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2 نگاه درباره نظرخواهي رئيسي از منتقدان
روزنامه قدس نوشت: مردم برخالف تبليغات سوء 
دشمنان در انتخابات رياست جمهوري مشاركت 
پررنگي داشتند اما برخي گروه هاي سياسي كه از 
آنها انتظار همراهي با مردم مي رفت، در اين موج 
همراه نشدند و تالش كردند با عدم حضور خود مشروعيت نظام را زير 
سؤال ببرند اما شاهد بوديم كه پس از برگزاري انتخابات، رئيس جمهور 
منتخب از برخي از همين افراد و جريان ها براي اداره كشور نظرخواهي 
كرد و برنامه خواست كه اين موضوع در رسانه ها بازتاب زيادي داشت. 
درخواس��ت همفك��ري از صاحبنظران ناش��ي از منش و ش��خصيت 
چندبعدي آقاي رئيسي است. تنها يك شخصيت ملي و كالن نگر به اين 
مسئله باور دارد كه از نگاه همه گروه ها در اداره كشور به  ويژه سه حوزه 

اقتصاد، سياست داخلي و ديپلماسي استفاده كند. 
رئيس جمهور جديد مي تواند از همه س��اليق و ظرفيت ها در اداره قوه 
مجريه اس��تفاده كند اما نكته مهم آن اس��ت كه اين مس��ئله نبايد به 
بستري براي س��هم خواهي يا ايجاد توقع تبديل ش��ود. در اين  باره دو 
ديدگاه وجود دارد؛ يك نگاه معتقد است شرايط و مشكالت كشور به 
حدي پيچيده و خطير است كه جز با حضور همه ساليق امكان عبور از 
مشكالت وجود ندارد و گره گشايي از بن بست هاي اقتصادي و معيشتي 
مردم جز با هم افزايي همه جريان هاي داخل كشور ممكن نيست و با 
توجه به روحيه اي كه آيت اهلل رئيسي دارد، قطعاً در راه رفع مشكالت 
اقتصادي و معيشتي از هيچ اقدامي در اين  زمينه فروگذار نخواهد كرد. 
در مقابل عده ديگري معتقدند كه مردم در انتخابات اين سليقه را براي 
اداره كشور انتخاب كرده اند و به تبع اين جريان ها هم بايد اجازه بدهند 
كه دولت منتخب مردم كار خود را انجام دهد. اس��تدالل اين  دس��ته 
اين است كه اگر جريان هاي فكري متفاوت و معارض با رئيس جمهور 
منتخب بخشي از مديريت ميداني كش��ور را در دست بگيرند ممكن 
است سياست هاي دولت جديد را اجرايي نكنند اما در هر حال يك بعد 
تصميم و نگاه رئيس دولت جديد، اين است كه به خارج از كشور پيام 

همگرايي و وحدت ارسال مي كند. 
.......................................................................................................................

 آژانس بايد به رويكرد فني
 و غيرسياسي بازگردد

فواد ايزدي عضو هيئت علمي دانشكده 
مطالع��ات جهان دانش��گاه تهران در 
يادداشت روز روزنامه جام جم نوشت: 
بر اساس تجربيات ساليان گذشته چند نكته درباره آژانس بين المللي 
انرژي اتمي وجود دارد. نكته اول اين است كه آژانس يك محيط سياسي 
است، به اين معنا كه اعضاي شوراي حكام هميشه اكثريت غربي داشته 
و آژانس از اين نظر يك ابزار سياسي در دست كشورهاي غربي بوده كه 
هرگاه خواسته اند، فشار خود را نسبت به كش��ورهاي ديگر افزايش يا 

كاهش داده اند. 
نكته دوم اين است كه به دليل سياسي بودن آژانس و ارتباط نزديك آن 
با كشورهاي غربي و به ويژه امريكا برخي اطالعات جمهوري اسالمي در 
اين رفت و آمدها افشا شده و از اين رو در سال هاي اخير شاهد شهادت 
دانشمندان هسته اي كشورمان بوده ايم، درحالي كه اين روند برخالف 
منافع ملي بود چراكه به طور مثال پيش از اينكه بيانيه آژانس منتشر 
شود يك خبرگزاري غربي به انتشار متن آن اقدام مي كرد و اين نشان 
مي دهد در اين زمينه نشت اطالعاتي وجود دارد و حتي در برخي مواقع 
اين اتفاق مديريت ش��ده و رسانه هم ابزاري براي رس��يدن به اهداف 
سياسي آژانس بوده است. بر همين اس��اس طبق اسناد ويكي ليكس 
آقاي آمانو، مديركل سابق آژانس به مقامات امريكايي گفته بود با آنها 
هماهنگ خواهد بود، در حالي كه آژانس به عنوان يك نهادي در ذيل 

