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درمکتب امام

ما نصرت خدا را نکردیم

کوتاه از انتخابات

نرصت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشود. ما اگر چنانچه 

در همــه جبهه ها پیروز بشــویم، لکن به عنوان نرصت خدا نباشــد، برای نرصت 

خودمان باشد، بخواهیم که خودمان یک جایی را بگیریم، ما نرصت خدا را نکردیم.
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3 ریزش خواص در حکومت علوی 

انواع خواص
حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی امیری

خــواص یک جامعه را بــا معیارهایی چون میزان و قلمرو نفوذ و یا 
توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی به طبقه ها و دسته های گوناگونی 
می توان تقسیم کرد؛ اما در جوامعی که مالک و معیاري به نام حق در 
آنها مطرح بوده و ارزش های اصیل الهی و انســانی در آنها ریشه دارد، 
مانند جامعه مسلمانان صدر اسالم و حکومت امیر مؤمنان)علیه السالم( و 
جامعه مسلمان و شیعه ما، کّل جامعه و از جمله خواص آنها به دو دسته 
»حامی حق و طرفدار باطل« تقسیم می شوند، چنان که امیرمومنان)علیه 

السالم( در تقسیم بندی مردم بر اساس حّق و باطل می فرمایند: 
»حّق وباطل ولکلٍّ أهل، فلئن أَمر الباطل لقدیما فعل، ولئن قّل الحّق 
فلربّما ولعّل، ولقلّما أدبر شئ فأقبل؛ حق و باطلی داریم و برای هریک 
طرفدارانی هست، اگر باطل جایي حاکمیت یابد جای تعجب نیست از 
دیرباز چنین بوده و اگر أهل حق در اقلیتند چه بسا بر تعدادشان افزوده 
شود ]مواظب باشید حق را از دست ندهید چه اینکه[ کمتر رخ می دهد 

که چیزی از دست برود و بار دیگر برگردد.« 
لکن در این میان دسته سومي قابل تصویر است و آنان خواص اهل 
لغزش هستند؛  تعریف هریک از این سه دسته به اختصار عبارت است از:

خواص حامی حق؛ ســعادت و خوشــبختی جامعه را در پاسداری 
از ارزش هــا و تقویــت پایــه حق و حقیقــت می بینند ازایــن رو، در 
تصمیم گیری های اجتماعی راهی را برمی گزینند که مطابق معیارهای 

الهی و ارزش های متعالي باشد. 
 خواص طرفدار باطل؛ بنابر  عللي مانند جهل، کج فکری و التقاط و یا 
خباثت باطنی و هوسراني و عشرت طلبی به جنگ حق و حقیقت می روند 
و در موضع گیری های اجتماعی خویش می کوشند تا ریشه ارزش هاي 

دینی، اخالقی و انسانی را قطع کنند.
خواص اهل لغزش؛ کساني هستند که سوابق درخوري در جبهه حّق 
داشتند ولي به مرور زمان مبتال به اموري چون تنبلي، تسامح، غفلت و 
تن آســایي و رفاه طلبي گردیده و در دفاع از ارزش ها و استمرار حرکت 

در مسیر حق سست شده اند.
تمایز نقش انواع خواص 

با توجه اهمیت خواص در تحوالت اجتماعی معلوم می شود؛ هرگاه 
در جامعــه ای خواِص طرفدار باطل افزون تر و متنفذتر از خواص حامی 
حق باشند ارزش هاي الهي در چنین جامعه اي در معرض تهدید و زوال 
قرار خواهد گرفت و بستر مناسبي براي استحکام پایه های ظلم و فساد و 
ابتذال و هر آنچه رنگ باطل دارد فراهم خواهد شد؛ در مقابل اگر حامیان 
حق بیشتر و متنفذتر از طرفداران باطل باشند، پایه هاي ارزش هاي حّق 
محکم مي شود و جامعه به سوي خیر و صالح هدایت خواهد شد و در 

نهایت به سعادت و خوشبختی خواهد رسید.
و اگر در یک جامعه خواص اهل لغزش فزوني یافته و از نفوذ افزونتري 
برخوردار شــده، افسار جامعه را در دست بگیرند، خواسته یا ناخواسته 
پایه ارزش ها در آن جامعه سست مي شود، اقتصاد و فرهنگ و سیاست 
و ارتش بدست نااهالن خواهد افتاد و خودي ها به حاشیه رانده مي شوند 
و بدعت هاي ناروا، شــعارها و آرمان هاي فریبنده و پوشالي جاي اهداف 
اصیل و متعالي را خواهد گرفت. زیرا خواص اهل لغزش التزام الزم براي 

پاسداري از فکر و فرهنگ و رفتار ناب اسالمی را ندارد. 
موضوع تحقیق حاضر

شواهد تاریخي نشان مي دهد یکي از عوامل مهم فروپاشي حکومت 
علي)علیه السالم( مشکل لغزش خواص بود،  لکن نه خواص اهل حّق و 
نه خواص اهل باطل، بلکه خواص اهل لغزش، زیرا کسانی که اهل حق 
بــوده، در حمایت از حق ثابت قدم مانده اند و هیچ انحرافی نداشــتند 
تا موجب انحراف جامعه علوي شوند، شخصیت هایی چون مالک اشتر، 
عّمار ، محمد بن ابی بکر، ابوالهیثم بن تّیهان، ذوالشهادتین و امثال این 
چهره هاي ممتاز حق طلب نه تنها لطمه اي به حکومت آن حضرت نزدند، 
بلکه مایه اســتحکام آن بوده اند؛ از ســوی دیگر خواصی که همواره در 
جبهه باطل حضور داشته اند نیز نمي توانستند پایه حکومت آن حضرت 
را سست کنند، چه اینکه آنان هیچ گاه سابقه حمایت از ارزش های دینی 
و اسالمی را نداشته اند تا انحرافشان موجب انحراف جامعه علوي شود؛ 
ازاین رو، افرادی چون معاویه، عمرو بن عاص، سعید بن عاص، ولید بن 
عقبة،  مروان بن حکم نمي توانستند به طور مستقیم به ارزش ها و باورهاي 
دیني حکومت علوي لطمه بزنند، از این رو اینها نیز موضوع تحقیق ما 
نیستند، چراکه مردم مؤمن آن زمان مي دانستند، آنان همواره با دین و 
ارزش های دینی مخالفت می کرده اند و اگر هم مسلمان شده اند از روی 

