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درباره «حافظه تاریخی» ایرانیان

«ایرانیها حافظهی تاریخی
ندارند ».این سخنِ بسیار
مکرر ،خود غیرتاریخی است؛
ّ
واقعیت ندارد .از قضا ایرانیها
حافظهای بس ضخیم و حجیم
تاریخ گذشته دارند .زنده
از
ِ
بود ِن اسطورههای ملی و دینی
در زندگی روزمره و آیین
و آداب و مناسک اجتماعی
گواهِ زندگی و حتا فربهی
حافظهی تاریخی است.

مهدی خلجی

بسیاری ایرانیان ،چنان از تاریخ صدها و هزارها سال پیش
سخن میگویند که گویی همین پار و پیرار بوده و خود آن را
به تن زیسته و به چشم دیدهاند.
اساس ًا نامید ِن خویش به «ایرانی» و بالیدن به تمدنی کهن به نام
تمدن ایران زمین بدون «حافظهی تاریخی» ممکن نیست.
پس اشکال کار کجاست؟
مشکل در یکی گرفت ِن تصویر گذشته با خودِ آن است؛ در «آینه»
انگاشت ِن ذهن تاریخی ،در منحصر به فرد دانست ِن واقعنمایی
یکتصویر در میان انبوه تصاویر متفاوت و محتمل.
ِ
دریافت
مسألهی مهم نه «حفظ تاریخ» که «فه ِم» آن است؛ هم
ِ
شناخت علمی از سازوکا ِر
سنجشگرانهی عقالنی از تاریخ هم
ذهن ،زبان ،خاطرهی فردی و حافظهی جمعی .بدو ِن «حافظهی
ِ
هویت جمعی بیمعناست .ولی حافظهی تاریخی
تاریخی»،
میتواند ساخت و بافتی اساطیری داشته باشد و تذکرهنامهای
ِ
سرگذشت یک گروه گردد و هم به عکس آن ،میتواند
بلند از
سرشتی پویا و تاریخمند داشته باشد؛ بکوشد تا آگاه شود از
چگونگی شکلگیری روایتهای تاریخی ،چرایی کمرنگشدن ،به
بوتهی فراموشی نهاده شدن ،به حاشیهراندهشدن یا فرسوده
شدن پارهای روایتها و زایش و جایگزینی روایتهای تازه،
در هم تنیدن روایتهای گوناگون و وامگرفتن پیدا و پنهانشان
از هم ،نبردِ تأویلهای تاریخی با یکدیگر و «تاری ِخ تاریخها»
تحول زبان و جامعه در پی دگرگونی روایتهای تاریخی و
و
ّ
ِ
مناسبات
اثرگذاری متقاب ِل روایتهای تاریخی بر موقعیتها و

درباره «حافظه تاریخی» ایرانیان

چنین هو ّیتی خوب میداند که حافظهی فردی و
ِ
واقعیت استعارهای به نا ِم
جمعی نه رواق آیینهی
«گذشته» است؛ که کارگاهِ سفالگری است و بسته
به نیاز و چربدستی و امکاناش ،از غبا ِر فع ِل
ماضی ،کوزه و کاسهای شکننده برای روزگار
معاصر میسازد.

زبانی ،اجتماعی و سیاسی .هویتی که بر پایهی
چنین درکی از تاریخ و حافظهی تاریخی ساخته
ِ
روایت تاریخی
ی ناگزیر هر
میشود ،به نابسندگ ِ
باور دارد و در نتیجه ،تع ّدد و تک ّثر روایتهای
تاریخی را به رسم ّیت میشناسد و میا ِن
گذشته و روایت گذشته ،دیواری عبورناپذیر
میکشد و به نام هیچ «سنّت»« ،عظمت از
دست رفته» یا «اسوهای حسنه» ،ریخت ِن هیچ رویکردِ نقادانه و عقالنی به تاریخ ،رکن یا سویهی
خون و افروخت ِن آتش هیچ خشونتی را تقدیس جداییناپذیری است از هو ّیتسازی در جامعهای
و توجیه نمیکند و بذر بیزاری نمیکارد .دموکراتیک و دور از خشونت و آشوب.

محمد علی فروغی
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نفت ،مالیات و مطالبات اجتماعی مردم

قیمت باالی نفت خام در ۱۰
سال گذشته باعث شده بود
تا بسیاری از کشورها به فکر
انرژیهای جایگزین باشند.
تحقیقات بسیاری به منظور مهار
منابع دیگر انرژی در کشورهای
صنعتی انجام گرفت و شیوههای
نوینی برای استفاده از منابع
تجدیدپذیر انرژی ابداع شد که
میتوان به تولید جریان برق از
امواج دریا ،توسعه نیروگاههای
نیروگاههای
خورشیدی،
بادی و غیره اشاره کرد.

حمید بابایی

نفت و گاز شیل هم یکی از منابع انرژی بود که به علت باال
بودن هزینه استخراج ،تولید آن اقتصادی نبود اما تا دو سال
پیش کسی فکر نمیکرد که فشار باالی قیمت نفت خام باعث
ابداع روشی برای استخراج ارزانتر اینگونه منابع غیرمتعارف
نفت در کشورهای صنعتی شود .موج اول کاهش قیمت نفت
از نیمه دوم سال  ۹۳شروع شد که در آن نفت شیل به مرحله
تولید و عرضه به بازار رسیده بود .طی این موج کاهش قیمت،
قیمت نفت میانه تگزاس تا سقف بشکهای  ۴۲دالر سقوط کرد.
پس از آن طی چند ماه قیمت نفت با اندکی افزایش مواجه شد.
پس از موج اول سقوط قیمت نفت و غیراقتصادی شدن تولید
نفت شیل ،تولیدکنندگان این نوع نفت دوباره به فکر بهینه کردن
تولید خود افتادند و توانستند هزینههای تولید را کاهش دهند.
در هفتههای اخیر نفت خام با موج دوم کاهش قیمت مواجه
شده است و قیمت این حامل انرژی به سطوح جدیدی رسید و
تا مرز  ۳۸دالر نیز سقوط کرد .دولت ایران که وابستگی زیادی
به درآمدهای نفتی دارد در پی کاهش قیمت نفت با چالش جدی
روبهرو شده است و باید فکر جدیدی برای درآمدهای خود
بکند .امروز با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکهای و
متوسط قیمت بشکهای  ۵۰دالر ،در آمد ساالنه ایران از محل
فروش نفت برابر  ۱۸میلیارد دالر خواهد بود که تمامش نیز
سهم دولت نیست و برای نمونه بیش از  ۲۰درصد آن به
“صندوق توسعه ملی” تعلق دارد .اگر این رقم را با یارانه نقدی
پرداختشده در طول یک سال که به  ۱۳میلیارد دالر میرسد،
مقایسه کنیم به ناچیز بودن درآمد نفتی ایران پی خواهیم برد.
محصوالت دیگر مانند میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی
هم نمیتوانند جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی باشند؛

نفت ،مالیات و مطالبات اجتماعی مردم

چون قیمت اینگونه فرآوردههای نفتی هم با
کاهش قیمت نفت خام کاهش مییابد .جایگزین
مناسب دیگر که بتواند فشار ناشی از کاهش
شدید درآمدهای نفتی دولت را تقلیل دهد ،درآمد
مالیاتی است؛ دولت در سال گذشته سعی کرد
با اجرای طرح جامع مالیاتی تا حدودی افت
درآمد نفتی خود را جبران کند .از آنجایی که
افت قیمت نفت از نیمه دوم سال  ۹۳شروع شد و
درآمد نفتی دولت در سال  ۹۴هم کمتر از درآمد
سال  ۹۳خواهد بود ،دولت نیازمند تامین مالی
بیشتر از طریق مالیات و درآمد گمرکی است.
در سال  ۹۳مجموع درآمدهای مالیاتی دولت
با  ۴۴درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن
به  ۷۳هزار میلیارد تومان رسید و در سال
 ۹۴هم دولت پیشبینی رشد  ۲۵درصدی بر
درآمدهای مالیاتی را هدفگذاری کرده است.

و کاهش سهم نفت ،دولت ایران شاهد تغییرات
اساسی در ترکیب درآمدهای خود خواهد بود.
کاهش درآمدهای نفتی ایران و از طرفی افزایش
درآمد مالیاتی ،فقط جنبه اقتصادی ندارد بلکه اگر
از نظر اجتماعی و فرهنگی به این پدیده توجه
شود ،میتوان عواقب این تغییر را پیشبینی کرد.
در سالهای گذشته در ایران شاهد وابستگی
یکجانبه طبقات اجتماعی به دولت و از طرفی
استقالل دولت از مردم به خاطر دستیابی به
درآمدهای بیپایان نفتی بودهایم .برای توضیح
گستره این وابستگی ،ذکر این نکته کافی است
که تعداد کارمندان دولت در حال حاضر به
بیش از چهار میلیون نفر میرسد که اگر تعداد
بازنشستههای لشگری و کشوری ،فرهنگیان،
تامین اجتماعی و… را هم به این تعداد اضافه
کنیم به این نتیجه میرسیم که یک جمعیت ۱۰
میلیونی ،حقوق خود را از دولت دریافت میکنند.

در سال گذشته ۳۶ ،درصد از منابع دولت از
محل فروش نفت و  ۴۱درصد آن از طریق مالیات
تامین شد و پیشبینی میشود در سال  ۹۴این
نسبت بیشتر به سمت مالیات متمایل شود .دولت
ایران همچنین تمهیداتی را برای جلوگیری از فرار
مالیاتی در سال  ۹۴به اجرا در آورده است و قصد
دارد تا در سال آتی ،آن بخش از اقتصاد ایران تمرکز بیشتر دولت ایران روی درآمدهای مالیاتی
را که زیر چتر مالیات نیست ،تحت تور مالیاتی باعث کاستن از استقالل درآمدی و تغییر اساسی
قرار دهد و مالیات آن بخش را نیز دریافت کند .در ساختار رانتی دولت میشود .در واقع دولتی
که در سبد درآمدی آن ،مالیات دارای وزن
مطابق تخمینهایی که سازمان امور مالیاتی بیشتری است ،به لحاظ منابع ثروت ،وابسته به
انجام داده است ،بین  ۲۰تا  ۲۵درصد از تولید طبقات اجتماعی خواهد بود و نمیتواند بیتوجه به
ناخالص داخلی ایران زیر چتر مالیات نیست .مطالبات اجتماعی مردم بماند و نخواهد توانست
به راحتی و بدون توجه به خواستههای مردم
با توجه به اینکه نرخ موثر مالیات بین  ۷تا در زمینه برنامهریزیهای اجتماعی و فرهنگی،
 ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی است فرار یکهتازی کند .با این تغییر در ساختار درآمدهای
مالیاتی آن  ۲۰درصد از مالیات بین  ۱۴هزار دولت ،وابستگی دولت به طبقات اجتماعی مردم
میلیارد تومان تا  ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد افزایش خواهد یافت و دولت وارد دوران احساس
میشود .این رقم بین  ۲۰تا  ۴۰درصد مالیاتی مسوولیت در برابر مردم میشود و تحت فشار
است که هماکنون دریافت میشود و بدین بیشتری برای بازنگری در سیاستهای اجتماعی
ترتیب در سالهای آتی با افزایش سهم مالیات خود قرار خواهد گرفت .با توجه به کنترلهای
در کشوری که تا این حد تامین معیشت مردم آن
به دولت وابسته است نه تنها مردم کمتر مطالبات
اجتماعی خود را مطرح میکنند ،بلکه دولت اسااسا
نیازی به پاسخگویی به خواستههای اجتماعی و
فرهنگی مردم نمیبیند.
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پرمرارت دولت در امور اجتماعی ،این احتمال
وجود دارد که دولت ایران در سالهای آینده تحت
فشارهای مردمی نه تنها مجبور به برنامهریزی
در حوزه فرهنگ شود و از کنترلهای خود
بکاهد ،بلکه مجبور به ایجاد فضای دیالوگ
و یا ایجاد واسطههایی شود که مردم از
طریق آن بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند.
این نکته ناگفته نماند که در ایران ،تمام تنظیمات
و برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی توسط
دولت انجام نمیشود بلکه نهادهای حکومتی
دیگری نیز در این امر حضور دارند که انتظار
میرود فشار خواستههای مردمی و تلطیف
احتمالی فضا توسط دولت ،رادیکالتر شدن
دیگر نهادهای غیردولتی وابسته به قدرت را در
پی داشته باشد و زمینهی حرکت به سمت یک
جامعه دو قطبی بیش از پیش را فراهم شود.
در صورت لغو تحریمها و بازگشت صادرات

روزانه ایران به سطح دو میلیون و چهارصد
بشکه نیز درآمدهای نفتی ایران به دلیل کاهش
قیمت نفت نمیتواند به مقدار قبل برگردد.
عالوه بر این ،چشمانداز بلندمدت قیمت نفت هم
منفی است و با توجه به افزایش تولید نفت از منابع
غیرمتعارف و همچنین پیشرفت در زمینههای
انرژیهای تجدیدپذیر ،پیشبینی میشود قیمت
نسبی نفت در  ۱۰سال آینده اگر کاهش بیشتر
نیابد ،افزایش هم پیدا نکند .از این رو ،دوران اتکا
به نفت برای ایران به پایان رسیده است و دولت
ایران باید در سالهای آتی برای تداوم افزایش
درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
تدابیر شدیدتری را اتخاذ کند به همین منظور ،دولت
ایران برای ایجاد نظام جامع مالیاتی ،الیحه اصالح
قانون مالیات را به مجلس ایران ارائه داده است تا
بتواند در سالهای آتی سهم مالیات بر درآمدهای
دولت را پایین آورده بخش عمدهای از هزینههای
جاری هنگفت خود را از طریق مالیات تامین کند.

نسرین ستوده ،فعال حقوق بشر
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قرارداد هستهای بودجه نظامی ایران را
شدیدا افزایش خواهد داد

ایران پس از قرارداد هستهای ،با
وجود پایین ماندن قیمت نفت،
تمایل خود را برای افزایش
بودجهی ماجراجوییهای نظامی
در خاورمیانه و نقاط دیگر نشان
داده است.

سعید قاسمینژاد

برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام) که بین ایران و گروهی
از شش قدرت جهانی به رهبری ایاالت متحده امضا شد،
به انزوای اقتصادی این کشور پایان خواهد داد .این برنامه
همچنین مبلغ  150میلیارد دالر را به صورت کوتاهمدت
درست در زمانی در اختیار ایران قرار خواهد داد که این
کشور در خاورمیانه در چندین جبهه به جنگ مشغول است.
تهران حمایت خود را از بشار اسد تشدید کرده و به نیروهای تحت
فرمانش در منطقه وعدهی بودجه بیشتر داده است .رفع تحریمهای
تسلیحاتی به ایران اجازه میدهد تا زرادخانه خود را ارتقا دهد.
ایران به زودی سیستم ضدهوایی  300-Sمحبوب خود از روسیه
دریافت ،و نیروی هوایی قدیمی خود را نوسازی خواهد کرد.
برای ارزیابی تاثیر برجام بر مخارج نظامی ایران ،باید فراتر
از بودجه نظامی رسمی نگاه کنیم .برای درک این موضوع
این نکته دارای اهمیت است که تمامی منابع مالی در دسترس
نیروی نظامی ایران را شناسایی کنیم و به ارزیابی تاثیرات
برجام بر آنها بپردازیم .برجام موجب افزایش بودجه دفاعی
رسمی در ایران خواهد شد ،اما بودجه نظامی از طریق منابع
دیگری که کمتر دیده میشوند نیز افزایش خواهد یافت.
بودجه نظامی ایران از چند منبع مختلف تهیه میشود.
اولین منبع ،بودجه رسمی دولت است .در سال گذشته
بودجه دفاعی کشور ده میلیارد دالر بود که  60از آن به
سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلق گرفت .سپاه ،ارتش
ایدئولوژیک ایران است که تحت حمایت رهبر کشور قرار

قرارداد هستهای بودجه نظامی ایران را شدیدا افزایش خواهد داد

دارد .این بودجه ساالنه توسط دولت تعیین
میشود و برای بازبینی و تصویب در اختیار
مجلس قرار میگیرد.چشمانداز اولیه از بودجهی
سال آینده حاکی از این امر است که با وجود
اینکه برجام دسترسی ایران به اقتصاد جهانی را
افزایش خواهد داد ،اما قیمت در حال سقوط نفت،
بودجه انقباضی رسیس جمهور حسن روحانی،
و کاهش کلی بودجه دولت ایران موجب خواهد
شد تا بودجه دفاعی شاهد افزایش قلیل  10تا
 20درصدی باشد .در مقام مقایسه اینجا باید
یادآوری کنیم که پس از قرارداد هستهای موقت
در آبان  ،1392بودجه دفاعی ایران  32افزایش
پیدا کرد .به زبان سادهتر ،ما پیشبینی میکنیم چهارم ،نیروهای مسلح و ساختار امنیتی ایران
که بودجه رسمی دفاعی ایران در سال مالی آینده و به ویژه سپاه پاسداران به طور سنگین و
حدود  11تا  12میلیارد دالر باشد.
گستردهای در قاچاق کاال ،مواد مخدر ،و به
طور کلی اقتصاد زیرزمینی دست دارند.ارزش
دومین منبع مالی ایران ،صندوق نفتی است .اقتصاد زیرزمینی ایران بین  6تا  36درصد
نیروی نظامی ایران میتواند در شرایط خاص یا تولید ناخالص ملی ایران تخمین زده شده است.
برای پروژههای فوری از این صندوق پول بگیرد .اگر محافظهکارانه این رقم را  15درصد در نظر
اما محتوای صندوق نفتی شفاف نیست .مشخص بگیریم ،ارزش اقتصاد زیرزمینی ایران ساالنه 60
نیست که چه مقدار پول در آن وجود دارد ،چقدر میلیارد دالر است که به رقم قبلی افزوده میشود.
از آن برداشت میشود ،و این پول در نهایت به با اینکه سهم دقیق هر کدام از نیروهای مسلح در
کجا میرود .گاه مقداری اطالعات از صندوق نفت اقتصاد زیرزمینی ایران مشخص نیست ،میتوان
منتشر میشود که معموال یا از طریق گزارشها و با اطمینان گفت که سپاه پاسداران در جایگاهی
بازرسیها انجام میشود ،و یا توسط جناحهای است که از این سود بیشترین سهم را ببرد.برجام
سیاسی رقیب ،مخفیانه در اختیار رسانهها قرار ممکن است با قانونی کردن بخشهایی که قبال
میگیرد .یکی از نتایج برجام ،برداشته شدن تحریم بودند ،نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید
تحریم نفت و بخش مالی است و ایران خواهد ناخالص ملی را کاهش دهد ،اما با افزایش تولید
توانست نفت بیشتری صادر کند و این کار ناخالص ملی کشور ،ارزش اقتصاد زیرزمینی
پول بیشتری را به صندوق نفت خواهد ریخت؛ پایین نخواهد آمد و احتماال افزایش هم خواهد
و سپاه پاسداران میتواند از هرج و مرج حاکم داشت .توجه مطلق به بودجه نظامی رسمی
بر خاورمیانه به عنوان توجیه دستبرد زدن به میتواند گمراهکننده باشد زیرا این بودجه تنها
صندوق استفاده کند.
منبع مالی نظامی در ایران نیست .برجام به طور
کلی تواناییهای نظامی ایران را افزایش خواهد
منبع سوم ،فعالیتهای مالی و سرمایهگذاریهای داد.بودجه نظامی رسمی ایران افزایش خواهد
خود نهادهای نظامی ایران است .این داشت ،همانطور که پس از توافق موقت افزایش
سرمایهگذاریها  20درصد بازار بورس تهران– یافت .اما با بهبود اقتصادی در ایران ،رشد اصلی
بین  15تا  18میلیارد دالر– و همچنین مالکیت بودجه نظامی ایران از سوی منابع نامشهودتر
هزاران شرکت در پرسود ترین بخشهای اقتصاد تامین خواهد شد.
ایران مانند نفت ،گاز ،ارتباطات ،ساخت و ساز،
پتروشیمی ،اتوموبیل ،و معدن را در بر میگیرد.
درآمد حاصلشده ،مستقیما به حساب چند
سازمان نظامی ریخته میشود که اکثرا از مالیات
معاف هستند و خود مسوول حسابرسی از خود
هستند .به عنوان مثال ،مجلس بدون اجازه رسمی
رهبر ایران توانایی بازرسی از سپاه پاسداران
و بسیج را ندارد .برجام به تقویت شرکتهای
مصنوعی سپاه کمک بسیاری خواهد کرد و این
موضوع به میزان قابل توجهی تواناییهای نظامی
ایران را افزایش خواهد داد.
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روئل مارک ِگ ِرشت
ترجمه :سیاوش صفوی

چندی پیش دولت اوباما تالش
کرد تا اولویتهای مالی در
بودجهی دولت رییس جمهور
حسن روحانی را توضیح دهد.
تاکید کاخ سفید بر این که
بیشتر مخارج آیندهی جمهوری
اسالمی صرف امور داخلی و
غیرنظامی خواهد شد ،در واقع
پاسخی به نگرانیهای نمایندگان
هر دو حزب امریکا بود.

نمایندگانی که که نگران بودند حکومت مذهبی ایران بخشی از
پولی را که پس از رفع تحریمها به دست میآورد –بین  100تا
 150میلیارد دالر– صرف ماجراجوییهای خود در سوریه و
عراق ،و کمکهای تسلیحاتی نه چندان مخفی خود به شیعیان
حوثی در یمن بکند .اگرچه باراک اوباما برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) را در درجه اول به عنوان یک توافق هستهای
معرفی و تبلیغ کرد ،اما او و وزیر امور خارجهاش اغلب ابراز
امیدواری میکردند که این توافق میتواند دوران بهتری برای
خاورمیانه و روابط امریکا و ایران به دنبال داشته باشد.
اکنون به نظر میرسد که میتوان این ارزیابی خوشبینانهی
کاخ سفید را مورد بررسی و نقد قرار داد ،زیرا پیش از اینکه
حتی یکی از تحریمهای امریکا و اروپا رسما برداشته شود،
تهران تصمیم گرفته است تا پول و نیروی انسانی بسیار
بیشتری را به سوریه اختصاص دهد .رژیم مذهبی ایران
به وضوح تصمیم دارد تا میلیاردها دالر برای حفظ نیروی
فزایندهی جنگی و پشتیبانی سپاه پاسداران در سوریه خرج
کند (این نیرو در حال حاضر کمتر از پنج هزار نفر تخمین
زده میشود) .کمکهای مالی ایران به بشار اسد ممکن است
از مخارج پرسنلی و تجهیزات نیروهای مسلح ایران هم بیشتر
باشد .این مخارج ممکن است با مقیاس امریکایی اندک به نظر
برسند ،اما این پول در دست حکومت ایران دستاوردهای بسیار
بیشتری خواهد داشت؛ بسیار بیشتر از کارهایی که پنتاگون
با همین پول میتواند انجام دهد .برای آنان دالر به دالر این
پول ابزاری حیاتی برای اِعمال خواستهها و مقاصدشان است.
با اینکه توافق هستهای هنوز به اجرا گذاشته نشده است،
اما به خاطر آن ،جمهوری اسالمی رفتار سابق و پیش از توافق
خود را در منطقه از سر گرفته و حتی تشدید کرده است.

خاورمیانه پس از توافق هستهای ایران

توافق همچنین باعث شده است که امریکا نتواند
در برابر رفتار سلطهجویانهی جمهوری اسالمی
از خود واکنشی نشان دهد .اگر توافق هستهای
برقرار بماند به احتمال قوی هر دو واکنش به
آن –گسترش دخالت ایران و خودداری امریکا از
دخالت– تقویت خواهد شد .تهران به وضوح معتقد
است که تعهد دولت اوباما به مجزا کردن مذاکرات
هستهای از رفتار منطقهای جمهوری اسالمی ،به
معنای چراغ سبزی به رژیم روحانیون برای
پیشبرد اهدافشان در خاورمیانه است .اگرچه
کاخ سفید تاکید دارد که در “برجام” صالحدید
الزم برای مقابله علیه ماجراجوییهای ایران
وجود دارد ،اما عقل سلیم چیز دیگری میگوید.
تهران آشکارا مشخص کرده است که هرگونه
تحریمی را که به هر دلیلی از سوی ایاالت متحده
و اتحادیه اروپا در آینده علیه ایران اعمال شود،
نقض توافق هستهای محسوب خواهد کرد.

عالقهی شدید آقای اوباما به معامله هستهای
موجب شده است تا او رفتارهای خصمانهی
رژیم ایران علیه ایاالت متحده را نادیده بگیرد.
رفتارهایی مانند تالشهای ایران برای طراحی
مکرر عملیات ترور کارکنان امریکایی ساکن
در عراق ،و همچنین حمایت ،پناه دادن ،و آزاد
کردن اعضای فعال القاعده .کاخ سفید همچنین
حمایت کنونی ایران از گروههای تروریستی
ضد اسراییل به ویژه حزباهلل ،حماس ،و جهاد
اسالمی فلسطین را عمدا کماهمیت جلوه میدهد.
دستیابی به یک موفقیت اتمی ،و امید روابط
رسمی بهتر بین واشنگتن و تهران موجب شد تا
سرکوب دموکراسیخواهان –که در سال 2009
حدود  3میلیون نفر از آنان در خیابانهای تهران
جمع شدند– و بازداشت و شکنجهی شهروندان
امریکایی ،از جمله یک مامور سابق پلیس فدرال
و جیسون رضاییان روزنامهنگار واشنگتنپست
توسط رژیم روحانیون از سوی رییسجمهور
اوباما نادیده گرفته شود.

