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   كارنامه اي نااميدكننده از جدي ترين گزينه شهرداري تهران 
محمدس��عيد احدي��ان مدير مس��ئول روزنامه 
خراس��ان در صفحه توئيتر خود نوش��ت: آقاي 
آخوندي با بيش از 60 سال سن و با كارنامه تقريباً 
هيچ در مس��كن و پرس��ابقه در رفتار متكبرانه 
جدي ترين گزينه شهرداري تهران است. آيا واقعاً همه سرمايه مديريتي 
اصالح طلبان همين اس��ت؟ ش��وراي ش��هر تهران كه ب��دون نظارت 

استصوابي تشكيل شده نماد تمام واقعيت اجرايي اصالحات است. 
........................................................................................................................

   توصيه توئيتري عارف در برابر تحريم هاي امريكا 
محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد طي توئيتي درباره تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران نوش��ت: راه فائق آم��دن در برابر تحريم هاي 
ظالمانه دول��ت امريكا علي��ه ملت عزيز اي��ران و سياس��ت هاي كاخ 
س��فيد تكيه بر ظرفيت هاي داخلي تقويت همبستگي ملي بازگشت 
به برادري هاي دوران انقالب، رفع س��وءتفاهم ه��ا، اعتماد به جوانان، 
ميدان��داري نخب��گان و همراهي همه جريانات سياس��ي ب��ا دولت و 

ديپلمات هاي سختكوش است. 
........................................................................................................................

   وقت كشي اروپا 
مهدي محمدي كارشناس و تحليلگر مس��ائل سياسي در كانال خود 
نوشت: تحريم هاي امريكا بازگشت اما اروپا هنوز مي گويد دارد سيستم 
وعده داده شده به ايران را تكميل مي كند. شوراي اطالع رساني دولت 
هم با ذوق زدگي بيانيه اروپا را منتشر كرده.  فكر مي كنم ما به چيزي 
بيش از بيانيه از سوي اروپا نياز داريم. دولت بايد تهديد خروج از برجام 
را براي اروپا معتبر كند واال فقط لفاظي تحويل خواهد گرفت. زمان به 
سرعت در حال از دست رفتن است و كاماًل واضح است كه اروپايي ها به 
وقت كشي متمايل ترند تا ايستادگي سريع و با انگيزه در مقابل امريكا. 

تا همين امروز هم وقت گرانبهايي تلف ش��ده. اگر دولت بعد از خروج 
امريكا از برجام بخشي از تعهدات هسته اي را متوقف مي كرد، اكنون اين 

اروپا بود كه دنبال ايران مي دويد. 
........................................................................................................................

   روايت عبداهلل شهبازي از »معجزه« در جمهوري اسالمي
عبداهلل شهبازي در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: من اهل تظاهر به 
دين و معنويت و اين چيزها نيستم. اگر اعتقادي و باوري دارم، درست يا غلط، 
براي خودم است. در بحث ها هم سعي مي كنم حرفم مستند و عقل پسند 
باشد، يعني قابل محك زدن براي هر كسي با هر باوري و متوسل نشوم به 
تعابير ديني و اس��تفاده از آنها به نفع نظراتم. اگر بخواهم، تبحر و سوادش 
را ندارم.  ولي در اين 40 س��اله چيزهايي ديده ام كه خيلي  عادي نيس��ت. 
اين مديريت فشل بايد همان دهه اول انقالب مملكت را تحويل مي داد به 
مدعيان و مي رفت دنبال كارش. نظرات بعض��ي مديران زمان جنگ را كه 
االن آدم مي بيند و »نبوغ«شان را در 70- 60 سالگي كه بايد سنين بلوغ و 
پختگي و نظريه پردازي و انتقال تجربه به نسل جديد باشد، حيران مي شود 

كه اينان در 30- 20 سالگي چگونه جنگ و مملكت را اداره مي كردند. 
امام راحل معنويت و اخالصي داشت كه به تنهايي موتور انقالب و نظام 
بود. اين اخالص و معنويت را كه در آدم اعتماد و يقين به موفقيت ايجاد 
مي كرد، در منش و رفتار رهبري مي بينم البته دلم مي خواهد كه خيلي 
چيزها عوض شود و خيلي كارها بشود در جهت كارآمد كردن اوضاع 
 ولي نمي شود. در مقابل، آن اخالص را كه مي بينم  يقين پيدا مي كنم كه 

