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علی حکیمی

آزاده که نیستید الاقل لیبرال باشید!

در سـالهای گذشـته ،مافیـای ثـروت و

اقتصـادی عظیـم ایـن جذابیـت را بـرای

اعتمـاد برکنـاری مدیـران نجومیبگیـر،

خودشـان بود که با آن حقوق مـردم را بریده

قـدرت و طفیلیهـای نظـام سـرمایهداری،

مافیـا و رانتخوارهـای تجاری-سـرمایهداری

ناکارآمـد و فاسـد دولـت قبـل توسـط

بودنـد و از اموالشـان ارتـزاق کـرده بودنـد ،در

توانسـتند بـا رخنـه در نهادهـا ،شـرکتها

داشـت کـه بـدان دخیـل ببندنـد و

عبدالملکـی را «نسلکشـی مدیریتـی»

دسـتان وزیر اقتصاد تصویر کردنـد و درصدد

خـون مـردم را
و ادارات مختلـف کشـور،
ِ

دخلهاشـان را پرکننـد ،مجموعههـای

خوانـده اسـت! بـه واقـع رسـانههای

بودنـد تـرس مـردم را برانگیزند کـه «دولت

بمکنـد و حقـوق ایشـان را پایمـال کننـد.

ذیـل وزارت کار و رفـاه اجتماعـی بـود.

نزدیـک بـه دولـت قبـل و جریان سیاسـی

قرار اسـت از ما مالیات بگیـرد و این اصال به

نفوذشـان بـه کانونهـای ثـروت و قـدرت و

تعـداد زیـادی از هلدینگهـا و شـرکتهای

اصالحطلـب چـه قرابـت و نزدیکـی بـا

صالح اقتصاد کشـور نیسـت!» کمدی است

قرارگرفتـن در حلقـه نزدیک به مسـئوالن و

اقتصـادی بـزرگ کشـور کـه منافعشـان

مفسـدین و نجومیبگیـران و ناکارآمـدان

گویـی! دروغپـردازی و آدرس غلـطدادن بـه

جریانهای سیاسـی توانسـته بود حاشـیه

متعلـق بـه مردم اسـت ذیـل ایـن وزارتخانه

دارنـد کـه حـال رگ غیرتشـان بـاد کـرده

ایـن صراحت؟ الاقل به مبانی اقتصاد لیبرال

امنـی برایشـان ایجـاد کنـد و مصونیتـی به
ایشـان ببخشـد کـه در ایـن سـالها نهتنهـا
تـوان مقابلـه بـا دستدرازیهایشـان نبـود
بلکـه اصلا عزمی هـم از جانب کسـی برای

وضع امروز کشور نیازمند همراهی و هوشمندی بیشتر مردم است تا رسانههای مدعی
دموکراسی و طرفداری از خواستهها و منافع مردم ،گنجشک را جای قناری بر ملت قالب
نکنند و امیدیکه درمسیرمبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم شکلگرفته را ازبین نبرند.

و قبله آمال سـرمایهداریتان معتقد باشـید
یـا اگـر نیسـتید الاقـل ژسـتش را بگیرید و
بـه این روشـنی علیـه خودتان قیـام نکنید!
در این سـالها نیز هر کجا الزم شـد اسـلحه

مقابلـه بـا ایشـان مشـاهده نمیشـد و اگر

قـرار میگیـرد .چنـد روز قبـل وزیـر کار در

و بـه تمسـخر و تحریـف سـعی در قلـب

«دانش اقتصاد لیبرال» را بر شـقیقه اقتصاد

هـم احیانـا تکسـواری بـه خـط مـیزد تـا

مصاحبـه بـا ایرنـا گوشـهای از جریانهـای

واقعیـت و ضربـهزدن بـه ایـن اقـدام دارند؟

کشـور گرفته بودند که مبـادا خطایی بر علیه

بـا ارتش مسـلح ایشـان بـه مبـارزه برخیزد

فسـاد در ایـن وزارتخانـه در هشـت سـال

ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه بـا دسـت

منافع شـخصی و مافیاییشـان از این نظام

منکـوب قـدرت رسـانهای ،نفـوذ و شـبکه
ِ

گذشـته را افشـا کـرد و وعـده معرفـی

پنجه در پنجه

گذاشـتن بر النههای فسـاد و

اقتصـادی سـربزند و خـدای نکـرده گاهـی

بیـش از 120مدیـر متخلـف دولـت قبـل به

مفسـدین و مافیا انداختن ناله این رسانهها

منفعتـی هـم بـه کشـور و به مـردم برسـد.