سازمان ملل بايد بي طرف باشد. 
نكته و مشكل سوم به داخل كشور بازمي گردد، غربي ها در هشت سال 
گذش��ته عادت كرده بودند امتيازهاي زيادي را از ايران بگيرند بدون 
آن كه امتياز جدي بدهن��د، از اين رو تمايل دارند اي��ن روند در دولت 
آقاي رئيس��ي نيز ادامه پيدا كند، در صورتي كه ب��ا توجه به اظهارات 
رئيس جمهور و وزير خارجه كشورمان اعالم شد در ارتباط با آژانس و 
مذاكرات وين منافع ملي جمهوري اسالمي داراي اولويت خواهد بود،  
بنابراين سبك گذشته همراهي با آژانس كه س��ودي هم براي كشور 
نداشته قرار نيست دوباره تكرار ش��ود و اين نكته باعث ناراحتي طرف 

مقابل شده است. 
به عنوان نكته چهارم نيز بايد گفت اگ��ر طرف هاي غربي مي خواهند 
مباحثي را كه خودشان عليه ايران درست كرده اند به سرانجام برسد، 
بايد توجه كنند كه تجربيات هسته اي هشت س��ال گذشته در ايران 
فراموش نخواهد شد و هيچ دولت عاقلي به برخورد آنها با دولت آقاي 
روحاني بي توجه نيس��ت، بنابراين آنها مي توانن��د روند خود را اصالح 
كرده يا همان سياس��ت هاي قبلي را ادام��ه داده و در عين حال همان 
نتايج قبلي را كه مبتني بر شكست بود، تكرار كنند، بنابراين اجماعي 
كه امريكايي ها در گذشته عليه ايران ايجاد كرده بودند، در حال حاضر 
به راحتي ايجاد نخواهد شد كه البته اين سخن به معناي رويكرد صفر يا 
صد نيست اما بايد گفت قطعاً شرايط آنها در اين زمينه بسيار سخت تر 
خواهد بود، لذا بهترين گزينه بازگشت آژانس به كار اصلي خود، يعني 

رويكرد فني است. 
.......................................................................................................................

»11سپتامبر« تابلوي شكست امريكا 
صبح نو در سرمقاله خود نوشت: 20سال پس از 
11س��پتامبر اگ��ر ق��رار باش��د ب��ه عملك��رد 
اياالت متحده نمره داده شود، حتماً آن نمره، نمره 
قبولي نيست؛ واقعه اي كه جهان را تكان داد و عاملي براي لشكركشي 
امريكا به خاورميانه ش��د. س��ؤال اين اس��ت كه اكنون دو دهه بعد از 
ميليتاريسم بوش پسر چه بر سر خاورميانه و اياالت متحده آمده است؟ 
درباره خاورميان��ه، وقايع چند ماه اخير افغانس��تان به ان��دازه كافي 
گوياست. امريكا كه با هدف نابودي طالبان به اين كشور آمد، افغانستان 
را به طالبان تحويل داد و رفت. در اين ميان البته حدود 90ميليارد دالر 
هم هزينه ارتش و تجهيزات نظامي افغانستان شد. افغانستان نه به يك 
ملت تبديل شد و نه به يك دولت قوي دست پيدا كرد. نه نهاد انتخابات 
قدرت يافت، نه حاكمان باكفايت بر اين كشور مسلط شدند؛ كشوري 
با س��ال ها ناامني و گرفتاري اقتصادي و معيش��تي. در عراق هم اگر 
حمايت ايران از ملت عراق نبود اكنون همين دولت هم وجود نداشت. 
عراق هم تا دس��تيابي به يك دولت و ملت قوي هنوز فاصله دارد.  در 
20 سالگي 11 س��پتامبر، طالبان بر افغانستان مس��لط شده، داعش 
خاورميانه را براي سال ها به ناامني كشاند و آخر كار به دست ايران و 
متحدانش شكست خورد، امريكا به معناي واقعي كلمه از منطقه فرار 
كرده و بايدن منفعالنه هزينه عملكرد ديگر رؤس��اي جمهور امريكا را 
پرداخت مي كند. 20 سالگي 11س��پتامبر تابلوي شكست امريكا در 

