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پادگانی شدن خلیج فارس
و
خواب زدگی دستگاه دیپلماسی ایران

در نخستین روزهای سال  2016میالدی  ،اعالم شد که در قالب سیاست « نفوذ هرچه بیشتر ناتو در خلیج فارس » حکومت ترکیه نیز از
سوی این سازمان  ،پروانهی حضور نظامی در خلیج فارس را به دست آورده است .
حکومت ترکیه در راستای اجرای راهبرد ناتو در خلیج فارس  ،اجازه یافت تا با بستن قرارداد نظامی با شیخنشین قطر  ،اقدام به احداث
پایگاه دریای ـ هوایی در کرانهی خلیج فارس نماید  .البته بیشترین بخش هزینههای آن از سوی شیخنشین قطر تامین خواهد گردید .
در ماههای پایانی سال  2015نیز حکومت بریتانیا به گونهی رسمی به خلیج فارس بازگشت و با امضای قراردادی با شیخ غاصب و یاغی
بحرین  ،اقدام به ایجاد یک پایگاه دریایی در قلمرو این شیخنشــین نمود که البته هزینههای ایجاد این پایگاه از سوی شیخ غاصب تقبل
شده است .
شایان گفتن است که در هر دو مورد  ،دولت جمهوری اسالمی هیچ واکنشی از خود نشــان نداد و از منطق « سکوت عالمت رضاست »
پیروی نمود .
حکومت انگلیس در سال  1970میالدی و همزمان با جداسازی بحرین از ایران و با توجه به « فقرمالی شدید »  ،نیروهای نظامی خود را
از منطقهی « خاور سوئز » بیرون کشید و جای خود را به امپریالیسم ثروتمند آمریکا واگذاشت .
در قرارداد نظامی میان ترکیه و قطر آمده است که حملهی نظامی به هریک از هردو کشــور  ،در حکم حمله نظامی به طرف دیگر است
و باید به ســود طرف دیگر وارد جنگ شــود  .البته ترکیه پیشتر قرارداد همانندی را با حکومت اران ( جمهوری آذربایجان ) و نیز بخش
ترکزبان جزیرهی قبرس نیز به امضا رسانیده است .
با بستن این قرارداد  ،حکومت نو عثمانی ترکیه خواهد توانست تا در پهنهی اوقیانوس هند و آبهای وابسته به آن  ،حضور یابد  .حکومت
ترکیه در این راستا  ،سفارش ساخت یک ناو هواپیمابر را نیز داده است که قرار است تا چند سال دیگر به آب انداخته شود .
از سوی دیگر  ،پایگاه نظامی فرانسه در امارات متحده و ورود ناو هواپیمابر شارل دوگل به خلیج فارس و پهلوگرفتن آن در این پایگاه  ،بر
ابعاد رویارویی در خلیج فارس افزوده است .
این حرکت ترکیه که با اجازهی ناتو  ،برای فعالکردن هرچه بیشتر محور ترکی ـ عربی انجام میگیرد  ،در راستای اجرای طرح ناکام
ماندهی « خاورمیانه نوین » میباشد .
این اقدام و طراحیها نیازمند بررسی و نشان دادن واکنش الزم در زمان خود میباشد .
تک بعدی شدن وزارت امورخارجه ایران که همیشه از نداشتن نیروی انســانی آگاه و دانا در رنج بوده و هست  ،در دو سال و اندی عمر
دولت یازدهم به اوج رسیده و این وزارتخانه به صورت کامل « تک بعدی » شده است و همهی « هم و غم » وزیر و کارکنان صرف برجام
شده است و در نتیجه از پرداختن به مسایل بسیار حساس وابسته به منافع ملی باز مانده است .
تک بعدی شدن وزارت امورخارجهی ایران و تمرکز کامل بر روی مذاکرات  5 + 1با توجه به ظرفیت اندک این وزارتخانه از نظر بررسی ،
تجزیه و تحلیل رویداها و در نتیجه نشان دادن واکنش الزم در برابر تحوالت جهانی ( در اینجا  ،سخنی از پیشبینیها در میان نیست که
الزمهی هرسیاست خارجی پویا میباشد )  ،باعث نگرانیهای بسیار است .باید از سیاست واکنشی ( انفعالی )  ،به سیاست کنشگرا روی
آورد  .برای این کار نیاز به اتاقهای چندگانه فکر می باشــد ( البته نه برای ایجاد شغل و پست و میز برای نورچشمیها و پرداخت حقوق و
مزایا به افراد ویژه ) .
باید با بسیج نیروهای باورمند به مبانی « ایرانیگری » و برتر قراردادن منافع ملی بر منافع فردی  ،به پیشباز آیندهی « سخت » رفت .
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با وجود هزینهی  2200میلیاردی  ،شبکه ملی اطالعات وجود ندارد

تنها فغان و فریاد

صدای فغان و فریاد باالترین مقامهای جمهوری اســامی از « نفوذ» و
« تهاجم فرهنگی » به هواســت ؛ اما هنگامی که پای عمل میرسد  ،تنها و
تنها « هزینه » اســت ؛ اما عمل « هیچ »  .از کارهای اولیه برای رویارویی
با تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگی  ،ایجاد شــبکه ملی اطالعات است  .طرح
شبکه ملی اطالعات در سال  1384مطرح شد و قرار بود که در عرض  3سال
 ،به پایان برسد .
این شبکه قرار بود از طریق زیر ســاختهای ارتباطی  ،مراکز داده توسعه
یافته داخلی دولتی و غیر دولتی وزیر ساختهای نرمافزاری در سراسر کشور
ظرفیت الزم برای نگهداری و تبادل امن اطالعات داخلی در کشور به منظور
توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند
پهن سراسری را برای کاربران خانگی  ،کسب و کارها و دستکاههای اجرایی
 ،فراهم کند .
امروز  10سال از آن روزگار میگذرد و با وجود هزینههای  220میلیاردی ،
خبری از شبکه ملی ارتباطات نیست .
این طرح در سال  1384با هدف کاهش وابســــتگی به شبکه جهانی (
اینترنت)  ،به مرحلهی اجرا درآمد و هیات دولت وقت  ،زمان اجرای این طرح
را  3سال تعیین کرد .
اجرای این طرح در ســال  85به عهدهی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
گذارده شد و برنامههای عملیاتی آن در سالهای  86تا  88در هیات وزیران
به تصویب رسید .
ی که در سال  1389در الزامات سند چشم انداز  20ساله « نام شبکه
در حال 
ملی اطالعات » بر آن گذارده شد و در ماده  46برنامه پنجم توسعه قرار شد
که تا پایان سال  1394به طور کامل اجرایی شود .
اما اکنون به ماههای پایانی ســال  1394رســیدهایم  .خبری از این طرح
مهم ملی نیست .
چند گونهگویی
چند ماه پیش آقــای جهانگرد معــاون وزیر ارتباطــات  ،اعالم کرد که
شبکهی ملی اطالعات اجرایی شده اســت و گفت « پیشرفت شبکه ملی
اطالعات  ،مســالهای نیست که نیازمند گزارش باشــد ؛ چرا که عینیت این
شبکه جلوی چشم همه است و همه آن را احساس میکنند  .که البته مقصود
آقای معاون وزیر « چشم از ما بهتران » از جمله خودشان بود ؟!
اما در عرض چند ماه و در چند هفتهی گذشته  ،آقای جهانگرد در همایش
راهکارهای توسعه شــبکه ملی اطالعات  ،مژدهی عقبماندگی  10ساله در
راهاندازی شبکهی ملی اطالعات را به ملت و مردم ایران دادند !!
در حالی که بر پایهی تبصر ه الف ماده 46برنامهی توســعه پنجم  :وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی
اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناســب و با رعایت
موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای
عمومی غیر دولتی  ،خصوصی و تعاونی  ،امکان دسترسی پر سرعت مبتنی بر

توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم برنامه ،
تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه 60 ،
درصد خانوارها و  100درصد کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطالعات و
اینترنت متصل شوند .
بر اســاس این حکم قانونی ؛ شبکه ملی اطالعات  ،شــبکهای مبتنی بر
آیپی است ؛ تا دسترســی  60درصد خانوارها به ســایتهای هاست شده
داخل تا پایان برنامه پنجم از طریق آن شــبکه انجام شود  .همچنین عالوه
بر لزوم اتصال کلیه دستگاهها به شبکه ملی اطالعات  80 ،درصد پرداختها
نیز باید به صورت الکترونیکی انجام و امکان دسترســی کاربران ایرانی به

پهنای باند  20مگابیت بر ثانیه نیز در این شبکه محقق شود .
اما نه تنها تا کنون با وجود هزینهی هنگفت  ،هیچکاری انجام نشده است
؛ بلکه در برنامهی ششم توسعه  ،شبکه ملی اطالعات از شمول برنامه حذف
شده است .
در روز  9دی ماه  1394خبر حذف شبکه ملی اطالعات در برنامهی ششم
به نقل از مدیر دفتر فنآوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی منتشر شد .
به گفتهی وی  ،در پیشنویس برنامه ششم توسعه  ،شبکه ملی اطالعات
دیده نشده اســت و از این رو در بودجه سال  ( 1395ســال اول برنامه ششم
توسعه ) اعتباری برای شبکهی ملی اطاعات  ،به چشم نمیخورد .
از این رو  ،به دنبال نفوذ و نفوذیها در بیرون از کشور نباشید و به گفتهی
سعدی :
« همه از دست غیر مینالند  ،سعدی ز دست خویشتن فریاد »
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به دنبال مبارزات گســتردهی مردم ایران  ،سرانجام در  29اسفند 1329
صنایع نفت در سرتاسر کشور ملی اعالم شد .
ملی شــدن صنایع نفت ایران ضربهی ســختی بود بر پیکر امپراتوری
بریتانیا  .اقتصاد بیمار انگلســتان  ،بــا از دســت دادن بزرگترین دارایی
خارجی خود  ،یعنی صنعت نفت ایران و پاالیشــگاه آبادان که در آن زمان
بزرگترین پاالیشگاه جهان بود  .بیش از پیش از نفس افتاد .
ســرانجام با کنار رفتن دموکراتها در آمریکا و حزب کارگر در بریتانیا و
روی کار آمدن جمهوریخواهان و محافظهکاران در دو ســوی آتالنتیک،
ژنرال آیزنهاور و وینســتون چرچیل به این نتیجه رســیدند کــه تنها راه
چاره ،کودتاســت  .آنان در ارتباط با دربار و عناصر دست نشاندهی داخلی ،
توانستند در  28امرداد  1332در ایران کودتا کنند و دولت ملی دکتر مصدق
را بر اندازند ؛ اما نتوانستند اصل « ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور»
را لغو کنند .
اکنون پس از گذشت  65ســال از ملی شــدن صنایع نفت در سرتاسر
کشور ،آقای بیژن نامدار زنگنه در دورهی دوم وزارت خود بر نفت  ،قرار است
با قراردادهای تازهی نفتی  ،این قانــون را دور زده و صنعت نفت ایران را به
دوران « پیشا » ملی شدن یا در حقیقت به دوران  ( BPشرکت غاصب نفت
انگلیس ) برگرداند  .یا به باور بســیاری از دیدهبانان مسایل نفتی ایران  ،راه
را برای اعمال الگوی شرکت آمریکایی آرامکوی عربستان در ایران هر چه
بیشتر گشاد ه سازد .
این قراردادها ( به گفتــهی وزیر نفت « قراردادهای شــیرین » ) برای
ایرانیان محرمانه اســت  .در حالی کــه گفته میشــود در تنظیم آنها ،
شــرکتهای بزرگ نفتی جهان « هفت خواهران » نقــش موثر و تعیین
کننده داشتهاند .
چند ماه پیش  ،همایش رونمایی از قراردادهای « شــیرین » از ســوی
وزیر نفت با حضور شــرکتهای بزرگ نفتی ( چند ملیتی ) برگزار شد ؛ اما
همچنان جزییات این قراردادها  ،محرمانهاند .
با وجود هشدار کارشناسان مســتقل و برخی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی که این « پنهانکاریها  ،میتواند تجربههای تلخ « کرسنت » و
« استات اویل » را تکرار کند ؛ اما مجلس مایل به ورود به این موضوع نیست .
این در حالی است که شــرکتهای چند ملیتی نفتی با آگاهی از « ریز » این
قراردادها  ،در حال آماده شدن برای ربودن ســهم هر چه بیشتر از نفت و

BP

شورای نویسندگان

گاز ایراناند .
با وجود انتقادهای بســیار بر این قراردادها  ،به نظر میرســد که دولت
یازدهم برای اجرای آنها « تعهد سپاری » کرده است  .در این زمینه آقای
محمد علی خطیبی نمایندهی پیشــین ایران در اوپک به خبرنگار روزنامه
جام جم گفت :
این قراردادهای جدید در واقع همان مصوبه هیات دولت است ،اما بهتر
بود قبل از اینکه دولت مصوبهای را تصویب کند با کارشناســان مشورت
میشد و مشکالت احتمالی طرح برطرف میشــد تا در آینده دچار معضل
نشویم.
این کارشناس حوزه انرژی درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای
جدید میگوید هیچ کارشناسی مخالف توســعه نیست و همه کارشناسان
برای آینده کشور نگران هستند .پس بهتر است بدون هرگونه جهتگیری
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درباره نظرات کارشناســی بحث و گفتوگو کنیم .چون چگونگی اجرای
این قراردادها محل نگرانی اســت و نباید به هر قیمتــی منابع را در اختیار
شرکتهای بینالمللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها میدهیم
در آینده مشکالتی برایمان ایجاد میکند و شاهد مثالهایی در این زمینه ،
قرارداد کرسنت است.
نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکتهای داخلی اشاره کرد
و گفت :نکتهای که باید در قراردادهای جدید مدنظر مســئوالن قرار گیرد
این است که نباید زمینه تسلط شرکتهای خارجی را در صنعت نفت مهیا
کنیم .چون همواره دیدهایم شرکتهای خارجی کامال به صورت ظاهری از
شرکتهای ایرانی در پروژههای خود استفاده کرده و هیچگاه فناوریهای
نوین را در اختیار شــرکتهای ایرانی قرار ندادهاند .درحالی که بهتر بود با
اعتماد به توانایی شرکتهای ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در
صورت نیاز ،ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.
وی افزود :گاهی اعالم شــده نقدینگی نیست و شــرکتهای داخلی
توانایی الزم را ندارند و به همین دلیل خارجیها اولویت خواهند داشــت،
اما مگر غیر از این اســت که خارجیها با قراردادهــای ایران به بانکهای
بینالمللی مراجعه کرده و برای انجام کارشــان وام دریافت میکنند؟ حاال
چرا این امتیازات را در اختیار شرکتهای ایرانی قرار ندهیم؟
وی افزود :
همواره در طول دوران پس از انقالب دیدهایم شــرکتهای خارجی با
در نظر گرفتن منافع خود  ،ایران را در بحرانیترین شــرایط ترک کردهاند.
در حالی که شــرکتهای داخلی هرگز منافع ملی کشور را نادیده نخواهند
گرفت  .به همین دلیل باید قراردادهای جدید همانطور که قبال نیز اشاره
شد بر مبنای استفاده از شرکتهای داخلی باشد و پس از آن در صورت نیاز
از شرکتهای خارجی بهره ببریم .

شــدن اين قراردادها دوباره خاطــرات قبل از ملي شــدن صنعت نفت را
برايمان زنده خواهد کرد و شــاهد طوالنيتر شــدن حضور شرکتهاي
خارجي در صنعت نفت خواهيم بود که تجربيات ناخوشــايندي در گذشته
از اين حضور داشتهايم.
وي تصريح کرد :قبالســهم خارجيها از ميادين نفتــي ايران اصال
با منافع کشــورمان يکســان نبود و در دوران طاليي انقالب شکوهمند
اســامي ،ايران هزينه زيادي به عنوان جريمه به شــرکت هاي خارجي
پرداخت کرد که از صنعت نفت ايران خارج شــوند .بنابرايــن نبايد دوباره
شــرايطي فراهم شــود که در آينده بازهم اين گونه هزينه ها را بپردازيم و
آنچه را با افتخار و خرسندي به دست آورد ه ايم از دست بدهيم.
اين عضو هيات علمي دانشــگاه عالمه طباطبايي به نامتناسب بودن
اين قراردادها با سياست هاي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت :به طور
کلي آنچه از قراردادها برمي آيد هرگز براســاس اقتصادمقاومتي نيست
و به طور کلي مبني بر اين اســت که اگر خارجي ها نباشــند صنعت نفت
ما پيشــرفت نخواهد کرد ،اما سوال اين اســت که مگر در دوران گذشته
نتوانســتيم اين پيشــرفت را تجربه کنيم که امروز به خارجي ها وابسته
شده ايم؟
وي درباره موضوع محرمانه بــودن قراردادها نيز تصريح کرد :به طور
کلي فرهنگ محرمانه بودن اينگونه موارد بارها نشــان داده که ميتواند
چه تبعات منفياي براي اقتصاد کشورمان داشته باشد .زيرا خود مسئوالن
شرکت نفت دليل بازنگري در موضوع بيع متقابل نفت را ناکارآمد بودن آن
اعالم کردند و امروز پيشنهاد جديدي ارایه شده است درحالي که فراموش
نکردهايم آن دوره هم ســخن از محرمانه بودن شــرايط قراردادهاي بيع
متقابل مطرح شد و اگر با کارشناسان مشورت ميشد شايد تجربه امروز را
نداشتيم .پس امروز هم بايد دست از اين عقايد برداريم چون موضوع منافع
ملي در ميان است.

دکتر مسعود درخشان ،عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در
اين زمينه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري  94/10/14شبکه دوي سيما،
اين قراردادها را عاملي براي تسلط شــرکت هاي خارجي در صنعت نفت
کشورمان اعالم کرد.
به عقيده اين کارشناس برجسته اقتصاد انرژي ،مهم ترين اشکالي که
اين قراردادها دارند توجه نکردن به جايگاه نفت در نظام اقتصادي و اقتصاد
سياسي کشورمان است .درحالي که نقش اين قراردادها در تحوالت آينده
شرکت نفت را پس از اجرايي شدن آن نبايد ناديده گرفت و ممکن است با
توجه به تجربيات گذشته دوباره شاهد مشکالتي در صنعت حياتي نفت در
اقتصاد ايران باشيم.
درخشان اين قراردادها را بازگشــت به گذشته دانست و افزود :اجرايي

درخشــان در ادامه با اشــاره به اعتراف آقای حســینی به شکســت
قراردادهای بیــع متقابل در دهــه  70گفت :طراحان بیــع متقابل همین
متولیان فعلی وزارت نفت بودند که آن زمان نیز همه اطالعات را محرمانه
نگه داشــتند و بعد از  20ســال میگویند قراردادها شکست خورده است.
وی افزود :اســنادی از خود وزارت نفت منتشــر شــده که نشان میدهد
شرکتهای خارجی در تنظیم قراردادهای جدید حضور فعال داشتهاند .اما
برای ایرانی ها محرمانه تلقی شد.

بازگشت به دوران پيش از ملي شدن صنعت نفت

شرکتهای خارجی در طراحی قراردادها حضور فعال داشتهاند

بخشی از حاکمیت کارفرما به اشتراک گذارده شده است .

به گزارش مهر ،مســعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و عضو کمیسیون
انرژی مجلس نیز در ادامه این گفتوگو اظهار داشــت :فقط مصوبه هیات
دولت درباره چارچوب قراردادهــا به مجلس ارائه شــده و متن قرارداد در
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اختیار مجلس قرار نگرفته است.
وی افزود :متن قرارداد در جذب ســرمایهها فقط  10درصد نقش دارد و
 90درصد باقیمانده تشویقها و بستههای سیاستی دولت برای سرمایهگذار
است.
میرکاظمی گفت 400 :هزار میلیارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد
نقدینگی داشتهایم که باید پرسید چه میزان از این مبلغ در افزایش ظرفیت
تولید نفت کشور سرمایهگذاری شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد :در چارچوبی که دولت برای
قراردادهای نفتی مشــخص کرده است ،کمیته مشــترکی وجود دارد که
اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم
شده است .وی اظهار داشت :این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد
نفتی میگیرد و دولت بــرای بهرهبرداری از مخازن نفتی باید از شــرکت
سرمایهگذار اجازه بگیرد که این زیر سوال بردن حاکمیت است.
میرکاظمی گفت :شــرکت نفت نباید با نظر صاحبنظران مقابله کند و
باید متن قراردادهای نفتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد.
در این میان  ،نقش مجلس شورای اسالمی بسیار پرسش برانگیز است.
دولت یازدهم با اعالم محرمانه بــودن قراردادهای نفتــی  ،اجرای آن را
نیازمند تصویب مجلس شورای اســامی ندانسته است ؛ این یعنی این که
مجلس شورای اســامی « محرم » نیســت و حق ندارد در « معقوالت »
دخالت کند .
قراردادهای جدید نفتی  100درصد به نفع خارجیهاست
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معاون وزیر سابق نفت با اشــاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی 100
درصد به نفع خارجیهاســت گفت :در این قراردادها اگر ما به دلیلی قصد
تولید نداشته باشیم ،باید تا  25سال سهم خارجیها را بدهیم.

اصغر ابراهیمی اصل ،معاون وزیر سابق نفت
در گفتوگو با نســیم در خصوص قراردادهای
جدید نفتی اظهار داشــت :متاسفانه آقای زنگنه
که در عرصه دیپلماســی نفتی با شکست روبرو
شــده و نتوانســته کاری برای افزایش قیمت
نفت انجام دهد ،بنابرایــن قراردادهای  IPCرا
که همان قراردادهای امتیاز مشــارکت در تولید
است ،با خلع اختیارات از شرکت ملی نفت ایران
دنبال میکند.
وی در تشــریح جزئیات این قراردادها گفت:
در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع
میشود و به شــرکتهای بزرگی که به همراه
شــرکت مورد تایید وزارت نفت به ایران میآید
واگذار میشود .در این قراردادها این شرکتها
هفت سال برای اکتشاف و حفاری در میادین ایران سرمایهگذاری میکنند
و  25ســال هم از تولیدات آن بهرهبرداری میکنند ،بنابراین جمعا  32سال
در صنعت نفت ایران حضور خواهند داشت.
معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد :قالب این قراردادها  100درصد
به نفع شرکتهای خارجی است و اختیارات شــرکت ملی نفت ایران هم،
مصادره میشود .کل کار این قراردادها زیر نظر کمیتهای متشکل از  3نفر
از شرکتهای خارجی مانند شل ،بیپی ،استات اویل و  3نفر از نمایندگان
 NIOCقرار میگیرد.
ابراهیمی اصل تصریح کرد :ایــن  6نفر همه کارهــا را از قبیل برنامه،
بودجه ،نحوه توســعه و تولید ،فروش ،قیمت و تقسیم سود انجام میدهند.
اگر این شش نفر به توافق نرســیدند مدیرعامل شرکت نفت با مدیرعامل
شرکت خارجی در خصوص این موارد تفاهم میکنند ،اگر باز هم به تفاهم
نرسیدند کار به حکمیت میکشد.
وی افزود :در حکمیت یک نماینده از طرف ایران ،یک نماینده از طرف
شــرکت خارجی و یک داور بینالمللی که یا آمریکایی یا انگلیســی است،
حضور دارند بنابراین ،ایران همیشه در این بازی دو بر یک ،بازنده میشود.
معاون وزیر ســابق نفت با انتقــاد از این قراردادها عنــوان کرد :در این
قراردادها گفته شــده که اگر ایران به دلیلی قصد تولید نداشــت ،تحریمی
اتفاق افتاد ،اجازه تولید به ما ندادند و یا نگذاشــتند که نفــت و گاز خود را
بفروشیم ،شــرکت خارجی محق به دریافت سهم خود از هر بشکه تولیدی
و یا هر متر مکعب گاز اســت و ایران باید از سایر منابع خود پول طرفهای
خارجی را تا آخر پروژه که همان  25سال است پرداخت کند.
معاون وزیر سابق افزود :متاسفانه در این قراردادها شرکتهای خارجی
به کشــور ما میآیند و میدانهای ما را کامال در اختیــار میگیرند .در این
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حالت کشور به  30تا  40قطعه تقسیم میشــود و ما این  30تا  40قطعه را به شــرکتهای خارجی که کارهای اکتشــافی در زمینه پروداکشن شیر انجام
میدهند ،واگذار میکنیم .آنها هم کار اکتشــافی خود را انجام میدهند ،و نفت و گاز تولید کرده و هزینهها را از آن کســر میکننــد و باقی آن را به ایران
میدهند ،سپس میگویند شما باید سهم ما را از این تولید بدهید.
وی گفت :تکنولوژی امروز ،از نظر هوایــی با ماهوارهها و هواپیمای بدون سرنشــین مخازن نفت و گاز را تا عمق  9کیلومتری ســطح زمین به راحتی
شناسایی میکنند ،بنابراین مشکلی برای تولید نفت و گاز به وجود نخواهد آمد و شرکتهای خارجی حتما به سود مورد نظر خود میرسند.
معاون وزیر سابق نفت با اشاره به وضعیت میادین مشترک کشور گفت :در حال حاضر شــاهد این هستیم که در میادین مشترکی که با کشورهای قطر،
عربستان ،عراق و کویت داریم نفت مهاجرت میکند ،همین مساله باعث میشود که ما ناچار شویم از غربیها کمک بگیریم و آنها هم با زدن پاتک به ما ،در
حو زههای سرزمین اصلی در بخشهای تولید و اکتشاف و حفاری با ما مشارکت میکنند.
وی گفت  :ما در قراردادهای جدید قربانی یک جنگ نرم خواهیم شد .در قالب قراردادی که به ظاهر ساده است و آقای زنگنه و مسئوالن وزارت نفت دو
سال است که همه را واکسن میزنند که حساسیت کسی تحریک نشــود .در حال حاضر جامعه فکر میکند که قرار است قراردادی امضا شود و این قرارداد
پول ،اشتغال ،ثروت و تولید را به کشور بیاورد.
ابراهیمی اصل تصریح کرد :رسانهها ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان ،شورای امنیت ملی و نخبگان جامعه باید روی این قرارداد کار کنند و این
قرارداد را که نسبت به منافع ملی بسیار ضعیف عمل کرده و به طور قوی و هوشمندانهای برای مصادره نفت و گاز ما طی  25تا  35سال آینده تدوین شده است،
اصالح کنند.