میشـد کـه آمـاده نبـرد در رکاب منافع این

دسـتگاه قضایـی ،و عـزل حـدود  1000مدیر

بلند میشـود ،چندی قبل همزمان با دستور

القصـه وضع امروز کشـور نیازمنـد همراهی

جریـان مافیایـی بودند .نتیجه حمله به این

ناکارآمـد مجموعـه ذیـل ایـن وزارتخانـه را

وزیـر اقتصـاد مبنـی بـر افزایش مالیـات بر

و هوشـیاری بیشـتر مـردم اسـت تـا

غارتگـران همواره یا «ترس و عقبنشـینی»

داد .اقـدام اولیـه در جهت شکسـتن هیمنه

«کاالهـای لوکـس»« ،خانههـای خالـی»

رسـانههای مدعـی دموکراسـی و طرفـداری

بـود و یـا بـه طـرز نهچنـدان غیرمعمولـی

فسـاد شـبکهای همانا و فریـاد هماهنگ و

و «ماشـینهای خارجـی لوکـس» یکـی

از خواسـتهها و منافـع مـردم ،گنجشـک را

«حـذف از صحنـه سیاسـی کشـور».

مظلومنمایانـه پیادهنظـام رسـانهای

از همیـن روزنامههـا کاریکاتـور وزیـر

جـای قناری بـر ملت قالب نکننـد و امیدی

یکـی از اصلیتریـن النههـای فسـاد کـه

اربابـان ثـروت و قدرت همانا!

سالیان
را کشـید و تیغی را که
ِ

کـه در مسـیر مبـارزه بـا مفاسـد و احقـاق

تاثیرگذارشـان بر افکار عمومی و مسـئوالنی

طـی سـالهای اخیـر بـه واسـطه گـردش

روزنامـه

اصالحطلـب

دسـتان دوستان
سـال در
ِ

حقـوق مـردم شـکلگرفته را از بیـن نبرنـد.

اسالم سیاسی ،نمازجمعه سیاسی
ت یک چیزی اسـت
سیاسـت خدعـه نیسـت ،سیاسـت یـک حقیقتی اسـت ،سیاسـ 
ش خطاسـت .اسلام،
که مملکت را اداره میکند؛ خدعه و فر یب نیسـت؛ اینها مهها 
اسلام سیاسـت اسـت ،حقیق ِـت سیاسـت اسـت ،خدعـه و فر یـب نیسـت .ایـن منـاز
مجعـه یـک منـاز مجعـۀ سـیایس اسـت؛ یـک اجتمـاع سـیایس اسـت کـه مـع األسـف در
سـالهای طـوالین از دسـت مـا رفتـه بـود ،و مـورد َط ْعـن دیگـران هـم شـده بـود.

صحیفه امام؛ ج  ،10ص125
کارگر وه سیاسی فتح

قاتـــان شـــیکپوش
جمعه گذشته ،جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا دستور
بلوکه شدن  7میلیارد دالر از داراییهای افغانستان را
صادر کرد و دستور داد که نیمی از این اموال بلوکه شده

به قربانیان حمالت  11سپتامبر و نیم دیگر به کمکهای
بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده شود(که

سازوکار آن را خود آمریکا تعیین خواهد کرد) .این

نخستینبار نیست که آمریکا به این بهانه به اموال دیگر

کشورها دستدرازی میکند؛ پیش از این نیز در سال
 2014ایاالت متحده به همین بهانه دست به مسدودسازی
و تصرف برخی از اموال بنیاد علوی در آمریکا زده بود.

