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مصاحبه و پیاده سازی

از تصمیــم شــورای ســران اقتصــادی ســه قــوه مبنــی بــر گــران شــدن بنزیــن و اجرایــی 
شــدن آن توســط دولــت، دو ســه هفتــه ای می گــذرد. اکنــون کــه از التهــاب و هیجــان جامعه 
ــر  ــوادث اخی ــر ح ــر و عمیق ت ــی دقیق ت ــه بررس ــا ب ــت ت ــی اس ــت، فرصت ــده اس ــم ش ک
بپردازیــم و آن را از زوایــای گوناگــون مــورد بررســی قــرار دهیــم. آن چــه در ایــن شــماره از 
نشــریه صبــح دانشــگاه خواهیــد خوانــد، مجموعــه مصاحبه هایــی اســت کــه با کارشناســان 
ــوق  ــن موضــوع داشــته ایم. جامعه شناســی، رســانه، حق ــون ای حوزه هــای گوناگــون، پیرام
و اقتصــاد از حوزه هایــی اســت کــه ســعی کرده ایــم تــا هــم کارشناســی شــده تــر و هــم 
دقیق تــر نقدهــای وارد بــر مجموعــه اتفاقــات اخیــر را در آن هــا بازتــاب دهیــم. بدیهی اســت 
ــی اتفــاق می افتــد کــه کاســتی ها و کمبودهــا به طــور واضــح و شــفاف  کــه اصــالح، زمان
نمایــان شــود و ابعــاد و زوایــای مختلــف آن روشــن باشــد. اگــر بدانیــم کــه کجــا نیــاز بــه 

ــد باشــد،  ــن چــه می توان ــده ی جایگزی ــن ای اصــالح دارد و چــرا و هم چنی
حتمــاً می توانیــم مطالبــه ی کارآمــد و مؤثرتــری داشــته باشــیم.

هم چنیــن بایــد متذکــر شــویم کــه نظــرات مطرح شــده از طــرف 
ــت. ــالمی نیس ــه اس ــع جامع ــر مواض ــق ب ــاً منطب ــان لزوم کارشناس
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صفحه 3

ایــران بــا داشــتن تنهــا یــک درصــد جمعیــت دنیا 
ســاالنه ۷0 میلیــارد دالر بــه شــهروندان خــود یارانه ی 
انــرژی پرداخــت می کنــد. فجیــع بــودن ایــن رقــم را 
زمانــی بهتــر می فهمیــم کــه بدانیــم کشــور چیــن بــا 
جمعیــت یــک میلیــارد و ســیصد و هشــتاد میلیونــی 
ــا ۴5  ــا ۴0 ت ــا( تنه ــردم دنی ــم م ــدود یک پنج )ح

ــرژی می دهــد.1 ــه ان ــارد دالر یاران میلی
ــور  ــی )به ط ــغ نجوم ــن مبل ــرا ای ــاً چ ــا واقع ام
میانگیــن ســاالنه بــرای هــر ایرانــی 10 میلیــون و 500 
هــزار تومــان( در زندگــی مــا حــس نمی شــود؟ قبول 
کــه ایرانــی جماعــت عــادت کــرده پکیج و شــوفاژ و 
بخــاری خــود را تــا اعلــی درجــه بــاال بکشــد و پس 
از احســاس گرمــا رکابی پوشــان پنجــره ی اتــاق را باز 
کنــد! امــا واقعــاً تمامــی هدررفت ایــن یارانــه ی چند 
ده میلیــارد دالری زیــر ســر پنجــره و رکابی ماســت؟
مســّلم اســت کــه ایــن حیف ومیــل شــدن 
ــمه  ــزرگ سرچش ــی ب ــک بی عدالت ــال از ی بیت الم
ــی  ــک باالی ــه ده ــه س ــی ک ــرد. درســت جای می گی
ــه از  ــرمایه دارانی ک ــدان و س ــان ثروتمن ــی هم یعن
ــع داشــتیم حــاال کــه بحمــدا... دستشــان  آن هــا توق
بــه دهــان مبارکشــان می رســد دیگــر بی خیــال پــول 
ــه ی  ــوردِ یاران ــن م ــا فقــط در همی ــت شــوند، ام مل
ــد  ــرف می کنن ــی از آن را مص ــدود نیم ــرژی، ح ان
به طوری کــه دهــک اول 1۷ برابــر دهــک آخــر 
ــتفاده  ــه گاز اس ــر از یاران ــن و ۳ براب ــه بنزی از یاران

می کنــد.2
خوشــبختانه مــا ملــت، از این همــه فضــل و 
ــدازِ  ــراً جفتک ان ــی دردِ اکث ــِت ب ــه جماع ــش ب بخش
ــم و  ــتوه آمدی ــه س ــان ب ــت و اعتقاداتم ــه مملک ب
جملگــی عــزم خویــش را جمــع کردیــم تا ســفره ی 
کلفت تــر شــدن گــردِن گردن کلفتــان را جمــع کنیــم؛ 
ــور  ــت مأم ــس و دول ــان را در مجل ــذا نمایندگانم ل
کردیــم بــا هــزف تــرح اشــطباه بنظیــن دو نرخــی و 
ایــده مظخــرف کارط صوخــط اقــدام مؤثــری کننــد 
ــی  ــرح کارشناس ــرای ط ــا اج ــال ب ــد از ۶ س و بع
شــده ی بنزیــن دو نرخــی و ایده ی فخیمانــه ی کارت 
هوشــمند ســوخت هــر چــه ســریع تر حــق مــا را از 
حلقــوم ســرمایه داران محتــرم بــاز ســتانند و به جیب 

خودمــان واریــز کننــد.
متأســفانه در ج.ا شــاهد نئولیبرال تریــن سیاســت ها 
هســتیم کــه در آن نه تنهــا مصرف گرایــی عیــب 
نیســت کــه از ســوی دولت هــای فخیمــه بــه مصرف 
بیشــتر، سوبســید هــم تعلــق می گیــرد. به طــور مثــال 
ــال  ــادل 5 س ــرژی، مع ــه ان ــن یاران ــورد همی در م
بودجــه عمرانــی کشــور تقدیــم ســه دهــک باالیــی 
می شــود!مردم ایــران ماننــد رابین هــود، پــول ســاخت 
ــان را  ــاخت های مملکتش ــل و زیرس ــتان و پ بیمارس
دودســتی تقدیــم مایــه داران عزیــز می کنند تــا بندگان 

خــدا، خدایی نکــرده در تأمیــن خرج بنزیــن دور دور 
ــان نمانند! فرزندانش

بــا ایــن تفاســیر حــق بــا آقــای دولــت بــود کــه 
طفلــک هماننــد دختــر وزیرش بســیار مظلوم اســت 
ــی ِ  ــزدل سیاس ــِل ب ــِس بی عق ــت دلواپ ــا جماع و م
ــوده خاطــر گرامی شــان  عصــر حجــری  )و ...(، بیه

ــم. ــدر می کنی را مک
بایــد عــرض کنــم کــه خیر!!!!!!!!!دولــت در خیلــی 
ــرای  ــوه اج ــا نح ــهمیه بندی ت ــکل س ــا از ش چیزه
آن و مهم تــر از همــه عدم اصــالح ایــن سیســتم 
ســرمایه پرور مقصــر اســت.صدالبته کــه مــا از تدابیــر 
دولــت تدبیــر و امیــد انتظــار ایــن تغییرات سیســتمی 
و راهگشــا را حتمــاً نداریــم و همین کــه در دو ســال 
آتــی چنــد ایــراد اساســی طــرح خودشــان را اصــالح 
کننــد تــا پایــان عمــر دعاگــوی کلیدشــان می باشــیم.
ــی کشــور  ــه پول ــد افزایــش پای ــه رون ــا ادام اوالً ب
و عــدم وجــود هرگونــه تدبیــر بــرای جلوگیــری از 
بزرگ تــر شــدن ایــن غــول نقدینگــی، دو ســه ســال 
دیگــر دوبــاره شــاهد کاهش شــدید ارزش پــول ملی 
ــی  ــاره بنزیــن ســه هزارتومان ــود کــه دوب خواهیــم ب
ــن  ــود و بنزی ــام می ش ــت تم ــا مف ــرای خارجی ه ب

اســت کــه کانتینــر کانتینــر قاچــاق خواهــد شــد.
یعنــی دوباره باید شــاهد ایــن اتفاقات باشــیم؟بهتر 
ــی کشــور  ــول مل ــزار پ ــه حــال ن نیســت فکــری ب
ــر  ــی، دیگ ــع مل ــاق مناب ــود قاچ ــا خودبه خ ــد ت کنی
صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد؟هرچند همیــن حاال 
هــم قاچاقچیــان محتــرم از خیــر ایــن ســود گــزاف 
نمی گذرنــد و بــرای جبــران کاهــش ســود حاصلــه، 

ــد! ــش می دهن ــدار قاچــاق را افزای مق
دومــا پاســخ دهیــد چــرا در ســال ۹2 بــدون هیــچ 
دلیلــی اقــدام بــه حــذف کارت هــای ســوخت کردید 
و ســال ۹۴ توئیــت زدیــد کــه بنزیــن دو نرخــی عامل 
فســاد اســت؟چطور در چهــار ســال فســاد برانگیــز 
ــب_ ــت و #به_عق ــن رف ــدام از بی ــن اق ــودن ای ب

برگشتیم؟
ســوما طبــق چیــزی کــه اعــالم کردیــد قــرار بــود 
ــد ایــن طــرح باشــد  ــارد تومــان عوای ۳1 هــزار میلی
ــهمی در  ــچ س ــت هی ــان، دول ــد خودت ــه تأکی ــه ب ک
ــدود 20  ــده، ح ــزان تصمیم گیرن ــب عزی آن ندارد.خ
ــن  ــای ای ــارت خرابی ه ــان خس ــارد توم ــزار میلی ه

ــدروزه ی اغتشاشــات شــد! چن
ــن  ــا تأمی ــارات از کج ــن خس ــران ای ــول جب پ
ــرای  ــت ب ــاً دولتی؟دول می شــود؟ از بیمه هــای عمدت
جبــران عــوارض ایــن تصمیــم و شــیوه محیرالعقــول 
اعــالم آن دوبــاره بایــد پــول بــدون پشــتوانه چــاپ 

ــاره...؟ ــورم بیشــتر و دوب ــاره ت ــد و دوب کن
رابعــا بــا اختصــاص یارانــه بــه ماشــین ها همچنان 
ــر  ــد و قش ــال متنعم ان ــتر از بیت الم ــا بیش پولداره

ــاوان  ــد فقــط ت ــر کــه اصــالً ماشــین ندارن ضعیف ت
گران تــر شــدن کرایه هــا و افزایــش قیمت هــای 

ــد. ــا را می دهن ــه باره ــش کرای ــی از افزای ناش
ــه  ــرد یاران ــر ف ــه ه ــین ب ــر ماش ــای ه ــر به ج اگ
ــرد ۴0  ــر ف ــرای ه ــال ب ــور مث ــد به ط ــن بدهی بنزی
لیتــر، بســیاری از ایــرادات ســهمیه بندی فعلــی رفــع 

می شــود.
کســانی که بیشــتر از ســهمیه خــود مصــرف دارند 
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــه می کنن ــانی تهی ــن را از کس بنزی
ــاً برعکــس وضــع  ــد و دقیق ــن دارن ــری از بنزی کمت
ــد  ــرف بیش ازح ــول مص ــرمایه داران پ ــود س موج

ــد. ــوردار می پردازن ــم برخ ــردم ک ــه م ــود را ب خ
حتــی اگــر مــردم تمایــل داشــتند حق بنزیــن خود 
را بــه خارجی هــا بفروشــند دیگــر قاچــاق نیســت و 

یــک سیســتم صــادرات مردمــی شــکل می گیــرد.
ــر  ــی ب ــن اضاف ــت، بنزی ــورت دول ــن ص در ای
ســهمیه ها را هــم می توانــد بــه هــر قیمتــی کــه مایــل 

ــه کشــورهای خارجــی بفروشــد. ــود ب ب
همان طــور کــه رهبــری از تصمیــم منتخبیــن 
مــردم دفــاع کردنــد و شــما فرصــت پیــدا کردیــد هر 
تدبیــری کــه الزم میدانیــد مقــدر فرماییــد، مــا هــم 
ســعی می کنیــم نســبت بــه تصمیــم ســران ســه قــوه 
خوش بیــن باشــیم و امیدواریــم کــه ایــن ایــرادات را 

برطــرف نماییــد.
هرچنــد برایمــان عجیــب اســت چــرا در طــی این 
ســال ها آرام آرام قیمــت بنزیــن را افزایــش ندادیــد و 
صبــر کردیــد درســت زمانــی کــه بــازار بــه آرامــش 
نســبی رســیده بــود و قیمت هــا کمــی ثبــات کــرده 
بــود یکهویــی! بــرق ســیصد درصــدی بــه اقتصادمان 

وصــل کردیــد.
ــه  ــی ک ــاً زمان ــم چــرا دقیق ــز ســؤال نمی کنی و نی
در دو کشــور متحــد مــا در جبهــه مقاومــت درگیــری 
وجــود داشــت، یک شــبه و بــدون هیــچ اطالعــی بــه 
ــتید  ــه می دانس ــد ک ــاذ نمودی ــی اتخ ــردم، تصمیم م
ــه ی  ــاب به هم ریخت ــی اعص ــنگری قبل ــدون روش ب

ــزد. ــه هــم می ری ــن روزهایشــان را شــدیداً ب ای
ــب  ــاً ش ــرا دقیق ــیم چ ــم نمی پرس ــب بازه و خ
ــک  ــط ی ــالد حضــرت رســول، و چــرا فق ــد می عی
ــاه ســهمیه هایمان  ــا از اول م ــد ت ــر نکردی ــه صب هفت
را هدفمنــد نماییــد حداقــل بــه خاطــر ســهولت در 

ــان! ــبات خودت محاس
حتمــاً هــم نبایــد بپرســیم چــرا یــک هفتــه زودتر 
ــز  ــردم واری ــن را به حســاب م ــه بنزی ــای یاران پول ه

نکردیــد و حــس شــبیخون را بــه مــا وارد کردیــد:(
می دانیــم کــه تنهــا دغدغــه دولــت فقــط و فقــط 
مدیریــت جنــگ اقتصــادی و بهبــود اوضاع معیشــتی 

مــردم اســت...
ــق  ــد متعــال توفی ــرای ایشــان از جانــب خداون ب
خدمــت و توفیــق روزافــزون در ایــن مســیر ســخت 

ــم. ــألت می کنی را مس
علی برکت ا...!

