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    چه كسي كاسب تحريم و تحريم ساز است
علي سيستاني در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره 
ماجراي دختر آبي و جو سازي اصالح طلبان و غربي ها، 
نوش��ت: ته اين ماجرا اي��ران تحريم ميش��ه. بعدش 
اصالح طلبي كه با دروغ باعث اين قضيه شده به ما ميگه كاسب تحريم 

و تحريم ساز.  حقيقتاً زيبا نيست؟!
........................................................................................................................

    دغدغه زنان فقط ورود به ورزشگاه است؟
فضه س��ادات حس��يني، گوينده و مجري تلويزيون در توئيتر درباره 
دغدغه اصلي زنان و تالش مسئوالن براي ورود زنان به ورزشگاه نوشت: 
وقتي كه دغدغه و مس��ائل زنان را در س��طح ورود به ورزشگاه تقليل 
مي دهيد براي منافع سياسي شان فريادهاي دختر آبي را نمي شنوند 
و مي گويند تو نمي فهمي. دخترت بيمار نبوده حكمش هم صادر شده 
ولو دادگاه بگويد نه و غافل از اينكه زني در گوشه اي از شهر كشته شد 

و صداي يك نفرشان هم درنيامد. 
........................................................................................................................

    ظريف: امريكا با وجود نتانياهو نيازي به دشمن ندارد
محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان طي مطلبي در فضاي مجازي 
خطاب به ترامپ تأكيد كرد: ضربه اي تازه از تيم بي؛ آقاي ترامپ! اياالت 
متحده وقتي كه دوس��ت نزديكش، يك عضو تيم بي  است - كه جيب 
اياالت متحده را خالي مي كند، سياس��ت خارجي امريكا را به گروگان 
گرفته- و از رئيس جمهور اياالت متحده هم جاسوسي مي كند، ديگر 

به دشمن نيازي ندارد. 
........................................................................................................................
    3روايت از رهبر معظم انقالب درباره شيخ محمد خياباني 

صفحه تاري��خ ايران و جه��ان درس و عبرت؛ روايت 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهب��ر معظم انقالب در 
فضاي مجازي درباره وقايع تاريخي ايران و جهان به 

نقل از معظم له چنين پستي را منتشر كرد:
۱- آقاي شيخ محمد خياباني شوهر عمه ماست... پدرم شاهد قضاياي 
مش��روطه بوده، ايش��ان در مش��روطه بوده، با باقرخان هم محله اند. 
باقرخان مال محله خيابان اس��ت- كه محمد خياباني هم مال همان 
محله اند- پدر ما هم مال همان محله اند... خيابان يك محله اي است در 
تبريز؛ محله اي است كه االن هم به يك شكل محله و اينها نيست، تنها 
خياباني بوده كه آن زمان ها در تبريز وجود داشته و در قسمتي از اين 
خيابان كوچه اي است به نام قرباغالر كوچه سي؛ االن هم هست كوچه 
قرباغي ها كه منزل ش��يخ محمد خياباني و همچنين منزل پدربزرگ 
ما، مرحوم حاج سيدحسين خامنه اي كه پيش نماز مسجد جامع بود 

است.« ۱۳۶۴/۳/۱
۲- مرحوم »شيخ محّمد خياباني« قبل از اينكه وارد مبارزات مشروطيت 
شود، گاهي نايِب پدرزن خود مي شد. پدر زن او مرحوم حاج سيدحسين 
]خامنه اي[ بود كه جّد ماس��ت و ]ش��يخ محمد خيابان��ي[ در همين 
شبستان مسجد جامع ]تبريز[، به جاي ابوالّزوجه خود نماز مي خواند و 

از همين جا، شهرت خودش را به تدريج به دست آورد...« ۱۳۷۲/5/5
۳- در قضيه مرحوم ش��يخ محمد خياباني كه تبريز يك تنه ايس��تاد 
مس��ئله، مس��ئله قرارداد وثوق الدوله بود. در تهران، عمال حكومت 
ضعيف با يك قرارداد، امور مالي و امور نظامي كشور را دودستي تقديم 
كردند به انگليسي ها. تبريزي ها ايستادند. مرحوم خياباني و ديگران 
در مقابل اين قضيه بود كه ايستادند و آن حوادث عجيب تبريز پيشامد 

كرد. تبريز هميشه اين طور بود.