ناچاری و اکراه بوده است. 
ولــي خــواص اهل لغزش به علت نفوذ فزاینده ناشــي از ســوابق 
درخشان شان وقتي از جبهه حّق جدا شده و به انحراف گراییدند جمع 
کثیري از مردم را به دنبال خود به انحراف کشاندند و اخالق و ارزش هاي 
جامعه را سست کردند و اندک اندک باورهاي دیني را تضعیف نمودند؛ 
ازاین رو، موضوع تحقیق حاضر، نه چهره های دائمی جبهه حق هستند 
ونه چهره های ثابِت جبهه باطل، بلکه مقصود »خواص منحرف« هستند 

که از جبهه حق خارج و به جبهه باطل وارد شده اند.
هدف تحقیق حاضر

رســالت این مجموعه، این نبوده کــه زندگانی خواص منحرف در 
حکومت علی)ع( را به طور مفصل بررســی کنــد، بلکه بنای ما در این 
نوشــتار آن است که سوابق درخشــان خواص عصر حکومت علی)ع(، 
لغزشــها و عوامل لغزش های آنها در حکومت علوی به صورت مختصر 
بررسی کنیم؛ ازاین رو، از شرح و بسط فزاینده جزئیات زندگی و عملکرد 
آنها در دوران قبل از حکومت علی)ع( پرهیز شــده است؛ لکن از آنجا 
که برخی از رجال حکومت امیرمومنان)ع( از ســوابق زیادی برخوردار 
بوده اند و نقش حساستری در حوادث و تحوالت دوران حکومت علی)ع( 
داشــته اند، مطالب بیشتری درباره آنان در منابع مطرح شده است؛ و از 
سوی دیگر درباره برخی از چهره های اهل لغزش آن دوره اخبار اندکی 
وجود دارد؛ ازاین رو، سرگذشــت برخی چهره ها مفصل ولی سرگذشت 

برخی دیگر بسیار مختصر است.
شایان ذکر است بعضی از خواص در زمان حکومت علی )علیه السالم( 
ابتدا با آن حضرت همراه بوده حتی برخی در حکومت امام صاحب منصب 
بوده اند ولی بعد دچار لغزش شده اند و بعضی دیگر از همان ابتدا لغزیدند 
و از بیعت و همراهی با حضرت خودداری کردند؛ ولی همگی آنان دارای 
سوابق درخشان و شهرت و نفوذ بوده اند ازاین رو، مخالفت و انحراف آنها 
از علی )علیه الســالم( نقش مهمی در انحراف ســایر مردم آن زمان از 
مسیر امیرمومنان)ع( داشته است. سوابق درخشان برخی از خواص به 
دوران رسول خدا)ص( و قبل از حکومت حضرت برمی گردد ولی سوابق 
درخشان برخی دیگر در دوران حکومت امام)ع( بوده؛ یعنی در مقطعی 

به امام خدمت کردند و در مقطع دیگر نسبت به امام خیانت نمودند.

نواب صفوي
 سید شهداء قبل از انقالب

ویژگي مرحوم نواب صفوي چند چیز بود. اّوالً »شــجاعت«، درست است 
که انسان می تواند و موّظف است در برابر نامالیمات شجاع باشد؛ ولي بخشي 
از شجاعت، کسبي نیست، دولت آن است که بي خون دل آید به کنار)1(! بعضي 
از شجاعت ها موهبت الهي است. درست است انسان باید مواظب باشد خود را 
تمیز نگه بدارد، اّما یوسف شدن کار کسبي نیست! برخي از جمال ها دادة الهي 
اســت، بعضي از آهنگ ها و نواها مانند آنچه داود پیامبر داشــت؛ اینها کسبي 
نیست، اینها را نمي شود با تعلیم آهنگ و صوت و آواز خواني اینقدر زیبا انسان 
بخواند و مانند داود قاري اهل جّنت باشد)2(؛ چون در محافل عمومي بهشت، 
قرآن خوانده می شود و خوانندة قرآن هم طبق بیان نوراني امیرالمؤمنین )ع( 
داود پیامبر اســت، که فرمود: او خطیب بهشتي هاست، خواننده و سخنران و 

سخنگوي رسمي بهشتي هاست؛ اینها کسبي نیست! 
هر کس از نزدیک با شهید نواب صفوي آشنا بود و آن عصر را می دید؛ باور 
می کرد که این کســبي نیســت: ذلَِک َفضُل اهللِ یُؤتیِه َمْن یَشآء)3(. شهید نواب 
صفوي اینجور بود؛ برخي از همرزمانشان، شهید واحدي )رض( هم در مرحلة بعد 
اینطور بودند. آن سالها ما در مدرسة مروي تحصیل می کردیم و سّن ما هم در 
حدود 20 و اینها بود. روزي بعضي از متدیّنین به مدرسة مروي آمدند و گفتند: 
محاکمة فدائیان اسالم شروع شده، مناسب است بعضي از طالب و روحانیون در 
آن محفل محاکمه شرکت کنند. من هم از مدرسة مروي رفتم در محکمة این 
بزرگواران؛ چیزي که دیدم جز اعجاب و شگفتي نبود. با اینکه اینها تقریباً روشن 
بود که محکوم به اعدامند، با اینکه روشــن بود آنها که دارند محاکمه می کنند 
چه می گویند، چه جور استدالل می کنند؛ اّما اینها کساني بودند که واقعاً ترس 
را ترسانده بودند! انسان اینقدر شجاع بشود که ترس بترسد به طرف اینها بیاید، 
گویا اصاًل اینها در محکمه حضور نداشــتند، در میز محاکمه نبودند، محکوم به 
اعدام نبودند؛ براي اینها شهادت شربت گوارائي بود. نمي شود توّقع داشت دیگران 
هم در این حّد از شــهامت باشــند! البّته ایمان، جهاد به مقدار الزم، تشویق و 
ترغیب اینگونه از افراد، حمایت اینها، دعاي اینها، گرامیداشت اینها؛ این مقدور 
همه است، وظیفة همه است؛ اّما آن شهامت ویژه، واقعاً مقدور هر کسي نیست!! 