1.گزارش آژانس بین الملل انرژی در سال 2018

2.خبرگزاری تسنیم به نقل از ساسان شاه ویسی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
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بــا توجــه بــه این کــه بعضــی 
تأثیــر  کــه  دولتــی  تصمیم هــای 
قابل توجهــی بــر زندگــی مــردم 
ــازی و  ــه زمینه س ــاز ب ــذارد نی می گ
ــرد  ــی دارد، عملک ــکار عموم ــاع اف اقن
ــر را  ــم اخی ــت در تصمی ــانه ای دول رس

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــی او را  ــت و رســانه های حام ــن کنشــگری دول ای
ــه ســه قســمت تقســیم کــرد؛ قســمت  ــوان ب می ت
ــن  ــمت دوم: حی ــرح، قس ــرای ط ــل از اج اول: قب
ــمت  ــات و قس ــروع اغتشاش ــرح و ش ــرای ط اج

ــد از اغتشاشــات. ســوم: بع
قسمت اول )قبل از اجرای طرح(

ــل از شــب  ــه قب ــردد ب ــه برمی گ قســمت اول را ک
جمعــه و عصــر پنجشــنبه کــه اجــرای طــرح کلیــد 
ــد بررســی اش  ــه نظــرم در دو حــوزه بای خــورد، ب
اینکــه همــه می دانیــم کــه بــرای  کــرد؛ اوالً 
ــتردگی  ــه گس ــیعی ک ــزرگ و وس ــرح ب ــن ط چنی
ــتایی را  ــای روس ــا کپره ــران ت ــای ته آن از کاخ ه
تدریجــی،  اطالع رســانی  یــک  برمی گیــرد  در 
گام بــه گام و دقیــق بایــد انجام شــود. متأســفانه مردم 
احســاس کردنــد فریــب خورده انــد. وقتی کــه 
وزیــر نفــت کــه یکــی از مرتبط تریــن وزرای 
کابینــه در ارتبــاط بــا ســهمیه بندی ســوخت اســت، 
ــال  ــد و خی ــد روز قبــل از اجــرای طــرح می آی چن
مــردم را راحــت می کنــد کــه مــردم آســوده باشــید، 
هیــچ افزایــش قیمــت بنزینــی نداریــم! بعــد مــردم 
به یک بــاره ســاعات پایانــی پنج شــنبه مواجــه 
می شــوند بــا خبــر بهــت آوری کــه: از همیــن 
امشــب ســهمیه بندی بنزیــن شــروع شــد و بنزیــن 
آزاد بــه ۳ برابــر قیمــت قبلــی اش افزایــش پیــدا کرد. 
مــردم ایــن را می گذارنــد کنــار این کــه شــب عیــد 
اســت، شــب جمعه اســت، شــب 1۷ ربیع اســت و 
مجالــی بــرای حضــور اجتماعــی ندارند. خــب این 
اعتمــاد را از دولــت و بعــد مجلــس و در کل از نظام 
ــردم  ــب خــوردن م ــد؛ احســاس فری ســلب می کن
ــی را  ــردم ســرمایه های اجتماع ــودن م و نامحــرم ب

نابــود می کنــد و دولــت بــه بدتریــن شــکل ممکــن 
ــن کار را کــرد. ای

ایــن در حــوزه اول کــه دولــت اصــالً به این مســئله 
توجــه نکــرد و برداشــت شــخصی ام ایــن اســت که 
اگــر رفتــار دولــت خائنانــه نبــود خیلــی ناشــیانه و 

ــود. ــه ب بی خردان
در همیــن دولــت یــا دولــت قبــل هــم 
ــن  ــابه ای ــه مش ــتیم ک ــوردی داش م

ــد؟ ــار کنن رفت
ــت  ــن در دول ــهمیه بندی بنزی ــرای س ــرح و اج ط
قبــل بــود؛ مــن خیلــی انتقــادات دقیــق و عمیقــی 
ــی  ــانه ای و سیاس ــادی و رس ــای اقتص در حوزه ه
ــه دولــت قبــل دارم منتهــا در حــوزه  و فرهنگــی ب
ــن  ــت از چندی ــرم هس ــن خاط ــهمیه بندی بنزی س
کشــور آمدنــد و نحــوه پیاده ســازی و اجــرای دولت 
ــی  ــن و کارت ــهمیه بندی بنزی ــوزه س ــل را در ح قب
کــردن ســوخت کــه جلوگیــری از قاچــاق و بعضی 
ــد.  ــرداری کردن ــرد، الگوب ــر را می ک ــائل دیگ مس
حتــی اگــر هــم فــرض کنیــم دولــت قبــل کــه ایــن 
ــی و  ــانی تدریج ــوه اطالع رس ــرده، در نح کار را ک
ــاز هــم دلیــل  ــه گام اش اشــتباه کــرده باشــد؛ ب گام ب
نمی شــود کــه دولــت فعلــی در وضعیــت معیشــتی 
و اقتصــادی فعلــی مــردم، این چنیــن غافلگیرکننــده 

و بــا افزایــش ۳ برابــری اقــدام کنــد.
 از یــک بچــه هــم بپرســید متوجــه می شــود 
کــه اگــر یــک تنــش و شــوک اقتصــادی بــه ایــن 
شــکل و بــا ایــن گســتردگی بــه مــردم وارد بشــود، 
نمی تواننــد تحملــش کننــد و ایــن را کنــار خیلــی 
اتفاق هــای دیگــر می گذارنــد کــه باعــث می شــود 

اعتمادشــان ســلب شــود.
وقتــی می خواهیــم زمینه ســازی بــرای یــک اتفــاق 
ــات و  ــری از اتفاق ــک س ــد ی ــم، بای ــزرگ بکنی ب
برنامه ریزی هــا را بــه شــکل دقیــق بــه منصــه 
ــن  ــوارد ای ــروز برســانیم؛ یکــی از آن م ــور و ب ظه
اســت کــه ما نســبت بــه نقــاط حســاس و مهــم آن 
طــرح، شفاف ســازی و اطالع رســانی دقیــق بکنیــم. 
بخواهــم دقیــق بگویــم در ایــن طــرح بایســتی چند 
ــا  ــان می شــد ت ــت بی ــا صراحــت و دق موضــوع ب

ذهــن مــردم روشــن شــود:
ــن  ــل از ای ــاد حاص ــیار زی ــد بس ــزان درآم  اول؛ می
طــرح و نحــوه هزینــه آن، بــه چــه شــکل خواهــد 
بــود؟ خیلــی بهتــر بــود دولــت و رســانه های حامی 
ــزار  ــن ۳8 ه ــه ای ــد ک ــدا می گفتن ــان ابت او، از هم
میلیــارد تومانــی کــه بعضــاً رســانه ها و کارشناســان 
اقتصــادی بــرآورد کردنــد )کــه مــن روی عــددش 
تأکیــدی نــدارم( قــرار اســت کجــا خــرج شــود؟ در 

کــدام ردیــف بودجــه قــرار اســت بنشــیند؟
دوم؛ این کــه شــرایط و میــزان واریز بســته معیشــتی 

بــه حســاب مــردم بــه چــه شــکلی اســت؟ مــردم 
روز جمعــه خیلــی گنــگ وارد یــک فضایی شــدند 
ــود افزایــش ســه برابــری  کــه فقــط گفتــه شــده ب
قیمــت بنزیــن! بقیــه زوایای طــرح اصالً بــرای مردم 
ــور  ــه رئیس جمه ــود ک ــان نشــد. چــه خــوب ب بی
یــا معــاون اولــش یــا نهایتــاً وزیــر کار و تعاونــش 
ــش  ــه افزای ــاال ک ــه ح ــرد ک ــان می ک ــد و بی می آم
قیمــت بنزیــن داریــم و ایــن بســته معیشــتی قــرار 
اســت واریــز شــود، چــه مبلغــی بــرای هــر خانــوار 
اختصــاص می یابــد و چــه شــرایطی دارد و غیــره.

ــوز اســت صداهــای  ــوز هــم کــه هن متأســفانه هن
متفاوتــی از دولــت شــنیده می شــود. پریشــب 
تعــاون،  وزیــر  معــاون  آذر(   ۴ )دوشنبه شــب 
ــی را  ــر نکات ــبکه خب ــی در ش ــاه اجتماع کار و رف
ــن طــرح  ــاره این کــه چــه کســانی مشــمول ای درب
نمی شــوند، بیــان کــرد. ازجملــه اینکــه کســی کــه 
خــودروی باالتــر از 250 میلیون تومان داشــته باشــد 
ــرد. از طــرف  ــه او تعلــق نمی گی بســته معیشــتی ب
دیگــر دیــروز صبح)سه شــنبه 5 آذر(، شــخص 
ــی مقــام  ــاه اجتماعــی، یعن ــر تعــاون، کار و رف وزی
باالتــرش مصاحبــه کــرد و گفت کســی که ماشــین 
500 میلیونــی داشــته باشــد بســته معیشــتی بــه او 
ــانه های  ــح رس ــروز صب ــاز ام ــرد! ب ــق نمی گی تعل
رســمی کشــور بــه نقــل از ســامانه بســته معیشــتی، 
گفتنــد: »دارندگان خــودروی ۳00 میلیونی و بیشــتر 
ــد از  ــن ح ــب ای ــوند.« خ ــته نمی ش ــمول بس مش
تشــتت ناشــی از چیســت؟ اساســاً طــرح دقیقــی 
وجــود داشــته اســت؟ ایــن بســته معیشــتی کجــا 
تدویــن شــده اســت کــه حتــی وزیــر و معاونــش با 

هــم هماهنــگ نیســتند.
و  می کننــد  حــس  را  این هــا  مــردم  خــب 
ــد  ــر درآم ــت. اگ ــتت از چیس ــن تش ــد ای می گوین
ــرار اســت صــرف بســته  حاصــل از ایــن طــرح ق
معیشــتی مــا شــود، چــرا از هــر کســی می پرســیم، 
هنــوز بســته حمایتــی اش واریــز نشــده اســت؟ و با 
خالف گویی هــای مقامــات مواجــه می شــوند. 
ایــن دومیــن نکتــه ی حساســی بــود کــه دولــت و 
ــت  ــردم رعای ــدن م ــع ش ــرای مطل ــانه هایش ب رس

ــد. نکردن
ــفاف  ــردم ش ــرای م ــرح ب ــرای ط ــزوم اج ــوم؛ ل س
نشــد و هنــوز هم شــفاف نشــده اســت؛ یعنــی مردم 
اآلن متوجــه نیســتند کــه افزایــش قیمــت بنزیــن و 
ســهمیه بندی شــدنش به مثابــه محــدود کــردن 

مصاحبه با محمد ظریفی
کارشناس سیاسی و رسانه ای

ایــن اعتمــاد را از دولــت 
و در کل  بعــد مجلــس  و 
از نظــام ســلب می کنــد؛ 
ــوردن  ــب خ ــاس فری احس
بــودن  نامحــرم  و  مــردم 
ســرمایه های  مــردم، 
اجتماعــی را نابــود می کنــد 
و دولــت به بدترین شــکل 
ممکــن ایــن کار را کــرد.

ــید  ــم بپرس ــه ه ــک بچ  از ی
اگــر  کــه  متوجــه می شــود 
یک تنــش و شــوک اقتصادی 
بــه ایــن شــکل و بــا ایــن 
گســتردگی بــه مــردم وارد 
بشــود، نمی تواننــد تحملــش 
ــی  ــار خیل ــن را کن ــد و ای کنن
اتفاق هــای دیگــر می گذارنــد 
می شــود  باعــث  کــه 
شــود. ســلب  اعتمادشــان 

مصــرف بنزیــن، محــدود کــردن ترافیک حاصــل از 
خودروهــای تک سرنشــین، کمتــر شــدن آلودگــی، 
کمتــر شــدن قاچــاق ســوخت و غیــره اســت. مردم 
توجیــه نیســتند کــه میــزان یارانــه پنهــان در ایــران 
ــاال رفتــه اســت.  طــی ســال های گذشــته چقــدر ب
هنــوز هــم دولــت ایــن شفاف ســازی را نمی کنــد. 
نه تنهــا دولــت و رســانه هایش کــه مجلــس و 
صداوســیما و رســانه های محلــی و رســانه های 

ــد. ــم آگاه ســازی نمی کنن کشــوری ه
ــرای  ــن اج ــت در حی ــرد دول ــمت دوم )عملک قس

ــرح( ط
ــک  ــنبه ی ــه روز ش ــت ک ــن اس ــدی ای ــه کلی نکت
ســری از اتفاقــات را مــردم رقــم زدنــد؛ صبــح تــا 
بعدازظهــر مــردم بــه نشــانه اعتــراض ماشــین ها را 
خامــوش کردنــد. البتــه شــیطنت هایی هــم از صبــح 
ــای  ــا در نگاه ه ــر مشــاهده می شــد. م ــا بعدازظه ت
ــا از  ــم. منته ــن موضــوع بودی ــی شــاهد همی میدان
بعدازظهــر شــرارت ها و شــیطنت هایی کــه از ایــن 
ــتفاده  ــردم سوءاس ــاده م ــز س ــت اعتراض آمی حرک
ــه بلــوا، آشــوب،  کــرد، خیلــی پررنگ تــر شــد و ب
آتــش زدن و کشــتن ختــم شــد. تــا زمانــی کــه بــه 
صحبــت رهبــری در صبــح یکشــنبه رســید و آتش 
ــردن اراده و همــِت  ــا محکــم ک ــه ب شــرارت و فتن
نیروهــای حافــظ انقــالب ازجملــه ســپاه، بســیج و 
خــواص سیاســی رو به خاموشــی رفــت. منتها رفتار 
رســانه ای و سیاســی دولــت و حامیــان رســانه ای او، 
ــه  ــیار ناجوانمردان ــت و بس ــه، زش ــدت کری به ش
ــا  ــط ب ــانه های مرتب ــزاب و رس ــی از اح ــود. خیل ب
ــد  ــد کــه »فراکســیون امی ــر زدن اصالح طلب هــا تیت
ــرح  ــر، ط ــی اخی ــرح بنزین ــردن ط ــی ک ــرای ملغ ب
دوفوریتــی داشــت و بعــد از صحبت هــای رهبــری، 
طــرح را کنســل کــرد.« مفهــوم ایــن تیتــر چیســت؟ 
ــی،  ــر را می خوان ــن تیت ــه ای ــی ک ــی ای مخاطب یعن
بــدان مــا فقــط بــه خاطــر حمایــت رهبــر انقــالب 
ــل  ــان را کنس ــن، طرحم ــت بنزی ــش قیم از افزای
کردیــم! درصورتی کــه رهبــری همیشــه حمایــت از 
ســازوکارهای قانونــی موجــود را مبنــا قــرار داده اند؛ 
همــان حمایتــی کــه در حــوزه برجــام از فعالیــن و 
مذاکره کننــدگان هســته ای کردنــد، ولــی هیچ وقــت 
نگفتنــد برجــام را تأییــد می کنــم؛ همیشــه برجــام را 
مشــروط تأییــد کردنــد. اآلن هــم همین طــور اســت. 
منظــورم از رفتــار ناجوانمردانــه همیــن اســت  کــه 
اآلن دولــت بــه عنصــری کــه انــگار در ایــن حــوزه 
مفعــول بــوده، تبدیــل شــده اســت. نــه آقــا! فاعــل 
بوده ایــد و کشــور و مــردم را متضــرر کردیــد. 
ــری  ــود و رهب ــرح ب ــن ط ــروع کننده ای ــت ش دول
صرفــاً از آن حمایــت کردنــد کــه ارکان حکومــت 
متزلــزل نشــود و فتنــه خامــوش شــود و اتفاقاتی که 
در عــراق افتــاد، نیفتــد. در عــراق کســی نتوانســت 
]اتفــاق پیش آمــده را[ مهــارش کنــد ولــی رهبــری 
ــار  ــن رفت ــرم ای ــه نظ ــد. ب ــارش کردن ــران مه در ای
ــه  ــری ناجوانمردان ــال حرکــت رهب رســانه ها در قب

بــود.