»باور373« با كدامين مكتب؟   
امروز در دهه پنجم انقالب اسالمي و در اوج راهبرد مقاومت فعال نظام در 
مواجهه با راهبرد فشار حداكثري نظام سلطه، نيروهاي نظامي و دفاعي 
با نقش آفريني قدرتمندانه، بموقع و دقيق با ايجاد بازدارندگي محكم و 

متقن، معادالت اين جنگ نابرابر را به نفع جبهه مقاومت رقم زده اند. 
چند روز پيش با جمعي از دوستان براي بازديد از نمايشگاه صنايع دفاعي 
رفته بوديم؛ نمايش��گاهي كه در آن به گفته كارشناسان مربوطه آخرين 
محصوالت دفاعي به نمايش گذاشته شده بود. يكي از محصوالت ارائه شده 
سامانه موشكي پدافند هوايي باور۳۷۳ بود كه بيشتر از بقيه جلب توجه 
مي نمود. كارشناس مربوطه توضيح مي داد كه سامانه باور۳۷۳ در بسياري 
از شاخص ها از سامانه پيشرفته »پاتريوت« امريكايي بهتر و موفق تر بوده و 
از سامانه اس۳00 روسيه قوي تر است و مي گفت: ميانگين سني جواناني 

كه در طراحي و ساخت باور۳۷۳ نقش دارند ۳5سال است. 
 مش��اهده محصوالت دفاعي فوق پيش��رفته موجود در نمايش��گاه، آن 
هم توليدات صد درصد ايراني، آن هم توس��ط جواناني با متوسط سني 
۳5سال، براي هر بيننده منصفي، حسي سرشار از غرور و افتخار دست 
مي داد و انسان را به تأملي در خصوص برخي تفكرات، ايده ها و واقعيت ها 
وا مي داشت. تفكرات قلم به دستان وابسته اي كه آرزو مي كردي  اي كاش 
بودند و اراده پوالدين و باور انقالبي جوانان متعهد، مؤمن و واليتمدار را 
نظاره مي كردند و به خودباختگي و خودبيگانگي خود اذعان مي نمودند؛ 
تأملي بر تفكرات روشنفكرنماهاي وابس��ته معاصري چون سيدحسن 
تقي زاده كه مي گفت: » ايراني اگر بخواهد به سعادت برسد بايد از فرق سر 
تا ناخن پا فرنگي شود« يا رزم آرا نخست وزير رژيم پهلوي كه گفته بود: 
»ايراني ها بدون كمك غرب يك لولهنگ )آفتابه( هم نمي توانند بسازند« 
و كساني كه تفكرات ۶0س��ال پيش رزم آرا را بعد از انقالب زنده كردند و 
گفتند: »ما به جز آبگوشت بزباش و قورمه سبزي در هيچ تكنولوژي ای 
برتري نداريم« و كساني كه در بحبوحه هاي تنش هاي ايجاد شده روي 
پرونده هس��ته اي از تريبون مجلس شوراي اس��المي، انرژي صلح آميز 
هس��ته اي را »يك چاه بي آب« خواندند هر انديش��مند عاقل و عادلي را 
به اين سخن ارزش��مند و دقيق بنيانگذار كبير انقالب اسالمي حضرت 
امام)ره( هدايت مي نمايد كه در وصف اينها فرمودند: »ما از شر رضاخان و 
محمدرضا شاه خالص شديم لكن از شر تربيت يافتگان غرب و شرق به اين 

زودي ها نجات نخواهيم يافت.« 
 حال سؤال اين است كدامين مكتب، اعتقاد و گفتمان، نگاهي خودباخته، 
خودبيگانه، وابس��ته، ضعيف و نيازمند همچون تقي زاده ها و رزم آراها و 
شيرزادها را مي پروراند؟ و كدامين مكتب، باور۳۷۳ را توليد مي كند كه در 

