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فصل سیاسی ــــــــــــــــــــ 1

فصـل سیاسی

مقام معّظم رهبری: 
ـــا باطـــل  ـــا باطلـــی! ب در جنـــگ بیـــن حـــّق و باطـــل، اگـــر بـــا حـــق نبـــودی، ب
ـــی،  ـــق بجنگ ـــا ح ـــًا ب ـــه حتم ـــت ک ـــن نیس ـــی ای ـــه معن ـــه ب ـــودن همیش ب
ـــل اســـت  ـــی آن صورتـــی کـــه بـــرای حـــق نجنگـــی هـــم داخ بلکـــه حّت
در مفهـــوم بـــا باطـــل بـــودن. کســـی کـــه ســـاکت اســـت ولـــو در دل 
ــم  ــد، او هـ ــالم نمی کنـ ــی را اعـ ــن نارضایتـ ــا ایـ ــت اّمـ ــی اسـ ناراضـ

ـــت. ـــی اس ـــه راض ـــت ک ـــی اس ـــرادر کس ب

)طرح کّلی مبانی اندیشه  اسالمی در قرآن کریم؛ صص 497 و 498(

خواب برجامی دولت
در دولت آقای روحانی چه گذشت؟

به قلم : توحید تقی زاده

آش شور اصالحات در دهان آموزش و 
پرورش

بررسی عملکرد هشت ساله دولت در 
حوزه آموزش و پرورش

به قلم : سینا ارگنجی

بورس؛ فرصتی که از دست رفت
تبدیل تهدیدها به فرصت، نقش بازار 

سرمایه در اقتصاد کشور
به قلم : سعید هادوی

دیگر به این 45 تومان نیازی نداریم
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت آقای 

روحانی
به قلم : علی ابراهیمی

تیغ تیز اصالحات بر گردن امنیت
انقالب اسالمی و چالش های امنیتی پروژه 

2020
به قلم : سید سجاد حسینی

پیامرسان داخلی را با پنبه سربردند!
نگاهی به عملکرد دولت در حوزه رسانه 

و اینترنت
به قلم : شیوا ابراهیمی

معرفی کتاب
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی

اثر: میر مهرداد پیدایی

افول اصالحات
با نگاهی به مواضع دولت در حوزه دفاعی

به قلم : لیال زمانی

دانشگاه حیاط خلوت سیاسیون
بررسی اوضاع دانشگاه در دولت تدبیر 

و امید
به قلم : میالد هاشمی

هشت سال معطلی برای هیچ!
دیپلماسی دولت تدبیر و امید در بوته نقد

به قلم : امیر محمد کوالنی

آدرس غلط کار دستمان داد
نگاهی به جریان تحریف در کشور

به قلم : امیرمحمد زارعی

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 5

صفحه11

صفحه12

صفحه14

صفحه 16

صفحه 3

صفحه 8

صفحه 4

صفحه 9

نشریه تحلیلی تبیینی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان/سال هفتم/ شماره بیست و هفتم/ نیمه دوم فروردین ماه 1400



خواب برجامی دولت 
در دولت آقای روحانی چه گذشت؟

حســن روحانــی کــه چهــره رای آوری در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
نبــود، بــا اتــکاء بــه حمایــت هــای کارســاز رهبــران جریانــات سیاســی 
اعتــدال گــرا و اصــاح طلــب، در انتخابــات ســال ۱۳۹۲ پیــروز میــدان 
ــی و  ــان قبل ــه بخشــی از حامی ــکاء ب ــا ات ــم ب شــد و در ســال ۱۳۹۶ ه
قــدری جســارت و برخــی برچســب زنــی هــای موثــر، رقبــای انتخاباتــی 
را پســت ســر گذاشــت. حداقلــی بــودن آرای او از یــک ســو و بی ســابقه 
بــودن پروژه هــای سیاســی او از ســوی دیگــر باعث شــد از دولــت روحانی 
بــا عنــوان مصداقــی خــاص در راســتای عبــور از وضعیــت موجــود یــاد 
ــد  ــی، کلی ــده مذاکرات ــا طــرح ای ــرد ب ــه ســعی می ک ــی ک شــود. روحان
عبــور از بحران هــا را در سیاســت خارجــی بیابــد، بخــش عمــده تــاش 
خــود را صــرف ایجــاد تصویــری ذهنــی از ایده هــای خــود کــرد. حــاال 
ــه می کنــد  ــن ســال زمامــداری اش را تجرب ــت او در شــرایطی آخری دول
کــه بــه عقیــده سرســخت ترین حامیــان سیاســی وی هــم، میــان پــروژه 
دولــت در سیاســت خارجــی، اقتصــاد و فرهنــگ شــکاف عمیقــی وجــود 
ــه  ــور ب ــش را مجب ــا، او و دولت ــن روزه ــه ای ــکافی ک ــت. ش ــته اس داش
ــدم  ــط مق ــود در خ ــه روزی خ ــت ک ــرده اس ــی ک ــرار رویکردهای تک

منتقــدان آن قــرار داشــت. 

ــایش  ــام و گش ــد برج ــه امی ــی ب ــت روحان ــاد در دول ــدن اقتص ــا ش ره
ــای اقتصــادی،  ــایر بخش ه ــردن س ــوش ک ــت و فرام در خام فروشــی نف
ــم  ــا توه ــت ب ــق کشــاند. دول ــود عمی ــه رک ــه ورط اقتصــاد کشــور را ب
حــل همــه مشــکات اقتصــادی بــا اجــرای برجــام، ســاماندهی اقتصــاد و 
اجــرای اصاحــات اساســی را از دســتور کار خــارج کــرد. اصاح ســاختار 
مالیاتــی، اصــاح ســاختار بودجــه، اصــاح نظــام بانکــی، مقابلــه اصولــی 
ــاح و  ــور، اص ــت های صادرات مح ــری سیاس ــاق، پیگی ــأله قاچ ــا مس ب
ادامــه سیاســت هدفمنــدی یارانه هــا و بســیاری دیگــر، مــواردی اســت 
ــت در  ــد. در نهای ــا ش ــرای آنه ــع اج ــت، مان ــی دول ــواب برجام ــه خ ک
ــده خــود  ــردن وع ــی ک ــا عمل ــپ ب ــد ترام اردیبهشــت ســال ۹7، دونال
ــر  ــت را ب ــای دول ــا، روی ــدن تحریم ه ــرای خــروج از برجــام و بازگردان ب
ــه  ــود کــه بافته هــای برجامــی اقتصــاد، یــک ب ــن ب ــاد داد. پــس از ای ب
یــک فروپاشــید. در همیــن راســتا، صــادرات نفــت وضعیــت بــه مراتــب 
ــق  ــه طب ــی ک ــا جای ــه ســال های ۹۱ و ۹۲ داشــت ت ــری نســبت ب بدت
آمارهــای غیررســمی، میــزان صــادرات نفــت کشــور بــه کمتــر از 500 

هــزار بشــکه در روز کاهــش یافــت. 
امــروز دیگــر در جــای جــای کوچــه و بــازار نیــز مــی تــوان از تحلیــل و 
انتقــاد هــای مــردم نســبت بــه عملکرد دولــت و سیاســت های نادرســت 
مالــی و پولــی، نظــام مالیاتــی، حــوزه ســرمایه گــذاری و بــورس و تیــم 
ــار  ــورم افس ــاد و ت ــای اقتص ــم ه ــک در تاط ــدون ش ــه ب ــادی ک اقتص
گســیخته ای کــه زندگــی تمــام اقشــار جامعــه را دســتخوش تغییــرات 
ناخوشــایند داشــته اســت، شــنود و دریافــت گایــه داشــت و در مجموع، 
عملکــرد دولــت روحانــی را در اجــرای سیاســت هــای داخلــی و خارجــی 
در ابعــاد متفــاوت و در ادامــه، بــه دلیــل عــدم پایبنــدی بــه وعــده هــای 

متعــدد انتخاباتــی خــود، نامطلــوب دانســت. 
ــا شــعار  ــی دولتــی کــه ب ــه روز هــای انتهای ــا نزدیــک شــدن ب حــال ب

تدبیــر و امیــد باعــث شــد تمــام آمــال و آرزوهــای آحــاد مــردم رنــگ 
ــی  ــدن دولت ــردم، روی کار آم ــه م ــد ب ــت امی ــا راه بازگش ــازد، تنه بب
ــر  ــا رواج غی ــه ب ــی اســت ک ــوان  و حــزب الله ــد، ج متخصــص، متعه
معمــول رانــت و فســاد گســترده حاکــم بــر سیســتم اداری، مقابلــه کنــد 
و ســدی در برابــر اختــاس و احتــکار و فســادهای مالــی امــروزی باشــد. 
بــه جــرات بایــد گفــت کــه مــی تــوان امیــد داشــت کــه تاثیــر مخــرب 
ــن خواســت  ــه تحقــق ای ــد. و البت ــگ ببازن ــا حــدودی رن ــم هــا ت تحری
نیــز مســتلزم برچیــده شــدن مدیــران عنکبوتــی و فرتــوت دنیــای میــز 
و صندلــی و بهــا دادن بــه جوانــان تحصیــل کــرده و متخصــص اســت.

توحید تقی زاده / دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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افول اصالحـات
از آغاز دولت اصالحات با نگاهی به مواضع دولت در حوزه دفاعی

لیال زمانی / سردبیر

پیش کشیدن مذاکرات، حرف تازه ای نبود... سالها قبل هم آتش مذاکره 
با استکبار، در ایران گرم شده بود. همان سالهایی که رنگ دولت، سبز بود؛ 
نه بنفش. دریغا که این آتش، شعله میکشد و از زمین تا آسمان منطقه 

را می سوزاند.
دولت ایران، ملتمسانه به مذاکراتی تن داد که همه می دانستیم نتیجه ای 
ندارد؛ یا بهتر باشد که بگویم، نتیجه خوبی ندارد. اما انگار امضای کری، 

برایشان مطمئن تر بود تا کام رهبری.
رئیس دولت و باقی وابستگان آن، در تمام مدت مملکت داری شان، در 
گوشه و کنار حرفها به این نکته اشاره میکردند که دیگر دوران تمرکز بر 
قوای نظامی به پایان رسیده و باید به فکر زیست مسالمت آمیز با آمریکای 
به وضوح  را  این  باشیم.  جنایتکار ]و احتماال رژیم غاصب صهیونیستی[ 

میشد از کاهش هر ساله ی بودجه دفاعی کشور هم فهمید.
از طرف دیگر، کانالهای حامی دولت و رسانه های پرمخاطبی که کارشان 
جز تمسخر دستاوردهای انقاب و القای بدبختی به مردم نیست، همپای 

جریان مخالف مقاومت و مبارزه، بر طبل غرب زدگی میکوبیدند.
با  ها  دادن  دست  و  کننده  مذاکره  تیم  لبخندهای  پرده  پس  در  اینکه 
آنچه  اما  میداند.  خدا  و چه گذشت؛  بود  چه  متحده،  ایاالت  نمایندگان 
واضح و مبرهن دیده میشد، نفوذ روزافزون دشمن در دستگاه دیپلماسی 
ایدئولوژی انقاب اسامی، مغلوب  ایران بود که به جای عمل بر اساس 

سیاست امپریالیستی و لیبرالیستی شده بود.
دور شدن از آرمان های انقاب تا جایی پیش رفت که شعار نوشتن روی 
موشک را به سخره گرفتند و شخص رئیس جمهور در سخنرانی انتخاباتی 
سال ۹۶ مدعی شد که این کار مانع از اجرای مفید برجام شده است و به 
نوعی، رفع تحریمها و گشایش اقتصادی که نتیجه برجام معرفی میشد 
را منوط به تضعیف حوزه دفاعی کشور نشان دادند. اما بعد از انتخابات، 
مدعی شدند که موشکهای پرتاب شده به مواضع داعش در سوریه، ساخت 
دولت و وزارت دفاع بوده و البته در کنار این ادعا، تشکر کوچکی هم از 
پرتاب کننده ها داشتند تا مثل همیشه یکی به نعل بزنند و یکی به میخ.
تا آن زمان، جناح اصاح طلب همچنان مدافع سیاستگذاری های دولت 
روحانی بود. بارها توسط افرادی از این جناح مثل آقایان علی مطهری و 
محسن رهامی، شاهد به رگبار بستن موشکهایمان بودیم. موشک هایی که 
امنیت و اقتدار را نه فقط برای این مرز و بوم، بلکه برای بخش هایی از 

خاورمیانه رقم زده بود.
گویی، هیمنه پوچ آمریکا و اروپا چنان در قلب این دولت رسوخ کرده بود 

که حافظه تاریخیشان را از دست داده بودند.
این اظهار ضعف در برابر استکبار، در نهایت منجر به این شد که آمریکای 
زد.  سلیمانی،  قاسم  حاج  اسام،  بزرگ  سردار  ترور  به  دست  جنایتکار 
آری! در دنیای گفتمانها، سردار ما را با موشک زدند. همانهایی که ما را 
به تروریست بودن در منطقه محکوم می کنند، خودشان تروریست های 

جنتلمن پشت میز مذاکره هستند.
این اتفاق، چنان ملت ایران و آزادی خواهان حقیقی در جهان را متأثر کرد 
که برای التیام این داغ، راهی جز انتقام نبود. شاید آن سگ زرد آمریکایی 
گمان میکرد قرار است نام حاج قاسم را از این جهان پاک کند؛ اما خبر 
است.  از سردار سلیمانی  تر  ابهت  پر  بسیار  نداشت که شهید سلیمانی، 
غیرت انقابی بار دیگر خروشید و پرده های ضعف و مصلحت دولت را 
کنار زد. زمان سیلی که فرارسید، تمام کشور در حالت آماده باش برای 
جنگ با استکبار بود. اما جریان نفوذ در داخل کشور، هیچگاه دست روی 
ترور. آسمان  به  پاسخ  ترور، چه در زمان  نمیگذارد. چه در زمان  دست 
شاهد انفجار تلخی شد که داغش بر دل ایران ماند. حال اینکه چرا در 
انجام  حالت آماده باش و زمانی که درخواست شده بود تا هیچ پروازی 
اینکه چرا پدافندی که RQ۱70 را سالم بر  یا  نشود، آسمان خالی نبود 
زمین نشاند و گلوبال هاوک متجاوز را منهدم کرد، دچار چنین خطایی 
شده است یا چطور امکان دارد فردی کاما اتفاقی در همان ساعت درحال 

فیلم برداری از همان نقطه آسمان باشد، طرح بحث دیگری است.
به هرحال همه میدانیم که جبهه رسانه ای دشمن، تربیت شده تا از هر 

اتفاقی، یک فاجعه انسانی بسازد؛ تا پتکی باشد بر سر نظام.
شاید اگر در تمام این مدت، شاهد پاسخی قاطع یا حداقل موضع گیری 
صریح در این زمینه از سمت دولت و وزارت امور خارجه بودیم، هیچگاه 

طعم تلخ تروری دیگر از دانشمندان هسته ای را نمیچشیدیم.
کم کم، هرچه به پایان این دولت نزدیک می شویم؛ اصاح طلبان نیز راه 
خود را از راه روحانی جدا می کنند. تا جایی که طی همین چند ماه اخیر، 

زمزمه اصاح طلب نبودن روحانی از سمت این جناح به گوش میرسد.
این هشت سال  در  دولت  که   )!( افتخاراتی  با حجم  نیست!  عجیب هم 
کسب کرد، راهی جز طرد کردن او ندارند. البته هرگز گمان نکنید که از 
او جدا هستند یا از حمایتشان، پشیمان؛ بلکه در این شرایط، با توجه به 
عملکرد دولت و نزدیک شدن به انتخابات، مواضع این چنینی به نفعشان 
چنین  به  نمیشود  دیگر  که  اند  دریافته  ایران  فهیم  مردم  چون  است. 
شعارهایی که از گلوی جناح سبز برمی خیزد، اعتماد کنند. ان شاءاهلل که 

اینگونه باشد!

ایـران در اوج اقتـدار بـه دولـت یازدهم تحویل داده شـد. در شـرایطی که هیـچ ابرقدرتی، جرئت جوالن دادن در برابر این شـیر 
بیشـه را نداشـت. دولتـی کـه جنـاح سـبز بـرای ایـران لقمـه گرفته بـود تا بـار دیگر َعَلـم گفتگـوی تمدنهـا را برافرازد. شـعارها و 
وعـده هـا، زیبـا و عوام فریبانـه بـود. قـرار بـود بـه قـول خودشـان، ارتبـاط فعـال و سـازنده با جهان داشـته باشـند تا به توسـعه و 
پیشـرفت برسـیم. در خیالشـان، تـا قبـل از سـفر وزیر امور خارجـه به آمریکا، جمهوری اسـالمی ایـران در نهایت انـزوا و بیچارگی 

قـرار داشـت و دولـت روحانـی، بهاری میشـد برای این زمسـتان!
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سـال ۱۳۹۲ دولـت تدبیـر و امیـد با شـعار تعامل سـازنده با کشـورهای 
مختلف دنیا و حل و فصل پرونده هسـته ای ایران، سـکان اداره کشـور را 
در دسـت گرفـت. در همـان ایام مناظـرات انتخاباتی ریاسـت جمهوری، 
جنـاب آقـای حسـن روحانـی، جملـه ای را بـر زبـان جـاری کردنـد که 
بعـد هـا در ادبیـات سیاسـی کشـور، جایگاهی بـرای خود پیـدا کرد. آن 
جملـه معـروف ایـن بـود: »مهم این اسـت که چـرخ اقتصاد و معیشـت 
مـردم و سـانتریفیوژ باهـم بچرخنـد.« ایـن جملـه را میتـوان مفهومـی 
صحیـح تلقـی کـرد امـا بـا گـذر زمـان، مشـخص شـد که جهـت دهی 

دولـت یازدهـم و دوازدهـم به این سـمت و سـو نبوده اسـت. 
در ابتـدای کار دولـت یازدهـم، شـاهد حمایـت هـای همه جانبـه ای از 
ایـن دولـت بودیـم؛ حمایـت هایـی از جانب شـخصیت هـا و ارگان های 
مهـم کشـور. مشـارکت چشـمگیر مـردم در انتخابات ریاسـت جمهوری 
سـال ۱۳۹۲ نیـز سـرمایه ای بـی بدیل بود بـرای دولت تدبیـر و امید تا 
بتوانـد بـه پشـتوانه آن در میـدان مذاکـرات، قدرتمندانـه از حقوق ملت 

کند.  دفـاع  ایران 
از همـان ابتـدا، شـاهد برخـی اظهـار نظـرات غیـر دقیقـی از جانـب 
مسـئولین دولتـی بودیـم. بـه عنـوان مثـال در یکـی از سـخنرانی های 
عمومـی رئیـس جمهـور محتـرم، آقـای روحانـی جماتـی را بـر زبـان 
جـاری کردنـد کـه بی شـک یکـی از مخـرب ترین تأثیـرات را بـر روند 
مذاکـرات داشـت. » خزانـه کشـور، خالـی اسـت.« ایـن جملـه، هرچند 
از روی ناآگاهـی و زیسـتن در همـان فضـای انتخاباتـی بود، جز ارسـال 
پیـام ضعـف بـه بیگانـگان، پیامـی را مخابـره ننمـود. پیام ضعفـی که از 
ایـران صـادر شـد، پـس از توافـق ژنـو، آمریکایی هـا را برآن داشـت که 
بگوینـد: »بـا پـول هایـی که ما بـه ایران دادیـم، دولت ایران بسـته های 
غذایـی بـه مردمـش داد.« این اظهار نظر، گذشـته از تحقیـر ملت ایران، 
نشـانگر فضایـی فکـری اسـت کـه بـر کاخ سـفید آن روزگار حاکـم بود 
و آن فضـا عبـارت بـود از اینکـه ایـران پول نـدارد و ذخایـر ارزی اش از 
میـان رفتـه. پـس بـرای اداره امـورش بـه هر توافقـی تن میدهـد. زمان 
گذشـت و نقـاط ضعـف بیـش از پیـش نمایـان می شـد. دولـت تدبیر و 
امیـد همـه چیـز کشـور، از آب خـوردن مـردم تـا بیمـه سـامت، را به 
برجـام و رفـع تحریـم هـا گـره زد؛ ایـن را مـی توان پاشـنه آشـیل این 
دولـت دانسـت کـه همـه امور را نـه به داخل بلکـه به خـارج از این مرز، 
حوالـه می کـرد. زمانـی کـه اداره کشـور بـه خـارج از آن گـره بخـورد، 
عمـًا ابتـکار عمـل از دسـت میـرود. زیـرا آنچـه در خـارج ازکشـور می 
گـذرد، در حیطـه تصمیمـات مـا نیسـت و یقینـا از ما تاثیـر نمی پذیرند 
و لزومـاً تطبیقـی هـم بـا منافـع ملی مـان نخواهنـد داشـت. شـاید اگـر 
دولـت محتـرم، توقعـات را در خصـوص مسـأله رفـع تحریـم ها تـا این 
حـد بـاال نمـی بـرد، پـس از خـروج آمریـکا از برجـام چنین شـوکی به 

اقتصـاد کشـور وارد نمی شـد. 

شـرطی کـردن اقتصاد کشـور، از دیگر نقـاط قابل انتقاد دولـت تدبیر و 
امیـد اسـت. پیرو همان مسـأله، گـره زدن آینده کشـور به رفـع تحریم 
هـا و نداشـتن برنامـه دومـی بـرای اداره کشـور، اقتصـاد را بـه سـمتی 
سـوق داد کـه بـا کوچـک تریـن تکانـه هـا، شـاهد تاطمـی عظیم در 
بـازار هـای مختلـف داخلـی، از مواد غذایـی گرفته تا طا و ارز، باشـیم. 
بـا شـرطی شـدن اقتصـاد، دیگـر مـا شـاهد اتفاقـات واقعـی بر اسـاس 
شـاخصه هـای علمـی نخواهیم بـود، همان چیـزی که امروز در کشـور 

نظـاره گـر آنیم. 
نکتـه دیگـری کـه حقیقتـاً از سـایر مـوارد مهمتـر امـا نشـأت گرفته از 
همـان هاسـت، معطـل کردن کشـور اسـت. ایـران از سـال ۱۳۹۲ تا به 
امـروز، معطـل مسـأله رفع تحریم هاسـت. قریـب به ٨ سـال، همه چیز 
کشـور، معطـل رفـع تحریـم ها بـود که هیچـگاه بـه طور کامـل، عما 
محقـق نشـد، همیـن امـر موجـب آن شـد کـه ابتـکار عمـل از دسـت 
دولـت خارج شـود و عمـا اقتصاد کشـور، بازیچه دسـت دولتهای های 

غربـی و مشـتی دالل داخلی شـود. 
از دیگـر نقـاط ضعف دولـت تدبیر و امیـد در حوزه سیاسـت خارجی را 
مـی تـوان در تمرکـز دسـتگاه سیاسـت خارجی بر روی مسـأله هسـته 
ای و کشـور هـای غربـی دانسـت. هرچند کـه در مورد ارتباط با کشـور 
هـای شـرقی نیـز کار هایی صورت گرفته اسـت؛ در دولـت تدبیر و امید 
شـاهد آن بودیـم کـه کـم تریـن روابـط با کشـور هـای منطقـه صورت 
گرفـت و عمـًا ایـن جهـت دهـی موجب آن شـده اسـت کـه در زمینه 
اقتصـادی، مـا یـک بـازار قدرتمنـد ۳00 میلیونـی را از دسـت بدهیـم؛ 
بـازاری کـه امـروز در دسـت بازیگرانـی چـون ترکیـه، روسـیه و چیـن 

است. 
بـه عنـوان جمع بندی بایـد گفت که دولت هـای یازدهـم و دوازدهم، با 
وجـود انجـام کارهـای مثبتـی چـون تحکیم روابـط با کشـورهای چین 
و روسـیه و… در زمینـه سیاسـت خارجـی دارای جهـت دهـی مناسـب 
بـا شـرایط کشـور نبـوده اسـت. هرچنـد کـه در دسـتگاه دیپلماسـی 
مـا، انسـان هـای باتجربـه ای سـکان امـور را در دسـت دارنـد، امـا در 
عرصـه سیاسـت خارجـه جهـت دهـی مهمتـر از تجربـه اسـت. جهـت 
دهـی دولـت نـه تنهـا مورد قبـول نیسـت بلکه نتیجـه قابـل قبولی هم 
نداشـته اسـت و مطمئنـا در ایـن چند مـاه باقی مانـده، دولـت باید در 
حـد تـوان ایـن رویـه هـا را اصـاح کننـد و دولت بعـدی نیز بـا تجربه 
ای کـه ازعملکـرد ایـن دولـت اندوختـه اسـت، این رویـه هـا را به طور 

کارآمـد اصـاح نماید.

