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۞ پیشگفتار سردبیر

* چون سردبیر به دلیل بیماری نتوانست برای مراسم و خاکسپاری دکتر
یارشاطر به نیویورک برود از دوست عزیز نسترن اخوان خواهش کرد که
عکس گرفته و برایش بفرستد .با سپاس از نسترن عزیز برای این عکسها
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شعله شمس شهباز

احسان یارشاطر  12فروردین ما ِه  1299همدان ـ  10شهریور ما ِه  1397کالیفرنیا

دسـ ِ
ـت روزگار گلچیــن اســت ،امــا جبــر اســت و هیــچ کــس در ایــن
غــارت از خــود اختیــاری نــدارد .آنهــا کــه میرونــد ،خوشــا بــه
حالشــان کــه نامشــان جــاودان میمانــد و مــا کــه هنــوز ماندهایــم،
بــدا بــه روزگارمــان کــه بایــد در نبودشــان مرثیــه بسـراییم .فصلی که
گذشــت ،فصــلِ تلخــی بــود ،دو یــا ِر دیریــن ،دو بزرگمــرد و پاســدار
فرهنــگ غنــی ایـران را از دســت دادیــم.
مهــرداد پهلبــد اولیــن وزیــر فرهنــگ و هنــر ایــران کــه زندگــی خــود را صــرف احیــای هنــر و
موســیقی ایـران نمــود و اســتا ِد جــاودان دکتــر احســانِ یارشــاطر کــه هــر دو بـرایِ مــن تکیـهگاه و
ـام
پناهگاهــی همیشــگی بودنــد ،تنهایــم گذاردنــد و رفتنشــان غمــی اســت کــه میدانــم آن را بــا تمـ ِ
ایـران شــریکم.
عکــس آخریــن دیــدار بــا اســتادم ،دکتر احســان یارشــاطر (کســی کــه در بدترین لحظـ ِ
ـات نومیدی
پــس از درگذشــت زندهیــاد همســرم حســن شــهباز ،دســتم را گرفــت و گفــت :مثــلِ کــوه پشـ ِ
ـت
ســرت ایســتادهام" ،رهآورد" را ادامــه بــده) را روبهرویــم گــذاردهام و میاندیشــم پیشگفتــا ِر
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ایــن شــماره را بــه ایــن دو خدمتگـزار فرهنــگ ایـران
اختصــاص دهــم کــه هــر چــه دربارهشــان بگویــم و
بگوییــم ،کــم گفتهایــم.
تمــام دوســتان،
امــا قبــل از شــروع میخواهــم از
ِ
یــاران ،مشــترکین و دیگــر عزیزانــی کــه بــا خوانــدنِ
پیشگفتــا ِر رهآورد شــماره  ،123بــه خاطــ ِر دردی
کــه دســت از جانــم نمیکشــد ،بــا دیــدار ،تلفــن،
نامــه ،ایمیــل و فکــس جویــایِ حالــم شــدند و نگـرانِ
ســامتیم بودنــد ،از صمیــم قلــب سپاســگزاری کنــم
کــه ایــن همراهیهــا همــواره گرمــایِ وجــودم بــوده و از انــرژیِ دوبــارهای بــرایِ ادامــهیِ راه،
سرشــارم میســازد .بــه دلیــل همیــن بیمــاری هــم در ایــن میــان شــنیدم کــه معــدودی ســا ِز مخالــف
ِ
ســایت
میزننــد و شــایعه پراکندهانــد کــه “رهآورد” دیگــر منتشــر نخواهــد شــد و بــه همــان
اینترنتــی بســنده خواهــد کــرد!
«بــه همـهیِ شــما قــول میدهــم کــه ایــن شــایعات فقــط زهرپراکنــی اســت .تــا روزی
کــه جــان در بــدن دارم و تــا روزی کــه حتــی یــک انگشـ ِ
ـت دســتم را بتوانــم حرکــت
ـام همــکاران ،نویســندگان و یــاران وفــادار "رهآورد" ،کــه بــدون
دهــم ،بــا کمــک تمـ ِ
دســتمزد ،رایــگان وقــت خــود را در اختیــار "رهآورد" گذاشــتهاند و هرگــز تنهایــش
نخواهنــد گــذارد ،دســت از ادامــهیِ انتشــا ِر "رهآورد" برنخواهیــم داشــت .ســایت
اینترنتــی گســترش داده خواهــد شــد ولــی "رهآورد" چاپــی هــم ،تا زمانی که مشــترکین
مخصــوص خــود را دارد ،ادامــه خواهــد یافــت».
اما خبر خوشی که باعث افتخار همه ما دستاندرکاران این فصلنامه گردید:
ِ
نشریات آکادمیک در دنیا ثبت شد.
"رهآورد" در ردیف و جز ِو
این عنوان را هیچ بدخواهی قادر نیست ِ
دست کم بگیرد.
