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صفحه 7
پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱ 
۱7 شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۲7

فتح خرمشــهر به اذعان دوســت و دشمن نقطه 
عطفی در تاریخ دفاع مقدس محسوب می شود. بررسی 
همه جانبه عملیات بیت المقدس بر پایه اسناد و خاطرات 
افــراد حاضر در عملیات می تواند ما را در درک عوامل 
اساسی دخیل که موجب پیروزی در عملیات و در نتیجه 
تغییر در روند دفاع مقدس شدند یاری رساند. بررسی 
عوامــل دخیل و نتایج این عملیات از این لحاظ دارای 
اهمیت است، که می تواند ما را به الگویی برای طراحی 
و اجرای اقدامات مهم و راهبردی رهنمون شــود. این 
مقاله قصد دارد تا به روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره 
از ادبیات موجود در زمینه عملیات بیت المقدس به این 
پرسش پاسخ دهد که عوامل اصلی پیروزی رزمندگان 

در این عملیات چه بود؟
 خرمشهر از دویست سال پیش )1227 ه.ق/ 1812 م( 
 تا قبل از پیروزي انقالب اسالمي )1357 ه.ش/ 1979 م.( 
ســه بار اشغال شد. نخســتین بار در سال 1254 ق. 
)1837 م.( درحالي کــه قواي محمد شــاه هرات را به 
سبب خودداري حاکم آن از پرداخت مالیات، محاصره 
کــرده بودند، علي رضا پاشــا )حاکم بغداد( به تحریك 
انگلیسي ها خرمشهر را اشغال کرد تا محمد شاه به ناچار 
هرات را رها کند. با عقب نشیني نیروهاي ایراني از هرات، 
نیروهاي بغداد نیز خرمشهر را تخلیه کردند. حدود 20 
سال بعد )1373 ق./ 1856 م.( نیز که نیروهاي ایران 
براي تأکید بر اینكه هرات جزئي از قلمرو ایران اســت، 
وارد این منطقه شــدند، انگلستان با گسیل قواي خود 
به جنوب ایران، خرمشــهر را اشغال و تا اهواز پیشروي 
کرد. در پي آن، عهدنامــه پاریس در مارس 1957 م. 
میان ایران و انگلســتان منعقد شد که در آن بر خروج 
نیروهاي ایران از هرات و نیروهاي انگلیسي از خرمشهر 
توافق شــده بود. این عهدنامه در واقع به ابقاي بخشي 
از خاک ایران )خرمشهر( در برابر واگذاري بخش دیگر 

آن )هرات( حكم کرده بود.
در جریان جنگ دوم جهاني نیز قواي انگلستان با 
این بهانه که حضور شماري کارشناس آلماني در ایران، 
تهدیدي علیه منافع آنها و مغایر با سیاســت بي طرفي 
ایران اســت، در بامداد شــهریور 1320 م. با هجوم به 
خرمشهر، آن را اشغال کردند. به این ترتیب، انگلیسي ها 
عالوه بر حفظ امنیت مواضع خود در منطقه و خصوصاً 
میدان هاي نفتي ایران و عراق، ارتباط متفقین را از طریق 

خلیج فارس با جبهه روسیه برقرار کردند.
پس از پیروزي انقالب اسالمي در ایران، خرمشهر 
براي بار چهارم )ســال 1359 ش.( اشغال شد. اما این 
بار اشغال آن به سادگي صورت نپذیرفت. زیرا در مقابل 

چه عواملی رزمندگان را
ی به فتح خرمشـهر رساند؟
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یورش دشمن مجهز به انواع سالح هاي سنگین و نیمه 
ســنگین، جوانان ایراني با حداقــل تجهیزات به دفاع 
برخاســته بودند که نه تنها براي دفع تجاوزگر از میهن 
خود، بلكه براي اعتال و حفظ اعتبار و اقتدار اســالم و 
انقالب اسالمي مي جنگیدند. آنان چه در دوران مقاومت، 
چه در دوران آزادسازي خرمشهر چندان حماسه آفریدند 
که شاید با این مشخصات )دفاع سرسختانه مردمي با 
ســالحي اندک در برابر هجوم هوایي و زمیني انبوهي 
از لشــكریان مجهز به انــواع جنگ افزارها( همانند آن 
در پیشــینه این مرزوبوم یافت نشود. )حبیبی، 1380: 

)32-25
روند اجرای عملیات آزاد سازی خرمشهر 

)بیت المقدس(
چهارم آبان ماه 1359، خرمشــهر اشغال شد و بعد 
از 19 ماه، توانســتیم آن را از عراق پس بگیریم. برای 
این کار برنامه ریزی های زیادی انجام شد اما مهم ترین 
اتفاق را باید در اتحاد بین ارتش و سپاه دانست. »فتح 
خرمشــهر زمانی انجام شــد که ما با هم یكی شدیم و 