هشت سال معطلی برای هیچ!
دیپلماسی دولت تدبیر و امید در بوته نقد 

امیرمحمد کوالنی/دبیر دفتر دانشگاه رازی کرمانشاه
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ــن  ــازار، بهتری ــی در ب ــد نقدینگ ــادی و رش ــامان اقتص ــرایط نابس در ش
ــود؛  ــرمایه ب ــازار س ــذاری در ب ــرمایه گ ــه س ــردم ب ــویق م ــت، تش فرص
ــا در  ــگاه ه ــا و بن ــرکت ه ــی ش ــفافیت مال ــر، ش ــه ظاه ــه ب ــی ک جای

ــرار دارد. ــوم ق ــد عم ــرض دی مع
ــه  ــرادی ک ــرای ورود اف ــل ب ــای آن از قب ــاخت ه ــه زیرس ــی ک در جای
ــا رشــد  ــازار ب تشــویق شــدند وجــود نداشــت، ولیکــن جذابیــت ایــن ب
هــای ســال ۹٨، هــر ســرمایه گــذاری را ترغیــب بــه ورود در ایــن بــازار 
میکــرد و فقــط نیازمنــد محرکــی بــود کــه آن را بــه ایــن بــازار ســوق 
دهــد. محرکــی کــه از ســمت رییــس دولــت ایجــاد شــد. امــا پــس از 
ورود ســرمایه گــذاران بــه ایــن بــازار، دولــت و شــرکتهای خصولتــی از 
ایــن اعتمــاد ســرمایه گــذاران ســوء اســتفاده کــرده و در بــی اعتمــادی 
بــه ســوی ســرمایه گــذران بــاز شــد؛ ســرمایه گذارانــی کــه اکثــر آنــان 
ــه  ــازار روان ــن ب ــه ای ــد را ب ــت آورده بودن ــد بدس ــه از تولی ــی ک پولهای
کردنــد امــا بــا شــرایط نابســامان دولــت و کســری بودجــه مواجه شــدند 
ــد از  ــذران بع ــن ســرمایه گ ــال ای ــت. ح ــا رف ــه یغم ــان ب و ســرمایه آن
ــرمایه  ــا س ــد ی ــمت تولی ــه س ــاره ب ــازار، دوب ــن ب ــودن در ای ــق ب ناموف
ــا  ــا اینکــه ب ــد رفــت؟ و آی گــذاری درشــرایط مشــابه اقتصــادی خواهن
ایــن شــرایط و ضررهــای ســنگین، موفــق بــه نقــد کــردن مانــده پــول 
ــول  ــز کــردن پ ــال فری ــه دنب ــت ب ــا اینکــه دول ــد شــد؟ ی خــود خواهن

ــان میباشــد؟! آن
در جــواب بایــد گفــت کــه اکثــر ایــن ســرمایه گــذاران وقتــی راه آســان 
داللــی و ســودهای هنگفــت آن را میبیننــد، دیگــر تمایلــی بــرای 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــد نمیبینن ــی و تولی ــای دولت ــذاری ه ــرمایه گ س
موفــق بــه نقــد شــدن شــوند، پولهــای خــود را روانــه داللــی و خریــد و 

ــی خارجــی خواهنــد کــرد. ــازار هــای مال فــروش و ب
راهکارهایــی بــرای بهبــود بــازار ســرمایه نیــز وجــود دارد. بدیــن صــورت 
کــه دســتکاری هــای دولــت بایــد بــه کل از ایــن بــازار برداشــته شــود 

ــازار  ــرایط ب ــه ش ــد از اینک ــد و بع ــی کن ــود را ط ــی خ ــد طبیع ــا رون ت
ــا  ــد بورســی حتم ــرای صــدور ک ــی خــود بازگشــت، ب ــد طبیع ــه رون ب
امتحــان از آنانــی کــه تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در ایــن بــازار دارنــد 
گرفتــه شــود و کســانی کــه آمــوزش هــای الزم بــرای حضــور در ایــن 
ــار شــرکتهای  ــرمایه خــود را در اختی ــد؛ س ــرده ان ــت نک ــازار را دریاف ب

ســبدگردانی قــرار دهنــد.
بــا افــراد حقیقــی کــه از طریــق رانــت، اقــدام بــه دســتکاری و دخالــت 
ــرای حضــور  ــه شــدت برخــورد شــود و شــرایط ب در ســهام میکننــد، ب

مجــدد اینچنیــن افــرادی دشــوار شــود.
ایــن شــرایط کــه بــه راحتــی میتوانســت فرصــت جدیــدی در اقتصــاد 
ــه تهدیــد و  ــا بــی فکــری دولــت تبدیــل ب کان کشــور ایجــاد کنــد، ب
ایجــاد تــورم شــدید در کشــور شــد. ســرمایه گذارانــی کــه یکــی پــس از 
دیگــری، روانــه ایــن بــازار جــذاب و ســودآور و کمــک کننــده بــه تولیــد 
ــی،  ــی جهان ــای مال ــه بازاره ــان ب ــی شــدند، حــال ســوق دادن آن داخل
داللــی و ... باعــث افزایــش بــی رویــه قیمــت دالر، اجنــاس و تورم شــدید 
در بــازار شــده اســت. در شــرایطی کــه ارز موجــود در کشــور در شــرایط 
ــا  ــد ب ــه بودن ــش گرفت ــد را در پی ــه راه تری ــده ای ک ــی اســت، ع بحران
تبدیــل ســرمایه باقیمانــده خــود بــه دالر، بــه ســمت دنیــای اغواکننــده 
ــورت از  ــن ص ــه ای ــز ب ــور نی ــده در کش ــه و ارز باقیمان ــا رفت ــز ارزه رم

کشــور خــارج مــی شــود.
ــه  ــه ب ــی ک ــران خســارت های ــال جب ــه دنب ــت ب ــد دول ــد دی ــال بای ح

ــر؟ ــا خی ــود ی ــد ب ــت، خواه ــرده اس ــذاران وارد ک ــرمایه گ س
ــده اســت و  ــش باقیمان ــه پایان ــر ب ــاه دیگ ــر از ســه م ــه کمت ــی ک دولت
کارنامــه نهایــی او صــادر خواهــد شــد، از ایــن وقــت باقیمانــده، نهایــت 
ــودن  ــل ب ــه راه فش ــا اینک ــرد ی ــه کار میب ــران ب ــرای جب ــتفاده را ب اس
خــود در طــی ایــن ٨ ســال را در پیــش خواهــد گرفــت و رفــوزه خواهــد 

شــد؟!

بورس؛ فرصتی که از دست رفت!
»تبدیل تهدید به فرصت ها و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور«
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آش شور اصالحات در دهان آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین

ــا هــدف ایجــاد تحــول در همــه  ــرورش ب ســند بنیادیــن آمــوزش و پ
ــفه  ــر فلس ــی ب ــرورش، مبتن ــوزش و پ ــام آم ــا و ارکان نظ ــاحت ه س
ــن  ــید. ای ــب رس ــه تصوی ــال ۱۳۹0 ب ــت اســامی در س ــم و تربی تعلی
ســند بــه مثابــه نقشــه راه در جهــت تحــول آمــوزش و پــرورش و نظــام 
تعلیــم و تربیــت اســت کــه در ســال هــای اخیــر، اجــرا و پیگیــری آن 

مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز بــوده اســت.
نــگاه کلــی بــه رونــد اجــرای ایــن ســند در دولــت روحانــی و پیگیــری 
آن توســط شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و شــورای عالــی آمــوزش و 
پــرورش )ریاســت هــردو شــورا برعهــده حســن روحانــی اســت( نشــان 

میدهــد کــه عــزم جــدی بــرای اجــرای ایــن ســند وجــود نــدارد.
بــه گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس کــه در بهمــن مــاه ۱۳۹۹ 
منتشرشــد. در ۹ ســالی کــه از تصویــب ایــن ســند میگــذرد )7 ســال 
ــا  ــرح ی ــچ ط ــا هی ــت( تقریب ــده اس ــپری ش ــت س ــن دول از آن در ای
الیحــه ای در راســتای اجــرای ســند بــه مجلــس ارائــه نشــده و قانونــی 
هــم تصویــب نشــده اســت. نظــارت بــر اجــرای ســند تحــول هــم بــا 
ــم  ــی ه ــون نظارت ــه تاکن ــت ک ــی اس ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
وجــود نداشــته اســت. و هیــچ گاه در طــول ایــن ســالها حتــی ردیــف 
ــن نداشــته  ــام اجــرای ســند تحــول بنیادی ــا ن بودجــه ای مشــخص ب
ایــم و حتــی مدیــران آمــوزش و پــرورش هــم تبییــن صحیــح و درک 
ــر  ــر عم ــد بخاط ــی بگوین ــاید برخ ــد. ش ــته ان ــند نداش ــتی از س درس
کوتــاه دولتهــا کــه معمــوال 4 ســال اســت، اهمیــت ســند تحــول را کــه 
ــی شــدن تصویــب و اجــرای قوانیــن آن حداقــل  مــدت زمــان عملیات
۱۲ ســال زمــان مــی بــرد را بــرای مســئولین پاییــن آورده و آن را در 

اولویــت هــای بعــدی قــرار میدهــد. امــا اینطــور نیســت!
دولــت روحانــی بــر خــاف نــوع نگاهــش بــه ســند تحــول کــه از جنس 
بــی توجهــی و بــی اهمیتــی اســت، بــه ســند ۲0۳0 بــا چشــمی کامــا 
ــب آن در  ــا تصوی ــه ب ــه نحــوی ک ــرد؛ ب ــی نگ ــاز م مشــتاقانه و روی ب
هیــات دولــت و تشــکیل یــک کار گــروه، آنــان را موظــف مــی ســازد 
کــه بــرای ایــن ســند، نظــام نامــه و دســتورالعمل اجرایــی بنویســند کــه از 
زمــان تصویــب و ابــاغ ایــن ســند نهایتــا ۳ مــاه بیشــتر طــول نمی کشــد!

قریــب بــه هفــت ســال و شــش مــاه از دولــت حســن روحانــی میگــذرد و در واپســین 
مــاه هــای دولــت تدبیــر و امیــد هســتیم. 

ــار دولــت روحانــی در محافــل و نشســت هــای  ــام معمــوال عملکــرد و رفت  در ایــن ای
مختلــف در حــوزه هــای گوناگــون مــورد نقــد و بررســی قــرار میگیــرد. نگارنــده ایــن 
ســطور نیــز قصــد دارد در خصــوص آمــوزش و پــرورش در دوران روحانــی عملکــرد 
او را در ســه مؤلفــه و کالن مســاله، ســند تحــول بنیادیــن، جــذب نیــروی انســانی و 
عدالــت آموزشــی کــه هــر ســه اینهــا مــورد مطالبــه رهبــر انقــالب نیــز بــوده اســت، 

مــورد نقــد و بررســی قــرار دهــد.

سینا ارگنجی/ دبیر اسبق جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد

بررسی عملکرد هشت ساله دولت روحانی در حوزه آموزش و پرورش



جذب نیروی انسانی

ــه  ــط دو جنب ــه فق ــا ک ــرورش برخــاف ســایر دســتگاه ه ــوزش و پ آم
ــت.  ــدی اس ــتگاه ۳ بع ــک دس ــد، ی ــوا دارن ــاختار و محت ــد س و دو بُع

ــانی. ــع انس ــوا و مناب ــاختار، محت س
منابــع انســانی در ایــن نهــاد مهــم تــر از دو بعــد دیگــر اســت. معلــم، 
ــوب،  ــزات خ ــر تجهی ــت اگ ــی اس ــت و بدیه ــی اس ــام آموزش ــان نظ ج
امکانــات و تکنولــوژی پیشــرفته و منابــع درســی غنــی داشــته باشــیم 
ولــی معلــم بــا کیفیــت نداشــته باشــیم، ُکمیــِت نظــام تعلیــم و تربیــت 

خواهــد لنگیــد.
در اوان دولــت روحانــی، در دوره وزارت فانــی، آقــای وزیــر مکــرر 
ــم. ســازمان  ــم مــازاد داری بیــان مــی کــرد کــه حــدود ۲00 هــزار معل
ــف اســتخدامی  ــر ردی ــن ســخن وزی ــه ای ــا توجــه ب ــه و بودجــه ب برنام
ــان  ــه در هم ــه اینک ــه ب ــا توج ــش داد. ب ــرورش را کاه ــوزش و پ در آم
ــار  ــده، دچ ــال آین ــرورش در ۱0 س ــوزش و پ ــد آم ــه میش ــان گفت زم
ــت  ــم و ســونامی بازنشســتگی خواهــد شــد، مســئولین وق ــود معل کمب
وزارت خانــه بــر ادعــای خودشــان پافشــاری کــرده و ایــن حرفهــا را رد 
میکردنــد. گویــا منطــق آقایــان هــم ایــن بــود کــه بــا خصوصــی ســازی 
و توســعه مــدارس غیــر دولتــی، وزارتخانــه را کوچــک خواهنــد کــرد و 
جــذب معلــم جدیــد، مانــع تحقــق ایــن هــدف اســت. ایــن رفتارهــای 
نســنجیده امــروز آمــوزش و پــرورش را بــا چالشــی مواجــه کــرده اســت 
کــه بــرای جبــران کمبــود معلــم از راه هــای متفــاوت کــه زیــان بــار و 

ــه جــذب معلــم کنــد. خســارت زا اســت اقــدام ب

عدالت آموزشی

مســاله ای کــه در چنــد ســال اخیــر ذهــن دغدغــه منــدان و دلســوزان 
ــت  ــاله عدال ــت، مس ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــامی را ب ــاب اس انق
ــی  ــت آموزش ــاب، عدال ــم انق ــر معظ ــر رهب ــه تعبی ــت. ب ــی اس آموزش
ــش آمــوزی در تهــران  ــا دان ــوز در دوردســت ب ــش آم یعنــی فــان دان
ــاب  ــزرگان انق ــند. ب ــته باش ــوزش نداش ــب از آم ــی در نصی ــچ فرق هی
اســامی نیــز بــا دغدغــه آمــوزش رایــگان و فرصــت هــای برابــر یادگیری 
بــرای آحــاد مــردم ایــران، اصــل ۳0 قانــون اساســی را ایجــاد کردنــد و 
هرگونــه بهــره بــرداری مــادی و اســتفاده اقتصــادی از آمــوزش را ممنوع 

ــام جنــگ کــه هزینــه هــای سرســام آور،  ــد. در ســال ۶7 و در ای کردن
اداره کشــور را دچــار مشــکل کــرده بــود، طرحــی در مجلــس در حــال 
ــردم  ــود م ــه خ ــوزش را ب ــی از آم ــت بخش ــه میخواس ــود ک ــب ب تصوی
واگــذار کنــد و هزینــه هــای آمــوزش را کاهــش داده و مــردم را در امــر 
آمــوزش مشــارکت دهــد. ایــن قانــون بعــد از چنــد ســال از روال اصلــی 
خــود خــارج شــد و بجــای مردمــی ســازی، خصوصــی شــد. بســیاری 
از مدیــران آمــوزش و پــرورش، مدرســه غیرانتفاعــی تاســیس کردنــد و 
مدرســه تبدیــل بــه بنــگاه اقتصــادی شــد. در دولــت آقــای روحانــی بــا 
تغییــر برخــی از قوانیــن و حمایــت هــای خــاص از ایــن مــدارس، عمــا 
ــر داده و  ــی تغیی ــه غیردولت ــه مدرس ــی ب ــه غیرانتفاع ــا را از مدرس آنه
زمینــه کاالیــی شــدن آمــوزش را بیــش از پیــش فراهــم کردنــد. دولــت 
بــا بهانــه صرفــه جویــی در هزینــه هــای خــود حمایــت از ایــن مــدارس 
را دوچنــدان کــرد. روی دیگــر تقویــت مــدارس غیرانتفاعــی، تضعیــف 
مــدارس عــادی دولتــی  اســت. امــروز مــردم ایــران ســالیانه 45 هــزار 
میلیــارد تومــان، خــرج تحصیــل فرزنــدان خــود در مدرســه غیرانتفاعــی 
مــی کننــد. آش خصوصــی ســازی آن قــدر شــور شــده اســت کــه بنــا 
بــه آمــار بانــک جهانــی، آمــوزش و پــرورش ایــران، پولــی تریــن آمــوزش 
ــی درس  ــه غیرانتفاع ــوزان در مدرس ــش آم ــد دان ــت. )۱۶ درص دنیاس

میخواننــد.(
رونــد خصوصــی ســازی و تاســیس مــدارس غیــر انتفاعــی از ســال ۶7 
تــا ۹۲ مجموعــا ۹ درصــد بــوده اســت. در حالــی کــه از ســال ۹۲ تــا۹٨، 

7 درصــد بــوده اســت.
ایــن آمــار، ولــع و عطــش عجیــب ایــن دولــت را نســبت بــه خصوصــی 

ســازی آمــوزش نشــان میدهــد.

آقــای روحانــی هیــچ دســتاوردی هــم کــه در 8 ســال دولتــش 
در تعلیــم و تربیــت ایــن مملکــت نداشــته باشــد، دکان داری و 
کاالیــی ســازی آمــوزش را خــوب بلــد اســت و فروشــنده خوبــی 
ــم  ــا میخواهی ــود: »م ــه ب ــر گفت ــل ت ــم قب ــودش ه ــت! خ اس

دانــش آمــوزی تربیــت کنیــم بــا قیمــت ارزان تــر! «
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»بررسی اوضاع دانشگاه در دولت تدبیر و امید«

دانشگاه؛ حیاط خلوت سیاسیون
میالد هاشمی/دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی اهواز

بـا روی کار آمـدن دولـت تدبیـر و امیـد، خیلـی هـا امیـد داشـتند بـه 
پیشـرفت و ارزش گـذاری بیـش از پیـش علـم ولی تنها حاصـل تدابیر ٨ 
سـاله ایـن دولـت، تضعیف دانشـگاه ها و از بیـن بردن امید دانشـگاهیان 
بـوده اسـت. دانشـگاه هـا بـه عنـوان شـریان هـای حیاتـی علـم و دانش 
کشـور شـناخته مـی شـوند؛ شـریان هایـی کـه بـرای جریـان آنهـا، نیاز 
بـه توجـه فـراوان اسـت. یکی از مشـکاتی کـه سـالهای متوالی اسـت با 
آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم، ارتباط بـا صنعت ضعیف در دانشـگاه 
هاسـت. موضوعـی کـه بـه خودی خـود میتواند بـار عظیمی از مشـکات 
را حـل نماید. معتقدیم در امر رشـد و پیشـرفت، نیازمنـد دو فاکتور و دو 
بـال هسـتیم؛ علـم و مهـارت. فاکتـور مهـارت، تنهـا و تنها به واسـطه ی 
ایـن ارتباطـات حـل میشـود. متاسـفانه نمـره میانگیـن ارتباط بـا صنایع 
در دانشـگاه هـای کشـور، نمـره ی قابـل قبولی نیسـت و کـم کاری های 
بسـیاری در ایـن زمینـه رخ داده اسـت. فاکتـور دومـی کـه بـه آن نیـز 
اشـاره شـد، جذب سـلیقه ای هیئت علمی، دانشـجو و... در بدنه دانشگاه 
هـا اسـت. اعضـای محتـرم شـورای انقـاب فرهنگـی نیـز بارهـا بـر این 
مهـم تاکیـد داشـتند ولـی آیـا گـوش شـنوایی وجـود دارد؟ دانشـگاه ها 
در دولـت آقـای روحانـی تبدیـل به حیاط خلـوت سیاسـیون و دولتی ها 
شـده اسـت. حقوق خـوب و ارتبـاط با جوانـان و تأمین پشـتوانه، عواملی 
هسـتند کـه سیاسـیون را به فعالیـت در دانشـگاه ها پس از پایـان یافتن 

دوران مسئولیتشـان وسوسـه می کنـد. 
از انتصاب دختر آقای روحانی در دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی 
تهـران کـه مثـال بزنیـم، اسـم افـراد بسـیاری بـه گـوش می رسـد که با 
البـی گـری هـا وارد بدنـه دانشـگاه هـا شـده انـد. از جملـه جـذب آقای 
عراقچـی در دانشـکده علـوم سیاسـی دانشـگاه شـهید بهشـتی و تحمیل 
حسـین فریـدون، بـرادر رئیـس جمهور به دانشـگاه شـهید بهشـتی برای 
گذرانـدن دوره دکتـری که با مخالفت دانشـگاه مربوطه مواجه شـده ولی 
بـا پیگیری های سـازمان سـنجش! و اعمال نفوذ افراد ایشـان در پردیس 

این دانشـگاه مشـغول بـه تحصیل شـده اند.
البتـه در ایـن میـان از نقـش وزارت محتـرم نفت درضربـه زدن به جامعه 
علمـی صنعـت نفـت و گاز و انـرژی هـم نمـی شـود چشـم پوشـی کرد. 