ــدن  ــات و آرام ش ــد از اغتشاش ــوم )بع ــمت س قس
فتنــه(

مهم تریــن نکتــه، ســکوت منفعالنــه رئیس جمهــور 
بــود؛ یعنــی بعــد از اغتشاشــات هنــوز هــم 
رئیس جمهــور آن چیــزی را کــه مــردم می خواهنــد، 
ــرای  ــالً ب ــن اص ــد. ای ــا نمی گوی ــه آن ه رودررو ب
ــد  ــت بیای ــه دول ــت. این ک ــم نیس ــردم قابل هض م
چنیــن کاری را بکنــد؛ دولتــی کــه ســال ۹2 بعــد از 
روی کار آمدنــش، ســهمیه بندی ســوخت را طــرح 
ناکارآمــد و مفســده برانگیــز دانســته و ملغــی کــرده 
بــود، اآلن به یک بــاره و یک شــبه، همــان طــرح 
ــر  ــر و ضعیف ت ــی بدت ــرای خیل ــوه اج ــا نح را ب
ــد؟  ــه بگوین ــد چ ــردم بای ــب م ــد. خ ــرا می کن اج
ایــن می شــود کــه مــردم از دولتشــان ســلب اعتماد 

می کننــد.
عملکــرد صداوســیما را بــا تمــام 
محدودیت هایــی کــه وجــود دارد 
ــه  ــات چگون ــس از اعتراض ــن و پ در حی
ــه آن  ــکاالتی را ب ــه اش ــد و چ می بینی

می دانیــد؟ وارد 
ــان  ــاد مخاطبانش ــرو اعتم ــانه ها حیاتشــان درگ رس
اســت. متأســفانه کالً رفتارهــای فرهنگی و سیاســی 
رســانه ملــی، ایــن اعتمادِ مخاطــب را بــرای خودش 
جلــب نکــرده اســت. رســانه ملــی به راحتــی 
ــبکه های  ــی ش ــه قطع ــی ک ــت از فرصت می توانس
ــود،  ــاد کرده ب ــی ایج ــای ارتباط ــازی و ابزاره مج
ایــن جــذب مخاطــب و جلــب اعتمــاد را به دســت 
بیــاورد بــا مصاحبه هــا و مناظره هــای چالشــی، دقیق 
و شــفاف؛ همــان چیــزی کــه دغدغه ی مردم اســت 
نــه آن چیــزی کــه مــردم را فقــط آرام می کنــد. بایــد 
آن چیــزی کــه حرف مــردم، نگاهشــان و سؤالشــان 
بــه آن ســمت بــود، در مناظره هــای جــدی بــا خــود 
ــه  ــر مربوط ــا وزی ــش ی ــاون اول ــور، مع رئیس جمه
درهمــان شــب های اول پخــش می شــد. متأســفانه 
رســانه ملــی تبدیــل شــده اســت بــه رســانه ای کــه 
صرفــاً ســرگرمی، ســریال و خنــده اش را بــه مــردم 
ــن حوزه هــا  ــاً در همی ــردم صرف ــد و م ــه می کن ارائ

مخاطــب محســوب می شــوند.
ــی،  ــات بینش ــا در موضوع ــیمای م ــرا صداوس چ
سیاســی، فرهنگــی، تاریخــی و غیــره نتوانســته ایــن 
جلــب اعتمــاد را بــه دســت بیــاورد؟ ایــن فرصــت 

خوبــی بــود کــه متأســفانه از دســت رفــت.
در موضــوع برجــام هــم تقریبــاً بــه همیــن شــکل 

ــاد  ــی زی ــت خیل ــار دول ــع فش ــه آن موق ــود، البت ب
ــون در ضعــف شفاف ســازی  ــن انتقــاد اکن ــود. ای ب
ــود  ــز وج ــن نی ــهمیه بندی بنزی ــرح س ــون ط پیرام
دارد. رســانه ملــی بایــد جــواب بدهــد کــه آیــا بــاز 
ــن  ــه ای ــت باعــث شــده اســت ک ــم فشــار دول ه
اتفاقــات ضعیــف در صداوســیما بیفتــد یــا خیــر؟
امــا بــا نگاهــی بــه جلــو، صداوســیما بایــد 
ــن  ــه ای ــد: اول این ک ــام ده ــدی انج ــه کار ج س
ــت،  ــد دول ــئولین ارش ــت از مس ــؤال به صراح س
ــه  ــود ک ــیده ش ــان پرس ــا معاونش ــور ی رئیس جمه
اگــر ایــن طــرح ســهمیه بندی بنزیــن طــرح خوبــی 
ــد و  ــی ش ــش ملغ ــال پی ــرا ۶ س ــس چ ــت پ اس
کشــور ۶ ســال عقــب مانــد؟ اگــر هــم قــرار بــود 
اجــرا بشــود، چــرا بــه ایــن نحــو اجــرا شــد؟ مــردم 
بایــد جــواب ایــن ســؤال را بداننــد. دولــت یــا بایــد 
عذرخواهــی خــودش را در ایــن رابطــه بــه گــوش 
ــی و  ــی و علم ــل منطق ــا دلی ــاند و ی ــردم برس م

ــد. ــو کن ــت بازگ ــرای مل ــی اش را ب اجرای
 نکتــه دوم بــه چالــش کشــیدن مســئولین مربوطــه 
بــرای شــفاف نکــردن نقــاط حســاس اســت. هنــوز 
کــه هنــوز اســت بــرای مــِن شــهرونِد ایرانی ســؤال 
اســت: بــه مــن کــه بســته معیشــتی تعلــق نگرفتــه، 
دلیلــش چــه بــوده اســت؟ بایــد چــه کار کنــم؟ من 
پیامکــی را کــه دیــروز گفتنــد ارســال کنیــد ارســال 
کــردم، مراجعــه کــردم بــه دفتــر پیشــخوان دولــت. 
دفتــر پیشــخوان دولــت به صراحــت بــه مــن 
گفت:»نمی دانیــم بایــد چــه کار کنیــم؛ مــردم مرتــب 
اینجــا می آینــد و می رونــد. نــه کســی مــا را توجیــه 
ــار ماســت«؛  ــه ســامانه ای در اختی کــرده اســت و ن
ــروز ظهــر )سه شــنبه( اســت. صــدا  ــرای دی ــن ب ای
ــانی اش را  ــوزه اطالع رس ــن ح ــد در ای ــیما بای س

ــد. ــر انجــام بده دقیق ت
ــدگان  ــات دستگیرش ــد اعتراف ــری رون ــوم پیگی س
آن  و  اشــرار  بــا  قضائــی  برخــورد جــدی  و 
نفوذی هایــی اســت کــه در ایــن حــوزه کنشــگری 
کردنــد. یــک داســتانی پیــش نیایــد کــه ۶ ســال بعد 
ــد ســال قبلــش رخ  ــی کــه چن ــی از اتفاقات گاندوی
داده، ســاخته بشــود. مــردم بایــد بفهمنــد کــه کــدام 
ــا  ــه این ه ــارج ب ــا، چــه داخــل و چــه خ جریان ه
کــد دادنــد کــه اشــرار داخــل مــردم بیاینــد و چنیــن 
اتفاقاتــی را رقــم بزننــد و موجب کشــته شــدن افراد 
و ایــن همــه ضــرر و زیــان مالــی و روانــی بــه مردم 

و نظــام جمهــوری اســالمی شــوند.
در انتهــا ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه بــا وجــود 
مشــکالت  وجــود  و  دولــت  بی تدبیری هــای 
اقتصــادی و معیشــتی، همــه دشــمنان خارجــی و 
داخلــی نظــام، چشــم بــاز کــرده بودنــد تــا ایــن بــار 
ــه  ــت ب ــال اس ــه ۴0 س ــند ک ــی باش ــاهد اتفاقات ش
ــر  ــا درایــت رهب انتظــارش نشســته اند. الحمــدا... ب
انقــالب و حضــور ملــت ایــران، پایه هــای ایــن فتنه 
نیــز در هــم شکســت. البتــه ایــن بــه معنــای پایــان 
ــگ  ــای رنگارن ــا و خدعه ه ــا، نیرنگ ه کینه ورزی ه

دشــمن نیســت.

کــه  چیــزی  آن  بایــد 
ــان  ــردم، نگاهش ــرف م ح
بــه  سؤالشــان  و 
در  بــود،  ســمت  آن 
مناظره هــای جــدی بــا خــود 
معــاون  رئیس جمهــور، 
ــر مربوطــه  ــا وزی ــش ی اول
شــب های  درهمــان 
می شــد. پخــش  اول 
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ــون  ــه قان ــواد اولی ــون اساســی و م مصــّرح در قان
آئیــن دادرســی کیفــری اســت.

همچنیــن در مــورد افــرادی کــه جرمشــان نیــز 
در دادگاه اثبــات شــده اســت بــه یاد داشــته باشــیم 
ــک  ــی: »هت ــون اساس ــل ۳۹ام قان ــا اص ــق ب مطاب
ــون  ــم قان ــه به حک ــی ک ــت کس ــت و حیثی حرم
دســتگیر شــده، ممنــوع و موجب مجازات اســت.«

ــه ای  ــر نکت ــث اگ ــن مبح ــان ای در پای
ــد. ــت، بفرمایی ــی هس تکمیل

ــد  ــن بای ــراض معترضی ــق اعت ــه ح اول اینک
ــه  ــادی ب ــن ع ــی و قوانی ــون اساس ــب قان به موج
ــن  ــه معترضی ــود. دوم اینک ــناخته ش ــمیت ش رس
حــق اخــالل و برهــم زدن نظــم عمومــی را ندارند. 
ــن  ــدی معترضی ــدف و طیف بن ــه ه ــوم اینک س
ــی،  ــر جامعه شناس ــایی از منظ ــورد شناس ــد م بای
ــرد:  ــرار بگی ــی ق ــت جنای ــی و سیاس جرم شناس
یعنــی این کــه بیاییــم و هــدف از اعتــراض آن هــا، 
ســختی معیشــت، طبقــات اقتصــادی و اجتماعــی 
آن هــا را بشناســیم و نســبت بــه رفــع مشــکالت 
آنــان برنامه ریــزی داشــته باشــیم. بــه قــول برخــی 
ــه ی  ــاً از طبق ــن غالب ــگاه معترضی ــاتید دانش از اس
ضعیــف جامعــه و از دهک هــای اقتصــادی پاییــن 
ــه  ــا یق ــه این ه ــاً ب ــه اصطالح ــد ک ــه بودن جامع

ــد. ــفیدها- می گوین ــر یقه س ــی- در براب آب
ــات  ــکان تجمع ــاوت را در م ــن تف ای
ــًا  نیــز می توانیــم مشــاهده کنیــم. مث
ــراض  ــج اعت ــرج مرداوی ــال ۸۸ در ب س

ــه. ــا اآلن در زینبی ــد ام می ش
 زینبیــه، بهارســتان، ملــک شــهر و کاوه. ببینیــد 
ــین  ــق حاشیه نش ــاکن مناط ــا س ــی از این ه خیل
هســتند و بایــد بــه وضعیتشــان رســیدگی شــود. 
ــن ســال ها  تمــام دعــو جمهــوری اســالمی در ای
ــد  ــا بای ــوده و این ه ــا ب ــه پابرهنه ه ــیدگی ب رس
مشــکالت و مهاجرت هــای بی رویه شــان بررســی 
شــود. همــه ایــن مســائل بایــد رســیدگی شــود. 
ــی  ــت ول ــی اس ــائل دادگاه ــش آن، مس ــک بخ ی
بخشــی دیگــر بیــان و فهــم مطالبــات آن هاســت. 
اینکــه یــک ســری از معترضــان آدم هــای هیجانــی 
ــه  ــانی ک ــه ۷0 و 80. کس ــای ده ــد؛ بچه ه بودن
ــی  ــی عجیب ــای خیل احساســی می شــوند و کاره
می کننــد و هیجانــات بســیار زیــادی هــم دارنــد. 
بــه ایــن نوجــوان مثــالً اگــر بگویــی ایــن کیســه 
برنــج رو بلنــد کــن، در حالــت عــادی نمی توانــد 
ــع  ــود، موان ــاد می ش ــش زی ــه هیجانات ــا وقتی ک ام
ــد.  ــم را جابه جــا می کن ــان را ه ــی وســط اتوب بتن
دســته ی دیگــر کســانی بودنــد کــه خود رهبــری و 
رئیس جمهــور گفتنــد، کســانی بودند کــه از طرف 

ــدند. ــت می ش ــی حمای ــتگاه های خارج دس
شــورای متشــکل از ســه قــوه تــا چــه 
ــکل  ــه تش ــت؟ چگون ــی اس ــد قانون ح
ــه  ــه چ ــه اش ب ــاختار و وظیف ــد و س ش

ــت؟ ــکل اس ش
مــن مباحثــم را در دو قســمت تقســیم می کنــم. 
در قســمت اول مســئله را بــدون در نظــر گرفتــن 

ــم و در  ــری بررســی می کن ــی رهب حکــم حکومت
قســمت دوم حکــم حکومتــی رهبــری را در نظــر 

می گیــرم.
مطابــق بــا اصــل حاکمیــت قانــون، اوالً قانــون 
بایــد بــر روابــط مــردم و دولــت حاکــم باشــد کــه 
ــی  ــود را پیش بین ــده خ ــار آین ــد رفت ــردم بتوانن م
کننــد و بتواننــد تصمیمــات عقالنی بگیرنــد. وقتی 
اصــالً مــن نمی دانــم چــه کســی آمــده تصویــب 
کــرده و چــه چیــزی را تصویــب کــرده اســت، چه 