خاورميانه است.
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فرمانده كل ارتش:
  نيروي دريايي ارتش

استكبار را دچار ابهام راهبردي كرد
فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران 
اظهار كرد كه مأموريت راهبردي ناوگروه 
هفتاد و پنجم نيروي دريايي، اس�تكبار 
جهان�ي را دچار ابه�ام راهب�ردي كرد. 
به گزارش ايسنا، امير سرلشكر موسوي 
صبح دي��روز در مراس��م اس��تقبال از 
ناوگروه هفتادوپنجم ني��روي دريايي 

ارتش، اظهار كرد: بعد از پيام بزرگوارانه و محبت آميز رهبر معظم 
انقالب و گزارش ممتاز فرمان��ده ناوگروه جاي كالم ديگري در اين 
مراسم بسيار مهم باقي نمي ماند. همه به خاطر دارند كه فرماندهي 
معظم كل قوا براي اولين بار در آذر سال90 ايده رفتن به اقيانوس 
اطلس را تأييد كردند و در آذر9۵ مجدداً بر اين مسئله تأكيد كردند 
و اينك خداي بزرگ را ش��اكريم كه به دري��ادالن ايران توفيق داد 
دماغه اميد نيك را در بدترين ش��رايط جوي و عمليات سياس��ي و 
رواني دشمن دور بزنند و وارد اقيانوس اطلس شوند و فرمان مقام 

معظم رهبري را اجرايي كنند. 
وي تصريح كرد: اين مأموريت تاريخي در اس��تقالل كامل و به بركت 
انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي و تدابير داهيانه فرمانده كل 
قوا، با درايت، هوشمندي دانش، اس��تقامت، شجاعت و اقدام جهادي 
نيروي دريايي محقق شد و گامي مهم در تحقق اهداف گام دوم انقالب 

تلقي مي شود. 
امير موس��وي تأكيد كرد: اين اقدام راهبردي نيروي دريايي استكبار 
جهاني و در رأس آنها تروريست هاي امريكايي را دچار ابهام راهبردي 
كرد. اج��راي اين مأموريت به اس��تكبار جهاني نش��ان داد حرف حق 
مردم ايران قدرت يافته و هيچ مانعي قادر به توقف اراده اين ملت براي 
خيزش تمدني به سوي دريا نيس��ت. تحريم هاي حداكثري توان ما را 

بيشتر كرده است. 
.......................................................................................................................

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت: 
 اصالحات با مديريت ضعيف

 اقتصاد را فلج كرد
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت 
مبارز اظهار كرد كه زمينه مطالبات از 
دولت براي اصالح طلبان وجود ندارد، 
اما مطالبات بحق مردم بايد پاسخ داده 
شود و كس�اني كه خودش�ان مخرب 
بوده اند، جا ن�دارد مطالب�ه هم كنند. 
حجت االسالم حس��ين ابراهيمي، عضو 

شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو با مهر، در خصوص 
ترديدآفريني اصالح طلبان و ايجاد تشكيك آنها در رابطه با وعده هاي 
دولت رئيس��ي در روزهاي اخير، گفت: اصالح طلبان مترصد هستند 
دولت سيزدهم را تخريب كنند، از اين رو مطالباتي كه مطرح مي كنند 
با انگيزه تخري��ب صورت مي گيرد، در حالي كه اولين ماه هايي اس��ت 
كه رئيسي مشغول كار ش��ده و دولت او بايد اطالعات الزم را از كشور 
و امكاناتش به دس��ت بياورد و تصميم بگيرند، برنامه  ريزي كنند و كار 

انجام دهند. 
وي با اشاره به اينكه مشكالتي كه براي رئيسي درست شده است، مربوط 
به دولت هاي گذشته اس��ت و در حال حاضر آغاز بسيار خوبي صورت 
گرفته است، افزود: رئيسي مسافرت هاي استاني را در پيش گرفت براي 
آنكه اطالعات الزم را جمع آوري كند و ببيند چه امكانات و ظرفيتي در 
استان ها وجود دارد و استان ها با چه مشكالت و معضالتي مواجه هستند 