همه  خواست مان پیروزی و برگرداندن دوباره این شهر 
به وطن بود.« این صحبت های محسن رضایی، فرمانده 
وقت سپاه در زمان جنگ بود. وقتی صحبت از آزاد سازی 
خرمشهر می شود انگار به یك نقطه اتحادی می رسیم که 
برای همه مسلم شده بود که باید با هم یكی شوند.  در 
کتاب اطلس جنگ ایران و عراق به وحدت شكل گرفته 
بین ارتش و ســپاه اشاره شده و آمده است: »همكاری 
بی سابقه ارتش و سپاه یكی از رمزهای موفقیت پیروزی 
در فتح خرمشهر بود، در پی حذف بنی صدر، مقدمات 
همكاری جدی نیروهای ارتش و ســپاه فراهم شــد و 
عملیات ثامن االئمه، در نتیجه این همكاری و با تالش 
شهیدان کالهدوز و نامجو طراحی شد و پس از تصویب 
توسط شــورای عالی دفاع، به اجرا درآمد. در پی نتایج 
به دســت آمده از این عملیات، همكاری این دو سازمان 

)ارتش و ســپاه( به همراه ترکیــب جدیدی از تلفیق و 
اتخاذ اســتراتژی عملیاتی و تاکتیك های رزمی نوین 
آغاز شد. همكاری های متقابل سپاه و ارتش، در جوی 
سرشار از تفاهم، به رفع بسیاری از توهمات و تبلیغات 
سوء گذشته انجامید و پیروزی را برای ملت به ارمغان 
آورد« )رشــید، 1389: 52(.  یا در کتاب »در مســیر 
پیروزی« که با روایت ســردار مرتضی قربانی به چاپ 
رســیده است، به این نكته اشــاره شده. سردار قربانی 
درمورد این اتحاد می گوید: »حضرت امام دســت برادر 
سردار محسن رضایی و برادر تیمسار صیاد شیرازی را 
گذاشتند در دســت هم، چون شیاطین می خواستند 
بین سپاه و ارتش تفرقه بیندازند. امام بدون صحبت و 
با لبخند و تبسم، این معنا را القا کردند که نگذارید بین 
شما اختالف بیندازند«)رزاق زاده و ایزدی، 1399: 108(.

طراحی عملیات با همکاری چند جانبه
محســن رضایی که در آن زمان فرماندهی سپاه را 
برعهده داشت، درمورد این وحدت در خاطرات شفاهی اش 
می گوید: »در عملیات فتح المبین و بیت المقدس وحدت 

ارتش و سپاه در اوج خود بود. بعدا اختالفات کمی پیدا 
شــد ولی اوج وحدت ما در همین عملیات بیت المقدس 
بود که آزاد سازی خرمشهر را به ارمغان آورد. این اتحاد در 
همه چیز نمایان بود و یكی از مهم ترین  طراحی ای بود که 
با همكاری ارتش ترتیب دادیم و باید بگویم این عملیات 
یا آزاد ســازی خرمشهر درحقیقت از دو تدبیر برخوردار 
بود، اول اینكه، زمین منطقه وسیع بود و ما نیروی کافی 
نداشــتیم، سعی کردیم از نقاطی وارد شویم که حداقل 
نیرو را برای عملیات نیاز داشته باشد. تدبیر دوم این بود، 
از جایی به دشمن حمله کنیم که از قبل فكرش را نكرده 

باشد.« )خبرگزاری ایسنا(
روایت شهید صیاد شیرازی

غافلگیری عراقی ها حجم زیاد اسرای عراقی نكته ای 
است که شهید صیاد شیرازی نیز به آن اشاره می کند: 

»بی سیم را روشن کردم دیدم شهید خرازی می گفت 
که هر چه جلــوی خود را نگاه می کنیم، می بینیم که 
عراقی ها دســت خــود را باال گرفته اند، چــه کار باید 
کنیم؟ من فهمیدم منظور او چه چیزی اســت. چون 
نیروهــای عراقی زیاد بودنــد و نیروهای او کم بودند و 
نمی توانستند نیروهای عراقی را کنترل کنند. پیشنهاد 
کــردم یك هلیكوپتر باال برود و ببیند که عمق آنها تا 
کجاســت؟ یك هلیكوپتر باال رفت و خلبان با هیجان 
گفت تا چشم من کار می کند تمام عراقی ها در خیابان 
خرمشهر دستان خود را باال برده اند حاال نمی شد که به 
اسیران عراقی بگوییم که شما فعال در سنگر بروید که 
ما نیرو جمع آوری کنیم و بعدا شما را ببریم و بازداشت 
کنیم. در نهایت خداوند این را در ذهن ما رساند که همه 
رزمندگان یك خط شــوند و یك قسمت آنها به طرف 

رودخانه و قســمت دیگر آنها به طرف جاده خرمشهر 
تقسیم بندی شوند و با دست به سربازان عراقی عالمت 
دهیم که توی جاده بروند. چشمشــان کور، ما ماشین 
نداشتیم که با ماشین ببریمشان، باید پیاده می رفتند. 
البته چون در منطقه خودمان حرکت می کردند خیالمان  
راحت بود، در این عملیات برخالف معمول که دوست 
داشتیم اسیر زیادی از دشمن بگیریم این دفعه دوست 
داشتیم بگویند که اسیران عراقی تمام شده است؛ البته 
نگران بودیم که وضعیت فرق کند و اینها ـ ســربازان 
عراقی ـ رفتنشان تا ده صبح طول کشید، بعد سنگرها 
را تصرف کردیم و تا ساعت 5 بعدازظهر طول کشید تا 
اسرا را که حدود 14 هزار و پانصد نفر بودند، بشماریم. 
البته دو ماه طول کشید که تمام مهمات آنها را سنگر 
به سنگر بیرون آوریم. در این عملیات ما توانستیم شش 
هزار کیلومتر مربع از خاک کشور را آزاد کنیم و حدود 
نه هزار نفر را نیز اســیر کنیم. بهترین درک عرفانی از 
عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشــهر در پیام امام 
خمینــی)ره( وجود دارد کــه در آن پیام ابعاد عرفانی 
فتح خرمشهر بیان شده و هم چنین ما را از آفت زدگی 
غرور پرهیز داده و در نهایت فرموده »خرمشهر را خدا 
آزاد کرد« البته ما اکنون داریم با سرمایه شهدا زندگی 
می کنیم و تا زنده ایم باید این ســرمایه بزرگ را حفظ 
کنیم.« )دهقان، 1393: 35( آنچه در روایت شهید صیاد 