واضح است که “برجام” برای آقای اوباما از
رفتارهای داخلی و خارجی رژیم مذهبی ایران از
اهمیت بیشتری برخوردار بود ،وگرنه محکومیت وقتی آقای اوباما تمامی اینگونه رفتارهای
چنین رفتارهایی در مذاکرات گنجانده میشد یا جمهوری اسالمی را برای رسیدن به یک
حتی به توقف تالشهای دیپلماتیک میانجامید .معاملهی هستهای تحمل کرده است ،آیا برای
تداوم آن ،حاضر به تحمل رفتارهای بسیار
اگرچه آقای اوباما تالش کرد تا ادبیاتی تند درباره بدتری نخواهد بود؟
اسد و برنامهای (بی سرانجام) برای مسلح کردن
شورشیان میانهرو سنی را در مذاکرات اتمی یک حقیقت واضح :توافق هستهای مرکز ثقل
خود بگنجاند ،اما در عمل آقای رییس جمهور با تالش اوباما برای کاهش حضور امریکا و
کمکهای ایران به دمشق موافقت کرد؛ کمکهایی مسوولیتهای این کشور در خاورمیانه است.
که در قتل عام بیش از  250هزار سوری و آوارگی بدون این توافق آقای رییسجمهور ممکن بود
میلیونها نفر نقشی اساسی داشته است.
با انتخاب دشواری روبرو شود :حمالت نظامی
پیشگیرانه ،یا پذیرش فوری اتمی شدن جمهوری
همین امر شامل عراق نیز میشود ،جایی که اسالمی .آقای اوباما از طریق این توافق ،که
جمهوری اسالمی در آن به خشونتهای فرقهای محدودیتهای آن بر برنامهی اتمی رژیم ایران
دامن زده و حس امنیت نسبی بر جای مانده از بعد از سال هشتم به سرعت محو میشود،
سالهای  2007و  2008را از بین برده است .بدون توانست برای تداوم عقبنشینی امریکا از منطقه
کمک ایران به جنایات بشار اسد و سرکوبهای مهلت بیشتری بگیرد .رژیم ایران هم نابینا نیست
فرقهای نوری المالکی ،نخستوزیر پیشین و تنها سوالی که برایش باقی میماند این است
عراق ،شاید هیچگاه داعشی به وجود نمیآمد .که آیا تمهیدات آقای اوباما -معامله هستهای و
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عقبنشینی امریکا– توسط جانشین او نیز دنبال
خواهد شد یا خیر .اگر رییسجمهور بعدی
امریکا بخواهد برنامههای آقای اوباما را زیر
پا بگذارد،باید این کار را در سال اول ریاست
جمهوری خود انجام دهد.
وگرنه شتاب موجود در این توافق موجب خواهد
شد تا سیاستهای آقای اوباما تبدیل به معیاری
جدید برای ایاالت متحده شود .افرادی که در
واشنگتن از معامله پشتیبانی میکنند اما در عین
حال میخواهند با فعالیتهای ایران در منطقه
مقابله کنند ،در اشتباه بزرگی به سر میبرند.
آنان برای مقابله با رژیم روحانیون ،باید بر سر
توافق ریسک کنند.

شیعه و سنی در جهان اسالم ،در حال
تبدیل شدن به قدرت اصلی منطقه است و
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نیز در حال
پرداخت یارانه برای این رفتار ایران هستند.
داعش با تغذیه از جنگهای فرقهای به رشد
خود ادامه خواهد داد( .بعید به نظر میرسد که
روسیه و ایران نیروی انسانی و مالی کافی برای
نابود کردن داعش هزینه کنند؛ وجود جهادیون
اهل سنت موجب افزایش وابستگی علویهای
سوریه و جامعهی شیعیان عراق به تهران
میشود) .عربستان سعودی ،امارات متحده
عربی ،و احتماال ترکیه ماهیت واقعی “برجام” را
درک خواهند کرد که در واقع مهلتی برای آنان
است که بتوانند در طی هشت تا ده سال آینده
برای خود زرادخانهی اتمی به دست بیاورند.

این دو موضوع در عمل با هم ناسازگار هستند.
تصور وضعیتی که در آن ایاالت متحده بتواند ایاالت متحده ممکن است بتواند از این فاجعه
جلوگیری کند ،اما این کار بدون آمادگی برای
این توافق را ادامه دهد کار دشواری است،
رها کردن “برجام” و مقابله با ایران و همچنین
چه رسد به دیدگاه منتقدان جمهوریخواه؛ اینکه یک روسیه در خاورمیانه غیرممکن به نظر میرسد.
توافق جدید انجام گیرد که در آن زیرساختهای
اتمی ایران معدوم شوند و در عین حال تحریمها آقای اوباما در سخنرانی معروف خود خواهان
علیه برنامههای سلطهجویانهی رژیم ایران ،گفتگویی جدید بین امریکاییها و مسلمانان
حمایت از تروریسم ،و نقض حقوق بشر افزایش شد که بر مبنای نقش کمرنگتر آمریکا
یابد .احتمال لغو مذاکرات توسط خامنهای و نصب در منطقه و دقت بیشتر به حساسیتهای
سانتریفیوژهای  2m-IRپس از اعمال تحریمهای مسلمانان بود .طبق معمو ِل خاورمیانه ،باید
از تحقق پیدا کردن بسیاری از آرزوها ترسید.
جدید آمریکا بسیار زیاد است.
واشینگتن پس از اوباما باید تصمیم بگیرد که — — — — — — — — — — — — — –
آیا واقعا قصد دارد رژیم روحانیون را محدود
کند و آنان سر جای خودشان بنشاند یا خیر * .روئل مارک گرشت (Reuel Marc
 ،)Gerechtپژوهشگر ارشد امور ایران و
در شرایط کنونی ،ایاالت متحده با بدترین خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسیها
سناریوهای احتمالی روبرو است؛ جمهوری است .نسخهی انگلیسی این یادداشت در
اسالمی با بازی دادن و باد زدن بر آتش دشمنی وبسایت “موسسه هووِر” منتشر شده است.

تلنـگر
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از ممنوعیت ورود کاالهای امریکایی تا
پیشنهاد تشکیل وزارت زکات

در نیمه اول آبان ماه امسال،
دو جلسه دیگر از دادگاه بابک
زنجانی ،دالل نفتی زندانی
برگزار شد که طی آن ،وی از
روابط خود با مقامهای دولتی
و به ویژه مسووالن وزارت
اطالعات پرده برداشت .کاهش
میزان واردات نفت چهار کشور
آسیایی از ایران ،بخشنامه رسمی
درباره ممنوعیت واردات
کاالهای امریکایی و همچنین
فرسودگی شدید و ترکیدگی
شماری از تاسیسات نفتی ایران
از جمله دیگر خبرهای قابل
توجه در دو هفتهی نخست
آبان امسال به شمار میروند.

سعید قاسمینژاد و یوحنا نجدی

بخشنامه ممنوعیت ورود کاالهای امریکایی در پی هشدار
علی خامنهای
در پی نامه علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی مبنی بر
ضرورت جلوگیری از واردات کاالهای امریکایی ،محمدرضا
نعمتزاده ،وزیر “صنعت ،معدن و تجارت” واردات کاالهای
“مصرفی” از امریکا به ایران را رسما ممنوع اعالم کرد.
آقای نعمتزاده در بخشنامهای به تاریخ  9آبان ماه خطاب
به معاونان و روسای ادارات کل “صنعت ،معدن و تجارت” با
اشاره به نامه اخیر رهبر جمهوری اسالمی تاکید کرد که این
مقامهای مسوول باید «اجازه عرضه کاالهای مصرفی امریکا
را که جنبه نمادین حضور امریکا در کشور هستند ،ندهند».
پیشتر علی خامنهای روز  29مهرماه در نامهای به حسن
روحانی ،رییس جمهوری اسالمی ضمن برشمردن شروطی
برای اجرای توافق هستهای ایران با قدرتهای غربی ،بر
ضرورت «پیگیری همهجانبه اقتصاد مقاومتی» و «تقویت تولید
ملی» تاکید کرده و نوشته بود «از وارد کردن هرگونه مواد
مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود».
بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران ،در نیمه
اول امسال  ۱۱۹قلم کاال از امریکا به ارزش بیش از ۳۷
میلیون دالر به ایران وارد شده که بخشی از این کاالها شامل
فرآوردههای زیبایی و آرایشی و مکملهای غذایی بوده است.

اقتصاد ایران در آبان ماه

زکات سه میلیارد ریالی در اهر و پیشنهاد تشکیل
“وزارت زکات”
امامجمعه شهرستان اهر در استان آذربایجان
شرقی از جمعآوری  320میلیون تومان زکات در
شش ماه نخست امسال در این شهرستان خبر
داد.
به گزارش خبرگزاری “مهر” ،جواد حاجیزاده
روز  12آبان در سخنانی در جلسه “شورای
زکات” این شهرستان گفت که در بهار و تابستان
امسال از  60روستای اطراف اهر مجموعا 320
میلیون تومان زکات شامل “گندم ،جو و سیب”
جمعآوری شده است.
در همین روز ،حسن عباسی ،از تئوریسینهای
نزدیک به سپاه پاسداران در سخنانی در یزد گفت
« :ما اگر بخواهیم الگوی ایرانی و اسالمی معیشت
را انجام دهیم و از دستورات قرآنی پیروی کنیم،
به جای بانک و بورس و بیمه باید “وزارت زکات”
داشته باشیم».
وی با بیان اینکه «در اقتصاد قرآنی و خدامحور،
خدا رزق و روزی را میرساند» ادامه داد« :ما نباید
آنچه در قرآن و انقالب و فرهنگ اسالمی خود
داریم ،کنار بگذاریم و الگوهای غرب را جایگزین
کنیم زیرا این الگوها در غرب شکستخورده
هستند».
آقای عباسی ادعا کرد که «حتی بزرگان علم
اقتصاد غرب اعتراف دارند که علم اقتصاد دنیا
سقوط آزاد کرده است و دیگر نمیتواند برای
مردم چارهساز باشد».
بابک زنجانی و “بچههای وزارت اطالعات”
چهارمین و پنجمین جلسه دادگاه بابک زنجانی،
دالل نفتی محبوس در زندان اوین در روزهای
نهم و دهم آبان ماه برگزار شد .وی در جریان
چهارمین جلسه دادگاه خود وعده داد که

تلنـگر

بدهیهای خود به وزارت نفت را ظرف دو
روز از طریق ضمانتنامهی یک “بانک معتبر
خارجی” خواهد پرداخت .وعدهای که همچون
وعدههای پیشین او عملی نشد .وی در عین حال،
کیفرخواست خود را یک “زورگیری” توصیف و
بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت دولت حسن روحانی
را متهم کرد طبق “دستوری مدیریتشده” ،به
“اقدامات سیاسی” دست میزند و با “منتقدان”
خود برخورد میکند.
زنجانی افزود« :ما را اخاللگر نشان میدهند و
من را از زندان و اعدام میترسانند .من را از
زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور
گذاشتهام».
وی یک روز بعد و در پنجمین جلسه دادگاه نیز
از ارتباط نزدیک خود با وزارت اطالعات دولت
احمدینژاد پرده برداشت و گفت« :در امارات از
گیت فرودگاه که رد شدم من را بازداشت کردند
و بردند .اگر بچههای وزارت اطالعات و دوستان
من نبودند نمیتوانستیم کاری کنیم؛ من  ۹شب در
سفارت ایران خوابیدم تا نتوانند من را بگیرند».
او همچنین در واکنش به سخنان مقامهای وزارت
نفت ایران مبنی بر اینکه «اگر زنجانی میخواهد
پول بدهد باید چک کنیم پولش خیلی تمیز باشد
و حاصل فروش هرویین ،اسلحه و مواد مخدر
نباشد»،
پول نفت ایران را “یکی از اصلیترین کاالهای
قاچاق” و “کاالی سیاه در دنیا” دانست و گفت:
«مگر وزارت نفت پولش را امروز از امامزاده
آورده که از من پول تمیز میخواهد؟»
در پاسخ به این اظهارات“ ،وزیر نفت” دولت حسن
روحانی روز  10آبان در اظهاراتی خطاب به
زنجانی گفت« :چقدر داری که  ۲میلیارد یورو برایت
پول خرد حساب میشود؟ ولی برای مردم ایران ۲
میلیارد یورو پول خرد نیست ».بابک زنجانی روز
 ۹دیماه  ۳۰( ۱۳۹۲دسامبر  )۲۰۱۳و به دنبال
ارایهی سند جعلی مبنی بر پرداخت بیش از دو
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میلیارد دالر بدهیاش به حساب بانک
مرکزی ایران از طریق بانکی در تاجیکستان،
بازداشت شد .در نیمه اول مهرماه امسال،
سه جلسه دادگاه آقای زنجانی برگزار گردید.

ایران بتواند «افزایش صادرات خود را در قالب
سقف اوپک بقبوالند» گفت «برخی کشورها باید از
تولید و صادرات خود بکاهند تا جا برای افزایش
صادرات نفت ایران باز شود».

فرسودگی شدید و ترکیدگی تاسیسات نفتی به گفته وی ،در این خصوص «با عربستان آنگونه
که باید مذاکره نشده» اما ایران با «کشورهایی
خبرگزاری “رویترز” روز  8آبان ماه در مانند ونزوئال و الجزایر مذاکره کرد ه است».
گزارشی نوشت که در سپتامبر گذشته،
سه مشتری نفت ایران واردات نفت خود از مقامات جمهوری اسالمی امیدوارند که بالفاصله
این کشور را به میزان محسوسی نسبت بعد از لغو تحریمهای جهانی علیه این کشور،
به سپتامبر سال گذشته کاهش دادهاند .صادرات نفت ایران  600هزار بشکه در روز
برآوردهای این گزارش که بر اساس “دادههای افزایش یابد؛ هرچند که به باور بسیاری از
ردیابی کشتیها و آمارهای گمرکی” تنظیم شده کارشناسان ،این امیدواری “بسیار خوشبینانه”
حاکی از آن است که کشورهای چین و هند به عنوان است.
بزرگترین مشتریان نفت ایران ،واردات نفت خود
در ماه سپتامبر را به ترتیب  17و  4/3درصد اعتراض جمهوری اسالمی به تحلیل “بانک
نسبت به همین ماه در سال قبل کاهش دادهاند .جهانی”
واردات نفت ژاپن از ایران نیز در همین مدت 5/15
درصد کاهش یافته و کره جنوبی هم امسال نسبت
به سال گذشته 3/3 ،درصد نفت کمتری از ایران
خریده است .در خبری دیگر در خصوص صنعت
نفت ایران ،وزیر نفت جمهوری اسالمی روز
ششم آبان از “مستهلک” بودن تأسیسات نفتی
ایران و «ترکیدن بسیاری از لولهها» در جریان
انجام مانور «افزایش فشار تولید نفت» خبر داد.

جدیدترین گزارش “بانک جهانی” درباره سهولت
کسب و کار در کشورهای مختلف ،از جمله ایران
با اعتراض مقامهای جمهوری اسالمی همراه شد.
“بانک جهانی” در جدیدترین گزارش خود درباره
سهولت کسب و کار در کشورهای مختلف،
پیشبینی کرد که ایران در سال میالدی آینده ،با
یک پله پیشرفت در میان  189کشور در رتبه 118
قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری “مهر” ،بیژن زنگنه با تاکید
ِ
تأسیسات کشور“ ،مستهلک” شده
بر اینکه “اکثر”
و «سالهاست عمر مفید خود را گذراندهاند»،
گفت« :همین روز گذشته به دلیل انجام مانور،
فشار تولید را باال بردند که باعث ترکیدگی
بسیاری از لولهها شد ».اینها در حالی است
که مقامهای وزارت نفت جمهوری اسالمی در
پی افزایش تولید و صادرات نفت ایران هستند.
از جمله ،امیرحسین زمانینیا ،معاون
“امور بینالملل وزارت نفت” روز چهارم
آبان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه

در ارزیابی این نهاد معتبر بینالمللی ،ایران در
مجموع  44/57امتیاز کسب کرده است .متوسط
رتبه کشورهای خاورمیانه در این تحلیل114 ،
گزارش شده و به این ترتیب ،ایران چهار پله
پایینتر از متوسط رتبه کشورهای خاورمیانه
قرار دارد.

تلنـگر

بر اساس این تحلیل ،کشورهای امارات
متحده عربی ،عمان ،عربستان و اردن چهار
کشوری هستند که نسبت به ایران ،از شاخص
سهولت کسب و کار بهتری برخوردارند.
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این گزارش اما با اعتراض مقامهای جمهوری وام خودرو؛ تقاضا و پایانی غیرمنتظره
اسالمی همراه شد؛ به گونهای که “معاون
اقتصادی وزیر اقتصاد” روز  11آبان ماه در یک دولت ایران از روز  ۱۸آبان ،تسهیالت ویژهای
نشست خبری گفت که «مکاتبات ما با این بانک برای خریداران خودروی ایرانی ارائه کرد که
برای اصالح اشتباهات ،کلیدی و موثر واقع شد» .بر اساس آن ،خریداران به مدت ششماه (تا
 ۱۸اردیبهشت ماه سال آینده) میتوانستند
شاپور محمدی با انتقاد از “نادیده گرفته شدن تا سقف  ۲۵میلیون تومان و حداکثر ۸۰
شرایط صدور مجوزها در سازمان امور مالیاتی درصد قیمت خودروی خریداری شده ،وام
و گمرک” و همچنین “بهبود شرایط تجارت با بهرهی ساالنه ۱۶درصد دریافت کنند.
فرامرزی ایران” افزود« :این موارد در گزارشهای
سال آینده باید انعکاس صحیحتری داشته باشد ».این تسهیالت با تقاضای پیشبینینشدهای مواجه
شد به گونهای که در کمتر از  ۶روز۱۱۰ ،
یورو و طال در سراشیبی
هزار تقاضا برای خرید خودرو به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاریهای حکومتی در ایران،
در نیمه اول آبان ماه امسال ،به جز دالر بیش از  ۵۲هزار نفر برای خریدار محصوالت
امریکا ،بهای یورو ،سکه نیمبهار و تمام ایرانخودرو و بیش از  ۵۷هزار نفر نیز برای
بهار آزادی کاهش یافت .بهای دالر امریکا خرید محصوالت سایپا نامنویسی کردند.
از  3455تومان در ابتدای این ماه به  3498پراید ،پژو  ،۴۰۵پژو  ۲۰۶و تندر از
تومان در میانه آبان رسید اما بهای یورو از جمله خودروهایی بودند که بیشترین
 3950تومان به  3842تومان کاهش پیدا کرد .تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند.
قیمت سکه تمامبهار آزادی نیز با افتی محسوس
از  941هزار و  500تومان به  918هزار تومان
رسید و بهای سکه نیمبهار آزادی هم از 470
هزار به  468هزار تومان کاهش یافت .شاخص
کل بورس نیز در نیمهی آبان ،در 62927
واحدی به کار خود پایان داد .این شاخص
بعد از چند روز حرکت آرام و منفی ،سرانجام
روند صعودی در پیش گرفت و با افزایش 115
واحدی ،به مرز  63هزار واحد نزدیک شد.

مقامهای دولتی ،با توجه به کاهش تقاضا برای
خرید خودروی داخلی بعد از به راه افتادن کمپین
“خرید خودروی داخلی ،ممنوع” ،مدت شش ماه را
برای ارائه این تسهیالت در نظر گرفته بودند اما
در پی انبوه تقاضا و تکمیل سقف ظرفیت ،فروش
خودرو با وام  ۲۵میلیونی پس از تنها شش روز
رسما متوقف شد به گفتهی مسووالن سایپا و
ایرانخودرو ،قرار است این خودروها ظرف
مدت  ۳۰روز به خریداران تحویل داده شود.

بورس تهران با گزارش ضعیف  6ماهه افزایش آمار بیکاری
شرکتها مواجه شده است و فعاالن بازار
بورس همچنان در انتظار انتشار اخبار “مرکز آمار ایران” روز  ۲۶آبانماه با انتشار
مثبت سیاسی و اقتصادی به سر میبرند .گزارشی ،نرخ بیکاری در میان جمعیت باالی
ده سال ایران در تابستان امسال را ۹/۱۰
در میانهی آبان ماه ،بیشتر اقبال و توجه درصد اعالم کرد که این رقم نسبت به تابستان
سهامداران به گروههای کوچک معطوف بوده سال گدشته ،حدود  ۴/۱درصد و نسبت به
است و شرکتها و صنایع بزرگ به دلیل وضعیت بهار امسال  ۱/۰درصد افزایش نشان میدهد.

تلنـگر

16

اقتصاد ایران در آبان ماه

بر اساس این گزارش ،تفکیک جنسیت بیکاران بر اساس این گزارش ،واردات کشور نیز با بیش از ۲۱
حاکی از نرخ بیکاری  ۹/۱۹درصدی میان درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته
زنان و  ۹/۸درصدی در میان مردان است .به  ۲۴میلیارد و  ۷۶میلیون دالر سقوط کرده است.
آمارهای این مرکز نشان میدهد که نرخ
بیکاری در میان جوانان  ۱۵تا  ۲۴ساله در آمارهای “گمرک ایران” نشان میدهد که
تابستان امسال به  ۷/۲۵درصد رسیده است .برخالف تالش دولت حسن روحانی برای
این مرکز روز  ۱۸آبان نیز در گزارشی بهبود روابط تجاری با غرب ،اما مقصد ۹۳
اعالم کرد که ایرانیان روزانه تنها درصد از صادرات غیرنفتی ایران ،کشورهای
“۲ساعت و ۴۶دقیقه” فعالیت شغلی دارند .آسیایی است و تنها “کمتر از  ۵درصد” اینگونه
صادرات به کشورهای اروپایی ارسال میشود.
این گزارش به منظور بررسی الگوی گذران
وقت افراد ۱۵ساله و بیشتر بر اساس نتایج در خبری دیگر در خصوص اقتصاد
فصل زمستان  ۱۳۹۳نشان میدهد که مردان کالن جمهوری اسالمی ،قائممقام “بانک
ایرانی در شبانهروز تنها  ۴ساعت و  ۵۵دقیقه مرکزی” ایران میزان بدهی دولت به بانکها
فعالیت شغلی دارند و بیشترین زمان صرفشده را  ۱۵۴هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
در میان زنان نیز مربوط به گروه فعالیت
“خانهداری” با  ۵ساعت و  ۳۸دقیقه بوده است .اکبر کمیجانی روز  ۱۷آبانماه در سخنانی
در یک همایش در تهران گفت که «این
در خبری دیگر در خصوص بیکاری ،رییس میزان بدهیها به بانک مرکزی باعث کاهش
“اتاق بازرگانی استان اصفهان” از شدت یافتن اعتبارات و ارائه تسهیالت بانکی شده است».
“بحران بیکاری” در این استان خبر داده است.
وی با بیان اینکه «امروزه نظام بانکی و بازار
عبدالوهاب سهلآبادی روز  ۲۴آبان در پولی کشور در ترازنامه از سالمت قابل قبولی
سخنانی در جمع صنعتگران استان اصفهان برخودار نیست» ،افزود که «با ورود دولت در
گفت که در نتیجهی «وضعیت بحرانی» و بازار مالی ،سهم معناداری از این منابع محدود
«تعطیلی» واحدهای تولیدی،نرخ بیکاری این در اختیار دولت قرار میگیرد و سهم بخش
استان «روزبهروز در حال افزایش است» .خصوصی محدود خواهد بود» .به گفته “قائممقام
وی ادامه داد« :دولت به جای اینکه به احیای واحدهای بانک مرکزی” ،در حال حاضر در میان خود
تولیدی کمک کند ،فشار مالیاتی وارد میکند ».بانکها نیز “رقابت ناسالمی” در جریان است .از
جمله ،عزتاهلل یوسفیانمال ،عضو “مجلس شورای
کاهش تجارت خارجی و بدهی سنگین دولت به اسالمی” گفت که «در روستای زیارت گرگان با
بانکها
 ۷هزار واحد غیرمجاز روبهرو هستیم که در
جنگل و چشماندازهای طبیعی ساخته شدند».
جدیدترین گزارش “گمرک ایران” گویای آن
است که صادرات غیرنفتی کشور طی هفت این عضو “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”
ماه اول امسال با بیش از  ۱۵درصد کاهش خاطرنشان کرد که مقامهای مسوولی که
به  ۲۴میلیارد و  ۱۳۱میلیون دالر رسیده «باید مانع ساختوسازهای غیرمجاز در
است .در این بین ،کشور چین میزان واردات زیارت گرگان میشدند ،خود دست به
خود از ایران را  ۲۱درصد کاهش داده است .ساختوساز غیرمجاز در این منطقه زدهاند».