تا بر اساس اطالعات به دست آمده برنامه ريزي و اجرا كنند. 
ابراهيمي بيان كرد: اين عجله و ش��تاب براي طرح مطالبات از س��وي 
اصالح طلبان، به منظ��ور آماده س��ازي مقدمات تخريب اس��ت تا در 
بزنگاه ها دولت رئيس��ي را ناكارآمد معرفي كنند، اما واقعيت اين است 
كه آغاز خوب بوده و بايد اجازه داد به نتيجه برسد نه اينكه هنوز شروع 
نشده يكسري مسائل مطرح ش��ود كه در اين ظرف زماني قابل تحقق 

نبوده است. 
وي با تأكيد بر اينكه مهم ترين بحران و چالشي كه از سوي اصالح طلبان 
و دولت برخاس��ته از آن ايجاد ش��د، مرب��وط به مس��ئله اقتصاد بود، 
خاطرنشان كرد: آنها اقتصاد كشور را فلج كردند. معيشت مردم، تورم 
و مشكالت اجتماعي ناشي از اقدامات آنها بوده است و هر گوشه اي را 
كه با دقت نگاه كنيد، كارها بر زمين مانده و كاري انجام نش��ده است. 
 آنها همه چيز را به برجام گره زدند و تكيه گاه شان غرب بود كه غرب هم 

عدم تعهد خود را به آنها نشان داد. 
ابراهيمي در پايان تأكيد كرد: زمينه مطالبات براي اصالح طلبان وجود 
ندارد، اما مردم مطالبات دارند و حقش��ان اس��ت. مطالبات مردم بايد 
پاسخ داده شود و االن بايد تالش كنند و جديت به خرج دهند كه اين 
كار انجام شود اما كساني كه خودشان مخرب بودند و چالش به وجود 

آوردند، جا ندارد كه مطالباتي هم داشته باشند. 
.......................................................................................................................

نماينده مردم مشهد در مجلس:
 طرح شفافيت آرای نمايندگان 
در دستور كار مجلس قرار گيرد 

نماين�ده م�ردم مش�هد در مجل�س 
گف�ت: كميس�يون تدوي�ن آيين نامه 
داخلي مجل�س طرح ش�فافيت آرای 
نماين�دگان را تصويب كرده اس�ت و 
بايد در دس�تور كار مجلس قرار گيرد 
و انتظ�ار دارم هيئ�ت رئيس�ه هر چه 
سريع تر آن را در دستور كار قرار دهد. 

به گزارش فارس، حجت  االسالم نصراهلل پژمانفر، نماينده مردم مشهد 
در مجلس در نطق ميان دستور روز گذشته خود در صحن علني مجلس 
اظهار داشت: كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس طرح شفافيت 
آراي نمايندگان را تصويب كرده است و بايد در دستور كار مجلس قرار 
گيرد و انتظار دارم هيئت رئيسه هر چه س��ريع تر آن را در دستور كار 

قرار دهد. 
پژمانفر تصريح كرد: مردم از فاصله زيادي كه بين دولت و ملت ايجاد 
شده بوده و مسئوالن در پشت شيشه هاي ماشين هاي خود گاهي مردم 
را مي ديدند خسته شده بودند اما اقتضا مي كند كه دولت در همين شش 
تا هفت ماه باقي مانده تا پايان سال اقداماتي را كه تغيير رويكرد دولت 

در حل مسائل اصلي مردم است در سفره آنها نشان دهد. 
وي افزود: مجلس شوراي اسالمي به طور كامل آماده است كه در يك 
تعامل س��ازنده در مسير حل مسائل مردم ش��بانه روز نشناسد و ما بنا 
نداريم در پش��ت تريبون ها حرف هايمان را به شما بزنيم و بايد در يك 
فضاي سازنده، پيام هاي مشترك عملي مجلس و دولت منجر به حل 

مسائل مردم شود نه صرف يكسري ديالوگ هاي تكراري. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس يازدهم با انتقاد از اينكه مرخصي 
بي حد و اندازه مجرمان اقتصادي و امنيتي موجب در مظان اتهام قرار 
گرفتن دستگاه قضايي است، تصريح كرد: كميسيون اصل90 مجلس 
به اين موضوع ورود كرده و بايد تمامي آنهايي كه در اين مسئله مورد 

خطاب هستند به زندان ها برگردند.