تمام اینها در حالی است که به گواهی اسناد منتشر
شده از سوی پلیس فدرال آمریکا ،پانزده نفر از نوزده

هواپیماربایی که در این عملیات شرکت داشتند تبعه

عربستان بوده و هیچیک افغانستانی یا ایرانی نبودهاند!
اقدام آمریکا در بلوکه کردن اموال دولت افغانستان در
شرایطی رخ داده است که صندوق حمایت از کودکان

سازمان ملل متحد (یونیسف) بارها نسبت به احتمال مرگ
یک میلیون کودک به دلیل سوءتغذیه حاد در افغانستان
هشدار داده است و وضعیت اقتصادی این کشور در

شرایطی بحرانی به سر میبرد .پس از خروج نیروهای

اشغالگر آمریکا از افغانستان ،بودجه بینالمللی که حدود
 40درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل

میداد ،به دلیل تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا و

شورای امنیت سازمان ملل قطع شد .همین امر منجر به
وارد شدن یک شوک اقتصادی بیسابقه به افغانستانی

شد که تا پیش از آن نیز بهدلیل جنگ ،قحطی ،شیوع
کرونا و ...از آسیبپذیرترین و ضعیفترین اقتصادهای
دنیا بودهاست .تحریم اما تنها سالح آمریکاییها در نبرد با

مردم بیدفاع افغانستان نیست .ایاالت متحده دسترسی
به میلیاردها دالرازذخایرارزی دولت افغانستان را مسدود
کرده است که ارزش این ذخایر مسدودشده به اندازه

بیش از یکسال واردات افغانستان است .این مسئله

یکی را انتخاب کنند ،برخی از مردم برای گرفتن یک تکه

وقتی اهمیت بیشتر پیدا میکند که توجه کنیم کشور

نان ساعتها در صف میمانند و . ...وضعیت ادارات

از کشورهای دیگر است .آمریکا در سالهای حضورش در

نظام سالمت عمومی در آستانه فروپاشی قرار دارد،

افغانستان کشوری بهشدت وابسته ،و متکی به واردات

دولتی افغانستان نیز بهتر از اوضاع عامه مردم نیست؛

افغانستان یک جامعه کامال نئولیبرال را بنا کرده است که

مردم نمیتوانند از بانکها پول بگیرند و کارمندان دولتی

شده است ،در عمل هیچ اقتصاد داخلی وجود ندارد و

با آنکه دولت بایدن تمام نیروهای ایاالت متحده را از

همهچیز در آن خصوصی و وابسته به کمکهای خارجی

در بهترین وضعیت هر از چند گاهی حقوق میگیرند.

هیچ تالشی در جهت ایجاد صنایع محلی نشده است.

افغانستان خارج کرد اما هماکنون همین دولت به بهانه

آمریکایی یا بینالمللی برونسپاری شدهاست و همه

افغانستان هرروزبرفشاراقتصادی خود برملت افغانستان

در ساختوسازها و زیربناها غالبا کار به شرکتهای

اینها منجر به وابستگی مفرط اقتصاد افغانستان شده
است .این عوامل باعث شده که وضعیت معیشتی و
زندگی مردم افغانستان بسیار اسفناک بشود؛ حدود 60

مقابله با طالبان و بدون توجه به اوضاع اسفبار مردم

میافزاید .این حاکی از این است که دولت جدید آمریکا

نهتنها جنگ افغانستان را به پایان نرسانده بلکه آن را از
حالت جنگ سخت به جنگ اقتصادی درآورده است .اگر

درصد مردم افغانستان(تقریبا  23میلیون نفر) توان تهیه

ارتش آمریکا در بیست سال گذشته به صراحت دست به

رنج میبرند .بسیاری ازمردم پناهگاهی ندارند و مجبورند

قربانی دستان جنایتکارایاالت متحده هستند ،قاتالنیکه

غذای کافی برای خوردن را ندارند و از گرسنگی شدید

میان تهیه سوخت برای گرم نگهداشتن خود در شبهای
سرد زمستان ،و تهیه غذا برای خود و خانوادهشان تنها

قتل عام در افغانستان میزد امروز هم مردم افغانستان
این باربا لبخند وکراوات باالی سرقربانیانشان میایستند

و نظارهگر جان دادن تدریجی ملت افغانستان میشوند.
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حمیدرضا سلطانیان

محمدمیکائیل غالمی
عجیب و غریب از سوی برخی از آنان هستیم.