شیرازی در زمینه رهبری امام راحل و ابعاد عرفانی فتح 
اهمیت دارد ایمان و اعتقاد رزمندگان است که یكی از 
عوامل اصلی پیروزی است. همین روحیه قوی برآمده 
از ایمان بوده که باعث گذر کردن رزمندگان از شرایط 

دشوار و دستیابی به پیروزی نهایی شده است.
فتح خرمشهر از نگاه عراقی ها

پیروزی  ما در فتح خرمشهر، برای همه در آن زمان 
یك نكته اساسی داشت و آن اینكه چطور به این پیروزی 
رســیدیم. عراقی ها بسیار در مورد این موضوع صحبت 
کرده انــد. یكی از فرماندهان عراقی که در آن زمان در 
خرمشهر حضور داشت و باید به دستور صدام این شهر 
را برای عراق حفظ می کرد، درمورد این موضوع در کتاب 
خاطراتش به اسم »جنگی که تمامی نداشت« می نویسد: 
»صدام از ما خواسته بود به هیچ وجه این شهر را از دست 
ندهیم، بارها تهدید شدیم و درنهایت نتوانستیم آن را 
حفظ کنیم. ایرانی ها بسیار هوشمندانه عمل کردند و با 
یك عملیات پیچیده توانستند ما را غافلگیر کنند، این 
غافلگیری آن قدر برای ما زیاد بود، که حتی نتوانستیم 

مقاومتی داشته باشیم.« )جابر، 1390: 78(
تمرکز در همه بخش ها برای بازپس گیری خرمشهر

سرهنگ ستاد »فكری حسین« هم از فرماندهان 
عراقی اســت و در چند بخش، پیــروزی ایران در فتح 
خرمشــهر را بررســی کرده و می گوید: »چند مسئله 

درمورد خرمشــهر و آزاد ســازی آن وجود دارد، اولین 
نكته اینكه در عملیات پیش روی به ســوی خرمشهر از 
عنصر غافلگیری به شكل مناسب استفاده شد. فرماندهی 
ما تصور می کرد که نیروهای اســالمی از ســمت شهر 
پیش روی )حمله( خواهند کرد؛ اما نیروهای اســالمی 
پس از آنكه اقدام به کاهش سطح آب کردند، از طریق 
منطقه طاهری پیش روی و به این ترتیب، ما را غافلگیر 
کردند. این عملیات درحالی انجام شــد که نیروهای ما 
از آن اطالعی نداشتند. ایرانی ها، در استتار منطقه عبور 
موفق بودنــد؛ همچنین آنها در عملیات احداث پل ها، 
مخفیانه و در ســطحی وســیع موفق بودند. همچنین 
عملیات عبور دقیق و خارج از برد توپخانه ها و خمپاره ها 
انجام گرفت. این واقعیت نشــان می دهد که نیروها با 
انضباط و مطیع فرمانده های خود بوده اند. نیروهای ایرانی 
پس از عبــور به خاطر برخورداری از روحیه باال، موفق 
شدند الیه دفاعی خط اول را پشت سر بگذارند و جاده 
خرمشهر- اهواز را تصرف کنند.« این فرمانده عراقی در 
ادامه صحبت هایش به موضوع داشتن تسلط و تمرکز 
نیروهای ایرانی اشــاره می کند و می گوید: »نیروهای 
ایرانی هنگام پیشروی همه توان خود را متمرکز بر یك 
محور نكردند، بلكه در یك زمان از محورهای مختلفی 
اســتفاده کردند. آنها با رخنه در شــمال خرمشهر در 
وضعیت بسیار مناسبی قرار گرفتند و موفق شدند آن 
رخنه را توســعه بدهند و به سوی مرکز شهر پیشروی 
کنند. نیروهای ما پس از آنكه از مرکز شهر بیرون رانده 
شــدند، در خارج از شــهر موضع گرفتند. این شرایط 
موجب شــد، نیروهای ما بدون غذا، مهمات و سوخت 
بمانند. از این  رو، در وضعیت مصیبت باری قرار گرفتند. 
البته این شرایط در پی عقب نشینی نیروهای ما از مواضع 
اصلی پیش آمد. نیروهای ایرانی هم از این موقعیت به 
نفع خود استفاده کردند و نیروهای عراقی را در محاصره 
کامل خود درآوردند، به نحوی که دیگر هیچ راهی برای 
آنها نمانده بود؛ یا باید تسلیم می شدند یا مرگی سخت 

در انتظار آنها بود.« )جمع مولفان، 1391: 93(
با در نظر گرفتن عوامل مختلف دخیل در پیروزی 
عملیــات و اصول نه گانه مهم در این زمینه، بررســی 
روایت هــای موجود از عملیــات بیت المقدس ما را به 
این نتیجه می رساند که سه اصل وحدت در فرماندهی 
)اتحــاد ســپاه و ارتش(، غافلگیــری و اعتقاد و ایمان 
نقش پررنگی در پیروزی این عملیات داشــته اند. جدا 
از بحث های نظامی نیز در مقابله با دشمن و برداشتن 
گامهایی اســتوار در راســتای اهداف نظام این اصول 

می توانند کارآمد باشند.

