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مالکیت مادی و معنوی آثار علمی ،فرهنگی و هنری:
مواضع سوسیالیستها و لیبرالها
مجید محمدی

اینها تفاوتهای مواضع این دو گروه هستند:
حق مالکیت :آری یا نه؟
سوسیالیستها نه تنها با مالکیت مادی مشکل دارند و تا حدی که بتوانند آن را محدود میکنند یا به
توزیع بیشتر مایملک افراد میپردازند بلکه با مالکیت معنوی نیز مشکل دارند .مالکیت به عنوان یک
حق خدشهناپذیر ،یکی از موانع جدی سوسیالیسم (جامعهی اشتراکی) تلقی میشود .مالکیت برای
آنها همانند حق حیات یک حق خدشهناپذیر به شمار نمیآید .در برابر ،لیبرالها هم مالکیت مادی
و هم مالکیت معنوی را محترم میشمرند و انگیزهی برخورداری از آنها را روشی برای خالقیت و
تولید ثروت در جامعه میدانند .از نگاه لیبرالها مالکیت خصوصی ابزار مناسبی برای قدرت بخشی
به مردم و کوچکسازی دولت و افزایش ثروت در جامعه است .در چنین شرایطی است که دولت
کمتر میتواند آزادیهای شهروندان را محدود کند.
به همین دلیل است که سوسیالیستها در برابر فعالیت سایتهایی که امکان بهرهبرداری مجانی از
موسیقی یا فیلم یا آثار تحقیقاتی و فکری را بدون پرداخت فراهم میکنند سکوت میکنند .علت عدم
حمایت صریح آنها از سرقت در فضای مجازی غیر قانونی بودن این اعمال در کشورهای غربی
است .اما سوسیالیستها در کشورهای کمونیستی و اقتدارگرا و ضد امپریالیست هیچگاه با عدم
رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان مخالفتی نکردهاند.

سوسیالیستها معتقدند که
مالکیت مادی و معنوی ابداعات
و اختراعات مثل مالکیت بر ابزار
تولید مقوم نابرابری است

مالکیت و نابرابری
اینکه مولدان و صاحبان اکتشافات و اختراعات ،ابداعات و
نوآوریها ،و آثار فرهنگی و هنری اعم از قطعات موسیقی،
نوشتههای ادبی ،آثار هنری ،نمادها ،طرحها و آثار گرافیک
مالک حقوق مادی و معنوی آثار خود هستند مورد توافق همه
نیست .در این میان لیبرالها از مدافعان جدی و سوسیالیستها
از منتقدان و منکران جدی این حقوق انحصاری -هرچند در
کوتاهمدت -هستند .البته بسیاری از سوسیالیستها مواضع
خود را به روشنی بیان نمیکنند اما در واکنشهای آنها به
موارد جنجالی به خوبی میتوان دیدگاه آنها را کشف کرد.
تفاوت موضع این دو اردوگاه فکری و سیاسی در کجاست و
هر کدام چه مبانی دارند؟ (در این نوشته وقتی سخن از لیبرالها
و سوسیالیستها میشود منظور اغلب آنها است).

سوسیالیستها معتقدند که مالکیت مادی و معنوی ابداعات و اختراعات مثل مالکیت بر ابزار تولید
مقوم نابرابری است .از نگاه آنان در صورت استیفای حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی،
فقرا نمیتوانند به برخی آثار فرهنگی و هنری یا اکتشافات و اختراعات دسترسی پیدا کنند .همچنین
به علت عدم دسترسی عمومی ،بخشی از پدید آورندگان بالقوه یا بالفعل از تجربهآموزی محروم
میمانند و این به فرایند تولید آثار خدشه وارد میکند .آنها معتقدند دانش تازه متکی است بر دانش
قبلی ،و کمتر در دسترس بودن دانش ،مانع از نوآوری میشود.
در مقابل لیبرالها بر این باورند که بدون حقوق ناشی از مالکیت مادی و معنوی تولیدات و خدمات
فرهنگی و هنری ،اوال انگیزهی افراد برای خالقیت کاهش مییابد؛ ثانیا منابع در دسترس برای خلق
کاهش مییابد (چون منابع دولتی و عمومی محدود است)؛ و ثالثا برخی بدون پرداخت هزینه از
دسترنج دیگران برخوردار میشوند که منصفانه نیست .همچنین با رونق ابداع و خالقیت ،نهادهای
آموزشی نیز از آنها و رشد اقتصادی ناشی از آنها برخوردار میشوند.
مالکیت مادی و معنوی و فقر
سوسیالیستها اقتصاد را به صورت یک کیک شکل گرفته شده تصور میکنند و معتقدند هرچه از
جیب فقرا بیرون رود مستقیما به جیب اغنیا میریزد (بازی با مجموع صفر) .اما لیبرالها اقتصاد را
پویاتر میبینند و فکر میکنند این کیک میتواند با خالقیت و نوآوری و کارآفرینی بزرگتر و بزرگتر
شود و در فرایند توسعه ،فقرا و اغنیا هر دو میتوانند برخوردار شوند (بازی برد-برد) .لیبرالها
خالقیت و نوآوری را در نظام بازار آزاد ممکن میدانند.

1

2

سوسیالیستها مقابله با مالکیت مادی و معنوی را روشی برای مبارزه با فقر معرفی میکنند .اما
لیبرالها معتقدند برای مبارزه با فقر راههای بسیار موثرتر و کممخاطرهتری مثل افزایش تولید و
ایجاد اشتغال وجود دارد.
شرکت بزرگ ،شرکت کوچک یا فرد؟

لوازم بازار آزاد
سوسیالیستها چون به سازوکار بازار آزاد باور ندارند به حقوق مالکیت فکری یعنی کپیرایت،
مارکهای تجاری ،ثبت اختراعات و اکتشافات ،حقوق طراحی صنعتی ،رمز و رازهای کسب و کار
و مانند آنها نیز باور ندارند .اما لیبرالها این امور را الزمهی بازار آزاد میدانند و از آنها حمایت
میکنند.

سوسیالیستها مالکیت مادی و معنوی آثار فرهنگی و هنری و ابداعات و اختراعات را با منافع
شرکتهای بزرگ پیوند میزنند تا آن را نفی یا محدود کنند اما لیبرالها معتقدند که خواه یک شرکت
بزرگ و خواه یک شرکت کوچک ،فرد باید قادر باشد از نتیجه کار و تالش و سرمایهگذاری خود
برخوردار شود .برخی از سوسیالیستها تا اینجا هم پیش میروند که اصوال رژیم مالکیت مادی و
معنوی را شکل داده شده توسط شرکتهای بزرگ (باالخص امریکایی) معرفی کنند .لیبرالها معتقدند
با برچسب شرکت بزرگ نمیتوان نهادها و موسسات را از حقوق قانونیشان محروم کرد.

سوسیالیستهای فکری یا اطالعاتی مالکیت معنوی یا حقوق فکری را انحصار اطالعاتی یا حمایتگرایی
اطالعاتی مینامند .اما در هیچ دورهای از تاریخ مالکیت معنوی تا این حد که در جوامع سرمایهداری
جدی گرفته میشود جدی گرفته نمیشده است .علت آن هم نقش ایدهها در تحوالت اجتماعی و فنی
است .اهمیت ایدهها آن است که افراد بدون برداشتن از ثروت دیگران با ایدههای تازه میتوانند بر
ثروت جامعه و خود بیفزایند.

مالکیت حقوق مادی و معنوی داروها و تجهیزات پزشکی

مجازات ناقضان :آری یا نه؟

سوسیالیستها تالش میکنند مالکیت معنوی را خطری برای جان انسانها (مثال در حوزهی تحقیقات
دارویی و پزشکی) معرفی کنند در حالی که از نظر لیبرالها این دو هیچ تضادی با هم ندارند و در
نهایت به حداکثر رساندن سود (منطق سرمایهداری) موجب بسط خدمات خواهد شد .نوآوری در
تولید دارو و ابزارها و خدمات پزشکی خواه با حمایت بخش دولتی (که لیبرالها با آن مخالفتی
ندارند) و خواه با حمایت بخش خصوصی ،درنهایت و در درازمدت به حفظ جان انسانهای بیشتری
منجر خواهد شد حتی اگر در ابتدا به دلیل گرانی به اقشار خاصی محدود شود.

از نگاه لیبرالها با توجه به قوانین موجود ملی در بسیاری از کشورها و قوانین بینالمللی ،سارقان
مالکیت مادی و معنوی آثار خالقهی بشری و ناقضان حقوق معنوی مجرماند و جرم کسانی که راه
را برای نقض بیشتر این حقوق باز میکنند مضاعف است اما سوسیالیستها این دستهی دوم را
قهرمان و شایستهی بزرگداشت میشمرند .یک مورد قابل توجه اِرون شوارتز بود که بیش از یک
میلیون مقاله از پایگاه علمی جی استور دانلود کرده بود .او از سوی دولت فدرال ایاالت متحده تحت
تعقیب قضایی بود اما پس از خودکشی از سوی چپها بزرگ داشته شد.

بخش خصوصی و فرایند خالقیت

* این یادداشت به سفارش “مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم” و جهت انتشار در وبسایتهای “بامدادخبر” و
“تقاطع” نوشته شده و بازانتشار آن ،تنها با ذکر نام این مرکز و منبع انتشار آن مجاز است.

لیبرالها معتقدند که نفی مالکیت مادی و معنوی ابتداعات و اختراعات به سرعت منجر به کاهش قابل
مالحظهی نقش بخش خصوصی در فرایند خالقیت میشود .نمونههای آن ایران ،کوبا ،کر ه شمالی و
دیگر کشورهایی که بیتوجه به مالکیت مادی و معنوی هستند .در مقابل کشورهایی که رژیم مالکیت
مادی و معنوی ابداعات را جدی میگیرند در فرایند خالقیت ،کارنامهی درخشانتری دارند .البته
بسیاری از سوسیالیستها کشورهای مذکور را اصوال سوسیالیستی نمیدانند.
انگیزهی نوآوری؟
سوسیالیستها میگویند بخش عمدهی نوآوریها مثال در حوزهی کامپیوتر ،اینترنت ،ترانزیستورها،
لیزر و کشف دی.ان.اِی ،نه ناشی از انگیزهی کسب منافع شخصی و گروهی بلکه ناشی از تالش افراد
برای کسب دانش در بخش دولتی و عمومی و محصول کار جمعی است .آنها در اینجا نمیگویند
دانشمندان برای تامین زندگی و تحقیقات خود به منابع مالی نیاز دارند و اگر این ،از طرف بخش
خصوصی تامین نشود دولت باید آن را جیب خود شهروندان بپردازد .لیبرالها میگویند بنیادهای
دولتی یا اعطای جایزه (پیشنهادهای سوسیالیستها برای تشویق نوآوری) ،الزم اما ناکافیاند.
همچنین با اتکا به انگیزهها که به راحتی قابل کشف نیستند نمیتوان حقوق افراد را نقض کرد.
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عراق و فرصتی که از دست رفت

میلتون فریدمن

نظم نوین سرمایهداری حاوی
درکی اصلی و ریشهای دربارۀ
سازی
خصوصی
ایدئولوژی و
“میلتون
مصاحبه
بخشی از
است
فریدمن” ،اقتصاددان و
نویسندهی آمریکایی در
سالهای پایانی عمرش است

متن زیر بخشی از مصاحبه “میلتون فریدمن” ،اقتصاددان و
نویسندهی آمریکایی در سالهای پایانی عمرش است .او در
بخشی از این مصاحبه ،وقتی به موضوع درآمد نفت و راهحل
مسألهی “نفرین منابع” میپردازد ،پیشنهاد زیر را برای نحوهی
استفاده از درآمد نفت در عراق مطرح میکند.
«به نظر من ،پس از حمله به عراق در سال  ،۲۰۰۳اولین کاری که
باید انجام میشد خصوصیسازی میدانهای نفتی بود .دولت
باید به تمام افراد باالی  ۲۱سال سهمی برابر در یک شرکت نفت
میداد و مسوولیت و حق برنامهریزی برای حضور شرکتهای
نفتی خارجی در عراق جهت کشف و استخراج نفت برعهده
این شرکت قرار میگرفت .در این صورت ،درآمد نفت به جای
اینکه به جیب دولت برود ،به صورت سود سهام به خود مردم
سهامداران -پرداخت میشد .این امر باعث ایجاد درآمد برایکل مردم عراق میشد و در نتیجه جلوی درگیریهای میان
شیعه ،سنی ،و کرد بر سر درآمدهای نفتی را میگرفت؛ چرا
که درآمد نفت به جای اینکه به گروهها پرداخت شود بین خود
افراد تقسیم میشد.
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«اگر انسانها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار
خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد .اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به
علت بیتفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی ،پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت.
بعضی دیگر از افراد ،دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بیعدالتیها توصیه میکنند .این
عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و
خطاها هم بکنند .خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست ،اما
دولت اگر مداخله کند مشکالت بیحد میشود و ضررهای فاحش به صنایع وارد میآورد و عالوه
بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد مینماید و موجب میشود مردم دست و دلشان
درپی کار نرود ».
اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک-محمد علی فروغی
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انتخابات بدون دمکراسی :ظهور اقتدارگرایی رقابتی

در سالهای اخیر ،بسیاری از
محققان به اهمیت رژیمهای
ترکیبی اشاره کردهاند.

استیون لویتسکی ( )Steven Levitskyاستادیار مطالعات
اجتماعی و دولت در دانشگاه هاروارد .کتاب وی به نام
«دگرگونی احزاب کارگری در امریکای التین» توسط انتشارات
دانشگاه کمبریج در شرف چاپ است.
لوکان ای .وی ( )Lucan A. Wayاستادیار علوم سیاسی
دانشگاه تمپل و محقق دانشگاهی در آکادمی مطالعات بینالمللی
و منطقهای دانشگاه هاروارد .وی در حال نوشتن کتابی در
مورد موانع تثبیت اقتدارگرایی در شوروی سابق است.
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گسترش رژیمهای سیاسی ترکیبی مشخصه جهان پس از جنگ سرد است .در طول دهه۱۹۹۰شیوههای
حکومتداریبه طرق و درجات مختلف ،در بسیاری از کشورهای آفریقا (غنا ،کنیا ،موزامبیک ،زامبیا،
زیمبابوه) ،اوراسیای پساکمونیسم (آلبانی ،کرواسی ،روسیه ،صربستان ،اوکراین) ،آسیا (مالزی،
تایوان) و امریکای التین (هائیتی ،مکزیک ،پاراگوئه ،پرو) ،قوانین دموکراتیک را با حکومت اقتدارگرا
ترکیب کردهاند .محققان اغلب این رژیمها را اشکالی ناقص از دموکراسی یا در حال گذار به آن
میدانند .با این حال در بسیاری از موارد این انتظارات (یا امیدها) بیش از حد خوشبینانه بودند.
به خصوص در آفریقا و اتحاد جماهیر شوروی سابق ،بسیاری از رژیمها یا همچنان ترکیبیاند یا
به سمت اقتدارگرایی رفتهاند .بنابراین شاید زمان این رسیده که دیگر این موارد را در حال گذار به
دموکراسی ندانیم و در مورد ماهیت واقعیخاص آنها –یعنی همانگونه که هستند-بیاندیشیم.
در سالهای اخیر ،بسیاری از محققان به اهمیت رژیمهای ترکیبی اشاره کردهاند .در واقع نوشتههای
دانشگاهی اخیر ،برای رژیمهای ترکیبی برچسبهای مختلفی ساختهاند که نه تنها شامل «رژیم
ترکیبی» میشوند بلکه «نیمهدموکراسی»« ،دموکراسی مجازی»« ،دموکراسی انتخاباتی»« ،دموکراسی
ساختگی»« ،دموکراسی غیر لیبرال»« ،تیمهاقتدارگرا»« ،اقتدارگرای نرم»« ،اقتدارگرایی انتخاباتی» و
«نسبت ًا آزادِ» خانه آزادی [ ]۱را نیز در بر میگیرند .با این حال ،بسیاری از این نوشتهها از دو ضعف
مهم رنج میبرند ..نخست اینکه بسیاری از مطالعات سوگیری دموکراتیزاسیون دارند .تحلیلها اغلب
رژیمهای ترکیبی را اشکال جزئی یا «تقلیلیافتهِ» دموکراسی [ ]۲یا در حال گذار طوالنیمدت به آن
میدانند .چنین توصیفی از ویژگیهای این رژیمها این تلقی را ایجاد میکنند .که این موارد در مسیر
دموکراتیک گام برمی دارند .با این حال ،همانطور که جفری هربست و توماس کاروترز به تازگی
گفتهاند این امر اغلب صادق نیست ]۳[ .گرچه برخی از رژیمهای ترکیبی (مکزیک ،سنگال ،تایوان)
در دهه ۱۹۹۰در حال گذار دموکراتیک بودند ،اما دیگر رژیمها (آذربایجان ،بالروس) به وضوح در
جهت اقتدارگرایی حرکت میکردند .این کشورها هنوز مستقر و پایدار هستند یا به مسیرهای مختلفی
(مالزی ،روسیه ،اوکراین ،زامبیا ،زیمبابوه) حرکت کردند و معنای تکوجهی واژه«گذار» را دور زدند.
دوم اینکه اصطالحاتی مانند «نیمهدموکراتیک»« ،نیمه اقتدارگرا» و «نسبت ًا آزاد» اغلب برای دستههای
باقیمانده استفاده میشوند و تفاوتهای مهم میان انواع رژیمها را نادیده میگیرند .برای مثال
السالوادور ،لتونی و اوکراین ،همه ،رژیمهای ترکیبی در اوایل دهه  ۱۹۹۰بودند و در سالهای -۱۹۹۲
 ۱۹۹۳هر کدام نمره  ۶را در معیارهای حقوق سیاسی ترکیبی و آزادیهای مدنی از خانه آزادی
دریافت کردند( .یعنی نسبت ًا آزاد دانسته شدند) با این وجود این رژیمها تفاوتهای بنیادینی داشتند.
ِ
دموکراتیک اصلی ،فقدان حقوق شهروندی برای روستباران بود،
در حالیکه در لتونی ویژگی غیر
ویژگیهای اصلی غیر دموکراتیک در السالوادور شامل موارد عمده نقض حقوقبشر و عدم کنترل
غیرنظامیان بر ارتش میشد .اوکراین دارای حقوق شهروندی فراگیر و ارتش تحت کنترل غیرنظامیان
بود ،اما آزادیهای مدنی بارها نقض شدند و مقامات به صورت مداوماز روشهای دموکراتیک سوء
استفاده کرده یا آنها را دستکاری کردند .از این رو ،گرچه هر یک از این موارد را میتوان رژیمهای
«ترکیبی»« ،نیمهدموکراتیک» ،یا «نسبت ًا آزاد» دانست ،اما این برچسبها تفاوتهای بسیار مهمی را
ِ
مختلف
نادیده میگیرند ،تفاوتهایی که ممکن است پیامدهای مهم علّی داشته باشند .ترکیبهای
ویژگیهای دموکراتیک و اقتدارگرا دارای ریشههای تاریخی متمایز هستند و ممکن است پیامدهای
مختلفی برای عملکرد اقتصادی ،حقوق بشر ،و چشمانداز دموکراسی داشته باشند.
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تعریف اقتدارگرایی رقابت
این مقاله نوع خاصی از رژیم ترکیبی یعنی ،اقتدارگرای رقابتی ،را بررسی میکند .در رژیمهای
اقتدارگرای رقابتی ،نهادهای دموکراتیک رسمی به صورت گستردهای ابزار اصلی کسب و اِعمال
قدرت سیاسی در نظر گرفته میشوند .با این حال ،مقامات اغلب این قوانین را نقض میکنند تا حدی که
رژیم نمیتواند به حداقل استانداردهای متداول برای دموکراسی دست یابد .در این زمینه میتوانیم به
این کشورها اشاره کنیم :کرواسی تحت حکومت فرانیو توجمان ،صربستان تحت حکومت اسلوبودان
میلوسویچ ،روسیه تحت حکومت والدیمیر پوتین ،اوکراین تحت حکومت لئونید کراوچوک و لئونید
کوچما ،پرو تحت رهبری آلبرتو فوجیموری ،و هائیتی بعد از  ۱۹۹۵و همچنین آلبانی ،ارمنستان ،غنا،
کنیا ،مالزی ،مکزیکو زامبیا طی بیشتر سالهای دهه  .۱۹۹۰اگر چه محققان بسیاری از این رژیمها
را شکلهای جزئی یا «تقلیلیافته»دموکراسی دانستهاند ،با خوان لینز هم عقیدهایم کهبهتر است این
رژیمها را شکلی (تقلیل یافته) از اقتدارگرایی بدانیم]۴[ .

با این حال اگر رژیمهای خودکامه رقابتی به دموکراسی دست نیابند[ ،یعنی با اینکه نمیتوان آنها
را دموکراسی تمام عیار نامید اما] فاقد شرایط اقتدارگرایی تمامعیار نیز هستند .گرچه مقامات در
رژیمهای اقتدارگرای رقابتی شاید معمو ً
ال قوانین دموکراتیک رسمی را دستکاری کنند ،اما قادر به از
بین بردن این قوانین یا تقلیل آنها به صورت ظاهری صرف نیستند .مقامات به جای نقض آشکار
قوانین دموکراتیک (مث ً
ال با ممنوع کردن یا سرکوب مخالفان و رسانهها) ،به احتمال زیاد از رشوه،
پذیرفتن مخالفان به عنوان همکار و شکل زیرکانهتری از آزار و اذیت ،از جمله استفاده از مقامات
مالیاتی ،قوهقضائیه تابع ،و دیگر سازمانهای دولتی استفاده میکنند تا «به صورت قانونی» آزار و
اذیت کنند یا به زور منتقدان را حاضر به همکاری کنند .با این حال ،حتی اگر ترتیبات به نفع مقامات
مستبد باشد ،تداوم نهادهای دموکراتیک معنیدار عرصههایی ایجاد میکند که از طریق آن نیروهای
مخالف ممکن است (و اغلب) چالشهای عمدهای بر دولت تحمیل کنند .در نتیجه ،گرچه ممکن است
نهادهای دمکراتیک دارای نقصهای جدی باشند ،هم مقامات اقتدارگرا و هم مخالفانشان باید این
نقصها را جدی بگیرند.

اقتدارگرایی رقابتی از یکسو با دموکراسی و از سوی دیگر با اقتدارگرایی تمامعیار متمایز است.
رژیمهای دموکراتیک مدرن همگی حداقل دارای چهار معیار هستند )۱ :مجریان وقانونگذاران از طریق
انتخاباتی باز ،آزاد و منصفانهانتخاب میشوند؛  )۲تقریبا همه افراد بالغ حق رای دارند؛  )۳از حقوق
سیاسی و آزادیهای مدنی از جمله آزادی مطبوعات ،آزادی تجمع ،و آزادی انتقاد از دولت بدون
پیامد انتقامی ،به صورت گسترده حراست میشود؛ و  )۴مقامات منتخب دارای قدرت واقعی برای
حکمرانی هستند و تحت کنترل سرپرست نظامییا رهبران مذهبی نیستند ]۵[ .اگرچه حتی رژیمهای
کام ً
ال دموکراتیک ممکن است در زمانهایی یک یا چند معیار را نقض کنند ،چنین نقضهایی آنچنان
گسترده یا سیستماتیک نیستند که به طور جدی مانعی برای رقابتهای دموکراتیک مقامات دولت
ایجاد کنند .به عبارت دیگر ،این نقضها اساسا زمین بازی بین دولت و مخالفان را تغییر نمیدهند.

ی «ظاهری» نامیده شود متمایز است.
از این نظر ،اقتدارگرایی رقابتی از آنچه ممکن است رژی م انتخابات ِ
یعنی رژیمهایی که در آن نهادهای انتخاباتی وجود دارند اما رقابت معناداری برای قدرت ندارند
(مانند مصر ،سنگاپور و ازبکستان دهه  .)۱۹۹۰این رژیمها «دموکراسی ساختگی»« ،دموکراسی
مجازی «و «اقتدارگرای انتخاباتی» نامیده شدهاند .به نظر نویسنده ،آنها موارد اقتدارگرایی تمامعیار
بودند ]۸[ .تفکیک این نوع رژیم و اقتدارگرای رقابتی ممکن است سخت باشد و نهادهای غیررقابتی
ممکن است روزی رقابتی شوند (مانند اتفاقی که در مکزیک رخ داد) .با این حال ،ضروری است که
رژیمهایی را که در آنها نهادهای دموکراتیک کانال مهمی برای کسب قدرت توسط مخالفان ارائه
میکنند بشناسیم [و آنها را از از رژیمهای اقتدارگرای تمام عیار جدا کنیم] چرا که در این رژیمها
(اقتدارگرای تمام عیار) قواعد دمکراتیک صرف ًا برای مشروعیت بخشی به رهبر مستبد وجود دارند.

در مقابل در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی ،این معیارها به طور جدی و مکرر نقض میشوند .و زمین
بازی ناعادالنهای را بین دولت و مخالفان ایجاد میکند .اگر چهدر این کشورها انتخابات به صورت
منظم برگزار میشود و عاری از تقلب گسترده است ،اما مقامات معمو ً
ال از منابع دولتی سوءاستفاده
میکنند ،مانع پوشش رسانهای مناسب مخالفان میشوند ،و نامزدهای مخالف و حامیان آنها را
اذیت میکنند و در برخی موارد نتایج انتخابات را دستکاری میکنند .روزنامه نگاران ،سیاستمداران
مخالف و دیگر منتقدان دولت ممکن است تحت کنترل باشند ،تهدید ،آزار و اذیت ،یا دستگیر شوند.
اعضای مخالفان شاید به زندان بیافتند ،تبعید شوند ،یا در موارد نادر حتی ضرب و شتم شوند یا به
قتل برسند .رژیمهایی با چنین سوءاستفادههایی را نمیتوان دموکراتیک نامید.
بنابراین رژیم اقتدارگرای رقابتی باید از رژیمهای ناپایدار ،ناکارآمد یا ناقصی که استانداردهای
اصلی دموکراسی را برآورده نمیکنند تفکیک شود .رژیم اقتدارگرای رقابتی با آنچه گیلرمو اودانل
«دموکراسی تفویضی» میخواند نیز تفاوت دارد .به زعم اودانل ،دموکراسیهای تفویضی سطوح
پایین پاسخگویی افقی (بررسیها و ترازها) دارند و در نتیجه مجریانی قدرتمند ،انتخابشده به
واسطه همهپرسی ،و گاهی فاسد دارند.با این حال ،چنین رژیمهایی حداقل استانداردهای دموکراسی
دارند .در نتیجه دموکراسی تفویضی مواردی از قبیل آرژانتین و برزیل در اوایل دهه  ۱۹۹۰را در
برمیگیرد،اما در پرو بعد از سال  ۱۹۹۲با ریاستجمهوری فوجیموری ،که حاصل کودتای خود او
بود ،مصداق ندارد.

درنهایت ،اقتدارگرایی رقابتی را باید از انواع دیگر رژیمهای ترکیبی نیز متمایز کنیم.رژیمها ممکن
است ویژگیهای دموکراتیک و اقتدارگرا را به طرق گوناگون ترکیب کنند و اقتدارگرایی رقابتی را نباید
نمونه فراگیر همه این اشکال حکومت بدانیم .دیگر انواع رژیمهای ترکیبی عبارتند از« :جمهوریهای
انحصاری» (رژیم با نهادهای دموکراتیک قوی اما قوانین شهروندی بسیار محدود) و دموکراسیهای
«قیمومتی» یا «رهنمودی» (رژیمهای دموکراسی رقابتی که در آن بازیگران غیر دموکراتیک مانند
مقامات نظامی یا مقامات مذهبی قدرت وتو دارند)
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چهار عرص ه رقابت دموکراتیک
با توجه به تداوم نهادهای دموکراتیک معنادار در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی ،عرصههای رقابتیای
وجود دارند که از طریق آن نیروهای مخالف ممکن است به صورت دورهای مقامات مستبد حزب
حاکم را به چالش بکشانند ،تضعیف کنند و گاهی اوقات حتی آنها را شکست دهند .چهار نمونه از
این عرصهها از اهمیت خاص برخوردار هستند )۱:عرصه انتخاباتی )۲ ،قوه مقننه  )۳قوه قضاییهو
 )۴رسانهها.
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 )۱عرصه انتخاباتی؛ اولین و مهمترین عرصه رقابت عرصه انتخاباتی است .در رژیمهای اقتدارگرا،
یا انتخاباتی در کار نیست یا رقابتی جدی وجود ندارد .رقابت انتخاباتی یا به صورت قانونی (مانند
کوبا و چین) یا عم ً
ال (قزاقستان و ازبکستان) حذف میشود .در حالت دوم ،احزاب مخالف معمو ً
ال از
رقابت انتخاباتی رد صالحیت یا منع میشوند و رهبران مخالفان اغلب زندانی هستند .عالوه بر این،
ِ
[نظارت] ناظران مستقل یا خارجی برای تأیید نتایج از طریق شمارش موازی آرا میشود.
دولت مانع
این عدمنظارت فرصتهای گستردهای برای سرقت رأی ایجاد میکند .در نتیجه ،نیروهای مخالف
تهدید انتخاباتی جدی برای مقامات نیستند و انتخابات از هر نظر غیررقابتی است .بنابراین نورسلطان
نظربایف ،رئیس جمهور قزاقستان در سال  ۱۹۹۹با  ۸۰درصد آرا مجددا انتخاب شد ،و در ازبکستان،
اسالم کریموف ،رئیس جمهور ،در سال  ۲۰۰۰با  ۹۲درصد آرا مجددا انتخاب شد( .به عنوان یک
قاعده کلی ،رژیمی که در آن رئیس جمهور با بیش از  ۷۰درصد آراء مجددا انتخاب میشود میتواند
به طور کلی غیر رقابتی در نظر گرفته شود ).در چنین مواردی اغلب مرگ یا سرنگونی خشونتآمیز
رئیس جمهور در قیاس با شکست انتخاباتی او ،وسیله محتملتری برای جانشینی دانسته میشود.
در مقابل ،در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی ،انتخابات اغلب دارای مبارزات سختی است .گرچه روند
انتخابات ممکن است با سوءاستفاده وسیع از قدرت دولتی [از سوی مقامات دولتی] ،پوشش رسانهای
مغرضانه ،آزار و اذیت نامزدها و فعاالن مخالف دولت [( ]۱۰اغلب به صورت خشونت آمیز) و فقدان
کلی شفافیت همراه باشد[ ،اما در عین حال] انتخابات به صورت منظم و رقابتی برگزار میشود
(که در آن احزاب مخالف اصلی و نامزدها معمو ً
ال شرکت میکنند) و به صورت کلی عاری از تقلب
گستردهاند .در بسیاری از موارد ،حضور ناظران بین المللی یا وجود روشهای موازی شمارش آراء،
ظرفیت دولت مستقر را برای شرکت در تقلب وسیع محدود میکند[ .توان آن برای تقلب را کاهش
میدهد] در نتیجه ،انتخابات ممکن است عدمقطعیت زیادی ایجاد کند ،و بنابراین مقامات مستبد باید
آنها را جدی بگیرند .مث ً
ال ،بوریس یلتسین ،رئیس جمهور روسیه در سال  ۱۹۹۶و لئونید کوچما،
رئیس جمهور اوکراین در سال  ،۱۹۹۹با چالشهای انتخاباتی قوی از سوی احزاب کمونیستی سابق
مواجه شدند .کوچما با وجود تالشهای هماهنگ برای استفاده از تهدید و تکنیکهای دیگر برای
تضمین کسب آراء [ ]۱۱تنها  ۳۵درصد از آرا را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹
و  ۵۶درصد را در دور دوم به دست آورد .در کنیا ،دانیل آراپ موی ،حاکم مطلق بلندمدت کشور،
در سال  ۱۹۹۲و  ۱۹۹۷با اکثریت آشکار مجدداً انتخاب شد ،و در زیمبابوه ،جنبش مخالفان برای
تغییر دموکراتیک تقریب ًا برنده انتخابات پارلمانی  ۲۰۰۰شد .در چند مورد ،نیروهای مخالف موفق به
شکستمقامات مستبد یا کاندیداهای دستچینشان شدهاند ،همانطور که [این امر] در نیکاراگوئه در
سال  ،۱۹۹۰زامبیا در سال  ،۱۹۹۱ماالوی و اوکراین در سال  ،۱۹۹۴آلبانی در سال  ،۱۹۹۷و غنا در
سال  ۲۰۰۰روی داد.
گرچه مقامات ممکن است نتایج انتخابات را دستکاری کنند ،این کار اغلب برای آنها گران تمام
میشود و حتی میتواند آنها را زمین بزند .مث ً
ال در پرو ،فوجیموری در سال ۲۰۰۰توانست دوباره
انتخاب شود ،اما مجبور شد بخاطر رسوایی ماهها بعد استعفا دهد .به همین ترتیب ،تالشهای
میلوسویچ برای دست بردن در نتایج انتخابات صربستان در سال   ۲۰۰۰منجر به بحران رژیم
و عزل رئیس جمهور شد .بحران در رژیم بهخاطر تقلب انتخاباتی در مکزیک در سال  ۱۹۸۸و در
ارمنستان در سال  ۱۹۹۶نیز رخ داد.
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 )۲عرصه قانونگذاری؛ قوه مقننه عرصه دوم رقابت است .در اکثر رژیمهای اقتدارگرای تمامعیار،
مجلس یا وجود ندارد یا تحت کنترل کامل حزب حاکم است و تقریبا نمیتوان بین قوه مقننه و قوه
مجریه اختالفی را تصور کرد .در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی ،مجلس نسبتا ضعیف است ،اما گاهی
اوقات به کانون فعالیتهای مخالفان تبدیل میشوند .این امر به ویژه در مواردی که دولت مستقر
فاقد احزاب اکثریت قوی باشد محتمل است .مث ً
ال در دهه  ۱۹۹۰در اوکراین و روسیه رؤسای جمهور
با پارلمان سرسختی مواجه بودند که تحت سلطه کمونیستهای سابق و دیگر احزاب چپگرا بود.
پارلمان اوکراین بارها و بارها قانون اصالحات اقتصادی پیشنهادی کوچما ،رئیس جمهوری ،را
متوقف یا تضعیف کرد ،و در سال  ،۲۰۰۰-۲۰۰۱مجلس با وجود تهدید کوچما به اتخاذ اقدامات
«مناسب» در صورت عدم همکاری ،مانع تالش رئیسجمهور برای اعالم رفراندوم با هدف کاهش
قدرت قوه مقننه شد .گرچه مقامات ممکن است تالش کنند تا قوه مقننه را دور زنند یا حتی آن را
تعطیل کنند (مانند پرو در سال  ۱۹۹۲و روسیه در سال  ،)۱۹۹۳اما این اقدامات – به ویژه در عرصه
بین المللی -پرهزینه هستند .بنابراین فوجیموری و یلتسین انتخابات مجلس جدید را ظرف مدت سه
سال پس از «کودتای خود» برگزار کردند و یلتسین همچنان با مخالفت پارلمان پس از کودتا (پارلمان
سال  )۱۹۹۳مواجه بود.
حتی در جایی که مدیران از اکثریت بزرگی در مجلس برخوردار هستند ،نیروهای اپوزیسیون ممکن
است از قوه مقننه در مقام جایگاهی برای مالقات و سازماندهی و (به میزانی که رسانه مستقل وجود
داشته باشد) بنیانی عمومی استفادهکنند که از طریق آن رژیم را محکوم میکنند .در پرو ،با وجود
این واقعیت که مخالفان نفوذ کمی بر فرایند قانونگذاری بین سالهای  ۱۹۹۵و  ۲۰۰۰اعمال کردند،
نمایندگان مجلس مخالف فوجیموری از کنگره (و پوشش رسانهای از آن) در مقام مکانی برای پخش
نظرات خود استفاده میکردند .در اوکراین در نوامبر  ،۲۰۰۰معاون مخالفان الکساندر موروز ،از
مجلس برای متهم کردن رئیسجمهور به قتل و نیز توزیع نوار تخریبی علیه رئیس جمهور در بین
مطبوعات استفاده کرد.
 )۳عرصه قضایی؛ عرصه سوم رقابت بالقوه قوه قضائیه است .دولتها در رژیمهای اقتدارگرا و
رقابتی به طور متداولی تالش میکنند دستگاه قضایی را مطیع خود بکنند .اغلب از طریق اعالم جرم
یا زیرکانهتر از آن از طریق رشوه ،اخاذی و دیگر مکانیسمهای پذیرفتن مخالفان به عنوان همکار.
مث ً
ال در پرو ،تعدادی از قضات ،از جمله چند قاضی دیوان عالی کشور ،در دام حمایت ،فساد و اخاذی
والدیمیرو مونتسینو ،رئیس اطالعات فوجیموری ،گرفتار شدند .در روسیه ،زمانی که دادگاه قانون
اساسی غیرقانونیبودن حکم یلستین مبنی بر انحالل پارلمان را اعالم کرد ،او خطوط تلفن دادگاه را
قطع کرد و نگهبانان آن را منتقل کرد .در برخی موارد ،دولت به تهدید و خشونت متوسل میشود.
در زیمبابوه ،پس از رأی دیوان عالی مبنی بر غیر قانونی بودن اشغال زمینهای کشاورزی متعلق به
سفید پوستان ،یعنی بخشی از سیاست توزیع مجدد زمین دولت موگابه ،قضات مستقل با موجی از
تهدید خشونتآمیز از سوی «رزمندگان» قدیمی طرفدار دولت مواجه شدند .چهار قاضی دیوان عالی،
از جمله رئیس دیوان آنتونی گوابی ،برای بازنشستگی پیش از موعد در سال  ۲۰۰۱برگزیده شدند و
قضات دارای روابط نزدیکتر به دولت جایگزین شدند.
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با وجود این ،ترکیبی از استقالل قضایی رسمی و کنترل ناقص اجرایی میتواند راه را برای
قضات مستقل باز کند .مث ً
ال در اوکراین ،دادگاه قانون اساسی تصریح کرد که همهپرسی کوچما،
رئیسجمهوری،به منظور کاهش قدرت قوه مقننه ،الزام آور نبود .در اسلواکی ،دادگاه قانون اساسی،
مانع دولت والدیمیر برای رد کرسیهای مخالفان در پارلمان سال  ۱۹۹۴شد و در صربستان ،دادگاه
برندهشدن مخالفان در انتخابات محلی سال  ۱۹۹۶را قانونی اعالم کرد .دادگاهها همچنین از رسانهها
و چهرههای مخالفان در برابر آزار و اذیت دولت محافظت کردهاند .در کرواسی ،دادگا ه هفتهنامه
مخالفی که به دروغ رییس جمهور تودجمان را به سرسپردگی به فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا متهم
کرده بود تبرئه کرد .به همین ترتیب ،در مالزیدر سال  ،۲۰۰۱قاضی دادگاه عالی ،دو مخالف را که
تحت قانون امنیت داخلی رژیم زندانی شده بودند آزاد کرد و نیاز به چنین قانون سفت و سختی را
در مأل عام زیر سؤال برد.
گرچه دولتهای اقتدارگرای رقابتی ممکن است بعدا قضاتی را که علیه آنها حکم دادند مجازات
کنند ،اما چنین اقداماتی علیه قضات رسمی مستقل ممکن است از نظر مشروعیت داخلی و بینالمللی
هزینههای زیادی ایجاد کند .مث ً
ال در پرو ،کنگره طرفدار فوجیموری سه نفر از اعضای دادگاه قانون
اساسی را در سال  ۱۹۹۷اخراج کرد .آنها تالش کرده بودند از پیشنهاد فوجیموری برای دورهٔ
سوم ریاست جمهوری که مطابقت کامل با قانون اساسی نداشت ،جلوگیری کنند .با این حال ،این
حرکت موحب انتقاد شدید داخلی و خارجی شد و این پرونده در سالهای باقیمانده از دهه  ۹۰خاری
در چشم رژیم بود.
 )۴رسانه؛ درنهایت ،رسانهها اغلب کانون رقابت در رژیمهای استبدادی رقابتی هستند .در بسیاری
از نظامهای استبدادی تمام عیار ،رسانهها به صورت کامل دولتی هستند ،به شدت سانسور یا
به صورت سیستماتیک سرکوب میشوند .ایستگاههای رادیو و تلویزیون پیشرو توسط دولت (یا
متحدان نزدیک آن) کنترل میشوند ،و روزنامههای مهم مستقل و مجلهها یا توسط قانون ممنوع
میشوند (مانند کوبا) یا به طور عملی (غیر رسمی) حذف میشوند (مانند ازبکستان و ترکمنستان).
روزنامهنگارانی که خشم دولت را برمیانگیزند در خطر دستگیری ،اخراج و حتی ترور هستند .در
مقابل در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی ،خروجی رسانههای مستقل ،نه تنها قانونی است بلکه اغلب
تأثیرگذار است و روزنامه نگاران ،هر چند اغلب تهدید شده و به صورت دورهای به آنها حمله
میشود[ ،اما در عین حال] تبدیل به چهرههای مهم مخالف دولت میشوند .مث ً
ال در پرو ،روزنامههای
مستقل مانند ال رپلیکا و ال کومرسیو و مجالت هفتگی مانند سی و کرتاس در سراسر دهه۱۹۹۰
به صورت آزادانه اداره میشدند .در اوکراین ،روزنامههایی مانند زرکلو ندل ،دن ،و اخیرا ،ویچری
ویستی منابعی مهم از دیدگاههای مستقل در مورد دولت کوچما بودند.
خروجیهای رسانههای مستقل اغلب با بررسی و افشای تخلفات دولت ،نقش دیدهبانی حیاتی را ایفا
میکنند .رسانههای پرو طیف وسیعی از سوءاستفادههای دولت را کشف کردند ،قتل عام دانشجویان
در سال  ۱۹۹۲در دانشگاه ال کانتوتا و جعل امضاهای مورد نیاز برای حزب فوجیموری به منظور
کسب شرایط الزم برای انتخابات سال  ۲۰۰۰از آن جملهاند .در روسیه ،تلویزیون مستقل والدیمیر
گوسینکی به منبع مهم انتقاد از دولت یلتسین به ویژه در خصوص اقدامات آن در چچن تبدیل شد .در
زیمبابوه ،دیلی نیوز نقش مهمی را در افشای سوءاستفاده دولت موگابه ایفا کرد .خروجی رسانهها
ممکن است سخنگویی برای نیروهای مخالف نیز باشد
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در نیمه دوم دهه  ،۱۹۹۰ایستگاه B-۹۲رادیو بلگراد مرکزی کلیدی برای مقابله با میلوسویچ بود.
در اواخر دهه  ،۱۹۸۰روزنامهها نقش مهمی را در حمایت از نیروهای مخالفین در پاناما و نیکاراگوئه
ایفا کردند.
مقامات اجرایی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی نسبت به همتایان خود در رژیمهای استبدادی
با استفاده از مکانیسمهای زیرکانهتر اغلب فعاالنه در پی سرکوب رسانههای مستقل هستند .این
روشها اغلب شامل رشوه ،تخصیص گزینشی تبلیغات دولت ،دستکاری بدهیها و مالیات رسانهها،
تحریک درگیری میان سهامداران ،و قوانین مطبوعاتی محدودکننده میشوند که محاکمه روزنامه
نگاران مستقل و مخالف را تسهیل میکند .در روسیه ،دولت از بدهیهای تلویزیون مستقل به شرکت
اصلی گاز ،گازپروم ،برای طرح تصاحب آن توسط نیروهای نزدیک به دولت استفاده کرد .در پرو،
دولت فوجیموری عم ً
ال بر تمام ایستگاههای تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی این کشور از طریق
ترکیبی از رشوه و حقههای حقوقی مانند ابطال تابعیت باروخ ایوچر ،صاحب کانال  ،۲کنترل داشت.
دولتها همچنین به صورت گستردهای از قوانین افتراء برای آزار و اذیت قانونی روزنامههای مستقل
استفاده کردند .مث ً
ال در غنا ،دولت جری رالینگز از قوانین افتراء در دوران استعمار برای زندانیکردن
چندین سردبیر و ستوننویس در دههی  ۱۹۹۰استفاده کرد و در کرواسی ،موسسه جامعه باز در
سال ۱۹۹۷گزارش کرد که روزنامههای مستقل اصلی با بیش از  ۲۳۰شکایات افتراء مواجه بودند.
به همین ترتیب ،دولت ارمنستان از شکایات افتراء برای ساکت کردن مطبوعات پس از انتخابات بحث
برانگیز  ۱۹۹۶در این کشور استفاده کرد.
با این حال تالشها برای سرکوب رسانهها ممکن است برای دولت مستقر در رژیمهای اقتدارگرای
رقابتی پرهزینه باشد .مث ً
ال ،هنگامی که در سال  ۱۹۹۶دولت توجمان در کرواسی سعی کرد تا مجوز
رادیو  ،۱۰۱ایستگاه مستقل محبوب در پایتخت ،را لغو کند ،تظاهرات گسترده موجب به تکاپو انداختن
مخالفان و انشعاب موقت حزب حاکم شد .در اوکراین در سال  ،۲۰۰۰اتهام تالش رئیس جمهور
کوچما برای کشتن روزنامه نگار مخالف دولت موجب تظاهرات داخلی وسیع و انزوای نسبی از غرب
شد .در پرو ،آزار و اذیت و تبعید ایوچر موجب اعتراض وسیع در داخل کشور و تبدیل به نقطهٔ
کانونی انتقاد در خارج از کشور شد.
تنشهای ذاتی
دولتهای اقتدارگرا ممکن است همزیستی غیرصریحی با نهادهای دموکراتیک معنادار داشته باشند.
تا زمانی که دولت مستقر از نقض فاحش (و کامال علنی) حقوق جلوگیری کند و انتخابات را لغو
نکند یا آشکارا آراء را ندزد ،تناقضات ذاتی اقتدارگرایی رقابتی ممکن است قابل کنترل باشد .با
استفاده از رشوه ،پذیرفتن فرد به عنوان همکار و اشکال مختلف آزار و اذیت قانونی ،دولتها ممکن
است چالشها [و دعاوی ایجاد شده] از طرف حزب مخالف را بدون برانگیختن اعتراض گسترده یا
عدمپذیرش بین المللی محدود کنند.
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با این حال ،همزیستی قوانین دموکراتیک و روشهای اقتدارگرایی با هدف حفظ دولت مستقر بر مسند
قدرت منبع ذاتی بیثباتی است .وجود انتخابات ،مجلس ،دادگاهها ،و رسانههای مستقل فرصتهای
دورهای برای چالشهای نیروهای مخالف ایجاد میکند .این چالشها معضلی جدی برای مقامات
اقتدارگرا ایجاد میکنند .از یک طرف ،سرکوب آنها پرهزینه است ،عمدتا به این دلیل که چالشها از
نظر رسمی قانونیاند و به صورت گسترده (داخلی و بین المللی) قانونی دانسته میشوند .از سوی
دیگر ،مقامات حزب حاکم نیز در صورتی که اجازه دهند چالشهای دموکراتیک در دورهٔ حکومت
آنها اجرا شوند ،ممکن است قدرت خود را از دست دهند ]۱۴[ .دورههای رقابت جدی دموکراتیک،
تناقضات ذاتی موجود در اقتدارگرایی رقابتی را آشکار میکنند ،مقامات مستبد را مجبور میکنند
تا بین نقض فاحش قوانین دموکراتیک ،به قیمت انزوای بینالمللی و جنگ داخلی ،و پذیرفتن ادامهٔ
چالشها به قیمت شکست احتمالی یکی را انتخاب کنند .همانطور که در مکزیک در سال  ،۱۹۸۸در
نیکاراگوئه در سال  ،۱۹۹۰در زامبیا در سال  ،۱۹۹۱روسیه در سال  ،۱۹۹۳ارمنستان در سال ،۱۹۹۶
آلبانی در سال  ،۱۹۹۷غنا ،پرو ،صربستان ،و اوکراین در سال  ۲۰۰۰و زامبیا (دوباره) در سال ۲۰۰۱
روی داد ،نتیجه کار اغلب نوعی از بحران رژیم است .به نظر میرسد بحرانهای مشابه به احتمال
زیاد در زیمبابوه حول انتخابات ریاست جمهوری مارس  ۲۰۰۲سربرآورند.
در برخی موارد ،مانند کنیا ،مالزی ،روسیه ،و اوکراین ،مقامات مستبد پس از دورانهای سخت همچنان
بر سر قدرت ماندند .در بسیاری از این کشورها ،رژی م مخالفین را سرکوب کرد و سرسختتر شد.
در موارد دیگر ،مانند نیکاراگوئه در سال  ،۱۹۹۰زامبیا در سال  ،۱۹۹۱و غنا و مکزیک در سال ،۲۰۰۰
دولتهای اقتدارگرای رقابتی نتوانستند مخالفان را سرکوب کنند و قدرت را از دست دادند .و در
مواردی متفاوت ،از جمله پرو و صربستان ،حاکمان اقتدارگرا تالش میکردند تا مخالفان را سرکوب
کنند ،اما در انجام این کار ،به شدت تضعیف شدند و درنهایت سقوط کردند.
اما نظم جانشین ،دموکراتیزاسیون نیست .گرچه در بسیاری موارد (کرواسی ،نیکاراگوئه ،پرو،
اسلواکی ،صربستان) گردش دولت منجر به انتقال دموکراتیک شد ،در موارد دیگر ،از جمله آلبانی،
زامبیا ،اوکراین و بالروس ،رهبرانی که به تازگی انتخاب شدند همین شیوههای اقتدارگرایانه را ادامه
دادند یا حتی بسیاری از شیوههای اقتدارگرایانه پیشینیان خود را تشدید کردند .از این رو ،در حالیکه
حذف منتخبان اقتدارگرا فرصت مهمی برای تغییر رژیم و حتی برقراری دمکراسی است اما به خودی
خود نتیجه را تضمین نمیکند.
اگر چه تببین تغییرات رژیمهای اقتدارگرای رقابتی و [اندازه گیری] ِ ظرفیت بقای آنها که ناشی از
بحرانهای ایجادشده توسط حوادث رقابت دموکراتیک بوده استفراتر از محدوده این مقاله است،
اما الگویی شایان ذکر است ]۱۵[ .در مناطق نزدیک به غرب ،به ویژه امریکایالتین و اروپای مرکزی،
عزل مقامات مستبد حزب حاکم عموم ًا منجر به برقراری دموکراسی در دوران پس از جنگ سرد
شد .مث ً
ال بعد از سال ۱۹۹۰در آمریکای التین ،چهار رژیم از پنج رژیم اقتدارگرای رقابتی (جمهوری
دومینیکن ،مکزیک ،نیکاراگوئه و پرو ،اما نه هائیتی) دموکراتیزه شدند .به همین ترتیب ،در همین دوره
چهار رژیم اقتدارگرای رقابتی از پنج رژیم در اروپای مرکزی (کرواسی ،صربستان ،اسلواکی ،و
رومانی ،اما نه آلبانی) دموکراتیزه شدند .در مقابل ،پیشینهٔ رژیمهای اقتدارگرای رقابتی در آفریقا
و اتحاد جماهیر شوروی سابق کامال متفاوت است .در میان جمهوریهای شوروی سابق ،تنها یک
رژیم اقتدارگرای رقابتی (مولداوی) در دهه ۱۹۹۰دموکراتیزه شد.
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این شواهد نشان میدهند که نزدیکی به غرب ممکن است عاملی مهم برای شکلدهی خط سیر
رژیمهای اقتدارگرای رقابتی در دهه  ۱۹۹۰باشد .به نظر میرسد ارتباط با غرب ،در قالب نفوذ
فرهنگی و رسانهای ،شبکههای نخبگان ،تأثیرات تظاهرات و فشار مستقیم دول غربی ،هزینههای
جبههگیری اقتدارگرایانه را افزایش داده است .این موضوع شانس دموکراتیزاسیو ِن رژیمهای
اقتدارگرای رقابتی را باال میبرد .جایی که ارتباطات با غرب ضعیفتر شد ،یا جایی که هژمونی
جایگزین و غیر دموکراتیک (مانند روسیه یا چین) نفوذ زیادی داشتند ،احتمال بیشتری داشت که
رژیمهای اقتدارگرای رقابتی بر روش خود پافشاری کنند یا در مسیری اقتدارگرایانهتر حرکت کنند.
مسیرهای اقتدارگرایی رقابتی
گرچه رژیمهای اقتدارگرای رقابتی پدیده جدیدی نیستند (نمونههای تاریخی شامل بخشهایی از
شرق اروپای مرکزی در دهه ۱۹۲۰و آرژانتین تحت حکومت پرون طی سالهای۱۹۴۶تا ۱۹۵۵
هستند) ،اما به وضوح در سالهای اخیر گسترش یافتهاند .اقتدارگرایی رقابتی برخواسته از سه
مسیر رژیمهای مختلف در طول دهه ۱۹۹۰است .یکی از مسیرها فروپاشی رژیم اقتدارگرای تمام
عیار بود .در این موارد ،رژیمهای اقتدارگرای مستقر معمو ً
ال با ترکیبی از فشار داخلی و خارجی
مجبور شدند یا نهادهای دموکراتیک رسمی را بپذیرند یا به صورت جدی به آنچه قب ً
ال نهادهای
ظاهراً دموکراتیک بود پایبند باشند .با این حال به دلیل ضعف جنبشهای مخالف ،این گذارها واجد
شرایط دموکراسی نیستند ،و اثبات شد دولت مستقر در دستکاری قواعد دموکراتیک جدید یا پایبندی
گزینشی به آنماهر است .این نوع انتقال در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا روی داد،
که در آنها بحران اقتصادی و فشارهای بینالمللی حاکمان اقتدارگرا را مجبور به برگزاری انتخابات
چندحزبی کرد ،اما بسیاری از این گذارها در دموکراتیزاسیون ناکام بودند و بسیاری از حاکمان
مستبد قدرت را حفظ کردند.
مسیر دوم به سمت اقتدارگرایی رقابتی ،فروپاشی رژیم اقتدارگرا و ظهور رژیم اقتدارگرای رقابتی
جدید بود .در این موارد ،در پی فروپاشی رژیم اقتدارگرا کم و بیش رژیمهای انتخاباتی ضعیفی پدید
آمدند .گرچه فقدان سنتهای دموکراتیک و جوامع مدنی ضعیف فرصت استبداد را برای دولت منتخب
ایجاد کرد ،اما این دولتها فاقد ظرفیت تثبیت حکومت اقتدارگرا بودند .این مسیر توسط کشورهای
پساکمونیست مانند ارمنستان ،کرواسی ،رومانی ،روسیه ،صربستان ،و اوکراین ،و همچنین هائیتی
پس از سال  ۱۹۹۴دنبال شد.
مسیر سوم به سوی اقتدارگرایی رقابتی فروپاشی رژیم دموکراتیک بود .در این موارد ،بحرانهای
عمیق و غالب ًا طوالنیمدت اقتصادی و سیاسی شرایطی را ایجاد کردند که تحت آن دولتی که به
صورت آزادانه انتخاب شد ،نهادهای دموکراتیک را از طریق کودتای خودِ رئیسجمهور جدیدیا از
طریق سوءاستفاده انتخابیتضعیف کرد اما فاقد اراده یا ظرفیت حذف کامل آنها بود .نمونههایی از
این انتقالشامل پرو در اوایل دهه  ۱۹۹۰و شاید ونزوئال معاصر باشد.
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ریشههای افزایش اخیر این رژیمها در مشکالت مرتبط با تثبیت رژیم دموکراتیک و اقتدارگرا در
دوره بالفاصله پس از جنگ سرد نهفته است .با وجود پیشرفتهای جهانی دموکراسی در دهه ۱۹۹۰
(و خوشبینی دموکراتیک که در میان محققان شکل گرفت) ،ایجاد یا حفظ دموکراسی در بسیاری از
رژیمهای دموکراتیک جهان همچنان دشوار است .بسیاری از گذارهای دموکراتیک در کشورهایی
با سطح باالی فقر ،نابرابری و بیسوادی؛ حکومتهای و جوامع مدنی ضعیف ،بیثباتی سازمانی،
مرزهای ملی مورد نزاع و در بخشهایی از دنیای کمونیست سابق ،همراه با سلطه مستمر وضیعت
اقتصادی ،نهادهای مذهبیعمده و دیگر حوزههای فعالیتهای اجتماعی صورت گرفته است.
با این حال ،در حالیکه چشماندازهای دموکراتیزاسیون تمامعیار دربسیاری از نقاط جهان پس از
جنگ سرد تیره و تار ماند ،چشمانداز ایجاد و حفظ رژیمهای اقتدارگرای تمامعیار نیز ناامیدکننده
بود ]۱۶[ .این تغییر تا حد زیادی محصول محیط بینالمللی پس از جنگ سرد بود .پیروزی لیبرالیسم
غربی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،مشروعیت مدلهای بدیل را تضعیف کرد و انگیزهای قوی
برای دولتهای حاشیهای برای پذیرش نهادهای دموکراتیک رسمی ایجاد کرد .همانطور که اندرو
یانوش میگوید دورههای هژمونی لیبرال «رشتهای از محدودیتها»را بر دول غیر دموکراتیکی که
در پی حفظاحترام و زیستپذیری بینالمللی هستند تحمیل میکند .بنابراین ،طی دوره کوتاه هژمونی
لیبرال که پس از جنگ جهانی اول روی داد ،دولتهای نسبتا اقتدارگرا در اروپای مرکزی با فشار قوی
برای تحمل مطبوعات نیمهآزاد ،تحقیقات منظم از سوی مخالفان مجلس ،و قوه قضائیه شبهمستقل
مواجه شدند ]۱۷[ .با این حال ،هنگامی که دولتهای لیبرال غربی توسط قدرتهای ضدهژمونیک
اقتدارگرا به چالش کشیده میشوند ،اثری از این «محدودیتها» باقی نمیماند [یعنی با ظهور این
قدرتهای هژمونیک اقتدارگرا ،دولتهای نسبتا اقتدارگرا دیگر تمایلی به رعایت آن محدودیتها
ندارند] .قدرتهای ضدهژمونیک منابع بدیل مشروعیت و کمک نظامی و اقتصادی را فراهم میکنند،
در نتیجه انگیزه حاکمان نخبه را برای حفظ نهادهای دموکراتیک رسمی تضعیف میکنند .بنابراین
ظهور آلمان نازی و روسیه شوروی به عنوان قدرتهای منطقهای در فروپاشی رژیمهای ترکیبی
اروپای مرکزی در دهه ۱۹۳۰تأثیرگذار بود ،و قدرت اتحاد جماهیر شوروی استقرار دیکتاتوری
لنینیستی در اکثر کشورهای جهان سوم در دوران جنگ سرد را تسهیل کرد .هنگامی که قدرتهای
غربی با رقیبی در مقابل هژمونی خود مواجه میشوند ،به احتمال بیشتری خودکامگیهایی که
میتوانند نقش سپر در برابر رقبا را ایفا کنند ،تحمل میکنند.
دوره هژمونی لیبرال غربی در دهۀ  ۱۹۹۰مشابه دهۀ  ۱۹۲۰بود اما دامنه بیشتری داشت .عوامل
تأثیرگذار بینالمللی اشکال مختلفی را به خود گرفتند ،که شامل تأثیرات تظاهرات ،مشروط بودن
(همانند عضویت اتحادیه اروپا) ،فشار مستقیم حکومت بر حکومت (به شکل تحریم ،دیپلماسی
پشتپرده و حتی مداخله نظامی مستقیم) ،و فعالیت بازیگران و نهادهای در حال ظهور فراملی میشد.
در این زمینۀ جدید ،مدل دموکراسی لیبرال در میان نخبگان پساکمونیست و جهان سوم مقبولیت
بیسابقهای کسب کرد .شاید مهمتر از این ،فقدان منابع بدیل برای کمکهای نظامی و اقتصادی میزان
اهمیت رابطهخوب با دول و نهادهای غربی را افزایش داد .گرچه تأثیر فشارهای بینالمللی ،در مناطق
مختلف (و حتی در سراسر کشورها) تفاوت زیادی داشت ،برای بسیاری دولتها در بسیاری از
کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ،مزایای پذیرش نهادهای دموکراتیک (و هزینههای حفظ آشکار
نهادهای اقتدارگرا) ،دردهه ۱۹۹۰بسیار افزایش یافت.
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مستبدان در حال ظهور و بالقوه نیز با موانع مهم داخلی برای تثبیت رژیمهای اقتدارگرا مواجه شدند.
نخبگان اقتدارگرا به منظورتحکیم رژیمی کام ً
ال بسته باید تمام منابع اصلی رقابت را از طریق سرکوب
سیستماتیک یا همکاری با مخالفان بالقوه ،حذف کنند .چنین اقدامی ،هم نیازمند انسجام نخبگان و
هم سازوبرگهای دولتی با حداقل میزان تأثیرگذاری (و مستطیع) است .دولت به علت کمبود منابع
برای حفظ شبکههای قیمومیت که قب ً
ال زیربنای ساختارهای دولتی اقتدارگرا بودند دچار مشکل شد.
عالوه بر این ،کنترل سلسلهمراتبی معلق و شکننده بر نهادهای سرکوبگر ،در حالیکه خطر جنگ
داخلی را تشدید میکند ،تثبیت حکومت اقتدارگرا را نیز مشکلتر ساخته است .درنهایت ،در بسیاری
از رژیمهای پساکمونیست پراکندگی کنترل بر منابع دولتی و اقتصادی متفاوت در میان گروههای
مختلف ،کنترل کامل را برای هر رهبری دشوار ساخته است و در نتیجه به نوعی کثرتگرایی منجر
میشود.
بسیاری از رژیمها قادر به غلبه بر موانع داخلی و بینالمللی برای برقراری حکومت اقتدارگرا در
دهه ۱۹۹۰بودند .برخی با توجه به مسائل اقتصادی یا امنیتی که ترویج دموکراسی را در دستور
کار سیاست خارجی غرب قرار دادند ،از آسانگیری در سیستم بینالمللی منفعت میبردند .سایرین
از کنترل دولتی بردرآمدهای حاصل از کاالهای با ارزش (مانند نفت) سود بردند .این کاالها توسعه
جامعه مدنی خودمختار را تضعیف میکرد و به حاکمان ابزارهای همکاری با مخالفان بالقوه را
میداد .و برخی دیگر نیز از شبکههای شبهسنتی نخبگان بهره بردند که استقرار رژیمهای جدید
موروثی (همچون آسیای مرکزی) را تسهیل کردند.
با این حال در دهه ۱۹۹۰در اکثر کشورهای آفریقا ،آمریکای التین ،و اروسیای پساکمونیستی،
مستبدا ِن در حال ظهور یا بالقوه فاقد این مزیتها بودند .با توجه به ترکیب فشارهای بینالمللی،
ضعف دولت ،و چندپارگی نخبگان ،بسیاری از دولتمردان هزینه همکاری یا سرکوب کردن را
مانع بسیار سختی یافتند .در نتیجه ،حتی برخی رهبران بسیار خودکامه نیز قادر به از بین بردن
عرصههای مهم رقابت نبودند .منابع ضعف اقتدارگرایی در موارد مختلف متفاوت است .مث ً
ال در
آلبانی و هائیتی ،احتما ً
ال عوامل بینالمللی در پیشگیری از حکومت اقتدارگرای تمامعیار تعیین کننده
بودند .در آفریقا ،انقباض منابع ناشی از پایان حمایت مالی جنگ سرد و قید و شرطتحمیلی نهادهای
مالی بینالمللی ،برخی دولتها را درهمکاری با مخالفان نسبت ًا ضعیف یا سرکوب آنها ،دچار ضعف
کرد ]۱۸[ .در کشورهای استقاللیافته از شورویسابق مانند مولدوای ،روسیه و اوکراین ،چندپارگی
کنترل بر منابع دولتی و اقتصادی حتی در جایی که جامعه مدنی ضعیف شده بود رقابت سیاسی
ایجاد کرد .آنچه واقع ًا در تمام این موارد مشترک است به هر حال این است که بر کثرت گرایی و
رقابت دموکراتیک پافشاری میشد ،بیشتر به این دلیل که نخبگان نمیتوانستند از دست آن خالص
شوند تا اینکه خواستار آن باشند.
سپس در دهه  ،۱۹۹۰رژیمهای اقتدارگرای رقابتی وقتی شرایط برای تثبیت رژیمهای دموکراتیک
یا اقتدارگرا نامطلوب بودند ،به احتمال بیشتری سربرمیآوردند .البته الزم به ذکر است که چنین
شرایطی لزوم ًا منجر به اقتدارگرایی رقابتی نمیشوند .در برخی موارد ،از جمله السالوادور ،مالی،
و مغولستان ،دموکراسی ممکن است با وجود شرایط بسیار نامطلوب موثر باشد .در موارد دیگر،
فروپاشی حکومت اقتدارگرایانه ممکن است به فروپاشی دولت و جنگ داخلی منجر شود ،همانطور
که در لیبریا ،سیرالئون و سومالی این اتفاق رخ داد.
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مفهومسازی حکومتهای غیردموکراتیک
 این مقاله را به،با پژواک دعوت توماس کاروترز برای فراتر رفتن از آنچه وی «پارادایم گذار» مینامد
] حال روشن است که امیدهای اولیه برای دموکراتیزاسیون در بسیاری از نقاط۱۹[ .پایان میرسانیم
 بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا از «موج سوم» دموکراتیزاسیون.جهان بیش از حد خوشبینانه بود
 سقوط نوعی از اقتدارگرایی منجر به دموکراسی نشد بلکه، در موارد دیگر.جان سالم به در بردهاند
 یک دهه پس از سقوط اتحاد جماهیر، در واقع.موجب شکل جدیدی از حکومت غیر دموکراتیک شد
 از آنجایی که، با این حال.شوروی اکثریت کشورهای مستقل جهان غیر دموکراتیک باقی ماندند
 مسائل مربوط به تحکیم، انواع در حال ظهور،منابع گستردهای در مورد علل و عواقب دموکراسی
دموکراسی پدید آمده است تحقیقات بسیار کمی در مورد ظهور و تداوم حکومتهای غیر دموکراتیک
.انجام شده است
 تحوالت در رسانهها و فناوریهای، تغییرات اقتصاد جهانی،هژمونی لیبرال غربی پس از جنگ سرد
ارتباطاتی و رشد شبکههای بینالمللی با هدف ترویج دموکراسی و حقوق بشر همه در تغییر شکل
 حفظ برخی از، در نتیجه.فرصتها و محدودیتهای پیش روی نخبگان اقتدارگرا تأثیرگذار بودهاند
 با این حال. سختتر شد ه است، مانند تمامیتخواهی و اقتدارگرایی بوروکراتیک،انواع اقتدارگرایی
 برخی از رژیمهای غیر دموکراتیک جدید (یا نسبت ًا جدید) از جمله استبداد۱۹۹۰ همچنین در دهه
 طیف وسیعی از دیگر نتایج غیر دموکراتیک از جمله سایر انواع.رقابتی اهمیت بیشتری پیدا کردند
 دیکتاتوری موروثی پساکمونیستی و مواردی از سقوط دولت باثبات («هرج و مرج،رژیمهای ترکیبی
] تحقیق در مورد این نتایج غیردموکراتیک (به جای امید به) مجموعه۲۰[ .ساالری») نیز اهمیت یافتند
.بدیل رژیمهای انتقالی پس از جنگ سرد برای درک کامل آنها حیاتی است
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ده خطای تصحیح ناشدهی جریان چپ در ایران
مجید محمدی

«مردم حق دارند در هرکجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمیخواهند ،بپا خیزند و آنرا
به زیر کشند تا حاکمیتی که خود را الیق آن میدانند برپا کنند .این «حق» تنها نیرویی است که
میتواند همه جهان را آزاد کند « .آبراهام لینکلن

متاسفانه سنت برچسب زنی و
ناسزاگویی از میان جریان چپ
مارکسیستی و مذهبی رخت بر
نبسته است.

فریبرز رئیس دانا یکی از نمایندگان شناخته شدهی جریان چپ
و سوسیالیست در ایران است .او فردی مبارز و آشکارگوست
و برای طرح دیدگاههایش نیز هزینه پرداخته است .اما او
همانند دیگر چهرههای جریان سوسیالیست در ایران دیدگاهها
و روشهایی را بر دوش می کشد که اصوال خطا و عمال پر
هزینه بودهاند .برای این که ببینید این جریان چقدر در سه
دههی گذشته تحول یافته و از اشتباهات تاریخی خود درس
گرفته توجه به سخنان وی درس آموز است .ذیال به ده روش
و دیدگاه که در میان چپگرایان ایرانی (از جمله رئیس دانا) به
شدت رایج است و آنها را مضر و خطا می دانم اشاره می کنم:

“Any people anywhere, being inclined and having the power, have the right to rise
up, and shake off the existing government, and form a new one that suits them
better. This is a most valuable - a most sacred right - a right, which we hope and
believe, is to liberate the world.” Abraham Lincoln
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برچسب زنی و ناسزاگویی به لیبرالیسم

فرافکنی

متاسفانه سنت برچسب زنی و ناسزاگویی از میان جریان چپ مارکسیستی و مذهبی رخت بر
نبسته است .رئیس دانا به عنوان یکی از نمایندگان این جریانه همانند دیگر جریانهای اسالمگرا و
مارکسیستی در اواخر دههی پنجاه از کلمهی “لیبرال” به عنوان ناسزا استفاده می کند“ :مرتضوی
فرمانده عملکردهای لیبرالی بوده است( ”.مصاحبه با شرق پارسی ۱۵ ،آوریل ۲۰۱۴؛ همهی نقل
قولهای از رئیس دانا در این نوشته از همین مصاحبه اخذ شدهاند) معرفی سعید مرتضوی به عنوان
فرماندهی عملکردهای لیبرالی نه تنها توهین به لیبرالها در همهی دنیاست بلکه جفا به لیبرالیسم است.
سعید مرتضوی تنها یک بازجوی جنایتکار ،عامل بیت در دستگاه قضا و همدست دیگر جنایتکاران
تاریخ معاصر است و گذاشتن نام لیبرال بر عملکرد وی فقط نوع مواجههی غیر منصفانه و غیر
انسانی جریان چپ ضد سرمایه داری و ضد آزادی را با جریان مقابل خود نشان می دهد.

گذشته از آن ،ناسزاگویی به روسای جمهور امریکا و سیاست خارجی این کشور چه دردی از
جامعهی ایران دوا می کند؟ مگر مقامات جمهوری اسالمی ادعا نمی کنند که کشورشان مستقل است؟
آقای رئیس دانا و همفکرانشان ایران را کشور مستقلی می دانند یا تحت سلطهی ایاالت متحده که
مشکالت کشور را به ایاالت متحده نسبت می دهند؟

امروز حتی جریان اسالمگرای حاکم از “لیبرال” به عنوان یک ناسزا کمتر استفاده می کند اما رئیس
دانا در ادبیات سالهای دههی پنجاه و شصت زمین گیر شده است .رئیس دانا احمدی نژاد را نیز
در قالب جریان لیبرال می گذارد .احمدی نژاد نمایندهی هیچ جریان فکریای نبود غیر از اسالمگرایی
فاشیستی و اسالمگرایی موعودگرا .خود او نیز تنها یکی از وفاداران بی سروپای ولی فقیه بود که
بعدا عنوان رئیس جمهور برایش توهم ایجاد کرد و شورای نگهبان و دستگاه قضا توهمات وی را
رفع کردند و قوهی قضاییه بقیهی توهمات وی را در آینده حل خواهد کرد.
مبالغه و اغراق در مورد سرمایه داری و ایاالت متحده
رئیس دانا می گوید “جورج بوش به تنهایی یک میلیون و هفتصد هزار نفر را در عراق کشت ”.منبع او
تحقیقات کدام سازمان معتبر بین المللی است؟ بیشترین عددی را که یک سازمان بین المللی در مورد
کشتههای عراق عرضه کرد در حدود  ۷۰۰هزار نفر بود که البته نمی توان همهی آنها را به کشتههای
عراقیها به دست امریکاییها نسبت داد .اگر شیعه و سنی در عراق پس از رفتن صدام حسین کمر به
قتل یکدیگر بستند چرا باید اینها را به حساب نیروهای امریکایی گذاشت؟

غش کردن به سمت روسیه و متحدانش
رئیس دانا در مورد سوریه می گوید” “دخالتهای بشردوستانه برای چیست؟ آمادگی ناتو برای
حمله به سوریه برای چه بود؟ این عادالنه است که لیبرالهای طرفدار آمریکا از آن جانورهای
وحشی القاعدهای که قلب آدم را جلوی دوربین میخورند ،طرفداری کنند؟ بنام عدالت چنین میکنند.
برای اینکه میگویند او ظالم است ”.اگر ناتو آمادهی حمله بود و در نهایت حمله نکرد دو سال است
نیروهای جمهوری اسالمی و حزب اهلل در این کشور مداخله کردهاند و رژیم بشار تحت حمایت کامل
پوتین است.
چرا ایشان به مداخلهی جمهوری اسالمی در سوریه اشارهای نمی کنند؟ آیا وجود سوریه و جمهوری
اسالمی در جبههی ضد امپریالیستی مداخلهی جمهوری اسالمی در سوریه را مشروع می سازد؟
چرا ایشان نامی از اشغال خاک اوکراین توسط روسیه نمی برد؟ کدام لیبرالی از اسالمگرای جنایتکار
عضو القاعده در سوریه حمایت کرده است؟ مگر ایشان طرفداران ایاالت متحده را به حمایت از
دخالت در سوریه متهم نمی کنند .طرفداران مداخلهی نظامی در سوریه اتفاقا می خواستند و می
خواهند از همین جنایات پیش گیری شود .چرا ایشان و همفکرانشان از بیش از صدهزار سوری که به
دست رژیم بشار کشته شدهاند سخنی نمی گویند و صرفا به امریکاییان در این مورد حمله می کنند؟
لیبرال و نو لیبرال خواندن اموری را که دوست ندارند

کودکانی که پس از جنگ در عراق تلف شدند در بمباران هوایی کشته نشدند بلکه مرگ آنها در اثر
مشکالت بهداشتی بود که جنگ میان شیعه و سنی و مدیریت ناکارآمد گروههای عراقی عامل آن
بود و نه حضور امریکاییان در عراق .رقم  ۵۰۰هزار کشتهی کودک هم که وی می گوید ارقام برخی
سازمانهای بین المللی در دوران تحریمهای عراق است و نه کشتههای کودک دوران جنگ که ایشان
این دو را با هم خلط کردهاند .اگر صدام در برنامهی نفت در برابر غذا درآمد نفت عراق را با فساد
به جیب خویش و خاندانش می ریخت و کودکان عراقی از گرسنگی و فقدان بهداشت تلف می شدند
چرا باید این را به حساب ایاالت متحده گذاشت؟ آیا اصوال رخداد دل ناچسبی در عالم رخ می دهد
که به ایاالت متحده ربطی نداشته باشد؟ این نگرش و نظریهی توطئهی از دیدگاه خام اندیشانهی همه
توانی ایاالت متحده ناشی می شود.

رئیس دانا حسن روحانی را نولیبرال می خواند .او همانند دیگر چپها هر چه را که دوست نمی دارد
یک عنوان لیبرال یا نو لیبرال بدان می دهد .کدام سیاست روحانی نو لیبرال بوده است :دادن یارانه
به همهی جمعیت کشور در سال اول و بعد دادن آن به  ۹۵درصد آن ،توزیع کاالی مجانی به برخی
اقشار ،تداوم سرازیر کردن منابع کشور به امپراطوری سپاه و رهبر ،عدم اخذ مالیات از قدرتمندان
و نهادهای تحت نظر رهبر ،یا دادن بخش قابل توجهی از بودجهی کشور به نهادهای دینی؟ کدام نو
لیبرال یکی از این سیاستها را تایید می کند؟
رئیس دانا سیاست های دولت احمدی نژاد را نیز در سمت سیاستهای اقتصادی لیبرال قرار می
دهد[“ :دولت احمدی نژاد] راستترین دولتی است که از زمان مادها آمده است .و اآلن حسن روحانی
میخواهد از او جلو بزند .زمان احمدینژاد اتحادیههای کارگری بیشترین ضربه را خوردند .زمان
احمدینژاد بیشترین میزان واردات آزاد صورت گرفت .زمان احمدینژاد تمام سندیکاها تعطیل
شدند .زمان احمدینژاد نظارتها برداشته شد .زمان احمدینژاد بیشترین میزان خصوصیسازی
انجام شد .زمان احمدینژاد صندوق بینالمللی پول به احمدینژاد بخاطر اینکه خصوصیسازی کرد،
تبریک گفت”.
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همهی این کارها در دوران رفسنجانی و خاتمی نیز صورت گرفت و هیچ یک از این سیاستها
ربطی به لیبرالیسم اقتصادی ندارد .اتحادیه های کارگری را نظامهای دیکتاتوری سرکوب می کنند
و نه سرمایه داری .در نظامهای سرمایه داری نظارت حذف نمی شود .آنچه در ایران انجام شد
خصوصی سازی نبود.همچنین تایید یک سیاست مقطعی از سوی صندوق بین المللی پول نیز به
معنای لیبرالی بودن دولتی که آن سیاست را اتخاذ کرده نیست.
همه را با یک چوب راندن
رئیس دانا با بی انصافی و چشم بستن بر واقعیتها احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی را یکی می
گیرد“ :احمدینژاد به دلیل نارضایتی مردم از خاتمی به قدرت رسید .برای اینکه خاتمی به همه چیز
رسید ،جز فقر مردم .جز به خواستههای پایینیها .خاتمی عنصری وابسته به نظام عملکرد هاشمی
رفسنجانی است .اینها سیاست تعدیل ساختاری را آوردند .اینها فقر و مصیبت و بیکاری را به این
جامعه تحمیل کردند .هنوز هم دارند زندهاش میکنند .خیال میکنید دولت روحانی چه کسی را به
قدرت آورده؟ مگر نعمتزاده و ترکان در دولت احمدینژاد کار نمیکردند؟ مگر نهاوندیان در دستگاه
احمدینژاد رییس اتاق بازرگانی نبود؟ همه با همند ”.اقتصاد دان و سیاستمداری که تفاوت این
دولتها را (علی رغم باور همهی آنها به مبانی جمهوری اسالمی) نبیند اصوال نگاه تجربی به عالم
واقع ندارد ،به مشاهدات و واقعیتها بی توجه است و تصمیماتش را از پیش گرفته است.
به همین دلیل است که وی ساده انگارانه تنها همزمانی قتلهای زنجیرهای با دوران خاتمی را به
معنای مشارکت این دولت در این قتلها می گیرد و به پیچیدگی های سیاست در ایران توجهی نمی
کند“ :از احمدینژاد تا هاشمی رفسنجانی و خاتمی ،چه کسانی عدالت را به خطر انداختند؟ زمان چه
کسی قتلهای زنجیرهای اتفاق افتاد؟” یا “زمان آقای خاتمی که از آزادی میگفت ،قتلهای زنجیرهای
به اوج رسید ”.ایشان چه نقشی برای خاتمی در این قتل ها قائل هستند؟ آیا ایشان نمی دانند که دری
نجف آبادی وزیر خامنهای بود و نه خاتمی؟ آیا ایشان شکاف خامنهای و روسای جمهور در ایران
را درک می کند؟
عدم درک فرایندها و روندهای تبعیض آمیز
جریان چپ تبعیضها و نابرابریهای اقتصادی را می بیند اما از درک علل و روشهای حل آن عاجز
است .به همین دلیل می گوید“ :به چه دلیل روحانی او [نهاوندیان] را رییس دفتر خودش میکند؟
به چه جهت اطالعات محرمانه کشور را به او میسپارد؟ مگر یک نفر از اتحادیه کارگری را آورد
آبدارچی خودش بکند؟ ولی اسناد محرمانه دولتی را در اختیار رییس اتاق بازرگانی قرار میدهند که
فردا تصمیم بگیریم الستیک وارد بکنیم یا نکنیم .نرخ ارز باال برود یا نرود .برنج وارد بشود یا نشود.
این اطالعات را میبرید اتاق بازرگانی به سرمایهداران که قسم برای سود خوردهاند میدهید؟”
مشکل سودخواهی نیست .بدون سودخواهی اصوال تجارت و کسب و کار منتفی می شود .مشکل
ایران نظام متمرکز ،بسته و غیر شفاف رانتی و عدم فرصتهای برابر است .اگر جمعی کارگر را
هم در این مقامات قرار دهید و آنها بدون شفافیت با اتکا به قدرت قوای قاهره به توزیع امتیازات و
درآمدهای نفتی به دوستان و خویشان خود مشغول شوند باز آش همان است و کاسه همان.
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احساسات ضد امریکایی
سم مهلکی که چپها به ایران ارمغان آوردند احساسات ضد امریکایی بود و بعدا اسالمگرایان همین
شیشهی سم را از دست آنها گرفتند و تا امروز در دست دارند .رئیس دانا بدون هیچ گونه توضیح
و تبیینی فالکت امروز جامعهی ایران را به ایاالت متحده نسبت می دهد بدون این که سهم ایرانیان
را در این موضوع ادا کند“ :امروز بر سر موضوع آمریکا همه با هم یکصدا شدهاند و فراموش
کردهاند که آمریکا با ما چه کرده .یک شبه تحریمهای آمریکا که پدر مردم فقیر را درآورده ،فراموش
کردند ”.امریکا با ایران چه کرده است؟ امریکا با ژاپن و آلمان و کرهی جنوبی بعد از جنگ چه کرد؟
چرا ایرانیان چپ دستاوردهای ایاالت متحده برای تمدن امروز بشری -دستاوردهای فنی و علمی
و هنری آن به کنار -مثل حذف فاشیسم و کمونیسم را نمی بینند؟ چرا از نیروی ایاالت متحده و
آزادی خواهی مردمان این کشور برای مبارزه با اسالمگرایی استفاده نکنیم؟ از مبارزه با امریکا چه
حاصلی برای مردم ایران به دست آمده است؟
ایشان چرا نمی گوید چپها و اسالمگرایان با ایران چه کردهاند؟ آیا برای محدود کردن برنامهی اتمی
جمهوری اسالمی راهی معقول تر از تحریمها وجود داشت و دارد؟ آیا ایشان بر این باور است که
برنامهی اتمی جمهوری اسالمی برای تولید برق در کشور بوده است و دول غربی باید به جمهوری
اسالمی در این برنامه یاری می رساندهاند؟ آقای رئیس دانا و همفکرانشان در مورد تروریسم و
آتش افروزیهای جمهوری اسالمی در منطقه و دنیا چه فکر می کنند؟
پوپولیسم
رئیس دانا با اصل سیاستهای پوپولیستی مشکل ندارد بلکه با نحوهی اجرای آنها مشکل دارد .او
در مورد مسکن مهر می گوید“ :اگر  ۵۰درصد این چهار میلیونی که قولش را داده بودند ،با قیمتهای
ارزان ساخته شده بود ،بد بود؟” جالب است که یک اقتصاد دان متوجه نیست که چاپ این همه پول
برای ساختن مسکن مهر در جامعه ای که تولید صنعتی تقریبا تعطیل است (در کنار یارانههای نقدی
و توزیع پول نقد در سفرهای استانی) به تورم حدود  ۵۰درصد در سال منجر شده است.
مساوی گرفتن نظام رانتی با سرمایه داری
رئیس دانا و همفکرانش به دلیل فهم نادرستی که از سرمایه داری و نظام بازار آزاد دارند سرمایه
داری را با محفلگرایی و الیگارشی یکی می گیرند .رئیس دانا هنوز متوجه نشده است که جمهوری
اسالمی اقتصاد سرمایه داری ندارد .اقتصاد جمهوری اسالمی اقتصاد نفتی رانتی است که خودیها یا
کاست حکومتی (روحانیون ،سپاهیان وفادار و مدیران دست بوس) از آن برخوردار می شوند .تکهی
اول این سخن وی -آن هم تا حدی -درست است اما نتیجه گیریاش کامال خطاست“ :هفتاد درصد
نقدینگی کشور دست  ۵درصد جامعه است .کدام نهادها به بانکها بدهکارند؟ عملکرد ،عملکردی
سودآورانه و سرمایهداری است”.
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رانت خواران در ایران

عبدالرضا احمدی

کاست حکومتی در ایران کار خالقه و تولیدی انجام نمی دهد که سود آوری داشته باشد .کاست
حکومتی جمهوری اسالمی منابع را از سرچشمه بر می دارد و اندکی از آن را نیز دولت توزیع می
کند که در نهایت چیزی نصیب  ۷۰درصد جامعه نمی شود و  ۱۵میلیون هم کامال بی بهره می مانند
و زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند .مشکل اقتصاد ایران سرمایه دارانه بودن آن یا سودخواهی کار
آفرینان و سرمایه داران نیست؛ رانتی و مشتری پرور بودن و انحصارات آن است .اقتصاد ژاپن و
کرهی جنوبی و ایاالت متحده و اروپا و استرالیا سرمایه داری است اما اکثریت مردمان این کشورها
در فالکت زندگی نمی کنند .چرا رئیس دانا و همفکرانش به مردم آدرس غلط می دهند؟
* این یادداشت به سفارش “مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم” و جهت انتشار در وبسایتهای “بامدادخبر” و
“تقاطع” نوشته شده و بازانتشار آن ،تنها با ذکر نام این مرکز و منبع انتشار آن مجاز است.

نظام اقتصادی ایران به دالیل
مختلف ،ماهانه شاهد رقمهای
متفاوت رانت و اختالس است.

رانت ،فساد ،اختالس ،سه ویژگی جدا نشدنی از اقتصاد ایران
شده است .اگر چه شاید حافظه ما چند نام و چند اختالس را که
به هر دلیلی در شرایط سیاسی امروز به یک باره مطرح شده
است ،به خاطر میآورد اما با گذر از نامهایی چون مرتضی
رفیقدوست ،شهرام جزایری و بایک زنجانی متوجه میشویم
که اینها تنها افرادی نیستند که اختالس و رانت و فساد مالی
کشور را رقم زدهاند و قطعا آخرین آن نیز نخواهند بود .گذری
سطحی به انواع فسادهای مالی در کشور ،نشان میدهد نظام
اقتصادی ایران به دالیل مختلف ،ماهانه شاهد رقمهای متفاوت
رانت و اختالس است .هرچند که برمال شدن پروندههای فساد
مقامات حکومتی به یک روال روزمره در اخبار و رسانهها تبدیل
شده ،اما میخواهیم در نگاهی ،بیشتر به این موضوع یپردازیم.
این ارقام توسط چه کسانی جابهجا شدهاند؛ رانتخواران هفتگی
که بودند؛ مبالغ این رانتخواریها چه میزان است؛ و سرانجام
پروندهها چیست.
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توکلی همچنین فاش کرد که در شکلگیری این تفاهمنامه که تنها ظرف سه روز کاری تصویب شده
است دستور ویژه وزیر صنعت ،معدن و تجارت دخیل بوده است.

رانت خواری  ۲۶۰۰میلیارد تومانی
اولین مربوط به رانت ۶۵۰میلیون یورویی بود .رانتی که به گفته احمد توکلی ،توسط وزیر صنعت
و معادن به یک شرکت بازرگانی اهدا شده است .هرچند که اسحاق جهانگیری ،معاون اول دولت
روحانی از «اراده کافی و انگیزه جدی» دولت روحانی «برای برخورد با مفاسد اقتصادی» خبر
داده بود ،اما اخبار حکایت از اعطای رانت ۶۵۰میلیون یورویی توسط وزیر صنعت و معادن دولت
روحانی و بانک مرکزی به یک شرکت بازرگانی میکرد.
این خبر که اولین بار دی ماه سال گذشته توسط خبرگزاری «تسنیم» منتشر گردید ،از تفاهمنامه
بانک مرکزی و یک شرکت بازرگانی خبر میداد .بر اساس این تفاهمنامه بانک مرکزی ،به یک بانک
خصوصی دستور داده بود که مبلغ  ۶۵۰میلیون یورو را بدون تعهد به «شرکت بازرگانی استوار
سپید آسیا» به منظور «تأمین ارز کاالهای اساسی بهصورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد»
پرداخت کند.
این تفاهمنامه بین بانک مرکزی بهعنوان تأمینکننده ارز در سررسید ،یک بانک خصوصی بهعنوان
بانک عامل و شرکت بازرگانی “سپید استوار آسیا” به عنوان وارد کننده و نماینده شرکتهای
اشکان طیور غرب ،مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی
ماهیدشت امضا شده است.
بر اساس یکی از بندهای این تفاهمنامه «این شرکت مجاز است کاالهای قید شده در قرارداد را وارد
کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۵ ،۴و ۶ماهه پرداخت کند».

اعضای هیات مدیره این شرکت بر طبق آگهیهای های روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران بهروز
عالءالدینی ستاره منصوبی ،منیره گودرزی هستند .بر طبق گزارشها این شرکت بازرگانی واردات
 ۶۸نوع کاال به ایران را انجام میدهد و فعالیت عمده آن در واردات دانههای روغنی ،نهادههای دامی
و گندم خوراکی است.
آنگونه که خبرگزاریهای رسمی ایران گزارش دادهاند ،اگر چه نام شرکت بازرگانی «سپید استوار
آسیا» و هیأت مدیران آن به عنوان رانتخواران این تفاهم نامه در میان است ،اما «م.م» مدیرعامل
و مالک پنج شرکت تولیدکننده روغن نباتی ،یک کارخانه سیمان ،یک کارخانه فوالد و یک شرکت
کارگزاری در بورس و تاجر بزرگ کنجاله و دانههای روغنی ذی نفع اصلی در این معامله است.
خبرگزاری فارس در مورد این شخص می نویسد”« :م .م” پسر یکی از تجار بزرگ غرب کشور
می باشد که که بزرگترین صادرکننده نخود کشور در روزگار خود بوده است .اما آقازاده ایشان
بالفاصله پس از فوت پدر به بازارهای دیگری همچون واردت کنجاله ،روغن نباتی ،فوالد و… وارد
میشود».
سایت تقاطع نیز در گزارشی در همین رابطه به نقل از یک منبع آگاه این شخص را “جواد مدلل” ،مالک
گروه صنعتی “مدلل” معرفی کرد و “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” را از جمله داراییهای او دانست.


اسالمی
یک هفته بعد از انتشار این گزارش بود که احمد توکلی ،نماینده تهران در مجلس شورای
در صحن علنی مجلس ،گزارشی از این پرونده مطرح کرد .وی در گزارش خود از رانتهای ویژه
به بدهکار کالن بانکی بهدستور وزیر صنعت خبر داد .وی در گزارش خود در صحن مجلس گفت:
«در تاریخ  ۲۹آبان ،۹۲تفاهمنامهای بین بانک مرکزی ،شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک
پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاءشده است .بانک مرکزی متعهد میشود به تأمین و
فروش  ۶۵۰میلیون یورو برای آن تاجر .به این ترتیب وی میتواند کشتیهای حامل بار خودش را
تخلیه و بار را ترخیص کند بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ  ۱۵۰میلیون یورو را ۴
ماه بعد میخرد و ریالش را میدهد؛ مبلغ  ۲۵۰میلیون یورو را  ۵ماه بعد و ۲۵۰میلیون یورو را نیز
 ۶ماه بعد عمل میکند .به عبارت دیگر ،بانک مرکزی متعهد میشود که تا  ۱۵۰میلیون یورو  ۴ماهه،
 ۲۵۰میلیون یورو۵ ،ماهه و  ۲۵۰میلیون یورو نیز  ۶ماهه ،برای آن تاجر ،معامله ارز را عقب بیندازد
ت وی بارش را تخلیه و ترخیص میکند ،آن را در بازار میفروشد و با پولش کاسبی هم
و در این مد 
میکند و بعد از چندین ماه ریال میدهد و ارز میخرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید.
امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است».

دومین خبرساز الیاس قالیباف فرزند و مشاور شهردار تهران بود .فردی که بنا به گزارشها علت
اصلی بازداشتش ،فساد مالی در شهرداری تهران است .هر چند که بعد از انتشار خبر بازداشت
الیاس قالیباف ،شهردار تهران در سخنرانی خود در مراسم تجلیل از کارگران شهرداری تهران
ضمن انتقاد از این اخبار در خصوص فرزندش اعالم کرد که « پسر ما معلمی است که کارش را انجام
میدهد و همه میدانند و میشناسند».
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بر اساس این گزارش ،آقای مدلل از طریق “شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا” به عنوان وارد کننده
و به نمایندگی از شرکتهای “اشکان طیور غرب”“ ،مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال” و
“شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت” توانسته رانت ویژه  ۶۵۰میلیون یورویی را برای
واردات روغن و مواد روغنی به دست بیاورد.
آخرین آقازاده ،پسر قالیباف

این در حالی است که به گزارش وبسایت “بهاراننیوز” ،الیاس قالیباف مجموعه «شمسالشموس»
و «مهر هشتم» را اداره میکند .موسسهای که طبق آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران،
به همراه چهار نفر دیگر که برخی از آنها همکالسیهای «الیاس» در مدرسه مفید و دانشگاه بودهاند
با سرمایه اولیه «صد هزار تومان» در زمین نسبتا بزرگی در یکی از مناطق خوشنشین تهران در
منطقه سعادت آباد تاسیس شده است.

هر چند که ابعاد اتهامات و تخلفات احتمالی سردار زیاد است ،اما عمده دلیل و تخلف سردار درباره
نحوه هزینه ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت حمل و نقل به نظر میرسد به طوری که آمارهای ارائه
شده از سوی این ستاد در خصوص “از رده خارج شدن خودروهای فرسوده” بسیار اشتباه و
غیرواقعی است.
این ابهامات که از دی ماه  ۹۱و در پی طرح نمایندگان مجلس در خصوص طرح تحقیق و تفحص
از ستاد مدیریت مصرف سوخت مطرح و با ۱۶۳رأی تصویب شد ،باعث توجه رسانهها و نمایندگان
به ستادی که در سالهای فعالیت خود از حاشیه امن برخوردار بود گردید.

بر طبق این گزارش ،الیاس قالیباف همچنین ،عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی “سیمای مهر
هستی” است که روزنامه “تهران امروز” را منتشر میکرده است .هرچند که این روزنامه به دلیل
عدم جذب مخاطب و فقدان تاثیرگذاری و هزینههای باال تعطیل شد .اما این موسسه ،صاحب امتیاز
چندین سایت خبری تحلیلی دیگر از جمله سایتهای فردانیوز ،شفاف و عصرایران و تعدادی دیگر از
سایتهای خبری مشهور نیز است به طوری که گفته میشود تنها بودجه ماهیانه سایت عصرایران ۳۰
میلیون تومان است .این موسسه بر طبق گزارشهای رسانهها ،اقدام به خرید سایتهای عصرایران،
پارسینه ،برداشتنیوز ،شهرنیوز و چند سایت دیگر نیز نموده است.

نادر قاضیپور ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه «رویانیان باید پاسخگو ی
عملکرد خود در ستاد باشد» ،گفته بود« :بر اساس آمار ارائه شده ،از نیم میلیون کارت سوخت صادر
شده اطالعی نداریم ».هرچند هنوز این تفحص به ثمر ننشسته بود که رویانیان با حضور در دفتر
بقایی رییس دفتر احمدینژاد به دلیل خستگی از کار از سمت خود استعفاد داد.

از دیگر موارد مطروح در خصوص پرونده الیاس قالیباف در خصوص ارتباط اقتصادی با بانک
زنجانی و رضا ضراب است .سایت تابناک در گزارشی مدعی شد شهردار تهران ،بسیاری از
پروژههای اقتصادی خود و ارتباطهایش با افرادی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب از طریق
الیاس صورت میداده است ،از جمله آن «پروژه ایران زمین» که خود شهردار تهران ریاست جلسه
کمیسیون ماده ۵آنرا نیز برعهده داشته است و با تایید این پروژه باعث به وجود آمدن حادثه خیابان
«گلستان» و «تذکری از سوی شورای شهر» به قالیباف شد.

اما یکی دیگر از اقدامات رویانیان که در آن زمان مورد انتقاد قاضیپور هم قرار گرفته بود ،در زمینه
خودروهای فرسوده است .وی در اظهارنظری در این خصوص گفته بود« :بر چه اساس خودروهای
عتیقه که باید به موزهها برود اسقاط شدهاند .نمیتوان پذیرفت آمارهای ارائه شده از جانب ستاد به
نمایندگان اشتباه باشد .در بندی از این گزارش تعداد دستگاههای از رده خارج شده را یک میلیون و
۳۰۰هزار خودرو ذکر کردهاند در صورتی که در بند دیگری آمار خودروهای از رده خارج شده یک
میلیون و۲۵۰هزار دستگاه اعالم شده است .پس این ۵۰هزار خودرو کجا است؟»

سردار ۱۰۰میلیار تومانی

تخلفاتی که بعد از بررسی و به گزارش رسانه ها نام شرکت “صدرا خودرو” و برادران قویدل را
به عنوان یکی از عامالن اصلی این فساد مطرح کرد .شرکتی که در زمینه واردات خودرو و همچنین
تعویض خودروهای فرسوده کار خود را آغاز کرد و تحت پوشش ستاد سوخت به مدیریت رویانیان
عهدهدار تعویض خودروهای فرسوده شد؛ طرحی که بنا داشت خودرهای فرسوده را از مردم
تحویل گیرد و یک خودرو جدید با وام ۱۵درصد به آنها تحویل دهد .اما هیچ خودرویی به متقاضیان
تحویل داده نشد.

سومین خبرساز رانتی ،محمد رویانیان“ ،رییس بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای
مسلح”“ ،مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس” و “رییس پیشین ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت”
و “فرماندهی اسبق پلیس راهنمایی و رانندگی” بود که پس از دوبار احضار به علت تخلف مالی ،روز
سهشنبه ۱۶اردیبهشت بازداشت شد .او در تاریخ دوشنبه۱۵ ،اردیبهشت ،در دادسرای عمومی و
انقالب حاضر شد تا به طور همزمان با سعید شیرینی به سواالت بازپرس پرونده پاسخ بدهد .سعید
شیرینی ،سرپرست تیم پرسپولیس در زمان مدیریت رویانیان ،یکی از چهرههای نزدیک به او بود که
از اسفند سال گذشته در بازداشت به سر میبرد .هر چند که رویانیان معتقد است که «دادسرا رفتن
جرم نیست» و قوه قضاییه و دادسرا را خانه خود می داند.
اما محسنی اژهای در آخرین نشست خبری خود در خصوص خبر بازداشت وی گفت« :این پرونده
در دادسرا در حال رسیدگی است و تاکنون هشت نفر در این پرونده مطرح هستند که پنج نفر از آنان
با وثیقه آزاد شدهاند ،اما سه تن از متهمان در بازداشت هستند و تحقیقات در خصوص این پرونده
ادامه دارد اما تا کنون کیفرخواستی برای آنها صادر نشده است».
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اما شرکت صدرا و برادران قویدل تنها عامالن این فسادها نبودند به طوری که هفتهنامه حاشیه،
منسوب به مصطفی پورمحمدی ،وزیر دادگستری هم در گزارشی در خصوص خودروهای فرسوده
نام “صدرا سیستم پاسارگاد” به مدیر عاملی عبداهلل تفرشی را به عنوان یکی دیگر از شرکای
رویانیان مطرح کرد؛ شرکتی که مدیرعامل آن در اظهارنظری در خصوص رویانیان گفته بود« :اگر
او نبود تمام برنامههایمان به هم میریخت».
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هفته نامه حاشیه در گزارش خود مدعی شده بود که شرکت “صدرا سیستم پاسارگاد” از همان
رانتی استفاده میکند که برادران قویدل استفاده کردند .این شرکت در زمان مدیرعاملی رویانیان در
باشگاه پرسپولیس قرادادی را با یک شرکت بینالمللی تولید ورقهای گالوانیزه و آلومینیومی در
خاورمیانه منعقد کرده بود که براساس آن شرکت بینالمللی که ورقهای گالوانیزه و آلومینیومی
تولید میکند ،نمایندگی انحصاری خود را در ایران دایر میکرد و سود فروش محصوالت این شرکت
هم عاید باشگاه پرسپولیس میشد.

این عضو هیات رییسه انجمن صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در پاسخ به این پرسش
که چرا برخی از شرکتهای پتروشیمی به دنبال خروج معامالت محصوالتشان از بورس کاال هستند،
گفت« :برای جواب به این پرسش تنها به یک کلمه میرسیم و آن “رابطه” است .فکر کنید زمانی که
بورس کاال وجود نداشت بسیاری از تولیدکنندگان هر طور که دلشان میخواست محصوالت را به
خریداران میفروختند اما از زمانی که بورس کاال آمد و همه چیز شفاف شد ،مدیرهای بازاریابی آن
شرکتها هیچ کاره شدند و سودهای کالن و بادآورده فراموش شد».

اما با وجود همه این اتهامات که رقمی معادل ۱۷۰میلیارد تومان تخلف مالی را متوجه سردار میکرد
تنها بیست و چهار ساعت از قرار بازداشتش ،رویانیان با وثیقهای صد میلیارد تومانی آزاد شد.

این دستور به گفتهی حسینی باعث خواهد شد «زد و بند در صنعت پتروشیمی» دوباره آغاز شود و
رانتهای عظیم بازار پتروشیمی ،فساد و رابطه را بر معامالت حاکم خواهد کرد.

 ۱۲۰میلیارد ریال تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی

رانتخوار  ۲هزار میلیاردی نفتی

خبرساز رانتی دیگر کارمندان یکی از سازمانهای دولتی استان فارس بودند که رییس کل دادگستری
این استان ضمن اعالم خبر اختالس میلیاردی این افراد از بازداشت آنها خبر داد .وی در این خصوص
گفت« :در یکی از سازمانهای این استان و در زمان دولت قبل ،حقوق و اموال تضییع شد و تصرف
غیرقانونی در  ۱۸۵میلیارد ریال وجوه دولتی رخ داد».

خبرساز رانتی دیگر ،مدیرعامل یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت،
شرکت نفت جی است که به فساد گسترده اقتصادی و سوءاستفاده مالی متهم است .وی پس از
برکناری از مدیرعاملی شرکت یاد شده در آذرماه سال  ،۹۱به همین اتهامات بازداشت شد.

دادسرای عمومی و انقالب شیراز علیه سه مدیر پیشین و پنج کارمند یکی از سازمانهای دولتی
استان فارس کیفرخواستی صادر کرد .ذبیحاهلل خداییان رییس کل دادگستری استان فارس گفت:
«۱۲۰میلیارد ریال تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی۶۰ ،میلیارد ریال تضییع حقوق و اموال دولتی
و پنج میلیارد ریال هم اختالس عناوین مفاسدی است که در این سازمان رخ داده است .در بخشی
از این تخلفات ۶۰میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی یا تملک سرمایه در بخش جاری هزینه شده و ای
نجابجایی اعتبارات بدون مجوز صورت گرفته است».
او گفت« :سندسازی و پرداخت حقوق فوقالعاده به برخی از افراد در این زمینه محرز و کیفرخواست
مربوط به این اتهام ،صادر و اتهامات به متهمان تفهیم شده است».
رانتخواران محصوالت پتروشیمی
خبر رانتی دیگر خبری به نقل از شانا ،خبرگزاری رسمی وزارت نفت بود که از دستور وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای خروج محصوالت پتروشیمی از بورس حکایت داشت .بر اساس
این دستور ،پتروشیمیها مختار خواهند بود محصوالت خود را از طریق بورس کاال و یا خارج از
چارچوب بورس عرضه کنند.
حسینی ،عضو هیأت رییسه انجمن صادرکنندگان فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه این بخشنامه
با فشار«برخی مدیران پتروشیمی» صورت گرفته آن را «نوعی بازگشت به عقب» دانست و به
خبرگزاری ایسنا گفت« :اگر معامالت بورس دارای ایراداتی است ،باید در خود بورس حل شود نه
آنکه دوباره به سیستم حوالهای با آن همه زد و بند و فساد بازگشت».
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موسوینژاد ،عضو کمیسیون انرژی مجلس که هفته گذشته خبر از پرونده فساد  ۴۰۰میلیارد تومانی
در یک شرکت نفتی زیرمجموعه «صندوق بازنشستگی وزارت نفت» و رسیدگی به آن در« قوه
قضاییه» را داده بود در همین خصوص گفت« :منابع آگاه از نقش یک مفسد مشهور اقتصادی که به
بدهکار  ۲هزار میلیارد تومانی نظام بانکی شهره است ،در پشت پرده این فساد خبر میدهند» .
این فرد که رسانهها او را “ف.ف” معرفی کردهاند در زمان ریاست علیرضا علی احمدی ،عضو
کابینه اول احمدینژاد و رییس وقت صندوقهای بازنشستگی وزارت نفت ،به این وزارتخانه راه یافته
و در پاالیشگاه “جی” صاحب کرسی مدیریت شده است.
به گزارش تابناک پروندهی فساد اقتصادی این فرد در زمان مدیریتش بر شرکت یادشده در نهادهای
نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و همچنین «دهها» پرونده برای او
در «مراجع قضایی» مفتوح است.
بنا بر این گزارش ،پس از گذشت دو ماه از بازداشت “ف.ف” ،دادگستری اصفهان خبر از بازداشت
فردی به نام «الف» را در ارتباط با این پرونده داد .این فرد به همراه فرزندش متهم به فساد ۷۰
میلیارد تومانی است.
“ف.ف” که با پیگیری اسامی مدیران “شرکت نفت جی” و آگهیهای روزنامه رسمی جمهوری
اسالمی ایران کسی جز فریبرز فیروزبخت نیست به خاطر فساد مالی در زمان مدیریتش در شرکت
«سازهگستر» نیز پرونده مفتوحی در نهادهای نظارتی دارد.
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کالهبرداری میلیاردی از مشتریان خودرور
از خبرسازان دیگر فساد مالی هفته ،یکی از نمایندگیهای شرکت ایرانخودرو مشهد بود.
خبرگزاری ایسنا در گزارش خود شخصی به نام “ه” را به عنوان عامل این کالهبرداری معرفی کرده
و نوشته که او در اواخر سال  ۹۱با تاسیس نمایندگی مجاز تویوتا و ایرانخودرو ،اقدام به فروش
خودرو با شرایط ویژه میکند اما این نمایندگی پول متقاضیان خودرو را به جای واریز به حساب
ایرانخودرو ،به حساب حقیقی نمایندگی انتقال میداده است.
بر این اساس از شهریور ماه سال گذشته که تقاضای مشتریان این نمایندگی برای عدم تحویل
خودرو بیجواب میماند ،متقاضیان متوجه این کالهبرداری شده و اقدام به پیگیری پرونده و شکایت
میکنند و در نتیجه حکم جلب آقای “ه” و برخی از همکاران وی صادر میشود.
“ه” که با بررسی اسامی نمایندگان ایرانخودرو در مشهد ،معلوم میشود فرشاد هودانلویی ،مدیرعامل
شرکت خودروتابان مشهد ،نمایندگی  ۳۰۷۲است ،به خاطر روند کند این پرونده در دستگاه قضایی،
با دادن ِ
چک حساب مسدود “بانک دی” خود به برخی از شاکیان جهت جلب رضایت آنان ،اقدام به
کالهبرداری مجدد از این افراد کرده است.
در حال حاضر و پس از گذشت حدود یک سال از این کالهبرداری ،تعداد شاکیان این نمایندگی در
دادگستری “شهید قدوسی” مشهد حدود  ۱۱۸نفر و مبلغ کالهبرداری شش میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان گزارش شده است .شاکیان «کند بودن روند قضایی» را علت بینتیجه بودن این پرونده در
دادگستری میدانند.

رییس کل دادگستری استان بوشهر در این خصوص گفته« :تاکنون بیش از ۵۰میلیارد تومان اختالس
در این پرونده محرز شده و اسناد دیگری نیز در دست بررسی است .این پرونده دو متهم اصلی دارد
که یکی از متهمان پیش از این دستگیر شده بود و متهم دیگر که نقش اصلی و اولیه در این اختالس
داشته متواری شده است».
حسین ذوالفقاری ،فرمانده مرزبانی ناجا ،نیز ضمن اعالم خبر بازداشت «ح خ»  ۳۹ساله ،اهل یکی
از شهرستانهای استان فارس و کارمند این کمرگ که به گفتهی وی از «متهمان اصلی این پرونده
است» ،بیان داشت« :این فرد که مرتکب اختالس  ۱۰۰میلیارد تومانی شده و مدت زیادی تحت تعقیب
بود و حتی ادعا شده بود که به تایلند فرار کرده است ،هفته گذشته با اقدامات سنگین اطالعاتی توسط
دریابانی بوشهر و با همکاری نیروی انتظامی استان فارس دستگیر شد».
اما موضوع این پرونده مربوط به سال  ۸۶تا  ۹۱است ،سالهایی که “ابوالفضل اکبرپور” تصدی
مدیریت کل گمرکات استان بوشهر را به عنوان ناظر بر عهده داشت .مدیری که برخی رسانهها او
را به عنوان مداح و روضهخوان در هیأتهای مذهبی معرفی کردهاند .وی متولد سال  ۱۳۴۹در شهر
اصفهان است و تا قبل از حضور در بوشهر ،ناظر گمرکات استان سیستان وبلوچستان و مدیرکل
گمرک زاهدان بود .هرچند که اکبرپور دخالت در این فساد اقتصادی را رد کرده است اما با برکناری
وی و انتقال وی به تهران شایعهی دخالت وی در این اختالس قوت گرفت.
سهامدار  ۳۸شرکت ،مشاور “وزیر راه” شد
خبرساز بعد حوزه مالی  ،حسین عبده تبریزی  ،مشاور “وزیر راه و شهرسازی” در “امور مدیریت
و تامین مالی” است؛ کسی که به گفته “حسینعلی حاجی دلیگانی” ،عضو مجلس شورای اسالمی،
بیشترین نقش را در سیاستهای دولت در حوزه مسکن دارد.

محمدعلی رحمانی ،یکی از وکالی مالباختگان با اشاره به اینکه هیچیک از موکالنش تا کنون به پول
خود نرسیدهاند ،اظهار داشت« :تاریخ برگزاری دادگاه  ۱۸ ،۱۷و  ۱۹اسفند  ۹۲بود و در حال حاضر
قاضی پرونده تمام اظهارات شاکیان را شنیده است ،اما تاریخی برای جلسه بعدی دادگاه در نظر
گرفته نشده است».

هفته گذشته بود که این عضو مجلس با طرح سوال از عباس آخوندی درباره علت توقف مسکن مهر،
به کنایه از فردی سخن گفت که در  ۳۸شرکت سهامدار است و به فکر بیخانمانها نیست.
به گزارش مشرق طبق اسناد روزنامه رسمی ،آقای عبده تبریزی در بیش از  ۳۰شرکت و موسسه
تجاری دارای مناصب مهمی در سطح هیأت مدیره ،مدیرعاملی یا دبیرکلی است.

بازداشت متهم اختالس ۱۰۰میلیاردی

این گزارش با اشاره به سمتهای آقای تبریزی در ادامه می پرسد« :هرچند فعالیت در بخش
خصوصی ،ایراد قانونی ندارد اما این سوال مطرح است آیا آقای عبده تبریزی با این همه سمت
شغلی ،فرصت مشاوره به وزیر راه را دارد؟ آیا منافع  ۴۰-۳۰شرکتی که آقای عبده تبریزی در آنها
سهامدار است و تعدادی از آنها در حوزه ساخت و ساز مشغولند ،در مشاورههای او تاثیرگذار
نیست؟»

از دیگر خبرهای مربوط به فساد مالی ،خبر بازداشت یکی از متهمان اصلی اختالس چند میلیاردی
در گمرک بندر بوشهر بود .پرونده این اختالس که از اواخر سال  ۹۱در مرجع قضایی مفتوح و
روند دادرسی آن اوایل سال  ۹۲از طرف دادسرای بوشهر آغاز شد ،حکایت از آن داشت که چند
تن از کارکنان اداره کل گمرکات بوشهر مدتها با سوءاستفاده از فیشهای وجوه واریزی عوارض
ترخیص خودروهای خارجی که می بایست با هر یک از این فیشها یک خودرو را ترخیص کنند،
چندین خودرو را ترخیص و پول عوارض آن را به حساب شخصی خود واریز میکردهاند.
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دستگیری خاوری ار حرف تا واقعیت
خبرساز دیگر حوزه فساد مالی ،محمودرضا خاوری ،مدیرعامل پیشین بانک ملی و یکی از عامالن
اصلی فساد مالی سه هزار میلیاردی بود.
مسعود رضوانی ،رییس اینترپل ایران ،ضمن خبر از پیگیری برای استرداد محمودرضا خاوری گفت:
«در پی مذاکره با رییس اینترپل کانادا در اتاوا در خصوص استرداد خاوری ،آنها قول همکاری
دادهاند».
رضوانی که در حاشیه جشنوارهای در روز  ۱۸اردیبهشتماه سخن میگفت ،افزود« :مدارک استرداد
آقای خاوری و پیگیریها برای دستگیریاش آماده است و مشغول پیگیری این موضوع هستیم تا
نتایج مورد نظرمان حاصل شود».
محسنی اژهای نیز روز شنبه  ۲۰اردیبهشت در اظهارنظری در خصوص آقای خاوری و سایر
متهمان به روشهای مختلف در خارج کشور گفت که «اگر برگردند حتما به نفعشان خواهد بود».
ربیس اینترپل ایران در عین حال گفته یکی از متهمان «پرونده سه هزارمیلیاردی» که «در امارات
بازداشت شده اما به قید وثیقه آزاد بود مجددا دستگیر و روز چهارشنبه به ایران بازگردانده شد».

».بنا بر این گزارش ۹۸۸ ،نفر از این افراد ،بدهی باالی  ۱۰میلیارد تومان و  ۵۳۲نفر دیگر آنها بدهی
باالی  ۵۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰و  ۱۰۰۰میلیاردی دارند .هرچند که تا کنون ،هیچ نامی از این افراد در رسانهها
منتشر نشده است.
صرامی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی دربارهی عدم انتشار نام این افراد گفت:
«بدهکاران دانهدرشت به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند ،اما به دلیل اینکه
اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانکها بدهکارند ،در عمل به این موضوع
رسیدگی جدی نمیشود».
وی در خصوص چگونگی شکلگیری این رقم از معوقات و بدهیها خاطرنشان کرد« :متأسفانه
برخی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی که در بدنه دولتها بودهاند ،توانستهاند بدون ارائه ضمانت
و وثیقه به بانکها ،به نام شرکتهای وابسته و شبه دولتی با البیگری تسهیالت و وامهای کالن
دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانکها مشکل شود».
این در در حالی است که “افضلی فرد” ،سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی ،ضمن
تاکید بر اینکه «بنا نداریم اسامی بدهکاران بانکی را اعالم کنیم» گفت« :روز یکشنبه جلسهای با
حضور بدهکاران دانهدرشت بانکی و مدیران اعتباری بانکها به منظور پیگیری مصوبات اسفند ماه
کمیسیون برگزار شد ،و مقرر شد  ۲۵بدهکار بزرگ بانکی تا پایان تیر ماه بدهی خود را تسویه کنند».
مشاوره  ۶۰۰میلیون تومانی

این فرد که در شمارهی روز  ۱۸اردیبهشتماه روزنامه اعتماد ،چاپ تهران“ ،ح – س” معرفی شده،
« ۴۵سال دارد ،متولد بابل است و به جرم خیانت در امانت ،اختالس و رشوه تحت تعقیب بوده است».

از دیگر خبرهای مالی  ،خبری در خصوص دو حق مشاوره به مبلغ  ۶۰۰میلیون تومان در یک شرکت
خودروسازی است.
محمدعلی اسفنانی ،سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز نگرانی از
وضعیت «اسفبار» خودرو در ایران گفت« :نه تنها کیفیت خودروهای داخلی نامناسب است ،بلکه
هیچ دستگاهی در قبال اشکاالت خودروها پاسخگو نیست».
وی با اشاره به حادثهی آتشسوزی اتوبوس اسکانیا گفت« :صدها کامیون “هوو” و “دانگ فانگ”
بیکیفیت چینی مردم را زیر چرخهای خودش له میکند ،هزاران خودرو سواری بیکیفیت آتش
میگیرد ،واژگون میشود و یا به دالیل نقص فنی تصادفهای بدی میکند ،اما کسی جوابگو نیست».
اسفنانی با تاسف از اینکه قیمت خودروها سرسامآور شده افزود« :متاسفانه قیمت خودرویی که ۱۰
سال قبل تولید شده ،از قیمت خودرو صفر کیلومتر در همان سال باالتر شده است».
وی با تاکید بر اینکه در کشور ما فقط به «منفعت خودروساز» توجه شده است این عامل را باعث
انحصار این بازار توسط «  ۳یا  ۴شرکت» دانست و آن را به زیان «مصرفکننده» عنوان کرد.

هر چند که تنها مدت کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی در سال  ،۱۳۸۴موضوع
معوقات بانکی مورد توجه قرار گرفت ،اما در آن دوران نه تنها در این خصوص پیگیری صورت
نگرفت بلکه پروندههای مالی دیگری مانند ویژهخواری  ۳۰۰۰میلیاردی نیز به آن اضافه شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز تاسف از خودروسازی ایران گفت:
«امروزه رقمهای وحشتناکی در خودروسازیها رد و بدل میشود که هیچ دلیل منطقی برای آن
وجود ندارد».
وی اضافه کرد« :من دو ابالغ یا حکم ریالی برای دو مشاور در این خودروسازیها را دیدم که به
غیر از فساد برداشت دیگری از آن نمیشود .تصور کنید که این دو نفر فقط در حد مشاوره بودند
که یکی از آنها  ۲۷۰میلیون تومان و دیگری  ۳۳۰میلیون تومان دریافتی دارد».

المانیتور نیز در گزارشی با توجه به عدم بازگرداندن خاوری از سوی کانادا نوشت« :دستگیری
خاوری میتواند موجب تقویت موضع روحانی در داخل ایران شود .محمودرضا خاوری ،از متهمان
پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی است که در مهر ماه سال  ۱۳۹۰به بریتانیا و سپس به کانادا
رفت .رسیدگی به پرونده فساد بانکی سه هزار میلیاردی از مرداد ماه سال  ۱۳۹۰آغاز شد؛ از جمله
چهار نفر در پی آن به اعدام و دو نفر به حبس ابد محکوم شدهاند».
بدهکاران کالن بانکی کیستند؟
از خبرهای دیگر مربوط به حوزه مالی  ،خبر اعالم میزان معوقات بانکی و اسامی این افراد بود.

در این میان ،روز  ۱۵اردیبهشتماه ،معاون اول روحانی با بیان اینکه هماکنون مجموع مطالبات
معوق بانکها به  ۸۲هزار میلیارد تومان رسیده است ،گفت ۵۷۵« :نفر بهعنوان بدهکار کالن بانکی
شناسایی شدهاند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است».
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رانت در باشگاه استقالل

وزرات خزانهداری آمریکا در دسامبر سال ( ۲۰۱۰آذر “ )۱۳۸۹بانک انصار” را به اتهام ارائه خدمات
بانکی به سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای خود قرار داد.اتحادیه اروپا نیز این بانک را در ماه
می ( ۲۰۱۱خردادماه  )۱۳۹۰به ظن ارتباط با برنامه هستهای جمهوری اسالمی تحریم کرد.

ا خبر رانتی دیگر مربوط به یک رانت اجتماعی است.
هفته گذشته بود که وزارت ورزش اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقالل را معرفی کرد .بر
طبق تصمیم این وزارتخانه ،پندار توفیقی ،منصور پورحیدری ،بهرام افشارزاده ،مقداد نجفنژاد،
صادقپور ،مسعود معینی ،سیف افجهای ،صاحب پناهی و رضا نثاری به عنوان اعضای جدید این
هیات مدیره معرفی شدند.
هرچند که امیررضا خادم“ ،معاون وزارت ورزش و جـوانـان” در دولت یازدهم که مامور ویژهی
وزیر در امور دو باشگاه استقالل و پرسپولیس است در نخستین جلسه هیأت مدیره باشگاه استقالل
«مسیر انتخاب» اعضای جدید را «معقول» خواند ،اما گزارشها از رابطه سببی پندار توفیقی با
امیررضا خادم حکایت دارد.
به نوشتهی وبسایت “خبرآنالین” ،همسر پندار توفیقی با همسر امیررضا خادم نسبت فامیلی دارد.
توفیقی که مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پرتو آذرپاد ( )PACEاست ،بدون تایید یا تکذیب این
نسبت ،به خبرآنالین گفته« :من نمیدانم این بچههای خبرنگار دنبال چه چیزی میگردند .حرف من
این است که اجازه بدهید که استقالل و پرسپولیس آرامش داشته باشند و به راهشان ادامه بدهند».
اما جستجویی در آگهیهای روزنامه رسمی جمهوری اسالمی نشان میدهد که رابطه توفیقی و خادم
تنها یک رابطه فامیلی نیست ،به طوری که این دو در سال  ۱۳۸۸به عنوان دو عضو هیات مدیره
“شرکت مهندسین مشاور پرتو آذرپاد” با هم رابطهی کاری نیز داشتهاند.
احداث پروژه تجاری به جای ایستگاه مترو
خبر رانتی دیگر مربوط به واگذاری محل احداث یکی از ایستگاههای متروی تهران به “شرکت اطلس
ایرانیان” بود .این شرکت متعلق به “بنیاد تعاون سپاه پاسداران” ضمن تغییر کاربری این زمین ،در
حال احداث پروژه تجاری بزرگ خود به نام “اطلس مال” است.
شرکت اصلس ایرانیان در اردیبهشت  ١٣۶۵تاسیس و از سال  ١٣٨۴فعالیتهای خود را «با تمرکز بر
سرمایهگذاری در حوزه ساختمانهای مسکونی ،اداری و تجاری» دنبال نموده است .اعضای هیأت
مدیره این شرکت آیتاهلل ابراهیمی ،فرهاد روزخوش ،محمدعلی شایستهنیا ،سید جواد محمودی و
محمدرضا فهمی هستند و عمده سهام این شرکت در حال حاضر متعلق به “بانک انصار” است.
به گزارش تقاطع ،این بانک که وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی است با بیش
از  ۷۰۰شعبه در سراسر کشور ،ابتدا در قالب “صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین”
فعالیت خود را آغاز کرد و در خرداد سال  ۱۳۸۹با اخذ مجوز از بانک مرکزی تبدیل به یازدهمین
بانک خصوصی ایران شد.
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“بنیاد تعاون سپاه” پس از “بانک انصار” در “صندوق مهر ایرانیان” که مدتی بعد به بانک «مهرایرانیان»
تبدیل شد نیز سرمایهگذاری مستقیم انجام داده است.
پروژه اطلس مال با شش طبقه پارکینگ ۱۹ ،طبقه واحدهای اداری و تجاری ،زیربنای تجاری  ۲۱هزار
و  ۸۴۱متر ۳۰۰ ،واحد فروشگاهی ،زیربنای اداری  ۲۴هزار و  ۴۵متر ،ظرفیت حداقل یک هزرا و ۴۴۰
خودرو در پارکینگ اختصاصی و زیربنای کل  ۱۳۶هزار و  ۹۶۶متر بنا به گزارش خبرآنالین بیش
از یک هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.
اعدام متهم اصلی فساد بانکی  ۳هزار میلیارد تومانی
یکی دیگر از خبرهای مربوط به حوزه رانت  ،خبر اعدام مهآفرید امیرخسروی از متهمان رانت سه
هزار میلیاردی بود.
پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی
فرزند منصور  ،سحرگاه روز شنبه ،سوم خردادماه  ۱۳۹۳در محل زندان اوین اجرا شده است.
بنا بر این گزارش مهآفرد به اتهام «افساد فیاالرض از طریق شرکت در اخالل در نظام اقتصادی
کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها
تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» ،به اعدام محکوم شده بود .حکمی
که در آن به استفتاء اخذ شده از نوری همدانی و مکارم شیرازی دو مرجه تقلید ساکن قم استناد
شده بود؛ هرچند که این دو نفر از آن اظهار بیاطالعی کردهاند.
همسر و وکیل امیرخسروی به خبرگزاریها گفتهاند که این حکم بدون اطالع آنها اجرا شده است.
وبسایت تقاطع نیز به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امیرخسروی نوشته که او در روزهای
اخیر برای انجام اعتراف تلویزیونی علیه شماری از مقامات حکومتی تحت فشار قرار داشته است .این
منبع علت اجرای حکم را «اختالفات داخلی میان مقامات قوه قضاییه جمهوری اسالمی» عنوان کرد.
مهآفرید خسروی که فعالیت مالی خود را به همراه برادرانش از سال  ۱۳۸۴و با راهاندازی و اداره
یک گاوداری آغاز کرد ،توانست «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» را در  ۲۸خردادماه
 ۱۳۸۵با سرمایه  ۵۰میلیون تومانی راهاندازی کند .این شرکت در سال  ۸۹توانست  ۹۴/۹۶درصد
از سهام ماشینسازی لرستان ۹۵/۲ ،درصد از سهام گروه صنعتی فوالد ایران ۹۵ ،درصد از سهام
مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) و  ۳۹/۵درصد از سهام فوالد اکسین خوزستان را
خریداری نماید.
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او که متهم به اختالس ،استفاده از تسهیالت ویژه و زمینخواری بود بخشی از فعالیتهای خود را
برای مقابله با تحریمها عنوان کرد و در جلسات دادگاه خود ضمن نام بردن از افرادی چون محسن
رضایی و عالءالدین بروجردی اقدامات خود را با اطالع “همه مسووالن” دانست.
خسروی همچنین برخی مسووالن دولتی را متهم به «باجخواهی» کرده و در جریان دفاعیات خود
گفته بود« :آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس ،قوه قضاییه ،کمیسیون برنامه و بودجه همگی
باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعالم کردم که عدهای از من باج
میخواهند».
بعد از صدور حکم اعدام برای امیرخسروی ،صادق زیباکالم ،روزنامهنگار و استاد دانشگاه ،در
یادداشتی در خصوص او نوشت« :من وارد جزییات نمیشوم اما اگر حتی ثلث آنچه که وی در آن
 ۵۰صفحه آورده درست باشد ،در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده ،بلکه باید به وی نشان
لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود .اما در عمل وی محکوم به اعدام شده است .البته
دادگاه همانطور که گفتیم بیشتر قصدش سیاسی و اجتماعی و ارضاء افکار عمومیبود تا رسیدگی
به اینکه واقع ًا چه اتفاقاتی افتاده و چه نیفتاده».
محسنیاژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوهی قضاییه سه روز پیش با حضور در جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی در خصوص این پرونده گفته بود« :افرادی در سطح مدیران عالی بانکها،
معاون رئیس قوه قضائیه ،رئیس حفاظت اطالعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت
تعقیب قرار گرفتند».
وی همچنین اضافه کرد که «اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد میتواند برای نظام
خصوصا نظام اسالمی گرفتاریهای جدی ایجاد کند».
اما محمد جهرمی ،مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران که در جریان فساد مالی  ۳هزار میلیارد
تومانی از این سمت برکنار شد ،درباره علت فرار «راحت» محمود خاوری ،مدیرعامل وقت بانک
ملی از کشور در گقتگویی با روزنامه اعتماد گفت که «این سوال را از آقای محسنیاژهای بپرسید.
نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند .اگر دستگیر شده بود ،قطعا فردای آن
روز به انگلستان نمیرفت و فرار نمیکرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کاملتر میشد».
اما در مهرماه  ۹۱بود که وبسایت بامدادخبر ،در گزارشی جواد اهللقدمی ،شوهر خواهر غالمحسین
محسنی اژهای ،را به عنوان یکی از عامالن فرار خاوری معرفی کرد و نوشت« :در آخرین روزهای
شهریورماه  ،۹۰دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت ،محمودرضا
خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار ،و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان،
“جواد اهلل قدمی” ،داماد (شوهر خواهر) محسنی اژهای که وکالت خاوری را بر عهده داشت ،با دستور
ویژه دادستان کل کشور ،مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان ،مقدمات خروج مدیرعامل
وقت بانک ملی از کشور را فراهم میکند تا او سه روز بعد ،به بهانه ماموریت ،عازم انگلستان شود
و پس از آن به کانادا فرار کند».
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فروش مکالمات تلفنی توسط مخابرات
خبر رانتی دیگر مربوط به کارمندان مخابرات اصفهان بود که به گفته حسین کشایی مدیرعامل
مخابرات اصفهان اقدام به «فروش مکالمات» شهروندان به «افرادی خاص» نمودهاند .وی در گفتگوی
خبری خود ضمن اشاره به این موضوع گفت« :در چند ماه گذشته پروندهای در این زمینه مطرح شد
که برخوردهای الزم با این افراد صورت گرفت و آمادگی برخورد شدیدتر و بیشتر نیز وجود دارد».
وی با اشاره به «سوگند» کارمندان برای «امانتداری» از اطالعات خصوصی شهروندان اظهار داشت:
«همانطور که در برخی از ادارات دیگر نیز به رغم سوگند یاد کردن کارکنان آن ،تخلفاتی میکنند،
در شرکت مخابرات نیز ممکن است افرادی دست به تخلفاتی بزنند».
هر چند که این مدیر از برخورد با این کارمندان خبر داده بود اما این سوال هنوز بیجواب مانده بود
که با چه مجوزی مخابرات اصفهان اقدام به شنود و ضبط مکالمات شهروندان کرده است.
اما مدتی کوتاهی از انتشار این خبر نگذشته بود که این خبر از روی سایت برخی خبرگزاریها حذف
و با تکذیب آقای کشایی روبهرو شد .این مدیر عامل ضمن رد هر گونه فروش مکالمات تلفنی به
تابناک گفت« :نه تنها تخلفی در این شرکت رخ نداده که بخواهد به برخورد با کارمندان منجر شود،
بلکه اساسا ضبط مکالمات درست نیست».
کالهبرداری نیم میلیاردی افسر نیروی انتظامی
از دیگر اخبار فساد مالی خبری مربوط به کالهبرداری افسر نیروی انتظامی در استان گلستان بود.
به گفتهی سرهنگ اکبری ،رییس پلیس آگاهی گلستان ،این فرد با تاسیس یک شرکت و بستن قرارداد
خرید با برخی از فروشگاههای سطح شهر گرگان ،اقدام به کالهبرداری میکرده است.
بنا بر این گزارش ،این فرد که با شکایت یکی از مالباختگان هفته گذشته دستگیر شد خود را «افسر
انتظامی در حوزه مزایدهها» معرفی میکرده ،عنوانی که رییس پلیس آگاهی گلستان آن را «تقلبی»
خوانده است.
سرهنگ اکبری در خصوص این فرد گفت« :این فرد اهل خراسان جنوبی و ساکن تهران بود که
احتماال در دیگر استانها هم کالهبرداری کرده بود این کالهبردار به مردم وعده میداد با پرداخت
 ۹میلیون تومان میتوانند از فروشگاههای مشخص تا  ۱۰میلیون تومان خرید کنند .مرد کالهبردار
پول را از مردم میگرفت و به فروشگاهها پرداخت نمیکرد».
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برخورداری از وام  ۸میلیاردی بانک پاسارگارد
یکی دیگر از خبرهای رانتی مربوط به سرمایهگذاری بانک پاسارگارد در دبی است .نادر قاضیپور
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم این خبر گفت که بانک پاسارگاد با استفاده از
«منابع دولتی»  ۸میلیارد دالر در دبی سرمایهگذاری انجام داده است.
وی روز  ۲۶فروردین ماه نیز در خصوص بانک پاسارگاد در نطق پیش از دستور خود در جلسهی
علنی مجلس شورای اسالمی گفت« :بانک پاسارگاد دو مورد سرمایهگذاری هر کدام به میزان ۴
میلیارد دالر انجام داده که این سرمایهگذاری از طریق منابع و ارز دولتی در دبی صورت گرفته است؛
سوال این است که چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده آیا این سازمان خواب است؟»

وی همچنین با اشاره به برنامه مصوب شورای مرکزی زکات برای جمعآوری زکات گفت« :با توجه
به نامگذاری سال جاری پیشبینی شده است که  ۳۵۰میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمعآوری
شود».
به گزارش تقاطع ،نبیلو با اشاره به پیشبینیهای اولیه این ستاد برای جمعآوری  ۲۳۵میلیارد تومان
زکات از مردم در سال جاری گفته بعد از نامگذاری امسال با عنوان “فرهنگ ،اقتصاد ،مدیریت جهادی
با عزم ملی” از سوی رهبر جمهوری اسالمی ،این رقم به  ۳۵۰میلیارد تومان افزایش یافته است.

این عضو مجلس شورای اسالمی ،هفته گذشته هم در همین ارتباط به ایسنا گفته بود« :متاسفانه
نحوه هزینه ،سوددهی ،ارائه ارز ،بهرهدهی و سرنوشت  ۸میلیارد دالر بانک پاسارگاد در این رابطه
مبهم است که با توجه به این موارد ،دادسرای تهران برای بانک پاسارگاد کیفرخواست صادر کرد».
“بانک پاسارگاد” با مالکیت خصوصی از سال  ۱۳۸۴فعالیت خود را در ایران آغاز کرد .هیأت
موسسان این بانک ،رسول سعدی یکی از کارشناسان اصلی “ستاد اجرایی فرمان امام” و رییس
فعلی هیأت مدیره فرابورس ایران ،مجید قاسمی ،رییس سابق “کمیسیون اقتصاد کالن ،بازرگانی و
اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام” ،و رییس کل سابق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی،
غالمرضا اسالمی بیدگلی ،و علیاکبر امین تفرشی هستند که بعد از تاسیس “شرکت سرمایهگذاری
س آریان” و تبدیل آن به شرکت سهامی در تاریخ  ۲۲شهریور  ۱۳۸۴با سرمایه  ۳۵۰۰۰۰۰میلیارد
پار 
ریال موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای تاسیس بانک پاسارگاد شدند و اولین شعبه این بانک
را در تاریخ  ۲۳آذر  ۱۳۸۴در منطقه احمدآباد مشهد افتتاح کردند.
این بانک در حال حاضر عضو بورس اوراق بهادار تهران است و بنا به گزارش هیأت مدیره بانک
پاسارگاد ،سرمایهی این بانک در سال مالی منتهی به اسفند  ۱۳۹۱به  ۳۰هزار میلیارد ریال رسیده
ست.
تشویقی  ۱۰۰میلیارد تومانی از سوی دولت
آخرین خبر مربوط به پرداخت  ۱۰۰میلیارد تومان از سوی دولت به صورت تشویقی به ستاد زکات
است .حسین نبیلو ،دبیر ستاد احیای زکات کشور در گفتگوی خود با ایسنا ،ضمن اعالم این خبر
گفت« :تاکنون از این میزان  ۳۰میلیارد تومان آن اعطا شده است».
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ایران و ونزوئال در صدر بدبختترین کشورهای جهان
در سال ۲۰۱۳

در جدیدترین گزارش موسسهی اقتصادی “کِیتو” ( )Catoاز شاخص فالکت  ۹۰کشور جهان در سال
 ،۲۰۱۳ایران با کسب  ۶۱/۶درصد ،بعد از ونزوئال با  ۷۹/۴درصد ،در ردیف دوم قرار گرفته است.
فرمول استفاده شده برای تهیه این شاخص ،مجموع تورم ،نرخ بهره ،نرخ بیکاری منهای درصد تغییر
در تولید ناخالص داخلی است و دادههای مربوط به  ۹۰کشور در این لیست از “واحد تحقیقات مجله
اکونومیست” استخراج شده و توسط پروفسور “استیو هانکی” ،استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه
“جان هاپکینز” امریکا مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
در این مطالعه ،برای هر دو کشور ونزوئال و ایران ،عامل اصلی باال بودن این شاخص ،باال بودن نرخ
تورم اعالم شده که در میان  ۹۰کشور این فهرست ،تنها آرژانتین دارای وضعیت مشابهی است و در
سایر کشورها دو عامل “بیکاری” و “نرخ بهره” تاثیر اصلی را در شاخص فالکت دارند.
در این فهرست بعد از ایران و نزوئال که با فاصله زیادی در صدر قرار دارند ،کشورهای صربستان،
آرژانتین ،جاماییکا ،مصر ،اسپانیا ،افریقای جنوبی ،برزیل و یونان ،در رتبههای سوم تا دهم قرار
گرفتهاند.

دو کشور ونزوئال و ایران
در حالی با فاصله چشمگیر
باالترین “شاخص فالکت” را
به خود اختصاص دادهاند که
از جمله ثروتمندترین کشورها
از لحاظ ارزش منابع طبیعی
محسوب میشوند.

در انتهای این فهرست نیز ژاپن با  ،۵/۴۱ازبکستان با  ۵/۷۰و تایوان با  ۶/۱۳درصد از پایینترین نرخ
فالکت برخوردارند.

دو کشور ونزوئال و ایران که در ردیف سه کشور ثروتمند از
لحاظ منابع انرژی فسیلی قرار دارند ،با فاصله بسیار نسبت به
سایر کشورها باالترین “شاخص فالکت” را به خود اختصاص
دادهاند.

پیش از این نیز ،علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت حسن روحانی ،روز  ۱۸آذرماه
سال گذشته در گفتوگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسالمی ،شاخص فالکت در ایران را
«بیش از  ۵۰درصد» اعالم و در عین حال تاکید کرد که حد معمول و استاندارد این شاخص در
عرصه بینالمللی «عددی بین  ۱۱تا  ۱۵درصد است».
گفتنی است دو کشور ونزوئال و ایران در حالی با فاصله چشمگیر باالترین “شاخص فالکت” را
به خود اختصاص دادهاند که از جمله ثروتمندترین کشورها از لحاظ ارزش منابع طبیعی محسوب
میشوند.
وبسایت “بیزنس اینسایدر” که اخبار مربوط به حوزه اقتصاد و تکنولوژی را پوشش میدهد،
اسفندماه سال گذشته با استناد به آمارهای شرکت “بریتیش پترولیوم” در بررسی  ۱۷کشوری که
بر روی باارزشترین منابع انرژی فسیلی قرارگرفتهاند ،اعالم کرد که در این فهرست ایران و ونزوئال
بعد از روسیه در رتبههای دوم و سوم جای گرفتهاند.
این گزارش درباره ارزش منابع انرژی ایران اعالم کرده بود که ذخایر نفت این کشور  ۱۵۷میلیارد
بشکه (رتبه چهارم) و ذخایر گاز طبیعی آن  ۱۱۸۷/۳تریلیون فوت مکعب (رتبه اول) است و بدون
داشتن ذخایر زغالسنگ ،ارزش مجموع منابع انرژی آن  ۳۵/۳تریلیون دالر محاسبه میشود.
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ثروت چند وزیر کابینه بین  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰میلیارد تومان
است

ثروت چند وزیر کابینه بین
 ۸۰۰تا  ۱۰۰۰میلیارد تومان
است
“هرکسی می خواهد از جیب دولت زندگی کند ،و همگان فراموش می کنند که این دولت
است که از جیب ما پابرجاست“ .فردریک باستیا
“Everyone wants to live at the expense of the state. They forget that the state lives
at the expense of everyone.” Frederic Bastiat
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عضو “اصولگرا”ی مجلس شورای اسالمی در یک برنامه
تلویزیونی گفت که ثروت چند وزیر دولت حسن روحانی بین
 ۸۰۰تا  ۱۰۰۰میلیارد تومان است.
الیاس نادران ،شامگاه چهارشنبه ( ۲۷فروردین -۱۶اپریل) در
برنامهی “ثریا” که از شبکهی اول تلویزیون دولتی ایران پخش
میشود ،با بیان اینکه دولت باید «شفافیت اقتصادی» را «ابتدا
از بدنه خود آغاز کند» ،اظهار داشت« :آیا وزرا حاضر هستند
داراییهایشان را اعالم کنند؟ اگر خیر ،پس چرا از مردم ،توقع
انصراف از دریافت یارانه و ارائه اطالعات اقتصادی خود را
دارند».
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آقای نادران با انتقاد از اینکه دولت پس از ثبتنام خانوارها در فاز دوم قانون “هدفمندی یارانهها”،
قصد «رصد گردش مالی بانکی» آنها را دارد ،تاکید کرد که حکومت باید به مردم «اطمینان ۱۰۰
درصدی» بدهد که اطالعات بانکیشان را افشا نمیکند.
اظهارات این عضو مجلس شورای اسالمی در خصوص ثروت هنگفت شماری از اعضای کابینه در
حالی صورت میگیرد که در بهمنماه سال گذشته نیز وبسایت خبری “دانا” نزدیک به اصولگرایان،
از اجرای رسیدگی قوه قضاییه به اموال اعضای دولت روحانی ،بر اساس اصل  ۱۴۲قانون اساسی
خبر داد و نوشت که نتایج این رسیدگی ،حاکی از آن است که دارایی شش وزیر کابینه “بیش از ۱۰۰۰
میلیارد تومان” است آن هم درحالیکه «همه این افراد از سالهای دور دارای منصبهای مختلفی در
کشور بودند».
گزارش فوق ،از محمدرضا نعمتزاده“ ،وزیر صنعت ،تجارت و معدن” به عنوان یکی از این شش
وزیر یاد کرده و افزوده بود که «داراییهای این وزیر  ۶۸ساله بیش از  ۹۵۰میلیارد تومان است و ۴
شرکت ثبتشده خارجی به نام او ثبت شده است».
پیش از این نیز در مهرماه ،خبرگزاری “فارس” ،متعلق به سپاه پاسداران ،گزارش داده بود که آقای
نعمتزاده بر اساس اطالعات موجود در «ثبت شرکتها» ،با عضویت در هیأت مدیره دست کم
دوازده شرکت با ماهیت اقتصادی« ،رکورددار حضور در شرکتهای خصوصی» است.
گزارش وبسایت “دانا” ،دیگر وزیر  ۱۰۰۰میلیاردی را حسن قاضیزاده هاشمی“ ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی” معرفی کرده و نوشته بود که از همان آغاز ورود وی به کابینه« ،زمزمههایی
درباره داراییهای» او در رسانهها مطرح شده بود.
این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت روحانی ،تاکنون هیچیک از مقامات این دولت
در خصوص صحت و سقم اطالعات ارایهشده در این گزارشها اظهارنظری نکردهاند و این سکوت،
گمانهها دربارهی درست بودن ادعاهای مطرحشده دربارهی ثروت وزاری کابینه را تقویت کرده
است.
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