جشنــواره خودنـــماها

برای نمونه در نشست خبری عوامل سازنده فیلم نمور که

بیست و دو بهمن ،۱۴۰۰تهران ،مرکزهمایشهای بین المللی

لزادگی
نویسندهفیلمدرکمالتعجب،عقدشرعیرامعیارحال 

با همه فرازوفرودهایش به چهلمین ایستگاه خود رسید.

صیغه شرعی بین آنان جاری نشده باشد ،عشقیکه بین آنان

برج میالد؛ محلی که جشنواره فیلم فجر انقالب اسالمی،

در مورد دختری است که در دوران عقد خود باردار میشود،

نمیداند و میگوید« :حتی اگر دو نفر باهم نامزد باشند و

بیش از بیست فیلم سینمایی در جشنواره فجر

وجود دارد ،آن قدر حرمت دارد که به فرزندی که از آنان متولد

کردند و برخی هم موفقیتی بدست نیاوردند.

فیلم هم این نکته را اضافه میکند که« :به خاطر گرفتن

اکران شدند .برخی نظرات منتقدان را به خود جلب
بعضی روزها داغ و پرتالطم بود و بعضی دیگر ،نه .در

نهایت هم از فیلمها و بازیگران منتخب ،تجلیل شد.

لزاده بگوییم!» سپس بالفاصله تهیه کننده
میشود ،حال 
مجوز تولید فیلم ،بحث عقد شرعی را در فیلمنامه مطرح

کردیم؛ وگرنه اشارهای به بحث عقد در فیلم نمیکردیم!»

اما در میان همه این هیاهوها ،یک مسئله همواره مغفول

قطعا وجود چنین وضعیتی در جشنواره فجر و

تکرار میشود .اما در نهایت فکری برای آن نمیشود .و

آرمان و ارزشهای انقالب اسالمی .اما متاسفانه

میماند .مسئلهای که هر سال ،در ایام جشنواره فجر
آن خودنمایی و حرفهای عجیب برخی از سلبریتیها و

عوامل سازنده فیلمها است که هر ساله شاهد آن هستیم.

جشنواره فیلم فجر انقالب اسالمی ،باید نماد و جلوهای
از ارزشهای اصیل اسالمی و انقالبی در سینما باشد؛
اما چیزی که در سالهای اخیر و در عمل دیده میشود،
دهن کجی به این ارزشها است .در واقع جشنواره فجر،

تبدیل به محلی برای به نمایش گذاشتن مد و لباس برخی
سلبریتیها شده است .طوریکه یک جشنواره رسمی ملی
با فشنشوهای کشورهای غربی اشتباه گرفته میشود.

در اغلب سالها وضعیت به گونهای است که حتی خود
صداوسیما هم از نشان دادن تصویر برخی بازیگران ،در زمان

تجلیل،پرهیزمیکندوبهنماهایبازوازراهدور،بسندهمیکند!

سینما ،نه در شأن مردم ایران است و نه مطابق با

هر ساله شاهد وجود مواردی از این دست هستیم.