نكته

ي�ك كارش�ناس مس�ائل سياس�ي مذاك�ره اي�ران و 
عربس�تان را براي حل مش�كالت منطقه دانس�ت و اظهار 
ك�رد: جمه�وري اس�المي عالقه من�د ب�ه صل�ح، ثب�ات، 
امني�ت پاي�دار و توس�عه همه جانب�ه در منطق�ه اس�ت. 
سيدرضا صدرالحسيني، در گفت وگو با مهر در تشريح مذاكرات 
بين ايران و عربستان گفت: معموالً در تمام مذاكرات ديپلماتيك 
بين كشورها، مذاكرات ابتدا در سطح كارشناسي و كساني كه 
به جزئيات موضوع كاماًل احاطه دارند، برگزار مي شود و گاهي 
وقت ها اين مذاكرات ممكن اس��ت س��ال ها طول بكشد اما در 
نهايت مسئوالن رسمي ديپلماتيك دو كشور هستند كه امضاي 

توافقنامه ها را با يكديگر خواهند داشت. 
اين كارشناس مسائل سياسي در ادامه تصريح كرد: مذاكرات 
ايران و عربس��تان نيز از اين امر مس��تثنا نيس��ت و همه مفاد 
توافقنامه احتمالي و همه  موضوعاتي كه دو كش��ور عالقه مند 
هستند بايد به طور جزئي و در سطح كارشناسي مورد بررسي و 
واكاوي قرار گيرد و پس از حل همه اين موضوعات و ابهام زدايي 

از همه جزئيات، مذاكرات در سطح باالتري پيگيري شود. 

وي همچنين تصريح كرد: معموالً مذاكرات وقتي در سطح باال 
پيگيري مي شود، در زمان كوتاه تري قطعيت پيدا مي كند كه يا 
به سمت حل مسئله يا به سمت عدم حل مسئله مي رود. ممكن 
است در آن مذاكرات سطح باالتر، سؤاالت و ابهامات ديگري نيز 
به وجود بيايد كه مجدداً بايد در سطح كارشناسي مورد مطالعه 

قرار گيرد و نسبت به آن اظهار نظر كارشناسي انجام شود. 

اين تحليلگر مس��ائل بين الملل در پاسخ به سؤالي در خصوص 
نق��ش ارتباط ب��ا همس��ايگان و خنثي س��ازي تحريم ها عليه 
كشورمان گفت: مس��ئله خنثي س��ازي تحريم ها يك موضوع 
ديگري اس��ت كه به نظرم ممكن اس��ت به عنوان اولويت هاي 

بعدي اين مذاكرات باشد. 
صدرالحسيني همچنين تصريح كرد: اگر منطقه با يك توافق 
عمومي اداره ش��ود، از جهت امنيتي، اقتصادي و تأمين امنيت 
آب هاي منطقه، به نفع همه كش��ورها خواهد ب��ود و ايران نيز 

عالقه مند است منطقه براي همه امن باشد. 
اين كارشناس مسائل منطقه اي افزود: كشورهاي فرامنطقه اي 
و در رأس آنها امريكايي ها و رژيم صهيونيستي به جز اخالل در 
روابط كشورهاي منطقه و ناامن سازي منطقه، هيچ كار ديگري 
انجام نمي دهند. بر اين اس��اس جمهوري اس��المي عالقه مند 
به صلح، ثب��ات، امنيت پايدار و توس��عه همه جانبه در منطقه 
است و در رابطه با اين موضوع با يك مذاكره عادالنه و متوازن 
همراه است و عالقه دارد مش��كالت منطقه هر چه زودتر حل 

و فصل شود.