سفر مدیران بی پی به ایران برای ازسرگیری همکاریهای نفتی
سخنگوی شرکت بی پی تایید کرد که مدیران این شرکت در ماه گذشته برای مذاکره در خصوص بازگشت این شرکت انگلیسی به بخش
انرژی ایران به تهران سفر کرده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تایمز ،سخنگوی شرکت بی پی تایید کرد که مدیران این شرکت در ماه گذشته برای مذاکره
در خصوص بازگشت این شرکت انگلیسی به بخش انرژی ایران به تهران سفر کرده اند.
تایمز به نقل از سخنگوی شرکت نوشت( « :مســئوالن) بی پی با مقامات صنعت نفت (ایران) مالقات داشته اند ...جزئیات این بحث ها
محرمانه است .به ما گفته شده که به محض اینکه تحریم ها اجازه دهد ،ما مایل به بررسی مجدد فرصت های موجود در ایران خواهیم بود .ما
کامال به رژیم فعلی تحریم ها پایبندیم».
گفته می شــود که مســئوالن بی پی در مورد کار بر روی چندین پروژه احتمالی بعد از لغو تحریم ها گفت و گو کرده اند .با توجه به توافق
تاریخی [ برجام  /برنامه جامع اقدام مشترک برای به بند کشیدن و اسارت ملت ومردم ایران ] منعقده بین تهران و قدرت های جهانی در اوایل
سال جاری ،موانع اقتصادی و تجاری ممکن است تا سال  2016از میان برداشته شود.
در همین حال ،هیاتی از اتاق بازرگانی انگلیس متشــکل از نمایندگان  14شــرکت چندی پیش برای انجام مذاکرات تجاری وارد تهران
شدند ،اما نماینده ای از بی پی در این هیات حضور نداشته است.
در ماه اوت نیز یک هیات تجاری به سرپرستی وزیر خارجه انگلیس به تهران سفر کرد و در مراسم بازگشایی سفارت انگلیس شرکت نمود.
بی پی در این هیات نیز نماینده ای نداشت .در مقابل ،بزرگترین رقیب انگلیسی بی پی ،یعنی شرکت شل نمایندگانی در هر دوی این هیاتها
داشته و اعالم کرده است که عالقمند اســت به محض لغو تحریم ها با تهران همکاری کند .بن وان بوردن ،مدیر اجرایی شرکت شل در ماه
ژوئن گفت« ،ایران یک کشور فوق العاده با منابع عالی است» و اینکه « همه » می خواهند در آنجا فعالیت کنند.
رکن الدین جوادی ،از مقامات وزارت نفت ایران دیروز گفت ،تهران « از تمامی شــرکت های نفتی از جمله شــرکت های آمریکایی که
الزامات جمهوری اسالمی برای ســرمایه گذاری را رعایت کنند اســتقبال می کند » .جوادی اضافه کرد که ایران در حال برنامه ریزی یک
کنفرانس مهم در زمینه فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران است که در آینده نزدیک در تهران برگزار خواهد شد .کنفرانس
شناسه خبر  877248 :سرویس اقتصادی
دیگری نیز قرار است اوایل سال  2016در لندن برگزار شود.
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قرارداد کرسنت و قراردادهای تازهی نفتی

10

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی پیرامون
بررسی و تبیین «ابعاد اجتماعی و اقتصادی پرونده کرسنت و قراردادهای جدید
نفتی» که در محل خبرگزاری فارس برگزار شد ،اظهار داشت :سالهاست کشور
در آتش اشتباهات گذشته میسوزد؛ مشکالت اقتصادی در کشور یک مساله
جدی و اساسی اســت و توجه به رفع آنها اولویتی اســت که باید با فوریت در
دولت و مجلس پیگیری شود.
وی ادامه داد :امروز اتفاقاتی رخ میدهد که آینده بسیار تاریکی را فراروی
کشور قرار میدهد ،لذا روشــنگریها را برای پیشگیری از اشتباهات آینده در
مورد قراردادهای نفتی انجام میدهیم.
* مردم پولی ندارند تا خرج اشتباهات آقای زنگنه کنند
زاکانی افزود :اگر امروز اقتصاد مشــکل اول کشور است و مردم در تنگنای
معیشتی بسر میبرند ،باید گفت امروز دیگر پولی نداریم تا در کرسنتهای 2
و3و 4هزینه کنیم و این ها اشتباهاتی اســت که آقای زنگنه و دوستانشان در
حوزه نفت و گاز انجام دادند .
نماینده تهران با بیان اینکه تجربه ســالهای  76تا  84ریاست زنگنه پیش
روی ما است ،گفت :همینها تالش کردند نسل سوم قراردادهای بی ع متقابل
را پایهگذاری کنند و با توجه به مشــورت انگلیســیها این قراردادها را تنظیم
کنند ،اما امروز همین افراد مدعی شــدند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم
بیعمتقابل اضافه کننــد و آن را نقد میکنند تا به گفته آنها کشــورهای جدید
مایل به سرمایهگذاری شوند.
وی گفت :شرایطی را که این افراد پرده برداری کردند و به مجلس و دولت
منعکس کردند قراردادی  13برگی اســت که هیات دولت در تاریخ 94/7/8
تصویب کرد و در آبــان ماه ،آن را ابالغ کرد و در ادامــه برای هیات تطبیق به
مجلس آمد  ...این موضوع در شــرایطی بود که اصل قرارداد ذکر شده  60الی
 70صفحهای و به زبان انگلیسی بود که مشتمل بر موارد متعددی حقوقی بود
که متولیان آن را رونمایی نکردند و به بهانه محرمانه بودن از بیانش ســر باز
زدند.
نماینده مردم تهران تصریــح کرد :قراردادی که بیش از  2ســال برای آن
تالش شده و با استعانت از انگلیسیها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای
خام را نیز نظیر الپوشانی کرسنت محرمانه میدانند و مثل همان کرسنت که
مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.
وی با بیان اینکه این شرایط کتمان کاری پیرامون پرونده کرسنت صورت

گرفت افزود :با وجود این شــرایط در داخل پلیس انگلیس ( )FSOبه تمامی
مدارک وزارت نفت دسترسی داشت و فردی به نام عباس یزدان پناه یزدی در
لندن نیز از جزئیات آن مطلع بود.
زاکانی با انتقاد از این وضعیت در داخل کشور در خصوص اطالع از جزئیات
پرونده کرسنت افزود :اگر نمایندگان و مردم نامحرماند چرا دیگران در خارج و
افرادی از قبیل مهدی هاشمی محرم میشوند و قراردادهای نفتی را میتوان
در دست آنها پیدا کرد.
* باشگاه نفت انحصار جدی در حوزه نفت و گاز
زاکانی خاطرنشان کرد :اشکاالت و انحصارات جدی که در حوزه نفت و گاز
وجود دارد .عوامل دخیل در پرونده کرسنت ،مرکزی تحت عنوان باشگاه نفت
و نیروی ایرانیان را جهت انحصار جدی تشکیل دادند که نتیجه این شرایط با
تغییر دولت نیز در انحصار افرادی خاص قرار میگیرد که دوره پیدایش آنها در
دوران قبلی وزارت آقای زنگنه میباشد.
وی ادامه داد  :افراد خاص که رویش آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده
است و توانستهاند از رانت سالهای  76تا  84از نفت و گاز و پتروشیمی کشور
استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند.
نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت نابســامان اقتصادی مردم گفت :جیب
مردم خالی است و صورت خود را سرخ نگه میدارند ،در حالی که افرادی مانند
آقای زنگنه در وزارت قبلی زمینه ثروتهای چند میلیاردی را برای خود فراهم
میکردند.
زاکانی گفت  :این افراد در ادامه نیز شــرایطی را در باشــگاه نفت و نیروی
ایرانیان فراهم میکنند که تا دهها ســال آینده نیز وضعیــت اقتصادی خود و
خانوادههایشان را تأمین کند.
زاکانی با انتقاد عملکرد باشــگاه نفت ذکر شــده گفت :این باشــگاه منشأ
فســادی ایجاد خواهد کرد که موجب بروز دهها کرســنت خواهد شد و برای
خروج اقتصاد از وابستگی به نفت شرایط را به سمت خام فروشی و بهرهبرداری
سوء استفاده کنندگان منطقهای خواهد برد.
* سال  84از تمام حقوق نفتی خود گذشتیم
نماینده مردم تهران گفت :امروز دزدان باچراغ ســرمایههای کشور را برباد
میدهند و در پرونده کرســنت نیــز خالف صریح مصوبات از مســیر قانونی
منحرف شــدند و طریق غیرقانونی را انتخاب کردند .بنابراین سرمایهگذاری
ما به سمت و سویی رفت که کرسنت نتوانست تعهدات خود را انجام دهد و ما
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میتوانســتیم این قرارداد را لغو کنیم .اما در مرحله اول افرادی از قبیل مهدی
هاشمی و عباس یزدان پناه و علی ترقی جاه شرایط را به سمت و سویی بردند
که تمامی حقوق خود را در سال  84به طرفهای مقابل واگذار کردیم و از حق
خود گذشتیم.
زاکانی گفت :خیانتی که در این خصوص صورت گرفت که باید در اول وقت
رسیدگی میشد با کتمان کاری دســتگاههای نظارتی تا نیمه دوم دهه  80به
بیخبری و پنهان کاری گذشت.
* دســتگاههای نظارتی به محرمانه بودن قراردادهای نفتی
عکسالعمل نشان دهند
نماینده تهران با اشــاره به اینکه باید شــرایط به ســمتی حرکت کند که
دستگاههای نظارتی بتوانند نسبت به محرمانه بودن قراردادهای جدید و حتی
قرارداد کرسنت عکسالعمل نشان دهند ،خاطرنشان کرد :الحاقیه ششم زمانی
که منعقد شد ،توسط مسئوالن وزارت نفت ،محرمانه اعالم شد ،به همین دلیل
آقای حمید جعفر ،مدیرعامل شرکت کرســنت توانست از طریق مفادی که در
قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت ،به دادگاه الهه علیه ایران شکایت کند ...
زاکانی با عنوان کردن این مساله که مسئوالن جزئیات کرسنت را به سمع
و نظر مردم برســانند ،گفت :وزارت نفت نباید در رابطه با این موضوع کوتاهی
کند و باید جلوی این فســاد را بگیرد و در جهت لغو قرارداد کرسنت و گرفتن
خسارت از حمید جعفر اقدامات قانونی را انجام دهد ،که متاسفانه وزارت نفت در
این موضوع پنهانکاری میکند.
* پول حرام را برای ماندگاری در قدرت استفاده نکنید
وی ادامه داد :بنده از تمام رسانهها میخواهم که به هیچ وجه در مقابل این
موضوع کوتاه نیایند ،زیرا بیش از دو سال است که این قراردادها بسته میشود
و بیش از  100جلسه است که ســمینار برگزار میشــود و تمام سمینارها لغو
قراردادهای قبلی بوده اســت و در رابطه با قرارداد جدید هیچ اقدامی صورت
نگرفته اســت و نکتهای که در برجام بود و بسیار سخت و دردناک بود ،کتمان
کردن حقایق موجود در سند برجام بود که حتی نمیخواستند مجلس هم از آن
مطلع شود و بعد از بررسیهای ما معلوم شــد که مشکالت عمدهای را برجام
دارد.
نماینده تهران در خصوص جریمه واقعی پرونده کرسنت گفت :ما در قرارداد
بوتاش که از تبعات پرونده کرسنت میباشــد ،مبلغی معادل  6.5میلیارد دالر
ضرر کردیم و باید توجه داشته باشیم که مبلغ مذکور بخشی از ضررهای ناشی
از پرونده کرسنت است.
* خســارت بیش از  50میلیارد دالری پیامد کرسنت برای
کشور
نماینده مردم تهران در خصوص میزان خســارت کلی وارد شــده در این
پرونده ،ادامه داد :ضررهای ما از پیامد این پرونده حدود  50میلیارد دالر اســت
که طبیعتا اکنون بیشتر نیز شده است.
وی ادامه داد :ما در خصوص ادعای حمید جعفــر به عنوان فرد اصلی موثر
در این پرونده باید بگوییم که او عامل اصلی این خسارت بوده و ادعاهایش نیز
باطل است ،زیرا موجب رواج فساد در داخل کشور شده است.
*  33ســال شــراکت با عامــان خارجی کرســنت در
قراردادهای جدید نفتی
نماینده مردم تهران پیرامون ســاختار جدید قراردادهای نفتی در کشــور
افزود :این قراردادها وضعیت بسیار بدی را به همراه خواهند داشت ،زیرا در امر
اکتشاف ،توســعه  ،تولید و بهرهبرداری به مدت  25الی  33سال افراد دخیل در
پرونده کرسنت را به عنوان شریک قرار میدهد.

زاکانی افزود :برخی در داخل با اشاره به قرارداد جدید نفتی ،دلیل انعقاد آنرا ضعف
تکنولوژیومنابعمالیداخلیبیانمیکندکهاینحرفکامالنادرستاست.
* زنگنه یکسال پس از وزارتش عهدهدار باشگاه نفت بود
زاکانی در خصــوص قراردادهای نفتــی و اینکه شــرکتهای خارجی با
شرکتهای داخلی معتبر باید هماهنگی داشــته باشند ،گفت :در قراردادهای
جدید نفتی ما شــاهد حضور آقای زنگنه و تیم وابســته به ایشان در مجموعه
باشگاه نفت هستیم ،به گونهای که برخالف قوانین آقای زنگنه یکسال پس از
صدارت خود نیز مسئولیت این باشگاه را برعهده داشته است.
وی گفت :قراردادهای جدید آسیبهای بسیار جدیتری را به کشور وارد خواهد
کردوزمینهحضوررانتخوارانمتصلبهشبکههایمختلفرافراهممیکند.
زاکانی با انتقــاد از حضور افراد موثر در پرونده کرســنت ،افزود :هماکنون
نیز برای عقد قراردادهای نفتی جدید از همین افراد و شــرکتهای خصوصی
وابسته به آنها استفاده میشود.
* البی سنگین وزارت نفت در مجلس
زاکانی در بخش دیگــری از صحبتهای خود در خصــوص طرح برخی
نمایندگان مبنی بر ممنوعیت فروش گازهای ترش گفت :این مساله در قالب
طرحی مطرح شد ،اما گوش شــنوایی برای پیگیری این مسیر وجود نداشت
و نهایتا به جایی نرســید؛ لذا دلیل آن نیز البی ســنگین وزارت نفت در داخل
مجلس میباشد.
نماینده مردم تهران در خصوص وجود دو پیشــنهاد دیگر همزمان با انعقاد
پرونده کرسنت اظهار داشت :دلیل عدم پیگیری دو پیشنهاد مذکور به دلیل این
است که شاید آنها نمیتوانستند منشاء فساد در حد پرونده کرسنت باشند ،البته
مسئوالن این امر دلیل کنار گذاشتن دو پیشنهاد دیگر را حل مشکالت کشور
عنوان کردند که البته حرف نادرست و غیر قابل استداللی است.
وی در خصوص روند شــکلگیری ابعاد پرونده کرسنت گفت :متولیان امر
قصد داشــتند الیههای گازی ما را با همراهی امارات به عسلویه منتقل کنند،
اما آنرا به ســیری و مبارک منتقل کرده و در نتیجه ما بــه ازای این انتقال با
مشکالت جدی مواجه شدیم .
زاکانی در خصوص اظهارات شــورای عالی امنیت ملــی پیرامون پرونده
کرسنت ،افزود :شورای امنیت ملی گفته از این قرارداد فساد دفاع نکنید ،اما در
خصوص صحبت نکردن پیرامون آن اظهاری نداشتهاند...
زاکانی در بخش دیگری از ســخنان خود ،افزود :با توجه به اینکه در زمان
رای اعتماد آقای زنگنه قرار بود بعد از دو هفته به این پرونده رسیدگی شود ،اما
تا به حال هیچ گونه پیگیری جدی نسبت به آن صورت نگرفته است.
* قوه قضاییه به جرایم غیر نفتی مهدی هاشمی نیز ورود کند
نماینده مردم تهران در خصوص نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت،
اظهار داشت :مهدی هاشمی جرائم متعددی دارد که در حال حاضر بخشی از
جرائم وی تحت فشار فراوان در قوه قضائیه ،مورد رسیدگی قرار گرفته است و
به نظر بنده این رسیدگی باید نسبت به سایر جرائم وی نیز ادامه پیدا کند.
زاکانی گفــت :از میان افراد موثر در شــکلگیری پرونده نفتی کرســنت
هماکنون کســانی وجود دارند که در مسند قدرت هســتند و دستانشان برای
انعقاد قراردادهای دیگر نیز باز است.
زاکانی خاطرنشان کرد :دســتگاه قضا باید در این خصوص وارد شود و نه
تنها مهدی هاشمی ،بلکه همه کسانی که در وزارت نفت متصدی هستند باید
پاسخگو باشند چرا که چنین مســائلی باعث کاهش قیمت نفت شده است و
اکنون هم اینها برای انتخابات مجلس داوطلب شده اند.
کد خبر 94/10/20 5455837 :
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خــواندنی  10ســـال پیــش
شماره  30اسفند 1384ـ رویه  39به جلو

كمي مشابه قرارداد دارسي!

12

درست در زماني كه فدراسيون روســيه صادرات گاز خود به اوكراين (و
سپس چند كشور ديگر) را قطع كرد تا در قيمتها تجديد نظر شود ،گروهي
از آدمهايي كه براي ما ناشناختهاند ،قراردادي با يك شركت اماراتي براي
فروش گاز به مدت  25سال بستند كه به قرارداد دارسي بيشباهت نيست.
در مورد آن شركت اماراتي كه در چشــ م به هم زدني تشكيل شد و سهام
عمده آن را شاهزادگان ســعودي و اميرزادههاي اماراتي خريدند ،حرف و
حديثهاي فراواني شنيدهايم و خواندهايم كه شــرح آن مثنوي هفتادمن
كاغذ ميشــود .اما موضوع تكان دهندهي مفاد قــرار داد ،مدت آن  ،بهاي
تعيين شده براي گاز ايران اســت .بدين معني كه در زمانهاي كه قيمت هر
هزار مترمكعب گاز  220دالر اســت ،طرف ايران تعهد كرده است كه گاز
ايران در  7سال اول اجرايي اين قرارداد  25ساله ،فقط  18دالري محاسبه
شــود و بعد از آن هم قيمت به  40دالر افزايش يابد (حال اگر در آن زمان
قيمت گاز به  400دالر رسيد ،مهم نيست!) ميدانيم كه اماراتيها به دليل
كوتاهيها و برخي مســايل بودار ديگر ،سالها اســت كه از ميدان گازي
مشــترك پارس ،بهرهبرداري ميكنند و مبالغ ناچيــز ميلياردي! به جيب
ميزنند .ظاهرا چون اين مبالغ ناچيز اســت ،افرادي از سر خيرخواهي! اين
قرارداد را كه به قرارداد «كرسنت» معروف شده ،بستهاند تا براي اماراتيها
جبران مافات را بكنند(.البته فرض ديگر آن اســت كه هدف اين بوده كه
عاقدين قرارداد در عمل ثابت كنند قراردادهايي مشــابه به قرارداد دارسي
چقدر خفتآور بوده است!)
در هر حال ما ترجيح ميدهيم ايرادهاي بنيادين ايــن قرارداد را از زبان
يك مقام رسمي ايران براي شما نقل كنيم و داوري را به خودتان واگذاريم.
ايســنا ـ رييس كل ديوان محاســبات كشــور جزئيات كامل تخلفات
صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امــارات ،معروف به قرارداد
«كرســنت» را كه موجب ضرر  21ميليارد دالري كشــور ظرف  25سال
ميشود ،تشريح كرد.
وی در يك نشســت مطبوعاتي با اعالم اين خبر افزود :قرارداد صادرات
گاز ايران به امارات با سرمايهگذاري  600ميليون دالري منعقد شده است.
رحيميافزود :قيمت گاز در 7ســال اول با نرخ نفت  18دالر[ در بشگه ]
محاسبه و بعد از اين مدت به نرخ  40دالر تعيين شد.
وي ادامه داد :امارات مجموعا از اين قرارداد  8ميليارد دالر ســود ميبرد
كه  4ميليارد دالر آن نصيب شــركت دالل و بينام و نشــان «كرسنت»
ميشود.
رحيمي خاطر نشان كرد :اصوال قراردادهاي گاز بين مسووالن دو دولت
امضا ميشود اما در اين قرارداد يك شــركت دالل وارد بازي شده و طرف
حساب است.

