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و  ثـروت  مافیـای  سـال های گذشـته،  در 

قـدرت و طفیلی هـای نظـام سـرمایه داری، 

توانسـتند بـا رخنـه در نهادهـا، شـرکت ها 

را  ادارات مختلـف کشـور، خـوِن مـردم  و 

بمکنـد و حقـوق ایشـان را پایمـال کننـد. 

نفوذشـان بـه کانون هـای ثـروت و قـدرت و 

قرارگرفتـن در حلقـه نزدیک به مسـئوالن و 

جریان های سیاسـی توانسـته بود حاشـیه 

امنـی برایشـان ایجـاد کنـد و مصونیتـی به 

ایشـان ببخشـد کـه در ایـن سـال ها نه تنهـا 

تـوان مقابلـه بـا دست درازی هایشـان نبـود 

بلکـه اصـا عزمی هـم از جانب کسـی برای 

مقابلـه بـا ایشـان مشـاهده نمی شـد و اگر 

هـم احیانـا تک سـواری بـه خـط مـی زد تـا 

بـا ارتش مسـلح ایشـان بـه مبـارزه برخیزد 

منکـوِب قـدرت رسـانه ای، نفـوذ و شـبکه 

تاثیرگذارشـان بر افکار عمومی و مسـئوالنی 

می شـد کـه آمـاده نبـرد در رکاب منافع این 

جریـان مافیایـی بودند. نتیجه حمله به این 

غارتگـران همواره یا »ترس و عقب نشـینی« 

بـود و یـا بـه طـرز نه چنـدان غیرمعمولـی 

کشـور«. سیاسـی  صحنـه  از  »حـذف 

فسـاد کـه  النه هـای  اصلی تریـن  از  یکـی 

طـی سـال های اخیـر بـه واسـطه گـردش 

بـرای  را  ایـن جذابیـت  عظیـم  اقتصـادی 

 مافیـا و رانتخوارهـای تجاری-سـرمایه داری

و  ببندنـد  دخیـل  بـدان  کـه  داشـت   

مجموعه هـای  پرکننـد،  را  دخل هاشـان 

بـود. اجتماعـی  رفـاه  و  کار  وزارت  ذیـل 

تعـداد زیـادی از هلدینگ هـا و شـرکت های 

منافع شـان  کـه  بـزرگ کشـور  اقتصـادی 

متعلـق بـه مردم اسـت ذیـل ایـن وزارتخانه 

قـرار می گیـرد. چنـد روز قبـل وزیـر کار در 

مصاحبـه بـا ایرنـا گوشـه ای از جریان هـای 

فسـاد در ایـن وزارتخانـه در هشـت سـال 

معرفـی  وعـده  و  کـرد  افشـا  را  گذشـته 

بیـش از 120 مدیـر متخلـف دولـت قبـل به 

دسـتگاه قضایـی، و عـزل حـدود 1000 مدیر 

ناکارآمـد مجموعـه ذیـل ایـن وزارتخانـه را 

داد. اقـدام اولیـه در جهت شکسـتن هیمنه 

فسـاد شـبکه ای همانا و فریـاد هماهنگ و 

رسـانه ای  پیاده نظـام  مظلوم نمایانـه 

اربابـان ثـروت و قدرت همانا!

