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  از اقتصاد مردم یریگ ار خونکساز و 
  یاردیلیم ٢٨٧٨سوء استفاده  یاقتصاد یل مبانیتحل

  فریبرز رئیس دانا

 یھ براکقرار گرفتھ است  یمردم یرو در رو ،ھمھ جا در یھ مالیسرما -ارگرکانون مدافعان حقوق ک

ن یده تریدر پوس ،یرھ دایل سرماکھ نماد کن بدان معناست یا. مواجھ اند یتنگدست و یبا سخت ،یگذران زندگ

  ".بھره"مبتنی بر ربا خوار و  یھ یسرما :اندینما یم لش خود راکن شیتر تیھو یو ب

ن یقمع و فتح سرزم با قلع و ،ت و استثمار قرار داردیجنا  ،یشکشتار، بھره کبر  یھ داریان سرمایھرچند بن

ت دست زده یبھ ھمھ رقم جنا ،ھیسرما یجمع آور یھ انباشت خود را گذرانده است و برایدوران اول ،گرانید

در سراسر  ،نظام سودمحور است یگاه اصلینون پاکھ اک یدر بازار مال ،ھا یپلشتی آن  اما ھمھ ،است

ت و یمکت را بھ عنوان نماد حایوال استر یبازارمال ،یارھ دین ضد سرماامبارز .ان شده استیجھان نما

بھره  شاندن وکدر بھ افالس  یھ مالیاز نقش سرماچرا کھ دھند،  یمورد حملھ قرار م یارھ دیرذالت سرما

  .، آگاھی دارندارک یرویارانھ از نکانت یرحمانھ و خ یب یشک

رده ک ھاارگر مبادرت بھ انتشار آنکانون مدافعان حقوق کھ ک ،ن دستیگر از اید یر و چند مقالھ یز یمقالھ 

ت ھمسان از یروا یک یاما دارا ،مختلف یال متفاوت و ظاھرکبا اش ،یرھ دایھ سرماکدھد  یاست، نشان م

ھ کدھد  ین نشان میھمچن ؛است ین نظام ضد انسانیدر سراسر پھنھ نفوذ ا یھ مالیگسترش و نفوذ سرما

خود بھ گسترش  ،تا چھ اندازه ،دھند ینشان م یھماھنگ یھ داریسرما جنبش ضد با، ارانھکایھ رک یسانک

  .نندک یم کمک یبازار مال

بھ ضرورت، منجر بھ  ،مختلف جھان یدر بخش ھاسرمایھ داری سرنوشت محتوم نظام  از یک سو،

 یبا ھمبستگ ،در سراسر جھان یھ دارین ضد سرماامبارزاز سوی دیگر، . شود یم یگسترش بازار مال

 ینھ براین نظام دگرگون شود و زمیل اکروند تا  ینشانھ م یحملھ را بھ جانب بازار مال انیکپ کنو ،خود

  .شود فراھم ،انسان محور یجاد جامعھ ایا

  

  از اقتصاد مردم یریگ ار خونکساز و 
  یاردیلیم ٢٨٧٨سوء استفاده  یاقتصاد یل مبانیتحل

  س دانایبرز رئیفر

 با محتوا ییآشنا -١

بھ سرعت و با  ١٣٩٠ور یمھ دوم شھریھ از نک ،یارد تومانیلیم ٢٨٧٨اختالس  یبا بحث پر سر و صدا

 یاسیو س یو اجتماع یل اقتصادیمساھ با دقت ک یسانکخوانندگان ما و  ی بًا ھمھینده شد، تقرکپرا یگستردگ
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ان و کودکار افتادگان و کمگر از  –ھم  یمردم عاد ھبًا ھمیتقر. ندیآشنا یبھ خوب ،نندک یم یریگ یران را پیا

نم و یب یح واقعھ نمیبھ تشر یازینجا نین در ایبنابرا. اند برده یت موضوع پیاز ماھ یبخشبھ  –نوجوانان

د نام وبعدًآ معلوم شتا است،  "سوء استفاده"بزرگ،  ی ن واقعھیفعًال نام ا. آن ھستم یا شھیل ریمند بھ تحل عالقھ

، فساد و جز آن را ی، دزدیاز اختالس، جعل، تبان یبکیچھ تر ،ت آن باشدید منطبق با ماھیھ باک ،اش یواقع

  :قرار داد یگانھ مورد بحث و بررستوان جدا یحوزه م چھاررا در  ین سوء استفاده بزرگیچن. دارد

 یھا اقدام مجرمانھ و مجازات ،توطئھ ،یتبان ،جرم شناسانھ یھا جنبھھ در آن بھ ک :)ییقضا( یحوزه حقوق -١

  .آن پرداختھ شود

ت در یریو ساختار سازمان نظارت و مد ینابسامان ضعف وھ در آن ک :کیو بان یمالت یریمد ی حوزه -٢

بوده است،  یا ن سوء استفادهیچن یساز نھیا زمیھ عامل ک ،کیو بان یمال یقراردادھا و اعتبارھا ی حوزه

  . دنریگ یقرار م یمورد بحث و بررس

  بین آسیھ اک یا یو فرھنگ یاجتماع یارھاکط و ساز و یھ در آن شراک): یو فرھنگ( یحوزه اجتماع -٣

 ییایژه مافیو یھا از اقدام یشمار ھکنیا ل شده باشد و نھیب تبدیھ واقعًا بھ آسک یدر صورت(را  یاجتماع

 .، بررسی می شوددھند یآورند و اشاعھ م ید میپد) باشد

ش و یزه و گرایآوردنده انگ دیپدھ ک یا یاقتصاد یارھاکو  ط و سازیھ در آن شراک :یاقتصاد ی حوزه -٤

بر  ھاز آثار آنید و نننک یم یناسالم را انتخاب شدن یھا اند و راه و روش بوده یا ن سوء استفادهیان چنکام

  .رندیگ یقرار م یابیل و ارزیمورد تحل ،منابع یارآمدکو نا یو ھرز رو یروابط اقتصاد دراعتماد 

  

ط یھ شراکنم کی اما فراموش نم ،نمیگز یبحث بر م یچھارم را برا ی حوزه ،تخصص یاقتضا من بھ

 یاجتماع یارھاکط و ساز و یند و با شراھست مرتبط یتیریمد یو با ابزارھا یحقوق یھا نھیبا زم ،یاقتصاد

ز مد نظر یرا نگر یرد دیکآن سھ رو، حسب مورد، من در بحث خودم ،ن سببیبھ ھم. نندک یدا میپ ینشکھم 

  .رمیگ یم یاریل و استنباط یتحل یدھم و از آنھا برا یقرار م

ھمان  یریا بھ تعبی( یادار –یفساد مال ی دهیت و رشد پدیموجب بروز، تثب ،یط اقتصادیا شرایت یدام وضعک

ط یشرا ایند ا فساد ی د آورندهیپد یاصل یھا علت ،یاقتصاد یھا دهیا واقعًا پدیآ ؟شود یم) استفاده ءسو

 نیپاسخ ا ؟گذارترندر یتأث یا حتیز در آن دخالت دارند ین یو نظارت یانتظام ،یی، قضای، فرھنگیاجتماع

ر و ماندگار شدن یگیھ جاکم یتوجھ داشتھ باش .ده استیچیرا موضوع اساسًا پیز ،ستیھا آسان ن گونھ پرسش

ھم دارد و  یو اقتصاد یاسیس یابعاد قوھا و  شھیھ رکاست  یب اجتماعیآس یکخود  ،یمال –یفساد ادار

ھ قدرت کن شبیا ،گرید یاما از سو. گردد یبر م یھ قدرت اقتصادکبھ شب ،و تنومند آن یاصل ی شھیر یک

 یکراتکدمو یھا نظارت یتواند از سو یم) و ھمانند آنھا را دارد ی، شبھ قانونی، جناحییایھ انواع مافک(

 یدار ھینظام سرما. محدود شود) ندک یم ھم تفاوتدارد و در جوامع مختلف  یخیاش جنبھ تار یھ توانمندک(
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ان، ین دو جرینش متقابل اک. ندکز مقابلھ ین یتواند با نظام نظارت یم ،پرورد یقدرت را م ی ھکن شبیھ اک

دارد و از  یادیز یختگیھ قدرت آمکھ فساد با شبکا شبیتالیدر مثل، در ا. سازد یمحتمل را م یھا تیوضع

م توسعھ کجھان  نسبتًا پر درآمِد ی جامعھ یک ی اما نھ بھ اندازه د،گذر یم یکراتکدمو یمرز نظارت ھا

 یلکبًا بھ یتقر ،قدرت ھکو در برابر شب ندستیرومند نیو ن یا شھیز ریآن ن یکراتکدمو یردھاکارکھ ک ،ینفت

تر  اندازه م کامًال ک ،یو مال یفساد ادار ،طرفن یاز ا کشورھایی اما در سوئد از آن طرف و در. ندعاجز ا

 یکتئور یھا استفادهسوء  ،ھ حاصل آنکند ک یدا میو موجھ پ یقانون یھا جنبھ ،ن فسادیا ،ایکدر آمر. است

در آن  ،یمالن و سردمداران داراکگرفتھ تا بان یچن یکدھ از بوش پسر و ک تصالح اسشده و ظاھرال

 یدیتول یھا تیگوناگون فعال یھا ھ بخشک ،یدار ھیتوان در نظام سرما ینم یدگن بھ سایبنابرا. ت دارندکشرا

 یکراتکنظارت دموحضور مستقل عدم ا یاز حضور  ،مانند یم رشد مکاصًال ا ینند ک یدر آن رشد م یو مال

 سختھ بھ ک نروژاما در  ؟چرا داردو  ؟الن وجود نداردک یھا استفاده  سوءھ ھنوز کیمگر در تر. سخن گفت

با  یدر رابطھ با قرارداد نفت. (بود امنشأ ارتش یت نفتکشر یکچگونھ م یدید ،موسوم است ینظارت یریگ

  .)یاقتصاد –یاسیخانواده س یک یامضا باران یا

 یتوان قانونمند ینم و است "کیھر  یکھر "م اوضاع یخواھم بگو یا میم؟ آیخواھم بگو یچھ م یراست