مدت اجراي اين قرارداد  25ساله اســت كه از آغاز سال  2005بايد آغاز
ميشد كه به دليل شك و ترديدهاي موجود در جزييات آن با تاخير مواجه
شده است.
رحيمي اضافه كرد :سال گذشته رييسجمهوري وقت در شوراي امنيت
براي بررسي اين قرارداد تشكيل جلسه داد ؛ اما مسئوالن نفتي اجازه ندادند
اين قرارداد منتفي گردد.
از آغاز ســال  2005تا  2006بايد روزانه  195ميليون فوت مكعب گاز به
امارات صادر ميشد و در سالهاي بعدي اين رقم به صورت تناوبي به 550
ميليون فوت مكعب ميرسيد.
رحيمي يكي از تخلفات موجود در اين قرارداد را ثابت نگه داشتن قيمت
فروش گاز با نرخ  18دالر در  7سال اول اعالم كرد كه بايد شناور بود.
ي تصريح كرد :شركت «كرسنت» هيچ گونه ســابقه فعاليتي در اين
و
زمينه نداشــته وپس از عقد قــرارداد نيز تمام مراحل انجام را به شــركت
«داناگاز» كه توسط چند ايراني و عرب تبار تاسيس شده واگذار كرده است.
رحيمي افزود :مجموع سرمايه شركت «كرسنت» هم اكنون  10ميليون
دالر است كه با اين وجود در اين قرارداد بســيار مهم شركت كرده و ابهام
قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد ...
رحيمي ياد آور شد :در دوره  7ساله اول سود ايران از اين قرارداد از 3400
ميليون دالر تجاز نميكند.
و از سال هشــتم به بعد كه قيمت گاز افزايش مييابد اين سود به  22تا
 5/4ميليارد دالر ميرسد.
رييس ديوان محاسبات ،ارزان بودن قيمت صادرات گاز در اين قرارداد و
امضا با شركت واسطه را دو استثناي بزرگ و ابهام برانگيز درسطح قرارداد
فوق عنوان كرد.
رحيمي تصريح كرد :در مجموع ايران از اين قرارداد طي  25ســال 21
ميليارد دالر كمتر درآمد خواهد داشــت و اين قرارداد به هيچ عنوان توجيه
اقتصادي ندارد.
 ...وي با بيان اين كه در اين قرارداد آمده است كه لغو قرارداد تنها با راي
مجلس ممكن است ،اظهار داشــت :از مجلس شوراي اسالمي درخواست
ميكنم يا مفاد ابهام برانگيز اين قرارداد را اصالح كند و يا به طور كلي اين
قرارداد را ابطال نمايد.
رحيمي تاكيد كرد :ما عليه امضا كننــدگان اين قرارداد و وزارت نفت داد
خواست تهيه ميكنيم.
رييس ديوان محاســبات تاكيد كرد :شــركت ملي نفت در دو سال اول
ت [غارت و چپــاول ]های فــراوان كار را براي شــركت
قرارداد با رانــ 
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از کرسنت تا کرسنتها
عضوو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه شــیوه دولت در قراردادهای بینالمللی اختفا تا آخرین لحظه است ،گفت :کرسنت حربهای برای کشاندن
ایران به دادگاههای بینالمللی با هدف تسویهحساب و باال کشیدن پولهای بلوکه ایران در حسابهای خارجی بود.
به گزارش فارس ،مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری درباره قراردادهای جدید نفتی و پیگیری پرونده کرسنت اظهار داشت:
این دسته از پروندهها را به صورت دام در مسیر شرکتهای بزرگ دولتی قرار میدهند و با توجه به اینکه میدانند کشور چنین مواردی را اجرا نمیکند آن را
تبدیل به شکایت کرده و به سراغ پولهای بلوکه شده بهخصوص پولهایی که بعد از جریان تسخیر سفارت آمریکا بلوکه شد میروند.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل دو پرونده درباره قرارداد کرسنت گفت :یکی از این پروندهها پرونده دعوای بینالمللی در این خصوص است که متاسفانه
در آن محکوم شدهایم و پروندهای دیگر در داخل برای منعقدکنندگان دیگر تشکیل شــده که حکم آن صادر شد و به دیوان عالی کشور رفته و درخواست
اعمال ماده  18شده و روند آن ادامه دارد.
وی با بیان اینکه درخواست غرامت کرسنت سالی یک میلیارد دالر است ،گفت :ما منتظر بودیم وزیر نفت در این باره اقدام کند که متاسفانه ایشان هم
اقدامات درخوری انجام نداده است و کسانی که خیلی از ایشان حمایت میکردند و مواردی را مطرح میکردند االن باید پاسخگو باشند.
عضو هیات رییســه مجلس اضافه کرد :در دادگاه بینالمللی الهه اسنادی ارائه دادیم که در این قرارداد فســاد وجود دارد چراکه در داوری بینالمللی
نمیشود قراردادی را نقض کرد مگر اینکه اثبات شود دارای فساد بوده است.
وی گفت :در مجلس مخالف انتصاب آقای زنگنه بودیم و دلیل اصلی آن هم این بود که با انتصاب مجدد وی بر وزارت نفت فساد این پرونده زیر سؤال
میرود و این سندی میشود برای داوری بینالمللی که متولی وقت همان قرارداد به وزارت میرسد که به نوعی نقض اسناد فساد است.
بذرپاش ادامه داد :در زمان مخالفت مجلس با وزارت مجدد زنگنه ،دادگاه الهه به همین انتخاب اســتناد کرده و شکایت را رد کرد که در مرحله بررسی
مجدد است .با این حال از وزارت نفت خواسته شده که اسناد فساد را بفرستند ولی از انجام این کار خودداری می کنند.
وی تصریح کرد :این عدم همکاری با دادگاه بینالمللی به منزله یک زیان زیاد بر ایران اســت که حدودا سالی یک میلیارد دالر طی ده سال از  2005تا
 2015را شامل خواهد شد.
بذرپاش گفت :باید به پرونده کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کردند رسیدگی کرد تا آنها به مجازات خود برسند.
وی اضافه کرد :البته با توجه به رویکردهای سیاسی دولت برای شلوغ کردن روی پروندههای خاص با هدف فروکش کردن پرونده کرسنت در مجلس
شورای اسالمی مسجل شده که هر وقت کرسنت مطرح میشود هزار و یک مجموعه در زمین و هوا فعال میشوند تا در مورد کرسنت صحبت نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشــاره به الگوی جدی قراردادهای نفتی که با عنوان  IPCرونمایی شــده است ،گفت :این قراردادها توسط
کسانی رونمایی شده که تمام هنرشان قرارداد کرسنت بوده است.
وی در پاسخ به ســوالی درباره دلیل پررنگ شدن نقش یک باشگاه شبه دولتی -شــبه خصوصی درباره رونمایی از قراردادهای نفتی گفت :این مساله
برای ما هم در مجلس محل سؤال است چنانکه گاهی یک بخش خصوصی در مناقصه انتخاب میشــود که برای طرف ایرانی مشتری یا شرکت برای
سرمایهگذاری پیدا کند اما یک باشگاه که اعضای آن در رده یک دولت حضور دارند و این باشگاه تبدیل به کانال ورود شرکتهای غربی در  25سال آینده
به صنعت نفت ایران شود از روز اول محل ابهام و اشکال است.
وی افزود :اینکه همان تیم  IPCرا تدوین کند و باشگاهی با نام باشگاه اندیشــهورزان نفت و نیروی ایرانیان راهاندازی شود و مسئولیت تسهیلگری
قراردادها را بر عهده بگیرد و مسئوالن ارشد دولتی از وزیر و معاون رئیسجمهور عضو این باشگاه خصوصی باشند به شدت شائبهبرانگیز خواهد بود.
وی با اشاره به محرمانه نگه داشتن و اختفای قراردادهای جدید نفتی موسوم به  IPCگفت :وقتی با یک شرکت بینالمللی قرارداد میبندید دادگاههای
ایران نمیتوانند آن را نقض کنند و باید به داوریهای بینالمللی مراجعه کنیم که تجربه کرسنت نشان میدهد ممکن است شانس زیادی نداشته باشیم.
بذرپاش خاطرنشان کرد :تا جایی که ما متوجه شدیم شیوه دولت درباره قراردادهای بینالمللی اختفای آنها تا آخرین لحظه است چنانکه برجام را هم تا
زمانی که نهایی شد مخفی نگه داشتند و بعد از آن به مجلس ارائه کردند و گفتند یا آن را تصویب کنید یا رد کنید ،در حالیکه اگر مجلس در جریان آن قرار
میگرفت میتوانست به انعقاد توافقی بهتر از آنچه انجام شد کمک کند.

«كرسنت» آسانتر كرده است.
بر اساس گزارش سايت قسط ،وي با بيان اين كه در تخلفات اين قرارداد
هيچ گونه ابهامي وجود ندارد ،افزود :تمام مستندات تخلفات صورت گرفته
در اين قرارداد موجود است.
رحيمي با اشاره به واگذاري  30درصد شركت دالل «داناگاز» در بورس
امارات گفت :تنها فردي كه از ايران يك ميليارد دالر ســهم اين شركت را

خريده بود ظرف مدت  5ماه  5ميليارد دالر سود كرد.
به گفته وي ،اين شــركت ظرف  2روز  6ميليارد دالر ســهام خود را در
بورس امارات فروخت.
رحيمي كشــف اين پرونده را يكــي از بزرگترين پروندههاي مفاســد
اقتصادي در كشــور عنوان كرد و گفت :وقتي تهديــد در اين پرونده موثر
نميشود .تطميع نيز جايي در آن ندارد.
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شورای نویسندگان
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سرانجام در يك فراگشت پرفراز و نشيب ،مجلس شانزدهم ،صنايع نفت
در سرتاسر كشور را ملي اعالم كرد.
روز سيام تير ماه  ،1329به درخواست علي منصور نخستوزير ،مجلس
شــوراي ملي موافقت كرد كه اليحهي قــرارداد الحاقــي نفت (گس ـ
گلشائيان) پيش از طرح در صحن علني مجلس ،در كميسيون ويژهاي مورد
بررسي و اظهار نظر قرار گيرد.
کار [علي] منصور در نحوهي بــردن اليحه به مجلس و موافقت با طرح
آن در يک کميســيون فرعي ،به معناي آن بود که نميخواهد شخصا دفاع
از اليحه را به عهده بگيرد و از اينرو ،موجب ناخشــنودي انگليسها شــد.
آمريکاييها نيز از منصور خوششان نميآمد.
از اينرو ،همــان روز اعضاي كميســيون نفت ،مركب از هــژده تن از
نمايندگان شعب ششگانه مجلس ،برگزيده شدند .اين كميسيون از سوي
مجلس شوراي ملي ،مامور شد تا اليحهي قرارداد الحاقي را بررسي كرده و
پس از مطالعات الزم ،نظرات خود را به آگاهي مجلس شوراي ملي برساند.
اعضاي كميسيون عبارت بودند از :
دكتر محمد مصــدق (رييس) ،جواد گنجهاي و ميرســيد علي بهبهاني
(نواب رييس) ،حسين مكي (مخبر) ،خسرو قشــقايي و دكتر حسن علوي
(منشــي) ،دكتر نصرتاهلل كاســمي ،ناصر ذوالفقاري ،ســيد ابوالحســن
حايريزاده ،اهلليار صالح ،دكتر سيدعلي شايگان ،جمال امامي ،علياصغر
ســرتيپزاده ،عبدالرحمن فرامرزي ،دكتر محمد علي هدايتي ،هدايتاهلل
پاليزي و ابوالقاسم فقيهزاده.
علي منصور که از آغاز نســبت به اليحه نظر مساعدي نداشت ،پس از
تشکيل کميسيون ويژهي نفت  ،يعني روز دوشــنبه  15امرداد ماه ،1329
استعفا کرد.

ردسراتسرکشور

شــاه بر پايهي ســنت پارلمانــي و كســب تمايل مجلــس ،فرمان
نخستوزيري را به نام حاجعلي رزمآرا رييس ستاد ارتش صادر كرد .رزمآرا
نيز فرداي آن روز (1 6مرداد )1330دولت خود را معرفي كرد.
كميسيون نفت در نخستين نشســت ،از دولت خواست تا پروندهي نفت
را در اختيار كميسيون قرار دهد؛ اما اين كار انجام نشد .سرانجام كميسيون
نامهاي به نخســتوزير نوشــت و اخطار كرد كه درمدت ده روز پروندهي
نفت را همراه با اظهارنظر روشــن دربارهي اليحه الحاقي به كميســيون
بفرستد .در مهلت داده شــده ،دولت پروندهي نفت را به كميسيون فرستاد؛
اما دربارهي اليحه الحاقي اظهارنظر نكرد.
در اين راســتا ،نماينــدگان جبههي ملي همــراه با دو تــن از اعضاي
كميسيون ،دولت را به دليل دست به دست كردن در اجراي قانون  29مهر
ماه  1326استيضاح كردند .در بند هـ اين قانون آمده بود :
دولت مكلف است ...به خصوص راجع به نفت جنوب ،به منظور استيفاي
حقوق ملي ،مذاكرات و اقدامات الزمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي
را از نتيجهي آن مطلع سازد.
هم زمان ،دكتر محمد مصدق در يك مصاحبهي مطبوعاتي گفت :
جبههي ملي ،قرارداد دارسي و قرارداد  1933و همچنين ،قرارداد الحاقي
را به رسميت نميتواند بشناسد و اين نوع اوراق بيارزش ،نخواهند توانست،
وسيلهي غصب حقوق مردم باشد.
استيضاح دولت ،چهار روز به درازا كشــيد و سپهبد رزمآرا ،ناگزير شد كه
دفاع از اليحهي قرارداد الحاقي را گردن بگيرد .بدين سان ،مبارزهي نفت
سختتر شد.
ســه روز پس از ســخنان غالمحســين فروهر در مجلــس عليه ملي
کردن صنايع نفت ،دانشجويان دانشــگاه تهران به پيشگامي دانشجويان
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برده کیست ؟ برده دار کیست ؟

«

دو شــماره پیش چکیده پژوهش همکارمان آقای محمد حیدری  ،با سرخط « افول آزادی و استقالل رســانهها » را چاپ کردیم  .مطلب کوتاه زیر  ،ابعاد
گسترده این افول و مغز شویی جهانی را به وسیلهی معدودی سرمایه ساالر  ،که رسانهها تحت سلطهای بیچون و چرای خود دارند  ،نشان میدهد :
ما بردگان غرب هستیم!
هانس ماگنوس ایزن برگر«  ( » Ensensbergerشاعر ،نویسنده و متفکر معاصر آلمانی) می نویسد :
هرچه زمان بیشــتر می گذرد روشنتر میشــود که اسباب حکومت فقط ســرمایه ،کارخانه و اســلحه نیست ،بلکه تســلط بر مغزهاست که مشخص
میسازدبرده کیست و بردهدار کیست ؟ .
امروز تعیین کننده و جهت دهنده به مباحثات اجتماعی دست اندرکاران رسانهها هستند که کارشان پرداختن به امور اقتصادی و سیاسی نخبگان است» .
پاول زهته» ( ) Paul Setheکه محافظه کاری پرو پا قرص و از ناشران پایهگذار روزنامه آلمانی » فرانکفورتر آلگماینه»  -ارگان سرمایهداری بزرگ آلمان
 در سال  1965نوشت  :فقط  200نفر ثروتمند هستند که از آزادی بیان برخوردارند و میتوانند نظرات خود را منتشر سازند .از آن  200نفر ثروتمندانی که آنروز ناشر روزنامه ها بودند ،امروز تنها  5یا  6نفر باقیمانده اند که مجموعهی بازار مطبوعات و رسانه ها را بین خود تقسیم کرده اند.
به نظر کولین  Colin Crouch ...جامعهشناس انگلیسی و استاد کرسی علوم سیاسی :
ما مدتهاســت که به مرحلهی پس از دموکراســی «  »Postdemokratieگام نهادهایم .باین معنی که نمای انتخابات و مجلسها هنوز بر جا و کاراست
ولی رسانهها ذهنیت رای دهندگان را بسوی دلخواه سوق میدهند و سیاســتمداران نیز روندهای سیاسی را در جهت خواستهای از پیش تعیین شده توسط
موسسات فعال در عرصهی جهانی هدایت میکنند ...
از اینرو آن مصرف کنندگان رسانهها که با نگاهی جویا و منتقد به رسانه مینگرند باید به رسانههای منتقد مراجعه کنند ،خوانندگان خبرها و تفسیرها باید
همواره این پرسش را در برابر خود داشته باشند که آنچه گفته میشود بسود کیســت؟ این توصیه فقط برای یافتن بزهکار در تحقیقات جنائی مفید نیست ؛
بلکه برای شناختن رسانهها نیز مفید است .آن گزارشهایی را که با جدیت از همبســتگی دفاع میکنند و خواستار انتقاد از قدرت هستند ،هوادار یاری رسانی
به افتادگان و در راه ماندگان هستند جدی تر بگیرند تا آنها که مُبلِغ مواضع سازمانهای امنیتی ،ژنرالها،کنسرنها ،مواضع نخبگان و از ما بهتران هستند.
« حقیقت» تنها به معنی ارایه دقیق واقعیتها نیست  ،این که در کنار که ایستادهای نیز بخشی از حقیقت است.

ناسيوناليست در حالي که صف پرشماري از دانشآموزان دبيرستان البرز و
چند دبيرستان همگام آن را همراهي ميکردند به سوي ميدان بهارستان به
حرکت آمدند .در ميدان بهارسـتان ،تني چند از اعضاي گروه اقلیت مجلس
(محمدرضا عاملي تهراني و منوچهر تيمسار) ضمن سخنراني خواستار ملي
شدن صنايع نفت ايران در سرتاسر کشور شدند.
روز شانزدهم اسفندماه ،سپهبد رزمآرا نخست وزير در مسجد شاه بر اثر
تيراندازي از سوي خليل طهماسبي كشته شــد .فرداي آن روز ( 17اسفند
ماه  )1329كميسيون نفت به اتفاق آرا ،ملي شدن صنعت نفت را در سراسر
ايران تصويب كرد و آن را تقديم مجلس شوراي ملي نمود :
مجلس شوراي ملي
نظر به اينكه ضمن پيشــنهادات واصله به كميســيون نفت ،پيشنهاد
ملي شدن صنعت نفت در سرتاسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار
گرفته و از آن جايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل
باقي نيست ،كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي ،تقاضاي دو
ماه تمديد مينمايد.
روز  24اسفند ماه ،مجلس شوراي ملي طي يك مادهي واحده ،پيشنهاد
كميسيون نفت را به اتفاق آرا ،مورد تصويب قرار داد :
ماده واحده  :مجلس شــوراي ملــي ،تصميم مورخ  17اســفند 1329
كميسيون مخصوص نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مينمايد.
تبصره يــك  :كميســيون نفت مجاز اســت ،از

كارشناســان داخلي و خارجي در صورت لزوم ،دعوت

نمايد و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره دو  :آقايان نمايندگان حــق دارند ،تا پانزده

روز بعد از تشكيل كميسيون ،حق حضور داشته باشند.

اين مصوبه در تاريخ  29اسفند  1329به تصويب مجلس سنا نيز رسيد.
ماده  -1به منظور ترتيب اجراي قانون مورخ  24و  29اسفندماه 1329
راجع به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور ،هيات مختلطي مركب از
پنج نفر از نمايندگان مجلس ســنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي
ملي به انتخاب هر يك از مجلســين ،و وزير دارايي يا قائم مقام او تشكيل
ميشود ...
دکتر مصدق نخســتوزيري را در گروي تصويب مصوبهي  9مادهاي
كميســيون ويژهي نفت قرار داد .از اينرو مجلس شوراي ملي ،روز هفتم
ارديبهشــت ماه  1330قانون مزبور را تصويب كــرد و روز نهم همان ماه
اين قانون از تصويب سنا گذشت .به دنبال تصويب قانون  9مادهاي ،دكتر
محمد مصدق روز  12ارديبهشــت 1330دولت خود را به مجلس شوراي
ملي معرفي كرد .برنامهي دولت عبارت بود از :
 -1اجراي قانون ملي شــدن صنعت نفت در ســر تا سر كشور بر طبق
قانون طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت و تخصيص عوايد حاصله از
آن به تقويت اقتصاد كشور و موجبات رفاه و آسايش عمومي
 -2اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداريها

15
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شتر آموزش و پرورش
پولی کردن بی 

هوشنگ طالع

16

شکستن آشکار « قانون اساسی » و طبقاتی کردن آموزش و پرورش.
در اصل سوم قانون اساسی ( فصل اول  ،اصول کلی ) میخوانیم :
 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه  ،در تمام سطوح
و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
در اصل سیام  ،تصریح شده است  :دولت موظف است وسایل آموزش
و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوســطه فراهم
سازد و وســایل تحصیالت عالی را تا ســر حد خودکفایی کشور به طور
رایگان گسترش دهد .
امروزه اموزش و پرورش در ایران  ،همانندی با مفاد اصلهای سوم و
سیام قانون اساسی جمهوری اسالمی ندارد .
از آغــاز دورهی نامگذاری شــــده به نام « سازندگی » با شکستن
آشکار قانون اساسی خصوصی سازی آمـــوزش زیر نام مدرســههای
« نمونه مردمی » و« غیر انتفاعی » آغاز گردید و با دادن زمین و وامهای
با بهرههای ترجیحی و در مواردی ( قرضالپسنده )  ،فراگشت « پولی »

کردن و در این راســتا « طبقاتی » کردن آموزش و پرورش آغاز گردید .
نه رییس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی و نه شورای نگهبان قانون
اساسی  ،در ایــن زمینه نه تنها گام کوچکی بر نداشتند ؛ بلکه این روند را
« تشویق و تسریع» کردند .
دوباره مدرسهی آلمانیها  ،ایتالیاییها و  ...راه انداختند که تنها ویژهی
شهروندان بیگانهی باشنده در ایران نیست ؛ بلکه فرزندان « از ما بهتران »
هم به این مدرسهها میروند و ...
الیحهی اخیر دولت دربارهی آموزش و پــرورش  ،گام را فراتر نهاده
اســت و راه افزودن افراد حقوقی را نیز برای دریافت پروانهی تاســیس
مدرسه یا مرکزهای آموزشی  ،به طور کامل گشوده است  .در این الیحه
دربارهی شــرایط صالحیت اشخاص حقیقی به شــرایط عمومی اشاره
گردیده است که با شــرایط تاســیس یک بنگاه اقتصادی فرق چندانی
ندارد.
از شــگفتیهای این الیحه این اســت که دربارهی شرایط اشخاص
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حقوقی ( شرکتهای بازرگانی  ،شرکتهای چند ملیتی و فراملیتی ) تنها
به شرایط نمایندهی آن شــخص حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد ؛ در
حالی که دربارهی شخص حقوقی ( شرکتهای بازرگانی  ،شرکت چند
ملیتی یا شرکت فراملیتی ) اشارهای نشده است .
این بدان معناســت که قرار اســت « عالما عامدا » پــای بنگاههای
اقتصادی به امر آموزش و پرورش در ایران گشوده گردد .
روند کنونــی یعنی حضــور برخی از شــرکتهای چنــد ملیتی در
مدرسههای کشور تحت پوشش یاریرســانی به « هوشمندسازی » یا
دادن اجازهی رسمی به این گونه بنگاههای بیگانه است که نتیجهی آن،
شناسایی استعدادها و شتاب بخشی به روند « فرار مغزها » میباشد .
از آغاز دوران سازندگی تا امروز  ،هواداران و مروجان « طبقاتی کردن
آموزش و پرورش » بر کرسیهای قدرت در دولت و مجلس قرار داشته و
دارند و هر روز با شکستن قانون اساسی جمهوری اسالمی  ،با طبقاتیتر
کردن آموزش و پــرورش  ،جامعهی ایرانی را نیز به ســوی « طبقاتی »
شدن بیشتر  ،سوق میدهد .
مدافعان اندیشهی طبقاتی کردن آموزش و پرورش  ،به توجیهات غیر
منطقی و نادرستی تکیه میکنند که عبارتند از  :کیفیت بهتر مدرسههای
پولی نسبت به مدرسههای دولتی ؛ کاهش بار دولت و نیز گستــــرش
مشــارکت مردمی در امر آموزش و پرورش  .پیش از ورود به بحث باید
گفت  :عدم توجه به مدرســههای دولتی  ،برخاسته از نظریهی « برتری
مدرسههای خصوصی ( پولی ) بر مدرسههای دولتی است  .هر چه عدم
توجــه به مدرســــههای « دولتی » کمتــــر باشد  ،در آن صــورت
ادعای » برتری کیفیت مدرسههای « پولی » بر « دولتی » قابل لمستر
و آســانتر خواهد بود  .نکتهای که شاید تا کنـــون مورد توجه منتقدان
و مــــخالفان « پولی کردن » و « طبقاتی کــردن » آموزش و پرورش
کشور ،قرار نگرفته است ؛ اما دربارهی کیفیت بهتر مدرسههای پولی :
مدرسههای پولی که با انقالب بسته شــده بود  ،ده سال پس از آن با
دولت به اصطالح « ســازندگی » دوباره زنده شــدند و از سال  1368با
عنوان دروغین « نمونه مردمی » و « غیر انتفاعی » آغاز به کار کردند .
گسترش موفقیت شــمار اندکی از مدرســههای پولی به همهی این
مدرســهها و اســتناد به موفقیت در گزینش ( کنکور ) دانشگاهی  ،بسیار
غیر منطقی و « خلط مبحث » است  .این مدرســهها با گزینش  ،بهترین
دانشآموزان را بر میگزیند و در نتیجه با اســتخدام نیروهای برجستهی
آموزشی و تسهیالت فراوان در پناه پول سرشاری که به عنوان « شهریه»
دریافت میدارند  ،نادرست اســت و تنها و تنها مربوط به چند موسسهی
آموزش پولی است و نه همهی این گونه مدرسهها .
من خود دورهی دوم دبیرستان را در دبیرســتان البرز گذراندم ؛ البته
دورهی نخست نیز شاگرد دبیرستان فیروز بهرام بودم .