ـام همــکاران و یــاران و هیئتتحریریــه کــه هرگــز “رهآورد”
بــا شــما هســتیم و میمانیــم .بــه تمـ ِ
را تنهــا نخواهنــد گــذارد درود میفرســتم .در طــول مــدت جراحــی ،بســتری بــودن در بیمارســتان و
دوران نقاهــت در منــزل ،کــه قــادر بــه کار نبــودم ،ســه یــار وفــادار “رهآورد” ،میتـرا مفیــدی ،دکتــر
مســعود عســکری سروســتانی و مریــم مرادیــان (تایپیســت و گرافیســت) قــدم جلــو گذاشــته و
جبـران کمبــود کار مـرا کردنــد .ایــن شــماره " 125 /124رهآورد" را مدیــون کار شــبانهروزی ایــن ســه
همــکار هســتیم.
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زندگی پُربار استاد یارشاطر

دکرت محسن قائممقام
(طبیب مخصوص دکرت احسان یارشاطر)
 23سپتامرب 2018
اســتقبال زایدالوصــف گروههــای مختلــف مــردم در بزرگداشــت از اســتاد یارشــاطر چــه در داخــل
کشــور و چــه در خــارج از کشــور مناینــده احـرام فـراوان مــردم بــه ایــن شــخصیت بــزرگ فرهنگــی
بــود کــه دهههــای فراوانــی شــاید نزدیــک بــه یــک قــرن همــه کوشــش خــود را در راه اعتــای
فرهنــگ ایـران و خدمــت بــه رشــد و پیرشفــت زبــان فارســی قـرار داد .منظــور مــن از نوشــن ایــن
مقالــه ،شناســاندن بیشــر اســتاد یارشــاطر ،بــا تجربیــات ســالهایی اســت کــه بــا ایشــان آشــنایی
و دوســتی داشــتهام .دکــر یارشــاطر شــخصیتی مــورد اح ـرام عمــوم بــود .ایــن اح ـرام پای ـهاش
نهتنهــا در خدمــات خارقالعــاده او بــه فرهنــگ ایـران و زبــان فارســی ،بلکــه منــوداری از احـرام
مــردم بــه شــخصیت فــردی او میتوانســت باشــد کــه خصوصیــات وی را در خــود متجلّــی ســاخته
بــود.
در ایــن مقالــه مــن کوشــش دارم کــه گوشـههایی از زندگــی اســتاد کــه خــود شــاهد آن بــودهام را
نشــان دهــم؛ زی ـرا بــه شــناخت عمیقتــری از ایــن شــخصیت بــزرگ ایرانــی کمــک میکنــد .مــن
تــا ســن  95ســالگی اســتاد کــه هنــوز در نیویــوک بــه رس میبــرد ،افتخــار آن را داشــتم کــه دوســت
ِ
پزشــک مــورد اعتــا ِد او و همــرش زندهیــاد "لطیفــه یارشــاطر" باشــم .اکنــون نزدیــک بــر
و
ســی ســال از آن زمــان میگــذرد .طــیِ ایــن مـ ِ
ـدت طوالنــی آشــنایی و دوســتیِ مــا شــکل دوســتی
خانوادگــی نیــز پیــدا کــرد .عــاوه بــر دیدارهــای پزشــکی کــه مرتــب انجــام میگرفــت ،رفــت و
آمـ ِـد خانوادگــی در منــزل برقـرار بــود .چنــد ســال قبــل از آن کــه اســتاد مشــکل راه رفــن پیــدا کنــد،
گردهامییهــای مرتــب و ماهانـهای در رســتورانهای نیویــورک همـراه بــا یکــی دو تــن از دوســتان
مشــرک داشــتیم کــه برایــان بســیار فرحانگیــز بــود .وقتشناســی دکــر یارشــاطر در ایــن جلســات
ماهانــه کامـاً نشــان داده میشــد و همــه مــا مواظــب آن بودیــم کــه برنامــه بــه موقــع انجــام گیرد
و هــان طــور کــه معلــوم اســت همــه مــا از حضــور اســتاد در جلســات بهرهمنــد میشــدیم.
وقتشناســی اســتاد و ارصار او در اجـرای منظــم قرارهــا ،خــود بـرای مــا آموزنــده بــود.
