اعتبارزدایی و

مشـروعیتزدایی کننـد و به مـردم تلقین کنند کـه راه ولی
متفاوت از راه شماسـت؛ یعنی درصددند تا دوگانه و دوقطبی
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مخـرب ولی فقیه – مردم را شـکل دهنـد ،به گونهای که به

افـکار عمومـی تلقیـن کنند که ولـی فقیه نه تنهـا بیتوجه
به مسـائل و مشـکالت شـما میباشد ،بلکه اساسـ ًا ریشهی
مشـکالت در وجـود همین عنصر در کشـور اسـت .به بیان

دقیقتر ،تجربه نشـان داده که ارتباط و علقهی مردم با ولی

فقیـه در برهههـای مختلف ضامن خنثیسـازی توطئههای

دشـمنان و حفظ و اسـتحکام امنیت و اقتدار نظام بوده است.

از ایـنرو ،بـا متوجـه کردن مشـکالت به ولی فقیـه درصدد

هسـتند تـا چهرهی ایشـان را نزد مـردم تخریب کننـد تا از
ایـن طریق ،حجیت و مرجعیت وی برای مردم را خدشـهدار

کنند .مسـلم اسـت که در این صورت ،ضریب آسیبپذیری

و ضربهپذیری کشـور بـاال میرود.

 -15چـرا سـپاه بـه اتهاماتي كـه در حوزه هـاي مختلف
به آن وارد مي شـود پاسـخ رسـانه اي و قاطع نمي دهد؟

متأسـفانه بهرغـم نقـاط قـوت فراوانـی کـه در عملکرد

سـپاه پاسـداران در حوزههـای مختلـف وجـود دارد ،امـا بـه

سـبب حملات رسـانهای که به ایـن نهاد مقدس میشـود،
نـه تنها اقدامات مفیـد آن بازتابهای درخـوری در جامعه و

شـبکههای اجتماعی ندارد ،بلکه در مواردی اتهامات ناروایی
هـم علیـه آن مطـرح میشـود که بعضـ ًا بیپاسـخ میماند.

دربـارهی دالیـل این امر میتـوان به چند نکته اشـاره کرد:
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 -1بسـیاری از اقدامات سپاه پیوسـت رسانهای – روانی

نـدارد؛ یعنـی در کنـار اقداماتی کـه به عنوان مثال سـپاه در

حوزهی سـازندگی انجام میدهد ،به اقدامات رسـانهای برای

تبییـن منطـق اقدامات خود کمتـر توجه میشـود .از اینرو،
اقدامات سـپاه در حوزه رسانهای بیش از آنکه ماهیت آفندی

داشته باشـد ،ماهیت تدافعی دارد.

 -2عمـدهی اتهاماتـی که به سـپاه وارد میشـود مبتنی

بـر سندسـازی جعلـی ،دروغ و مـواردی از این قبیل اسـت و

چنانچـه سـپاه بخواهد بـه این قبیل مسـائل توجـه کند ،بر
مأموریتهـای اصلی آن لطمه وارد میکند .درواقع ،پرداختن

به این مسائل یعنی حاشـیهروی در مقابل حاشیهسازیهای
دیگران.

 -3به سـبب رشـد فضـای تهمتزنی ،بیاعتمـادی و...

در فضـای شـبکههای اجتماعی و طرح شـبهههای مختلف
دربـارهی سـپاه ،در مواردی هـم که اقدامات مفیـد این نهاد

و یـا پاسـخهای آن بـه اتهامـات وارده منتشـر میشـود ،در
میـان انبـوه اخبـار و رویدادها گم شـده و چنـدان موردتوجه

قـرار نمیگیـرد .علاوه بر این ،به سـبب تغییـر ذائقهای که
شـبکههای اجتماعی مجـازی در مخاطبان ایجـاد کردهاند،
آنها بیشـتر بـه اخبار مخـرب توجه دارند تا سـازنده.

 -4بخشـی از پاسـخهای سـپاه بـه این اتهامـات نیز در
قالـب تولیـدات درونسـازمانی و بعض ًا با طبقهبندی منتشـر
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میشـود .از ایـنرو ،مـردم مؤمن و متعهد بـه انقالب و نظام

در جامعـه احسـاس میکنند که سـپاه بـه اتهاماتی که علیه
آن مطرح میشـود یا توجه ندارد یا برای آنها پاسـخی ندارد.

باتوجـه بـه این مـوارد ،بـه نظر میرسـد کـه باتوجه به

افزایـش حجـم اتهامات علیه سـپاه ،مسـئوالن مختلف این

نهـاد مقدس باید در فرصتهـای مختلف ،به تبیین خدمات
و اقدامات خود برای مردم بپردازند و صرف ًا به درون سـازمان

توجـه نداشـته و بـه توجیـه افـکار عمومی هم توجـه کافی

داشته باشند.

 -16سـهم ايـران در درياي خـزر از گذشـته تاكنون به
چه صورت بوده اسـت؟ آيا قرارداد جديد سـهم گذشـته
ايران را كاهش داده اسـت؟

در ایـن خصـوص تاریـخ را باید به دو دورهی مشـخص

تقسـیم کـرد؛ قبل از ترکمانچای و بعـد از آن .قبل از قرارداد

ترکمانچـای ،بهرغـم تالش روسهـا برای دسـتاندازی بر
ایـران و حتی شکسـت ایـران در دور اول جنگهـای ایران

و روس ،بحثـی دربـارهی سـهم هیچ یـک از طرفین از خزر
مطـرح نبـوده اسـت .اساسـ ًا در آن زمان امکانـات و امکانی

بحث سـهم
بـرای بهرهبـرداری از خـزر وجـود نداشـت که ِ
کشـورها از آن ،مهم باشـد .با این حال ،تنها بعد از شکسـت

ایـران از دور دوم جنگها با روسـیه در سـال  1206هجری
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شمسـی اسـت که از خزر بحث میشود .به موجب قراردادی

که بعد از شکسـت ایران در این جنگها منعقد شـد(قرارداد

ترکمانچـای) ،حق کشـتیرانی ایران از خزر سـلب میشـود
و در مقابـل ،به روسـیه اجـازه عبور و مرور آزاد کشـتیهای
تجاری آن در دریای خزر و انحصار عبور و مرور کشتیهای

جنگی داده میشـود.

بـا ایـن حال ،بعـد از انقالب کمونیسـتی  1917روسـیه،

طـی قـراردادی موسـوم بـه قـرارداد  1921میـان ایـران و
شـوروی ،بخشی از امتیازاتی که روسها قب ً
ال از ایران گرفته
بودنـد ،بـه ایـران بازگردانده شـد .از مهمترین ایـن امتیازها،

حق کشـتیرانی ایـران در دریای خزر بود .در این راسـتا ،بنا
بـر آنچه کـه در فصل یازدهـم قـرارداد ( )1921آمده ،دولت

شـوروی بـه صراحت تعهـد میدهد:

«نظر به اينكه مطابق اصول بيان شـده در فصل هشـتم

ايـن عهدنامـه منعقده در دهم فورال ( فوریـه )  1828مابين

ايران و روسـيه در تركمانچاي نيز كه فصل هشـتم آن حق
داشـتن بحريـه را در بحـر خزر از ايران سـلب نمـوده بود از

درجه اعتبار سـاقط اسـت لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين
رضايـت مـي دهنـد كـه از زمان امضـاء اين معاهـده هر دو

بالسـويه حق كشـتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر
خزر داشـته باشند».

آنچـه در قـرارداد ( )1921درباره سـهم ایران آمده ،فقط
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همیـن بند اسـت و بـه هیچوجه نمیتـوان از آن ،سـهم 50

درصـدی ایران از خزر را اسـتنباط کرد .لفظ «بالسـویه» هم
کـه در فصل یازدهم قرارداد مودت بر آن تأکید شـده ،صرف ًا

مربوط به حق کشـتیرانی ایران در خزر اسـت و هیچ ربطی
به سـهم ایـران در خزر ندارد.

در قرارداد سال  1940نیز که بندهایی از آن به چگونگی

امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو كشورایران و شوروی

و بندهـای دیگـر آن ناظـر بر حقـوق کشـتیرانی دو طرف
در دریـای خـزر بـود ،تالش شـده بود تـا به حقـوق ایران و
شـوروی با دیدی نسـبت ًا متسـاوی نـگاه شـود .همچنین در
ماده سـيزدهم قـرارداد  1940حق کشـتیرانی در دریای خزر
بـه طـور برابـر صرفـ ًا در انحصار دو کشـور ایران و روسـیه

میمانـد .بنابراین ،در اینجا نیز بحثی از سـهم ایـران از خزر
مطرح نبوده و صرف ًا دربارهی حق کشـتیرانی مسـاوی ایران
و روسـیه بحث شـده اسـت .در رژیم حقوقی که اخیراً برای

خزر موردتوافق کشـورهای حاشـیه خزر قـرار گرفت ،توافق
صرف ًا بر روی کلیات بود و هنوز درباره سـهم کشورها بحثی

نشـده اسـت .در همین راسـتا قابل ذکر اسـت کـه مالکیت
صرف بر پهنههای آبی و میزان سـهم کشـورها از آن ،مهم

نیسـت؛ آنچه مهم اسـت ،سـهم کشـورها از منابع بسـتر و
زیربسـتر است که هنوز در این زمینه توافقی صورت نگرفته

اسـت .البته محدودهی آبهای سرزمینی در رژیم کنونی به

40

 15مایـل افزایش یافته اسـت که به نسـبت قبل پیشـرفت
محسـوب میشود.

 -17بعد از گذشـت چهل سـال از انقالب اسالمی ،علت
وجودرانت در كشـور چيسـت و راههاي جلوگيـري از آن
چه مي باشـد؟

در یـک تعریـف کلـی ،رانـت هرگونـه درآمـدی اسـت

کـه حاصـل کار و تالش مولد نیسـت و بـه مفاهیمی چون
ویژهخـواری قرابـت جـدی دارد .عمـدهی رانتی هـم که در

ایران شـکل میگیرد به دلیل وابسـتگی به نفت ،دسترسـی
بـه اطالعات خاص ،دولتی بودن اقتصاد و نزدیکی به برخی

مقامات سیاسـی اسـت .درواقـع ،میتوان این چنـد عامل را

یک زنجیرهی به همپیوسـته دانسـت که نقطهی آغاز آن از
وابسـتگی به نفت شروع میشود؛ بدین ترتیب که وابستگی
دولـت بـه درآمدهـای هنگفـت نفتی ،دولـت را بـه صورت
بزرگترین سـرمایهدار در کشـور تبدیل کرده و ایجاد اشتغال،
رونـق اقتصـادی و ...را به آن وابسـته کرده اسـت .بنابراین،

در این شـرایط کـه دولت انحصار اخذ و مصـرف درآمدهای

نفتی را دارد ،اقتصاد دولتی میشود،به گونهای که امکانات و
امتیازها در دولت متمرکز میشـود و از سوی دیگر ،در خارج

از دولـت ،چیزهای اندکی یافت میشـود .پیامد ناخواسـتهی

ایـن وضعیت ،تقدم سیاسـت و نزدیکی به سیاسـتمداران و
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نهادهـای سیاسـی بر اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی اسـت؛
یعنی در این حالت ،عمدت ًا کسانی میتوانند فعایت اقتصادی
سـودآور داشته باشند که روابط سیاسـی خوبی داشته باشند.

بـه همین دلیل اسـت کـه رانتهـای اطالعاتی و فسـاد در

کشـور ایجاد میشـود .بنابراین ،در یک نگاه عمیق و بنیادی
بایـد گفت کـه علتالعلل شـکلگیری رانـت ،ویژهخواری و
سوءاستفاده ،وابستگی بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای

نفتی اسـت .بنابراین ،تالش برای کاهش وابسـتگی به نفت
و در گام بعـدی ،تمرکززدایـی از دولـت و روی آوردن بـه

خصوصیسـازی به معنای فراهم کـردن زمینه برای مردمی
کـردن اقتصاد و نه خصوصیسـازی به نحـوی که منجر به
تقویـت سـرمایهداران شـود ،راهحلهایی اساسـی برای حل
معضـل رانـت و رانتخـواری در کشـور اسـت .جالـب آنکه

بخشـی از رانتخواریها ریشـه در مسـائل فرهنگـی و نوع
نگاه شهروندان به دولت دارد؛ به این معنا که در اقتصادهای

رانتی چون دولت به صورت کالنسـرمایهدار ظاهر میشود،

افراد بیشـتر سـعی میکنند تـا با نزدیکی به دولت ،سـهمی
از آن کسـب کننـد نه آنکـه درصدد ارتقـای کارآمدی دولت

باشـند .بخـش عمدهی ایـن ذهنیت نیـز بـا تمرکززدایی از
دولت از بیـن خواهد رفت.
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 -18حدود اختیارات قـوه مجریه در حوزههای اقتصادی،
سیاسـت خارجی و نظامی و دفاعی را تبيين نمايد؟

در حوزهی اقتصادی ،عمدهی اختیارات و وظایف متوجه

قوهی مجریه اسـت و بیش از دو سـوم بودجهی کشـور نیز
در اختیـار ایـن قوه بـرای مدیریت اقتصاد کشـور قـرار دارد.

درواقـع ،دو وزارتخانهی اقتصاد ،کار ،رفاه و تأمین اجتماعی

و بانـک مرکزی که مأموریت اصلی ادارهی اقتصاد کشـور و

تنظیم و اجرای سیاسـتهای اقتصادی(سیاستهای پولی و
مالـی که ابزار اصلـی مدیریت اقتصادی هسـتند) را برعهده

دارند ،همگی در زیرمجموعهی قوه مجریه تعریف میشوند.
سـه حوزهی دیگر به طور عمده ،طبق اصل  176قانون

اساسـی جمهوری اسلامی ایران در حیطهی مأموریتهای

شـورای عالـی امنیـت ملـی قـرار دارد کـه رئیسجمهور به
عنوان رئیس قوهی مجریه ریاسـت آن را برعهده دارد و سـه

تـن از اعضای هیئـت دولت؛ یعنی وزرای کشـور ،اطالعات

و امـور خارجه از اعضای ثابت آن هسـتند .درواقع ،اختیارات
قـوهی مجریـه در حـوزهی سیاسـت خارجی عمدتـ ًا مربوط

بـه اجرای سیاسـت خارجـی و ارتباطات دیپلماتیک با سـایر

کشـورها اسـت و نـه تعیین سیاسـت خارجی یا بـه عبارتی،
سیاسـتگذاری خارجی؛ زیرا سیاسـتگذاری خارجی توسط

شـورای عالی امنیت ملی انجام میشـود که البته حدود یک
سـوم اعضـای آن از اعضـای قو ه مجریه هسـتند .امـا روال
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کار از ابتـدای انقلاب تـا زمان حاضـر به گونـهای بوده که

در عمـل ،دیـدگاه دولتهـای حاکم مبنای سیاسـتگذاری
خارجی بوده اسـت.

حـوزهی دفاعـی کارویـژهی اصلـی نیروهـای مسـلح
اسـت و قـوه مجریـه در ایـن حـوزه عمدتـ ًا نقـش مکمـل
و پشـتیبان را برعهـده دارد .در ایـن حـوزه بایـد از نقـش

برجسـتهی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یاد کرد.
در حـوزهی امنیتـی نیـز وزارت اطالعـات به عنـوان بازوی

امنیتـی نظـام ،از وزارتخانههـای مهم قوهی مجریه اسـت
و اختیـارات وسـیعی در برخورد بـا موارد ضدامنیتـی دارد .با

این حال ،سیاسـتگذاری عالـی در حوزهی دفاعی – امنیتی

کشـور مختـص سـتاد کل نیروهای مسـلح اسـت کـه جزو
مجموعههـای وابسـته بـه قوه مجریه نیسـت.

 -19چگونـه اسـت برخـی افـراد كـه اختلاس و دزدی
میکننـد به راحتی مي توانند از کشـور خارج شـوند و يا
قاچاق سـوخت به راحتي صورت مي گيـرد ؟ آیا نظارت و
اشـرافی وجود ندارد؟

اینگونـه نیسـت که همهی مجرمـان براحتـی بتوانند از

کشـور فـرار کنند ،بازداشـت متهم سـکهی ثامن و شـهرام
جزایـری در لحظـهی خـروج از کشـور و مـوارد متعدد دیگر

نشـان میدهد که در برخورد با متخلفان و مفسـدان جدیت
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وجود دارد .با این حال ،در مواردی نیز مشـاهده میشـود که

مفسـدان از کشـور فرار میکنند یا اینکه برخـورد با خاطیان
بـه موقـع انجـام نمیشـود .ضعفهـا در این حـوزه به چند

دلیل است:

 -1شـیوههای ارتـکاب به فسـاد در مقایسـه با گذشـته

پیچیدهتر شـده اسـت و پـی بردن بـه فسـادهای پیچیده و

دارای الیههای چندگانه براحتی امکانپذیر نیسـت و تنها با
گذشـت زمان میتـوان به ایـن قبیل فسـادها پی برد.

 -2در حوزههایـی ماننـد قاچاق بنزین اصل مشـکل در
حوزهی سـاختاری و قانونی ریشـ ه دارد؛ زیرا اساسـ ًا نحوهی

عرضـهی بنزیـن در جایگاهها به صورتی اسـت کـه افراد به

هـر میزانـی که بخواهنـد میتوانند بنزین خریـداری کنند و
سـهم مشـخصی در این زمینه برای افراد مشـخص نشـده
اسـت .تـا وضعیت بدیـن ترتیب باشـد ،قاچاق بنزیـن ادامه
خواهـد یافت .عالوه بر این ،آنچه که بر میزان و شـدت این

قبیـل فسـادها میافزاید و برخـورد با آنها را دشـوار میکند،
اختالف قیمت بنزین در داخل کشور در مقایسه با قیمت آن

در کشـورهای همسایه اسـت .به طور طبیعی ،به میزانی که
ارتکاب به قاچاق افزایش یابد ،برخورد با آن دشـوار میشود.

 -3سـهلانگاریهای برخی اشخاص و متولیان برخورد

با مفسـدان و حتی آلوده بودن برخی از آنها به فسـاد نیز در
ایـن زمینـه تأثیر جدی دارد .واقعیت آن اسـت که مفسـدان
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بـرای فـرار از مجازات قانونـی حاضرند از کشـور بگریزند و

بـرای ایـن کار نیـز هزینههایی مانند رشـوه انجـام دهند یا

اینکـه تغییـر چهره میدهنـد و بنابرایـن ،شناسـایی آنها در

گلوگاههـا خروج از کشـور بـه راحتی امکانپذیر نیسـت.

 -4در برخـی مـوارد نیـز مفسـدان و متخلفـان قبـل از

اینکه جرمشـان ثابت شـود از کشـور خارج میشوند و دیگر
بازنمیگردند.

 -20تعييـن شعارسـال اسـتراتژي اسـت ياتاكتيك؟ و
علـت بيتوجهـي برخي مسـئولين به آن چيسـت؟

باتوجـه به نوع نگاه به شـعارهای سـالیانه ،میتوان آنها

را هم اسـتراتژی و هم تاکتیک دانسـت؛ اگر آنها را در امتداد

و در قالـب مجموعـهی عناوینـی دیـد کـه رهبـری معظم
ن کردهاند ،بایـد آنها را
انقلاب از ابتـدای زعامت خود تعییـ 

تاکتیکهایی برای اسـتحکام سـاخت داخلی قدرت نظام ،با

تأکیـد بر مسـائل اقتصـادی مانند تقویت و حمایـت از تولید
ملی ،کار و سـرمایهی ایرانی ،اصالح الگوی مصرف ،اقتصاد
مقاومتـی ،حمایـت از کاالی ایرانـی و ...دید .اگـر هم بدون

توجه به مجموعهی شـعارهای سـالیان ه در سالهای گذشته
و صرف ًا به صورت منفرد و منقطع از گذشـته به این شـعارها
نـگاه کنیم ،آنها را باید اسـتراتژیهایی سـاالنه دانسـت که

بایـد بـرای تحقق و جامهی عمل پوشـاندن به آنها ،با لحاظ
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امکانات و شـرایط داخلی و خارجی کشـور و تمهید ابزارها و
روشهای مناسـب ،تالش کرد .در هر صورت ،این شـعارها،

چشـماندازهایی عالمانـه و حکیمانـه هسـتند کـه باتوجه به
مسـائل جـاری و پیشروی کشـور طـرح میشـوند و توجه

به آنها میتواند بسـیاری از مشـکالت را حلورفع کند .علت
بیتوجهی برخی مسـئوالن به این شـعارها را نیز عمدت ًا باید

در عدماعتقاد آنها به نتیجهبخش بودن عمل به این شـعارها
دانسـت کـه این موضوع نیز خود ریشـه در چنـد عامل دارد؛
 -1رویکـرد برونگرایی آنها و عدماعتقادشـان به اینکه

کاربسـت ظرفیتهـا و امکانـات داخلی میتواند مشـکالت
کشـور را حل کند.

 -2تأثیرپذیـری و بلکـه نسـخهبرداری کورکورانـه از

تئوریهـا و راهحلهای اقتصادی سـرمایهدارانه ،در حالی که
ایـن راهحلهـا اگرچـه در کشـورهای دیگر موفق بـوده ،اما
الزامـ ًا منطبق با شـرایط ایران نیسـت.

 -3در کنـار ایـن دو عامل مهم باید از تنبلی ،سسـتی و

ف ارادهی برخی مسـئوالن نیز نام برد که سـبب شده به
ضع 

جـای آنکه خود را درگیر مشـکالت کننـد و به طور جدی به
فکـر چـارهای برای آنها باشـند ،عمدت ًا سـعی میکننـد تا از
راههای میانبری اسـتفاده کنند که تناسـبی با شرایط کشور

ندارد.

 -4عدمارزیابـی اقدامـات مسـئوالن مختلـف در تالش
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برای تحقق چشـماندازهای معرفیشده در شعارهای سالیانه

و عدممطالبهی هرگونه پاسخگویی از آنان نیز در این زمینه
مزید بر علت اسـت.

 -21چرا با وجود فشـارهای خارجی و مشکالت اقتصادی
در تاریـخ  40سـالهی انقالب اسلامی ،ماننـد دورههای
پیشـین تحوالت سیاسی در ایران ،سـرنگوني رخ نداده
است؟

برای پاسـخ بـه این سـؤال میتوان به طـور مختصر به

چنـد عامـل که بـه مثابه لنگـرگاه ثبات در سـپهر سیاسـی
جمهوری اسلامی هسـتند ،اشـاره کرد:

 -1حـل شـکاف دیـن و دولـت :دولتهـای حاکـم بـر

ایـران بعـد از عصـر صفویه همواره با شـکاف دیـن و دولت

یا شـکاف علما و شـاهان مواجه بودهاند که این شـکاف در

جمهـوری اسلامی به نحـو بسـیار مطلوبی حلورفع شـده
اسـت .این موضـوع باتوجه به بافت مذهبـی جامعهی ایران
و ضـرورت رعایـت و پاسداشـت آئینها و شـعائر مذهبی از

سـوی حکومت ،بسـیار حائز اهمیت اسـت.

 -2حـل شـکاف دولت – ملـت :بنا به دالیـل مختلف،

ازجملـه ماهیت اسـتیالیی دولتهـا در ایران ،همـواره میان

دولـت و مـردم شـکاف وجود داشـته اسـت .این شـکاف در

دورهی پهلوی از یک سـو به سبب هویتسازی ایدئولوژیک
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ایـن رژیـم که در تقلیـد از غـرب و مظاهـر آن و همچنین،

تلاش بـرای طـرد و بـه حاشـیه رانـدن اسلام و تأکید بر
مظاهـر فرهنگـی – تمدنی ایـران ماقبل اسلام نمایان بود

و از سـوی دیگر ،به دلیل ماهیت کودتایی و نامشـروع رضا
شـاه و پسـرش ،بیش از سـایر دورهها بروز و ظهور داشـت.

حـال آنکه جمهوری اسلامی نه ماهیت اسـتیالیی و تغلبی
دارد ،نـه داعیـهی تقلید از غرب و تحقیر هویـت بومی دارد،
بلکه اساسـ ًا برخاسـته از «بازگشـت به خویشتنی» است که

خواسـتهی عمومی و گفتمان هژمون بویژه در سالهای آخر
رژیم شـاه تا دههی اخیر میباشـد و براین اسـاس توانسـته
اسـت بر این شـکاف تاریخی جامهی عمل بپوشـاند.

متأثـر از رفع این شـکافها ،ذخیرههای حمایتی غنیای

در اختیـار جمهـوری اسلامی قـرار دارد کـه مشـابه آن در
دورهی معاصـر و حتـی پیـش از آن ،بجـز صفویـان ،وجـود
نـدارد .بـه عبـارت دیگر ،حـل شـکافهای فوق ،انـگارهی

مشروعیت(مشـروعیت اولیه) نظام جمهوری اسلامی را در

برهههـای مختلـف تقویـت و بازتولید کرده اسـت.