اصاح طلـب  روزنامـه 

نجومی بگیـر،  مدیـران  برکنـاری  اعتمـاد 

توسـط  قبـل  دولـت  فاسـد  و  ناکارآمـد 

مدیریتـی«  »نسل کشـی  را  عبدالملکـی 

رسـانه های  واقـع  بـه  اسـت!  خوانـده 

نزدیـک بـه دولـت قبـل و جریان سیاسـی 

بـا  نزدیکـی  و  قرابـت  چـه  اصاح طلـب 

ناکارآمـدان  و  و نجومی بگیـران  مفسـدین 

دارنـد کـه حـال رگ غیرت شـان بـاد کـرده 

و بـه تمسـخر و تحریـف سـعی در قلـب 

واقعیـت و ضربـه زدن بـه ایـن اقـدام دارند؟

ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه بـا دسـت 

گذاشـتن بر النه های فسـاد و پنجه   در پنجه 

مفسـدین و مافیا انداختن ناله این رسانه ها 

بلند می شـود، چندی قبل همزمان با دستور 

وزیـر اقتصـاد مبنـی بـر افزایش مالیـات بر 

لوکـس«، »خانه هـای خالـی«  »کاالهـای 

و »ماشـین های خارجـی لوکـس« یکـی 

از همیـن روزنامه هـا کاریکاتـور وزیـر 

را کشـید و تیغی را که سالیاِن 

سـال در دسـتاِن دوستان 

خودشـان بود که با آن حقوق مـردم را بریده 

بودنـد و از اموالشـان ارتـزاق کـرده بودنـد، در 

دسـتان وزیر اقتصاد تصویر کردنـد و درصدد 

بودنـد تـرس مـردم را برانگیزند کـه »دولت 

قرار اسـت از ما مالیات بگیـرد و این اصا به 

صاح اقتصاد کشـور نیسـت!« کمدی است 

گویـی! دروغ پـردازی و آدرس غلـط دادن بـه 

ایـن صراحت؟ الاقل به مبانی اقتصاد لیبرال 

و قبله آمال سـرمایه داری تان معتقد باشـید 

یـا اگـر نیسـتید الاقـل ژسـتش را بگیرید و 

بـه این روشـنی علیـه خودتان قیـام نکنید!

در این سـال ها نیز هر کجا الزم شـد اسـلحه 

»دانش اقتصاد لیبرال« را بر شـقیقه اقتصاد 

کشـور گرفته بودند که مبـادا خطایی بر علیه 

منافع شـخصی و مافیایی شـان از این نظام 

اقتصـادی سـربزند و خـدای نکـرده گاهـی 

منفعتـی هـم بـه کشـور و به مـردم برسـد.

القصـه وضع امروز کشـور نیازمنـد همراهی 

تـا  اسـت  مـردم  بیشـتر  هوشـیاری  و 

رسـانه های مدعـی دموکراسـی و طرفـداری 

از خواسـته ها و منافـع مـردم، گنجشـک را 

جـای قناری بـر ملت قالب نکننـد و امیدی 

کـه در مسـیر مبـارزه بـا مفاسـد و احقـاق 

حقـوق مـردم شـکل گرفته را از بیـن نبرنـد.

وضع امروز کشور نیازمند همراهی و هوشمندی بیشتر مردم است تا رسانه های مدعی 

دموکراسی و طرفداری از خواسته ها و منافع مردم، گنجشک را جای قناری بر  ملت قالب 

نکنند و امیدی که در مسیر مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم شکل گرفته را از بین نبرند.
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علی حکیمی

آزاده که نیستید الاقل لیبرال باشید!



 سیاسـت خدعـه نیسـت، سیاسـت یـک حقیقـی اسـت، سیاسـت     یک چیزی اسـت 
یب نیسـت؛ این ها مهه اش     خطاسـت. اسـام،  که مملکت را اداره می کند؛ خدعه و فر
یـب نیسـت. ایـن     منـاز  اسـام سیاسـت اسـت، حقیقـِت سیاسـت اسـت، خدعـه و فر
کـه مـع األسـف در    مجعـه یـک منـاز مجعـۀ سـیایس اسـت؛ یـک اجتمـاع سـیایس اسـت 

  سـال های طـوالین از دسـت مـا رفتـه بـود، و مـورد َطْعـن دیگـران هـم شـده بـود. 