روزي خواهد شد و نبايد نااميد بشوم و ببرم. 
در اين سال ها اتفاقات عجيب و غيرعادي كم نبوده. وقتي رفتيم سوريه 
براي حفظ تماميت ارضي اين كش��ور، كسي موفقيت ما را پيش بيني 
نمي كرد. به عكس، بس��ياري از داخلي ها، حت��ي در ميان چهره هاي 
برجسته نظام، مخالف بودند و دس��ت كم متلكي مي گفتند ولي خب، 
ديديم كه ش��د. موفق ش��ديم و خيلي عجيب بود. همين چند ماهه 
دو نمونه ديديم: يكي ماجراي خاش��قچي كه اتف��اق خيلي غيرقابل 
محاسبه اي بود. نمي خواهم شور كنم قضيه را ولي شبيه »امداد غيبي« 
و »معجزه« بود. ديگري، هو شدن تلويزيون ايران اينترنشنال و به تبع 
آن بي بي سي فارسي و من وتو و متالش��ي شدن تيم قوي رسانه اي كه 
جمع كرده بودند و برنامه هاي بزرگي داشتند. فكر مي كنم سياست فقط 
همين محسوسات و حساب و كتاب هاي عادي نيست. يك چيزهايي هم 

هست كه در محاسبات مان درك نمي كنيم.

مشاور عالي فرمانده كل قوا:
 نيروهاي مسلح 

 تروريست ها را رها نخواهند كرد 
سرلشكر صفوي گفت: جمهوري اسالمي 
آنچنان اقتدار دارد كه نه تنها در مرزها 
بلكه آن سوي مرزها هر كسي بخواهد به 
كش�ور ضربه اي بزن�د را منه�دم كند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
سرلشكر پاسدار سيديحيي رحيم صفوي 
دس��تيار و مش��اور عالي فرمانده كل قوا 
در حاش��يه مراس��م رو نمايي از كتاب »تاريخ ش��فاهي س��نندج تا 
خرمش��هر« كه ديروز برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره ش��رارت گروهك هاي تروريستي 
در مرزهاي كشور اظهار كرد: جمهوري اسالمي، نظامي مقتدر است 
و دشمنان بسيار ضعيف هس��تند، اما ما به اين گروهك ها مي گوييم 
پاس��داران و نيروهاي مس��لح ما آنها را رها نخواهند كرد. وي افزود: 
ربايش مرزبانان ما توس��ط گروهك هاي تحت حمايت سازمان هاي 

اطالعاتي، با خيانت يك فرد بومي انجام گرفت. 
صفوي تأكيد كرد: جمهوري اسالمي آنچنان اقتدار دارد كه نه تنها در 
مرزها بلكه آن سوي مرزها هر كس��ي بخواهد به كشور ضربه اي بزند، 

سراغ او خواهد رفت و آنها را منهدم خواهد كرد. 
........................................................................................................................

تهيه طرح  مقابله با حمله سايبري امريكا
نصراهلل پژمانفر از تهيه و تدوي�ن طرح دوفوريتي »مقابله با حمله 

سايبري احتمالي امريكا« خبر داد. 
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرح دوفوريتي 

»مقابله با حمله سايبري احتمالي امريكا« را تهيه و تدوين كردند. 
در همين زمينه، نصراهلل پژمانفر نماينده مردم مش��هد در مجلس در 
گفت وگو با ف��ارس با اعالم خبر تدوي��ن اين طرح، گف��ت: با توجه به 
بلوف هاي امريكايي ها و تهديد آنها به حمله سايبري و قطع اينترنت در 
كشورمان طرحي را آماده كرديم تا با اين تهديدات امريكا مقابله كنيم. 
وي اضافه كرد: هرچند همه ما به تهديدات پوشالي امريكا پي برده ايم اما 
بايد تمامي اقدامات الزم را براي مقابله به كار بگيريم تا حتي امريكايي ها 
نتوانند با جنگ رواني فضا را عليه كش��ورمان كنند. »در طرحي كه آن را 
تهيه كرده ايم فضاي سايبري كشورمان به مثابه خاك ايران تلقي شده و در 
صورت تهديد آن، تجاوز به خاك كشورمان صورت گرفته است به همين 
دليل نيروهاي مس��لح را موظف كرده ايم كه در صورت حمله س��ايبري 

برخوردهاي الزم را بر اي مقابله با اقدامات امريكا انجام دهند.« 
نماينده مردم مش��هد با بيان اينكه اگر امريكايي ها بدانند با تهديدشان 
برخورد مي كنيم ديگر به خود اجازه تهديد ايران و ايراني را نخواهند داد، 
تصريح كرد: امريكا و ساير كشورها بايد بدانند كه هيچ فرد و دولتي حق 
تهديد ايراني ها را ندارد. وي با اعالم اينكه طرح دوفوريتي مقابله با حمله 
سايبري احتمالي امريكا تاكنون به امضاي 136 نماينده مجلس رسيده 

است، پيش بيني كرد كه امضاهاي طرح به بيش از 200 افزايش يابد.