ایـن وزارت خانـه بـا اعمـال محدودیـت هـای زیـاد و بـه اصطـاح خـود 
تحریمـی، چنـان ضربـه مهلکـی به تنهـا دانشـگاه تخصصی نفـت ایران و 
همچنیـن هفتمیـن دانشـگاه صنعتـی نفـت دنیا، دانشـگاه صنعـت نفت، 
وارد کـرده اسـت کـه این دانشـگاه تبدیل بـه باتاقی برای امیـد و آینده 
نخبگانـی شـده اسـت کـه بـا آرزوهـای بـزرگ وارد این مسـیر شـده اند. 
در ایـن هشـت سـال از لغـو تعهـد اسـتخدامی دانشـجویان این دانشـگاه 
گرفتـه تـا محدود کـردن بودحـه دانشـگاه )حتی نداشـتن قـدرت خرید 
صندلـی بـرای دانشـگاه( موانعـی بر سـر راه این دانشـگاه قرار داده شـده 
اسـت کـه در نـوع خـود بی سـابقه بـوده انـد. در اخریـن اقدام نیـز آقای 
ژنـرال زنگنـه بـا اسـتخدام سـلیقه ای آقـای عامـر کعبـی، اسـتاد درجه 
چنـدم و نماینـده مجلس در دانشـگاهی بـا رتبه بندی هـای برتر جهانی، 

سـعی در تضعیـف این دانشـگاه حیاتی کشـور داشـته اسـت.
البتـه ایـن فقـط یـک نمونه از سـعی و تـاش افـراد برای اسـتخدام های 
سـلیقه ای و ژن هـای خـوب و همچنین فراری دادن نخبگانی  اسـت که 

دلشـان برای وطن مـی تپد!
پـس از فراگیـری ویـروس منحـوس کرونا و تعطیلی دانشـگاه هـا، وزارت 
علـوم نـه تنهـا شـرایط را بـرای دانشـجویان بهتر نکـرده بلکه سـخت تر 
نیـز کـرده اسـت. در ایـن دوره یکسـاله پاندمی ویـروس کرونـا، خیلی از 
دانشـگاه هـای کشـور شـهریه های خـود را به طـور کامل اخذ کـرده اند 
و بـا اینکـه هیـج خدمات مفیدی درقبال دانشـجو نداشـته انـد و کیفیت 
تدریـس اسـاتید نیـز بـه شـدت پاییـن آمـده اسـت و همچنین بـا وجود 
مشـکات فـراوان در سـامانه امـوزش مجـازی، دانشـگاه هـا اخـذ کامـل 
شـهریه را حـق خود مـی دانند. وعده هـای زیادی نیـز در دوران کرونا از 
جملـه اینترنـت رایگان بـه دانشـجویان و همچنین رایگان شـدن مصرف 
اینترنـت در سـامانه آمـوزش مجـازی دانشـگاه هـا داده شـده اسـت ولی 

دریـغ از ذره ای واقعیـت و عمل.
دولـت هشـت سـاله اقای حسـن روحانی با گرفتـن نمره زیـر ۱0 از تمام 
جامعـه علمـی کشـور، حاصلـی جز فـرار مغز هـا و ناامیدی قشـر جوان و 

علمی کشـور نداشـته است.
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آدرس غلط، کار دستمان داد! 
امیرمحمد زارعی/دبیر واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

»نگاهی به جریان تحریف در کشور«

ــرار  ــران، تک ــف گ ــخ روش تحری در طــول تاری
هــزار بــاره یــک دروغ بــوده تــا تصویــر واژگونــه 
ای از حقیقــت را در افــکار عمومــی حاکــم 

کننــد.
بــه عنــوان مثــال معاویــه آنقــدر علیــه حضــرت 
ــگام  ــه هن ــت ک ــام دروغ گف ــه الس ــی علی عل
ــده ای  ــاز، ع ــراب نم ــان در مح ــهادت ایش ش
ــا  ــد! ی ــب کردن ــان تعج ــدن ایش ــاز خوان از نم
دســتگاه یزیــد بــا تبلیغــات دروغیــن و مکــرر، 
ــتی  ــه کش ــام را ک ــه الس ــین علی ــام حس ام
ــام  ــان اس ــه در جه ــل تفرق ــود، عام ــات ب نج

ــد. ــه میدانی ــه ک ــد آنچ ــرد و ش ــی ک معرف
امــروزه نیــز دروغهایــی را بــوق هــای خارجــی 
ــد  ــرار میکنن ــدر تک ــی آنق ــای داخل و بلندگوه
کــه تبدیــل بــه بــاور بخشــی از افــکار عمومــی 
ــر  ــر اث ــی ب ــک زندان ــوت ی ــد ف ــود. مانن می ش
ــا  ــوچ، ی ــوختبران بل ــتار س ــا کش ــکنجه، ی ش

ترســیم غــرب بــه عنــوان قــدرت فعــال و 
ــه عنــوان نظامــی منفعــل کــه  تصــور ایــران ب
ــدارد! ــرب ن ــر غ ــاره ای جــز تســلیم در براب چ

ــان  ــک جری ــه ی ــه ای ک ــک در بره ــن تاکتی ای
سیاســی بــه دنبــال هــدف خاصــی اســت، پــر 
رنــگ تــر مــی شــود. نگاهــی بــه غافــل کــردن 
ــه  ــس ب ــس مجل ــفر رئی ــدف س ــه از ه جامع
ــم  ــرار دادن تفاه ــعاع ق ــت الش ــکو و تح مس
راهبــردی ایــران و مســکو در برابــر فشــار 
ــون  ــترده پیرام ــازی گس ــال س ــکا، جنج آمری
در  )ره(  امــام خمینــی  نــام  خبــر حــذف 
قطعنامــه پایانــی راه پیمایــی ۲۲ بهمــن )کــه 
ــن  ــعار توهی ــازی ش ــا برجسته س ــود( ی دروغ ب
آمیــز چنــد موتــور ســوار در یــک خیابــان )کــه 
البتــه کار غلطــی بــود( و مــوارد مشــابه، همــه 
بــرای پیگیــری یــک هــدف خاصــی اســت کــه 
جریــان سیاســی حامــی و فاعــل ایــن جنجــال 

ــد. ــی کن ــال م ــا دنب ســازی ه
ایجــاد امیــد کاذب و انتظــار خســارت بار بــرای 
بــه روی کار آمــدن دوبــاره دموکرات هــا در 
ــی  ــای فعل ــری از برنامه ه ــکا، بخــش دیگ آمری
اســت  ایــران  داخــل  در  تحریــف  جریــان 
ــه  ــورمان ب ــردن کش ــال وادار ک ــه دنب ــه ب ک
مذاکــرات برجامــی و گرفتــن امتیــازات اعمــال 
ــه ای  ــدرت منطق ــای موشــکی و ق محدودیت ه

ــت. ــران اس ــامی ای ــوری اس از جمه
جریــان تحریــف بــا وارونه ســازی حقایــق، 
و  ریاضتــی  اقتصــاد  را  مقاومتــی  اقتصــاد 
مخالفــان برجــام و مذاکــره را همســو بــا 
برنامــه  می کنــد؛  معرفــی  صهیونیســت ها 
شکســت تحریــم از طریــق برجــام و مذاکــره را 
بــر اســاس یــک تحریــف بــزرگ، مطــرح کــرده 
و آن را بــه  نظــام جمهــوری اســامی تحمیــل 

ــد.  ــی کن م

ــن  ــی، مت ــازی حواش ــته س ــا برجس ــه ب ــت ک ــی اس ــای قدیم ــیوه ه ــی از ش ــانه ای یک ــف رس تحری
ــود. ــل میش ــوع غاف ــل موض ــی از اص ــکار عموم ــرد و اف ــرار میگی ــعاع ق ــت الش ــوع تح موض
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ــط  ــن آدرس غل ــف و ای ــن تحری ــفانه ای متاس
»مذاکــره و ســازش«، بــا شــعارها و مغالطاتــی 
ــی  ــکا م ــکا کدخداســت«، »آمری ــد »آمری مانن
ــرف 5  ــا را ظ ــی م ــوان نظام ــام ت ــد تم توان
ــی اســت«،  ــه خال ــود کنــد«، »خزان دقیقــه ناب
ــا و حــل مشــکل اشــتغال و  ــم ه ــع تحری »رف
آب خــوردن و آلودگــی هــوا منــوط بــه مذاکــره 
اســت«، »اوبامــا بســیار مــودب اســت«، »نمــی 
توانیــم بــا قهــر و انــزوا در دنیــا زندگــی 
کنیــم«، »نبایــد بــا شــعارهای توخالــی مقابــل 
ــکا  ــدارد آمری ــکان ن ــا ایســتاد«، »ام ــدرت ه ق
ــرق  ــکا ف ــا آمری ــا ب ــد«، »اروپ ــد بزن ــر تعه زی
مــی کنــد و پــای توافــق مــی مانــد« و... دائمــا 
تشــدید گردیــد و در ذهــن افــراد خودکــم بین 
و بــی بصیــرت و ترســو ایــن گونــه گــزاره هــای 
انحرافــی و غلــط تثبیــت شــد و بــه مــردم ایــن 
ــد کــه کشــور در شــرایط  ــه تلقیــن نمودن گون
بــن بســت قــرار دارد و چــاره ای جــز ســازش 
ــی و  ــش زدای ــت تن ــاذ سیاس ــلیم و اتخ و تس
دیپلماســی التماســی و اســترحامی و انظامــی 

ــی نیســت. و انفعال
ــف«  ــان تحری ــه »جری ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
نقــش مکمــل و متمــم را در زمینــه »تحریــم« 
بــازی مــی کنــد. در واقــع »جریــان تحریــف« و 
»جریــان تحریــم« هماننــد دو لبــه یــک قیچی 
ــتگاه  ــوذ، در دس ــات نف ــا عملی ــه ب ــتند ک هس
محاســباتی افــکار عمومــی و همچنیــن در 
ــران تصمیــم  دســتگاه محاســباتی برخــی مدی
ســاز و تصمیــم گیــر، اختــال و بــرش ایجــاد 
کــرده و ریشــه مشــکات اقتصــادی و راه بــرون 
ــه نمایــش داده  ــه و وارون رفــت از آن را واژگون
ــازش«  ــره و س ــط »مذاک ــا دادن آدرس غل و ب
بــه افــکار عمومــی، ذهنهــا و افــکار را ویروســی 
ــه راهبــرد صحیــح  ــوده و در ادام و فلــج نم
و  مخــدوش  را  ایســتادگی«  و  »مقاومــت 

ناکارآمــد نشــان مــی دهنــد.
ــا  ــف« ب ــان تحری ــر »جری ــن ت ــان روش ــه بی ب
ضربــه زدن بــه روحیــه و امیــد مــردم، خدشــه 
در خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس ملــت، 
ســیاه نمایــی مشــکات و بزرگنمایــی فســادها 
ــا،  ــا و نهاده ــه ارگان ه ــه هم ــم آن ب و تعمی
ــانه ای  ــای رس ــازی ه ــری و فضاس ــه گ مغالط
و راه انــدازی عملیــات روانــی و اغــواء و اغفــال 
ــش  ــط، نق ــای غل ــه آدرس ه ــا ارائ ــردم، و ب م
متمــم و مکمــل »جریــان تحریــم« را بــر 
ــم  ــغ »تحری ــردن تی ــز ک ــه تی ــده دارد و ب عه
هــا« کمــک مــی کنــد، تــا کشــور را در 
ــان داده و  ــت نش ــن بس ــی و ب ــرایط بحران ش

آدرس غلــط »مذاکــره و دیپلماســی التماســی 
و اســترحامی و انظامــی و انفعالــی« را بــه 
خــورد ملــت دهنــد و از ایــن رهگــذر، آب 
ــه  ــاس گل ب ــه و پ ــمن ریخت ــیاب دش ــه آس ب
آمریــکا بدهنــد و عصــا زیــر بغــل تحریــم هــای 

ــد. ــی بگذارن آمریکای
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــوان گف ــی ت ــن رو م از ای
نابســامانی هــای اقتصــادی و تلخــی هایــی کــه 
ــا تحمیــل  ــه کشــور م ــر ب در ســال هــای اخی
شــد، بیــش از خباثــت دشــمن و تحریــم هــا و 
تهدیدهــا، ریشــه در انحــراف و تحریــف گــری 
برخــی خــواص غربگــرا و غربــزده داشــت. 
ــکات و آدرس  ــل مش ــد ح ــه کلی ــی ک رجال
ــا  ــه ب ــالمت یکطرف ــور را در مس ــایش ام گش
ــلیم  ــازش و تس ــرد س ــاذ راهب ــمن و اتخ دش

ــی دانســتند. م
ــم  ــر ه ــال اخی ــت س ــر در هف ــوی دیگ از س
ــف«  ــان تحری ــودن »جری ــل ب ــانی و مکم پوش
بــرای »جریــان تحریــم« و نــوع مواجهــه 
دولــت بــا ایــن جریــان اغواگــر نفــوذی، 
خســارات متعــددی بــه کشــور وارد کــرد کــه 
ــای  ــش نابســامانی ه ــه، افزای ــوان نمون ــه عن ب
ــه،  ــی روی ــوردن واردات ب ــم خ ــادی، رق اقتص
افزایــش رکــود و بــه تعطیلــی کشــیده شــدن 
ــول  ــدی کشــور، کاهــش ارزش پ ــع تولی صنای
ــردم، افزایــش  ــی، کوچــک شــدن ســفره م مل
فقــر و تبعیــض و فاصلــه هــای طبقاتــی، 
دلســرد شــدن مــردم از انقــاب و اســام، 
تنهــا بخشــی از نتایــج خســارت بــار ایــن هــم 

ــت. ــانی اس پوش
مــردم بابصیــرت و هوشــیار ایــران بایــد بیــش 
ــان  ــه »جری از پیــش توجــه داشــته باشــند ک
ــره  ــای زنجی ــه ه ــان روزنام ــف« و »جری تحری
ای« و »جریــان مدعیــان اصاحــات« کــه طــی 
ــام و  ــت ت ــته، حمای ــال گذش ــم س ــت و نی هف
تمامــی از دولــت موســوم بــه »تدبیــر و امیــد« 
ــع  ــت وض ــه باب ــا ک ــن روزه ــد، ای ــته ان داش
نامناســب اقتصــادی کشــور علــی رغــم وعــده 
هــای فــراوان دولــت متبوعشــان )کــه آنچنــان 
رونــق اقتصــادی ایجــاد مــی کنــم!( بــه شــدت 
ــه  ــذا  ب ــکار عمومــی اســت، و ل ــر ســوال اف زی
نظــر مــی رســد کــه مــی کوشــند بــا فــرار رو 
بــه جلــو و بــا نعــل وارونــه زدن و بــا پافشــاری 
ــر آدرس غلــط »مذاکــره و تســلیم  ــاره ب چندب
ــای هرچــه  ــاز دادن ه ــب نشــینی و امتی و عق
بیشــتر بــه آمریــکا« و بــا زمینــه ســازی بــرای 
ــی  ــن نارضایت ــاال رفت ــا و ب ــی ه ــش گران افزای
اقشــار ضعیــف و مســتضعف جامعــه، مــردم و 

مســئولین را بــرای تــن دادن بــه امضــا کــردن 
برجــام ۲ و برجــام ۳ و... راضــی، قانــع و مجــاب 

نماینــد.
»جریــان  ظاهــرا  روشــنتر،  عبــارت  بــه 
ــره  ــای زنجی ــه ه ــان روزنام ــف« و »جری تحری
ای« و »جریــان مدعیــان اصاحــات« ایــن 
ــم  ــیلی محک ــا س ــده ت ــدد برآم ــا درص روزه
ــاب  ــوم انق ــر مظل ــر پیک ــری ب ــر و کاری ت ت
ــام  ــاره تم ــک ب ــه ی ــوده و ب ــامی وارد نم اس
ــوب  ــه چ ــامی را ب ــاب اس ــای انق ــته ه داش
بــه  تبدیــل  را  کشــور  و  بگذارنــد،  حــراج 
لقمــه آســانی بــرای بلعیــده شــدن در حلقــوم 
ــای  ــر آمریــکای جنایتــکار و اروپ ســیری ناپذی

خیانتــکار بنماینــد.
ــت  ــه و دق ــد توج ــران بای ــت ای ــن رو مل  از ای
نفــوذ« و »جریــان  نماینــد کــه »جریــان 
ــرا«  ــای غربگ ــرال ه ــان لیب ــف« و »جری تحری
ــان  ــات« و »جری ــان اصاح ــان مدعی و »جری
ــی  ــاش م ــود ت ــم خ ــه زع ــی« ب ــاق داخل نف
کننــد بــا مطــرح نمــودن دوگانــه هــای 
ــدن  ــزوده ش ــا اف ــازش ی ــر »س ــی نظی دروغین
گرانــی هــا و مشــکات اقتصــادی«، »ســازش و 
مذاکــره دوبــاره بــا کدخــدا و دادن امتیازهــای 
ــا  ــی؛ ی ــن الملل ــران بی ــلطه گ ــه س ــتر ب بیش
افزایــش نابســامانی هــای اقتصــادی و فقیرتــر 
ــوم  ــایه ش ــدن س ــک ش ــرا و نزدی ــدن فق ش
ــد.  ــان بزنن ــد نش ــر چن ــک تی ــا ی ــگ«، ب جن
ــار  ــر ب ــود را از زی ــد خ ــی خواهن ــی، م از طرف
ــت  ــه باب ــی و افتضاحــی ک ــکار عموم فشــار اف
حمایــت هــای بــی چــون و چرایشــان از دولــت 
ناکارآمــد »تدبیــر و امیــد« بــه بــار آورده انــد، 
خــاص کننــد و از طــرف دیگــر، مــی خواهنــد 
ســوءمدیریت هــا و خرابــکاری هــا و ناکارآمدی 
ــر  ــت »تدبی ــای دول ــت ه ــا خیان ــا و احیان ه
ــع  ــر وض ــرده و مقص ــانی ک ــد« را الپوش و امی
نابســامان اقتصــادی را شــخص دیگــری غیــراز 
ــاد هــای  ــا نه ــد! و مث ــی جــا بزنن ــت فعل دول
حکومتــی و مقــام معظــم رهبــری را بــه عنــوان 
ــود و  ــادی موج ــامان اقتص ــع نابس ــر وض مقص
ــیخته و  ــای افسارگس ــی ه ــا و گران ــتی ه پلش
واردات بــی رویــه و اهمــال کاری هــا و خیانــت 
هــا و فســادها و اختــاس هــا معرفــی نماینــد.

ظاهــرا »جریــان تحریــف« و »جریــان روزنامــه 
مدعیــان  »جریــان  و  ای«  زنجیــره  هــای 
برآمــده  ایــن روزهــا درصــدد  اصالحــات« 
ــر  ــر پیک ــری ب ــر و کاری ت ــم ت ــیلی محک ــا س ت

مظلــوم انقــالب اســالمی وارد نمایــد
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علی ابراهیمی/دبیر واحد روابط عمومی جامعه اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری

 احتمــاال بعــد از معاماتــی کــه مــا بــا ونزوئــا انجــام دادیــم، مطالبــی 
در مــورد وضــع خــراب اقتصــاد ونزوئــا شــنیده ایــد. اّمــا چــه چیــزی  
ــن مشــکل دچــار بشــود؟ در  ــه ای ــا ب ــه اقتصــاد ونزوئ ــث شــده ک باع
دهــه ۹0، آنــدرس پــرز در ونزوئــا قــدرت را بــه دســت داشــت. او ایــن 
بــاور را داشــت کــه اقتصــاد نئولیبرالــی، تنهــا راه نجــات ونزوئــا اســت. 
ــه   ــود ب ــت خ ــرد و حمای ــاش ک ــازار آزاد ت ــاد ب ــت ایج ــس در جه پ
تولیــدات داخلــی را قطــع کــرد و شــروع کــرد بــه صــادر کــردن نفــت 
ــد  ــا بتوان ــه نقــاط مختلــف جهــان و وارد کــردن کاالهــای مختلــف ت ب
ثبــات در قیمــت هــا ایجــاد کنــد. راهــکاری کــه بســیار شــبیه راه حــل 
دولــت اعتــدال بــرای بیــرون رفــت ازوضعیــت خــراب اقتصــادی اســت 
ــتور کار  ــران در دس ــام، در ای ــد از برج ــا بع ــال ۹۲ و خصوص ــه از س ک
ــان موافــق  قــرار گرفــت. یکــی ازمولفــه هایــی کــه از نظــر اقتصــاد دان
دولــت، بــه عنــوان نقطــه روشــنی در کارنامــه اقتصــادی دولــت مطــرح 
ــای خارجــی اســت.  ــا کشــور ه ــادالت اقتصــادی ب ــش تب اســت، افزای
بــه عنــوان مثــال واردات از پرتقــال 147%، انگلیــس 117%، ســوئد107 % و 
فرانســه96% افزایــش یافــت اّمــا چــه چیزهایــی در صــدر افزایــش واردات 
قــرار داشــتند؟ در صــدر لیســت افزایــش واردات بــه کشــور از انگلســتان 
ــور  ــی و تراکت ــل غذای ــکر، مکم ــی ش ــی، ن ــه ذرت دام ــود ب ــی ش م
ــده و وســایل  ــه دن ــل، جعب ــات اتومبی ــه قطع کشــاورزی و از فرانســه ب
نقلیــه موتــوری اشــاره کــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه مــا توانایــی تولیــد 
ــی  ــر م ــب ت ــی عجی ــوع وقت ــم. موض ــوالت را داری ــل محص ــن قبی ای
ــوی  ــه فرانس ــازی ب ــرودگاه س ــازی و ف ــال س ــد ترمین ــه بدانی ــود ک ش
هــا و نیــروگاه ســازی بــه ترکیــه ای هــا واگــذار شــده تــا بــا پولــی کــه 
خودمــان میدهیــم، چیــزی را کــه خودمــان قــدرت تولیــد آن را داریــم، 
ــا  ــی ب ــا وقت ــه نظــر میرســد اّم ــی ب ــر منطق ــا بســازند! کار غی ــرای م ب
دولتــی ســروکار داشــته باشــید کــه پســر مظلــوم وزیــر مســکن، راه و 
شــهر ســازی بــه علــت اختــال در بــازار مســکن دســتگیر شــده و دختر 
مظلــوم وزیــر دیگــری بــه علــت واردات غیــر مجــاز دســتگیر شــده، کــم 
ــود و از  ــی از آن ناراحــت ب ــای حجت ــه آق ــه ای ک ــه عمــق فاجع کــم ب
آن صحبــت مــی کــرد کــه تعــدادی از دولتــی هــا نقــش دالل در بــازار 
کشــاورزی را ایفــا میکننــد و بــه کشــاورزی ضربــه میزننــد، بیشــتر پــی 
میبریــم. ایــن دولــت بــا حجــم وســیعی از واردات همــه نــوع کاال از آب 
معدنــی تــا غــذای ســگ و گربــه و صــادرات بــی رویــه نفــت خــام طبــق 
ــا بحــال، توانســته   ــول از ســال ۲0۱5 ت ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــار صن آم
ــن در  ــد. ای ــش بده ــال GDP %10 را افزای ــر س ــط متوســط ه اســت فق
حالــی اســت کــه طبــق یکــی از مقــاالت اســاتید دانشــگاه طباطبایــی، 
اگــر دولــت فقــط توجــه خــود را بــر روی افزایــش عملکــرد اقتصــادی 
اســتان هــا، نــه مــراودات بیــن المللــی مــی گذاشــت، بــه طــور متوســط 
در ســال میتوانســت رشــد 76% را در هــر ســال داشــته باشــد تــا ســتاد 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اصفهــان را بــه ایــن انــدازه در دردســر 
نینــدازد. تصمیــم دیگــری کــه دولتــی هــا در حــوزه اقتصــاد گرفتنــد، 
ــا توصیــه مجلــس بــه دولــت  اختصــاص دالر4۲00 تومانــی بــود کــه ب
ــه تدریــج از دســتور کار خــارج خواهــد شــد. طبــق  طــی ســال بعــد ب
گفتــه هــای محســن کوهکــن، عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس، ایــن 
طــرح، ۲۲ میلیــارد دالر بــرای کشــور هزینــه تراشــیده و دامنــه فســاد 