سیادت شهید نواب صفوي
 نسبت به سایر شهداي نهضت اسالمي

مطلب دیگر که جزء ویژگي های شهید نواب صفوي و همرزمانش بود، این 
است که قرآن کریم روي برخي از امور خیلي تکیه می کند. می فرماید: کارهاي 
بي ســابقه دو قسم است؛ یک قسم فقط َسبق زماني است که یک کار عادي 
است، برخي ها زودتر می روند، برخي دیرتر؛ این هنر نیست. نه آن که زودتر رفته 
است از فضیلت ممتاز برخوردار است، نه آنکه دیرتر رفته است محروم؛ بلکه یک 
کار عادي است، فرصت عادي است؛ انسان به تدریج وارد یک صحنه می شود. 
اّما یک وقت اســت که کسي قدرت ندارد آن کار را انجام بدهد؛ در اینجا 
به خاطر ضعف معرفت، یا ضعف قدرت برخي ها نمي توانند قدم بردارند. اینکه 
درباره امیرمؤمنان، علي بن أبیطالب )ع( آمده اســت که اََوُّل الُمسلمین هست 
)4(؛ جزء سابقین اّولین هست، براي آن است که آن روز تشخیص ایمان و کفر، 

عدل و ظلم، عقل و جهل، خیر و شّر، َحسن و قبیح کار آساني نبود. جاهلّیت 
گسترده که همة اعماق افراد جاهلي را تسخیر کرده بود، اینکه در آن صحنه، 
انســان تشــخیص بدهد که حق با وحي و نبّوت است، کار آساني نیست! اّول 
بودن در آنجا تنها اّول زماني نیست؛ اّول شرف، کمال، رتبه و مانند آن است. 
لذا در بســیاري از روایات از اّول اســالم بودن وجود مبارک امیرالمؤمنین که 
پیروي پیامبر را پذیرفت، این در روایات ما مطرح اســت. ریشة قرآني اش که 
باألصاله از ذات أقدس إله است، در سورة مبارکة حشر است که فرمود: انقالب 
اسالمي مکه دو خاصّیت داشت؛ یکي اینکه چیزي که شما باور نمي کردید، به 
باورتان  رساند؛ دیگر اینکه چیزي که بیگانه ها هم باور نمي کردند، به باورشان 
رساند. فرمود: خداي سبحان دربارة شما کاري کرد که: َما َظَنْنُتْم اَْن یَخُرُجوا 
َو َظُنّوا اَنَُّهْم َمانَِعُتُهْم ُحُصونُُهْم ِمنَ اهلل)5(. فرمود: شــما در مدینه نظام اسالمي 
تشکیل دادید که نه شما فکر می کردید دشمنانتان متواري می شوند و نه آنها 
فکر می کردند که باید متواري بشوند. فکر می کردند که قلعه ها و کاخ های اینها 
حافظ اینهاست! این دو مانع و دو خیال را ما رفع کردیم، نه شما خیال می کردید 

اینها فرار می کنند، نه آنها می فهمیدند که باید فرار کنند! 
همین دو عامل و دو جریان در انقالب اسالمي ایران بود. نه مستشاران غرب 
که تمام اقطار مملکت را زیر سلطه داشتند فکر می کردند که فرار مي کنند، نه 
تودة مردم ایران فکر مي کردند که اینها متواري خواهند شد؛ ولي شد آنچه را 
که خدا می خواهد! در این زمینه ذات أقدس إله فرمود: ُهَو الَِّذي اَخَرَج الَِّذیَن 
َکَفُروا ِمْن اَهِل الِکتاِب ِمْن ِدیارِِهم)6(؛ اّول کسي که اینها را بیرون کرد و جزیرهًْ 
العرب را از گزند مخالفان و مهاجمان حفظ کرد، اهلل بود. این اّول بودن قدرتي 
را می خواهد، علم می خواهد که باألصاله و بِالّذات از ناحیة خداي سبحان است، 
بعد به دنبال آنها مال انبیاء و اولیاء اســت، بعد در مرحلة سّوم مال شاگردان 
انبیاء و اولیاء مانند شهید نواب صفوي و همرزمانشان )رض(. آنوقتي که اینها 
قیام کردند که جزء پیشگامان و پیشکسوتان بودند، که قرآن از الّسابُِقوَن االََوّلُون 
)7( به عظمت یاد می کند. گذشــته از آنکه نواب صفوي )رض( اّول بود از نظر 

تشــخیص و اّول بود از نظر شــهامت و شجاعت؛ اّول بود از نظر ) سیادت (؛ او 
ســّید شهداي قبل از انقالب بود. در آن عصرعّده ای شربت شهادت نوشیدند، 

ولي سّید شهداي آنها همین نواب صفوي بود.
پیام گفتاري حضرت آیت اهلل جوادي آملي )مدظّله( به مراسم 
بزرگداشت پنجاه و نهمین سالگرد شهادت شهید نواب صفوي و 
گرامیداشت شهداي فدائیان اسالم  ـ   قم ؛  دي 1393       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دیوان غزلیات حافظ/ غزل 74

)2( ر. ک:  نهج البالغه/ خ 159  ـ  ) داُود (
)3( جمعه/ 4

)4( ر.ک:  بحار األنوار/ 37/ 268
)5و6( حشر/ 2

 )7( ر.ک:  توبه/ 100
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

استعفای سخنگوی شورای نگهبان 
پذیرفته نشد

از  ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان  استعفای نجات اهلل 
سمت سخنگویی این شورا پذیرفته نشد. 