خط توليد جنگن�ده كوثر، اولين     دفاعی
جنگن�ده بومي كش�ور با حضور 

فرمانده كل ارتش و وزير دفاع افتتاح شد.
به گزارش فارس، افتتاح خط توليد انبوه و آيين تحويل دهي اولين 
جت جنگنده تمام ايراني كوثر به ارتش جمهوري اسالمي ايران با 
حضور فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي و وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در شركت هواپيماسازي ايران )هسا( وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مس��لح در اصفهان برگزار شد. امير سرتيپ 
حاتمي در آيين افتتاح خط توليد انبوه و آيين تحويل دهي اولين جت 
جنگنده تمام ايراني كوثر به ارتش جمهوري اسالمي ايران با اشاره به 
رونمايي اين دستاورد بومي در 31 مرداد ماه امسال و همزمان با روز 
صنعت دفاعي كه با حضور رئيس جمهور و در سالي كه به فرموده 
فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامن��ه اي )مد ظله العالي( به 
نام»حمايت از كاالي ايراني« مزين شده است، اظهار داشت: ساخت 
و توليد جت جنگنده تمام ايراني كوثر ب��ا همكاري نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران اوج هنرنمايي فرزندان رشيد ملت 
ايران در صنعت دفاعي است كه با وجود تحريم هاي دشمنان، ضمن 
رفع يكي از حياتي ترين نيازهاي هوايي كشور، دستاورد راهبردي 
جديدي را در حوزه رزم هوايي به عن��وان هديه به محضر مبارك 
فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي)مدظله العالي( ملت 

شريف ايران اسالمي و نيروهاي مسلح تقديم كرده است. 
وزير دفاع با اش��اره به اينكه در آس��تانه 13 آبان »روز ملي مبارزه 
با اس��تكبار جهاني« قرار داريم، بيان كرد: توليد اين جت جنگنده 
پيش��رفته و بومي در واقع نماد عيني استكبارس��تيزي و مقابله با 
زياده خواهي نظام س��لطه به رهبري شيطان بزرگ امريكاست كه 
متخصصان صنعت دفاعي كشور توانستند با همكاري مشفقانه و 
صميمانه متخصصان نيروي هوايي ارتش از موانع علم و فناوري عبور 
كرده و به منظور كاهش اثرات تحريم هاي دشمنان در بخش هاي 
مختلف به ويژه در حوزه صنايع هواي��ي و همچنين ارتقای هر چه 
بيشتر توان دفاعي نيروهاي مسلح قدم مهمي را در نوسازي ناوگان 

هوايي ارتش جمهوري اسالمي بردارند. 
امير سرتيپ حاتمي در اين مراسم با اشاره به طليعه چهلمين سالگرد 

پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي و ورود خجسته و مبارك به دهه 
پنجم انقالب اسالمي ايران اظهار داش��ت: پيروزي انقالب اسالمي 
تحت رهبري امام خميني)ره( و در ادامه هدايت هاي حكيمانه خلف 
صالحش امام خامنه اي عزيز )مدظله العالي( منشأ تحوالت عظيم و 
تاريخ ساز در منطقه و جهان شد كه با گذشت 40 سال از انفجار نور و 
وقوع معجزه قرن، شاهد توفيقات روزافزون نظام جمهوري اسالمي 
ايران در عرصه هاي گوناگون به ويژه حوزه اقتدارآفرين صنعت دفاعي 
هستيم و امروز با افتخار اعالم مي كنيم كه براي دفاع از امنيت ملي، 
ارزش هاي انقالب اسالمي و حراست از حدود و ثغور كشورمان با تمام 
تالش و همت مضاعف براي دستيابي به فناوري هاي صلح آميز دفاعي 

جهت رشد و تعالي كشور از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد. 
وزير دفاع تأكيد كرد: بحمداهلل اين روند به طور مس��تمر و با جديت 

در تمامی صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع در حوزه هاي دريايي، 
زميني، هواي��ي، پدافند هواي��ي، فضايي، موش��كي، الكترونيك و 
فناوري هاي نوين، ب��ا هدف ارتقای روزافزون ت��وان دفاعي و قدرت 
بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران در جريان است و جنگ رواني و 
شانتاژ تبليغاتي دشمنان و تحريم هاي اقتصادي تأثيري بر اين روند 