بــه قــدری گســترده بــوده اســت کــه همــه دریافــت کننــدگان ارز4۲00 
تومنــی اعضــای اتــاق بازرگانــی بودنــد ولــی بــاز هــم تعــدادی توانســته 
انــد کــه ارز بگیرنــد و کاالی مــورد نظــر را وارد نکننــد. اگــر در اینترنــت 
عبــارت »عملکــرد مثبــت اقتصــادی دولــت دوازدهــم« را ســرچ کنیــد، 
احتمــاال آخریــن چیــزی کــه بــرای شــما هــم در گــوگل نمایــش داده 
خواهــد شــد، گــزارش عملکــرد صــد روزه دولــت اســت کــه در آذر مــاه 
۹۶ منتشــر شــده اســت اّمــا یکــی از کارهایــی کــه دولــت انجــام داد و 
در صــورت انجــام درســت مــی توانســت بــا کاهــش تعــداد افــرادی کــه 
ــرات  ــازار، اث ــی ب ــمت خصوص ــت س ــد و تقوی ــوق میگیرن ــت حق از دول
ــت  ــود کــه دول ــر اقتصــاد داشــته باشــد، خصوصــی ســازی ب مثبتــی ب
آن را نیــز بــه بــد تریــن شــکل ممکــن اجــرا کــرد تــا کارگــران حســابی 
بــه زحمــت بیفتنــد و عــدم پرداخــت حقــوق بــرای چنــد مــاه را تحمــل 
کننــد تــا مشــکل آنهــا برطــرف بشــود. بزرگتریــن دســتاوردی کــه دولت 
داشــته اســت، ایــن بــوده کــه بــا اقتصــاد بهتــر از آلمــان و تــورم پاییــن 
توانســته اســت کاری کنــد کــه مــردم بــرای خریــد مایحتــاج ضــروری 
مجبــور بشــوند صــف ببندنــد و کوپــن بگیرنــد البتــه ایــن روزهــا کــه 
بــه انتخابــات نزدیــک میشــویم، دولــت دســت بــه انجــام کارهایــی زده 
اســت  کــه اوایــل ســال ۹۲ آنهــا را کارهــای غیــر ضــروری و انتخاباتــی 
ــه افتتــاح طــرح  ــا ســرعت سرســام آوری شــروع ب ــت ب میدانســت. دول
ــا بتوانــد بهــره ی رســانه ای خــود را از آن ببــرد  هایــی کــرده اســت ت
و حتــی طــوری وانمــود میکنــد کــه بــدون گرانــی، کشــور قابــل اداره 
نبــوده و مجبــور بــه انتخــاب بــد، از بیــن بــد و بدتــر شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه دولــت از بیــن خــوب و بــد، بدتریــن راه را انتخــاب 
نمــوده اســت اّمــا علیرغــم اینکــه ایــن دولــت از لحــاظ اقتصــادی بــرای 
ــزی  ــرر چی ــز ض ــا، ج ــول داره ــمتی از پ ــی قس ــادی و حت ــردم ع م
ــر طبقــه میداننــد و  ــرادی کــه خــود را اب ــرای اف ــا ب نداشــته اســت  اّم
مــدام درحــال ســفر بــه داووس هســتند، خیلــی ســود داشــته اســت  و 
بــه پیــروان پــول دار مکتــب نیــاوران بــا رانــت هــای مختلفــی کــه داده 

اســت، خدمــت رســانی کــرده تــا رضایــت آنهــا را داشــته باشــد.
البتــه از حــق نگذریــم، دولــت بــه یــک وعــده خــود عمــل کــرد. آن هــم 
اینکــه گفــت: »چنــان رونــق اقتصــادی ایجــاد کنــم کــه مــردم دیگــر 
بــه ایــن 45 هــزار و پانصــد تومــان نیــازی نداشــته باشــند.« عملــی هــم 
شــد. دیگــر نیــازی نداریــم چــون عمــا بــه هیــچ دردی نمیخــورد. فقــط 

آن زمــان منظــورش را درســت نفهمیدیــم.

دیگر به این 45 هزار تومان نیازی نداریم!
»نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی«



 تیغ تیز اصالحات بر گردن امنیت
انقالب اسالمی و چالش های امنیتی )پروژه 2020(

سیدسجاد حسینی/دبیر واحد سیاسی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری 

ــای  ــدرت ه ــور ق ــع آن ظه ــه تب ــا و ب ــی در اروپ ــاب صنعت ــد از انق بع
جدیــد صنعتــی ماننــد آلمــان نازیســم و بــروز جنــگ هــای جهانــی و 
خرابــی و تضعیــف نظــام هــای اروپایــی، تنهــا دو ابرقــدرت بلــوک شــرق 
و غــرب پدیــدار شــدند؛ بلــوک شــرق بــه نمایندگــی جماهیــر شــوروی 
بــا ایدئولــوژی نظــام کمونیســتی و بلــوک غــرب بــه ســرکردگی امریــکا 

و جریــان لیبرالیســم.
»فرانســیس فوکویامــا« در تئــوری سیاســی »پایــان تاریــخ« و نهادینــه 
ســاختن اســتراتژی »نهنــگ تایگرشــات« مبنــی بــر ســیطره لیبرالیســم 
ــان  ــر بی ــن ام ــی، ای ــک قطب ــان ت ــر در جه ــگاه برت ــا ن ــوان تنه ــه عن ب
ــوک  ــوادث بل ــه ح ــه ب ــا توج ــی ب ــن جهان ــم نوی ــه نظ ــت ک ــده اس ش
شــرق و غــرب و فروپاشــی جماهیــر شــوروی در ابتــدای قــرن۲۱ شــکل 

ــرد. میگی
در بحبوحــه فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، انقــاب اســامی ایــران 
بــا شــعار »نــه شــرقی نــه غربــی« در ســال ۱۹7۹ بــه پیــروزی رســید. 
دو ابــر قــدرت شــرق و غــرب کــه از ظهــور قدرتــی جدیــد در منطقــه 
واهمــه داشــتند؛ در جنگــی نابرابــر علیــه انقــاب اســامی برآمدنــد کــه 
ــران در جهــت پاســداری از نظــام  ــردم ای ــت هشــت ســاله م ــا مقاوم ب
ــاب و در  ــمنان انق ــدس، دش ــاع مق ــان دف ــد از پای ــدند. بع ــه ش مواج
رأس آنهــا، امریــکا بــا طــرح پرســش اینکــه »چــرا انقــاب اســامی بعــد 
از تحمــل فشــار هــا از پــای درنیامــد؟« از ایدئولــوگ و تئوریســین هــای 

مطــرح خــود پاســخ ایــن ســوال را در خواســت نمودنــد.
ــا حضــور  ــه ب ــو، واشــنگتن( ک ــورگ، تاوی ــه )هامب ــس ســه گان کنفران
استراتژیســت هــای برتــر ماننــد »فرانســیس فوکویامــا، پاتریــک 
ــد،  ــزار ش ــن و..« برگ ــی مرم ــون، کونت ــاموئل هانتینگت ــون، س کاوس
حــاوی مطالــب و نظریــه هایــی بــود کــه بعدهــا علیــه انقــاب تئوریــزه 
شــد. ماننــد نظریــه فوکویامــا کــه شــیعه را پرنــده ای مجســم کــرد کــه 
دو بــال دارد؛ بــال ســرخ شــهادت و بــال ســبز مهدویــت و ســپری بــه 
نــام والیــت فقیــه کــه او را از گزنــد تیرهــای دشــمن مصــون مــی دارد.
بعــد از کنفرانــس، بیــش از صــد اندیشــکده آمریکایــی و اروپایــی بر روی 
ایــن نظریــه و تغییــر نــرم ســاختارها در جمهــوری اســامی  تحقیــق و 
برنامــه ریــزی کردنــد. از خروجــی هــای ایــن برنامــه هــا طــرح جامعــی 
بــود بــه نــام »پــروژه۲0۲0« یــا »مــوج ســوم« کــه علیــه ایــران برنامــه 
ــاله و در  ــدف ۱0 ساله،۲0س ــه ه ــه س ــروژه ای ک ــود. پ ــده ب ــزی ش ری
ــدازی  ــه آن بران ــه وظیف ــد ک ــی بین ــوی خــود م ــان ۳0ســاله را جل پای

نظــام اســامی اســت.
پــروژه ای کــه بزرگتریــن چالــش هــای امنیتــی را در طــول ســی ســال 

......................

ــه هــای  ــل گــذاری در زمین ــا ری ــروژه  ب ــن پ ــم زد. ای ــه کشــور رق علی
ــرد. ــاز ک ــی و سیاســی کار خــود را آغ ــی، فرهنگ دین

ــد:  ــم آذر ۶٨ فرمودن ــخنرانی در هفت ــی س ــری ط ــم رهب ــام معظ مق
»اینهــا راجــع بــه اســام، کارشــناس و متفکــر دارنــد کــه مــی نشــینند 
بررســی میکننــد و دربــاره ملــت هــا و اندیشــه هــا و روحیــات و مذاهــب 
ــی،  ــز تحقیقات ــد و در مراک ــت میکنن ــی درس ــده های ــون پرون گوناگ
فرهنگــی، جاسوســی و سیاســی خــود، تمــام آن پرونــده هــای آرشــیو 
ــد انجــام  ــی جدی ــای تحقیقات ــد و کاره ــاره مطــرح میکنن شــده را دوب
مــی دهنــد. اینکــه مــی شــنویم در اســرائیل ســمیناری تحــت عنــوان 
شــناخت اســام و تشــیع برگــزار میشــود، بــه همیــن معنــا و در همیــن 
ــات  ــا و جلس ــمینار ه ــا، س ــای دنی ــیاری از جاه ــت. در بس ــت اس جه
ــرای بازنگــری  ــی ب ــز هــای گوناگون ــی تشــکیل مــی شــود و ت تحقیقات
ــه اســام مطــرح میگــردد. اســتکبار تمــام وجــودش را اندیشــمندانه  ب
در جهــت مطلــوب خــودش بــه کار می بــرد و بــا فکــر حرکــت میکنــد. 
ــد؛  ــری نکن ــده نگ ــی و آین ــش بین ــر و پی ــر فک ــه اگ ــد ک ــون میدان چ
ــای  ــتگاه ه ــن دس ــاز تری ــن و ممت ــی تری ــورد. عال ــد خ ــه خواه ضرب
ــت  ــا بیس ــزده ی ــا از پان ــت. اینه ــتکبار اس ــار اس ــا در اختی ــری دنی فک
ــی  ــر و طراح ــرمایه داری فک ــدت س ــائل بلندم ــرای مس ــش ب ــال پی س

ــد.« ــواب بگیرن ــا ج ــده از آنه ــا آین ــد ت ــه می ریزن ــد و نقش میکنن
ــام معظــم  ــال از ســخنرانی مق ــد از گذشــت ده س ــی بع ســال 7٨ یعن
رهبــری، اولیــن چالــش هــا ظهــور پیــدا میکننــد. چالــش هایــی کــه 
امــروزه بــا نــام هایــی ماننــد »قتلهــای زنجیــره ای«، »کــوی دانشــگاه« 
ــا  ــه ه ــن برنام ــن ای ــرج تری ــی از پرخ ــا یک ــوند. ام ــناخته میش و.. ش
ــم  ــات ریاســت جمهــوری رق ــان دهمیــن انتخاب در ســال ٨٨ و در جری
ــر روی خــواص سیاســی و  ــذاری ب ــا تأثیرگ ــه ب ــه ای ک میخــورد. برنام
ــی  ــری م ــام پیگی ــی نظ ــرم و مخمل ــدازی ن ــدف بران ــا ه ــی و ب فرهنگ

شــود.
بــه نقــل از »حیــدر مصلحــی« وزیــر اطاعــات وقــت: »فتنــه ســال ٨٨ 
بیــش از یــک اعتــراض بــه نتیجــه انتخابــات بــود و ابعــاد آن فراتــر از آن 

چیــزی اســت کــه در تصــورات عــام وجــود دارد«
برنامــه آخــر ایــن پــروژه کــه خســارات بــار تریــن چالــش نظــام لقــب 
گرفــت؛ آبــان ۹٨ و غائلــه بنزیــن و اعتــراض بــه گــران کــردن آن بــود. 
برنامــه ای کــه ســالها قبــل در میــز ایــران در امــارات و توســط »آیــت 

ســال 78 یعنــی بعــد از گذشــت ده ســال از ســخنرانی 
ــدا  ــور پی ــا ظه ــش ه ــن چال ــری، اولی ــم رهب ــام معظ مق
میکننــد. چالــش هایــی کــه امــروزه بــا نــام هایــی ماننــد 
ــوی دانشــگاه« و.. شــناخته  ــره ای«، »ک ــای زنجی »قتله
میشــوند. امــا یکــی از پرخــرج تریــن ایــن برنامــه هــا 
ــت  ــات ریاس ــن انتخاب ــان دهمی ــال 88 و در جری در س

جمهــوری رقــم میخــورد

 بعد از پایان دفاع مقدس، دشمنان انقالب و در رأس آنها، 
امریکا با طرح پرسش اینکه »چرا انقالب اسالمی بعد از 
تحمل فشار ها از پای درنیامد؟« از ایدئولوگ و تئوریسین 
های مطرح خود پاسخ این سوال را در خواست نمودند.

12ــــــــــــنشریه همشاگردی
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اهلل مایک« معروف )مایکل دی بروئنه( پی ریزی شد.
پــروژه ای کــه رئیــس جمهــور ترکیــه، رئیــس حــزب اهلل لبنــان، گــروه 
حشدالشــعبی عــراق و.. از وقــوع آن مطلــع بودنــد امــا رئیــس جمهــور 

کشــور از آن بــی اطــاع بــود!
ــش هــای ده ســاله )7٨،٨٨،۹٨( نقطــه مشــترکی  ــن چال در تمــام ای
وجــود داشــت و آن حملــه بــه کیــان کشــور و والیــت فقیــه بــود. چــرا 
کــه دشــمنان مــی دانســتند، اگــر ســپر پرنــده شــیعه را هــدف بگیرنــد 
ــرا ســرنگون کــرد. نفــوذی هــای داخلــی کــه  ــه راحتــی میتــوان آن ب
ــیر  ــی و در مس ــای امنیت ــش ه ــر چال ــمنان و از مظاه ــت دش همدس
ــد کــه راه  ــی دریافتن ــه خوب ــروژه هســتند؛ ب ــن پ پیشــبرد اهــداف ای
حــل تضعیــف نظــام از راه نــرم و جنــگ ادراکــی شــناختی )هیبریدی( 
ــامی  ــوری اس ــدرت جمه ــج ق ــوان پن ــن راه میت ــود دارد و از ای وج
یعنــی هســته ای، موشــکی، منطقــه ای، فرهنگــی و والیــت فقیــه را 
از کشــور خلــع کــرد. توافــق نامــه هــا و ســندهای بیــن المللــی ماننــد 
ــه  ــری از برنام ــوع دیگ ــع ن ــو،e2030  و.. در واق ــام،fatf، cft، پالرم برج
ــده  ــزی ش ــرح ری ــاب ط ــه انق ــه علی ــت ک ــروژه اس ــان پ ــای هم ه
اســت. متاســفانه بعــد از چهــل ســال مقاومــت و رشــادت مــردم ایــران 
اســامی و ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( کــه وظیفــه حضانــت و 
پاســداری از مؤلفــه هــای قــدرت و امنیــت کشــور را برعهــده دارنــد؛ 
ــا را از  ــی، آنه ــا قانون ــهولت و کام ــه س ــران ب ــا و نفوذپذی ــوذی ه نف

ملــت ایــران ســلب و بــه دشــمنان تقدیــم میکننــد.
 تمــام حوادثــی را کــه دشــمن بــا برنامــه ریــزی و طــرح پــروژه علیــه 
ــا همدســتی  ــه ب ــی را ک ــای امنیت ــش ه ــرده و چال ــه کار ب ــاب ب انق
ــاش  ــد و ت ــف خداون ــه لط ــرده، ب ــق ک ــل خل ــتانش در داخ دوس
ــن راه  ــت خــون شــهدای ای ــدار محافظــان کشــور و برک چشــمان بی
ــرده و  ــدس وارد نک ــام مق ــت نظ ــه حرک ــی ب ــچ خلل ــار، هی ــر افتخ پ
بالعکــس باعــث تقویــت و خودبــاوری جمهــوری اســامی شــده اســت.
ــان  ــران اســامی کــه خــود صاحب ــد اســت کــه مــردم شــریف ای امی
ــرت و  ــا بصی ــتند، ب ــدس هس ــام مق ــن نظ ــاب و ای ــن انق ــی ای اصل
هوشــیاری مقابــل برنامــه هــا و فتنــه هــای دشــمن بایســتند و اجــازه 

ــد. ــه آنهــا ندهن ــی ب خودنمای

 توافــق نامــه هــا و ســندهای بیــن المللــی 
ماننــد برجــام،fatf، cft، پالرمــو،e2030  و.. در 
نــوع دیگــری از برنامــه هــای همــان  واقــع 
ــزی  ــرح ری ــالب ط ــه انق ــه علی ــت ک ــروژه اس پ

شــده اســت.

امیــد اســت کــه مــردم شــریف ایــران اســالمی کــه 
خــود صاحبــان اصلــی ایــن انقــالب و ایــن نظــام 
ــا بصیــرت و هوشــیاری مقابــل  مقــدس هســتند، ب
برنامــه هــا و فتنــه هــای دشــمن بایســتند و اجــازه 

ــه آنهــا ندهنــد. خودنمایــی ب
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پیامرسان داخلی را با پنبه سر بریدند!
»نگاهی به عملکرد دولت در حوزه رسانه و اینترنت«

شیوا ابراهیمی/دبیر واحد فرهنگی جامعه اسالمی دانشجویان علوم پزشکی بیرجند

دولــت الکترونیــک تــا چنــد ســال قبــل تنهــا یــک ایــده آرمانــی و آرزو 
ــرای آن  ــی ب ــت یازدهــم گام های ــا پــس از روی کار آمــدن دول ــود ام ب

برداشــته شــد و در دولــت دوازدهــم بــه ســرعت پیــش رفــت.
ــات و  ــاوری اطاع ــت الکترونیــک، اســتفاده از فن ــف ســاده ی دول تعری
ــر خــط اســت.  ــه صــورت ب ــرای توزیــع خدمــات دولتــی ب ارتباطــات ب
ــه  ــش اشــتغال ب کاهــش آلودگــی شــهری، کاهــش فســاد اداری، افزای
ــر روز  ــی، ه ــش خصوص ــط بخ ــی توس ــات دولت ــه ی خدم ــل ارائ دلی
ــه ی  ــزان ارائ ــد. می ــت الکترونیــک مــی افزای ــر اهمیــت اســتقرار دول ب
خدمــات دولــت الکترونیــک، در آغــاز دولــت یازدهــم، ۱0 درصــد بــود؛ 

ــه مــرز ٨0 درصــد رســید . ــان امســال ب ــا پای کــه ت
یکــی از مهــم تریــن پیــش نیازهــای رشــد دولــت الکترونیــک، اتصــال 
بــه بســتر مرکــز ملــی تبــادل اطاعــات اســت. شــبکه ی ملــی اطاعــات 
ــام میگیــرد، بدیــن معنــی اســت کــه وب  کــه »اینترنــت ملــی« نیــز ن
ــای  ــا و نهاده ــک ه ــون بان ــی چ ــات داخل ــز داده و خدم ــایت مراک س
دولتــی بــر روی ســرور هــای داخلــی کشــور قــرار بگیرنــد. بــه نحــوی 
کــه بــدون نیــاز بــه اینترنــت جهانــی و ســرور هــای خــارج از کشــور، 

بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
کاهــش وابســتگی شــبکه ی جهانــی اینترنــت، افزایش ســرعت و کاهش 
قیمــت آن، امنیــت ســایبری و شناســایی و ممانعــت از فعالیتهــای 
ــه و  ــات منطق ــال اطاع ــاهراه انتق ــه ش ــدن ب ــل ش ــه، تبدی خرابکاران
عــدم خــروج میلیــون هــا دالر ارز بــرای واردات بــی رویــه پهنــای بانــد، 
اهمیــت توجــه دولــت در بــه کارگیــری شــبکه ی ملــی اطاعــات را دو 

چنــدان میکنــد.