  :و نھ در شمول عام یلکھ بھ طور کن است یت ایواقع. ستین نیچن !نھ. فساد برشمرد یرا برا یاقتصاد

 یھا لیو تحم یشک شھ در سلطھ و بھرهیر یبھ طور اساس ،نونک ھا تا از گذشتھ یو مال یفساد ادار -١

و  داتر و تو در تویشھ ھا ناپین ریا ،میشو یتر م یکو ھرچھ بھ روزگار معاصر نزد داشتھ است یطبقات

 .شوند یم یتر با عوامل اجتماع ختھیآم

م، درون یم و نامستقیمستق  ،یژه توسعھ مالیان توسعھ بھ ویدر جر ،از بدو تولد یھ دارینظام سرما -٢

 .دارد یوند ذاتیپ ارتشاءبا فساد و  یقانون ا نای یمرز، قانونا برون ی مرز

و سوء استفاده از  یخوار درآمد، عادت بھ رشوه یی، فقر و نارسایتیترب و یفرھنگ یھا نھیزم شیپ -٣

 یادار –یفساد مال نندهک دیتشدتوانند  یع ناعادالنھ درآمد و عوامل مشابھ می، توزتیولئمسوقت و منابع و 

 .شوند یم یواقع یھا شھیر ماندندا یھ گاه منجر بھ ناپکچنان  ،باشند

 .شود یمتر مکز یتر باشد، سھم فساد ن ھیپاتر و مردم  ھمھ جانبھتر،  املک یکراتکھرچھ نظارت دمو -٤

 .شود یشتر میھم ب یدولتم، فساد ینک یت مکتر حر م توسعھکو  رتریفق یشورھاکھرچھ بھ سمت  -٥

جامعھ را  یاقتصادو ساخت قدرت  یاسیو س یط اجتماعیشرا ،جوامع یدر برخ ،بھ طور مشخص -٦

ار نازل یبس ،، بدون فسادیت اقتصادیو فعال یگذار ھیھ، سرمایھ انباشت سرماکرده است کز یچنان فسادخ

 .شود یم

شتر یان مقابلھ با فساد بکام ،شتر باشدیب ییقضا دستگاه یریپذ تیاستقالل و مسئول، یچھ توانمندھر -٧

 .اند ھر جامعھ یخیو تار یت اجتماعیاز موقع یبخشخود  ،ن مشخصاتیشود، گرچھ ا یم
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ب عوامل ھفت کین تریباالخره ا - د ھم شناختھ شوندیبا البتھ-  ھا شناختھ شوند ھرچند ھم علت و العلل -٨

 یار بکن ساز و یاما ا. ندک یح میتشردر ھر جامعھ ار فساد را کساز و  ،ییھ بھ طور نھاکباالست  ھگان

 .د باشدیمف ،مقابلھ با فساد یتواند برا ینم یا شھیر یبررس

  

 ھا نھیزم یبرخ -٢

ن نظام متورم یھ اک مح دادیتوض )١(" ش دارندیدن چقدر گنجاکیتر یبراھا  کنکباد"تحت عنوان  یا در مقالھ

آور شده  انیز یو حباب کینکبادآورده و رشد باد یھا ، ثروترشور موجب عدم تعادل، فقک یو مال یپول

رده کجاد یان رشد خود ایھ در جرک ید و بھ جز آثار منفکبتر رود تا یم ستمین سیھ اکدر آنجا نوشتم . است

 )اد ندارمیرا بھ  ھ امروز عنوان آنک( یگریدر مقالھ د. ز بھ بار آوردین یگرین دیآثار اختالس سنگ است،

 یردھاکارک یورر یھا و تأث خانھ از وزارت یکیانمند و ھدفدار یز یھا استیرد و اعمال سکدر نقد عمل

ھ شد کاست  یریوزھمان ن یا. ارگران نوشتمکت یو شغل و امن یزندگ در مورد ،اش ر مربوطھیژه وزیو

م در یو مستق ینقش جد ،ارشناسان وارد بھ امورکاز  یادیھا و بھ گمان من و شمار ز کاز بان یکیس یرئ

  . استداشتھ  یارد تومانیلیم ٢٨٧٨ سوء استفاده

در واقع ھمزاد  ،ریاخ یھا در سال ینگیرشد نقدنرخ ھ کنجا یرسم بھ ا یم ،ھا را ادامھ دھم یگر ھمان بررسا

ار یبس شمارآور  و شگفت یرعادین توانمند شدن غیع این امر،. بوده است یو مال یستم پولیس کینکرشد باد

مھ یران نیو مد یران دولتیمد، یبخش خصوصان یچ یداران و سوداگران و مال ھیاز سرما یمعدود

  .بوده است یخصوص

ار ثروتمندان و یاختدر  ،واھمھال و یچ خیھ یھا ب وام. ندھست وقفھ در حال رشد یب یخصوص یھا کبان

، یگذار ھیسرما یھا تک، شریارکمانیمستغالت، پ ،یسوداگر یھا در رشتھ یخودار یبسداران  ھیسرما

ار یبھ طور بس ، قرار می گیرد وشده یبزرگ خصوص یصنعت یواحدھا ،یو مال یپول یھا بخش

  .ردیگ یقرار م یخودر یغ یصنعت یگذاران واحدھا ھیار سرمایدر اخت ،یمحدودتر

 یبرا  ھ نرخ بھرهکن یدر مقابل، با ا. ستیھا ن از وام یبیو نوآمدگان را در واقع نص کوچکگذاران  ھیسرما

 ٢٢ یھا ، نرخندیجو یرا م یفوق عاد یسودھا ھکگذاران  ھیسرما یار باال است، اما براینادارھا بس

 یھ در واقع نوعکه بھر. ستیاصًال باال ن )یا د مبادلھوعق یبرا(درصد  ١٢ یتکعقود مشار یبرا( یدرصد

 - یط اجتماعیاست، خود در شرا یو مال یانباشت شده پول یھا ھیت سرماکیمال تیموقع یحق واگذار

ھا پول را ارزان  آن ،اد استیز یمال یھا ھیسرما گانقدرت دارند یوقت. شود ین مییتعخاص  یاقتصاد

 ،ییننده نھاک آن را بھ مصرف ،اند یکشر یت اقتصادیخودشان در فعال یو وقتفروشند  یخرند، گران م یم

د از یا بای ،ارگرانکو توان و  توشم کاقشار . درصد است چھل ییابر نرخ بھره در بازار. فروشند یگران م

گذاران  ھیسرما یبرا  بدھند، اما نرخ بھرهمحدود  یھا وام  بابتن یسنگ ی ا بھرهیافت وام محروم بمانند یدر
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ن یبا ا ،کینکباد یو پول یستم مالیس. ن استییپا یبھ طور نسب ،ینرخ تورم و سود انتظار بھ نسبت ،یخود

  .ندک یانباشت م برد و یمھ سود ک ستا ھا ھا و بھره وام

  :شورک یو پول یمال  م بھ چھرهیداشتھ باش ید نگاھیبگذار

 در. واحد بود ھفده ھزار و نھصدشور کدر سراسر  ١٣٨٥در سال  کیبان یھا شعبھھا و  ل تعداد باجھک

در  یزیرقم مزبور چ ،شیسال پ ده. ده استیواحد رس ھزار ٢٤ن شمار بھ حدود یا ١٣٩٠سال  ی انھیم

 یاعتبار یتعاوتن تعداد یھم. ندک یواحد تجاوز م ٢٢٠٠نون از کھا ا یتعداد صراف. واحد بود ھزار٨ حدود

ھ اگر ادغام کده است یواحد رس ٦٤٠٠نون بھ کالحسنھ ادغام شده ا قرض یھا صندوق. ندک یار مکشور کدر 

د ناخالص یبا رشد تول نھ تنھا ین رشد حبابین شمار و ایا. دندیرس یصندوق مھزار  ٢٠ یباال بھ نشده بودند

 ١٠٠ھر  یبھ ازا ھکبل )درصد باشد ٧٥/١تواند   یم ١٣٩٠تا  ١٣٨٥ھ در ک( ،ندارد یسازگار یواقع یداخل

 یاما برا. افتھ استیش یشور افزاک یو مال یچند برابر آن حجم پول ید ناخالص واقعیتول درش یواحد افزا

ع یتوزھ کنوشتھ بودم ) ١٣٩٠بھشتیارد( "شود یم یسانکھ چب یشور نصک ینگینقد" ی ؟ در مقالھ یسانکچھ 

 یدار ھیدارد و با سرشت سود و سرما یجنبھ اراد ن ناعادالنھ بودنیار ناعادالنھ است و ایبس ینگین نقدیا

ان یشور در پاک یارد تومانیلیھزار م ٢٥٠ ینگیدرصد از نقد ٦٠تا  ٥٠ھ کنوشتھ بودم  .ن استیعج یمال

  .ران استیا یون نفریلیم ٧٥ ی جامعھ یدرصد از اعضا ١٠تا  ٥ار یدر اخت ١٣٨٩سال 

 یمال یھا ھیش سرماکه رھا تنو یبھ بوژ یرسان سوخت ست جزین یزیھا در واقع چ یش روزافزون بدھیافزا

ا یبرند  یم یداخلو  یا مستغالت خارجیھا  کد و بھ مقصد بانننک یرا حمل م یو اعتبار کیبان یھا ھ مخزنک

  .تندکدر حال حر  - اقتصاد یھا رگ -   ھنوز در جاده

 ید، برآورد من برایر را بشناسین تصویھ اک نیا یبرا. شور بھ دست بدھمک یھا یاز بدھ یرید تصویبگذار

 ٧٥ تیجمعھ با توجھ بھ کارد تومان یلیم ھزار ٤٢٠: دیاوریاد بیرا بھ  ١٣٨٩ان یدر پا ید ناخالص داخلیتول

ھ کش را یایمزاا بد حداقل دستمزد یرینظر بگحاال در . ون تومانیلیم ٦/٥ ی شود سرانھ یم ،یون نفریلیم