نجات اهلل ابراهیمیان دیروز در گفت و گو با تسنیم با تائید خبر استعفای 
خود  در پاســخ به این ســؤال که چرا در چنین ایام حساسی دست به 

استعفا زده است، توضیحی نداده بود. 
بــر پایه این گزارش، ابراهیمیان در تیرماه ســال جاری و در برخی 
زمان های دیگر به دلیل مشــغله های کاری عدم تمایل به ســخنگویی 

شورای نگهبان را مطرح کرده بود.
به دنبال استعفای ابراهیمیان مسئول روابط عمومی شورای نگهبان 
در گفت وگو با تســنیم اعالم کرد: با اســتعفای نجات اهلل ابراهیمیان از 

سخنگویی این شورا موافقت نشده است. 

پس از آنکه در برنامه اول توسعه، با هدف افزایش صادرات 
غیرنفتی تصمیم به ایجاد مناطق آزاد تجاری گرفته شد و در 
این راســتا در تبصره 19 برنامه اول توســعه، سه منطقه آزاد 
تجاری-صنعتی در کشــور مورد تصویــب قرار گرفت، انتظار 
می رفت ایجاد این مناطق تاثیرات مثبت خود را نه خیلی زود 
ولی پس از چند سال بر اقتصاد نشان دهد ولی در عمل عکس 

این هدف اتفاق افتاد.
هدف اصلی از راه اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رشد 
صنعت و اشــتغال با جذب سرمایه های خارجی، کسب درآمد 
ارزی و افزایش صادرات، امکان دسترســی بیشــتر و واردات 
فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به 
مهار تورم، ایجاد فرصت های شغلی جدید و محرومیت زدایی 
بود که با ارائه مشوق های سرمایه گذاری و بهره گیری از مزایایی 
نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، 
عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر 

صورت بگیرد. 
بررسی عملکرد و آثار این تصمیمات بر اقتصاد کشور در 
طول بیست و اندی سال که از عمر این مناطق می گذرد نشان 
می دهد که در رسیدن به اهداف اولیه و توسعه سرمایه گذاری 
و صنعت و اشتغال، توفیقات مورد انتظار حاصل نشده است و 
در بســیاری از موارد نیز اقتصاد داخلی از عملکرد این مناطق 
متضرر شده است. این در حالی است که به تازگی دولت الیحه 
ایجاد مناطق آزاد جدید را برای تصویب به مجلس فرســتاده 
و80 منطقه ویژه اقتصادی نیز توســط نمایندگان به آن طرح 

اضافه شده است.
ضربه به تولید 

یکی از اهداف تاســیس این مناطق توسعه صنعت، رونق 
تولید داخل و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه بوده است. 

این هدف در قانون به شکل زیر دیده شده است:
- معافیــت از پرداخــت هرگونه حقوق گمرکی و ســود 
بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات یدکی 

جهت تولید کنندگان منطقه
- ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشــین آالت، قطعات 
یدکی، مواد اولیه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای 

تولیدی، تجاری و خدماتی در منطقه
ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان می دهد بیشتر حجم 
واردات در این مناطق شامل کاالهای مصرفی، لوکس و عمدتا 
کاالهای بی کیفیت چینی بوده است که مسلما نه تنها منجر 
به توسعه صنعتی و افزایش سطح تکنولوژی داخلی نمی شود 
بلکه به واســطه اینکه اکثر ایــن واردات در رقابت با تولیدات 
داخلی هستند به شدت به صنایع تولیدی داخل ضربه می زنند.

به عنوان مثال بنابر اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
فهرســت عمده کاالهای وارداتی به مناطق آزاد در سال 92 
شــامل خودرو، ســیگار، پارچه، لوازم یدکی، پوشاک، اسباب 
بازی، برنج، تلفن همراه، کفش، آب میوه گیری، چای، جاروبرقی، 
روغن نباتی، کامپیوتر، توستر، رایانه، تلویزیون و یخچال است 
که همگی جزء اقالم مصرفی و رقیب تولیدات داخل هســتند 
کــه نه تنها به افزایش تکنولــوژی و تولید کمک نمی کنند با 
تصاحــب بازار و اختصاص ارز بــه خود، بزرگترین ضربه را به 

تولید داخل می زنند.
بی رونقی سرمایه گذاری

یکی دیگر از اهداف تاســیس و ایجاد این مناطق جذب 
سرمایه گذاری به منظور رونق تولید داخل و صادرات و به تبع 
آن افزایش اشــتغال و رونق اقتصادی بوده است. این هدف در 

قانون با ساز و کارهای زیر دیده شده است:
- بی نیــازی به روادید و ســهولت در صدور مجوز ورود و 

اقامت خارجیان
- آزادی مشــارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 
درصد و مالکیت 100 درصد سرمایه گذاران خارجی نسبت به 

اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری
- آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت
- آزادی کامل ورود و خروج اصل ســرمایه و سود حاصل 

از فعالیت های اقتصادی
- تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها

آمارها نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد 
ایران در بهترین  سال ها نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار نبوده 
است و در ادامه نیز به دالیلی نظیر عدم مدیریت صحیح از این 