ــم داشــته باشــم؟ برخــوردی می توان
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ســران قــوا مصوبه ای 
ــه ای کــه  ــرای عمــوم تصویــب می کننــد؛ مصوب ب
بــرای عمــوم حــق و تکلیــف مشــخص می کنــد. 
ــت  ــاری اس ــات هنج ــن مصوب ــت ای ــس ماهی پ
ــن اعضــای  ــرای عمــوم جامعــه. کدام یــک از ای ب
محتــرم حق دارنــد کــه مصوبــه ای تصویــب 
کننــد کــه ماهیــت عــام داشــته باشــد؟ اصــل ۷1 
قانــون اساســی بیــان می کنــد کــه: مجلس شــورای 
ــرر در  ــدود مق ــائل در ح ــوم مس ــالمی در عم اس
ــد؛ و  ــع کن ــون وض ــد قان ــی می توان ــون اساس قان
ــون اساســی،  ــا اصــل ۷2 قان ــق ب حــدود آن مطاب
عــدم مغایــرت بــا شــرع و قانــون اساســی اســت 
ــدم  ــن ع ــی ای ــل ۹۶ بررس ــا اص ــق ب ــه مطاب ک
مغایــرت بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت. پــس 
ــف  ــاده حــق و تکلی اگــر هنجــاری قراراســت اف
ــس  ــه رئی ــس اســت ن ــه مجل ــد وظیف ــوم کن عم
ــی  ــه وظایف ــس چ ــس مجل ــالً رئی ــس. اص مجل
دارد؟ یکــی اداره مجلــس اســت. وظیفــه دوم اینکه 
ــون اساســی موظــف اســت  طبــق اصــل 1۳8 قان
ــالف  ــت برخ ــات دول ــد مصوب ــی کن ــه بررس ک
قانــون هســت یــا نیســت. لــذا مطابــق بــا اصــول 
مذکــور نــه رئیــس مجلــس و نــه نماینــدگان حــق 
وضــع قانــون را ندارنــد؛ خــود شــخصیت حقوقی 
یــا همــان نهــاد مجلــس موظــف بــه وضــع قانون 
اســت. بــا تمــام ایــن اوصــاف مجلــس بــا توجــه 
بــه نیــاز اجرایــی جامعــه حــق دارد مطابق بــا اصل 
85 قانــون اساســی: »...  مجلــس شــورای اســالمی 
می توانــد تصویــب دائمــی اساســنامه ســازمان ها، 
ــه  ــته ب ــا وابس ــی ی ــات دولت ــرکت ها، مؤسس ش
دولــت را بــا رعایــت اصــل ۷2ام بــه کمیســیونهای 
ذی ربــط واگــذار کنــد و یــا اجــازه تصویــب آن هــا 
را بــه دولــت بدهــد. در ایــن صــورت مصوبــات 
دولــت نبایــد بــا اصــول و احــکام مذهــب رســمی 
کشــور و یــا قانــون اساســی مغایرت داشــته باشــد. 

تشــخیص ایــن امــر بــه ترتیــب مذکــور در اصــل 
ــالوه  ــان اســت. ع ــده شــورای نگهب ــه عه ۹۶ام ب
بــر ایــن، مصوبــات دولــت نبایــد مخالــف قوانیــن 
ــور  ــد و به منظ ــور باش ــی کش ــررات عموم و مق
بررســی و اعــالم عــدم مغایــرت آن هــا بــا قوانیــن 
مزبــور بایــد ضمــن ابــالغ بــرای اجــرا بــه اطــالع 

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی برســد.«
حــاال آیــا دولــت حــق دارد کــه مقــررات 
عمومــی تصویــب کنــد؟ بــه نظــر می رســد 
ــا  ــق دارد ی ــت ح ــم دول ــاال ببینی ــق دارد. ح ح
هیئت وزیــران.  یعنــی  دولــت  رئیس جمهــور. 
اصــل 1۳8 عــالوه بــر مــواردی کــه هیئت وزیــران 
مأمــور تدویــن آیین نامــه ی اجرایــی قوانیــن )کــه 
مجلــس تصویــب کــرده( می شــود، هیئت وزیــران 
ــن  ــف اداری و تأمی ــام وظای ــرای انج ــق دارد ب ح
اجــرای قوانیــن و تنظیــم ســازمان اداری بــه وضــع 
ــر از  ــس غی ــردازد. پ ــه بپ ــب آیین نام ــا تصوی ی
مجلــس، هیئت وزیــران هــم حــق دارد افــاده 
قانــون کنــد بــرای عمــوم ولــی نبایــد بــا قوانیــن 
مجلــس مغایرت داشــته باشــد ولــی اگــر مغایرت 
داشــته باشــد طبــق همیــن اصــل رئیــس مجلــس 
بایــد اطــالع بدهــد و دولــت بایــد آن را اصــالح 
ــت اداری  ــوان عدال ــق اصــل 1۷۳، دی ــا طب ــد ی کن
آن را ابطــال کنــد. همچنیــن اضافــه می کنــد هــر 
ــران نیــز در مــورد وظایــف خویــش  یــک از وزی
-مربــوط بــه مصوبــه هیئت وزیــران- حــق وضــع 
آیین نامــه و صــدور بخشــنامه را دارنــد ولــی ایــن 
مقــررات نبایــد بــا متــن قوانیــن مغایــرت داشــته 
باشــد. اینجــا اســاتید دودســته می شــوند؛ برخــی 
طبــق  نمی توانــد  رئیس جمهــور  می گوینــد 
اصــل 1۳8 مقــررات وضــع کنــد ولــی بعضــی از 
اســاتید می گوینــد کــه رئیس جمهــور طبــق اصــل 
12۶ کــه مســئولیت امــور برنامــه بودجــه و امــور 
اســتخدامی و اداری کشــور را مســتقیماً بــر عهــده 
ــد.  ــته باش ــررات داش ــع مق ــد وض دارد، می توان
قانــون اساســی بیشــتر بــا نظــر اول موافــق اســت 
ولــی رویــه حقوقی کشــور با نظــر دوم ســازگارتر 

اســت.
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــراغ رئی ــم س ــال می روی ح
ــه  ــد ک ــب کن ــه ای تصوی ــد مصوب ــه می توان ک
ــه؟ اصــل 15۷ و 158 در  ــا ن ــد ی ــام کن ــاده ی ع اف
مــورد ویژگی هــای شــخص رئیــس قــوه قضاییــه 
ــه  ــد ک ــل 15۷ام می گوی ــت. اص ــف اوس و وظای
ــه در  ــوه قضائی به منظــور انجــام مســئولیت های ق
کلیـّـه امــور قضایــی، اداری و اجرایــی مقــام رهبری 
یــک نفــر مجتهــد عــادل و آگاه بــه امــور قضایی و 
مدیــر و مدبــر را بــرای مــدت پنــج ســال به عنــوان 
رئیــس قــوه قضائیــه تعییــن می نمایــد کــه 
عالی تریــن مقــام قــوه قضائیــه اســت و وظایــف 
او بــه ایــن شــرح اســت: یــک؛ ایجــاد تشــکیالت 
الزم در دادگســتری به تناســب مســئولیت های 
ــی متناســب  ــح قضای ــه لوای اصــل  15۶ام. دو؛ تهی
بــا جمهــوری اســالمی و ســه؛ اســتخدام قضــات 
عــادل و شایســته و عــزل و نصــب آن هــا و تغییــر 

اصــول  بــا  مطابــق  لــذا 
ــس  ــس مجل ــه رئی ــور ن مذک
حــق  نماینــدگان  نــه  و 
ندارنــد؛  را  قانــون  وضــع 
ــا  ــی ی ــخصیت حقوق ــود ش خ
ــف  ــس موظ ــاد مجل ــان نه هم
اســت. قانــون  وضــع  بــه 

بــرای  قانونــی  ســازوکار  چــه 
اعتراضــات سیاســی یــا صنفــی وجــود 

دارد؟
 مهم تریــن اصلــی کــه در قانــون اساســی داریم، 
ــی  ــه برپای ــت ک ــی اس ــون اساس ــل 2۷ ام قان اص
اجتماعــات و راهپیمایی هــا را بــا دو شــرط عــدم 
ــی اســالم،  حمــل ســالح و عــدم اخــالل در مبان
آزاد اعــالم کــرده اســت. در ایــن اصــل بــه مــردم 
اجــازه ی برگــزاری تجمعــات و راهپیمایی هــا 
داده می شــود. قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب 
ــا  ــه ب ــوب 1۳۹5 – ک ــی، مص ــای سیاس و گروه ه
ــون نحــوه فعالیــت  ــون مذکــور، قان تصویــب قان
احــزاب و گروه هــای سیاســی )که اختصــاراً قانون 
احــزاب بیــان می کننــد( نســخ صریــح گردیــد - 
ــرده  ــخص ک ــل 2۷ را مش ــی اص ــازوکار اجرای س
اســت. در بنــد ۶ مــاده 11 قانــون نحــوه فعالیــت 
احــزاب، از وظایف کمیســیون مــاده ده، بررســی و 
اتخــاذ تصمیمــی در خصوص برگــزاری تجمعات 
ــای  ــت. اعض ــوده اس ــان نم ــا را بی و راهپیمایی ه
کمیســیون مــاده ده قانــون احــزاب کــه به منظــور 
صــدور پروانــه جهــت تشــکیل حــزب و نظــارت 
ــای  ــای اقلیت ه ــزاب و انجمن ه ــت اح ــر فعالی ب
دینــی و انجــام وظایــف تصریــح شــده ی در ایــن 
قانــون، عبارت انــد از: »نماینــده دادســتان کل 
کشــور، نماینــده رئیــس قــوه قضائیه، یــک نماینده 
از میــان دبیــران کل احــزاب ملــی و یــک نماینــده 
از میــان دبیــران کل احــزاب اســتانی دارای پروانــه 
فعالیــت بــدون حــق رأی، معــاون سیاســی وزارت 
کشــور، دو نماینــده بــه انتخــاب مجلــس شــورای 

اســالمی از بیــن نماینــدگان داوطلــب«
انتقــادی کــه اســاتید حقــوق بــه ایــن مــاده وارد 
می داننــد ایــن اســت کــه اصــل 2۷ قانــون اساســی 
ــا بیــان دو شــرط عــدم حمــل ســالح و  ــاً ب صرف
عــدم اخــالل در مبانــی اســالم برگــزاری تجمعات 
ــاده 10  را آزاد اعــالم کــرده اســت و کمیســیون م
قانــون احــزاب برگــزاری راهپیمایــی را منــوط بــه 
مجــوز از کمیســیون مذکــور بیــان کــرده اســت و 
ــاً به صــورت نظــارت اســتصوابی  کمیســیون غالب
ــد  ــی می کن ــه بررس ــی این ک ــد؛ یعن ــل می کن عم
ــزار  ــا برگ ــع کج ــت؟ تجم ــوع چیس ــه موض ک
می شــود؟ و غیــره. درصورتی کــه بهتــر بــود 
ــی  ــرد یعن ــارت می ک ــتطالعی نظ ــورت اس به ص
ــه  ــد ک ــن کمیســیون اطــالع می دادن ــه ای اینکــه ب
مــا قصــد تجمــع داریــم و ایــن موضــوع ماســت. 
کمیســیون وارد ماهیــت موضوع نمی شــد کــه این 
موضــوع درســت هســت یــا درســت نیســت؟ بــه 
ــه  ــه صــالح جامع ــا ب ــه هســت ی صــالح جامع
ــه آن هــا مــی داد. نیســت؟ و اجــازه ی تجمــع را ب

ایــن ســازوکارها تــا چــه حــد مطابــق 
ــه  ــه چ ــت؟ ب ــد اس ــع و کارآم ــا واق ب

ــاز دارد؟ ــی نی اصاحات
- مهم تریــن اصــالح پیشــنهادی ایــن اســت که 
اعضایــش از احــزاب و انجمن هــا بــا حــق رأی در 
آن عضــو باشــند. به عبارت دیگــر تعــداد اعضــای 
مردمــی و غیردولتــی کمیســیون بیشــتر از اعضــاء 
حاکمیتــی باشــد و اگــر قــرار اســت هماننــد امروز 
ترکیــب آن، حاکمیتــی هــم باشــد بــه قول یکــی از 
اســاتید حقــوق اساســی بهتــر اســت کــه نظارتش، 

نظــارت اســتطالعی باشــد تا اســتصوابی.
بحــث دیگــری کــه خیلــی مهــم اســت بحــث 
مــکان تجمــع اســت. مــا در ایــن مــورد همیشــه 
از اول انقــالب تاکنــون بحــث داشــتیم کــه کجــا 
ــم؟ در  ــاب کنی ــع انتخ ــکان تجم ــوان م را به عن
ــتان،  ــکا، انگلس ــل آمری ــرفته مث ــورهای پیش کش
ــهر  ــورای ش ــی را ش ــک مکان ــره ی ــه و غی فرانس
بــرای  ترجیحــی  به صــورت  شــهرداری  یــا 
تجمعــات مشــخص می کنــد کــه در ایــن مــکان 
ــد و  ــراض کنن ــد، اعت ــع کنن ــد تجم ــردم بتوانن م
صحبت هــای خــود را مطــرح کننــد. وقتــی 
تجمــع می شــود، جلــوی خدمــات عمومــی مثــل 
رفت وآمــد، نظافــت شــهری و ... گرفتــه می شــود 
لــذا داشــتِن یــک مــکان بــرای تجمــع خیلــی الزم 
ــان  ــوق خودم ــخ حق ــت. در تاری ــب اس و واج
چندیــن بــار بــوده کــه می خواســتند مــکان تجمع 
مشــخص کننــد ولــی بــه نتیجــه نمی رســیدند تــا 
این کــه ایــن اواخــر شــورای شــهر تهــران مصوبــه 
ــکان  ــرای م می گــذارد و تعــدادی از پارک هــا را ب
ــت  ــوان عدال ــه دی ــد ک ــخص می کن ــع مش تجم
اداری بعــد از دو مــاه ایــن مصوبــه را نقــض 
می کنــد. اســتدالل دیــوان عدالــت اداری ایــن 
بــوده کــه اصــل 2۷ قانــون اساســی مکانــی را برای 
ــه  ــن مصوب تجمــع مشــخص نکــرده اســت و ای
دارد محدودیتــی بــرای آزادی تجمعــات مشــخص 
می کنــد و ایــن برخــالف اصــل 2۷ قانــون اساســی 