جمعه گذشته، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دستور 
را  افغانستان  دارایی های  از  دالر  میلیارد  بلوکه شدن 7 
صادر کرد و دستور داد که نیمی از این اموال بلوکه شده 
به قربانیان حمات 11 سپتامبر و نیم دیگر به کمک های 
شود)که  داده  اختصاص  افغانستان  به  بشردوستانه 
این  خواهد کرد(.  تعیین  آمریکا  خود  را  آن  سازوکار 
نخستین بار نیست که آمریکا به این بهانه به اموال دیگر 
کشورها دست درازی می کند؛ پیش از این نیز در سال 
2014 ایاالت متحده به همین بهانه دست به مسدودسازی 
و تصرف برخی از اموال بنیاد علوی در آمریکا زده بود. 
تمام این ها در حالی است که به گواهی اسناد منتشر 
شده از سوی پلیس فدرال آمریکا، پانزده نفر از نوزده 
تبعه  داشتند  عملیات شرکت  این  در  هواپیماربایی که 
عربستان بوده و هیچ یک افغانستانی یا ایرانی نبوده اند!

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 
در  این کشور  اقتصادی  وضعیت  و  است  داده  هشدار 
شرایطی بحرانی به سر می برد. پس از خروج نیروهای 
اشغالگر آمریکا از افغانستان، بودجه بین المللی که حدود 
تشکیل  را  این کشور  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   40
می داد، به دلیل تحریم های وضع شده از سوی آمریکا و 
شورای امنیت سازمان ملل قطع شد. همین امر منجر به 
وارد شدن یک شوک اقتصادی بی سابقه به افغانستانی 
شد که تا پیش از آن نیز به دلیل جنگ، قحطی، شیوع 
کرونا و... از آسیب پذیرترین و ضعیف ترین اقتصادهای 
دنیا بوده است. تحریم اما تنها ساح آمریکایی ها در نبرد با 
مردم بی دفاع افغانستان نیست. ایاالت متحده دسترسی 
به میلیاردها دالر از ذخایر ارزی دولت افغانستان را مسدود 
اندازه  به  کرده است که ارزش این ذخایر مسدودشده 

بیش از یک سال واردات افغانستان است. این مسئله 
وقتی اهمیت بیشتر پیدا می کند که توجه کنیم کشور 
افغانستان کشوری به شدت وابسته، و متکی به واردات 
از کشورهای دیگر است. آمریکا در سال های حضورش در 
افغانستان یک جامعه کاما نئولیبرال را بنا کرده است که 
همه چیز در آن خصوصی و وابسته به کمک های خارجی 
شده است، در عمل هیچ اقتصاد داخلی وجود ندارد و 
هیچ تاشی در جهت ایجاد صنایع محلی نشده است. 
شرکت های  به  غالبا کار  زیربناها  و  ساخت وسازها  در 
آمریکایی یا بین المللی برون سپاری شده است و همه 
این ها منجر به وابستگی مفرط اقتصاد افغانستان شده 
است. این عوامل باعث شده که وضعیت معیشتی و 
زندگی مردم افغانستان بسیار اسفناک بشود؛ حدود 60 
درصد مردم افغانستان)تقریبا 23 میلیون نفر( توان تهیه 
غذای کافی برای خوردن را ندارند و از گرسنگی شدید 
رنج می برند. بسیاری از مردم پناهگاهی ندارند و مجبورند 
میان تهیه سوخت برای گرم نگه  داشتن خود در شب های 
سرد زمستان، و تهیه غذا برای خود و خانواده شان تنها 

یکی را انتخاب کنند، برخی از مردم برای گرفتن یک تکه 
ادارات  . وضعیت  و...  در صف می مانند  نان ساعت ها 
دولتی افغانستان نیز بهتر از اوضاع عامه مردم نیست؛ 
دارد،  قرار  فروپاشی  آستانه  در  عمومی  سامت  نظام 
مردم نمی توانند از بانک ها پول بگیرند و کارمندان دولتی 
در بهترین وضعیت هر از چند گاهی حقوق می گیرند.