 ونیلیم ٥٤/١معادل  یا سرانھ یعنی دیرس یم ینفر ٥/٣خانوار  یبراون یلیم ٤/٥ھمان سال بھ حدود  یبرا

ارگران کھا،  یناماھر، افغانستان یارگران ساختمانکارگران زن، کارگران جوان، کھ کن یا یعنین یو ا تومان

ھنشان را یدرآمد سرانھ م از درصد ٥/٢٧ معادل ھم و بھ طور متوسط فقطیگران، رویناماھر و د یشاورزک

  :دیتر را بخوان نییپا یسطرھا حاالار خوب یبس. ندک یافت میدر

  :زانندین میا شور بھکدر ھا  یاز بدھ یبرخ

 ارد تومانیلیمھزار  ٢٤) پرداخت نشده یھا بابت سھم( ین اجتماعیدولت بھ تأم یبدھ -١

 ارد تومانیلیم ھزار ١٤) ردیگ یارگران را ھم مکر دامن یھ ناگزک( یدولت بھ بخش خصوص یبدھ -٢

 ارد تومانیلیم ھزار ٤٠ھا  کبھ بان یمعوقھ بخش خصوص یبدھ -٣

 ارد تومانیلیم ھزار ٥٧ کیستم بانیبھ س یبخش دولت یبدھ -٤
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 ارد تومانیلیم ھزار ٣٣٠ کیستم بانیبھ س یردولتیبخش غ یبدھ -٥

  

د یتول ١٣٨٩سال  یبرا. ارد تومانیلیم ھزار ٤٢٥شود  یھ در دل بندھا است مک ٣ن اقالم بھ جز بند یجملھ ا

را  یزن کو بان یبدھ کنکث بادیتواند حد یمخواننده خود . تومان ھزار ٤٢٠ مقدار بود؟چھ  یناخالص داخل

 ،یزن ل راهثم است یزیف چیھم ردھ ک، "یزن کبان"ھ با آن ک کاحداث بان یعنی یزن کن بانیو ا(ابد یدر

خواننده . )دارد یلکش تفاوِت ماه ١٠ ی در چند نوبت و در فاصلھ ارد تومانیلیم ٢٠٠٠ ی بھ اندازه مثًال

اش را از  یاست منابع مال مستغالتد و یھ اگر در تولکاست  یاجتماع ی ھیدام الکھ کبداند تواند  یم نیچن ھم

ن یارش ھمک ی بخش عمده یند ولک ین میان جامعھ تأمیبھ نفع خود و بھ ز یمتورم ی زده ستم حبابیس یک

ت ین والیا یھا رودخانھ ی اگر آب ھمھ یبھ قول ؟دنیآ یجا مکھا از  ن پولیا. است –یزن کبان – یساز یبدھ

  قدر شور است؟ نیا چرا ایدرن یاآب پس ن است، یریش

م کن حیاز اقتصاددانان بر ا یلیخ. دانند یران را تورم میاقتصاد ا مصائباز  یکی یارشناسان اقتصادک

تب کم یعنی ،یاقتصاد یھا تبکن میگراتر از دو راست یکیروان یھ ھمان پکھا  ستیمونتاراما . القولند متفق

تًا عبارت یماھدخالت دولت  شھیھمن تورم فقط و فقط حاصل دخالت دولت است و چون یھ اکبر آنند  اگویکش

ش یافزاپس . شود یم ینگیش نقدین دخالت موجب افزایھ باشد، پس اکھم  یاشتباه است، ھر دولت یکاز 

از استدالل  یرویھا ھم در پ استدالل آن. تورم است یاصل یباعث و بان ،ن دخالت دولتیا، با ینگینقد

ھا  از نظر آن. باال رفتھ است تورم ھم باال رفتھ است ینگینقدھ ھر وقت کن است ی، ادمنین فرولتیمقطبشان، 

ننده ھم ک نییو تع یاصل یعلت و معلول ی رابطھ یا بھ معنایده گویپد دوپشت سر ھم بودن ا ی یدر پ یپ

 یک یفرانمودھا ینمودھا و حتن، ھر دو، خودشان عوارض و یگر و من ایسان دکاما، از نظر . ھست

 ینگیو نقد یش انبساط و بدھیبھ نظر من تورم با افزا. آنند یدرون تتضادھا و تحوال ژهی، بھ ونظام

. ن استیھم). شودده یار سنجکد با ارزش یھ باک(مت از ارزش یق ییل واگرایاز دال یکیدارد و  ییھا ارتباط

دگاه ینفع د ن است بھآورد ھمھ را یقض سرو تھ یست و نوعیح ھم نیست و شبھ توضین یافکح ین توضیاما ا

ست و یم عامل منشأ و درد چیدان یھ مک د پس حاالیگو ینمن نظر یارا ین است زیچن. یکیالسکمحدود نو 

 پاسخھا در  آن ؟مینکن ک شھیرتورم را  یایشھ ماالریھم ینترل و براکرا  ینگیم نقدییآ یچرا نم پس ،جاستک

م و مرتب دولت را بھ مداخلھ فرا ینکن یگذارند چن یمن ،سم ھستندیالیزدگان سوس جنکھ  یسانکند یگو یم

دخالت دولت را  ھک ،رانیدر ا یحت ،شیھا تب و دار و دستھکاست آن مکین ھم از دانش و یا(خوانند  یمن

تحت  شیبجاروز ھم در قدرت نبوده  یک یحتبر خالف خودشان  ،ھکو ما را  !دنندارپ یمسم یالیھمان سوس

  !)شمارند یساز م استیم، سیا گرد بودهیپ

و  یل دامن زدن بھ ساختار طبقاتیبھ دل ینگینقد ،از اھل تخصص یادیز ر، اما بھ نظر من و شمایربا

ھ ک –شورک یمسئوالن پول یا واقعی یظاھر تیمعصومھمراه با  و گاه –د یآ یمد یپد یا یقدرت اقتصاد
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 ارک فین ردیھم از یبخشھا ھم  یبدھ یگستردگ. فعال باشد و سود ببرد یمال ی ھیخواھد در بخش سرما یم

 فساد. ردیگ یھ میما آبشخورن یز از ھمیداران ن ھیاز سرما یاعتبارات سھل و ارزان بھ گروھ یاعطا. است

  .ن مقولھ مربوط استیز بھ ھمین است، شھ داریرار شده و رکتھ ک یمال – یادار

  .افتھ استیش یشور چگونھ افزاک ینگیزان نقدید مینکتوجھ 

  ارد تومانیلیمھزار  ١٢٨    ١٣٨٥ان یپا

  )درصد ٦/٢٢رشد ساالنھ (ارد تومان یلیمھزار  ٢٣٦     ١٣٨٨ان یپا

  )درصد ٢٠رشد ساالنھ (ارد تومان یلیمھزار  ٢٨٣    ١٣٨٩ان یپا

  )درصد ١٥رشد ساالنھ ( ارد تومانیلیمھزار  ٣٢٦  )برآورد( ١٣٩٠ان یپا

است  یواقع ید ناخالص داخلیولتبرابر رشد ھ چند ک) ٩٠ر در سال یناگز یھا نترلکبھ رغم (ع ین رشد سریا

 یو واقع یو تخصص یعلم یھا یابیرد ؟ندک یت مکدام جھت حرکو بھ  شود یم جادیرو ایدام نکفشار  تحت

 یدار ھیار سرمایدر اخت) درصد ٦٠ش از ین منابع عمدتًا در حد بیا ھکد ندھ یمنشان  کیو بان یمنابع مال

شود و جز با انواع خالف راه بھ سمت آنان  یم یژه از نوع خودمانیبھ و یو مستغالت یو سوداگر یمال

اظھار عجز  ھا ماه یپرداخت حقوق و دستمزد براع از یھ بخش اعظم صناکاست  ین در حالیا. برند ینم

و  یانداز اجبار متناسب با پس یخود، حت یاتیامور ح یبرا یبھ منابع مال یمردم دسترس ی نند و تودهک یم

از  یارک مانیپ کیشیاردھا تومان پول پیلیم "سونکی"مانند  ییھا تکھ شرکم یندار یارک( .موقتشان ندارند

 یارگران اعتصابکپرداخت دستمزد  یرده و حاال براکستم خارج یگرفتھ و از س" در ارتباط" دولتطرف 

ارگران کدھد، انگار  یھ مطالباتش حوالھ میافت بقیرا بھ در آنھستند د ھم یب و تھدیر فشار و تعقیھ زک

برده  یم گرفتھ، سود یپول م کیشیھ پک یانگار موقعا یرند یکت سودساز غول پکن شریا یدھاول قرارداومس

  .)برآمده است یھ حال درصدد تالفکارگرانش داده است کبھ  یفرستاده، ده شاھ یو بھ خارج م

  

  ژه بھره و فسادیت ویماھ -٣

 یپژوھش ی در مجلھ .گره خورده است یاز و فساد دولتیامت با بحثدر اقتصاد ) رانت( "هژه بھریو"بحث 

ھ کنوشتم " یخوار ژهیو  ،ژه بھرهیفساد، و" با عنوان یا در مقالھ) ١٣٨٨، آبان ٦شماره " (حقوق و اقتصاد"

ت و قدرت یموقع ی دهیمعموًال با پد و و منابع استن یبر زم کحاصل تمل "هژه بھریو"ا بھ زبان من یرانت 

جا  بھ ھر حال در آن. ندک یدا میاز آن تداخل پ یناش یازھایامتو فساد و  یو دولت یاسیس یانحصار

ژه، یو یازھایاز امت یناش )یخوار رانت( یخوارژه یو و "بھرهژه یو"ت یدو ماھ ی درباره ینظر یھا لیتحل

از  را بحث رانت میریھ اگر بپذکدم یجھ رسین نتیبھ ا جا در آن نیھمچن. ارائھ دادم یقدرت و اطالعات دولت

ت یجوامع ماھ یھ در برخکم یرس یجھ مین نتیبھ ا م،یاوریب یاسیس یازھایامت ین بھ قلمرویزم ی حوزه