آن اراده، خودباوري، استقالل، توانستن و خودكفايي موج مي زند؟
با رجوع به مكتب اس��الم ناب محمدي)ص( و فرموده ب��زرگان انقالب 
و با توجه به آيه ش��ريفه »... و ل��ن يجعل اهلل للكافري��ن علي المؤمنين 
سبياًل« )س��وره نس��ا، آيه ۱۴۱( مي توان به جواب دست يافت. حضرت 
امام خميني)ره( مي فرمايند: »اسالم وابستگي شما را و ما خودمان را، به 
ديگران منكر است، مي گويد نبايد صنعت ما وابسته باشد، نبايد زراعت ما 
وابسته باشد، نبايد ادارات ما وابسته باشد، نبايد اقتصاد ما وابسته باشد، 
نبايد فرهنگ ما وابسته به غير باشد... مبدأ اين )وابستگي( همين است كه 
در فكر، وابسته هستيم، فكرمان نمي تواند بكشد اين را كه ما خودمان هم 
فرهنگ داريم، خودمان هم فرهنگمان غني است، خودمان هم همه چيز 
داريم.« امام)ره( در پيام به زائرين بيت اهلل الحرام، نوش��تند: »بر فرهنگ 
اسالم تكيه زنيد، با غرب و غرب زدگي مبارزه نماييد. روي پاي خودتان 

بايستيد و هويت خويش را دريابيد.« 
امروز كه باور۳۷۳ را مشاهده مي كنيم بيش از پيش به مكتب اسالم اصيل 
و انقالبي و داش��ته هاي فرهنگي خود افتخار مي كني��م و بر جوانان اين 
سرزمين مي باليم كه با اعتقاد قلبي و اراده استوار، نظر را به عمل تبديل 
كردند و همگان را به اين باور رساندند كه حركت انقالب در مسير مستقيم 
مكتب اس��الم ناب محمدي)ص(، امامين انقالب، ش��عار ما مي توانيم و 

حمايت از رونق توليد داخلي درست و دقيق است.

»۱۹5 نف�ر از نماين�دگان طرح ش�فافيت آرا را 
امضا كردن�د و فقط 5۰ نف�ر ب�ه آن رأي دادند« 
اين خبري ب�ود كه هفت�ه گذش�ته بازتاب ها و 
واكنش ه�اي فراوان�ي را ب�ه هم�راه داش�ت و 
انتق�ادات فراوان�ي را عليه منتخب�ان مجلس 
مط�رح كرد آن ه�م در ش�رايطي كه بس�ياري 
از نماين�دگان فعل�ي خ�ود را ب�راي كارزار 
انتخاباتي اس�فندماه امس�ال آم�اده مي كنند. 
در مجالس گذش�ته گاه ش�اهد بوديم كه برخي 
از نمايندگان مجل�س در هنگامه هاي مهم نظير 
تصويب طرح هاي مهم و حياتي كه تأمين كننده 
منافع عمومي كش�ور بوده است منفعت طلبي و 
مصلحت سنجي هاي حزبي و شخصي را در اولويت 
قرار داده و بدون توجه به عواقب تصميم گيري هاي 
خود، روي تصاحب كرسي قدرت متمركز شدند. 
طرح ش��فافيت آرا كه يك��ي از راهكارهاي تقويت 
اعتماد عمومي جامعه به نظام را مي تواند فراهم كند 
در حالي مورد بي مهري نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي قرار گرفته است كه در بسياري از كشورهاي 
توس��عه يافته، اف��كار عمومي حتي بدون واس��طه 
مي توانند از نظرات و آرای نمايندگان خود نسبت به 
موضوعات كالن و قوانين اساسي كشورشان باخبر 
باش��ند و نماينده خود را در قبال موضوعات ريز و 
درشت كشور ملزم به پاسخگويي مي دانند و با وجود 
چنين بستري مي توانند بدون دغدغه و با شناخت 
كافي به نامزدهاي انتخابات خود در دوره هاي بعد 
نيز رأي دهند، برخالف كشورمان كه يك نماينده در 
روز رأي گيري »تصويب كليات برجام« رأي موافق 
مي دهد و بع��د در آوردگاه انتخاباتي از متن برجام 
انتقاد كرده و گارد منتقد وضع موجود را مي گيرد. 