ــوان  ــا عن ــال ۱۳٨4 ب ــات در س ــی اطاع ــبکه ی مل ــه ش ــده ی اولی ای
اینترنــت ملــی مطــرح شــد و هــدف مســئوالن ایــن بــود کــه تــا ســال 
۹5 بــه پایــان برســد. تــا پایــان دولــت دهــم اصاحاتــی در طراحــی ایــن 
شــبکه صــورت گرفــت و مرحلــه ی ازمایشــی آن انجــام شــد. در دولــت 
یازدهــم، الزامــات ایــن شــبکه از ســوی شــورای عالــی فضــای مجــازی 

تعییــن و نســخه ی اولیــه ی آن افتتــاح شــد.
ــی  ــورد اهمیــت شــبکه ی مل ــر معظــم انقــاب در ســال ۹۶ در م رهب
اطاعــات فرمودنــد: »در مســئله ی فضــای مجــازی، آنچــه کــه از همــه 

مهــم تــر اســت، شــبکه ی ملــی اطاعــات اســت.«
هــم چنیــن آذر مــاه ســال ۹٨ در نامــه ای بــه آقــای حســن روحانــی، 

خواســتار تســریع اجــرای پــروژه ی شــبکه ی ملــی اطاعــات شــدند.
شــبکه ی ملــی اطاعــات در ۳ الیــه ی توســعه ی زیرســاخت، خدمــات 
ــیده اســت.  ــازی رس ــی فضــای مج ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــوا ب و محت
امــروزه بعــد از 4 ســال تاخیــر و هزینــه ی ۱۹ هــزار میلیــارد تومانــی 
بــه نظــر میرســد تنهــا بخــش مربــوط بــه زیرســاخت هــای ایــن طــرح 
تــا حــدودی بــه ســرانجام رســیده اســت و هنــوز راه درازی تــا اجــرای 
ــی در  ــردی مل ــی کارب ــتر ارتباط ــک بس ــه ی ــی ب ــل آن و دسترس کام

پیــش داریــم.
بنابرایــن بــا توجــه بــه عــدم تکمیــل شــبکه ی ملــی اطاعــات، در حــال 
حاضــر زمیــن جنــگ نــرم بــه حــد زیــادی در اختیــار دشــمن قــرار دارد.
ــبتا  ــتقال نس ــه اس ــت ب ــته اس ــم توانس ــت دوازده ــر آن، دول ــاوه ب ع
کاملــی در حــوزه ی خدمــات ابــری برســد. تعــداد مشــترکین اینترنــت 
در دولــت تدبیــر و امیــد بــه 70 میلیــون رســید و ضریــب نفــوذ کلــی 
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اینترنــت پهــن دامنــه در ایــران در ســال ۹۹ بــه ۳۳.۹٨ 
درصــد و ضریــب نفــوذ اینترنــت پــر ســرعت ســیار بــه 

٨۲.۲٨ درصــد رســیده اســت.
از ســال ۹۲ تاکنــون افــزون بــر ۳ هــزار روســتای کشــور 

بــه امکانــات اینترنــت دســت پیــدا کــرده اســت.
افزایــش پهنــای بانــد ســبب تســهیل در کســب و کار و 
آمــوزش و ســامت در ایــام کرونــا شــد. هــر چنــد نــگاه 
ــط  ــن ضواب ــدون در نظــر گرفت ــد ب ــای بان ــش پهن افزای
ــش  ــای بخ ــت و ارتق ــتباهی اس ــت اش ــی، ذهنی فرهنگ
فرهنگــی بایــد متناســب بــا افزایــش پهنــای بانــد پیــش 

بــرود.
بــاال بــردن ســواد رســانه ای بــه همــراه تــدارک اینترنت 
ــدازی  ــراه راه ان ــه هم ــان ب ــودکان و نوجوان ــژه ی ک وی
شــبکه ی ملــی اطاعــات و اســتفاده ی عمــوم از پیــام 
ــا محتــوای فرهنگــی مطلــوب مــی  رســانهای داخلــی ب
توانــد از آســیب هــای ایــن فضــا در حــوزه ی فرهنگــی 

بکاهــد.
پیــام رســان هــا بــرای کســب مقبولیــت عمومــی فقــط 
ــرای رشــد  ــد نیســتند و ب ــای بان ــد ســرور و پهن نیازمن
ــد. از  ــی دارن ــای حقوق ــت ه ــات و حمای ــه خدم ــاز ب نی
ــام  ــرای پی ــت ب ــر اینترن ــی، قیمــت بســیار ارزان ت طرف
رســانهای داخلــی، قابلیــت هــا و جذابیتهــای آن مثــل 
ــبب  ــی، س ــت الکترونیک ــی و پرداخ ــون اینترنت تلویزی
کــوچ عظیــم کاربرهــا پــس از فیلترینــگ تلگــرام 
ــه تلگــرام  ــا اختصــاص ۲00 ســرور ب شــد امــا دولــت ب
طایــی و هاتگــرام و کمــک نهــاد دولتــی بــرای تــدارک 
غیرقانونــی  ای  پوســته  در  اقدامــی  کــه  پروکســی 
ــا  اســت، عمــا ســبب شــد پیش بینــی هــای مرتبــط ب
اســتقبال عمومــی از پیــام رســانهای داخلــی بــه وقــوع 

ــدد. نپیون
علــی رغــم پیشــرفت دولــت الکترونیــک و مســتقر 
ــبکه ی  ــای ش ــاخت ه ــادی از زیرس ــش زی ــدن بخ ش
ــتفاده از  ــرای اس ــردی ب ــی کارب ــات، اقدام ــی اطاع مل
پیــام رســانهای داخلــی صــورت نگرفتــه و خــأ قانــون 
ــی  ــدم توانای ــازی و ع ــای مج ــوزه ی فض ــذاری در ح گ
نظــارت بــر محتــوای کنونــی پیــام رســانهای خارجــی و 
تاثیــر ســوء آن بــر فرهنــگ جامعــه، ســرعت بخشــیدن 

ــات را ضــرورت میبخشــد. ــام مصوب ــه انج ب
ــه  ــرور ب ــاص 200 س ــا اختص ــت ب دول
کمــک  و  هاتگــرام  و  طالیــی  تلگــرام 
ــی  ــدارک پروکس ــرای ت ــی ب ــاد دولت نه
کــه اقدامــی در پوســته ای غیرقانونــی 
اســت، عمــال ســبب شــد پیش بینــی 
عمومــی  اســتقبال  بــا  مرتبــط  هــای 
از پیــام رســانهای داخلــی بــه وقــوع 

نپیونــدد.
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معرفی کتاب

نوشته ی میر مهرداد پیدایی

کتــاب ارزشــیابی عملکــرد دولــت و ســازمان های 
دولتــی نوشــته ی میــر مهــرداد پیدایی، عــاوه بر 
ــی  ــت دولت ــای مدیری ــم و نظریه ه ــرح مفاهی ش
ــای  ــی نظام ه ــه اصل ــاس و پای ــوان اس ــه  عن ب
ــی  ــطح اصل ــه س ــی در س ــد ارزیاب اداری، فراین
ــورد بررســی  ــت را م ــان، ســازمان ها و دول کارکن

ــرار داده اســت. ق
ــازمان های  ــت س ــش و اهمی ــه نق ــه ب ــا  توج ب
دولتــی در فراینــد توســعه کشــورها و تاثیــر 
اتخــاذ  برنامه هــای  و  تصمیمــات  گســترده 
ــر  ــادی نظی ــای اقتص ــایر حوزه ه ــر س ــده، ب ش
ــر  ــه نظ ــا و… ب ــی، تعاونی ه ــای خصوص بخش ه
ــرد  ــتمر عملک ــش مس ــی و پای ــد ارزیاب می رس
ــی  ــن آسیب شناس ــد ضم ــازمان ها، بتوان ــن س ای
ــه  ــا، زمین ــف آن ه ــوت و ضع ــاط ق ــن نق و تعیی
در  بهتــر  برنامه ریــزی  بــرای  را  مناســبی 

ســال های آتــی فراهــم ســازد.
مبنــای ارزیابــی در اولیــن ســطح خــود، کارکنان 
بــوده کــه در دو بعــد عملکــرد و شایســتگی 
ــوان عنصــر  ــه  عن ــد ب ــده و می توان ــن گردی تدوی
اصلــی در ســازمان های دولتــی نقش آفرینــی 

کنــد.
در ســطح دوم، واحــد ارزیابــی، ســازمان هایی 
ــی  ــتگاه های اجرای ــب دس ــه در قال ــتند ک هس
ــری  ــد. بهره گی ــت می کنن ــت فعالی ــه دول در بدن
از نظام هــای گوناگــون کیفیــت و تعالــی در 
ــرد  ــی عملک ــی ارزیاب ــای اختصاص ــار الگوه کن
ــوری  ــری مح ــی از جهت گی ــازمان های دولت س
محتــوی ایــن قســمت از کتــاب ارزشــیابی 
 public( عملکــرد دولــت و ســازمان های دولتــی
 sector organizations and government

اســت.  )performance evaluation
در ســطح ســوم، مبنــای ارزیابــی، دولــت و 
ــطح  ــی در س ــاس ارزیاب ــوده و مقی ــت ب حاکمی
کان جامعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. آنچــه 
کــه در ایــن فصــل بیش تــر مبنــای عمــل بــوده، 
ــوب  ــی خ ــای حکمران ــی و معیاره ــول، مبان اص
ــد کشــور توســعه  ــران و چن می باشــد کــه در ای
ــرار   ــث ق ــورد بح ــعه م ــال توس ــه و در ح یافت

ــه اســت. گرفت
ــده در  ــر ش ــه ذک ــه گان ــطوح س ــه س مجموع
ــه و در  ــرار گرفت ــر ق ــاب حاض ــل کت ــج فص پن
انتهــای اثــر، چنــد پیوســت بــه  منظــور مشــاهده 
ــی  ــی ســازمان های دولت ــی ارزیاب نمودهــای عین

ــت  ــه در پیوس ــت ک ــده اس ــه ش ــران ارائ در ای

 
ــل  ــی در قب ــای توســعه مل ــه برنامه ه نخســت ب
ــه شــده و در پیوســت  ــاب پرداخت ــد از انق و بع
دوم بــه آیین نامه هــا و شــاخص های ارزیابــی 
ســازمان های دولتــی کــه از طــرف ســازمان 
ــده  ــاغ گردی ــور اب ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری
ــج  ــا و نتای ــارم، ابزاره ــوم و چه ــت س و در پیوس
ارزیابــی حکمرانــی خــوب گنجانــده شــده اســت.

در بخشــی از کتــاب ارزشــیابی عملکــرد دولــت و 
ــم: ــی می خوانی ــازمان های دولت س

ــت و  ــتخوان بندی اس ــا اس ــکلت ی ــازمان اس س
مدیریــت، فیزیولــوژی اداره کردن اســت. ســازمان 
ســاختار و مدیریــت عملکــرد اســت امــا هرکــدام 
وابســته بــه هــم هســتند و بــدون یکدیگــر در هر 
سیســتم اداری غیــر قابــل تصورنــد. ســازمان در 
ــت در  ــا مدیری ــو و ایستاســت ام جســتجوی الگ

پــی حرکــت و پویاســت.
ــاختار  ــوان س ــازمان را می ت ــه، س ــر آن  ک دقیق ت
ــارات  ــول ناشــی از اختی ــط شــخصی و معم رواب
در یــک سیســتم اداری تعریــف کــرد. همچنیــن 
ــط  ــم رواب ــاختارهای محک ــر س ــی دیگ در تعریف
متقابــل افــراد در یــک سیســتم اداری را ســازمان 

ــرد، 75۹۹( ــی ف ــم. )دانای می نامی

خــود،  نیازهــای  تامیــن  بــرای  انســان ها 
ــان  ــه زم ــر چ ــد و ه ــا نهاده ان ــازمان ها را بن س
سرنوشــت در  ســازمان ها  نقــش  می گــذرد، 

 بشــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار می گــردد، 
ــود  ــدون وج ــی ب ــور زندگ ــه تص ــوری ک ــه ط ب
ــل  ــن دالی ــه همی ــت. ب ــن نیس ــازمان ممک س
ــژه ای را در  ــه وی ــران توج ــه صاحب نظ ــت ک اس
دهه هــای اخیــر بــه مقولــه ســازمان و مدیریــت 
ــت  ــر در اهمی ــر دارک ــد. پیت ــوف نموده ان معط
ســازمان می گویــد: »امــروزه جوانــان بایــد فنــون 
ــور  ــد، همانط ــازمان ها را بیاموزن ــردن در س کارک
ــد  ــی ناچــار بودن ــرای زندگ ــا ب ــدران آن ه ــه پ ک

ــد.« ــاد بگیرن ــور کشــاورزی را ی ام

می پــردازد تــا مســیر رشــد حقیقــی گــم 
ــای  ــای ج ــه در ج ــت ک ــی اس ــود. بدیه نش
ــی  ــای فرهنگ ــیب های فعالیته ــه آس ــاب ب کت
آن گاه کــه از مســیر صحیــح منحــرف می شــود 

ــده اســت. ــاره ش اش

کتاب »ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی«
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بر سر بودجه چه می آید؟ 
»مصاحبه با دکتر روح اهلل نجابت«

- بودجــه چیســت و ســاختار آن چگونــه 
اختصــاص  امــوری  چــه  بــه  و  اســت؟ 

بــد؟ می یا

ــت.  ــت اس ــرج دول ــل و خ ــند دخ ــه س بودج
دولــت بــر اســاس اولویــت هــای کشــور، بایــد 
ــه  ــد. هزین ــص ده ــه را تخصی ــارف بودج مص
هــای جــاری ماننــد حقــوق کارکنــان و هزینــه 
ــی، و  ــای دولت ــا و نهاده ــه ه ــای وزارتخان ه
هزینــه هــای عمرانــی از اصلــی تریــن مخــارج 

ــتند. ــه هس ــت در بودج دول
ــل  ــه دخ ــده هم ــان دهن ــع نش ــه درواق بودج
و خــرج هــای دولــت اســت. یعنــی همــه 
درآمدهــا و هزینــه هــای دولــت در ســند 
بودجــه ذکــر مــی شــود و در فراینــد تصویــب 
بودجــه، از مجلــس بــه عنــوان نماینــدگان 
ــی  ــه درآمدهای ــرد چ ــی گی ــازه م ــردم، اج م
داشــته باشــد و در چــه جاهایــی آن درآمدهــا 

ــد.  ــرج کن را خ
بــه طــور کلــی بودجــه دو بخــش دارد؛ بودجــه 

ــا و موسســات  ــه ه ــه وزارتخان ــی )بودج عموم
دولتــی( و بودجــه شــرکت هــای دولتــی.

ــی  ــای دولت ــرکت ه ــه ش ــوص بودج در خص
ــث  ــد وارد بح ــم و بع ــر کن ــه را ذک ــد نکت چن
بودجــه  جنــس  شــویم.  عمومــی  بودجــه 
شــرکت هــای دولتــی بــا دســتگاه هــای 
اجرایــی متفــاوت اســت. بودجــه دســتگاه هــای 
دولتــی و وزارت خانــه هــا، اعتبــاری اســت کــه 
از خزانــه، دریافــت و صــرف امــور جــاری مــی 
کننــد. امــا بودجــه شــرکت هــا از جنــس 
ــا  ــا ب ــذا ماهیت ــا اســت. ل ــی آن ه ــردش مال گ
بودجــه دســتگاه هــای دولتــی متفــاوت اســت.

ــع  ــی، دارای دو بخــش مناب ــا بودجــه عموم ام
منابــع ســه  بخــش  در  اســت.  و مصــارف 
بخــش وجــود دارد، ۱- درآمدهــا، کــه شــامل 
درآمدهــای دولــت اســت و درآمدهــای مالیاتی 
ــی  ــی آن را تشــکیل م ــی بخــش اصل و گمرک
دهنــد. ۲- واگــذاری دارایــی هــای ســرمایه ای، 
کــه عمــده آن درآمــد حاصــل از صــادرات نفت 
ــه عنــوان یــک دارایــی ســرمایه ای( اســت.  )ب

ــت  ــای دول ــی ه ــای دارای ــذاری ه ــث واگ بح
ــرار مــی گیــرد. ــن بخــش ق نیــز در ای

ــه  ــی ک ــای مال ــی ه ــذاری دارای       ۱( واگ
شــامل فــروش اوراق قرضــه )اســناد خزانــه( یــا 
ــوع اســتقراض دیگــر )ماننــد اســتقراض  هــر ن

ــی( اســت. ــدوق توســعه مل ــت از صن دول
ــده  ــش عم ــه بخ ــز س ــارف نی ــمت مص در س

وجــود دارد.
     ۲( هزینــه هــای جــاری دولــت کــه 
ــتمزد  ــوق دس ــامل حق ــزای آن ش ــده اج عم
ــدوق هــای  ــه صن ــت و کمــک ب ــان دول کارکن

بازنشســتگی اســت.
       ۳( اعتبــارات تملــک دارایــی هــای 
ــه  ــی ک ــه عمران ــان بودج ــا هم ــرمایه ای ی س
ــرح  ــارات ط ــش اعتب ــه بخ ــامل س ــود ش خ
هــای ملــی، اســتانی و اعتبــارات متفرقــه 
اســت. لیســت طــرح هــای ملــی کــه اعتبــارات 
ــد در  ــی کنن ــت م ــی را دریاف ــای مل ــرح ه ط
ــرح  ــت ط ــا فهرس ــت ام ــود اس ــه موج بودج
ــت و  ــه نیس ــتانی در بودج ــی اس ــای عمران ه

نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان در یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی؛ عضــو کمیســیون 
امــور داخلــی کشــور و شــوراها و کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســالمی
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ــل مشــاهده اســت.  ــی هــر اســتان قاب ــا ســرجمع اعتبــارات عمران صرف
ــد. ــل مشــاهده ان ــه نیــز در بودجــه قاب ــی متفرق ــارات عمران اعتب

       4( واگــذاری تملــک هــای مالــی کــه ایــن بخــش منابــع حاصــل 
از خریــداری و تملــک هــر نــوع دارایــی مالــی )ماننــد مبلغــی کــه بــرای 

تســویه اوراق خزانــه در نظــر گرفتــه مــی شــود( را نشــان مــی دهــد.

- چــرا کشــور بــه تنظیــم بودجــه نیازمنــد اســت؟ آیــا بــدون 
ــرد ؟ ــور را اداره ک ــوان کش آن نمیت

دولــت و متعلقــات آن، نهــاد عــام المنفعــه هســتند. یعنــی از خودشــان 
ــن  ــور و تامی ــود مح ــگاه س ــا ن ــد ب ــی توانن ــد و نم ــی ندارن ــود ده س
ــر  ــی دیگ ــد از محل ــذا بای ــد. ل ــات بپردازن ــه خدم ــه ارائ ــا، ب ــه ه هزین
ــه  ــکان ارائ ــه، ام ــدون بودج ــوند. ب ــی بش ــن مال ــات( تامی ــا مالی )مث
چنیــن فعالیــت هایــی وجــود نــداد. البتــه بــا کوچــک ســازی دولــت و 
حــذف بســیاری از هزینــه هــای غیــر ضــرور، مــی تــوان بودجــه را نیــز 

ــش داد. ــم آن را کاه ــد تنظی ــرد و فرآین ــک ک کوچ
ــردن تصــدی  ــم ک ــی ک ــا یعن ــم در اینج ــازی ه منظــور از کوچــک س

ــی. ــای دولت ــت در بخــش شــرکت ه ــری دول گ
وقتــی ایــن شــرکت هــای دولتــی از بودجــه حــذف شــوند یــا کاهــش 
ــدا مــی کنــد و تنظیــم و  پیــدا کننــد، حجــم بودجــه هــم کاهــش پی

ــود. ــی ش ــر م ــن بخــش راحت ت ــری آن در ای ــارت پذی نظ
ــت  هــم اینکــه وقتــی دولــت کوچــک شــود، هزینــه هــای جــاری دول
)حقــوق و دســتمزد( کاهــش پیــدا مــی کنــد کــه ایــن مســئله میتوانــد 

موجــب یکــی از دو اتفــاق زیــر یــا هــر دوی آن هــا شــود.
ــع قبلــی، خدمــات عــام المنفعــه بیشــتری  ــا همــان مناب ــد ب ــا میتوان ی
ارائــه دهــد )مثــا ســطح بهداشــت را در مناطــق محــروم افزایــش دهــد، 
یارانــه اقشــار مســتضعف را زیــاد کنــد و...( یــا اینکــه درآمدهــا را کاهش 

دهــد )مثــا مالیــات دریافتــی از کارکنــان را کمتــر کنــد(

٣-بودجــه از دولــت تــا مجلــس چــه مســیری را طــی میکنــد تــا 
بــه تصویــب برســد؟

ــای  ــا و نهاده ــه ه ــکاری وزارتخان ــا هم ــه و ب ــازمان برنام بودجــه در س
دولتــی تنظیــم مــی شــود. در هیئــت دولــت تاییــد شــده و بــه مجلــس 
ــط  ــه توس ــه بودج ــس از ارائ ــز پ ــس نی ــود. در مجل ــی ش ــتاده م فرس
ــا و  ــیون ه ــی در کمیس ــورت تخصص ــه ص ــه ب ــور، بودج ــس جمه ریی
ــه و  ــیون برنام ــای کمیس ــام اعض ــکل از تم ــق )متش ــیون تلفی کمیس

ــه بحــث و نظــر  ــا( ب ــدام از کمیســیون ه ــر ک بودجــه و دو عضــو از ه
ــود.  ــی ش ــرار داده م ــی در آن ق ــنهادات اصاح ــده و پیش ــته ش گذاش
بعــد از آن بــه صحــن علنــی آمــده و همــه نماینــدگان در مــورد آن رأی 
گیــری خواهنــد کــرد. در صــورت رای مثبــت نماینــدگان، بودجــه بــرای 
تاییــد بــه شــورای نگهبــان فرســتاده خواهــد شــد و پــس از تاییــد ایــن 

ــاغ خواهــد شــد. شــورا، توســط رییــس جمهــور اب

4-بودجــه مطلــوب، چــه ویژگــی هایــی دارد؟ چــرا مجلــس در 
ابتــدا کلیــات بودجــه ســال 1400 را رد کــرد؟

بودجــه مطلــوب بایــد در بخــش درآمدهــا، واقــع گــرا باشــد و درآمدهای 
ــرا در صــورت عــدم تحقــق درآمــد هــا،  موهومــی شناســایی نکنــد. زی
ایــن امــر تبدیــل بــه کســری بودجــه شــده و در نهایــت منجــر بــه تــورم 

خواهــد شــد.
ــش  ــی و پوش ــت اجتماع ــت عدال ــز الزم اس ــا نی ــه ه ــش هزین در بخ
حداکثــری خدمــات بــه اقشــار جامعــه را در نظــر بگیــرد و همچنیــن در 

ــای کشــور باشــد. ــام و راهبرده ــی نظ ــای کل ــت سیاســت ه خدم
ــل  ــد در عوام ــرد، بای ــات را رد ک ــدا کلی ــس در ابت ــرا مجل ــه چ اینک

ــه  ــد. از جمل ــددی دی متع
ــه  ــده در الیح ــی ش ــش بین ــرج پی ــل و خ ــب دخ ــدم تناس       ۱-ع

ــه بودج
      ۲- تعییــن تکلیــف نشــدن منابــع پایــدار بــرای کســری بودجــه و 
همچنیــن شــکاف بــاالی هزینــه و درآمــد؛ بــه طــوری کــه در بودجــه 
ارائــه شــده توســط دولــت، ۶0 درصــد هزینــه هــا نســبت بــه ســال قبــل 
افزایــش یافتــه بــود امــا منابعــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده بــود.

       ۳-تورم زا بودن بودجه پیشنهادی
ــدم انجــام اصاحــات  ــت و ع ــه نف        4-وابســتگی شــدید بودجــه ب

ــاختاری  س
ــده  ــاز و کاری دی ــم س ــی )4۲00( ه ــوص ارز ترجیح        5-در خص
ــود. ــه ب ــه صــورت نگرفت ــن زمین ــی در ای ــن تکلیف ــود و تعیی نشــده ب

5-الیحه بودجه مصوب برای سال 1400 چه تفاوتی با الیحه 
رد شده دارد؟

تفاوت های اصلی موارد زیر بود.
ــری )حفظــه اهلل( ســقف  ــام معظــم رهب ــه مق ــر اســاس نام         ۱( ب

ــا ۲0 درصــد محــدود شــد. ــی ت ــدوق توســعه مل برداشــت از صن
        ۲( حدود 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی اعمال شد.