با آنکه دولت بایدن تمام نیروهای ایاالت متحده را از 
افغانستان خارج کرد اما هم اکنون همین دولت به بهانه 
به اوضاع اسفبار مردم  با طالبان و بدون توجه  مقابله 
افغانستان هرروز بر فشار اقتصادی خود بر ملت افغانستان 
می افزاید. این حاکی از این است که دولت جدید آمریکا 
نه تنها جنگ افغانستان را به پایان نرسانده بلکه آن را از 
حالت جنگ سخت به جنگ اقتصادی در آورده است. اگر 
ارتش آمریکا در بیست سال گذشته به صراحت دست به 
قتل عام در افغانستان می زد امروز هم مردم افغانستان 
قربانی دستان جنایتکار ایاالت متحده هستند، قاتانی که 
این بار با لبخند و کراوات باالی سر قربانیانشان می ایستند 
و نظاره گر جان دادن تدریجی ملت افغانستان می شوند.

شـــیک پوش قاتـــان 

صحیفه امام؛ ج 10، ص125

اسالم سیاسی، نمازجمعه سیاسی

وه سیاسی فتح کارگر



هستیم. آنان  از  برخی  سوی  از  غریب  و  عجیب 
برای نمونه در نشست خبری عوامل سازنده فیلم نمور که 
در مورد دختری است که در دوران عقد خود باردار می شود، 
نویسنده فیلم در کمال تعجب، عقدشرعی را معیار حال زادگی 
نمی داند و می گوید: »حتی اگر دو نفر باهم نامزد باشند و 
صیغه شرعی بین آنان جاری نشده باشد، عشقی که بین آنان 
وجود دارد، آن قدر حرمت دارد که به فرزندی که از آنان متولد 
می شود، حال زاده بگوییم!« سپس بافاصله تهیه کننده 
فیلم هم این نکته را اضافه می کند که: »به خاطر گرفتن 
مجوز تولید فیلم، بحث عقد شرعی را در فیلمنامه مطرح 
کردیم؛ وگرنه اشاره ای به بحث عقد در فیلم نمی کردیم!«

و  فجر  جشنواره  در  وضعیتی  چنین  وجود  قطعا 
با  مطابق  نه  و  است  ایران  مردم  شأن  در  نه  سینما، 
متاسفانه  اما  اسامی.  انقاب  ارزش های  و  آرمان 
هستیم. دست  این  از  مواردی  وجود  شاهد  ساله  هر 

یقینا نباید توقع داشت با کارهای دستوری و بخشنامه ای 

جلوی این قبح شکنی ها گرفته شود. قطعا چنین کارهایی 
رسانه های  از  باشد.  داشته  جدی  تاثیرگذاری  نمی تواند 
رسمی و یا زرد هم توقعی نباید داشت. زیرا اساسا نان 
دنبال  به  آنان  است.  در همین سنخ کارها  رسانه ها  این 
بیشتری  مخاطبان  بتوانند  تا  هستند  سوژه هایی  چنین 
می زنند. هم  دامن  موارد  این  به  اتفاقا  و  جذب کنند  را 

در  بیشتری  تاثیر  هم  و  قدرت  هم  که  عاملی 
است.  مردم  اجتماعی  فشار  دارد،  رویه  این  اصاح 
به عبارتی اهالی سینما باید بفهمند و بدانند که رفتارهای 
عموم  میان  در  جذابیتی  و  مقبولیت  آنان  نامتعارف 
امر  این  و  می شود؛  طرد  جامعه  سوی  از  و  ندارد  مردم 
مردم،  گسترده  واکنش های  با  مگر  نمی شود،  محقق 
اجتماعی. شبکه های  و  رسانه ها  فضای  در  مخصوصا 

در  جشنواره ای  که  باشیم  روزی  شاهد  است  امید 
و  ارزش ها  آن  در  و  شود  برگزار  اسامی  انقاب  تراز 
پیدا کنند. تجلی  انقابی  و  اجتماعی  اصیل  دغدغه های 

جشنــواره خودنـــماها
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بیست و دو بهمن ۱۴۰۰، تهران، مرکز همایش های بین المللی 
برج میاد؛ محلی که جشنواره فیلم فجر انقاب اسامی، 
با همه فرازوفرودهایش به چهلمین ایستگاه خود رسید.