پويا، زنده و رو به رشد نداشته و نخواهد داشت. 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پايان با تبريك اين دستاورد 
بس��يار مهم و ارزش��مند به محضر مقام معظ��م فرماندهي كل قوا، 
نيروهاي مسلح و ملت رشيد ايران افزود: وزارت دفاع در سايه تدابير 
و فرامين حكيمانه فرماندهي معظم كل قوا و حمايت هاي همه جانبه 
دولت خدمتگزار و شخص رئيس جمهور جناب آقاي دكتر روحاني 
در حوزه دفاعي با رويكرد اقتصاد مقاومتي، پشتوانه قدرتمندي براي 

نيروهاي مس��لح، توان دفاعي و اقتدار ملي ايران اس��المي به شمار 
مي رود و برابر راهبردهاي اتخاذ ش��ده و توافقات به عمل آمده مقرر 
شده اس��ت تا با عزمي جزم و همتي واال، متخصصان صنايع هوايي 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در يك دوره زماني مشخص 
توليد جت كوثر را عملياتي كنند. گفتني است جت جنگنده كوثر در 
آيين 31 مرداد روز صنعت دفاعي با حضور رئيس جمهوري اسالمي 
ايران و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رونمايي شد كه در واقع 
يك هواپيماي شكاري رهگير است كه مأموريت آن پشتيباني نزديك 
از حوزه رزم زميني بوده و قابليت مانور بسيار بااليي را دارا مي باشد. 

 متخصصان صناي��ع هوايي توانس��ته اند تجهي��زات الكترونيكي 
پيش��رفته اي را براي اين هواپيما، طراحي و نص��ب كنند. از ديگر 
قابليت هاي اين جنگنده نصب انواع موش��ك ها و بمب هاي مورد 
نياز صحنه رزم است و به گونه اي طراحي و ساخته شده   كه با ديگر 
تجهيزات و سالح هاي س��اخت داخل س��ازگاري كامل دارد. اين 
هواپيماي تمام ايراني و بومي صرفاً به دست متخصصان داخلي و 
با بهره گيري از دانش و فناوري ه��اي بومي به ويژه در بخش موتور 
و سيستم هاي الكترونيك در داخل كش��ور ساخته شد و در توليد 
آن وابس��تگي به هيچ كش��وري وجود ندارد. توس��عه و طراحي و 
س��اخت اين جنگنده بومي قابليت توس��عه در مدل هاي ديگر را 
دارد و اين كار بزرگ با اس��تفاده از توان تخصص��ي نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، دانش��گاه ها، مراكز علمي و شبكه 
همكاران دفاعي صورت گرفته است. يكي از نقاط قوت اين هواپيما 
اويونيك نسل چهار بودن آن اس��ت كه متخصصان صنايع هوايي 
وزارت دفاع توانستند با دستيابي به اين فناوري گام بلندي را نسبت 
به هواپيماهاي مش��ابه آن بردارند كه با توجه به اس��تقرار و نصب 
سيستم هاي پيش��رفته كار را براي خلبان نيروي هوايي به مراتب 
راحت مي كند. با س��اخت هواپيماي جنگنده كوثر، 16/5ميليون 
دالر صرفه جويي ارزي صورت گرفته است. جمهوري اسالمي ايران با 
ساخت هواپيماي ايراني كوثر به دستاوردهاي زيادي در حوزه صنعت 
هوايي دس��ت يافت كه از جمله آن مي توان در بخش غيرنظامي از 
دستاوردهاي بي شمار آن استفاده و به صنعت هواپيمايي غيرنظامي 

در تأمين برخي قطعات و نگهداري كمك كرد.

جت جنگنده »کوثر« در خط تولید قرار گرفت
وزير دفاع: توليد جت جنگنده بومي نماد عيني استكبار ستيزي است

13آبان را از جهت قرارگيري سه رخداد 
زينب عامري
   يادداشت

مهم در اين روز، بايد يكي از مهم ترين 
مظاهر زماني- مكاني ايدئولوژيك در 
تاريخ سياسي جمهوري اسالمي برشمرد؛ تبعيد امام خميني)ره( به 
تركيه در سال43، كش��تار دانش آموزان توسط رژيم شاهنشاهي در 
سال57 و تسخير سفارت امريكا به سال5۸ كه هر يك در بازه زماني 
خود نقش بسزايي در شكوفايي انقالب اسالمي ايفا كردند. همزماني 
اين روز با آغاز تحريم هاي وعده داده ش��ده امريكا مي تواند بر اهميت 
سياسي اين روز بيفزايد. بازخواني و نوسازي دو دستاورد مهم از تسخير 
النه جاسوس��ي در آبان 5۸ براي جامعه ام��روز مي تواند در مديريت 