یقینا نباید توقع داشت با کارهای دستوری و بخشنامهای
یقینــا نبایــد توقــع داشــت بــا کارهــای دســتوری و
بخشــنامهای جلــوی این قبحشــکنیها گرفته شــود.
قطعــا چنین کارهایــی نمیتوانــد تاثیرگذاری جدی داشــته
باشــد .عاملــی کــه هــم قــدرت و هــم تاثیــر بیشــتری در
اصــاح ایــن رویــه دارد ،فشــار اجتماعــی مــردم اســت .بــه
عبارتــی اهالــی ســینما بایــد بفهمنــد و بدانند کــه رفتارهای
نامتعــارف آنــان مقبولیــت و جذابیتــی در میــان عمــوم
مــردم نــدارد و از ســوی جامعــه طــرد میشــود

جلوی این قبحشکنیها گرفته شود .قطعا چنین کارهایی
نمیتواند تاثیرگذاری جدی داشته باشد .از رسانههای

البته نباید این مسئله را صرفا به غربزدگی سلبریتیها ربط

رسمی و یا زرد هم توقعی نباید داشت .زیرا اساسا نان

فیلم جهان ،یعنی جشنواره اسکار ،نیز این نکته پذیرفته

چنین سوژههایی هستند تا بتوانند مخاطبان بیشتری

داد .زیرا در خود غرب ،و در بزرگترین جشنواره بینالمللی
شده است که جشنواره اسکار یک جشنواره رسمی است و

نمیتوان به هرشکلی درآن ظاهرشد و هرکاری را انجام داد.

این رسانهها در همین سنخ کارها است .آنان به دنبال
را جذب کنند و اتفاقا به این موارد دامن هم میزنند.

عاملی که هم قدرت و هم تاثیر بیشتری در

با جستجویی ساده در فضای مجازی میتوان مشاهده

اصالح این رویه دارد ،فشار اجتماعی مردم است.

سینمای جهان ،با لباسهای رسمی در مراسم جشنواره

نامتعارف آنان مقبولیت و جذابیتی در میان عموم

است و هر چقدر افراد تیپ و ظاهر بههمریخته ،نامتعارف

محقق نمیشود ،مگر با واکنشهای گسترده مردم،

کرد که اغلب ستارههای هالیوود و دستاندرکاران

اسکار حضور مییابند .اما در ایران ظاهرا قضیه برعکس

و شلختهتری داشته باشند ،هنرمندتر به نظر میآیند!

از این حواشی که بگذریم ،مشکالت جشنواره

تنها به ظاهر و نوع لباس پوشیدن سلبریتیها

محدود نمیشود و در مواردی شاهد اظهارنظرهای

به عبارتی اهالی سینما باید بفهمند و بدانند که رفتارهای
مردم ندارد و از سوی جامعه طرد میشود؛ و این امر

مخصوصا در فضای رسانهها و شبکههای اجتماعی.

امید است شاهد روزی باشیم که جشنوارهای در

تراز انقالب اسالمی برگزار شود و در آن ارزشها و

دغدغههای اصیل اجتماعی و انقالبی تجلی پیدا کنند.

هیاهوی مخالفین ،برای

منافـع ملـی یا جناحـی؟

سیاستخارجی به عنوان مسیر و مجرایی برای ارتباط
با سایر کشورها ،وقتی معنا مییابد که در جهت کسب

منافع ملی ریلگذاری شود .در دوره  8ساله ریاست
جمهوری آقای روحانی ،آنچه به عنوان دستورکار

وزارتخارجه از سوی دولت تعریف شده بود ،تالش

برای مذاکره با  5+1برای کاهش فشار تحریمی بود،

اما نتیجه آن جز گالبی توهمی برجام نبود .در حقیقت
دولت قبلی در سیاستخارجی نگاهی تک محصولی
داشت که زیانهای بسیاری را بر کشور تحمیل کرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم ،در عرصه سیاستخارجی

چند مسیرازجمله ادامه مذاکرات وین ،توجه به همسایگان
و ارتباط بلندمدت با چین و روسیه مطرح شد .اما آنچه
بین این سه مورد بیش از بقیه جار و جنجال در داخل و

خارج ایجاد کرد ارتباط ایران با دو قدرت شرقی بود؛ ارتباطی

که در حوزههای مختلف تجاری ،زیرساختی ،صنایع ،نفت
و گاز و ...بر اجرای آن توافق شده بود .البته این توافقات در

در دولتهای سابق ،خصوصا در  8سال اخیر بسته شده
بود ولی یا به مرحله اجرا نرسیدند یا همکاریهای راهبردی
در سایه باور به کدخدایی آمریکا و غرب باقی ماندند.