ــت اداری  ــوان عدال ــه دی ــه ب ــادی ک ــت. انتق اس
هســت ایــن اســت کــه ایــن مصوبــه نیامده اســت 
موضــوع را محــدود کنــد و فقــط بــه خاطــر این که 
از منــع خدمــات عمومــی جلوگیــری کنــد می آید 
جاهایــی را مشــخص می کنــد و ایــن خیلــی الزم 
اســت. مــا در همیــن اعتراضــات بنزینــی، همــان 
ابتــدای آن- فعــالً کاری بــه اغتشاشــات نــدارم - 
مــردم خواســتد کــه یــک نافرمانــی مدنــی داشــته 
باشــند. در ایــن نافرمانــی گفتنــد کــه مــا دســت 
بــه اغتشــاش نمی زنیــم و می آییــم ماشــین خــود 
را وســط خیابــان پــارک می کنیــم. خــب ایــن کار 
خــالف اصــل خدمــات عمومــی اســت. شــما بــا 
ایــن کار خود جلــوی آمدوشــد مــردم را می گیرید 
و حتــی بــر فــرض این کــه شــما طبــق اصــل 2۷ 
قانــون اساســی حــق اعتــراض داریــد ولــی طبــق 
اصــل ال ضــرر کــه در اصــل ۴0ام قانــون اساســی 
تصریــح شــده- کــه هیچ کســی نمی توانــد اِعمــال 
حــق خویــش را وســیله ی اضــرار بــه غیــر و یــا 
تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد- معترضین 
نمی توانســتند حــق اعتراضشــان را کــه در اصــل 
2۷ قانون اساســی مشــخص شــده اســت، بیایند با 
پــارک کــردن ماشــین در خیابــان کــه باعــث اضرار 
بــه غیــر می شــود اجــرا نماینــد. بنابراین هــم برای 
بــرآورده کــردن نظــر دیــوان عدالــت اداری و هــم 
ــر اســت یکســری از مکان هــا  شــورای شــهر بهت
را به صــورت ترجیحــی بــرای برگــزاری تجمعات 

در نظــر بگیرنــد.
آیــا نشــان دادن تصاویــر افــرادی کــه 
ــد،  ــرده بودن ــرکت ک ــرات ش در تظاه

توســط صداوســیما صحیــح اســت؟
ایــن برخــالف قانــون اساســی اســت. به عنــوان 
مثــال عابــری را کــه مشــغول رد شــدن از مــکان 
اعتراضــی اســت در نظــر بگیرید. صداوســیما قبل 
ــخص  ــان در دادگاه مش ــا حکمش ــه این ه از اینک
ــن  ــد و ای ــا را منتشــر می کن ــر آن ه ــود، تصاوی ش

برخــالف قانــون اساســی اســت.
اصــل ۳2ام قانــون اساســی بیــان می کنــد: 
ــه  ــرد مگــر ب ــوان دســتگیر ک »هیچ کــس را نمی ت
ــد. در  ــن می کن ــون معی ــه قان ــی ک ــم و ترتیب حک
صــورت بازداشــت، موضــوع اتهــام بایــد بــا ذکــر 
دالیــل، بالفاصلــه کتبــاً بــه متهــم ابــالغ و تفهیــم 
شــود و حداکثــر ظــرف مــدت 2۴ ســاعت پرونده 
ــال و  ــی ارس ــح قضای ــع صال ــه مراج ــی ب مقدمات
مقدمــات محاکمــه در اســرع وقــت فراهــم گــردد. 
ــازات  ــون مج ــق قان ــل طب ــن اص ــف از ای متخل
می شــود.« و مطابــق اصــل ۳۶ قانــون حکــم 
مجــازات و اجــرای آن  بایــد تنهــا از طریــق دادگاه 
صالــح و به موجــب قانــون باشــد و مطابــق اصــل 
ــت و  ــت اس ــر برائ ــل ب ــی، اص ــون اساس ۳۷ قان
کســی کــه هنــوز جرمــش در دادگاه اثبــات نشــده 
اســت یــا هنــوز در دادگاهــی نرفتــه اســت، مجــرم 
محســوب نمی شــود. اینکــه تصاویــر افــراد و بیــان 
یکســری اتهامــات بــه افــرادی کــه هنوز جرمشــان 
در دادگاه بررســی نشــده اســت، مخالــف اصــول 

مصاحبه با دکتر محمدعلی کرباسیون
 حقوق دان و استاد دانشگاه در رشته حقوق عمومی

مــردم  ابتــدای آن   همــان 
خواســتد کــه یــک نافرمانــی 
مدنــی داشــته باشــند. در 
ایــن نافرمانــی گفتنــد کــه 
اغتشــاش  بــه  دســت  مــا 
می آییــم  و  نمی زنیــم 
وســط  را  خــود  ماشــین 
می کنیــم.  پــارک  خیابــان 
خــب ایــن کار خــاف اصــل 
اســت.  عمومــی  خدمــات 
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محــل مأموریــت و تعیین مشــاغل و ترفیــع آنان و 
ــون. ــق قان ــور اداری، طب ــا از ام ــد این ه مانن

ــد  ــم نمی توان ــه ه ــوه قضائی ــس ق ــس رئی پ
قانونــی تصویــب کنــد کــه افــاده ی قانــون کنــد. 
پــس بــدون در نظــر گرفتن حکــم حکومتــی، این 

ــد. ــذاری کن ــت قانون گ ــورا نمی توانس ش
حال حکم حکومتی را در نظر می گیریم.

ــک  ــدا ی ــت در ابت ــش هس ــر امکان اگ
تعریفــی از حکــم حکومتــی بفرماییــد.

ــا  ــگاه م ــوع ن ــه ن ــا برمی گــردد ب همــه ی این ه
ــورد دو  ــن م ــون اساســی. در ای ــری و قان ــه رهب ب
دیــدگاه مطــرح اســت. یــک عــده اعتقــاد دارند که 
رهبــری مــادون قانــون اساســی اســت و وظایــف 
ــون  ــول قان ــایر اص ــل 110ام و س ــان در اص ایش
اساســی محصــوراً مشخص شــده اســت کــه طبــق 
ــدگاه  ــم. دی ــی نداری ــدگاه حکــم حکومت ــن دی ای
دیگــر می گویــد کــه مــا در قانــون اساســی لفــظ 
ــم کــه در اصــل 5  ــه« را داری »والیــت مطلقــه فقی
بــه آن اشاره شــده اســت. اصــل 5ام می گویــد 
کــه در زمــان غیبــت حضــرت ولی عصــر در 
جمهــوری اســالمی ایــران والیــت امــر و امامــت 
ــه  ــوا، آگاه ب ــادل و باتق ــه ع ــده فقی ــر عه ــت ب ام
ــق  ــه طب ــر اســت ک ــر و مدب ــان، شــجاع، مدی زم
ــل  ــک اص ــود. ی ــده دار آن می ش ــل 10۷ام عه اص
دیگــر هــم کــه اصــل 5۷ام اســت می گویــد قــوای 
ــد  ــران عبارت ان ــوری اســالمی ای ــم در جمه حاک
ــه کــه  ــه و قــوه قضائی ــه، قــوه مجری از: قــوه مقنن
زیــر نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت بــر 
طبــق اصــول آینــده ایــن قانــون اعمــال می گردنــد. 
پــس در قانــون لفــظ والیــت مطلقــه آمــده اســت. 
آن هــا کــه ادعــا می کننــد ایــن وظایــف حصــری 
اســت می گوینــد والیــت مطلقــه در حــدود قانون 
اساســی اســت و مقیـّـده ی فقهــی نیســت که شــیخ 
انصــاری در کتــاب مکاســب خــود می گویــد. حال 
منتســبان بــه دیــدگاه دوم )مافــوق قانــون اساســی( 
نیــز دودســته می شــوند. عــده ای مثــل دکتــر 
ــد  ــی می گوین ــد زنجان ــت ا... عمی اســماعیلی و آی
والیــت مطلقــه هنگامــی اســت کــه اضطــرار در 
ــای  ــام نهاده ــی تم ــد؛ یعن ــه وجــود آی ــه ب جامع
ــل شــود و نشــود کاری انجــام داد.  ــی تعطی قانون
ــت و  ــد وارد اس ــا نق ــن صحبت ه ــه ای ــه ب البت
مفهــوم ایــن نظــر ایــن اســت کــه اگــر اضطــرار 
رفــع شــد، آن سیســتم دیگــر بــه کار نمی آیــد ولی 
ــام  ــداد ام ــه ام ــل کمیت ــی مث ــم حکومتی های حک
خمینــی )ره( و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
هنــوز پابرجــا هســتند و ایــن نظریــه اینجــا جواب 
نمی دهــد؛ امــا کســی ماننــد آیــت ا... مؤمــن خیلــی 
صریــح در مصاحبــه ای بــا روزنامــه ی شــرق گفتند 
ــد  ــاز اســت و می توان ــری کالً دســتش ب کــه رهب
نهــاد تصویــب کنــد، انحــالل کنــد و غیــره. طبــق 
ــد  ــری اصــالً مقی ــی رهب ــه یعن ــر، مطلق ــن نظ ای
ــه نظــر  ــون اساســی و اضطــرار نیســت. ب ــه قان ب
می رســد رویــه ی حقوقــی مــا ایــن نظــر را قبــول 

کــرده اســت.

ــظ  ــع از لف ــاب البی ــان کت ــی در هم ــام خمین ام
والیــت مطلقــه اســتفاده می کننــد و در آنجــا 
ذیــل بحــث احــکام متعاملیــن -کــه یــک بحثــی 
آنجــا بیــن فقهــا وجــود دارد کــه شــرایط خریــدار 
ــد اگــر  ــد و می گوین و فروشــنده را بحــث می کنن
خریــدار یــا فروشــنده عاقــل نباشــد بایــد چــه کار 
ــی اش  ــراغ ول ــم س ــد بروی ــد بای ــم- می گوین کنی
ــراغ  ــم س ــد بروی ــد بای ــته باش ــی نداش ــر ول و اگ
حاکــم کــه یــک قاعــده ی فقهــی وجــود دارد کــه 
می گویــد »الحاکــم ولــی لمــن ال ولــی لــه« حاکــم 
ــی و سرپرســت کســی اســت کــه سرپرســت  ول
ــه  ــی راجــع ب ــک بحث ــا در اینجــا ی ــدارد و فقه ن
ــا  ــی )ره( در آنج ــام خمین ــد. ام ــه دارن والیت فقی
بحثــی را مطــرح می کننــد و بــا توجــه بــه روایات، 
ــه می شــود  ــه ی فقی ــت مطلق ــه والی اعتقادشــان ب
یعنــی کــه والیت فقیــه بــاز اســت و هــر حکمــی 
ــت. ــب اس ــاز و روزه واج ــل نم ــد مث ــه می ده ک
بــا توجه بــه نــگاه از نــوع حکم حکومتــی، تنها 
توجیــه مصوبــه ســران ســه قــوا، تنفیــذ رهبــری از 

طریــق حکــم حکومتی اســت.
قیمــت  یکسان ســازی  ســازوکار 
ــای  ــا قیمت ه ــرژی ب ــای ان حامل ه

ــت؟ ــکل اس ــه ش ــه چ ــی ب جهان
از زمــان پهلــوی دوم بــه خاطر وفــور درآمدهای 
نفتــی، پول هــای زیــادی وارد کشــور شــد. دولــت 
وقــت بخشــی از آن را بــه مباحــث عمرانــی 
اختصــاص می دهــد و بخشــی نیــز به عنــوان 
ــی  ــود؛ یعن ــادی می ش ــتم اقتص ــه وارد سیس یاران
دولــت آمــد بــه مــواردی مثــل نــان مثــل بنزیــن 
و خیلــی از خدمــات دیگــر یارانــه داد. حــاال ایــن 
خــوب اســت یــا بد؟ یــک نکتــه هســت. آن موقع 
کــه دولت ایــن کار را کرد بســیاری از تفکــرات آن 
موقــع تفکــرات چپ بــود، تفکرات سوسیالیســتی 
بــود یــا حتــی تفکــرات لیبرالــی معتقد بــه دخالت 
دولــت بــود. یعنــی آن موقــع همــه بــه یــک نوعی 
ــرا  ــع فق ــه نف ــت ب ــت دول ــداری از دخال ــه طرف ب

ــد. ــت می کردن حمای
کــه  بــود  هــم  تفکــری  یــک 
ــردم و  ــدن م ــر ش ــیدند از فقی می ترس
ــا. ــن آن ه ــت ها در بی ــوذ مارکسیس نف
ــا  ــد یارانه ه ــه آمدن ــت. خالص ــم هس ــن ه ــه ای بل
را توزیــع کردنــد. یارانه هــا چــه نتایجــی بــرای مــردم 
ــه یــک  ــل ب ــا را تبدی ــا داشــت؟ اوالً کــه اقتصــاد م م
ــی کــرد. دوم این کــه وجــود درآمدهــای  اقتصــاد دولت

نفتــی باعــث شــد کشــور مــا از خیلــی از مســائلی کــه 
باعــث می شــود کشــور بــه کار و تولیــد بپــردازد، دور 
شــود چــون ایــن درآمدهــای زیــاد نفــت بعــد از ملــی 
شــدن صنعــت نفــت می آمــد در بودجــه. ایــن چنــد 
تــا نتیجــه داشــته اســت؛ یکــی اینکــه دولــت بــه برنامه 
عمرانــی اش می رســید دوم اینکــه دولــت می توانســت 
دســت به نوعــی ســوداگری در جهــان بزند. مثــالً رژیم 
ــرد.  ــت می ک ــکا دخال ــات آمری ــالً در انتخاب ــاه عم ش
ســوم هــم این کــه مــردم مــا دیگــر بــه یــک ســری از 
درآمدهــا وابســته می شــدند. فرهنــگ کار در جامعــه ما 
ــر شــد[.  به شــدت پاییــن آمــد. دولــت هــم کــه ]متأث
ــرکت های  ــه ش ــد ب ــری بزنی ــک س ــت ی ــی اس کاف
ــول  ــی! چــون پ ــازده و رقابت ــی؛ شــرکت های پرب دولت
ــتگی  ــر ورشکس ــالً دیگ ــت اص ــت اس ــت دول دس
بــرای ایــن شــرکت ها معنــی نــدارد. نشــد از بودجــه 
تزریــق می کنیــم طــوری نیســت. خــب این هــا همــه، 
نتیجهــی همــان درآمدهــای نفتی اســت. یکــی از نتایج 
دیگــرش آلودگــی هواســت از همیــن بنزین هایــی کــه 
مــن و شــما داریــم رایــگان اســتفاده می کنیــم. قبــول 
دارم کــه یک کمــی درآمدهــای مــردم هــم بایــد بیایــد 
ــه  ــی ک ــت پایین ــن قیم ــارف همی ــی بدون تع ــاال ول ب
دارد باعــث شــده کــه هرکــدام از مــا ســعی کنیــم یــک 
ــه  ــه بودج ــای این ک ــم و به ج ــهر کنی ــین وارد ش ماش
ــی کشــور، خــرج  ــی و اصل ــای عمران خــرج هزینه ه
ــوده  ــرج بیه ــود، خ ــور بش ــی کش ــای فرهنگ هزینه ه