استراتژيك شرايط تحريمي، بسيار اميدبخش و راهگشا باشد:
1- يكي از دس��تاوردهاي مهم تسخير النه جاسوسي، افشاي تصوير 
حقيقي امريكا ب��ود. در فرآين��د عينيت يابي با تغيي��ر عينيت هاي 
اجتماعي، ذهنيات پنهان جامعه نيز دستخوش دگرگوني مي شوند 
و گذارهاي اجتماعي و سياس��ي را به وجود مي آورند. پس از تسخير 
سفارت امريكا در حالي كه بخشي از جامعه فكري ايران نسبت به اين 
حركت ابراز ترديد و حتي مخالفت كردند، ليك با حمايت امام راحل 
و سپس افشاي حقايقي كه از اس��ناد موجود در سفارتخانه به دست 

آمد، انزجار اجتماعي نسبت به امريكا تشديد ش��د و نوعي پنداره يا 
يقين اجتماعي نسبت به كوتاه كردن دست امريكا از كشور بروز يافت 
كه منجر به تثبيت نگرش بي اعتمادي به غرب در همان س��ال هاي 
نخست انقالب شد. اين دستاورد مهم در تجربه سياسي ايران اسالمي، 
مي تواند ظرفيتي ارزشمند در خدمت مديريت سياسي جامعه امروز 
باش��د. قدرت گيري مجدد نئوليبرال ها در ايران مجدداً باب كشش 
ديپلماتيك به سمت امريكا را باز كرد. فريبكاري و خيانت هاي چندين 
باره امريكا در برجام و همزماني شروع مجدد تحريم هاي پسابرجامي 
با س��الروز13آبان مي تواند نه تهديد بلكه فرصتي باشد تا بار ديگر با 
افشاي عينيت امريكايي، اذهان اجتماعي را با انديشه استكبارستيزي 
خود روبه رو كند و گامي مهم در بلوغ سياس��ي جمهوري اسالمي در 
آغاز دهه پنجم انقالب بردارد. الزمه نوس��ازي اين دستاورد در برهه 
كنوني ش��فافيت و صداقت دولت با ملت، پرهيز از افكار و طرح هاي 
غرب پسندانه به هر قيمتي و با وزنه سياس��ي در ارگان هاي دولتي، 
وزارتخانه ها و مجلس و مانند آن و حميت جمعي مردم و رس��انه ها 
جهت شفاف سازي از حقيقت ش��يطان بزرگ است كه آشكارا تضاد 

خود با حيات ايران اسالمي را هويدا ساخته است. 
2- تسخير النه جاسوسي يك دستاورد استراتژيك نيز براي جمهوري 
اسالمي به ارمغان آورد كه آن تثبيت اوليه قطب سوم قدرت در معادالت 
بين المللي بود. اين دستاورد بسيار مهم در ميان اجتماع آن روز آنچنان 
كه بايد درك نشد ليك امروز اثرات آن به منصه ظهور رسيده است. در 
رخداد تسخير النه جاسوسي مقّر نفوذ استكبار در داخل خاك ايران  كور 
شد و پايگاه قدرت و اطالعات ضدانقالب در مسير براندازي از داخل، در 
همان سال هاي نخس��ت انقالب واژگون گشت كه شاهد اين حقيقت، 
اسناد افشاشده از سوي دانشجويان  پيرو خط امام از داخل سفارتخانه بود. 
حاصل تفكر و شجاعت انقالبي عدم عقبگرد در مقابل استكبار، حركت 
رو به جلو و سپس تسخير سفارت بود. چنانچه اين مهم رخ نمي داد مقر 
دشمن اصلي انقالب اسالمي در داخل خاك كشور با ادامه فعاليت هاي 
خود نقش بسزايي در آسيب زني به بدنه انقالب، تغيير سرنوشت جنگ 
و اضمحالل حكومت نوپاي جمهوري اسالمي ايفا مي كرد. از همين رو 
مسدودس��ازي دريچه نفوذ اس��تكبار در 13 آبان5۸، انقالب دوم لقب 
گرفت و عامل مهمي در اس��تمرار همراه با اقتدار جمهوري اسالمي و 