از زمان شروع به کار دولت سیزدهم ،ادامه دادن همکاری
با چین و روسیه برای تامین منافع ملی دوباره در دستور

کار جدی قرار گرفت و در این راستا اقداماتی مثل ورود

به مرحله اجرایی توافق  25ساله با چین و سفر رئیس

جمهور به روسیه برای ادامه همکاری  20ساله صورت
گرفت .این سیاست هوشمندانه در ایران باعث شد

در وهله اول انتظار منفعالنه برای آمریکا تبدیل به یک
اقدام فعاالنه شود ،و از طرفی ایران همچون بسیاری از

کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس یا کشورهای

منطقه مثل قطر ،امارات و عربستان سعودی با این
دو قدرت منطقهای توافق بلند مدت امضاء کند .البته

ایران به علت موقعیت خاص خود ،مثل قرار گرفتن در

جاده ابریشم و دسترسی به آبراه بینالمللی ،میتواند از
منافع همکاری با این دو کشور بهره بیشتری هم داشته
باشد .از طرف دیگر قرار گرفتن نام ایران به عنوان یک

قدرت منطقهای در کنار چین و روسیه ،میتواند نوید
تشکیل یک جهان چند قطبی را بدهد .در داخل و خارج

اما ،برخی ناآگاهانه و برخی عامدانه و در جهت تامین

منافع شخص ،حزب یا کشور متبوع خود دست به شبهه
پراکنی و مخالفت زدند .از تحلیلها و شایعهپراکنیها

مبنی بر فروش جزایر ایرانی به چینیها و استعمار ایران
توسط آنان گرفته ،تا شعار نه شرقی و نه غربی و شبهه
منافع ملی .این در حالی است که توافق و همکاری
ایران با چین و روسیه با قیدوبندهای ویژه و در جهت

تامین منافع ملی رغم خورده است تا بتواند در آینده

جهان چند قطبی عیار و جایگاه خود را برتری بخشد.

محمدجواد مولوی

«سیریک» دستاوردی امیدبخش
مســکو اولیــن خــط اعتبــاری ســاخت

اساســی کشــور در ایــن حــوزه باشــد.

دســتاوردهای

ســیریک در ســال  ۱۳۹۳بیــن ایــران و

نیــروگاه

داد/

ســیریک

نگاهــی

بــه

را

تخصیــص

ســفر آیــتهللا رئیســی بــه روســیه

نکتــه جالــب اینکــه قــرارداد نیــروگاه
روســیه امضــاء و نیــروگاه در اواخــر ســال

بیــش از ســه هفتــه از ســفر رئیسجمهور

 ۱۳۹۵کلنگزنــی شـ د امــا عــدم پیگیــری

مخالفیــن دولــت ســعی کردنــد بــا ایجــاد

ظرفیــت کشــورهای غیراروپایــی مانــع

ای ـران بــه روســیه میگــذرد .ســفری کــه
ـی بســیار بــر متــن آن غلبــه کننــد.
حواشـ ِ

م شــدن حاشــیه
امــا حــاال و پــس ازکــ 
هــای ایــن ســفر میتــوان بــه بررســی

دســتاوردهای ایــن ســفر پرداخــت.
یکــی از ایــن دســتاوردها ،ســرعت گرفتــن

عملیــات ســاخت نیــروگاه ســیریک

توســط پيمانــکاران روســی اســت کــه بعــد
از ســفر وارد مرحلــه جدیــدی شــد .بنــا بــه

گفتــه احســان خانــدوزی وزیــر اقتصــاد

هــای دولــت ســابق و بــی توجهــی بــه

از بهــره منــدی کشــور از آن شــده بــود.
براســاس ق ـرارداد ،ســاخت ایــن نیــروگاه

نیــروگاه ســیریک بــا ظرفیت اســمی ۱۴۰۰

مــگاوات در چهــار فــاز بهرهبــرداری خواهــد

شــد .پیشبینــی میشــود اولیــن فــاز
ایــن نیــروگاه در نیمــه اول ســال  ۱۴۰۴و

وارد فــاز عملیــات اجرایــی نشــده بــود.