ش��فافيت آراي نمايندگان مجلس ن��ه تنها زمينه 
انتخاب آگاهانه مردم در انتخابات پيش رو را فراهم 
مي كند بلكه اين اختيار را از نمايندگان مجلس نيز 
سلب مي كند كه بتوانند با حركت در مرز اصولگرايي 
و اصالح طلبي، افكار عمومي را فريب داده و منافع 

شخصي را بر منافع ملي ارجحيت بدهند. 
   نماينده بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد

اسداهلل عباسي س��خنگوي هيئت رئيسه مجلس با 
اشاره به رد دو فوريت طرح شفافيت آرای نمايندگان 
مجلس، گفت: بر اساس آيين نامه داخلي قوه  مقننه، 
اصل بر اين است كه طرح ها و لوايح به  صورت عادي 
در جلس��ه علني بررسي ش��وند و نمايندگان تنها 
زماني به يك يا دو فوريت ي��ك طرح يا اليحه رأي 
مي دهند كه جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و 
فوت فرصت ضرورت داشته باشد. رد دو فوريت، به 
منظور مخالفت با اصل طرح نبود، بلكه نمايندگان 
با بررسي فوريتي اين طرح در جلسه علني مخالفت 
كردند. طرح شفافيت آرای نمايندگان مجلس براي 

بررسي و كارشناسي دقيق به كميسيون  آيين نامه 
داخلي مجلس ارجاع شده تا به دقت مورد بررسي 

قرار گيرد. 
عباس��ي ضمن موافقت با ط��رح ش��فافيت آرای 
نمايندگان مجلس يادآور شد: همان گونه كه درباره 
CFT رأي مان را به ديد مردم گذاشتيم تا مشخص 
باشد نمايندگان چه رأيي داده اند، از اين به بعد هم 
در هر موردي كه مردم مدنظر داشته باشند از رأي 

نمايندگان مطلع مي شوند. 
وي با تأكيد بر اينكه مردم نامحرم نيستند، به همين 
دليل بايد رأي نمايندگان براي مردم شفاف باشد، 
اضافه كرد: همه مردم بايد بدانند نمايندگان شان به 
چه طرح يا لوايحي رأي داده اند و نظرش��ان درباره 
موضوعات مختلف چيست؟ نماينده بايد پاسخگوي 
عملكرد و رأي خود در مجلس باش��د، از اين رو ما 
مي خواهيم رأي م��ان را به بازديد م��ردم بگذاريم 
تا مش��خص باش��د وكالي  ملت چه رأيي داده اند، 
همان طور ك��ه رأي نمايندگان درب��اره CFT نيز 

اعالم شد. 
   مردم با شفافيت آرا متوجه عملكرد وكالي 

ملت خواهند شد 
محمدجواد كوليوند رئيس كميسيون امور داخلي 

كشور و ش��وراهای مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
گفت: شفافيت بايد در تمامي امورات يك نماينده 
وجود داشته باشد، هر چند آراي مثبت و منفي اش 
يا برگرفته از نظرات كارشناسي است يا بر اساس 
نظرات كارشناسان مختلف اما در نهايت مردم بايد 
بدانند ك��ه نماينده آنها در مجل��س چه كارهايي 
را انجام داده و با چه كيفيت��ي رأي مي دهد. وي 
گفت: در بس��ياري از تصميم گيري ه��اي درون 
مجلس آثار و تبع��ات اجتماعي وج��ود دارد و بر 
همين اساس برخي افراد موافق بوده و برخي افراد 
مخالف هستند، اما مخالفان معتقدند رأي منفي 
آنها به برخي موضوعات و مخالفتش��ان با برخي 
اقدام��ات منجر به آن خواهد ش��د ك��ه منتقدان 
آثار و تبعات اين موضوع را ندي��ده و به توهين به 
نماينده بپردازند. شفافيت آرا مي تواند بسياري از 
امورات يك نماينده مجلس را روشن كند كه با اين 
كار مردم هم متوجه خواهند ش��د وكالي آنها در 
پارلمان چه ميزان فع��ال بوده اند و چه عملكرد و 