تبديل شدن آن به يك قدرت سوم  ميان بلوك هاي قدرت شرق و غرب 
گرديد؛ مسئله اي كه با گذش��ت چهار دهه از آن بيشتر درك و نمايان 
 مي شود. توطئه خاموش سازي قدرت نوظهور انقالب اسالمي از سال هاي 
قبل از پيروزي تا امروز گسترده است. از همين رو اين دستاورد نيز قابليت 
نوسازي و تبيين در عصر حاضر را داراست. امروز كه ميدان نفوذ سياسي 
امريكا در ايران با پوس��ت اندازي، به ش��مايل معاهدات و توافقنامه ها و 
الحاق به لوايح متع��دد و بهانه جويي هاي زنجيره اي درآمده اس��ت و با 
بدعهدي مكرر قرارهاي بين المللي و غرورهاي انقالبي را لگدمال منافع 
امپرياليستي خود كرده اس��ت، بايد با عدم  نمايش ضعف و عقبگرد در 
مقابل دشمن و حركت رو به جلو، مقاومت اقتصادي و سياسي در ميادين 
جديد شرارت امريكايي، همدلي اجتماعي و عبور از فاز جديد تحريم ها 
بار ديگر هيمنه اياالت متحده را در جهان شكس��ته، او را با يك تحقير 
سياسي بزرگ روبه رو كرده و سيلي ديگري به او بزنيم و شايد الزم گردد 
بار ديگر همچون پير مرشدمان از وجدان جمعي خويش بپرسيم: »آيا 
از امريكا مي ترسيم؟« الزمه نوسازي اين دستاورد نيز همراهي با مواضع 
مقتدرانه رهبر انقالب، عملي نمودن طرح هاي اقتصاد مقاومتي از سوي 
دولت و شركت هاي خصوصي، باور جمعي به عبور مجدد از تحريم ها و 

عدم انشقاق و تفرقه از داخل است.

نوسازي دو دستاورد مهم تسخیر النه جاسوسي

دفت�ر حفظ و نش�ر آث�ار رهب�ر معظم انق�الب با 
انتش�ار مطلبي به م�رور تأكيدات رهب�ر انقالب 
درب�اره مس�ئله  شفاف س�ازي پرداخت�ه اس�ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي روز دوشنبه )۹7/7/23( در 
ابتداي جلسه درس خارج فقه، فرازي از نامه حضرت 
اميرالمؤمنين)عليه الس��الم( خطاب به مس��ئوالن و 
فرماندهان نظام��ي را خواندند و اين نام��ه را به  مثابه 
دستورالعملي براي همه مديران نظام اسالمي دانستند. 
در فرازي از اين نامه، موضوع شفافيت مسئوالن مطرح 
شده است: »ااَل َو اِن لَكم ِعنِدي اَن اَل اَحَتِجَبن ُدونَكم 
ِس��راً ااِل في َحرب«، »بدانيد حق شما بر من است كه 
چيزی را از شما جز اس��رار جنگ پنهان ندارم.« اين 
موضوع مورد استقبال گس��ترده رسانه ها قرار گرفت، 
هرچند پيش از اين نيز بارها ابعاد مختلف »شفافيت« 
در بيانات رهبر انقالب اسالمي مورد توجه و تأكيد قرار 
گرفته بود. اين يادداشت تالش مي كند سابقه اين بحث 

در بيانات رهبر حكيم انقالب اسالمي را مرور كند. 
   معناي شفافيت

معناي شفافيت اين است كه »مسئول در جمهوري 
اس��المي عملكرد خودش را به طور واضح در اختيار 
مردم قرار بده��د.« البته اين ش��فافيت يك معناي 
غلطي هم از آن برداشت مي شود به طوري كه به بهانه 
شفافيت، مسائلي را به اشخاص نسبت دهند كه هنوز 
ثابت نشده اس��ت؛ »اينكه ما بياييم اين و آن را بدون 
اينكه اثبات شده باشد، بگيريم زير بار فشار تهمت و 
چيزهايي را به آنها نسبت بدهيم كه ممكن است در 
واقع راست باشد، اما تا مادامي كه ثابت نشده است، ما 
حق نداريم آن را بيان كني��م.« عمده اين تهمت ها و 
نسبت هاي ناروا، كار رسانه هاي دشمن است، دشمن 
هيچ گاه در پي بازگو كردن حقايق نبوده و اساساً اين 
دشمن است كه با شفاف سازي مشكل دارد. »دشمنان 
ملت از ش��فاف بودن فضا ناراحتند، فضای شفاف را 
برنمي تابند، فضای غبارآلود را مي خواهند. در فضای 
غبارآلود است كه مي توانند به مقاصد خودشان نزديك 