ایــن در حالــی اســت کــه از ویژگــی هــای

ایــن طــرح مــی تــوان بــه ایــن مهم اشــاره

ثمــره ایــن ســفر بــه وقــوع پیوســت.

نیاز پــروژه از طریــق وام صادراتــی اعتباری

دولــت 85 ،درصــد از منابــع مالــی مــورد

در خصــوص تکمیــل و اجرایــی شــدن

کریــدور شــمال جنــوب از جملــه مــواردی

اســت کــه آورده هــای قابــل توجهــی

شــوند .میانگیــن راندمــان نیروگاههــای

مــی دهــد مــوارد همــکاری مشــترک

از فــاز نخســت وارد عملیــات اجرایــی
کشــور در حــال حاضــر  ۳۹درصــد اســت

امــا نیــروگاه ســیریک ،راندمانــی بیــش
از میانگیــن کشــور و در حــدود  ۴۶درصــد

قبــل و عــدم پیگیریهــای الزم ،ایــن
ق ـرارداد تــا ابتــدای شــروع دولــت جدیــد

انتقــال فنــاوری و توافقــات صــورت گرفتــه

واحــد هــای بعــدی بــه فاصلــه  ۴ماهــه

حــاال بــا گذشــت زمــان میتــوان گفــت

امــا بــه دلیــل نــگاه غــرب گــرای دولــت

همــکاری گســترده و نوشــتن توافــق در

در تامیــن منافــع کشــورمان خواهــد

بایــد در  ۵۵مــاه بــه اتمــام مــی رســید

دولــت ســیزدهم بــا فاصلــه بســیار کــم از

بــر اســاس نامــه رســمی کشــور روســیه

یــورو تامیــن مالــی خواهــد شــد.

زمینــه توســعه میادیــن نفــت و گاز و

روســیه  ۱میلیــارد و  ۱۹۷میلیــون

خواهــد داشــت کــه میتوانــد کمــک

کــرد کــه بــر اســاس حســن روابــط دو

ســفر رئیــس جمهــور بــه روســیه اولیــن

اســت کــه از محــل خــط اعتبــاری

وابســتگی دو کشــور بــه دالر در مبــادالت،

شــایانی بــه صنعــت بــرق کشــور باشــد.

اگرچــه رســانه هــای جریــان تحریــف،

ســعی در کماهمیــت نشــان دادن ســفر
رئیسجمهــور بــه روســیه و بــیارزش

جلــوه دادن دســتاوردهای ایــن ســفر
داشــتند امــا دســتاورد هــای ایــن ســفر

موضوعــی نیســت کــه بتــوان آن را
کتمــان کــرد .حرکــت در مســیر کاهــش

داشــت .ایــن مســائل بــه خوبــی نشــان

دو کشــور کــه در ســال هــای گذشــته
مغفــول واقــع شــده اســت مــی توانــد بــا

اهتمــام جــدی دولــت بــه خنثــی ســازی

تحریــم هــا کمــک شــایانی داشــته باشــد.

گفتنــی اســت وزارت خارجــه روســیه
نیــز چنــد روز قبــل اعــام کــرد تهــران

و مســکو در حــال کار و تــاش بــرای
ایجــاد یــک مکانیــزم بــرای محافظــت

از مبــادالت تجــاری و مالــی از خطــر

تحریمهــا هســتند .همچنیــن ایــن کشــور

خبــر داد کــه مســکو مقیــد بــه هیچگونــه
ممنوعیــت

بــرای

همکاریهــای

فنــی و نظامــی بــا تهــران نیســت.