 یھا تیو فعال زد و بندھاموجب  یتیریو مد ی، نظامیاسی، سیکدئولوژیا ی ژهیانات وکام داشتنقدرت و 
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 یھا و بخش یدولت یگذار ھیسرما ،عت دولتیت و طبیج با ماھیھ بھ تدرکشود  یم یا ییدرآمدزاو  یرقانونیغ

 یخصوص – یدولت) یرانت خوار( یخوار ژهیو ین حالت نوعیدر ا. خورد یوابستھ بھ آن گره م یخصوص

 یتیچنان موقع یخوار ژهین ویشود و ا یھ میسب درآمد و انباشت سرماک یھا از راه یکیل بھ یت و تبدیتثب

 یلیحلت ی آن مقالھ .ستینسر یھ بدون آن میسرما یان انباشت جدکام اساسًا یادیزھ در موارد کند ک یدا میپ

ن ینشد و اساسًا پرداختن بھ ا شورکت یریمد یبرا یتوجھز جالب یو چ یو عبرت ییو راه گشاد یھم چراغ

  .بھ مصلحت ندانستند یاسیو س یل اقتصادیبھ دالرا مقولھ 

، کیو بان یران مالیاز مد یا ھکھ چگونھ شبکدھد  ینشان م یارد تومانیلیم ٢٨٧٨روند سوء استفاده  یبررس

ارمندان دست در دست ھم کارشناسان و کو  یران دولتی، مدیبخش خصوص یاستمداران، فعاالن اقتصادیس

ھ بودند و در مورد یالرعا ھ اساسًا الزمکدور بزنند را  ین و مقررات نظارتیتمام قوان یتوانستند بھ راحت

 ی ھیارد تومان سرمایلیم ٢٨٧٨ توانستند بھب ین ترتیھا بد آن. ار ھستندکبھ ھم  یونیلیدو م یکیرندگان یگ وام

د سھام ی، خری، صادراتیدیتول یھا تکجاد شری، ا)یزن کبان( کردن بانکدرست  یو برا ابندیدست ب یمال

  .نندکو جز آن بھ نفع خود خرج ) مانند فوالد(بزرگ  یھا ارخانھک

ھ از کرده است کارائھ  یو شواھد ھ چند ماه قبل اسنادکدھد  یوه سر مکش) ٩٠ور یشھر ٢٦(ھان کیروزنامھ 

، تات کبانر یھا نظ کاز بان یتعداد ی شور و در چرخھک یستم پولیالن در سکسوء استفاده  یکوقوع 

ن ین روزنامھ در ھمیھم. داد یخبر م یان انحرافیاز وجود دست پنھان جر... ا، سامان و ی، آریگردشگر

رده کمسئوالن اعالم  )ماجرا یش از افشایروز ب ٤٠بھ  یکنزد(١٣٩٠مرداد  ١٣سد اساسًا در ینو یخ میتار

بودند و  شده یا سوء استفاده یرھایاز مس ینگفت مالھ یھا ان برداشتیجر متوجھ یھ بھ طور تصادفکبودند 

  .داده بودند ھا ھمرکتذ

 ٢٣(ل یاست در سفر اردب یان موسوم بھ انحرافیجر بانیا پشتیھ گوکجمھور س یگر رئیاما از طرف د

او . نندکرا با دروغ و تھمت متھم  خین دولت تاریتر کھ پاکاند  در تالش ید برخیگو یم )١٣٩٠ور یھرش

 کمسئوالن وزارت اقتصاد بان افزودعامالن افشا شوند و  ی شود، ھمھ یدگید بھ موضوع رسیبا افزود

نسبت بھ تالش ش از آن یپشخص خود او  ردکاضافھ رده بودند و کش از آن موضوع را افشا یپ یزکمر

  .ھشدار داده بود کس بانیتأس یبرا زان سویجر

جمھور از س یگفت منظور از رئ )١٣٩٠ وریشھر ٢٤ در(است  یانحرافان یا نفر اول جریھ گوک ییاما مشا

سوء استفاده  یاصل ی النھھ کصادرات  کس سابق بانیرئ یجھرم. ھان استکیھمان روزنامھ  ءان سویجر

گر ید کھفت بان دمیفھمم و یردکشف کد اصًال موضوع را خودمان یگو یم ه،شد نارکبرار کبوده است و از 

شف مھم و کن یھ بھ اکشان یخود اھ کد یگو ینمو البتھ ا .ھا برخورد شود د با آنیو با اند ل بودهیار دخکھم در 

ش از انفجار یپا یرا ببرند  یارد آخریلیھزار م ٢ھ ک ش از آنیپ ایزودتر  یمکنائل آمد اساسًا چرا  سابقھ یب

ن یتر یم در عادیھ ھر عقل سلک، یریشگیچرا او بھ منظور پ و اشفھ نائل نشدکن میبھ اسوء استفاده خبر 
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چرا پس از و  ردک یمنخود را اعمال  یعادنظارت را الزم داشت،  ھم آن یمنابع محدود مال یھا برا تیریمد

 یھا کو بان یمل کس بانین دارم ھم او و ھم رئیقیمن . دیا دوانار درآمد خود را بھ جلو ماجرک ِقھ َدک آن

مگر قرار  ،ندیبشو یمالسوء استفاده و  ییبھ جا جا ی ن واقعھیتوانند دستشان را از ا یمن یبھ سادگ گرید

ر یھ را درگمن ھیاھ ک یا را در واقعھ یسانکن یست چنین نکمطلقًا مم ".بخوابد"ھ یقض یشود سر و صدا

  .دانست یو منزه و خنث کپارده است، ک

 مبارزه با فساد بود ی مشخصًا دربارهھ کش یسال پ ١٠در  یاسالم یجمھور یرھبر یا ماده ٨ فرماندر 

چ وجھ چشم یبھ ھد یتوان و نبا یگذاران نم ھیسرما یسرد دلاقتصاد و  تیفعالند شدن ک ی ھ بھ بھانھکآمده بود 

باد آورده  ھا ثروتمربوط  یدولت و نادولت یھا تیو فعال ین مالیتأم ھا و یگذار ھینظارت سرما یبر رو

در ھ کان سوء استفاده مثل آب روان یھا، دستورھا و ھشدارھا جر ھیصبھ رغم تو اما )نقل بھ معنا( .بست

 مورد بحث من ی سوء استفادهرقم . ابدی یرود، ادامھ م یبار مید و بھ جویآ یدر م ھچشم ھمگان از چشم یجلو

و در  ٨٠٠بھ  ٨٩ در و ٨٠بھ  ٨٨سال است در  بوده ارد تومانیلیم ٣٠تر از  مک ٨٧و  ٨٦ یھا در سال

ارد تومان یلیم ٢٠٧٠ماه سال  ٥/٥در  یعنی. رسد یارد تومان میلیم ٢٨٧٨بھ  ١٣٩٠ماه اول سال  ٥/٥

و   اساس گفتھ بر درصد آن، ٧٠-٨٠د یشا ،یارد تومانیلیم ٢٠٧٠ن رقم یھ بخش اعظم اک .شود یبرداشت م

، کیو بان یدولت یارشناسکم در محافل کموضوع، دست پس از افشاء مسئوالن و آگاھان، متقابل  یھا پاسخ

چھ (ھ ینھ شدن روند فساد در انباشت سرماینھاد ی دھنده ن نشانیھم .شده است" زده" یت خونسردیدر نھا

  .است) یساختمان وجھ یدیو چھ تول یمال

ن از ارد تومایلیم ١١١٠ شف واقعھ مبلغکش از یپ ھک نیر بر ایداھ ییقضا ی ھ نظر قوهکرفت یتوان پذ یالبتھ م

ھ کمجلس گفت  یون اقتصادیسیمکالبتھ خباز عضو . باشد درستتواند  یمن رقم باز پرداخت شده است یا

درست بھ ھمان اندازه تواند  یمن ھم یاھ کشور خارج شده است ک از ن رقمیارد تومان از ایلیم ١٠٠٠-٢٠٠٠

از  یر سرنخیز گفتھ بود خین یزکمر کل بانکس یرئ اما. میندار یقیھ موضوع خبر دقنکھ از ک ما. باشد

ا خبر یاند  بوده یابی مأمور سرنخ خودشان شانیا ایگوست، یبھ خارج در دست نشده خروج پول اختالس 

و ) دالر را یبھا یناگھان یھا شیم افزایدیو د(شوند  یمل یتبددالر بھ در بازار چگونھ ھا  ھ پولکاند  داشتھ

ن حال مقام یدر ع اما. )اردھا دالر پول را در ھر سالیلیم فرار میا دهید و(زند یگر یمچگونھ بھ خارج 

توان از آن  یھ مکاست  ییارد تومان دارایلیم ٤٠٠٠ یدارا) اند یگران فرعیا دیگو( یگفت فرد اصل ییقضا

ارشناسان و کباز ما  بھ ھر حال. د درست باشدیشان ھم یھ اک باز پس گرفتاختالس را  ل مبلغک، محل

  .میندان یزیم و قرار است چیا بھیگران غر پژوھش

 و بھ دست اھلشگذاشتند بھ محل  یو نم(داشتند  یپول را بر م کیباناز منابع  نندهک  برداران سوء استفاده بھره

ساختند، تجارت  یزدند، ساختمان م یم کباندند، یخر یارخانھ مک(ردند ک یم یاسبکخود  یو برا) برسد

و پدر اقتصاد را ) الن بردندکبھره  یھا ژه و سوء استفادهیو یازھایھا از امت ارکن یا ی ردند و در ھمھک یم
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 دادند و یپس م یاز بدھ یالن را بھ عنوان بازپرداخت بخشکو سود از بازده  یآوردند و سپس بخش یدر م

  .باد آورده از نو یاز نو و روز روز باز .گرفتند یرا پس م شده لو رفتھ و فشل یجعل یسندھا

 یا بخش اصلیھ ھمھ کچھ گذشتھ است و گفتھ شده است، دانست  نون بر اساس آنکتوان تا یچ وجھ نمیبھ ھ