منــزل اســتاد در منهــن  ،Manhattanکنــار دانشــگاه کلمبیــا بــود و مطــب مــن در ســکارزدیل
 Scarsdale in Westchester , New Yorkکــه بــا ایشــان حــدود  ۲۰دقیقــه تــا نیــم ســاعت فاصلــه
داشــت .معمــوالً ســه شــنبهها مــن در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه کلمبیــا کــه نزدیــک ایشــان بــود
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برنامــه هفتگـ ی داشــتم کــه ســاعت  ۸صبــح رشوع میشــد و یکســاعت ادامــه داشــت .مــن هــر
یکــی دو مــاه یکبــار بعــد از برنامــه دانشــکده بــه منــزل اســتاد میرفتــم و ایشــان را بــا خــود
بــه مطــب میبــردم ،هــان نزدیــک نیمســاعت در کنــار اســتاد بــودن برایــم غنیمــت بــود .بعــد
از دیــدار در مطــب هــر چــه خــودم و یــا همــرم کــه بــا مــن کار میکــرد ،ارصار میورزیدیــم
کــه ایشــان را بــه منــزل برســانیم ،قبــول منیکــرد .مــا هــم اجبــارا ً وی را بــه تــرن نزدیــک مطــب
میرســاندیم و اســتاد بــا تــرن و ســپس تاکســی بــه منــزل بازمیگشــت ،مــا هــم همــواره از ایــن
بزرگــواری خجالـتزده بودیــم .ایــن رفتــار خــود منایشــی از خلــق و خــوی اســتاد بــود کــه وقتــی
شــخصی بــا او بــه نحــویِ رس و کار پیــدا میکــرد ،کامـاً حالــش را مراعــات میمنــود و ایــن خلــقِ
نیکــو طبیعتـاً در مــور ِد دوســتان چندیــن برابــر بــود.
بــا آن کــه بیامرســتان دانشــگاه کلمبیــا بســیار بــه منزلــش نزدیــک بــود ،همــواره اگــر الزم میشــد
کــه بــه هــر علتــی بســری شــود ،ارصار میکــرد کــه او را بــه بیامرســتانی کــه مــن در آن رسویــس
معالجاتــی داشــتم بیاورنــد .آن زمــان مــن پزشــک معالــج ( )Attending physicianدر NYP/
 Lawrence Hospitalدر وستچســر  Westchester, N.Y. in Bronxville.بودم .من امکان بســری
کــردن ایشــان را در بیامرســتان پرزبیتاریــن  Columbia Presbyterian Hospitalهــم داشــتم ،ولــی
چــون از نظـ ِر تنظیـ ِـم وقــت منیتوانســتم کامـاً بــه اســتاد برســم ،ترجیــح مـیداد کــه هــر بــار در
بیامرســتان  NYP/Lawrence Hospitalدر وستچســر  Westchester, N.Y. in Bronxville.که ۲۰
دقیقــه بــا خانهشــان فاصلــه داشــت بســری شــود.
دکــر یارشــاطر بــه ورزش خیلــی عالقمنــد بــود و ورزش روزانــه در دســتور کا ِر وی قـرار داشــت ،از
ورزشهــایِ مــور ِد عالقـهاش دوچرخهســواری بــود کــه تــا ســنینِ بــاال آن را ادامــهداد .دکــر یارشــاطر
در  ۸۸ســالگی از روی دوچرخــه بــه زمیــن افتــاد و او را بــه بیامرســتان مــن آوردنــد .خوشــبختانه
صدمــه چندانــی نخــورده بــود .سی.تی.اســکن  City scan of the brain1مغــز را هــم از او گرفتنــد
کــه نشــان داد همــه چیــز طبیعــی اســت .ا ّمــا نورولوژیســت مشــاور بــا تعجــب اظهــار داشــت «من
هرگــز مغــزی ندیــدهام کــه در ایــن ســن ،کوچکتریــن نقصانــی پیــدا نکــرده باشــد .معمــوالً مغــز
از  ۶۰ســالگی یــا کمــر نقصــان پیــدا میکنــد کــه عــوارض خــود را از جملــه کمــی حافظــه و غیــره
نشــان میدهــد» .پیــش خــودم گفتــم بیخــود نیســت کــه دکــر یارشــاطر در  ۸۸ســالگی میتوانــد
دانشــنامه ایرانیــکا را بــا درایــت و مهــارت رهــری کنــد!
مــن همــواره فرصتهایــی را کــه بــا اســتاد بــودم مغتنــم میشــمردم و ســعی میکــردم از
احاطــه اســتاد بــه فرهنــگ ،شــعر و زبــان فارســی ســود بــرم .بعضــی اوقــات طــرز خطــاب
ایشــان بــه مــن ،خــود برایــم آموزنــده بــود .خاطــرم هســت یکبــار دربــاره موضوعــی فرهنگــی
1- Brain CT scan
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برایــم صحبــت میکــرد ،منیدانــم چــه شــد کــه تص ـ ّور کــردم صحبــت اســتاد متــام شــده اســت،
بنابرایــن مبحــث دیگــری دربــاره احمــد کــروی را رشوع کــردم کــه ناگهــان جملــه مــن را بریــد
و گفــت « :مــن بــه تــو مشــغول و تــو بــا َعمــر و زیــد» کــه جملـهی زیبایــی از گلســتان ســعدی
اســت! فــورا ً عــذر خواســتم و بــه بقیــه ســخنانش توجــه کــردم .اشــعار کمنظیــر بســیاری را از
اســتاد فـرا گرفتــم.