اگر شمـا بودید 
چـکار می کردید؟

خوشبختانه در کشور ما بسیاری از افراد جامعه واقعاً از بلوغ سیاسی و توان تحلیلی خوبی برخوردارند 
و لــذا اکثر مردم این حق را برای خود قائلند که درســت و منطقــی یا بعضا غلط و عامیانه در موارد  

مختلف )اعم از تخصص و یا غیرتخصصی( اعالم نظر نمایند.
این مسئله از یك سو بیانگر بلوغ فكری، بصیرت و در عین حال آزادی بیان و گفتار در جامعه است 
و از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و حتی امنیتی و نظامی، تشتت آراء و نظرات را در پی داشته و باعث آشفتگی افكار عمومی شده است. 
در واقع با این که متأســفانه این روزها بســیاری از اظهار نظرها و تحلیل  و تفســیرها تحت تأثیر 
جوســازی های محیط پیرامونی )اقدامات رســانه ای دشــمنان داخلی و خارجی( صورت گرفته و در 
بســیاری از موارد اشــتباه و نادرست است، اما بیشتر افراد فكر می کنند که تحلیل ها و تفسیرهایشان 

کامال منطقی و علمی و عملی است. 
با این وجود شــاید تا اینجای کار اشــكال چندانی بر این رویكرد و رفتار وارد نباشد، اما برخی از 
هموطنان فقط به اظهارنظر کلی در مورد مسائل و مشكالت اکتفا نمی کنند و با ورود به مباحث کامال 

تخصصی انتظار دارند که مسئولین حرف های آنها را با حوصله بشنوند و دقیقا به آن عمل نمایند. 
برخی پا را از این هم فراتر گذاشــته و اگر احســاس کنند طرح ها و پیشنهادهایشان مورد توجه 
قرار نگرفته و شــرایط وفق نظرات آنها پیش نمی رود، به اصطالح »شمشیر را از رو بسته« و به زمین 
و زمان بد و بیراه می گویند و مســئولین را از نكوهش و پیام های خشــم آلود و حتی توهین آمیز خود 

بی بهره نمی گذارند.
به عبارت دیگر این رفتار سبب شده تا به تعبیر رهبر معظم انقالب )دامت عزه(، گاهی افراد خواسته یا 
ناخواسته با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا کنند که طبیعتاً در صورت استمرار می تواند به افزایش تنشها، 

تفرقه و پراکندگی و در نهایت تضعیف اقتدار ملی یعنی دقیقاً همان هدف و خواسته دشمنان منتهی شود. 
بــه عنوان مثــال گروهی از مردم جامعه می گویند چرا رئیس جمهور نیروهای قبلی که این همه 
خرابكاری کردند و عامل اصلی نابســامانی های موجود هستند را از رأس امور برکنار و نظام قضایی با 

آنها برخورد جدی نمی کند تا به درس عبرتی برای دیگران تبدیل شوند؟
متقابال یك عده )عمدتاً هدفمند و مغرضانه و بعضاً با ناآگاهانه( بدون پاســخ به این ســوال که 
»چگونه می شود انتظار داشت که دولت اسالمی توسط کارگزارانی محقق شود که یا شناخت درستی 
از مبانی اســالمی ندارند و یا پنهان و آشــكار پرچم مخالفت با اصول و ارزش های اسالمی را در دست 
دارند؟«، می گویند مگر قرار نبود شما فراجناحی عمل کنید؟ پس چرا در حال حذف کسانی هستید 

که هم نظر شما نیستند؟
عده ای هم بدون توجه به عملكرد ضعیف و نامطلوب مدیران و مسئولین قبلی، می گویند چرا افراد 

مجرب و باسابقه را کنار می گذارید و جوانان ناپخته و بی تجربه را به کار می گیرید؟ 
این رفتار و گفتارهای متفاوت و متناقض فقط به این موضوع محدود نمی شود و حتی موضوعاتی 

مانند حذف ارز ترجیحی را نیز در بر می گیرد. 
گروهی که شاید منافع برخی از آنها  با حذف ارز 4200 تومانی در معرض خطر قرار گرفته، عمدتاً 
هدفمند و مغرضانه و بعضاً واقعی و صادقانه معیشت مردم را بهانه می کنند و می گویند، با این کار قشر 
محروم در تأمین نیازهای ضروری خود مثل نان و روغن و ماکارونی و امثال آن دچار مشكل می شوند. 
گروهی دیگر نیز یا از روی صداقت و دلسوزی و در این مورد هم شاید برخی از آنها به خاطر این 
که تاکنون از این خوان گســترده و سفره لذیذ بی بهره مانده اند، خدای ناخواسته به خاطر حسادت و 
ســایر اغراض شخصی بر فسادزا بودن این نحوه تأمین ارز تأکید می ورزند که البته در هر حال حرف 