كارايي ای دارند. 
   شفافيت آرا فساد را از بين مي برد 

همچنين سيدحس��ين نقوي حس��يني سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 

اظهار داشت: سال هاس��ت كه ما به دنبال تصويب 
طرح شفافيت آرای نمايندگان مجلس هستيم ولي 
دو بار اين طرح در صحن علني رأي الزم را نياورده 
اس��ت. من از امضاكنندگان و حامي��ان جدي اين 
طرح هس��تم و قباًل هم اعالم كرده  ام شفافيت آرا، 
اموال، دريافتي ها و عملكرد نمايندگان باعث عزت 
و سربلندي مجلس مي شود. معتقدم طرح شفافيت 
آرا به ش��ناخت موكالن و باال رفتن آگاهي مردم و 
توجه آنها به عملكرد نمايندگان شان در مجلس كه 
نهايتاً به انتخاب دقيق و درست آنان و تعيين اصلح 

می انجامد كمك خواهد كرد. 
نقوي حسيني اظهار داشت: همانطور كه ما در حوزه 
قضايي وكيل انتخاب مي كنيم تا حرف ما را بزند و 
از ما دفاع كند، مردم هم بايد بدانند وكيل شان در 
مجلس چه كار مي كند، نبايد نماينده آراي مردم را 
بگيرد بعد در مجلس خالف نظر موكالنش و عهدي 
كه با آنان بسته است رفتار كند و با دادن برخي آرا 

گاهي اوقات باعث شرمندگي موكالنش شود. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: به دنبال عدم تصويب دو فوريت طرح 
ش��فافيت آرا به هيئت رئيس��ه نامه اي نوشتيم كه 
داوطلبانه همه آرا، عملك��رد، دريافتي هاي مالي و 

اقتص��ادي، رفت و آمد و حض��ور و غياب به صورت 
شفاف اعالم و گزارش روزانه به موكالنم اطالع رساني 

شود. 
وي در پاس��خ به اينكه اين طرح محاسن زيادي 
دارد چرا برخي نمايندگان مخالفت كردند، گفت: 
در عدم رأي به دو فوريت شفافيت آراي نمايندگان 
هم شفاف عمل نشد، يعني غيرشفاف ترين آرا در 
رأي به همين طرح بود و ما متوجه نش��ديم كدام 
فراكسيون و كدام نماينده به اين طرح رأي دادند و 
چه كساني رأي ندادند. متأسفانه وقتي با همكاران 
صحبت مي كرديم خيلي ه��ا مي گفتند كه طرح 
خيلي خوب اس��ت و ما موافق هس��تيم اما وقتي 
آرا اعالم ش��د ديديم كه نتيج��ه و خروجي چيز 

ديگري است. 
   شفافيت به آرای خاكستري پايان مي دهد 
هاجر چناراني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي نيز گفت: در روزي 
كه در صحن علني، آقاي ذوالنوري طرح شفافيت 
آراي نمايندگان را ارائه كردند، طرح دوفوريتي بود 
كه نماين��دگان با خود طرح موافق بودن��د اما با دو 

فوريتي آن مخالفت كردند و رد شد. 
وي ادامه داد: قطعاً يكس��ري مش��كالت به وجود 
خواهد آمد چون خيلي از نمايندگان هس��تند كه 
متأسفانه از عدم شفافيت سوءاستفاده كرده و براي 
خود يك موجي درست مي كنند و در هر محفلي 
قرار بگيرند و حرفي بازگو  شود مي گويند ما همان 
كار را كرده ايم. رنگ هاي خاكس��تري  مجلس در 
مواق��ع بحراني سوءاس��تفاده مي كنن��د و موجي 
كه با يك اليحه يا طرح وارد مجلس مي ش��ود در 
واقع اينها مي آيند موج سواري مجلس را به دست 
مي گيرند كه ب��ه نظر من طرح ش��فافيت به تمام 
رنگ هاي خاكس��تري مجلس پايان مي دهد. اين 
طرح شفاف س��ازي مي كند كه رأي ما نمايندگان 
بله است يا خير و ما حتي با ممتنع هم در مجلس 
مخالف هستيم و كسي كه در مجلس حضور دارد، 