 -3پاسـخگویی بـه نیازهـا و گمشـدههای تاریخـی:

جمهـوری اسلامی در کنـار حـل شـکاف دیـن و دولـت و
شـکاف دولـت و ملت در ایران معاصـر ،به خوبی به برخی از

نیازهـا و گمشـدههای تاریخـی ملت ایران نیز پاسـخ درخور
و بسـیار مطلـوب داده اسـت .ازجمله این نیازهـا میتوان به

49

تقویت توان دفاعی و حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور

اشـاره کـرد .توضیـح آنکه ضعف تـوان دفاعـی – نظامی را

میتـوان نقیصهای پایـدار در تاریخ معاصر ایران و حتی قبل
از آن دانسـت .برهمیـن اسـاس ،تلاش بـرای تقویت توان

دفاعـی نیز گمشـدهای تاریخـی و آرمانی دسـتنیافتنی نزد
مـردم ایران محسـوب میشـد کـه انقالب اسلامی و نظام

جمهوری اسلامی به این آرمان پاسـخ گفـت و امروز بیش

از هر زمان دیگری ،در سـایه اقتدار نظامی – دفاعی کشـور،

امنیت ،عزت ،اسـتقالل ،صالبت ،تمامیت ارضی کشـور و...

خدشـهناپذیر است.

 -4حـل بحرانهای توزیع و مشـارکت :ایـن دو نقیصه

نیـز بـه طور جدی در تاریـخ ایران حضور داشـته ،اما با روی

کار آمـدن جمهـوری اسلامی ایران ،مرتفع شـده یـا اینکه

حداقـل تالشهـای زیادی بـرای تحقق کامـل آنها صورت

گرفته اسـت .خدمترسـانی به اقصی نقاط کشـور ،افزایش
سـطح رفـاه و امید به زندگـی ،محرومیتزدایی در بسـیاری

از نقـاط کشـور و ...نشـان از تالشهای بیدریـغ جمهوری
اسلامی برای حل بحران توزیع دارد .در حوزهی مشـارکت

نیـز بایـد از نقشآفرینـی مـردم در تعییـن مقـدورات خود از
باالتریـن سـطوح مانند انتخـاب رهبـری و رئیسجمهور تا
سـطوح محلی مانند انتخاب شوراهای اسالمی شهر و روستا
نـام بـرد که پیش از این فاقد سـابقه بوده اسـت.
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علاوه بـر ایـن ،انقلاب اسلامی بـا برانـدازی نظـام

کاسـتگونهی سـابق (نظامـی کـه در آن هر کـس جایگاه

خاصی داشـت و امکان تحرک و تحول در وضعیت طبقاتی

افـراد نبـود یا ضعیف بـود) و ایجاد نظامی مبتنـی بر برابری

فرصتها و امتیازات برای شـهروندان ،در زمینهسـازی برای

رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای مردمـی و ایجـاد تحـرک
اجتماعـی نقشآفریـن بوده اسـت.

بهرغم آنچه در باال به آن اشـاره شـد ،در حوزهی اقتصاد

و معیشـت ،این نظام با چالش جدی مواجه اسـت و همواره

با مسـألهی ضعف اقتصادی مواجه بوده اسـت .در این حوزه

نیـز باید توجه داشـت که ضعـف اقتصادی در ایـران کنونی
نباید معادل نادیده گرفتن پبشـرفتهایی باشـد که امروز در

مقایسـه با گذشته رخ داده اسـت .به عبارتی ،در چشماندازی
مقایسـهای ،اتفاق ًا اوضاع اقتصاد و معیشـت در کشور نسبت
به قبل از انقالب و حتی نسـبت به یک و دو دههی گذشـته
بسـیار مطلوبتر بوده و امکانات بیشـتری در دسترس مردم
قـرار دارد .درواقـع ،بخش مهمی از تنگا و فشـاری که امروز

در حـوزهی مذکـور متوجـه جامعـه اسـت ،ناشـی از توقعات
فزاینـدهای اسـت کـه در طول سـالیان اخیر حاصل شـده و
گرنه سـطح برخورداری و رفاه در مقایسـه با گذشـته رشد و

توسعهی باالیی داشته اسـت .بنابراین ،در حوزهی اقتصادی
نمیتـوان بـه ناکارآمـدی رأی داد ،بلکـه بایـد درجاتـی از
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کارآمـدی را هم در تحلیل وضعیت اقتصادی کشـور در نظر

گرفت .هرچند امید اسـت تا با حل سـریع چالشهای کنونی
معیشـتی ،افق روشـنتری پیشروی مردم ترسـیم شود.

 -22چـرا رهبر معظـم انقالب بر بازخوانی دسـتاوردها و
موقعیـت انقالب و کشـور در چهل سـالگی انقالب تأکید
دارند؟

اهداف اصلی معظمله در این زمینه عبارتاند از:

 -1پاسـخ بـه تئـوری ترمیـدوری انقالبهـا :درواقـع،

ایشـان با تأکید بر بازخوانی دسـتاوردهای چهل ساله انقالب

میخواهند بر سناریوی توهمی برخی که انقالب اسالمی را
در پایان خط خود میدانند و معتقدند که ترمیدور(درارتباط با
انقالب هاي جهان ترميدور به دوره فروكش كردن خشونت

وشـدت حركت هـاي انقالبي وتبديل آن بـه مرحله آرامش
وبرگشـت ازايده هاي انقالبي مشـهور شـده اسـت) انقالب

اسلامی فرارسیده است ،خط بطالن بکشـند؛ زیرا بازخوانی

تنهـا در حالتـی معنـا پیدا میکنـد که بخواهیم با شناسـایی

ضعفهـا و قوتهای موجود ،برای آینـده برنامهریزی کنیم.

 -2خنثیسـازی تالشهـا بـرای تغییر باور به گذشـته:

تأکید ایشـان بر بازخوانی دستاوردهای انقالب و در بازگویی

شـرایط کشور در برههی قبل از انقالب و در نقطهی مقابل،
بازگویـی دسـتاوردها و خدمـات انقلاب اسلامی ،ناظر به
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خنثیسـازی تالشهـا برای تطهیـر رژیم شـاه و تغییر باور
به گذشـته و در نقطهی مقابل ،ارائهی فکتها و مسـتندات
الزم بـه دوسـتداران انقلاب و افکارعمومـی اسـت کـه در

مقابل سمپاشـیهای دشـمنان دچار یأس و ناامیدی نشـوند
و بداننـد ،انقالبی که با عزت ،اقتدار ،کارآمدی و شـکوفایی،

مسـیر حرکت خـود را آغـاز کـرده ،خدمات و دسـتاوردهای
گوناگونـی بـه ارمغان آورده ،به ادامهی مسـیر و حرکت خود

خواهد پرداخت.

 -3هشـدار بـه دشـمنان انقالب اسلامی :مقـام معظم

رهبـری بـا تأکید بـر تـداوم انقلاب اسلامی و مواظبت و
ل سـالگیاش ،میخواهند به دشـمنان
مراقبـت از آن در چه 

انقلاب کـه مترصـد فرصـت بـرای ضربـه به ایـن انقالب
هسـتند ،گوشـزد کننـد کـه انقالب اسلامی ،دسـتاوردها و

تـداوم آن ،جـزو اصـول خدشـهناپذیر و غیرقابلمعاملـهی
نظام و ملت ایران اسـت و تحت هیچ شـرایطی ،به دشمنان

اجازه نخواهند داد که با سوءاسـتفاده از برخی نارضایتیهای

داخلـی ،تداوم حیـات انقالب را در معرض خطـر قرار دهند.
 -23تبـری جسـتن از قدرتهای زورگـو از جانب ایران
چـه موفقیتهایی را برای ملت داشـته اسـت؟

نکتـهی اساسـی کـه در جواب این سـؤال بایـد موردتوجه

قـرار گیرد ،کیفیـت رابطهی قدرتهای زورگو با سـایر ملتها
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اسـت که براسـاس سـلطهگر – سـلطهپذیر تعریف میشـود.

بنابراین ،رابطه با این قبیل کشـورها مسـتلزم پذیرش سلطهی
آنها بر ابعاد و سـاحتهای مختلف حیات کشـور است .در یک

کالم ،وابسـتگی در همـهی حوزهها ،مهمتریـن پیامد نزدیکی
و رابطه با کشـورهای زورگو اسـت .بنابرایـن ،اکنون که چهل
سال اسـت که از قدرتهای زورگو تبری میجوییم ،میتوانیم

دسـتاوردهای مختلـف آن را در حوزههـای مختلـف مشـاهده
کنیـم .به عنوان مثال ،دسـتاورد این امـر در حوزهی نظامی –

دفاعی ،دسـتیابی به توان دفاعی راهبردی و بازدارنده است .در

حوزهی منطقهای ،کسـب نفوذ منطقهای در سـطح راهبردی،
آنهـم در شـرایطی کـه در منطقه همـواره بـا مانعآفرینیهای
متعدد همین مسـتکبرین مواجه بودهایم .دسـتیابی به پیشرفت
در حـوزهی تكنولـوژي هاي پيشـرفته و دانشهـای راهبردی

ماننـد فناوری نانو ،فناوری فضایی ،سـلولهای بنیادی و ....در
حالـی که ایـن حوزهها ،حـوزهی انحصـاری قدرتهای بزرگ

محسـوب میشـود و اگـر از ایـن قدرتها تبری نمیجسـتیم،

اجازه نمیدادند که به سـمت دسـتیابی به این دانشها حرکت
کنیـم .در حـوزهی اقتصـادی  -رفاهـی نیـز اقدامـات فراوانی
صـورت گرفتـه و دسـتاوردهای خوبـی حاصـل شـده ،اما اگر

در ایـن حـوزه ،ماننـد سـایر حوزهها پیشـرفتهای چشـمگیر
نداشـتهایم ،دقیق ًا به دلیل چشـم دوختن به خارج و عدمابتنا و
اتکای اقتصاد کشـور به اسـتعدادهای بیشـمار داخلی و در یک
کالم ،تبری نجسـتن از دشـمنان بوده است.

اقتصادي
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-1/2اقتصادي
 -1در صـورت بـه صفر رسـیدن صـادرات نفـت ایران،
درآمدهـای الزم برای اداره کشـور چگونـه تامین خواهد
شد ؟

در حـال حاضـر کـه باتوجه به معافیت هشـت کشـور از

تحریمهای نفتی ایران ،سیاسـت به صفر رسـاندن صادرات

نفـت ایـران شکسـت خـورده اسـت و بنابرایـن ،همچنـان
درآمدهـای نفتی ایران ادامه خواهد داشـت .اما فرض نهفته

در سـؤال را میتـوان اینگونه مطرح کرد کـه آیا بدون درآمد

نفت میتوان کشور را اداره کرد؟ واقعیت آن است که تزریق
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشـور مزایا و معایب فراوانی دارد

و البتـه معایـب آن بـه مراتب بیشـتر اسـت .با این حـال ،در
برنامـهای درازمـدت میتـوان بـرای کاهش و سـپس قطع

وابسـتگی بودجـهی سـاالنهی کشـور به نفت تلاش کرد؛
یعنـی قطع وابسـتگی به نفـت در زمرهی اهـداف بلندمدت

ت اسـت ،اما اقـدام در این راسـتا بایـد تدریجی صورت
دولـ 

گیـرد .در نقطـهی مقابل باید به کسـب درآمد با شـیوههای
جایگزیـن فکر کـرد .ازجملـه مهمترین شـیوهها نیز تقویت

صادرات غیرنفتی کشـور اسـت که با فعالسازی مزیتهای
نسـبی کشـور و ظرفیتهای بالقوه امکانپذیر میباشـد .به
عنـوان مثـال ،ایران در تولید حدود  40کاال در سـطح جهان
مزیت نسبی دارد که با سرمایهگذاری برای تقویت تولید این
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کاالها و توسـعهی صادرات آنها براحتی میتوان از وابستگی

بـه درآمدهـای نفتـی کاسـت .جالب آن اسـت کـه موقعیت

ژئوپلیتیک کشـورمان و امکان دسترسـی به بازار حدود 600

میلیون نفری مجموع کشـورهای همسایه نیز ظرفیتی است
که در راسـتای سیاسـت کاهش یا حذف از سـبد درآمدهای

دولـت میتوانـد مؤثـر باشـد .دقت در آمـار و ارقـام درآمدی

دولـت ،اهمیـت این موضوع را بیشـتر نشـان میدهـد؛ زیرا
در حالـی کـه درآمـد ارزی سـاالنهی کشـور در حـدود 100

میلیـارد دالر اسـت کـه ظرفیـت این حدود نصـف این مبلغ
از فـروش نفت حاصل میشـود ،اکنون حجـم صادرات تنها

به یکی از کشـورهای همسـایه؛ یعنـی عـراق ،روزانه حدود
 60میلیـون دالر اسـت کـه ظرفیـت این را دارد در سـال به

رقمی در حدود  20میلیارد برسـد که رقم قابلتوجهی اسـت

و معـادل یـک پنجم درآمد ارزی کشـور اسـت .حـال تصور

کنیـد که اینگونه روابطی با سـایر کشـورهای همسـایه هم

داشـته باشـیم .بنابرایـن ،مشـخص اسـت که رهایـی از دام
وابسـتگی به نفت امکانپذیر اسـت و اندکی نیاز به همت و
سـرمایهگذاریهای دقیـق و مولد دارد.

 -2مجموعه مشـکالت اقتصادی کشـور عمدتا ناشی از
سـوء مدیریت مي باشـد و يا تاثيـر تحريم ها؟

همانگونه که در پاسـخهای قبلی اشـاره شـد ،مشکالت
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اقتصـادی کشـور حاصل همافزایی ضعفهـای داخلی مانند
سـوءتدبیرها و فشـارهای خارجی ماننـد تحریمهای ظالمانه

اسـت .با این حال ،همانگونه که گفته میشـود آسـیبهای

داخلی زمینهسـاز شـکلگیری و عملیاتی شـدن تهدیدهای
خارجـی هسـتند ،آنچـه که شـرایط اقتصـادی کشـور را به
وضعیـت کنونـی مبتال سـاخته ،عمدت ًا ریشـه در ضعفها و
نارسـاییهای داخلـی دارد و اتفاق ًا دشـمنان نیز با شناسـایی

ایـن ضعفهـا و نقـاط آسـیبپذیری داخلـی اسـت کـه به
اعمـال تحریـم روی میآورند و امیدوارند تا با اعمال تحریم،

بـه اهداف خود در قبال نظام اسلامی و ملت ایران برسـند.
واقعیت آن اسـت که اقتصاد ایران از وابسـتگی به رانتهای

نفتـی ،فسـاد باال و شـفافیت پائین ،بهـرهوری پائین ،ضعف
در شـاخصهای کسـب و کار و ...رنج میبرد و این عوامل،
فارغ از فشـارهای خارجی ،به قدر کافی میتوانند مانع رشـد

و توسـعهی اقتصادی کشـور شوند.

به تعبیر دیگر ،همانگونه که در مباحث مربوط به رشـد

و توسـعهی اقتصادی گفته میشـود که توسـعهی اقتصادی
عمدتـ ًا امـری داخلی و وابسـته به انسـجام درونی کشـورها
میباشـد ،مشـکالت اقتصـادی نیز بـه طور عمده ریشـه در

ضعفها و سوءمدیریتهای داخلی دارد و چنانچه در حوزهی
داخلی انسـجام وجود داشته باشـد و ظرفیتسازیهای الزم

صـورت گیـرد ،تحریمهای خارجـی نیز قادر نخواهـد بود تا
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مشـکالت اقتصادی عمده و الینحل ایجاد کند .بنابراین ،در

کنـار تالش برای رفـع تحریمهای ظالمانه ،نقطهی شـروع

و بلکه نقطهی تمرکز برای حل مشـکالت اقتصادی کشـور
بایـد بر حل و رفع آسـیبهای داخلی معطوف شـود.

 -3چـرا با وجود افزایـش درآمد های دولت بدلیل فروش
دالر و یـورو بـه قیمـت های بسـیار باالتر از نـرخ تعیین
شـده در برنامـه و بودجـه کشـور ،تغيیـری در وضعیـت
خدمات رسـانی و کمک به اقشـار آسـیب پذیـر صورت
نمیگیرد؟

افزایش قیمت ارز همیشه به معنای افزایش درآمد دولت

نیسـت؛ زیـرا اگرچه در ابتدا دولت ارز را بـا رقم باالتر از رقم

تعیینشـده در بودجه میفروشـد ،اما در عین حال ،با افزایش

قیمـت ارز خارجـی ،هزینههـای دولـت نیـز در حوزههایـی

افزایـش پیـدا میکنـد .بـا این حـال ،دولت تاکنـون چندین

بسـتهی حمایتی برای کمک به معیشت اقشار محروم مانند
خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ارائه داده

است که هماکنون نیز ادامه دارد و تا پایان سال همچنان در

چند نوبت دیگر توزیع خواهد شـد .برای حمایت از کارمندان
نیز اخیراً بسـتهای حمایتی ارائه شـده کـه مختص کارکنان
با حقوق زیر سـه میلیون تومان اسـت .عالوه بر این ،دولت

تصمیـم دارد تـا بـا افزایش حقـوق کارکنان دولت تا سـقف
بیـن  20تـا  25درصد برای سـال آینده ،کـه درصدی باالتر

59

از افزایش حقوق کارکنان در سـالهای اخیر اسـت ،به طور

عملی از اقتصاد و معیشـت کارکنان خود نیز حمایت کند .با
ایـن حـال ،در ارتباط بـا تأخیر در ارائهی بسـتههای حمایتی

باید گفت که علت عمدهی این کار به سـبب عدمپیشبینی
دقیـق درآمدهای دولت در چنـد ماه آینده بود که با اطمینان

از اینکـه در تحصیـل درآمدهای دولت بـرای ماههای آینده

مشـکلی پیـش نخواهد آمـد ،توزیع این بسـتههای حمایتی

شـروع شـد .پیشبینی هم این اسـت که توزیع این بستهها
در ماههای آینده هم سـریعتر شـود و هم اقشـار بیشتری از
جامعه را شـامل شود.

 -4شعارسـال  1397حمایت از کاالی ایرانی اسـت  ،اما
کیفیت کاالهای ایرانی توانایی مقابله با کاالهای مشـابه
خارجـی را نـدارد .در این حالت وظیفه ما نسـبت به این
وضع چیست؟

اتفاقـ ًا اینگونـه نیسـت کـه همـواره کاالهـای خارجی،

کیفیـت باالتـری نسـبت به کاالهای داخلی داشـته باشـند.
مثـال بـارز در این زمینه ،مواد غذایی اسـت که با اسـتقبالی

 90درصـدی از سـوی مصرفکنندگان داخلی مواجه اسـت.

ضمـن اینکـه در برخـی حوزههـا ماننـد پوشـاک نیـز آنچه
بـا نشـانه هـاي خارجی در بـازار عرضـه میشـود ،در داخل

تولید میشـود و محصول ایرانی اسـت .بنابرایـن ،برتر بودن
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کیفیـت کاالهای خارجی حالت مطلق نـدارد .اما به هر حال

در خصـوص مصـرف کاالهـای خارجـی توجه بـه دو نکته

ضروری اسـت:

 -1مصـرف کاالهـای خارجی که مشـابه داخلی ندارند،

ایـرادی ندارد؛ چون باالخره پاسـخگوی بخشـی از نیازهای

مصرفکننـدگان وطنـی اسـت .بنابرایـن ،در مـواردی کـه
کاالی داخلـی نداریـم ،واردات تجویز میشـود.

 -2در مـواردی هـم که کیفیت کاالی خارجی از کاالی

داخلی باالتر اسـت ،به سبب نقش مهمی که مصرف کاالی
ایرانـی در ابعـاد مختلف حیات اقتصادی – اجتماعی کشـور

دارد ،میتوان با اندکی تعصب و ازخودگذشـتگی ،به مصرف
کاالهـای ایرانی پرداخـت .در غیر این صورت نیز میتوان با

مراقبت و حساسیت ،تالش کرد تا مصرف کاالی خارجی را
به حداقل رسـاند و مانند گذشته از این کاالها استقبال نکرد.

بنابرایـن مصرف کاالی خارجی به طور مطلق رد نمیشـود،
بلکـه بایـد تلاش کـرد تا مصـرف این قبیـل کاالهـا را به
حداقل رساند.

 FATF -5چيسـت ؟ علـت مخالفـت و موافقـت برخـي
مسـئولين بـا تصويـب آن در كشـور چه بـود؟ معايب و
محاسـن آن چيست؟

« اتحادیـه بینالمللـی مبـارزه با پولشـویی» یـا همان
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(Financial Action Task Force on Money

 )Laundering – FATFنهـادی بیـن دولتـی و خـارج از

مجموعه سـازمان ملل اسـت که در نشسـت  1989پاریس

و زیرنظـر گـروه (G7هفت کشـور بـزرگ صنعتـی جهان)
ایجـاد شـد .مأموریـت ایـن کارگـروه ،تدوین اسـتانداردها و

بهبـود وضعیـت اجرای تدابیـر حقوقی ،نظارتـی و عملیاتی،
برای مبارزه با پولشـویی ،تأمین مالی تروریسم و تامین مالی

اشـاعه سالحهای کشتارجمعی و سـایر تهدیدهای مرتبط با

سلامت نظـام مالـی بینالمللی اسـت .این گـروه اکنون37

عضو شـامل؛  35کشـور و  2نهاد منطقهای دارد؛ کمیسیون
اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نهادهای مزبور هستند.

همچنین عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر در این
گروه هستند.

 FATFدر سـال  2007جمهوری اسلامی ایران را به

بهانـه حمایت از تروریسـم و کمکهای مالـی به گروههای
مقاومـت اسلامی در منطقه ،در فهرسـت کشـورهایی قرار

داد کـه نظـام مالی بینالمللـی را تهدید میکنند و به سـایر
کشـورها دربـاره ریسـک بـاالی برقـراری روابط تجـاری و

سـرمایهگذاری در ایران هشـدار داد! در اوایـل تیرماه ،1395
ایـن کارگـروه اقدامات متقابـل علیه ایـران را ،به دلیل تعهد

ایـران بـه اجـرای برنامـه اقدام ایـن گـروه را بـرای  12ماه

تعلیـق کرد .درواقـع ،از زمان شـروع مذاکرات هسـتهای در
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دولت یازدهم ،پیوسـتن به  FATFمحل منازعه بوده است.

بنابراین ،در اینجا تالش میشـود تا مزایا و معایب پیوسـتن
بـه این کارگـروه بیان شـود .در بیان فوایـد و مزایای الحاق
ایـران بـه این اتحادیـه می توان بـه چند مورد اشـاره کرد:

 -1مهمتریـن پیامـد مثبت عضویت ایـران در FATF

معرفی کشـورمان به عنوان جزیی از کشـورهای پیشـرو در
مبارزه با پولشـویی اسـت .درواقع ،این عضویت نشان خواهد

داد کـه ایـران در نظـام اقتصـادی خـودش اجـازه ورود پول
فاسـد ،تروریسـم و موادمخدر را نمیدهد.

 -2پیوسـتن به  ،FATFپیوسـتن بـه معامالت موجود

دنیا و به معنای استفاده از امکانات بینالمللی برای مبادالت

پولی و بانکی اسـت .براین اسـاس ،ایران میتواند به سیستم
مبادالت دالری و اقتصاد جهانی متصل شـود.

 -3از دیگـر امکانـات و مزایـای ارتباط با ایـن اتحادیه

میتـوان سـرعت گردش پول ،شـفافیت در نقـل و انتقاالت

پـول ،جلوگیـری از هرگونه تصـرف غیرقانونی پول توسـط
نهادهای غیرقانونی ،جلوگیری از سوءاسـتفاده از منابع مالی
در راستای قاچاق ،فعالیتهای تروریستی ،کمک به کشورها

در حل مشـکالت نظـام پولی بینالمللی و تبدیـل نرخ آنها،

شـفافیت در میان ارسـالکنندگان و دریافتکنندگان پول در
سـطح جهانی را نام برد.

در بیـان معایـب و خللهـای این توافق نیـز میتوان به
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موارد زیر اشـاره کرد:

 -1هرچند هـدف اصلی FATFاعمال اسـتانداردهایی

اسـت کـه تضمیـن کنـد ریسـک پولشـویی ،تأمیـن مالـی

تروریسـم و تأمین مالی سلاحهای کشـتار جمعـی در یک

کشـور به نحو اطمینانبخشـی کاهش پیدا کرده اسـت ،اما
تعاریف این اتحادیه در خصوص این واژهها با تعاریف ایران،

تفاوت دارد .به عنوان مثال ،در لیسـت اعالمشـده از سـوی
ایـن اتحادیـه ،حـزباهلل لبنان ،سـپاه قدس ،حمـاس ،جهاد

اسلامی ،انصـاراهلل و نیروهـای مقاومت در زمره تروریسـم

تلقی میشـوند؟! و با عضویت ایران در این اتحادیه ،حمایت
کشـورمان از گروههـای مزبـور با چالش مواجه خواهد شـد.
 -2اجـرای قـرارداد FATFهمراه با نصب یک نرمافزار

در بانـک مرکـزی اسـت که با ایـن وجود ،این امـکان برای

آمریکا فراهم میشـود تا تراکنـش مالی و مبدأ و مقصد آنها
در اختیار آنان قرارگیرد؛ این مسـئله آسـیبهای شـدیدی را
برای کشـور بـه همـراه دارد .بـه عبارتی ،درصـورت اجرای

قـرارداد بـا  ،FATFدیگـر امـکان دور زدن تحریمها وجود

نـدارد و اطالعـات تمـام مبـادالت مالی کشـور بـه صورت

مسـتقیم در اختیار طرف مقابـل قرارمیگیرد.