         ۳( حــدود ۳4 هــزار میلیــارد تومــان بهبــود کســری تــراز 
عملیاتــی رخ داد. )درآمدهــای مالیاتــی افزایــش پیــدا کــرد(

       4( 4 هــزار میلیــارد تومــان صرفــه جویــی در هزینــه شــرکت هــای 
دولتــی اعمال شــد.

        5( اعتبــارات عمرانــی نزدیــک بــه 5 هــزار میلیــارد تومــان بیشــتر 
. شد

        ۶( نرخ ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی حفظ شد.
ــاه،  ــی ۶ م ــت ط ــت دول ــده اس ــا ش ــم بن ــی ه ــای اساس ــرای کااله ب
اصاحــات الزم در خصــوص ارز ترجیحــی در ایــن حــوزه را انجــام دهــد 

ــردم شــود. ــع حاصــل صــرف معیشــت م و مناب

6-با این بودجه مصوب، سال آینده را چگونه ارزیابی می 
کنید؟

دولــت بــا موضــع گیــری هــای سیاســی اش بنــای ایــن را داشــت کــه 
آســیب های الیحــه بودجــه را متوجــه مجلــس ســازد امــا مجلــس بــا رد 
کلیــات خواســتار اصــاح آســیب های آن بــه خصــوص در مــورد اقشــار 

ضعیــف جامعــه شــد.
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پس از تصویب الیحه بودجه ۱400 و حواشی آن و نظرات مثبت و منفی و انتقاداتی که صورت پذیرفت، به بررسی آن با پنج خطایی که احتماال برای 
برنامه ریزی های دولت بعدی ایجاد مشکات عدیده ای می کند، میپردازیم.

از جمله مشکاتی که تصویب الیحه بودجه ۱400باعث ایجاد آن میشود، به غارت رفتن عدالت آموزشی است که نه تنها در بودجه بلکه رعایت این 
اهم در تمام نظام آموزشی، مورد بی عنایتی مسئولین قرار گرفته است. به گونه ای که افزایش فاحش بودجه ی مربوط به مدارس غیر انتفاعی، باعث 
تضعیف مدارس دولتی شده و هر کس که نگران آینده فرزندانش باشد، بدون شک روی به انتخاب مدارس غیردولتی می آورد. با توجه به اینکه در 
دیدار مجازی مقام معظم رهبری با روسای آموزش و پرورش، ایشان بر اینکه تنها مجرای ورودی معلمان به سیستم آموزش و پرورش از طریق دانشگاه 
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی است، اما مسئله خرید خدمات به عنوان یکی از راه های جذب که متاسفانه در آن هیچگونه نظارت مناسبی 
چه از نظر تحصیلی و چه از لحاظ اخاقی وجود ندارد، بدون گزینش و سنجش مناسب وارد مقوله حیاتی و خطیر آموزش می شود که قطعا تبعات 

غیرقابل جبرانی به سطح کیفی نسل های آینده خواهد زد. 
در بودجه ای که دولت اباغ کرد، نرخ ارز رسمی کشور با افزایش قابل توجهی روبرو شد و این به معنای پالس به دالل ها و بازار برای افزایش هرچه 
بیشتر نرخ ارز غیر رسمی می باشد. و طبق آمار، در هر سالی که نرخ ارز رسمی افزایش پیدا کرده، نرخ غیر رسمی ارز هم مسامحتا به همان نسبت 
افزایش یافته و مشخصا تمامی کاال ها چشمشان به تغییرات ارز و چگونگی روند آن است و به طبع آن مشخص و مبرهن است که چه بایی بر سر 

معیشت مردم خواهد آمد.  

بودجه ی سیاست زده
»نگاهی به الیحه بودجه سال 1400«

تینا حاج محمدی/دبیر واحد خواهران جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

از جمله خبط های غیرقابل اغماض در الیحه بودجه ۱400، وابستگی به 
نفت است. به گونه ای که با طرز بسیار خوش خیاالنه ای پیش بینی شده 
که حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت به فروش می رود! این مقدار باال ناشی از 
تصور دولت از رفع تحریم ها می باشد. در غیر این صورت و با وجود تحریم 
ها، راه دیگری برای ممکن شدن این امر وجود ندارد. و این به معنای زمینه 
چینی و فشار دولت برای نشان دادن تنها راه بهبود وضعیت مذاکره مجدد 
و پشت میز نشینی دوباره با غربی ها است . این هم سند دیگری مبنی 
بر اینکه تصویب بودجه ۱400 یعنی تضعیف معیشت مردم؛ چون راهکار 
و  بوده  نفت  واقعی  غیر  مقدار  فروش  بودجه،  جبران کسری  برای  دولت 

مشخصا این امر شدنی نیست.
از جمله معضات کشور، معیوب بودن نظام مالیاتی است. و یکی از راه های 
تحقق عدالت، به رسمیت شناختن مالیات است. مالیات بر خانه های خالی 
و مالیات بر درآمد و مالیات از ثروتمندان و بساز و بفروش ها و پزشکان 

و سلبریتی ها  و ...

انواع و اقسام این امر وجود دارد که متاسفانه در کشور ما، گفتمان رسمی 
کشور، نه تنها دولت، بلکه افراد زیادی اعتقاد چندانی به آن ندارد و از نظر 
اقتصادی و به  از دالیل ممکن نشدن عدالت  اقتصادی، یکی  کارشناسان 
وجود آمدن فاصله و شکاف طبقاتی نیز همین است. در بودجه ۱400 هم 

متاسفانه شاهد کاهش درآمد های مالیاتی هستیم.
که این یعنی دولت نهایت تاشش را در روزهای پایانی خود برای طبقاتی 
نخواهد  طبقاتی  جنگ  جز  غایتی  روند،  این  و  کرد  اعمال  کشور  شدن 

داشت.
با اینکه اصاح بودجه ۱400 در مواردی صورت پذیرفت و تصویب شد اما 
امید است در دولت بعدی با تکیه بر تولید داخلی و ایجاد تمهیداتی برای 
راه اندازی چرخه اقتصادی داخل کشور و سیاست گذاری برای رفع کامل 
تحریم ها و خنثی سازی آن زیر پرچم والیت فقیه صورت گیرد و وضعیت 

کشور و معیشت مردم بهبود یابد.
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معرفی کتاب

نوشته کریم محمدی
و حسین وظیفه دوست

کتــاب نظــام بودجــه ریــزی در ایــران نوشــته 
کریــم محمــدی و حســین وظیفه دوســت، 
اصــول بودجه ریــزی و روش هــای آن را تببیــن 
ــه را  ــه بودج ــی و اولی ــم اساس ــرده و مفاهی ک

ــد. ــرح می ده ش
ــه عنــوان  در تعاریــف اولیــه، از بودجه بنــدی ب
ــل و  ــن دخ ــی بی ــه منطق ــاد موازن ــم ایج عل
خــرج یــاد شــده کــه از ایــن منظــر، از جملــه 
تجربه هــای طبیعــی و قدیمــی بشــر محســوب 
ــای  ــه گوی ــورت گرفت ــات ص ــود. مطالع می ش
ایــن مطلــب اســت که انســان در ادوار گذشــته، 
بــا تکیــه بــر کار و کوشــش خــود و بــا کمــک 
ــترس در  ــای در دس ــزار و روش ه ــن از اب گرفت
ــروری  ــی و ض ــای طبیع ــن نیازه ــت تأمی جه
ــرای  ــی ب ــیار ابتدای ــیوه های بس ــش، از ش خوی
نگــه داشــتن هزینــه و درآمــد و موازنــه اقــام 
مربــوط بــه دخــل و خــرج روزانــه خــود بهــره 

ــت. ــرده اس می ب
ــل  ــدن تمای ــتر ش ــا بیش ــج و ب ــه تدری ــا ب ام
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــینی، ک ــه شهرنش ــردم ب م
ــرورت  ــه ض ــبت ب ــی نس ــم عموم ــش فه افزای
نــوع  ایــن  اجتماعــی،  زندگــی  منافــع  و 
ــا مســائل فــراروی  هم زیســتی را در مقایســه ب
ــه،  ــرادی اولی ــده و انف ــکات پراکن ــز مش و نی
ــر آن  ــود، انســان ها ب ــر ســاخته ب اجتناب ناپذی
شــدند تــا بــا پرداخــت مبلغــی از درآمــد خــود، 
ــه  قســمتی از نیازهــای زندگــی اجتماعــی را ب
وســیله دســتگاهی کــه اصطاحــاً حکومــت و 

ــازند. ــع س ــد، مرتف ــده ش ــت نامی ــداً دول بع
ایــن امــر باعــث شــد دولــت نیــز در راســتای 
اســتمرار و بقــای موجودیــت خــود، موازنــه ای 
بیــن دخــل و خــرج ایجــاد نمایــد. البتــه انجــام 
ایــن امــر بــرای دولــت در ســطحی وســیع تر و 
ــف و  ــترش وظای ــود گس ــه مول ــر، ک پیچیده ت
مســئولیت اداره امــور عمومــی و حفــظ امنیــت 
جامعــه بــود، ضــرورت یافــت و به تبــع آن، 
ــدند  ــازمانی ش ــاد س ــه ایج ــار ب ــا ناچ دولت ه

ــردم را  ــای م ــد نیازه ــه وســیله آن بتوانن ــا ب ت
بــا اداره امــور جامعــه و منابــع و وســایلی کــه 
در اختیــار دارنــد، منطبــق و هماهنگ ســاخته 
ــی  ــوازن و تعادل ــا ت ــان آن ه ــت، می و در نهای

ــد. ــول ایجــاد نماین ــل قب ــی و قاب منطق
ایــن کتــاب عــاوه بــر توضیــح مفاهیــم اولیــه 
و اساســی بودجــه، اصــول آن و روش هــای 
ســاده  زبانــی  بــا  را  بودجــه  طبقه بنــدی 
توضیــح می دهــد؛ همچنیــن نحــوه تهیــه 
و تنظیــم بودجــه، روش هــای بودجه ریــزی، 
تصویــب و نظــارت بــر بودجــه را بررســی 
ــاب  ــوارد، در کت ــن م ــر ای ــاوه ب ــد. ع می کن
 Budgeting( ایــران در  بودجه ریــزی  نظــام 
نویــن  روش هــای  بــه   )Systems in Iran

بودجه بنــدی اشــاره شــده اســت.
ایــران  در  بودجه ریــزی  نظــام  کتــاب  در 

: نیــم ا می خو
پیشــرفت و تکامــل فــن بودجه ریــزی موجــب 
ــری  ــرای جلوگی ــه از بودجــه ب شــده اســت ک

 ............

یــا کاهــش نوســانات اقتصــادی اســتفاده شــود 
ــادل  ــه تع ــود را ب ــای خ ــاالنه ج ــادل س و تع
ادواری بدهــد و بتــوان بــا اعمــال سیاســت های 
انقباضــی بــا تــورم و از طریــق اعمــال سیاســت 
ــه مقابلــه پرداخــت.  ــا رکــود ب کســر بودجــه ب
ــا  ــه در مقایســه ب ــه ســوم، ک ــداران نظری طرف
دو نظریــه قبلــی حالــت بینابینــی دارنــد، 
ــک دوره  ــد در ی ــت بای ــه دول ــد بودج معتقدن
ــان  ــود. این ــوازن ش ــاله مت ــد س ــاری چن تج
ســاالنه  تعــادل  از  ناشــی  نارســایی های  از 
در بودجــه و همچنیــن مشــکات ناشــی از 
ــدت آگاه هســتند و  ــادل در طوالنی م ــدم تع ع
خواهــان وضعیتــی هســتند کــه بتــوان کســری 
ــا  ــادی را ب ــود اقتص ــده در دوره رک ــاد ش ایج
مــازاد دوره رونــق اقتصــادی جبــران کــرد. بــه 
عبــارت دیگــر، آن هــا خواســتار ایجــاد تعــادل 
ــتند.  ــورت دوره ای هس ــه ص ــت ب ــه دول بودج
ــا دو نظریــه قبلــی  نظریــه ســوم در مقایســه ب

ــت. ــوردار اس ــتری برخ ــوت بیش از ق

کتاب »نظام بودجه ریزی در ایران«
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»تاریخچه و مفهوم جنگ نرم«

تغییر هدف از تصرف سرزمین تا تسخیر هویت
محبوبه خاکپور/ دبیرواحد نشریات جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری 

تــا ســال ۱۹45 میــادی، غالــب جنگ هــا »جنــگ ســخت« بــود. پــس 
از آن، بــا توجــه بــه دو قطبــی شــدن جهــان بــه بلــوک شــرق و بلــوک 
غــرب، دور جدیــدی از رقابــت هــا میــان آمریــکا و شــوروی ســابق آغــاز 
ــی از  ــگ ســرد ترکیب ــگ ســرد« مشــهور شــد. جن ــه »جن ــه ب شــد ک
ــدرت در  ــر ق ــی آن، دو اب ــه ط ــود ک ــرم ب ــگ ن ــخت و جن ــگ س جن
ــز  ــر پرهی ــا یکدیگ ــتقیم ب ــی مس ــخت از رویاروی ــای س ــن تهدیده عی

می کردنــد.
بــا فروپاشــی شــوروی در ســال ۱۹۹۱ میــادی و پایــان جنــگ ســرد، 
ــا اســتفاده از تجــارب  ــاالت متحــده ب کارشناســان بخــش جنــگ در ای
ــا  دو جنــگ جهانــی و دوران جنــگ ســرد، دریافتنــد کــه مــی شــود ب
هزینــه کمتــر و بــدون دخالــت مســتقیم در ســایر کشــورها بــه اهــداف 
سیاســی، اقتصــادی و... دســت یافــت کــه در ادبیــات سیاســی جهــان 

بــه جنــگ نــرم شــهرت یافــت.
»جنــگ نــرم« بــا مختصــات تئوریــک و پراتیــک جدیــد خــود، بعــد از 
شــروع جنــگ ســرد )Cold War( و در اوج آن یعنــی در دهــه ۱۹70، بــا 
مشــارکت اســاتید برجســته علــوم سیاســی و علــوم ارتباطــات از جملــه 
جــوزف نــای، هارولــد الســول، جــان کالینــز، اعضــای برجســته آژانــس 
ــکا )ســیاCentral Intelligence Agency( CIA )( و  ــات مرکــزی آمری اطاع
فرماندهــان ارشــد پنتاگــون بــا تاســیس مرکــزی تحــت عنــوان »کمیتــه 
خطــر جــاری« طراحــی، تدویــن و عملیاتــی شــد کــه مهمتریــن هــدف 
ــود  ــوروی ب ــژه ش ــه وی ــوک شــرق و ب ــه بل ــی علی ــاران تبلیغات آن، بمب
ــه  ــن کمیت ــوروی ای ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــد از فروپاش ــراً بع ــه ظاه ک
ــت  ــال اس ــان فع ــرده و همچن ــر ک ــاری« تغیی ــح ج ــه صل ــه »کمیت ب
ــوری  ــژه جمه ــه وی ــام و ب ــان اس ــی آن، جه ــات روان ــون تهاجم و کان
اســامی ایــران و هــواداران منطقــه ای آن از جملــه حــزب اهلل، حمــاس 

و کشــورهای دوســت ایــران مــی باشــد.
ــه  ــر گون ــه ه ــرم ب ــگ ن ــرم چیســت! جن ــگ ن ــم جن ــد ببینی حــال بای
اقــدام روانــی و تبلیغاتــی گفتــه مــی شــود کــه هــدف آن، جامعــه یــا 
ــدم  ــی(، ع ــخت )نظام ــگ س ــا جن ــاوت آن ب ــده تف ــت و عم ــروه اس گ
درگیــری و اســتفاده از ســاح هــای نظامــی مــی باشــد؛ زیــرا در جنــگ 

ــی، اعتقــادی اســتفاده مــی شــود. ــرم از ســاح هــای تبلیغات ن
»جــان کالینــز« تئوریســین دانشــگاه ملــی جنــگ آمریــکا، جنــگ نــرم 
ــوط  را عبــارت از »اســتفاده طراحــی شــده از تبلیغــات و ابزارهــای مرب

بــه آن، بــرای نفــوذ در مختصــات فکــری دشــمن بــا توســل بــه شــیوه 
ــی  ــی شــود« م ــی م ــت مل ــه موجــب پیشــرفت مقاصــد امنی ــی ک های

دانــد.  
ارتــش ایــاالت متحــده آمریــکا در آییــن رزمی خــود، آن را بدیــن صورت 
ــرم، اســتفاده دقیــق و طراحــی شــده  تعریــف نمــوده اســت. »جنــگ ن
از تبلیغــات و دیگــر اعمالــی اســت کــه منظــور اصلــی آن تاثیرگــذاری 
بــر عقایــد، احساســات، تمایــات و رفتــار دشــمن، گــروه بــی طــرف و 
یــا گروههــای دوســت اســت. بــه نحــوي کــه بــرای بــرآوردن مقاصــد و 

اهــداف ملــی پشــتیبان باشــد«.
ــوزف  ــه ج ــف را ب ــن تعری ــوق، معروفتری ــف ف ــه تعاری ــت ب ــا عنای ب
ــرم« نســبت  ــای، پژوهشــگر برجســته آمریکایــی در حــوزه »قــدرت ن ن
ــه “سیاســت خارجــی”  ــد. وی در ســال ۱۹۹0 میــادی در مجل میدهن
شــماره ٨0، قــدرت نــرم را »توانایــی شــکل دهــی ترجیحــات دیگــران« 
ــا« در  تعریــف کــرد. تعریفــی کــه قبــل از وی »پروفســور حمیــد موالن
ســال ۱۹٨۶ در کتــاب »اطاعــات و ارتباطــات جهانــی؛ مرزهــای نــو در 

ــود. ــه آن اشــاره کــرده ب روابــط بیــن الملــل« ب
ــات رســانه  ــی و تبلیغ ــرم، روان ــدام ن ــه اق ــرم، هرگون ــگ ن ــن جن بنابرای
ای کــه جامعــه را نشــانه گرفتــه و بــدون درگیــری فیزیکــی و اســتفاده 
از زور و اجبــار بــه انفعــال و شکســت وا میــدارد، اســت. جنــگ روانــی، 
ــرم،  ــدازی ن ــی، بران ــات روان ــانه ای، عملی ــگ رس ــفید، جن ــگ س جن
ــگ  ــکال جن ــی و... از اش ــاب رنگ ــی، انق ــاب مخمل ــرم، انق ــاب ن انق

ــرم اســت. ن
بــه عبــارت دیگــر، جنــگ نــرم متــرادف اصطاحــات بســیاری در علــوم 
ــد  ــی مانن ــی از واژه های ــوم نظام ــد. در عل ــی میباش ــی و نظام سیاس
ــوم  ــود و در عل ــي ش ــتفاده م ــی اس ــات روان ــا عملی ــی ی ــگ روان جن
ــرم،  ــد ن ــرم، تهدی ــدازی ن ــون بران ــی چ ــه واژه های ــوان ب ــی میت سیاس
ــرد. در  ــاره ک ــن اش ــاب رنگی ــه واژه انق ــراً ب ــن و اخی ــاب مخملی انق
ــر  ــاال، هــدف مشــترک، تحمیــل اراده گروهــی ب تمامــي اصطاحــات ب

ــت. ــی اس ــای نظام ــتفاده از راه ه ــدون اس ــر ب ــروه دیگ گ
در یــک تعریــف کاملتــر میتــوان گفــت، جنــگ نــرم یــک اقــدام پیچیده 
ــی  ــی و اطاعات ــی، فرهنگ ــای سیاس ــات ه ــکل از عملی ــان متش و پنه
ــرای ایجــاد تغییــرات دلخــواه و  ــزرگ جهــان، ب توســط قــدرت هــای ب

مطلــوب در کشــورهای هــدف اســت.
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خواندیــد کــه بــا فروپاشــی شــوروی در ســال ۱۹۹۱ میــادی و پایــان 
جنــگ ســرد کارشناســان بخــش جنــگ در ایــاالت متحــده بــا اســتفاده 
از تجــارب دو جنــگ جهانــی و دوران جنــگ ســرد دریافتنــد کــه مــی 
شــود بــا هزینــه کمتــر و بــدون دخالــت مســتقیم در ســایر کشــورها بــه 
اهــداف سیاســی، اقتصــادی و... دســت یافــت کــه در ادبیــات سیاســی 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــی ه ــت. آمریکای ــهرت یاف ــرم ش ــگ ن ــه جن ــان ب جه
ــی در  ــای سیاس ــم ه ــر رژی ــه تغیی ــق ب ــرم، موف ــگ ن ــدرت جن از ق
کشــورهایی چــون لهســتان، گرجســتان، چــک اســلواکی، قرقیزســتان، 
ــای  ــی ه ــن دگرگون ــی ای ــد. در تمام ــتان گردیدن ــن و تاجیکس اوکرای
سیاســی بــدون اســتفاده از ابــزار خشــونت و صرفــا بــا تکیــه بــر قــدرت 
نــرم و ابــزار رســانه، بــا تغییــر در ارزش هــا و الگوهــای رفتــاری از رژیــم 
ــش   ــق جنب ــد و از طری ــروعیت زدایی گردی ــم، مش ــی حاک ــای سیاس ه