تلنـگر
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رئیس “سازمان ملی زمین و مسکن” نیز
روز  ۱۵آبان ماه در گفتگویی با خبرگزاری
“مهر” از تشکیل “هزاران پرونده زمینخواری
دولتی در محاکم قضایی” خبر داد.
محمد پژمان افزود« :ما در برخی مناطق ،اختالفاتی
را با زمینخواران داریم و برخی مالکان هم
ادعاهایی بر روی برخی زمینهای دولتی دارند».
در خبری دیگر در ارتباط با فساد اقتصادی در
ایران ،خبرگزاریها و وبسایتهای نزدیک به
سپاه پاسداران روز  ۲۷آبانماه از بازداشت
فرزند عطاءاهلل مهاجرانی ،وزیر اسبق “فرهنگ و
ارشاد اسالمی” به اتهام فساد مالی در پرونده
معروف به “دکل گمشده نفتی” خبر دادند.
به نوشته خبرگزاری “فارس” ،محمدمحسن
مهاجرانی با حکم بازپرس “دادسرای ویژه
مفاسد اقتصادی” و به دلیل نقش داللیاش در
خرید یک دکل نفتی به قیمت  ۸۷میلیون دالر
برای شرکت “تاسیسات دریایی” بازداشت شد.
این دکل به جای ایران سر از خلیج مکزیک
درآورد و در فضای رسانهای ایران به “دکل
گمشده” مشهور شد .این خبرگزاری پیشتر
در روز  ۱۲مردادماه با انتشار اسنادی از
نقش محمدمحسن مهاجرانی در این پرونده
پرده برداشته بود اما آقای مهاجرانی با ارسال
نامهای به خبرگزاریها مدعی شده بود که «کلیه
فعالیتهای اقتصادیاش در چارچوب قوانین
تجاری جمهوری اسالمی ایران بوده است».
با توجه به انتشار زمزمههایی مبنی بر پخش
اعترافات محمدمحسن مهاجرانی ،انتظار میرود
که در هفتههای پیش رو ،موضوع بازداشت فرزند
وزیر اسبق ارشاد در دولت سیدمحمدخاتمی ،با
حاشیههای قابل توجهی همراه شود .در خبری
دیگر در زمینه فساد اقتصادی ،محمد مرزیه،
“دادستان عمومی و انقالب زاهدان” روز ۲۴
آبان در گفتگویی با خبرگزاری “ایسنا” گفت که
قائممقام مدیرعامل منطقه آزاد چابهار به همراه
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پنج نفر دیگر به اتهاماتی چون «اختالس ،ارتشاء و
زمینخواری» در روز  ۱۹آبان بازداشت شدهاند.
در همین روز ،تقی کرمی“ ،فرماندار شهرستان
مرند” در آذربایجان شرقی نیز از بازداشت
شهردار و شش عضو “شورای اسالمی” این
شهر در ارتباط با یک پروندهی تخلف خبر داد.
نگرانی درباره برق و گاز؛ فرسودگی و مصرف
بیرویه
در نیمه دوم آبانماه ،دو مقام مسوول در بخشهای
برق و گاز کشور نسبت به فرسودگی ،کمبود
اعتبار و آینده این بخشها ابراز نگرانی کردند.
مدیرکل “دفتر نظارت برتوزیع شرکت توانیر”
روز  ۲۷آبان ماه با اشاره به “محدودیت منابع
مالی” و “تشدید فرسودگی شبکه برقی کشور”
به ویژه در سالهای اخیر گفت که «به دلیل
کمبود منابع اعتباری ،سرعت بهینهسازی
در شبکه برق کمتر شده و کند است».
اعتضاد مقیمی افزود که تعمیر و نگهداری
تاسیسات شبکههای توزیع نیروی برق“ ،دو
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان” و نوسازی آن
“سه هزار میلیارد تومان” اعتبار نیاز دارد.
وی تأمین این مبلغ را “بسیار سخت” توصیف و
نتیجهگیری کرد که به همین دلیل« ،کار بهتدریج و
با سرعت کمی اجرا میشود» .سه روز پیشتر نیز
مدیر “بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شرکت گاز”
در ایران هشدار داد که ایران به زودی به جمع
“بزرگترین واردکنندگان گاز در جهان” خواهد
پیوست .سه روز پیشتر نیز مدیر “بهداشت،
ایمنی و محیط زیست شرکت گاز” در ایران
هشدار داد که ایران به زودی به جمع “بزرگترین
واردکنندگان گاز در جهان” خواهد پیوست
محمدرضا یوسفیپور با بیان اینکه «هماکنون
ایران یکی از بزرگترین مصرفکنندههای
گاز طبیعی در بین کشورهای جهان است»،
تاکید کرد که «اگر صرفهجویی در مصرف این
عامل انرژی انجام نشود ،به زودی ایران به.
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محمدرضا یوسفیپور با بیان اینکه «هماکنون قاطعانه” دستگاه قضایی با این متهم شد .اسحاق
ایران یکی از بزرگترین مصرفکنندههای گاز جهانگیری همچنین خواهان برخورد با کسانی شد که
طبیعی در بین کشورهای جهان است» ،تاکید کرد «پشت پرده جهت تقویت این رفتارها عمل میکنند».
که «اگر صرفهجویی در مصرف این عامل انرژی
انجام نشود ،به زودی ایران به یکی از بزرگترین بابک زنجانی روز  ۹دیماه  ۱۳۹۲و به دنبال
واردکنندگان گاز جهان تبدیل میشود» .ارایهی سند جعلی مبنی بر پرداخت بیش از دو
وی از مشترکان خانگی و تجاری خواست میلیارد دالر بدهیاش به حساب بانک مرکزی
که صرفهجویی در مصرف گاز را “به ایران از طریق بانکی در تاجیکستان ،بازداشت شد.
صورت جدی” در دستور کار خود قرار دهند.
بابک زنجانی؛ «اگر اذیت کنید من هم اذیت
میکنم»
در نیمه دوم آبان ،برگزاری جلسات دادگاه
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ،دالل نفتی
زندانی ،در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران
به ریاست قاضی صلواتی ادامه پیدا کرد.
در جریان نهمین جلسه این دادگاه که به عملکرد
بانک تحت مالکیت آقای زنجانی در مالزی
اختصاص داشت ،مدعی شد که مقامهای “وزارت
اطالعات” در شرایطی که جمهوری اسالمی زیر
فشار تحریمهای بینالمللی قرار داشت ،در نامهای
با تاکید بر اینکه «بانک مالزی تنها روزنه نظام در
این روزهای سخت است» از او خواسته بودند
که «هیچ ردی از عملیات خود در مالزی باقی
نگذارد» .این متهم روز  ۱۸آبان نیز در ششمین
جلسه دادگاه خود با اعالم اینکه برای یک شرکت
نفتی وابسته به “شرکت ملی نفت ایران” و همچنین
“بانک مسکن” حکم توقیف اموال گرفته ،گفت:
«اگر بخواهید اذیت کنید من هم اذیت میکنم».
در همین حال ،در یکی از آخرین واکنشهای
مقامهای دولتی به اظهارات آقای زنجانی
در دادگاه“ ،معاون اول” رییس جمهوری
اسالمی روز  ۲۴آبان ،اظهارات این دالل نفتی
در دادگاه را “طلبکارانه”“ ،قهرمانانه” و
“توهینآمیز” توصیف کرد و خواستار “برخورد
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افزایش بهای ارز؛ بورس در سرما
برخالف انتظار افکار عمومی و فعاالن اقتصادی،
بهای ارز بعد از توافق هستهای جمهوری اسالمی
با قدرتهای غربی همچنان به روند افزایشی
خود ادامه میدهد و هیچ نشانهای از باال رفتن
ارزش پول ایران بعد از این توافق دیده نمیشود.
بهای دالر در نیمه دوم آبان ماه ،از ۳۵۱۰
تومان در  ۱۶آبان به  ۳۵۵۸تومان در
پایان این ماه افزایش یافت .قیمت یورو
هم از  ۳۷۹۸تومان به  ۳۸۲۲تومان رسید.
از سوی دیگر ،قیمت سکه تمامبهار آزادی از
 ۹۰۹به  ۹۰۷هزار تومان و بهای سکه نیمبهار
آزادی هم از  ۴۶۱به  ۴۵۶هزار تومان کاهش
یافت .بازار بورس اوراق بهادار تهران در
آخرین هفته آبان ،عملکرد ضعیفتری حتی
نسبت به ماههای قبل از خود به جای گذاشت
و با قرار گرفتن در کانال  ۶۲هزار واحدی و
همراه با افت تمامی قیمتها ،روزهای سرد و
راکدی را برای اهالی تاالر شیشهای رقم زد.
کارشناسان اقتصادی از سه عامل “کمبود
نقدینگی”“ ،باالبودن نرخ سود سپرده بانکی” و
“کاهش سود شرکتها” همراه با “رکود اقتصادی”
و “کاهش قیمتهای جهانی” به عنوان علل اصلی
روند نزولی و رکود در بورس یاد میکنند.
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با توجه به تنگناهای متعددی که در حال حاضر
اقتصاد ایران با آن روبهرو است ،دورنمای
رسیدن به رشد اقتصادی بسیار تاریک است.
یکی از این تنگناها ،عزم دولت ایران برای جبران
کاهش درآمد نفتی خود از طریق مالیات است.
سیاستهای مالیاتی در کشورهای مختلف یکی
از فاکتورهای اساسی تعیینکننده در نیل به رشد
اقتصادی است به طوری که در بسیاری از کشورها
در مقاطعی برای تشویق سرمایهگذاری و یا رونق
کسب و کار ،اقدام به اعطای معافیتهای مالیاتی
میکنند .در تمامی این کشورها افزایش نرخهای
مالیاتی به معنای خروج پول از چرخه کسب و
کار و هدایت آن به سمت دولت است .در ایران با
توجه به اهتمام جدی دولت برای افزایش درآمد
مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ،این انتظار
را باید داشت که در آینده ،جریان خروج پول از
چرخه کسب و کار به منظور تحقق درآمد مالیاتی
دولت از مرز  ۹۰هزار میلیارد تومان هم عبور کند.
ناگفته نماند که درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۳
با رشد  ۴۴درصد برابر با  ۷۳هزار میلیارد تومان
بوده و در سال  ۹۴هم رقم  ۸۶هزار میلیارد تومان
برای درآمدهای مالیاتی هدفگذاری شده است.
جدیت دولت ایران برای وصول مالیات به علت
نیاز مبرم در تحقق درآمدهایش به حدی است
که امروز به طرز بیسابقهای در برخی از
روزنامههای ایران شاهد اعالمیهی توقیف و به
حراج گذاشتن بخشی از داراییهای شماری از
شرکتهای بدهکار مالیاتی (طبق ماده  ۲۱۸قانون
مالیات مستقیم اصالحیه مصوب آذر )۱۳۹۰
هستیم .روشهای دیگر پیش روی اقتصاد ایران،
استقرار سازمان تحریمها تا مدت مشخصی
مطابق با توافق هستهای ایران است؛ این تحریمها
که شامل مواردی از قبیل نقل و انتقاالت مالی،
فعالیتهای بانکی ،خدمات بیمه ،خدمات پیامرسان
مالی (سوییفت) ،واردات فرآوردههای نفتی و…
است همانند سابق بر اقتصاد ایران سایه افکنده
برونرفت از آن سالها طول خواهد کشید.
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کاستیهای دیگر نظیر برونرفت از سرمایهگذاری
مستقیم و غیرمستقیم خارجی ،بهرهبرداری پایین
نیروی کار و سرمایه ،همگی از دیگر عوامل
کندکنندهی رشد اقتصادی در ایران هستند
که رفع آنها به سادگی و در کوتاهمدت ممکن
نخواهد بود .این در حالی است که اقتصاد
ایران در اصالحات نتوانست سرمایه خارجی
جذب کند و از انتقال فنآوری و تکنولوژی
هم در جهت تقویت بنیاد تولید ناکام بوده و تا
به امروز ،رمز بقای آن ،تکیه بر واردات بوده
است؛ از سوی دیگر ،در شرایط کنونی هم بعید
به نظر میرسد که بتواند در سرپا نگه داشتن
بنگاههای تولیدی و ایجاد اشتغال توفیقی داشته
باشد .تغییر شرایط حال حاضر اقتصاد ایران به
جراحیهای اقتصادی متهورانهای نیاز دارد که
خود نیازمند طی یک دوره گذار اقتصادی است.
با توجه به آنچه گفته شد ،سطح قیمتها تنها
محلی است که در آینده تجلیگاه غول نقدینگی
خواهد بود .آنچه که تا کنون مانع افزایش
قیمتها بوده ،خوشبینی مردم نسبت به توافق
هستهای و شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به
آینده اقتصادی است اما با گذشت زمان و پس
از پشت سر گذاشتن چند مرحله از اجرای توافق
و رویت این مسأله که توافق نتوانسته تاثیری بر
اقتصاد بگذارد انتظارات مردم نیز تدریجا واقعی
خواهد شد و آن زمان است که مردم نقدینگی
خود را به میدان میآورند .اگر روند رشد نقدینگی
با همان شتاب دو سال اول ریاست جمهوری
آقای روحانی (یعنی رشد  ۲۲درصدی) تداوم
یابد ،مقدار نقدینگی قبل از شروع سال  ۹۶نسبت
به مازاد سال  ۹۲دو برابر خواهد شد و با این
توضیح ،اگر قبل از انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۹۶شاهد سونامی افزایش قیمتها نباشیم
بعد از آن غول نقدینگی به جایی خواهد رسید
که ناگزیر منجر به انفجار تورمی در بخشهای
مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش مسکن
خواهد شد .هرچه تورم نقطه-به-نقطه کنونی
تداوم بیشتر یابد شدت انفجار تورمی آن به دلیل
انباشتگی بیشتر نقدینگی شدیدتر خواهد شد.
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محمدرضا نعمتزاده؛ متوسط درآمد
روزانه ۳۶ :میلیون تومان
محمدرضا نعمتزاده ،دولتمرد
کهنهکار و وزیر کنونی “صنعت،
معدن و تجارت” ،مسنترین
عضو کابینه حسن روحانی به
شمار میرود که اخبار مربوط
به ثروت نجومی و فعالیتهای
اقتصادی او و خانوادهاش از
همان اولین روزهای آغاز
به کار دولت یازدهم ،مورد
توجه رسانهها قرار گرفت.

یوحنا نجدی

وی در تیر  1324در شهر تبریز متولد شد و تا پایان دوره
دبیرستان در این شهر تحصیل کرد .او سپس عازم امریکا شد و
در سال  1347لیسانسش را در رشته مهندسی “محیط زیست”
از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گرفت .نعمتزاده ،تحصیل در مقطع
فوقلیسانس مدیریت صنعتی در دانشگاه برکلی را نیمهکاره
گذاشت و به ایران بازگشت .او در بازگشت اگرچه مدتی به
تدریس مشغول شد اما با آغاز اعتراضها و اعتصابهای
کارگری به انقالبیون پیوست .در خالل همین فعالیتها بود
که با چهرههایی چون محمدعلی رجایی و علیاکبر هاشمی
رفسنجانی آشنا شد .بعد از انقالب و به واسطه آشناییاش با
فضای کارگری ،به “وزارت کار” رفت و همراه با حدودا  80نفر
از دوستانش در این وزارتخانه ،گروهی به نام “بازرسی ویژه”
تشکیل داد .این گروه که دفتر آن در طبقه دوم ساختمان وزارت
کار در خیابان آزادی قرار داشت ،وظیفهی حل مشکالت بین
کارگران و کافرماها را در روزهای پرالتهاب بعد از انقالب بر
عهده داشت .نعمتزاده چهارماه بعد به به عضویت هیات مدیره
“ایران خودرو” درآمد تا اینکه در اوج بحران تسخیر سفارت
امریکا در تهران ،با تصمیم “شورای انقالب” که پس از استعفای
دولت بازرگان ،زمام امور را به طور کامل در دست گرفته بود،
به عنوان “وزیر کار” معرفی شد .او  10ماه در این سمت ماند و در
سال  1359در دولت محمدعلی رجایی ،وزیر “صنایع و معادن”
شد .وی یک سال بعد “معاونت اجرایی نخستوزیر” را برعهده
گرفت و سپس به مدت يک سال مدير “برنامهريزی امور توليدی
و زيربنايی سازمان برنامه و بودجه” شد .نعمتزاده از سال
 1361نزدیک به  4سال “معاون سازمان صنایع دفاع” بود و سال
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 1367نیز به مدت یک سال به عنوان مدیرعامل
“شرکت توانیر” فعالیت کرد.دولتمرد تبریزی از
سال  1368به مدت هشت سال در دو دولت رفیق
دیرین خود ،علیاکبر هاشمی رفسنجانی ،وزیر
“صنایع و معادن” بود و در دولت سیدمحمد
خاتمی نیز “معاونت وزارت نفت” و مدیرعاملی
“شرکت ملی صنایع پتروشیمی” را برعهده
داشت .او با آمدن محمود احمدینژاد نیز،
همچنان در وزارت نفت باقی ماند و از سوی
کاظم وزیری هامانه ،نخستین وزیر نفت دولت
احمدینژاد به عنوان مدیرعامل “شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی” و “مشاور
ارشد وزیر” منصوب شد .احمدینژاد در سال
 ،1386مسوولیت اجرای برنامه سهمیهبندی
بنزین را نیز برعهده نعمتزاده گذاشت اما
انتقادهای صریح وی از عملکرد احمدینژاد در
جریان مصاحبهای با روزنامه “اعتماد” باعث
شد تا بالفاصله از مقامهای دولتیاش برکنار
و بعد از سالها از مناصب حکومتی دور شود.
نعمتزاده که عضو ارشد شورای مرکزی “حزب
اعتدال و توسعه” ،حزب نزدیک به حسن روحانی
و علیاکبر هاشمی رفسنجانی به شمار میرود،
از جمله حامیان میرحسین موسوی در انتخابات
ریاست جمهوری اسالمی در سال  1388بود؛ اما
پس از آغاز اعتراضها به نتایج آن انتخابات ،به
تدریج از معترضان فاصله گرفت و تا نزدیک به
چهار سال بعد ،یعنی انتخابات سال  1392سکوت
اختیار کرد.
او در انتخابات  ،92رییس ستاد انتخاباتی حسن
روحانی بود و اخبار غیررسمی او را حامی مالی
اصلی روحانی در آن انتخابات معرفی میکنند.
متوسط درآمد روزانه 36 :میلیون تومان
اما نخستین زمزمهها درباره ثروت آقای
نعمتزاده در زمستان سال  1392به گوش

تلنـگر

رسید؛ زمانی که وبسایت “جهان نیوز” متعلق به
علیرضا زاکانی (عضو سپاهی مجلس شورای
اسالمی) در گزارشی از اجرای رسیدگی قوه
قضاییه به اموال اعضای دولت روحانی ،بر
اساس اصل  ۱۴۲قانون اساسی خبر داد و نوشت
محمدرضا نعمتزاده میزان دارایی خود را 930
میلیارد تومان اعالم کرده است .رقمی که تا به
امروز از سوی نعمتزاده تکذیب نشده است
.
یک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که اگر ثروت
آقای نعمتزاده را تنها به همین میزانی که وی به
نهادهای مسوول در جمهوری اسالمی اعالم کرده،
در نظر گیریم ،به این ترتیب وی در عمر هفتاد
سالهاش باید به طور متوسط روزانه  36میلیون
و چهارصد هزارتومان درآمد کسب کرده باشد.
این در حالی است که نعمتزاده بیش از  30سال
را در مناصب دولتی فعالیت کرده و تنها بعد
از آنکه توسط محمود احمدینژاد از مقامهای
دولتی کنار گذاشته شد ،با تاسیس شرکت
خانوادگی “نعمت” به فعالیت جدی در بخش
خصوصی روی آورد که این موضوع احتمال
استفادهی وی از رانت دولتی در دوران فعالیتش
در باالترین مناصب حکومتی را باال برده است.
با این وجود گره خوردن نام نعمتزاده با فساد
مالی به چندین سال قبل برمیگردد؛ زمانی که
عباس پالیزدار ،دبیر وقت “کمیته تحقیق و تفحص
قوه قضاییه” روز  ۱۴اردیبهشت  ۱۳۸۷در
افشاگریهای جنجالیاش درباره فساد اقتصادی
مسووالن جمهوری اسالمی ،طی سخنانی در
دانشگاه “بوعلی همدان” از محمدرضا نعمتزاده
نیز نام برد و گفت که وی زمانی که وزیر صنایع
و معادن بود ،در جریان تاسیس “دانشکده علوم
قضايی” زنان در قم ،کارخانه “الستیک دنا” را با
ارزش  600میلیارد تومان به رایگان به آیتاهلل محمد
یزدی ،رییس اسبق قوهی قضاییه واگذار کرد.
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رکورددار عضویت در شرکتهای خصوصی و
در خدمت خانواده و دوستان
مسنترین عضو کابینه حسن روحانی البته
برای دست یافتن به چنین ثروت چشمگیری ،از
روشهای مختلفی همچون حضور در شرکتهای
خصوصی متعدد و اس این خبرگزاری متعلق
به سپاه پاسداران تصریح کرد که بر اساس
«آگهیهای ثبت شرکتها در روزنامه رسمی
کشور» ،محمدرضا نعمتزاده ،دستکم از سال
 1391به بعد در هیأت مدیره شرکتهای «رسا
فارمد»« ،پلیمری پویاجم خاورمیانه»« ،ارگ
شیمی پارسا»« ،مهندسی توسعه پترو فرآیند
کرخه»« ،الوند پترو انرژی کیش»« ،هرمزان
تجارت گستر کیش»« ،برق انرژی پاینده جم»،
«توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا»« ،توسعه
نگین مکران» و «توسعه صنعت نعمت» حضور
داشته و «هیچ خبری درباره خروج وی از
هیأت مدیره این شرکتها منتشر نشده است».
در واکنش به این گزارش ،روابط عمومی “وزارت
صنعت ،معدن و تجارت” با انتشار جوابیهای مدعی
شد که آقای نعمتزاده ،پیش از حضور در کابینه
حسن روحانی ،از حضور در هیات مدیرهی تمامی
شرکتهای خصوصی کنارهگیری کرده است.
تفاده از موقعیت شغلیاش به منظور ایجاد رانت
برای دوستان و اطرافیانش استفاده کرده است.
او بنیانگذار و مالک اصلی هلدینگ “نِبکو”
(شرکت توسعه تجارت نعمت) است که در حوزه
صنایع پتروشیمی ،صنایع باالدستی نفتی ،انرژی،
تجهیزات صنعتی ،و تجارت ،فعالیت میکند.
نخستین بار در مهر ماه سال  1392بود که
خبرگزاری “فارس” با انتشار گزارشی از
محمدرضا نعمتزاده را «رکورددار» عضویت
در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی معرفی
کرد و نوشت که وی حداقل در هیأت مدیره
 12شرکت اقتصادی خصوصی عضویت دارد.
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به دنبال آن“ ،فارس” در اواخر بهمن  1392در
گزارشی دیگر فاش کرد که وزیر “صنعت ،معدن
و تجارت” در دولت حسن روحانی ،یکی از
شرکای تجاری خود در شرکتهای “پتروتجارت
هرمزان” و “هرمزان تجارت گستر کیش” به نام
“مجتبی خسروتاج” را به عنوان “معاون بازرگانی
داخلی” و قائممقام وزیر در “امور تجارت خارجی”
منصوب کرده است.
این گزارش اضافه میکرد که شش ماه پیش از
آن نیز« ،یکی دیگر از شرکای اقتصادی آقای
نعمتزاده در شرکت “توسعه تجارت نعمت”
(نبکو) به نام عباس شعریمقدم ،به سمت “معاون
وزیر نفت” و “مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی”
منصوب شده بود».
در همان زمان ،خبرگزاری “مهر” نیز گزارش
داده بود که در مهرماه سال  1392با موافقت و
دستور “مستقیم” و “ویژه” محمدرضا نعمتزاده،
واردکنندهی روغن و مواد روغنی موفق شد
«بدون تعهدسپاری ریالی» ،از  ۶۵۰میلیون یورو
ارز بانک مرکزی بهرهمند شوند و نسبت به
واردات روغن اقدام کنند.
تاجری که از این رانت عمده برخوردار شد،
“جواد مدلل” ،مالک گروه صنعتی “مدلل” بود که
“مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت
کرمانشاه”“ ،مجتمع کارخانجات روغن نباتی
کشت و صنعت شمال”“ ،کارخانه سیمان سامان”،
“آب آشامیدنی داالهو”“ ،کارخانه خوراک دام و
طیور کرمانشاه دانه” از جمله داراییهای او به
شمار میرود.
طبق اطالعات موجود در آرشیو روزنامه رسمی
جمهوری اسالمی ،شرکتهای “پتروتجارت
هرمزان““ ،ایمن گستر هیرکان““ ،مهندسی تامین
و نصب تجهیزات نفتی خاورمیانه““ ،بازرگانی
بینالمللی آرمان رزستان“و “نگین گستر غرب” نیز
تنها شماری از دیگر شرکتهایی هستند که نام آقای
نعمتزاده در هیأت مدیره آنها به چشم میخورد.

23

ثروتمندان ایران

هرچند که به تدریج نام نعمتزاده از
هیاتمدیرهی این شرکتها خارج شده اما
این دختران او ،شبنم و زینب هستند که
همچنان در بیزنسهای پدر نقش مهمی دارند.

و ساختمان نفت ایران” و کارمند وزارت
نفت است در مردادماه امسال نیز با حکم
حسین اسفهبدی“ ،مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی” که معاون نعمتزاده
به شمار میآيد ،به سمت «مسوول طرح توسعه،
بهسازی و نوسازی سالنها و ساختمانهای
جانبی و سایت نمایشگاه بینالمللی ایران»
منصوب شد محمدرضا نعمتزاده تنها یکی از
دولتمردان کهنهکار جمهوری اس المی است که
از طریق رانت حضور در مناصب باالی دولتی،
به ثروت  1000میلیارد تومانی دست یافته است.