رأي ممتنع هيچ معنا و مفهومي ندارد. 
   طرحي كه آبروي مجلس نهم بود

به نظ��ر مي رس��د تصويب ط��رح ش��فافيت آراي 
نمايندگان مجلس مي توانست بر حواشي و مشكالت 
مجلس نهم كه س��ابقه س��لفي گرفتن با مسئول 
سياست خارجه اتحاديه اروپا و توجه به موضوعات 
غيراولويت دار كشور نظير تصويب قانون »استاني 
كردن انتخابات« به جاي استيضاح و سؤال از وزراي 
اقتصادي دولت يا تصويب قوانيني در جهت بهبود 
وضعيت معيشيت يا كسب و كار مردم را در كارنامه 
خود دارند، سرپوشي بگذارد كه چنين هدفي نيز با 
توجه به بي مهري نمايندگان به اين طرح همچنان 

دور از دسترس قرار خواهد گرفت.

چرا وكالي مردم »استاني شدن انتخابات« را ضروري اما »طرح شفافيت آرا« را غيرالزم مي دانند؟

روي ترش نمايندگان به طرح شفافيت آرا
محمد  اسماعیلی
   گزارش   یک

عدالت اقتص�ادي در انقالب اس�المي يك�ي از اصلي ترين 
مطالبات مردم بود؛ مطالبه اي كه در س�ال هاي گذش�ته به 
دليل اولويت بخشي به بحث مذاكره و توسعه برون زا از دستور 
كار اصلي دولت خارج ش�د، با اين حال به دليل بحران هاي 
مداوم اقتصادي و ناكارآمدي سياست هاي توسعه اي فعلي 
طبقات متوسط و پايين جامعه زير فش�ار بي سابقه اي قرار 
گرفته اند؛ فش�اري كه س�بب ش�ده بحث عدالت بار ديگر 
به س�وژه اصلي اف�كار عمومي تبدي�ل ش�ود. در اين ميان 
برخي از حاميان اين سياس�ت ها در ح�ال مطرح كردن اين 
فرضيه هس�تند كه عدالت دقيقًا از مس�ير فعلي مي گذرد. 
توسعه يا عدالت كدام يك مهم تر اس��ت. از آن مهم تر توسعه يا 
آزادي كدام ي��ك در اولويت قرار دارند. س��ؤال دوم در دهه۷0 
تبديل به يكي از شعارهاي مهم جناح پيروز در انتخابات رياست 
جمهوري سال ۷۶ ش��د و نزديك چهار سال كانون محوري هر 

تحرك سياسي در فضاي جامعه ايراني محسوب مي شد. 
 اگرچه عدالت خواهی از اواي��ل دهه 80 به دليل برخي تحوالت 
اقتصادي باز هم به عرصه سياسي كشور بازگشت اما تحريم هاي 
سخت اقتصادي كه از اوايل دهه 90 شمسي بر كشور تحميل شد 
اولويت افكار عمومي را به سمت بهبود رابطه با جهان خارج و حل 
موانع اقتصادي رابطه با خارج از ايران سوق داد. حاال اين روزها 
به نظر مي رسد بار ديگر ورق به س��مت عدالت بازگشته است و 
افكار عمومي بار ديگر خواهان پاسخ به اين پرسش شده اند كه 
دقيقاً سهم طبقات محروم جامعه در كجاي سياستگذاري هاي 

اقتصادي كالن كشور و حاكميت جاي گرفته است. 
  چرا عدالت بار ديگر به عرصه افكار عمومي بازگشته

اينكه اين روزه��ا عدالت خواهي تبديل به مطالب��ه اصلي افكار 
عمومي شده است چندان با وضعيت اقتصادي كشور بي ارتباط 
نيست. واقعيت اين است كه شوك هاي مداوم اقتصادي كه در 
سال هاي 9۶ و 9۷ به كشور وارد شده بخش مهمي از توانايي هاي 
طبقات متوسط و محروم كش��ور را از بين برده است، به عنوان 
مثال ضريب جيني كه اصلي ترين معيار براي سنجش نابرابري 
اقتصادي در كشور است از سال 9۲ تا سال 9۷ به صورت مرتب 
در حال رشد بوده به گونه ای كه مي رود تا ركورد خود را پس از 