هــای مردمــی و ایجــاد بــی ثباتــی، قــدرت سیاســی جابــه جــا شــد.
ــاب  ــی، انق ــاب مخمل ــل: انق ــف مث ــای مختل ــرم در قالب ه ــگ ن جن
هــای رنگــی )انقــاب نارنجــی و...(، عملیــات روانــی، جنــگ رســانه  ای، 
ــال  ــه و امث ــون، روزنام ــو، تلویزی ــانه  ای )رادی ــزار رس ــتفاده از اب ــا اس ب
ــن  ــد اوکرای ــورها مانن ــی از کش ــی بعض ــام سیاس ــت نظ آن( و ... توانس
ــاش و  ــام ت ــران، تم ــز در ای ــکا نی ــد. آمری ــر ده ــتان را تغیی و گرجس
امکانــات خــود را بــکار گرفــت تــا بتوانــد نظــام سیاســی کشــور را تغییــر 
ــاکام مانــد و بصیــرت مــردم  دهــد امــا در مــوارد متعــددی، تاشــش ن
ایــران، ســیلی محکمــی را بــه دشــمنان قســم خــورده نظــام جمهــوری 
ــا القــای تقلــب در  اســامی زد. فتنــه گرانــی کــه در فتنــه ســال ٨٨ ب
ــا از  ــیدند و تمام ــوب کش ــه آش ــور را ب ــاه کش ــدود ۹ م ــات، ح انتخاب
خــارج از کشــور حمایــت شــدند. نهایتــا در حماســه ۹ دی، مــردم ایــران 
ــود  ــی خ ــا ول ــان داده و ب ــا پای ــن آشــوب ه ــه ای ــل ب ــرت کام ــا بصی ب
ــد و نقشــه شــوم دشــمنان شکســت خــورد. در 4  تجدیــد بیعــت کردن
ســال اخیــر هــم دشــمنان بــا فشــارهای حداکثــری و القــای ناکارآمــدی 
کل نظــام و ترویــج عــدم رضایــت مــردم، خواســتند فتنــه ای دیگــری 
را رقــم بزننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در آبــان ۱۳۹۶ و ۱۳۹٨، 
ــراض  ــه اعت ــا، منجــر ب ــرل قیمــت ه ــدم کنت ــت و ع ســوءمدیریت دول
مــردم شــد کــه در ایــن بیــن، عــده ای از افــراد تحــت حمایــت دشــمنان 
بیــن مــردم آمــده و فتنــه ای را خواســتند رقــم بزننــد کــه ملــت ایــران، 
مجــدد صــف خــود را از صــف فتنــه گــران جــدا کــرد و مقــام معظــم 
رهبــری نیــز ایــن نکتــه را متذکــر شــدند. دشــمنان در ســال ۹٨ هــم 
ــام  ــد. مق ــت خوردن ــددا شکس ــد و مج ــش ببرن ــتند کاری از پی نتوانس
ــمنان در صــدد  ــه دش ــد ک ــوده بودن ــل فرم ــز از قب ــری نی معظــم رهب
فتنــه ای مجــدد هســتند کــه بــا درایــت رهبــری و بصیــرت مــردم، ایــن 
ــی  ــه فرهنگ ــته و وارد عرص ــوارد گذش ــن م ــورد. از ای ــت خ ــر شکس ام
مــی شــویم. دشــمن در ایــن حــوزه، موفــق عمــل نمــوده و متاســفانه 
ــه  ــم ب ــم ک ــی ک ــگ غرب ــوده و فرهن ــم ب ــگ ک ــه فرهن ــا در زمین کاره
ــی وارد شــده کــه همــت مضاعفــی را از ســوی مســئولین  جامعــه ایران
ــودی  ــات پیشــرفته یه ــز مطالع ــق مرک ــرن، محق ــد.  راس ب ــی خواه م
ــر  ــا بهت ــزار ی ــر اب ــا اســتفاده از ه ــد دارد: »ب دانشــگاه پنســیلوانیا تاکی

ــه  ــاق در جامع ــی و اخ ــای دین گرای ــد فض ــا بای ــام ابزاره ــم تم بگوی
جوانــان ایــران کــه اساســی ترین راهبــرد برون رفــت جمهــوری اســامی 
از چالش هــای متعــددی نظیــر جنــگ، تحریــم و غیــره اســت را پــاک 
کــرد و اخــاق دینــی را از ایــن جامعــه دور کــرد کــه در غیــر ایــن حالت 
ــه رو خواهــد شــد.  بطــور کلــی اهــداف  ــا شکســت روب هــر برنامــه ای ب
ــی و  ــتحاله سیاس ــی، اس ــتحاله فرهنگ ــد از: اس ــارت ان ــرم عب ــگ ن جن
تخریــب چهره هــای ارزشــی و نهادهــای انقابــی، ایجــاد ناامنــی، رعــب، 
تــرس و شــایعه، تفرقــه و اختــاف درونــی. ترویــج روحیــه ناامیــدی و 
کســالت بــه جــای شــادابی و نشــاط. ترویــج بی تفاوتــی در برابــر مســائل 
مهــم کشــور. تقویــت نارضایتــی و دامــن زدن بــه آن و اختافــات قومــی 
و سیاســی. تــاش بــرای بحرانــی جلــوه دادن اوضــاع کشــور. تضعیــف 
ــه  ــئولین توج ــت مس ــان الزم اس ــدازی. در پای ــی و بران ــاختار سیاس س
بیشــتری در بحــث فرهنــگ و از همــه مهــم تــر، بکارگیــری جوانــان در 
امــور و رفــع دغدغــه هــا و نیازهــای آنــان باشــند. چراکــه آینــده ســازان 

ــان هســتند و نبایــد ایــن ســرمایه هــا را از دســت داد.  ایــران، جوان

»علل وجود و اهداف جنگ نرم«
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بازی در زمین رسانه ای دشمن
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رســانه بــه معنــی هــر وســیله ای اســت کــه انتقــال دهنــده فرهنــگ هــا 
و افــکار عــده ای باشــد. و اکنــون آن چــه مصــداق ایــن تعریــف اســت، 
CD ،وســایلی هماننــد روزنامــه هــا، مجــات، رادیــو، تلویزیــون، اینترنــت

هــا، ویدئــو و... مــی باشــند.
ــه  ــال ب ــد. ح ــه داری ــود نگ ــن خ ــه ای از ذه ــف را در گوش ــن تعری ای

ــم.  ــرم می روی ــگ ن ــه جن ــی از کلم ــال تعریف دنب
 Warfare( ــل جنــگ ســخت ــرم )Soft Warfare( در مقاب مفهــوم جنــگ ن
Hard( قــرار دارد و تعریــف واحــدی کــه مــورد پذیــرش همــگان باشــد، 

نــدارد.
بنابرایــن جنــگ نــرم را مــی تــوان هرگونــه اقــدام نــرم، روانــی 
ــدون  ــه و ب ــانه گرفت ــدف را نش ــه ه ــه جامع ــانه ای ک ــات رس و تبلیغ
درگیــری و اســتفاده از زور و اجبــار بــه انفعــال و شکســت وا مــی دارد، 

ــرد. ــف ک تعری
حال می خواهیم به کاربرد رسانه در جنگ نرم بپردازیم. 

رســانه در کجــای جنــگ نــرم قــرار میگیــرد و چــه ســهمی در آن ایفــا 
می کنــد؟ 

ــر  ــه ه ــا وجــود اینک ــرم  و ب ــگ ن ــانه و جن ــف رس ــه تعاری ــا توجــه ب ب
کــدام، انــواع متنوعــی دارنــد؛ بــه توضیــح دو مــورد اکتفــا می کنیــم تــا 

کمــی بیشــتر بــا ایــن مقولــه آشــنا شــویم.
ــه،  ــن مقال ــا در ای ــر جنگــی، دشــمن اســت ام ــی در ه مســئله ی اصل
قصــد دارم بــه دو مــوردی بپــردازم کــه در آن، مردمانــی از کشــور هــدف 

بــه جنــگ نــرم بــه نوعــی ســرعت می بخشــند و بــه دام آن میفتنــد و 
ــا  دشــمن را در حصــول نتیجــه، جلــو می اندازنــد و بــه جــای مقابلــه ب

ــا او همــراه می شــوند. دشــمن ب
اول، فــرق روایــت و خبــر در چیســت؟ در یــک خبــر، مســئله ی مــورد 
بحــث، دقیــق و عینــا مطابــق آنچــه کــه هســت، بــدون اضافــه یــا کــم 
ــه  ــا توجــه ب ــردم ب ــت، م ــا در روای ــات، آورده می شــود ام ــردن جزئی ک
ــا  ــد و ی ــه می بینن ــه، هرآنچــه را ک ــک حادث ــای خــود از ی برداشــت ه
ــانه  ــا رس ــت ب ــر و روای ــط خب ــال رب ــد. ح ــت می کنن ــنوند، روای می ش

چیســت؟ 
از دیــروز تــا بــه امــروز، همــراه بــا پیشــرفته شــدن رســانه هــای جمعی، 
مخاطبیــن رســانه از کاربــر بــه شــهروند-خبرنگار و از آن بــه شــهروند-
ــوت  ــری را ق ــث روایت گ ــورد، بح ــن م ــد و همی ــا یافتن ــانه ارتق رس
ــردم  ــان م ــروزه در می ــت ام ــوان گف ــوارد می ت ــی م ــید و در خیل بخش
ــی اینکــه  ــری یعن ــه اســت. اصــل روایت گ ــر را گرفت ــت جــای خب روای
یــک فــرد، چــه تعریفــی از جامعــه دارد. بــه طــور کلــی، مــردم آنچــه را 
کــه می بیننــد و چیــزی از آن می فهمنــد، بیــان می کننــد . یــک روایــت 
از دو بخــش خــرده  روایــت و ابــر روایــت تشــکیل می شــود و ابــر روایــت 
اســت کــه مشــخص می کنــد یــک خــرده روایــت بــه چــه شــکل تعریــف 
شــود و ایــن خــرده روایــت هــا ذیــل ابرروایــت هــا تحلیــل می شــوند 
ــت  ــه ابرروای ــی ب ــل باعــث می شــود خــرده روایت ــه جه و اینحاســت ک
تبدیــل شــود. یــک مثــال قضیــه ی دختــر آبــی هســت. بــه فاصلــه  ی 

رســانه بــه تکنولوژی هایــی کــه پیام هــا را بــه مخاطبانــی در نقــاط مختلــف منطقــه، کشــور و حتــی جهان منتقــل می کنند، 
گفتــه می شــود. ایــن مــورد، یکــی از تعاریف رســانه اســت و رســانه، تعاریف مختلــف و گســترده ای دارد؛ اما ســه مولفه 

هســت کــه کــم و بیــش در تمامــی تعاریــف به آنها اشــاره شــده اســت؛ اطالعــات و محتوا، مخاطــب و بســتر ارتباطی. 
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بازی در زمین رسانه ای دشمن
ــی خودکشــی  ــی، پســر آب ــر آب ــد از دخت ــی دو روز بع ــک ال ی
ــر  ــت دخت ــون روای ــیم؛ چ ــی را نمی شناس ــر آب ــا پس ــرد ام ک
ــا ایــن ابرروایــت در ســطح رســانه ای پخــش شــد کــه  ــی ب آب
ــد و  ــران در اســتادیوم را نمی ده ــازه  ی حضــور دخت ــران اج ای
خــرده روایــت هــای متعــددی از ســوی هــر یــک از شــهروند-
ــا  ــه و ... ب ــش از جامع ــد و تعریف ــا عقای ــق ب ــا مطاب ــانه ه رس
ســایرین بــه اشــتراک گذاشــته شــد. خــرده روایــت هــای کــف 
ــا ابرروایــت هــای ضدانقــاب دامــن زده می شــوند  ــی ب خیابان
و مشــکل اساســی اینجاســت کــه ریشــه ی آنهــا چیــزی 
نیســت جــز جهــل. دشــمن، ابرروایــت هایــی را در زمــان هــای 
خــاص وارد فضــای رســانه ای می کنــد تــا طبــق آنهــا خــرده 
روایت هــا را تحلیــل کنیــم. در حــال حاضــر منبــع اکثــر 
ــل  ــه حاص ــرا ک ــم زی ــنویم را نمی دانی ــه می ش ــی ک خبرهای
ــرای  ــع را ب ــع جام ــک منب ــتند و ی ــردم هس ــای م ــت ه روای
ــرم، جنــگ در حــوزه ی  آن نیافته ایــم. ایــن شــکل از جنــگ ن
ــی و اقتصــادی و  ــای روان ــگ ه ــی جن ــام دارد و تمام ــن ن ذه
ــه  ــت ب ــدرت دس ــتند. ق ــی هس ــگ ذهن ــن جن ــل ای ... حاص
ــی  ــات، دو قدرت ــی احساس ــدرت برانگیختگ ــدن و ق ــت ش دس
ــه  ــتر پذیرفت ــت بیش ــک روای ــود ی ــث می ش ــه باع ــتند ک هس
و پخــش شــود. روایــت هــای موجــود در جامعــه، قصــه هــای 
ــردم  ــی م ــان و از طرف ــی خودش ــت در زندگ ــود آدم هاس خ
بیشــتر بــه دنبــال قصــه هســتند تــا خبــر و تحلیــل. قصــه ای 
شــامل علــت و معلــول کــه دارای قهرمــان و ضدقهرمــان باشــد. 
ــا  ــط ب ــط مرتب ــدارد و فق ــت ن ــه واقعی ــچ ربطــی ب ــت هی روای
ذهــن مخاطــب اســت و دشــمن ایــن مســئله را خــوب فهمیــده 
اســت. و حــال کار درســت در مقابلــه بــا ایــن مســئله چیســت؟ 
بایــد در تــاش باشــیم تــا روایــت از حــق تبدیــل بــه روایــت 
مســلط شــود و دقــت کنیــم کــه هــر الیــک و تاییــد مــا یــک 
اثــر بــزرگ دارد. و البتــه وظیفــه ی مــا تنهــا پخــش ابرروایــت 
نیســت بلکــه بایــد خــرده روایــت هــا را نیــز از لحــاظ توحیدی، 
تحلیــل و بررســی کنیــم و در ایــن راه دو مولفــه وجــود دارد؛ 
یــک، درگیــر کــردن قلــب و ذهــن و دو، قــدرت جمعــی مــا. 
بایــد بــه صــورت جمعــی، یــک خــرده روایــت را از نظــر واقعــی 
بیــان کنیــم؛ بــه طــوری کــه در نهایــت، خــرده روایــت مــا بــه 

ابرروایــت مســلط جامعــه تبدیــل شــود.
مــورد بعــدی، دامــن زدن بــه شــایعه هــا توســط مــردم کشــور 
مــورد هــدف و ناخواســته بــه دام توطئــه ی دشــمن افتــادن و 
یــا بــه تعبیــر دیگــر، بــازی در زمیــن دشــمن اســت. معمــوال 
مــردم در رســانه، شــبکه ی مســتقیم را می بیننــد. بــرای مثــال 
توییــت یــک وزیــر و از ایــن قبیــل و همــان را دســت میگیرنــد 
ــا  ــا و بررســی ه ــل ه ــش تحلی ــه دنبال ــد و ب و پخــش می کنن
و غافــل از آن شــبکه ی اصلــی یعنــی شــبکه ی غیــر مســتقیم 

کــه رهبریــش بــه دســت ســردمداران جنــگ نــرم اســت.
امــروزه رســانه، کاربــرد وســیعی در عرصــه  ی جنــگ نــرم دارد. 
ــگ  ــن جن ــه ای ــی ک ــر خروش ــا رود پ ــدن ب ــو ش ــال، همس ح
بــه راه انداختــه و ســرازیر شــدن در گــرداب جهــل و یــا پنــاه 
بــردن بــه عقــل و خــرد و روشــنگری اســت کــه پیــروزی و یــا 

شکســت در ایــن جنــگ آرام را مشــخص خواهــد کــرد.
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رشـادت هـای غیورانه ملـت ایران و فرزندان اسـام در جنـگ تحمیلی و 
در نبـرد بـا جبهـه کفـر یکبـار، هیمنه پـوچ دشـمن را به زبونی کشـانده 
اسـت. دشـمنان مـا امـروز دریافتـه انـد کـه راه غلبه بـر ملت ایـران، راه 
سـخت افزارهـای دیـروز نیسـت. بلکـه امـروز اذهـان، قلـوب و باورهـای 
ملـت مـا را نشـانه گرفتـه انـد و بـا تمـام امکانـات و شـگردهای خـود به 

عرصـه جنـگ نـرم بـا ملت ایـران آمـده اند.
آنـان خـوب دانسـته انـد روحیـه ایثـار و فـداکاری، شـجاعت و جهـاد بـا 
مـال و جـان در فرزنـدان ایـن ملت، ناشـی از تبلور اندیشـه ناب اسـامی 
در اذهـان آنـان اسـت. امـروز جنگ ما با دشـمن، نبرد سـاح های سـرد 
و بمـب هـای شـیمیایی نیسـت بلکـه نبـرد ارزش و آرمان و تفکر اسـت. 
دشـمنان مـا امـروز واقـف انـد که تـا ایـن ارزش هـا و باورهـای قلبی به 
آرمـان هـا و اصـول اصیل اسـامی در رگ هـای ملت ایران جریـان دارد، 
نمـی تواننـد کاری از پیـش ببرنـد. پـس بـا تمـام تـوان و تجهیـزات بـه 

میـدان آمـده اند.
بـا توجـه بـه ماهیت ایـن جنگ که تسـخیر ذهـن و فکر مـردم و نابودی 
ارزش هـای اسـامی در نظـر آنـان اسـت، نمی تـوان گفـت ابزارهای این 
جنـگ محـدود و محصـور بـه ابزارهایی خاص اسـت؛ بلکـه در این جنگ 
همـه جانبـه و تمـام عیـار جبهـه کفر بـا ملت ایران، دشـمن همـه جانبه 
بـه میـدان آمده و بـرای همه الیه های اجتماعی و سـطوح سـنی، برنامه 
و نقشـه دارد. اگـر مـا بخواهیـم در این جنگ بـه درسـتی مقاومت کنیم 
و توطئـه هـای دشـمنان را خنثـی نماییـم، مسـتلزم آنیـم کـه ایـده ها، 

شـگردها، هنرهـای تبلیغاتـی و ابزارهای آنـان را در ایـن تهاجم به خوبی 
شناسـایی کنیـم و در صـدد مقابله با آنـان برآییم. 

تغافـل مـا در شـناخت ایـن ادوات در جنـگ نـرم بـا دشـمن، چـه بسـا 
سـبب آن گـردد کـه در جبهـه ای سـنگر بگیریـم که پشـت خاکریزهای 
آن دشـمنی نباشـد. ایـن جنـگ کـه بـه پهنـای همـه ارزش هـا و آرمان 
هـای اسـامی مـردم ما می باشـد؛ همـه ابعاد زندگـی فـردی، اجتماعی، 

سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و ... مـا را درگیـر کرده اسـت. 
از جملـه ابزارهـای کلیـدی دشـمن در این تهاجـم را می توان رسـانه ها 
و ارتباطـات جمعـی، روزنامـه هـا، مجـات خبری، شـبکه هـای رادیویی 
و تلویزیونـی، اینترنـت، فضـای مجـازی، ماهـواره هـا، اسـباب بـازی هـا، 
نمادهـا و مـد هـا، ادبیـات مکتـوب چـون رمـان هـا و داسـتان کوتـاه و 

همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت مراکـز علمـی در ایـن خصوص دانسـت.
شـاید بـا توجه به گسـتردگی فضـای رسـانه در دنیای امروز بتـوان گفت 
کلیـدی و اصلـی تریـن ابـزار دشـمن در جنـگ نـرم، قـدرت رسـانه ها و 
فضـای مجـازی مـی باشـد. جنـگ امـروز، جنـگ فکـر اسـت  و دشـمن 
بـا وارونـه جلـوه دادن دسـتاوردها و پیشـرفت هـا، دامـن زدن به شـقاق 
بیـن دولـت و ملـت و تزریـق افـکار منفی به نسـل جـوان و نقـش مبانی 
اسـامی و دیـن مبین اسـام و آرمـان های مسـلمانان، قصـد فلج کردن 
افـکار دینـی و خشـکاندن ریشـه هـای ایمانـی در اذهان و قلـوب ملت را 

دارد.
حـال ایـن سـوال پیـش مـی آیـد کـه راه مقابله بـا جبهـه باطـل در این 

استراتژی نبرد با ارزش ها
»ابزارها و تاکتیک های دشمن در جنگ نرم و مقابله با آن«
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در حــال حاضــر نیــز دشــمنان اســالم، تالشــی بســیار 
ــری  ــادی و فک ــی اعتق ــف مبان ــت تضعی ــترده در جه گس
جامعــه مــا دارنــد. اگــر در معرفــت بــه وجــود و شــناخت 
خداونــد، ضعــف وجــود داشــته باشــد؛ بــه تبــع آن ســایر 
ارزش هــای دینــی نیــز از اعتبــار، ســاقط و مفاهیمی چون 
جهــاد و ایثــار جــان و مــال در راه دفــاع از ایــن ارزش ها، 
معنــای خــود را از دســت مــی دهنــد. بنابرایــن مــی تــوان 
گفــت ضــروری تریــن و اولــی تریــن راه مقابلــه بــا ایــن 
تهاجــم، تقویــت مبانــی فکــری و اعتقــادی مــی باشــد کــه 
در ســالیان اخیــر، در ایــن خصــوص اقدامــات شایســته 
ای در حــال انجــام اســت و از مهمتریــن ایــن اقدامــات، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی معرفــت دینــی تحــت 
عنــوان طــرح والیــت مــی باشــد کــه ســاالنه پذیــرای عــده 
ــجویان  ــژه دانش ــه وی ــت ب ــون مل ــاد گوناگ ــری از آح کثی

مــی باشــد. 

جنـگ نـرم چیسـت؟ چگونـه مـی توانیـم خـود را در برابـر سـپاه 
شـیطان تجهیـز نماییـم و اجـازه صف آرایـی و نفـوذ او را ندهیم؟
از جملـه راهـکار های مقابله با دشـمن در نبرد نـرم علیه جمهوری 
اسـامی ایـران در ابتـدای امر، پذیـرش وجود این جنـگ در آحاد 
ملـت و بـه ویـژه نخبگان علمـی و فرهنگی می باشـد. پذیرش این 

امـر، برداشـتن گام های بعدی را تسـهیل می کند.
همچنیـن از مهمتریـن راه هـای مقابلـه بـا دشـمن مـی تـوان بـه 
تقویـت دانـش دشـمن شناسـی، رفـع آسـیب هـا، تزریـق امیـد، 
اسـتفاده تمـام عیـار از هنـر، بهـره گیـری از ابزارهـا و روش هـای 
دشـمن، تاکیـد و تصریـح اهـداف اصلی انقـاب اسـامی، حفظ و 
تقویـت وحـدت و تقویـت باورهـا و ترویج ارزش هـا و مبانی فکری 
و اعتقـادی در عمـوم ملـت بـه ویـژه در نسـل جـوان اشـاره کرد.

از جملـه موثرتریـن راه هـا در مقابلـه بـا هجمـه نـرم علیـه ملـت 
مـا، قـوی شـدن در ابعـاد گوناگـون و بـه کارگیـری ظرفیـت های 
موجـود در جهـت مقابله با دشـمن در عرصه هـای مختلف علمی، 

فرهنگـی، اقتصـادی، فکـری و ایمانی میباشـد.
در خصـوص بهـره گیـری از روش هـا و ابزارهـای دشـمنان، الزم 
اسـت بـا توجـه به نقـش موثر رسـانه هـا در جهت فرهنگ سـازی 
و ترویـج حقایـق ملی و اسـامی کوشـش هـای موثر تری ازسـوی 
نهادهـای مربوطـه انجام شـود و از این فرصـت و ظرفیت در جهت 
اشـاعه دسـتاوردهای بـی نظیـر در عرصـه های گوناگـون به جهت 

تزریـق امیـد و عزت نفـس ملی اسـتفاده گردد.
همچنیـن در هـم گسـیختگی موجود در فضای مجازی و اسـتفاده 
کثیـر دشـمن از ایـن فضـا، لـزوم توجـه بیشـتر و اصولـی تـر بـه 
ایـن مهـم را برهمـگان نمایان سـاخته اسـت. از جملـه راهکارهای 
هـای  شـبکه  کـردن  بومـی  ایـن خصـوص،  در  الزم  و  ضـروری 
اطاعاتـی و ایجـاد شـبکه ملـی اطاعـات اسـت که مکررا توسـط 

رهبـر معظـم انقـاب بـدان توصیـه کـرده اند.
همانطـور کـه ابتـدای ایـن نوشـتار گفته شـد، هـدف اصلی جنگ 

نـرم، تاثیـر گـذاری بـر باورهـا و ارزش هـای یک جامعه اسـت.