میزان به شدت کاسته شد.
آمار سرمایه گذاری داخلی نسبت به سرمایه گذاری خارجی 
در مناطــق آزاد وضــع بهتری دارد. با تبدیــل مقادیر ریالی 
ســرمایه گذاری با نرخ ارز همان ســال، میزان سرمایه گذاری 
داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین ساالنه 
1750 میلیون دالر بوده که معادل 43 برابر ســرمایه گذاری 

خارجی است.
نکته قابل توجه این اســت که یکی از اهداف اصلی ایجاد 

مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاری خارجی است.
ضمــن اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توســط هر 
شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله 
ســبب می شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از 
بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک ها و صرافی های 
مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند 
که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک 
مرکزی فراهم می کند. اما ایــن امکان برای بانک مرکزی در 

مناطق آزاد وجود ندارد.
کاهش اشتغال

یکــی از عواملی که می تواند منجــر به افزایش مهارت و 
تخصص نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال و در نتیجه تولید 
کاالی باکیفیت و با بهره وری باال شــود، استفاده از نیروی کار 
متخصص خارجی به منظور آموزش نیروهای داخل و استفاده 
از تخصص آنهاست که همراه واردات تکنولوژی صورت می گیرد. 

این هدف در قانون مناطق آزاد به این صورت آمده است:
- مقررات خاص جهت اشــتغال نیروی انسانی در منطقه 
آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره ور و ارزان 
- امکان اســتفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در 

منطقه 
متاســفانه عملکــرد ضعیف مناطــق آزاد موجود و نبود 
زیرســاخت الزم، نه تنها به افزایش اشتغال و بهره وری نیروی 
کار منجر نشــده بلکه با گسترش واردات کاالهای مصرفی و 
لوکس و قاچاق، موجب تعطیلی کارخانه ها و افزایش بیکاری 
نیروی کار داخلی شــده اســت. تنها در سال 92 و در شرایط 
تحریــم، بیش از 2 میلیارد دالر کاال بــدون پرداخت حقوق 
گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است. با توجه به 
اینکه اغلب این اقالم، کامل و مصرفی است، عمدتا به صورت 
قاچاق وارد سرزمین اصلی شده اند. در واقع عمده اقالم وارداتی 
از مناطق آزاد، اقالم کامل و مصرفی است در حالی که انتظار 
می رفت با استفاده از معافیت ها در جهت واردات قطعات اولیه 
)معافیــت از کلیه حقوق ورودی( و رونــق تولید )معافیت از 
پرداخت مالیات(، کار و اشتغال منطقه به حد مطلوبی برسد، 

گزارش کیهان از یک طرح فاجعه آفرین

طرح افزایش چند برابری مناطق آزاد
 در دستور كار مجلس!

اشاره: الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید، به پیشنهاد دولت یازدهم حدود یک ماه قبل در مجلس مطرح شد ولی 
به دلیل آنکه در چند الیحه جداگانه آمده بود، برای تجمیع  لوایح به کمیسیون ارجاع شد.

در اولین جلسه کمیســیون، با حضور اکبر ترکان  و برخی مسئولین دولتی، این لوایح تجمیع گردید و 80 
منطقه ویژه اقتصادی نیز توسط نمایندگان به آن طرح اضافه شد!

روز یکشــنبه 29 آذر طرح ایجاد 5 منطقه آزاد )جاسک، بوشهر، اردبیل، مهران، اینچه برون( و 80 منطقه 
ویژه جدید بررســی شد. در آن جلسه یکی از نمایندگان  در اخطاری آئین نامه ای اعالم کرد  این  طرح با برنامه 
پنجم مغایر اســت و تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد. )طبق یکی از مواد قانون برنامه پنجم، طی 
مدت اجرای این برنامه نباید معافیت مالیاتی جدیدی بر دولت تحمیل گردد( پس از پذیرش این ایراد و سخنان 
موافقــان و مخالفان، این طرح نهایتا با 117 موافق، 88 مخالف و 7 ممتنع رای نیاورد که موجب اعتراض و تنش 
گردید. در جلســه فردای آن روز نیز نمایندگان به دلیل تصمیم باهنر، به ابوترابی  اعتراض نمودند. ابوترابی نظر 
هیئت رئیسه را همان نظر باهنر دانست و گفت که نمایندگان برای به جریان انداختن مجدد طرح، می توانند به 

جمع آوری 50 امضا اقدام نمایند.
یک روز بعد، دولت الیحه ایجاد دو منطقه آزاد دیگر )سیســتان و بانه( را به مجلس فرستاد! این موضوع  به 

گفته برخی ناظران، نشان از عزم جدی دولت جهت استفاده از شرایط انتخابات مجلس دارد.
اندکی بعد و با امضای 50 نماینده، مجددا این طرح در کمیسیون مطرح شد و پیش بینی می شود امروز یا در 

روزهای پایانی دی ماه، در صحن علنی به رای گذاشته می شود.
آنچه می خوانید، مروری بر پیشینه مناطق آزاد و وضعیت کنونی آنهاست:

لکن با اعطای مجوز خرده فروشی در مناطق و معافیت کاالی 
همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی جهت واردات کاال به 
سرزمین اصلی، مشاهده می شود تجار به جای سرمایه گذاری 

در بخش تولید، تنها به واردات اکتفا کرده اند.
این در حالی است که مناطق فقیرنشین، خانواده های تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیستی ساکن در این مناطق فقط 

از تبعات افزایش قیمت هزینه های زندگی بهره منده شده اند.
توسعه واردات به جای صادرات

عــالوه بر اینکه یکی از اهداف اصلــی ایجاد این مناطق 
سهولت و افزایش صادرات بوده است و با وجود تاکید قانون بر 
توسعه صادرات کاال در مناطق آزاد، هم  اکنون میزان واردات 
کاالهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است، 
به طوری که کاالهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل 