دبیرســتان البرز  ،بر اثر ســرمایهگذاری ســنگین دولتی  ،دارای دو
ساختمان بزرگ  ،چند زمین فوتبال  ،چندین زمین والیبال و بسکتبال بود.
این مدرسه که توسط میسیون مذهبی ســاخته شده بود  ،در سال 1318
خورشیدی به منظور تقویت بنیهی آموزش و پرورش ملی به مبلغ 100
هزار تومان یا بیش از  33هزار دالر خریداری شــد ( هر دالر آمریکا برابر
با  30ریال بود ) و در اختیار وزارت فرهنگ ( آموزش و پرورش ) قرارداده
شد .
دبیرستان البرز در آن زمان دارای پهنهی بسیار بزرگی بود که یک سر
آن در خیابان شاهرضا ( انقالب ) قرارداشت و یک سر ان به کوچه رشت و
خیابان پهلوی ( ولیعصر ) میرسید  .دبیرستان البرز دارای دو ساختمان
بزرگ و تاسیسات شــبانهروزی مجهز بود  .البرز دارای یک آزمایشگاه
مجهز شــیمی و یک ازمایشــگاه مجهز طبیعی و نیز دارای ســه زمین
فوتبال و چندین زمین بسکتبال و چند زمین والیبال بود .
دبیرستان البرز  ،افزون بر دریافت شــهریه از دانشآموزان  ،یاران ه هم
از وزارت فرهنگ به صورت نقدی و نیز پرداخت حقوق و مزایای دبیران
مامور خدمت در البرز  ،دریافت میداشت  .از این رو دبیرستان البرز توان
آن را داشت که نخبهترین و بهترین دبیران را اســتخدام کرده و به کار
گیرد  .مهمتر این که دبیرستان البرز  ،شاگردانش را « گزینش» میکرد و
در نتیجه بهترینها را پذیرش میکرد  .با این امکانات ( از نظر تاسیسات و
تسهیالت  ،دبیران برتر و گزینش دانشآموزان برتر )  ،موفقیت آموزشی
دبیرستان البرز  ،شــگفتانگیز نبود ونیاز به تعریف و « به به و چه چه »
نداشــت و ندارد ؛ اما در همان زمان هم بسیاری از کســانی که در ورود
به دانشگاهها ردههای برتر را به دســت میآورند  ،شاگرد دبیرستان البرز
نبودند حتا این امر در سالهایی که دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران بود
و دبیرستان البرز نیز کمابیش یک کیلومتر با آن فاصله داشت  ،به گونهی
روشنی به چشم میخورد .
ساختن یک مدرسهی نمونه پولی  ،در پناه امکانات دولتی شهریههای
گزاف و گزینش دانش آموز شــاید کمابیش جواب بدهد ؛ اما گســترش
آن به همهی کشــور نتیجهای جز طبقاتی کــردن آموزش و پرورش و
« مدرســه داری » به عنوان « بنگاه داری » و اجازه ورود به بنگاههای
بازرگانی بیگانه  ،بنگاههای چند ملیتی و فراملیتی که نتیجهی آن ایجاد
تســهیالت برای فرار بیشتر مغزها نخواهد بود  ،یاری رسانی خواهد
کرد .
در این راستا  ،نتیجه ورود بیگانگان ( حتا نا سر راست  /غیر مستقیم)
به امر آموزش  ،مثال دانشــکدهی پزشکی دانشگاه شــیراز در پیش از
انقالب بســیار آموزنده اســت  .زیرا بســیاری از فارغالتحصیالن این
دانشــکده بر پایهی قراردادی که با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا داشت،
بســیاری از دانشآموختگان برای گرفتن تخصص به آمریکارفتند و
بیشینهی آنها دیگر باز نگشتند .

17

بهمن و اسفند  1394سال چهاردهم شماره 90

خواندنی  11سال پیش
( شماره  14ـ امرداد ) 1383

پولي كردن زيركانهي مدارس دولتي
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شما شنيدهايد ،يا خواندهايد كه قرار است مدارس دولتي هم به بخش خصوصي واگذار شود؟ .ما كه نخوانده و نشنيده بوديم  ،و وقتي هم از سر اتفاق ،تيتر
خبر را در يك گوشهي پرت صفحه ورودي ديدارگاه اينترنتي خبرگزاري مهر ديديم باورمان نشد كه كار سرمايهمداري در كشور چنان باال گرفته كه آموزش
ابتدايي و متوسطه را هم مشمول « قانون طالئي خصوصيسازي » كردهاند !
اصل خبر را هم كه خوانديم  ،باز باورمان نشد .دوباره خوانديم  ،باز هم باورمان نشد .آخر مگر ميشود با وجود صراحت بند سوم از اصل سوم و اصل سيام
قانون اساسي كشور و وجود قانون تعليمات اجباري  ،دبستانها و دبيرستانها را هم « خصوصيسازي » كرد؟
اما از طرفي ،خبرگزاري مهر که يك بنگاه اطالعرساني ارزشي و وابسته به حوزهي هنري سازمان تبليغات اسالمي است .محتواي خبر و نقل قولها  ،نيز
نشان ميدهد كه خبر بياساس نيست و ريشه در واقعيت دارد ؛ اما واقعيتي تلخ ،نگرانكننده و زينهار دهنده...
شگفتيآور اين كه با وجود اهميت اين رويداد ،رسانههاي كشور دربارهي آن سكوت پيشــه كردهاند و به سادگي از كنار موضوعي كه با سرنوشت كشور
و ملت ارتباط تنگاتنگ دارد ،گذشتهاند .اما برخي از همين رسانهها ،دقيقا در همان روزهايي كه خبرگزاري مهر گزارش خصوصيسازي مدارس را بر روي
خروجي خود قرار داد ،اقدام به نبش قبر يك قانون  61ساله كردند و نوشتند:
اليحه آموزش و پرورش اجباري ،رايگان و يكنواخت در ايران ششم مرداد  1322به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و دو روز بعد رئيس وقت كشور آن
را امضا كرد تا تشريفات الزماالجرا شدنش به صورت قانون ،سريع ًا پايان يابد و از سال تحصيلي پيش رو (اول مهر ماه ،پنجاه و چند روز بعد) در هر نقطهاي
كه آمادگي داشته باشــد به اجرا درآيد .قانون آموزش و پرورش اجباري كه از شــهريور  1353تعميم يافت از قوانين مهم و مردمي وطن ماست .از شهريور
 1353مدارس غيردولتي موجود نيز از سوي دولت خريداري و كارمندان آنان به اســتخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و قرار نبود كه در ايران ،از آن
پس مدرسه پولي (تحت هر عنوان) به وجود آيد .از همين زمان مدارس آموزش عالي ايران نيز با ترتيب ديگري كه داده شده بود بدون شهريه شدند .پس از
انقالب ،رايگان بودن امر آموزش و پرورش در ايران به صورت اليتغير درآمد ،و در سال  1358اصل سيام قانون اساسي جمهوري اسالمي ،دولت را موظف
به اجراي آموزش و پرورش رايگان كرد...
 ...اين پسرفت در دوراني رخ ميدهد كه سالها از اجراي قانوني كه وزارت آموزش و پرورش را شريك رسمي جيب مردم كرد ،ميگذرد .مقصود از اين
شراكت ،اجراي قانوني است كه در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني تصويب شد و به موجب آن دو درصد از فروش تعداد كثيري از صنايع و
واحدهاي توليدي به وزارت آموزش و پرورش اختصاص يافت تا از اين ممر درآمد هنگفت ،كمبودهاي خود را جبران كند و به سوي توسعهي كمي و كيفي
نظام آموزشي ،در سطوح ابتدایي و متوســطه ،گام بردارد .اين قانون اجرا شــد و تودهي مصرفكننده ايراني ناگزير از پرداخت اين دو درصدها شدند .اما...
هيهات! ...
تصميم به خصوصيسازي مدارس كي ،در كدام سازمان و بوسيلهي چه كساني گرفته شده؟ ،ما نميدانيم .ظاهرا سياست «حركت در سكوت» زيربناي
برنامهي تصميمگيران براي اين مقوله بوده است...
 ...از شوراي نگهبان قانون اساسي و نيز نمايندگان مجلس شوراي اســامي نيز انتظار ميرود با گزينش موضعي قاطع ،مانع نقض يكي از اساسيترين
اصول قانون اساســي شــوند .اميد ميرود در روزهاي آتي شاهد پيوســتن عده هر چه بيشــتري از نمايندگان مجلس به مخالفان اجراي اين برنامه و نيز
موضعگيري يك پارچهي رسانههاي كشور ،به ويژه رسانههاي نوشتاري ،در برابر اين برنامه باشيم...
تفسير ماده  88قانون اساسي
از سوي ديگر حميدرضا حاج بابايي نماينده مردم همدان ميگويد :تا دو ماه ديگر تفسير ماده  88قانون اساسي در صحن مجلس شوراي اسالمي مطرح
ميشود و با تصويب آن خصوصيسازي در مدارس منتفي ميشود.
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بهای تمام شده ؛

دستآورد گران کردن

وزیر نیرو با گران کردن بهای آب و بــرق  ،کار خود را آغاز کرد و تا کنون
ت آویزهای گوناگون  ،آب و برق را گران و گرانتر کرد  .در
چندین بار با دس 
گام تازه وزیر نیرو به بهانهی « بهای تمام شــده » قرار است بهای برق در
بودجهی سال  1395باز هم افزایش بیشتری پیدا کند .
وزیر نیرو مدعی است که  « :هر کیلو وات ســاعت برق 88تومان هزینه
دارد که تنها  53تومان از مردم دریافت میشود » .
وی به مردم مژده میدهد  « :در بودجه  95مکانیزم [ ســاز و کار ] خوبی
برای تامین مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و واقعی اندیشده شده است »  .البته
جای هیچ دو دلی نیست که این « ساز و کار » در راستای گران کردن هرچه
بیشتر بهای برق گران کنونی است .
اما بهای تمام شده که دست آویز گران کردن خدمات از آب و برق گرفته
تا اتوبوس  ،راه آهن و هواپیما و نیز شــیر و ماســت و نان است  ...بستگی
تام به عامــل « مدیریت » ( مدیــــریت خوب  ،قابل قبول و بد ) و نــــیز
نیروی انســانی ( بهینه  ،و قابل قبول و بیش از انــدازه ) دارد  .مدیریت ناکار
آمد  ،انباشت نیروی انسانی و دور ریز ( بازده اندک نیروگاهها  /از دست رفتن
دست رفتن برق در شــبکهی سرتاسری  /از دســت رفتن برق در شبکهی
توزیع شــهری و  )...از ویژگیهای صنعت برق کشور است  .هرگاه بهجای
این آقایان ،مدیریت کار آمد مســئولیت برق کشــور را عهدهدار بود ؛ هرگاه

نیروی انســانی افزون بر نیاز و از همه مهمتر
نیروی انسانی با تخصص مورد نیاز در صنعت
بــرق ( البته در دیگــر دســتگاههای تولیدی
و خدمات رســانی ) وجود نداشــت ؛ هر گاه بازده نیروگاهها و نیز تلفات
برق در شبکهی سراســری و نیز شبکهی توزیع شــهری با اندازهبندی (
اســتاندار د)های جهانی همخوانی داشــت  ،در آن صورت بدون دودلی ،
بهای تمام شدهی هر کیلو وات برق به جای  88تومان  ،میتوانست کمتر
از  50تومان باشد  .در این میان  ،از وزیر نیرو گرفته تا دیگر وزرا و رییسان ،
همه و همه بدون سند و مدرک سخن میگویند  .در حالی که حجم پول در
گردش افزایش چشم گیر پیدا کرده است .
« تورم » از نظر وزیر اقتصاد « نقطه به نقطه » در حال کاهش اســت؛
در حالی که بر شمار بیکاران افزوده شده اســت  ،وزیر دیگری از کاهش
بیکاری ســخن میگوید  .این چنین اســت  .آقای وزیر نیــرو بدون این
کهآمار مربوط به دادهها و ستاندهها » ی صنعت برق را منتشر کند  ،مدعی
میشود که بهای تمام شده هر کیلو وات ساعت برق  88تومان میباشد .
هرگاه این آمار منتشــر شوند و کارشناسان مســتقل ( نه به اصطالح
کارشناسان جیره خوار دولتی ) بررسی  ،محاسبه و اظهار نظر کنند ،معلوم
میشــود که مردم میهن ما تا چه حد مجبوراند  ،تاوان « بد مدیریتی » ،
انباشــت نیروی « مفتخوار » و بدی بازده نیروگاههــا و هدر رفت برق
دز شبکه ( سراســری و شــهری ) را بپردازند تا وزیران بر کرسی وزارت و
رییسان بر صــندلیهای ریاســت بنشینــند و بــدون حسا ب و کتاب
حقوق و مزایا  ،اضــــافهکار و حق سفر و حق سفره و  ...دریافت دارنــد و
تازه از مردم « طلبکار» هم باشند .

فریب نخوریم !
پس از نهایی شــدن تصمیمگیری اجــاس پاریــس در زمینه توافق
جهانی در مورد آب و هوا  ،جلوگیری از افزایش دمــای کره زمین و حذف
سوختهای فسیلی  ،کسانی ســخنانی گفتند  ،یا مقاالتی نوشتند و نسبت
به آینده اقتصاد ایران و معیشــت مردم آن در نتیجه کاهش درآمد ناشی از
فروش نفت خام ابراز نگرانی کردند .
این ابراز نگرانیهــا را میتوان طالیه یک دروغ پــردازی جهانی برای
غارت گستردهتر دارندگان ذخایر نفت و گاز ارزیابی کرد و آن را گامی دیگر
در راستای پایین نگه داشتن قیمت نفت از یک ســو  ،و زمینهسازی برای
غارت منابع گاز از دیگر سو  ،دانست .
منابع تجدید پذیر انرژی ( باد  ،خورشــید  ،امواج دریــا و ) ...و نیز انرژی
هســته ای نمیتواند جوابگوی نیاز روز افزون بشر کنونی و آینده به انرژی
شود ؛ اما تردیدی نیست مصرف نفت خام به عنوان ماده اصلی تولید انرژی
نقش گذشته و کنونی خود را نخواهد داشت  .درحالیکه همین نفت خام نیز
اهمیت خود را در جاهای دیگر ( مانند صنایع رو به گســترش پترو شیمی
و )...حفظ خواهد کرد .
بله ! درســت اســت که در درجه نخست ذغال ســنگ و سپس نفت خام
جایگاه کنونی خود را برای تامین نیازهای انسان به انرژی از دست میدهند ؛

اما جایگزین این دو ماده یک سوخت فســیلی دیگر است  :گاز کافی است
نگاهی به قراردادهای بسته شده و یا درحال بسته شدن در زمینه استخراج،
فــراوری و انتقال گاز در کشــورهای دارای ذخایــر گاز بیاندازیم تا در دام
تبلیغات فریب دهنده ابر غارتگران نفت و گاز نیافتیم .
از ســویی  ،ایرانیها نباید حتی یک لحظه این واقعیت را از یاد ببرند که
کشورشــان دومین دارنده ذخایر شناخته شــده گاز در جهان است ( و البته
هنوز بسیاری از منابع گازی و میزان ذخایرشان شناســایی نشدهاند ) این
ذخیره عظیم گاز چندان وسوسهانگیز است که غارتگران جهانی نفت و گاز
را وا میدارد با بند وبست  ،قراردادی مانند قرارداد کرسنت را ببندند تا بتوانند
گاز ایران را رایگان غارت کنند .
در پایان  ،امیدواریم آن مصالحی که موجب شــد آقای جنتی وزیر ارشاد
رسانههای ایران را از دنبال کردن افشاگری در زمینه قرار داد کرسنت منع
کند  ،موضوعیت خود را از دســت داده باشــند و آن گروه ازدست در کاران
رسانههای ایران که به اصول حرفه خویش پایبندند و منافع کنونی و آینده
یک ملت را فدای « آجیل هایی از نوع آجیلهایی که کنسرســیوم نفت در
رژیم پیشــین به روزنامه نگار نمایان میداد تا کارهایــش را توجیه کنند و
مردم را بفریبند » نکنند ؟!
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روابط راهبردی ( استراتژیک )

دولتیــان و مجلســیان و به پیــروی از آنان
دستگاههای ارتباطجمعی دولت  ،وابسته به دولت
و « سیراب » از آبشــخوار دولت  ،هر از گاه باگرم
شــدن یا گرمکردن روابط با یک یا چند کشــور
دور و نزدیک  ،ســــخن از روابـط « راهبردی»
( اســتراتژیک ) به میان میآورند ؛ بدون اینکه
« بار » راستین مفهوم ژرف این واژه را دریابند .
در بیشتر این موارد  ،به طور کلی مســاله در
راستای منافع ملی نیست ؛ بلکه در راستای ضد
منافع ملی و تنها در بردارندهی منافع گروه ویژه
یا « بان د » ویژهای از هیات حاکمه است که مثال
روشن آن اعالم « روابط اســتراتژیک » در آغاز
کار دولت یازدهم از سوی آقایان روحانی ـ ظریف
بــا حکومت ترکیه بــود ؛ در حالیکه سیاســت
خارجی حکومت ترکیه در راســتای بازســازی
امپراتوری عثمانی  ،یکصدو هشــتاد درجه در
راســتای مخالف منافع ملی ایران قرار داشته و
دارد ؟!
آن چه را کــه آقایان روحانــی و ظریف از آن
به عنوان روابط اســتراتژیک ( راهبردی ) عنوان
میکردند  ،عبارت بود از سودجویی های گروهی
و « باندی » و بــده ـ بســتانهای اقتصادی ـ
مالی ( البته همیشــه به زیان ایران مانند قرارداد
ترجیحی گمرکی و . ) ...
ایــران بر پایهی منافــــعملی و نگاهبانی از
« ســنگ ر » های دور از مرزهای میهن  ،از دولت
قانونی سوریه برابر موج تروریسم  ،پشتیبانی میکرد و میکند .
از سوی دیگر ملت و مردم ایران میبایســت « وام » خود به ملت و دولت
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سوریه در دوران جنگ تحمیلی را ادا میکرد .
در دوران جنــگ تحمیلی  ،حکومت عراق از پشــتیبانی مالــی ـ نظامی ـ
سیاسی ـ اطالعاتی غرب و شرق و نیز بیشینهی کشورهای عربزبان  ،به جز
کشورهای جبههی پایداری یعنی لیبی ( در ابعاد کوچک ) و سوریه به گونهی
عملی  ،بر خوردار بود .
دولت سوریه با تمرکز نیرو در مرزهای عراق  ،باعث گردید که عراق نتواند
نیروهای بیشتری در آغاز جنگ وارد میدان کند.
ی و یکم شهریورماه 1359
ساعت دو پسین ( بعد از ظهر ) روز دوشنبه ســ 
(  22ســپتامبر  ) 1980جنگندههای نیروی هوایی عراق بدون اعالم جنگ ،
شهرهای تهران  ،اهواز  ،اصفهان  ،کرمانشاه  ،دزفول  ،آبادان  ،تبریز  ،همدان ،
بوشهر و چند شهر دیگر را بمباران کردند .
همزمان با این عملیــات  ،نیروی زمینــی عراق در جبهــهای به درازای
کمابیــش  600کیلومتــر یعنــی از دهانهی فاو ( ریــزشگاه ارونــد رود به
خلیجفارس) تا بلندیهای ازگله ( در اســتان کرمانشــاه )  ،سرزمین ایران را ،
مورد آفند نظامی قرار داد  .منطقهی مورد آفند عراق میان  29درجه و  58دقیقه
و  34درجه و  54دقیقه عرض جغرافیایی قرار داشت که استان های خوزستان ،
ایالم و بخش بزرگی از استان کرمانشاه را در بر میگرفت .
حکومت عراق در رویای به دست آوردن « پیروزی برقآسا » با دوازده لشگر
زرهی  ،مکانیزه و پیاده همراه با جنگافزارهای و تجهیزات پیشرفته و فراوان،
ایران را مورد آفند قرار داد .
ازآنجاکهلشگر 92زرهیاهوازیعنینیرومندترینیگانرزمیکشوردرمنطقهی
جنوب باختری و حتا در ســطح منطقه  ،به بهانهی کودتای «نوژه » سالخی شده
بود  ،حکومت عراق در راستای دســتیابی هرچه زودتر به پیروزی  ،نیروهای
ذخیرهی خود را نیز به میدان نبرد فرستاده بود .
دولت ســوریه  ،پیش و همزمان با آغاز عملیات دشمنانهی حکومت عراق
علیه ایران  ،چندین لشــگر از نیروهای نظامی خود را در مرز با عراق مســتقر
کرده بود  .از این رو  ،حکومت عراق نیز به ناچار  ،چندین لشگر در مرز دو کشور
متمرکز نموده بود .
هرگاه حکومت عراق میتوانســت این چند لشــگر را نیــز در آغاز تهاجم
به کارگیرد  ،شــاید موفق میشد که اهواز یا قلب خوزســتان را که در تکمیل
عملیات جنگی عراق علیه ایران دارای جایگاه ویژه ای بود  ،به اشــغال خود
در آورد .
شاید گرفتاریهای دیروز ـ امروز ملت و دولت سوریه تا حدودی نیز وابسته
به حمایت آنان از ایران در جنگ تحمیلی ( جنگ نیابتی عراق به نمایندگی از
سوی بلوک غرب و شرق و نیز بیشینهی حکومتهای عربزبان ) میباشد .
زمانی آقایان روحانی ـ ظریف در سایهی سکوت مجلس شورایاسالمی ،
شورای امنیتملی و دیگر مقامها و نهادهای جمهوری اسالمی  ،روابط ایران و
ترکیه را راهبــردی اعالم کــردند که حکومــت ترکیه در راستای بازسازی
« امپراتوری عثمانی» به گونهی آشــکار از براندازی دولت قانونی ســوریه و
الحاق بخشهایی از این کشور  ،سخن میگفت و میگوید .
در سال  1921میالدی (1300خورشیدی ) اســتعمار فرانسه که به عنوان
یکی از پیروزمندان نبرد نخست جهانی  ،سرزمینهای سوریه و لبنان امروزی
را تحت قیمومت خود داشت  ،در رقابت با استعمار بریتانیا در این منطقه ازجهان
که ســرزمین میانرودان و فلسطین را تحت ســلطهی خود در آورده بود ،در
یک « بند و بست سیاســی » استان اسکندرون کشور ســوریه را به حکومت
ترکیه بخشید ؛ مسالهای که در کنار تقسیم ناعادالنهی آب رودخانهی فرات ،
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مهمترین اختالف دولتهای گوناگون سوریه با حکومت ترکیه بوده و هست .
حکومت ترکیه پس از دستیابی به استان اســکندرون  ،برای فریب تاریخ
این اســتان را به نام « ختا » نامگــذاری کرد ؛ اما به دلیــل ناتوانی زبان ترکی
در تلفظ پیاپــی چند واگ ( حــرف ) بیصدا و نیز نبود مخــرج « خ » در ترکی
اســامبولی  ،ناچار آن را « حاتا » تلفظ میکنند  .از سوی دیگر در اثر دگرگون
کردن « خط » در ترکیه از ســوی مصطفی کمال  ،واژههای « ختا » و « خطا»
با یک امال نوشته میشــوند که برای پرهیز از تداخل این دو واژه  ،نام استان
اسکندرون  ،خاتای شد که آن را « حاتای » تلفظ میکنند .
هم چنین اســتعمار حاکم بر ســوریه  ،همزمان و در همان سال  ،بخشی از
اطراف قبر سلیمان معروف به شاه سلیمان که از خونریزان و « انسانکشان »
عثمانی به شمار میرفت  ،به عنوان بخشی از خاک ترکیه به رسمیت شناخت.
( عثمان در رود فرات خفه شده بود و در همان حوالی به خاک سپرده شده بود)
در ســال  ) 1352 ( 1973برای پیشگیری از غرق شدن این قبر در دریاچه
سد در حال احداث  ،آن را جابهجا کردند  .سپس روز سوم اسفندماه  1393ارتش
ترکیه با لگدمال کردن حاکمیت دولت ســوریه  ،وارد خاک این کشور گردید و
دو باره این « قبرمتحرک » را جابهجا کرد .
در حالی که خون دالوران « مدافعحرم » با جنگافزارهای حکومت ترکیه
که به دست تروریســتهای مورد حمایت ترکیه ـ ناتو ـ عربستان سعودی و
شیخهای هامش خلیج فارس به زمین ریخته میشد و میشود  ،دولت آقایان
روحانی ـ ظریف ،این حکومت ضد ایرانی را « متحد استراتژیک » میخوانند .
این نیست  ،جز عدم درک کمینه ( حداقلی ) از منافع ملی .
با افزایش گنج ( حجم ) کاالی قاچاق از چیــن و حضور رییس جمهور در
نشست سران سازمان « شانگهای » به عنوان عضو ناظر  ،باز سخن از رابطهی
استراتژیک با چین به عمل آمد ؛ در حالی که چین همگام و همراه با امپریالیسم
آمریکا ـ ناتو و روسیه  ،با شــش قطعنامهی ظالمانهی  5 + 1در شورای امنیت
در راســتای تحریم ایران  ،موافقت کرده است و حتا برای نگاهداری پولهای
مسدود شدهی ایران در این کشور ( بر اثر خرید نفت ) «بهرهی بانکی » در نظر
گرفته است .
زشتتر از این  ،عملکرد فدراسیون روسیه تا هنگامی است که مورد خشم
و قهر امپریالیسم آمریکا ـ ناتو قرار نگرفته بود .
روســیان  ،به شــمار همهی « گربههای یزد و کرمانا » برای مردم و ملت
ایران بر سر ساخت نیروگاه هستهای بوشهر «گربه رقصاندند » و این ملت را
تا توانستند « دوشیدند » ؛ از تحویل سامانهی پدآفند هوایی « اس  » 300که
پول آن را نقد گرفته بودند  ،به بهانهی « تحریم » خودداری کردند .
از یاد نبریم که نمایندهی دولت روســیه میتوانست حتا با تکان « سر » در
شورای امنیت به عنوان عدم موافقت ( وتو )  ،تالشهای ظالمانهی امپریالیسم
آمریکا ـ ناتو را برای به زانو در آوردن ملت و مردم ایران خنثی کند .
البته جدا از تجاوزهای پیاپی نظامی روسیان در سدهی نوزدهم میالدی به
ایران و تحمیل قراردادهای گلستان  ،ترکمانچای و آخال و در نتیجه تجزیهی
سرتاسر قفقاز و نیز سرزمینهای خوارزم و فرارود ( آسیای میانه ) از پیکر ایران
و هم چنین  ،امضای قراداد با بریتانیا بــرای بخشکردن ایران به مناطق نفوذ
در سال 1907و سپس امضای محرمانهی قرارداد  1915با امپریالیسم بریتانیاو
استعمار فرانســه برای محو کامل اســتقالل ایران در گرماگرم نبرد نخست
جهانی ؛ اشــغال نظامی ایران در دو نبرد جهانی با وجــود اعالم بیطرفی در
جنگ از ســوی دولت ایران  ،تجزیهی قریه فیروزه  ،همگامی با امپریالیســم
آمریکا و استعمار بریتانیا در جریان مبارزات ملت ایران برایملیشدن صنایع