کتـاب » ابزارهـای جنـگ نـرم علیـه جمهـوری اسـامی ایـران« تالیـف 
امیرهوشـنگ طهماسـبی پور توسـط نشر ساقی در سـال ۱۳۹0 خورشیدی 

بـه چاپ رسـیده اسـت.
ایـن کتـاب جـزو مجموعـه کتاب هایی اسـت که به هدف آشـنایی بـا ابعاد 
مختلـف جنـگ نرم، جنگ سـایبر و تهدیدهـا در فضای مجـازی و اینترنت 

شـده اند. تدوین 
نویسـنده در پیش گفتـار آورده اسـت امـروزه جنـگ نـرم و عملیـات روانی 
بـه گفتمـان حاکـم بـر سـپهر سیاسـت تبدیـل شـده اسـت و گرایـش بـه 
پـی  در  اجتماعـی  سـرمایه های  و  عمومـی  افـکار  قـدرت  از  بهره گیـری 
اهـداف  بـرآوردن  در  آن  ناکارآمـدی  و  نظامی گـری  افزایـش هزینه هـای 
سیاسـی حکایـت از دگردیسـی مفهـوم قدرت از نگـرش سـخت افزارانه به 

دارد. نـرم  رهیافت هـای 
وی می نویسـد: بی توجهـی بـه مقولـه جنـگ نـرم هزینه هـای سیاسـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی را بـه طـور مضاعـف افزایـش داده و ظرفیت هـای 
ملـی را هـدر می دهـد. بـر همیـن اسـاس سیاسـت گزاری در حـوزه جنگ 
نـرم و عملیـات روانـی بـه دور از بخشـی نگری و جزیی نگـری باید بـر بنیاد 

شـناخت و دانـش صـورت گیرد.
کتـاب حاضـر در 5 بخـش تدویـن و تنظیـم شـده که در بخش نخسـت به 
کلیـات می پـردازد و اصطاحـات، تعاریـف و مفاهیـم جنگ نـرم را واکاوی 
کـرده اسـت. دیگـر بخـش هـای آن بـه ترتیـب عبارتنـد از: شـبکه هـای 

ماهـواره ای، اینترنـت، سـرویس هـای مخابراتی و سـینما.

معرفی کتاب

نوشته امیر هوشنگ طهماسبی

کتاب 
»ابزارهای جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران«
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بنــده خیلــی امیــدوار هســتم بــه خصــوص بــه دل پــاک و صــاف جــوان هــا و عناصــر مؤمــن و مّتقــی و 
پرهیــزکار کــه اینهــا واقعــا مــی تواننــد بــا دعــای خودشــان بالهــای بــزرگ را دفــع کننــد. ایــن بــال بــه نظــر 
مــا بــالی آنچنــان بزرگــی نیســت، از ایــن بالهــا بــزرگ تــر هــم وجــود داشــته و دارد، خودمــان هــم در 
کشــور مــواردی را مشــاهده کــرده ایــم. مــی توانیــم بــا دعــا، بــا توســالت و بــا طلــب شــفاعت و وســاطت 
از ائّمــه ی اطهــار )علیهــم الســالم( و طلــب کمــک از آن بزرگــواران و توّســل بــه ائّمــه ی اطهــار )علیهــم 

الســالم( و بــه رســول و نبــی مکــّرم اســالم خیلــی از مشــکالت را برطــرف کــرد.
مقام معّظم رهبری
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کدامین واکسن؟! 

محمدامین جعفری/ مدیرمسئول

ــا در ایــران و جهــان و ایجــاد  یــک ســال پــس از شــیوع ویــروس کرون
معضــات و مشــکات متعــدد انســانی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــده  ــدان ش ــاری دوچن ــن بیم ــان ای ــن و درم ــه واکس ــاز ب ــاس نی احس

اســت.
در ایــن مقالــه نگارنــده قصــد دارد بــه صــورت علمــی بــه مقولــه واکســن 

ــردازد. کووید۱۹ بپ
در ابتدا باید گفت واکسن ها به چند دسته تقسیم می شوند:

واکســن ویــروس کشــته شــده یــا غیرفعــال شــده مثــل واکســن ایرانــی، 
ــرای  ــه ب ــده( ک ــف ش ــه) ضعی ــدت یافت ــف ح ــروس تخفی ــن وی واکس
کرونــا، از ایــن نــوع اصــا نداریــم. واکســن هــای بــر مبنــای وکتورهــای 
ویروســی کــه ژن تولیــد کننــده پروتئیــن ایمنــی زا توســط یــک حامــل 
ویروســی بــه بــدن منتقــل مــی شــود کــه واکســن انگلیســی، واکســن 
روســی و برخــی واکســن هــای چینــی از ایــن نــوع اســت. واکســن هــای 
VLP یــا virus like particle )شــبه ویروســی(، واکســن هــای نوترکیــب 

و واکســن هــای بــر مبنــای mRNA از انــواع دیگــر واکســن هســتند کــه 
در ادامــه بیشــتر توضیــح داده مــی شــود.

ــد  ــوع تولی ــن ن ــج تری ــه رای ــروس کشــته شــده ک در روش واکســن وی
واکســن مــی باشــد، ویــروس بــا روش هــای مختلفــی مثــل گرمــا، اشــعه 
ــا مــواد شــیمیایی مثــل فرمالدهیــد، غیرفعــال مــی شــود و مقــدار  و ی
ــخ  ــه پاس ــن( ک ــادی )پادت ــی ب ــده و آنت ــق ش ــدن تزری ــه ب ــب ب مناس

دســتگاه ایمنــی اســت، تولیــد و ایمنــی زایــی ایجــاد مــی شــود. 
در دســته ای از واکســن هــا کــه از وکتــور اســتفاده مــی شــود، پروتئیــن 
بیمــاری زا، جایگزیــن پروتئیــن اصلــی ویــروس حامــل مــی شــود کــه 
ــس از  ــد پ ــروس جدی ــود. وی ــی ش ــتفاده م ــروس اس ــوال از آدنووی معم

تزریــق بعنــوان عامــل بیمــاری زا، شناســایی شــده و ایمنــی زایــی مــی 
کنــد امــا مســئله ای کــه هســت، ایــن دســته از واکســن هــا بــه دلیــل 

غیرتکثیــری بــودن کارایــی کمتــری دارنــد. 
ــا  ــزر و مدرن ــل فای ــک مث ــای پیشــرفته ژنومی ــد، واکســن ه ــته بع دس
ــده و در  ــلول ش ــوزوم وارد س ــط لیپ ــاری زا توس ــه ژن بیم ــتند ک هس
مدتــی کــه فعــال هســت )حــدود ۲ هفتــه( توســط ریبــوزم بــه تولیــد 
پروتئیــن بیمــاری زا بــه صــورت نامحــدود مــی پــردازد و نهایتــا ایمنــی 
ــراد ایــن دســته از واکســن هــا کــه اولیــن  زایــی ایجــاد مــی شــود. ای
بــار و بــرای کرونــا اســتفاده شــده انــد؛ جــدای از شــائبه هــای عــوارض 
انســانی و بلنــد مــدِت ناشــناخته و عــدم تکمیــل کارآزمایی هــای بالینی، 
 mRNA نامحــدود و غیرکنترلــی بــودن مقــدار پروتئیــن تولیــدی توســط
وارد شــده اســت. چــرا کــه مقــدار پروتئیــن هــای تولیــدی داخــل بــدن 
کنتــرل شــده اســت و تغییــر بیــش از حــد ایــن مناســبات باعــث ایجــاد 
ــه  ــواع بیمــاری هــای خــود ایمنــی مــی شــود؛ کــه ب ســرطان هــا و ان
ــا مختــل  ــدن dysregulate ی ــی مــی گوینــد سیســتم ایمنــی ب عبارت
شــده اســت و ایــن مهــم کــه در واکســن هــای mRNA بســیار محتمــل 
ــی الزم بســیار واجــد  ــدم انجــام آزمایشــات بالین ــل ع ــه دلی هســت، ب
تدقیــق و بررســی اســت. چــرا کــه صحبــت ســامت ملــت هــا هســت. 
ــع  ــا در کشــورها و جوام ــروس کرون ــواع وی ــه ان ــا توجــه ب ــت، ب در نهای
مختلــف و توصیــه اپیدمیولوژیســت هــا بــه ســاخت واکســن توســط هــر 
کشــور و ناشــناخته و خطرنــاک بــودن واکســن هــای ژنومیــک، در حــال 
حاضــر، بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا پاندمــی، تمرکــز بــر واکســن هــای 
ــم  ــد و ه ــی مناســبی دارن ــی زای ــم ایمن ــه ه ــال شــده اســت ک غیرفع

آزمــون خــود را سالهاســت پــس داده انــد.

»نگاهی علمی به انواع واکسن«
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دوراهی سنت و مدرنیته

بحـران در پزشـکی مـدرن، عبارتـی پـر تکـرار و اعجـاب برانگیـز در 50 
سـال اخیـر اسـت. از سـالهای انتهایـی دهـه ۶0 میـادی و ابتـدای دهه 
70، بـا توجـه بـه گرایـش کثیـری از بیمـاران در اقصـی نقـاط جهـان 
هنـدی،  چینـی،  طـب  ماننـد  غیرمـدرن  طب هـای  از  بهره منـدی  بـه 
هومئوپاتـی و... و همچنیـن ظهـور بیماری هـای جدید همراه با پیشـرفت 
تکنولـوژی، تغییـر الگـوی بیماری هـا از حـاد به مزمن و برجسـته شـدن 
مسـائل اخاقـی و حقوقی در عرصه طب مدرن، پزشـکان و پژوهشـگران 
علـوم انسـانی پزشـکی را در مـورد بـروز بحرانـی در ایـن عرصـه متقاعد 
نمـوده اسـت. اینکـه نگارنـده تا چه انـدازه به پذیـرش وجود ایـن بحران 
گـردن می نهـد، موضـوع ایـن نوشـتار نیسـت و در ایـن مقالـه صرفـاً بـه 
اولیـن شـاهد بحران پنـداری در طـب مـدرن یعنـی اقبـال جامعـه بـه 
طب هـای غیرمـدرن می پردازیـم و بـه جسـتارهایی در تبییـن تفاوت هـا 
و شـباهت های طـب مـدرن و طـب سـنتی )بـا توجـه بـه سـنت کشـور 

خودمـان( اکتفـا می کنیـم. 
طـب انسـانی دسـتورالعملی بـرای نیـل به سـمت کمـال در هنـگام دور 
افتـادن از وضعیـت مطلـوب بـدن انسـان اسـت. بـا دقـت در ایـن عبارت 
مشـخص می شـود کـه طـب چـه در سـیاق مـدرن و چـه در اندیشـه ی 
سـنتی، پیـش از تجربـه و آزمون و خطا و قبل از کشـف درمـان و مرهم، 
بایسـتی بـه چنـد سـؤال پاسـخ دهـد: انسـان چیسـت؟ مطلوب انسـانی 
چیسـت؟ نقـش توجـه به بـدن در رسـیدن به ایـن مطلوب کدام اسـت؟ 
بـدن چـه نـوع وجـودی دارد؟ کمـال بـدن چیسـت؟ کمـال بـدن چـه 

نسـبتی با کمـال غایـی آدمـی دارد؟ و...
مسـلماً داشـتن دو نگـرش بـه انسـان و هسـتی و چیسـتی او، دو ارمغان 
طبـی متفـاوت را عرضـه مـی دارد. عـاوه بـر آن از آنجاییکـه طبابـت بـا 
مسـائل اخاقـی و حقوقـی متنوعـی درگیـر اسـت، نگاه هـای مختلـف 
انسان شـناختی، اندیشـه های متفـاوت اخاقـی و حقوقـی را نتیجـه داده 
و در نهایـت قضاوت هـای متفاوتـی نیـز در عرصـه طـب از حیـث اخاقی 
و حقوقـی بـه دسـت می آیـد. در عالـم طـب سـنتی، انسـان بـه مثابـه ی 
یـک موجـود مرکـب از نفـس و بـدن و دارای سـاحتی مجـرد و مـادی 
اسـت کـه اصالـت در وجـود او بـه بُعـد مجـرد او اسـت و بـدن در تدبیـر 
نفـس قـرار دارد و بایسـتی بـرای رشـد و بسـط هـر چـه بیشـتر نفـس 
بـه کار گرفتـه شـود. طبیـب نیـز خـود را در مواجهـه بـا انسـانی بدیـن 
مشـخصات می یابـد و در تدبیـر سـامت او و خـروج او از بیمـاری بـه 
سـامتی بـه هـر دو وجـه می اندیشـد و بـدن را بـرای نفـس و مـادی را 
بـرای مجـرد ترمیـم و اصـاح می کنـد و سـامت انسـان را در گـروی 
سـامت نفـس و بدن به نحـو توأمان می داند. در اندیشـه سـنتی، طبابت 
در امتـداد یـک انسان شناسـی الهـی قـرار داشـته و طبابـت و حکمت دو 
امـر در هـم تنیـده بوده انـد. و طبیـب حکیـم و حکیـم طبیب می باشـد. 
آنچـه در پزشـکی مـدرن بـه چشـم مـی آی،  نوعـی از گرایـش افراطـی 
بـه حـل هـر وضعیـت نامطلـوب انسـانی بـا دارو اسـت. گویـی انسـان به 
مجموعـه ای از سـازوکارهای فیزیولوژیـک تقلیل یافته اسـت و آدمی تنها 
بـه مثابه ی موضوعی فیزیولوژیک قابل شـناخت اسـت. البتـه این گرایش 
تک سـاحتی امـروزه تـا حـد قابـل توجهـی رنگ باختـه و شـاهد آن طرح 
موضوعاتـی ماننـد سـامت معنـوی و روان درمانـی و... اسـت امـا بایـد به 

این سـؤال اندیشـید کـه آیا این معنـا و روان گرایی در طب مـدرن، امری 
برگرفتـه از مبانـی و مبـادی طـب مـدرن اسـت یـا یافته ای اسـت که در 

طـی سـالیان سـال طبابـت مـدرن، پزشـکان بـه آن قائل شـده اند؟
مطلـب مهـم دیگـری که نیـاز بـه پـردازش دارد، بحث روش اسـت. طب 
نویـن، پایبنـدی مطلقـی بـه تجربه دارد و پیشـرفت آن در گـرو آزمون و 
خطـای بسـیار و مطالعـات مکرر در سـطوح حیوانی و انسـانی اسـت. این 
مهم، از جمله مواردی اسـت که در آسیب شناسـی طب سـنتی در جامعه 
ایرانـی بایـد بـدان پرداخت. اطبای سـنتی، تـا چه حد بـه کارآزمایی های 
بالینـی و تحقیقـات آزمایشـگاهی برای فهـم کارآمدی دانسـته های خود 
پایبنـد هسـتند؟ وقتـی به بـدن به عنـوان امـری محسـوس می پردازیم، 
روش نیـز متناسـب بـا این موضـوع تعیین می شـود و نمی تـوان به صرف 
اینکـه حکمای گذشـته مطلبـی را درج کرده باشـند، به آن اسـتناد کرد. 
چشـم پوشـی بـر ایـن مطلب که طـب نوین بـا پایبندی بـه تجربه کردن 
و تکیـه بـر آزمایشـات و کارآزمایی هـای بالینـی با روش های اسـتاندارد و 
توجـه دقیـق بـه متغیرهـا در بیماری هـای مختلـف، گره هایـی سـخت را 

گشـوده اسـت، انحراف از انصاف اسـت. 
بسـتر مناقشـه برانگیـز دیگر که تا حـدی روبه روی ایده ی بنـد قبلی قرار 
می گیـرد، بحـث تزاحـم شـناخت ها اسـت. امـروزه عـاوه بـر گزاره هـای 
حاصـل از تجربـه، گرایـش بـه سـمت فهـم دسـتورالعمل های طبـی، از 
روش صرفـاً  نقلـی نیـز پررنـگ شـده اسـت. بـه خصـوص در گرایش های 
دینـی طـب سـنتی. نگارنده خـود در وجود یا عـدم طبی بـه عنوان طب 
دینی در حیرت اسـت و توان قضاوتی دقیق در این عرصه از او مسـلوب؛ 
لکـن یـک مطلـب کـه اهمیـت پرداخت هـای معرفت شـناختی را بیش از 
پیـش مهم جلوه می دهد، سـعی در فهـم میزان اعتمادپذیـری گزاره های 
غیرتجربـی در رسـیدن بـه چاره هـای درمانگری و سـامت آفرینی اسـت. 
اینکـه آیـا می تـوان بـدون تجربـه به شـناخت طبی رسـید؟ آیـا می توان 

بـا احادیث بـه راهکاری بـرای درمان رسـید؟ و....   
در پایـان تأکیـد می کنـم کـه برای حـل مسـئله ی تزاحم طب ها بایسـته 
اسـت کـه از دعواهـای رسـانه ای و جنجال هـای برخی مجلس نشـینان و 
عقده گشـایی های سیاسـی و بدزبانی هـای غیرعالمانـه و تقلیل مسـئله به 
درگیـری بـر سـر چنـد داروی گیاهـی یـا شـیمیایی پرهیز کـرد و قدری 

عمیق تـر و بـه دور از هوچی گری هـای سیاسـی بـه آن نگریسـت.  

امیر حسین آبادی/ دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

»تحلیلی بر مقایسه طب سنتی و طب مدرن«
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ــات  ــه بیان ــه ب ــا توج ــاب ب ــن کت ــار ای ــه و انتش ــدف از تهی ه
رهبــری مبنــی بــر بازتــاب و نمایــش فــدا کاری هــای مدافعــان 
ســامت اســت، چراکــه ایشــان در فرمایشــات خــود آرزو کــرده 
بودنــد، افــرادی ماننــد شــهید آوینــی مجاهــدت هــا و فــداکاری 
هــای ایــن روز هــای مدافعــان ســامت را بــه نمایــش بگذارنــد.
قابــل ذکــر اســت کــه ایــن کتــاب دارای ســه فصــل اســت کــه 
در فصــل اول عکــس پزشــکان و پرســتاران بــه نمایــش گذاشــته 
مــی شــود و در فصــل دوم تصاویــر پرتــره از کادر درمــان 
اعــم از پزشــکان، پرســتاران و نیروهــای خدماتــی  کــه در 
بیمارســتان های شــهید فقیهــی، شــهید چمــران و بیمارســتان 
ــا  ــت، ام ــده اس ــرار داده ش ــد ق ــر )ع( بودن ــی اصغ ــرت عل حض
فصــل ســوم متفــاوت از دو فصــل دیگــر اســت زیــرا بــه 
سپاســگزاری مــردم نســبت بــه فــداکاری هــا و مجاهــدت هــای 

ــت. ــه اس ــور پرداخت ــی کش کادر درمان
از دیگــر ویژگــی هــای ایــن کتــاب ایــن اســت کــه تمــام عکــس 
هــای آن کامــا در ســطح شــهر شــیراز گرفتــه شــده کــه ســه 
مــاه بــه طــول انجامیــده اســت و در مجمــوع عکــس هــای ایــن 
کتــاب ۹0 عکــس اســت کــه اکنــون در مراحــل پایانــی طراحــی 
ــار  ــه انتش ــخه آن ب ــن نس ــاری اولی ــه  ج ــرار داد و در هفت ق

خواهــد رســید.

این کتاب، حاصل ســه جلسه سخنـــــرانی و پرسش و پــاسخ از عامه آیت 
اهلل محمدتقــی مصبــاح یـزدی اسـت کـه در اسـفند ۱۳۹٨ و پـس از شـیوع 
بیمــاری کرونــا در کشــور، ایــراد و برگــزار شــده اســت و در سال ۱۳۹۹ 

منتشـر شد.
آیـت اهلل مصبـاح، در ابتـدا بـه ایـن نکتـه اشـــاره میکننـد کـه از دو جهـت 
میتـوان دربـاره بایـا و شـرور بحـث کـرد: از جهـت نظـری و از جهـت عملی! 
بدیـن معنـا کـه از جهتـی میخواهیـم دریابیـم بـا توجـه بـه علـم و حکمـت 
پـروردگار، وجـود ایـن بایـا، چـه توجیـه یـا فلسـفه ای دارد؟ و از جهـت دیگر 
میخواهیـم تشـخیص دهیم کـــه در زمـــان وقـوع بایا و بیماریهـا و حوادث 
و بـه تعبیـر دیگـر »شـــرور« در مقـام یـک مؤمـن، چـه واکنشـــی بایـد از 
خـود نشـــان دهیـم؟ چـه از جهـت قلبـی و اعمـال جوانحی )رضایـت یا عدم 

رضایـت( و چـه از نظـر ظاهـری و اعمـال جوارحـی. 
ایشـان، با بیانی شـیوا و روان، به این دو مسـأله پاسـخ میدهند و با اسـتفاده از 
مقدمـــات عقلـــی و همچنیــن آیــات و روایـــات، گره های ذهنــی موجود 
دربـاره ایـن مســـائل را به خوبـی میگشـــایند و در پایان، به هفت پرســـش 
مهـم برخـی از مخاطبـان پاســـخ میدهنـد کـه ایـن بخـش از کام نیـز ابعاد 

مســـئله را روشنتر میکند.
ایـن روزهـا، صحبـت از باهـا و مصیبتهـا و بیماریهـای واگیـر و به خصـوص 
مسئله ی کرونـــا در میـــان اســـت کـــه بســیاری از کشـــورها را در بــر 
گرفتـــه و روز بـه روز هم شـــیوع بیشـــتری پیـدا میکند. دربـاره ی اینگونه 
مســـائل، ســـؤاالت فراوانـــی از قشـــرهای مختلـف در ســـطوح متفـاوت 
فهـــم و تحصیـل و معرفـت و ایمـان طـرح میشـــود. از جملـه میپرســـند: 
»ایـن آفـات و بایایـی کـه پدیـد می آیـد و گاهـی گســـترش پیـدا میکنـد و 
بســـیاری از کشـــورها را در بر میگیرد و حتی افـــراد بیگنـــاه و اطفــال را 

مبتـا میکنـــد، چه حکمتـی دارد؟«
میتـــوان ادعــا کــرد کــه ایــن مکتــوب، به رغم اختصــارش، در بررســی 
محققانـه ی ابعـاد بایـا و شـــرور، کم نظیـر یـا بی نظیـر اســـت. از ایـن رو، 
مطالعـه ی دقیـق و عالمانـه ی آن، بـه همـه ی اربـاب معرفت و تمام کســـانی 

کـه دغدغـه ی فهـم دقیقتـر و عمل بهتـر را دارند، سـفارش میشـود.

معرفی کتاب
کتاب تصویری »مدافعان سالمت«

نوشتۀ هاشم عرفان منش )مسئول انجمن
عکس سازمان بسیج هنرمندان شیراز(

کتاب »زیبایی شرور« / نوشتۀ عالمه مصباح یزدی