5 برابر کاالهای تولیدی در مناطق آزاد است.
براساس گزارش شورای عالی مناطق آزاد، ارزش صادرات 
قطعی از این مناطق در ســال گذشته، 132میلیون دالر بوده 
است؛ در حالی که میزان واردات در این مناطق رقم 3 میلیارد 

و 198میلیون دالر را پشت سر گذاشته است!
این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده 
در مناطق، اغلب به منظور واردات کاالهای تجاری اســتفاده 
می شــود. ضمنا این نکته را نیز باید در نظر داشت که در آمار 
واردات تجاری، کاالهایی که از طریق مســافر از مناطق وارد 
کشور می شود، محاســبه نشده است که در صورت محاسبه، 

اختالف بیشتر از این مقدار خواهد شد.
در واقع نتایج این بررسیها نشان می دهد نه تنها ایجاد این 
مناطق منجر به تحقق اهداف بانیان آن و ایجاد شــکوفائی در 
اقتصاد نشده است، بلکه به عکس با افزایش واردات، بیکاری، 
تعطیلی صنایع، عدم جذب کافی سرمایه های خارجی و ... باعث 

ضربه زدن به اقتصاد کشور شده اند.
تا اینجا مشــخص شــد که مناطق آزاد تجــاری و ویژه 
اقتصادی، عمال به اهداف خود که همان رشد صنعت و اشتغال 
با جذب سرمایه های خارجی، کســب درآمد ارزی و افزایش 
صادرات، امکان دسترســی بیشتر و واردات فناوری پیشرفته، 
جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، ایجاد 
فرصت های شغلی جدید و محرومیت زدایی بود نرسیدند و حتی 
در بسیاری از موارد لطماتی هم به اقتصاد داخلی وارد کردند.

آنچه بیش از پیش به موضوع بررسی لزوم وجود و توسعه 
کمــی و کیفی این مناطق در این زمان اهمیت می دهد، ارائه 
الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید اســت 
که علیرغم عملکرد غیرقابل دفاع گذشــته به تازگی از طرف 
دولت یازدهم به مجلس ارائه شــده است و با استقبال برخی 
نمایندگان و حتی اضافه شدن 80 منطقه ویژه جدید )که اکثرا 

در حوزه های انتخابی آنها قرار داشت( به الیحه مواجه شد.
مناطق آزاد از ابتدا با اهداف مثبتی پایه گذاری شدند و در 
واقع اگر این اهداف در عمل محقق می شــدند مسلما به رشد 
و شکوفائی اقتصاد کمک می کردند، اما چه عاملی موجب این 

عملکرد ضعیف و حتی معکوس شد؟
عیار آنالین در این باره نوشت: کارشناسان و مراکز پژوهشی 
معتبر در کشورمان عمدتا در کنار مساعد نبودن فضای کسب و 
کار در کشورمان بحث عدم توسعه زیرساخت های مناطق آزاد 
را علت اصلی عدم موفقیت مناطق آزاد در کشــورمان معرفی 
می کننــد. بطور کلی مناطق آزاد نیازمند زیرســاخت های نرم 
)مانند رویه های تجاری، خدمات تجاری، خدمات مالی، خدمات 
حقوقی و ...( و زیرســاخت های سخت )بندر و اسکله، امکانات 
ترانزیت و حمل و نقل و خطوط ارتباطی و ....( فراوانی برای توسعه 
هستند که متاسفانه تاکنون عمدتاً به زیرساخت های سخت در 
این مناطق توجه شــده است که آنها نیز پیشرفت های چندانی 
نداشته اند و از زیرساخت های نرم تا حد زیادی غفلت شده است.

امــا در این میان آنچه باعث عــدم موفقیت مناطق آزاد 
و کندی توسعه زیرســاخت های آنها شده و این مناطق را به 
محلی برای واردات تبدیل کرده است اتخاذ یک سیاست غلط 
اســت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارش 
خود این سیاســت را اینگونه تشریح می کند: »یک سیاست 
غلط که موجب دور شــدن این مناطق از اهداف تعیین شده 
گردیده، سیاست تامین زیرساخت های مورد نیاز مناطق از محل 
درآمدهاســت. این موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به منظور 
تامین مالی ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، روی به واردات آورده 
تا از محل عوارض وارداتی بتوانند منابع خود را تامین کنند.« 
وزارت اقتصاد نیز در گزارشــی اذعان می کند: »متأسفانه 
منوط کردن توســعه زیربناها در ایــن مناطق به درآمدهای 
ناشی از عوارض حاصل از واردات و صدور کاالی همراه مسافر 
به سرزمین اصلی یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی دولت 

بود که تبدیل شدن این مناطق به سکوی وارداتی در سال های 
اخیر نتیجه طبیعی آن بوده است.« 

به نظر می آید یکی دیگر از سیاست های غلطی که به دلیل 
الزام تامین هزینه های توسعه مناطق آزاد از محل درآمدهای 
آن اتخاذ گردیده است و باعث انحراف از شکل گیری تولید و 
بنگاه های فعال در این مناطق شده است، سیاست فروش زمین 
به متقاضیان اســت که باعث سوء استفاده برخی سودجویان 
نیز گردیده است. این سیاست باعث شده است که اوال قیمت 
زمین های مناطق به شدت باال رفته و هزینه های زندگی در این 
مناطق افزایش یابد و از سوی دیگر باعث شده است که عده ای 
به نام ایجاد بنگاه تولیدی زمینی را خریده اند و به وســیله آن 
تســهیالت گرفته اند و در نیمه کار زمین را فروخته اند و عمال 
بنگاهی را شــکل نداده اند و از منفعت افزایش ارزش زمین و 

دریافت تسهیالت سود برده است.
آنچه از بررسی عملکردها بر می آید حاکی است اگر طی این 
بیست و اندی سال که از شروع به فعالیت آنها می گذرد، آثار 
مثبت اهداف ایجاد این مناطق در اقتصاد بروز و ظهور نداشته 
است، نه کم بودن تعداد آنها بلکه سیاستهای غلطی است که 