همــر او خانــم لطیفــه یارشــاطر همــواره پشــتیبان اســتاد و در کنــار او بــود .یکبــار ایشــان
همـراه دوســتانش در برنامـهی سیاســی  -اجتامعــی ماهانـهای کــه مــا در آن زمان داشــتیم و مهامن
برنامــه خانــم فریــده فرجــام 2بــود؛ رشکــت داشــت .بســیار برنامــه مــورد توجــه خانــم یارشــاطر و
دوســتانش قـرار گرفــت .از ایــن جهــت از مــن دعــوت کــرد کــه برنامههــای خــود را از ایــن پــس در
دانشــگاه کلمبیــا اجـرا کنــم و او از طریــق مرکــز مطالعاتــی خــود در دانشــگاه کلمبیــا بـرای انجــام
کار بــه مــا کمــک خواهــد کــرد .مــن در آن زمــان در فاکولتــه  Facultyدانشــکده پزشــکی دانشــگا ِه
کلمبیــا بــودم و ایــن ســمت دانشــگاهی مــن کمــک بزرگــی بـرای اجـرای کار گردیــد .ایــن پیشــنهاد
بســیار ب ـرای مــا ســودمند بــود و برنامههــای خــود را از آن پــس در دانشــگاه کلمبیــا بــه جــای
کلیســای یونانــی کــه اجـرای برنامههــای مــا را پذیرفتــه بــود قـرار دادیــم.
اســتاد در زندگــی خــود ب ـرایِ شــخصیتهای ایرانــی در علــوم و فنــون مختلــف اح ـرام فراوانــی
قائــل بــود .احـرام او بــه دانشــمندان و دانشــوران بســیار صمیامنــه بــود .مــن مــوردی را در خاطــر
دارم کــه ایــن اح ـرام را در ح ـ ّد کــال نشــان میدهــد .مــری بویــس  ،Mary Boyce3در زمــان
 -2فریــده فرجــام دانشــور ایرانــی ،فیلمســاز بــود و درآن زمــان در هلنــد زندگــی می کــرد .یــک دخــر ،شــیام و
یــک پــر افشــین هــر دو را از بیــژن مفیــد داشــت .پــرش افشــین مفیــد مقــام اول رقــص بالــه را در تآتــر بالــه
لینکلــن ســنرت  ،Lincoln Centerمرکزهــری شــهر نیویــوک ســال ها اجـرا می کــرد و عکســش در صفحــه هــری
روزنامه هــای معتــر نیویــورک بـرای ایرانی هــا افتخــار آفریــن بــود
 Mary Boyce - 3صاحب نظرتریــن اســتاد در ایــن زمینــه بــود .او اســتاد دانشــگاه های لنــدن و صاحــب کتــاب
درایــن زمینه هــای علمــی و تاریخــی بــود
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۞ پیشگفتار سردبیر

خــود صاحبنظرتریــن اســتاد در تاریــخ دیــن یــا آئیــن زرتشــتی بــود .یــک جلســه او ،بــه دعــوت
دانشــگاه کلمبیــا ،پیرامــون زرتشــت و زرتشــتی صحبــت میکــرد .مــن در پایــان صحبتــش پیــش او
رفتــم و ســؤال کــردم» :چــه شــد کــه ایرانیهــا دنیــا را گرفتنــد ولــی برخــاف ســایر فاتحیــن ،مــردم
کشــورهای مغلــوب را زرتشــتی نکردنــد»؟ پاســخ او ایــن بــود« :زرتشــتی دیــن نبــود؛ بلکــه آئیــن
ایرانیــان بــود .بــه عبارتــی منــودار رســوم و رفتــار ایرانیــان بــه حســاب میآمــد و مــردم کشــورهای
تــرف شــده و مغلــوب ،ایرانــی نبودنــد کــه بــه ایــن آئیــن بگرونــد» .ایــن را مــن ب ـرایِ دکــر
یارشــاطر تعریــف کــردم ،ا ّمــا نظــر ایشــان درســت برخـ ِ
ـاف ایــن گفتــه بــود .او عقیــده داشــت کــه
زرتشــتی دیــن اســت نــه آئیــن .از او خواســتم کــه بــه پروفســور "مــری بویــس" بنویســد و بیشــر
جویــا شــود .ولــی دکــر یارشــاطر گفــت« :مــن ســالها بــا مــری بویــس روابــط فرهنگــی و تاریخــی
و دوســتی داشــتهام و حــارض نیســتم چنیــن نامـهای بـرای ســؤال از آنچــه او در دانشــگاه کلمبیــا
گفتــه اســت بنویســم ».بــه عبارتــی اح ـرام بــه اســتادی چــون مــری بویــس برایــش در باالتریــن
اهمیــت ق ـرار داشــت و انتقــاد از وی را احیان ـاً خدشــه بــه اح ـرام اســتاد میدانســت.