درستی است. 
همان  گونه که اشاره شد، این موضوع فقط به یك یا دو مورد خاص محدود نمی شود و تقریبا شامل 

همه موضوعات در همه بخش ها و تمام عرصه ها می شود. 
اما نكته مهم این است که در این کشاکش اجتماعی، در داخل و خارج از کشور افراد و گروه هایی 
نیز وجود دارند که همواره و در هر حالت مترصد آن هســتند تا از »کاه کوه بســازند« و از شرایط به 

نفع اهداف پلید خودشان بهره ببرند. 
حاال شما بگویید که اگر جای مسئولین کشور بودید، چكار می کردید؟

احمدرضا هدایتی

بنیان و اســاس دین مبین اســالم بــر مبنا و پایه 
جهان شــمول بودن آن بنا شده است. از این رو اسالم را 
باید یك دین اجتماعی قلمداد کرد. به این معنا که اسالم 
تنها دینی است که شما نمی توانید تنها بخش هایی از آن 

را انجام دهید و به سایر بخش ها بی تفاوت باشید.
براین اســاس اســالم یك مجموعه بهم پیوسته و 
کامل اســت که هر بخش از سایر ارکان آن جدا نیست. 
اما اسالم پس از طی دوران طالیی خود در زمان رسول 
اکرم حضرت محمد مصطفی)ص(، که شرق تا غرب عالم 
را با میل و  اشتیاق در می نوردید با روی کارآمدن برخی 
خلفا بعد پیامبر دوران رخوت و رکود خود را کلید زد و 
سرزمین هایی هم که به تصرف ممالك اسالمی درآمدند 
عموماً به دلیل تبلیغ ارشــاد و نمایش رحمانیت اسالم 
نبود. در ایــن میان تالش های امامان شــیعه هم تنها 
سرعت این انجماد را کاهش داد ولی مانع از این انجماد 
نشد. دینی که قرار بود به عنوان تنها دین الهی بین همه 
جوامع بشری تكثیر و اجرائی شود از سوی خلفای اموی 
به قهقرای نیستی سوق پیدا کرد. به طوری که در دوران 
یزید ابن معاویه، تنها روکشــی از اسالم بین مسلمانان 
باقی مانده بود و همه آداب و رسوم جاهلیت کم و بیش 
بین مســلمانان  ترویج داده می شد و به شكلی که گویی 

اگر صنعت خودرو را یك کشور در نظر بگیریم این 
صنعت در ســال 2019 با گردش مالی حدود 3200 
میلیارد دالر و اشتغال حدود 60 میلیون نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم، ، معادل پنجمین اقتصاد بزرگ 
دنیا خواهد بود. به همین علت همه کشورهای برخوردار 
از صنعت خودرو در شرایط بحرانی نظیر پاندمی کرونا 
نســبت به اتخاذ سیاستهای حمایتی خاص برای این 

صنعت اقدام نموده اند.
پیوندهــا و ارتباطات گســترده صنعت خودرو با 
دیگر رشته فعالیت های صنعتی و فرآیندهای فناورانه 
و نوآورانه و همچنین نقش اســتراتژیك آن به عنوان 
یكی از محرک های اثرگــذار اقتصادی، این صنعت را 
به نماد و نمودی از توســعه یافتگی صنعتی کشورها 

مبدل کرده است.
ســهم حدود 1 درصدی از تولید ناخالص داخلی 
و ســهم حدود 10 درصدی از اشــتغال، فاصله وضع 
موجود تا وضع مطلوب این صنعت در کشــور ما را به 
خوبی نشان می دهد که عوامل متعدد درونی و بیرونی 
و انباشت مشكالت طی چند دهه گذشته، شرایط امروز 

را موجب شده است.
ظرفیت اســمی تولید خودروی سواری و وانت در 
کشــور بالغ بر 2.2 میلیون دستگاه است که در طول 
ســال های 1390 تا 1399، بیشــترین مقدار تولید 
خودروی سبك )ســواری و وانت( بالغ بر 1600 هزار 
دســتگاه در ســال 1390 و کمترین مقدار آن 730 
هزار دســتگاه در ســال 1392 بوده است. با توجه به 
وضعیت تولید خودروهای سواری، کسری نقدینگی و 
محدودیت های بین المللی در سال 1399، حدود 50 
درصد ظرفیت اسمی و حدود 63 درصد ظرفیت حداکثر 
تولید این صنعت استفاده شده است. همچنین در حال 
حاضر بالغ بر 640 هزار نفر به صورت مستقیم در زنجیره 
صنعت خودرو مشغول به کار هستند که می بایست در 

اتخاذ تمامی رویكردها این مهم را مد نظر قرار داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، 
9 پــروژه تحولــی را بــرای رفع کاســتی ها و تبدیل 
چالش های این صنعت مهم به فرصت های ملموس و 
واقعی با هدف »اصالح ساختار صنعت خودرو، توسعه 
همكاری های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و 
همچنین تسهیل مشارکتهای بین المللی«، با همراهی 
ظرفیت های تخصصی و کارشناسی مجلس و نمایندگان 