شوند و به حركت ملت ايران ضربه بزنند.« 
سرچشمه اين دستور شفافيت از اسالم است. كساني 
كه ادعا مي كنند ما هر چه حرف خوب است از غربي ها 
ياد گرفته ايم، اينها قرآن و معارف اس��المي را مطالعه 
نكرده اند. اميرالمؤمنين)عليه السالم( به فرماندار خود 
- مالك اشتر- چنين دستور مي دهد كه »هرگاه رعيت 
گمان ستمی بر تو ببرد آش��كارا عذرت را به آنان ارائه 
كن و به اظهار عذر، گمان های آنان را از خود بگردان.« 
اين دس��تور عام و فراگير اس��ت كه حضرت در جايي 
ديگر قيدي براي آن بيان مي كنند و در نامه به اميران 
سپاه خود مي گويند كه »حق شما بر من اين است كه 
امري را از شما پنهان ندارم مگر مواردي كه مربوط به 

اسرار جنگ است.« اگر مسائل نظامي در مأل عام گفته 
شود، دشمن نيز از آن مطلع مي شود و در آن صورت 
بر ضداسالم اس��تفاده خواهد كرد. در ادامه، نمونه اي 
از عرصه هايي را كه رهبر انقالب اس��المي نس��بت به 

شفاف سازي دستور دادند مرور مي كنيم. 
   شفافيت در سياست

بيان شفاف مواضع سياسي مهم ترين رويكردي است 
كه انقالب اس��المي بدان عامل است و مسئوالن بايد 
مواضع انقالب را شفاف بگويند. امام خميني )رحمه اهلل( 
در حركت خود با هيچ كس رودربايستي نداشت و صريح 
و شفاف موضع خود را اعالم مي كرد. امام گفت سلطنت 
موروثي بايد برود؛ حرف خود را صريح مي گفت. »اصول 
انقالب، مبان��ي انقالب، ارزش هاي انقالب، به ش��كل 
صريح و شفاف مورد تكيه بايد قرار بگيرد. همچنان كه 
امام بزرگوار اين جور بود؛ امام از اوِل شروع نهضت، همه 
حرف خود را صريح، بدون ابهام بيان كرد.« »در مقابل 
مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، مواضع 
جمهوري اسالمي بايد مواضع شفافي باشد.« نه تنها در 
بيان مواضع بايد شفاف بود بلكه در مواردي كه باعث 

پديداري شك و شبهه مي ش��ود بايد در مرزبندي با 
دشمنان دين و انقالب نيز شفاف بود. »اسالم می گويد 
با دش��مناِن متعرض بايس��تی با قدرت برخورد كرد، 
بايد مرزبندی روشن و ش��فاف با آنها به وجود آورد.« 
»اگر كسی مرزبندی ش��فاف نمی كند، قدِر خودش 
را كاهش می دهد، اگر گرايش پي��دا می كند، از دائره 

خارج می شود.«
   شفافيت در ارتباط با مردم

اگر در ام��وري كه به زندگي مردم مربوط مي ش��ود 
شفافيت از س��وي دولتمردان صورت پذيرد، جلوي 
بسياري از بدگماني ها و اختالف ها را خواهد گرفت. 
شفافيت، اعتماد مردم به حكومت را افزايش مي دهد. 
در اين رويكرد م��ردم جداي از حكومت نيس��تند؛ 
همه چيز با آنها در ميان گذاش��ته خواهد شد؛ »هم 
به مردم اطالع رسانی كنيد، خبر دهيد و پيشرفت ها 
را بگوييد، هم اگر واقعاً موانعی وجود دارد، آنها را هم 
ش��فاف با مردم در ميان بگذاريد.« مردم بايد بدانند 
مشكالت كشور چيس��ت كه در اين صورت بتوانند 
در حل مش��كالت به دولت كمك كنن��د؛ »با مردم 

حرف بزنيد، مس��ائل را به مردم بگوييد، بگوييد كه 
دش��من مي خواهد از رخنه اقتصادي استفاده كند، 
بگوييد البته ما مشكالت اقتصادي اي داريم، دشمن 
مي خواهد از اين استفاده كند، ما نخواهيم گذاشت و 