فجر  جشنواره  در  سینمایی  فیلم  بیست  از  بیش 
جلب  خود  به  را  منتقدان  نظرات  برخی  شدند.  اکران 
نیاوردند.  بدست  موفقیتی  هم  برخی  و  کردند 
در  نه.  دیگر،  بعضی  و  بود  پرتاطم  و  داغ  روزها  بعضی 
شد. تجلیل  منتخب،  بازیگران  و  فیلم ها  از  هم  نهایت 

اما در میان همه این هیاهوها، یک مسئله همواره مغفول 
فجر  جشنواره  ایام  در  سال،  هر  مسئله ای که  می ماند. 
تکرار می شود. اما در نهایت فکری برای آن نمی شود. و 
آن خودنمایی و حرف های عجیب برخی از سلبریتی ها و 
عوامل سازنده فیلم ها است که هر ساله شاهد آن هستیم.

جشنواره فیلم فجر انقاب اسامی، باید نماد و جلوه ای 
باشد؛  سینما  در  انقابی  و  اسامی  اصیل  ارزش های  از 
اما چیزی که در سال های اخیر و در عمل دیده می شود، 
دهن کجی به این ارزش ها است. در واقع جشنواره فجر، 
تبدیل به محلی برای به نمایش گذاشتن مد و لباس برخی 
سلبریتی ها شده است. طوری که یک جشنواره رسمی ملی 
با فشن شوهای کشورهای غربی اشتباه گرفته می شود.

در اغلب سال ها وضعیت به گونه ای است که حتی خود 
صداوسیما هم از نشان دادن تصویر برخی بازیگران، در زمان 
تجلیل، پرهیز می کند و به نماهای باز و از راه دور، بسنده می کند!

البته نباید این مسئله را صرفا به غربزدگی سلبریتی ها ربط 
داد. زیرا در خود غرب، و در بزرگ ترین جشنواره بین المللی 
فیلم جهان، یعنی جشنواره اسکار، نیز این نکته پذیرفته 
شده است که جشنواره اسکار یک جشنواره رسمی است و 
نمی توان به هر شکلی در آن ظاهر شد و هر کاری را انجام داد.

با جستجویی ساده در فضای مجازی می توان مشاهده 
دست اندرکاران  و  هالیوود  ستاره های  اغلب  که  کرد 
سینمای جهان، با لباس های رسمی در مراسم جشنواره 
اسکار حضور می یابند. اما در ایران ظاهرا قضیه برعکس 
است و هر چقدر افراد تیپ و ظاهر به هم ریخته، نامتعارف 
می آیند! نظر  به  هنرمندتر  باشند،  داشته  شلخته تری  و 

جشنواره  مشکات  بگذریم،  که  حواشی  این  از 
سلبریتی ها  پوشیدن  لباس  نوع  و  ظاهر  به  تنها 
اظهارنظرهای  شاهد  مواردی  در  و  نمی شود  محدود 