دکــر یارشــاطر دریایــی از معلومــات فرهنگــی و زبانشناســی و تاریــخ بــود .او عــاوه بــر کســب
درجــه دکـرا در ادبیــات فارســی از دانشــگاه تهـران و درجــه دکـرای دوم از دانشــگاه لنــدن بـرای
"زبانهــای باســتانی ایــران" ،تحــت توجهــات والــر هنینــگ  Walter Bruno Henningاســتاد
"زبانهــای باســتانی ایـران" را نیــز بــه دســت آورده بــود .دکــر یارشــاطر در خاطراتــش ،هنینــگ را
از نوابــغ ایرانشناســی آملــان ذکــر میکنــد و میگویــد« :هنینــگ بــه خصــوص زبانهــای پیــش از
اســام را بهــر از هــر کســی میدانســت» .عــاوه بــر ایــن درجــات دکـرا ،دکــر یارشــاطر لیســانس
حقــوق قضایــی از دانشــگاه تهـران را نیــز داشــت ،ولــی از آن اســتفاده کاری نکــرد .دکــر یارشــاطر
بــه دنبــال کارهــای کوتــاه و اثرگــذار والــر هنینــگ در مطالعــه لهجههــای فارســی کــه آن را در
ایـران انجــام داد ،در لهجههــای مختلــف مناطــق ایـران ،از جملــه "تاتــی" ،زبــان مــردم آذربایجــان
قبــل از زبــان ت ُرکــی ،تحقیقــات زیــادی کــرد کــه بســیار ارزشــمنداند .در خاطراتــش میگویــد عالقــه
او بــه ایــن قســمت از تحقیقــات چنــان بــود کــه حتــی زمانــی کــه در ســالهای باالیــی عمــر در
نیویــورک بــود ،هنــوز عالقــه داشــت دنبالــه تحقیقــات را بگیــرد .بــه دنبــال زبانشناســی ،دکــر
یارشــاطر در لنــدن بــه مطالعــه زبــان سانســکریت پرداختــه بــود و میگویــد« :بـرایِ مــن بــه طــور
متدیــک ،خوانــدن و مطالعــه زبــان سانســکریت بـرای شــکل گرفــن و نــگاه علمــی و آکادمیــک بــه
"زبــان" نقــش مهمــی داشــت» .مــن شــاهد بــودم کــه دکــر یارشــاطر چنــد ســال پیــش در ســنین باال
بـرای متریــن حافظــه رشوع بــه آموخـ ِن زبــان روســی منــود.
دکــر یــار شــاطر بنــگاه ترجمــه و نــر کتــاب در ایـران را در ســا ِل  )۱۹۵۴ ( ۱۳۳۳بنیــاد نهــاد کــه
پایــه محکــم و باارزشــی بـرای انتشــار کتابهــای نویســندگان بــزرگ جهــان و کتابهــای بــا ارزش
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در تاریــخ ایـران گردیــد و از ایــن راه کمــک بزرگــی بــه بــاال بــردن ســط ِح رشــد فرهنگــی ،ادبــی و
اطالعاتــی عالقمنــدانِ ایرانــی بــه متــدن جهانــی و تاریــخ ایـران منــود.
و باألخــره بنیــاد گــذاردن دانشــنامه ایرانیــکا و برپایــی دفــر دانشــنامه در مرکــز ایرانشناســی
دانشــگاه کلمبیــا در ســا ِل  .۱۹۷۴اخیـرا ً دانشــگاه کلمبیــا مرکــز ایرانشناســی دانشــگاه کلمبیــا را بــه
نــام دکــر یارشــاطر نامگــذاری کــردEhsan Yarshater Center for Iranian Studies :
فهرســت کارهــای فرهنگــی ،ادبــی ،زبانشناســی و تاریخــی دکــر یارشــاطر در ایــن مقالــه منیگنجــد
و مــن توصیــه میکنــم بــه مقــاالت اســتادان و دانشــوران ایرانــی و امریکایــی کــه در گردهامییهای
بزرگداشــت اســتاد در چنــد ســال پیــش انجام شــده مراجعــه منایند.
خاط ـرات دکــر یارشــاطر بــه ه ّمــت دکــر ماندانــا زندیــان ،پزشــک و دانشــور ایرانــی بــه عنــوان
"احســان یارشــاطر در گفتوگویــی بــا ماندانــا زندیــان" در ســال  2015انتشــار یافــت .ایــن خاطرات
در  ۳۷۷صفحــه قســمت فارســی و بخــش کوتاهــی بــه زبــان انگلیســی ،هم ـراه بــا عکسهــای
متعــددی – بیشــر از آلبــوم خصوصــی دکــر یارشــاطر -میباشــد .در ایــن کتــاب ،مجموعــه مطالــب
فوقالعــاده زیــاد و مهمــی را دکــر یارشــاطر در مــورد فرهنــگ ،زبــان و تاریــخ ایـران و حتــی هــر
و نقاشــی ،همـراه نظـرات شــخصی خــود پیرامــون آن بیــان میکنــد کــه بســیار خواندنــی و از نظــر
اطالعاتــی بســیار غنــی اســت .دکــر یارشــاطر در خاطراتش
از اســاتید و دانشــوران همزمــان خــود بــه دقت نــام میبرد
و در بســیاری از مــوارد همـراه بــا جزئیاتــی از کارهای آنها
یــاد میکنــد .واقعـاً بـرای شــناخت اســاتید ادب ،فرهنــگ و
تاریــخ ایــن دوران ،خوانــدن ایــن خاطـرات رضوری اســت.