نفت در سرتاسر کشور و سپس کودتای  28امرداد  1332و  ...شوربختانه بازهم
امروز از همپیمانی در یک مســالهی محدود و تعریف شده ( اتحاد راهکنشی
 /تاکتیکی ) یعنی مبارزه با تروریســم در ســوریه و عراق بــرای جلوگیری از
تجزیهی این ســرزمینها و دادن امکان به مردم این دو کشــور برای تعیین
سرنوشــت خود بدون دخالت دیگران  ،از « روابط راهبردی  /استراتژیک ) نام
میبرند ؟!  ،در حالی که :
روابط راهبردی ( استراتژیک )  ،عبارتست از وابسته شدن « منافع حیاتی»
دو یا چند دولت با یکدیگر  .منافع حیاتی عبارتســت از استقالل  +تمامیت
سرزمینی ( ارضی ) .
شــاید بتوان اتحاد میان بریتانیا و شــوروی را در نبرد دوم جهانی « اتحاد
راهبردی » دانست ؛ زیرا در اثر درهمشکسته شــدن اتحاد شوروی ( با وجود
ایاالت متحدهی آمریکا ) استقالل بریتانیا میتوانست در اثر اشغال این کشور
از سوی آلمان هیتلری از میان برود .
« اتحاد » میان جماهیرشوروی سوسیالیستی با ایاالت متحدهی آمریکا ،
یک اتحاد راهبردی بود ؛ زیرا در اثر نابودی آمریکا ،شــوروی نابود میشد ؛ در
صورتیکه با نابودی اتحاد شوروی  ،ایاالت متحدهی آمریکا میتوانست تحت
شرایطی به زندگانی خود ادامه دهد .
اتحاد راهبردی  ،درحکم « دوقلوهای بههمچســبیده » اند  .حالت آرمانی
این اتحاد  ،آن است که در صورت «جداسازی » یا جداشدن  ،هریک بتواند به
زندگی ادامه دهد ؛ اما در مواردی « جداسازی » یا جداشدن یک « قلو » باعث
مرگ قلوی دیگر میگردد  .امروزه  ،روابط همهی کشورهای عضو ناتو  ،ژاپن ،
کرهجنوبی  ،فیلیپین  ،تایلند  ،استرالیا و زالندنو  ،از این گونه روابط است .
درست اســت که آمریکا برای « گســتردن قدرت » و اعمال سیاستهای
امپریالیســتی در جهان  ،نیازمند این کشورهاست ؛ اما « جداسازی » آمریکا یا
جدا شـدن آمریکا از این کشورها  ،در حکم به مخاطره افتادن « منافع حیاتی »
( استقالل و تمامیت سرزمینی ) این دسته از کشورهاست .
« کروفر » این دسته از کشورها و نیز « دم و بازدم » اتحادیهیناتو  ،در پناه
« چتر نظامی ـهســتهای » ایاالت متحدهی آمریکاســت  .این کشورها  ،به
گونهی « عشقه » به درخت تناور آمــــریکا پیچیــدهاند و در پناه « بود » او ،
« بودی » دارند .
پس از آشکار شــدن روابط ترکیه با داعش در سطح افکار عمومی جهانی و
نیز قاچاق نفت داعش از سوی حکومت ترکیه  ،رییس جمهوری این کشور که
دچار جنون « خود بزرگبینی افراطی » شده است  ،با واژگانی تند آقای حسن
روحانی رییس جمهور اسالمی را مورد هتاکی قرار داد .
اما با شگفتی بسیار  ،بازهم وزیر امورخارجهی جمهوری اسالمی  ،ضمن یک
ش » بسیار و به کارگیری واژگانی مغایر با غرور ملی  ،خاطر
پاسخ همراه با « نرم 
نشان میکند  « :ما برای روابط استراتژیک خود با ترکیه در زمینههای مختلف
احترام زیادی قائل هستیم » ...
راستی را  ،احترام برای کدام روابط ؟! روابط خرید نفت « داعش » از سوی
ترکیه و یا فروش جنگافزار  ،مهمات  ،اطالعات و نیز قرار دادن نیروی انسانی
در اختیار داعش و دیگر گروههای تروریستی ...
یا کشتار گســتردهی همخانمان و هممیهنان کرد ما در ترکیه یا سرکوب
علویان «ایرانیباور » در این کشور ؛ و یا پراکندن تخم جداسری و ترویج افکار
تجزیهطلبی در آذربایجان و یا همکاری گسترده با رژیم غیرقانونی و نامشروع
اســرائیل و یا اتحاد تنگاتنگ با حکومت عربســتان برای ضربهزدن به منافع
ایران  ...؟!
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نخستین تجربهی کشورسازی عربی بریتانیا

ابن سعود متعهد شد که خود او و جانشینانش « دشمن و مخالف دولت انگلیس نباشند »
از ارباب انگلیسی تا ارباب آمریکایی
محمد حیدری
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با آغاز جنگ جهاني نخست  ،حسين هاشمي شريف مكه,
به نهضت لورنس پيوســت و به وعدهي دستيابي به هالل
خضيب كه ســرزمينهاي لبنــان  ,ســوريه  ,بخشهايي از
فلســطين و ميان رودان را دربر ميگرفت ,در كنار انگليسها
عليه دولت عثماني وارد جنگ شد .
ن  ،براي ياري به بريتانيا بر روي
با وجودي كه شريف حسي 
عثمانيها شمشير كشيده بود  ،انگليسها با عبدالعزيز كه در
آن زمان در شنزارهاي عربستان به سختي روزگار ميگذراند
1
 ،وارد گفتوگو شدند .
عبدالعــزيز كه در اين زمان رياست باورمندان به انديشهي
« وهابيت » را داشت  ،روزگار را از راه قتل و غارت ميگذراند.
وهابيان هــرازگاه  ،به ســرزميني ميتاختند  ،ميكشــتند،
ميســوزاندند  ،غارت میکردند و زن و مــرد را به كنيزي و
غالمي ميبردنــد  .آنها در گذشــته  ،بارها از هاشــيمان ،
شكست خورده بودند  .اما اين بار با تاييد و راهنمايي سرپرسي
كاكس ،2از نبود هاشــميان در مكه بهره گرفتند و به ســوي
شنزارهاي حجاز روانه شدند .
دولت بريتانيا در روزهاي پاياني ســال  ، 1915عهدنامهاي
با عبدالعزيز بســت و او را مالك نجد ،حسا  ،قطيف  ،جبل و...
شــناخت  .اين عهدنامه در  27دســامبر  1915برابر با  6دي
ماه  1294خورشــيدي به امضا رسيد و ســال بعد  ،از سوي
نايبالسلطنهي هندوستان ،مورد تاييد و تصويب نهايي قرار
گرفت  .در قرارداد مزبور  ،تعهداتي نيز درباره بحرين  ،به چشم

ميخورد :

3

ماده  1ـ دولت انگليس اعتراف و قبول ميكند كه نجد ـ حســاء ـ
قطيف ـ جبل و توابع آن و كليهي زمينهايي كه ذيال ذكر ميشــود  ،به
انضمام بنادر آن در خليج فارس « مملكت ابن ســعود و پدران اوست » و
به حكومت باالستقالل « ابن سعود » و رياســت مطلق او  ،بر قبايل آن
جا اقرار دارد و بعد از وي نيز اين حق را دربــــارهي اخــالف او  ،به ارث
ميشناســد  .ولي حاكم « نجد » در تعيين جانشين خود بايد اين شرط را
در نظر بگيرد كه « دشمن و مخالف دولت انگــــليس نباشد » يعني بر
حسب شرايط مندرج در اين معاهده ...
ماده  6ـ « ابن سعود » همان طور كه اجداد وي متعهد شدند  ،متعهد
ميگردد كه از تجاوز به حدود يا مداخله در شئون و امور اراضي « كويت»
و « بحرين » و « قطر » و « ســواحل عمان » (كه تحت حمايت دولت
انگليس هســتند و روابط معاهدهاي با دولت مشــاراليها دارند) و حدود
اراضي آنها بعدا تعيين ميشود  ،اجتناب نمايد .
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ماده  7ـ دولت ابن ســعود و انگلســتان متعهد ميشوند براي
معاهدهي مفصل ديگري راجع به مســايل مورد عالقهي طرفين
اقدام نمايند .
بدين ســان  ،عبدالعزيز  « ،همانطور كه اجداد وي متعهد شده
بودند » متعهد گرديد كه در شــئون ســرزمينهاي تحت حمايت
بريتانيا در منطقه دخالت ننــــمايد و در نتــــيجه  ،به عنوان امير
عربستان و يا عربستان سعودي  ،از سوي دولت انگليس به رسميت
شناخته شد  .بايد گفت كه در حقيقت عربستان سعودي  ،نخستين
4
واحد عربي بود كه از سوي استعمار بريتانيا در اين منطقه زاده شد .
اين قرارداد ,پس از پايان جنگ مورد بازبيني قرار گرفت  .در اين
فرايند  ,روز  20مه ( 1927اول خرداد  ، )1306دولت بريتانيا در شهر
جده ،قراردادي با « ابن ســعود »  ،به عنوان سلطان حجاز بست  .بر
پايهي مادهي ششم آن قرارداد ،مقرر شده بود :
اعلي حضرت پادشاه حجاز و نجد روابط دوستانه و صلحآميز خود
را با سرزمينهاي بحرين و شيخهاي قطر و ساحل عمان كه داراي
معاهدههاي ويژه با دولت بريتانيا ميباشند حفظ خواهد كرد .
دولت ايران  ،با آگاه شــدن از اين قرارداد ،به تندي واكنش نشان
داد  .از اين رو  ,فتحاهلل پاكروان  ،كفيل وزارت امور خارجه در دولت
مهديقلي هدايت (حاج مخبرالســلطنه)  ،يادداشــت اعتراضي به
وزارت امور خارجهي بريتانيا گسيل داشت .
يادداشت اعتراض وزارت خارجهي ايران  ،روز اول آذر 22 /1306
نوامبر  1927به « سر رابرت كالويو » وزير مختار دولت بريتانيا در
5
تهران  ،تسليم شد  .در يادداشت مزبور آمده بو د :

را در رفع آن اتخاذ فرمايند .
محض اطــاع خاطر محترم آنجنــاب زحمت افزا
ميشود كه دولت ايران نظر به عضويت در جامعهي ملل
و بنا به ماده ( )10اساســنامه جامعه كه تماميت ارضي
دول را تضمين مينمايد سواد اين مراسله را به جامعهي
ملل ارســال و تذكر خواهد داد كه اين اعتراض دولت
ايران را در نظر بگيرند .
اول آذر  1306شمسي
ف ـ پاكروان كفيل وزارت امور خارجهي ايران
پینوشتها :
 - 1هالل خظیب در رابطه با تجزیهی سرزمینهای ایرانینشین
 - 2سرپرســی کاکس در دوران نبرد جهانی اول به عنوان ســرهنگ ارتش انگلیس در
سامانبخشی نیروهای انگلیسی در نبرد علیه عثمانی نقش داشــت و روابط بسیار گرمی با
ابن سعود داشت .
 - 3نفت و مروارید
 - 4برای آگاهی بیشتر  ،نگ  :هالل خطیب در رابطه با تجزیه سرزمینهای ایرانی
 - 5تاریخ تجزیه ایران ـ دفتر دوم ـ تجزیه بحرین ـ ر 121

مطابق اطالعاتي كه به دولت ايران رســيده است
در ماده  6معاهدهيي كه در تاريخ  20مه  1927ما بين
سلطان عبدالعزيز بن ســعود و دولت انگليس منعقد
گرديد  ،اينطور ذكر شده است كه اعليحضرت پادشاه
حجاز و نجد و مضافات متعهد ميشــود مناســبات
دوســتانه و صلحطلبانه با اراضي كويــت و بحرين و
مشايخ قطر و ساحل عمان كه داراي مناسبات عهدي
مخصوص با دولت انگلستان ميباشد حفظ نمايد .
نظر به اينكه مالكيت ايران بــر بحرين محرز و در
موقع عقد عهدنامهي مخصوص بين دولت انگلستان
و شيخ بحرين حقا از طرف دولت ايران اعتراض شده و
« لــرد كالرنــدون» در جوابي كه بــه وزير مختار
ايران در لندن در تاريخ  29آوريل  1869داده رســما
اعتراض دولت ايران را وارد دانســته است  ،تصديق
ميفرماييد كه مادهي مذكورهي فــوق تا درجهيي كه
مربوط به بحرين است بر خالف تماميت ارضي ايران
و با مناسبات حسنهيي كه هميشه بين دو دولت همجوار
موجود بوده است منافات دارد  .عليهذا دولت ايران به
اين قســمت از معاهدهي مذكور جدا اعتراض و انتظار
دارد كه اولياي دولت انگلستان به زودي اقدامات الزمه

زایش حکومت سعودی به دست اربابان انگلیسی

23

بهمن و اسفند  1394سال چهاردهم شماره 90

شورای استراتژیک

سلطان نشین ترکیه و سلطان نشین عربستان
دستآورد سفر سلطان رجب طیب اردوغان به عربستان  ،عبارت
بود از تشکیل « شــورای همکاری راهبرد ی ( استراتژیک ) » میان
ترکیه و عربســتان یا اتحاد راهبردی ترکی ـ عربی به ظاهر  ،هدف
اتحاد راهبردی ترکی ـ عربی به سقوط کشاندن دولت قانونی سوریه
است ؛ اما در حقیقت اتحادی اســت علیه ایران و شاخههای تباری و
فرهنگی ملت ایران.
نخستین دستآورد این « اتحاد شــوم »  ،اعدام آیتاهلل العظمی
شــیخ نمر از مراجع تقلید مردم بحرین ( بحرین کرانهای  +جزیره ) و
نیز تشدید نبرد داخلی علیه کردهای تحت سلطهی ترکیه بوده است .
مردم بحرین ( کرانــه  +جزیــره ) از نظر تبــاری  ،همخانمانی ،
فرهنگی  ،تاریخی و مذهبی با دیگر مردم ایــران  ،دارای پیوندهای
نا گسستنی هستند .
از ســوی دیگر  ،کردها نیز در هر کجای جهان که هستند با مردم

ایران دارای تبار مشترک  ،تاریخ مشترک  ،همخانمان و هممیهن میباشند .
به دنبال گسیخته شدن آخرین پیچ و مهرههای صنایع پر توان هستهای،
دشمنان جهانی و منطقهای ملت و مردم ایران بیش از حد گستاخ شدند .
از نخســتین میوههای « پســا برجام » قتل و به شــهادت رسانیدن
صدهاتن ایرانی و دفن بدون مجوز آنان ( هنوز چند تن نا پدیداند) از سوی
حکومت عربستان سعودی بود که بدون پاسخ باقی ماند  .از دیگر میوههای
« پسا برجام » یورش همه جانبهی حکومت ترکیه به کردهای ساکن این
کشور و کشتار آشکارای آنان می باشد .
باید به این اقدامهای دشمنانهی عربستان ســعودی ـ ترکیه و« اتحاد
اســتراتژیک » میان آنان که تنها در راســتای ضدیت با منافع ملی ایران،
یورش بیشــتر به همبســتگان تباری  ،فرهنگی  ،تاریخی و مذهبی ملت
ایران و نیز یورش گســتردهتر به منافع ایران در سرتاسر منطق ه میباشد ،
پاسخ الزم داد .

حلقه گم شده در مسالهی
آلودگی هوا ؟!

24

سالهاســت با پایان گرفتن آذر ماه و آغاز دی ماه  ،بر اثر وارونگی هوا ،
هوای پایتخت و دیگر کالنشهرهای کشــور  ،روبه بدی میگذارد و به
مرحلهی « خطرناک » میرســد  .درمان این کار هم هر ساله با « تعطیل
آموزش و پرورش » و یک « به بند و بگیر » همراه با درآمد سرشار و فراوان
برای راهنمایی و رانندگی اســت و دیگر هیچ ؟! تا سال دیگر و « آزمون »
این فراگشت « آزموده شده »
اما در این میان  ،به مســالهی اصلی آلودگی یعنی « سوخت خودرو » ها
هیچ اشارهای نمیگردد و ســخنی از کیفیت « بنزین » در میان نیست  .در
حالی که منبع اصلی آلودگی « سوخت » خودروهاست .
اما به نظر میرسد که مســالهی واردات بنزین  ،چنان سود آور و « پول
آور » است که هیچ کس دربارهی آن سخن نمیگوید  .هیات دولت نیز که
سرانجام وارد مسالهی میشود  ،هیچ اشارهای به مسالهی سوخت نمیکند
و سردار  ،دکتر  ،خلبان شــهردار نیز که آمادگی خود را ( البته با اختیارات )
برای حل مســالهی « آلودگی هوا » اعالم میدارد  ،به هیچ وجه اشاره به
کیفیت ســوخت ( بنزین ) در ایران نمیکند و با استناد به آمادگیسازی بر
پای ه علــم جفر و رمل  ،مســالهی چند ملیون خودرو دارای« کاربوراتور »
( سوخت آما ) را پیش میکشد ؟!
در حالیکه مســالهی اصلی آلودگی هوا  ،سوخت خودروهاست که پس
از سر و صداهای بسیار دربارهی واردات ارزانترین بنزین دنیا ( معروف به
بنزین افغانســتانی ) امروزه به گفتهی رییس سازمان جایگاهداران سوخت

اندازهمندی ( استاندارد ) یورو  2میباشد  .ایشان دربرنامهای که از سیمای
جمهوری اسالمی پخش شد  ،گفت که تنها یک جایگاه سوخت در اراک ،
بنزین یورو  4عرض ه میکند و در دیگر جایگاههای سرتاسر کشور  ،بنزینی
که عرضه میشود  ،دارای اندازه( استاندارد ) یورو  2میباشد .
این در حالی است که حامی اصلی واردات بنزین ،یعنی ریاست سازمان
محیط زیســت  ،از همان آغاز مدعی بوده است که اســتاندارد بنزینهای
وارداتی یورو  4میباشد .
شاید به حساب کشــور  ،بنزین یورو  4گذارده میشــود ؛ اما چیزی که
مسلم است  ،بنزینهایی که در جایگاهها ( غیر از یک جایگاه در شهر اراک )
عرضه میشوند  ،اندازهمندی یورو  2را دارا میباشند .
آیا ســود واردات بنزین چندان اســت که میلیونها ایرانی میتوانند در
معرض آسیبهای ناشــی از آلودگی هوا قرار گیرند ؛ اما از ریاست دولت تا
شهردار و رییس سازمان محیط زیســت تا ریاست سازمان استاندارد  ،هیچ
کس نباید دربارهی بنزینهای وارداتی  ،سخن بگوید .
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آلودگی هوا به فراموشی سپرده نشود

حواستان باشد !
نام ایران را حذف کردهاند
در خبرها خواندم که در موزهی « ریز کشــور » قطر  ،چند اثر هنری به
نمایش گذارده شــده بود که در میان آنها چند اثر مربوط به دوران قاجاریه
وجود داشت که نام ایران از روی آنها  ،حذف شدهاند .
این امر به مانند مــوارد دیگر تجاوز به حقوق ایران  ،از ســوی مقامهای
مسئول  ،ســفارت ایران در محل  ،با ســکوت برگزار گردید و هیچ واکنشی
نشان داده نشد .
در این میان بانو مظفری رییس هیات مدیــره انجمن هنرمندان نقاش
توگو با خبرنگار خدمات هنرهای تجســمی خبرگزاری ایسنا
ایران در گف 
گفت  :با دریافت این خبر « به سایت [ دیدارگاه  /تارنما ] موزه مراجعه کردیم
و متوجه شــدیم که نام ایران به صورت ناقص در برخی اثار آمده است و در
برخی از آثار هم تنها عنوان قاجاریه نوشته شده و خبری هم از نام هنرمندان
نیست ».
البته واکنش انجمن هنرمندان نقاش ایران به مساله بسیار مناسب و الزم
اســت ؛ اما این وظیفهی ســازمان میراث ( یادمانهای ) فرهنگی و وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی و پیش از همه سفارت جمهوری اسالمی در قطر
است که در این زمینه اقدام کنند که البته مانند همهی موارد دیگر با سکوت
و البته « نرمش قهرمانانه » در برابر این مســاله ســاده نیز واکنشی نشان
نخواهد داد  .با این مسئولین خداوند رحمی به حال ملت ایران بکند .
مرضیه حسینی