  : ت فوالدکد سھام شریخربھ د ینکمثال نگاه  یبرا .چھ بوده است تیواقع

رده است و کت فوالد کشر یداریاقدام بھ خر ،بکمرت فرِدد، یگو یم یس سازمان حسابرسیپور رئ یلیسھ

ت موجب کن شریدر ا )ر خسرو خانیام ارباب در مقامالبتھ البد (و پاش خود  ختیرت یریبا سوء مد یحت

ار یاختدرصد سھام فوالد در  ٥/٥٠ست و ین نیر چنید خیگو یر اقتصاد میوز ینیشده است، اما حس یگرفتار

ھ ک یدر حال. ن بوده استکق بورس ممیو از طر یفات قانونیت تشریفقط با رعا یرا واگذاریدولت است، ز

ردن آن بارھا و بارھا ک" متقاعد"ا یمناقصھ، دور زدن بورس  ک، تریفات قانونیتشر کم تریدان یھمھ م

ھ کشود  یچاپ ممشاور دولت  ییاز مشا یا مورد نامھن یھمدر اثنا و ن یدر ھم. افتد یاتفاق افتاده است و م

) خ –الف  بھ موسوم ،بکفرد مرت ھمان( یمتقاضفوالد بھ  تکانتقال سھام شر یم دولت را برایدر آن تصم

اما دولت دست . خودم را انجام دادم یعیو طب یاتذفھ یھ من وظکد یگو یم شخص بعدًان یھم. ندک یاعالم م

  .دیشو یھا م دخالت ی خود را از ھمھ

ن یدر ا یاسیس یھا انید جریگو یون برنامھ و بودجھ مجلس میسیمکعضو  نورا یگر عباسعلیاما از طرف د

س ید رئیگو یماو  یوقت). دیگو یاو درست م یارشناسکھ از نظر دانش یقض یجا نیتا ا. (اند ل بودهیار دخک

 لیتقلد و یگو یرا نم زیاست، ھمھ چ یزکمر کمتوجھ بان التکمشند و ھمھ کاستعفا  یزکمر کل بانک

ول ور اقتصاد مسیو وز یزکمر کبان مشابھ یھا ماجرا ن ماجرا و دهیدر ا کش یب. ندک یانھ بحث میگرا

اما  .رندیگ قرار ھم سرنوشت ساز  ی مورد مواخذه دیبان اھمال یل ایباشند و بھ دلھم د پاسخگو یاند و با بوده

ھ جامعھ را ک ضمن آن زیراز نیشنده ینما یقادر یجعفر. بودند امدهینرون یبمستقل و جدا  ییھا ستمیھا از س آن

 یدارصادرات دفاع و آن را  کس بانیاز رئ شخود ،ردکادامھ ندادن بحث دعوت  یعنیبر آرامش و 

از  یکی ی تبرئھ ی، منتھا براردکھم  یداورتازه بھ بحث ادامھ داد و  خودش یعنی( خواند ریتقصن یتر مک

سھام فوالد را  یواگذار یساز یس سازمان خصوصیرئ. ش داردکن سھام ید ایداستان خر .)یوالن مالومس

معاون  یغالمل یابتدا اسماع .ردندکب یذکآن را ت ن سازمانیا یو سخنگو بورسس سازمان یرئ اماد ییتأ

 یخبرگزار. دانست یقانون را رد و آنکد ییرا تأ فوالد یگروه صنعت ید واگذارکیتأ یساز یسابق خصوص

ر یامسھام فوالد  یع در واگذاریتسر یاقتصاد و راه برا یبھ وزار ییانتشار نامھ مشابھ ) ٢٢/٦/٩٠(مھر 

 داد یشمال را ادامھ م –آزادراه تھران  ساخت افت سھام مزبوریدر یبھ ازا ھک خ –الف  / یمنصور خسرو

ت کشر ٠٢/٠٧/٨٩مورخ / ٢٠ص/١٠٢٠ وست نامھ شمارهیبھ پ و ٠٧/٠٧/٨٩خ ینامھ بھ تار نیا. ردکاقدام 

با حسب درصد از سھام فوالد  ٥/٥٠د یخر یراه آھن در خصوص آمادگ یھ فنیخط و ابن یخدمات مھندس

  . س جمھور بودیموافقت رئ
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 کمال خودش) خ-ا الفی( یر منصور خسروین امیست ایھ ھنوز معلوم نک(خ  –الف  یھا ییاز دارا یشمار

  .ر استیبھ شرح ز )است آمده یبھ شمار ما پوشش آنان ی یواقعان کمال ی ندهینماا یبوده 

  لرستان یساز نیماشسھام %  ٩٦/٩٤

  رانیفوالد ا یگروه صنعتسھام % ٢/٩٥

  آھن راه یفن ھیخط و ابن یسھام خدمات مھندس% ٩٥

  ن یسکآسھام فوالد % ٧/٣٩

و  کامال ی بھ اضافھ شورک یجا یگر در جایمستعد د یھا ارخانھک یآب و آب معدن یدیھا واحد تول ده

  .مستغالت فراوان

بھ زبان  ،ن سوء استفادهیگفت در ا) وریشھر ٢١آرمان ( ٤٤ژه اصل یون ویسیمکس یدرضا فوالدگر رئیحم

 یھا با وجود دستگاهچگونھ ھ کپرسش ن یادر پاسخ . ار بوده استکدر  یاسیس یھا ارتباط یبرخ ،او اختالس

اختالس و سوء ) رعاملیمد یش رو برایت صفحھ پیریا مدی( جِمنتیَمنشرفتھ نظارت مانند داشبورد یپ

بھ او گفت . است کیران بانیر متوجھ مدیست و تقصیقابل قبول ن یا استفاده صورت گرفتھ است، گفت بھانھ

ھ نشان ک(وجود دارد  یدیالت تولیو تسھ خردالت ینندگان تسھک افتیدر حد برش از یفشار بل ین دالیھم

  )ران بوده استیمد یاختالس مزبور حساب شده و با ھمراھدھد  یم

. بردارندموضوع دست  الزمنادادن  ادامھن از یش از ایھ فرموده شد بک نیھا ادامھ داشت تا ا ینکداستان فراف

) ١٣٩٠مھر  ٣ ت،جھان صنع(گفتھ بود  یپور محمد یشور، مصطفک یس سازمان بازرسیش از آن رئیپ

 صحبتن یگرچھ در ا. نندک ینکفراف لھیوسن یگران ھستند تا بھ ایبھ د یزن از متخلفان در حال اتھام یا عده

  .بود ی، حرف درستبھ ھر حال اما حرف او؟ اند یسانکھ منظور از متخلفان چھ ک نیماند و آن انھفتھ  یزیچ

 رکف قلم جوانران بھ یزنامھ ارو ٥/٧/٩٠مقالھ مورخ  سرھ از ییقضا ی س قوهیرئ گفتھن یچند روز بعد از ا

ن قوه بر سر موضوع سوء یگفتھ بود ا ردهک ھ انتقادییقضا ی ھ از قوهکنژاد  یدولت احمد یکنزدار یار بسی

ش از حد یب وقاحت یداراسنده را یو نورد کبھ شدت انتقاد  ،رده استکن یارکھا ھم دستگاه یاستفاده با برخ

بوده  نکممھ ییقضا ی قوهق یجز از طر ھابرخورد تمامداده بود مگر  پاسخ ییس قوه قضایرئ. ردک قلمداد

 یرفسنجان یھاشم. القضات شد یت از قاضیاکشر باز بھ حرف خود ادامھ داد و خواھان کف جواناما . است

فقط و  دنشو هدیشکدان یبھ مناخواستھ او  یشد تا پا ھکمعروارد  رید یلیانھ خاریص ھوشیس مجمع تشخیرئ

 ی ھا در دوره اختالس ی نھیشیشھ و پید بھ ریند یرد و ضرورکبسنده  سابقھ ین اختالس بیاز ا تأسف بھ ابراز

بندد،  یند دستمال نمک یھ درد ھم مکرا  یسر یاو حت. ندک یا ل ساختارش اشارهیومت تعدکح ی ھشت سالھ

و  ینکاظھار نظر و فروفھ حاصلش انفجار نقد و اعتراض و کپابگذارد  یدانیھ بھ مکجا  نیچرا برسد ا

  .است ینکفراف
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ل کس یرئ یبھمن. صادرات نبود کس بانی، رئیجھرمحق بھ جانب فقط از طرف  یریگ ان موضعین میدر ا

رده و فوق کھ خود را تبرئھ شیھ باشد، ھمکن معریا یر اقتصاد پاسخگویوز ید پا بھ پایھ باک یزکمر کبان

نسبت بھ تعداد  کیتخلفات بان) ٩٠ور یشھر ٢١صنعت  نامھروز(او گفتھ بود . ھ نشان داده استیقض

شان یاز نظر ا. استگر ید یاز جاھاتر  مک کیستم بانیفعال حجم منابع فعال در س ینان و تعداد واحدھاکارک

ھ کو حقوق و فرصت مردم بل اناتکو ام ییدارا یعلن ردنکمال ینھ خود تخلف و سوء استفاده و پا ایگو

ن یو ا شدک یمباال  ییا از جاردرصد منابع  ٥معادل  یسکب مثًال ین ترتیبھ ا. ت داردیاھمنسبت آن بھ منابع 

ش کرا  مغازه یک یو موجوددرصد پول  ٨نفر  یکاما در مقابل  .ارد تومانیلیم ١٠٠٠ شود یممبلغ 

شور، ک یو مسئول ثبات پول یزکمر کل بانکس یاز نظر رئ .ون تومانیلیم ٤٠ شود یمھ آن ھم ک رود یم

ھزار  ٢٠٠ ھم ھا کنان بانکارکدر سال بشود و شمار  کیبان اختالس ١٠٠گر اا ی .م گناه تر استک یاولآن 

از  پس. سوم یکشود  یم م مثًالیردکاد یھ ک مغازه  در آن یدزداما سھم . ھزارم یکشود  ین میباشد ا نفر