مردم تعریف و تدوین کرده است.
بــر اســاس برنامه ریزی های ایــن وزارتخانه و با 
توجه به ظرفیت ها و منابع در دســترس و در راستای 
ارزش هــای بنیادی »صنعت خودرو در ســال 1404 
صنعتی رقابت پذیر، توســعه یافته، دارای رشد نسبی 

محمد قره باغی

جمهوری اسالمی پل امروز برای ظهور فرداست

اصال اسالمی وجود ندارد.
در ایــن فضای پر آشــوب و ملتهب شــهادت امام 
حســین)ع( تنها راه ممكن برای حفظ و بقای دین خدا 
بود، چراکه در قضیه کربال تنها مقطعی از تاریخ اســالم 
و جهان اســت که تمام جبهه کفــر و تمام جبهه حق 
به صورت کامل و آشكارا رودرروی هم قرار گرفته بودند. 
از این رو قضیه کربال نقطه عطفی در تاریخ اسالم است 

که ســبب شد دین خدا با همه کاســتی و ایراداتی که 
اجرای آن وجود داشــت حفظ و محفوظ شود. فرمایش 
حضرت امام خمینی)ره( که فرمودند؛ »این محرم و صفر 
است که اسالم را زنده نگه داشته است«، مصداق عینی 

این موضوع است.
بر این اساس اگر تفكرات اسالمی در جامعه و جهان 
هستی امروزه رواج و گسترش پیدا نكرده یا جهان شمول 
نشــده است به دلیل انحرافی اســت که در مقطع مهم 

تاریخی است که به آن بی توجهی شد. نخست در قضیه 
»غدیرخم« که طبق نص صریح قرآن؛ »اَلْیْوَم أَکَملُْت لَكْم 
دیَنكْم َو أَتَْمْمُت َعلَیُكْم نِْعَمتی َو َرضیُت لَُكُم اْلِْسالَم دیناً« 
که در آیه سوم  ســوره مائده  اشاره شده و همچنین در 
قضیه سقیفه که به انتخاب ابوبكر و سایر خلفا ختم شد 
که جهان اسالم را امروز این چنین به انزوا کشیده است. 
اما این وعده الهی است که خداوند دین اسالم را از همه 

بالیا و اتفاقات حفظ و محفوظ می کند و این امر نهایت 
توسط منجی عالم بشریت حضرت مهدی)عج( در روی 
کره زمین بســط و گســترش پیدا خواهد کرد و از این 
انزوا خارج خواهد شــد. اما این مهم نیازمند بستر سازی 

و مقدماتی است. 
در راستای همین  وعده الهی جمهوری اسالمی در 
جهان دوقطبی کفر و زور سربلند کرد و توانست با همه 
خیانت و دشــمنی های بدخواهــان و کینه توزان پرچم 

اسالم شیعی را بر فراز جهان بلند کند و مسیر ظهور را 
کم و بیش هموار سازد. از این رو شاهد رشد و گسترش 
قلمرو اســالم در منطقه خاورمیانه هستیم. به طوری که 
امروز در بیشتر کشورها پرچم اقتدار حزب اهلل در سراسر 
دنیا برافراشته می شود تا شرایط برای ظهور منجی عالم 
بشریت یك به یك مهیا شود. براین اساس حفظ و حراست 
از جمهوری اســالمی و دفاع از محور مقاومت امروز یك 

انتخاب نیســت، بلكه یك وظیفه و جهاد فی سبیل اهلل 
اســت. در این رابطه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
بیان فرموده بودند که:  »واهلل واهلل و اهلل، از مهم ترین شئون 
عاقبت  به  خیری، رابطه دلی و حقیقی ما با این حكیمی 
است که امروز سكان انقالب را به دست دارد و در قیامت 

خواهیم دید که مهم ترین محور محاسبه این است«.
از سوی دیگر خیانت و کارشكنی به جمهوری اسالمی، 
بی تردیــد مقابله و دشــمنی با دین خدا اســت، چراکه 

دشمنان قرآن و اسالم اعم از حاکمان اموی عصر کنونی 
که عموما کشــورهای مرتجع حوزه خلیج فارس هستند 
تا بازمانــدگان »خیبر« و »حنین« درصدد ضربه  زدن و 
ایجاد شكاف در جبهه حق هستند و از هیچ کوششی هم 
فروگذار نیست. پس بر همه کسانی که در عرصه گوناگون 
فعالیت می کنند واجب عینی و شرعی است که بی هیچ 
اما و اگری از جمهوری اسالمی دفاع و پشتیبانی کنند تا 
پرچم اسالم هر روز برافراشته تر شود. چرا که میدان نبرد 
دشــمن جدا از خاکریزهای جبهه ها به فضای مجازی و 
شبكه های ماهواره ای و رسانه ای نیز گسترش چشمگیری 

یافته و باعث ایجاد شكاف در بین مردم شده است. 
بر این اســاس نخســت نیاز اســت دولت مردمی 
ســیزدهم با اتكا به خدا با توان و قدرت در راستای رفع 
موانع و مشــكالت اقتصادی و معیشتی مردم گام های 
اساسی را بردارد. با مقابله با رانتخواری، فسادها، دزدی و 
ناکارآمدی ها اعتماد به یغما رفته مردم را بازسازی کند. 
با تشكیل کارگروهی تخصصی و علمی فضای رسانه ای 
جامعــه را مدیریت و ســازماندهی کند. دســتاوردها و 
پتانسیل های داخلی را تبلیغ و تشریح کند و همچنین 
با غربگرایی و  ترویج فرهنگ منحط غربی مقابله عملی 

انجام دهد.