دستاندرکاران مجله خواندنی

با احترام  .بازنشســته فرهنگ و هفتاد و اندی ساله هستم  .سالهاست
که با مسالهی آلودگی هوا از اوایل آذر تا نیمهی دی ماه روبه رو هستم  .از
لحاظ روحی و جسمی خوشبختانه سالم هســتم و به قول معروف حواسم
به خودم هســت  ،پوزبند میبندم  ،در هوای آلوده برحسب ضرورت از خانه
خارج میشوم  .امروز  19دی ماه اســت و چند روزیست در تهران کمابیش
بارندگی هســت و دیگر آلودگی هوا از ســرخط خبرهای صدا و ســیما و
روزنامهها پاک شده و مانند سالهای پیش دوباره تب آلودگی هوا فروکش
میکند تا سال آینده  ،که امیدوارم اینطور نباشــد و با بدبینی به این مهم
نگاه نکنیم .
پیشنهاد میکنم مسئولین حفظ محیط زیســت با بازبینی وضع آلودگی
هوا در سالهای پیش که مسلما آمار و سوابق و روزهای اوج آلودگی موجود
اســت  ،از قبل پیشبینی آلودگی هوا را بکنند و با تعطیلی هر دو سه روزی
مدارس مســاله را پشــت گوش نیاندازند  ،برای دانشآموز تعطیل شدن
مطلوبتر از همه چیز است ؛ اما شــوربختانه فاصله بین درس  ،آنها را از
یادگیری و آموزش بهینه محروم میکند .
حداقل تا زمانــی که کامال آلودگی هــوا و واژگونــی آن را در روزهای
مشخص از بین ببرند و بتوانیم از هوای نسبی پاک استفاده کینم  ،پیشنهاد
میشــود  .ســازمان حفاظت محیط زیســت با همکاری وزارت آموزش
و پرورش برای حفظ جان بچههای خردســال و دانشآمــوز و نوجوانان
دبیرستانی و دانشگاهی  ،شــروع کار تدریس را از  10ـ  15شهریور شروع
کنند و یک تعطیلی آخر پاییز و اوایل زمســتان را جا اندازی کنند و به جای
آن تعطیالت تابســتانی را به عقب بیاندازند  .مثال تا  15تیر ماه که نه سیخ
بسوزد نه کباب .
باالخره این هم پیشنهادی است شاید ناپخته ولی میتوان آن را پخت .
محمد آذر آبادی ـ شهروند تهران
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از

اين جا و آن جا ،
از دیروز تا امروز ...
( از البه الی خبرهای روزنامهها  ،مجلهها و خبرگزار یها )

کمک  50میلیارد ریالی دولت [ رییس جمهور ] به نهاد ریاست جمهوری
حســب موافقت هیات دولت [ به ریاســت رییس جمهور ] مبلغ  50میلیارد ریال به صورت هزینهای از محــل اعتبارات جزء یک ردیف
 5100000قانون بودجه سال  1394کل کشور با عنوان هزینههای پیشبینی نشده برای کمک به نهاد ریاست جمهوری در اختیار این نهاد
قرار گرفت .
خواندنی  :دولت یعنی دولت رییسجمهور و افزون بر بودجهی باالی نهاد ریاست جمهوری ،باز هم  50میلیارد ریال دیگر برای هزینهی
دفتر رییس جمهور ؟!
کشف تازهی سلطان اردوغان اول
ســلطان رجب طیب اردوغان اول هنگام بازگشت از عربســتان پس از دیدار با سلطان سلمان بن عبدالعزیز در پاســخ به این پرسش از سوی
خبرنگاران که آیا برقراری نظام ریاست جمهوری و در عین حال  ،حفظ ساختار واحد دولت امکان پذیر است ؟ گفت :
« نمونهای از آن در جهان وجود دارد و اگر به آلمان دوران هیتلری نگاه کنید  ،می توانید آن را ببینید »...
خواندنی  :این اظهار نظر  ،انسان را به یاد داستان « خر » در پوست « شیر» میاندازد .
خری پوست شیری به دست آورده بود و وارد روستایی شد  .روستاییان از دیدن شیر همگی فرار کردند «.خر »که از این رخداد سخت به هیجان
آمده بود  ،با خود اندیشید بهتر است با « غرشی » روستاییان را چنان بترســانم که دیگر جرات باز گشت به ده را برای همیشه از دست بدهند و من
بتوانم به آسودگی در این آبادی « بچرم » !
با این تصمیم  ،شروع به « عر عر » کرد  .روستاییان که متوجه شده بودند که این شــیر در حقیقت خری است در پوست شیر  ،پوست از رویش
برداشتند و پس از کتک مفصل دوباره به بار کشی گماشتندش .
ادارات دولتی پرمصرفترین مشترکان برق
مدیر عامل شــرکت توزیع برق ادارات دولتی را پرمصرفترین مشــترکان برق ذکر کرد  .به گزارش خراســان  ،هوشــنگ فالحیان در مراسم
بهرهبرداری از نیروگاه خورشــیدی  250کیلوواتی در تهران گفت  :برای کاهش مصرف برق باید از مشــترکان خاص کار را شــروع کنیم که این
مشترکان ادارات دولتی هستند که  30درصد برق را مصرف میکنند .
 30هزار پوند ،قیمت «کودکان انتحاری» در پاکستان
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دیلی میل :افراط گرایان در پاکستان پسران کم سن و سال را می ربایند و آن ها را به عنوان «عامالن حمالت انتحاری آماده به کار» به قیمت 30
هزار پوند می فروشند .یک منبع آگاه می گوید :حتی اگر این کودکان شست و شوی مغزی داده نشده باشند تا حمله انتحاری را اجرا کنند؛ کودکان در
صورتی که بمب گذاری را انجام ندهند والدینشان تهدید به مرگ می شوند.
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واشنگتن پست  :فاجعه منا باید شفاف بررسی شود
فارس ـ روزنامه واشنگتن پست با اشاره به فاجعه منا که به واســطه بیکفایتی سعودیها رخ داد  ،نوشت  :احمقانه است سعودیها فکر کنند که
مسلمانان تا تضمین امنیتشان درباره سفر به عربســتان برای حج تجدید نظر نمیکنند  .این روزنامه آمریکایی اضافه کرد  :کشورهای مسلمان و
عربستان سعودی باید تحقیقاتی شفاف و روشن درباره فاجعه منا صورت دهند و برنامه ریزیهایی را برای یک هماهنگی مفصل و بینالمللی حج
در آینده آغاز کنند  .تنها بقای زائران در خطر نیست بلکه پادشاهی سعودی نیز در معرض خطر قرار دارد .
خواندنی  :آمریکای جهانخوار و مستکبر در پی روشن شدن فاجعهی « منا » است ؛ اما دستگاهها و نهادهای ایرانی مرتبط با حج و زیارت در پی
« مالهکشیدن » به این فاجعه و گسیل چند ده هزار نفر دیگر به حج سال آینده و تحویل گرفتن چند صد جنازهی دیگراند ؟!
سعودی ها درباره شیخ نمر عهد شکنی کردند
سخنگوی مرکز صدور فتاوای اهل تسنن در عراق معروف به «دار االفتاء»  ،به ایرناگفت  :قراربود جناب مفتی اهل سنت عراق شیخ الصمیدعی
برای آزادی و نجات شیخ نمر نزد پادشاه سعودی پادرمیانی کند .شیخ الصمیدعی متعاقب آن ،نامه ای رسمی خطاب به پادشاه عربستان ارسال کرد
و بعد از  10تا  15روز ،نامه به دفتر ملک سلمان رسید و به ما خبر دادند که عربستان با پادرمیانی انجام گرفته موافقت کرده و حکم اعدام به تعویق
می افتد به شرط این که دار االفتاء یک هیات بلندپایه از علما را برای دیدار با شخص ملک سلمان به ریاض اعزام کند .حتی عادل الجبیر در تماسی
به شیخ الصمیدعی ابالغ کرد که ملک سلمان در حاشیه نامه دار االفتاء نوشته اســت :پادرمیانی را پذیرفته است و حکم اعدام به تعویق بیفتد .در
چنین حال وهوایی به یک باره شــیخ الصمیدعی با من تماس گرفت و گفت :مصیبت بزرگ دیگری بر ما نازل شده است! با تعجب پرسیدم چرا؟ . .
مگر چه شده! ؟ و ایشان خبر اعدام شیخ نمر را به من داد  ،بهت زده شدم و گفتم :چه می گویید؟ و ایشان گفتند :طرح پادرمیانی ما را به هم ریختند و
بازهم بدعهدی و پیمان شکنی با ما کردند.
وزیر امور خارجه عربستان والدیمیر پوتین را متهم کرده...
وزیر امور خارجه عربستان والدیمیر پوتین را متهم کرده که شیعه است .
جواب والدیمیر پوتین  :اگه ایستادن مقابل شر و بودن باحق اســمش شیعه است از حاال من را
یک شیعه بدانید.
وی گفت  :اگر ایستادن در کنار خیر و درستی و در مقابل خبیثان موجب شیعه بودن و بعد تکفیره ،
من در سازمان ملل شهادت میدهم شیعه و رافضی هستم.
از معجزات دولت یازدهم
امارهای وزارت رفاه و تعاون نشان میدهد که در سال  1393تنها  176هزار نفر از بیمه بیکاری تامین اجتماعی استفاده کردهاند .
با وجود تعطیلی پیاپی بنگاههای تولید و انبوه بیکاران شمار اندک کسانی که موفق شدهاند از بیمهی بیکاری استفاده کنند  ،از معجزات دولت
یازدهم است .
در عهد دایناسورها  /شمشیر و گلوله

منصور ترکی ســخنگوی وزارت کشــور حکومت عربســتان
ســعودی در پی اعدام شــیخ نمر و  46تن دیگر گفت  :اعدامیها را
با گلوله و شمشیر کشــتیم  .به گزارش العربیه از  47اعدام  4مورد با
گلوله بود و بقیه با شمشیر انجام گرفته است .

کمی حقوق  ،افزایش جریمهها
چند روز پیش رییس پلیس از کمی حقوق پرسنل خود گله مند بودند
اندکی بعد هیات وزیــران  ،جریمههای رانندگــی را دو برابر کرد  .آیا
ارتباطی در این میان وجود دارد ؟ البته پاسخ مسئوالن «نه » است ؟!

27

بهمن و اسفند  1394سال چهاردهم شماره 90

لنبک خراسانی

دو طنز از لنبک خراسانی
راه حل لنبکی برای حل مشکل دارو و درمان
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حرف و حدیث در مورد گرانی دارو و درمان زیاد اســت و هر کسی از ظن
خود حرفی میزند و راه چارهای نشــان میدهد  .این افاضات و راه حل ها تا
کنون گرهی از مشکالت باز نکرده است و در آینده هم باز نخواهد کرد .
راه حل این اســت که ما از ظرفیتهای دارویی و درمانی بومی اســتفاده
نموده و مانند پدربزرگها و مادربزرگهایمان در عهد قاجار  ،فقط با چند قلم
داروی طبیعی بومی  ،به جنگ انواع بیماریها برویم .
مثال  ،نسل کنونی از خواص معجزه آســایی که پشکل « ماچوالغ » دارد
و اســتفاده از آن  ،مورد عالقه پدر بزرگها و مــادر بزرگهایمان بود  ،هیچ
نمیداند .
البد می پرسید پشکل ماچوالغ چیست و چه خواصی دارد ؟
اینجانب در راســتای انجام وظایف لنبکی خویش  ،یک مطالعاتی در این
زمینه کرده ام که نتایجش را به عرض می رسانم :
دربرخی از گویشهای خراســانی به چهارپای ماده  ،ماچه گفته میشود .
مثال  :ماچه اســب ( یعنی اسب ماده) و یا ماچهاالغ ( یعنی االغ ماده )  ...گاهی حرف « ه » در آخر ماچه تبدیل به واو میشود  .بدین قرار متوجه شدید که «
پشگل ماچوالغ » یعنی پشگل االغ ماده .
حاال پشگل ماچوالغ چه ربطی به مشکالت درمانی و دارویی دارد ؟
در قدیم که هنوز غرب زده نشده بودیم  ،دست کم در خراسان همین پشــگل ماچوالغ به اندازه بیشتر داروهای مورد مصرف در چشم پزشگی امروزه،
نیاز بیماران به امراض چشمی را رفع میکرد  .تهیهی این داروی معجزه آسا هم خیلی راحت بود  :یک نفر پشــت سر ماده االغ راه میافتاد و وقتی پشگل
میانداخت  ،آنها را جمعآوری میکرد و توی سینه آفتاب میگذاشت تا خشگ شود  .همین !
آن وقت اگر یکی دچار تاری دید  ،آب مروارید  ،آب ســیاه  ،دوگانهبینی  ،تراخم و هر بیماری دیگر چشمی میشــد ،حکیم باشی مقدار معینی از پشگل
ماچوالغ به او میداد و میگفت پشگلها را بگذار روی آتش و همین که شــروع کرد به دود کردن  ،صورتت را روی آن بگیر  ،چشمانت را باز نگهدار و بگذار
دود پشگل ماچوالغ حسابی برود توی چشمهایت  .به همین سادگی !
حال این که طرف مداوا میشد یا نه  ،حرف دیگری است ؟
برای سایر بیماریها نیز داروهای ارزان و فراوانی در دسترس بود  .مثال اگر یک نفر دچار ناراحتی در بخشی از دستگاه گوارش میشد ( از زخم یا ورم معده
بگیر وبیا تا تومور کولون  ،بواسیر و ) ...داروئی وجود داشت به نام روغن کرچک که از طرف حکیم باشی به مقدار معین همراه با دستور مصرف به بیمار داده
میشد  .حاال افاقه میکرد یا نمیکرد  ،حرف دیگری است .
در مورد بیماریهای تنفسی  ،از تنگی نفس بگیر تا ســل و آمبولی ریه و ...تنها داروی مصرفی لعاب به دانه ( دانه میوه به ) بود  .بیمار شفا مییافت یانه ،
چندان مهم نیست .
طرف دچار ناراحتی قلبی میشد  .خواه گرفتگی عروق کرونر بود یا هردرد دیگری  ...دارویش مصرف روزی یک لیوان عرق بید مشگ بود و الغیر  .حاال
طرف یا خوب میشد و یا نمیشد  ،یک موضوع فرعی است !
تا جایی که بخواهید از این داروها داشتیم وداریم .
به جای پیچیدن به پر وپای دولتمردان عزیزی که با جدیت تام وتمام ســرگرم برنامه ریزی ( برای چه ؟ نمیدانم) و کارهای اجرایی ( برای که ؟ بازهم
نمیدانم ) هستند  ،بیایید و برویم مشکل دارو و درمان را با احیای درمان با پشگل ماچوالغ و روغن کرچک و حجامت و « زالو درمانی » حل کنیم .
گرچه ما نخواهیم و داوطلبانه اقدام نکنیم  ،به زور وادارمان خواهند کرد !!
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کاله و آلزایمر

( لنبک )

خبرگزاری فارس از قول آقای سعید نظری  ،عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران نوشت  :کاله سرتان بگذارید تا آلزایمر نگیرید .
لنبک از این خبر سوپر علمی دو برداشت کرده که در زیر خدمتتان معروض می دارد :
اول  :می توان از این توصیهی فرا علمی نتیجه گرفت که از بابت هرچه نگران باشیم  ،از بابت آلزایمر گرفتن ملت همیشه در صحنه ایران نباید نگران بود،
زیرا گروهی اندک کارشان این است که به شیوه های مختلف بر سر مردم ایران کاله بگذارند و روزی نیست که کاله تازه و بدیعی سر همه مردم  ،از کودک
گرفته تا بابا بزرگ ها و مامان بزرگ ها  ،نگذارند .
تبصره  :حاال چه ربطی است بین حجامت و آلزایمر و خبرگزاری فارس  ،بنده بی اطالعم .
البته شاید این هم نوعی کاله نامرئی است !!!
دوم  :حاال که شرایط آن قدر آسان شده که آقای ســعید نظری  ،عضو موسســه تحقیقات حجامت اعالم می کند مردم کاله سرشان بگذارند تا آلزایمر
نگیرند و خبرگزاری فارس هم این نظریه فرا علمی را منتشر می کند  ،چرا من دانشمند نشوم و نظریه علمی ندهم ؟
فلذا من هم اعالم می کنم نظریه آقای سعید نظری از بیخ و بن اشتباه است  ،زیرا با وجود آن که سال ها است بر سر مردم ایران کاله های نامرئی گل و
گشادی گذاشته شده  ،جز معدودی رئیس روسا  ،بقیه آلزایمر گرفته اند  .آن هم چه آلزایمری ؟!
اگر آقای سعید نظری برای اثبات نظریه خودش دلیل آکادمی پسندی ارائه نکرده است  ،اما اینجانب لنبک خراسانی برای اثبات نظریه ام در زمینه آلزایمر
گرفتن قاطبه مردم همیشه در صحنه ایران  ،هزاران دلیل دارم که به علت ضیق وقت  ،فقط به دو فقره اش اشاره می کنم :
سه سال پیش نان سنگگ را می خریدیم  200تومان و به جان رئیس روسا دعا می کردیم  ،اما حاال همان نان را  2000تومان می خریم و بازهم به جان
رئیس روسا دعا می کنیم
همان زمان برای یک لیتر بنزین  100تومان می پرداختیم و به جان رئیس روســا دعا می کردیم  ،حاال بنزین را لیتری  1000تومان می خریم و به جان
رئیس روسا هم دعا می کنیم .
اگر بخواهم قیمت همه کاالها در آن زمان و این زمان را بنویسم  ،مثنوی هفتاد من کاغذ می شود  ،لذا به همین دو مورد بسنده می کنم .
تازه اگر همه موارد را بنویسم چه فایده ای دارد ؟ وقتی شما الزایمر دارید  ،یک دقیقه بعد از خواندن نوشته من  ،موضوع را فراموش می کنید !
حاال اگر بنویسم یک عده نماینده مجلس از برادر سعید مرتضوی پول تو جیبی گرفته اند  ،تاثیری در تغییر رفتار شما دارد ؟
واهلل ندارد  ...باهلل ندارد  .آخر همه ما آلزایمر گرفته ایم  ،و چون آلزایمر گرفته ایم  ،اسفند ماه می رویم به همین نماینده ها رای می دهیم  .تازه اگر ما رای
ندهیم  ،رای خودش می رود توی صندوق و ما هم که آلزایمر گرفته ایم  ،یادمان می رود بپرسیم این رای ها از کجا آمده است !

روزنامه اطالعات  72سال پیش
نوراهلل الرودی در خاطرات خود از بازداشتگاه انگلیســیان در شهر اراک ( در دوران اشــغال ایران در جنگ جهانی دوم ) در کتاب اسیران ـ فجایع عمال
تبهکار انگلیس در ایران ـ شرکت سهامی چاپ ـ تهران  ،فروردین  1332ـ ر  ) 193مینویسد :
« چند نفر از بازداشتیها به خانصاحب ( مسئول هندی بازداشتگاه ) پیشنهاد کردند تا اجازه بگیرند جراید دیگری غیر از روزنامه اطالعات برای مطالعه در
اختیار آنان قرار بگذارد یا اجازه دهند خودشان [ وسیله بستگان ] از اراک خریداری و وارد بازداشتگاه نمایند .
ما همه میدانستیم روزنامه اطالعات از هبوط آدم تا انقراض عالم  ،همیشه طرفدار دولت وقت است  ،چه صالح چه طالح  .همواره پهلوان زنده را تحسین
میکند و بنا براین محافظهکاری مطلق و خوردن نان به نرخ روز  ،مثل شاخشمشاد ایستاده و با هر وضعی سازگار است  .بنابراین خواندن این روزنامه نه تنها
در بازداشتگاه برای ما لطفی نداشــت ؛ بلکه غالبا ما را عصبانی هم میکرد  ،زیرا بارها میدیدیم همین روزنامه مسببین بازداشت ما را مورد مدح و ثنا قرار
میدهد و با وجود مشاهدهی تمام انحرافات و تعدیات و تجاوزات مصادر امور  ،باز ولکن معامله  ،نبود و نه کرسی فلک را زیر پای « تدین »ها و « سهیلی »
ها میگذاشت تا خود پابرجا بماند » ( ر . ) 193
خواندنی  :این شیوه تنها در چند ماه پس از انقالب با وجود « شورا » متوقف شد ؛ اما خیلی زود به روال همیشگی بازگشت .
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برنامه ششم توسعه ؛
برنامهای برای « دیروز » و نه « فردا » !