انقالب اسالمي بشكند. 
مركز پژوهش ها نيز در گزارشي به اين نكته اشاره كرده كه نزديك 
۴0درصد طبقات محروم جامعه همچنان درگير بحث فقر و شوك 
تورمي سال هاي اخير هستند. تمام اينها در حالي است كه اگرچه 
طبق آمار صندوق جهاني پول، اقتصاد ايران توانسته است پس از 
موج تحريم هاي خردكننده براي صفر كردن رشد اقتصادي رهايي 
پيدا كند، اما در آينده نزديك با مشكل بيكاري فزاينده ناشي از 
ركود رو به رو می شود و ميزان بيكاري به ۲0درصد خواهد رسيد. 

تمام اين نشانه ها كافي است كه بدانيم چنين اوضاعي چه فشار 
سنگيني بر طبقات محروم جامعه وارد مي كند به خصوص آنكه 
اين طبقات از دارايي سرمايه اي براي جبران شوك هاي سنگين 

تورمي در شرايط فعلي برخوردار نيستند. 
اما سؤال اصلي اين اس��ت كه براي برخورد با شرايط فعلي چاره 

راهگشا چيست. 
  توسعه برون زا شكست  خورده است؟

واقعيت اين است كه تاكنون عمده راه حل هاي ارائه شده توسط 
افراد مخالف بر حل مشكالت سياسي موجود با غرب به خصوص 
امريكا و رفع تحريم هاي موجود متمركز بوده اس��ت. بر اساس 
اين راه حل حل اين مشكل س��بب فراهم آوردن سرمايه گذاري 

گسترده در زيرساخت ها و حل مشكل اقتصادي مي شود. 
بر اين اساس توسعه هر چه بيش��تر مبتني بر گسترده تر كردن 
روابط خارجي و جذب سرمايه گذاري بيش��تر مي تواند به حل 
مش��كالت فوق بينجامد. در حقيقت فراهم كردن زندگي بهتر 

براي طبقات مختلف جامعه از مسير توسعه برون زا مي گذرد. 
اين در حقيقت همان نسخه اي است كه حزب كارگزاران براي 
ش��رايط فعلي كش��ور و به خصوص مش��كالت طبقه كارگران 
مي پيچد. در بخشي از اين بيانيه كه از سوي روزنامه سازندگي 
منتشر شده آمده است: مش��كالت كارگري حل نمي شود مگر 
آنكه مشكالت كارآفريني حل شود. بدون كارآفرينان مستقل از 

دولت و حاكميت و سرمايه گذاران ملي، امكان حل بحران هاي 
اقتصادي و اجتماع��ي وجود ندارد. تا كارآفرين نباش��د، كارگر 
نيست و تا كارگر در رفاه نباشد، كارآفرين در آسايش نيست. نه 
توسعه سرمايه داري دولتي و دولتي كردن اقتصاد و صنعت چاره 
كار اس��ت و نه رها كردن روابط كارگر و كارآفرين به حال خود 
و فروكاستن يك مسئله اجتماعي به مسئله اي اداري به بحران 
پايان مي دهد. اين جمالت در حقيقت بيان كننده اساسي ترين 
فرضيه طرفداران اقتصاد به شيوه ليبراليسم است. در حقيقت بر 
اساس اين فرض نقش حاكميت به سقلمه زني يا هدايت محدود 
متكي ش��ده وكارآفرينان از طريق بازار آزاد ب��ه آنچه حق آنان 

است، مي رسند. 
   سابقه بد براي حاميان توسعه برون زا 

اين مطالب اگرچه در ابتداي امر بسيار اغواكننده است و مي تواند 
به عنوان مبدأی براي يك تجديد نظر اساسي در سياست هاي 
اقتصادي كش��ور باش��د ولي اين نكته را مطرح مي كند كه چرا 
تاكنون سياست فوق نتوانس��ته در ايران به نقطه مطلوب خود 
برسد. كسي نمي تواند به اين مسئله شك و ايرادي وارد كند كه 
حزب كارگزاران در سال هاي ۶8 تا ۷۶ و از زمان روي كار آمدن 
دولت روحاني تاكن��ون اصلي ترين سياس��تگذار حوزه اقتصاد 
بوده و جالب آنكه هر دو دولت در طول دوران حاكميت خود با 

بحران هاي سخت ارزي و اقتصادي روبه رو شدند. 