اولیــن بخــش از خــط اعتبــاری از ســوی

آن کشــور بــه مبلــغ  ۶.۲میلیــون یــورو بــه
نیــروگاه ســیریک تخصیــص داده شــده

اســت .بهنــام خائفینــژاد مجــری طــرح
نیروگاههــای بخــار شــرکت بــرق حرارتــی

نیــز از تاییــد بودجــه  ۷۳میلیــون یورویــی
طــرح بــرای ســال  ۲۰۲۲توســط وزارت
دارایــی روســیه در حیــن ســفر رئیــس
جمهــور بــه روســیه خبــر داد .ایــن اتفــاق
در حالــی رخ داده اســت کــه همچنــان

تحریــم هــا علیــه کشــورمان پابرجاســت
و غــرب گرایــان داخلــی بارهــا ادعــا کــرده

انــد کــه بــدون رفــع تحریــم چنیــن

اقداماتــی امــکان پذیــر نیســت .نکتــه
قابــل تامــل اینکــه ایــن طــرح از زمــان
دولــت ســابق مطــرح شــده بــود امــا بــی

توجهــی دولتمــردان باعــث شــد تــا هیــچ

دولــت روســیه بــا نــرخ ســود 2.77

امــا نیــــروگاه ســیریک
کجاســت و چــه اهمیتــی دارد؟

هزینــه مــازاد تامیــن خواهــد شــد .ایــن

گاه بــه صــورت جــدی عملیاتــی نشــود.

نیــروگاه حرارتــی ســیریک ،نیــروگاه

جدیــدی اســت کــه در اســتان هرمــزگان

ســاخته خواهــد شــد و بــه کشــور امــکان
تقویــت شــبکه بــرق در جنــوب و جنــوب

شــرق ،توســعه ســواحل مکــران و

ظرفیتســازی بــرای صــادرات بــرق بــه

عمــان را میدهــد .گفتــه میشــود ایــن
نیــروگاه منجــر بــه اشــتغال  3000نفــر
خواهــد شــد و ظرفیــت هــای بســیاری را

ب ـرای توســعه صنعتــی و تولیــدی کشــور

آزاد خواهــد کــرد .همچنیــن در شــرایطی

کــه بــه علــت بــی توجهــی دولــت یازدهــم
و دوازدهــم کشــور بــا کمبــود انــرژی و برق

رو بــه رو شــده بــود ســاخت ایــن نیــروگاه

مــی توانــد قدمــی مهــم در رفــع نیازهــای

درصــد ( )Soft Loanبــدون هیچگونــه

ی اســت کــه مطابــق بــا عــرف
در حالــ 
بینالملــل در مکانیزمهــای تامیــن مالــی

هزینههایــی از قبیــل :مدیریــت ،بیمــه و...
بایــد توســط وام گیرنــده پرداخــت شــود.

بنــا بــه گفتــه خائفینــژاد در پــی ســفر
رئیسجمهــور و هیــأت همــراه اتفاقــات
مثبتــی در جهــت اجــرای ایــن پــروژه
بــزرگ نیروگاهــی رخ داده اســت.

یکــی از دســتاوردهای مهــم ایــن ســفر
تاییــد بودجــه  ۷۳میلیــون یورویــی
طــرح بــرای ســال  ۲۰۲۲توســط وزارت

دارایــی روســیه اســت کــه حجــم

عظیمــی از مشــکالت را میتوانــد از
پیــش روی اجــرای طــرح بــردارد.

کل مبلــغ قــرارداد نیــروگاه ســیریک

 ۱میلیــارد و  ۴۰۶میلیــون یــورو
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مدیرمسئول :علی راستی

جانشین مدیرمسئول :پوریا عصار

سردبیر :علی حکیمی

جانشین سردبیر :محمدمهدی محمدزاده

دبیر هیئت تحریریه :محمد بوالحق

مسئول فضای مجازی :احمدرضا حبیبی

دبیر کارگروهها
دبیر فرهنگی :مهدی مولیداد
دبیر تاریخی :ابوالفضل کشتکار

دبیر سیاسی :محمدصادق رحیمی
دبیر حقوقی :محمد رضائی جوزانی

دبیر حکمرانی :سید امیرحسین عراقچی