شبنم نعمتزاده مديرعامل شركت “رسا
فارمد” و زینب نیز عضو هیات مدیره آن است.
اين شركت در زمينه مواد غذایی ،حیوانی،
نباتی ،نباتات و حیوانات زنده ،مواد شیمیایی،
دارویی و محصوالت وابسته فعاليت میكند.
وی همچنین در زمینه واردات دارو نیز به
تجارت مشغول است و در حال حاضر عضو
هيات مديره اتحاديه “واردكنندگان مكملهای
غذايی ،رژيمی ،ويتامينی و گياهی ايران” است .او که زمانی در سالهای آغازین دههی هشتاد
خورشیدی در مقام معاون وزارت نفت معتقد
اسفندماه سال گذشته نیز وبسایت بود مردم باید با نخریدن کاالها در برابر گران
“معمارینیوز” در گزارشی فاش کرد که محمد شدن آنها مقاومت کنند ،حاال در مقام یک
محبعلی ،داماد آقای نعمتزاده در حالی که تاجر-وزیر ثروتمند ،راهاندازی کمپین نخریدن
هیچگونه تجربه و تخصصی در امور برگزاری خودرو داخلی از سوی مردم را «خیانت» به
و راهاندازی غرفه در نمایشگاه نداشت به عنوان کشور و یک «عمل ضد انقالب» میداند که تاثیری
“کارشناس” ،مسوولیت غرفه ایران در نمایشگاه هم در کاهش قیمت آن نخواهد داشت چرا که
اکسپو میالن سال  2015را عهدهدار شده است به گفتهی او قیمت خودرو توسط مسووالن
محبعلی که خود از مدیران “شرکت ملی مهندسی .صنعت و اقتصاد تعیین میشود نه خریداران.
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دست نامریی آدام اسمیت در آدام اسمیت بر عدم دخالت و برنامهریزی
دولتی در اقتصاد تاکید داشت و آن را مانعی
ایران
در برابر رشد و تعالی و ظهور نوآوریهای
برخاسته از بین افراد جامعه میدانست .به
حمید بابایی
عقیدهی وی در یک جامعه ،نیروهای اجتماعی
در مورد علل شکاف بین ملتهای مختلف و بدون نیاز به برنامهریزی دولتی و فقط با پیگیری
روند فزایندهی آن مطالب بسیار گفته شده است؛ منافع شخصی خود در یک فضای رقابتی
اینکه چرا برخی از جوامع آنچنان پیشرفته میتوانند منجر به تحقق منافع آن اقتصاد شوند.
و توسعه یافتهاند که اکثریت مردم آن حتی
آنهایی که کمترین نقش را در اقتصاد دارند این تبیین ،مبنای شکلگیری مکتب اقتصادی
از رفاهی چشمگیر برخوردارند و چرا برعکس سرمایهداری بوده شالوده اصلی آن را تشکیل
جوامعی وجود دارد که در آن هنوز مشکل میدهد .دست پنهان آدام اسمیت ستون اصلی
عمده و اساسی مردم ،سیر کردن شکم است .نسخ مختلف سرمایهداری از جمله سرآمد آن
دالیل بسیاری برای توضیح این شکافها و یعنی مکتب شیکاگو است که امروزه به عنوان
فواصل در ُبعد اقتصادی آن ارائه شده است :از گستردهترین و همچنین تاثیرگذارترین مکتب
دسترسی به منابع مختلف گرفته تا فلسفه ذهنی در دنیای واقعی شناخته میشود .توضیحاتی
حاکم بر یک جامعه .در میان تمامی این نظریهها ،که برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای
نظریهای که دید کالن و کلی به مجموعه اقتصاد مختلف از جمله شرق آسیا و غیره داشته همگی
داشته و تا به امروز یکی از مقبولترین عقاید در به نحوی برخاسته از پیروان آدام اسمیت و
خصوص رشد و تعالی اقتصادی یک جامعه بوده ادامهدهندگان راه وی یعنی مکتب شیکاگو است.
است ،اعتقاد به دست نامریی آدام اسمیت است.
مقابل این بینش ،برنامهریزی دولتی قرار دارد که
از زمان انتشار ثروت ملل در  ۱۷۷۶دست نامریی طرفداران آن معتقدند نفع عمومی جامعه از طریق
آدام اسمیت مبنای بسیاری از مکاتب اقتصادی برنامهریزی دولتی حاصل میشود .اما در طول
در دو قرن گذشته تا به امروز بوده است .قرن بیستم و در طی ظهور و اضمحالل جوامع
همهی این مکاتب اقتصادی (مکتب نئوکالسیک ،کمونیستی بر همه ثابت شد که برنامهریزی
مکتب کنزی ،مکتب اتریشی ،مکتب شیکاگو دولتی و تصدی دولتی کورکنندهی انگیزهها و
و…) هدفی ندارند جز اینکه چارچوبی بنا نهند عقیمکننده نیروهای اجتماعی است و هیچگاه یک
که متضمن رشد و رفاه همگانی باشد .آدام اقتصاد طراحیشده از مرکز نخواهد توانست
اسمیت اعتقاد داشت در صورتی که افراد ،منافع ذخیرهی سرمایه آن جامعه را افزایش داده و
شخصی خود را تعقیب کنند آنگاه دستی پنهان ،حتی منجر به تحقق منافع افراد شود .ثابت شده
منافع جامعه را در حالت کلی محقق میسازد .برنامهریزی دولتی هیچگاه نمیگذارد استعدادهای
نهفته در کنه اجتماع ظهور یابند و به ثمر برسند.
وی معتقد بود «گذار انسان از حالت ددمنشانه طبق مکتب اسمیت ،اگر دخالتی در کار بخش
به جامعه متمدن امروزی کار تاریخی خصوصی انجام نشود و تصمیمگیریها و
سرمایهداری و پیامد ناخواستهی انبوهی از برنامهریزیهای این بخش توسط خود آن انجام
اقداماتی بوده که با انگیزه شخصی و برای شود ،این واگذاری به حال خود بهترین نتیجه را
منافع شخصی اتخاذ شده بودند» .نظریه برای افزایش ثروت کل جامعه در پی خواهد داشت.

تلنـگر

25

دست نامریی آدام اسمیت در ایران

حال سوالی که در اینجا مطرح است این است
که در ایران چقدر دست نامریی آدام اسمیت
مجال و فرصت داشته که به ایفای نقش در
فرآیندها و فعالیتهای اقتصادی بپردازد
و چه مقدار از تولید ناخالص داخلی ایران
مرهون نیروهای اجتماعی است .پاسخ به این
سواالت نیاز به موشکافی این مساله دارد که
شاخصههای نظام سرمایهداری در اقتصاد ایران
تا چه اندازه متبلور است و این اقتصاد چقدر
از اصول حاکم بر سرمایهداری پیروی میکند.

غیرمولد است .این کانالهای رانت از طریق
مختلف ایجاد شدهاند که میتوان به کانالهای
ایجادشده بر اثر تحریم ،بحرانهای ارزی
و نظام ارز چندنرخی و رانتهای مبتنی بر
روابط و وابستگیهای مختلف اشاره کرد.
رانتهای به دست آمده در دوران تحریم و
طی بحرانهای ارزی سالهای گذشته همچنین
استفاده از تسهیالت بانکی و رخنه شبکهای به
منابع بانکی از جمله علل تسهیلکننده شکلگیری
این قطبهای سرمایهداری در ایران هستند.

شاید بسیاری از تحلیلگران ،اقتصاد ایران
را سرمایهداری بدانند اما این اقتصاد دارای
عیوب و نواقصی است که نمیتوان آن را در
زمرهی یک اقتصاد سالم سرمایهداری دانست.
شاخصههای بسیاری برای سرمایهداری بودن
اقتصاد ایران مطرح است که از بین آنها میتوان
به مواردی چون شکلگیری کانونهای سرمایه و
انباشت سرمایه در آن ،وجود نهادی به نام بازا ِر
خودتنظیم ،قراردادهای کار مدتدار ،به رسمیت
شناختن حقوق مالکیت خصوصی در قوانین ایران
و… اشاره کرد .اما برای سرمایهداری بودن یک
اقتصاد ،عینیت این شاخصهها کافی نیست .عالوه
بر این عینیت این شاخصهها باید به نحوهی
شکلگیری و دینامیک حاکم بر آنها نیز توجه کرد
و به این نتیجه رسید که دست پنهان آدام اسمیت
چقدر در آن نقشآفرینی میکند .نگاهی دقیقتر به
اقتصاد ایران نشان میدهد که نظام سرمایه داری
مستقر در ایران بیمار و معیوب بوده و عمدتا در
اثر دخالتها و بروکراسی حجیم دولتی ،ساختار
رانتی و بحرانهای متعدد سیاسی ،دینامیک آن
سیکلهای معیوبی را طی کرده است و میکند.
اگر نگاهی دقیقتر به مراحل انباشت سرمایه در
ایران بیندازیم متوجه میشویم که این انباشت
در بخش خصوصی نه تنها از کانال طبیعی خود
نبوده بلکه بیشتر از کانال فساد و دستیابیهای
ضد رقابتی به منابع دولتی بوده است .در ایران،
کانالهای رانت متنوع ،شریانهای حیاتی برای
انباشت سرمایههای نامشروع و در عین حال

این نکته ناگفته نماند که انباشت سرمایه در یک
نظام سرمایهداری سالم مستلزم طی کردن مراحل
و روندهای خاصی است .مراحل این سیکل شامل
ایجاد نوآوری و خلق ایده ،تبدبل نوآوری به
محصوالت جدید ،تولید انبوه ،شرکت در یک رقابت
با دیگر تولیدکنندگان و دستیابی به دست برتر
در بازار و توافق در فروش محصول نهایی است.

تلنـگر

اما در ایران معدود بنگاهی را سراغ داریم که
تنها مبتنی بر خالقیت و نوآوری خود در قبال
مشتری به درآمد رسیده باشد میتوان گفت
قطبهای سرمایه در بخش خصوصی ایران تا
حد زیادی میوه غارت سازمانیافته و ساختار
رانتی است تا ثمره نیروهای خالق اجتماعی؛
و اینگونه است که غارت سازمانیافته ،دست
نامریی آدام اسمیت را قطع کرده نیروهای
اجتماعی که میتوانستند در شکوفایی
اقتصادی ایران مثمر ثمر باشند عقیم شدهاند.
قطبهای دیگر سرمایه در ایران در اختیار دولت
بوده و دولت همواره سعی کرده با اعمال تنظیمات
مختلف از قبیل تعرفههای گمرکی ،ارائه یارانههای
مختلف ،دستکاری ارز ،اعطای تسهیالت مختلف
و… این قطبهای غیررقابتی و نیمهورشکسته
را س ِر پا نگه دارد .دولت ایران برای اعمال این
تنظیمات و س ِر پا نگه داشتن این کانونهای سرمایه
غیررقابتی هزینههای مختلفی را هم پرداخت
کرده است و میکند .ارائه تسهیالت مختلف به
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این تولیدکنندگان از قبیل تسهیالت بانکی ،دستیابی
به سوخت ارزان و دستیابی به دالرهای ارزانقیمت
دولتی نتیجهای جز هدر رفت منابع کشور و تولید
کاال با کیفیت پایین ندارد و تولیدکنندگانی که
حمایت از آنها سرانجامی جز ایجاد انباشتی از
تعهدات پرداختنشده و متعاقب آن تحمیل سیاست
پولی انبساطی را برای دولت در پی نداشته است.
همانطور که گفته شد مولفهی دیگر سرمایهداری
بودن یک اقتصاد ،وجود نهادی به نام بازار
خودتنظیم است که مکاتب اقتصادی مطرح امروز
جهان بر نقش آن بر توسعه صحه میگذارند.
بازار در مفهوم سرمایهداری مکانی است که
افراد یا تولیدکنندگان نیازهای خود از قبیل خرید
و فروش را مرتفع میسازند .در بازار خودتنظیم
هر کس به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود با
توجه به محدودیت منابعش است .خریدار به دنبال
خرید ترکیبی از کاالهایی است که با توجه به
محدودیت بودجهاش بیشترین مطلوبیت را کسب
کند و تولیدکننده به دنبال افزایش تولید تا مرز
بیشتر کردن سود خود است .مارژینالسیتهایی
مانند آلفرد مارشال و وبلفر دوپارتو مکانیزم
بازار را مدلسازی و فرموله کردند )۱(.قیمتهای
تعادلی و تعیینشده در بازار ،متضمن مطلوبیت
بیشینهی بخش تقاضا و همچنین سود تولیدکننده
است اما مشکل جایی است که محدودیتهایی
مانند عامل خارجی (منظور ،عاملی خارج از بازار
است) ،کاالی عمومی و انحصار ،وارد عملشود
و در کار بازار اختالل ایجاد کند .این سه عامل
به عنوان عوامل مختلکنندهی دینامیک حاکم بر
بازار شناخته شدهاند .در ایران این محدودیتهای
سهگانه عملکرد بازا ِر خودتنظیم را به طور
گستردهای دچار مشکل کردهاند .عامل خارجی
عمده در ایران ،قیمتگذاری دهها کاال توسط دولت
است .دولت با ایجاد ساز و کارهای قانونی و ایجاد
چندین نهاد و سازمان از قبیل سازمان حمایت،
ستاد تنظیم بازار و… سعی در کنترل دستوری
قیمتها دارد .البته متغیرهایی وجود دارند که دولت
آنها را توجیهی برای دستکاری بازار میداند اما

تلنـگر

معایب دستکاری در کار بازار قابل چشمپوشی
نیست .عامل دیگر یعنی کاالی عمومی (آموزش
عمومی ،بهداشت عمومی و…) در بسیاری از
کشورها با درجات مختلف موجود است اما در
سایر کشورها در بخش کاالی مصرفی و هم
سرمایهای ،اختال ِل به نسبت کمتری را در بازار
ایجاد کرده است .انحصار صنایع زیرساختی و
پاییندستی چه در بخش دولتی و چه خصوصی
ایران ،قدرت تعیین قیمت و ایجاد فضای غیررقابتی
را در بسیاری از کاالها به این تولیدکنندگان داده
است و به عملکرد بازار لطمه زده است .ساز و
کاری مانند شروع رقابت که برای مقابله با این
پدیده پیشبینی شده نیز تا به امروز کاری از پیش
نبرده است .برای مثال میتوان به قیمت خودرو
در ایران اشاره کرد که توسط دو تولیدکنندهی
عمده تعیین میشود و شروع رقابت در نبرد با
آن بیشتر بازنده بوده است .بدین ترتیب در ایران
قدرت بازار در تعیین قیمت بسیاری از کاالهای
اساسی و حتی غیر اساسی ،محدود بوده عملکرد
بازار در ایران مطابق عملکرد بازار در یک نظام
سرمایهداری کامل نیست .اما نکته حائز اهمیتی
که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که
بازار ،مجرای اصلی انتقال اطالعات اقتصادی از
مصرفکننده به تولیدکننده است .به عبارت دیگر
جهش در تقاضا برای کاالی خاصی و یا افت
تقاضای آن در بازار خودتنظیم ،در قیمت منعکس
شده و قیمت ،حامل این پیغام برای تولیدکننده
است که چه مقدار از کاال را تولید کند یا به
عبارتی میزان تولید خود را متناسب با تغییرات
قیمت تنظیم کند .قیمت باال برای تولیدکننده
عالمتی برای تولید بیشتر و به منظور رسیدن
به سود بیشتر و قیمت پایین به معنای تولید
کمتر است .به همین ترتیب تولید بیشتر منجر به
تقاضای باالتر برای نهادههای تولید شده و قیمت
آن نهادهها خودبهخود باال رفته و تامینکنندهی
آن نهادهها تولید خود را باالتر میبرد .بدین
ترتیب عملکرد بازار باعث میشود تا سیگنال
افزایش یا کاهش تولید در سراسر زنجیره تولید
منتقل شود و مقدار تولید هر کاالیی متناسب
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با تقاضای آن کاال تامین شود .این استدالل،
اهمیت بازار خودتنظیم را در تحقق دست پنهان
آدام اسمیت روشن میسازد.
در یک نظام سرمایهداری بازار نهادی بیبدیل
است که نیروهای اجتماعی توفق خود را مرهون
این نظام و عملکرد آن در تعیین قیمتها هستند.
بازار است که تعیین میکند کدام تولیدکننده
نسبت به دیگران برتر است و این برتری را با یک
نظام درجهبندی و رتبهبندی به نام قیمت معین
میسازد .این بازار است که دستور افزایش یا
کاهش تولید را صادر میکند.

( )1طبق نظریه تعاد ِل مارژینالیست معروف ،آلفرد
مارشال ،در بازار خودتنظیم ،در مرحله نخست،
قیمتها در جایی به تعادل میرسد که مطلوب
است حاشیهای به ازای هر واحد پولی برای
کاالهای مختلف و جایگزین برابر شود؛ یعنی
مطلوب است اضافه در ازای صرف یک واحد
پولی بیشتر برای کاالهای مختلف برابر باشد.
در اینجا است که مطلوبیت هر خریدار در بازار
بیشینه شده قیمت تعیین میشود .پس از تعیین
قیمت در بازار ،تولیدکننده سطح تولید خود را
تا جایی باال میبرد که هزینهی حاشیهی تولید
با قیمت برابر شود .این افزایش تولید و کاهش
قیمت باعث میشود تا بازار دوباره قیمتها را
در سطوح جدیدی مطابق با تعادل مارشال معین
کند .این سیکل متناوبا تکرار شده تا قیمتها
در جایی به تعادل برسند و همگرا گردند.

طبق آنچه بیان شد عینیت شاخصههای
سرمایهداری باید ریشه در بطن اقتصاد داشته
باشد تا بتواند منافع کل جامعه را تامین کند .در
ایران شاخصههای سرمایهداری یا از مجاری
نامشروع ،عینیت یافتهاند و یا از باال توسط دولت
به صورت تصنعی ایجاد شدهاند.
در این قیمت ،مقدار عرضه و تقاضا برابر است.
مارژینالیستها بدین ترتیب نشان دادند که در
در واقع ،در ایران مسیر پایین به باالی به فعلیت بازار ،قیمتها در سطحی قرار خواهد گرفت
رسیدن مولفهی یک نظام سرمایهداری معکوس که مطلوبیت بیشینهی هر فرد تامین ،و رفاه
گردیده و این مولفهها توسط دولت از باال ایجاد اجتماعی حداکثر شود .بازار در این مفهوم،
شدهاند.
خودتنظیم خوانده میشود .بدین معنی که قیمت
کاالها در آن منعطف است و تقاضای افراد و
قطبهای تجمع سرمایه در ایران یا به وسیله عرضه تولیدکننده قیمت تعادلی را تعیین میکند.
حمایتهای بیپایان دولت برای دولتیها ایجاد مارژینالسیتها با تبحر هرچه تمام ،دینامیک حاکم
شده است و یا اگر یک سازمان خصوصی رشد بر بازار را فرمولبندی و برای آن مدل ریاضی
یافته دلیلش ریشه در کانالهای غیرعادالنه ارائه کردند .مدلی که با گذشت بیش از یک قرن
نامشروع دسترسی به منابع دولتی و یا وابستگی تا به امروز اعتبار آن بدون خدشه بوده است.
سردمداران آن به حلقههای اصلی قدرت در ایران
است.
آنها همچنین با ارائه مفاهیمی چون
در چنین فضایی در صورت قطع منابع بیپایان “مطلوبیت حاشیهای” (افزایش در مطلوبیت
دولتی که همگی متصل به دالرهای نفتی در اثر یک واحد مصرف بیشتر) و “هزینه
است ،سرمایهی انباشتهشده نخواهد توانست حاشیهای” (افزایش در هزینه به ازای یک
به تداوم تولید کمک کند و تجربهی سقوطی واحد بیشتر) عملکرد بازار در راستای منافع
همهجانبه برای این سرمایه دور از انتظار نیست .تولیدکننده و مصرفکننده را تبیین کردند.
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علی انصاری؛ مولتیمیلیاردری
همهفنحریف ،بچه کف بازار

دو دهه قبل در منطقه مهرآباد
جنوبی 20 ،متری زاهدی
(شمشیری کنونی) در تهران
خانوادهای زندگی میکرد که
همچون سایر ساکنان این منطقه
در آن روزگار ،با تنگناهای
اقتصادی فراوانی روبرو بود .علی
انصاری اگرچه در چنین خانواده
و محلهای رشد یافت ،اما امروز
ساکن قصری در شمال تهران
است که بهای آن بیش از 200
میلیارد تومان تخمین زده میشود

یوحنا نجدی

افرادی که از کنار این قصر گذر کردهاند ،میگویند که گهگاه دو
طاووس زنده را بر سردر آن مشاهده کردهاند و محافظانی نیز
برای جلوگیری از عکسبرداری عابران از این قصر ،در اطراف
آن پرسه میزنند .دربارهی ثروت بیاندازهی علی انصاری،
همین بس که بخش وسیعی از زمینهای یافتآباد تهران،
اصلیترین بازار مبل ایران ،تنها بخش کوچکی از داراییهای
وی به شمار میرود.
مبلفروشی که “سلطان” یافتآباد شد
پدر خانواده انصاری در صنعت ساختمان کار میکرد و گفته
میشود که در دهه  ،40از بازاریان نسبتا شناختهشده به شمار
میرفت اما پسرانش ،به گفته علی انصاری ،به “بساز بفروشی”
روی آوردند« :پدر بزرگوارم ،فعالیت حرفهایاش را از صنعت
ساختمان آغاز کرد… بنده و برادرانم ،شغل پدرمان را ادامه
ندادیم ،بلکه… گسترهی فعالیت را به بساز و بفروشی ،هدایت
و مدیریت کردیم ».علی انصاری در ابتدای کارش ،صاحب یک
مبلفروشی ساده بود؛ سپس آرام آرام به “بساز بفروشی”
روی آورد .وی اولین دفتر خود را در محله شادآباد (راسته
آهنفروشان تهران) تاسیس کرد و در ضلع جنوبی همین منطقه
نیز دو ساختمان بهاران  1و  2را احداث کرد و از این راه به
ثروت قابل مالحظهای رسید .این دو ساختمان ،آغار فعالیتهای
گسترده وی در زمینه ی ساختمانسازی و برجسازی شد و
به برکت اقتصاد نفتی جمهوری اسالمی و نوسان شدید بهای
ملک و زمین ،در مدتزمان کوتاهی از میانههای دهه  70تا
اواسط دهه  80به ثروت خیرهکنندهای رسید .انصاری همزمان
با فعالیتهای اقتصادی البته تحصیالت خود را تا اخذ لیسانس
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معماری ادامه داد .با این حال ،نام علی انصاری
و برادرانش (ابوالفضل ،محمد و مصطفی) به
بازار مبل یافتآباد تهران گره خورده است؛ او
همزمان با رونق تجارتش در ساختمانسازی
و بازار آهن ،روزبهروز بر وسعت امالکش در
“یافتآباد” اضافه کرد به طوری که قسمت اعظم
زمینها و بازار مبل این منطقه متعلق به انصاری
است و وی در مقام ریاست “انجمن صنفی مبل و
دکوراسیون” عمال به عنوان “سلطان مبل ایران”
شناخته میشود.

“پرسپولیس” به چشم میخورد .بقیه وجه نقد
الزم نیز از طریق وثیقه گذاشتن اسناد ملكی
تامین شد .سرانجام اولین شعبهی “بانک تات” با
تبلیغات فراوان در تاریخ  8/8/88در مشهد افتتاح
شد؛ در آن زمان “تات” را مخفف «تجربه ،اعتماد
و توسعه» اعالم کردند اما “تات” نام یکی از اقوام
آریایی هم بود که زادگاه پدری برادران انصاری
در نزدیکی بویینزهرای قزوین ساکن بودند.
برادران انصاری در مجموع 20درصد از سهام
این بانک را تحت کنترل خود داشتند.

بانک تات؛ دولت مستعجل

در همان زمان گزارشهایی دربارهی دکوراسیون
مجلل فضای داخلی ساختمان مرکزی این بانک
در ابتدای خیابان وزرای تهران منتشر شد .این
گزارشها میگفتند که دفتر مدیرعامل و رییس
هیات مدیره “تات” با درهای الکترونیکی و مجهز
به “کدهای رمز عبور” محافظت میشوند و اغلب
مساحت آن نیز با فرشهای ابریشم دستباف
پوشیده شده است.