دکــر یارشــاطر در انتخــاب موضوعــات دانشــنامه،
نویســندگان و مــن مطالــب دقّــت و توجه و حتی وســواس
فـراوان بــه خــرج مـیداد .مــن شــاهد چنــد مــورد آن بــودم
کــه منایــش دقــت در نگاهــداری امانــت تاریخنــگاری
ایشــان بــود:
دکــر یارشــاطر بــا آگاهــی از روابــط مــن بــا ســازمان جبهــه ملــی ایـران ،از مــن خواســته بــود کــه
نــام و اطالعــات کوتاهــی پیرامــون ره ـران و رسشناســان جبهــه ملّــی ب ـرای ایشــان فراهــم آورم؛
تــا در موقــع مناســب در دانشــنامه هم ـراه نامهــای دیگــر رسشناســان ای ـران آورده شــود .وی از
یــارانِ ســازمان جبهــه ملّــی یــا آنهایــی کــه بــا حــزب تــوده آشــنایی داشــتند هــم دعــوت کــرده
بــود تــا مطالــب مربــوط بــه ایــن ســازمانها را بنویســند .از جبهــه ملّــی زندهیــاد دکــر "خــرو
شــاکریزند" بــود کــه عــاوه بــر آن یــک ســال در جمــع ویراســتاران دانشــنامه نیــز حضــور داشــت.
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دکــر شــاکریزند ،اســتاد تاریــخ در دانشــگاه پاریــس بــود .بـرای حــزب تــوده از "بــزرگ علــوی" کــه
نامــی آشــنا در ادبیــات فارســی اســت و در جمــع  ۵۳نفــر از زندانیــان روشــنفکر ایـران در کنار "تقی
ارانــی" در زنــدان رضاشــاهی بــود و دکــر "یــروان آبراهامیــان" دانشــور ایرانــی کــه کتــاب مربــوط
بــه انقــاب ایـران را نگاشــته اســت ،کمــک گرفــت .دکــر آبراهامیــان ،اســتاد دانشــگاه در نیویــورک
و در محیــط روشــنفکری ایـران نامــی شــناخته شــده اســت.
دکــر یارشــاطر بــا توجــه بــه عالقــه مــن و حضــورم در پهن ـهی فعالیــت ب ـرای آزادی و دمکراســی
در ایـران ،اغلــب مـرا مــورد مشــورت در ایــن گونــه مــوارد قـرار مـیداد .یــک روز بــه مــن گفــت
مطالبــی کــه بـرای دکــر "تقــی ارانــی" در مقــاالت مربــوط بــه حــزب تــوده نوشــته شــده اســت را
کافــی و رســا بـرای بیــان مقــام رفیــع او در تاریــخ روشــنفکری و فرهنگــی ایـران منیدانــد و اظهــار
داشــت کــه« :دکــر ارانــی ،جایــی بــس باالتــر از آنچــه در ایــن مقــاالت از او نشــان داده شــده اســت
داراســت» .از مــن پرســید آیــا میتوانــم شــخص دیگــری را بـرای نوشــن مقــام و نقــش بااهمیــت و
ارزش او در جامعــه فرهنگــی و روشــنفکری ایـران پیــدا کنــم؟ (ایــن مطالــب را مــن نقــل بــه معنــی
مینویســم) .مــن بــا آقــای "انــور خامــه" در ای ـران تلفنــی متــاس گرفتــم و ماج ـرا را بــه ایشــان
گفتــم .وی بــه مــن گفــت« :مــن آنچــه را کــه میدانســتهام نوشــتهام دیگــر چیــزی نــدارم کــه بــه آن
اضافــه کنــم» .ایــن موضــوع بـرای مــن شــگفتی داشــت کــه دکــر یارشــاطر تــا ایــن حــد بــه تاریــخ
ایـران توجــه دارد و قهرمانــان تاریــخ ایـران را خــوب میشناســد ،بــه همیــن دلیــل میخواهــد در
مــورد "دکــر تقــی ارانــی" ،عــامل فیزیــک ،شــاگرد اینشــن و روشــنفکر ســطح بــاالی ایـران ،4ســنگ
متــام بگــذارد.