دولت هاشمي رفس��نجاني در س��ال ۱۳۷۴ و دولت روحاني در 
س��ال ۱۳9۷ با چنان مش��كالتي روبه رو ش��دند كه مي رفت تا 
شيرازه اقتصاد كشور را از هم بپاش��اند. ممكن است اين شبهه 
توسط برخي مطرح شود كه اساس��اً اين سياست ها هيچ گاه به 
طور كامل اجرا نشدند و بايد اختيار تام به مجريان داده مي شد 
تا كار به انتهاي خود برسد. اين پاسخ بالفاصله با سؤال ديگري 
روبه رو مي شود كه پس جايگاه دموكراسي يا مردم ساالري چه 
مي شود. آيا ساير گروه هاي سياسي يا مردم حق دخالت در اعمال 
اين سياس��ت ها وقتي كه كار به جاي باريك مي كشد را ندارند، 

پس تكليف مخالفان احتمالي چه مي شود. 
پاسخ به اين سؤال فراتر از حوصله اين گزارش است، اما نگاهي 
به تاريخ كش��ورهايي كه اصالحات ليبرالي اقتصادي را به اجرا 
گذاشته اند نشان مي دهد مردم س��االري و دموكراسي همواره 
به پاي ليبراليس��م قرباني ش��ده اند. كودتاي پينوشه در شيلي، 
سركوب كشاورزان سرخپوست مكزيكي در سال ۱99۴ و موارد 

ديگر تنها نمونه هاي كوتاهي از اين ليست هستند. 
   انتخابات؛ كابوس طرفداران توسعه برون زا

واقعيت اين اس��ت كه ماجراي توس��عه با خوانش ليبرالي آن و 
تضادهاي جدي با مباحث��ي همچون عدالت و مردم س��االري 
داستاني قديمي است كه پاسخي صحيح به آن از سوي مدعيان 

داده نشده است. 
اما نكته اي كه تقريباً روشن و مشخص است، چالش جدي توسعه 
به ش��يوه فعلي مدنظر ارگان حزب كارگزاران با نظر و رأي توده 
مردم است. بدون شك مي توان انتظار داشت كه در انتخابات هاي 
بعدي به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اسفند ماه 
سال جاري و انتخابات رياس��ت جمهوري در سال ۱۴00 افكار 
عمومي نقدهاي جدي نسبت به نحوه اداره كشور با رويه فعلي به 

خصوص در موضوعات اقتصادي داشته باشند. 
اين نقدهاي جدي مي تواند سبب خروج مراكز قدرت از دستان 
همپيمانان حزب كارگزاران ش��ود. در صورت اين اتفاق تغيير 
سياست هاي فعلي محتمل به نظر مي رسد. سر دادن شعارهايي 
همچون گذش��تن مس��ير عدالت از توس��عه در حقيقت نوعي 
آماده سازي براي كارزار عدالت اس��ت. درك اين نكته كه افكار 
عمومي از سياس��ت هاي ليبرالي فعلي در اداره اقتصاد كش��ور 
دل خوش��ي ندارند، نكته مثبتي اس��ت اما واقعيت اين اس��ت 
كه خروجي اداره كش��ور در طول شش سال گذش��ته با چند 
بيانيه تغيير نمي كند. ممكن اس��ت با ايجاد برخي گس��ل هاي 
اجتماعي بتوان��د در كوتاه مدت افكار عمومي را نس��بت به اين 
مس��ئله بي تفاوت كند اما در همه جاي دنيا اقتصاد اس��ت كه 
حرف اصلي را در انتخابات مي زند و مردم باور ندارند كه عدالت 

از مسير فعلي بگذرد.

نگاهی به آنچه در ذهن طرفداران توسعه برون زا در ايران می گذرد

عدالتخواهی،لیبرالیسمرابهمسلخانتخاباتمیبرد

گزارش 2 | مهدی  پورصفا

اميرحسين يوسفي