می شــود.
ــرد  ــم می گی ــت تصمی ــش دول ــان پی ــی زم از خیل
ــه  ــاند ب ــرژی را برس ــای ان ــای حامل ه ــد قیمت ه بیای
ســطح جهانــی تــا دولــت دیگــر بیهــوده یارانــه ندهــد. 
دولــت تصمیــم می گیــرد کــه قیمت هــای حامل هــای 
انــرژی را برســاند بــه قیمــت به اصطــالح روی 
عرشــه ی کشــتی. تقریبــاً از زمــان دولــت آقــای خاتمی 
آمدنــد ســالیانه بیــن 11 تــا 1۳ درصــد گذاشــتند روی 
قیمــت بنزیــن. مجلــس هفتــم کــه تــازه آمــده بود ســر 
ــه  ــد، ب ــد این قــدر گــران می کنی کار، گفــت چــرا داری
مــردم فشــار می آیــد. هرســال بیــن 11 تــا 1۳ درصــد 
ــک  ــد از ی ــد و بع ــه می ش ــت اضاف ــه قیم ــت ب داش
دوره هفــت، هشت ســاله، قیمت هــا یکسان ســازی 
ــود و  ــم ب ــت ک ــش قیم ــرخ افزای ــون ن ــد و چ می ش

ــه مــردم فشــار نمی آمــد. پلکانــی هــم بــود ب
مجلــس وقــت زیــر بــار نرفــت. آمــد یــک قانونــی 
را تنظیــم کــرد بــه نــام قانــون تثبیــت قیمت هــا. حــاال 
تثبیــت قیمت هــا یعنی چــه؟ یعنــی دوبــاره بایــد یارانه 
بدهــی. ایــن قانــون از چنــد جهــت ازلحــاظ اقتصــادی 
دچــار اشــکال بــود؛ یکــی این کــه اینجــا شــما دوبــاره 
یارانــه می دهــی و پول هایــی کــه بایــد صــرف 
هزینه هــای اصلــی کشــور بشــود، صــرف هزینه هــای 
ــدت  ــرمایه گذاری بلندم ــالً س ــود و اص ــاری می ش ج
ــل  ــا اص ــف ب ــه مخال ــی. دوم این ک ــی بکن نمی توان
عرضــه و تقاضــا بــود. قیمــت تا قبــل از ایــن مصنوعی 
بــود و دولــت خــودش قیمت را مشــخص می کــرد در 
صورتــی کــه شــما باید قیمــت خودتــان را طبــق اصل 
عرضــه و تقاضــا مشــخص کنیــد تــا بــه یــک حالــت 
تعادلــی برســید. مجلــس آمــد ایــن قیمــت مصنوعــی 

طبــق ایــن نظــر، مطلقــه یعنی 
بــه  مقیــد  اصــًا  رهبــری 
قانــون اساســی و اضطــرار 
نیســت. بــه نظــر می رســد 
ایــن  مــا  حقوقــی  رویــه ی 
ــت. ــرده اس ــول ک ــر را قب نظ

دولــت را تثبیــت کــرد. نتیجــه می شــود این کــه تاریــخ 
اقتصــادی نشــان داده بعــد از یــک مدتــی کــه دولت هــا 
بــه زور یــک قیمتــی را نگــه می دارنــد مــا یــک جهــش 
را در قیمــت خواهیــم داشــت. برنامــه پنجــم توســعه 
ــن  ــام ای ــد از اتم ــه بع ــت ک ــف دانس ــت را مکل دول
قانــون، ســالیانه مقــداری روی قیمت هــای حامل هــای 
ــیم.  ــی برس ــای جهان ــه قیمت ه ــا ب ــرژی بگــذارد ت ان
مــاده ۳۹ برنامــه ششــم توســعه هــم دقیقــاً همیــن را 
ــه  ــت در برنام ــی مشــخص اســت دول ــد. یعن می گوی
ــون  ــاده ۳۹ قان ــد. م ــن کار را بکن پنجــم نتوانســته ای
برنامــه ششــم توســعه هــم همیــن را گفتــه اســت. 
ایــن را هــم شــما در نظــر بگیریــد کــه در قانــون 
ــه  ــه هم ــود ک ــرار ب ــا ق ــردن یارانه ه ــد ک هدفمن
یارانه هــا آزاد شــود و قیمت هــا، قیمت هــای 
ــده  ــعه آم ــم توس ــه شش ــود. در برنام ــی بش واقع
ــان ســال 1۴00 بایــد قیمت هــا  ــا پای اســت کــه ت
به طــور تدریجــی بــه ســطح قیمت هــای آزاد 
برســد. متأســفانه در قانــون بودجــه ۹8 مــن ندیدم 
کــه دولــت را مکلــف کــرده باشــد قیمت هــا را بــه 

ــاند. ــی برس ــای جهان قیمت ه
یعنــی ایــن ضعــف مجلــس هــم بــوده 
ــت را  ــال دول ــن ۶ س ــه در ای ــت ک اس
مکلــف نکــرده تــا به صــورت تدریجــی 

ــد؟ ــش ده ــا را افزای قیمت ه
ــژاد  ــای احمدی ن ــت آق ــه. خالصــه هــم دول بل
و هــم دولــت آقــای روحانــی موظــف بودنــد کــه 
ــانند  ــی برس ــای جهان ــه قیمت ه ــا را ب قیمت ه
ــگاه  ــد؟ چــون می ترســیدند پای ــی چــرا نکردن ول
ــاش  ــا اغتش ــرود و ی ــت ب ــان از دس اجتماعی ش
شــود. آزاد کــردن قیمــت حامل هــای انــرژی 
مثــاًل  دارد؛  هــم  پیش شــرط هایی  یک ســری 
اینکــه نظــام حاکــم بــر اقتصــاد، بــازار آزاد باشــد. 
یعنــی دولــت- دولــت کــه می گویــم یعنــی 
ــه و  ــف تصدی گرایان ــام وظای ــد تم ــتیت- بای اس
اقتصــادی را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد 
ــت  ــا، اقتصــاد آزاد نیســت و دول ــی اقتصــاد م ول
طبــق  می کنــد.  دخالــت  زمینه هــا  همــه  در 
گزارشــی کــه خــود مجلــس داده اســت در فرآینــد 
خصوصی ســازی شــاید حــدود ۳0 تــا ۴0 درصــد 
ــه اســت  ــه بخــش خصوصــی اختصــاص یافت ب
ــا  ــی ب ــه شــرکت های دولت ــده اش ب و بخــش عم
عنوان هــای مختلــف می رســد. ۴0 درصــد آن 
نیــز مطابــق قانــون اجرایــی کــردن سیاســت های 
ــا  ــی ی ــای خصولت ــه بخش ه ــل ۴۴، ب ــی اص کل
ــی واگــذار  عمومــی غیردولتــی و نهادهــای انقالب
می شــود کــه ایــن نهادهــا طبــق مــاده ســوم قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری، اســتقالل حقوقــی 
دارنــد؛ یعنــی شــمول قوانیــن و مقــررات بــر آن ها 
حاکــم نیســت مگــر اینکــه قانون گــذار بگویــد. در 
ــرای بخــش  ــد ب آخــر حــدود ۳0 درصــد می مان
ــازی  ــتوانه آزادس ــن پش ــذا مهم تری ــی. ل خصوص
قیمت هــا مخصوصــاً قیمت هــای حامــل انــرژی، 

ــی اســت. همــان اقتصــاد آزاد و رقابت
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1. موافقیــن گــران شــدن بنزیــن چــه 
اســتداللی را بــرای ایــن تصمیــم 
ــه  ــن چ ــد؟ مخالفی ــرح می کردن مط
ــن  ــر ای ــی اگ ــاد برخ ــه اعتق ــور؟ ب ط
افزایــش قیمــت به صــورت تدریجــی و 
از زمــان شــروع بــه کار دولــت شــروع 
در  کمتــری  واکنش هــای  می شــد 

ــت؟  ــما چیس ــر ش ــت. نظ ــی داش پ
اســتدالل های موافقیــن یکــی مربــوط بــه 
ــرژی  ــان و آشــکار ان ــای پنه ــردن یارانه ه ــم ک ک
هســت کــه خــب اآلن ده هــا هــزار میلیــارد تومان 
دارد مرتبــاً به صــورت نقــدی ، یعنــی به صــورت 
آشــکار و صدهــا هــزار میلیــارد هــم به صــورت 
پنهــان در زمینــه ی انــرژی یارانــه داده مــی شــود. 
ــوم  ــری از[ قاچــاق هســت. س دیگــری ]جلوگی
بــاال بــودن مصــرف ]ســوخت[ و مــواردی از ایــن 
ــن  ــن یارانه هــای بنزی ــل و اینکــه از محــل ای قبی

مثــالً یــک کمــک معیشــتی بــه مــردم بشــود.
مخالفیــن هــم کــه دلیــل مخالفتشــان وضعیت 
اقتصــادی مــردم و مشــکالت معیشتی شــان 
بــود؛ خصوصــاً فشــارهای اقتصــادی ایــن یــک 
ســال اخیــر و به ویــژه نوســانات ارزی کــه فشــار 
اقتصــادی مضاعفــی را بــه مــردم وارد کــرد. حــاال 
اگــر خــود پــول ناشــی از افزایــش قیمــت بنزیــن 
ــردم  ــه م ــتی ب ــک معیش ــورت کم ــم به ص را ه
ــه آن  ــی در اقتصــاد دارد ک ــار تورم ــم آث برگردانی
آثــار تورمــی درنهایــت ، قــدرت خریــد مــردم را 

ــد. ــش می ده کاه
ــس  ــه در مجل ــم چ ــن ه ــون مخالفی ــه چ البت
گزینه هــای  دیگــر،  بخش هــای  در  چــه  و 
پیشــنهادی جایگزینــی ارائــه نکردنــد عمــالً ایــن 
تصمیــم در جلســه ســران قــوا گرفتــه شــد تــا به 
ایــن شــکل و بــا ایــن بســته فعلــی عمــل بشــود. 
ــورت  ــی به ص ــی اش یک ــار جبران ــن آث همچنی
ــه  ــردم هســت کــه البت ــه م ــش ب ــدن پول برگردان
دیگــر بــه همــه ی آن هایــی کــه یارانــه می گیرنــد 

تعلــق نمــی گیــرد و تقریبــاً فقــط بــه ۷5 تــا 80 
درصــد آن هــا پرداخــت می شــود. مــورد بعــدی 
هــم ایــن اســت کــه روی قیمت هــا یــک کنترلــی 
بشــود کــه آنچــه بی قاعــده اســت انجــام نشــود. 
خدمــات و کاالهــای دولتــی بــا مصوبــه دولــت 
ــد و  ــدا نکن ــت پی ــه قیم ــال اضاف ــر س ــا آخ ت
کاالهــای غیردولتــی هــم بــه خصــوص آن هایــی 
کــه تحــت تأثیــر قیمــت بنزیــن، افزایــش قیمــت 
پیــدا می کنــد مثــل کرایــه و برخــی از این هــا، بــا 
مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار باشــد. حــاال این کــه 
ــد بحــث دیگــری  ــی می افت در عمــل چــه اتفاق
اســت. مثــالً مــا در ایــن یکــی دو هفتــه، شــاهد 
یــک ســری افزایــش قیمت هــا بوده ایــم و ]گــران 
ــته  ــا حــدی گذاش ــش را ت شــدن بنزین[تأثیرهای

اســت.
در مــورد افزایــش تدریجــی قیمــت هــم خــب 
ــتیم و آن  ــا را داش ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــا قان م
قانون ســر جایــش بــود و در بودجه های ســنواتی 
در قانــون برنامه هــای پنجــم و ششــم هــم دولــت 
ایــن اختیــار را داشــت کــه بتوانــد بحــث اصــالح 
قیمــت حامل هــای انــرژی و هدفمنــدی یارانه هــا 
ــام  ــدی انج ــون هدفمن ــان قان ــاس هم ــر اس را ب
ــی کــه  ــا یــک ســری رویکردهای ــه ب بدهــد؛ البت
در سیاســت های برنامــه ششــم آمــده بــود ماننــد 
ــازی  ــی، بهینه س ــت، صرفه جوی ــه عدال ــه ب توج
ــتغال و  ــرای اش ــه ب ــاد کمک هزین ــرف، ایج مص
مســکن و ... ولــی خــب دولــت در این چندســاله 
ــاً در  ــی خصوص ــت خاص ــش قیم ــالً افزای عم
ایــن چهــار ســال اخیــر نــداد و ایــن را بــه همــان 
شــیوه ی بســته ای که فعــالً انجام شــد در شــورای 

ســران اقتصــادی ســران قــوا مطــرح کــرد.
ــا ایــن افزایــش قیمــت در آینده  2. آی
ــا  ــرد ی ــد ک ــدا خواه ــه پی ــز ادام نی

خیــر؟ 
نــه فعــالً بســته مشخص شــده در مــورد 

بنزیــن و گاز طبیعــی اســت. گازوئیــل هــم 

گفت و گو با آقای حمیدرضا فوالدگر
نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مخالفیــن  چــون  البتــه 
و  مجلــس  در  چــه  هــم 
دیگــر،  بخش هــای  در  چــه 
پیشــنهادی  گزینه هــای 
نکردنــد  ارائــه  جایگزینــی 
عمــًا ایــن تصمیــم در جلســه 
ــا  ــه شــد ت ــوا گرفت ســران ق
بــه ایــن شــکل و بــا ایــن 
ــود.  ــل بش ــی عم ــته فعل بس

چندســاله  ایــن  در  دولــت 
عمــًا افزایــش قیمــت خاصی 
خصوصــًا در ایــن چهــار ســال 
بــه  را  ایــن  و  نــداد  اخیــر 
بســته ای  شــیوه ی  همــان 
در  شــد  انجــام  فعــًا  کــه 
اقتصــادی  ســران  شــورای 
کــرد. مطــرح  قــوا  ســران 
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ــراد  ــدی اف ــف بن ــما طی ــر ش ــه نظ ب
ــود؟ ــه ب ــات چگون ــر در اعتراض حاض

ــه  ــم جامع ــر بخواهی ــم اگ ــرض می کن ــاه ع کوت
ــی  ــق خیل ــم روش تحقی ــورد کنی ــانه برخ شناس
مهــم اســت؛ بایــد ببینیــم بــا چــه ابــزاری، بــا چه 
داده ای داریــم مســئله را تحلیــل می کنیــم. شــاید 
االن در ایــن مقطــع بــا داده هــای موجــود نتوانیــم 
جــواب قطعــی بدهیــم. ایــن که ایــن افــراد متعلق 
بــه چــه پایــگاه اجتماعــی بودند نیــاز به مشــاهده 
ــک پاســخ  ــم ی ــر بخواهی ــا اگ ــه دارد. ام و مطالع
تحلیلــی بدهیــم بایــد بگوییــم کــه زمــان در ایــن 
پرســش خیلــی مهــم اســت؛ در ایــن تظاهــرات 

بایــد بــه ســرعت بــاالی آن توجــه کنیــم. 
ایــن ســرعت، خصلــت جنبش هــای جدیــد یــا 
شــکلی جدیــد از تحــوالت اجتماعــی اســت کــه 
متأثــر از عوامــل مختفی از جمله رســانه ای شــدن 

