توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره خودکشی جدید اوین

خودکشیسیدامامی
در حال بررسی است

سید قاسم یاحسینی از نقش فروغ در تزریق زبان به ادبیات فارسی می گوید

روشنفکری  ،زمستان
سیگار و دست های سیمانی
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«ابتکار» از انتقاد نمایندگان نسبت به اصول بر زمین مانده قانون اساسی گزارش می دهد

میثاق فراموش شده

گروه پارلمان  -حسن روحانی ،رئیس جمهوری کشورمان در سی و نهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی در جمع
راهپیمایان تهران «بزرگترین ثمره انقالب و میراث امام» را «قانون اساسی» دانست و این معیار را به عنوان «معیار اساسی
برای اتحاد» در جامعه معرفی کرد .روحانی قانون اساسی را میثاق ملی دانست و هر کسی که به قانون اساسی اعتقاد دارد
را انقالبی خواند .رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم که طبق قانون مجری قانون اساسی است در این سخنرانی تاکید
کرد« :ما امروز در سرزمینمان نیاز به اصولگرایی به همه اصالح طلبان به همه اعتدال گرایان و همه ملتی داریم که به
قانون اساسی اعتقاد دارند .تمام اقوام و مذاهب ،تمام ادیان از اسالم ،یهودیت ،مسیحیت و زرتشتی و هرکس که این قانون
اساسی را قبول دارد ،انقالبی است و باید به او احترام بگذاریم ».رئیسجمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود
به اصل  59قانون اساسی اشاره کرد و گفت که قانون اساسی بن بستها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و درجایی که
مسئوالن با هم بحث و اختالف نظر دارند ،طبق اصل  59قانون اساسی باید به آرای مستقیم مردم مراجعه کنند .روحانی
با این اظهارات به برگزاری رفراندوم و همه پرسی در مسائل طبق اجازه قانون اساسی اشاره کرد و حل اختالف نظرات بین
مسئوالن را به رای و نظر مردم موکول کرد .طبق این اصل «در مسایل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد .در خواست مراجعه به آراء
عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد ».گفتنی است فلسفه قانون اساسی برای مراجعه به اصل
 59برای زمانی است که شرایط پیچیده ای در کشور اعمال شده باشد بنابراین قانون اساسی با استناد به این اصل ،راه را
برای رفع مشکالت پیش بینی کرده است .در این صورت با توجه به اختالف نظراتی که گاها بین سران قوا به وجود میآید،
روحانی برگزاری همه پرسی و ارجاع به نظر و رای مردم را پیشنهاد داده است.
شرح در صفحه 10

«ابتکار» از وضعیت حال و آینده بازار طال
در ایران و جهان گزارش می دهد

فنر طال رها شد
صفحه 5

 22بهمن  96در شمار یکی از تاریخیترین سالگردهای پیروزی انقالب اسالمی به حساب خواهد آمد.
دلیل آن ،جنس و مفهوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی جشن ورود به چهل سالگی انقالب و نیز سخنان
کمبدیل رئیسجمهوری است.
ادامه در صفحه 2