 -3تردیـد جدی در نیـات قدرتهای عضو  FATFنیز

جـای نگرانـی دارد؛ زیـرا در حالـی که آنها بـا ادعای تالش
بـرای افزایـش شـفافیت در ایـران ،فشـار میآورند تـا ایران
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بـه ایـن کارگـروه ملحـق شـود ،معلوم نیسـت که بـا وجود

تحریمهـای فلجکننـده کـه عامـل مهمـی بـرای افزایـش
ریسـک و عدماطمینـان در اقتصـاد ایـران اسـت ،چگونـه
میتـوان ایـن شـفافیت را تأمیـن کـرد!!! بنابراین ،اگـر قرار
اسـت اقتصاد ایران شفاف شود ،در قدم اول باید تحریمهای

ضدایرانـی آمریکا رفع شـود.

 FATF -4اگرچـه نهـادی حقوقی اسـت ،امـا فعالیت

مکانیسـمهای آن منـوط بـه ارادهی سیاسـی قدرتهـای
تعیینکننـده در آن ماننـد آمریـکا اسـت.

 -6راهـکار بـرون رفت از مشـکالت اقتصـادی کنونی و
بهبـود وضعيت اقتصادي و جلوگيري از مفاسـد اقتصادي
و مقابله با آن چیسـت؟

واقعیت آن اسـت که بهرغم مشـکالت متعـددی که در

حـوزهی اقتصـاد وجـود دارد ،برونرفـت از وضعیـت موجود
اقتصـاد امکانپذیـر اسـت .در حوزهی داخلـی برخورد جدی

بـا مفسـدان و اخاللگـران اقتصـادی ،بهبود شـاخصهای
فضـای کسـب و کار(ایجـاد سـهولت در راهاندازی کسـب و

کار) ،افزایش شـفافیت اقتصـادی ،تدوین برنامهی بلندمدت

و تدریجـی بـرای کاهـش و در نهایـت ،قطـع وابسـتگی به
نفـت ،تقویـت خـط تولیـد کارخانهها و کشـف و شـکوفایی
ظرفیتهـای بالقـوهی اقتصـادی بـرای راهانـدازی خطـوط
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جدیـد تولید ،تقویـت تولید کاالهایی کـه در آنها مزیتهای
نسـبی داریـم ،تقویـت خصوصیسـازی واقعـی بـه معنـای
مردمـی کـردن اقتصـاد ،مبـارزه بـا انحصـارات و واردات

بیرویـهی کاالهـای غیرضـروری و ...مهمتریـن راههـای
تقویـت تولیـد داخلی و خروج از رکود و مسـائل مرتبط با آن
مانند فسـاد و تورم اسـت .در حوزهی خارجی نیز برای مقابله

با تحریمها باید سـیطرهی دالر در معامالت خارجی کشـور
را از بین برد که این نیز از دو طریق عمده امکانپذیر است؛
انجـام معاملات خارجی بـا ارزهـای ملی کشـورها و انجام

معامالت پایاپای اقتصادی .برای مقابله با فسـاد نیز میتوان

از شـیوههایی چـون تقویت شـفافیت ،کوچکسـازی دولت

و تقویـت خصوصیسـازی بـه معنـای واقعـی آن ،افزایـش
ثبـات اقتصـادی و جلوگیری از تأثیرپذیری اقتصاد کشـور از

تصمیمات خلقالسـاعه ،بهرهگیری مناسـب از سیاستهای
پولی و مالی ،پرهیز از افزایش و تورم قانون(وجود قانونهای

مختلـف و متداخـل در حـوزهی فعالیتهـای اقتصـادی) در

حوزههـای اقتصادی ،هدایت سـرمایهها به بخشهای مولد
و ...بهـره برد.
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 -7وظیفـه مسـئولین نسـبت بـه مـردم در ایـن برهـه

زمانی (وجود مشـكالت اقتصـادی) و متقاب ً
ال وظیفه مردم
چیست ؟

همدلـی ،همـدردی ،همراهـی و هماهنگـی مـردم و

مسـئوالن در شرایط کنونی مهمترین الزام برای عبور موفق

از شـرایط جنگ اقتصادی اسـت ،اما این همدلی چگونه باید

باشـد؟ در حـوزهی مسـئوالن میتـوان به چند نکته اشـاره
کرد:

 -1مهمترین وظیفه مسـئولین ،توجه خاص به عملیاتی

و اجرایـی نمـودن تدابیـر رهبـری میباشـد بـه نحـوی که
رهنمودهـای ایشـان فصلالخطاب سـمت و سـوی حرکت
آنان باشد.

 -2اقـدام دیگری که مسـئوالن میتواننـد انجام دهند،

عـزم و ورود جـدی و دغدغهمندانه به عرصـهی عمل برای
رفع چالشهای کشـور در حوزههای مرتبط با مأموریت آنها

میباشد.

 -3تلاش بـرای درک شـرایط زندگـی عموم مـردم با

کاسـتن از هزینههـا و روی آوردن بـه زندگـی غیرتجمالتی

و در یـک کالم ،سادهزیسـتی .به عبارتی ،مسـئوالن باید به

مـردم ثابـت کنند که به میزانی که مردم مشـکل دارند ،آنها
نیـز از جنس مردم بوده ،در جریان مسـائل آنهـا قرار دارند و

بـا مردم فاصلـهای ندارند .توجه به این مهم در اعتمادآفرینی
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در جامعه بسـیار مؤثر است.

 -4ارتباطات زنده و چهره به چهره با مردم و قرارگرفتن

مسـتقیم در جریـان مشـکالت آنهـا و فراتـر از ایـن ،صدور
دسـتورات آنی برای حل مشـکالت مردم به منظور تسـریع

در خدمترسـانی به آنها

مـردم نیز در شـرایط کنونی میبایسـت او ًال اعتماد خود
به مسئوالن را حفظ کنند ،ثانی ًا در جاهایی که به مشارکت و

حضور آنها برای حل مشـکالت نیاز میباشـد ،به طور جدی
مشـارکت کنند و ثالث ًا با درک شـرایط موجود کشـور ،اندکی
از میـزان انتظارات و نیازهای خود بکاهند .مسـلم اسـت که

انجام این اقدامات از سـوی مردم ،منوط به توجه مسـئوالن

به انجام درسـت و صادقانهی وظایفشـان است.
 -8آیا شوک ارزی عمدا ً صورت گرفته است؟

در خصوص تأثیرپذیری کشـور از نوسانات ارزی و اینکه

چـرا براحتـی نرخ ارز در ایران باال میرود ،وابسـتگی کشـور

بـه درآمدها(رانتهـای) نفتـی اسـت؛ زیـرا در اقتصادهـای
نفتـی ،عمدهی منابع درآمدی از خارج تأمین میشـود و این
یعنی؛ وابسـتگی حیات اقتصادی کشور به خارج .به عبارتی،

وقتـی رانـت نفتی وابسـته به خارج اسـت ،براحتـی میتواند
مورد دسـتکاری(باال و پائین شـدن) قرار گیرد و یک شـبه،

تغییـرات وسـیع در اقتصـاد کشـورهای نفتی حاصل شـود.
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امـا در ارتبـاط با افزایـش نرخ دالر در برهـهی کنونی ،اصل

مشـکل بـه عدمتعـادل در چرخـهی عرضه و تقاضـا مربوط

میشـود؛ بدیـن ترتیب کـه چون عرضهی کافـی دالر برای

تأمیـن تقاضاها صورت نمیگیـرد ،بنابراین ،بـا افزایش نرخ
دالر مواجـه ایـم که این نیز چند دلیل دارد .به نظر میرسـد

که ایجاد شـرایط ناامنی و احسـاس عدماطمینان در فضای

اقتصادی کشـور که به خروج سـرمای ه از کشـور منجر شـده

اسـت ،مهمتریـن دلیل ایـن قضیه باشـد که بویـژه متأثر از
وقایع دی ماه  96و خروج آمریکا از برجام تشـدید شـد .تراز
منفـی تجـاری؛ یعنی افزایش واردات نسـبت به صادرات نیز

موضوعـی اسـت که در این زمینه مؤثر بـوده؛ زیرا به میزانی

که ارز از کشـور خارج میشد ،ارز وارد نمیشد .اجرای قانون
مالیـات بـر ارزش افـزوده از آغـاز سـال  ۲۰۱۸در دوبـی که

تأمیـن ارز بـرای صرافیهای ایـران را بسـیار هزینهبر کرده
بـود ،در افزایـش نـرخ ارز طی ماههای اخیـر تأثیرگذار بود.

 -9مگر رهبری ابالغ نکرده اسـت که نیروهای مسـلح در
کارهـای اقتصـادی ورود نکنند چرا سـپاه  ،وزارت دفاع ،
ناجا و ...ورود کرده اسـت؟

مقام معظم رهبری در زمینهی عدمورود نیروهای مسلح

بـه کارهـای اقتصـادی هیـچ ابالغـی نکردهاند .ابلاغ اخیر
ایشـان مربوط به «واگـذاری بنگاههای اقتصـادی نیروهای
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مسلح» است که به معنای تقویت خصوصیسازی اقتصادی
میباشـد .درواقع ،نیروهای مسـلح به عنوان بخش مهمی از

ظرفیتهـای درونی کشـور ،در حوزهی اقتصـاد نیز وظایفی
دارند که مسـتند به قانون اساسـی اسـت و بدونشک ابالغ

اخیـر معظملـه هـم مربوط بـه این حیطـهای کـه در قانون
اساسـی بر آن تصریح شـده ،نیسـت .در این زمینه ،در اصل

 147قانون اساسـی تصریح شـده است« :دولت باید در زمان
صلـح از افـراد و تجهیزات فنـی ارتش در کارهـای امدادی،
آموزشـی ،تولیدی و جهادسـازندگی ،با رعایت کامل موازین

عدل اسلامی اسـتفاده کنـد در حدی که بـه آمادگی رزمی

ارتـش آسـیبی وارد نیایـد ».در همیـن راسـتا ،همچنیـن در

مــاده ده اسـاسـنـامـه سـپـاه پـاسـداران انـقالب اسالمی
نیز ،انجام خدمات امدادی ،آموزشـی ،تـولیــدی و جـهــاد

سـازنـدگــی بــه درخـواســت دولت ،در زمــان صلح ،به

عنوان یکی از مأموریتهای سـپاه پیشبینی شـده اسـت.

بنابرایـن ،مجموعـهی نیروهـای مسـلح ،در حوزههـای

اقتصـادی و عمرانـی میتواننـد نقشآفرینی کننـد .منطقی

و عقالنـی هـم هسـت کـه از ظرفیتهـا ،توانمندیهـا و
تجربههـای ارزشـمند نیروهـای مسـلح ،بـه عنـوان بخش
مهمی از ظرفیتهای درونزای داخلی کشـور ،برای تقویت

اقتصاد ملی و خدمترسـانی بیشتر به مردم نیز استفاده شود

که البته انجام این مهم توسـط نیروهای مسلح با بنگاهداری
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آنهـا و اینکـه بنگاههـای آنهـا جایگزیـن بخـش خصوصی
شـوند ،مغایر اسـت و ابلاغ اخیر رهبری نیـز ناظر بر همین

قسـمت دوم است.

 -10شـاخص هـای ارزیابی فسـاد اقتصادی در سـطح
جهـان و در ایران چیسـت؟

بـرای ارزیابـی وضعیـت فسـاد از چنـد روش اسـتفاده

میشـود:

 -1در روش اول بـه آمـار جرایـم و تخلفـات مالـی و

اقتصـادی مراجعه میشـود و باال بودن میـزان آنها ،عالمت
فسـاد تلقی میشـود.

 -2شـاخص ادراک فسـاد سـازمان شـفافیت بینالمللی

( :)CPIشـاخصی اسـت کـه توسـط یـک نهـاد مسـتقل
بینالمللـی با نام «سـازمان بینالمللی شـفافیت» شـاخص
ادراک فسـاد را مانند سایر متغیرهای اقتصادی اندازهگیری و
معرفی کرده است .در این شاخص دریافت و پرداخت رشوه،

انجـام اختالس و جرمهای دیگـر و ...در بین کارکنان دولت
و کارگزاران سیاسـی و اداری ارزیابی میشـود .این شاخص،

کشـورها را بر پایه سطح فسادی که در بین مقامات عمومی

و سیاسـی مشـاهده شـده اسـت ،رتبهبنـدی میکنـد .ایـن

شـاخص یک شـاخص مرکب اسـت که با ترکیب دادههای
مربوط به زیر شـاخصهای فساد که توسط مؤسسات معتبر
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اندازهگیری میشـود بهدسـت میآید .شـاخص ادراک فساد

نشـاندهنده دیدگاههای کارشناسانی است که در کشورهای

مـورد ارزیابـی زندگی میکننـد؛ یعنی در اینجـا در مصاحبه
بـا فعـاالن اقتصـادی ،میـزان فسـادی کـه آنهـا در اقتصاد

کشورشـان احسـاس میکنند ،را میسـنجند .پس آمارهای
مبتنـی بر این شـاخص ،الزام ًا با واقعیت منطبق نیسـت.
 -3پیمایـش تجربـه فسـاد :در اینجـا بـه جـای آنکـه

ادراک(ذهنيت) مردم درباره فسـاد سنجيده شود ،اينكه چقدر
در معرض فسـاد قرار گرفتهاند ،سـؤال ميشود .براي مثال از

آنها پرسـيده ميشود كه در يك سـال گذشته چند بار رشوه

پرداختهاند يا از آنها خواسـته شـده اسـت تا رشـوه بپردازند.

 -4سـنجش فسـاد بـر مبنـاي اقتصاد كالن :سـنجش

فسـاد در ایـن مـورد بر بررسـي مشـخصات اقتصـاد كالن
اتـكا دارد .ايـن روشهـا بر مبناي آمارهـا و اطالعاتي كه در

سازمان هاي دولتي و همچنين محاسبه برخي شاخصهاي
اقتصادسـنجي بنا شـدهاند .از جملـه اين روشها ،محاسـبه

سـهم اقتصاد غيررسـمي ميباشـد و باال بودن سهم اقتصاد
غیررسـمی ،نشـانهای از رواج فساد است.

در ایـران نیـز شـاخصهایی بومـی توسـط برخـی

پژوهشـگران بـرای سـنجش فسـاد ارائـه شـده اسـت ،امـا

اطلاع دقیقی هنوز در دسـت نیسـت کـه آیا براسـاس این
شـاخصها ،عملیاتی برای ارزیابی وضعیت فسـاد در کشـور
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صـورت میگیـرد یا نه؛ زیرا آنچه همیشـه در کشـور مبنای
بحثهـا دربـارهی میـزان فسـاد در کشـور قـرار میگیـرد،
آمارهایـی اسـت که از طـرف منابع خارجی اعالم میشـود.

 -11چـرا جمهوری اسلامی ایـران بعد از  40سـال که
از عمـرش گذشـته اسـت هنوز نتوانسـته اسـت جلوی
سـودهایی را کـه مصـداق ربـا هسـتند را بگیـرد و علت
اعمال نشـدن عقـود اسلامی در بانکها چیسـت ؟

 -1عدمنظـارت؛ بـه گونهای کـه برخي مديـران بانكي

خـود ميداننـد كه در عقد فالن قرارداد تخلف صورت گرفته
امـا هيچ اقدامي انجام نميدهند .بنابراين ،بانك مركزي هم

در اين حـوزه كوتاهي ميكند.

 -2برخـي از قوانيـن مورد تصويب شـوراي پول و اعتبار

و بانـك مركـزي از فيلتـر كميتهي شـرعي عبـور نميكند.
متأسـفانه خيلـي از آييننامههـا و دسـتورالعملهاي بانـك
مركزي حدود شـرعي را رعايت نميكنند و اساسـ ًا جايي در

نظـام بانكي بـراي تطبيق قوانين با شـرع وجـود ندارد.

 -3مشـکل اساسـیتر در این حوزه ،ماهیت نظام بانکی

اسـت کـه با ربـا و بهره عجین شـده اسـت .بـرای حل این

مشـکل ،بانک بایـد وارد فعالیـت واقعی شـود ،بدین ترتیب
که برای سـپرده از ابتدا سـودی تعیین نشـود و بعد از تعیین
سـود مضاربـه ،بانک حقالوکالـه را بردارد و سـود مانده بین
طرفین تقسـیمشـود .حال آنکه در عمل و اجرا ،بانک برای
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جذب منابعاش باید سـود تضمین شـده داشته باشد و در این

صـورت ،انعقاد عقود اسلامی به کلی کنـار میرود .لذا آنچه

کـه اکنـون تحتعنـوان عقـود اسلامی در بانکهـا منعقد
میشـود ،عمدت ًا صوری اسـت.
 -12آینـده ایـران را از نظر اقتصادی با توجه به تشـدید
تحریـم ها چگونـه ارزیابی می کنید؟

تحریمهای نفتی و بانکی دو زیربنای اساسی تحریمهای

ضدایرانی آمریکا بود که بیشـترین هراس تحریمی در داخل

کشـور ،مربـوط به آنها بود .این تحریمها کـه قرار بود در 13
آبان اجرایی شـود ،قبل از موعد مقرر به دستور رئیسجمهور

آمریـکا علیه کشـورمان اعمال شـد ،اما به نظر میرسـد که

آن فشـار و تنگنایی که تصور میشـد با اعمال این تحریمها
علیه کشـورمان اعمال خواهد شـد ،شکسـت خورده اسـت.
ایـن ادعـا را میتوان با بیان چند اسـتدالل و مسـتند ،اثبات

کرد:

 -1ترامـپ در دور اخیـر تحریمهـای نفتـی درصـدد به

صفـر رسـاندن صـادرات نفت ایـران بـود که در عمـل این
سیاسـت با شکست جدی مواجه شد و نهایت ًا وی مجبور شد

تـا به  9کشـور برای خریـد نفت از ایران به مدت شـش ماه
معافیت بدهد.

 -2ناکارآمـدی تحریمهـای بانکـی نیـز پیشـاپیش بـه
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اثبـات رسـیده؛ زیـرا حتی در زمـان اجرای برجـام نیز تعلیق

این تحریمها تأثیری بر روند مبادالت بانکی کشـور نداشت.

در این زمینه ،طبق گزارشـی که مرکز پژوهشهای مجلس
شـورای اسالمی در تابستان امسـال دربارهی «آثار برجام در

حوزه شـبکه بانکی» منتشـر کرده ،آمده اسـت که در دوران

پسـابرجام ،اکثر بانکها موفق شـدهاند روابط کارگزاری خود

بـا بانکهـای اروپایی و آسـیایی را توسـعه دهند ،امـا روابط
برقـرار شـده عمدتـ ًا با بانکهـای کوچک و متوسـط بوده و
بانکهـای بـزرگ کماکان ریسـک کار کردن بـا بانکهای
ایرانـی را قبول نکردهاند .موضوع قابلتوجه اینکه در دورهی

یکسـالهی پـس از اجرای برجـام ،عملکرد نظـام بانکی در

زمینـه حوالههـای ارزی و گشـایش اعتبـارات اسـنادی در

مقایسـه با میانگین ساالنه سالهای  1391تا  1393نه تنها
بهبود نیافته ،بلکه ضعیفتر هم شـده اسـت .براین اسـاس،
ارزش مجموع حوالههای ارزی و اعتبارات اسنادی  10بانک

و بانک مرکزی در دوران پسابرجام نسبت به دوران تحریمها

بـا کاهـش حـدود  15/2درصـدی ،از  70/4میلیـارد دالر به

 59/7میلیارد دالر کاهش یافته است .البته باید توجه داشت

کـه در برههی مذکور ،حجم تجارت خارجی کشـور نسـبت

بـه دوره تحریمهـا نیز کاهش  14/4درصدی داشـته اسـت.

بـا این وجـود ،حتی با لحـاظ کاهش حجم تجـارت خارجی

نیز وضعیت نقل و انتقاالت بانکی کشـور در دوره پسابرجام،
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نسـبت به قبل تنزل یافته اسـت .بنابراین ،در شرایط کنونی،

از بازگشـت تحریمهای بانکی آمریکا نباید هراس داشت .در
همین راسـتا ،اخیراً معصومه آقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون
اقتصـادی مجلـس با بیان اینکه تحریم سـوئیفت تاثیری بر
تبـادالت تجاری ایران ندارد ،گفته اسـت که وقتی در سـال

 92مطرح شـد سـوئیفت در دسـترس بانکهای ایرانی قرار

گرفتـه ،ارتباط قابـل توجهی را با این نهاد مشـاهده نکردیم
و اکثـر ارتباطـات مالـی خـود را از طریق صرافیهـا و تهاتر

بـا برخی کشـورها انجام دادیم .بنابراین تحریم سـوئیفت بر
میزان تبـادالت تجاری ایران تأثیـر خاصی ندارد.

بـا این وجود ،از هماکنون باید از بیاثر بودن تحریمهای

اقتصـادی جدیـد آمریـکا مطمئن بـود و خاطرجمـع بود که
اوضـاع اقتصـادی نه تنها بیـش از این متزلـزل نخواهد بود،

بلکـه بـا مـرور زمـان و درونی شـدن وضعیت کنونـی برای
فعاالن اقتصادی کشور ،اتخاذ تدابیر ارزی مناسب و مسائلی

از ایـن قبیـل ،منتظر افت قیمت ارز نیز باشـیم.

 -13مـردم در چه حوزهای و چگونـه میتوانند برای حل
مشـکالت اقتصادی خود اقدام کنند؟

همانگونـه کـه درجـواب سـواالت قبلـي گفتـه شـد،

مشکالت اقتصادی کشور به طور عمده ریشه در ضعفها و
آسـیبهای داخلی و فشارهای خارجی دارد که در این میان،
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ضعفهای داخلی مهمتر هستند .درواقع ،در کنار ضعفهای
ساختاری و کالن اقتصاد ایران و مشکالت مدیریتی در این

حـوزه ،در حوزههـای خرد؛ یعنی حوزههـای مرتبط با زندگی
مـردم نیـز نارسـاییهای جدی وجـود دارد که میتـوان آنها
را در زیرمجموعـهی «سـبک زندگی» قـرار داد .اهمیت این

موضوع بیشـتر از ضعفهای سـاختاری و فشارهای خارجی
نباشـد ،به هیچوجه کمتر هم نیسـت؛ زیرا با وجود استحکام
در حـوزهی سـبک زندگی بـه عنوان مثال در مـواردی مانند

الگـوی مصـرف ،الگـوی تفریـح و ...هم ضعفهـای کالن
اقتصاد کشـور چندان بر زندگی مـردم تأثیر نمیگذارد و هم

تأثیـر فشـارهای خارجی بـر حوزههای خرد؛ یعنی معیشـت
مردم بسـیار کم میشـود .به عبارت دیگر ،اگرچه فشـارهای

خارجی و آسـیبهای داخلی در ایجاد تنگناهای معیشتی در
کشـور مؤثر هسـتند ،اما با کاسـتن از دامنهی نیازها ،اصالح

الگـوی مصرف بـا پرهیز از تجملگرایـی ،رفاهگرایی و اکتفا
کـردن به حـد نیاز ،چشموهمچشـمیها ،مصـرف کاالهای
ایرانـی به جـای برندگرایـی و ...میتوان تأثیـرات نامطلوب

فشـارهای خارجی و آسـیبهای مدیریتی اقتصاد کشـور بر
معیشـت خـود را به میزان باالیـی کم کرد.
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فرهنگئ
اجتماعئ
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 )1/3فرهنگي – اجتماعي:
 -1چـرا در ایـران برخـي ها به دنبال حاشـیه و شـایعه
هسـتند ؟ آيـا ايـن يك خلاء فرهنگي اسـت يـا عوامل
ديگـري مطرح اسـت؟

عالقـه بـه حاشـیهها و بویـژه شـایعه در کشـور یـک

ضعـف فرهنگـی اساسـی اسـت کـه البتـه متأثر از شـرایط

کشـور ،در برهههایـی بیشـتر خـود را نشـان میدهـد و در

برهههـای دیگـری کمتـر .میتـوان گفت که ایـن موضوع

یک خصیصهی پایدار فرهنگی در کشـور اسـت که به سبب
حاکمیت طوالنی اسـتبداد در ایران و عدماعتماد و فاصلهای

که بین حاکمان و مردم وجود داشـته از یکسـو و وابستگی

پادشـاهان بـه قدرتهـای خارجـی از سـوی دیگـر ،شـکل

گرفتـه اسـت .بـه عبارت دیگـر ،به سـبب نامحرم دانسـتن
مردم توسـط پادشـاهان در طول تاریخ و دخالت گسـتردهی

قدرتهای خارجی در ایران ،مسـائل کشـور به طور شـفاف

در دسـترس مـردم قـرار نمیگرفـت و بنابرایـن ،بـازار طرح
شـایعه همواره داغ میبود .در شـرایط کنونی نیز متأثر از این

پیشـینهی تاریخی از یک سـو و از سـوی دیگر ،ضعفهایی
که در حوزهی اعتمادسـازی ،تفاوت بین حرف و عمل برخی
مسـئوالن ،افزایش برخی فسـادها و اختالسهـا ،ضعف در

حـوزهی شفافسـازی و تبییـن منطـق برخـی اقدامـات و
همچنین ،نقشـههایی که دشـمن در حوزهی عملیات روانی
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دنبـال میکنـد ،زمینهی مناسـب برای طرح انواع شـایعه در
کشـور وجود دارد .درواقع ،بخش عمدهی شـایعاتی که امروز

در فضـای کشـور مطـرح میشـود ،شایعهسـازی بـوده و در
پـازل عملیات روانی دشـمنان به منظـور از بین بردن اعتماد

عمومـی به مسـئوالن و کارگـزاران نظام تعریف میشـود.