30

ســرانجام با یک دیرکرد کمابیــش پنجماهــه  ،روز  27دیماه 1394
 ،برنامهی ششم توسعه به مجلس شورای اســامی رسید  .برنامهی ششم
توســعه  ،همانندیهای زیادی با برنامهی نافرجام ششــم عمرانی در رژیم
پیشین دارد .
پیش ار پرداختن به این همانندی  ،اشارهی کوتاهی به پیشینهی « برنامه
ریزی » و « سازمان برنامه » در ایران ضروری مینماید .
اندیشهی برنامهریزی در ایران  ،به ســال  1316خورشیدی باز میگردد.
در این ســال کمیســیون ویژهای در وزارت دارایی وقت برای فراهم آوردن
پیشدرآمدهای الزم برای آمادهسازی برنامه و اجرای برنامه تشکیل گردید؛
اما با آغاز جنگ جهانی دوم در سال  1939میالدی (  1318خورشیدی ) این
اندیشه رنگ باخت .
به دنبال بیرون رفتن نیروهای اشــغالگر از کشــور و انباشت مبلغ قابل
توجهی ارز در بانک ملی  ،دوباره اندیشهی برنامهریزی نیرو گرفت  .نیروهای
اشغالگر برای هزینههای خود در ایران  ،نیاز به « ریال » داشتند  .هزینهی
باالی نیروهای اشغالگر به ویژ ه آمریکاییها از یک سو  ،کاهش تولید ملی
در اثر اشــغال کشــور  ،همراه با خرید انبوه و مصادره کاالهای کشاورزی و
دامی و گسیل آن به اتحاد شوروی و اجرای همین برنامه در بخش صنعت و
به ویژه صنایع بافندگی و چرم و پوست ؛ و نیز ایجاد قحطی مصنوعی از سوی
انگلیسیان  ،تورم بسیار باالیی را که تا آن زمان برای ایرانیان ناشناخته بود ،
بر ملت و مردم ایران تحمیل کرد .
در این میان با توجه به بیارزش بودن « روبل » پول روسی  ،دولت ایران
از پذیرش آن خودداری کرد و در نتیجه روسیان در برابر دریافت ریال  ،برگ
بدهی به « زر » یا « دالر آمریکا » با تعهد بــاز پرداخت پس از پایان جنگ
 ،به بانک ملی ایران سپردند  .بدهی دولت روســیه تا پایان اشغال کشور  ،به
 ( 11196یازده هزار و یکصد و نود و شــش ) کیلو زر و ( 8600000هشــت
میلیون و ششصد هزار ) دالر آمریکایی بالغ گردید .
روسیان ســالها از پرداخت بدهی خود به دولت ایران و حتا دولت ملی
دکتر مصدق که دست اندرکار مبارزه با امپریالیسم آمریکا ـ استعمار بریتانیا
بود  ،خودداری کردند و سرانجام در برابر واگذاری قریه فیروزه در سال 1333
 ،بدهی خود را به دولت برخاسته از کودتای  28امرداد پرداختند .
چنان که گفته شد  ،اثر انباشت ارز ( البته در مقیاس آن روزگاران ) در بانک
ملی  ،دولت را به اندیشهی اجرای برنامهی عمرانی انداخت  .سرانجام برنامه
عمرانی هفتســالهی یکم (  1334ـ  ) 1327با یاری گرفتن از مهندســین
مشاور آمریکایی « ماورا بحار » در قالب بستهای از طرحها با اعتبار کل 568
( پانصد و شصت و هشت ) میلیون تومان به مورد اجرا گذارده شد  .این برنامه
براثر ملی شــدن صنایع نفت در سرتاسر کشــور و تحریم خرید نفت ایران
از سوی غرب که از حمایت عملی شــرق نیز بهرهمند بود و سپس کودتای

اقتصادی
هوشنگ طالع

آمریکایی ـ انگلیســی در  28امرداد  1332با هم گامــی « خاموش » اتحاد
شوروی  ،ناکام و ناتمام ماند .
دولت کودتا  ،برنامهی هفتســالهی دوم (  41ـ  ) 1334را با اعتبار 840
(هشــتصد و چهل ) میلیون تومان به اجرا گذارد و به دنبال آن سه برنامهی
دیگر و رویهمرفته پنج برنامهی عمرانی را به مورد اجرا در آمد .
***
در روزهای پایانی ســال  1356در راهروی اشکوب ششم کاخ ( سازمان
مرکزی ) ســازمان برنامه و بودجه  ،هم کار دیرین آقای آلکس مژلومیان را
دیدم  .هر دو  ،روزگاری کارشــناس دفتر برنامهریزی بودیم و اکنون آقای
مژلومیان معاون ســازمان برنامه و بودجه بودند و من در دفتر امور استانها .
به آقای مژلومیان گفتم که خبری از برنامهی ششم نیست  ،در حالی که دفتر
اقتصادی  ،تجربهی تهیه و تنظیم دو برنامه را در کارنامه دارد و شــماری از
دفترهای سازمان برنامه و بودجه نیز « برنامهپنجم استان » را تهیه کردهاند
و آمادگی تهیه برنامهی ششم را در قالب استانی دارند .
آقای مژلومیان در پاســخ با لحن تلخ و گزندهای گفــت  « :فرض کنیم
درآمــد کل برنامــه  100اســت ؛ در حالی کــه اوامر غیرقابــل انصراف
اعلیحضرت همایون شاهنشاه  113اســت  .دیگر احتیاجی به برنامه ریزی
نیست ،خودشان برنامه ریزی کرده اند » .
***
برنامهی ششم توســعهی جمهوری اســامی  ،با وجود تنظیم و تقدیم ،
دچار همان سرنوشت برنامهی ششم عمرانی است  .بدین معنا که نیازی به
برنامهریزی نیســت ؛ زیرا با وجود حجم عظیم طرحهای ناتمام ( در مراحل
گوناگون) و طرحهای مصوب و آغاز نشده ( کلنگ نخورده ) یا کلنگخورده؛
اما بدون اعتبار مصوب و  ...برنامه را ریختهاند  .برنامهی تهیه شــده از سوی
دولت یازدهم  ،سرپوشــی اســت براین واقعیت و حقیقت عدم موفقیت در
اجرای پنج برنامهی توسعه !
از ســوی دیگر باید دانسته شــود که تخصیص ندادن برنامهی ششم به
پایان دادن به طرحهــای نیمهتمام  ،طرحهای کلنگخــورده بدون اعتبار
مصوب و  ...این بار ســنگین را که حتا ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی ،
فهرست کامل آنها را نیز به تفکیک فصل و بند و محل اجرا نمیتواند ارائه
کند  ،این بار ســنگین و زیان های آنرا که در پایان  ،باید ملت و مردم ایران
آن را تحمل کنند  ،سنگینتر خواهد کرد .
از ســوی دیگر  ،با ادامــ هیروش تخصیصاعتبــار «قطرهچکانی » به
ت و
طرحهای عمرانی  ،آن هم از « پساب » هزینههای جاری  ،همراه با ریخ 
پاشهای « اشرافی » به نظر میرسد که به پایان بردن این طرح  ،به بیش از
یک برنامه و شاید به  8تا  10سال زمان نیاز دارد .
اما جدا از این مســایل  ،با وجود تجربهی کمابیش هفتدهه برنامهریزی
و اجــرای  10برنامه  ،هنــوز « اندر خمیــک کوچه ایم »  .هنــوز پس از به
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اصطالح کمابیش هفتاد ســال تجربه و  10برنامه  ،از روشهایی در زمینهی
برنامهریزی بهر ه گرفته میشود که مربوط به « دیروز » است و « امروز » در
امر برنامهریزی و سازماندهی دستگاه مسئول اجرای برنامه  ،امری ناشناخته
و غریب است  .باید دانست که سازمان برنامهریزی کشور ( جدا از تغییر نام در
چند مرحله ) و نیز روش های برنامهریزی در دوران پس از انقالب حتا در « قد
و قوارهی » برنامهی چهارم عمرانی (  51ـ  ) 1347هم نیست .
در روشهــای برنامهریزی نویــن « راهبردهایملــی » در زمینههای
فرهنگی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و سیاســیاند که به « برنامه » در یک قالب
روان ( سیال ) با توانایی لحظهای « تصحیح و تطبیق خودکار » با راهبردها،
شکل میدهند .
« برنامه » در این روش برنامهریزی  ،چونان « آبروان » در جوی است
که در هر لحظه خود را با « بستر » ( راهبرد ) هماهنگ میکند  .آبروان  ،راه
خود را از میان سنگریزهها و حتا زبالههایی که به درون جوی میافکنند ،به
سوی هدف نهایی ( راهبرد ) میگشاید و با تغییر جهت های به موقع  ،شتابان
( با توجه شتاب تعیین شده وسیلهی شیب جوی » در بستر « راهبرد » تعیین
شده که عبارتست از  « :آبیاری بهینهی باغ »در حرکت است  .از آن جا که
جنبش و شتاب جویبار در اثر شیبزمین اســت  ،هرگاه مسیر آن را در برشی
( مقطعی ) به طور کامل بسته شود و از بستر خود جدا شود  ،به دلیل « شیب »
دوباره به بستر اصلی باز میگردد .
از ســوی دیگر « باغبان » یا « راهبردبان » میتواند در هرلحظه بدون
وارد آوردن زیان  ،با بســتن جلوی یکی از « کرتها »  ،آب را به « کرت »
دیگری که دارای اولــویت بیشتری است  ،هــدایت کند ؛ در حالی که به

گوشت برزیلی چرا ؟

« آبیاری بهینهی باغ » ( آماج نهایی برنامه ) لطمه ای وارد نمیگردد .
این چنین اســت که این روش برنامهریــزی و اجرای برنامــه « گاو نر
میخواهــد و مرد کهن »  « .مردکهــن » نماد زنان و مــردان فرهیخته ،با
تجربه  ،روشنبین و جهانبین و « گاونر » نمادی است ازمجریان دانشمند
ـ توانمند که فرمانهای مردکهــن را بدون درنــگ در مییابند و از آماج
برنامه حتا « سرسوزنی » منحرف نمیشــوند  .این کسان از زمرهی کسانی
نتوانند بود که پایاننامههای تحصیلی خود را مدیون « پاساژ »های روبروی
دانشگاه تـــهراناند و یا فارغ التــحصیل دانشگــاههای مســتعمراتی با
« تضمین مدرک به محـــض ورود » میباشــند و به جــای « ضابطه » با
« رابطه » و « علم تکه های کفن » برصندلیها تکیه زدهاند .
برای ایجاد دگرگونی در امر برنامهریزی و سازمان مسئول اجرای برنامه،
نیاز به کسانی است که در باال به آنان اشــاره گردید  .چنین کسانی توان آن
را خواهند داشــت تا دگرگونیهای الزم را در اصول برنامهریزی و سازمان
مسئول اجرای برنامه  ،ایجاد کنند ؛ سازمانی که بتواند روند و سمت و سوی
جهان و جهانهای آیند ه را رصد و درک کند و با پیشبینی درســت شرایط ،
برنامه را در راستای « راهبرد »ها « ناوبری » (هدایت ) کند .
اما با این دولتها و با این دســتگاهها  ،با این انحصارطلبیها و بخشکردن
خودی » ها
جامعه به « خودی »و « ناخودی » ؛ با سپردن همهی امکانات به « 
و نشــاندن آنان  ،تنها و تنها به دلیل داشتن « رابطه »و بدون برخورداری از
« ضابطه » بر کرسیهای تصمیمگیری و اجرا ؛ با وجود این حجم از غارت و
چپاول ( ببخشید « رانت » ) ،بهرهمند شدن از روشهای نوین برنامهریزی و
داشتن دستگاه نوین اجرای برنامه  ،جز خیال خامی بیش نیست .

دکتر ودود حاجی زاده دامپزش
ک خدا آفرین آذربایجان شرقی

بنده نزدیک به پانزده سال است که در شهرســتان خداآفزین ( در استان آذربایجان شرقی ) کار دامپزشــکی انجام میدهم ؛ از چند سال پیش
بدینسوی  ،دامداران این شهرستان  ،از هر سوی  ،دچار تنگناهای بسیار سختی شدهاند ؛ برای نمونه  ،در سنجش با سال  ، 1389بهای جو و یونجه
که از نهاده های خوراکی پایهای دامها یه شمار میروند به سه برابر افزایش یافته است ؛ همچنین  ،حقوق ماهیانه چوپان و یهای داروها و خدمات
دامپزشکی و نیز هزینههای زندگی دامداران  ،چند برابر افزایش یافته است  .در مقابل  ،بهای دام هیچ افزایشی نداشته و افزون بر آن  ،خرید و فروش
دامها نیز اندک و نافراخور است  .همهی اینها  ،دست به دست هم داده و دامداران بسیاری را وادار به فروش گلهای دامها کرده است ؛ برای نمونه،
روستایی که در سالهای گذشته  ،نزدیک به  4000سر گوســفند و بز داشت  ،اکنون شمار گوســفندان و بزانش نزدیک به  200سر است  .چنین
دامدارانی  ،با سرمایه به دست آمده از فروش دامها  ،راهی شهرهای بزرگ میشوند ؛ تا بخت خود را در آنجا بیازمایند ! .
دلیل عمدهی پریشانی اقتصادی کار دامداران  ،واردات گوشت از کشورهای دیگر  ،به ویژه برزیل است ؛ بنا بر آزمایش پخش شده (مجله دنیای
کشت و صنعت شماره  -92رویه  )10در ســال  2014ایران  61/571تن گوشت گاو از برزیل وارد کرد که چهار در صد افزایش نسبت به سال پیش
دارد ؛ البته در زمان پخش آمار یاد شده  ،هنوز سال  2013به پایان نرسیده بود  .در شهرهای بزرگ و کوچک استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی
که خودشان قطبهای تولید گوشت کشور هستند  ،تبلیغ فروش گوشت یخزدهی برزیلی می شود  .و این در حالی است که به گفتهی صاحبنظران
 ،گوشت تولیدی ایران  ،نیازهای کشور را بر آورد میکند!
دانشمندانی که در سازمان دامپزشکی کشور و وزارتخانهها و ســازمانهای دیگر  ،رای به واردات گوشت میدهند  ،باید پیامدهای دستورهای
خود را برآور کنند و باید آگاه باشند که یک دستینه ( امضای) ایشــان برای واردات چندین هزار تن گوشت  ،دامداران بسیاری را میتواند ورشکست
کند و باری بر روی بارهای سنگین شــهرهای یزرگ بیفزاید ؛ نیز ،در پی ورشکسنگی دامداران  ،کســب و کارهای ریز و درشت بسیاری را که به
گونهی سر راست در پیوند با دامپروری هستند  ،دچار ایستایی و ورشکستگی کند .
بنده دانش اقتصادی چندانی ندارم ؛ اما  ،در زمانی که که دولت پیاپی ســخن از « اقتصاد مقاومتی » و « خود کفایی »  ،میگوید  ،چنین واردات
گستردهای که کمر تولید کننده داخلی را میشکند آشکارا در تضاد با آن سیاست « اقتصاد مقاومتی » است .

31

بهمن و اسفند  1394سال چهاردهم شماره 90

محمد
اسماعیل حیدر علی

بیماری ساختاری اقتصاد ایران

32

در حالی که کمابیش دو ســال و نیم از روی کار آمدن دولت آقای روحانی می
گذرد  ،نه تنها از وخامت شرایط اقتصاد ایران کاسته نشده  ،بر آن افزوده هم شده
است  .این در حالی است که یکی از وعده های اصلی آقای روحانی در مبارزات و
تبلیغات انتخاباتی ایشان در سال  ، 92ســامان دهی فوری اقتصاد ،ایجاد اشتغال
 ،متوقف کردن تورم و باال بردن قدرت خرید توده مــردم بود  .برای پی بردن به
خلف آن وعده ها کافی است اشاره کنیم که علی رغم توسل به نوعی آمار گیری
« من در آوردی » زیر نام تورم نقطه به نقطه  ،نرخ تورم آذر ماه  ،با وجود توسل به
همین روش من در آوردی  13.7درصد اعالم شد( آمار بانک مرکزی )
از سوی دیگر قیمتها  ،بیایستا و مداوم در حال افزایشاند و به همین موازات،
کاهش ارزش برابری پول ملی با پولهای معتبــر ( و حتی نامعتبر ) جهانی ادامه
دارد  ( .در زمان نگارش این مطلب نرخ دالر در بازار به  3670تومان رسیده بود و
حتی اعالم شروع اجرای برجام و رفع تحریمها نیز نتوانست نرخ ارزها را به حالت
گذشته و در آغاز سال جاری برگرداند )
بنابه روش جا افتاده در دســتگاههای دولتی  ،برای این ناکامیها دالیلی غیر
واقعی و منحرف کننده آورده میشوند  ،در حالی که بخش بزرگ ناهنجاریهای
فلج کننده اقتصاد ایران  ،ناشی از ساختار آن است ؛ ساختاری که نمیخواهند به
پیشنما بیاید  ،چه رسد به آن که بخواهند آن را درمان کنند .
در ادامه مطلب  ،کوشش خواهد شد با مقایسهی دو دوره متفاوت در دو دههی
گذشته  ،بخشــی از واقعیت های مربوط به بیماری ساختاری اقتصاد ایران نشان
داده شوند  :دوران موسوم به ســازندگی و یکهتازی تکنو کراتها و دوران آقای
احمدی نژاد ( که به دوره یکهتازی اصول گرایان موسوم شده است )
این مقایسه را با ذکرجملهی همانندی که روسای جمهور وقت بیان کردند ،
آغاز می کنم:
« اقتصاد ايران بيمار اســت و نياز به يک جراحــي دارد .اين جراحي دردناک
است؛ اما از انجام آن گريزي نيست».
اين جمله اي اســت که هر دو ریيس جمهور نام برده شــده در باال  ( ،با اندک
تفاوتي در بيان) برزبان آوردند.
بار اول آقاي هاشمي رفسنجاني در دور نخســت رياست جمهوري خود اين
جمله را بر زبان راند و بــار دوم  ،آقاي محمود احمدي نژاد در ســال  1391و در
واپسين ماه هاي دور دوم رياست جمهوري خويش ...
در هر دو مورد  ،اين ســخنان در آســتانه ،و يا در ميانهي يک تالطم شــديد
اقتصادي بر زبان اين دو رییسجمهور جاري شد:

آقاي هاشمي رفسنجاني اين جمله را هنگامي بيان کرد که ارادهي دولت
خويش را براي اجراي برنامهي آزادســازي اقتصادي و حذف توزيع کاالي
کوپني به مراکز قدرت قبوالنده بــود ؛ آقاي محمود احمدي نژاد با فاصلهی
 22سال  ،زماني که بخش نخست برنامه هدفمند ســازي يارانهها به اجرا
گذاشته شده بود و نخستين پيامدهاي اجرايش به پيشنما آمده بود  ،همان
گفتهي آقاي هاشمي رفسنجاني را با اندک تفاوتي بيان کرد.
در مورد اول ،زمان درازي نگذشــت که عارضهي دردناک آن جراحي با
يک تورم شديد در سال  1374خود را نشــان داد  .نهادهاي دولتي تورم آن
سال را  49درصد اعالم کردهاند ؛ اما محافظهکارترين اقتصاددانان مستقل
رقم واقعي تورم آن سال را  60درصد ميدانند و نويسنده نيز بر مبناي گفت
و گويي که همان ســال با آقاي مرتضي الويري (رييس مناطق آزاد وقت )
داشت  ،رقم  60درصد را درست ميداند.
در مورد دوم  ،چند ماهي پس از آن که آقاي احمدي نژاد از ناگزير بودن
جراحي دردناک اقتصاد ايران سخن گفت ،تورم شــديدي گريبان اقتصاد
ايران را گرفت و هنوز هم آن را رها نکرده است
شگفت آور اين که در هر دو مورد ارز و بانک مرکزي در فراز آمدن تورم
شديد نقش داشته اند:
در زمان آقاي هاشــمي  ،آنگاه که آقاي محمدحسين عادلي رييسکل
وقت بانک مرکزي بود ،با اين توجيه که قرار اســت بــه فعاليت دالالن ارز
پايان داده شــود  ،اعالم شــد که به هر متقاضي ارز فقط با ارايه شناسنامه
 5هزار دالر ارز دولتي پرداخت مي شــود .نتيجه آن شد که در چشم بر هم
زدني ذخيره ارزي کشور به صفر رسيد و تجارت خارجيها با ايران کمابيش
*
متوقف شد.
در زمان آقاي احمدي نژاد نيز ناگهان ارز ( و به تبع آن طال) عامل اصلي
تورم جهشي شديد بود .در اين دور نيز فعاليت دالالن ارز تنها عامل افزايش
قيمت ها و سه برابر شــدن نرخ برابري پولهاي خارجي با پول ملي  ،معرفي
شــدند  .اما دســتگيري افرادي نظير جمشيد بســم اهلل و درز کردن برخي
خبرها ،نشان داد که اين بار نيز پاي بانک مرکزي در ميان است .
بدين قرار تا کنون دو جراحي بــزرگ روي « اقتصاد بيمار » ايران انجام
شده اســت ؛ اما اين که تشخيص بيماري و شــيوهي انجام جراحي درست
بوده ،پرسشي است که تا کنون بيپاسخ مانده است.
در جراحي نخست  ،تشخيص را چنين توجيه کردند :
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قاچاق از منشا رسمی
با سانسور خبر  ،نمیتوان حقیقت را پاک کرد .
ســخنان بســیار مهم معاون قوهقضاییه و رییس ســازمان تعزیرات
حکومتی  ،نه تنها در رسانههای نوشتاری بازتاب الزم را پیدا نکرد ؛ بلکه
در فضای مجازی نیز مورد سانســور قرار گرفت و جان کالم مبنی بر این
که « قاچاق از منشــا رسمی وارد کشور میشــود » حذف گردید  .ایشان
افزودند که با این حجم قاچاق  ،ســاالنه دو میلیون فرصت شغلی از بین
میرود .
معاون قوهی قضاییه در دنبالهی مطلب گفتند  98 :درصد محمولههای
قاچاق کشف نمیشــوند و از  2درصد محمولههای کشــف شده نیز 97
درصد پروندههای کوچــک با ارزش ریالی کمتــر از  100میلیون تومان
است و این بدان معناســت که تنها  3درصد محمولههای قاچاق کشف
شده  ،پروندههای بزرگ و کالن است .
رییس سازمان تعزیرات تاکید کرد  :در مبارزه با قاچاق با افرادی برخورد
میشود که برای نیاز شخص خود کاالی قاچاق وارد کشور میکنند .
معاون قوه قضاییه همچنیــن گفت  :حجم قاچاق لوازم آرایشــی به
کشور ساالنه به یک میلیارد دالر میرسد .
از مبادی و منشا اصلی رسمی قاچاق به کشــور  ،مناطق آزاد و مناطق
ویژهی تجاری و  ...همانند آن هستند که در سالهای اخیر بر شمار آنها
نیز افزوده شده است .
هر گاه آمار درســتی داشــتیم یا به گفتهی بهتر « آمار را درست ارائه

اقتصاد ايران به شدت دولتي اســت  ...هفتاد تا هشتاد درصد فعاليتهاي
اقتصادي در مالکيت يا کنترل دولت اســت ...دولت ،دولتــي باد کرده  ،متورم
و پرهزينه است ،مديريت دولتي موجب شده بســياري از واحدها و موسسات
تحت مالکيت و يا کنترل آن زيان ده باشند و يا بازده نداشته باشند ...
با دســت یازیدن به همین بهانه  ،برنامه آزاد ســازي اقتصادي و واگذاري
کارخانهها و بنگاههاي تحت مالکيت يا کنترل دولت را آغاز کردند که حاشيهها
و جنجالهاي فــراواني را مــوجب شد .امــا هر چه بود  ،آن آزادسازي کذايي
( که برخي به طعنه آن را « اختصاصي ســازي» خواندند ) تــا پايان دور دوم
رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني ادامه يافت.
آقاي سيد محمد خاتمي در دو دوره رياســت جمهوري خويش کوشيد اين
روند را تصحيح کند و در اين راستا  ،طرح ساماندهي اقتصادي را تهيه کرد و به
تصويب مجلس هم رساند ؛ اما اين طرح پس از قانوني شدن  ،به بايگاني راکد
فرستاده شد!
جراحي دوم در دوران رياســت جمهوري آقاي احمدينژاد و در حالي انجام
شد که با وجود آن همه خصوصي سازيها  70 ،تا  75درصد اقتصاد ايران هنوز
دولتي بود ( و هنوز هم هست)
اين بار  ،تشخيص جراحان « بي هدفي يارانه ها» بود و اقتصاد ايران را که
در آستانه ي تجربه يک تحريم همه جانبهي بين المللي هم بود ،براي هدفمند
کردن يارانه ها جراحي کردند!
و نتيجه جراحي  ،شرايطي است که همه کمابيش از آن آگاهيم!

میکردیم » در آن صورت امکان افزایش حجــم قاچاق با افزایش مناطق
آزاد و ویژهی تجاری و  ، ...بهتر آشکار میگردید .
از سوی دیگر  ،کار « وادادگی » در مسالهی قاچاق به جایی کشیده است
که در همین نشست استاندارد تهران میگوید که « هزینهی کشف قاچاق
صرف نمیکند » .
بسیار سخن درســتی اســت  ،هنگامی که قاچاق از منشا رسمی انجام
میگیرد  ،یا مبارزه با آن امکان پذیر نیســت و یا بر پایهی ارقام و آمار ارائه
شده از سوی معاون قوهی قضاییه  ،میزان کشف قاچاق چندان کم است که
به گفتهی استاندار تهران « صرف نمیکند » و یا باید « کشف نشود » و در
نتیجه « صرف نکند » ؟!
ارقام برآوردی باالی  20میلیارد دالر برای حجم قاچاق ســاالنهی کاال
به کشور  ،در حال حاضر با توجه به بهای جهانی نفت  ،بیشتر از درآمد نفت
کشور است  .اگر در زمینهی این حجم از قاچاق فکری نشود ( که گویا قرار
نیست فکری شود )  ،قاچاق در کشــور بیش از پیش نهادینه میشود و در
صورت « عزم » الزم  ،مبارزه با آن امکانپذیر نخواهد بود .