هیاهوی مخالفین، برای 
منافـع ملـی یا جناحـی؟

ارتباط  برای  و مجرایی  عنوان مسیر  به  سیاست خارجی 
با سایر کشورها، وقتی معنا می یابد که در جهت کسب 
ریاست  ساله   8 دوره  در  شود.  ریل گذاری  ملی  منافع 
دستورکار  عنوان  به  آنچه  روحانی،  آقای  جمهوری 
تاش  بود،  شده  تعریف  دولت  سوی  از  وزارت خارجه 
بود،  تحریمی  فشار  برای کاهش   5+1 با  مذاکره  برای 
اما نتیجه آن جز گابی توهمی برجام نبود. در حقیقت 
محصولی  تک  نگاهی  سیاست خارجی  در  قبلی  دولت 
تحمیل کرد. کشور  بر  را  بسیاری  زیان های  داشت که 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در عرصه سیاست خارجی 
چند مسیر از جمله 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 حوزه های مختلف تجاری، زیرساختی، صنایع، نفت 
و گاز و... بر اجرای آن توافق شده بود. البته این توافقات در 
در دولت های سابق، خصوصا در 8 سال اخیر بسته شده 
بود ولی یا به مرحله اجرا نرسیدند یا همکاری های راهبردی 
ماندند.  باقی  غرب  و  آمریکا  به کدخدایی  باور  سایه  در 
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 25 ساله با چین و سفر رئیس 
جمهور به روسیه برای ادامه همکاری 20 ساله صورت 
شد  باعث  ایران  در  هوشمندانه  سیاست  این  گرفت. 
در وهله اول انتظار منفعانه برای آمریکا تبدیل به یک 
اقدام فعاالنه شود، و از طرفی ایران همچون بسیاری از 
کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس یا کشورهای 
این  با  و عربستان سعودی  امارات  قطر،  منطقه مثل 
دو قدرت منطقه ای توافق بلند مدت امضاء کند. البته 
ایران به علت موقعیت خاص خود، مثل قرار گرفتن در 
جاده ابریشم و دسترسی به آبراه بین المللی، می تواند از 
منافع همکاری با این دو کشور بهره بیشتری هم داشته 
باشد. از طرف دیگر قرار گرفتن نام ایران به عنوان یک 
قدرت منطقه ای در کنار چین و روسیه، می تواند 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 تحلیل ها و شایعه پراکنی ها 
مبنی بر فروش جزایر ایرانی به چینی ها و استعمار ایران 
توسط آنان گرفته، تا شعار نه شرقی و نه غربی و شبهه 
توافق و همکاری  این در حالی است که  منافع ملی. 
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.

حمیدرضا سلطانیانمحمدمیکائیل غالمی

یقینــا نبایــد توقــع داشــت بــا کارهــای دســتوری و 
بخشــنامه ای جلــوی این قبح شــکنی ها گرفته شــود. 

قطعــا چنین کارهایــی نمی توانــد 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 
ــوم  ــان عم ــی در می ــت و جذابیت ــان مقبولی ــارف آن نامتع

مــردم نــدارد و از ســوی جامعــه طــرد می شــود



ــاخت  ــاری س ــط اعتب ــن خ ــکو اولی مس
تخصیــص  را  ســیریک  نیــروگاه 
دســتاوردهای  بــه  نگاهــی  داد/ 
روســیه بــه  رئیســی  آیــت هللا  ســفر 

بیــش از ســه هفتــه از ســفر رئیس جمهور 
ــه روســیه می گــذرد . ســفری کــه  ایــران ب
مخالفیــن دولــت ســعی کردنــد بــا ایجــاد 
حواشــِی بســیار بــر متــن آن غلبــه کننــد. 
ــیه  ــدن حاش ــم  ش ــس ازک ــاال و پ ــا ح ام
ــی  ــه بررس ــوان ب ــفر می ت ــن س ــای ای ه
پرداخــت.  ســفر  ایــن  دســتاورد های 
یکــی از ایــن دســتاوردها، ســرعت گرفتــن 
ســیریک  نیــروگاه  ســاخت  عملیــات 
توســط پيمانــکاران روســی اســت کــه بعــد 
از ســفر وارد مرحلــه جدیــدی شــد. بنــا بــه 
ــر اقتصــاد  ــدوزی وزی ــه احســان خان گفت
دولــت ســیزدهم بــا فاصلــه بســیار کــم از 
ــه روســیه اولیــن  ســفر رئیــس جمهــور ب
ثمــره ایــن ســفر بــه وقــوع پیوســت. 
ــه رســمی کشــور روســیه  ــر اســاس نام ب
اولیــن بخــش از خــط اعتبــاری از ســوی 
آن کشــور بــه مبلــغ ۶.۲ میلیــون یــورو بــه 
ــده  ــص داده ش ــیریک تخصی ــروگاه س نی
ــژاد مجــری طــرح  ــام خائفی ن اســت. بهن
نیروگاه هــای بخــار شــرکت بــرق حرارتــی 
نیــز از تاییــد بودجــه ۷۳ میلیــون یورویــی 
طــرح بــرای ســال ۲۰۲۲ توســط وزارت 
ــس  ــفر رئی ــن س ــیه در حی ــی روس دارای
جمهــور بــه روســیه خبــر داد. ایــن اتفــاق 
در حالــی رخ داده اســت کــه همچنــان 
ــه کشــورمان پابرجاســت  ــم هــا علی تحری
و غــرب گرایــان داخلــی بارهــا ادعــا کــرده 
انــد کــه بــدون رفــع تحریــم چنیــن 
ــه  ــت. نکت ــر نیس ــکان پذی ــی ام اقدامات
ــان  ــرح از زم ــن ط ــه ای ــل اینک ــل تام قاب
دولــت ســابق مطــرح شــده بــود امــا بــی 
توجهــی دولتمــردان باعــث شــد تــا هیــچ 
ــود. ــی نش ــدی عملیات ــورت ج ــه ص گاه ب