 -2در خصـوص تاثیر رسـانه ها و جراید بـر نوع تفکر و
بینش آحاد مردم جمهوری اسلامی نسبت به کمکهای
مالی و لجسـتیکی به محـور مقاومت توضیح دهید؟

تقبیـح حضور جمهوری اسلامی در کشـورهای منطقه

و بیفایـده قلمـداد کـردن کمکهای آن به محـور مقاومت
یـک راهبـرد مهـم تبلیغـی و روانـی – رسـانهای اسـت که
درصـدد اسـت تا با قـراردادن مـردم در مقابـل حمایتهای

نظام از محور مقاومت در منطقه ،توان نظام اسلامی در این

زمینـه را بـا چالش داخلی و در نتیجه ،فرسـایش مواجه کند.
برای عملیاتی کردن این راهبرد رسـانهای نیز از چند شـیوه
اسـتفاده میشود:

 -1مغایـر نشـان دادن حضـور ایـران در منطقـه و

هزینههایـی که در راسـتای حمایت از محـور انجام میدهد
بـا منافع و معیشـت مـردم .در سـطحی فراتـر ،حتی تالش
میشـود تا به افکار عمومی تلقین شـود که اساسـ ًا ریشـهی

تحریمهای ضدایرانی و ایجاد چالش در معیشت مردم ایران
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به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت اسـت.

 -2تاکتیـک دیگـر ،تلاش بـرای تلقیـن هـدر دادن

کمکهـا و صدقـات مـردم ایـران بـا هزینهکرد آنهـا برای
محـور مقاومـت .بـه عنوان مثـال ،ماه رمضان شـایعه شـد

پولهایـی کـه مـردم ایران بابـت صدقـه میپردازند ،صرف

تهیـهی افطـار بـرای مـردم غزه میشـود!!

 -3شایعهسـازی در ایـن رابطـه که بهرغـم کمکهای

جمهوری اسلامی ایـران به محور مقاومت ،اما آنها نسـبت
به منافع جمهوری اسلامی حساسـیت و توجهـی ندارند .به

عنـوان مثـال مدت ها پيـش در فضـای مجازی شـایعهای
پخـش شـد مبنی بـر اینکه در حالـی که از سـوي ایران به

فلسـطینیها کمـک میشـود ،اما آنهـا به نمادهـا و رهبران
ایران توجهی ندارند و حتی اسـم یک میدان در فلسـطین به

جای آنکه از رهبران و شـخصیتهای ایرانی انتخاب شـود،

صدام نامگذاری شـده اسـت.

 -3حرکـت های خود جـوش و آتش به اختیـار فرهنگی
صحیح چگونه می باشـد ؟

مفهـوم «آتـش بـه اختیـار» راهبـردی اسـت کـه فـرد

را تبدیـل بـه کنشـگر اسـتراتژیک و گزینشگـری نموده تا

بتوانـد در بسـتر و زمینـه الزم عاملیـت ،سـوژگی و فاعلیت
خـود را اعمـال نمایـد و جامعه را از انفعال سـاختاری ،اتمیزه
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شـدن و گسـیختگی اجتماعـی بـه دور داشـته و همـه را در
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صاحب مسئولیت اجتماعی

نمایـد؛ بدیـن شـکل قدرت اجتماعـی و فرهنگـی منبعث از

انقلاب اسلامی فربـه شـده و اراده خـود را در قالب فرایند

فرهنگی و پروسـه اجتماعی به منصه ظهور خواهد رسانید و

بـا الهامبخشـی ،زمینه ریلگذاری صحیـح انقالبی را فراهم
خواهـد نمود .در مورد چگونگی عمـل به این مهم ،توجه به

چنـد نکته ضروری اسـت:

 -1آتـش به اختیـاری گویـای وظیفهی همگانـی آحاد

جامعـه در قبـال وضعیـت فرهنگـی کشـور اسـت و از ایـن
جهـت ،میتوان آن را گونـه و نوعی از امر به معروف و نهی
از منکر دانسـت.

 -2آتـش بـه اختیـار بـه معنای تعطیلـی و یا کنـار زدن

نهادهـا و مجموعههـای دولتی مسـئول در حوزهی فرهنگ

نیسـت ،بلکـه در کنـار مجموعههـای فرهنگـی و به منظور
کمک و همافزایی با آنها ،الزم است که همهی آحاد جامعه،
بویژه افراد و مجموعههای انقالبی در این زمینه با احسـاس

مسـئولیت وارد عمـل شـوند .درواقـع ،آتـش بـه اختیـاری،

جایگزینی برای نهادهای مسـئول در حوزه فرهنگ نیسـت،
بلکه مکمل کار آنها اسـت.

 -3آتش به اختیار هم از ولنگاری و رهاشدگی فرهنگی

متمایـز اسـت و هـم از خودسـری ،بلکـه آتش بـه اختیاری
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فرمانـی اسـت که مغایرتی با قانـون ندارد و از سـوی دیگر،

مبـری از اقدامـات خودسـرانهای اسـت که گاه و بـیگاه در

کشـور انجام میشـود .درواقـع ،آتش به اختیـاری وظیفهای
اسـت که انجام درسـت آن منوط به آگاهی و دقت عامالن
آن در رعایـت چارچوبهـای قانونـی و عدماسـتفاده از

شـیوههای خشـن و خودسرانه.

 -4جایی و فضایی که اسلحه ،کارگر و کارآمد نمیباشد

و ابزار سـخت تهاجم و تدافع مهیا نیسـت ،آتش به اختیار در

وجـه دیگـری به معنای عمل بـه مقدور در نـگاه عزتمندانه
کـه دارای قـدرت پشـتیبان جهاد اکبر اسـت ،خود را نشـان

میدهد؛ کاری که شـهید محسـن حججی کرد و حجت بر

همگان شد.

 -4فتح ایران و مسـلمان شدن ایرانیان در چه زمانی رخ
داده اسـت ؟ بیان و تحلیل شود.

فتح ایران توسـط اعـراب در اواخر دورهی ساسـانیان(در

زمـان حکومـت یزدگـرد سـوم در ایـران و خلیفـه دوم در

جزیرهالعـرب) رخ داده اسـت .بـا ایـن حـال ،تهاجـم اعراب
بـه ایـران از چند جهت فایده داشـت؛ اول اینکه نظام بسـته

ساسـانی و ماهیت طبقاتی آن را سـاقط کرد ،دوم آنکه خط،
زبان و اندیشـه را از قید و بند طبقه حاکم ساسـانی آزاد کرد

و بنابرایـن ،زمینـه را برای شـکوفایی اسـتعدادهای ایرانیان
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فراهـم کـرد .پذیـرش اسلام توسـط ایرانیان نیز بسـهولت
صـورت گرفـت؛ زیرا علاوه بر حقپذیـری ایرانیـان ،میان
هویت قدسـی و اشـراقی ایرانیان با آموزههای اسلامی نیز

نوعـی قرابت وجود داشـت .درواقع ،با ورود اسلام به ایران،

طولی نکشـید که اکثریت ایرانیان اسلام را پذیرفتند و برای

تبلیغ و تحکیم مبانی و قواعد اسلامی تالش کردند .در سه
قرن اول اسلام که ایران تحت نفوذ خلفای اموی و عباسی
اداره می شـد ،ایرانیان در تشریح احکام دینی ،ادبی ،قضایی،

سیاسـی و اجتماعـی اسلام سـعی فـراوان کردنـد .حدیث،
تفسیر ،کالم ،فلسفه و تصوف در قرن اول اسالم پایه ریزی
شـد و ایرانیـان در این زمینه در مرتبـه اول بودند .ایرانیان را

باید مؤسـس مکتـب علم الحدیث دانسـت ،بـه گونهای که

همه اصحاب سـته اهل سـنت و مؤلفین کتب اربعه شـیعه،
ایرانی هسـتند .فالسـفه بزرگ اسلام ،متکلمین ،مورخین،
شـعرا ،مفسـران عالیقدر ،رجال سیاسـی و پادشـاهان بزرگ
همـه از ایـران بودنـد .بـه طـور کلـی ،ایرانیـان در چند قرن

نخست ،فرهنگ و تمدن اسالمی را برمبنای اصول و قواعد

پایهگـذاری کردند.

 -5آيـا موضـوع واليت فقيه در قرآن آمده اسـت ؟ و چرا
برخـي از علماي شـيعه قائل به واليت فقيه نمي باشـند؟

بـرای اثبات والیت مطلقه فقیه از قرآن باید مسـائل زیر
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را از قرآن به دسـت آورد :اصل حکومت و والیت در اسلام،

اطالق والیت و شـرایط حاکم؛ یعنی اسلام و ایمان ،عدالت

و آگاهی به اسلام (فقاهت) و کفایت .آیات فراوانی دربارهی
ایـن سـه موضـوع در قـرآن آمـده اسـت .بنـا به ایـن آیات،

زمامداری تنها شایسـتهی کسانی است که از صالحیتهای
علمـی و اخالقـی و توانمندیهـای الزم بـرای اداره جامعه
برخودار باشـند .این معیارها در زمان غیبت بر والیت مطلقه

فقیه تطبیق میکند .به عبارتی ،حکومت اسلامی حکومت
قانون خداسـت و حکم کردن به احکام الهی بدون حاکمیت

دینشناس و متخصص مستعد در اجرای احکام الهی؛ یعنی
فقیه عادل و جامعالشـرایط ،امکانپذیر نیست.

دربـارهی قسـمت دوم سـؤال نیـز بایـد گفت کـه هیچ

فقیهـی نیسـت کـه بـه والیت فقیـه اعتقاد نداشـته باشـد؛

اختلاف در حـوزهی والیـت فقیـه میـان فقهـا ،مربـوط به
حیطـهی اختیـارات آن اسـت .توضیح آنکه در مـورد واليت
فقيـه دو ديدگاه كلـي در ميان فقها وجـود دارد؛ يك ديدگاه

كـه از آن بـه «واليـت مقيده فقيـه» تعبير ميشـود ،معتقد
اسـت كه اختيـارات ولي فقيـه در عصر غيبـت تنها محدود

بـه امور حسـبيه( امـوري كه خداونـد متعال در هيـچ زماني

راضي به تعطيل آن نيسـت مانند سرپرسـتي ايتـام و اموري
كـه متصدي خاص ندارد) و ضروري اسـت .اين ديدگاه خود
از نظر گستره و دامنه امور حسبيه ،دو شق دارد؛ يك ديدگاه
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قائل به گسـتره خاص امور حسـبيه اسـت و آن را محدود به

امـور جزيي و خاص مانند سرپرسـتي امـور قاصرين و مانند

آن ميدانـد .ديـدگاه ديگر قائل به گسـتره عام امور حسـبيه

اسـت و معتقد اسـت كـه امور حسـبيه تنها محـدود به امور
جزيـي نبـوده و شـامل هـر امر ضـروري و الزمـي از جمله

تشـكيل حكومت و ...نيز ميشـود .ديدگاه دوم كـه از آن به
«واليت عامه» تعبير ميشـود ،بر اين باور اسـت كه واليت

فقيه به امور حسـبيه اختصاص نداشـته و گستره آن فراتر از

امور حسـبيه اسـت ،به گونهاي كه تشكيل حكومت را نيز در
برميگيـرد .اين نظريه قرائت مشـهور از نظريه واليت فقيه
اسـت و البتـه این نیز دو شـق دارد؛ بنا به شـق اول ،واليت

عامـه فقيه در چارچوب احكام فرعيه اسـت كه ضمن اينكه

واليـت عامـه فقيـه را ميپذيرد ،اما آن را محـدود و مقيد به

احـكام فرعـي ميدانـد .در ديـدگاه ديگر واليـت عامه فقيه
فراتر از چارچوب احكام فرعيه اسـت و بر اسـاس آن ،گستره

واليـت فقيـه همه اختياراتـي كه پيامبر اكـرم(ص) و امامان

معصوم عليهم السالم در امر حكومت و اداره امور جامعه دارا

بودنـد ،را شـامل ميشـود .از اين ديدگاه بـه «واليت مطلقه
فقيه» تعبير ميشـود.
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 -6چطـور مـی توان مـردم آمریکا را با خـود همراه کنیم
آیـا با شـعار مرگ بـر آمریکا می تـوان در مـردم آمریکا
نفوذ کرد؟

نقطـهی اساسـی تالش بـر روی مـردم آمریـکا باید بر

ذهنیتزدایـی آنهـا از ایـران متمرکـز شـود؛ زیـرا به سـبب
اقدامـات رسـانهای متعـددی کـه در حـوزهی ایرانهراسـی

صـورت گرفتـه ،عمـوم مـردم آمریـکا کـه اسـم ایـران را

شـنیدهاند ،تصویری خشـن ،غیرمتمـدن ،نابودگـر و در یک
کالم ،تصویـری نامطلـوب از ایـران در اذهان خـود دارند .به

نظر میرسـد که پیش از هر اقـدام دیگری باید برای زدودن
این تصویر تالش کرد .بنابراین ،اساسـیترین حوزهای که با

اسـتفاده از آن میبایسـت بر روی مردم آمریکا اثر گذاشـت،

حوزهی تصویرسـازی و بیان واقعیتها در مورد ایران اسـت

کـه به طور عمـده در حیطهی مأموریتهای رسـانهای قرار
میگیـرد .بـا این حـال ،در ایـن حـوزه او ًال آمریـکا اجازهی

ت رسـانههای ایرانی در دنیا را نمیدهد
پخش و انتشـار فعالی 
و ثانیـ ًا قـدرت رسـانهای مـا در مقابـل امپراتوری رسـانهای

آمریـکا و صهیونیسـتها ضعیف اسـت .در زمینههای دیگر
ماننـد ارتباطـات چهـره به چهره نیـز میتوان در این راسـتا
اقـدام کرد کـه البته میدان تأثیرگذاری آن محدود اسـت .در

مـورد شـعار مرگ بـر آمریکا نیـز باید گفت کـه از یک نظر
این شـعار قطع ًا ظرفیتی اسـت در اختیار دسـتگاه دیپلماسی
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عمومی کشـورمان تا هرگاه شـعار مرگ بر آمریکا در داخل

کشـور سـرداده میشـود ،منطق این شـعار برای مـردم دنیا

و بویـژه آمریکاییهـا تبیین شـود و بـه حقانیت ایسـتادگی

جمهـوری اسلامی در مقابـل اسـتکبار پـی ببرنـد .در ایـن
زمینـه ،جان اسـوارز خبرنگار آمریکا کـه اندکی قبل از انعقاد
برجـام به ایران سـفر کـرده بود ،در همان زمان در گزارشـی

مینویسـد« :برای برخی از آمریکاییها سـخت اسـت درک
کننـد چـرا دولـت اوباما تـا این اندازه مصمم اسـت بـا ایران

برسـر قابلیت هسـتهایاش به توافق برسد ،با توجه به اینکه
تظاهـرات عظیم ایرانیها دائما شـعار «مرگ بر آمریکا» سـر
میدهنـد .مـن میدانم کـه این شـعار مرا ناراحـت میکند،

چون جزئی از آمریکا هسـتم و به شدت مخالف مرگ خودم
هسـتم .اما اگـر از تاریخچـه واقعیمان با ایران آگاه شـوید،

متوجه خواهید شـد خاسـتگاه و منشـاء این نفرت و انزجار از
کجاسـت .آنها دالیل قابلفهمی بـرای عصبانیت و ترس از
مـا دارنـد (کارهایـی که اگر به عنـوان مثال نروژ بـا ما کرده

بـود ،باعث میشـد به خیابانها آمده و شـعار مـرگ بر نروژ
سـر دهیم) اگر ما هم جای مردم ایران بودیم شـعار مرگ بر

آمریـکا میدادیم .متأسـفانه ،نه تنها آمریکا و متحدانشـان
اقدامات وحشـتناکی علیه ایران انجـام دادهاند ،بلکه حتی به
انـدازه کافـی مبادی آداب و با نزاکت نیسـتیم که آنها را بیاد

بیاوریم».
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 -7چرا به امور نخبگان در جامعه رسـیدگی نمی شـود و
ایـن باعث خروج و فرار نخبگان می شـود؟

اینگونـه نیسـت کـه اساسـ ًا توجهـی بـه امـور نخبگان
صـورت نگیـرد ،اتفاق ًا در مـواردی که توجه صـورت گرفته،

پیشـرفتهای خوبی هم حاصل شده اسـت مانند حوزههای
هایتـک .اما هنـوز در این حوزه نقطهضعفهایـی وجود دارد

که همهی آن هم معطوف به بیتوجهی مسـئوالن نیسـت؛
زیـرا در مواقعـی ،خـود نخبـگان حاضر به حضـور و فعالیت

در داخل کشـور نیسـتند؛ حتی مواردی وجود دارد که برخی
نخبگان در حوزهی خاصی حاضر به فعالیت در داخل کشـور
شـدهاند و همزمان ،برخی دیگر کشـور را تـرک کردهاند ،اما

موفقیت نخبگانی که در داخل کشور ماندهاند ،کمتر از آنانی
کـه به خارج رفتهاند ،نبوده اسـت .به هر حـال در این زمینه،

نمیتـوان منکر کمکاری و بیتوجهی برخی مسـئوالن بود؛

حـال یـا به دلیـل این اسـت که این دسـت مسـئوالن خود
لیاقت قرار گرفتن در مناصب مهم را ندارند و میترسـند که
اگـر به نخبگان میدان بدهنـد ،دیر یا زود باید منصب خود را

تـرک کنند یا اینکه برخی مسـئوالن به جای نخبهمحوری،

به فامیلسـاالری و باندسـاالری روی آوردهانـد و مواردی از

این دسـت .با این حال ،در تحلیلی بنیادیتر ،ریشـههای این
پدیده را باید در ماهیت ساختارهای کشور جستجو کرد؛ زیرا

به دلیل وابسـتگی عمیق سـاختارهای کشـور بـه رانتهای
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نفتـی ،آنچه کمتـر اهمیـت دارد ،تخصص و مهارت اسـت.

توضیـح آنکـه در دولتهـاي نفتي چـون از يک سـو دولت

دريافتکننـده و توزيعکننده انحصاري رانت نفتی اسـت و از
سوي ديگر ،اکثريت جامعه رانت را توزيع و مصرف ميکنند

و زمینـهی چندانی برای فعالیتهای مولد فراهم نیسـت ،به
ناچار براي اين منظور بايسـتي يک بوروکراسي دولتي شکل
بگيرد و از آنجا که در اين نوع بوروکراسـي معمو ًال تخصص

جايگاهـي نـدارد ،در نظـام آموزشـي سـبب غلبـه کميت بر
کيفيـت ميشـود .درواقـع ،در ایـن حالت ،نيروي انسـاني به

جاي آنکه بکوشـد تا دسـت بـه نوآوري بزند ،سـعي ميکند
تـا صرف ًا با کسـب مـدارک علمي باالتر ،بـه نوعي در چرخه
رانـت دولتـي وارد شـود؛ زيـرا همه چيز در نهـاد دولت جمع

شـده و در نهايـت ،هـم همه چيز بدان بر ميگـردد .هر چند

پيشـرفتهاي علمي کشـور در سـال هاي اخير اين مورد را

بـه طور کامل تأييد نمي کند امـا در مجموع نميتوان منکر
اين اثر وابسـتگي به نفت در نظام آموزشـي کشـور شد.

 -8تاکتیکهـای دشـمنان در فضای مجازی را تشـریح
فرمایید؟

در مجموع دشـمن با استفاده از فضای مجازی به عنوان

ابزار عملیاتی کردن تهدیداتش در «جنگ شـناختی» کنونی
کـه یکی از محورهای جنگ هیبریدی اسـت ،میکوشـد تا
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علیـه ایدههـا ،سـاختارها ،کارگـزاران ،سیاسـتها و اقدامات

جمهوری اسلامی در ابعاد و سـطوح مختلف عمل کند؛ آنها
را نـزد مـردم بیاعتبـار و فاقد اثربخشـی معرفی کنـد .برای
این منظور نیز دشـمن از چندین تاکتیـک رایج بهره میبرد:

 -1غیرمنطقی ،غیرمنعطف و غیرعقالنی نشـان دادن یا

به تعبیر دقیقتر ،مغایر جلوه دادن اصل وجود نظام اسلامی

با منافع و معیشـت مردم ،به گونهای که امید به حل مسـائل
کشـور بـا وجـود حاکمیت نظام اسلامی را در مـردم از بین

ببرند.

 -2بیتفاوت نشـان دادن مسـئوالن به مسـائل مردم و

برجستهسـازی ،شایعهسـازی و بزرگنمایـی نقـاط ضعف در

عملکـرد مسـئوالن .در همیـن راسـتا ،تالش میشـود تا با
نسـبت دادن فساد و اختالس به مسـئوالن و طرح شایعاتی
چون فرار مسـئوالن از کشـور یا سرمایهگذاری آنها در خارج

از کشـور ،هرگونه اعتماد و امید مردم به مسـئوالن را از بین

ببرند.

 -3ناکارآمـد نشـان دادن سـاختارهای رسـمی نظـام و

همچنیـن ،ناالیق ،مفسـد و ناکارآمد نشـان دادن کارگزاران

نظا م
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 -9بهتریـن مـدل بـرای مدیریت جامع فرهنگی کشـور
چیسـت؟ و مهـم تريـن چالـش هـاي فرهنگي كشـور
كدامند؟

چالشهـای فرهنگـی متعـددی در کشـور وجـود دارد

کـه در اینجـا به برخی از مهمترین آنها اشـاره میشـود-1 :

یکسـانانگاری همـهی بخشهای جامعـه و عدموجود یک

نظـم فرهنگی فراگیر  -2مرجعیتزدایـی فرهنگی از مراجع
فرهنگسـاز سـنتی  -3رشـد ولنـگاری فرهنگی که ریشـه
در تغییرات ارزشـی و نگرشـی در بخشهایی از جامعه دارد،

 -4ضعـف در تولیـدات فرهنگـی متناسـب با شـرایط متغیر

و متحـول جامعـه -5 ،نداشـتن الگـوی مدیریـت فرهنگی
کـه پیامـد آن ،فراهم شـدن زمینه بـرای مدیریت فرهنگی

سـلیقهای و شـخصمحور اسـت .حـال بـرای حلورفـع
ایـن چالشهـا در قـدم اول باید شـناختی دقیـق از تغییرات

فرهنگـی جامعه داشـته باشـیم ،سـپس یک نقشـهی جامع

فرهنگـی بـرای مدیریت سـازوکارها و برنامههای فرهنگی،

بـا درنظرگرفتـن تفاوتهـا و تغییرات فرهنگـی ،تهیه کنیم
تا مانع بروز سـلیقههای مختلف در مدیریت فرهنگی کشـور
شـود و در گام بعدی ،باید تولیدات فرهنگی متناسب ،جذاب

و پاسـخگو به نیازهای فرهنگی جامعه داشـته باشیم .در این
صورت ،هم چالش مرجعیتسـازی فرهنگی رفع خواهد شد
و هم از شـدت تمایل به الگوهای فرهنگی معارض کاسـته
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خواهـد شـد .بایـد پذیرفت کـه در برخی حوزهها نیـز باید با
برخوردهای پلیسـی مانع از رشد ولنگاری فرهنگی شد .حال

بـه نظر میرسـد که بهترین مـدل بـرای مدیریت فرهنگی
کشـور بایـد بـا لحاظ این مـوارد مهـم طراحی و اجرا شـود.

درواقـع ،بهترین مدل مدیریت فرهنگی کشـور آن اسـت
کـه در آن بـه عناصر بومی و زیربنایی فرهنگی کشـور در

کنـار عالیق و ذائقههای مخاطبان توجه شـود ،به گونهای
کـه ایـن مدیریـت در عین آنکـه بازنمای فرهنگ اسلامی
ایرانـی باشـد ،نمایندهی عالیق مخاطبان نیز باشـد.

 -10منظـور از جنـگ نـرم دشـمن چيسـت ؟ بـا ذكـر
مصاديـق آن بیـان نماییـد.