به كمك شما احتياج داريم.« 
    شفافيت در اقتصاد 

با توجه به اينكه در مسائل اقتصادي، كشور درگير يك 
جنگ اقتصادي اس��ت و بدين ترتيب مسئله اقتصاد، 
اولويت درجه يك كشور محسوب مي شود، »شفافيت« 
نقش بي بديلي ايفا مي كند. يكي از مراحل اين است كه 
فضاي اقتصاد كش��ور براي حضور مردم شفاف باشد. 
در واقع مسير اقتصادي كش��ور اگر بخواهد متكي به 
دولت باشد، رس��يدن به نتايج بس��يار زمانبر خواهد 
بود. سياس��ت هاي اصل 44 براي اس��تفاده از همين 
كمك مردمي تدوين شد كه الزمه آن، تهيه سازوكار 
مشخص و شفاف براي استفاده از ابتكار و فكر و نيروي 
مردم خواهد بود. مسئله ش��فافيت اقتصاد كشور در 
سياس��ت هاي كلي امنيت اقتصادي، سياس��ت هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي و سياس��ت هاي كل��ي برنامه 

ششم توسعه نيز آمده اس��ت. مسئله حمايت از توليد 
و س��رمايه گذار يكي از مؤلفه هايي اس��ت كه راه حل 
مشكالت اقتصادي كشور است. در همين راستا »ثبات 
و شفافيت و انسجام سياست ها و مقررات اقتصادي« 
بايد رعايت ش��ود؛ »مقررات را بايستی شفاف كرد كه 
جای توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباش��د. راه های 
تقلب بسته بشود، جلوی كسانی كه اهل سوءاستفاده از 

ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.«
روي ديگ��ر فعاليت اقتصادي، جلوگيري از مفاس��د 
اقتصادي است. اگر اطالعات اقتصادي كشور شفاف 
باشد، فرصت سوءاستفاده ها بسته خواهد شد. »اگر 
چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی كشور مثل يك 
خانه  بی در و دروازه ای بود كه هر كه خواس��ت آمد، 
هرجور خواست عمل كرد، هر چه خواست برد، خورد، 
خب معلوم است، انس��اِن نجيِب شايسته  متينی كه 
می خواهد از راه حالل ارتزاق كند، طبعاً جلو نمی آيد. 
شفاف سازی، شرط اصلی اين فسادستيزی است، بايد 
شفاف سازی بشود.« »بايستي فعاالن بخش خصوصي 
بدانن��د فرصت هاي س��رمايه گذاري كجاهاس��ت، 
كدام هاس��ت، هم��ه مطلع باش��ند، اس��تفاده هاي 
ويژه خوارانه نش��ود. محصور بودن اطالعات، محدود 
بودن اطالعات به بعضي از افراد، دون بعضي، موجب 
ويژه خواري هاي عجيبي مي شود كه گاهي ثروت هاي 
بادآورده يك شبه را براي افرادي كه سوءاستفاده چي 
هستند، فراهم مي كند، به خاطر اينكه اطالع دارند كه 
بناست فالن كاال بيايد، فالن كاال توليد بشود، فالن 
كاال جلويش گرفته بشود، قيمت فالن كاال باال برود 
يا پايين بيايد يا فالن قانون تصويب بشود. اينهايي كه 
مطلعند، سوءاستفاده مي كنند. اطالعات بايد عمومي 
بش��ود. بايد شفاف س��ازي اطالعات صورت بگيرد.« 
مرحله بعدي فسادس��تيزي، شفافيت در برخورد با 
مفسدان است. »واقعاً با فساد مبارزه بشود... ما بايد 
برخورد كنيم، بعد برخورد را به مردم بگوييم، يك 
نفر فاسد را پيدا كنيم يا يك گروه فاسد را پيدا كنيم، 
برخورد قانوني قوي رضايت بخش بكنيم، بعد همين 
را به اطالع مردم برسانيم، بگوييم اين كار اتفاق افتاد، 

اين خوب است.«
   نتيجه

بنابراين شفافيت مسئوالن در نظام اسالمي از مسائل 
ضروري است كه اسالم دستور داده است و محدوده آن 
نيز به غير موارد نظامي و امنيتي، شامل همه مسائل 
مرتبط با مردم مي شود. اين مسئله كه بيانگر جايگاه 
مردم در نظام اس��المي و نوع رابطه مسئوالن با مردم 
است، مطالبه رهبر انقالب اس��المي از مسئوالن قوا و 
ديگر كارگزاران نظام است تا از اين رهگذر بتوان به يكي 

از ابعاد الگوي شايسته دولت اسالمي دست يافت.

مروري بر تأكيدات رهبر انقالب درباره مسئله شفاف سازي

شفاف   بودن عملكرد مسئوالن، از حقوق مردم است
   گزارش