كارشناس مسائل سياسي: 

بازيگران فرامنطقه اي جز اخالل در روابط کشورهاي منطقه ، کار ديگري ندارند

دولت س�يزدهم كه يكي از اه�داف خود را 
كمك به توسعه هر چه سريع تر كشور تعريف 
كرده بر اس�اس برنام�ه به دنب�ال همكاري 
حداكث�ري ب�ا نهاده�اي عموم�ي دولتي و 
غيردولت�ي و انقالب�ي در حوزه س�ازندگي 
است. در اين ميان برخي جريان ها در داخل 
كشور از اين مس�ئله انتقاد مي كنند  و آن را 
نوعي س�ركوب بخش خصوص�ي مي دانند، 
با اين حال نگاهي به تجربه ه�اي جهاني در 
خصوص كش�ورهايي ك�ه ام�روز غول هاي 
بزرگ اقتصادي محس�وب مي شوند، نشان 
مي ده�د اين نوع هم�كاري ن�ه تنها موجب 
اخالل در فعاليت بخش خصوصي نشده بلكه 
به شكوفايي بيشتر اقتصاد در تمام حوزه ها 
از جمله بخش خصوصي كمك كرده اس�ت. 
بحث همكاري و حضور نهادهاي انقالبي غير دولتي 
در اقتصاد يكي از نكاتي است كه هميشه موضوعي 
چالش برانگيز در اقتصاد ايران محس��وب  ش��ده 
است. در طول سال هاي گذشته يكي از مهم ترين 
تحريم های وضع شده از سوي امريكا و كشورهاي 
غربي علي��ه نهادهايي انقالبي بوده اس��ت كه در 

توسعه اقتصاد ايران سهيم بوده اند. 
از س��ال 2007 ميالدي كه تحريم ها آغاز شد، 
بالفاصله اين نهاد ها هدف تحريم هاي گسترده 
اقتصادي از سوي امريكا قرار گرفتند و حتي بعد 
از برجام نيز به بهانه هاي مختلف اين تحريم ها 

دوباره از سرگرفته شد. 
در خصوص دالي��ل اين تحريم ها و دش��مني 
نهادهاي غربي مي توان مطالب فراواني مطرح 
كرد اما ش��ايد جدي ترين آنه��ا را مي توان در 
تأثيرگذاري آنها در توان اقتصادي ايران دانست. 
همان گونه كه در طول سال هاي گذشته بخشي 
از مهم ترين پروژه هاي اقتصادي ايران توسط اين 

نهاد ها انجام شده است. 
    سركوب بخش خصوصي يا كمك كننده آن

از سوي ديگر نگاهي به تجربه برخي از كشورهاي 
پيشرفته اقتصادي دنيا نشان مي دهد اتفاقاً در 
تمام اين موارد نهادهاي اينچنيني نقش مهمي 

در توسعه اقتصادي اين كشورها داشته اند. 
اين ايفاي نقش آنچنان گسترده است كه اساساً 
توس��عه برخ��ي فناوري ها در ح��وزه نهادهاي 
نظامي اين كش��ورها نيز صورت گرفته اس��ت. 

همي��ن تجربه ه��اي جهان��ي نش��ان مي د هد 
انتقادات صورت گرفته در داخل و مطرح كردن 
اتهاماتي همچون سركوب بخش خصوصي دور 
از واقع است. اتفاقاً در تمامي اين كشورها بخش 
خصوصي نقش مهمي در اقتص��اد دارد و هيچ 
مشكلي براي ادامه كار ندارد، البته نمي توان اين 
نكته را از نظر دور داشت كه پشت سر بسياري 
از اين انتقادات مسائل سياسي نهفته است و از 

كوچك ترين منطق اقتصادي بهره نمي برد. 
نكته اين است كه كشورهايي كه هم اكنون به 
عنوان نمونه هاي موفق در توس��عه اقتصادي از 
آنها نام برده مي شود، هم اكنون جزو كشورهايي 
قرار دارند كه اقتصاد آنها شاهد همكاري گسترده 

بخش هاي حاكميتي و نظامي بوده است. 
    »چين و ژاپن« 2 تجربه مهم جهاني

يكي از اين نمونه ها كش��ور چين است كه هم 
اكنون دومين اقتصاد بزرگ دنيا را بعد از اياالت 
متحده امريكا دارد و قرار است تا سال 2028 اين 

كشور را پشت سر بگذارد. 
ارتش چين ابتدا عالوه بر س��اخت و ساز در بخش 
غيرنظامي، براي توليد تس��ليحات نظامي و بعدها 
مايحتاج غيرنظامي هم س��رمايه گذاري سنگيني 
را در صنايع مختلف ش��روع كرد. بسياري از اولين 
محصوالت مدرن همچون خودرو و لكوموتيو هاي 
قطار براي اولين بار در صنايع مرتبط با ارتش چين 
ساخته شد. همچنين ارتش چين اولين بار بخش 
هوانوردي و صناي��ع هواپيمايي را در اين كش��ور 
توسعه داد. طيف محصوالت توليد شده توسط اين 
واحدهاي توليدي از محص��والت غذايي تا فوالد و 
قطعات يدكي متنوع بود. در هم��ان زمان بود كه 
بس��ياري از تحقيقات روي فناوري هاي پيشرفته 