جنـگ نـرم اگرچـه سـابقه ای طوالنـی در حـوزه عمل
دارد امـا در حـوزه ادبیـات سیاسـی اصطالحی تقریبـ ًا جدید

و معـادل جنگ(عملیـات) روانـی ،برانـدازی نـرم ،انقلاب
مخملین(رنگین) و ...اسـت .آيين رزمي ارتش آمریکا ،جنگ
نرم را استفاده دقيق و طراحيشده از تبليغات و ديگر اعمالي

میداند كه منظور اصلي آن تأثيرگذاري بر عقايد ،احساسات،

تمايلات و رفتـار دشـمن ،گـروه بيطـرف و يـا گروههاي
دوسـت اسـت ،به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف

ملي پشـتيبان باشـد .در تعریفی دیگر ،جنگ نرم را اسـتفاده

طراحيشـده از تبليغات و ابزارهـاي مربوط به آن ،براي نفوذ
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در مختصـات فكـري دشـمن با توسـل بـه شـيوههايي كه
موجب پيشـرفت مقاصد امنيت ملي مجري ميشود ،تعریف

کردهانـد .بنابراين ،جنگ نـرم را ميتوان اینگونه تعریف کرد
که اقدامـات روانـي و تبليغاتی رسـانهها كه جامعـه هدف را
بـدون درگيـري و اسـتفاده از زور بـه شكسـت وا مـيدارد.
درواقع ،با فروپاشـی شوروی سـابق در سال  ۱۹۹۱میالدی،

کارشناسـان جنـگ در آمریکا دریافتند کـه میتوان با هزینه
کمتر و بدون دخالت مسـتقیم در سـایر کشـورها به اهداف

سیاسـی ،اقتصـادی و ...دسـت یافت که در ادبیات سیاسـی

جهـان بـه جنـگ نرم شـهرت یافت .بـه بیان دیگـر ،جنگ
نرم نوعی چالش و درگیری بین کشـورها اسـت که در حوزه

سـختافزاری و تسـلیحات نظامـی قرار نمیگیـرد ،بلکه در

حـوزه محتـوا و برنامـه و نرمافزارهایـی قـرار میگیـرد کـه
عمدت ًا از جنس رسـانه اسـت .بنابراین ،هـر گونه تقابل میان
کشـورها یـا گروهها که با یکدیگر رقابت یا دشـمنی دارند و
در آن از ابزارهای رسـانهای ،ابزارهای سـایبری و نرمافزاری

یا سـختافزاری استفاده میشـود ،جنگ نرم تلقی میشود.

در فضـای جنگ نرم صحبت از موشـک و اسـلحه و تانک،
کشـتی و هواپیما نیسـت ،بلکه صحبت از ماهواره ،اینترنت،
روزنامه ،خبرگزاری ،کتاب ،فیلم ،سـینما و ...اسـت .بنابراین،

سـربازانی هـم کـه در ایـن جنـگ نـرم دخیل هسـتند و به

سـمت هم شـلیک مـی کنند دیگـر نظامیان نیسـتند ،بلکه
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روزنامهنـگاران ،اهالی سـینما ،هنرمندان و فعاالن رسـانهای

هسـتند .مهمترین محورهای عملیاتی ایـن جنگ در ارتباط
با کشـورمان عبارتاند از:

 -1تضعیف فرهنگي جامعه با تأثيرگذاري شديد بر افكار

عمومي با ابزار خبر و اطالعرساني هدفمند و كنترلشده

 -2تضعیف سياسـي به منظور ناكارآمد جلوه دادن نظام

و تخريب و سـياهنمايي اركان آن

 -3ايجاد رعب و وحشت و ناامنی روانی

 -4اختالفافكنـي در میان مـردم و برانگيختن اختالف

ميان مقامهاي نظامي و سياسـي كشور

 -5ترویـج روحيـه يـاس و نااميدي در اجتمـاع به جاي

نشـاط اجتماعي و احسـاس بالندگي از پيشـرفتهاي كشور
 -6بيتفاوت كردن نسل جوان به مسائل مهم كشور

 -7ايجـاد اختلاف در سـامانههاي كنترلـي و ارتباطـي

كشو ر

 -8تقويـت نارضايتيهـا بـا تحریـک حساسـيتهای

مذهبـي ،قومـي ،سياسـي و اجتماعـي

 -9تلاش بـراي بحرانـي و حـاد نشـان دادن اوضـاع

كشـور از راه ارائه اخبار نادرسـت و نيز تحليلهاي نادرسـت
و اغراقآميـز
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 -11راههـاي مقابلـه بـا دشـمن در زمينـه جنـگ نـرم
چيسـت؟

بـرای مقابله با جنگ نرم باید در دو حوزهی رسـانهای و

عملـی اقداماتی انجـام داد .در حوزهی رسـانهای میتوان به

این اقدامات اشـاره کرد:

 -1داشتن خالقیت و ابتکار در ارائهی اخبار و تحلیلهای

صحیح به مردم و بویژه ارائهی زودهنگام

 -2تبیین منطق اقدامات و سیاسـتهای نظام و تالش

برای پاسـخگویی به شـبهات و حل و رفع نقاط ابهام

 -3پمپاژ اخبار و رویدادهای مفید و امیدبخش در جامعه

 -4ایجـاد اطمینـان در مـردم که شـرایط کشـور عادی

بـوده و براحتـی امـکان عبور از شـرایط کنونی وجـود دارد

 -5پرهیـز از پرداختـن بـه مـوارد و مطالـب اختالفی و

حساسـیتبرانگیز ماننـد مسـائل قومـی و مذهبی

 -6مطالبهگـری از مسـئوالن بـا بیـان مسـائل روزمره

زندگـی مردم

در حـوزهی عملـی نیـز تلاش بـرای حـل مسـائل و

آسـیبهایی کـه در جامعـه وجـود دارد و میتوانـد مـورد
سوءاسـتفادهی تبلیغاتی دشمن قرار بگیرد ،ارتقای کارآمدی،

جوانگرایی در نظام اداری کشـور ،حضور مسئوالن در میان

مـردم و مـواردی از ایـن قبیـل کـه میتوانـد خنثیکنندهی
تبلیغـات سـوء دشـمنان باشـد ،ازجملـه اقداماتی اسـت که
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میبایسـتی موردتوجـه قـرار گیرد.
 -12نقـش شـبکه هـای اجتماعی در جنـگ اقتصادی را
تحلیل نمایید؟

باتوجـه بـه ماهیـت و کارکـرد شـبکههای اجتماعـی،

بازیگـری و بنابراین ،تأثیرگذاری آنهـا در جنگ اقتصادی به

طـور عمده معطوف به حوزهی روانی اسـت؛ بـه این ترتیب

که با فضاسـازی روانی میتوانند در تشـدید یا کنترل شرایط
بازار و التهابات آن مؤثر باشند .بنابراین ،شبکههای اجتماعی

را میتوان بازیگری غیربازاری دانسـت که در تعیین شـرایط
بازار نقش اساسـی دارد؛ یعنـی اگرچه در واقعیت و صحنهی

عملیـات اقتصـادی در بـازار حضـور نـدارد و ماننـد کاال و

خدمـات قابلانتقـال و معاملـه نیسـت ،اما با تأثیرگـذاری بر
ذهـن بازیگـران واقعی بازار و ایجاد ترس یا اطمینان در آنها،

بدونشـک بـر کیفیت معامالت بـازاری تأثیر مثبت یا منفی
میگذارنـد .بنابرایـن ،در اصل تأثیر آنها بـر جنگ اقتصادی

شـکی نیسـت ،اما مسـأله این اسـت که تحت چه شرایطی،

پیامدهای مثبت یا منفی آنها بروز میکند؟ مشـخص اسـت
کـه پیامدهـای مثبت و منفی این شـبکهها وابسـته به فضا

و گفتمان غالب در بسـتر آنها اسـت؛ یعنی اگر فضای غالب

در این شـبکهها در راسـتای حمایت از اقتصاد کشور و خنثی
کـردن جنـگ اقتصادی دشـمنان شـکل بگیـرد ،پیامدهای
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مثبت این شـبکهها ظاهر میشـود .برعکس ایـن نیز کام ً
ال

امکانپذیـر اسـت .درواقـع ،کیفیت پیامدهای این شـبکهها

در حوزههـای مختلـف ازجملـه در جنگ اقتصادی ،وابسـته
بـه این اسـت که چه کسـی آنهـا را مدیریت و سـازماندهی

میکنـد و بـه چه میـزان قادر اسـت در قالب ایـن مدیریت،
فضای ذهنی مخاطبان خود را شـکل دهد .عالوه بر این ،با

رونق کسـبوکارهای مجازی و حتی ابداع ارزهای مجازی،

میتواننـد بـه خـروج سـرمایه از کشـور و در نتیجـه ،ایجاد
کمبـود سـاختگی سـرمایه و ارز در بازار و بنابرایـن ،ایجاد یا

تشـدید شـرایط تورمی و التهابی در بـازار کمک کنند.

 -13نظرات مراجع تقليد و بزرگان نظام در امور سیاسـی
در كجاي سيسـتم تصميم گيري كشور قرار مي گيرد؟

بـزرگان نظـام به دو دسـته تقسـیم میشـوند؛ کسـانی

کـه دارای مسـئولیت رسـمی هسـتند و در راسـتای وظایف

قانونیشـان در سیستم تصمیمگیری کشـور تأثیر میگذارند

ماننـد مقام معظم رهبری .دسـته دیگر کسـانی هسـتند که

دارای مسـئولیت رسـمی قانونـی در قالـب قوای سـهگانه و
سـایر ارگانها نیسـتند مانند مراجع معظم تقلید .در حالی که

دسـتهی اول ،در سیسـتم تصمیمگیری نظام تأثیر مسـتقیم
دارند ،تأثیرگذاری دسـته دوم بر این سیسـتم ،به طور عمده
از طریق غیرمسـتقیم صورت میگیرد .درواقـع ،این بزرگان
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اگرچـه مسـئولیتی در حـوزهی تصمیمگیـری ندارنـد ،اما به

سـبب آنکه جـزو گروههای مرجـع و مورداحترام محسـوب

میشـوند ،در اتخـاذ سیاسـتهای مختلـف بدونشـک بـه
دیدگاههـا و نقطهنظرهـای آنهـا توجـه میشـود .هرچنـد

در حـوزهی تصمیمهـای سیاسـی حکومتـی آنها بایـد پیرو
ولیفقیه باشـند ،اما به سـبب نقش و جایگاه بیبدیلی که در
جامعه و نزد نخبگان و مسـئوالن مختلف دارند و همچنین،

دغدغههـا و دیدگاههـای کارشناسـانهای که دارند ،سیسـتم

تصمیمگیـری نظام بدونشـک به نظـرات آنها توجـه دارد.
فراتـر از ایـن ،به سـبب ماهیت فقهی نظـام قانونگذاری در
کشـور ،در اتخـاذ برخـی تصمیمها کـه نیاز به ابـداع فقهی
یـا اخـذ اجـازه از مجتهدان جامعالشـرایط میباشـد ،نظرات

ایـن بزرگـواران بـه طور مسـتقیم در سیسـتم تصمیمگیری
کشـور تأثیرگذار است .درواقع ،نظرات مراجع معظم تقلید در

دو سـطح(گونه) بر سیسـتم تصمیمگیری کشـور جای دارد؛
باتوجـه به شـأن و جایـگاه اجتماعی مراجع معظـم ،به طور

غیرمسـتقیم و به عنوان مفسران شریعت و نخبگان دستگاه

فقهی ،تأثیر مسـتقیم بر دسـتگاه تصمیمگیری نظـام دارند.
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 -14آيـا دين باعـث عقب افتادگي فرهنگـي و اقتصادي
در جامعه ايران نيسـت؟ جمله دين افيون توده هاست را
چگونـه تحليل مي كنيد؟

خیـر .اتفاقـ ًا توجـه به دیـن و رعایت دسـتورات دینی در
حوزههای مختلف حتم ًا باعث پیشـرفت میشـود .به عنوان
مثـال ،در دیـن به مواردی چـون اتقـانکاری ،تعهد کاری و

مسـئولیتپذیری ،خوشبینی به همدیگر و اعتمادسـازی در
بیـن افراد ،وفای به عهد و اسـترداد امانـات ،اصالحگرایی به

معنـای تلاش برای رفع نواقـص و بهبود کارهـا ،خودداری

از پذیـرش کار و مسـئولیت در حالی کـه توانایی و تخصص
الزم برای انجام آن را نداریم ،انضباطکاری و ...که عناصری

فرهنگی و اقتصادی هسـتند ،تأکیدهای فراوانی شـده است.

بـه عبـارت دیگـر ،پیششـرطها و عوامـل پیشـرفت در
کشـورهای پیشـرفته دنیا چیـزی غیر از این عوامل نیسـت
و اتفاق ًا در دین نیز به همهی این عوامل توجه شـده اسـت.
بـه طور دقیقتر ،هدف نهایی همهی ادیان ،تربیت انسـان و
آماده کردن وی برای نیل به سـعادت دنیوی و اخروی است

و اکنون در مباحث توسـعه ،بر «پارادایم توسـعهی انسـانی»

تأکید میشـود که شـاهبیت آن ،تربیت اسـت؛ یعنـی در این
پارادایـم نیـز گفته میشـود که در قرن  21تنها کشـورهایی

میتواننـد توسـعه یابنـد کـه شـهروندان منضبـط ،متعهـد،

سـختکوش ،مسئولیتپذیر و ...تربیت کنند .مشخص است
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که همهی این عناصر ،عناصری دینی هسـتند .حال سـؤال
اینجاسـت پس با وجود دین ،چرا بیشـتر کشورهای اسالمی

دچار عقبافتادگی هسـتند؟ مشـکل اساسی این کشورها نه
در وجـود دین ،بلکه در مواجههی دکوری آنها با دین اسـت؛
یعنـی دیـن دارند ،امـا در اقتصـاد ،فرهنگ ،سیاسـت و ...به

دسـتورات و موازین دینی توجـه چندانی نمیکنند.

در مـورد جملـهی «دیـن افیون تودههاسـت» نیـز باید

گفـت که این جملـه متعلق به کارل مارکس ،جامعهشـناس
بزرگ قرن نوزدهمی آلمان ،اسـت که باتوجه به شـرایط آن

زمـان اروپا گفته شـده اسـت .بـه طور مشـخصتر ،مارکس
اقتصـاد را زیربنـای حیات جامعه و فرهنگ ،دین ،سیاسـت،

علـم ،فلسـفه و ...را روبنـای جامعـه میدانـد و معتقد اسـت
کـه زیربنـا ،منطق خـود را بـر رو بنا تحمیـل میکند؛ یعنی

دین ،فرهنگ ،سیاسـت و ...همگی منبعث و متأثر از اقتصاد
و شـرایط اقتصادی هسـتند .درواقع ،باتوجه به شـرایط اروپا

در قـرن  19که نظام سـرمایهداری همهجـا را فراگرفته بود،
مارکـس معتقد بود کـه در این نظام ،اقتصـاد تعیینکنندهی

همـهی سـاحتهای زندگـی اسـت و دیـن ،ابداعـی اسـت
توسـط طبقهی سـرمایهدا ِر اسـتثمارگر تا تودهها با توسل به
آن ،دردهـای خود را التیام بخشـند .منظورش این اسـت که

دین را سـرمایهدارهايي میسـازند تا با اسـتفادهی ابزاری از

آن و تحمیلـش بر تودهها ،بتوانند همچنان به اسـتثمارگری
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خود بپردازند .مسـلم اسـت که این تفسیر از دین ،در راستای

فلسـفهی تاریـخ مارکـس که مبتنـی بـر مادهگرایی محض
اسـت ،قـرار دارد و تاریـخ ادیـان بـه هیچوجـه آن را تأییـد

نمیکند.

 -15آيـا ضرورت دارد تشـكل هاي مردمي بـراي مقابله
بـا توطئه هاي دشـمن در فضاي مجازي فعال شـوند؟ با
ذكر داليل

هیچ موفقیتی در کشـور بدون حضـور و حمایت مردمی

محقق نشـده اسـت .بنابرایـن ،اکنون که دشـمن به فضای
مجازی به عنوان ابزاری برای تشـدید جنگ شـناختی علیه

نظـام و مـردم و تغییر میدان ایـن جنگ از ذهن به صحنهی
واقعیـت تلاش میکنـد ،صـرف برنامهریـزی و فعالیـت

دسـتگاههای دولتی برای خنثیسـازی تکهای دشـمن در

ایـن حوزه کافـی نیسـت و بنابراین ،حضـور و فعالیت مردم
و تشـکلهای مردمی در این فضا کام ً
ال ضروری اسـت؛ به
چند دلیل؛

 -1میدان تهاجم در این عرصه بسـیار وسـیع اسـت؛ از

اقتصـاد و سیاسـت گرفته تـا فرهنگ و تاریخ کشـورمان در
ایـن عرصـه موردتهاجـم دشـمن و بدنهی رسـانهای داخلی
آن است.

 -2اثربخشی فعالیتهای خودجوش مردمی که مصداق

102

آتش به اختیار اسـت ،همواره بیشـتر از فعالیتهای رسـمی

دسـتگاههای دولتی و حاکمیتی است.

 -3به طور طبیعی ،دسـتگاههای حاکمیتی برای فعالیت

در این عرصه با برخی محدودیتها و محذوریتهایی مواجه

هسـتند که مردم و تشـکلهای مردمی این محدودیتها را
ندارند.

 -4قشر خاکستری جامعه ،اقبال بیشتری به تشکلهای

مردمی دارد تا دستگاههای دولتی

 -16نقـش مـواد مخدر  ،مشـروبات الكلـي و ...براي به
انحراف كشـيدن جوانان را تبيين نماييد؟ آيا دليلي هست
كه اين برنامه ها مربوط به دشـمن اسـت؟

مـوارد مذکـور در سـؤال ،جزو ابـزار و آالت انحرافسـاز

هسـتند و میـان اسـتفاده از ایـن ابزارهـا بـا ایجـاد انحراف
فکـری ،اخالقی ،معنوی و حتی سیاسـی در جوانان رابطهی

مسـتقیمی وجـود دارد؛ یعنـی به میزانـی که ایـن ابزارها در

دسـترس باشـند و مورداسـتفاده قرار گیرند ،امکان بیشتری
بـرای انحـراف وجـود دارد .قابلذکـر اسـت که ایـن ابزارها
عمدتـ ًا بـا تغییراتی کـه در ذائقـهی افراد ،نگـرش و گرایش
آنهـا ایجـاد میکننـد ،ابزارهایـی بـرای انحـراف محسـوب

میشـوند .پیامد مهم و مسـتقیم این امر ،حساسـیتزدایی و
رشـد بیتفاوتی در افراد اسـت .در مورد بخش دوم سؤال نیز
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بایـد گفـت که در ترویـج این آالت ،هم عوامـل ،ضعفها و

آسـیبهای داخلـی نقش دارند و هـم برنامهها و توطئههای
دشـمنان .واقعیت آن اسـت که در سـالهای اخیر ،دشـمن

تالشهـای عدیدهای بـرای وارد کردن ایـن آالت به حریم
اجتماعی کشـور و در درون خانوادهها انجام داده است ،اما به

طور عمده تیرهای سهمگین دشمن در جاهایی اثرگذار بوده

که دارای زمینههای مسـاعد بوده اسـت .از جمله این زمینه

هـای مسـاعد داخلی میتوان بـه ضعف اعتقـادی ،ناآگاهی
از تبعـات و پیامدهـای مضر اسـتعمال این مـواد ،لذتجویی
افراطـی نزد برخـی افراد و ...اشـاره کرد.

 -17آيا اين جمله صحيح اسـت کـه جوانان امروز عموما
دين گريز و بـا ارزش هاي نظام بيگانه اند؟

در این زمینه باید توجه داشت که ریزشها و رویشهایی

داشـتهایم؛ یعنی در عیـن اینکه در برخـی حوزهها پسرفت
داشـته و دچار ضعف هسـتیم ،امـا در حوزههای دیگری هم

پیشـرفتها و پویاییهـای قابلتوجهی داشـتهایم .به عنوان
مثـال در حالـی که شـاهد افزایـش اعتیاد یـا بدحجابی و در

مـواردی دینگریـزی یـا عدمپایبنـدی بـه احـکام شـرعی
هسـتیم ،امـا در عین حـال ،شـاهد رونق مراسـمات مهمی

چـون راهپیمایـی اربعیـن با حضـو میلیونـی مـردم و بویژه
جوانـان ،مراسـم اعتکاف ،احیا و ...هسـتیم یا اینکه درسـت
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در شـرایطی کـه از بیتوجهی جوانان بـه ارزشهای انقالب

سـخن گفتـه میشـود ،میبینیـم کـه جوانـان داوطلـب
زیـادی بـرای اعـزام بـه سـوریه و دفـاع از حریـم اهل بیت

اعلام آمادگـی میکننـد .درواقع ،در وضعیت کنونی کشـور

بـا افزایـش آسـیبهای اجتماعـی مواجـه هسـتیم و اگرچه
افزایـش این آسـیبها نامطلوب و ناگوار اسـت ،اما پدیدهای
اسـت که ذاتی جوامع در حال توسـعه و حتی پیشرفته است؛

یعنی وجود این آسـیبها پدیدهای اسـت که در سیر طبیعی
تحـوالت هـر جامعـهای رخ میدهد .بـا این وجـود ،نباید به
آسـیبهای اجتماعی در کشـور بیتوجهی صـورت گیرد .در
ایـن میـان ،بـه نظر میرسـد آنچـه که بیـش از هـر عامل
دیگـری در دینگریـزی یا اشـتیاق بـه دین در بیـن جوانان

تأثیرگذار اسـت ،کیفیت عمل متولیان امور دینی در جامعه و
عدمفاصلـه میان حـرف و عمل آنها میباشـد.

 -18خانواده ها در هدايت فرزندان به عنوان سـازندگان
آينده كشـور چه نقشـي دارند؟ (با ذكر مصداق)

همـهی عواملـی کـه در جامعهپذیری افراد نقـش دارند،

اعـم از خانـواده ،مدرسـه ،تلویزیـون ،شـبکههای مجازی و

رسـانهها ،گروههـای همسـاالن و ،...در تربیـت و هدایـت
فرزندان نقش دارند .در این میان ،نقش خانواده به دلیل آنکه

اولین منزلگاهی اسـت که افراد به آن وارد میشـوند ،بسـیار
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حائزاهمیت و تعیینکننده است .درواقع ،در کارکردهای نهاد
خانواده ،نکات مختلفی چـون کارکرد تولید ،آموزش حرفه و
فن ،تعلیم و تربیت و … ذکر شده است .بنابراین ،مشخص
است که خانواده و کیفیت روابط و تربیتی که افراد در فضای

خانواده کسب میکنند ،تأثیر تعیینکننده بر آیندهی فرزندان
آنهـا دارد .به عنوان مثال ،گفته میشـود کـه تجربیات اولیه
افـراد در مشـارکت در تصمیمگیـری خانـواده ،میتواند فهم
کـودک را در مـورد صالحیـت اجتماعی  -سیاسـی افزایش

دهـد و موجـب مهارت وی در امور اجتماعی سیاسـی شـود.

این مشـارکتها و کسـب مهارتها ،زمینه شرکت فعال فرد

بـه هنگام بزرگسـالی در نظـام اجتماعی خواهد شـد .در این

زمینـه« ،بری استیسـری» ازجمله صاحبنظرانی اسـت که
اعتقـاد دارنـد در خانـوادهای کـه درباره مسـائل آزادانه بحث

میکننـد ،نوعـی جامعهپذیری سیاسـی شـکل میگیرد که
کودکان را به فراگیری شایسـتگی سیاسی و تعهدات مربوط

بـه آن توانا میسـازد .به طور خالصه بایـد گفت تأثیری که
نهـاد خانواده در تربیت فرزندان و پرورش فضایل اخالقی در

آنها مانند شـجاعت ،آزاد مرد بودن ،اسـتقالل ،تعهد و ...دارد،

بـر نـوع نگاه و جهتگیـری فرزندان در قبـال جامعه و نظام
سیاسـی و همچنین کیفیت مشـارکت و رفتار سیاسـی آنها
در آینـده تأثیـر تعیینکننده دارد .بنابراین ،بیسـبب نیسـت
کـه متفکرانـی مانند ارسـطو ،دولـت را تکامل نهـاد خانواده
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دانسـتهاند؛ یعنـی میتـوان گفت کـه خانواده خـود میتواند
دورنما و ماکتی از دولت و سیاسـت باشـد و یا حداقل اینکه

وضعیـت خانوادههـا در امـروز میتوانـد تعیینکننده کیفیت
سیاسـت در فرداها باشد.