رئیسجمهور آمریکا با انتقاد از توافق هستهای ایران و گروه  5+1گفت که
این توافق برای اسرائیل فاجعهبار بوده است.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا در گفتوگو با روزنامه
اسرائیل هیوم ،در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا واشنگتن و تل آویو بیش از هر زمان
دیگری به یکدیگر نزدیک شدهاند ،باز هم به انتقاد از سیاستهای رئیسجمهوری
قبلی کشورش پرداخت و گفت :بله؛ من فکر میکنم که ما از هر زمان دیگری به
هم نزدیکتر هستیم .ترامپ ادامه داد :از نظر من شما به اوباما خیلی نزدیک نبودید.
او توافق هستهای با ایران را ارائه داد که اساسا توافقی است که می گوید ،بیایید
اقدامات بدی در قبال اسرائیل انجام دهیم .اوباما وحشتناک بود .وی برای اسرائیل
بسیار وحشتناک بود اما اکنون من فکر می کنم که روابط ما بسیار خوب است .وی
همچنین گفت :توافق با ایران برای اسرائیل فاجعه بار بود نه چیزی بیشتر .از نظر
من این توافق ،اینکه چگونه انجام شد ،چگونه اجرا می شود و اینکه چگونه بر سر آن
توافق صورت گرفت ،برای اسرائیل فاجعه آمیز است.این توافق برای من قابل قبول
نیست .رئیسجمهوری آمریکا در ادامه انتقادات خود نسبت به توافق هستهای گفت
که این توافق برای تمام طرفها و به ویژه برای اسرائیل بد است .رئیسجمهوری
آمریکا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران اکنون قابل مهار کردن است،
مدعی شد :قطعا؛ شما می بینید که چه اتفاقی در این کشور در جریان است .آنها
دست به اعتراضهای خیابانی زدند.

قفسی به نام َتن

گروه جامعه  -ساالنه از میان هر 50هزار تولد ،یک نفر از میان مردان
تمایل دارد جنسیت زن داشته باشند .این میزان در میان زنانی که تمایل
دارند جنسیت آنها به مرد تغییر کند ،از بین هر 70هزار تا 100هزار تولد،
یک نفر است ،بنابراین از بین یک میلیون و 500هزار تولد در سال 22 ،تا
23نفر تمایل به تغییر جنسیت دارند .به گفته معاون امور اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور ،این سازمان به این افراد حداکثر پنج میلیون تومان برای
انجام عمل جراحی به متقاضیانی که پرونده آنها تأیید شده است ،کمک مالی
پرداختمیکند.
صفحه 3

«ابتکار» پیشنهاد همه پرسی ریاست جمهوری را بررسی میکند

مسیر غبارآلود رفراندوم

صفحه 2

«ابتکار» سابقه اهدای جایزههای مشترک در جشنوارههای
سینمایی را بررسی میکند

تکرار استثنای حاشیه ساز

صفحه 9

« ابتکار » حضور ایران در کنفرانس بازسازی عراق را بررسی میکند

حلقه مفقود تعمیم قدرت سیاسی
به نفوذ اقتصادی

آلون بن دیوید ،در روزنامه معاریو نوشته اسرائیلیها به
این مسئله عادت کرده بودند که هیچکس در منطقه
توانایی تهدید کردن جنگندههای مان را ندارد .اما
اکنون ،مردان اسد ،به سختی تالش خواهند کرد تا
دستاوردهای بیشتری مانند این به دست بیاورند.
به گزارش فرارو ،بسیاری از ناظران بین المللی ،سرنگونی
جنگنده اسرائیلی توسط سوریه را رویداد مهمی دانستند که
تبعاتی خواهد داشت .روزنامه نیویورکتایمز طی یادداشتی،
پنج نکته برجسته این درگیری را مورد توجه قرار داد و
نوشت« :ظرف چند ساعت ،اسرائیل آنچه که آن را یک
پهباد ایرانی نامید ،سرنگون کرد ،سپس یک مرکز فرماندهی
در سوریه را که ،به گفته اسرائیل ،ایران از آنجا پهباد را به
پرواز درآورده بود ،بمباران کرد .یک جنگنده اف  ۱۶اسرائیلی
هنگام بازگشت از این حمله ،در معرض آتش شدید ضدهوایی
سوریه قرار گرفت و در شمال اسرائیل سرنگون شد .در چند
دهه ،این اولین جت اسرائیلی است که توسط آتش دشمن
سرنگون میشود ».اسرائیل در پاسخ ،مدعی حمله به اهداف
ایرانی و سوری در سوریه شد .بنیامین نتانیاهو ،نخست
وزیر اسرائیل ،حوادث آن روز را به عنوان «برهان قاطعیت
اسرائیل» توصیف کرد .وی گفت« :دیروز ما به نیروهای
سوری و ایرانی ،ضربه شدیدی زدیم .ما برای همه صریحا
آشکار کردیم که قواعد اقدام ما حتی یک ذره هم تغییر نکرده
است .ما زدن هرتالشی برای زدن ما را ادامه خواهیم داد».
با این حال ،تحلیلگران نظامی و استراتژیستهای اسرائیلی
مسائل را به این سادگی نمیبینند.
ایندرگیری،پایاننیستبلکهتازهشروعشدهاست
با فروکش کردن جنگ داخلی سوریه ،نزاع جدیدی بین
ایران و اسرائیل در حال ظهور است .اسرائیل ادعا میکند که
ایران در حال ساخت پایگاه دائمی در سوریه است و اسرائیل
هم برای منع این امر مصمم است .دولت بشار اسد ،اعتماد
به نفس جدیدی برای شلیک به جنگندههای اسرائیلی نشان
داده است .اوفر زالزبرگ ،تحلیلگر گروه بین المللی بحران،
ضمن اشاره به تغییر قواعد بازی در سوریه گفت« :ما شاهد
درگیری بیشتر بین طرفها خواهیم بود و با توجه به این

نگاه

صفحه 7

« ابتکار» از مشکالت اجتماعی و مالی تراجنسیها گزارش میدهد

صفحه 15

 ۵نکته درباره درگیری اخیر اسرائیل و سوریه

زمان واریز «عیدی»
مستمریبگیران تامیناجتماعی اعالم شد

ترامپ :توافق هستهای برای اسرائیل فاجعه بار است

پیشخوان

نیویورکتایمز تحلیل کرد

اخبار

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت :ساختمان جدید شعبه ٢٣تأمین
اجتماعی تهران یکی از امالک بالتکلیف و دارای معارض بود که با اقدامات
صورت گرفته این ساختمان رفع معارض شد و برای خدمت رسانی به بیمه
شدگان و بازنشستگان در اختیار شعبه  ٢٣قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،سیدتقی نوربخش در مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه ٢٣
تهران اظهار کرد :در ایام اهلل دهه مبارک فجر بالغ بر  ٥٢٠میلیارد تومان پروژه های
بیمه ای ،درمانی و اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی به بهره برداری رسیده است.
وی بازسازی ساختمان جدید برای شعبه  ٢٣تهران را یکی از اقدامات ارزشمند
سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت :ارزش امالک در اختیار سازمان تأمین
اجتماعی حدود  ٢٠٠٠میلیارد تومان است و در سال های اخیر بسیاری از امالکی
که دارای معارض بالتکلیف بودند ،تعیین تکلیف شدند .نوربخش از کارکنان شعبه
 ٢٣تهران به دلیل تالش فراوان و تحمل سختی ها در این جابه جایی تشکر کرد و
گفت :جابهجایی انجام شده با هماهنگی واحدهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی و
در سریعترین زمان ممکن انجام شده است .مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید
کرد :انتقال شعبه  ٢٣به ساختمان جدید بدون تردید منجر به ارتقاء خدمات این
شعبه و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و بازنشستگان خواهد بود.نوربخش با اشاره
به فرارسیدن ایام پایانی سال و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی گفت :با اقدامات صورت گرفته و پیش بینیهای انجام شده امیدواریم
عیدی بازنشستگان در نیمه اول اسفند ماه پرداخت شود .به گزارش اداره کل روابط
عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،خداقلی میرزایی مدیرکل تامین اجتماعی شرق
تهران بزرگ نیز در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید شعبه  ٢٣تامین اجتماعی
تهران درباره این ساختمان تصریح کرد :ساختمان سابق این شعبه از امالک سازمان
اوقاف و امور خیریه بود که در سال  ٩٢اقدام به تخلیه آن شد .وی اضافه کرد:
خوشبختانه دستور بازسازی این شعبه از شهریور ماه داده شد و در مدت  ٥تا ٦
ماه این شعبه در هشت طبقه بازسازی شد .میرزایی متراژ این ساختمان را سه هزار
مترمربع بیان کرد و افزود :امیدواریم بتوانیم در این شعبه جدید خدمات بهتری به
بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه دهیم.

هزارسالگورگردی

عکس :حامد خورشیدی

سرمقاله

جالل خوشچهره

صراحت و شجاعت در کالم رئیسجمهوری

قبرستان گردی از کجا آمد و چرا استقبال از آن هر روز بیشتر میشود؟

مسئله ،ما شاهد برتری اسد در مقابل شورشیان هستیم».
اسرائیل معتقد است که منع ایران و حزب اهلل از تهدید آن با
راکتهای نقطهزن یا توپخانه از سوریه ،حیاتی است.
اسرائیل به تنهایی نمیتواند ایران را در سوریه
متوقفکند
گیورا ایالند ،رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل ،در
گفتوگو با نیویورکتایمز ،با اشاره به تالشهای اسرائیل
برای متوقف کردن کشورهای همسایه از احداث تاسیسات
هستهای گفت« :حتی اگر اسرائیل قصد آهسته کردن
تالشهای ایران را داشته باشد ،بعید است که به تنهایی موفق
شود ».به گفته ایالند ،آنچه اسرائیل میتواند انجام دهد،
مجازات دولت سوریه به خاطر افزایش آمادگی ایران است.
او مدعی شد« :ما برخی از اهداف سوری را نابود کردیم و این
امر شاید نوعی تنش بین ایران و بشار اسد ایجاد کند ».بنا
به ادعای این مقام سابق ،اسرائیل به دنبال افزایش هزینههای
دولت سوریه است تا بین تهران و دمشق اختالف بیندازد.
ایالند با اشاره به تالش ترامپ برای بازگشایی توافق هستهای
ادعا کرده که اسرائیل ممکن است نگرانیهای امنیتیاش را
وارد مذاکرات جدید کند .او افزود« :آمریکاییها و اروپاییها
میخواهند جلوی رسیدن موشکهای دوربرد ایران به اروپا را
بگیرند .اما از دیدگاه اسرائیل ،ایران از قبل موشکهایی داشته
که میتوانند اسرائیل را پوشش دهند .بنابراین ،این مسئله،
نسبت به حضور ایران در سوریه ،اهمیت خیلی کمتری دارد».
تمرکز آمریکا جای دیگری است
نیویورکتایمز نوشت« :آمریکا ،مهمترین متحد اسرائیل،
بر شکست داعش در شرق و مرکز سوریه و نه بر نگرانیهای
عمده اسرائیل در نزاع ،تمرکز کرده است ».طبق ادعای
این روزنامه آمریکایی ،اگر چه دولت ترامپ در روز یکشنبه
«از حق اسرائیل برای دفاع از خود» حمایت کرده ،اما در
خصوص ایران به اسرائیل کمکی پیشنهاد نکرده است .به
عقیده ،زالزبرگ ،همه اسرائیلیها متوجه این مسئله شدهاند.
دانیل شاپیرو ،سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در دوره
اوباما ،طی یادداشتی در روزنامه هاآرتص ،با اشاره به سفر
قریب الوقوع رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا ،به

احتجاج :پراندن مگس از روى زخم

مسعودخوشابى
از زمانى که خيانت مؤسسات مالى اعتبارى به سپرده(= امانت)سپرده گذارانشان ،سبب
اعتراضات گسترده و سراسرى آنها در مقابل بانک ها و موسسات ذى ربط ،بانک
مرکزى ،مجلس ،دادسرا ،بيت رهبرى وغيره شد که نهايتاً حل معضل توسط عالىترين
مقام مملکتى به سران سه قوه سپرده شد ،امرى که در تاريخ ج .ا .ا اگر نگویيم بى نظير
بلکه کم نظير بوده است .رئيس دولت دوازدهم با احتجاجى با اين مضمون متوسل شد
که  :موسسات مذکور باتطميع سپرده گذاران و توسل به کالهبردارى سپرده ها را باال
کشيده اند وجبران اين خسارت يعنى برداشت از پول ملت ،ونتيجتاً ،وارد کردن خسارت
به بخش ديگرى از ملت (که گويا از نظر ايشان روانيست)،لذابا اين ترفند کالمى ،از
جبران خسارت  ،دولت را تبرئه ومعاف مى دانند .قبل از هرچيز بد نيست بدانيم که اين
احتجاج که قدمتى چند هزارساله دارد بارها توسط دولت مردان بازگو شده و چندين
برابر قدمتش باطل اعالن شده است .در هزاره سوم ميالدى بيانش از زبان يک حقوق

کشورهای خاورمیانهای مانند اردن ،ترکیه ،مصر ،کویت
و لبنان ،از عدم سفر رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا به
اسرائیل انتقاد کرد .در همین رابطه ،چاگائی تزوریل ،مدیرکل
وزارت اطالعات اسرائیل ،گفته آمریکا بایستی به هشدارهای
اسرائیل درباره مقاصد ایران در سوریه توجه کند .وی خطاب
به آمریکاییها گفت« :اگر شما به مقابله با ایران در منطقه
متعهد هستید ،بایستی این را اول در سوریه انجام دهید .من
به آمریکا امیدوارم».
روسیه نمیتواند برای مدت طوالنی بیطرف بماند
استراتژیستهای اسرائیلی میگویند که روسیه تاکنون
ماهرانه در سوریه نقش ایفا کرده است .روسیه هم با ایران
برای کمک به نظام سوریه همکاری کرد و هم با اسرائیلیها
تماسهایی داشت .با این حال ،شدید شدن نزاع ،ممکن
است بیطرفی را برای روسیه دشوار سازد .در این رابطه،
تزوریل گفت« :من معتقدم که روسها برای با ثبات کردن
دستاوردهایشان ،خواهان صلح روسی هستند .دستاوردهای
آنها هم مهیب است ».از دیدگاه زالزبرگ ،اسرائیل میداند
که روسیه ،کنترل حریم هوایی سوریه را بدست دارد ،با این
حال ،به اسرائیل درباره پهباد اطالعی نداد .روسها بایستی
تصمیم بگیرند که در کدام طرف قرار دارند .آنها نمیخواهند
به عنوان طرفدار کسی دیده شوند.
جتهایاسرائیل،شکستناپذیرنیستند
در مطبوعات اسرائیل درباره بزرگترین غافلگیری روز شنبه،
اندوه زیادی وجود داشت :اندوهی درباره اینکه یک جنگنده
اف  ۱۶اسرائیلی میتواند در حین ماموریت جنگی ،از دست
داده شود .این اولین فقدان جنگنده از سال  ۱۹۸۲بوده است.
آلون بن دیوید ،در روزنامه معاریو نوشته اسرائیلیها به این
مسئله عادت کرده بودند که هیچکس در منطقه توانایی
تهدید کردن جنگندههایمان را ندارد .اما اکنون ،مردان اسد،
به سختی تالش خواهند کرد تا دستاوردهای بیشتری مانند
این بدست بیاورند .عاموس یادلین ،خلبان سابق اسرائیلی
و مدیر انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تلآویو ،گفته
مهم است بدانیم که چرا جنگندهای با چنین قابلیتهای
پیشرفتهای ،توسط یک موشک قدیمی ساقط شده است.

دان بيشتر به يک مطايبه مى ماند و نه حتى «احتجاج» .فرض کنيد نابکارى( حتى در
صورت سهل انگارى شما)به شما ضررى مى زند که مجازاتش حبس ابد است ،آيا اين
استدالل صحيح است که هزينه زندانى ،چون در نهايت از جيب مردم پرداخت مى
شود ،پس به ضرر بخشى ازمردم تمام مى شود لذا پرداخت نشود ومتضرر ازحق خود
صرف نظرکند؟ آيا در تعميم اين به اصطالح استدالل سنگ روى سنگ باقى مى ماند؟
حفظ امنيت در تمامى شقوقش به عهد سران سه قوه است .بهاى آنرا ملت مى پردازد
چون در زندگى اجتماعى به شدت نيازمند است .غير قانونى فعاليت کردن آشکار هزاران
شعبه موسسات مالى و اعتبارى يعنى رسميت داشتن فعاليت نابکاران از نظر سه قوه! لذا
مقصر اصلى بايد تاوان پس بدهد که دولت است و قطعاً مردم پرداخت اين تاوان راحمل
بر کوتاهى آن سران تلقى خواهند کرد ودر کارنامهشان منظور خواهند کرد .معدل اين
کارنامه در نهايت تعيين کننده خواهد بود .يک چشمه کوچک از ابراز نظر مردم به اين
معدل تظاهرات گسترده وسراسرى مردم  ،يک ماه قبل از دهه فجر بود .هر عقل سالمى
حکم مى کند:احتجاج ،پراندن مگس از روى زخم است ،کارى کنيم که با پرونده اى زير
بغل سمت راست صحنه تاريخ را ترک کنيم .

یادداشت
كالبد شكافى يك اقتصاد
علیآهنگر
در تمام دوران يكصد سال گذشته مسئله اصلى و اساسى كشور اقتصاد بود .تا جايى
كه انقالب اسالمى نيز نتيجه قيام و به پا خاستن مستضعفين و پا برهنگان جامعه بود.
ايران در دوران پيش از انقالب ،در يك دوره شاهد رشد و شكوفايى ريشه اى در صنعت
و اقتصاد بود .زمانى كه علينقى عاليخانى ،معمار صنعت و اقتصاد ايران از سالهاى ٤١
تا  ٤٨مسئوليت وزارت اقتصاد را بر عهده داشت .چنان كه عاليخانى خود مى گويد و
آگاهان نيز به آن اشاره دارند ،در اين دوره ،صنعت به جاى تجارت پايه اصلى اقتصاد
شد ،بخش خصوصى توسعه يافت ،توانمندى مديريتى بر كارخانه ها حاكم گشت ،فكر
و انديشه جاى حمايت و يارانه هاى دولتى را در اداره كارخانه ها گرفت ،نوعى تفكر
بيمه اى و حمايتى از كليت جامعه مى خواست اساس تامين اجتماعى را بنيان بخشد.
در دوران انقالب اسالمى ،سالهاى  ٧٦تا  ١٣٨٠را مى توان عصر طاليى اقتصاد
نفت پايه ايران دانست .در دولت ششم قراردادهاى بيع متقابل با همه محدوديتهايى
كه قانون اساسى و قانون نفت  ١٣٦٦براى سرمايه گذارى خارجى مى گذاشت،
تعريف شد .قراردادهاى گازى با تركيه و تركمنستان بسته شد و پديده سوآپ نفت
آغاز شد .تنش زدايى با كشورهاى منطقه و اسالمى با حضور رئيس دولت در جلسه
سازمان كنفرانس اسالمى در دستور كار قرار گرفت و با برگزارى مجمع كنفرانس
اسالمى در پاييز  ٧٦در تهران زمينه هاى مساعد همكارى فراهم گشت .در اين
شرايط ،دولت هفتم توانست از زمينه هاى مساعد به وجود آمده بهترين و عالى
ترين بهره برداري ها را انجام دهند بهترين بهره بردارى دولت هفتم از شرايط مساعد
به وجود آمده ،راه اندازى پارس جنوبى و عسلويه بود .عسلويه قرن ها بود كه در
رازناكى جنگل حرا در سكوتى آرام خفته بود .ناى بند زيستگاه غوكان دريايى ،مرغان
ماهيخوار و آهوان زيبا بود .مارهاى سياه و زرد بيابانهاى اطراف و عقرب هاى خشن
همه آن چيزهايى بودند كه عسلويه با خود داشت .اينها همه اما تاريخچه عسلويه تا
پاييز  ٧٦بود .تا قبل از زنگنه و تا پيش از آن كه پاى اسداهلل صالحى فروز با حكم
زنگنه به آنجا باز شود .از اين پس تاريخ عسلويه با كوه آهن هاى برافراشته رقم خورد.
جنگلهاى درهم تنيده آهن و اراده شكوهمندى جنگل حرا را محو مى ساخت.
پااليشگاه ،سكو ،شهرك ،فرودگاه ،مدرسه ،مسجد ،كالنترى ،آب لوله كشى ،مجتمع
قضايى و هر چيز ديگرى كه براى ايجاد صنعت و زندگى الزم و ضرورى بود ،در آنجا
ايجاد شد .همه چيز ،آبادان را به ياد مى آورد .آغازين روزهاى قرن بيستم تكرار
مى شد .اما اين همه ماجرا نبود .بلوك هاى اكتشاف ،توليد و توسعه اولويت بندى
شد .دنياى پر هيجان نفت چشم انتظار كنفرانس لندن بود .سيد مهدى حسينى در
ميان بيش از  ٤٠٠شخصيت حقيقى و حقوقى ،در ميان نور خيره كننده فالش هاى
عكاسان و خبرنگاران بزرگترين مناقصه قرن را به جهانيان عرضه مىداشت .شل،
توتال ،انى ،گازپروم ،شالمبرژه .ايتاليا ،نروژ ،انگلستان ،فرانسه ،چين ،روسيه ،ژاپن،
مالزى همه آمدند .هركس در اين ميدان پر هيجان نقشى براى خود جست و جو
مى كرد .قراردادهاى بيع متقابل يك بار ديگر ابتكار عمل ايرانى را در دنياى پر تالطم
نفت به رخ مى كشيد .ظرفيت توليد نفت به  ٤ميليون و  ٢٠٠هزار بشكه در روز
رسيد .ذخاير اثبات شده نفت از  ٩٠ميليارد به  ١٣٧ميليارد بشكه افزايش يافت .در
همين زمان ،توسعه صنعت مهم پتروشيمى كشور در دستور كار قرار گرفت .محمد
رضا نعمت زاده ماموريت يافت تا دهها پااليشگاه پتروشيمى احداث كند .ميليونها
تن صادرات و ميلياردها دالر درآمد نتيجه انقالب در صنعت پتروشيمى بود .ايران
يك بار ديگر سر برآورد .ايران قد برافراشته بود .حاال مى شد در سال  ١٣٨٣سند
چشم انداز بيست ساله توسعه كشور را تدوين کرد .سندى كه در افق  ١٤٠٤ايران را
در منطقه در زمينه هاى بسيارى در مقام اول قرار مى داد .دوران طاليى اقتصاد نفت
پايه ايران هر چند تا پايان دولت هشتم نيز تداوم يافت اما از سال  ١٣٨١به بعد رنگ
باخت .اكنون فصل چهل سالگى و پختگى انقالب است و تاريخ كشور ما در آستانه
عصر  ١٤٠٠به سر مىبرد .بيش از يكصد سال تجربه كار با قدرتهاى بزرگ غرب و
شرق و دو دوره شكوفايى اقتصاد در پيش و پس از انقالب اسالمى درسهايى را به
تصميم سازان و تصميم گيران كشور ارائه مى دهد تا بتوانند با درانداختن طرحى نو،
شكوفايى و رونق اقتصادى را يک بار ديگر به كشور و جامعه بازگردانند.