صنايع نظامي اين كشور آغاز شد. 
اين نقش ارتش چين در طول سال هاي بعد در 
اقتصاد ملي اين كشور نه تنها كمرنگ نشد بلكه با 
افزايش رشد اقتصادي اين كشور افزايش يافت. 

زماني كه چين در ده��ه70 رابطه خودش را با 
امريكا آغاز و رسماً شروع به اصالحات اقتصادي 
كرد، تصور بسياري بر اين بود كه ارتش چين به 
تدريج نقش خود را در اقتصاد و توسعه و عمران 
به بخش خصوصي واگ��ذار مي كند، كما اينكه 
اين مسير در بسياري ديگر از كشورها نيز تكرار 
ش��د و نيروهاي نظامي به بهانه توس��عه رقابت 

در بخش خصوصي فعاليت ه��ا و كارخانه هاي 
تحت مالكيت را ب��ه بخش خصوص��ي واگذار 
كردند، ب��ا اين حال ارتش چين نه تنها دس��ت 
به اين كار نزد بلكه درست برعكس عمل كرد، 
به عنوان مث��ال چين بين س��ال هاي 1981 تا 
198۵، نزديك 110ميليون روزكاري را صرف 
44هزارو۵00پروژه س��اخت و س��از كرد كه از 
جمله آنه��ا مي توان به توس��عه چندين ميدان 
نفتي و كاشت 290ميليون درخت اشاره كرد. 
برآوردها نشان مي دهد صنايع مربوط به ارتش 
چين نزديك 10درصد تولي��دات صنعتي اين 
كش��ور را تأمين مي كردند و تع��داد واحدهاي 
صنعتي متعل��ق به اين نهاد نظام��ي به بيش از 

۵0هزار كارخانه و واحد صنفي مي رسيد. 
ژاپن ه��م يكي ديگر از كش��ورهايي اس��ت كه 
به رغم اينكه به نظر مي رس��د كاماًل مبتني بر 
نهادهاي خصوصي است اما اتفاقاً بخش نظامي 
آن نقش مهمي در جهش اوليه آن داشت. زماني 
كه جنگ جهاني دوم تمام ش��د ب��ه رغم تمام 
صدم��ات وارده ظرفيت هاي بس��يار بزرگي در 
صنايع نظامي ژاپن وجود داشت كه به سرعت در 
اختيار بخش عمومي اقتصاد قرار گرفت. همين 
فرصت به صنعتگران ژاپني اين امكان را داد تا 
به سرعت شروع به بازس��ازي هاي زمان جنگ 
كنند. شركت هايي كه در زمان جنگ براي ارتش 

ژاپن قطعات نظامي توليد مي كردند، به سرعت 
خطوط توليد خود را براي س��اخت محصوالت 
غيرنظامي تغيي��ر دادند اما مهم ت��ر از خطوط 
توليد تجربه ارزشمندي بود كه صنعتگران ژاپني 
اندوخته بودند. فناوري هاي مهمي كه در طول 
سال ها براي ساخت محصوالت نظامي اندوخته 
شده بود، در خدمت اقتصاد نظامي قرار گرفت. 
عالوه بر اي��ن ميليون ها كارگ��ر باتجربه آماده 
بودند در هر جايي مشغول كار شوند. عمده اين 
كارگران جواناني بودن��د كه براي تأمين نيروي 
مورد نياز ش��ركت هاي ژاپني به جاي دانشگاه 
راهي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شده بودند. 
اين جوانان كه حاال به تكنيسين هاي متخصصي 
در طول س��ال هاي جنگ تبديل شده بودند از 
تخصص فني الزم براي راه اندازي و ساخت هر 
كارخانه برخوردار بودند. افسران فني ارتش هم 
نيروي كار آماده اي بودند كه مي توانس��تند به 
خدمت اقتصاد در حال بازسازي ژاپن دربيايند. 
خطوط توليد مسلس��ل هاي جنگي در ژاپن با 
كمي تغييرات شروع به ساخت چرخ هاي خياطي 
با كيفيت كردند. كارخانه هاي توليد دوربين هاي 
چشمي نظامي به سرعت سراغ ساخت عدسي ها 
و دوربين ه��اي عكاس��ي رفتند. اگر چ��ه  ابتدا 
كيفي��ت كار چندان باال نبود ام��ا معايب كار به 
س��رعت برطرف ش��د و و از س��ال19۵0 سيل 
دوربين هاي عكاس��ي ژاپني به سمت بازارهاي 
دنيا سرازير شد. كيفيت كار ژاپني ها چنان باال 
بود كه حت��ي كارخانه هاي تخصص��ي آلماني 
نيز مجبور ش��دند به كيفيت باالي كار ژاپني ها 
اعتراف كنند. كشتي سازهاي ژاپني هم به سرعت 
بندرگاه هاي خود را به جاي س��اخت رزمناو به 
توليد نفتكش و كشتي اختصاص دادند. به اين 
ترتي��ب ژاپن توانس��ت در كمتر از 1۵س��ال به 