 -19چـرا فضای مجازی به این میزان در فضای کشـور،
بویژه در حوزه ی سیاسـی ،تأثیرگذار شده است؟

دالیـل ایـن امـر بـه طـور عمـده ریشـه در سـه عامل

اساسـی دارد؛ گسـترش فعالیـت این شـبکهها در کشـور به

دلیـل جذابیتهـا و امکاناتـی کـه دارنـد ،تغییراتـی کـه در
فضـای اجتماعی صورت گرفته و توجهی که دشـمنان نظام
بـه فضـای مجـازی دارنـد .متأثر از این سـه عامـل ،فضای

سیاسـی اجتماعی کشـور ،شاهد شـکلگیری نوعی جنبش
اجتماعـی جدید اسـت کـه در بسـتر فضای مجازی شـکل

گرفتـه؛ ماهیـت ،رهبـری و اهـداف سـیال دارد و مقاومـت

در برابـر تصمیمهـا و برنامههـای نظـام را مهمتریـن ابـزار

هویتیابـی خویـش میداند .هرچند ظهـور این جنبشهای
رسـانهپایه که از آنها به «جنبشهای اجتماعی نوین» تعبیر
میشـود ،پدیدهای عام و جهانی است که محصول گسترش
رسـانههای ارتباطی و بویژه فضای مجازی در عصر موسـوم
به جهانی شـدن اسـت ،امـا نکتهی مهم در ارتبـاط با آن در

کشـور ما این اسـت کـه به سـبب بیضابطه بـودن فعالیت
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در این شـبکهها و دشـوار بودن نظارت بر آنها از یکسـو ،و
ضعف سـواد رسانهای در کشور از سوی دیگر ،او ًال به ابزاری

برای ارتباطگیری و انسـجام مخالفان و ضدانقالب در کشور
تبدیـل شـده و ثانیـ ًا به ابـزار مهمی بـرای ترویج شـایعات،
نفرتافکنـی ،اعتمادزدایـی از نظام و جامعه و ...تبدیل شـده

اسـت .پیامدهای این قضیه وقتی بیشـتر درک میشـود که

توجه داشـته باشـیم که دشـمنان نظام نیز به نفوذ در بسـتر
ایـن فضا به عنوان عاملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی

تأکیـد دارند و در راسـتای آن ،هزینههـای گزافی هم متقبل

شـدهاند .به عبارت دیگر ،به سـبب ماهیت سیال شبکههای

اجتماعـی مجـازی ،بسـیاری از فعالیتهایـی کـه در فضای
رسـمی سـابق محلـی از اعـراب نداشـت ،اکنون بـه راحتی
ِ

و بـدون هیـچ مانعی در بسـتر این شـبکهها طرح میشـود.

درواقـع ،به سـبب امکانات و جذابیتهایی که این شـبکهها

دارند ،مرجعیت رسـانههای رسـمی و سـنتی خدشـهدار شده
و بنابرایـن ،این شـبکهها به بازیگری مهم در کشـور تبدیل

شد هاند.
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 -20آیا فضای مجازی می تواند بسـتر براندازی سیاسی
شـود؟ به عبارتی ،با وجود گسـترش فعالیت شبکه های
اجتماعـی مجـازی ،آینـدهی تحـوالت سیاسـی کشـور
چگونه رقم خواهـد خورد؟

در نـگاه اول ،فضـای مجازی توانایی زمینهسـازی برای

برانـدازی سیاسـی در ایـران رانـدارد؛ زیـرا زمینههای عینی

برای براندازی مهیا نیسـت؛ اگرچه نارضایتیهایی در سـطح
کشـور وجـود دارد ،اما امید به اصالح وضـع موجود در میان
مـردم وجـود دارد و بنابرایـن ،این نارضایتی هنـوز نمیتواند

زمینهسـاز حرکتهـای اعتراضـی مـورد نظردشـمن باشـد.
ضمـن اینکـه در وقایعی مانند وقایع دی مـاه  ،96جرقههای

الزم برای شـروع یک حرکت براندازانه در کشور فراهم شد،
امـا بـا همراهـی و اقبال مردمی مواجه نشـد .درواقـع ،وقایع

دی ماه  96نشـان داد که پتانسـیل برانـدازی در ایران پائین

اسـت و عمـدهی نگاهها معطـوف به اصلاح و بهبود وضع

موجود است.

با این حال ،دربارهی نقش شـبکههای اجتماعی مجازی
بـرای برانـدازی باید گفت که او ًال نقشآفرینی آنها بسـتگی

بـه وجـود زمینههـای مسـاعد در صحنههای واقعـی دارد و

اینگونه نیسـت که به طـور ذاتی این شـبکهها بتوانند امواج
براندازانـه خلق کنند و ثانی ًا ممکن اسـت پتانسـیل براندازی

در صحنهی واقعیت وجود داشـته باشد ،اما گفتمان و فضای
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غالب در شـبکههای اجتماعی در اختیار براندازان نباشـد که

در ایـن صـورت ،این شـبکهها نمیتواننـد بازیگـری برانداز

باشـند .بنابراین ،نقشآفرینی سیاسـی شـبکههای اجتماعی
وابسـته به دو عامل میباشـد؛ شـرایط مسـاعد واقعی برای
براندازی و هژمونی گفتمان براندازی در بسـتر این شبکهها.

در ایـن صـورت ،شـبکههای مذکور بـه بازیگرانی شـتابزا
تبدیل میشـوند کـه میتوانند ابزاری کارآمـد برای عملیات
روانـی ،جهـت تضعیـف و به حاشـیه راندن موافقـان نظام و
روحیه دادن به مخالفان باشـند و بنابراین ،سـرعت براندازی

را بـاال بـرده و هزینههـای گزافی به کشـور تحمیل کنند.
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منطقهاي
بينالمللئ
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 )2منطقهاي و بين المللي:
 -1نفـوذ منطقـهای چـه دسـتاوردهایی بـرای جمهوری
اسلامی ایـران دارد؟

 -1مهمترین دسـتاورد سیاسـی نفوذ ایران در منطقه ،صدور

مؤلفههای انقالب اسلامی و پذیرش آن توسط دولتهای غرب

آسـیا میباشـد .نفوذ گفتمـان ایران در منطقه منجـر به همراهی

برخـی از دولتهـا و جنبشهای اسلامی منطقه با سیاسـتهای
جمهوری اسلامی شده است .درواقع ،برخالف غرب که نفوذش

در منطقـه محـدود به دولتهای عربی میباشـد؛ نفـوذ ایران به

واسـطه گفتمانی اسـت که تلفیقی از کارکردهای مردمسـاالری
و ارزشهای اسلامی را به همراه داشـته اسـت .این نفوذ دارای

دو بُعـد میباشـد :اولیـن بُعـد آن ریشـه در جنبشهای اسلامی
منطقـه دارد .جنبشهـای اسلامی منطقـه جمهوری اسلامی
ایـران را الگـوی مبارزات خود قـرار دادهاند؛ زیـرا اکثر دولتهای

منطقه دارای گفتمان اسـتبدادی و قائل به حفظ وضعیت موجود
میباشـند و از این جهت نمیتوانند الگوی مناسبی برای مبارزات

انقالبـی باشـند .وجـه مشـخصه جنبشهـای اسلامی منطقه،
اسلام سیاسـی و تأکیـد بـر نقـش مـردم در حکومت اسـت که

این دو ویژگی به شـکل عملی در جمهوری اسلامی تبلور یافته
اسـت .بعد دوم ریشـه در دولتهای منطقـه دارد؛ این دولتها یا
به واسـطه مبارزه با رژیم صهیونیسـتی به ایران نزدیک شـدهاند(

مانند سـوریه و لبنان) و یا به واسـطه لشکرکشی غرب به منطقه
و روی کار آمـدن دولتهـای جدید(مانند عراق و افغانسـتان).

 -2حفـظ انقلاب :نفـوذ گفتمـان ایـران در منطقـه منجـر
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بـه همراهـی برخـی از دولتهـا و جنبشهـای اسلامی منطقه
بـا جمهـوری اسلامی شـده اسـت .این مسـئله در قالـب جبهه
مقاومت اسلامی قابل مشـاهده اسـت .گسـترش حـوزه فعالیت

جبهـه مقاومـت میتوانـد اقدام دولتهـای غربی را بـرای انجام
اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی با دشواریهایی همراه

سـازد؛ زیـرا غـرب دیگـر نمیتوانـد از طریق دولتهـای منطقه
اقدامـات سیاسـی ،اقتصادی و یـا حتی نظامی علیه ایـران انجام

دهـد .ضمن اینکه این امر منجر به تثبیت قدرت منطقهای ایران
شـده است.

 -3گسـترش مرزهـای امنیتی :جمهوری اسلامی با نفوذ و

حضـور در منطقـه درصـدد اسـت تا خطـرات امنیتی بالقـوه را از
مرزهـای جغرافیـای خـود دور نگـه دارد و با وسـعت دادن دامنه

درگیری در کشورهای منطقه ،از برخورد مستقیم با آمریکا پرهیز
کنـد .جمهـوری اسلامی تا زمانی کـه بتواند مرز درگیـری را در

ش دهد و از نزدیکشـدن
عراق ،لبنان و فلسـطین اشـغالی پوشـ 

آمریـکا به مرزهـای جغرافیایی خود جلوگیری نمایـد ،میتواند تا
حـدودی امنیـت نسـبی را در مرزهـای خـود در کوتاهترین مدت
ایجاد کند.

 -4ایجـاد چالـش برای اسـتکبار و دولتهای دستنشـانده

منطقه :جمهوری اسالمی ایران با تقویت حس مقاومت و بیداری

در مردم منطقه ،سـبب شـده سـلطه حکومتهای امپریالیستی و
نیـز دموکراسـیهای دروغیـن و دولتهای دستنشـانده آنها در
منطقه به چالش کشـیده شـود .به همین دلیل است که آمریکا و

متحدانش چون انگلیس بهسـختی قادر هسـتند که با جمهوری
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اسلامی ایران کنار بیایند.

 -5معرفـی ایران بـه عنوان نماد اسـتقالل و مقاومت :ایران

در سـالهای اخیر تالش داشـته تا از جمهوری اسالمی یک نماد

موفـق مقاومت و اسـتقالل بسـازد و بدین طریق پتانسـیلهای
اسـتقاللطلبی را در منطقـه تقویـت کنـد کـه ایـن سیاسـت

در تحکیـم پایههـای قـدرت نـرم ایران بسـیار مؤثر بوده اسـت.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران توانسـته است با استقاللطلبی

و مقاومـت در برابـر مداخلات قدرتهای غربـی و در عین حال

رشـد اقتصـادی و فنـی (بـا وجـود محدودیتهـای بینالمللی)،
توجـه و حمایت بسـیاری از ناظـران را به خود ،به مثابهی یکی از

نمونههای موفق بهرهگیری از قدرت نرم در تعامل با کشـورهای
منطقـهی غرب آسـيا ،جلب نماید.

هویتیابـی شـیعیان ،تقویـت زمینههـای الزم برای شـکل

دادن بـه نظم امنیتـی مطلوب خود در منطقه ،سـقوط محبوبیت
آمریکا در منطقه ،ناامید شـدن طرفداران سابق آمریکا ،جدا شدن

ملتهـای عـرب از روشـنفکرنماهای غربپرسـت و ...از دیگـر

دسـتاوردهای نفوذ منطقهای ایران اسـت.

 -2راهبردها و اهداف کلی ایران در منطقه کدامند؟

 -1مقابله با حضور و نفوذ طرفهای غیرمنطقهای در منطقه

و تالش برای ایجاد سیسـتم امنیت دسـتهجمعی و مشـارکتی در
منطقه با حضور و مشـارکت همهی کشورهای منطقه

 -2حمایت از جنبشهای اسلامی و آزادیبخش در منطقه

در عین پرهیز از دخالت در امور داخلی کشـورهای منطقه
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 -3اسـتفاده از ظرفیتهای منطقهای به منظور خنثیسـازی

فشـارهای بینالمللی و جلوگیری از انزوای بینالمللی

 -4تأکیـد بـر کنتـرل تسـلیحات و خلـع سلاح در حوزهی

سلاحهای غیرمتعـارف و کشـتار جمعی که این هـدف بیش از

هـر کشـوری ،متوجه رژیم صهیونیسـتی اسـت.

 -3جمهوری اسلامی چگونه میتوانـد از نفوذ منطقه ای
برای تقویت اقتصاد خـود بهره ببرد؟

شـاهبیت چگونگی اسـتفاده از نفـوذ منطقهای بـرای تقویت

اقتصـاد کشـور به کارویـژهی تبدیلی سیاسـت خارجی جمهوری
اسلامی برمیگـردد؛ بدین معنا که سیاسـت خارجـی جمهوری
اسلامی باید بتواند ترجمان نفوذ سیاسـی ،ایدئولوژیک و امنیتی

جمهـوری اسلامی به منافع مـادی و اقتصادی باشـد .به عبارت

دیگـر ،سیاسـت خارجی بایـد بتواند از نفوذ و قـدرت تعیینکننده

جمهوری اسلامی در معادالت منطقـهای برای تقویت ارتباطات

اقتصـادی با کشـورهای منطقه ،به منظور تقویـت اقتصاد داخلی

بهرهگیـری کنـد .در این راسـتا باید میان نهادهـای بوروکراتیک
فعـال در تنظیـم و اجـرای سیاسـت خارجی؛ شـامل سیاسـی -

دیپلماتیـک ،اقتصـادی  -تجاری و نظامـی – امنیتی اجماعنظر،
همنوایـی و هماهنگی وجود داشـته باشـد .به عنوان مثـال ،باید
تالش شـود تا اکنون که بحران سـوریه در مرحلهی خاتمه قرار

دارد و دیر یا زود بازسـازی این کشـور شـروع میشود ،شرکتها
و بخش خصوصی کشـورمان سـهم عمدهای در بازسازی سوریه

کسـب کننـد یا در حـوزهای مانند عراق ،پتانسـیلها بـازار عراق
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کشـف شود و سـپس با دولت این کشور برای سهولت تجارت با

ایران با شـیوههایی مانند تخفیف هزینههای گمرکی و تعرفهای
بـرای صـادرات کاالهـای ایرانی بـه عراق رایزنی جـدی صورت

گیـرد .علاوه بر ایـن ،از بخش خصوصی این کشـورها میتوان
در دور زدن تحریمها و تأمین نیازهای ارزی کشـور بهره گرفت.
 -4چرا ایران به برخی از کشـورهای عربی کمک میکند
و آيـا در ايـن وضعيـت اقتصـادي بايد از جبهـه مقاومت
حمايت كرد؟

ایـران فقط بـه بازیگـران فعـال در محور مقاومت اسلامی

کمـک میکنـد و البتـه هزینـهای کـه ایـران بابت ایـن حمایت

انجـام میدهد ،هم در مقابل دسـتاوردهای بیشـماری که برای
کشـورمان به ارمغان آورده ناچیز است و هم در مقابل هزینههای

گزافـی که رقبای منطقهای و دشـمنان بینالمللی کشـورمان در
منطقه علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت صرف میکنند،
رقمی ناچیز است .به عنوان مثال ،آمریکا از زمان حملهی نظامی
به افغانستان و سپس عراق تاکنون بالغ بر هفت تریلیون دالر در

منطقه هزینه کرده اسـت که در مقابـل هزینههای محدو ِد ایران
از آن زمـان تاکنـون ،رقمـی به شـدت گزاف اسـت و جالب آنکه

آمریـکا در قبـال این هزینهی کمرشـکن ،دسـتاورد چندانی هم
نداشـته اسـت .به هر حـال ،دربارهی حمایتهای ایـران از محور

مقاومـت و نسـبت این حمایت بـا منافع مردم بایـد به چند نکته

توجه داشت:

 -1حضـور و نفـوذ منطقـهای ایـران یکـی از ظرفیتهـای
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راهبردی کشـورمان اسـت که هم عامل قدرتی برای کشـورمان

در سـطح نظام بینالملل اسـت و هم عاملی برای تقویت امنیت
و موجودیـت کشـورمان .از اینرو ،به سـبب نقش مهمی که این
نفـوذ برای ایران دارد ،تداوم حمایتها از محور مقاومت همچنان

بایـد ادامه داشـته باشـد .به عبـارت دیگر ،منافع کشـورمان فقط
منافـع اقتصـادی و مـادی روزمره نیسـت .واقعیت آن اسـت که

یکـی از مهمتریـن منافع کشـورمان« ،امنیـت پایـدار و باثبات»

اسـت که چنانچه کوچکترین خدشـهای به آن وارد شـود ،تأمین
سـایر منافع و مطلوبیتهای ما با چالش اساسـی روبرو میشـود.

حال اگر جمهوری اسلامی با حضور خود در کشـورهای منطقه

ماننـد عراق ،سـوریه ،لبنان و ...توانسـته اسـت بخشـی از امنیت

خـود را بـه نحو احسـن تأمین کند ،این حضـور و هزینههایی که
به سـبب آن صرف میشـود ،نه تنها هیچ منافاتی با منافع مردم
نـدارد ،بلکـه دقیق ًا در راسـتای منافع ملی قابل تعریف اسـت.
 -2اگرچـه در رسـیدگی به امـورات روزمره مـردم ،ضعفها

و نقصهایـی وجـود دارد ،امـا راهحـل آن ،زیرسـؤال بـردن نفوذ

منطقـهای کشـورمان ،کـه عامـل قدرتـی بـرای مـا محسـوب
میشـود ،نیسـت .به تعبیر دیگر ،اگرچه رسـیدگی به امور مردم،
امری اساسـی و مهم اسـت ،اما حضـور و نقشآفرینی در منطقه

نیـز امر مهمی محسـوب میشـود و هرگز به بهانه رسـیدگی به

یـک امـر مهـم ،نمیتوان نسـبت به امـر مهم دیگـری بیتوجه
بـود .درواقـع ،راهحـل توجه بیشـتر به مشـکالت روزمـره مردم،
تقویت عزم و اراده مسـئوالن و مردم اسـت و نه زیرسـؤال بردن

و حملهور شـدن به نفوذ منطقهای کشـورمان؛ زیرا اهمیت دومی

117

از اولی اگرچه ممکن اسـت بیشـتر نباشـد ،اما کمتر هم نیسـت.
 -5آیا روسـیه با توجه به برخی عملکردهای گذشـتهاش
و منافعـي كـه در منطقـه غـرب آسـيا دارد ،بـراي ايران
شـريكي قابل اعتماد اسـت؟

در سیاسـت و روابـط خارجـی ،نمیتـوان بـه طـور مطلق به

هیچ کشـوری اعتماد کرد؛ زیرا برای عمدهی کشـورها ،آنچه که

بیش از هر چیزی تعیینکنندهی رفتار آنها میباشـد ،منافعشـان

میباشـد .به عبارت دیگر ،همهی کشـورها در سیاسـت خارجی

بر مبنای محاسـبهی سـود و زیـان رفتار میکنند و تـا زمانی که
منافـع آنهـا از ق َِب ِل این روابط حفظ شـود ،میتوان به حفظ روابط
آنهـا با کشـورهای دیگـر امیدوار بـود .بنابراین ،هنر کشـورها در

حوزهی سیاسـت و روابط خارجی آن اسـت تا با کاستن از عوامل

و متغیرهـای منازعاتـی و تأکیـد بر منافع مشـترک ،بـه ارتباط با
سـایر کشـورها روی بیاورند .حال در مورد روابط روسـیه با ایران،

باتوجـه بـه این قاعدهی کلی از یکسـو و سـابقهی بدی که این
کشـور در تاریخ معاصر کشـورمان در پایمال کـردن حقوق مردم

کشـورمان دارد ،از سـوی دیگـر ،نمیتوان به طـور مطلق به این

کشـور اعتمـاد کـرد .امـا در عین توجه بـه ایـن دو نکتهی مهم
باید توجه داشـت که «سیاست هنر اسـتفاده از شرایط و امکانات

موجـود» اسـت و در تنظیـم روابط خـود با کشـورهای مختلف،

ضمـن توجـه بـه پیشـینهی روابط بـا آن کشـور ،باید کوشـید تا
هنرمندانه از امکانات موجود برای بهبود روابط با آن کشـور بهره
بـرد .به طور دقیقتر دربارهی روابط کشـورمان با روسـیه باید به
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چند نکته توجه داشـت؛

 -1روابـط کنونـی جمهـوری اسلامی ایـران و روسـیه بـه

هیچوجه مانند روابط اسـتعماری گذشـته نیسـت؛ زیرا در جریان
جنگهای اول و دوم ایران و روس در عهد قاجار ما در رویارویی

نظامـی با او شکسـت خـورده بودیم و مجبور به پذیرش شـرایط
روسهـا بودیـم .از ایـن جهـت بـود کـه شـرایطی بر کشـور ما

تحمیـل شـد .اما در شـرایط کنونی نه تنها مـا متحمل هیچگونه
تحمیلی از جانب روسها نشـدهایم ،بلکه اساس ًا با مشاوره ،نظر و
انگیزهآفرینی جمهوری اسلامی ،در جریان سـفر سردار سلیمانی

به مسـکو ،و بعد از اینکه خطر جریانهای تکفیری در منطقه به

روسها گوشـزد شد ،روسها وارد معرکه نظامی در سوریه شدند.
 -2عمدهتریـن حـوزهای که اکنون با روسـیه ارتبـاط داریم،

صحنـهی تحـوالت سـوریه اسـت ،امـا در خصوص ایـن پرونده

باید گفت که آنچه روسـیه در سـوریه انجـام میدهد ،در تکمیل
عملیـات نیروهـای مقاومـت در سـوریه اسـت و نحـوه عملیات
روسها در سـوریه به گونهای اسـت که مشـخصات محلهایی
کـه باید بمباران شـود از سـوی نیروهای مقاومـت که در صحنه

عملیـات حضـور دارند به آنها داده میشـود .ضمن اینکه روسها
متعهـد شـدهاند که هیـچ عملیاتی را بـدون اطلاع و هماهنگی
ایـران در سـوریه انجام ندهنـد .درواقع ،نیروی هوایی روسـیه در

سـوریه در نقش نیـروی هوایی مقاومت عمل میکنـد .بنابراین،

مقایسـه وضعیـت کنونـی تعامالت ایران و روسـیه با گذشـته در

حکـم قیاس مـع الفارق اسـت .عالوه بـر این ،براسـاس مباحث

روابـط بینالملل گفته میشـود که توانایی ائتالفسـازی یکی از
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نشـانههای قدرتمندی بازیگران اسـت و اینکه جمهوری اسالمی
ایران توانسـته اسـت از توانمندیهای نظامی و سیاسی روسیه به
نفع محور مقاومت اسـتفاده کند ،نشانه بارزی از قدرت جمهوری

اسلامی اسـت .هرچند روسـیه نیز در این میان منافعی دارد.

 -3منافع روسـیه در سـوریه از جنس منافع امنیتی و مرتبط

با حفظ موجودیت این کشـور اسـت و بنابراین ،امکان اینکه این

کشـور بخواهد در سـوریه به شـرکای خـود خیانت کنـد ،امنیت
خـود را در معـرض تهدید قرار میدهد که انجـام اینگونه اقدامی

از سـوی روسـیه در شـرایط کنونی بعید اسـت .ضمن اینکه باید
توجه داشـت که بازیگری که در سوریه دستبرتر دارد ،جمهوری

اسلامی اسـت و اگـر قـرار باشـد روسـیه اقدامـی علیـه منافـع
کشـورمان در سـوریه داشـته باشـد ،قطع ًا با مخالفت کشـورمان

مواجه خواهد شـد.

 -4در حوزههـای دیگر مانند رفع تحریم و موارد مشـابه ،نیز

تنهـا در صورتی میتوان به روسـیه اعتماد کرد که این کشـور با
غرب تضاد منافع داشـته باشـد و چنانچه در حوزهای این کشـور

بخواهـد بیـن ایران و آمریکا یکی را انتخاب کند که در آن حوزه،
روسـیه با غرب تضاد نداشـته باشد ،این کشـور به راحتی به زد و

بنـد با آمریکاییها روی میآورد و بنابراین ،قابلاعتماد نیسـت.

 -6مواضـع اروپایـی ها پیرامـون برنامه موشـکی ایران
چیسـت؟ در صورت همراهي با آمريـكا  ،مواضع برجامي
ما چـه جايگاهي پيـدا مي كند؟

موضـع اروپاییهـا در خصـوص برنامه موشـکی ایـران با
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آمریـکا مشـابهت زیـادی دارد؛ بدین معنا که آنهـا نیز خواهان
کشـاندن ایران به مذاکره دربارهی توان موشـکی آن هستند و
بـه تعبیـری ،خواهان تسـری و تعمیم مدل برجـام به حوزهی
موشـکی ایران هسـتند .تنها تفاوت میان اروپا و آمریکا در این
حـوزه ،بـه کیفیـت و چگونگـی آن برمیگردد؛ بـه این ترتیب
کـه بهرغم اجرای برجام از سـوی ایـران و ایجاد محدودیت بر
سـر راه توسـعهی فناوری هستهای توسـط ایران ،آمریکا آن را
ناکافـي دانسـته و در ذیل برجـام ،خواهان مذاکره بـا ایران در
خصـوص توان موشـکی بود ،اما کشـورهای اروپایـی برجام را
توافقی خوب میدانند که توانسـته توسـع هِی فناوری هستهای
ایـران را محـدود کنـد و بنابرایـن ،برجام را در تحقـق اهدافی
کـه بـرای آن در نظـر گرفتـه بودند ،موفـق و کافـی میدانند.
از ایـنرو ،معتقدنـد که موضوع توان موشـکی ایـران را باید از
موضوع هسـتهای این کشـور تفکیک کرد و به طور مسـتقل
دربارهی توان موشـکی بـا ایران مذاکره کـرد .درواقع ،هدف و
راهبـرد اروپـا و آمریـکا دربارهی توان موشـکی ایران یکسـان
اسـت .حال در خصوص تکرار ادعاهـای اروپاییها در این باره
بایـد گفـت که پـس از خـروج آمریـکا از برجـام ،اروپاییها به
میزان زیادی از طرح ادعاهای خود درباره توان موشـکی ایران
دسـت برداشتند و چنانچه آنها بخواهند در این زمینه ادعاهایی
داشـته باشـند یا اجـرای برجـام را منوط به مذاکرات موشـکی
کننـد ،قطعـ ًا ایران در تعهـدات برجامـیاش تجدیدنظر خواهد
کرد.
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 -7چـرا تمامي قدرت هـاي جهاني با ايران سـرجنگ و
منازعه دارند؟

آن که همواره با ایران سـر جنگ و منازعه دارد ،آمریکا و در

مواقعی ،برخی کشـورهای اروپایی هستند وگرنه سایر قدرتهای

جهانـی ماننـد چین ،هند ،روسـیه و ...نه تنها سـر جنـگ با ایران
ندارنـد ،بلکه در حوزههای زیادی هم جزو شـرکای تجاری ایران

محسـوب میشـوند .امـا دربـارهی اینکه چـرا برخی کشـورها با
ایران سـر جنـگ دارند ،باید به چند نکته اشـاره کرد:

 -1خصومـت آنهـا بـا جمهـوری اسلامی ریشـه در خـوی

استکباری آنها دارد که به سبب آن هم خودبرتربینی و حقناپذیر

هسـتند و هـم در دسـت یازیـدن بـه جنایـت و انـواع رفتارهای
غیرانسـانی ،هیچ ابایـی ندارند.