اهمیت و ضرورت و نقش آفرینی مجلس در حوزه صنعت 
علیرضا سلیمی *

پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه« خواهد بود و 
با انجام اصالحات ساختاری در حوزه های تعامالت مالی، 
مدیریتی و درون زنجیره ای یعنی روابط بین خودروساز 
و قطعه ساز، انتظار میرود در سال 1401 شرکت های 

خودروساز از وضعیت زیاندهی خارج شوند.
 به موازات اجرای این اصالحات، زیرســاخت های 
مورد نیاز برای توسعه صادرات خودرو و قطعات فراهم 
شده و انتظار میرود از سال 1402 روند رشد صادرات 
خودرو و قطعات نیز فراهم شود. البته مقدمات این مهم 
در تالش مشترک مجلس و وزارت صمت و عبور از موانع 
متعدد موجــود طی مصوبه هیئت دولت با عنوان لغو 
ممنوعیت واردات خودرو در دسترس قرار گرفته است.

»تولید خودرو )سواری و تجاری(« از اهداف مهم 
سند تحولی این بخش است و با استمرار تولید برخی 
از محصــوالت فعلی موجود در ســبد خودروســازان 
کشــور، عرضه محصوالت جدید و تولید خودروهای 
اقتصادی، کم مصرف و سازگار با محیط زیست، میزان 
تولید خودروی ســواری در ســال 1401 پایدار شده 
و با بهره برداری از ســرمایه گذاری های انجام شده در 
توسعه خطوط تولید، از سال 1403 جهش تولید برای 
دســتیابی به تولید 3 میلیون دستگاه در سال 1404 

محقق خواهد شد.
»عرضه خودروهای جدید« مطابق با نیاز مشتریان 
و تحوالت فناورانه روز دنیا و با توجه به چابك ســازی 
صنعت خودرو از طریق اصالح ساختار صنعت و توسعه 
مشــارکت بین فعاالن زنجیره ارزش خودرو در جهت 
به کارگیری استراتژی روز شــرکت های خودرو سازی 
برتر دنیا یعنی پلتفرم مشترک و مشترک سازی قطعات 
و مجموعه ها پیش بینی شــده است و انتظار میرود از 
سال 1401 هر سال حداقل 2 خودروی جدید به بازار 

عرضه شود.
همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای 
کیفیــت تولیدات این صنعت، دو فاکتور کلیدی برای 
توسعه صادرات اســت. ازاین رو، در این سند »کاهش 
قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال 1399« از طریق 
سه شیوه ثبات بخشی به بازار نهاده های اصلی )فلزات 
و مواد پتروشــیمیایی(، بهبــود فرآیند تأمین قطعات 
و مجموعه هــا )داخلی و خارجی( و اصالح ســاختار 
هزینه ها در شــرکت های خودروساز برنامه ریزی شده 
که با اجرای این برنامه ها، در ســال 1402 در مجموع 
20 درصد کاهش قیمت تمام شــده نسبت به قیمت 

ثابت محقق خواهد شد.
پروژه های تحولی در بخش خودرو سازی در سطح 
حاکمیتی و با اخذ دیدگاه های کارشناسی موجود در 
بهارستان طراحی شده اند اما دستیابی به اهداف ترسیم 

شــده توســط عوامل این صنعت )شامل شرکت های 
خودرو سازی و قطعه  سازی...( محقق شده و خواهد شد. 
در حقیقت پروژه های حاکمیتی نقش پشتیبانی برای 
تحقق پروژه های تحولی و فعالیت های کسب وکارهای 
صنعت خودرو خواهند داشت که به اختصار مورد توجه 

شما مخاطب ارجمند قرار می گیرد:
۱- پروژه اصالح ســاختار بازارهای زنجیره 

تأمین خودرو
در جهــت کاهش قیمــت تمام شــده، افزایش 
بهره وری بنگاههای تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام 
مالكیت بنگاه ها باید اموال، امالک و سایر دارایی های 
غیرمولد شرکت های خودروساز شناسایی و واگذارشده 
و از همه مهمتر ساختار خود سهامداری شرکت ها نیز 

اصالح شود.

۲- پروژه اصالح ساختار زنجیره تأمین خودرو
بهبــود تصویر و نمای بیرونــی صنعت خودرو در 
اذهان عمومی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار در فروش 
و صادرات محصوالت تولیدی این صنعت اســت. باید 
محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناســایی شده و 
برای پاســخگویی به این انتقادها و چالش های مطرح 
شــده برنامه ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت 
خبــرگان برای شــناخت صنعت خودرو و باز ســازی 
افكار عمومی، اطالع رســانی مستمر از اقدامات انجام 
گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت های تولیدی 
 و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشــتریان، صورت 

می پذیرد.
۳-پروژه راه اندازی فرآیند نو سازی ناوگان

در این پروژه فرآیند نو سازی ناوگان فرسوده شامل 
حمل ونقل عمومی )بار و مسافر( و موتورسیكلت از محل 
منابع مالی حاصل از ماده )12( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، طراحی و آغاز 
می شود تا به کاهش آالیندگی و صرفه جویی در مصرف 

سوخت کشور کمك شود.