مــن بــه دکــر یارشــاطر یــادآور شــدم کــه رسگذشــت "حــزب تــوده" در دانشــنامه ،کپیِــهی
تاریخنــگاریِ نادرســت و در خدمــت حــزب تــودهی شــوروی اســت .ایــن حــزب "دکــر تقــی ارانــی"
را مؤســس حــزب تــوده معرفــی میکنــد ،چــون میخواهــد از خوشــنامی "دکــر ارانــی" در جامعــه
ایـران ،بـرای رسپــوش گذاشــن رویِ نادرســتیهای حــزب و رفتــار بیرویــه آن ،از دنبالـ ه َرویِ حــزب
از شــوروی ،اســتفاده کنــد .ایــن حــزب در ای ـران ســبب از میــان بــردن روحــی نســلی از جوانــان
گردیــد و تأثیــر تأسـفآمیزی در چرخــش تاریـ ِخ مــا ،از یــک حکومــت برگزیــدهی مــردم ،بــه یــک
دیکتاتــوری را داشــت .در حالــی کــه "دکــر ارانــی" در  ۱۳شــهریور ســا ِل  ۱۳۱۸در زنــدان رضاشــاهی
در ۳۷ســالگی بــه قتــل رســید و "حــزب تــوده" در  ۱۰مهــر مــاه  ۱۳۲۰توســط زندهیــاد "ســلیامن
میــرزا اســکندری" از سوسیالیس ـتهای ایرانــی تأســیس شــد.
ایــن ادعــای "حــزب تــوده" در حالــی اســت کــه دکــر ارانــی در زمــان تحصیــل در آملــان در
 -4دکــر تقــی ارانــی بنیانګــذار مجلــه روشــنفکری ،فلســفی ،اجتامعی و سیاســی "دنیا" بــود که گرد آن روشــنفکران
جــوان آن زمــان حلقــه زده بودنــد کــه بــه زنــدان رضاشــاهی برده شــدند و " ۵۳نفر" مشــهور را ســاختند.
"
"
زمس�ان 2019-۲۰۱۸ / ۱۳۹۷
�و
صل�امهی رهآورد ش�ارههای  ،125-124پ�ا ی� ی ز
ف� ن
ت

( ) 19

فعالیتهــای علیــه محاکــات مســکو رشکــت داشــته اســت .محاکــات مســکو را اســتالین ترتیــب
داده بــود و در آن ره ـران مخالــف اســتالین را مجبــور میکردنــد اع ـراف کننــد کــه از نوجوانــی
جاســوس انگلیــس یــا کشــور دیگــری در شــوروی بودهانــد ،بعــد آنهــا را اعــدام میکردنــد .لــذا
ارانــی جــدا از ایــن کــه دو ســال پیشتــر از میــان رفتــه بــود ،منیتوانســت مؤســس حزبــی کــه
طرفــدار شــوروی بــود باشــد .دکــر یارشــاطر از ایــن اطالعــات بســیار ناراحــت شــد و دنبــال آن رفت
کــه بــه شــکلی ایــن نادرســتیها را تصحیــح کنــد .وی در خاطراتــش مینویســد« :کتابهــای لنیــن
و اســتالین را خوانــدم و برایــم "بســیار جــذاب" بــود ولــی هرگــز بــه پیوســن یــا بــه هــر شــکلی
همــکاری بــا حــزب کمونیســت یــا تــوده فکــر نکــردم .بــه ایدههــای تئــوری مـرام کمونیســتی کــه
در حقیقــت هــان مـرام سوسیالیســتی بــا تحکــم بیشــر اســت ،بــاور داشــتم .بعدهــا فهمیــدم که
ایــن حرفهــا در عمــل چیــز دیگــری بــود و ارزششــان برایــم ریخــت» لــذا دکرت یارشــاطر بــا نهایت
عالقــه و دقــت ،تاریــخ ســازمانهای سوسیالیســتی ایــران و نادرســتیهای آن را دنبــال میکــرد.
در ایــن بخــش از مقالــه میخواهــم مطلــب مهمــی را بیــان کنــم و آن اعتقــادات دینــی و مذهبــی
دکــر یارشــاطر اســت .دکــر یارشــاطر بــه عنــوان "بهائــی" معرفــی شــده بــود و مــردم او را بهائــی
میدانســتند .دســتگاه حکومتــی " جمهــوریِ اســامی" هــم بــه ایــن وســیله همــواره او را مــورد آزار
خــود قـرار مـیداد" .نورانیــه" خواهــر دکــر یارشــاطر کــه از مبلغیــن دیــن بهائــی بــود را بــه طــرز
فجیعــی در منزلــش کشــتند .پــس از  1۰روز خانــواده مطلــع شــدند ،بــه کالنــری رفتنــد تــا شــکایت
کننــد .در کالنــری بــه محــض آن کــه فهمیدنــد مقتــول بهائــی بــوده گفتنــد :مــا از دنبــال کــردن این
قتــل معذوریــم! ایــن مطلــب را دکــر یارشــاطر در کتــاب خاطراتــش نیــز آورده اســت.