 -2دلیـل دیگـر ایـن موضـوع ،ریشـه در سـابقهی روابط و

رفتارهـای آنهـا با ملت ایـران دارد .توضیح آنکـه در برههی قبل

از پیـروزی انقالب اسلامی ،آمریکا حاکم بالمنـازع در ایران بود

کـه اقتصاد ،صنعت ،سیاسـت و حتی فرهنـگ ایران تحتکنترل
و نفوذ آن قرار داشـت .با پیروزی انقالب اسلامی ،حرکت تاریخ

در ایـران تغییـر مسـیر داد و جهتگیریهـای اسـتقاللطلبانه و

هویتمحورانـه در ایـران برجسـته شـد .حـال در ایـن وضعیت،
آمریکا يي ها همچنان خواهان تداوم رفتارهای گذشـته در قبال
ملـت ایـران هسـتند و ناتـوان از درک آرمانهـای ملـت ایران و

پذیرش حقوق مسـلم آنها میباشـند.

 -3آنچه در باال گفته شـد را میتوان به بیانی دیگر ،اینگونه

بیـان کـرد؛ بدین ترتیب که ایران به لحـاظ موقعیت ژئوپلیتیکی،
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منابـع زیرزمینـی ،بـازار مصـرف گسـترده و ...جایـگاه باالیی در

اسـتراتژیهای سیاسـی امنیتـی غـرب در منطقه داشـته و دارد.

حـال بـا پیروزی انقالب اسلامی و قطـع دسـتدرازی غرب در

همـهی ایـن حوزهها ،آنها به دشـمنی بـا ملت ایـران میپردازند.
 -8در سیاسـت خارجی ما آیا منافع ملی و مردمی اولویت

دارد یا مسائل ایدئولوژیک؟

سیاسـت خارجی هر کشوری برخاسـته از آرمانهای مردم و

نظام سیاسـی آن کشور اسـت و در مورد جمهوری اسالمی ایران
نیز اینگونه اسـت .بـه عبارت دیگر ،چون در جمهوری اسلامی،

آرمانها و اهداف سیاسـت خارجی برخاسـته از متن ویژگیهای
ملی و ارزشـی مردم مسـلمان ایران اسـت ،پـس در اینجا ،منافع

مردمـی و ایدئولوژیک همپوشـانی دارند؛ یعنـی آنچه که منفعت
ایدئولوژیک نامیده میشـود ،نیز در زمرهی منفعت ملی و مردمی

قـرار میگیـرد .بنابرایـن ،در اصل و اسـاس ،میان این دو دسـته
منافـع ،تضـادی وجـود نـدارد .امـا دربـارهی اینکه اکنـون گفته

میشـود که جمهوری اسلامی بیش از آنکه به معیشت و منافع
مردمش توجه داشـته باشـد ،به منازعات ایدئولوژیک توجه دارد،
باید دقت داشت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره

در چارچـوب سـهگانهی «عـزت ،حکمت ،مصلحـت» طراحی و
اجرا شـده و اینگونه نبوده که جمهوری اسلامی ،با تأکید صرف

بـر عـزت و حکمت ،نسـبت به مصالـح خود و مردمـش بیتوجه
باشـد .درواقع ،جمهوری اسلامی بهرغم اعتقاد راسـخ به مبارزه

بـا اسـتکبار ،غیرواقعبیـن نبـوده؛ همواره بـه عنوان یـک بازیگر
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عقالنـی و محاسـبهپذیر رفتـار کـرده و تالش کرده تـا در مواقع
الزم ،انعطـاف و نرمش مناسـب داشـته باشـد ،اما طـرف مقابل،

نـه تنها به حسـن نیت و رفتارهـای عقالنی جمهوری اسلامی

قالبی
واکنش مثبت نشـان نداده ،بلکه همواره براسـاس
ِ
تصورات ِ
غلـط بـا آن رفتـار کـرده اسـت .نمونههـای رفتارهـای عقالنی،
محاسـبهپذیر و مبتنی بر تالش برای حل مسـائل خارجی ایران
یـا بـه عبارتی ،تالش برای رفع فشـارهای خارجی بر کشـورمان

از سـوی جمهوری اسلامی فراوان اسـت ازجمله ،انعقاد قرارداد
الجزایر در سـال  1359با آمریکا ،همکاری با آمریکا در آزادسازی

گروگانهـای غربـی در لبنـان( ،)1981مذاکـرات  15سـالهی

هسـتهای بـا غرب و انعقـاد برجـام و ،...امابه رغم اتخـاذ اینگونه

رفتارهـا از سـوی جمهـوری اسلامی ،طـرف مقابـل همـواره با
ابـزار تهدیـد و تحریم با آن رفتار کرده اسـت .بنابراین ،جمهوری

اسلامی همواره تلاش میکند تا میان داعیههـای ایدئولوژیک
و منافـع مردمـش موازنـه برقـرار کند ،امـا اینکه چـرا رفتارهای

عقالنـی ایـن نظام در ارتباط با کشـورهای دیگر و به طور اخص

آمریـکا ،بـه کاهـش فشـارها و تحریمها منجر نمی شـود را باید

در خوی اسـتکباری و زیادهخواهانهی طرف مقابل جسـتجو کرد.

 -9نقش برخی از کشـورهای منطقه در نابسـامانیهای
اخیر اقتصادی کشـور چیست؟

نابسـامانیهای اخیـر اقتصـادی ریشـه در دو عامل اساسـی

دارد؛ برخـی سـوءمدیریتهای داخلـی و توطئههـا و فشـارهای
خارجـی که در مـورد اخیر باید از نقش مکمل برخی کشـورهای
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منطقه و همسـایه نیز سـخن گفت .نقش کشـورهای منطقه نیز

در چهـار حـوزه عملیاتـی شـد :اول اینکه خاک این کشـورها به
قرارگاه تهیهی نقشـه برای زمینگیر کردن اقتصاد ایران و مأمن

تروریسـتهای اقتصادی تبدیل شـد و خود این کشـورها نیز در

ایـن زمینـه به آنهـا کمک کردنـد .دوم اینکه در اجـرای عملیات
میدانـی نیـز بـا گسـیل برخی افـراد بـه بازار تهـران و پیشـنهاد

قیمتهـای گزاف توسـط این افراد مزدور به فعـاالن بازار داخلی
بـرای خریـد سـکه و ارز ،جـو روانـی بازار را متشـنج کردنـد و از
ایـنرو ،شـاهد بودیم کـه قیمت سـکه و ارز در کوتاهمـدت دچار
افزایش جهشـی گرديـد .در اقدام بعدی ،عوامل این کشـورها در

همدسـتی با برخی مفسدان و سوءاسـتفادهکنندگان داخلی ،اقدام
بـه خـروج مقادیر بسـیار زیادی سـکه از کشـور کردنـد و از این
طریـق ،هـم جو روانی را تشـدید کردند و هـم موازنهی عرضه و

تقاضـا در بازار داخلی را به ضـر ِر کاهش عرضه و بنابراین ،ایجاد
کمبـود در بـازار ،متشـنج کردند .عالوه بر سـه محـور مذکور ،با

روی آوردن بـه عملیـات رسـانهای  -روانـی و انعکاس لحظهای
اتفاقـات منفی بـازار ایـران ،در بزرگنمایـی اتفاقـات داخلی مؤثر

بودنـد .همیـن اقدام ،به خروج مقادیر هنگفتی سـرمایه از کشـور
توسـط برخي هموطنان و اقدام آنها برای خرید امالک در برخی

کشورهای همسـایه منجر شد.
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 -10امکان دارد که جمهوری اسلامی ایران درخواست
آمریـکا برای مذاکـره مجدد بعد از افزايـش تحريم ها و
تشديد مشـكالت اقتصادي را قبول کند و اگر جواب خیر
اسـت جمهوری اسلامی تا چـه مرحله ای مـی خواهد و
می توانـد در مقابل این وضعیت ایسـتادگی کند؟

در پاسخ به این سؤال باید به چند گزارهی مهم توجه کرد:
 -1تحریمهـای اقتصـادی عمدتـ ًا بـا هـدف تسلیمسـازی

جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا علیه کشـورمان اعمال

میشـود .حال اگر قرار بود که اعمال فشـار آمریکا سـبب تسلیم

جمهـوری اسلامی شـود ،در دورههـا و سـالهای قبلی تسـلیم
میشـد؛ زیـرا قدمـت تحریمهـای آمریـکا بـه انـدازهی قدمـت
جمهـوری اسلامی اسـت .بنابرایـن ،در اینکه اعمال فشـارهای

تحریمی موجب تسـلیم جمهوری اسلامی نخواهد شـد ،شـکی

نیست .

 -2شـدیدترین تحریمهـا یا به اصطالح همـان تحریمهای

«فلجکننـده» در دور قبـل علیـه کشـورمان اعمال شـد و با این
وجـود ،ایـران در مقابـل این تحریمهـا مقاومت کرد .در شـرایط

کنونـی نیـز تمـام تلاش ترامـپ مبتنـی بـر بازگردانـدن تمـام

تحریمهایی اسـت که علیه کشورمان اعمال شده است .بنابراین،
بهرغـم محدودکننده بـودن تحریمها ،تحریمهـای ترامپ جدید

و متفاوت از گذشـته نیسـت .ضمن اینکه مانند دور قبلی ،اجماع

بینالمللـی الزم را بـا خود همراه نـدارد .بنابراین ،تـوان مقاومت
کشـورمان در مقابل تحریمها به مراتـب باالتر از دورههای قبلی

است.
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 -3جمهوری اسلامی هیچگاه در گفتگو و مذاکره با آمریکا

را نبسـته اسـت ،بلکه در موارد زیادی هم با این کشور مستقیم یا

غیرمسـتقیم مذاکـره و بلکه همکاری هم داشـتهایم مانند قضیه
آزادسـازی گروگانهـای غربی از لبنان ،همکاری در افغانسـتان،

عـراق ،برجـام و ...امـا در همـهی ایـن مـوارد ،طـرف مقابـل به

هیچوجـه سیاسـتهای خصمانـهی خـود در مقابـل جمهـوری
اسلامی را تغییر نداده اسـت .با این حال ،در شـرایط کنونی نیز

به شـرط رعایـت احترام متقابـل و اینکه طرف مقابـل بر مبنای

اصـول مسـلم در مذاکـرات دوجانبـه ازجملـه وفـای بـه عهد و
پایبنـدی بـه تعهدات و خـودداری از طرح موضوعـات غیرقانونی

و زیادهخواهانـه بخواهـد مذاکره کند ،جمهوری اسلامی پذیرای
مذاکـره خواهد بود.

 -4دربـارهی مقاومـت در مقابل تحریمهـا ،ضمن اینکه این
تحریمها جدید نیسـت و قب ً
ال نشـان دادهایم که میتـوان آنها را
دور زد ،امـا دربـارهی مـدت زمان مقاومـت در مقابل تحریمهای

جدید آمریکا باید گفت که بازهای  6تا  8ماهه برای خنثیسـازی

ایـن تحریمهـا یا به تعبیـر دقیقتر ،عادی شـدن ایـن تحریمها

بـرای اقتصاد کشـورمان مشـخص شـده و بـه فضل الهـی این

دوره نیـز بـه سلامت طی خواهد شـد و ابزار تحریم دشـمن نیز
برای همیشـه خنثی میشـود .ضمن اینکه باید توجه داشـت که
درآمدهای ارزی کشـور ،بهرغم تحریمها ،تأمین است و ذخیرهی
کاالهای اساسـی نیز تا پایان سـال  1398تأمین شـده است.
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 -11آیـا سیاسـت نگاه به شـرق به معنای نقض شـعار
«نه شـرقی نه غربی» در سیاسـت خارجی نیسـت؟

مفهوم نگاه به شـرق ،ابتدا به سـاکن ،سـه حالت را در ذهن

تداعـی میکند؛ توسـعهی روابط با شـرق و محدودیـت ارتباط با
غـرب ،تعـادل متوازن در روابط با شـرق و غرب ،تعـادل نامتوازن

در روابـط بـا شـرق و غرب با اولویت شـرق .به نظر میرسـد که
نگاه به شـرق با شـق سـوم قرابت بیشـتری دارد؛ زیرا سیاسـت

نـگاه به شـرق مبتنی بر احتـراز از یکجانبهگرایـی غربمحور در

سیاسـت خارجی و نگاه همهجانبه به سیاسـت خارجی به منظور

مزیتآفرینـی و خلـق فرصت اسـت .بنابراین ،متفـاوت از معنای
نخسـت اسـت و در عیـن حـال ،با معنـای دوم هـم تفاوتهای
ظریفـی دارد؛ زیرا سیاسـت نگاه به شـرق مبتنی بـر تالش برای

برقـراری ارتبـاط همزمـان بـا شـرق و غـرب ،بـا اولویـت قائل

شـدن برای شـرق بنا به دالیل ژئوپلیتیکـی ،فرهنگی ،اقتصادی

و حتـی سیاسـی اسـت .بنابرایـن ،ایـن رویکرد به معنـای نفی و
بیتوجهـی به غرب نیز نیسـت درواقع ،تأکید بر شـرق در اینجا،
نافی غرب نیسـت .در همین زمینه باید گفت که نگاه به شـرق،
راهبـردی واقعبینانـه بـوده و بیش از هر چیزی ،درصدد اسـتفاده

از فرصتهای ارتباط با کشـورهای مختلف اسـت .براساس آنچه

گفته شـد ،اکنون این سـؤال پیـش میآید که آیا نگاه به شـرق،
سـرخوردگی از غـرب و غلطیدن در دامن شـرق نیسـت و مغایر

با شـعار محوری سیاسـت خارجی جمهوری اسلامی نیست؟ در
پاسـخ میگوییم که او ًال سیاسـت نه شـرقی نه غربی به معنای
قطع رابطه با کشـورهای شرقی و غربی نیست؛ کمااینکه تالش
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بـرای برقـراری ارتباط با کشـورهای غربی در گذشـته و حال به
معنای نقض نه شـرقی نه غربی نبوده اسـت .ثانی ًا قاعدهی «نفی

سـبیل» مهمترین مبنای فقهی سیاست نه شرقی نه غربی است
که بر مبنای این قاعده ،بر خودداری از پذیرش سـلطهی «غیر»

و سـد کردن راه سـلطهی آن در مراودات مختلف تأکید شده و نه
بر اصل ارتباط با آنها .ثالث ًا در شـرایطی که نه واقعیت مشـخصی

بـه نام «بلوک شـرق» وجـود دارد و نـه داعیههـای ایدئولوژیک
شـرق مطرح اسـت ،نگاه به شـرق به معنـای پیروی از شـرق و
غلطیدن در دامن کشـورهای شـرقی ،مانند آنچه کـه در دورهی

جنگ سـرد تصور میشـد ،نیست.
 -12منطق سیاست نگاه به شرق چیست؟

مهمتریـن دالیـل و مالحظـات جمهـوری اسلامی بـرای

تقویت نگاه به شـرق در سیاست خارجی میپردازیم عبارتاند از:
 -1الزامـات سـند چشـمانداز :در سـند چشـمانداز ایـران در

افـق  1404بـر «تعامـل سـازنده با جهـان» به منظـور کمک به
تحقق اهداف تصریح شـده در این سـند اشـاره شده است .مسلم
اسـت که این تعامل سـازنده صرف ًا محدود به کشـورهای خاصی

نیسـت و همـهی کشـورهای دنیـا به جـز رژیم صهیونیسـتی را

دربرمیگیرد .درواقع ،در سـالهای اخیر تعامل سازنده در سیاست

خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشتر به روی آوردن به غرب و

توسـعه و تحکیم مناسـبات با آن معنا شـده است؛ در حالی که در
سیاسـت خارجی تعاملگرا باید بیش از هر چیزی درصدد کسـب
منافـع و سـود ،کمـک به تولیـد داخلـی ،رونق صـادرات ،تقویت
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مزیتهـای اقتصاد ملـی و ...بود و هیچ تفاوتـی نمیکند که این
مزیتهـا و امتیازها در ارتباط با چه مجموعه کشـورهایی حاصل
شـود .بنابراین ،نگاه به شـرق ،ترجمان تعامل سازنده در سیاست

خارجی جمهوری اسلامی است.

 -2واقعبیـن کـردن غربیهـا در قبال ایـران :باتوجه به میل

سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایران به کشورهای غربی در

چهـار دهه اخیر ،ضروری اسـت تا با توجه بیشـتر به کشـورهای
شـرقی ،تعادلی میان شـرق و غرب در سیاست خارجی جمهوری

اسلامی ایجاد شـود .این موضوع باتوجه به اشـتراکات فراوان و

منافع مشـترک کشـورمان با کشورهای شـرقی و بدعهدیهای
مکـرر غربیها ،بویـژه آمریکا در پروندههـای مختلف ،موضوعی
بااهمیـت اسـت .به عبارتی ،توسـعه روابـط با شـرق میتواند در

متعادل سـاختن و واقعبینانهتر کردن سیاسـت غربیها در مقابل
ایران مؤثر باشـد.

 -3عالیق و مسـائل مشـترک با کشورهای شرقی :عمدهی

کشـورهای شـرقی عالیق مشـترک و مسائل مشـترکی با ایران

دارنـد .درواقـع ،تقویـت نـگاه بـه شـرق فرصتـی مناسـب برای
بحـث و تبادلنظر کشـورهای آسـیایی پیرامون مسـائل جدید و
نوظهور قاره آسـیا همچون هیدروپلیتیـک ،انرژی ،امنیت غذایی،

گردشـگری ،توسـعه انسـانی و توسـعه پایـدار اسـت و میتوانـد

زمینه همکاری کشـورهای این حوزه بـرای مقابله با بحرانهای
مشـترک را فراهـم کنـد .به طور مشـخص باید گفـت که عمده
ایـن کشـورها همسـویی زیـادی بـا ایـران دارنـد و در ارتبـاط با

مسـائل مختلف جهان و بحرانهایی که در غرب آسـیا در رابطه
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با تروریسم و حل بحرانهای منطقهای مانند سوریه وجود دارد،

تضـاد مواضعـی با جمهوری اسلامی ندارند.

 -4امکانـات ایـران بـرای ارتبـاط بـا شـرق :فرصتهـا و

امتیازهای ایران در رابطه با کشـورهای شـرقی ازجمله ،موقعیت

ویژه ژئوپلیتیکی(موقعیت کریدوری) که بر اساس آن مـیتوانــد
پیونددهنده دو بخش شـرق و غرب آسـیا باشـد ،دارا بودن منابع

عظیـم انرژی از یک سـو و نیاز جدی کشـورهای بزرگ شـرقی

چـون هنـد و چین به این منابع از سـوی دیگر ،امـکان بالقوهای
اسـت که میتواند در تحکیم و توسـعهی مناسـبات با کشورهای

شـرقی و همسـایه مؤثر باشد.

 -5منافع سیاسـی ارتباط با شـرق :بویژه باتوجه به اینکه دو

کشـور قدرتمند شـرقی؛ یعنی چین و روسـیه جزو اعضـای دائم
شـورای امنیت هسـتند و در شـرایطی که کشورهای غربی عضو
این شـورا همـواره در تصویب قطعنامههـای ضدایرانی پیشقدم

بودهانـد ،بـا حمایتهای روسـیه و چین میتـوان مانع از تصویب
قطعنامههای ضدایرانی در این شـورا شـد .ماننـد وتوی قطعنامه

ضدایرانی اخیر در مورد یمن توسـط روسـیه.

 -6تغییـر محـور قـدرت در نظام بینالملل از غرب به شـرق

در آینـده :باتوجـه بـه قدرتگیری روزافزون کشـورهای شـرقی

و ضـرورت بهرهمنـدی از تجربیات کشـورهای شـرقی در زمینه
توسـعه ،تقویت نگاه به شـرق نیز ضروری اسـت .آمار و ارقام در

ایـن زمینـه ،گویای آن اسـت که بـرای یک تا دو دهـهی آینده،
سیاسـت نـگاه به شـرق برای ایـران ،از حالـت الزام ،خـارج و به

اجبـار تبدیـل خواهد شـد .به عنوان مثـال ،بنا به اعالم سـازمان
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توسـعه همکاریهـای اقتصادی ،تـا پایان سـال  ۲۰۴۰میالدی،
اقتصـاد چیـن  ۷۷درصـد بزرگتـر از اقتصـاد آمریـکا خواهد بود

و هنـد نیـز تا پایان سـال  ۲۰۳۷موفـق خواهد شـد اقتصادی به
بزرگـی اقتصاد آمریکا داشـته باشـد .جالب آنکه حتـی آمریکا نیز

درصدد تقویت نگاه به شـرق اسـت؛ به گونهای که گفته میشود
اسـتراتژی آینـده آمریکا این اسـت که ثقل سیاسـی و اقتصادی
خـود را در شـرق آسـیا و حضـور در منطقـه ژاپـن ،چیـن و کره

متمرکز کند.

 -13ضـرورت تـداوم حضـور ايـران در سـوريه را بيان
نما ييد ؟

حضور ایران در سـوریه به منظور کمک به ارتش این کشـور

در مبارزه با تروریسـم و به تقاضای دولت سـوریه بوده و بنابراین،

ادامـهی حضـور ایران در سـوریه منوط به تصمیم دولت سـوریه

اسـت .حـال بـه نظر میرسـد کـه دولت سـوریه تا زمانـی که از
ریشـه کن شدن تروریسم در خاک خود مطمئن نباشد ،همچنان
از ایـران تقاضا خواهد داشـت که حضور نیروهایش در سـوریه را

تمدیـد کنـد .عالوه بر این ،به نظر میرسـد که دولت سـوریه در

برهـهی پس از ریشـهکن کردن تروریسـم ،همچنـان به حضور
ایـران برای شـروع بازسـازی مناطـق آسـیبدیدهی جنگی نیاز
خواهد داشـت .براسـاس آنچه گفته شـد ،تداوم حضـور ایران در
سـوریه به چند دلیل ضـرورت دارد:

 -1اولیـن و مهمتریـن دلیـل ،تداوم سـرکوب و ریشـهکنی

تروریسـم در سـوریه ،بـه عنوان عمـق راهبردی محـور مقاومت
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در منطقه اسـت و تا زمانی که هنوز تروریسـم در سـوریه جوالن

میدهـد ،حضـور ایران در سـوریه ضروری اسـت.

 -2باتوجه به اینکه تحوالت میدانی در سوریه وارد مرحلهی

پایانی خود شده و از این به بعد ،تحوالت سوریه وارد فاز سیاسی

خواهد شد ،از این جهت که سایر طرفهای مداخلهگر در بحران
سـوریه در مذاکـرات نتواننـد از دولـت سـوریه و محـور مقاومت
امتیازی بگیرند ،حضور ایران در سـوریه همچنان ضروری اسـت؛

زیـرا در نهایت ،آنچه در میز مذاکره مواضع کشـورهای درگیر در

بحـران را تقویت میکند ،میزان حضور میدانی آنها میباشـد.