4. پروژه ارتقای خدمــات پس از فروش و 
حمایت از مصرف کنندگان

مشــتریان به عنوان حلقه پایانــی زنجیره ارزش 
خودرو در توســعه محصــول و رونق بازارهای زنجیره 
تأمیــن خودرو نقــش دارند. جهت ارتقــای رضایت 
مشتریان و اصالح تصویر ذهنی مصرف کنندگان نسبت 
به این صنعت باید شــیوه های فروش و خدمات پس 
از فروش و رسیدگی به شــكایات اصالح شده، تعداد 
عیــوب در خودروهای تحویلی کاهش یافته و کیفیت 
تولیدات ارتقا یابد. رتبه کیفی اخذ شــده در هر دوره 
 ارزیابی، مالک محاسبه تعرفه خدمات مربوطه خواهد 

بود.
5. پروژه بسترسازي و گسترش فناوری های 

نوین در حوزه حمل ونقل

شــكاف فناورانه موجــود در صنعــت خودروی 
داخلــی از جهانی، اســتفاده از پنجره های فرصت را 
ضروری می سازد. با توجه به هدف گذاری خودروسازان 
جهانی برای تولید خودروهــای برقی، باید تجهیزات 
و زیرســاخت های مــورد نیــاز برای توســعه تولید 
خودروهــای برقی در کشــور و منابع انرژی مورد نیاز 
)باتری( با هماهنگی با ســایر ذی مدخالن ساماندهی 

و برنامه ریزی شود.
6. پروژه گســترش صادرات و تولید خودرو 

در سایر کشورها
اقتصاد مقیاس صنعت خودرو در گروی توســعه 
صادرات اســت. برای مثبت شــدن تراز ارزی صنعت 
خودرو باید تولید محصوالت در ســایتهای مستقر در 
سایر کشورها افزایش یافته و به موازات آن جهت ایجاد 
نمایندگی های فروش و توسعه سایر شیوه های عرضه 
و انعقاد موافقت نامه های تجاری با آن کشــورها اقدام 
شود. همچنین، به منظور استفاده بهینه از زیرساختهای 
موجــود در امر صادرات می بایســت تیراژ محصوالت 
صادراتی در هریك از خودرو سازی ها افزایش یابد و در 

پیمان های منطقه ای و بین المللی حضور فعال داشت.
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شرکت های خودروساز
برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری 
بنگاههای تولیدی و ایجاد شــفافیت در نظام مالكیت 
بنگاهها باید اموال، امالک و سایر دارایی های غیرمولد 
شرکت های خودروساز شناسایی و واگذارشده و ساختار 

خود سهامداری شرکتها نیز اصالح شود.
8. پروژه تبیین قابلیت ها و دســتاوردهای 

صنعت خودرو
بهبــود تصویر و نمای بیرونــی صنعت خودرو در 
اذهان عمومی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار در فروش 
و صادرات محصوالت تولیدی این صنعت اســت. باید 
محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناســایی شده و 
برای پاســخگویی به این انتقادها و چالش های مطرح 
شــده برنامه ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت 
خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و باز سازی افكار 
عمومی، اطالع رســانی مستمر از اقدامات انجام گرفته 
برای رفع نواقص و توسعه فعالیتهای تولیدی و ارتقای 
کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می پذیرد.

9. پروژه بازنگری قواعد صنعت خودرو
قاعده گذاری ضمن ایجاد شــفافیت در فرآیندها، 
گاهی موجب زمانبر شدن و پیچیدگی در اجرا می شود. 
برای ساماندهی و امكانپذیر شدن برنامه ریزی تولید در 
صنعت خودرو باید قواعــد و ضوابط حاکم بر صنعت 
در موضوعات مختلف نظیر اســتاندارد، محیط زیست، 
سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب شناسی و در تعامل 

با نهادهای ذی مدخل اصالح شود. 
نكته بسیار مهم ضرورت همراهی تمامی نهادها و 
دستگاه های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مسیر اجرای این برنامه ها و پروژه های تحولی است. 
پروژه هایی که می تواند در کنار اجرای طرح های مجلس 
شــورای اســالمی مانند تنظیم گری از طریق واردات 
هدفمند و محدود خــودرو، امید و اعتماد مردم عزیز 
را فراهــم نموده و این صنعت را همراه با ظرفیت های 
انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه در جهت تحقق 
اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان 

یك صنعت پیشرو معرفی نماید.
از ســوی دیگر تحقق وعده هایــی نظیر تثبیت و 
تنظیم بــازار محصوالت پایه و همچنین افزایش قابل 
توجه حجم صادرات غیرنفتی کشــور در سال 1400 
نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه ها و پروژه های 
تحولی در سایر بخش ها مانند بخش خودرو را می دهد. 
در این مســیر مجلس شورای اسالمی می تواند با 
ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی آزمایی 
فنی و کارشناسی، ضمن اجرای تكالیف نظارتی خود به 
عنوان مشاورین امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه های 
اجرایی، تسریع در اجرای پروژه ها و تحقق اهداف مد نظر 

را رقم بزند.
* عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی


