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ــری  ــت. خط ــگی اس ــری همیش ــذال خط ابت
ــا  ــر و ی ــرز فک ــوژی، ط ــر ایدئول ــواره ه ــه هم ک
بیانیــه  می کنــد.  تهدیــد  را  رویکــردی  حتــی 
ــده  ــن قاع ــز از ای ــامی نی ــاب اس گام دوم انق
جایــگاه  کــه  بیانیــه ای  نیســت.  مســتثتی 
جمهــوری اســامی  را در چهــل ســال دوم 
جهانــی  بــزرگ  براینــد  یــک  در  زندگــی اش 

می کنــد. ترســیم 
اصلی تریــن عامــل ابتــذال، تکــرار بــدون 
ــمن  ــن دش ــا بزرگ تری ــه از قض ــت ک ــم اس فه
نیــز هســت.  بــاور  یــا حتــی  هــر ســاختار و 
ــو  ــدون هیاه ــه، ب ــدون کلیش ــم ب ــر بخواهی اگ
ــه  ــب و ب ــواس مخاط ــردن ح ــرت ک ــدون پ و ب
کشــاندن  ابتــذال  بــه  نــه  -و  تبییــن  قصــد 
آن هــا- مواضــع انقــاب اســامی بیــان کنیــم، 
بایــد چالش هــای عظیــم و جهانــی آن را بیــان 

ــم. ــکار بگردی ــال راه ــه دنب ــرده و ب ک
ــامی  ــاب اس ــال دوم انق ــل س ــد چه فراین
ــه  ــه وارد عرص ــت ک ــده اس ــروع ش ــال ش در ح
نیــاز  مســیر  ایــن  در  گشته اســت.  جهانــی 
اقتصــاد  داریــم.  گوناگــون  ابزارهــای  بــه 

رهبــر  گفتــه  بــه  اســت.  آن هــا  مهم تریــن 
فاقــد  تنهایــی  بــه  اقتصــاد  انقــاب  معظــم 
اصالــت اســت و نبایــد بــرای آن جنگیــد، امــا از 
ــیدن  ــرای رس ــزار ب ــن اب ــه مهم تری ــی ک آن جای
بــه آرمان هــای بزرگمــان اســت، بایــد آن را بــه 

ــرد. ــظ ک ــی حف خوب
ــه  ــرای آن ک ــاب ب ــد انق ــت تنومن ــا درخ ام
ــب  ــزار مناس ــد اب ــط نیازمن ــد فق ــول بده محص
بــرای رشــد نیســت، بلکــه ممکــن اســت در 
ــد  ــوی رشــد درخــت را بگیرن ــی جل ــن راه آفات ای
ــرد.  ــتفاده ک ــت اس ــم آف ــد از س ــارا بای ــه ناچ ک
ــی  ــن، چانه زن ــار از پایی ــزار »فش ــوذ و اب آری نف
ــمن در  ــه دش ــت ک ــی اس ــان راه ــاال« هم از ب
ــد  ــه بای ــت ک ــرده اس ــاب ک ــال ها انتخ ــن س ای
جلــوی  تنومنــدی  و  اســتقامت  رشــد  بــرای 
انفعــال ایســتاد و نگذاشــت عــده ای انــدک 
انقــاب اســامی را کــه حاصــل دســت رنج 

ــد. ــوال ببرن ــر س ــت را زی ــزرگ اس ــی ب ملت
ــای  ــق ه ــه »ح ــریه در مقال ــن نش ــدای ای ابت
ــم.  ــد« می پردازی ــک »بای ــان ی ــه بی ــه« ب ناگفت
از آن اجــرا  بایــدی کــه اگــر حتــی بخشــی 

نمی توانســتند  راحتــی  بــه  دیگــر  می شــد. 
در  کننــد.  عــوض  را  شــهید  و  جــاد  جــای 
ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــه »کس ــه در مقال ادام
ــل  ــی عوام ــه بررس ــرد!« ب ــزرگ ک ــن را ب ، چی
ــن تولیدکننــده  ــه عنــوان بزرگ تری رشــد چیــن ب
ــی  ــی ول ــا، زخم ــم. در »ونزوئ ــا می پردازی دنی
ــی  ــا  بیان ــش را ب ــا و مصاعب ــتاده!« ونزوئ ایس
محتوایــی  بــار  می کنیــم.  دنبــال  متفــاوت 
را بــا »الیــه هــای الیحــه بودجــه ۹۸« بــاال 
ــم  ــان حاک ــر جری ــه بهت ــرای آن ک ــم. ب می بری
بــر بودجــه و منابــع کشــور را بشناســیم بــه 
ــب  ــی ۹۸ در غال ــی انتخابات ــراغ جریانشناس س
ــه  ــا ن ــت، ام ــف اس ــا ضعی ــی م ــه تاریخ »حافظ
ــا ســبکی  ــم. و در آخــر ب ــن حــد!« می روی ــا ای ت
گفتمانــی در حــوزه مردم ســاالری دینــی بــه 
ــب  ــامی در غال ــام اس ــروعیت نظ ــی مش بررس
ــاید  ــم. ش ــوز« می پردازی ــروعیت دوگانه س »مش
ــا  ــد ام ــیده باش ــان رس ــه پای ــادی ب ــاالت ع مق
ایــن پایــان ماجــرا نیســت و در بخــش »پرونــده 
 FATF ــی ــه بررســی موضــوع جنجال ــژه« ب وی

خواهیــم پرداخــت.

واقعًا بدون توّجهات معنوی نمیشــود ؛ 
اگــر چنانچه آدم بخواهــد ارتباط قلبی 
خودش را، ارتباط معنــوی خودش را با 
خدا حفظ نکند و مراقبت نکند از آن، کار 

پیش نمیرود.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

کوشــش کنید که راه برای خدا باشــد، 
چشمتان را از     مخلوق، از ما سوای خدا 
ببندید. توجه تان به این نباشــد که اگر   
  خدمتی بــرای خدا می کنیــد، دیگران 

پیش شما بیایند تواضع کنند.
امام خمینی)ره(

 سخن آغازین 
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فرناز اینانلو حق های ناگفته 

در جمهوری اســامی ایران، اسام و مردم 
دو رکن اصلی و اساســی هســتند کــه بی آن 

حکومت معنایی پیدا نمی کند.
دین اســام که به عنوان دیِن رسمی کشور 
در قانون اساســی ذکر شــده اســت و اکثریت 
مــردم آن را پذیرفته اند اولین رکن اســت، که 
چهارچــوب کلــی در هر زمینه ای توســط آن 

مشخص می شود.
و مردم نیز بــه عنوان رکن بعدی معرفی می 
شــوند، مردمی که تصمیم می گیرند و انتخاب 
می کنند و انتخابشان سرنوشت و مسیر کشور 

را تعیین می کند.
اما نکتــه قابل توجه این اســت که اساســا 
زمانــی ما می توانیم بگوییم یک انتخاب موثر، 
گاهی و درنظر  کارآمد و ثمربخش اســت که با آ
گرفتن شرایط مختلف در آن زمینه گرفته شده 

باشد.
امروز ما در نقطه ای از زمان ایستاده ایم که 
چهل ســال از انقاب اســامی ۵۷ ایران می 
گذرد. در این ســال ها اتفاقات تلخ و شــیرین 
بســیاری برای انقابمان افتاده اســت. لحظه 
های شــیرینی که یادآوری خاطره شان لبخند 
بر لب مردم می نشــاند و گاهــی هم اتفاق ها 
تلخ است و باید آنان را درس عبرتی قرار دهیم 

برای خود و آینده کشورمان..
ما زمانی مــی توانیم از مردم انتظار داشــته 

گاهانه تصمیم بگیرند و از شکست  باشیم که آ
ها درس بگیرند کــه آنان را در جریان جزئیات 
مســئله قرار دهیــم. این حق مردم اســت که 
بدانند روند به ثمر رســیدن یک اتفاق چه بوده 
است )مســائل امنیتی و مواردی که ذکر شدن 
آنها سوء اســتفاده دشــمنان انقاب را در پی 

دارد مدنظر ما نیست(.
اصوال وقتی یک مســئله به صــورت کلی و 
صرِف بیان عنــوان و نتیجه نهایــی اش گفته 
می شود، دست دشمنان نظام را برای تحریف 
و برداشت ســوء از ماجرا، و تفسیر به نفع خود 
باز می گذارد و برای نســلی که آن را به چشــم 
خود ندیده اســت، به عنوان اولیــن تعریف در 
ذهنشان حک می شــود و اگر نتوانیم حقیقت 
را آنطــور که هســت عنوان کنیــم، تاریخی به 
تحریف کشــانده می شود و تصمیماتی از روی 
گاهی و تخیــات ذهنی عده ای گرفته می  ناآ

شود.
مــی توان گفــت از جمله اقدامــات مثبت و 
تاثیرگــذار رســانه ملــی پخش مســتند "روایت 
رهبری" در ســه قســمت در قاب صداوســیما 
بود. مســتندی که روایت مــی کرد، چطور و در 
طی چه اقداماتی و چه عوامل و مســائلی، امام 
خامنــه ای در ســال ۱۳۶۸ به عنــوان دومین 

رهبر انقاب اسامی ایران انتخاب شدند.
اقدامی که تصویر کرد تاریخ روزهای انقاب 

را برای نسلی که نه رنگ دیوارهای سیاه زندان 
ســاواک را دیده اند و نه خاک شلمچه و هویزه 
را با خون دوستانشان لمس کرده اند و جوانانی 

هستند از نسل سوم و چهارم این انقاب.
تاریــخ به خوبی به ما نشــان داده اســت که 
تکرار می شود و کسی در این میان برنده است 
کــه بتوانــد از آن درس بگیرد و ایــن واجب در 
شــرایط کنونی کشور ما به طور جدی احساس 
می شود که بتوانیم اتفاقات مهم و بحث برانگیز 
رخ داده در تاریخ را با ارائه مســتندات و آنطور 
که واقعا بوده اســت، قبل از تحریف و شــکل 
گرفتن به شــکل نادرســت در ذهن مخاطب، 
تبیین کنیم؛ حوادثــی نظیر: قتل های زنجیره 
ای، جاسوســان تیم مذاکره کننده و... تا مردم 
نیز بتوانند با اطاعات بیشتری در مسائل فکر 

کنند و تصمیم درست تری را بگیرند.
این انتظار از مســئوالن ذی ربط می رود که 
منابع و اطاعات موجود را هرچه ســریع تر در 
قالــب های مختلِف فیلم، مســتند، کتاب و... 
بــرای عمــوم به تصویر بکشــند تا ان شــاءلله 
بتوانیــم گامــی در جهــت افزایــش بصیرت و 
گاهــی عموم مردم برداریــم و کمک کنیم به  آ
رسیدن به آن هدف واالیی که برای آن انقاب 
کرده ایم و چهل سال نخستش را با سرافرازی 

گذرانده ایم!
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نفیسه عینی کسب و کارهای کوچک، چین را بزرگ کرد! 

به قطع در کنار بی کفایتی برخی مســئولین، یکی 
از مهمترین عوامل وضع نابه ســامان کنونی اقتصاد 
گاهی مــردم نســبت به ریشــه ی این  کشــور ، نــا آ
مشــکات اســت ؛ چرا که اگر مردم درک درستی از 
خاء های موجــود در جامعــه و راه حل های عملی 
برای آن ها داشــته باشند ، درنتیجه ی آن مطالبه ی 
درســت و منطقی از مسئولین شکل میگیرد ؛ که اگر 
مســئولین اهتمام ورزند چاه هــای اقتصادی به چاله 

تبدیل می شوند.
از راه حــل هــای موثر پی بردن به ایــن خاء ها و 
نقص ها بررسی وضع اقتصادی و سیاسی کشورهایی 
است که در حال حاضر دارای ثبات اقتصادی هستند 
، علی الخصوص کشــورهایی که اقتصاد فعلیشــان 
دستخوش پیشرفت های فراوانشان است ، چرا که ما 

هم نیاز به راه حل هایی برای پیشرفت داریم.
بایــد به این نکته توجه بســیار کرد کــه بیان برخی 
قوانین درســت و اصولی حاکم بر اقتصاد و سیاســت 
کشور چین ، به معنی تایید حکومت و نظام این کشور 
گاهی از کمبود های موجود در  نیست. صرفا هدف ما آ
جامعه و ایده گرفتن از راهبرد هایی است که پیشرفت 

اقتصادی این کشور را حاصل شده است.
در ادامه امید اســت به مســئله یابی مفیدی دست 

پیدا کنیم.
اقتصــاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن 20 به تندی 
تغییر کرده و در حال رشــد اســت. بر اســاس برابری 
قدرت خرید ، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان 
و یک بازیگــر اصلی در اقتصاد جهانی اســت.جحم 
اقتصــادی چیــن)$۱2۳۸0000000000 در ســال 
20۱2 ( بافاصلــه پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی 

در مقام سوم جهان قرار میگیرد.
چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه 
یابد این کشــور از نظر اقتصادی ، در حال رســیدن به 
آمریکاســت و باید خود را برای مقابلــه با پی آمدهای 
سیاســی و اقتصادی این موضوع آمــاده کند.این امر 
موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این 
کشور به صورت نیرویی به مراتب قوی تری در منطقه 

در آمده است.
حال این سوال پیش می آید که چه عواملی موجب 

این پیشرفت اقتصادی چشم گیر شده است؟؟؟
بررسی شش دهه گذشته اقتصاد چین ،حکایت از 
وجود دو رویکرد اقتصــادی متفاوت در حاکمیت این 

کشور طی این بازه زمانی دارد.
تا پیش از سال ۱۹۷۹ چین تحت فرماندهی» مائو 
«اقتصاد کاما متمرکز و دســتوری داشــت . اقتصاد 
این کشــور تقریبا به طور کامــل در اختیار دولت بود و 
تخصیص منابع ، تولیــد کاال و قیمت گذاری به طور 

کامل به دست دولت انجام میشد . 
با کنــار رفتن اولیــن رئیس جمهــوری خلق چین 
، آرمانشــهر جامعــه گرایانــه» مائو «تا حــدودی کنار 
گذاشــته شــد و برنامه اصاح اقتصادی در دستورکار 
سیاســت گذاران قرار گرفــت . یکی از اصــول برنامه 
اصــاح اقتصادی در چین که از ســال ۱۹۷۹ در این 
کشــور به اجرا درآمده اســت ،پیاده ســازی سیســتم 
اصاح شده به نحوی است که» هیچ بازنده ای وجود 

نداشته باشد«. 
به ایــن ترتیــب فصل جدیــدی با نــام اصاحات 
اقتصــادی در اقتصاد چین به وجود آمــد و اقداماتی 
چون فراهم کردن مشوق های قیمتی مالکیتی برای 
کشــاورزان ، تشویق شهروندان به ایجاد کسب و کار ، 
تسهیل قوانین سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد مناطق 
ویژه و مناطق آزاد اقتصادی و »تمرکززدایی «از طریق 

اعطای مالکیت بخشی از منابع عمومی به دولت های 
محلی در قالب برنامه توســعه اقتصادی چین در یک 
روند تدریجی ،باعث افزایــش درجه آزادی اقتصاد در 

کشور چین شد.
به طور خاصه می توان گفت : بر مبنای بررســی 
های کارشناســانه، مجموعــه عواملی چون »کاهش 
هزینه ای استخدام«،» ایجاد شبکه ارتباطی بر مبنای 
مزیت رقابتی هر ناحیه «،»کمینه ســازی هزینه های 
مــواد اولیه«،» حمل و نقــل و انبــارداری «و »رقابت 
دولت هــای محلی برای حمایــت از صنایع منطقه ی 
خود« مجموعه عواملی بود که توانســت آثار و عوامل 
رشــد اقتصادی چین را به طور متناسب در این کشور 
توزیع کند؛ بنابراین می توان گفت توسعه صنایع محلی 
یکــی از مهمترین ابزار هایی بود کــه به چینی ها در 
دستیابی به »توسعه اقتصادی همراه با کمترین میزان 

باخت« کمک کرد.
مرگ چند ده میلیون نفر و از دست دادن زمین های 
کشاورزی ،تنها بخشــی از میراث برنامه های متمرکز 
برای شــهروندان چینــی بود. به همیــن دلیل هدف 
»نداشــتن بازنده« به یکی از محورهای برنامه اصاح 
اقتصادی چین در ســال۱۹۷۹ تبدیل شــد .چینی ها 
برای دســتیابی به این هدف از یــک برنامه اقتصادی 
»دوســویه« استفاده کردند. این برنامه دو سویه از آنجا 
بهینه و کارا بود که امکان بهبود یابد ترن شدن شرایط 
را برای تمام بازیگــران اقتصادی فراهم می کرد. باید 
توجه کرد دستیابی همزمان به بهینه بهینگی و کارایی 
در اجرای یک برنامه اصاح اقتصادی در عمل بسیار 
سخت اســت؛ اما بررسی کارشناسان دانشگاه هاروارد 
تحــت عنــوان» اصاحات اقتصــادی بــدون بازنده 
«نشــان می دهد که سیاســت گذاران چینی با اجرای 
تدریجی سیاست های آزادسازی اقتصادی» به موازات 
اجرای برنامه متمرکز دولتی« توانستند نتیجه کاراتر و 

در عین حال بهینه تر کسب کنند.
می توان گفت فاز نخست اصاح اقتصادی چین، 
بر ســه محورطراحی شده بود .سیاست گذاران چینی 
در گام نخســت مالکیت بخش عمــده ای از صنایع و 
مضــارع تحت مالکیت خــود را به »بخش خصوصی 
و دولــت های محلــی« واگذار کردند. مقایســه نحوه 
خصوصــی ســازی در چیــن بــا کشــورهای اروپای 
شرقی نشــان می دهد که چینی ها با سرعت کمتری 
خصوصی ســازی را در کشور خود پیاده کردند .یکی از 
مهمترین دالیل سیاســت گذاران چینی از این اقدام، 
این بود که آنها می خواستند کماکان حمایتهای بودجه 
ای و مدیریتی دولت از صنایع متوسط و بزرگ را حفظ 

کنند.

گاهی از  افزون بر این سیاســت گذاران چینــی با آ
نقش نظام مالی در مانع زدایی از مسیر توسعه ،اصاح 
نظام مالی را به عنوان یکی از محورهای برنامه اصاح 
اقتصادی به موازات خصوصی سازی به مرحله اجرا در 

آوردند.
در مرحله نخســت نظام تک بانکی که از شــوروی 
الهام گرفته شــده بود به نظام چنــد بانکی تغییر پیدا 
کرد. همچنین برخی از بانک هــای خارجی نیز اجازه 
پیدا کردند با احداث شعبه در چین، برخی از خدمات را 

به صورت محدود ارائه دهند. 
در مرحله دوم دولت چین اقدام به تشکیل برخی از 

بانک های تخصصی کرد. 
تهدید انجماد بانکی) فشــار تســهیات تکلیفی بر 
دوش ایــن بانکها باعث انباشــت روز افزون مطالبات 
معوق در شــبکه بانکی این کشــور شــد( باعث شد تا 
سیاســت گذاران چینــی گام نهایــی در اصاح نظام 

بانکی این کشور را نیز اجرا کنند.
بــه این ترتیب ســهام بانکهای دولتی عوض شــد 
و مدیریــت منابــع مالی ایــن بانک ها تحــت نظارت 

سهامداران قرار گرفت.
حقیقتــا نمی تــوان تمامی عوامــل و فعالیت های 
هوشــمندانه ای که طی دهه های پی در پی این کشور 
را به این نقطه از نظر اقتصادی رسانده است ،در اینجا 

بیان کرد.
پس برای جمع بندی مطالب گفته شده به دو نکته 

می توان اشاره کرد:
۱_بررسی تجربه اقتصادی چین در نیم قرن گذشته 
،نشان می دهد که آزاد سازی و کاهش سیطره دولت 
موجب جهشی بزرگ در اقتصاد این کشور شده است.
2_ راز موفقیت چین را باید در وحدت تصمیم گیری 
و حمایت قاطع دولتی چین از اصاحات اقتصادی که 
همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد است ،دانست
و البته  ذکر این نکته ضروری اســت که درصورت 
الگوگیــری از موارد فــوق، اینکار باید ناظــر به مبانی 
اقتصــاد اســامی و به شــیوه صحیح  صــورت گیرد 
زیرا اکنون نیز به اســم خصوصی ســازی، درحقیقت 
امکانات کشــور را به عده ای خاص بــا قیمت اندک 
واگذار میکنند و به اســم گســترش مناطــق ازاد و با 
اجرای بدون بررســی نتایج حاصله این مناطق و عیب 
یابی، اقتصاد مقاومتی را میکشــند و عما راه واردات 

باز شده است نه راه صادرات و ...
لذا توجه به این مســائل حیــن الگو گیری ضروری 

است.

3

فق
مو

ی 
ها

اد 
تص

 اق
سی

رر
ب



اسفند ماه 1397اسفند ماه 1397 ناد - نشریه انجمن اسالمی دانشجویان

4

مریم آخوندی ونزوئال، زخمی ولی ایستاده! 

با وقوع انقاب بولیواری در سال ۱۹۹۹ در 
کشــور ونزوئــا و روی کار آمدن هوگو چاوز، 
چرخــش بزرگی در سیاســت های کان این 

کشور به وقوع پیوست.
انقابــی که بــا نــگاه سوسیالیســتی و با 
اهدافی چــون ایجــاد دموکراســی مردمی، 
اســتقال اقتصادی، توزیع عادالنه درآمدها 
و پایــان دادن به فســاد سیاســی علیه نظام 
لیبرالی موجود، توســط فقرایی کــه به گفته 
منابع رســمی ۵0 درصد آن کشور را تشکیل 

می دادند شکل گرفت.
چاوز توانســت اوضاع اقتصادی کشورش 
را بهبــود نســبی دهد، ســطح زندگی فقرای 
جامعــه را به متوســط رســاند، تــورم چند ده 
درصدی کشورش را مهار کند و با کشورهای 
مســتقل ارتباط مناسب برقرار سازد. تا قبل از 
ریاســت جمهوری چاوز در ونزوئا نزدیک به 
۷0 درصد درآمدهای نفتی به جیب شــرکت 
های چند ملیتی می رفت و تنها ســایه ای از 
صنعت ملی برای این کشــور باقی مانده بود 
اما چاوز با خلع ید برخی از شــرکت های نفتی 
ســهم دولت ونزوئا از درآمدهای نفتی را به 
۷0 درصد افزایش داد و مردم این کشــور در 
ســایه باال رفتن قیمت نفت باالترین ســطح 
افزایش درآمدها را تجربه کردند. اما تنها بعد 
از سه ســال از روی کار آمدن این رژیم یعنی 
در ســال 2002 ، آمریــکا به دلیل سیاســت 
های ضد امپریالیســتی دولت جدید ونزوئا 
و کوتاه شدن دســتش از دخالت و بهره وری 
های اســتعمار گونه از نفت خیزترین کشــور 
جهان، دست به کودتای بزرگی در این کشور 
زد؛ کودتایی که با ورود شهروندان ونزوئایی 
حامی چاوز شکســت خورد. نگرانی آمریکا از 
گســترش تفکر ضد آمریکایــی در آمریکای 
التین آنهــا را به تصویب قانونی در این رابطه 
واداشــت. آنها که منشاء این تفکر را سیاست 
های ضد استکباری جمهوری اسامی ایران 
می دانستند؛ در سال ۹۱ قانون مقابله با نفوذ 
ایــران در نیمکره غربــی را طراحی و تصویب 

کردند. 
ایــن سیاســت هــای مداخلــه جویانه ی 
آمریکا و اعمــال تحریم هــای ظالمانه علیه 
مردم ونزوئا و بلوکه کردن اموال شــان، در 
کنار مشــکاتی همچون کاهش قیمت نفت 
و سوء مدیریت دولت مردان این کشور در پی 
این اتفاق، مجدد ونزوئا را به سمت بحرانی 
شــدن وضعیت اقتصادی اش سوق داد. به 
طوری که ارزش ارز در بازار ســیاه باال رفت، 

ارزش محصــوالت وارداتی کــه بخش عمده 
ای از محصــوالت مصرفی مــردم ونزوئا را 
تشــکیل می داد به ســرعت رشد کرد و قفسه 
مغازه هــا از کاالهــای مصرفی خالی شــد. 
دولــت ونزوئا بــرای جبران کســری بودجه 
ناشی از کاهش قیمت نفت از سیاست چاپ 
اسکناس اســتفاده کرد. این تصمیم ناگهان 

به یک انفجار تورمی منجر شد.
 با وجود همه این مشــکات بســیاری از 
مــردم ونزوئا هنوز هم به آرمان هایی که به 
خاطرش دســت انقــاب زده بودند معتقدند 
و نمــی خواهند مجددا بــه دوران فرمانروایی 
واشنگتن در ونزوئا برگردند؛ رأی آوردن فرد 
مورد تایید و هم تفکر چاوز یعنی مادورو با بیش 
از ۶0 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری 

در این کشور دلیلی بر این مدعاست.
اســتعمارگران  مــذاق  بــه  کــه  انتخابــی 
آمریکایی خوش نیامد و به رســم عادت شان 
دموکراســی که نتیجه ای برخاف میلشــان 
داده بود را نقــض کردند. رقیب بازنده مادورو 
در  تقلــب  ادعــای  گوایــدو،  انتخابــات،  در 
انتخابات کرده و مردم این کشور را به شورش 
فرا خواند. آمریکایی ها کــه او را فردی تحت 
تســلط خود می دیدنــد از وی حمایت کرده و 
دولت خودخوانده او را به رســمیت شناختند؛ 
چیزی خاف رای و خواسته ی مردم ونزوئا. 
ایــن سیاســت دیکتاتوری و کودتامنشــی 
آمریکا در به رسمیت شناختن یک اپوزوسیون 
شورشی در مقابل دولتی که با رای مردم روی 
کار آمده، برای به اســتعمار کشــاندن کشور 
ها، اتفاق جدیدی نیست و با ماهیت وجودی 

آمریکا عجین شده است. 
اما مســئله قابــل توجه در ایــن بین ذوق 
زدگی برخی از غرب زده های ایرانی است که 
وقوع کودتا در ونزوئا را به سان مژده ای در 

روزنامه های شان تیتر می زنند.۱
 آنهــا با این عملکردشــان، عاوه بر اینکه 
دروغیــن بودن ژســت دموکراســی  و آزادی 
خواهی خود را اثبات می کنند بر منافع کشور 
خودمان هم چشم بسته اند. به گفته برخی از 
اقتصــاددان ها، آمریکا برای حفظ ثبات بازار 
بعــد از اعمال کامل تحریم های نفتی ایران، 
بــه نفت ونزوئــا احتیاج دارد؛ لــذا به دنبال 
برقــراری حکومتی تحت ســلطه خود در این 
کشور است، و در حال حاضر گوایدو مطلوب 
ترین گزینه اســت. در واقع بــه گفته برخی، 
ونزوئا قربانی تحریم های ایران در دســتان 

آمریکا می باشد.
 بــا وجــود همه این مــوارد ایــن پادوهای 
ترامــپ در ایــران، وقوع کودتــای آمریکایی 
علیه خواســت مردم و دولــت قانونی ونزوئا 
-کشــور همیشــه حامــی ایران در ســازمان 
ملل- را اتفاقی مســاعد علیــه دیکتاتوری و 
جنبشــی بــرای آزادی )!( مــی دانند و مثل 
همیشه آمریکا شیفتگی شان چشمانشان را 

بر حقیقت بسته است.
انتخــاب و اســتقال حقــی بــرای همه 
ملت هاســت؛ حقی که احترام به آن از جانب 
مدعیان دموکراســی و آزادی بیــش از همه 

مورد انتظار است.
به امید بالفعل شــدن این حق برای تمامی 

ملت های مظلوم جهان...

ت خارجی
پرونده سیاس

۱. روزنامــه ســازندگی، ارگان رســمی حــزب کارگــزاران، در مقالــه ای بــا تیتــر "یــک ملــت، دو دولــت" ، روزنامــه قانــون در مقالــه ای بــا عنــوان "جنبشــی بــرای آزادی" ، 
کانــال تلگرامــی جبهــه ی اصــاح طلبــان بــا "خیــزش قهرمانانــه ی مــردم" خوانــدن کودتــا علیــه رئیــس جمهــور قانونــی، در تــاش بــرای رســمیت دادن بــه دولــت 

خــود خوانــده ی گوایــدو هســتند.
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پریناز ابراهیمیان الیه های الیحه بودجه 98 

با توجــه به بحران های شــدید و وضعیت 
پریشــان اقتصاد کشــور، اهمیت بررسی این 
بودجــه افزایــش می یابــد وعملکــرد دولت 
در رابطه بــا تحریم های آمریــکا و وضعیت 

معیشتی مردم قابل توجه است.
دولــت در بودجــه ۹۸،  تصمیم به افزایش 
میزان فــروش نفت گرفته اســت؛ اما بدلیل 
افزایش تحریم هــای آمریکا، دولت تصمیم 
دارد هربشــکه نفت را ۵0 دالر -که به تقریب 
ســی دالر ارزان تــر از قیمــت جهانــی نفت 
اســت- به کشــورهای معاف از تحریم نفتی 
امریکا بفروشد و ترغیب به خرید از نفِت ایران 
افزایش یابد. اما در صورت عدم پرداخت پول 
توســط خریداران نفت چه بایــد کرد؟ دولت 
در پاســخ میگوید که به جای پول دریافتی از 
خریــدان ریال چاپ خواهد کرد و این در بلند 
مــدت باعث ایجاد تورم هایــی که نظیر آن  را  

در کشور ونزوئا شاهد هستیم ، میشود.  
دولِت دوازدهم در ابتدا  تصمیم داشــت در 
ســال ۹۸ حقوق کارمندان را بیســت درصد 
افزایش دهد اما ایا افزایِش بیســت درصدی 
حقــوق برای تمام کارمندان عادالنه بود ؟ آیا 
باید یک کارمند با درامد یک میلیون دویست 
هزار تومان فقط بیســت درصــد به حقوقش 
افزوده شــود)حدود دویســت هــزار تومان( 
و رئیس بنیاد مســتضعفان با نــوزده میلیون 
حقوق هم این درصد شــامل حالش شــود) 
نزدیک به پنج میلیــون تومان(؟! هرچند که 
مجلس شــورای اسامی صورت مسئله را به 
کلــی پاک کرده و مقــدار ثابتی برای همه ی 
حقوق ها در نظرگرفت، بهتر به نظر میرســد 
که افزایش حقوق ها بــا ضریبی معکوس با 
میزان درآمد فرد متناسب باشد، هرچه حقوق 

کمتر ، افزایش حقوق بیشتر.
و اما برنامه ی دیگر دولِت منتخب در بودجه 
۹۸، افزایش  مالیات ها اســت اما با توجه به 
این که وضعیت درامدی مــردم و تولیدی ها 
در ســال گذشــته بخاطر تحریم و  وضعیت 
اقتصاد و گرانی کاالها نابسامان شده  است، 
افزایش مالیــات باز هم فشــار را برای مردم 
بیشتر خواهد کرد. باتوجه به شرایط نابسامان 

کــه دالر پا برگــردِن تولیــدی هــا دارد، باید 
مالیــات تولیدی ها کاهش یابــد نه افزایش، 
دولت می تواند با ســاختارهایی مناســب تر با 
پیگیری و اجرای قانون بــرای  فرارکنندگان  
مالیاتی کمبود خــود را تامین کندو یا مالیات 
ثروتمندان ومتمکنیــن را افزایش دهد.البته 
از دولــِت مردم بابت معافیــت مالیات افراد با 
حقوق کمتــر از دو میلیون و۷۵0 هزار تقدیر 
میکنیم که نقطه ی روشــنی در بودجه ۹۸ به 

نظر می آید.
از نکات مهمی که باید به آن اشــاره کنیم 
افزایــش میــزان بودجــه دولــت)۷۴ درصد 
بودجه کل وســه برابر بودجه عمومی( است 
آنهم در شــرایطی که باید دولــت در کاهش 
هزینه هــا وپیاده کــردن اقتصــاد مقاومتی 
پیشــتاز مردم باشــد، جالب اســت که بدانید 
نماینــدگان همواره از بررســی ایــن بخش از 
بودجــه خــودداری میکنند وما بایــد به قوِل 
مسئولین ،مبنی بر پاک دستی و شفافیتشان 

اعتماد الزم را داشته باشیم
دولِت منتخب در ســال آینده قرار بر ثابت 
نگه داشــتن قیمت ســوخت دارد کــه برای 
ثابت نگه داشــتن قیمت بنزین مبلغی بالغ بر 
۱۸0هزار میلیارد سوپســید خواهد داشت اما 
نکته جالب این اســت که کل بودجه در نظر 
گرفته شده برای پروژه های عمرانی ۶0 هزار 
میلیارد اســت، به نظر مناســب میرسد که به 
جــای صرف این بودجــه هنگفت که مزیدی 
بر علِت قاچاق سوخت است، آنرا در مواردی 

چون طــرح های عمرانی یــا افزایش حقوق 
کارمندان مصرف کنیم. 

ارز ۴200 بــرای کاال های مورد نیاز مردم 
در ســال ۹۸ از تصمیمات دیگر دولت هست 
که امیدواریــم که مانند حوادثی که امســال 
افتاد باز هم ماجراهای رانت به پســر و برادر 
و فامیل تکرار نشود. درصورتی که تمهیداتی 
بــرای شــفافیِت گیرنــدگان ارز و کجایی این 
ارزهــا اندیشــیده نشــود ، چیــزی جــز ضرر 

عایدمان نمیشود
از نــکات دیگر، میتوان بــه کاهش بودجه 
نظامی کشــور توجه کرد. باتوجــه به این که 
هــر روز در منطقه جنگــی جدید و ناارامی ها 
پدیــد میاید؛ چــرا باید بودجه کشــور کاهش 
یابد؟!البتــه بودجــه ســپاه و قــرارگاه خاتــم 
االنبیا و بســیج افزایش یافته و میزان بودجه 
ارتش و وزارت دفاع هســت کــه کاهش پیدا 
کرده است. شــاید دلیل این تصمیم افزایش 
مســئولیت و قرار دادهای دولت با ســپاه در 

سال گذشته باشد.  
در پایان ایــن نکته نباید مغفــول بماند که 
نقــد کردن، بــه معنــای نفی کردن نیســت 
ودر شــرایط ســخت اقتصادیمــان ، بودجه 
ای  کاما ایده آل قابلیــت ظهور ندارد اما با 
نقدهایمان و احســاس مسئولیتمان میتوانیم 

دولت و مجلس را یاری کنیم. 
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در اخرین روز های ماه گذشــته، میزگردی 
تحــت عنــوان »چهــارراه اصاح طلبــی« با 
حضــور حجاریان، علوی تبار و تاج زاده برگزار 
شــد تا درباره مقاله تاج زاده پیرامون انتخابات 
بحث و گفتگو کنند. تئوریســین های اصاح 
طلــب، در این میزگرد به بحث درمورد شــیوه 
ادامه راه اصاحات و بازسازی گفتمان اصاح 
طلبــی برای انتخابــات های آتــی پرداختند. 
بهرحال، عمر روحانی و لیســت امید به پایان 
رسیده. روحانی دیگر آن ســرباز کارا نیست و 
اصاحات نیازمند تعویض بازیکن است؛ حتی 
اگر عارف همچنان ســعی کنــد خود را وفادار 
به دولت نشــان دهد. بــه بهانه ایــن رخداد، 
نگاهی خواهیم داشت به محتمل ترین زمین 
بازی هایی کــه اصاحات برای پروژه عبور از 

روحانی، تدارک خواهد دید.

اگر بخواهیم بــه راهبرد آینــده اصاحات 
برای ادامه راه بپردازیم، ابتدا باید به گذشــته 
نــگاه کنیم. باید از خود بپرســیم چه شــد که 
اصاحات خاتمی در قامت اعتدال ظاهر شد 
و ردای گفتمــان امید را بر تــن روحانی کرد؟ 
آیا عارف شایســتگی بیشــتری از منظر برخی 
اصاح طلبان نداشــت؟ اصا تناقضی میان 
برخــی اصاح طلبان تند رادیــکال با روحانی 
بود یا نه؟ پاســخ های زیادی میتــوان به این 
مســاله داد؛ میتوان از نقش پررنگ هاشــمی 
برای پیونــد زدن میان اصاحــات و روحانی 
ســخن گفت؛ از الگوگیری اعتــدال از دونالد 
ریگان در مبــارزه انتخاباتی بــا کارتر صحبت 
کرد و یا به بررســی صحبت های رییس دولت 
اصاحــات پرداخــت که این روز ها ســکوت 
معناداری کرده اســت. اما موفقیــت روحانی 
در انتخابــات، را میتــوان از جنبه دیگری هم 
بررســی کرد. اساســا، تحقق پیــروزی در یک 
انتخابات، به عوامل متعددی وابســته است. 
یک جریان سیاســی موفق، به همه پایه های 
سیاســی، رســانه ای، اجتماعــی و فرهنگی 
نیازمند اســت. روحانی به خوبی میدانست که 
یا خودش باید این اعتبارات را کســب کند، یا 
رقیب باید معضــل جدی در یکی از این زمینه 

ها داشــته باشــد که بتوان روی آن مانور داد. 
بنابراین دست به کار شد؛ گسل های فرهنگی 
ایجاد شــده در انتهــای دوران دولت قبل که 
ماحصــل تناقضــات ایدئولوژیــک جوانفکر و 
دوســتانش بود، این اجازه را به او میداد که به 
راحتــی و با کمترین دردســر کار خود را پیش 
ببرد بطوری که او حتی نیاز به ارائه کوچکترین 
برنامه فرهنگی هم نداشت؛ کمترین اشاره به 
زخم کافی بود. رسانه اصاح طلبان که در ۹2 
و ۹۴ تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته بود، 
به مرز آمادگی کامل برای انتخابات ۹۶ رسید 
و درمقابل، رسانه اصول گرایان حرف چندانی 
برای گفتن نداشت. تجربه بکارگیری رسانه در 
تغییر دغدغه های اجتماعی و القای خواست 
های گروهی به خواست اکثریت، کار را دشوار 
کرد. امید به برجام امریکایی دستاویزی برای 
قانــع کردن مردم به فرصــت دادن به روحانی 
شــد؛ و نهایتا در زمانی که همه شــرایط محیا 
بود؛ محمد خاتمی که با سکوت خود و فاصله 
گرفتــن مقطعی محبوبیت خوبی نیز بدســت 
اورده بــود، ضربه نهایی سیاســی را وارد کرد. 
خطابــه های قالیبــاف در مناظره های دقیقه 
نود صدا و ســیما هم، نتوانست کاری باالتر از 
کم کردن فاصله انجام دهد تا روحانی مجددا 
بعنوان هفتمین رییــس جمهور ایران برگزیده 
شود. با حضور مجدد روحانی، اصاح طلبان 
فرصت پیدا کردند تا بازســازی قــوا کرده و از 
ظرفیت های کشور اســتفاده کنند. مطابق با 
قائده همیشگی کشورمان، که البته با حضور 
اقای روحانی قوت یافت، رییس جمهور دست 

بــه تغییر ترکیب قاطبه نفرات زد تا دین خود را 
به اصاح طلبان ادا کند. حاال اما، کمتر از دو 
ســال و نیم به پایان دوران شــیخ بنفش باقی 
نمانده. اصاحات این حــرف ها را نمیفهمد.
تازه جا خــوش کرده و به دنبــال باقی ماندن 
است. هرچند سخت، هرچند دشوار و هرچند 
پیچیده، اما باید از کســی که خودشــان برسر 

کار آوردند، عبور کنند.
در این میــان، امیدهایی بــرای ایجاد یک 
پیروزی مجــدد )البته احتمــاال خفیف تر( در 
انتخابــات ۹۸ و ۱۴00 دارنــد و موانعــی نیز، 
کارشــان را ســخت میکند. "اولین این موانع؛ 
خود روحانی اســت. نــه میتــوان کتمان کرد 
که روحانــی ناموفق عمل کــرده و نه میتوان 
گفــت گزینه ما نبــوده. چاره چیســت؟ یا آرام 
آرام هجمــه هــای ســاختگی علیــه روحانی 
جلوه دهیم و از آن ســمت با رد هجمه ها، او 
را مظلوم و موفق نشــان دهیــم که با توجه به 
واقعیت موجود، باوراندن آن به مردم ســخت 
اســت. یا باید داستان همیشــگی بد و بدتر و 
نیامدن رییسی و دیوار کشیدن در پیاده رو ها را 
با رسانه هایمان تقویت کنیم. این خوب است، 
اما کفایت نمیکند. اینگونه مردم میفهمند که 

برنامه ای نداشتیم.
مانع دوم چیســت؟ برجام. عامــل پیروزی 
و پیراهــن عثمان، رنگ باخته و روی دســت 
اصاح طلبــان باقــی مانده اســت. وقتی از 
مذاکره با )بقول خودمان( کدخدای امریکایی 
صحبــت میکردیم، دیگــر نمیتوانیم با تنفس 
مصنوعی اروپا مــردم را راضی کنیم. پس چه 

سید حمیدرضا مجتبوی حافظه تاریخی ما ضعیف است، اما نه تا این حد! 
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کنیم؟ ســاده اســت. اینبــار FATF را پیش 
میکشــیم. روکش خوش طعم اینســتکس را 
رویش کشــیده و کمی رنــگ و لعاب میدهیم 
تا برای مــردم هم جذاب و قابل لمس شــود 
و وقتــی رد کردنــد )کــه میکننــد( میگوییم 
نگذاشــتند کار کنیم. دولــت اصلی، دولت در 
سایه است. با یک کار رسانه ای حساب شده، 

آنچنان هم سخت نیست نه؟
مانع ســوم چیست؟ زنان. عجب. مگر زنان 
مانع حرکــت اصاحــات اند؟ ما کــه بعنوان 
سرمایه روی آنان حساب میکردیم! پاسخ: بله 
، زنانــی که میبینند هیچ کــدام از وعده هایی 
که زمان های انتخابات به ایشان داده میشود 
محقق نمیگردد، قطعا مانع اند. باالخره متوجه 
میشــوند رییس جمهور آنان را دســتاویز قرار 
داده تا رای بیاورد و نسبت به اصاحات بدبین 
میشــوند.... باید فکری کرد. راهکار چیست؟ 
یک نطق پرطمطراق وزیرجوان درباره حضور 
زنان در ورزشــگاه و پیش کشیدن مساله سن 
ازدواج تحت عنوان »کودک همسری« توسط 
نماینــدگان زن در مجلــس! چطــور؟ خیلی 
ســاده. وقتی دغدغه هــای اجتماعی را تغییر 
دادیم، و القا کردیم که این موارد است، آنوقت 
هدایت این مسیر با خودمان است و خروجی، 
ســبد رای ماســت. اصــول گراها کــه عمدتا 
چیزی از زنان نمیفهند، پس کار انجام شدنی 
است. کسی هم نمیپرسد اصا شرایط ازدواج 
االن چطور است که درباره سن آن محدودیت 
میگذاریــد. یا نمیگویــد ســن ازدواج جوانان 
بدبخت در تهران چند ســال است، مساله ما 
کودک همسری اســت یا کهنسال همسری! 
نه، کســی به این حرف ها کاری ندارد. ابتکار 

کار خودش را خوب بلد است.
خب، تا اینجا مزیــت اجتماعی )حوزه زنان 
و جوانان( و سیاســت خارجه را تاحدی بدست 
اوردیــم. دیگر چــکار کنیم؟ خــب، کاری که 
برای اقتصاد نمیتوانیم بکنیم. اگر هم بکنیم، 
بد است. مردم پر توقع میشوند، اصا کارکردن 
برای مردم که به ما نمی آید. پس جایش چکار 
کنیــم؟ در مورد مــردم که کاری از دســتمان 
آنهــا بهرحال متوجه مشــکات  برنمی آیــد. 
اقتصادی هســتند، پس اصا چه کاری است 
جلویشــان را بگیریم؟ بگذار هرچه میخواهند 

ناســزا بگوینــد و اعتــراض کننــد، بهرحــال 
روحانــی بد بشــود طــوری نیســت. از طرفی 
ژســت آزادمنشی و دسترسی آزاد به اطاعات 
را بوســیله جوان برومندمان حفــظ میکنیم و 
بصورت غیرمســتقیم، حتی آنان را به آمدنیوز 
وصل میکنیم. بله، تعجب نکنید. ما هرکاری 
بتوانیم برای باقــی ماندن میکنیم. دیگر چه؟ 
برای دانشــگاه هــا چه برنامه ریــزی بکنیم؟ 
خب. جوان دانشــجو که کمی بیدار تر است. 
اگر درباره روحانی حرف بزنیم، یادش میماند. 
هنوز هم رژه های تبلیغاتیمان در ذهن بعضی 
هایشان هســت. پس بهتر اســت فعا اصا 
اســم او را نیاوریم. پس چه کنیم؟ خاتمی هم 
که اخر حرف نمیزد .... موسوی را علم کنیم؟ 
ایده کاسیک خوبی است، میتوانیم یک روز، 

دو روز دانشگاه را بهم بریزیم. دیگر چه؟ 
خب. ژســتمان را تغییر میدهیم و به سوی 
بازســازی کادر میرویــم. موتــور سیاســی را 
خاموش کرده و اســتارت ژســت همیشــگی 
روشن فکری فرهنگی مان را میزنیم. دغدغه 
هایمان را صنفی و برخواسته از دل دانشجویان 
نشــان میدهیم. اگر هم کسی گفت شما خود 
مسبب این وضع بوده اید، میزنیم تو دهنش! 
همینقدر ساده و راااحت. از قبل این فرهنگی 
بازی ها، چراغ خاموش، تشــکیات ســازی 
میکنیم و منتظر میمانیم تا چه دســتور برسد. 
باالخره باال یک تصمیمی میگیرند، خب به ما 
هم اطاع میدهند دیگر. در این بین چه ابزار 
دیگری برای زنده نشان دادن خود داریم؟ اگر 
فعالیت سیاســی نکنیم کــه میمیریم.... یک 

چرخش ایدئولوژیــک! میتوانیم )الکی ها، نه 
راست راستکی!( دست به دامن چپ ها شده 
و بصورت نمادین آن ها را زنده نشــان دهیم. 
مگر میشــود اخر؟؟؟؟ بلــه، کمی صبر و یک 
حلقه مطالعاتی ماهی از کتاب ســیاه کوچولو 
تمام چیزهایی اســت که نیــاز داریم. باالخره 
بقــای ما انقدر ارزش ندارد که زیر لیبرالیســم 
و راســت بودنمــان بزنیم؟ بگذار این شــرایط 
بگذرد، بعــدا برای گفتمــان طوالنی مدتمان 
فکری میکنیم. آری، این ما هســتیم که باید 
برجا بمانیم؛ هرچند تمــام مبانیمان را بدهیم 
برود. اصا کی مبانی خاصی داشــتیم که به 

آن وفادار بمانیم...؟"

اینهــا تنها بخــش کوچکــی از برنامه ها و 
زیربرنامه هایی اســت که تدارک دیده شــده. 
برنامه هایی که موفقیتشــان متکی بر ضعف 
خودمان است. هنگام انتخاب نام این مقاله، 
مدت زیادی اندیشیدم. اما در آخر، باز به همان 
جا رســیدم؛ جایی که تمام معضات ما از آن 
سرچشمه میگیرد. ضعف حافظه تاریخی.این 
بار اما، باید خطاب به دولت محترم و پشــتوانه 

اصاح طلبی ایشان بگوییم: 

آقایان،
است؛  ضعیف  ما  تاریخی  حافظه 

اما نه تا این حد!
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با ظهــور نــوع بلوغ یافته  نظریــه  والیت فقیه 
در دهــه ۴0 شمســی و بیان لــزوم ورود عنصر 
»دین« در ساختار حکومت توسط نظریه پردازان 
این تئوری۱ ، این ســوال پیش آمــد که چرا و به 
چــه دلیلی بایــد این اتفاق رخ دهــد؟ مگر نظام 
حکومت دینی چه برتری ای در مقایســه با ســایر 
نظام های حاکــم در دنیا دارد؟ اگر واقعا بر دیگر 
حکومت ها ارجح اســت، پس باید در یک مورد یا 
مواردی چند، چیزی بیش تر و باالتر و با کیفیت 
بهتری نســبت به آنان داشته باشــد. اگــر واقعا 
چنین اســت، آن برتری منظور چیست و در چه 
زمینــه ای رخ می دهــد؟ قطعا برای این ســوال 
جواب های متعــددی وجود دارد، که البته خیلی 
از آن ها هم درست هســتند. اما هدف ما در این 
مقاله یادآوری و شــرح یکــی از آن موارد در حد 

بضاعت است.
از مقدمه که بگذریم، باید بدانیم که مشروعیت 
نظــام دینــی -بــه عنــوان مهم تریــن عنصــر 
مردم ســاالری دینی- از دو وجه برخوردار است. 
یکــی حقی کــه خداوند بر مــردم دارد و دیگری 
حقی که خود مردم بر خودشان دارا هستند. اگر 
بار دیگر بخواهیم به مطلب بیان شده در ابتدای 
ایــن مقالــه بازگردیم، باید بگوییم کــه این دقیقا 
همان نقطه ای اســت که تمایز2  میان حکومت 
دینی و حکومت ســکوالر مشــخص می شــود. 
حکومت ســکوالر در بهترین حالت خود -یعنی 
حالتی که حاکمیت تماما منتخب مردم باشــد- 
فقط و فقــط از منظر حق مردم بــر خود، دارای 
مشــروعیت اســت. در حالی کــه حکومت دینی 
چیــزی به قابلیت های دیگــر حکومت ها اضافه 
می کنــد، که در این  جا حق مشــروعیت از منظر 

حق خداوند بر مردم است.
اگــر بخواهیم دقیق تر و کاربردی تر وارد بحث 
شــویم، باید به نظریات مطرح شــده در این باره 
رجوع کنیم. به طور کلی ســه نظریه در رابطه با 
حق حکومت داری مطرح است. ۱. والیت »ولی 
فقیه« در راســتای والیــت »الله« بر مــردم، 2. 
والیت مردم بر خودشان و ۳. ترکیبی از دو بخش 

مذکــور. در بخــش اول، در تعریفــی محــدود و 
مختصر از ولی فقیه، »ولی فقیه شخصیتی است 
که در عصر خودش به لحاظ سیاســی و شرعی 
نســبت به دیگــران اعلم باشــد.« همان طور که 
خداوند در کتابش والیــت را مختص به »الله«، 
»رسول« و در نهایت »اولی االمر منکم« می کند.۳  
معتقدین محــض به این نظریــه آراء مردم  را در 
حکومــت بی تاثیر می دانند و اساســا بــه رای و 
نظر مردم معتقد نیســتند.۴  امــا در بخش دوم، 
صاحب نظــران این عرصه مردم را تنها کســانی 
می دانند که بر مردم یعنی خودشان والیت دارند. 
طبق ایــن نظریه حکومت تنها منصوبی از طرف 
ملت اســت که مردم به سبب اعتمادی که به آن 
کرده اند، روی کار می آورندش و حکومت فقط و 
فقط عامل مردم در صدر اجتماع انسانی است. 

در واقع تفاوت اساســی بین نظریه اول و دوم، 
بیــن مفهوم »والیت« و »وکالت« اســت. والیت 
در معنــای نائب معصــوم در صورت عدم حضور 
خود معصوم که طبق قرآن کریم باید از بین خود 
مردم باشــد. و وکالت در معنای آن که از آنجایی 
که مردم خودشــان بر خودشان والیت دارند پس 
نیازی به ولی در صدر جامعه نیست و امت صرفا 
خدمت گــذاری را بــرای انجام امورشــان در این 
مقام منصوب می کنند. هــر کدام از بخش ها از 
یکــی از دو جنبــه مشــروعیت حاکمیت محروم 
هســتند. امــا در این بین نظریــه دیگری مطرح 
اســت که در واقع جمع نظریه اول و دوم اســت. 
تئــوری ای که بیــان می دارد ولی فقیــه در عین 
حــال که بــر مــردم والیــت دارد، خدمت گذار و 
سروســامان دهنده اوضاع مردم نیز هست. ولی 
فقیــه در عیــن حال کــه باید به لحــاظ علمی و 
سیاســی نســبت به دیگران برتری داشته باشد، 
باید منتخب مردم نیز باشد. حکومت اسامی در 
عین حال که رابط بیــن »خلق« با »والیت الله« 
است، باید مورد تایید ملت نیز قرار داشته باشد.۵ 
اساســا خداوند انسان را پیوســته خلیفه خود 
در زمیــن قرار داده اســت به گونــه ای که با علم 
به فسادآلود بودن انســان باز هم به فرشتگانش 

می گوید: »چیزی هســت که شــما نمی دانید«۶ 
گویــی انســان قابلیــت و ویژگــی در درون خود 
دارد کــه فقــط او می تواند جانشــین خداوند در 
زمیــن باشــد. و با توجه به همیشــگی و پایداری 
ســنت های الهی این جانشینی تا روز آخر هستی 
ادامه دارد. شــهید صــدر۷  در »بی تا« می گوید: 
»حاکمیت انسانی در زمین )دوران وحدت اولیه( 
به صورت خافت انســان و استخاف بوده، در 
مرحله بعد حاکمیت پیامبران )دوران پراکندگی و 
اختاف( مطرح می گردد. در حاکمیت پیامبران 
دو خط خافت انسان و نظارت به دلیل عصمت 
آن ها یکی می شــود و مشروعیت جنبه شرعی و 
الهی محض می یابد. مرحله بعدی حاکمیت ائمه 
اطهار که امتداد حاکمیت پیامبر اسام می باشد 
و مرحله بعدی در عصــر غیبت مجددا "خافت 
انســان" تحقق می یابــد و افراد انســانی به اداره 
سرنوشــت خود و جامعه می پردازد، اما چون یک 
بعد از این حاکمیت شــرع و دین است، ضرورت 
نظــارت وگواهی "مراجع عــام" در کنار حاکمیت 
انســان و همراه آن مطرح می گردد و ســرانجام 
مرحله تحقق مجدد حاکمیت امام معصوم )عج( 
اســت که در این مرحله در واقع دو خط خافت 
و گواهی مجددا یکی می شود.«۸  پس در دوران 
غیبــت نمی تــوان تمدن نوین اســامی را بدون 
وجود عنصر نظارت مردم بر حکومت و مشارکت 

مردم در حکومت برپا نمود.
مرد ســاالری دینــی نقطه اتصــال ذهن های 
مبهم به اعماق مفاهیم است. همان نقطه ایست 
که تک تک سواالت ذهن بشر مدرن دنیادیده را 
پاسخ می گوید. مشروعیت نظام دینِی مردمساالر 
از دو منظــر حاکمیت الله و حــق انتخاب مردم 
قابل بررســی اســت و از همین جهت اســت که 
مشروعیتی باالتر و فراتر از حکومت های سکوالر 
معمول در دنیا دارد. همان طور که صدر می گوید 
در عصــر حاضر۹  تنهــا حکومتی بایــد پرچم به 
دست بگیرد که از مشروعیت خود مطمئن باشد 
و این امر تحقق نمی یابد مگر با »مردم ســاالری 

دینی«.

علی بزرگ خو مشروعیت دوگانه سوز

۱   که در صدر آنان امام خمینی )ره( است.                                              2   شاید لغت بهتر برای آن لغت »برتری« باشد.
ِویــًا«  قــرآن کریــم، ســوره نســاء، 

ْ
ْحَســُن َتأ

َ
ــِه َواْلَیــْوِم الِْخــِر َذِلــَك َخْیــٌر َوأ ُســوِل ِإْن ُکْنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبالَلّ ــِه َوالَرّ وُه ِإَلــی الَلّ ْمــِر ِمْنُکــْم  َفــِإْن َتَناَزْعُتــْم ِفــي َشــْيٍء َفــُرُدّ

َ
وِلــي اْل

ُ
ُســوَل َوأ ِطیُعــوا الَرّ

َ
ــَه َوأ ِطیُعــوا الَلّ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ َهــا اَلّ ُیّ

َ
۳  »َیــا أ
آیــه ۵۹

۴   از معتقدین شاخص به این نظریه می توان آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله مصباح یزدی را نام برد.             ۵   امام خمینی، شهید بهشتی و امام خامنه ای مهم ترین تئوریسین های این بخش هستند.
ْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن« قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۳0

َ
ي أ ُس َلَک قاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمِدَک َو ُنَقدِّ ماَء َو َنْحُن ُنَسبِّ  َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفُک الدِّ

َ
ْرِض َخلیَفًة قاُلوا أ

َ
ي جاِعٌل ِفي اْل َک ِلْلَماِئَکِة ِإنِّ ۶   »َو ِإْذ قاَل َربُّ

۷   ســید محمدباقــر صــدر، عاِلــم شــهید، ملقــب بــه »شــهید خامــس« از بزرگتریــن مبــارزان تاریــخ عــراق در دوران اســتبداد رژیــم بعــث اســت کــه مدت هــا رهبــری جریــان شــیعه عــراق را در دســت داشــت. بارهــا توســط 
رژیــم بعــث عــراق دســتگیر و زندانــی شــد و ســرانجام در تاریــخ ۱۹ فروردیــن ۱۳۵۹ او و خواهــرش، بنت الهــدی صــدر، بــه دســتور صــدام حســین شــهید شــدند. وی ارتبــاط بســیار خوبــی بــا مســئولین جمهــوری اســامی 

و شــخص امــام خمینــی داشــت.
۸   صدر، بی تا، ص ۱۵۷-۱۶۱.

۹  که نماینده ای از تمام اعصار است.

پرونده مردم ساالری دینی
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 FATF درباره 
کارگروه اقدام ویــژه FATF توصیه ای چهل گانه 
اســت که از ســال ۱۹۸۹ میادی توسط مجموعه 
G۷ تشکیل شده است و لوایح پالرمو به عنوان مبارزه 
با جرائ م ســازمان یافته فراملــی و CFT به عنوان 
مقابله با حمایت مالی تروریســم، در حقیقت فرزندان 
FATF هســتند. ایــن مجموعه تا امروز ســه هدف 

اصلی داشته است:
مقابله با پول شویی  .۱

مقابله با کمک مالی به تروریسم  .2
مقابله با اشاعه ساح های کشتار جمعی  .۳

نکات مهمــی در FATF به عنولــن مادر این دو 
سند وجود دارد که پالرمو و CFT از این توصیه های 
چهل گانه استخراج شده اند. FATF چند موضوع را 
مورد نظر قرار داده که با کمال تعجب توســط جناب 
آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم امضا شده و 
توســط عده ای از نمایندگان مجلس شوری اسامی 
تصویب شده اســت. امروزه اصرار دولت و فشار او بر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام را شــاهد هستیم. 
خوشبختانه شــوری نگهبان هوشمندانه و شجاعانه 
ایــن موضوع را رد کرده اســت. با مطالعــه این لوایح 
22 اشــکال استخراج شده اســت که بعضی با شرع 
مقدس اســام منافات داشته است. که ما در این جا 

فقط به چند بند ازین لوایح می پردازیم.
کارگــروه FATF به طور کلی ۳۷ عضو و2 بازرس 
دارد یکی ازین بازرســان یعنی رژیم اسرِایل و دیگری 
عربســتان اســت. که اســراییل هم به عضویت این 
کارگروه درآمده است. انتخاب این بازرسان بی ربط به 
وضعیت کشور ما نیست. در اینجا به بیان اشکاالتی 

چند درباره کارگروه FATF می پردازیم:

مــا تا به حال حتی با تصوی برجام با دنیا   .۱
مبادالت قانونی داشته ایم و یک سازمان یا مرکزی، 
قانونی را تصویب میکرد. که یا ما آن را می پذیرفتیم یا 
نمی پذیرفتیم. اما اشــکال FATF این است که باید 
همه مقرراتش که به پالرمو و CFT مربوط میشــود، 
در مجلــس ما به صورت قانــون در بیاید و اگر دولت 
بتوانــد آن را در مجمع تصویب کند. آن را به مجلس 
بــرده و الیحه کند و بــه تصویب برســاند. این اولین 
بار اســت که یک مجموعه کشــورهای بیگانه مانند 
آمریکا، انگلســتان، فرانســه، اســراییل و عربستان 
بــرای ما قانون وضــع میکننــد. و درواقع یک دولت 

بیگانه به ما دستور می دهد.

کارگــروه FATF و ناظرانــش طبق این   .2
بنــد، نیاز ندارنــد که در خصوص جرائمــی که برای 
مــا فــرض می کننــد اســنادی را رو کننــد. در همه 
کنوانســیون ها و قراردادهای قبلــی، اگر خافی از 
ما سر می زد، باید اســناد خودشان را ارائه می دادند. 
اما در این قراردارد می توانند از ســند استفاده کنند و 
یــا حتی با حدث و گمان جرمی را نســبت دهند و ما 
موظفیم بر اســاس حدث های این ۳۷ کشــور اقدام 

انجام دهیم!

هدف آنــان حذف قــوه قضاییه اســت.   .۳
طبــق قانون جمهوری اســامی رئیس یکی از ســه 

قــوه در ایران مســتقیما توســط ولی فقیــه انتخاب 
 FATF می شود. نماینده این سازمان یعنی سازمان
ممکن اســت در جایی بخواهد کس را مجرم اعام 
کنــد، یا جایــی را پلمپ کند یا دســتور قضایی صادر 
کننــد یا اموالی را مصادره کننــد که قوه قضاییه مانع 
شــود. بنابراین در بعضی از بندهــای لوایح مرتبط با 
این ســازمان آمده اســت که اعام جرم علیه فرد یا 
سازمانی، بدون نیاز به دســتگاه قضا می تواند انجام 

شود.

در جایی دیگر از این لوایح رئیس جمهور   .۴
همــه کاره مملکت فرض شده اســت، ایــن در حالی 
اســت که در کشــور ما هر یک از قوا وظایفی دارند و 
ارشــد بر تمام قوا رهبر انقاب است. به همین دلیل 
برای تضعیف نقش رهبری و دیگر قوا، نقش همه را 

در FATF حذف کرده اند.

پیش بینــی کرده اند که اگر ایران بخواهد   .۵
به گروه هایی همچون حزب الله لبنان، حشدالشعبی 
عراق، انصارالله یمن و ... کمک مختصر نظامی کند 
باید تا مبالغی مثا ۱۵000 دالر و بیشتر را اعام کند 
و موظف اســت )ایــران( همه موارد پولــی را به ُدَول 

خارجی اعام نماید.

در مــاده ۳2 آمده اســت: »ناظــران این   .۶
کارگروه می توانند از گســتره ای از اقدامات در کشور 
ما، بــرای جمع آوری اطاعات اســتفاده کنند و این 
شــیوه ها از عملیان مخفیانه، شــنود تا دسترسی به 
رایانه هــای مختلف و هر محصول دیگری اســت.« 
یعنی خودمان اجازه شــنود و جاسوسی را به اسرائیل 
و عربســتان بدهیم و اتفاقا این اعمال را قانونی هم 

بکنیم.

در بند ۳۹ که مشــهور به استرداد است،   .۷
اگر ۳۷ کشــور ســندی را ارائه بکنند و یا حتی حدث 
بزنند که کســی در دســتگاه حکومتی کشــور ما به 
تروریســم کمک می کند، ما موظفیم این شخص را 
تحویل بدهیم. ولو آنکه این شخص یک کارگر ساده 

باشد یا باالترین مقام کشوری! هیچ فرقی ندارد.

در ماده ۴0 آمده اســت که باید این لوایح   .۸

اســتعماری را بپذیریم و تعهد دهیم، هرگاه الیحه ای 
به ایــن چهل بند اضافه شــد، بی چــون و چرا آن را 

بپذیریم!

یکی از ابعاد مهم FATF آن اســت که   .۹
با پذیرفتــن توصیه های آن، طرف خارجی رســما به 
اقتصاد کشور دســت اندازی خواهدکرد. یعنی اگر تا 
پیش از این تحریــم می کردند، این بار به عنوان یک 
بازیگــر اقتصادی وارد می شــوند و تصمیم می گیرند 
که در صحنه اقتصادی ایران چه کسی قدرت داشته  

باشد.

اما مــا خطاب به آنانــی که می خواهنــد با تهدید 
و هشــدار این قرارداد ننگین را بــه امضای اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام برســانند و بر ملت 
شــریف ایرا تحمیل کنند، می گوییم: ملت ایران زیر 
بار یوغ اســتعماری کــه می خواهد جهــان را تبدیل 
بــه یک دهکــده جهانی کنــد –که همــه باید جوری 
زندگی کنند که کدخدا می خواهد-نمی رود.  انجمن 
اســامی دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
)عضــو دفتر تحکیم وحدت( رســما مخالفت خود را 
بــا تصویب این لوایح در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اعام می دارد. امیدواریم که این مجمع همانند 
اســمش به دنبال مصلحــت نظام و مردم باشــد نه 
مصلحت اغیار که دشمن پرســتی مرضی واگیردرا و 

کشننده برای نظام ها است.

در آخر توجه شــما را به ســخنان دکتــر عراقچی 
معاون وزارت امور خارجه جلب می کنیم:

فروردیــن ۹۴: بابرجــام همــه تحریم ها   •
همه رفع می شود و نه تعلیق.

دی ۹۶: با برجام همه تحریم ها از جمله   •
تحریم های اصلی بانکی برداشته شد.

بهمــن ۹۶: هدف اصلــی مذاکرات رفع   •
تحریم ها نبود.

اسفند ۹۷: برای عبور از تحریم ها باید به   •
FATF بپیوندیم.

مهدی جلیلی
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