علی انصاری هرچند تا زمان دست یافتن به
چنین ثروتی سعی میکرد از مطرح شدن نامش
در رسانهها جلوگیری کند اما رفتهرفته با تغییر
رویه ،به روی صحنه آمد و حتی وارد رقابتهای
سیاسی شد .او با حمایت مالی از کمپین انتخاباتی
محمود احمدینژاد به ویژه در جریان انتخابات
ریاست جمهوری سال  1384علیه علیاکبر
هاشمی رفسنجانی ،گرایش سیاسی خود را نیز
آشکار ساخت و البته بعدها ،پاداش این حمایت را
با دریافت مجوز تاسیس بانک “تات” –نخستین
بانک خصوصی در دولت محمود احمدینژاد-
گرفت.
انصاری در زمان تاسیس “بانک تات” برخالف
مقررات بانكی ،به جای واریز كردن  200میلیارد
تومان وجه نقد به حساب بانک مركزی ،تنها 20
میلیارد تومان به این حساب واریز کرد و این مبلغ
را نیز البته با کمک نزدیکترین یاران احمدینژاد،
یعنی اسفندیار رحیممشایی و به ویژه محمد
علیآبادی (رییس وقت “سازمان تربیت بدنی“)
تامین کرد؛ آنچنانکه در میان اسامی سهامدارن
این بانک ،نام موسسات و نهادهای دولتی و
شبهدولتی همچون “صندوق اعتباری حمایت
از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش““ ،کمیته
ملی المپیک““ ،فدراسیون پزشکی ورزشی“،
“فدراسیون فوتبال” و باشگاههای “استقالل” و
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اما علی انصاری برای راهاندازی “تات” به سراغ
یکی از شناختهشدهترین مدیران بانکی رفت:
جالل رسولاُف؛ آقای رسولاُف ،مدیرعامل
پیشین بانکهای “دی” و “کشاورزی” بود و در
راهاندازی بانکهای “اقتصاد نوین” و “کارآفرین”
نیز نقش پررنگی داشت .بهاءالدین هاشمی،
مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز دیگر چهرهی
بانکی در تیم مدیریت بانک “تات” بود.
“تات” در مدتزمان کوتاهی ،ضمن کسب سود
 57درصدی ،سرمایه خود را به  400میلیارد
تومان در پایان خردادماه سال  1390رساند
اما با این حال ،رفتهرفته در سراشیبی سقوط
قرار گرفت؛ ابتدا “بانک مرکزی” در مهرماه
سال  1390از این بانک خواست ضمن برکناری
آقای انصاری ،،رییس جدید هیات مدیره “تات”
را معرفی کند؛ بدینترتیب ،علی انصاری،
جای خود را به علیاکبر اصغری واگذار کرد.
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سرانجام در حالی که زمزمهها در خصوص
انحالل این بانک باال گرفته بود ،با تصمیم
“شورای پول و اعتبار” در اردیبهشت ماه ،1391
مجوز بانک “تات” به دلیل آنچه “انجام تخلفات
عدیده” و “طی نکردن مسیر قانونی” اعالم شد،
لغو گردید .تنها دوماه بعد نیز “شورای پول و
اعتبار” اعالم کرد که با ادغام “بانک تات” با
دو موسسه اعتباری “صالحین” و “آتی“ ،بانک
جدیدی به نام “آینده” شکل گرفته است“ .آینده”
در حال حاضر با  165شعبه در سراسر کشور به واعظ آشتیانی در سال  1387و در حالی که
فعالیت خود ادامه میدهد و علی انصاری همچنان “معاون وزارت صنایع و معادن” بود ،مدیرعامل
درصد کمی از سهام آن را در اختیار دارد .باشگاه “استقالل تهران” شد و علی انصاری را
به عنوان حامی مالی این باشگاه ،به عضویت
به این ترتیب ،دولت مستعجل “تات” را میتوان هیات مدیره آن درآورد .حضور در ورزش
تجربهای ناموفق برای علی انصاری در زمینه اما بیتردید علی انصاری را به چهرهای آشنا
بانکداری دانست هرچند که وی بارها ضمن دفاع حتی برای تیفوسیهای طرفدار تیمهای فوتبال
از عملکرد “گروه سرمایهگذاری تات“ ،انحالل آن را پرطرفدار تهران تبدیل کرد و او و حسین
تلویحا نوعی “بازی سیاسی” دانسته و مدعی شده هدایتی پس از مدتی لقب عابربانکهای استقالل
که “هیچ تخلفی” در این بانک صورت نگرفته بود :و پرسپولیس را از هواداران این دو تیم گرفتند.
«درحالی طی یک هجمه سیاسی و غیرکارشناسی،
از “تخلف” حرف میزنند که سه شرکت تأسیس با این وجود ،آقای انصاری از ورزش به عنوان
کردم اما سایر بانکها  80تا  100شرکت تأسیس فرصتی برای “تجارت” و “تبلیغات” یاد میکند و در
کردند و هزاران میلیارد تومان تسهیالت به آنها عین حال میگوید« :خدمت به ورزش را بهعنوان
دادند .من به شما میگویم کدام بانکها… قرار يك كار خير و عامالمنفعه تعريف میكنم .ورزش،
نبود وارد فضایی بشویم که بگویند در بانک تات امروز نياز اساسی يك جامعه براي معرفی است».
تخلف کردهایم .ما بچه کف بازاریم ».با این حال،
حمایت علی انصاری از محمود احمدینژاد باعث بازار موبایل ایران و شرکت تولید لحاف و تشک
شد تا ثروت وی در دورهی هشت سالهی او
از چند میلیارد به “چندین هزار میلیارد تومان” علی انصاری در میان بیزنسهای متعددش ،دستی
برسد؛ هرچند که با افول ستاره بخت احمدینژاد هم در تجارت پرسود گوشیهای تلفن دارد؛ او
در سپهر سیاسی جمهوری اسالمی ،رفته رفته در سال “ ،۱۳۸۸بازار موبایل ایران” را 200
همای سعادت نیز از شانههای انصاری پرکشید .متر پایینتر از پاساژ معروف عالءالدین (متعلق
به حاج رضا عالءالدین) در تقاطع خیابانهای
اسپانسر استقالل تهران :كار “خير” و “عامالمنفعه“ حافظ و جمهوری تهران راهاندازی کرد و این این
مجتمع  ۵طبقهای با  ۱۸۰فروشگاه  ،رستوران،
علی انصاری از نوجوانی به ورزش شهربازی و پارکینگ اختصاصی ،در حال حاضر،
عالقمند بود و به گفتهی خودش ،حدود یکی از اصلیترین بازارهای لوازم صوتی و
 12سال کشتی میگرفت؛ در اواخر دهه تصویری و موبایل در ایران به شمار میرود.
 70با امیررضا واعظ آشتیانی ،از اعضای وقت
“جمعیت مؤتلفه” (تشکل سیاسی راست سنتی)
و عضو سالهای بعد “شورای اسالمی شهر
تهران“ آشنا شد .واعظ آشتیانی زمانی که ریاست
“فدراسیون دوچرخهسواری” را برعهده گرفت،
علی انصاری را نیز در سال  1384به این فدراسیون
برد و پس از آشتیانی ،این علی انصاری بود که در
راس “فدراسیون دوچرخهسواری” قرار گرفت.
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گفته میشود که آقای انصاری گهگاه برای تمدید
قرارداد برخی از بازیکنان تیم فوتبال استقالل ،از
جمله مجتبی جباری ،یک باب مغازه در این پاساژ
به آنها داده است.
شرکت “ویستر“ ،توليدكنندهی انواع تشك و
بالشت و لحاف نیز متعلق به علی انصاری است.
این شرکت وابسته به بانک “تات“ ،در مردادماه
سال  1389در “شهرک صنعتی البرز” قزوین
افتتاح شد و امیررضا واعظ آشتیانی ،یار دیرین
علی انصاری نیز بر مدیرعاملی آن تکیه زد.
آقای
مختلف
در یک
حاضر

انصاری با حضور در عرصههای
تجاری نشان داده که به تمرکز
تجارت اعتقادی ندارد و در این راه
است دست به ماجراجویی هم بزند.

آنچنانکه گفته میشود وی سالها قبل حتی
قصد داشت صحن “امامزاده زید” در بازار تهران
(انتهای جنوبی بازار بزازان) را نیز خریداری و
به یک “بازارچه” تبدیل کند که با مخالفت برخی
نهادها از انجام آن بازماند.کارخانجات “لوله و
پروفیل تهران” و کارخانجات تولیدی و صنعتی
“خوشخواب نوین” نیز از دیگر عرصههای
فعالیت اقتصادی علی انصاری و برادرانش به
شمار میروند.
او در یکی از آخرین اقدامات خود ،در معاملهای
پرابهام ،خانهی مصادرهای “ثابت پاسال” معروف
به “کاخ ورسای تهران” را از شرکت “صبامیهن”
متعلق به “صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات”
خرید و انتظار میرود که به زودی در زمین
پرارزش آن در خیابان جردن تهران ،برج تجاری
مرتفعی بسازد.

مهاتما گاندی
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آیا مردم ایران صغیرند؟

دوستی در توییتر گالیه میکند
که وقتی به جماعتی میگوید
لیاقت شما دولت و حکومتی
بهتر از دولت اعتدال و حکومت
اسالمی است ،لشگر جراری
«نخیرگویان» به او هجوم
میآورند تا زبان تفرقهافکنش
را از حلقوم به درآورند

سعید قاسمی نژاد

دموکراسیخواهان ایران با حیرت به هم مینگرند که چطور
موعظههای آنها در مدح آزادی و دمکراسی در دل امت آریایی-
اسالمی جاگیر و پاگیر نمیشود و خوشتیپ-بدحجابهای
شما ِل شهری در دموکراسینخواهی و آزادیستیزی اگر بدتر
از پامنبریهای حاجآقا در دخمه و خزانه نباشند ،چندان بهتر هم
نیستند .پاسخ این گنگهای خوابدیده عموما یا اشارتی به کمبود
امکانات دارد یا الکن بودن زبانشان در ارتباط با تودههای تشنهی
دانستن و توانستن که میخواهند «افواجا کبیرا» مکه آزادی را
فتح کنند .در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات ارزانقیمت ،حتی
در پشت دیوار آهنین وزارت ارتباطات ایران ،بهانه کردن کمبود
امکانات برای توجیه شکست در انتشار این بشارت که شما
الیق آزادی و حکومت بهتری هستید چندان پذیرفتنی نیست.
از طرفی ،اگر الکن بودن زبان در ایران مشکل حادی
بود ،نه تمثال مبارک پیرجماران در ماه رویت میشد
و نه مقبره آن امام همام در حوالی تهران میبود.
دموکراسی و آزادی انسانهای دلیر و بالغ میخواهد
نه تودههای شیفته بغبغو کردن برای آقا و عمو .به قول
کارآگاه خصوصی مرحوم مغفور ،وقتی همه پاسخها
امتحان شده و رد شدهاند تنه پاس ِخ باقیمانده و ردنشده
هر قدر غیرقابل باور ،البد منطقیترین آنهاست.
شاید دلیل نگرفتن وِرد مسیحایی آزادی در قلوب امت
آریایی-اسالمی این است که کثیری از آنان (اکثریت؟)
واقعا صغیرند .بنیا ِن مذهبِ شیعه ،صغیر بودن مردم
است و نیازشان به امام یا ولی .ممکن است کسانی بگویند

آیا مردم ایران صغیرند؟

مذهب را نباید جدی گرفت و ایرانیان درست
است که شیعه هستند اما شیعه آبکیاند و
بازار مشترک .حتی اگر شیعهی بازار مشترک
بودن ایرانیان را هم بپذیریم و جدیاش
نگیریم ،والیتفقیه را نمیتوان جدی نگرفت.
برای بیش از سی سال در ایران حکومتی بر سر
کار است که سنگ بنایش این باور است که مردم
ایران در تمشیت امور مادی و معنویشان دچار
صغارت هستند و نیازمند یک ولی .اکثریت ملت
قهرمان ایران دست کم دو بار به این قانون اساسی
رای دادهاند و جمع کثیری از آنان در هر فرصتی نیز
برای تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل ،راهی
راهپیمایی خیابانی و صندوقهای رای میشوند.
ِ
حکومت حاکم بر ایران دالیلی قانعکننده
اگر مذهب و
بر صغارت مردم نباشند ،قهرمانان سیاسی
گروههای مختلف ملت ایران البد باید نشانی از
درک مردم از شأن و نقش خودشان داشته باشند.
میلیونها ایرانی ،اعم از اصالحطلب و معتدل و
تندرو ،حامی و طرفدار آیتاهلل خمینی بوده و هستند.
مردی که نه تنها ولیفقیه بود که مبدع نظریه والیت
مطلقه فقیه نیز بود .همو که یک بار گفته اگر همه
مردم هم بگویند آری او میگوید نه .میلیونها ایرانی
حامی آیتاهلل خامنهای هستند ،او نیز ولیفقیه است
و هم در نظر و هم در عمل ،قائل به صغارت مردم.
اگر نبود ،طبیعتا در جایگاه ولی نمینشست یا الاقل
چنین نمینشست .میلیونها ایرانی حامی قاسم
سلیمانی هستند مردی که خود را سرباز ولیفقیه
میداند .میلیونها ایرانی پیرو جواد ظریف هستند
که وظیفه خود را اطاعت از منویات رهبری میداند.
در سمت مخالفان نیز وضع بهتر نیست.
متشکلترین مخالفان جمهوری اسالمی طرفداران
نظام سلطنتی و سازمان مجاهدین خلق هستند.
دستهی دوم مدل والیی خود را دارند :امامی در
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غیبت صغری و رییسجمهوری و خواصی
والیتمدار .جمع کثیری از حامیان نظام سلطنتی
از ولی در صحنه ،رضا پهلوی ،دل خوشی
ندارند چرا که به اندازه پدربزرگ تاجدارش
«جیگردار» نیست و «دموکراسی-پموکراسی»
را زیادی جدی میگیرد و «برش» و «جذبه»
الزم را ندارد .حتی مِلّیون ایران هم ولی خود را
دارند و نسبت به جسارت به ساحت مقدسش و
شبههافکنی معاندی ِن کژاندیش در باب کربالی
بیست و هشت مرداد سخت حساس و کمتحملند.

برای بیش از سی سال در
ایران حکومتی بر سر کار
است که سنگ بنایش این باور
است که مردم ایران در تمشیت
امور مادی و معنویشان دچار
صغارت هستند

در این محدودهی فرهنگی-جغرافیایی که ما
در آنیم ،جماعت ،عموما ذوبِ چیزی هستند و
همچون ماگماهای منتظ ِر فوران ،به صف شدهاند.
بیچاره آن جمعی (اقلیت؟) که میخواهند نان و
ماست خودشان را بخورند ولی در هر فوران
این تودههای مذابِ خشمگین جزغاله میشوند.
آیا ناظر منصفی میتواند بدون احساساتی شدن
درباب عنعنات ملی به صحنه سیاسی-اجتماعی
ایران بنگرد و به ذهنش خطور نکند که شاید کثیری
از مردم ایران (اکثریت؟) واقعا صغیر هستند؟

34

خبر اقتصادی

فهرست رفاه “لگاتوم” در سال
 ۲۰۱۵منتشر شد؛ ایران ۱۰۶ :در
جهان ۱۱ ،در منطقه

که نشان از کارنامهی بسیار ضعیف دولت ایران
در زمینهی حکمرانی و به ویژه حقوق بشر دارد.
ایران با رتبهی کلی  ،106در میان  15کشور
منطقهی خاورمیانه و شمال افریقا ()MENA
باالتر از مصر ( ،)110عراق ( ،)123یمن ( )135و
سوریه ( )136در جای یازدهم قرار گرفته است.
سه کشور سوریه ،عراق ،و یمن ،در حال حاضر
در جنگ داخلی به سر میبرند و مصر نیز در
چهار سال گذشته ،دو انقالب را تجربه کرده است.

در این منطقه ،امارات متحدهی عربی با رتبهی
 30مرفهترین کشور به شمار میآيد .کویت (،)36
موسسهی “لِگاتوم” ،اندیشکدهای مستقر در لندن اسراییل ( )38و عربستان سعودی ( )42سه کشور
که با پژوهش ساالنهاش در خصوص “رفاه دیگر منطقه هستند که رتبههای زیر  ۵۰دارند.
جهانی” مشهور است ،فهرست سال  2015خود از
مرفهترین کشورهای جهان را منتشر کرد که بر رتبهی ایران در سالهای قبل و از زمان انتشار
اساس آن ،کشور نروژ برای هفتمین سال در صدر فهرست ساالنه رفاه “لگاتوم” در سال  2009به
این فهرست قرار گرفته و ایران با یک پله صعود ترتیب  ،101 ،102 ،97 ،92 ،93و  107بوده است؛
نسبت به فهرست سال  ،2014در جایگاه  106در با در نظر گرفتن این نکته که در سه سال اول،
میان  142کشور مورد بررسی ایستاده است .تعداد کشورهای مورد بررسی این پژوهش 110
کشور بود و از سال  ،2012این عدد به 142
“لگاتوم” برای تدوین این رتبهبندی 89 ،متغیر کشور افزایش یافت.
را در هشت زیرمجموعهی اقتصاد ،کارآفرینی
و فرصتهای شغلی ،حکومت و حکمرانی ،در فهرست امسال “لگاتوم” ،بعد از نروژ،
آموزش ،بهداشت ،ایمنی و امنیت ،آزادی فردی ،کشورهای سوییس ،دانمارک ،نیوزلند ،سوئد،
و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد کانادا ،استرالیا ،هلند ،فنالند و ایرلند به ترتیب در
که این متغیرها هم شاخصهای سنتی همچون رتبههای دوم تا دهم قرار گرفتهاند و بعد از آنها
“سرانه تولید ناخالص داخلی” و “جمعیت دارای ایاالت متحده امریکا با یک پله سقوط نسبت به
کار تماموقت” را شامل میشود و هم معیارهای سال قبل ،در جای یازدهم ایستاده است.
جالبتری مانند تعداد سرویسدهندههای
اینترنت امن کشور را در بر میگیرد .افریقای مرکزی ،افغانستان ،هاییتی ،چاد ،بروندی،
و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز کشورهایی
رتبهای که ایران در هر کدام از این هشت هستند که پایینترین سطح رفاه را بر اساس
زیرمجموعه کسب کرده ،به ترتیب 105 ،در شاخصهای لگاتوم دارند.
اقتصاد 92 ،در کارآفرینی و فرصتهای شغلی،
 122در حکومت و حکمرانی 65 ،در آموزش ،همچنین در این فهرست ،آلمان ،چهاردهم ،بریتانیا،
 67در بهداشت 120 ،در ایمنی و امنیت 131 ،در پانزدهم ،ژاپن ،نوزدهم ،فرانسه ،بیستودوم،
آزادی فردی ،و  115در سرمایهی اجتماعی است چین ،پنجاهودوم ،و روسیه ،پنجاهوهشتم است.

تلنـگر
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ایرانایر و ماهانایر در فهرست
بدترین ایرالینهای جهان

“اسکایترکس” ( ،)Skytraxشرکت مشاوره مستقر در لندن
که در زمینهی صنعت هوانوردی ،خدمات پژوهشی ارائه
میدهد و فهرست رتبهبندی آن در خصوص فرودگاهها
و ایرالینها به عنوان اسکار این حوزه شناخته میشود،
تازهترین رتبهبندی خود از ایرالینهای جهان در سال ۲۰۱۵
را منتشر کرد که بر اساس آن دو شرکت ایرانی “ایرانایر”
و “ماهانایر” با قرار گرفتن در گروه ایرالینهای دوستاره،
در ردیف بدترین شرکتهای هواپیمایی جهان قرار دارند.
در این فهرست“ ،قطر ایرویز”“ ،سنگاپور ایرالین”“ ،کاتای
پسفیک ایرویز” (متعلق به هنگکنگ)“ ،ترکیش ایرالینز”،
“هواپیمایی امارات”“ ،اتحاد ایرویز” (متعلق به امارات متحده
عربی)“ ،آنا ایرویز” (ژاپن)“ ،گارودا اندونزی”“ ،اِوا ایرویز”
(تایوان) ،و “کانتاس ایرویز” (استرالیا) به ترتیب در رتبههای
اول تا دهم بهترین شرکتهای هواپیمایی جهان قرار گرفتهاند.
در پایین این فهرست نیز شرکت هواپیمایی دولتی کره شمالی“ ،ایر
کوریو” قرار دارد که تنها ایرالین تکستارهی این فهرست است.
در گروه دوستارهها نیز در کنار “ایران ایر” و “ماهانایر” ،نام
 ۱۹ایرالین دیگر نیز دیده میشود که از جملهی آنها میتوان از
“باهاماز ایر” (باهاماز)“ ،سودان ایرویز”“ ،سیرین ایر” (سوریه)،
“نپال ایرالینز”“ ،اسپریت ایرالینز” (امریکا)“ ،روسیه ایرالینز”،
“ترکمنستان ایرالینز”“ ،تاجیک ایر”“ ،اوکراین اینترنشنال ایرالینز”،
“یمن ایرویز”“ ،اونور ایر” (ترکیه) “چاینا یونایتد ایرالینز”،
“کوبانا ایرالینز” (کوبا) ،و “بلگاریا ایر” (بلغارستان) نام برد.

“قطر ایرویز”“ ،سنگاپور
ایرالین”“ ،کاتای پسفیک
ایرویز” (متعلق به هنگکنگ)،
“ترکیش ایرالینز”“ ،هواپیمایی
امارات”“ ،اتحاد ایرویز” (متعلق
به امارات متحده عربی)،
“آنا ایرویز” (ژاپن)“ ،گارودا
اندونزی”“ ،اِوا ایرویز” (تایوان)،
و “کانتاس ایرویز” (استرالیا)
به ترتیب در رتبههای اول
تا دهم بهترین شرکتهای
هواپیمایی جهان قرار گرفتهاند.
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لنینیسم و مسوولیت فلسفی مارکس
در قبال آن؛ به بهانهی  ۱۷اکتبر،
سالروز کودتای لنین

فرهاد سلیماننژاد

قبلالتحریر -قریب به یکصد سال از کودتای لنین
علیه انقالب فوریه و دولت کرنسکی میگذرد.
انتظار منطقی و عقالنی این است که وابستگان
مارکسیسم خاصه مارکسیستهای وطنی به
خاطر تبعات دهشتناک این رخداد لعین ،به
همهی ابعاد آن خصوص ًا مبانی نظریاش در
آراء مارکس به دیدهی انتقاد بنگرند .با این همه،
جذابیت کیش پرستش شخصیت ،مانع بزرگی
در برابر تحقق این مواجههی انتقادی است.
مطلوب طیف کثیری از مارکسیستهای عامی
این است که به جای نقد زوایای مخاطرهآمیز
آراء مارکس ،همچنان چونان مرجعی دینی به او
بیاویزند .این مقاله بر آن است تا یکی از مهمترین
آبشخورهای فلسفی برآمدن دیکتاتوری لنینیستی
را در آراء خود مارکس گزیدهوار بررسی کند.
«به یاد داشته باشید شما مردان گردانفراز
عمل كه هیچ نیستید مگر– بیآنكه خود بدانید-
ابزارهایی در دست مردان اندیشه كه در آرامش
محقر خویش با قطعیترین طرحهای عمل ،شما را
پیشاپیش درافكندهاند )1( ».سخن فوق قولی است
از هاینریش هاینه شاعر پرآوازهی آلمانی كه آیزایا
برلین آن را در اوایل مقالهی معروف «دو مفهوم
آزادی» نقل كرده است .این کالم هاینه را میتوان
عصارهی نگرش برلین نسبت به ضرورت و اهمیت
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كاوش در تاریخ اندیشهها دانست؛ ضرورتی كه
ناظر است بر بررسی تبعات و پیامدهای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آراء متفكران و
فیلسوفان .فیالواقع عقیدهی برلین دربارهی اهمیت
عقاید و اندیشههای فلسفی بر این استوار است كه
آنها را آبشخور اقدامات و تحوالتی میداند كه
در قرن نكبتبار بیستم ،وحشیانهترین فرازهای
تاریخ را رقم زد .بررسی زمینههای فكری سر
برآوردن قدرتهای سركوبگر كمونیستی و
فاشیستی در قرن بیستم ،آن پروژهی مطالعاتی
پرمخاطرهای است كه علت اشتهار برلین در تاریخ
عقاید نیز بشمار میرود .فرض عمدهی برلین این
است كه دولتهای تمامیتخواه (توتالیتر) قرن
بیستم (فاشیسم و كمونیسم) در زمینی بایر رشد
نكردند ،بلكه سنت دامنهداری از عقاید و اندیشهها
آنها را سیراب كرده است .برای اینكه نشان دهیم
اهمیت عقاید در سیر تحوالت و رخدادهای سیاسی
تا چه میزان است ،نمونهای ذكر میكنم كه البته
نمونهی بسیار بغرنج و دورانسازی است .فرض
بگیریم در فوریهی  ۱۹۱۷كه انقالب در روسیهی
تزاری پیروز شد ،مدیریت سیاسی بحرانهای
ناشی از انقالب به سیاقی پیش میرفت كه مد نظر
كرنسكی و یا حتی پلخانف بود و شخصی چون
لنین نیز دست از تحركات ویرانگر خود میكشید
و كودتای اكتبر را رقم نمیزد .با بكار بردن كمی
نیروی تخیل-كه برلین بسیار به اهمیت آن در
شناخت تحوالت تاریخی تأكید میكرد -میتوان
تصور كرد كه روسیه در مسیری به غیر از آن
مسیر رو به زوال و تالشی پیش میرفت كه
فرجامش سر بر آوردن استالین بود .اینگونه
نگریستن به تاریخ عقاید و بررسی تأثیرات آن
در وقایع تاریخی ،مؤید این نظر است كه در ازاء
وقایع و رخدادهای تاریخی مسوولیتی بر ُگردهی
اندیشمندان و متفكران متصور میشویم .البته
یقین ًا كسی نمیتواند بگوید كه فیالمثل ماركس در
سر برآوردن استالین مسوولیت سیاسی دارد ،یا
كسی مجاز نیست كه نیچه را مسوول سیاسی بر
آمدن نازیسم بداند .نه ماركس و نه نیچه هیچیک
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در ازاء كمونیسم و نازیسم مسوولیت سیاسی
ندارند؛ مسوولیت سیاسی خیر ،اما مسوولیت فلسفی
چرا؛ روش منطقی بررسی تاریخ عقاید به شیوهی
برلین مستلزم باور به چنین مسوولیتی است.
سهلترین كار –و البته عامیانهترین كار -این
است كه بگوییم هیچ پیوندی میان ماركس و
«سوسیالیسم واقع ًا موجود» وجود ندارد؛ حتی
میتوان تأكید كرد كه بلشویسم تحریف آشكار
عقاید ماركس است كه در این صورت مسوولیت
این تحریف بر دوش بنیانگذاران بینالملل سوم
یعنی لنین و تروتسكی انداخته خواهد شد .برخیها
هم ممكن است اظهار كنند آگاهی بنیانگذاران
بینالملل سوم از میراث فكری ماركس ناقص بود
و مث ً
ال اگر لنین با كتابی چون «گروندوریسه» یا
«دستنوشتههای  »۱۸۴۴آشنا میبود ،جریان
وقایع سیاسی طور دیگری میشد و فیالمثل
افتضاحی چون كرونشتات رخ نمیداد .معهذا
چنین مواجههای بیش و پیش از هر چیز تقالیی
است برای سلب مسوولیت فلسفی از فیلسوفی
است كه عقایدش در تحلیل ماتریالیستی تاریخ
و نقد اقتصاد سیاسی سرمایهداری ،منبع الهام
یكی از قصیترین دولتهای همهی اعصار بوده
است .میتوان و باید برای روشنگری تحریفها
و انحرافها از میراث فكری ماركس كوشید)2( ،
فراتر از آن برای شناخت بحرانهای جهان امروز
از آن میراث فلسفی سود جست؛ اما به همان
میزان باید آن خصلتها و ویژگیهای فلسفی را
واكاوید كه بر بنیاد آن ستونهای یكی از بناهای
سیاسی سركوبگر تاریخ برافراشته شد .نقد کارل
پوپر بر ماركس ناظر بر همین مسأله است .او طی
نقد خود بر ماركس بارها با برخی از فرازهای
ایدههایش موافقت كرده ،بااینهمه به همان میزان
نسبت به خطاهای مهلک تئوری ماركس نیز
هشدار داده است كه بعدها با استقرار دیكتاتوری
پرولتری شوروی كمونیستی تحققی خونین یافت.
برخی از شارحان ماركس مصرند
میان شق روسی ماركسیسم و شق
اروپایی آن تفكیك قائل شوند ،بهزعم این
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افراد ،ماركسیسم روسی بهواسطهی ناآشنایی
زعمای فكری و سیاسیاش با برخی از مهمترین
متون ماركس ،ماركسیسمی ارتدوكس و غیراصیل
است« .دستنوشتههای اقتصادی-سیاسی
 »۱۸۴۴و «گروندریسه» مهمترین عناوینی هستند
كه برای لنین ،تروتسكی ،بوخارین و استالین
ناشناخته بود )3( .میخواستم نام پلخانف را هم
در كنار این افراد بیاورم كه اكراهی عمیق مانع
شد .پلخانف متفكری شریف و اصیل و به قول
آیزایا برلین «برجستهترین دانشمند ماركسیست
زمان خویش» ( )4بود؛ لذا نشاندن نام وی در
كنار این رهبران شرور ماركسیسم روسی چندان
اخالقی نیست .الغرض این طیف از شارحان
متأخر ماركس معتقدند ماركسیسم روسی
و دولت بلشویكی برآمده از این ماركسیسم،
چندان با روح كلی اندیشهی ماركس همخوان
نیست .طبق باور ایشان باید شكافی عمیق
میان ماركسیسم روسی و ماركسیسم اروپایی
كه افرادی چون گرامشی ،لوكاچ ،لوكزامبورگ،
آلتوسر ،پوالنزاس و ُكرش نمایندگیاش میكنند،
متصور شد .براهینی چند برای عمیقتر نشان
دادن این شكاف مطرح میشود كه حائز باالترین
سطح اهمیت هستند؛ فیالمثل به مفهوم «بیگانگی»
( )Alienationاشاره میكنم .اعتقاد بر این
است كه بلشویسم و دولت دیكتاتوری برآمده
از آن ،خود مصداق تحمیل بیگانگی توسط یک
سرمایهداری دولتی است و نمیتواند نسبتی
اصیل با آراء ماركس داشته باشد .براهین بیشمار
دیگری در این خصوص مطرح میشود كه به نظر
من بیش و پیش از هر چیز تالشی است برای
تبری جستن ماركس از بلشویسم؛ چنین تبری
جستنی محصول قبض و بسط افراطی تئوریک
است كه ارزش بخشی از میراث فكری ماركس
را نسبت به بخش دیگری از آن بیشتر یا كمتر
تلقی میكند .كسانی كه قائلند میان ماركسیسم
روسی و ماركسیسم اروپایی مغاكی عمیق حائل
است ،عموم ًا به آثار متقدم ماركس كه بدان
اشاره كردم تمركز میكنند و بخش بسیار حائز
اهمیتی از میراث ماركس را كه اهمیت تئوریک و
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سیاسی بنیادین دارد ،نادیده میانگارند .كمینه
اینكه تالش میكنند آثار اصلی چون «سرمایه»
را از دریچهی آثار متقدم مورد تفسیر قرار دهند.
كار به جایی میرسد كه متون بسیار حائز اهمیتی
چون «مانیفست كمونیست» یا «نقد برنامهی
گوتا» چونان دستنوشتههایی تشكیالتی برای
عمل فروكاسته میشود .این دو سند بسیار مهم
را میتوان نمود و تعین عملیاتی نظریهی ماركس
بشمار آورد؛ یعنی این دو متن نسخههای ماركس
برای عمل سیاسیاند؛ به عبارتی اگر بنا بود افسار
پراكسیس و قدرت سیاسی در اختیار ماركس
قرار بگیرد ،تردیدی نیست كه به همان شیوهای
رفتار میكرد كه در این دو سند آمده است .اگر
وحدت میان تئوری و عمل را بهعنوان یكی از
اصول بدیهی ماركسیسم در نظر داشته باشیم-
كه البته از هگل اخذ شده -آنوقت نباید اهمیت
این اسناد عملی ماركس را به اعتبار برخی متون
ناشناختهتر اندک جلوه دهیم .در بررسی تفكر
ماركس «مانیفست كمونیست» به همان میزان
اهمیت دارد كه «سرمایه» یا «دستنوشتهها».
باید به چند پرسش بنیادین هم پاسخ گفت:
نخست ،آیا میتوانیم و محق هستیم كه سازهی
پرهیبت میراث فكری و قلمی ماركس را شقهشقه
كرده و شقی از این میراث را به دور بیندازیم؟
دوم ،اگر بنا به شقه كردن باشد كدام شق را
باید دور بیندازیم و كدامیک را حفظ كنیم؟ سوم،
چطور میتوانیم بخشی از این میراث سترگ
را نسبت به بخش دیگری از آن پراهمیتتر یا
كماهمیتتر جلوه دهیم؟ چهارم ،كدام بخش از
آثار ماركس با سنجهی تغییر و تحوالت فكری
خود ماركس دارای اهمیت بیشتری است؟ هر
متفكری در طول زمان و بنا به دالیل بیشماری
در آرا و عقاید خود تجدیدنظر میكند و شک
نیست كه این تجدیدنظر بر آرا و عقاید گذشته
اِعمال میشود نه آرا و عقاید حال و آیندهای كه
هنوز نیامده است؛ به همین خاطر آیا نمیتوان
چنین انگاشت كه آثار ماركس جوان نسبت
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به آثار ماركس پیر اهمیت كمتری دارد؟ و
نتیجه اینكه آیا نمیتوان گفت آثاری چون
«دستنوشتهها» دارای چنان اهمیتی نیستند كه
عموم ًا انگاشته میشود؟
الغرض بهزعم من نمیتوان مغاكی خودساخته
میان ماركس و بلشویسم متصور شد و با طرح
اینكه زعمای انترناسیونال سوم با بخشی از آثار
ماركس آشنا نبودند ،چنین نتیجه گرفت كه اگر این
آشنایی وجود داشت البد سرنوشت كمونیسم به
مسیری دیگر پیش میرفت و سر از كرونشتات
و كوالگ در نمیآورد .ما مخیریم كه هر بخشی
از میراث فكری هر متفكری را مورد تأكید بیشتر
قرار داده و متناسب با مسائل زمانهی خودمان
مورد تفسیر قرار دهیم؛ اما نمیتوانیم از این
رجحان چنان بهره بجوییم كه هدف از آن نادیده
انگاشتن ،كماهمیت جلوه دادن و بدتر از همه سلب
مسئولیت فلسفی در ازاء رخدادهای سیاسی و
تاریخی باشد .همچنان كه پیشتر نیز عرض كردم
ماركس در ازای بلشویسم مسئولیت فلسفی
دارد و یكی از مهمترین دغدغههای ما هم باید
جستوجوی اصول تئوریكی در ماركس باشد كه
با پشتوانهی آن لنین و استالین توانستند ایدهی
دولت قاهرهی دیكتاتوری پرولتری را استخراج و
به یک واقعیت هولناک تبدیل كنند .در این خصوص
مثالی میزنم :ماركس میپنداشت دولت یک
كمیتهی اجرایی برای اِعمال دیكتاتوری طبقاتی
است و برای همین ادعاهای دموكراسیهای
پارلمانی به عنوان دموكراسی صوری ریاكارانه
توصیف میكرد كه تنها به كار توجیه چپاولگری
سرمایهداران میآید نه تحقق آزادیهای حقیقی
فراگیری كه پرولتاریا را هم تحت پوشش قرار
دهد .با پشتوانهی این نگرش ابزارگرایانه به دولت،
ماركس میپنداشت اِعمال دیكتاتوری دولتی
همچنان كه توسط بورژوازی انجام میگیرد یک
حق مسلم برای پرولتاریا نیز است كه تازه دارای
رسالتی تاریخی و آخرالزمانی برای برچیدن
بساط نابرابریها و بیعدالتیهاست .لذا معتقد
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پرولتاریا پس از چیره شدن به بورژوازی ،باید
تا نابودی كامل آن اعمال دیكتاتوری كند .ماركس
این اعمال دیكتاتوری دولتی را آخرین مرحلهی
گذار به سوی سوسیالیسم واقعی قلمداد میكرد
كه فیالمثل در «نقد برنامهی گوتا» آمده است .با
چنین بینش خامدستانهای بود كه دولت قاهرهی
بلشویكی به مدد آراء خود لنین محقق شد .لذا
از ایدهی دولت در تئوری ماركس و ضرورت
دیكتاتوری مقطعی پرولتاریا تا دیكتاتوری حزبی
لنین و استالین ،مسیر همواری كشیده شده است
كه به زور هیچ شعبدهی تفسیری-دیالكتیكی
قابل محو كردن نیست .به همین خاطر است كه
تأكید میكنم ماركس در ازاء بلشویسم مسئولیت
فلسفی دارد و واكاوی این مسئولیت منوط
است به رهایی از شر كیش پرستش شخصیت.
ما باید بپذیریم كه مجبوریم بخش قابل توجهی
از میراث فكری ماركس را به دور انداخته و
مهمتر از آن چند اصل متافیزیكی تفكر او را به
شیوهی پوپر از بیخ و بن بخشكانیم كه یقین ًا آفات
هگلیانیسم یعنی اصالت تاریخ و منطق دیالكتیكی
مهمترین این اصول متافیزیكی است .همین
مسئولیت فلسفی است كه باعث میشود نقد پوپر
بر ماركس را مصداق هوشمندی و ذكاوتش در
درک ریشههای شر در تفكر و منطق دیالكتیكی
و اصالت تاریخی ماركس بینگاریم .ارائهی
خوانشی دموكراتیک از ماركس كه نقیض خوانش
دیكتاتورمنشانهی بینالملل سوم باشد ،منوط است
به فهم انتقادات پوپر و عمل به آن .آیزایا برلین كه
كمتر از پوپر به ماركس اظهار لطف كرده ،معتقد
بود «بذرهای ماركسیسم در حاصلخیزترین
خاک قابل تصور كاشته شد» ( )5طبق نظر برلین:
«نوشتههای اقتصادی ماركس به خصوص
سرمایه در روسیه بیش از كشورهای دیگر با
استقبال مواجه شده بود .تشكیالت سانسور
در كمال تعجب به این كتاب اجازهی انتشار
داده بود ،با این توجیه كه البته كتاب گرایش
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سوسیالیستی مشخصی دارد … اما به سبک
عامهفهم نوشته نشده است … و بعید است كه
در میان مردم عادی خوانندگان چندانی پیدا
كند .نقدها و بررسیها در مطبوعات روسیه
مطبوعتر و صائبتر از جاهای دیگر بودند و
این نكته سبب شگفتی و خرسندی ماركس شد،
تا حدودی نگرش تحقیرآمیز او به دهاتیهای
روس را عوض كرد و ماركس حتی از نسل جدید
انقالبیون ریاضتپیشه و بیباكی تمجید كرد كه
نوشتههای او نقش بزرگی در تعلیم و تربیت آنها
بازی كرده بود … ماركس با حیرت میدید كه
این كشور كه سی سال علیه آن قلم زده و سخن
گفته است ،دارد بیباكترین و هوشمندترین
شاگردان را به او تحویل میدهد)6( ».
اقبال زایدالوصف روسها به ماركس چنان او
را مقهور و مجذوب كرد كه باعث شد وی از
باور جزمیاش به حتمیت گذار از مراحل تكامل
طبیعی تاریخ و دورهبندیهای خشک و متصلبش
دست بكشد .برلین در این خصوص مینویسد:
«ادعا میشد كه نوعی گذار مستقیم از این نوع
كمونهای ابتدایی به كمونیسم تكاملیافته
امكانپذیر است بیآنكه عبور از مرحلهی بینابینی
صنعتمداری و شهرنشینی آنطور كه در غرب
روی داده لزومی داشته باشد .ماركس قب ً
ال
این فرضیه را تحقیر كرده بود و آن را منبعث
از آرمانیكردن اسالوپرستانه و احساساتی
دهقانان دانسته بود كه با نقاب رادیكالیسم
خودنمایی میكرد– این اعتقاد كودكانه كه انگار
میتوان با جهشی متهورانه به دیالكتیک حقه
زد ،از مراحل طبیعی تكامل اجتناب كرد و یا با
دستور و فرمان این مراحل را از سر دنیا وا
كرد– اما حاال دیگر ماركس تحت تأثیر ذكاوت
و جدیت و مهمتر از همه تحت تأثیر سوسیالیسم
قرص و محكم و پیگیرانهی نسل جدید انقالبیون
روس قرار گرفته بود و آماده بود قضیه را
دوباره بررسی كند … ماركس بعد از زیر و رو
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كردن درستوحسابی انبوه مطالب آماری و
تاریخی به میزان قابل توجهی از آموزهی خود
كوتاه آمد .ماركس پذیرفت كه اگر انقالب در
روسیه نشانهی قیام عمومی كل پرولتاریای
اروپا باشد ،در این صورت متصور و حتی
محتمل است كه كمونیسم را در روسیه بتوان
مبتنی كرد بر مالكیت اشتراكی نیمهفئودال روستا
بر زمین به شكلی كه آن زمان وجود داشت؛
اما اگر سرمایهداری در میان همسایگان نزدیک
روسیه ادامه یابد ،این امر روی نخواهد داد)7( ».
عدول ماركس از قوانین سفتوسخت موجبیت
علِّی آنچنانكه برلین بدان اشاره كرده ،به این
خاطر كه مصداق عدول ماركس از تاریخمحوری
جزماندیشانه است ،دارای اهمیتی صرف ًا تئوریک
نیست ،این عدول فارغ از اهمیت تئوریك ،به نظر من
ریشهی برخی مصائب است كه بعدها ملت روسیه
و دیگر ملتهای مبتال به مرض لنینیسم از جانب
لنین و استالین متحمل شدندُ .حسن نظر ماركس
به روسیهای كه همیشه از آن نفرت داشت و حتی
به نگرشهای پانژرمنیستی ماركس علیه روسیه
هم دامن زد ،این مسئلهی عمیق ًا ماركسیستی را
نادیده میانگارد كه تحقق سوسیالیسم محصول
رشد و فراگیر شدن فزایندهی آگاهی طبقاتی
است كه ماركس بحق بدان اهمیت قائل بود.
ماركس هرگز به این نیندیشید كه با پشتوانهی
كدام آگاهی طبقاتی بناست دهقانان و روستاییان
مفلوک روسیه ،همزمان با چیره شدن به نظام
فئودالی و تزاری ،به گونهای سوسیالیسم پیش از
موعد تحقق بخشند .جای خالی چنین بررسیهایی
بود كه بعدها به مجادالتی خونین دامن زد،
مشعر بر اینكه این آگاهی طبقاتی چگونه باید به
وجود آید و نقش حزب در این خصوص چیست.
در جامعهی روستایی مفلوک و عقبماندهی
روسیه ،لنین تقریب ًا آشكارا بر این نظر
بود كه رسالت آگاهیبخشی به پرولتاریا
بر عهدهی نخبگان حزبی است؛ در این
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خصوص حتی دولت دیكتاتوری صرف ًا اهرم
حزب برای تحقق این هدف است .در حقیقت
این خود لنین بود كه با استداللهای ویرانگری
ازایندست به حزب مرجعیتی مطلقه بخشید و
باعث شد كه حد فارق میان حزب و دولت برداشته
شود و عم ً
ال دولت در حزب ادغام شود .ادغام
شدن دولت در حزب كه طبق گفتهی هانا آرنت
یک از ویژگی بنیادین توتالیتریسم است و در
تجربهای مشابه در نازیسم و فاشیسم هم رخ داد،
محصول مغالطات و خطاهای لنین بود ،همچینن
از رمق انداختن شوراهای كارگری كه مصداق
دموكراسی سوسیالیستی بود باز بر عهدهی لنین
است؛ ازاینمنظر كام ً
ال حق با لشک كوالكفسكی
است كه لنین را «مسلكپرداز توتالیتریسم» قلمداد
میكرد .لنین نهتنها مسلكپرداز توتالیتریسم،
بلكه یكی از بزرگترین خائنان به آرمان طبقهی
كارگر است .لنین بود كه به منظور چیره شدن
بر مجادالت سیاسی سالهای نخست زعامتش
كه در حقیقت به معنای سركوب مخالفان بود،
آگاهانه ابزار تئوریک تبدیل شدن حزب بلشویک
را به یک دیكتاتوری سركوبگر مهیا كرد.
بحرانهایی چون بحران كرونشتات باعث شد
كه لنین برای برقرار كردن آرامشی صوری،
دامنهی اقتدار و سیطرهی حزبی را چنان گسترده
سازد كه معنای سیاسیاش فیالواقع هیچ نبود
جز برچیدن بساط دموكراسی شورایی .اگر در
نظر آوریم كه دموكراسی شورایی بنا بود ضامن
سیادت پرولتاریا بر سرنوشت خود باشد ،آنگاه
میتوان شدت و عمق خیانت لنین به آرمان
طبقهی كارگر را محاسبه كرد .در حقیقت استالین
فرزند حاللزادهی خود لنین بود و ستونهای
بنای مخوف رژیم استالینی بر بنیاد تئوریهای
ویرانگر لنین نهاده شد؛ لكن تئوریهای خود
لنین نیز آبستن از خألهای تئوریكی بود كه
میراث ماركس بشمار میرود .برای اینكه
ثابت شود بلشویسم چگونه میراثخوار
ماركس است ،باید كه این خطوط ارتباطی میان
خألهای تئوریک ماركس و تجربهی تاریخی
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بلشویسم را واشكافی كنیم .من این خألهای
تئوریک در نظام فكری ماركس را ذیل دو عنوان
كلی دستهبندی كردهام كه به ترتیب اهمیت عبارت
است از ۱- :نظریهی ماركس در خصوص دولت؛
 ۲نظریهی ماركس در خصوص آگاهی طبقاتی.هرچند گزیدهوار تالش كردم تا این دو خأل
تئوریک را واكاوی كنم ،لكن مشروح این تحلیل
را كه چگونه خألهای تئوریک ماركس در این دو
مورد بعدها اسباب بحرانهای سیاسی عظیمی
در دوران پس از كودتای اكتبر را مهیا كرد ،به
مجالی دیگر وامینهم .در این خصوص كه چگونه
حزب توسط خود لنین به یک لویاتان مخوف
بدل شد ،لشک كوالكفسكی شرح گزیده و بسیار
روشنگری دارد كه نظر به اهمیت تحلیلی شگرف
آن ،علیرغم طوالنی بودنش ،آن را با مقدار
قلیلی جرح و تعدیل نعل به نعل بازگو میکنم:
ي مهم كمتر از تروتسكي
«لنين كه در مسائل عمل ِ
ِ
دستكم در دو مورد از اصول
آيينپرست بود،
خود عدول كرد .او ً
ال متوجه شد كه اتحاديهها
نهتنها بايد در امر اجراي توليد برنامهريزيشده،
بلكه در دفاع از كارگران در برابر دولت فعاليت
كنند .البته او پيشتر به پيروي از منطق محكم
ماركسيستي ،مانند تروتسكي گفته بود چنين
نقشي در حكم آن است كه طبقهي كارگر بايد در
برابر خودش از خودش دفاع كند كه حكمي ياوه
ِ
«انحراف
است .ثاني ًا او اذعان كرد كه دولت به
ديوانساالرانه» دچار شده .البته معلوم نبود كه
ي او سازگاري
اين قضيه چگونه با طرح ذهن ِ
داشت :ظاهر امر اين بود كه از ديدگاه منافع
طبقاتي ديوانساالريِ سرمايهداري ابزار ستم
و ديوانساالريِ سوسياليستي وسيلهي رهايي
است .اين واقعيت كه در اين دو مورد او جزميات را
فداي واقعيت كرد ،نشاني از قوت عقل سليم اوست.
اما متأسفانه او دير متوجه واقعيت شد .به عالوه
براي هر باري كه از استقالل اتحاديههاي كارگري
سخن ميگفت ،ده بار دربارهي خطر سنديكاليسم
هشدار ميداد و براي ديوانساالري درماني
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جز يک ديوانساالريِ تازه نداشت .در اندک
مدتي اين توهم نقش بر آب شد كه در جامعهاي
خفقانزده ،حزب را ميتوان مانند جزيرهي آزاديِ
كالم و انتقاد حفظ كرد .همانطور كه ديديم لنين
دستهبندي و اختالفنظر در درون حزب را هرگز
نشاني از سالمت نميدانست .در همان 1910
زماني كه با اتزويستها و شعار «آزادي كامل
براي انديشههاي انقالبي و فلسفي» روب هررو بود
چنين نوشت« :اين شعار يكسره فرصتطالبانه
است .در همهي كشورها ،تنها فرصتطلباناند كه
اينگونه شعارها را در حزب سوسياليست پيش
ميكشند و در عمل معنايي جز اين نداشته كه
بايد «آزاد» بود تا طبقهي كارگر را با ايدئولوژي
بورژوايي فاسد كرد .ما آزادي انديشه (بخوانيد:
آزادي مطبوعات ،كالم و عقيده) را در كنار
آزادي تحزب از دولت ميخواهيم (نه از حزب)»
… البته در اينجا اشاره به دولت بورژوايي بود.
وقتي قدرت دولت و حزب يكي شد ،قائدت ًا قواعد
مربوط به آزاديِ انتقادي بايد در هر دو مورد
يكي باشد .تحكيم نهادهاي قدرت اندكي بيشتر
طول كشيد ،اما به همان اندازه اجتنابناپذير بود.
مسأله سرانجام در مارس  ،1921در كنگرهي
دهم حزب بطور اصولي حل شد و اين زماني
بود كه لنين به دستهبندي در حزب و «تجمل
مطالعهي سايهروشنهاي عقايد» حمله كرد و
گفت« :بايد قاطعانه بگوييم كه دربارهي انحرافها،
جايي براي بحث نميبينيم و بايد اين كارها را
متوقف كرد … ».تا چند سال پس از مرگ لنين
هنوز نميشد بطور كامل از تشكيل گروهها و
«پالتفرمها»ي گوناگون علني در حزب ،يا به
زبان دقيقتر در دستگاه حزب جلوگيري كرد .اما
طولي نكشيد كه دست مجازاتكنندهي دولت به
مواجهه با «انحرافهاي» واقعي و تخيلي پرداخت
و آرمان وحدت را از طريق شيوههاي پليسي
جامعهي تحقق پوشاند .اگر بتوان گفت كه آيين
لنين و سبک انديشهاي كه مالزم آن بود ،نظام
توتاليتريستي را پايهريزي كرد ،اين امر بهخاطر
اصولي نبود كه او براي توجيه ترور و تحديد
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آزاديهاي مدني به كار ميگرفت .هرگاه جنگ
داخلي آغاز شود ،ميتوان انتظار داشت كه هر
ي خشن توسل
دو طرف به روشهاي تروريست ِ
جويند .از ميان بردن آزاديهاي مدني براي
تقويت و حفظ رژيم حاكم ،مترادف توتاليتريسم
نيست ،مگر زماني كه با اين اصل همراه شود كه
هرگونه فعاليت اقتصادي ،فرهنگي و غيره بايد
بطور كامال تابع هدفهاي دولت باشد وبه عالوه
نهتنها هرگونه اقدام عليه دولت بايد بهشدت
منع و مجازات گردد ،بلكه هيچ عمل سياسي را
نبايد «بيطرفانه» تلقي كرد و شهروندان نبايد
حق انجام هيچ كاري را كه جزئي از هدف دولت
نيست داشته باشند .به عبارت ديگر شهروند بايد
ملک دولت تلقي و به همين عنوان با او رفتار
شود .نظام شوروي كه اين اصول را از روسيهي
تزاري بر گرفت و آنها را به كمال تازهاي رساند،
در اين مفهوم ساخته و پرداختهي لنين است.
لنين هرگز به امكان بيطرف بودن در هيچيک از
عرصههاي زندگي منجمله فلسفه باور نداشت.
هر آنكه به حزبي تعلق نبود يا خود را بيطرف
ميخواند ،دشمن پنهان بود .در اول دسامبر
 1917لنين در حمله به اتحاديههاي كارگران
راهآهن ،خطاب به كنگرهي شوراهاي نمايندگان
دهقانان چنين گفت« :در دوران مبارزهي انقالبي،
در زماني كه هر لحظه مهم است و مخالفت و
بيطرفي راه را براي نفوذ دشمن باز ميكند و او
بيشک از اين طريق حرف خود را خواهد زد و
مسلم ًا شنيده هم خواهد شد ،در زماني كه براي
كمک به مرم در اين امر مبارزهي مقدسشان
كسي نميشتابد ،من چنين موضعي را بيطرف
تلقي نميكنم؛ اين بيطرفي نيست؛ انقالبيون چنين
كاري را تحريک به شورش ميخوانند … ».نه در
سياست و نه در هيچ عرصهي ديگر «بيطرفي»
در كار نيست .لنين در هر زمان با هر مسألهاي
كه روبهرو ميشد ،تنها در بند اين بود كه آيا
مسأله به نفع يا ضرر انقالب و بعدها دولت
شوروي است يا نه .چهار مقالهاي كه در سالهاي
 1910و  1911اندكي پس از مرگ تولستوي
دربارهي او نوشت ،نمونهي اين واقعيتاند
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درونمايهي اصلي مقالههاي او وجود «دو جنبه»
در آثار تولستوي است :جنبهي نخست ارتجاعي
و آرماني است (كمال اخالقي ،احسان نسبت به
شر) و جنبهي دوم
همه ،عدم مقاومت در برابر ّ
«ترقيخواه» و نقاد است (توصيف ستم و فالكت
دهقانان ،رياكاري طبقات باال و كليسا و غيره).
ارتجاعيون بر جنبههاي ارتجاعي نظرات تولستوي
تأكيد ميكنند ،اما جنبههاي مترقي ممكن است
مواد و مصالح مناسبي براي برانگيختن تودهها
باشد ،گرچه مبارزهي سياسي از هماكنون افقي
فراختر از انتقادات تولستوي پيدا كرده است.
مقالههاي سال  1905لنين زير عنوان «تشكيالت
حزبي و ادبيات حزبي» براي چندين دهه ،توجيه
ايدئولوژي انقياد كالم در روسيه بود و هنوز
نيز براي همين كار مورد استناد قرار ميگيرد.
گاه چنين استدالل شده كه موضوع مقاله صرف ًا
ادبيات سياسي است ،ولي واقعيت اين نيست و بر
هرگونه اثر قلمي ناظر است .در آن اين عبارات
را سراغ ميتوان گرفت« :مرگ بر نويسندگان
غير حزبي! مرگ بر انسانهاي ادبي! ادبيات بايد
جزئي از هدف مشترک پرولتاريا باشد؛ بايد «پيچ
و مهرهاي» در ماشين عظيم سويالدموكراتيكي
ي طبقهي
باشد كه كل پيشقراوال ِن آگاهِ سياس ِ
كارگر بر حركتاش واداشتهاند … ».براي
خشنودي «طبقهي روشنفكران عصبي»اي كه
ممكن است از اين برخورد ديوانساالرانه به
خشم آيند ،لنين ميافزايد كه در ادبيات نميتوان
همهچيز را به طرز مكانيكي همسطح كرد.
بايد براي ابتكار فردي ،قوهي تخيل و غيره جايي
گذاشت .با اينهمه ادبيات بايد جزئي از كار حزب و
ادارهي آن باشد .اين مقاله البته در دوران مبارزه
براي «دموكراسي بورژوايي» نوشته شده و بر
اين فرض مبتني بود كه روسيه سرانجام روزي
از آزادي بيان برخوردار خواهد شد ،اما در آن
دروان اعضاء اديب حزب بايد در آثار خود روح
حزبي را وانگذارند .در اين مورد نيز مانند ديگر
موارد ،وقتي حزب دستگاه ارعاب دولتي را در
دست گرفت ،وظيفهي پيشگفته شكلي همگاني
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پيدا خواهد كرد .سخنراني لنين در كنگرهي
كمسومول در دوم اكتبر  1920كه فراوان مورد
استناد قرار گرفته با مسائل اخالقي نيز به روشي
مشابه برخورد ميكند« .ما ميگوييم كه اخالق
ما دربست تابع منافع مبارزهي طبقاتي پرولتاريا
است … اخالق آن چيزي است كه به نابودي
نظم پيشين استعماري و متحد كردن تمامي مردم
زحمتكش گرداگرد پرولتاريايي كه دستاندركار
جامعهي جديد كمونيستي است خدمت كنند
… براي يك كمونيست همهي اخالق در اين
انضباط متحد و مبارزهي تودهاي آگاهانه عليه
استثمارگران خالصه ميشود .ما به اخالق ابدي
ي همهي حكايات
و ازلي معتقد نيستيم و نادرست ِ
مربوط به اخالق را بر مال ميكنيم … ».از اين
گفته تفسيري جز اين نميتوان داشت كه هرچه به
هدف حزب خدمت ميكند نيك ،و هر آنچه به آن
ضرر ميرساند بد است و هيچ چيز ديگر از لحاظ
اخالقي نيك يا بد نيست .پس از تسخير قدرت،
حفظ و تقويت شوروي تنها شاخص اخالقي و تنها
سنجهي همهي ارزشهاي فرهنگي خواهد بود .در
برابر عملي كه شايد به تثبيت قدرت كمك كند ،هيچ
معياري تاب عرض اندام نخواهد داشت و هيچ
ارزش ديگري را نميتوان بر پايه و اساس ديگري
باز شناخت .بدينسان همهي مسائل فرهنگي به
مسائلي فني بدل ميشوند و بايد بر اساس همان
سنجهي واحدِ تغييرناپذير دربارهشان داوري
كرد« .مصلحت جامعه» يكسره از مصلحت افراد
عضو آن جدا ميشود .براي مثال اگر بتوان نشان
داد كه تجاوز و الحاق سرزمينهاي ديگر به حفظ
قدرت شوروي كمك ميكند ،آنگاه محكوم كردن
اين دو ،احساسپرستي بورژوايي است( .در اين
خصوص بايد اذعان كنم كه لنين در نامهاي به
ميرزاكوچكخان جنگلي صراحت ًا از سياستهاي
امپرياليستي حكومت تزاري عذرخواهي كرد و
اعالم كرد حقوق ملي اقوام ديگر را به رسميت
ميشناسد و لذا در اين خصوص نميتوان
نظر كوالكفسكي را پذيرفت ).اگر شكنجه در
خدمت قدرتي است كه بنابر تعريف هدفي جز
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«رهايي تودههاي زحمتكش» ندارد ،الجرم
محكوم كردن آن غيرمنطقي و رياكارانه است.
اخالق فايدهباورانه و داوريهاي فايدهباورانه
دربارهي پديدههاي اجتماعي و فرهنگي،
شالودههاي اصيل سوسياليسم را به ضد خود
بدل ميكنند .همهي پديدههايي كه بروز آن در
جامعهي بورژوايي خشم اخالقي انسان را بر
ميانگيزد ،در جامعهي جديد انگار به ُيمن تماس
دست ميداس ،اگر در خدمت قدرت جديد باشند
طال ميگردند .شكنجه نشاني از خشم و خروش
اصيل مردم عليه استثمارگران است .هيچيك از
ي بدترين سالهاي استالين نيست
اقدامات افراط ِ
كه نتوان با اصول لنينيستي توجيهاش كرد ،به
شرط آنكه البته بتوان نشان داد كه آن اقدامات
موجب تقويت دولت شوروي شد .تفاوات اساسي
دوران لنين با دوران استالين در اين نيست كه
در دوران لنين آزادي در جامعه و حزب وجود
داشت و در دوران استالين سركوب شد؛ بلكه
وجه اساسي تفاوت در اين است كه در دوران
استالين كل جهات معنوي مردم اتحاد شوروي،
زير موجي همهگير از دورغ و ريا خفه شد .اما اين
وضع صرف ًا نتيجهي شخصيت استالين نبود و تا
حدي آن را ميتوان مجازاً تكامل «طبيعي» اوضاع
دانست .وقتي لنين از ترور ،از ديوانساالري يا از
ي دهقانان سخن ميگفت ،از
شورش ضد بلشويك ِ
اين پديدهها به همين عنوان ياد ميكرد .اما زماني
كه ديكتاتوري استالينيستي قوام گرفت ،حزب (كه
مورد حملهي دشمنان بود) ديگر هرگز خطايي
نميكرد ،دولت شوروي بينقص بود و عشق
مردم براي دولت حد و مرزي نميشناخت .اين
تغيير طبيعي بود؛ به اين معني كه در حكومتي كه
هرگونه نهاد مهاركنندهي دولت از ميان برده شده
است ،تنها توجيه اين دولت اين است كه بگوييم
به عنوان اصلي از پيش تعيين شده ،نمايندهي
منافع و خواستهاي طبقهي كارگر است .اين
وضع را ميتوان شكل ايدئولوژيك مشروعيت
دانست كه از شكل مبتني بر كاريزما كه به
پادشاهي موروثي تعلق دارد يا از حكومتي كه
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بهنحو صميمي برگزيدهي مردم است جداست .ارجاعات:

همهتواني دروغ مطلق نتيجهي خبث طينت استالين
نبود؛ بلكه تنها راهي بود كه از طريق آن ميشد
حكومتي مبتني بر اصول لنينيستي را توجيه
كرد .و بدينسان ميبينيم كه شعار هميشگي
دوران ديكتاتوري استالين داير بر اينكه «استالين
لنين روزگار ماست» ،عين حقيقت بود)8( ».
الغرض نگاهی مختصر به سیر تحوالت تاریخی
از قرن نوزدهم به بیستم ثابت میكند كه نظر
برلین در این خصوص كه بلشویسم میراثدار
اصلی ماركس است تا چه میزان ثاقب بوده است.

نه در اروپا بلكه در روسیه بود كه به نام
ماركس و بنا به آموزههای او انقالبی شكل
گرفت و دولتی دیكتاتوری تشكیل شد ،حتی
انقالب میلیتاریستی كوبا نیز پیوند استواری با
ماركس نداشت .سوسیالیسم اروپایی كه تقریب ًا
بخش اعظم مطالبات «مانیفست كمونیست» را
محقق كرد ،نه از ماركس بلكه از منابع فكری
دیگری كه آباء سوسیالدموكراسی اروپایی
است آبشخور گرفت كه میدانیم ماركس با
همهی این مراجع فكری خصومتی آشتیناپذیر
داشت .تنها جنبش اجتماعی اروپایی كه مورد
تأیید ماركس بود -كه البته ناكام هم ماند-
كمون پاریس بود كه آن را هم میتوان جنبشی
باكونینیستی به شمار آورد تا كمونیستی .حال
كه بار مسوولیت فلسفی برآمدن بلشویسم را به
ُگردهی ماركس انداختم ،مایلم قولی از پوپر را
نقل كنم كه از بیخ و بن مخالف چنین اقدامی است.
این قول هرچند ممكن است به اعتبار اینكه از آن
پوپر است اقدام من را سخت به چالش بكشد:
«به عقیدهی من محال است انقالب روسیه را با
انقالب اجتماعی كه ماركس پیشگویی میكرد یكی
دانست ،چون ب ه راستی هیچ شباهتی به آن ندارد)9( ».

تلنـگر

 1آيزايا برلين :قدرت انديشه ،ترجمه عزتاهللفوالدوند ،تهران ،نشر ماهي ،۱۳۹۲ ،ص ۹
بايد اشاره كنم كه پوپر نیز ضمن نقل همين
قول از هاينه ،آن را «برداشت ايدئاليستی
از تاريخ» دانسته و در تضاد با ماترياليسم
ماركس با توصيف آن چونان «كفرگويی»
نكوهيده است .رجوع شود به :جامعهی باز و
دشمنان آن ،ترجمهی عزتاهلل فوالدوند ،ص ۸۹۷
 2شايد برای ماركسيستهای عامی وغيرعامی جالب باشد كه بدانند خود پوپر
برخی از اين تحريفها را برمال كرده است كه
در پايان اين مقاله اشارهای بدان خواهد شد.
 3حتی زمانی كه متن «گروندريسه» كشفشد ،يك بخشنامهی حزبی مانع از آن شد كه
كتاب در روسيه و ديگر دولتهای وابسته به
بينالملل سوم در سطحی وسيع منتشر شود.
 4قدرت انديشه ،ص ۱۹۶ 5همان ،ص ۱۲۶ 6آيزايا برلين« :ماركس» ،ترجمهی رضا رضايی،تهران ،نشر ماهی ،۱۳۸۹ ،صص ۳۲۳-۳۲۵ ۳۲۲-
 7همان ،صص ۳۲۶-۳۲۷همين نظر بود كه بعدها نعلبهنعل توسط لنين
تكرار شد و باعث شد كه در كوران منتهی به
جنگ جهانی اول ،چشم اميد لنين به شعلهور
شدن شرارههای انقالب در آلمان دوخته
شود .لنين به تأسی از ماركس معتقد بودند
كه بدون پيروزی انقالب در آلمان ،انقالب
روسيه محكوم به شكست است .كوتاه سخن
اينكه سوسياليسم روسی چيزي نبود كه بنياد
مستحكمی در انديشههای ماركس نداشته باشد.
 8لشك كوالكفسكی« :جريانهای اصلیماركسيسم» (جلد دوم) ،ترجمهی عباس ميالنی،
تهران ،نشر آگه ،چاپ دوم ،۱۳۸۵ ،صص ۵۶۷-۵۷۱
 9-جامعهی باز و دشمنان آن ،ص ۸۹۶
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پایان ماه عسل اصالحطلبان و
اصولگرایان

اصالحطلبان و بدنهی اصولگرایان به توافقی
شیرین دست یافتند ،توافقی که عمدهی تاکید آن
بر دو عنصر مدیریت اقتصادی و دیپلماسی در
جهت بهبود شرایط اقتصادی متمرکز بود.
دو گسست :گسست تبلیغاتی و گسست واقعی

مانی فرزام

از انتخابات جنجالی سال  1384تا انتخابات
ریاست جمهوری سال  ،۱۳۹۲سالهای سیاه
جناح نیمهانقالبی جمهوری اسالمی موسوم به
اصالحطلبان بود .اوج این دوران سیال رویدادهای
بعد از انتخابات ریاست جمهوری  88و خانهنشینی
اجباری دو تن از مهمترین رهبران آن بود اما با
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۳۹۲زمان آشتی
بخشی از این جناح با جناح انقالبی نظام حاکم ایران
موسوم به محافظهکاران یا اصولگرایان فرا رسید.
حدود دو سال و چهار ماه پیش به دلیل
چرخشهای تاکتیکی از سوی محافظهکاران و
نیز فشار افکار عمومی فضایی شکل گرفت که
بخشی از اصالحطلبان توانستند جایگاه ریاست
جمهوری را با مهرهای نزدیک به علیاکبر
هاشمی رفسنجانی اشغال کنند .نارضایتی
افکار عمومی نسبت به مدیریت داخلی محمود
احمدینژاد و نیز شرایط تشدیدشدهی ناشی از
تحریمها دو عامل مهمی بودند که اصالحطلبان
توانستند از آن بهترین بهرهبرداری سیاسی
را بکنند و بتوانند حتی بخشی از طیف
رادیکال سرخورده از جنبش سرکوبشدهی
سال  ۸۸تا  ۹۰را بهسوی خود جلب کنند.
میزان نارضایتی از سوءمدیریت احمدینژاد در
میان اصولگرایان سنتی و حتی سپاه نیز آن
اندازه بود که کمک گرفتن از تیم اقتصادی و
دیپلماسی اصالحطلبان را در نزد اصولگرایان
موجه ساخت .اینگونه بود که بدنهی

تلنـگر

اوج دوستی تاکتیکی اصالحطلبان و اصولگرایان
سنتی ،توافق هستهای موسوم به «برجام» در ۲۳
تیرماه سال جاری بود که منجر به شکسته شدن
تحریمهای اقتصادی بینالمللی شد .اما همین
نقطهی اوج ،آغاز گسسته شدن اتحاد موقت این
دو گروه مخالف درون ساختار قدرت ایران نیز
بود .بسیاری از هواداران اصالحطلبان و نیز
بخش عمدهای از نیروهای وفادار به هستهی
اصلی قدرت در ساختار جمهوری اسالمی ایران
ظهور این گسست را به گونهای دیگر و حتی با
زمانبندی متفاوتی تفسیر میکنند .اصالحطلبان
این گسست را به دالیلی که معموال در میان
احزاب رایج است گسستی بر سر «مصلحت
مردم» تفسیر میکنند .اشارهی آنها به مخالفت
طیفهای رادیکال اصولگرا با نفس توافق هستهای
است .این گروه که در ادبیات طیف اصالحطلب به
«دلواپسان» مشهورند ،مخالف مصالح و منافع
مردم و کشور معرفی میشوند .از سوی دیگر،
طیف رادیکال نیز بنا بر تفسیر رسمی جمهوری
اسالمی از مناسبات بینالمللی ،برجام را توافقی
مخالف «عزت» و «منافع ملت» و در جهت منافع
غرب تفسیر میکند .اما پرسش اینجاست که آیا
این گسست یک شکاف تبلیغاتی و تمهیدی روی
کاغذ است یا یک شکاف «واقعی»؟
برخی اظهارات رهبر جمهوری اسالمی و
نیز اردوکشیها و تبلیغات بخش مهمی از
اصولگرایان این گمان را تقویت میکند که
اصولگرایان بهطور مطلق مخالف برجام
بودند اما فشار افکار عمومی باعث شد که
اصالحطلبان پیروز میدان شوند و توافق به
سرانجام برسد .نمونهی اخیری که این فرضیه
را پشتیبانی میکند اظهارات یک عضو مجلس
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شورای اسالمی در حین بررسی توافق هستهای «نفوذ» به مثابه حربهی ضدانقالب
در مجلس بود .در  ۱۹مهرماه خبری منتشر شد
که علیاکبر صالحی و محمدجواد ظریف ،دو نفر دقیقا یک روز پس از این نامهی رهبر جمهوری
از اعضای تیم دولت روحانی ،در مجلس به مرگ اسالمی ،حسن روحانی در سخنرانی  ۳۰مهرماه
تهدید شدند .هرچند این تهدید یک لفاظی ناشی خود در زنجان گفت« :در شب تاسوعایی که شما
از مخالفت برخی نمایندگان با هواداران توافق مردم زنجان بزرگترین مراسم گرامیداشت را
برجام تلقی شد ،اما نشانگر مخالفت طیفی از برای آن برگزار میکنید به طوری که مایه افتخار
اصولگرایان با شعارهای اصالحطلبان بود .و غرور همه ایرانیان است ،امامحسین خیمهای
برپا کرد و عمر سعد را به مذاکره دعوت نمود؛
اما از سوی دیگر ،به نظر میرسد شکاف واقعی امامی که آگاه است که فردا او و یارانش توسط
و بنیادین اصالحطلبان و اصولگرایان را باید در همین عمربن سعد و یاران نادانش به شهادت
جای دیگری جز خود توافق هستهای وین جست .خواهند رسید ،اما خواست که با دنیا اتمام حجت
تاکتیک رسمی «نرمش قهرمانانه» از سوی کند و از همینرو در آن شب ،ساعتها با عمر سعد
آیتاهلل خامنهای از همان آغاز مذاکرات هستهای مذاکره کرد ،تا نتیجه رویارویی آنان به جنگ ختم
و سرانجام تصویب «بیست دقیقهای» برجام در نشود ».معنای دیگر این سخنان این بود که کربال
صحن علنی مجلس در حضور فرستادهی ویژهی میتوانست رخ ندهد ،اگر دشمنان مذاکره را بر
رهبر انقالب (علیاصغر حجازی) نمونههایی از جنگ ترجیح میدادند .این تشبیه تاریخی شیعی در
شواهدی هستند که نشان میدهد توافق یا عدم رویدادهای اخیر ایران به دعوت به کنار گذاشتن
توافق هستهای نقطهای نیست که رهبر جمهوری غربستیزی و «مقاومت انقالبی» در صحنهی
اسالمی و طیف رسمی اصولگرایان بر سر آن با بینالمللی تفسیر میشود .به همین دلیل ،بعد از
اصالحطلبان اختالفی داشته باشند .شکاف واقعی این اظهارات بود که توفانی از انتقاد به رویکرد
درونی جمهوری اسالمی میان دو جناح عمدهاش در دولت روحانی از سوی اصولگرایان و از جمله
تفاوت در «تفسیر نمادین» توافق وین نهفته است .آیتاهلل خامنهای بلند شد .فرماندهی سپاه از «فتنهی
پسابرجام» سخن گفت و موجی از دستگیریهای
مادشناسی سخنان علی خامنهای پس از توافق افراد متهم به نزدیکی با غرب آغاز گردید.
برجام در نامهی  ۲۹مهرماه سال جاری به
حسن روحانی در مقام رییس شورای عالی مخالفت با اصالحطلبان از سوی جناح اصلی
امنیت ملی ایران ،آشکارکنندهی «معنای» حاکمیت در تاریخ جمهوری اسالمی پدیدهی جدیدی
برجام در گفتمان رسمی اصولگرایان است .نیست ،اما مخالفتهای صریح با معنای برجام نزد
او در بخشی از نامهی یادشده نوشت« :حفظ
هوشیاری نسبت به ن ّیات خصمانه دولت
آمریکا و ایستادگیهایی که بر اثر آن در طول
مسیر مذاکرات از سوی مسووالن جمهوری
اسالمی به کار رفته ،توانسته در موارد متعددی
از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند».
معنای این سخن چیزی جز تاکتیکی بودن
توافق وین از نظر “رهبر انقالب” نیست .اما
اصالحطلبان چگونه برجام را تفسیر میکنند؟

تلنـگر

اصالحطلبان این بار این فرضیه را تقویت میکند
که کار آیتاهلل خامنهای با اصالحطلبان تمام شده
است ،مگر آنکه آنان در اصول «ضدانقالبی» خود
تجدیدنظر کنند و به اصول ذاتی جمهوری اسالمی
وفادار باشند .ب ه نظر میرسد ،اصالحطلبان و
هواداران آنها بر سر انتخابی اینبار مشخصتر
ایستاده اند :پیمان دوباره با آرمانهای انقالب
اسالمی و در نتیجه بقا ،یا تاکید بر خط اصالحطلبی
و پذیرفتن خطرات آن .هرچه هست ،آنها اکنون
نمیتوانند به اندازهای که در ماجرای هستهای آزادی
عمل داشتند ،دست به انتخابی از سر اختیار بزنند.
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چرا دین در ایران اجباری
است؟

مانی فرزام

افیست تصور کنیم که یک ستارهی بزرگ سینمایی
یا موسیقی ایران اعالم کند که مسیحی یا زرتشتی
یا بهایی شده است؛ واکنش حکومت و رسانهها و
نیز مردم در شبکههای اجتماعی چه خواهد بود؟
این بار اما تصور کنیم که یک ستارهی دیگر
ایرانی اعالم کند که خداناباوری (آتئیسم) جذاب
است یا دادارباور (دئیست) شده است یعنی به یک
خدای شخصی باور دارد .فرض کنیم که او همانند
تصور فرضی پیشین ،باور جدیدش را فقط به یک
اعالن عمومی محدود کند و اقدامی دیگر نکند.
ب ه نظر میرسد واکنش عمومی نسبت به سخنان او
صرفا به یک چرخش شخصی فکری تعبیر شود.
دور از ذهن است که افراطگرایا ِن مذهب رایج یا
دینهای دیگر ،او را جز یک «گمراه» خطاب کنند.
علت تفاوت این دو واکنش چیست؟
نوکیشی ،انواع و عوامل
واژهی تکنیکی برای تغییر دین یا نوکیشی در
انگلیسی  proselytismاست که ریشه در واژهی
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یونانی ( proselytosکسی که ب ه تازگی به
جایی وارد میشود) دارد .تغییر دین را از چند
ُبعد میتوان بررسی کرد .مهمترین سویهی
تغییر مذهب ُبعد اجتماعی و به دنبال آن ُبعد
سیاسی است .البته آن را میتوان از چشمانداز
انسانشناسی ،مردمشناسی ،روانشناسی و
دینشناسی نیز بررسی کرد .اما حساسیت
عمدهی تغییر دین به جنبهی اجتماعی–سیاسی
آن باز میگردد ،همانطور که مهمترین و
منافشهبرانگیزترین سویهی دین در تمام
دورانها و بهویژه در سدههای اخیر ،سویهی
سیاسی و اجتماعی دین بوده است .هنوز در
برخی کشورها «به دین نو درآمدن» جرم بزرگی
محسوب میشود .این را نیز باید در نظر داشت
که کشورهایی نیز که نوکیشی را مجاز دانستهاند،
از جمله کشورهای غربی آزاد ،یا به تازگی آن
را تغییر دادهاند یا بدون آنکه منع قانونی وضع
کرده باشند یا دست به تفتیش عقاید بزنند ،در
سیاستگذاریهای اجتماعی به آن توجه میکنند.
ماهیت مسالهی تغییر دین در کشورهای مختلف
و در زمانهای متفاوت یکسان نیست .در
کشورهای باثبات و سکوالر غربی ،مسالهی
مذهبِ جدید بیشتر با پدیدهی «مهاجرت» پیوند
میخورد .در اغلب این کشورها دی ِن رایج جامعه
یا دستکم اث ِر آن در درازای تاریخ به ویژه در
دوران دولتهای مدر ِن سکوالر ،تغییر و به روز
شده است و نوعی ثبات مذهبی که ناشی از ثبات
اجتماعی است در جامعه وجود دارد .به همین
دلیل ،دی ِن نو در این جوامع جز در محدودهی
مراجع دینی و جامعهی مومنان ،بیشتر به
مسالهی «ثبات اجتماعی» پیوند خورده است،
هرچند تاکنون هیچ یک از این کشورها به مرز
تغییر کالن دینی نرسیدهاند تا رفتار آن را بررسید
اما دستکم در سطح متعارف ،با دین جدید و
گروش [گرویدن] به دین نو مقابله نمیشود.
به طور کلی ،در سطح رسمی ،هویت دینی در
اوراق هویت ثبت نمیشود و ساختار حقوقی و
سیاسی مدافع آزادی و پلورالیسم دینی است.
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لوییس ار .رمبو ،نویسندهی کتاب «معنای تغییر
دین» (انتشارات دانشگاه ییل )۱۹۹۵ ،تغییر
دین را به پنج گروه تقسیم کرده است :ارتداد
(آپوستازی) ،باز–ایمانآوری (intensific a
 ،)tionپیوستن به دین نو ( ،)affiliationتغییر
نهاد دینی ( )institutional transitionو
تغییر سنت دینی (.)tradition transition
رمبو دربارهی آپوستازی توضیح میدهد که
شاید آن را نتوان تغییر دین تعبیر کرد زیرا ارتداد
ب ه معنای «بازگشتن» از دین به سوی باورهای
غیرمذهبی است ،اما از آنجایی که نوعی تغییر
وجود دارد ،میتوان آن را نوعی تغییر دین( (rel i
 )gious conversionدانست .در برخی فرهنگها
و جوامع هرگونه تغییر دین حتی به دینی رسمی،
ارتداد و مقابله با دین تلقی میشود .به عنوان
نمونه ،در بسیاری از کشورهای اسالمی از جمله
ایران ،تغییر دین از اسالم به دین دیگر ،حکم
خروج از دین را دارد که طبق نظر بیشتر فقهای
شیعی ،حکم آن مرگ است .البته در قانون اساسی
حکومت کنونی ایران آمده است که «تفتیش عقاید
ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف
داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد»
(اصل  .)۲۳اما احکام قضایی در ایران اغلب احکام
شرعی اسالمی هستند و همانطور که گفتیم
اغلب فقها بر حکم اعدام برای تغییر دین حکم
میدهند و مراجع امنیتی نیز آن را تایید میکنند.
به هر ترتیب ،از دیگر انواع نوکیشی طبق نظر
رمبو میتوان به باز–ایمانآوری اشاره کرد .در
این نوع ،فرد به احیا و تشدید باورهای پیشین
خود دست میزند و به اعتباری دوباره مومن
میشود .سلفیگری یا بنیادگرایی در دین را
میتوان از این نوع تغییر دین دانست .تغییر نهاد
دینی نیز بهمعنای تغییر نهادهای دروندینی
است ،هرچند در مواردی این نهادها ممکن است
نهادهای دو دین متفاوت باشند .به عنوان نمونه،
تغییر مذهب از شیعه به سنی ،یا برعکس ،یا
علویگری به تشیع را دقیقا نمیتوان تغییر دین به
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معنای متعارف دانست یا تغییر نهاد مذهبی .به
نظر میرسد ،در مصداقهای اینچنین ،قانونها و
عرف جامعهی دینی تعیینکنندهی نوع تغییر دین
باشد .تغییر سنت دینی نیز بهمعنای دگرگونی
در مناسک و احکام دین است .تغییر سنتها
بیشتر در مهاجرت و یا به دلیل دگرگونیهای
سیاسی روی میدهد .اما آنچه معموال از تغییر
دین به ذهن متبادر میشود ،یعنی جدایی از یک
نظام مذهبی و پیوستن به نظام مذهبی دیگر آن
چیزی است که رمبو  affiliationمینامد .ما
نیز تغییر دین را به این معنا در نظر میگیریم.
دالیل تغییر دین میتوانند متنوع باشند .شاید
شخصی به دلیل مطالعه و با ارادهی خودش در
شرایطی عادی تصمیم به گروش به دین جدید
بگیرد .این دلیل بیشتر نخبهگرایانه است و روند
آن در جامعه تدریجی و آرام است .این پدیده،
بیشتر در جوامع جدید روی میدهد تا جوامع
قدیم .در گذشته ،افراد در محیطهای کمابیش
محدودی زندگی میکردند و گردش اطالعات
و باورها کند بود .آمارها نشان میدهد تغییر
دین به معنای متعارف آن ،یعنی گروش از دینی
رسمی به دین رسمی دیگری و اجرای مناسک
دین جدید ،امروزه کمتر روی میدهد و افراد
اغلب هویت خود را جز هویت دینی خود تعریف
میکنند .به همین دلیل بیدینی یا خداباوری
طبیعی یا ندانمگرایی در جوامع امروزه بیشتر
دیده میشود .رمبو این نوع تغییر دین را به دالیل
میکروکانتکست نسبت میدهد ،یعنی زمینهی تغییر
دین به عوامل محلی بستگی دارند .فرد ممکن است
از دوستان یا جامعهی محلی خود تاثیر گرفته
باشد ،یا بر اثر تجربه یا مطالعه به باور نویی
رسیده باشد .اما دالیل ماکروکانتکستی ،چون
جنگ ،اشغال نظامی ،بحران اقتصادی ،دالیل
سیاسی و مانند اینها دالیل فراگیرتری هستند.
البته نمیتوان نسبت دالیل محلی را با دالیل
فرامحلی را انکار کرد .معموال تغییر باورهای
فردی در یک زمینهی خاص اجتماعی روی
میدهند ،بنابراین کالن-زمینههای تغییر دین به
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آن مواردی اطالق میشود که در یک
دورهی زمانی و در یک جغرافیای مشخص
به قاعده بدل شدهاند و در مقابل ،ریز-
زمینهها استثنایی بر آنها تلقی میشوند.
پیامدهای تغییر مذهب و اجبار دینی
اما اگر بخواهیم به پرسش اصلی خ اما همانطور
که در ابتدا گفتیم ،جز پیامدهای زیستی و
روانشناختی و البته آیینی ،پیامدهای اجتماعی
و سیاسی هستند که اهمیت بیشتری دارند .در
بعد اجتماعی موارد فقط به نوکیشی افراد محدود
نمیشود ،بلکه مهاجرت افراد با ود بازگردیم ،باید
نخست به پیامدهای تغییر دین بپردازیم ،چرا که
تفاوت بیدینی یا باورهای غیرعلنی غیردینی با
تغییر دین در کشورهایی چون ایران به پیامدهای
آنها بازمیگردد .نخستین پیامد نوکیشی ،تغییر
زندگی فرد است ،زیرا او در وهلهی اول ،هویت
و جامعهی محلی جدیدی برای خود تعریف
کرده است .فردی که به عنوان نمونه دادارباور
است ،یعنی به خدا به طور انتزاعی اعتقاد دارد
و مناسک دین خاصی را انجام نمیدهد ،در
اغلب موارد ،با هویت دینی محیط خود سازگار
است و دستکم هویت جدیدی را برای خود
نمیسازد .اما اگر فردی تصمیم بگیرد از اسالم
به دینی نو درآید و هویت خود را نیز اعالم
کند ،حتی در محیط محدود اطرافیانش باید
زیست خود را تغییر دهد .او دوستان جدیدی
خواهد یافت و مناسک جدیدی انجام خواهد داد.
حتی اگر آن فرد به آیینی بدون مناسک رسمی
روی آورد ،مادامی که بر هویت دینی جدید خود
تاکید میکند زندگیاش دچار تغییر میشود.
به عنوان مثال ،شاید فردی به دینی سکوالرتر وارد
شود و نیازی نباشد مناسک خاصی انجام دهد،
مثال مجاز باشد گوشت خوک بخورد یا شراب
بنوشد ،اما تعریف او از خود به عنوان یک مومن
دینی خاص هویت اجتماعی او را دگرگون میکند.
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دین متفاوت نیز میتواند از مصادیق نوکیشی
اجتماعی تلقی شود .هر دینی روحانیان و مراجع
رسمی خود را دارد که اقتدار اجتماعی–سیاسی
دارند .گروش افراد به دین نو ،یا افزایش تعداد
مومنان دین نو ،قدرت تاثیرگذاری مراجع دینی
آن دین را افزایش میدهد .همانطور که گفتیم
در کشورهای سکوالر این تاثیرگذاری به دلیل
ماهیت سکوالر حقوق و دولت به مراتب کمتر
است اما در کشورهایی که مراجع دینی قدرت
بیشتری دارند ،این پدیده اهمیت سیاسی و
حتی امنیتی پیدا میکند .در کشورهای سکوالر،
انسجام جامعه است که برای دولتمردان و
سیاستگذاران اجتماعی اهمیت دارد .اما در عمل،
چنانکه گفتیم نفوذ دین در جامعه چیزی نیست که
حتی سیاستگذاران به آن اهمیت ندهند .به عنوان
مثال ،اگر کشوری مانند آلمان دارای اکثریتی
مسلمان یا اقلیت بزرگ مسلمان شود ،نهادهای
مدنی غیردولتی و حتی دولت تحت تاثیر باور
جامعهی مسلمان و مراجع دینی آن قرار میگیرد.
در موردی مانند اسالم که نظم مرجعیت سیاسی
مانند نظم واتیکان در مسیحیت کاتولیک امروزی
نیست ،این امر ممکن است به ناهنجاریهای
اجتماعی دامن بزند .اما این یک پیامد قطعی نیست،
و میزان احتمال وقوع آن به قدرت سکوالریسم
و نهادهای فرامذهبی در کشور بستگی دارد.
در واقع ،این آهنگ تغییر دین در جامعه است
که تعیین میکند که یک کشور تا چه اندازه
توانایی نوکیشی یا تغییر بافت مذهبی را دارد.
قدرت مرجعیت دینی باز میگردد؛ به همین دلیل،
نهادهای دینی مانند دولتها ،ایمان فردی را
یک مسالهی امنیتی در کشورهایی که مرجعیت
دینی قدرت زیادی دارد ،مانند اغلب کشورهای
اسالمی از جمله ایران و عربستان ،ماهیت
مساله بهکلی متفاوت است .در این کشورها
تغییر دین پیامدهای سیاسی و اجتماعی به
مراتب بزرگتری خواهد داشت؛ به همین دلیل
دین نو مانند یک دشمن تلقی میشود .بخش
عمدهای از قدرت سیاسی در این کشورها به
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قدرت مرجعیت دینی باز میگردد؛ به همین دلیل،
نهادهای دینی مانند دولتها ،ایمان فردی را یک
مسالهی امنیتی میدانند .همانطور که یک گروه
سیاسی رادیکال میتواند در سیاست ،پارلمان را
قبضه کند و حتی دست به تغییر قانون اساسی بزند
یا گروهی بیگانه ،تمامیت ارضی را تهدید کند ،در
کشورهای «مذهبزده» و غیرسکوالر هر فردی با
هویت دینی متفاوت ،یک تهدید امنیتی تلقی میشود.
این تهدید باید در سطح رسمی باشد ،یعنی فرد
هویت دینی خود را باید علنی کرده باشد تا
تهدید به شمار رود .اگر فردی مسلمان فرزند
خود را مسیحی معرفی کند ،او یک تهدید امنیتی
تلقی میشود ،اما اگر در خانه نماز نخواند ،و
آن را علنی نکند ،یک دشمن به حساب نمیآید.

اگر فردی مسلمان فرزند خود
را مسیحی معرفی کند ،او یک
تهدید امنیتی تلقی میشود ،اما
اگر در خانه نماز نخواند ،و آن را
علنی نکند ،یک دشمن به حساب
نمیآید

به همین دلیل ،کسانی که در چنین کشورهایی
زندگی میکنند ،جز در مواردی که پدر و
مادرشان دینی جز دین رایج جامعه دارند،
«فقط» به جامعهی دینی مسلط تعلق دارند
حتی اگر در دل ،باور دیگری داشته باشند .به
همین دلیل ،پاسخ این پرسش که «آیا یک فرد
ایرانی بنا بر قاعده مسلمان است؟» مثبت است .دین به آن معنایی که در غرب فهمیده میشود ،یعنی
هویتی که فرد میتواند به آن در قلمرو عمومی تظاهر
هویت دینی افراد از جانب حکومت در اوراق کند ،در کشوری چون ایران امری اختیاری نیست.
هویت آنها به اجبار ثبت میشود و فرد ایرانی جز
در مواردی که ذکر شد «به طور رسمی» مسلمان فرد نمیتواند به عبادتگاهی که دوست دارد برود
است .در واقع ،طبق اصالحیهی مادهی  ۲۰قانون یا با جامعهی دینی دلخواه خود در تماس باشد.
ثبت احوال کشور مصوب سال  ،۱۳۶۳مذهب اما این فرد میتواند تا وقتی سروکارش با مراکز
اقلیتهای مذهبی باید در شناسنامه درج شود .دولتی و حکومتی نیفتد ،مناسک دینی جامعه را
انجام ندهد .به نظر میرسد ،بخش عمدهای از این
به همین دلیل ،هویت دینی همانند سبک زندگی اختیا ِر محدود ،ناشی از محدودیتهای ابزارهای
یا پوشش برای زنان در فضای عمومی کنترلی باشند تا ایدئولوژی حکومت .دین افراد
ایران «اجباری» است ولو فرد در دل خود پیش از زادهشدنشان تعیین شده است ،و جای
به آن باور نداشته باشد .به همین دلیل ،خالی نوع دین و حتی نوع مذهب در اوراق
تغییر دین در جامعهی ایران یک تابو تلقی هویت پر شده است .یک ایرانی محتوم است
میشود اما بیدینی غیررسمی یک تابو نیست .مسلمان به دنیا بیاید و مسلمان از دنیا برود.
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فهرست سال “ ۲۰۱۵فوربز” از قدرتمندترین برای به اجرا در آوردن آنچه که میخواهد ،دارد».
به نوشتهی “فوربز” ،پوتین بعد از اشغال کریمه
افراد جهان منتشر شد:
و جنگ نیابتی در اوکراین با تحریمهای بینالمللی
پوتین اول ،خامنهای هجدهم
روبهرو شد که منجر به سقوط ارزش روبل و
فرو رفتن روسیه در یک رکود عمیق گردید؛ با
این وجود این اتفاقات نیز ذرهای به وی آسیب
نرساند به طوری که در ماه ژوئن ،محبوبیتش در
روسیه به عدد  89درصد رسید که بیشترین میزان
محبوبیت او از زمان به قدرت رسیدن به حساب
میآيد .این مجله با اشاره به دخالت نظامی پوتین
در سوریه در حمایت از بشار اسد در ماه اکتبر
مینویسد که این اقدام او باعث شد امریکا و ناتو
در منطقه ضعیفتر به نظر بیایند و در مقابل نفوذ
روسیه در خارج از مرزهایش بازسازی شود.
مجلهی معتبر “فوربز” ،فهرست ساالنهی خود
از قدرتمندترین افراد جهان را منتشر کرد که
بر اساس آن والدمیر پوتین ،رییس جمهوری
روسیه همچون دو سال گذشته ،در صدر این
فهرست قرار دارد؛ آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان،
با چهار پله صعود نسبت به فهرست سال ،2014
در جای باراک اوباما را در رتبهی دوم گرفته
و رییس جمهوری ایاالت متحده امریکا به ردهی
سوم نزول کرده است .در این فهرست ،علی
خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی با یک پله صعود
نسبت به سال قبل ،در جایگاه هجدهم قرار دارد.

“فوربز” از انگال مرکل ،نفر دوم این لیست نیز
به عنوان قدرتمندترین زن جهان یاد کرده و
نوشته که او ستون فقرات اتحادیهی  28عضوی
اروپا است و اقدامات قاطع او در مواجهه با
پناهجویان سوری ،و بحران اقتصادی یونان ،به
قرار گرفتن او در این جایگاه کمک کرده است.

این مجله در مورد نزول رتبهی باراک اوباما
نیز تصریح کرده که او در آستانهی سال آخر
ریاست جمهوری ،آشکارا با کاهش نفوذش
روبهرو است؛ در داخل امریکا ،محبوبیتش به
زیر  50درصد رسیده و در خارج نیز تحت تاثیر
در فهرست سال “ 2015فوربز” ،نام  73رهبر قدرتنماییهای پوتین و مرکل قرار گرفته است.
سیاسی و اقتصادی ،سرمایهدار ،نیکوکار و
کارآفرین به چشم میخورد که این مجله از آنها در فهرست امسال ،پاپ فرانسیس ،رهبر
به عنوان «هدایتکنندگان حقیقی» جهان یاد کرده کاتولیکهای جهان ،همچون سال گذشته در
است .این افراد که یک نفر از هر  100میلیون جایگاه چهارم قرار دارد و شی جین پینگ ،دبیرکل
جمعیت دنیا به شمار میروند ،در سرنوشت حزب کمونیست و رهبر چین ،با سه پله سقوط در
مردم کشور و منطقهی خود ،و گاه در زندگی رتبهی پنجم ایستاده است .بیل گیتز (بنیانگذار و
مردم در سراسر جهان تاثیر مستقیم دارند .مالک اصلی مایکروسافت)َ ،جنت یِلِن (رییس
فدرالرزرو امریکا) ،دیوید کامرون (نخستوزیر
این مجله در توضیح دلیل انتخاب پوتین به عنوان بریتانیا) ،نارندرا مودی (نخستوزیر هند) ،و لری
قدرتمندترین فرد جهان نوشته که او «اثبات کرده پیج (یکی از دو بنیانگذار گوگل و مدیرعامل
که همچنان یکی از چند نفری است که قدرت کافی کنونی آلفابت) نیز به ترتیب ششم تا دهم هستند.

تلنـگر

52

در این فهرست ،سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه
عربستان در جایگاه چهاردهم قرار دارد و علی
خامنهای ،رهبر حکومت ایران ،هجدهم است.
آقای خامنهای باالتر از مارک زاکربرگ (مالک
و بنیانگذار فیسبوک ،رتبه  ،)19بنیامین نتانیاهو
(نخستوزیر اسراییل ،رتبه  ،)21و تیم کوک
(مدیرعال کمپانی اپل ،رتبه  )27قرار گرفته است.
زاکربرگ با  31سال ،همچنان ،جوانترین فردی
است که نامش در این فهرست دیده میشود.
“فوربز” در توصیف خامنهای ،به موافقت از
روی اجبار وی با توافق هستهای میان ایران و
شش قدرت جهانی اشاره کرده و نوشته اگرچه

او رضایت داده توانایی هستهای حکومتش را
در قبال برداشته شدن تحریمها ،محدود کند؛
اما همچنان مخالفتش با امریکا را با صدای بلند.
اعالم کرده و گفته «امریکا نه بخشی از راه حل
مسائل منطقه ،که خود بخشی از مشکل است»
در فهرست قویترین افراد جهان در
سال  ،2015نام  9زن وجود دارد.
همچنین ،امریکا با داشتن  32نفر در این فهرست،
از نظر کمیت ،بیشترین تعداد افراد قدرتمند
جهان را در اختیار دارد و چین و روسیه
با  6و  ۴نفر ،در رتبههای بعدی قرار دارند.

آیزایا برلین ،یکی از پردرخششترین مردا ِن قرن بیستم بود که توانست
ِ
شخصیت محبوبش به مقام استادی
با هوش خیرهکننده و نیروی تفکر و
و ریاست یکی از کالجهای آکسفورد برسد
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خبر اجتماعی

فهرست بهترین مدیران عامل
موفق حوزه تکنولوژی اعالم شد

“جینی رومتی” (مدیرعامل آی.بی.ام) و “مِریسا
مِی ِر” (مدیرعامل یاهو) دو زنی هستند که در
میان  15مدیرعامل برتر حوزهی تکنولوژی قرار
دارند.
اسامی کامل این فهرست را به همراه جایگاهشان
در ردهبندی کلی مدیرعاملها در ادامه
میخوانید.
 -1تیم کوک – اپل ()1
 -2لری پیج – آلفابت (گوگل) ()2
 -3ساتیا نِدِال – مایکروسافت ()3
 -4مارک زاکربرگ – فیسبوک ()8

“اگزکرنگ” ( ،)ExecRankشرکتی که به کمپانیها
در سراسر جهان برای یافتن اعضای هیاتمدیره
ِ
استیونسن – ای.تی.اند.تی ()AT&T
-5رندال
و هیات مشاوران کمک میکند ،فهرست ساالنهی
)(14
خود از بهترین مدیران عامل کمپانیهای بزرگ را
منتشر کرده که در باالی این فهرست ،مدیران عامل
-6لووِل َمکآدِم – وِرایزِن ()16
سه کمپانی بزرگ عرصهی تکنولوژی ،یعنی “اَپِل”،
“آلفابت” (گوگل) ،و “مایکروسافت” قرار دارند.
 -7برای ِن کرزنیچ – اینتِل ()17
“اگزکرنک” برای تدوین این فهرست 250
نفره 24 ،ویژگی را در نظر گرفته که از جمله
مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 1تجربه در نقش اجرایی  2-نتایج تجازی بهدستآمده در دورهی تصدی  3-قرار داشتن در
موقعیت بنیانگذار یا رییس کمپانی  4-عضویت در
هیاتمدیره  5-درآمدهای شرکت بر اساس رشد
سهام در سال جاری و  6-خوشنامی و اعتبار
حرفهای وبسایت “بیزنساینسایدر” از این لیست
 250نفزه ،نام  15مدیرعامل برتر حوزهی تکنولوژی
را بیرون آورده که در آن بعد از “تیم کوک”
(مدیرعامل اَپِل)“ ،لَری پیج” (مدیرعامل آلفابت) ،و
“ساتیا نِدِال” (مدیرعامل مایکروسافت) ،نام “مارک
زاکربرگ” ،مدیرعامل فیسبوک به چشم میخورد.
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 -8جینی رومتی – آی.بی.ام ()19
-9چاک رابینز – سیسکو ()24
 -10مارک ِهرد – اُراکِل ()31
 -11استیون مالِنکاف – کوالکام ()39
 -12مِریسا مِی ِر – یاهو ()64
 -13مارک ب ِنیاف – ِ
سیلز ُفرس ()70
 -14رید هیستینگز – نتفلیکس ()91
 -15چارلی اِرگِن – دیش ()95
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گم شدن محل نزاع در اعتراضات ترکها

گم شدن محل نزاع در اعتراضات
ترکها
علیرضا کیانی

این «فارس»ها دقیقا کیستند که معترضان
ارومیهای آنها را نماد بیشرفی میدانند؟
اگر واقعا کسی فکر میکند نظام مقدس ،وقت
سرکوب ملت ،اول  DNAآنها را چک میکند
که اگر ترک است ،چماق را محکمتر بکوبد ،برود
یک دوره شناخت جمهوری اسالمی بگذراند.
به قول دوست عزیزی ،برای این نظام الهی،
عرب شیعه لبنانی بسی مکرمتر از آن اهل
ِ
سنت تربتجامیست که «فارس» شش سیلندر
است ،اما از بسیاری از حقوق شهروندیاش
محروم .آنکه در تابستان  ۶۷حکم به کشتار
«دشمنان اسالم» داده بود ،ملت را هم به رسمیت
نمیشناخت چه رسد به قومیت که او همه را
فدایی «امت اسالم» میخواست .این نظام همه
ما را به دیوار نکبت بسته است و گلولههای
فالکت را در سینه خسته ملت خالی میکند.
اگر در صداوسیمای والیت فقیه به ترکها
توهین کردهاند -که البته کردهاند -چه ربطی به
هممیهنان بیخبر آنها دارد که زبان مادریشان
فارسیست و نسبشان هم به قول سهراب
«شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد»؟ اگر
فرداروزی زبان ترکی را در مدارس آذربایجان
رسمی کنند و آن را تدریس کنند ،فارسها به
خیابان میریزند که چرا؟! مگر اکنون که رشته
ادبیات و زبان کردی در دانشگاه کردستان
تاسیس شده است و در مدارس سقز زبان کردی
تدریس میشود ،مردم شیراز به خیابان ریختند
که چرا حقوق زبانی کردها را پاس داشتهاید؟!
آخر چیزی بگویید که به قول طرف بگنجد! االن
یعنی گمان میکنید جوک ساختن برای ترکها
پروژهای برنامهریزی شده بوده است که مثال
چهار فارس خبیث در پشت اتاقهای توطئه،
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طرح آن را ریخته باشند؟! وقتی طرح مساله غلط
باشد ،قطعا حل مسالهای هم در کار نخواهد بود.
من البته باور ندارم که مردم کوچه و خیابان
ارومیه ،مردم کوچه و خیابان اصفهان را نماد

بیشرفی بدانند .اما نوع نگاه فعاالن را مهم میدانم.
نیروی پیشبرنده تحوالت کسانی هستند که شور
خیابان دارند و «مرگ بر فارس» آنان نطفه بحران
خودخوانده دیگریست برای کشوری که در اوج
بحران دست و پا میزند .کشوری با نیروی انسانی
عظیم ،با منابع طبیعی کالن ،با موقعیت جغرافیایی عالی،
با آثار باستانی کم نظیر ،با کثرت قومیتی تماشایی،
که اکنون در اکثر ردهبندیهای بینالمللی در کنار
کشورهای فقیر و درمانده آفریقایی و آسیایی قرار
میگیرد .خودآگاهی جمعی در قبال توهین البته که

قابل ستایش است اما نه با یقهگیری از بیخبران!
این نظام که از مریخ بر ما نازل نشده است .شما
هم که مهاجرانی از اسکاندیناوی نیستید .در این
مصیبت ،شما هم شریک بودهاید .نه شما قوم
منزّ ه و برگزیده خداوندید نه آن آریاییبازهای
متوهمی که مملکت را دارد آب میبرد و آنها
عین خوابزدهها هنوز گیر این هستند مبادا به
آذری ،ترک گفته شود! خانه ،خانه شماست .اگر
در خوشبختیاش شریک هستید ،بدبختیاش
هم مال شماست .پدران و مادران شما هم در
شر اسالمی شریک
برآوردن این جمهوری
ّ
بودهاند و این مصیبت را به جان ما و شما و
بود و نبود این مملکت انداختهاند .شما که مهمان
این سفره نیستید .شما هم صاحب سفرهاید .اگر
آبی در این سفره نباشد ،تشنگیاش گلوی شما
را هم خواهد گرفت .درحالیکه کرد و ترک نزاع
میکنند و فارسها نماد بیشرفی میشوند ،به
گفته متخصصان ،ایران با این روند خشکسالی
 ۱۰سال دیگر به «بیابان کامل» تبدیل میشود.
در آن بیابان موعود «فارس»ها سهم ویژه
از ابرهای بارانزا ندارند به خدا! آنکه از حق
محیط زیست این کشور ،از حق دریاچه ارومیه،
از حق شهروندان این کشور ،هزینه میلیارد
دالری خرج بقای قصاب اسد میکند ،اوست که
سود ویژه خود از انحراف محل نزاع را میبرد.
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