پدیده هــای اجتماعــی اســت.
منظورتان از سرعت چیست؟

ســرعت تغییــرات خیلــی باالســت. شــروع 
ــه  ــود ک ــی ب ــنبه حرکت ــح ش ــاق در صب ــن اتف ای
ــه  ــد و چ ــه بودن ــی ک ــه آن های ــوع چ در مجم
آن هایــی کــه نبودنــد از جهــت ذهنــی آن را تأییــد 
می کردنــد و گرایــش مردمــی در آن قابــل توجــه 
بــود. امــا از وقتــی کــه ســیر حرکــت بــه ســمت 
خشــونت رفــت، بــه نظــر می آیــد یــک بخشــی 
از بدنــه مردمــی دیگــر همراهــی نکــرد و همــان 
افــرادی کــه صبــح تأییــد می کردنــد، شــبش تأیید 
نمی کردنــد؛ چــون نتوانســته بودند کارهایشــان را 
انجــام دهنــد. مثــال نتوانســته بودنــد بچه شــان را 
ــه  ــه ممکــن اســت دفع ــد )البت از مدرســه بیاورن
بعــد ایــن طــور نباشــد و مــردم بگوینــد بگــذار 

ببینیــم تــه ماجــرا چــه می شــود( و بعــدش کــه 
حتــی فضــا امنیتی تــر شــد و در مناطقــی تعطیلی 
ــا از  ــد ت ــث ش ــا باع ــب و کار و تخریب ه کس
ــاز هــم کاســته  ــن حرکــت ب ــه اجتماعــی ای بدن
شــود تــا آن جــا کــه افــراد، یــک حــس دو گانــه 
ــت  ــه دول ــتند ک ــم می خواس ــد؛ ه ــدا کردن پی
بفهمــد کــه تصمیماتــش باید یــک تأییــد مردمی 
ــه ایــن کــه چــرا زندگــی  داشــته باشــد و هــم ب
مختــل شــده اســت اعتــراض داشــتند. افــراد بیــن 
دو احســاس و نیــروی مختلــف قــرار داشــتند امــا 
نیــروی دوم قوی تــر بــود؛ احســاس نیازشــان بــه 

ــود. امنیــت به نظــر بیشــتر ب
بــه نظــر شــما در ایــن اغتشاشــات چه 
کســانی بودنــد؟ همــه از مــردم عــادی 
بودنــد یــا اگــر از مــردم نبودنــد چــه 

ــند؟  ــتند باش ــانی می توانس کس
تاکیــد می کنــم ایــن کــه ایــن افــراد چــه کســانی 
بودنــد قاعدتــاً جــواب مبتنــی بــر داده می خواهد؛ 
آن شــخصی کــه بــا افــرادی کــه حضــور داشــتند 
گفــت وگــو کــرده یــا بــا کســانی کــه دســتگیر 
شــدند مصاحبــه کرده یــا مثــالً تمــام دوربین های 
ــد نظــر  ــده اســت، می توان مداربســته شــهر را دی
دهــد. آن چیــزی کــه مــن می گویــم یــک شــهود 
بــدون داده اســت. یــک موقــع هســت کــه شــما 
ــد  ــاس مت ــر اس ــن ب ــی و م ــن داده می ده ــه م ب
علــوم اجتماعــی می توانــم نظــر دقیق تــری 
بدهــم امــا االن مــن فقــط می توانــم ظــن خــودم 

را بگویــم.
نکتــه ی مهــم کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم ایــن 
اســت کــه کســانی کــه در صحنــه حضــور دارنــد 
ــه.  ــک نقط ــه ی ــتند و ن ــف هس ــان طی خودش
ــه اول را  ــه ضرب ــاً کســانی ک ــن قطع ــه نظــر م ب

ــد  ــام می دهن ــه را انج ــج اولی ــا تهیی ــد ی می زنن
بایــد از یــک اعتمــاد به نفــس، یــک برانگیختگی، 
ــا جرعــت خاصــی برخــوردار  ــوزش ی ــک آم ی
ــک  ــال دارد ی ــاً احتم ــم عموم ــه آن ه ــند ک باش
تشــکیالت یــا یــک ســازمان دهی پشــتش وجود 
داشــته باشــد. یــا آن کســی کــه می گویــد بیاییــد 
بــه بانــک حملــه کنیــم از قبــل بــه ایــن مســئله 
فکــر کــرده، ابــزارش را آورده و بــرای بعــدش هم 
ــم  ــرد را می گذاری ــن ف ــم ای ــا اس ــه دارد. م برنام
فــرد ســازماندهی شــده. این هــا قاعدتــاً خاســتگاه 
خارجــی دارد کــه هــرگاه خللی در فضــای امنیتی 
پیــدا شــود، ورود پیــدا می کننــد. امــا مــدت زمانی 
ــوم  ــالح عل ــه اصط ــراض، ب ــروع اعت ــد از ش بع
ــراد  ــد، اف ــرا باش ــت، همگ ــر حرک ــی اگ اجتماع
دیگــری نیــز همراهــی مــی کننــد و در آن هیجان 
ــد و آن را تکــرار  ــی کنن ایجادشــده مشــارکت م
ــا قصــد قبلــی ورود  ــاً ب ــد. این هــا لزوم مــی کنن
پیــدا نکرده انــد و فقــط در آن هیجــان ایجادشــده 
ــد آن کار را می کننــد و اگــر آن حرکــت اول  دارن
نبــود این هــا از اول کاری نمی کردنــد و یــا حتــی 
بــه فکرشــان نمی رســید ]کــه کاری کننــد[. پــس 
این هایــی را کــه حضــور دارنــد بایــد یــک طیــف 
دیــد نــه یــک نقطــه و بایــد در مــورد اقلیــت یــا 
اکثریــت هــر طیــف، داده ی بیشــتری بــه دســت 

آورد.
چــرا در یک دهــه اخیــر اغلــب 
اعتراضــات مــردم بــه اغتشــاش 
ــی  ــات صنف ــود و مطالب ــیده می ش کش
و سیاســی مــردم به ســرانجام مناســبی 

؟ ســد نمی ر
بــه نظــر من ایــن اتفاق زمینــه فرهنگــی و تاریخی 

ــه  ــی فرهنگــی ب ــوان بحث ــد به عن دارد و بای

در  اتفــاق  ایــن  شــروع 
حرکتــی  شــنبه  صبــح 
ــه  ــوع چ ــه در مجم ــود ک ب
آن هایــی کــه بودنــد و چــه 
آن هایــی کــه نبودنــد از 
جهــت ذهنــی آن را تأییــد 
گرایــش  و  می کردنــد 
مردمــی در آن قابــل توجه 
بــود. امــا از وقتــی کــه 
ــمت  ــه س ــت ب ــیر حرک س
یــک  رفــت،  خشــونت 
ــی  ــه مردم ــی از بدن بخش
دیگــر همراهــی نکــرد .

قطعــاً کســانی کــه ضربــه 
اول را می زننــد بایــد از 
یــک اعتمــاد بــه نفــس، 
یــک برانگیختگــی، یــک 
آمــوزش یا جرعــت خاصی 
برخــوردار باشــند کــه آن 
هــم عمومــاً احتمــال دارد 
یــک تشــکیات یــا یــک 
ســازمان دهــی پشــتش 
باشــد. داشــته  وجــود 

ــی  ــما تاریخ ــه ش ــی ک وقت
نظــام  در  طوالنــی 
بــا  را  فرهنگی تــان 
گذرانده ایــد  اســتبداد 
و بــه نســبت آن تاریــخ 
فرصــت  طوالنــی، 
اظهارنظــر  اجــازه  کمــی 
داشــته اید وقتی فرصتی 
بــرای  می کنیــد  پیــدا 
عــرض انــدام نتیجــه ایــن 
می شــود که احتمــال دارد 
به جــای  شــوید  منفجــر 
اینکــه حرفتــان را بزنیــد.

مصاحبه با  احمد مهرشاد 
جامعه شناس
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ــورد  ــی در م ــود ول در بســته ی موردنظــر ب
گازوئیــل تصمیــم بــر آن شــد کــه بــه دلیــل تأثیر 
مســتقیم قیمــت گازوئیــل بــر روی حمل ونقــل و 
کشــاورزی فعــالً اجــرا نشــود کــه خــب آن طبعــًا 
اثــرات بیشــتری به لحاظ تــورم در جامعه داشــت. 
ــس  ــت مجل ــن اس ــه ممک ــام بودج ــه در ای البت
پیشــنهادهایی داشــته باشــد در مــورد ســهمیه هــا 
و قیمــت، کــه قطعــاً هــم خواهد داشــت ولــی در 
شــرایط حاضــر بیشــتر، بحــث بــر ســر نظــارت 
ــدن  ــر بازگردان ــارت ب ــت و نظ ــر قیمت هاس ب
یارانــه ای کــه بایــد بــرای جبــران پرداخــت بشــود 
ولــی قیمــت فعــالً تغییــری نخواهــد کــرد. گرچه 
ممکــن اســت در ایــام بودجــه در مجلــس یــک 

نظــرات اصالحــی مطــرح بشــود.
3. بــه نظــر شــما قولــی کــه اعضــای 
ــدن  ــت مان ــا ثاب ــه ب ــت در رابط دول
ــه  ــا چ ــد ت ــازار داده ان ــا در ب قیمت ه

ــت؟  ــی اس ــد عمل ح
ــت  ــت اس ــود دول ــت خ ــه دس ــی ک آن بخش
یعنــی خدمــات و کاالهــای دولتــی، آن را می تواند 
ــت نگــه دارد چــون قیمــت دســت خــودش  ثاب
اســت؛ یعنــی قیمت هایــی کــه خــود دولــت چــه 
در مــورد خدمــات چــه در مــورد کاالهــای دولتــی 
دارد. ولــی آن بخشــی را کــه دســت دولت نیســت 
معلــوم نیســت دولــت چقــدر بتوانــد کنتــرل کند. 
یــک بخشــی از آن را می توانــد بــا اهرم هــای 
ــازمان  ــاف، س ــاق اصن ــالً ات ــود مث ــی خ نظارت
تعزیــرات یــا ســازمان بازرســی در قــوه قضائیــه از 
طریــق نهادهــای نظارتــی کنتــرل کند ولی بخشــی 
دیگــر واقعــاً در اختیــار دولــت نیســت. باالخــره 
اصنــاف هســتند، یــک ســری اش را اتــاق اصنــاف 
می توانــد کنتــرل کنــد ]و دیگــر بخش هــا نیــز بــه 
نوبــه ی خــود[ ولــی یــک ســری اش بــه هــر حــال 
ــکلی  ــک ش ــه ی ــا ب ــد این ه ــد. بای ــش می آی پی
جبــران شــود؛ مثــالً وقتــی کرایــه وانــت افزایــش 
پیــدا می کنــد خــب بایــد مثالً ســهمیه آن وانــت را 
آن قــدر اضافــه بکننــد تــا آن راننده وانت احســاس 
بکنــد بــا آن قیمــت جدیــد جبــران هزینه هایــش 
شــده و اال کرایــه اش را اضافــه می کنــد. امــا 
ــه درســت  ــی اســت ک ــای نظارت ــم آن اهرم ه مه
ــه نمی شــود همــه ی  ــه شــوند وگرن ــه کار گرفت ب
قیمت هــا را به صــورت دســتوری کنتــرل کــرد. در 

کل یکــی بــا نظــارت بیشــتر و یکــی هم بــا اینکه 
مــا یــک شــیوه های جبرانــی دیگــری بــرای مــردم 
ــد پیــدا بکنیــم ،  و آن هایــی کــه کســب وکار دارن

ــرد. ــرل ک ــا را[کنت ــود ]قیمت ه می ش
ــری  ــه تأثی ــن چ ــدن بنزی ــران ش 4. گ
ــد  ــوخت خواه ــرف س ــرل مص در کنت
داشــت؟ چــه راه هــای دیگــری بــرای 
ــش  ــوخت و کاه ــرف س ــرل مص کنت

ــود دارد؟  ــاق وج قاچ
مــن ایــن را واقعــاً به عنــوان یــک واقعیــت بایــد 
ــان کنــم؛ درســت اســت کــه مــردم مشــکالت  بی
معیشــتی زیــادی دارنــد و اآلن دولــت دارد یارانــه ی 
ســنگینی روی بنزیــن و حامل هــای انــرژی دیگــر 
می دهــد ولــی ایــن را بایــد قبــول کنیــم کــه بــا این 
حــال قیمــت بنزین ما در مقایســه با کاالهــای دیگر 
یــا در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر قیمــت باالیی 
نیســت و همیــن پاییــن بــودن قیمــت بنزیــن یکی 
از عوامــل مصــرف زیــاد آن اســت. طبعــاً وســایل 
حمل ونقــل عمومــی خصوصــاً در شــهرهای 
بــزرگ و اســتفاده از خودروهــای اســتاندارد، 
ــل  ــن قبی ــواردی از ای ســوخت های اســتاندارد و م
می توانــد بــه کاهــش مصــرف کمــک بکنــد. یکی 
ــت  ــوخت قیم ــرف س ــش مص ــای کاه از اهرم ه
ــدگان  ــن باشــد دارن ــی قیمــت پایی آن اســت؛ وقت
خــودرو تالشــی نمی کننــد کــه اســتفاده ی کمتــری 
ــی ماشــین ها  ــه گاه ــا شــاهدیم ک ــد. م از آن بکنن
ــور  ــد. همین ط ــدام کار می کن ــت و م ــن اس روش
ــودن  ــه خاطــر ارزان ب ــه ب ماشــین های ســنگین ک
سوختشــان، مصرفشــان خیلــی زیــاد اســت. ولــی 
آیــا تنهــا عامل بحــث مصرف زیــاد قیمت اســت؟ 
نــه، تنهــا عامــل نیســت ولــی می توانــد یــک عامل 
ــد  ــاز هــم تأکی ــر می گــذارد. ب ــاً تأثی باشــد و قطع
می کنــم چــون درآمدهــای متوســط مــردم پاییــن 
ــه روی  ــه ای ک ــوع یاران ــن ن ــن ای ــت، بنابرای اس
ــوع کمکــی  ســوخت داده می شــده اســت یــک ن
ــا  ــرده اســت. م ــردم می ک ــه م ــه کشــور ب ــوده ک ب
کشــوری هســتیم که منابــع نفــت و گاز داریــم. اگر 
ایــن منابــع نفــت و گاز کمــک می کــرد بــه رونــق 
زندگــی مــردم و بــه اشــتغال، ســطح درآمــد مــردم 
ــاال  ــردم ب ــد م ــطح درآم ــی س ــت. وقت ــاال می رف ب
بــرود، قــدرت خریدشــان بــاال مــی رود. در نتیجــه 
می تواننــد ســوخت گران تــری هــم مصــرف 

بکننــد. ولــی چــون ســطح درآمدهــا پائیــن اســت 
بنابرایــن ایــن ســوخت ارزان یــک نــوع یارانــه ای 