بزرگ ترين كشتي ساز دنيا تبديل شود. 
در اي��ن بين برخ��ي جوانان ژاپن��ي  كه تجربه 
و بلندپ��روازي الزم را داش��تند س��راغ ايج��اد 
ش��ركت هاي مس��تقل خود رفتند. ب��ا همين 
اندوخته و تالش بود كه ژاپن توانس��ت در سال 
19۵4 تمام خسارت هاي جنگ را به طور كامل 
بازسازي كند و تا سال 1968 به دومين قدرت 

بزرگ اقتصادي دنيا بعد از امريكا تبديل شود. 
    دولت سيزدهم،آماده همكاري 

به طور حتم در دوران فعاليت دولت س��يزدهم 
هم همكاري دولت با نهاد هاي انقالبي در حوزه 
بازسازي كشور تشديد خواهد شد. همان گونه 
كه امروز قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در مناطق 
جنوبي كشور مسئول توسعه خطوط آبرساني 
و محروميت زدايي اس��ت، از سوي ديگر همين 
تشكل در حال كش��يدن خط آهن بندر چابهار 
به سمت زاهدان اس��ت كه مي تواند انقالبي در 
توسعه مناطق محروم سيس��تان و بلوچستان 
ايجاد كند و به يك فرصت بزرگ براي خطوط 

ترانزيتي كشورمان بينجامد. 
اين رويه در چهار س��ال آينده مي تواند ثمرات 
فراواني براي كش��ور داشته باش��د كه بيان هر 
كدام نياز به توضيح مفصلي خواهد داشت. قابل 
پيش بيني اس��ت كه در آينده نزديك انتقادها 
به اين رويه ها آغاز می ش��ود و مهم ترين مسئله 
نيز محدود ك��ردن فضاي كس��ب و كار بخش 
خصوصي اس��ت، با اين حال نگاهي به شرايط 
نمونه ه��ای جهاني ذكر ش��ده نش��ان مي دهد 
اتفاقاً حضور همين نهادها با تجربه باالي خود 
مي تواند كمك مؤثري به اقتصاد كش��ورها در 
طول س��ال هاي پيش رو براي بازسازي كشور 
باش��د، به خصوص آنكه دولت سيزدهم در پي 
بهبود هر چه سريع تر اقتصاد براي كمك به مردم 

در شرايط فعلي است.

تحليلي بر يك مغالطه قديمي در اقتصاد كه در حال تكرار است

 نهادهاي انقالبي موتور محركه دولت 
در بازسازي اقتصاد كشور

مهدی  پورصفا
   گزارش

همان گونه كه امروز قرارگاه 
س�ازندگي خاتم االنبي�ا در 
مناطق جنوبي كشور مسئول 
توس�عه خطوط آبرساني و 
محروميت زدايي اس�ت، از 
س�وي ديگر همين تشكل 
در حال كش�يدن خط آهن 
بندر چابهار به سمت زاهدان 
اس�ت كه مي توان�د انقالبي 
در توس�عه مناط�ق محروم 
سيست�ان و بل��وچستان 
ايجاد كند و ب�ه يك فرصت 
بزرگ براي خطوط ترانزيتي 
كش�ورم��ان بينج�امد

مهدی نصيری   |   ايلنا