 -3پیوستگی تحوالت منطقه ،بویژه باتوجه به موقعیت ویژه

جغرافیایی سـوریه که گذرگاه و پل دسترسـی به سـایر بازیگران

محـور مقاومت اسـت ،تداوم حضـور ایران در سـوریه را ضروری

میسـازد؛ زیرا بعید نیسـت که تروریسـتها در آیندهای نزدیک،
حتـی قبـل از پایان بحران در سـوریه ،بخواهند از این کشـور به

سـمت سایر بازیگران محور مقاومت حرکت کرده و آنجاها را نیز
درگیر آتش خشـونت و ترور خود سـازند.
 -14حضـور داعش در افغانسـتان و پاکسـتان را چگونه
ارزیابـی میکنید؟ آيا كشـورها جايگزين عراق و سـوريه
شد هاند؟

بعـد از شکسـت داعـش در عـراق و سـوریه ،اردن ،لیبـی و

افغانسـتان بـه عنـوان مقاصـد بعدی داعـش انتخاب شـدند که

در ایـن میـان ،افغانسـتان به دلیل شـرایط مسـاعد داخلی(برخی
حمایتهـای داخلـی از داعش) ،داشـتن حفرهی امنیتـی باتوجه
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بـه درگیـری دولت افغانسـتان با طالبـان و نزدیکی بـه مرزهای

ایـران و روسـیه بیشـتر موردتوجـه قرار گرفـت و بخش عمدهی

بقایـای داعـش بـه ایـن کشـور منتقـل شـدند .برایـن اسـاس،
کشـورهای آمریـکا و عربسـتان بـه ترتیـب به تأمیـن تجهیزات
نظامـی و پشـتیبانی مالـی از داعـش در افغانسـتان میپردازند و

دولت پاکسـتان نیز تاحـدودی به آموزشهای نظامـی این گروه
کمک کرده اسـت .ضمن اینکه پاکسـتان از دیرباز محل آموزش

نیروهـای سـلفی و مأمنـی برای تحریـک و تجهیز آنها توسـط
سـعودیها میباشـد .روش داعش در افغانسـتان نیز مانند روش

آن در سـوریه و عـراق مبتنـی بر ارتـکاب فجیعتریـن جنایتها
اسـت .نکته مهم در این خصوص آن اسـت که داعش منطقهی
عملیات خود در افغانسـتان را طوری انتخاب کرده که در صورت

موفقیـت بتواند به مرزهای ایران نزدیک شـود تا در صورت لزوم

بتوانـد فضـای داخلی ایـران را نیز درگیـر خود کند.

 -15اهداف آمریکا از نفوذ و حضور در عراق چیست؟

آنگونـه کـه جـورج بوش رئیسجمهـور وقت آمریـکا قبل از

حملـه بـه عراق اعالم کرد که ایران در کنار کره شـمالی و عراق
جـزو محـور شـرارت قـرار دارد و از این بـه بعد بود کـه به عراق

حمله کردند و این جملهی تونی بلر ،نخسـت وزیر وقت انگلیس
کـه طـي مصاحبهای مدعی شـد کـه میوههای حملـه نظامی به

عـراق را در ایـران میچینیـم ،حملـهی بـه عـراق و متعاقب آن،
حضـور بیـش از  15سـالهی آمریـکا در عراق ،اساسـ ًا بـه منظور
تنگتر کردن حلقهی محاصرهی جمهوری اسلامی و اسـتفاده
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از موقعیت نزدیکی و هممرزی با جمهوری اسلامی برای انجام

تحرکات بعدی علیه آن صورت گرفت .اما با شکسـت طرحهای
ت بخشـیدن به
آمریـکا در عـراق ،ابتـدا آمریـکا بـرای مشـروعی 
حضـور خـود در عراق ،این کشـور را گرفتار ناامنی کرد و سـپس

بـا همکاری عوامل بعثـی  -تکفیری در عراق ،داعـش را در این

کشـور تشـکیل داد .بـا ایـن حال ،اکنـون که غائلـهی داعش در
عـراق نیز شکسـت خورده اسـت ،به نظر میرسـد کـه آمریکا از
حضور در عراق چند هدف اساسـی دارد؛ مقابله با نفوذ جمهوری

اسلامی ایران در عراق و تالش بـرای جدا کردن عراق از محور

مقاومت با فشـار برای قدرتگیری نیروهای سیاسـی وابسـته به
خـود در مناصـب عالـی دولـت عـراق و در همین راسـتا ،تالش

بـرای ایجـاد موازنـه در برابـر جمهـوری اسلامی در صحنـهی
تحـوالت منطقهای؛ ایـن موضوع بویژه باتوجه به شکسـتهای
متعـدد آمریـکا در منطقه ،بـرای آنها اهمیت فـراوان دارد ،کنترل

تحرکات و تضعیـف گروههایی مانند حشدالشـعبی ،مقدمهچینی

بـرای توسـعه نفـوذ رژیم صهیونیسـتی در عراق بویـژه از طریق
اقلیم کردسـتان ،مسـدود کردن کانالهـای دور زدن تحریمهای
ضدایرانی در داخل خاک عراق ،دسترسـی به نفت و سـایر منابع

زیرزمینی عـراق و. ...

 -16چین و آمریکا؛ تعامل یا تقابل توضيح بفرماييد؟

تضادهـای آمریـکا بـا چین بـه طور عمـده ریشـه در رقابت

اقتصـادی چین با آمریکا و سـبقتی دارد کـه در این رقابت ،چین

از آمریکا گرفته اسـت ،به گونهای که پیشبینی میشـود تا سال
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 ،2037اقتصـاد چین به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل میشـود .در
عیـن حال ،ایـن تقابل صرف ًا بـه موضوعات اقتصـادی و تجاری
محدود نمیشـود و در عرصههای سیاسـی ،امنیتـی و منطقهای
نیـز ظهور و بروز ویژهای خواهد داشـت .نگاهی به برخی آمارها،
واقعی بـودن این تقابل را نشـان میدهد:

 -1در بخش مبادالت کاال (در سال  2016میالدی) ،کسری

تجـاری آمریکا بیشـتر ناشـی از مبادلـه با چین بوده کـه رقم آن

 347میلیـارد دالر بـوده اسـت .عدمتـوازن در حجـم صـادرات و
واردات به چین سـبب شـده اسـت ترامپ در صدد برآید تا چین

را به عنوان نخسـتین کشـور در سیاسـت رقابتگرایی یکجانبه
خود حذف نماید .این در حالی اسـت که در سـال  2016میالدی

کسـری تجاری آمریکا در قبال اتحادیه اروپـا حدود  146میلیارد

دالر بـوده اسـت کـه این رقـم حـدود  200میلیـارد دالر از چین
کمتر اسـت .ترامـپ در سـال  2017میالدی به این آمار اسـتناد

کـرد و جنـگ تجاری با چین را بـه صورت مرحله به مرحله کلید
زد.

 -2شـواهد موجود درسـال جاري نشـان میدهد که ترامپ

نتوانسـته در جنگ تجاری با چین به اهداف خود دسـت یابد .بر
اسـاس اعالم اداره گمرک چین ،صادرات این کشور به آمریکا در

ماه سـپتامبر امسـال ،حدود  3میلیارد دالر بیشـتر از ماه قبل بوده
اسـت .فراتـر از ایـن ،مازاد تجاری چین با آمریکا از شـروع سـال

 2018میلادی تاکنـون 225 ،میلیارد و  79میلیـون دالر بود ،در
حالی که این رقم در سـال گذشـته حدود  196میلیارد دالر بوده
اسـت .این افزایش رقم نشـان میدهد که چینیها قدرت زیادی
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در خنثیسـازی ترفندهای اقتصادی ترامپ داشـتهاند.

 -3پکـن اعلام کـرده کـه سیاسـتهای حمایتگرایانـه

اقتصـادی ترامـپ و مداخله غیرمسـئوالنه وی در حـوزه تجارت

بینالملـل را با اقدامات متقابل تالفی خواهد کرد .همین مسـئله
باعـث شـده بسـیاری از شـرکتهای آمریکایی از سیاسـتهای

ضدچینـی ترامـپ انتقـاد کننـد .نکتـه مهمتـر اینکـه در کنـار
تنشهـای اقتصادی کـه به صورت تصاعدی میـان دو طرف رو
بـه افزایش اسـت ،آمریکا با اعمال سیاسـتهای خـاص در قبال

تایوان و کره شـمالی درصدد محدود کردن بازی چین در آسـیای
شـرقی و شـبه جزیره کره میباشـد .موضوعی که قطع ًا پکن در
برابـر آن واکنشـی قاطعانه نشـان خواهد داد.

 -17انصـاراهلل یمن را از نظر اعتقادی و سیاسـی معرفی
نماييد؟

جنبـش انصـاراهلل یمـن ،جریانـی برگرفته از شـیعیان زیدی

یمـن اسـت .تشـکیل این جنبـش ابتـدا این گونـه بود کـه ابتدا
شـماری از جوانـان زیدی یمن در سـال  ،۱۹۹۰تشـکیالتی را با

نام «تنظیم الشـباب المؤمن» ایجاد کردند .نخستین دبیر کل آن
محمـد یحیـی عزان بود و بعدها حسـین الحوثی بـه عنوان دبیر
کل آن انتخـاب شـد .در دورههای آموزشـی این تشـکل ،ضمن

دروس اعتقـادی ،انقلاب اسلامی ایـران نیز به عنـوان یکی از

دروس دوره توسـط محمد بدرالدین الحوثی آموزش داده میشد.

پس از مسـئولیت حسـین حوثی بـر این تشـکیالت ،این جریان
بـه حوثـی مشـهور شـد و در جریان بیـداری اسلامی در یمن و
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شـکلگیری مـوج دوم آن در یمـن در سـال ۲۰۱۴م ،جنبـش
انصـاراهلل نـام گرفت .در مورد اندیشـههای این جنبش باید گفت

کـه تشـکیالت شـباب المؤمن بر پایهاندیشـههای زیدی شـکل

گرفت .مؤسسـان آن تحـت تأثیر اندیشـههای بدرالدین الحوثی
بودنـد .بدرالدیـن الحوثی هر چند عالمی زیدی بـود اما به تقارب

فکـری زیدیه و شـیعه اثناعشـری معتقد بود .وی علاوه بر این،

درصـدد مواجهـه فکـری با وهابیت بـود و در تالش بـود از نفوذ
وهابیـت در مناطق شیعینشـین یمـن جلوگیری کند.

جنبـش حوثی بـر اصل امامت و حکومت اسلامی متکی بر

امام به عنوان یکی از اصول اساسـی اندیشـ ه اعتقادی و سیاسـی
زیدیـه تأکیـد دارد و بـه امامت به عنوان یکـی از اصول پنجگانه

مذهـب زیـدی معتقد اسـت .در عیـن حال بر آن اسـت که برای

ن روا
برپایـی حکومت و نظام مبتنی بر امـام ،جنگ و ریختن خو 
نیسـت و تنها از راه مسـالمت آمیز ممکن اسـت ،اما حق دفاع را

برای خودش ثابت میداند و هربار که دسـت به اسـلحه برده ،در
جهت دفـاع از خود در برابر تهاجم بوده اسـت.

حکومـت یمـن در سـالهای دهـه نـود از الشـباب المؤمـن

حمایـت میکرد و منابع مالی در اختیارشـان قرار میداد .حسـین
الحوثـی هـم از امکانات دولت بـرای مقابله با وهابیـت و احزاب

سـلفی و وهابـی اسـتفاده میکرد ،امـا این روابط پـس از حوادث
یازده سـپتامبر و به دنبال آن حمله آمریکا به افغانسـتان و عراق

تنشـانده آمریـکا
تغییـر کـرد .گـروه حوثـی دولـت یمـن را دس 
میدانسـت و از بیتوجهـی دولت بـه مردم و فقـر عمومی انتقاد
میکـرد .حسـین الحوثـی پـس از حمله آمریـکا به افغانسـتان و
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عراق و هم پیمان شـدن دولت علی عبداهلل صالح با آن و روابط

مخفی با رژيم صهيونيستي ،مواضع تندی را علیه آمریکا و رژيم

صهيونيسـتي اتخاذ کـرد .این مواضـع همراه با وجوب سـردادن

تکبیر و شـعارهای علنی علیه آمریکا ،اسرائیل و برائت از استکبار
در هـر نمـاز توسـط حسـین الحوثـی در سـال  ۲۰۰۳میلادی،

حوثیها را وارد قیام گسـترده در یمن کرد .این قیام سـبب شـد

حکومت یمن با برخورد نظامی علیه حوثیها ،دسـتگیری فعاالن
و وابسـتگان به این گروه ،اعدام و کشـتن تعدادی از آنان ،درصدد

حـذف ایـن تشـکیالت برآیـد .در کل ،حکومـت یمن در شـش
جنگ متوالی در برههی قبل از شـروع بیداری اسلامی در یمن،

ضربـات سـهمگینی به حوثیهـا وارد کرد و حتی رهبـری آنها را
به شـهادت رسـاند .با این حال ،بعد از وقوع بیداری اسلامی در

یمن و سـقوط حکومت صالـح ،روی کار آمدن دولـت انتقالی در

یمن و سـپس استعفای منصور هادی ،رئیس دولت انتقالی یمن،
انقالب دوم مردم یمن به رهبری سـید عبدالملک الحوثی با سـه
شـعار فعالیت خود را آغاز کرد :سـرگونی حکومت فاسد ،برداشتن
فشـار اقتصـادی و تورم سـنگین از مردم و در عـوض کم کردن

فسـاد گسـترده دولتی و اجرای دسـتاورهای طرح گفتگویهای
ملـی کـه تا آن زمان دولـت یمن با بیتفاوتی از آن گذشـته بود.

ایـن جنبـش اکنـون رهبری انقلاب و انتفاضهی مـردم یمن در
برابـر ائتالف متجاوز سـعودی را بـر عهده دارد.

139
 -18بهرغم برخورداري كشور عربستان از پيشرفتهترين
تجهيـزات و تسـليحات چـرا در يمـن بـه اهـداف خود
نرسـيده است؟

ریشـههای ضعـف عربسـتان در جنـگ یمـن و اینکـه چـرا

بهرغم اینکه این کشـور یکـی از بزرگترین خریداران تجهیزات و

سلاحهای پیشـرفته نظامی در دنیا اسـت ،اما با گذشت بیش از
سـه سال هنوز نتوانسته اسـت یمنیها را شکست دهد را باید در

چند عامل جسـتجو کرد:

 -1عربسـتان ،بـه رغـم بودجههـا و خریدهـای هنگفـت

نظامـی ،از وابسـتگی بـه آمریـکا در زمینه سـوختگیری مجدد

و بازتامیـن (قطعـات) و کمبـود سـرمایههای انسـانی در حوزهی
نظامـی رنـج میبـرد .توضیح آنکه آمریـکا از زمانی کـه روزولت

و ملـک عبدالعزیز السـعود در سـال  1945با یکدیگـر وارد اتحاد
«نفت در برابر امنیت» شـدند ،به آموزش و تجهیز قوای مسـلح

سـعودی کمک کرده و از آن زمان تاکنون عربسـتان برای تعمیر

و نگهـداری تجهیـزات نظامـی خود به شـدت متکی بـه آمریکا
بوده اسـت.

 -2ارتـش سـعودی نقاط ضعف عمـ دهای دارد :یکی از نقاط

ضعف عمده ارتش عربسـتان ناتوانـی آن در جنگهای نامتقارن

اسـت کـه ویژگـی بـارز جنگهای قرن بیسـت و یکم به شـمار

میرونـد .درواقـع ،ارتـش عربسـتان شـاید با تکیه بر تسـلیحات
خـود در جنگهـای متعارف حرفی برای گفتن داشـته باشـد ،اما

بـرای جنگهـای نیابتـی و نامتقارن تربیت نشـده اسـت .عالوه
بـر این ،ارتش عربسـتان نه تنهـا از سـال  1991تاکنون در هیچ

140

جنگـی نجنگیده ،حتـی آموزشهای الزم را نیز بـرای حضور در

عملیاتهای زمینی گسـترده ندیده اسـت و بنابراین ،این نگرانی
در بین مقامات سـعودی وجـود دارد که حضور پیادهنظام در یمن

بیش از آنکه به نفع آنها باشـد ،میزان تلفات آنها را افزایش دهد.
به عبارت دیگر ،شکسـت نظامی یمن تنهـا از راه ورود زمینی به
این کشـور مقدور اسـت و این در حالی اسـت که ارتش عربستان

در حـوزهی نبرد زمینی ضعـف جدی دارد.

 -3سـاختار قدرت در کشـورهایی مانند عربسـتان سـعودی

و امـارات ،سلسـلهمراتبی محـض اسـت و بـه همیـن دلیـل
انعطافپذیـری آنهـا بـرای حـل مشـکالت کوچـک و بـزرگ و
همچنین توان نوآوری آنها محدود است .درواقع ،ساختار عملیاتی

آن به شـدت متمرکز (و سلسهمراتبی) است .این مشکل ،ویژگی

مشـترک بسـیاری از کشـورهای غیردموکراتیک است .عالوه بر
این ،شـاهزادهها و اعضای خاندان سلطنتی عربستان اگرچه گاه ًا

در مسـئولیتهای «بـا پرسـتیژی» ماننـد خلبانی یـک جنگنده
ظاهـر شـوند ،اما به عنـوان سـرباز در ارتش خدمـت نمیکنند و

همیـن نابرابری روحیـه سـربازان را تضعیف میکند.

 -4در کنار این عوامل باید به روحیهی مقاوم و تسلیمناپذیر

یمنیها و تجربهی آنها در جنگهای نامتقارن و پارتیزانی اشـاره
کرد که به همین سـبب ،غلبه بر آنها دشـوار شده است.
 -19آینده سیاسـی ترامپ را در فضـای داخلی امریکا و
جهـان چگونه پیش بینـی می کنید؟

انتخـاب ترامـپ بـه عنـوان رئیسجمهـور آمریکا علاوه بر
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اینکـه ریشـه در حملات بیامـان و بیپـردهی وی به سیسـتم

سیاسـی و سیاسـتهای آمریکا داشـت ،محصول سـنخیتی بود
کـه افـکار عمومـی در آمریکا میان شـخصیت ترامـپ و ماهیت

مشـکالت خـود برقرار کـرد؛ بدان معنـا که از آنجا کـه جامعهی
آمریـکا چندیـن سـال بـود کـه درگیـر بحـران اقتصادی بـود و

بنابرایـن ،بـا مشـکالت اقتصـادی دسـت و پنجه نـرم میکرد و
از سـویی ،ترامپ به عنوان آدمی تاجرپیشـه و اقتصادی شـناخته
شـده بـود ،این امیـد در میان مردم آمریکا زنده شـد کـه احتما ًال

وی بهتـر از دیگران میتواند مشـکالت اقتصـادی آمریکا را حل

کنـد .از ایـن نظـر ،ترامپ تجلی خواسـتههای مـردم آمریکا بود.
در ایـن راسـتا ،ترامپ بالفاصله بعد از انتخاب ،بـا روی آوردن به

حمایتگرایی و ناسیونالیسـم اقتصادی و عقبنشینی از معاهدات
بینالمللـی ماننـد معاهـدهی آبوهوایی پاریس که بـه زعم وی،
مانعـی برای رشـد اقتصادی آمریکا بود ،و همچنیـن روی آوردن

به جنگ تجاری با برخی کشـورها و ...سـعی در حل مشـکالت

اقتصادی مردم آمریکا داشـت .اکنون با گذشـت بیش از دو سال
از دورهی مسـئولیت ترامـپ ،آمارهـا نشـان میدهد کـه وی در

حل مشـکالتی چـون بیکاری ،افزایش نرخ رشـد اقتصـادی و...
موفـق بوده اسـت .از ایـن نظر ،آیندهی سیاسـی ترامپ در داخل

آمریکا تضمین شـده اسـت .در این میان ،به نظر میرسد که تنها
برخـی رفتارهای سـخیف و بعضـ ًا ضدهژمونیگرایانـهی آن که
پیامـدی جـز افول ابرقدرتی آمریـکا ندارد و اتفاقـ ًا مورد مخالفت

جـدی مخالفـان و منتقـدان وی اسـت ،نقطـهی ضعف اساسـی
ترامـپ اسـت .بـا این حـال ،اینکـه مخالفـان بتوانند با برجسـته
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کردن این ضعف ،ترامپ آیندهی سیاسـی وی را با چالش مواجه
کنند ،موضوعی اسـت که سرنوشـت آن در میدان اقتصاد آمریکا

تعیین میشـود؛ بدین ترتیب که اگر ترامپ بتواند رشـد اقتصادی
آمریـکا را تـا پایـان دورهی اول حکومت خود حفـظ و ارتقا دهد،

الشهـای مخالفانـش بـرای تضعیـف آیندهی سیاسـی ترامپ
ت
بینتیجـه خواهـد بـود .در سـطح جهانی نیز ترامـپ همچنان به

تقابلهایش با چین ،اتحادیهی اروپا ،ایران ،کره شـمالی و ...ادامه
خواهـد داد؛ زیـرا ترامپ در عصر زمـام ادارهی حکومت آمریکا را

بـر عهده گرفته اسـت که نظـام بینالملل در دگردیسـی و تغییر
محور قدرت از غرب به شـرق به سـر میبـرد و ترامپ نمیتواند

در مقابل این دگردیسـی بیتفاوت باشـد.
 -20نقـاط قـوت و ضعـف عربسـتان را در رویارویـی با
جمهوری اسلامی ایـران شـرح دهید؟

اولیـن نکتـهای کـه در ایـن زمینه بایـد به آن توجه داشـت

آن اسـت کـه بهرغـم اقدامـات خصمانـهی متعدد عربسـتان در
مقابل جمهوری اسالمی ،سیاست کشورمان رویارویی مستقیم و

پرهزینه با عربستان نیست .سیاست جمهوری اسالمی در مقابل

سـعودیها مبتنـی بر صبر و مـدارا و در گام بعـدی ،دفع اقدامات

خصمانهی آنها به شـیوههای غیرمسـتقیم اسـت؛ زیرا رویارویی

مسـتقیم با سـعودیها هم منجر به جنگ درونتمدنی در سـطح

وسـیع میشـود و هم در راسـتای اهـداف کشـورهای مداخلهگر

غیرمنطقـهای ماننـد آمریـکا بـرای بـه آشـوب کشـاندن هرچه
بیشـتر منطقـه قـرار دارد .با ایـن حال ،ایـن کشـور در رویارویی
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بـا جمهوری اسلامی از نقـاط ضعف جدی رنج میبـرد ازجمله،

بـه سـبب همپیمانیاش با رژیم صهیونیسـتی و آمریـکا در میان
افکار عمومی منطقه جایگاهی ندارد و بنابراین ،در سطح منطقه،
از عمـق راهبـردی چندانـی برخوردار نیسـت ،توان و قـدرت آن
درونزا نیسـت و عمدت ًا در وابسـتگی به دیگران قرار دارد ،قدرت

نرم این کشـور ،جز در حوزهی تأثیرگذاری بر نیروهای سـلفی –
تکفیـری ،تقریب ًا در حد صفر اسـت و قدرت نظامی آن هم کام ً
ال
وابسـته به آمریکا و کشـورهای اروپایی است .با این حال ،دو ابزار
قـدرت در دسـت این کشـور عبارتاند از منابع سرشـار نفتی که

بااسـتفاده از آن ،هم با پولپاشـی سـعی در تحقق اهداف خود در

منطقـه دارد و هـم در بکارگیری نفت به عنوان یک سلاح علیه
کشـورمان در مواقـع تحریمی هیچ ابایی نـدارد .ابزار دیگر قدرت

آن ،پرورش نیروهای سـلفی – تکفیری در سراسـر جهان اسالم
و بسـیج آنها در راسـتای ضربه زدن به مسلمانان و ازجمله منافع

کشـورمان در منطقه میباشد.
 -21آینـدهی تحـوالت منطقـه را چگونـه پیـش بینـی
میکنیـد؟

آینـدهی تحـوالت منطقـهای حکایـت از بـروز و ظهـور

قدرتمندانـه و بیسـابقهی محـور مقاومـت اسلامی و در

نقطـهی مقابـل ،ضعـف و زوال جبهـهی سـازش منطقـهای
و حامیـان بینالمللـی آن دارد .ایـن ادعـا ریشـه در دو واقعیت
اساسـی دارد؛ اول پیروزیهای جبههی مقاومت در کشورهای

مختلـف از عـراق و سـوریه گرفته تا یمن و دیگـری ،ضعف و
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زوال جبهـهی اسـتکباری در ابعاد منطقـهای و بینالمللی؛ زیرا

عالوه بر شکسـتهای این جبهـه در منطقه ،آمریکا به عنوان
سـردمدار آن ،در سـالهای اخیر در هیچ پروندهای ورود موفق

نداشـته اسـت؛ از پروندهی اوکراین گرفته که در آن شکسـتی
فاحش از روسـیه را پذیرا شـد تا پروندهی سـوریه و عراق که

بهرغـم تالشهای متعدد ،به طور کامل از جمهوری اسلامی

شکست خورده است .بنابراین ،در آینده باید شاهد قدرتگیری

و تعیینکنندگی بیش از پیش محور مقاومت و بازیگر عمدهی
آن؛ یعنی جمهوری اسلامی در صحنـهی تحوالت منطقهای
باشـیم .امـا باتوجه به ایـن واقعیت ،این احتمال وجـود دارد که

طـرف مقابـل به راحتی حاضـر به پذیرش پیـروزی و هژمونی

جمهـوری اسلامی نباشـد و همانگونه که با تأسـیس داعش
کوشـید تـا نفـوذ منطقـهای مـا را از بیـن ببـرد ،این بـار نیز با
ایجـاد گروهها و بحرانهای مشـابهی در منطقـه ،بر تحرکات

ضدامنیتـی خود در منطقـه ادامه دهد.