در این مورد اعمال شده است.
در بند 11 سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی با توجه به 
نقش این مناطق در اقتصاد آورده شده است: توسعه حوزه عمل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 

تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
در واقع طی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه 
عمل و رفع موانعی تاکید شــده اســت که در طول این سالها 
موجب شده است علی رغم وجود بیش از  هفت منطقه آزاد و 
بیش از 30 منطقه ویژه اقتصادی در حال حاضر در کل کشور، 

فقط شاهد آثار منفی این مناطق بر اقتصاد باشیم.
جعفر قادری نماینده مجلس با تاکید بر همین آثار منفی 
و لزوم جلوگیــری از افزایش بی رویه مناطق آزاد به جام جم 
گفت: با کارکردی که امروز مناطق آزاد تجاری دارند، افزایش 

تعداد آنها خیانت به تولید داخلی کشورمان است.
قادری افزود: براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد در نظر 
گرفته می شود تا دولت با استفاده از جاذبه ها و مشوق هایی نظیر 
عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده ها امتیاز دیگر زمینه 
حضور سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم 
کند، اما امروز می بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع 
و اقسام کاالهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه ای 

برای فساد و رانت خواری را نیز ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این که قرار بود 
مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کاالهای تولید ایران باشد، 
تصریح کرد: هیچ کس مخالف توســعه و ایجاد رونق اقتصادی 
در مناطق مختلف کشورمان نیست، اما این روند باید علمی و 
مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. درصورتی که امروز 
آنچه در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن با خبر هستیم، 
چیــزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام 
معظم رهبری نبوده اســت و در این مناطق خبری از حمایت 
از تولید داخلی نیســت. به صورتی که اگر به اطالعات موجود 
از ایجاد اشــتغال و فعالیــت کارگاه ها در این مناطق بنگریم، 
همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می بینیم.
وی دلیل افزایش تمایل برخی افراد به ایجاد مناطق آزاد 
بیشتر در سراسر کشور را در زندگی تجمالتی دانست و گفت: 
گروهی با دیدن عبور و مرور خودروهای لوکس و گران قیمت 
در مناطق آزاد مثل اروند، کیش یا قشم تصور می کنند با ورود 
این گونه کاالها زندگی و کسب و کارشان رونق خواهد گرفت. 
در حالی که اگر نگاهی دقیق به موضوع داشته باشیم این روند 
بــا توجه به نقص هایی که در اداره  مناطق آزاد و قوانین وجود 
دارد به جز افزایش بیکاری و بروز برخی معضالت اجتماعی به 
دلیل افزایش تجمل گرایی چیز دیگری برای مناطق یاد شده 

به ارمغان نیاورده است.
قادری خاطرنشــان کرد: پیشنهاد ما این است اگر دولت 
نمی تواند راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از مشکالت فعلی 
مناطق آزاد ارائه کند، بهتر است با همکاری ارگان های مربوط 
مثل نیروی انتظامی بخشی از امتیازات مناطق آزاد مثل تردد 
اتباع خارجی را گسترش داده یا وزارت امور اقتصادی در زمینه 
معافیت های مالیاتی نســبت به غنی کردن امتیازات مناطق 
ویژه اقتصادی اقدام کند تا با این روش بتوانیم زمینه تولید را 

در کشور حفظ کنیم.
اکنون باید دید نمایندگان مجلس، واقعیت های تلخ مطرح 
دربــاره مناطق آزاد را در نظر می گیرند یا نگاه انتخاباتی، مانع 

دیدن این حقایق تلخ می شود!؟

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید 
کرد: سخنان رئیس جمهور یا سیاستمداران ما در 
فضای بین المللی درباره منافع ایران، به پشتوانه 

نیروهای مسلح است.
امیر دریادار غالمرضا خادم بی غم جانشین فرمانده 
نیروی دریایی ارتش در گفت و گو با فارس اظهار داشت: 
حفاظت از منافع جمهوری اســالمی در آب های آزاد و 
آب های ســرزمینی جزو وظایــف ذاتی نیروی دریایی 
ارتش اســت که عملکرد دفاع از منافع، در هر کدام از 

این حوزه ها با یکدیگر تفاوت دارد.
وی افــزود: ناوگروه های نیروی دریایی اجازه ایجاد 
مزاحمت برای هیچ کدام از کشتی های جمهوری اسالمی 
را نمی دهد. این تقابل ها گاهی به درگیری های مستقیم 

و غیرمستقیم نیز انجامیده است.
دریادار بی  غم با اشــاره بــه اینکه علم، تخصص و 
فناوری ازجمله ملزومات مهم در نیروی دریایی اســت 

اظهار داشــت: در بسیاری موارد، این پیشرفت و غنای 
تجهیزاتی مراکز آموزشی ما در بازدید هیأت های خارجی 
مورد اذعان آنها قرار گرفته است و انجام ماموریت های 
نیروی دریایی از جمله اســتمرار حضور ناوگروه ها در 

آب های آزاد نیز  اثبات همین اصل است.
وی خاطرنشان کرد: ما در هر شرایط، آمادگی خود 
را در باالترین سطح ممکن نگه می داریم چرا که وقتی 
رئیس جمهور یا دیگر سیاستمداران ما در موقعیت های 
بین المللی صحبت می کنند و از منافع جمهوری اسالمی 
سخن می گویند، این حرف ها به پشتوانه نیروهای مسلح 

است واال ضمانتی برای اجرای آن نخواهد بود.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش  با تاکید بر 
اینکه پدافند هوایی شناورها در اولویت است تصریح کرد: 
یک یگان در دریا با تهدیدات مختلفی مواجه است 
که ما در این زمینه با نگاه جدی به همه شــناورهای 
رزمی کار کرده ایم. ســامانه های خود را ارتقا داده ایم و 

تجهیزات مان را متناسب با تهدیدات به روز کرده ایم تا 
این هدف مهم محقق شود.