  .تر است زهکیپا یاول اِرک، یاز نظر حافظ ارزش پول ملھ ک شود یممعلوم  ن محاسبھیا

از آن  یالت ارزیتسھد یباھ کم یھشدار داده بود )شیشش ماه پ یعنی(د قبًال یگو یم یزکمر کل بانکس یرئ

. بزند کتواند بان یدارد و نم یھ او بدھک نیالت ندھند و ایگر ھم بھ او تسھیوصول شود و د )بکفرد مرت(

 ٢٠٧٠در حدود  یزیھم چ یزکمر کل بانکس یھ آن شخص پس از ھشدار رئکن است یت ایاما واقع

 یل بازرسیض و طویستم عریو س یزکمر کو بان یپس بھمن. ردکر یدا کارد اعتبار گرفت ھم بانیلیم

داشتن پول در حساب پاس شود  یب یھزار تومان ١٠٠ کچ یکاگر  مثلھ در کچنان است ھ ک(ھا  کبان

و  یبھمن چرااند و  اره بودهکچھ ) برد ید و میآ یم ِلرکروز را ھر  هدیدر حساب خواب کا چیفھمند  یفورًا م

 اردیلیم ٢٠٧٠تا  بودند زده شدهبھ خواب ا یماه بھ خواب رفتھ  ٥/٥ن ھشدار خود یپس از آخر او دستگاه

 تیگندم از انبار رعش رفتن ک ، موضوعواقعًا موضوع. نندکرون فرار یبھ ب کیبان یھا از صندوق گرید

د یگو یم یھ بھمنکطور  اگر آن .ت بفھمدیعما را ھ انباردار متوجھ نشودکنبوده است  شموتا توسط چند 

ده بودند و یموضوع را نفھمن یا یرو خاو یچرا جھرمپس شھ بھ ھوش است یھ ھمکھا بازرس دارند  کبان

در  اش یاردیلیم ٥/٣رفت تا در خانھ  اش رد و از غصھکھم ابراز ندامت  ین نافھمیاز ا یحت یخاور

در عوض با غرولند  یو جھرم بگذارند یماض درآمد خوش پر یروزھا اندوهدر را  عمر یباق تورنتو

تر از  مک یتیمسئول یواقعًا خاور ایآ. جا درآورندکند تا بورس از ک کزش را تریارانھ وادار شد مک طلب

  داشت؟ یجھرم

و  ینکھا فراف کران بانیمد ید بعضیگو یم ،یشیدروم یابراھ یزکمر یھا کر نظارت بر بانیھ مدکن یا ایآ

گر ید کبانو نھ آن چند تا  ینھ خاور و است یمتھم جھرمن است یش ایمعنا. ندک یرا متھم م ھا کبان ی ھیبق

سھ  یھا بھعشد، نطور دار نیھمر و سالمت یست و بھ خین یخبر ،تات کاز بان ژهیبھ و ،ھا ابدًا از آنھ ک(

  )دنزن ینبش م
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 سواراناھ کاز آن  شیپ یمعموًال مدت. اند ردهکبارھا ثابت شور بھ من کن یمن در اقتصاد ا یھا تجربھ

تازه بتازند  یھا ونھدتا بھ گر شوند یدشان راھیار و ساز و برگ و نفرات جدکبا ابت یو ادار یمال یفسادھا

و  یدیو تول یو سوداگر یمال یھا ھیو شرط سرما دیق یب یان آزادیمنادغما ببرند، یبھ  مال مردم و

 ینسرتکدر  اوران عدم دخالت و نظارت دولتیو  ینھاد و یبا شبھ خصوص یو خصوص یدولت یمستغالت

و  یو آوازخوان ندیآ یزدن در م و دھل رناکبوق و  بھخراش  گوش ییبا صداھا ،نھ چندان ھماھنگاما  ،با ھم

ملت را در  یھ آزادک یخواھان خواھان و عدالت یادو بھ آز نندک یپخش مھاشان صدا  با رسانھھا  در گذرگاه

بحث عدالت  ی نندهک یو قاط یماندگ عقبو  یاز جملھ نادانھا  دانند، انواع اتھام یم یکراتکدمونظارت  یگرو

و  یثابت و قو یھا  شھیھ رک بران،ت ینم نم دخل والھ کپس از آن است  .زنند یمرا در اقتصاد  و نظارت

گر بلند یسوء استفاده د یک یعھ سر و صدافد یکبعد  یچند. آورند یدارند، شاخ و برگ در م ھم ینافذ

در . وضع بودش آمده یپن یھمخداداد  –ق دوست یرف یاردیلیم ١٢٣ش از اختالس یھا پ مدت. شود یم

 منتقد و ھشداردھنده ی ھا رسانھ ده ،دورهن یدر ا. ن بودیز ھمین یآخرن یش از ایپبعد از آن و  یھا اختالس

 ھ و فالنیل و فالن نھاد سرمایجناح و فام متعلق بھ فالن یاسیو س یاقتصاد ی روزنامھ اما چند. نددمتوقف ش

ا نظارت و برنامھ یھ گوک ندبوک یمطبل عدم نظارت مدام بر  قدرت ی ھکشبفالن و  یدانشگاھ شبھ ی جامعھ

ار کمحافظ  یبورژواراران ین یشوند ا یل میھا تعط رسانھگونھ  نیا یوقت .اند و زشتبس مزاحم  ییھا  مداخلھ

در  یسھ بنداما  ،دانند یم یمحدود شدن رشد اقتصاد ی ھیخود را ما یات مالیبر عملھ نظارت کران یا یسنت

شان در یصدا ابدًا آورند ینظام و اقتصاد بھ حساب م یل را ضرورت بقاکان و تشیب یھر نوع آزادبرابر 

ھا چپ و  آن رایز .ل شدندیخوب شد تعط ھکاند،  گفتھ ، وندیگو یمھم جا  ن و آنیچ، ایھ ھک نیا .دیآ ینم

  . بودندھ یسرما یو مزاحم آزادال یکراد

شبھ  یبھ نوع یلمنابع م قانیالطر قطاع یبرا، یدفاع از آزادھ باز در لباس کاست  الزیلد ین سعین بار ایا

پس  ،است بوده ادید چون نظارت و حضور دولت زیگو یند و ماسوز یم دل یاما در واقع ضد مردم یعلم

ن یدر ا دیگو یھ مکرا  یارشناسکو  یاز منابع رسم تمام اخبار ،، بھ نظرم بھ عمداو !اختالس شده است

 ،ش ھم نگرفتیچ جایاز ھ یا آن را بھ گوشھ یسکبود  اگرا ینبود  ارکدر  ینظارت ا اصًالیسابقھ  یب ی واقعھ

ھا  نیتر از ا مک ،نیبعد از ا :ندک زبان ورِدرا پرور  دزد ی ھیپا یب ی ھمان افسانھ باز تارد، یگ یم دهیناد

  .دیبسپار یولنگارمنابع را بھ  ،ھا نیا ازتر  شید و بینکنظارت 

فساد و انباشت  با یکراتکن نبود نظارت دمویھ ارتباط بک را یا یان زنده و جاریاز جر چند موردد من ینیبب

  .نمک یخدمتتان عرض مباز  دھد، یرا نشان مران یا یدار ھیسرما از یا وسط گونھھ تیسرما

ھ حاال نامش ک( یره ارزیارد تومان درآمد از فروش نفت بھ صندوق ذخیلیھزار م ١٢ش از یبھنوز  -

حاال ھا  ن پولیا. شد ین میچندیباد بنا بھ قانون یز نشده است و بایوار) یصندوق توسعھ مل عوض شده است

  ند؟ک یمو چرخش و خواب جا گردش کدر 
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 .معاملھ شده است یر قانونیبھ طور غ نفتارد تومان یلیھزار م ٤/٥معادل  -

برداشت شده، اما پول  ینقد یھا ارانھیص دادن بھ یتخص یارد تومان از درآمد نفت برایلیھزار م ٣ -

مت یش قیسھم منابع و معادن از محل افزا ضمنًا. دیآ یگران فروختن برق، آب و گاز و نان بھ حساب نم

 .شده استنپرداخت  یارز یھا حامل

 .داشت شده استبر یزکمر کارد تومان از بانیلیھزار م ٩در حدود  -

 یارھاکآن  یبھ جاھ نشده است و کشود،  یگذار ھیت سرماارد دالر در نفیلیم ٧/٧قرار بوده است  -

 .گر شده استید

ھ نشده کشد،  یز میوار) یر ارزیھمان صندوق ذخا( یتوسعھ ملد بھ صندوق یبا تومانارد یلیم ٦٠٠ -

 .است

شود،  ین مھر اختصاص داده مکبھ مس یتوسعھ مل صندوقارد دالر از یلیم ٣س دولت یبھ دستور رئ -

 امنا است،  أتیس ھیھ رئکس جمھور یأت امنا دارد و تازه رئیھ صندوق ھنوز نھ پا گرفتھ و نھ ھک یدر حال

مجاز  یمصارف دالر یبرداشت فقط برا ،صندوق ی اساسنامھ ضمنًا در. را نداشتھ است یارکن یحق چن

رو بھ رو  یالیرمبود منابع کد یشد یمارین مھر با بکن مسیال وجود ندارد و ایل دالر بھ ریاست و اجازه تبد

 . است

 شمار ٩٠ماه اول سال  ٥در د یافزا یو مم یر مجاز داریغ یھا لھکاسد بلھ یگو یم کل گمرکس یرئ -

مشابھ سال قبل  ی نسبت بھ دورهھ کاست ل شده کیتش تومانارد یلیم ١٨٠پرونده قاچاق بھ ارزش  ١٢٥٠٠

 .رده استکدرصد رشد  ١٤ و مبلغ در حدود از نظر تعداد

تھران در زمان  یتاب از شھردارکحساب و  یب ی نھیارد تومان برداشت ھزیلیم ٣٠٠ ی ھیقضھنوز  -

   .نژاد حل نشده است یاحمد یشھردار

  . گذرم یھا م ھ از آنکگر ھم در ذھن دارم ین مورد دیو چند

 یھا و حوزه(اقتصاد  ی در حوزه ژهیارات ویاز اختس جمھور یھ دولت و رئکندارد  یالکبھ نظر من اشالبتھ 