ســیریک  نیــــروگاه  امــا 
کجاســت و چــه اهمیتــی دارد؟

نیــروگاه  ســیریک،  حرارتــی  نیــروگاه 
جدیــدی اســت کــه در اســتان هرمــزگان 
ســاخته خواهــد شــد و بــه کشــور امــکان 
تقویــت شــبکه بــرق در جنــوب و جنــوب 
و  مکــران  ســواحل  توســعه  شــرق، 
ــه  ــرق ب ــادرات ب ــرای ص ــازی ب ظرفیت س
ــن  ــود ای ــه می ش ــد. گفت ــان را می ده عم
ــر  ــتغال 3000 نف ــه اش ــر ب ــروگاه منج نی
خواهــد شــد و ظرفیــت هــای بســیاری را 
بــرای توســعه صنعتــی و تولیــدی کشــور 
ــن در شــرایطی  ــرد. همچنی آزاد خواهــد ک
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 

اساســی کشــور در ایــن حــوزه باشــد.
نکتــه جالــب اینکــه قــرارداد نیــروگاه 
ــران و  ــن ای ــال ۱۳۹۳ بی ــیریک در س س
روســیه امضــاء و نیــروگاه در اواخــر ســال 
۱۳۹۵ کلنگ زنــی شــد  امــا عــدم پیگیــری 
ــه  ــی ب ــی توجه ــابق و ب ــت س ــای دول ه
ظرفیــت کشــورهای غیراروپایــی مانــع 
ــود.  ــده ب ــور از آن ش ــدی کش ــره من از به
براســاس قــرارداد، ســاخت ایــن نیــروگاه 
ــید  ــی رس ــام م ــه اتم ــاه ب ــد در ۵۵ م بای
ــت  ــگاه غــرب گــرای دول ــل ن ــه دلی ــا ب ام
قبــل و عــدم پیگیری هــای الزم، ایــن 
قــرارداد تــا ابتــدای شــروع دولــت جدیــد 
ــود. ــده ب ــی نش ــات اجرای ــاز عملی وارد ف

ایــن در حالــی اســت کــه از ویژگــی هــای 
ایــن طــرح مــی تــوان بــه ایــن مهم اشــاره 
ــط دو  ــن رواب ــاس حس ــر اس ــه ب ــرد ک ک
ــورد  ــی م ــع مال ــت، 85 درصــد از مناب دول
نیاز پــروژه از طریــق وام صادراتــی اعتباری 

دولــت روســیه بــا نــرخ ســود 2.77 
درصــد )Soft Loan( بــدون هیچگونــه 
ــن  ــازاد تامیــن خواهــد شــد. ای ــه م هزین
ــرف  ــا ع ــق ب ــه مطاب ــت ک ــی  اس در حال
بین الملــل در مکانیزم هــای تامیــن مالــی 
هزینه هایــی از قبیــل: مدیریــت، بیمــه و... 
بایــد توســط وام گیرنــده پرداخــت شــود.