تحريمها پوششي بود ( و هست ) که اينک براي توجيه وخامت حال اقتصاد
ايران مورد استفاده قرار ميگيرد ؛ اما حتا اگر اين تحريمها هم نبود ،باز اقتصاد
ايران با اجراي بخش دوم برنامــه هدفمندي يارانهها به هرج و مرج بيشتري
گرفتار ميشد.
اجراي مرحلهي دوم هدفمندي يارانه ها پيامدهايي ميداشت که آن را برابر
با اثر تحريمها قرار ميدهيم و از هميــن روي ميگوييم بدون تحريمها نيز،
اقتصاد ايران بيمارتر از پيش ميشد.
وارســي همه جانبهي اســتداللهاي اقتصاددانان دولتي براي آزادسازي
اقتصادي دوران آقاي هاشمي رفســنجاني و هدفمند کردن يارانهها در دوران
آقاي احمدي نژاد نشان ميدهد هم تشخيص و هم شيوهي درمان در هر دوي
اين جراحي بــزرگ از پايه غلط  ،غيرعملي و ناهمخــوان با مقتضيات اقتصاد
ايران بوده است.
اگر دولتیها اين اشتباه را بپذیرند و نظريات کارشناسان اقتصادي با دانش
غير دولتي پذيرفته شــود و به راه حلهاي پيشنهادي آنان بها بدهند ،ميتوان
اميدوار بود که اين اقتصاد بيمار به کما نرود!
***
* در آن زمان اعتبــار اقتصادي ايران در جهان تا بدان ميزان کاهش يافته بود که فروشــندگان
خارجي کاال به ايران ،به کشــتيهاي حامل کااليي که عازم ايران بودند ،دســتور بازگشت دادند.
دخالت باورنکردني بيمه هرمس (آلمان) در ماجرا و تضمين بيمهاي کاالهاي فروخته شده به ايران ،
موجب شد اين وضع به هرج و مرج تمام عيار اقتصادي نيانجامد !.
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پیرامون مباحث فرهنگ ملی ()19

سیاست جغرافیایی  ،یا بایدهای خاک

فرهنگی

تدبیرهایی که هر ملت باید برای بقای خود به کار گیرد

دانش ملتگرایی نیز مانند دیگر علوم  ،دارای اصطالحات ویژهی خود میباشد  .با شــناختن این اصطالحات  ،میتوان با درونمایهی این علم آشنا
گردید و در زمینهی این علم  ،به بررسی تازه پرداخت .
از نخستین اصطالحات علمناسیونالیسم  ،دو اصطالح « خاک » و « خون » است .
خاک و خون در علم ملتگرایی  ،به عنوان دو نماد به کار برده میشوند .
هر یک از این دو نماد  ،اشاره به بخشی از موجودیت ملت میباشد  .در این فرایند  ،هر یک از این دو بخش  ،الزامهایی را پدید میآورند  .مجموعهی این
الزامها  ،یا « باید»ها  ،راه آیندهی یک ملت را مجسم ساخته و رسالتهای تاریخی آن ملت را  ،مشخص میکند .
مراد از واژهی « خاک »  ،سرزمینی است که ملت در آن زندگی میکند  .این سرزمین  ،فرآیند انباشت کوششهای نسلهای گذشتهی ملت است .
« باید » های خاک  ،یا الزامهایی که چگونگی ســرزمین یا نیاخاک یک ملت ایجاب میکند  ،عبارتاند از ویژگیهایی که رعایت آنها به مناسبت
وضع جغرافیایی سرزمین آن ملت ( یا نیاخاک ) ضروری اســت  .به گفتهی دیگر  ،هر ملت دارای میهنی اســت  .چگونگی جغرافیایی میهن هر ملت ،
تکلیفهایی را بر آن ملت  ،آشکار میکند .
سیاست برخاسته از شرایط جغرافیایی را « سیاست جغرافیایی » یا ژئوپلیتیک میگویند .
بدینسان  ،سیاست جغرافیایی ( ژئوپلیتیک ) بخشی از سیاست ملی است  .این سیاست  ،عبارت است از تدبیرهایی که یک ملت باید برای بقای خود ،
به کار گیرد .
سیاست جغرافیایی  ،آن بخش از سیاست ملی است که بر پایهی شرایط جغرافیایی میهن  ،رعایت آن الزامآور میباشد .
بخشــی از بایدهای جغرافیایی  ،مربوط به شرایطی اســت که در داخل مرزها وجود دارد  :مانند چگونگی رشــد جمعیت  ،امکان ارتباطات جمعیت ،
سرمایههای طبیعی مانند خاک  ،آب  ،جنگل  ،دریا  ،دریاچه  ،کانســارها و  ...هر یکی از این چگونگیها  ،پدیدآورندهی نوعی تکلیف در پهنهی سیاست
ملی است .
بخش دیگری از سیاست جغرافیایی  ،ناشی از ویژگیهای برونمرزی است  :چونان جایگاه یک ملت در کرهی خاک  ،همسایگان نزدیک و دور  ،پویایی
جمعیت کشورهای همسایه  ،ظرفیت ملتهای دور و نزدیک  ،نظام ( هنداد ) های جهانی  ،برخورد فرهنگها و  ...گرچه سرچشمهی عواملی که یاد شده در
برون از مرزها قرار دارند ؛ اما در درون مرزها اثر گذارند و این عوامل نیز بایدهایی را در زمینهی سیاست ملی  ،پدید میآورند .
شناسایی هر یک از این عوامل و تاثیری که در زمانهای دور و نزدیک بر حیات ملت خواهند گذارد و نیز تدبیرهایی که برابر آنان باید اتخاذ شود بخش
مهمی از دانش ملتگرایی را تشکیل میدهد .

رسانه ملی « خیلی خیلی ملی »
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دو خبر به ظاهر جدا از هم ؛ اما پیوند خورده با یک دیگر  ،ماهیت رســانهای را که مدعی « ملی » بودن اســت و در سرتاســر پخش برنامه در 24
میکوشد عنوان « رسانه ملی » را به مردم حقنه کند  ،روشن میسازد :
پارس نیوز مدعی شد  :روابط عمومی بانک مرکزی خواستار اســتفاده از اهرم هزینههای تبلیغاتی بانکها برای اعمال نفوذ در رسانه ملی و قطع
پخش گزارشهای انتقادی از بانکها شد.کریمی مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی گفته است  :شبی که برنامه پایش از بانکها انتقاد میکرد،
در اتاق فرمان استودیوی برنامه حاضر بودم همانجا به مسئول برنامه گفتم «شما یازده نفر عوامل برنامه و مجری تون این ماه حقوقتون رو از ما وام
گرفتن و بهتون دادن».
روز نو مدعی شد  :خبر احتمال حضور چند بانک دولتی و خصوصی در مزایده پخش آگهیهای سازمان صداوسیما طی روزهای اخیر ضمن ایجاد
شبهات زیاد ،این نگرانی را ایجاد کرده است که حضور بانکها و مجموعههای مشابه ،زمینه نابودی شرکتها و نهادهای تبلیغاتی بخش خصوصی
را فراهم سازد .هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رسانه ملی به دالیلی قصد دارد تا سیستم پخش آگهیهای تبلیغاتی خود را برونسپاری
کرده و با برگزاری یک مزایده ،آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
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تالش برای فارسی زدایی سازمان یافته در افغانستان

امیر خوزستانی

اوايل كه كابل آمده بودم ،براى گرفتن تذكره و رسيدگى به مشكالت شخصىام مجبور به مراجعه به دواير دولتى بودم .آن زمان هنوز تهلهجهى
اصفهانى داشتم .كابلى ياد نداشــتم .هزارگى را رجحان دادم بر همه زبانها و لهجهها .دليلش هم واضح بود .از « زوارگ» « ايرانيگگ » گفتنها
بايد فرار مىكردم .اگر برچسب ايرانيگگ بر كسى مىخورد ،عالوه بر استهزا ،از تمامى نعمتهاى دنيوى و اخروى در كابل محروم مىشد .البته به
جز در غرب كابل.
در كابل آدمىنيست كه مجبور نشده باشــد به ارگانهاى دولتى برود .همه مردم  ،اينجا كولهبارى از تجرب ه در سازمانهاى دولتى را دارند و اگر
فرد ديگرى با مشكل مواجه مىشــود ،راه و چاه و خم و چم را يادش مىدهند .من هم يكى از همين افراد پرجنجالى بودم كه هر روز مىبايست به
يكى از ارگانهاى دولتى مىرفتم ؛ ولى كار از كار پيش نمىرفت .توصيهى يكى از دوستان اين بود كه اگر با زبان پشتو صحبت كنى ،نهتنها قدر و
عزت پيدا مىكنى ،بل كارت را به زودى انجام مىدهند.
بعد از همنشينى با چند دوســت پشــتون ،كمى ياد گرفتم .باز دوباره به همان ارگان دولتى رفتم .چنان كردم .با عسكر/سرباز نگهبان وزارت ،تا
رئيس مرجع مربوطه دست و پا شكسته پشــتو صحبت كردمَ .ف َوقَعَ ما َوقَعَ  .كارى كه در سه ماه نتوانســتم انجام دهم ،در سه دقيقه به اتمام رسيد.
چاىنبات و سيگار « مارلبروى » سرخ هم دادند راستى.
يك بار ديگر در مرز دوغارون ،با عسكر/سرباز مرزى ،پشتو صحبت كردم .خوشحالىش را با گفتن جملهاى به دوستش اينگونه ابراز مىكرد:
ال ساك و كيفم را تالشى /وارسى نكرد و بدون جنجال خروجى افغانستان را بر پاسپورتم زدند.
« هزارگانو پختو وايه » و اص ً
ساختمان جديد وزارت دفاع /پنتاگون كوچك امروز افتتاح شد .به تابلوهاى راهنماى وزارت كه دقت شود ،دو زبان بيشتر ندارد .انگليسى و پشتو.
به قول ستارسعيدى كه زبان رسمى افغانستان پشتو و انگليسىست .متاسفانه واقعيت امر همينگونه هست .زبان فارسى بعد از دوره كمونيستهاى
خلقى و با روى كارآمدن طالبان ،به حاشيه رفت .ديگر قدر و عزتى ندارد .در دوران كرزى سعى شد كه فارسى به حاشيه رود ،اما چندان مجالى نيافت.
در حكومت وحدت ملى ،معيار براى شايستگى و ارزشمندى ،تسلط بر زبان پشتوست .اشرفغنى در ديدار با آيت اهلل خامنهاى اظهار داشته كه مردم
افغانستان به جاى تقدير و تكريم از جايگاه فردوسى و سپهرى و اخوان ثالث ،اشعار خوشحالخان ختك را بيشتر مىپسندند و خوشحالخان ختك
را دوست دارند.
رفته رفته مىرويم كه همه پشتو زبان شويم و زبان فارسى به حاشيه رود .چنان مبارزهى فرهنگى براى زدودن زبان فارسى انجام مىشود كه اين
مبارزه عليه تروريستان [ تروریستها] انجام نمىشود.

از یلدا تا سوری

جشنهای آتش

امسال نیز ایرانیان  ،با شکوه و جالل تمام  ،جشن یلدا را بر پا کردند .
با « یلدا » جشنهای آتش در ایران آغاز میگردد و با « سوری » به پایان میرود .
یلدا  ،چهارمین جشن بزرگ ایرانیان در درازای یک سال اســت  .چهار جشــن بزرگ ایرانیان که دارای پایهی اخترشناسی و گاهشماری است ،
عبارتند از جشنهای « برابری » ( تعادل ) و دگرگونی ( انقالب )  .دو جشن برابری ( تعادل ) یعــــنی برابر شدن روز و شب عبــارتند از جشن نوروز
( روز نخست فروردین ماه روز نخست بهار ) و مهرگان ( روز نخست مهرماه روز نخســت پاییز )  .دو جشن دگرگونی ( انقالب ) عبارتند از تیرگان یا
بلندترین روز سال ( روز نخست تیر ماه روز نخست تابستان ) و یلدا یا کوتاهترین روز سال ( روز نخست دی ماه  /روز نخست زمستان ) .
در یلدا مردم ایران از گاه کهن  ،برای یاری به خورشید برای زایش دوباره و در حقیقت برای پیروز شدن بر تاریکی  ،آتشهای بزرگ میافروختند .
ش افروزی » جشنهای آتش برای یاری رسانی به خورشید  ،آغازمیشد و « سده » و « سوری » را در پی داشت .
با این « آت 
در فاصلهی یلدا ( کوتاهترین روز ) تا رسیدن به برابری روز شــب در نوروز  ،ایرانیان در میانه و پایان راه  ،خورشید را با افروختن آتش  ،یاری رسانی
میکردند  .بدینسان  40 ،روز پس از یلدا  ،آتش « سده » را میافروختند ؛ زیرا خورشید در میانهی راه رسیدن به پیروزی بر تاریکی بود  .سپس  40روز
پس از آن جشن « سوری » یا فرجامین جشن آتش بود  .باید به یاد داشت که در دوران اسالمی  ،جایگاه جشن سوری به چهارشنبهی ةآخرسال افتاده
است  ،در حالیکه جایگاه اصلی آن  40روز پس از سده و  80روز پس از یلدا در فاصلهی  10روز از نوروز قرار داشت .
در جشن سوری (  10روز مانده به نوروز ) ایرانیان از روی آتش میپرند و بدینسان با جشنهای آتش بدرود میگویند .
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*آنقدر از سر کچلم گفتم که زبانم مو در آورد !
* هر وقت آب از آسیاب بیفته  ،نان گران میشه !
* با آنکه شعر از سکه افتاده  ،شعرای انقالبی بدون سکه شعر
نمیگویند !

کاریکلماتور

مح

مد
تقي حرآبادي

* آنقدر آزاده باش کــه در خیابانهای ذهنــت منع رفت و آمد
نباشد !
* با آنکه آدم خــــود خواهیست  ،عمریست که خودش را گم
کرده !
* آنقدر به عقایدمان آب بستند  ،که ذخیرهی  600ساله آب را
در  30سال تمام کردند !
* اگر پول نداشــــته باشی  ،قصاب ســرکوچه هم بهت دل
نمیدهد !
* باران آدمها را از سوراخ چترشان میشناسد !
* بعد از این که دسته گل ها را به آب دادند  ،آب لولهکشی شد !

* مسئول اســتخدام از خانم پرســید تخصص شما چیست ؟
جواب داد زیبا سازی !
* باران آنقدر دیر آمد که از خجالت آب شد !
* باور کن اگر دلم برای دیدنت پر نمیزد  ،پرواز هیچ پرندهای را
باور نمیکردم !
* در سیبســتان ممنوعت قدم میزنم  ،شاید سیبی به احترام
جاذبه فرود آید !
* امید به وعدههایت اگر سر خرمن هم باشد  ،ارزش درو کردن
را دارد !
* خوب شد نوروز آمد  ،وگرنه بهانهای نداشتم از دست روزهای
کهنه رها شوم !
* بسکه بیگدار به آب میزد  ،آب از سرش گذشت !
* آنقــدر دور اندیش بودم  ،که قبل از به دنیا آمدنم مســلمان
شدم !
* بسکه گرسنهی اندیشه بود  ،افکار خودش را میخورد !

"برگ اشتراک ماهنامه "
نام :

نام خانوادگی :

آغاز اشتراک :از ماه

یا از شماره ی:

نشانی :استان:

شهرستان:

کــد پســتی:

رشته فعالیت:

خیابان:
تلفــن ثابــت :

تلفن همراه :


مبلغ:

ریال طی فیش شماره:

شعبه:

پرداخت شد.

بانک:

بهای اشتراک ساالنه (  20/ 000تومان با پست عادی )  25/000 ( ،تومان با پست سفارشی )  ،خارج از کشور 65 :دالر یا معادل ریالی آن
خواهشمند است بهای اشتراک را به یکی از حسابهای زیر واریز فرمایید:
سیبا بانک ملی ایران_ شعبه خردمند جنوبی 0302619615004
جام بانک ملت -شعبه خردمند شمالی
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و رسید بانک را همراه برگه درخواست اشتراک به نشانی :

تهران -صندوق پستی  15745-1155ماهنامه خواندنی
و یا نمابر 021-88847904 :ارسال نمایید.
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تنپوشــهای سـاسـانی

نشســت تخصصــی تنپو شهــای دوران ساســانیان بــا رویکرد
دور ههــای تاریخی ایرا نزمین از ســوی کانــون بین المللــی نوروز با
همکاری ســازمان میراث [ یادما نهای ] فرهنگی پانزدهم دی ماه در
تاالر فجر این سازمان برگزار شد .
در این نشســت بانــو رحیمــی نویســند هی کتاب تاریخ پوشــاک
ایران باســتان با دادن آگاهیهای گســترده دربار هی پوشاک روزگار
ساســانی ،به کاربردی بودن پوشــاک ایرانیان دوران هــای گوناگون
تاریخی این سرزمین اشــاره کردند و خواســتار توجه بیشتر طراحان
پوشاک به طرح های تاریخی ایران شدند .
در بخش دیگری از ایــن هَمایش دکتر مرتضی طالــع نیز به هدفمند
بودن پوشــاک در دوران تاریخی ایران اشــاره کرد و خواســتار توجه
جوانان به پیشینهی ارزشــمند تاریخی ـ فرهنگی خود شدند .
در این نشست  ،مسایل وابســته با تن پو شهای ساسانی  ،مانند هنر
پارچه بافی ،انــواع طر حهای روی پارچه و پوشــاک چونان نقش های
هندســی  ،گیاهی و جانوری و مفاهیم و پیوند این نقشهــا با یکدیگر،
زیورها  ،پاپو شها ،ســربندها و تا جهای پادشــاهان  ،مورد بررسی قرار
گرفت .دبیرکانون بین المللی نوروز آماج این نشســت را پیشدرآمدی
برای دیگر نشســت های تخصصی در زمینهی تن پو شها و پیشینهی
هنر و صنعت نساجی ایران زمین و در راســتای آن  ،مژد هی برگزاری
نمایشگاه پوشــاک با الهام از طرح ها و پیشینهی تاریخی دادند .

وی گفت  :این کانون بینالمللی بــا آماج پژوهش و احیا [ بازپروری]
میراث [ یادما نهای ] فرهنگی و معنوی در گُســتر هی ایران فرهنگی
تشــکیل شــده اســت  .از دیگر آماج این کانون  ،نزدیکی اشــتراکات
فرهنگــی و شناســایی و معرفی ناشــناختههای فرهنگی مشــترک به
انگیز هی  نزدیکی و دوســتی با همهی کشــورهای واقع گُســتر هی «
ایران فرهنگی » و دیگر کشــورهایی اســت که با ما دارای پیشــینهی
مشترک میباشند .
در پایان این هَمایش ســیما داوران دبیر اجرایی نشســت تخصصی
تنپو شهای ساســانی بــا دادن آگاهیهایــی دربــار هی گوناگونی
پوشــشها در روزگار ساســانیان گفــت  :الگــو و طر حهای پوشــاک
ساســانی به ویژه باالپوش (آرخا لُــق) ایرانی و همچنیــن طراحیهای
گوناگون کفش و چکمه  ،منبع الهام  ،الگو برداری و طراحی پوشــاک و
کفش طراحان این روزگار غربیان میباشد .
داوران از همۀ اســتادان و صاحــب نظران باشَ ــنده در این هَمایش،
مدیر شــورای عالی میراث فرهنگــی و جانشــینان (معاونین) ،مدیران
گــروه طراحی پارچــه و لباس دانشــگاه هــای هنر تهــران ،الزهرا و
شریعتی و دیگر مهمانان سپاسگذاری کرد.
کانون بیــن المللــی نــوروز در فراخوانــی از همۀ دوســتداران و
هنرمندان در این رشــته خواســته اســت آثار خود را تــا  20بهمن ماه
امســال به نشــانی  :تهران ،خیابان فاطمی ،خیابان باباطاهر ،شــماره
سه ،واحد  6با کدپســتی  1414653148و شــماره تلفن 88035702
بفرســتند .آثار برتر در نخســتین نمایشــگاه تخصصی تن پوشــهای
ایرانی به نمایش در خواهد آمد.
به گــزارش تارنمــای فرهنگــی مهــرگان ،نشســت تخصصی تن
پوشــهای ساســانی با رویکرد دوران تاریخی با همراهی دبیر شورای
عالی میراث فرهنگی و گردشــگری ،معاون امور مجامع و تشکل های
ســازمان میراث فرهنگی ،ســلمان خانی و گروهی از استادان دانشگاه
هنــر و طراحان پارچه و لباس از ســوی بنیاد بین المللــی نوروز برگزار
شد.

دادجان عطاالهیف روزنامه نگار تبعیدی تاجیکستان در آلمان
ایران ستیزی ،مرگ تدریجی ما تاجیکان است .ما تنها با بازگشــت به دبیره پارســی پیوند معنوی و فرهنگی با ایران بزرگ ،میتوانیم بسبزیم [ سبز شویم /
ببالیم ] وگرنه چون درخت پیری در رهگذر بادها و طوفانها خزان خواهیم شــد و یا چون رود کوچکی خشک خواهیم گشتاگر به دریای بزرگ ایران نپیوندیم.
« ایران جاویدان است و ما باید حتم ًا به جاویدان بپیوندیم » .
سنگ انداختن به سوی ایران ،سنگ انداختن به سوی مادر خود ،پدر خود ،خانواده خود است.
درهر گوشهی اروپا چون با تلفن حرف زنم میپرسند ،فارسی صحبت دارید [ ،میکنید ] ایرانی هســتید؟ و [ آنگاه ] مناسبتشان ،از راننده تاكسی [ گرفته ] تا
وزیرش ،دیگر (عوض ) میشود.
آبرو واعتباری که ایرانیان در دنیا دارند ،یگان [ هیچ ] ملتی ندارد .آنها در همه جا گل سر سبد ،نماد معرفت و خرداند.
یکی از وزیران آلمانی از طریق تلویزیون اعالن داشت کهاگر ایرانیان [ به وطنشان ] برگردند ،طب آلمان فلج میگردد
داداجان عطاء اهلل یف
(با سپاس به حجت االسالم دکتر سید یونس استروشنی برای درج این مطلب در دیدارگاه  /تارنمای کیمیای سعادت)
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واژگان فارسی را به کار گیریم
واژگان برابر فارسی پیشنهادی
شرکت مخابرات استان تهران
 = Sendارسال ( فرستادن  /این واژه از خواندنی است )
 = Out boxارسالی (فرستادنی  /این واژه از خواندنی است)
 = Redoاز نو
 = Passwordرمز ( گــــذرواژه این واژه کاربرد بیشتری
دارد )
 = Stopایست
 = Data Transmitionانتقال دادهها
 = Refreshبازآوردن
 = Reconfigurationبازپیکر بندی
 = Openباز کردن
 = Cut and pasteببر و بچسبان
 = On-Lineبر خط
 = Copy and pasteبردار و بچسبان
 = Cutبرش ـ بریدن
 = Bannerبرنما
 = Exportبرون بر
 = Data Conversionبرگردان دادهها
 = Off – Lineبرون خط
 = Information Highwayبزرگراه اطالعاتی
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 = Packageبسته
 = Maximizeبیشینه کردن
 = Siteپایگاه (دیدارگاه  /تارنما این واژه از خواندنی است )
 = Data fileپرونده داده
 = Back upپشتیبانی  /پشتیبان گرفتن
 = Windowپنجره
 = Windoingپنجره بندی
 = Eneipherپوشیده ســاختن ( پوشــانیدن این واژه از
خواندنی است )
 = Oeiginatorپیام ساز

 = Draftپیشنویس
 = Attachmentپیوست
 = Linkپیوند  /پیوند دادن
 = Previewپیش نما
 = Computer Fraudتقلب رایانهای
 = Loggingثبت
 = Logثبت کردن
 = Keybordصفحه کلید
 = Search engineجویشگر
 = Printچاپ  /چاپ کردن
 = Dataداده  /دادهها
 = Data messagداده پیام
 = Data Generationداده زایی
 = Portalدرگاه
 = Importدرون برد
 = Inboxدریافتی
 = Batchدسته
 = Data rankingردهبندی دادهها
 = Hackرخنه
 = Hackingرخنه گری
 = Hackerرخنهگر
 = Codeشناسه  /رمز
 = Copyرونوشت  /رونوشت برداشتنی
 = Routerرهیاب
 = User IDشناسه کاربر
)Aplication Service Provider(ASP
= خدمت رسان کاربری ( رخک )
)Internet Service Provider ( ISP
= خدمت رسان اینترنتی ( رسا )