وی ادامه داد: درخصوص دیگر تجهیزات هم همین 
طور اســت. به هر حال طبیعی اســت که هر چه برد 
موشــکی ما افزایش یابد، دست برتر نیروی دریایی در 

آب های آزاد بلندتر خواهد شد.
دریــادار بی  غم خاطرنشــان کرد: ما بــه همراه 
کشورهای حاشــیه خزر نباید اجازه دهیم که نیروی 
خارجی به آن نفوذ کرده و بخواهد در راســتای منافع 

خودش از آن بهره برداری کند.
وی ابراز داشــت: امروز ارتــش به خصوص نیروی 
دریایی به هیچ کشوری وابسته نیست. نیازمندی ها را 
خودمان تامین می کنیم و با اقدام به نوســازی و ارتقاء 
داشــته های قبلی خود، ماموریت ها را به خوبی انجام 
می دهیم و البته در کنار اینها، ســامانه ها و یگان های 

جدید نیز ساخته  می شود.

جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش  با اشاره به 
اینکه ورود کیلوکالس ها به کشور تجربه خوبی بود اظهار 
داشت:  در حوزه زیرسطحی، ورود شناورهای سنگین 
کیلوکالس یک تجربه بسیار خوب بود و در واقع همین 
تجربه و در اختیار داشتن این سامانه ها بود که موجب 
شد ما به توانمندی ساخت زیردریایی های سبک و نیمه 

سنگین دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی از گذشته تا امروز 
قدرتمندترین یگان هوادریای منطقه را در اختیار دارد. 
ما با استفاده از اسکادران های BH7 و SRN6 )برخی 
انواع هواناوها( و نیز بالگردهای ضدزیرسطحی، گشت 
دریایــی و تهاجمی و همچنیــن یگان های بال ثابت، 
هم در زمان جنــگ و هم امروز یکی از قدرتمندترین 
یگان های هوادریا را در اختیار داشــته و داریم که در 
زمان دفاع مقدس کارنامه بســیار درخشانی از خود به 

جای گذاشتند.

دریادار بی غم:

قدرتمندترین یگان هوادریای منطقه در اختیار ایران است

بررسی صالحیت های غیرعلمی
 برخی داوطلبان خبرگان آغاز شده است

ابراهیمیــان، ســخنگوی شــورای نگهبان از آغاز بررســی 
صالحیت هــای غیرعلمی برخی از داوطلبــان انتخابات خبرگان 

رهبری در این شورا خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر هم صالحیت علمی و هم سایر شرایط 
داوطلبان )صالحیت های غیرعلمی( در دست بررسی است؛ چرا 
که برخی از داوطلبان چون وضعیتشان از جهت صالحیت علمی 
روشن و محرز است، بررسی سایر شرایط آنها توسط اعضای شورای 

نگهبان آغاز شده و در دست انجام است.

ایرادات شورای نگهبان
 به دستگاه های رای گیری الکترونیک رفع شد

محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت 
کشور ایرادات شورای نگهبان به نرم افزار و سخت افراز دستگاه های 
الکترونیک انتخابات را رفع کرده و دســتگاه ها ظرف امروز و فردا 

به شورا ارسال می شود.
وی افزود: ایرادات شــورای نگهبان به نرم افزار و سخت افراز 
دستگاههای الکترونیک انتخابات رفع شده واین دستگاه ها ظرف 

امروز و فردا به شورا ارسال می شود.

اولین جلسه هم اندیشی احزاب و فعاالن سیاسی 
برگزار می شود

احمد شریف رئیس کمیته اطالع رسانی خانه احزاب از برگزاری 
اولین جلسه هم اندیشی احزاب و فعاالن سیاسی خبر داد و اظهار 
داشت: اولین جلسه هم اندیشی خانه احزاب روز دوشنبه در سالن 

یکصد نفری وزارت کشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: جلســه مذکور با موضوع »نقش احزاب 

در افزایــش اعتماد عمومی و ضریب امنیت ملی« برگزار 
می شود.

سومین همایش ائتالف اصولگرایان 
»پس از تایید صالحیت ها« برگزار می شود

حجت االســالم حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی ائتالف 
اصولگرایان اظهار داشــت: ســومین همایش ائتالف اصولگرایان 
»پس از تایید صالحیت ها« به منظور تعیین و بررســی مصادیق 

برگزار می شود.
گفتنی است که اولین همایش شورای ائتالف اصولگرایان 
نیز 10 دی با حضور همه طیف های جریان اصولگرا برگزار 

شد.

اخبار غیررسمی
 از تایید یک سوم ثبت نام شدگان

تسنیم به نقل از منابع غیررسمی گزارش داد »صالحیت حدود 
یک سوم از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
تأیید شــد؛ بیش از 900 نفر نیز در طول بررسی صالحیت ها از 

کاندیداتوری انصراف داده اند.«
بر اســاس این گزارش، از میــان 12هزار و 123 نفری که 
برای نامزدی در انتخابــات مجلس دهم ثبت نام کرده بودند، 
تاکنون بیش از 900 نفر در طول روند بررســی صالحیت ها 
انصــراف داده اند. ایــن منابع غیررســمی می گویند از تعداد 
باقی مانده، حدود یک سوم ثبت نام کنندگان برای انتخابات اسفند 
صالحیتشان احراز شده، یک سوم به طور قطعی صالحیتشان 
برای این  انتخابات رد شده و یک سوم دیگر نیز تاکنون مشمول 
»عدم احراز« شــده اند. این خبر هنوز از سوی مقامات رسمی 
تأیید نشــده و در حد یک گمانه زنی از طریق کسب اطالع از 

منابع غیررسمی است.