ــفر  ــی س ــژاد در پ ــه خائفی ن ــه گفت ــا ب بن
ــات  ــراه اتفاق ــأت هم ــور و هی رئیس جمه
مثبتــی در جهــت اجــرای ایــن پــروژه 
اســت. داده  رخ  نیروگاهــی  بــزرگ 

ــفر  ــن س ــم ای ــتاورد های مه ــی از دس یک
یورویــی  میلیــون   ۷۳ بودجــه  تاییــد 
ــط  وزارت  ــال ۲۰۲۲ توس ــرای س ــرح ب ط
حجــم  کــه  اســت  روســیه  دارایــی 
از  می توانــد  را  مشــکات  از  عظیمــی 
بــردارد. طــرح  اجــرای  روی  پیــش 

ســیریک  نیــروگاه  قــرارداد  مبلــغ  کل 
یــورو  میلیــون   ۴۰۶ و  میلیــارد   ۱
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»سیریک« دستاوردی امیدبخش

وه ها دبیر کارگر

اعتبــاری  خــط  محــل  از  اســت کــه 
میلیــون   ۱۹۷ و  میلیــارد   ۱ روســیه 
شــد. خواهــد  مالــی  تامیــن  یــورو 

نیــروگاه ســیریک بــا ظرفیت اســمی ۱۴۰۰ 
مــگاوات در چهــار فــاز بهره بــرداری خواهــد 
ــاز  ــن ف ــود اولی ــی می ش ــد . پیش بین ش
ــه اول ســال ۱۴۰۴ و  ــروگاه در نیم ــن نی ای
ــه ۴ ماهــه  ــه فاصل واحــد هــای بعــدی ب
از فــاز نخســت وارد عملیــات اجرایــی 
ــای  ــان نیروگاه ه ــن راندم ــوند. میانگی  ش
کشــور در حــال حاضــر ۳۹ درصــد اســت 
ــش  ــی بی ــیریک، راندمان ــروگاه س ــا نی ام
از میانگیــن کشــور و در حــدود ۴۶ درصــد 
خواهــد داشــت کــه می توانــد کمــک 
ــرق کشــور باشــد. ــه صنعــت ب شــایانی ب

ــت  ــوان گف ــان می ت ــت زم ــا گذش ــاال ب ح
ــف،  ــان تحری ــای جری ــانه ه ــه رس اگرچ
ــفر  ــان دادن س ــت نش ــعی در کم اهمی س
رئیس جمهــور بــه روســیه و بــی ارزش 
جلــوه دادن دســتاورد های ایــن ســفر 
ــن ســفر  ــا دســتاورد هــای ای داشــتند ام
را  آن  بتــوان  کــه  نیســت  موضوعــی 
ــرد. حرکــت در مســیر کاهــش  ــان ک کتم

ــادالت،  ــه دالر در مب وابســتگی دو کشــور ب
ــق در  ــتن تواف ــترده و نوش ــکاری گس هم
زمینــه توســعه میادیــن نفــت و گاز و 
انتقــال فنــاوری و توافقــات صــورت گرفتــه 
در خصــوص تکمیــل و اجرایــی شــدن 
کریــدور شــمال جنــوب از جملــه مــواردی 
اســت کــه آورده هــای قابــل توجهــی 
خواهــد  منافــع کشــورمان  تامیــن  در 
ــی نشــان  ــه خوب ــن مســائل ب داشــت. ای
مــی دهــد مــوارد همــکاری مشــترک 
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 
ــران  ــرد ته ــام ک ــل اع ــد روز قب ــز چن نی
و مســکو در حــال کار و تــاش بــرای 
ــت  ــرای محافظ ــزم ب ــک مکانی ــاد ی ایج
از مبــادالت تجــاری و مالــی از خطــر 
تحریم هــا هســتند. همچنیــن ایــن کشــور 
خبــر داد کــه مســکو مقیــد بــه هیچ گونــه 
همکاری هــای  بــرای  ممنوعیــت 
نیســت.  تهــران  بــا  نظامــی  و  فنــی 
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