برخوردار ) گذارد یم بازو حقوق مردم  یردن آزادکمحدود  یرا برا دست اوچھ  گر بھ جز آنید یاتیعمل

ف است نشود و یو ظر یا شطرنج مرحلھ یھ مثل بازک یم جزئیھ مجلس وارد ھر تصمکندارد  یالکاش .باشد

 برنامھ و یو ط نیمعمدت  یرا برا اتیارھا و جزئک راه یلیرد و خیبگ یو راھبرد یاساس یھا میتصمتنھا 

راد یانھ فقط چھ  اما آن .ندک یو بررس بخواھد را آن ی جھیند و نتکض یبھ دولت تفو ینیب شیپقابل  ی ارنامھک

صاحبان قدرت  یھا یدیق یھا و ب یھا، ولنگار یشک ھا، گردن یتابکحساب و  ی، باست بت باریمصھ کبل ،دارد

و  یمنافع اقتصاد ی ھیبر پا ییو قضا یو پارلمان یین و آن نھاد قدرت اجرایا یھا یو طرفدارھ است یوسرما

شود  یم کمھل یات اجتماعیمردم و ح ی، برایعاجتما ینابسامان آنچھھنگام بروز بحران و . یحجنا یاسیس
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 یھا شکش و مکھا و ب ھا، بھ گردن ھم انداختن ینکفراف نیھم )میندار یارکنون کومت را اکح یو برا(

  .است اوردهیدر نمردم را  ت و شغلیو رفاه و امن یدخل زندگم کنون ھم کتاھ کاست  یاقتصاد – یاسیس

  

 یو سطح یمقطع یھا حل راه -٤

خودتبرئھ  یبرا  ھ نشان از تالشکن حال یگر در عیدیکبا  یتیمکحا یھا ھا و جناح گروه ،افراد یبرخوردھا

  :دھد یز نشان میراه حل را ن یرد، نوعاد یو سازمان یفرد یساز

ش، ک شیپ یشکخود: دیگو یم یانحراف یھا انیخطاب بھ دولت و جر یھا ز پژوھشکس مریرئ یلکاحمد تو

دادستان او . ن پرونده را خواھان استیرا در ا ر مسئولیافراد غ عدم ورودھ ییس قوه قضایرئ. دیاستعفا بدھ

مورد بھ  یتیامن – یھیتنبتند  یھابھ برخورد راشتھاھ کده است یپرونده برگزت یمسئول یشور را براکل ک

شان باور ندارند یا دیشاالبتھ . ندکن یینما ن مورد بزرگیدر ا یسکھ کخواھد  یم س قوهیرئ دارد،مورد 

ا یآ. است" ر مسئولیغ" یسکھ واقعًاچھ کست یو معلوم ن ار مضر باشدیتواند بس یپرونده ھم م یینما کوچک

   ؟ندپردازند نامسئول یدرد م یھا شھیھ بھ رک یو اقتصاد یسنده و محقق اجتماعیارشناسان فعال و نوک

 یزکمر کل بانکس یر اقتصاد و رئیب از وزکمر یا تھیمکل کیتشدولت اقدام بھ  ،در مقابل وھمان حال در 

ر یوز .ندک یر اطالعات میو وز )نندک یابی مسألھ ھکنیامسألھ باشند نھ  ید پاسخگویھ ھر دو در واقع باک(

 ی بھ قوه) فقط(ھ اطالعات مربوط بھ پرونده را ک )ور، روزنامھ آرمانیشھر ٢٨( دارد یاطالعات اعالم م

وتاه آمده ک یاز حقوق نظارت ھن ھمیھ اکان مجلس را ین میدر ا ،نده مجلسینما ان،یبکواک. دھد یھ مییقضا

  . نگفتھم راه  یپر ب یراست ،است، مقصر دانست

 یکشر گریھا د کرا ھمراه با بان است اویررِ یز کیباندستگاه  و یجھرم یا ھیانیمنتخب مجلس در ب ی تھیمک

دادند و  یم  انجامھا  آند یمتداول با یا چھ بنا بھ قاعده و بھ گونھ ل آنیبھ دل ھم آن. داند یو مقصر من جرم یا

 .نبود ینیو حس یقصور بھمناز  یخبر ی ھیانین بیاما در ا .)٩٠مھر  ٧روزنامھ آرمان، (باز خبر . ندادند

 وانیدنھاد مھم  یھ از سوک ندک یصحبت م یس جمھور از ھشداریمعاون اول رئ یمیرحن اثنا یدر ا

جا شما  نیاز ا. تدزنن یچون م نرودان یتنھا بھ م ندگفتھ بود و در آن بھ اومحاسبات بھ او داده شده بود 

  .را یمردم عادت ید امنیبخوان

اب یقت یحق ی تھیمکد یگفت با ،دولت است یھ از مخالفان جدکس مجلس یرئ ،یجانیالر یگر علیاز طرف د

 از یکیل شود تا بھ دنبال کیتواند تش یمستقل مبھ واقع  ی تھیمکدام کست ین معلوممن  یل شود، اما براکیتش

سال گذشتھ مدام حضور داشتھ مدام  ٢٠-٢٥اختالس در  و فساد و سوء استفاده. باشدپنھان شده  یھا قتیحق

 یکد بھ یرا با یارد تومانیلیم ٢٨٧٨ن اختالس یقت ایحقدر . رار شده استکمدام تگفتھ شده و آن  ی درباره

 یبرا یھا تھیمکھا خواست  ً مشتاق و شجاع آن سپرد و از آن امالکاران یو دست یو قاض ییدستگاه قضا

ن یانمتوجھ ساختار فسادزا باشد و وضع و قود یمجلس با یابیقت یاما حق .ابندیپنھان ب یایزواروشن شدن 
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عزم را بر  نیاص مصلحت ینگھبان و مجمع تشخ یا شورایوجود دارد و آ ین عزمیا چنیآ(ھ آن ید علکمو

واقعھ ن یاخواستھ است تا  یاریاو از مردم . است  بامزه یبھمن یاما نقطھ نظر آخر. )نمک یتابد؟ گمان نم یم

ھ ک بوده است یاتیعمل ی ار و چھ برنامھکقًا چھ ساز و یدانم مقصود او دق یمن نم. مع و جور و جبران شودج

ن یند قرار است اکن :گفت یست میات ھم پرت نیھ از واقعک ییق طنزگویاما رف .رندید بر عھده بگیمردم با

  .شان بگذارند یارانھ نقدیا بھ حساب یھا مطالبھ شود  ن و از آنکخانوارھا سرش یارد تومان رویلیم ٢٨٧٨

 یخواھان استعفاان یژه مجلسیجملھ بھ واند، از  گر شدهید یھا یلیخ یاستعفاھا خواھان  یلیخن راستا، یدر ھم

ن موقع ھم نشان یشود و شواھد آن تا ا یھ اعالم مک با مورد چنان ییاضقبرخورد . ھا ھستند یھا و دولت کیبان

ا حبس یفقره اعدام  یک ینیب شیپ یحت یسانک. اشدب یبھنمتو  یقاطع اما جبران یدھد قرار است برخورد یم

چ مجازات یھ ھکم یدان یاما ما م. ابدی یتشف یار عمومکخداداد اف –ق و دوست ینند تا مثل مورد رفک یابد م

ھ ک د، ضمن آنیآ ین بر نمیب آفریزا، نامتعادل ساز و آسه ژه بھریاز پس ساختار و یاعدام و رفتار انتقام

   .دیزا یمب و فساد ین ھمھ آسیھ اک یا جامعھ وجدان ی نھیبر س ،اند ینادرست یھا نشانھمجازات اعدام  ی ادامھ

 ینشانچ یاست و ھکھا ن یساز سر در گمھا و  یزن ھا، اتھام ینکھا، فراف ییگو از تناقض زیچچ یھبھ ھر حال 

و  یریگیپ یبرا مستقل یش نھادیدر حال زا ،یاسیس ی از جامعھ یا گوشھ یحتھ کست یدر دست ن نیااز 

زند  یحرف قاطع را مھ یسرما یھ ھنوز است وجدان آزادکھنوز . فسادآور باشد یھا نھیو محو زم یریشگیپ

 یکنون جامعھ کا ییگو تو. بھ جامعھ برگردد یاعتماد یو ب نجندھ بریسرماصاحبان  ھکد ینک یارکھ مبادا ک

 یھا تیسالمت قدرت، فعالاعتمادش را بھ در واقع جامعھ . و سالمت است تکانوس آرام اعتماد و حریاق

بھ  کیزیچ ،ییزھایچ نیاز چنھ کھم  ییجا آن. ز از دست داده استیآم تیموفقان ک، عدالت و امیاقتصاد

  .ده استیرا نشن کا ھنوز خبر وحشتنایھ گوکاست  ییابتداو  کمانده است اند یجا

   

  لیتحل یبند جمع -٥

نده جناح راست یاقع نماو ھ بھک یلکتو یحت(والن واز مس یادیان شمار زبجامعھ از ز یدرد ضمن یک

در حال گذار از  یر لب بود از زبان رھگذریز یتیبم یا فقط نیاما گو. رون آمدیب) شود یثروتمند محسوب م

 مراجعھون یلیدو م یکیوام  یکگرفتن  ینوا برا یمردم ب یھ وقتکن بود یاآن، . یو بعد فراموش ،یگورستان

 ھکم یگو یاما من م ،ھا نگفتند آن .نندکرا تحمل  یچارگیو ھزار ب یدی، ناامیمعطلر، فشار، ید تحقیبا ،دننک یم

اش را  قھوه تااندازد و  یپا م یس و پا رویس و آن رئین رئیاتاق ا داخل رود، ینفر مثل آب خوردن م یک

پرسش من  .شود یحاضر مندارد، ھم  یھیھ و توجیچ پایھ ھک ،اش یدرخواست اردھا تومان اعتباریلیم ،بخورد

از  یتر شیب یھا گوشھ یا حتیاش را  چرا ھمھ د وآورن یبھ زبان مرا حاال  درد آنچرا ان یآقا ھکن است یا