ــردم داده می شــد. ــه م ــه ب هســت ک
این کــه در مــورد قاچــاق چقــدر تأثیــر دارد 
ــن  ــرد. ممک ــن را قضــاوت ک ــود ای ــوز نمی ش هن
ــهود  ــش مش ــاق تأثیرات ــورد قاچ ــت اآلن در م اس
نباشــد چــون هنــوز اختــالف قیمــت وجــود دارد. 
ــان از  ــت آزادِ ۳000 توم ــن قیم ــه ای ــن اینک ضم
ایــن بــه بعــد دسترســی قاچاقچیــان بــه بنزینــی که 
قاچــاق میکردنــد را راحت تــر میکنــد. حــاال قبــاًل 
بنزیــن هزارتومانــی را غیرقانونــی قاچــاق می کردند 
ــی  ــی را قانون ــن ۳000 تومان ــد بنزی ــاال می رون ح
می خرنــد و غیرقانونــی قاچــاق می کننــد. ممکــن 
اســت اآلن تأثیــرش روی قاچــاق زیــاد نباشــد. این 

ــود. در درازمــدت اثرگــذار خواهــد ب
جملــه ای را هــم خــودم اضافــه می کنــم به عنوان 
آخریــن عرضم؛ببینیــد به هرحــال مــا بحثی داشــتیم 
ــا  ــت ب ــم می توانس ــن تصمی ــه ای ــس ک در مجل
ــتر و  ــازی بیش ــا آماده س ــی، ب ــکار عموم ــاع اف اقن
ــا اطالع رســانی بهتــر انجــام بشــود کمــا این کــه  ب
10 ســال پیــش ایــن اتفــاق در زمــان دولــت 
ــژاد افتــاد. البتــه مــا هــم خودمــان  آقــای احمدی ن
ــه دولــت ایشــان منتقدیــم ولــی خــب باالخــره  ب
10 ســال پیــش ایشــان هــم ایــن برنامــه را عمــل 
کــرد. آن موقــع هــم بنزیــن از 100 تومــان بــه ۴00 
تومــان رســید و بقیــه ی حامل هــای انــرژی افزایش 
قیمــت داشــت. ولــی چنــد مــاه کار قبلــی شــد، در 
مجلــس الیحــه آوردنــد، قانونــی شــد. بعــد همه ی 
دســتگاه ها، همــه ی نهادها جلســاتی گذاشــتند. کل 
کشــور آمــاده شــد. یارانــه هــم بــه حســاب مــردم 
واریــز شــد و وقتی کــه ایــن قیمت هــا اعــالم شــد 
ــان  ــه حسابش ــه ب ــه ای ک ــتند از یاران ــردم توانس م
واریــز شــده بــود بردارنــد. حتــی مــن یادم هســت 
کــه یارانــه ی دو مــاه بــه حســاب مــردم واریز شــد. 
البتــه آن روز درآمــد دولــت خیلــی بیشــتر از حــاال 
ــن  ــت ای ــود و دول ــاال ب ــی ب ــای نفت ــود، درآمده ب
پــول را داشــت کــه دو مــاه زودتــر یارانــه بدهــد. 
بعــد هــم آن موقــع آقــای احمدی نــژاد شــرایطش 
ــی  ــت فعل ــه دول ــبت ب ــت نس ــاظ محبوبی از لح

شــرایط بهتــری بــود.
ــه درســت  ــود ک ــن ب ــس ای ــا در مجل بحــث م
اســت کــه ایــن تصمیــم در شــورای ســران گرفتــه 
شــد و رهبــری هــم از تصمیمــات شــورای ســران 
حمایــت کردنــد امــا ایــن تصمیــم می توانســت هم 
بــا زمینه ســازی بهتــر، هــم بــا اقنــاع افــکار عمومی، 
هــم بــا آمــاده کــردن مــردم و هــم بــا اطــالع دادن 
بــه مــردم انجــام بشــود. یــک بخشــی از اعتراض ها 
ــم  ــک بخشــی ه ــود و ی ــن ب ــه خاطــر ای ــاً ب واقع
بحث هــای معیشــتی بــود. البتــه خب بعد متأســفانه 
ــگان و  ــرداری بیگان ــمت بهره ب ــه س ــات ب اعتراض
دشــمنان کشــور رفــت و ایــن اعتراضــات تبدیــل 
بــه آن آشــوب هــا و اغتشاشــات شــد ولــی دولــت 
ــد اعتراضــات را در جــای خــودش بشــنود و  بای

روش هــای آینــده اش را اصــالح بکنــد.

وقتی ســطح درآمد مــردم باال 
بــرود، قــدرت خریدشــان باال 
مــی رود. در نتیجــه می توانند 
هــم  گران تــری  ســوخت 
ــون  ــی چ ــد. ول ــرف بکنن مص
ســطح درآمدهــا پائین اســت 
بنابرایــن ایــن ســوخت ارزان 
ــت  ــه ای هس ــوع یاران ــک ن ی
کــه بــه مــردم داده می شــد.

ایــن تصمیــم می توانســت 
هــم بــا زمینه ســازی بهتــر، 
هــم بــا اقنــاع افــکار عمومــی، 
هــم بــا آمــاده کــردن مــردم و 
هــم بــا اطــاع دادن بــه مردم 
انجــام بشــود. یــک بخشــی از 
ــه خاطــر  ــًا ب اعتراض هــا واقع
ایــن بــود و یــک بخشــی هــم 
بــود.  معیشــتی  بحث هــای 

۹



ویژه نامه ی صبح دانشگاه | هفته سوم آذر ماه | شماره62

12

تبریز، 1398/8/7:»شبی که اجرا شد من هم نمی دانستم که این هفته است یا آن هفته.«
شهرچرنوبیل، دادگاه محاکمه ی عوامل حادثه ی چرنوبیل،1987:

I wasn’t in the room when 
they raised the power

I was in the toilet

ایــن روزهــا بی کفایــت! بــودن خیلــی آســان شــده 
ست. ا

ابتدا بی کفایت طور! تصمیمی اتخاذ می کنی.
ــوی  ــخ گل ــتی بی ــه دودس ــت ک ــب تصمیم عواق
زندگــی مــردم را گرفــت، صــدای اعتراضشــان بلنــد 

می شــود.
فریــاد اعتراضــی کــه بایــد خیلــی زودتــر بــر ســر 
بی کفایتــت! زده می شــد را عــده ای اراذِل چمــاق 
ــردم  ــن م ــوال همی ــردن ام ــران ک ــا وی ــت ب ــه دس ب

می دزدنــد.
اراذلــی کــه از اوبــاش خــارج نشــینی خــط 
می گیرنــد کــه بــه قــول خودشــان اپوزیســیون 
سیاســی اند و جــز گوجــه! خــوردن و نوکــری 
ــرد  ــکا و شــازده های ســعودی کارک اســرائیل و آمری

ــد. ــری ندارن دیگ
ــی  ــن بله قربان گوی ــوم ای ــادآور ش ــت ی )الزم اس
صرفــاً جهــت درآمــدن خــرج ایــن عزیــزان اســت و 
هرگونــه تداخــل بــا آریایــی بــودن و عــرب پرســت 

ــد!( ــب کرده ان ــودن را تکذی نب
دوباره مردم می آیند و کار را جمع می کنند.

تــو در ایــن لحظــه ظاهــر می شــوی و ایــن 
به طــور  و  نمی گیــری  گــردن  را  بی کفایتــی ات! 
ــت. ــان اس ــه کار خودش ــی ک ــد می کن ــی تأکی ضمن

ــرای اجــرای  حــال دیگــر شــرایط آمــاده اســت ب
بعــدی ات! بی کفایتی هــای 
مثاًل در همین مورد اخیر...

خب مردم باز هم سنگ تمام گذاشتند.
هرچند خسته از بی تدبیری ها و بی کفایتی ها!

هرچنــد دیگــر جیبشــان کشــش جبــران کفایت ها! 
ندارد. را 

اما بازهم نشان دادند پای انقالبشان هستند.
آقــای مســئول بی کفایــت! و حتــی خانــم مســئول 

ــت! بی کفای
جهت یادآوری جنابتان

»ایــن ملــت هنــوز هــم همــان امتی انــد کــه 
رســول ا... هــم نداشــت«

همانی که امام گفت.
ــول ا...،  ــت رس ــر از ام ــِت بهت ــن ام ــرای ای ــر ب اگ

می توانــی کاری کنــی بســم ا...
و اگــر هــم کــه نــه لختــی بیاســای و دمــی فروبنــد 
و محــض رضــای خــدا ایــن صندلــی خدمــت را رها 

! کن
مسئولین جمهوری اسالمی

چــه آن هــا کــه خالصانــه از جــان مایــه می گذاریــد 
ــان! ــه بی کفایت هایت و چ
قدر این مردم را بدانید.

قدر امتی را که رسول ا... هم نداشت.

نگار مجیری
نساجی 97

اینجــا اســمش کفایت اســت، در 
همه جــای دنیــا خیانــت اســت!

آن نــگاه کنیــم. مــا بــه دالیــل مختلــف )کــه 
ــد و و  ــادی می طلب ــان زی ــاره ی آن زم بحــث درب
اآلن اقتضــای صحبت مفصــل درباره اش نیســت( 
ــه  ــم ک ــان داری ــام فرهنگی م ــی در نظ اختالالت
ــه ایــن اتفــاق مــی شــود. مــن اســمش  منجــر ب
ــری و  ــم پذی ــاالی تعمی ــدرت ب ــذارم ق را می گ
ــات. از یــک  ــاالی تبدیــل شــدن مطالب قــدرت ب
جهــت ما خیلــی زود مطالباتمــان تعمیــم داده می 
شــود؛ مثــالً اگــر مــا در جنبــش صنفــی بــه غذای 
ــراض  ــن اعت ــراض داشــته باشــیم، ای ســلف اعت
بــه مدیریــت دانشــگاه امتــداد پیــدا می کنــد، بــه 
ــت  ــت دول ــد وکل مدیری ــوم می رس وزارت عل
و حاکمیــت را در بــر می گیــرد. ایــن مســیر 
ــدم  ــن معتق ــود و م ــی می ش ــریع ط ــی س خیل
ــی دارد.  ــی تاریخ ــه فرهنگ ــار[ ریش ــن رفت ]ای
بخشــی از آن ندانســته اتفــاق مــی افتــد و الگــوی 
فرهنگــی اســت کــه در همــه مــن و شــما اتفــاق 
مــی افتــد. از جهــت دیگــر خــود ایــن مطالبــات 
ــر را تشــدید  ــد و همدیگ ــی می کنن ــز هم افزای نی
ــًا  ــا تقریب ــه م ــت ک ــی اس ــن فضای ــد. ای می کنن
ــی یــک  ــا وقت ــم. م ــات مختلــف می بینی در اتفاق
ــترهای  ــرر در بس ــورت مک ــه ص ــاری را ب رفت
ــرای  ــام را ب ــم، ایــن پی مختلــف مشــاهده می کنی
مــا دارد کــه احتمــاالً ریشــه ی ایــن رفتــار را بایــد 
از  کــرد.  بســتر جدی تــری جســت وجو  در 
ریشــه هایی کــه متفکریــن بــه آن اشــاره کرده انــد، 
ریشــه ی اســتبداد در نظــام فرهنگــی اســت. وقتی 
کــه شــما تاریخــی طوالنــی در نظــام فرهنگی تان 
را بــا اســتبداد گذرانده ایــد و بــه نســبت آن 
تاریــخ طوالنــی، فرصــت کمــی اجــازه اظهارنظــر 
داشــته اید )تاکیــد می کنــم داریــم از تاریــخ چنــد 
ــی  ــم( وقت ــی کین ــت م ــتبداد صحب ــی اس ده قرن
ــدام  ــرض ان ــرای ع ــد ب ــدا می کنی ــی پی فرصت
ــال دارد منفجــر  ــه احتم ــن می شــود ک نتیجــه ای
ــن  ــد. ای ــان را بزنی ــه حرفت ــای اینک ــوید به ج ش

یــک خصلــت فرهنگــی اســت کــه شــما آن را 
در یــک کالس دانش آمــوزی هــم می بینیــد. اگــر 
معلــم کالس را آزاد بگــذارد، اولیــن مســئله ایــن 
ــک  ــه ی ــد ب ــوزان نمی توانن ــه دانش آم ــت ک اس
ــرف  ــت ح ــه به نوب ــند ک ــی برس ــم و آرامش نظ
بزننــد. ایــن نیــاز به یــک مداومــت و تمریــن دارد 
ــراد  ــان در اف ــرور زم ــا و ریشــه ها به م ــا زمینه ه ت
درمــان شــود و اگــر مطالباتــی دارنــد بــه جهــش 
تبدیــل نشــود. خیلــی از رفتارهایی کــه در محافل 
خودمــان هــم داریــم ]از ایــن قبیــل اســت[؛ مثــاًل 
عمومــاً ادب گفت وگــو بینمــان خیلــی ضعیــف 
اســت. گفت وگــو از نقطــه آ شــروع و در ب 
ختــم می شــود ولــی در ایــن بیــن مجموعــه ای از 
ــود  ــرح می ش ــرهم مط ــات دارد پشت س موضوع
ــرانجامی  ــه س ــی ب ــوع قبل ــه موض ــدون این ک ب

رســیده باشــد.
ــه  ــی از بدن ــت را در بخش ــن وضعی ــاً همی دقیق
دولــت و حاکمیــت می بینیــد کــه آن هــم 
به نوعــی هــم تعمیم پذیــری دارد و هــم تشــدید؛ 
یعنــی بــه تعبیــری بــه ســمت الگــوی هم افزایــی 
مــی رود؛ یعنــی اگــر ]بــه مســئولین[ بگوییــد تــو 
ــد  ــواب می ده ــکل داری، ج ــه مش ــن زمین در ای
]اگــر صحبــت تــو را بپذیــرم[ تــو فــردا میگویــی 
ــی  ــردا میگوی ــم داری و پس ف ــن مشــکل را ه ای
ــذارم  ــس از اول نمی گ ــکل دارد. پ ــت مش تمام
ــت  ــن خصل ــه ای ــد ک ــی[. می بینی ــی بزن ]حرف
فرهنگــی بــه شــکلی دارد در افــراد و بخش هــای 
مختلــف دیگــر نیــز بازتولیــد می شــود چــرا کــه 
یــک خاصیــت فرهنگــی اســت و مــا همــه عماًل 
ــم. ایــن  در ایــن بســتر فرهنگــی زیســت می کنی
ــه  ــه ب ــو دارد ک ــای گفت وگ ــی ج ــث خیل بح
ــر  ــروار و مختص ــو تیت ــان گفت وگ ــای زم اقتض

ــردم. عــرض ک
بــا تشــکر از زمانــی کــه در اختیــار ما 

قــرار دادید.
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