ھ بھ دست باد سپرده ک ،رھگذر یک ر لِبیرا چون شعر ز فردا آن ند و چرایگو یرا نماش  شھیر را و چرا آن

  .دنبر یاد میاز شده است، 
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 یسانکب چھ یشور نصک ینگینقد"تحت عنوان  یا را در مقالھ ینگیع نقدیو توز یاعتبار ن نظامیت ایمن ماھ

ختھ با فساد یآم ینگیع اعتبار نقدیھ اساس توزکل و مستدالت نشان دادم یر دالکردم و با ذکباز  ،"شود یم

 نیا یمن برا ینیب شیآورد و البتھ پ یبھ بار م ییبت و دردھایھ مصچن نظام یھ اکاست و گفتم  یعدالت یب

خرد و توان و ند عنصر کو خدا  خواھد دادنش نشان کواسخت جامعھ  یھ روزکن است یھا ا ینابسامان گونھ

   .نباشد از دست رفتھدر آن  و استقالل یآگاھ

ھن، فقط ھمان یمردم و جامعھ و م دشمنانھ کم یافزا یتھ مکن نینم و اک ید مکیخودم تأ ینیب شینون ھم بر پکا

در راه است  یزیچ .ستندین یستیالیامپر ی ارگزاران شاخص شدهکو  یو اقتصاد یاسینندگان سک استفادهسوء 

 یھا انیجرتا روند  یاند و م گرفتھاد یامگان قدرت کو خود یگران خارج بلھ مداخلھ. مشید بشناسیھ باک

شان یبسازند و برا محرومانارگران و کو  یمردم ناراض یرا برا یرنگب تر  یو قالب یو مصنوع یصور

بردارانش  ھ بھرهک ،بسازند تجربھ نشده ییھا دام ،یاعتماد یب ی گسترده موجن یا مقابِلد و در ننکغ یتبل

ده و محروم یژه مردم محنت دیبھ و ،یمردم  آزاد و فعال یھا انیجرھا و  لکتش یبھ جات یدر نھا. خودشانند

پوست  ی ھیھ الک یو قالب یمواز یھا لکتش ،را بسازند یکراتکو دولت دمو ینظارت یھا لکشتتوانند  یھ مک

گر انواع ید یتا بھ نوع رندیگ یل مکش ،اند کد و پویسف یبھ تمام از درون یرنگ دارند ولسرخ  کناز

  .میار باشیھوش .نندکرا ابداع و اجرا  یخوار ژهیو

  :ردکان یدر چند بخش بتوان  یرا گفتم اما آثار آن را م یا ن سوء استفادهیچن یزه اقتصادیانگ

 یاز سو یکراتکدمو یھا نظارت بدون –ھ باشد کاز ھر نوع  – یدار ھیھ باالخره نظام سرماکن باور یا

تر  یروز بھ روز جد .برد یراه بھ فساد و سوء استفاده م ،ساالر مردم یھا دولت ھ ویپا مردم ینھادھا

چھ  ھ آنکاند  دهین باور رسیشناسان بھ اارکران و آگاھان و کاز روشنف یادیامروز بخش ز .شود یم

و  یاجتماع نپوشش داد یبرا یارک بیردند، فرک یغ میتبل یافراط یاگر بازارگرا و راست یھا انیجر

ن یآنان بھ ا. بوده است یمال یھا استفاده سوءو  یدزد، یخوار ژهیودر روند  یعلمو بھ اصطالح  یفرھنگ

مطلوب ژوزف مال کاز نوع  یآنترپرُنرفرھنگ  و سنت یدارا رانیا یدار ھیھ سرماکاند  دهیباور رس

و جز با زد و  )نبوده است یثافت و رنجکو خون و  کامًال بھ دور از چرکجا ھم کچ یدر ھ( ستین تریپمشو

اساسًا  ھا آن. ندکاز آن خود  یمردم یھا و توسعھ اقتصاد توده یان زندگیتواند منابع را بھ ز یبند و فساد نم

نرخ  و کیبان یھا استیآن و س نابرابر عیو توز ینگیش نقدیافزا ی ادامھ جملھاز  یاقتصاد یھا استیبر س

ن یھ حاصل آن ھمک) م استیار معموًال نامستقکن یا(گذارند و  یچنان اثر م یاتیز و نظام مالیآم ضیتبعبھره 

فوق  یان سودبرکامھ کن باور زدوده نشده است یااما  مزمن،و تورم  یارک یب یعنی یتورم یفروبستگ

تر  میمنابع مستق ھا در برداشتن ھماناما . است یدو درصد یکیت یاقل یاز سو فرار منابع و و چپاول یعاد

و  یا شھیھا ر ن روشیر برخورد با اکھ اکن است یمستقل بر ا یارشناسکنظر . نندک یعمل م جسورترو 
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و فساد  یھا ھا و روشن نباشد، قطعًا ابزاریقدرت آفر یھا یساز و قاطع و بھ دور از جنجال دار دامنھ

  .نندک یبروز م ،یگرید یجادر و  یگریبھ نوع د ،یخوار ژهیو

ن نظام ین در ھمید و رشد است و ایتول یھا از مدارھا ھا بھ منزلھ خارج شدن آن لکن شیبرداشت منابع با ا

 یھا زهیخود انگ ی ط بھ نوبھین شرایا. شود یتر م شیب یور ورد و نابھرهک، ریارک یھ ساالر موجب بیسرما

 یھا رگیسوء استفاده و فساد تا مو ی شھیاند یوقت. ندک یتر م شیرا ب یبر فساد و باد آوردگ یمبتن ییسودجو

درد تورم را در  یدواو  ندشو یز میز نظم گرین یادیگسترده و ز یاجتماع یروھایرد، نکنفوذ جامعھ 

  .نندیب یمو جز آن  اء، ارتشتیو مسئول ارکرفتن از استفاده، طفره  سوء

 ینشکوا یارشناسان دچار افسردگکردگان و ک لیتحص ی ان جامعھیژه در میار بھ وک یرویاز ن یگبخش بزر

 )من است ینیگزتر از واژه  دانم چھ قدر درست یھ نمک( یجمع یولکگفت مالن یماز دوستانم  یکیو  یھمگان

ن و ک دو جانبھ و وقت تلفعبث و ساده  یامردر برابر آن را  یافتیار صادقانھ و درکار و کآنان . اند شده

تازد و  یتر م شینند اسب تورم چگونھ از آنان پیب یآنان م. پندارند یمنده خود و خانواده یآ ی ھمھ ی نندهک عیضا

. سوارند دارسواره و چگونھ دزدان بر خرم نکمساست و نان و اده یپ اود و ینما یره میشان تیچگونھ فردا

رار کھ تکساز است  پول یھااختالس بزرگ و بزرگ شونده و زد و بند ارتشاء وھ مدام کد ننیب یم آنان

جا  جا و آن نیا در یا چند چھرهشاند و فقط ک یو امن م یخوشبخت یام قصرھاکعامالنش را بھ شود و  یم

می رفتار گ یگر یناشو  یھ احتماًال بھ خاطر نابلدک اند یچند نفر ھا ھمان نیشوند و ا یم یو  بازشناس یقربان

د بھ لب بخور انکاست"ھ ک نیر افتادن و ایگ یبرا یانکام کھم باالخره اند یارکھ در ھر کچنان  ،شوند

از متھمان  ینفرھ چند کستند ین نیآنان چندان دربند ا .جامعھ وجود دارد  نینار حوض اکدر " هپاشور

 دیض شدیتبع ی جھینتن جامعھ و یان ایسال ی خچھیتار یرا بھ تمامی، زاند گرد قرار گرفتھیاختالس حاال تحت پ

ار ک. ار رنگ باختھ استکشرافت . دنشیاند ید آموختھ شوند، میھ باک یا یباز زرنگ یو شگردھا

 ،ریتحق ،در معرض تمسخر یامعھ شھرج یھا بخش یلیخ نون درکسال گذشتھ تا ٦٠-٥٠مندانھ از  شرافت

ھا بھ خود  یلیخ. شده استل یتبد نسل نو یور جداست و حاال بھ باھمسر و فرزندان بوده  یاز سو یحت

سعادت و  دانند یھ نمکاند  قیبازماندگان عھد عت کارند اندک یمان درستیھ بر سر عھد و پکند آنان یگو یم

گر ید .است یا زاھدانھ یمنزه چھ وباست و اخالق یت فردا در چیامنند و ک یار مکچھ پول  ست،یچ ییجو امک

ت یار و مسئولک ،داشتھ باشند یاجتماع کو تحر یتوانند مانور اقتصاد یم یمکھ ک یسانکان یس از مکتر  مک

   .ردیگ یم یرا جد یسالم و انسان یا جاد جامعھیا یبرا

 و ننگ یاھیجز س یزیتمام شده است و در افق چا در لجن ظلمت فرو رفتھ و یدنن یا این وصف آیبا ا

گرا،  شھیدرخشان، ر یجھان یھا د بھ جنبشینکنگاه  .تسین نیچن !نھ. ستیز نیرقابت فاسد و فساد رقابت آم

و گر ید ییفردا یآنان برا. جاھا یلیخران و یانھ، اروپا، ایت، خاورمیدر وال استر یو پر از آگاھ یانسان

 ی ارتجاع و سلطھ یلیتحم یایدنن یگزیرا جاگون گر یبھتر و د ییایخواھند دن یآنان م. نندک یتالش م یشدن
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 یاوش و افشاک در جا نیھم ام بخش،کو  د بخشینو یھا ن خواستنیا ی ھمھ ی جنبھ یک. نندک یجھان و  یبوم

ھ آتش ک ،را یھمگان یافسردگ یمارید بیبا .مردم درصِد ٩٩دفاع از آن  گاهیپااز و است  نھفتھ ت فسادیواقع

  .ھا ن گفتنیبا ھم .میناکبخش ،انداختھ است یاسیر سیران غکزار روشنفیدر ن

 ---------------------------------  

  )١٣٨٩بھشت ی، ارد٢٩٧شماره (ماھنامھ صنعت حمل و نقل ) ١(