انتخــاب دیــن و آئیــن در همــه جــایِ دنیــا حــق هــر شــهروندی اســت ،ولــی حکومــت مســتبد دینی
در ای ـران مذهــب شــیعه دوازده امامــی را ب ـرای همــه اجبــاری کــرده اســت .باقــی شــهروندان بــا
ادیــان و مذاهــب دیگــر هــر کــدام بــه صورتــی مــورد آزار حکومــت قـرار میگیرنــد .از ســوی دیگــر
دکــر یارشــاطردر رابطــه بــا اعتقــادات مذهبـیاش بــه آئیــنِ بهائــی ،در کتــاب خاطراتش بــا رصاحت
ســخن میگویــد کــه اعتقــادی بــه آن نــدارد .تعجــب در ایــن جاســت کــه معلــوم نیســت چـرا آنچــه
خــود دکــر یارشــاطر بــا رصاحــت بیــان میکنــد را پــس از مرگــش بــه حالــت سانســور نگهداشــتهاند
و ســخنی از آن بــه میــان منیآورنــد؟ ایــن احـرام بــه اســتاد اســت کــه نظراتــش در هــر مطلبــی را
هــان گونــه کــه خــود فــاش میگویــد؛ فــاش بگوییــم .ایــن احـرام بــه شــخص بــه حســاب میآیــد
و غیــر از آن ،توهیــن بــه اســتاد شــناخته میشــود کــه بیجهــت ایــن حرفهــا را زده اســت!
دکــر یارشــاطر بــه رصاحــت در خاطراتــش در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «مذهــب و آئیــن بهائی چه
جایــی در زندگیتــان داشــت؟» (منظــور دوران تحصیلــش در دانشـرای عالــی اســت) ،میگویــد:
«راســت ایــن اســت کــه دسرتســی مــن بــه بعضــی کتابهــای تاریــخ دربــاره تاریــخ علــم و صنعــت،
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در مدرســه عشــایر ،و بــا آنچــه بــا لــذت بســیار از آنهــا میآموختــم ،باعــث شــد کــه بــه خیلــی
ـک هــم در ابتــدا چنــدان
ـک کنــم و پذیرفــن ایــن شـ ّ
حرفهــا در مــورد مذهــب بــه طــور کلّــی شـ ّ
ســاده نبــود .»...در ادامــه گفتوگــو میگویــد« :بــا ایــن حــال از حــدود  ۱۲ســالگی رشوع کــردم
ـک کــردن بــه ایــن کــه آیــا پیغمــر از ســوی خداونــد آمــده اســت؟»
بــه شـ ّ
دکــر یارشــاطر کوشــشهای زیــادی میکنــد کــه ایامنــش را از دســت ندهــد و در خاطراتــش
ـک بــر مــن غلبــه کــرد».
اضافــه میکنــد« :البتــه مــآالً موفــق نشــدم و شـ ّ
بــاز از دکــر ســؤال میشــود« :گفتیــد عالقــه ،تــاش و پشــتکارتان در تحصیــل علــم ،بیــش از هــر
چیــز ،بــه خواســت مادرتــان در ایــن مــورد برمیگشــته اســت .مــادر شــا ،در عیــن حــال ،عمیق ـاً
معتقــد ،حتــی مــروج مذهــب بهائــی بودنــد .کنــار گذاشــن مذهــب و آئیــن آن ،بــا خاطــر روشــنی
کــه هنــوز از مناجــات خوانــدن مــادر بــه یــاد داریــد در تضــاد منیبینیــد؟» وی پاســخ میدهــد:
«مــن مــادرم را چنــدان بــا اعتقــادات مذهبـیاش بــه یــاد منـیآورم .تصویــری کــه از او داشــتم یــک
زن زیبــا و مهربــان و پیــرو بــود کــه دوســت داشــن و ســتایش کردنــش تضــادی بــا بیاعتقــادی
مــن نداشــت» .در ادامــه اشــاره میکنــد کــه عمویــش دنبــال او بــود و بســیار تــاش کــرد کــه او
را قانــع منایــد و او در پاســخ اســتداللهایش میگفتــه کــه پــدر و مــادر مــن بــا متــام مشــکالت و
خطراتــی کــه خدمــت بــه آئیــن بهائــی برایشــان ایجــاد میکــرد بــه اعتقــاد خــود پایــدار ماندنــد و
کاری را کــه درســت میدانســتند انجــام دادنــد .از ایــن چش ـمانداز ،مــن هــم ماننــد آنهــا عمــل
میکنــم و منیگــذارم دالیلــی خــارج از باورهــای خــودم بــه مــن تحمیــل شــود.
بــاز از اظهــارات اســتاد پیرامــون اعتقــادات خــود و دیــن بهائــی :اولیــن کار ســازمانیاش در حوالــی
بیســت ســالگی در دوره دانشــجویی در دانشــرایعالی ،تأســیس "انجمــن ســخن" در جامعــه
بهائیــان ایـران اســت و در آن از متخصصــان و صاحبنظـران بهائــی در رشــتههای مختلــف فرهنگــی
و تربیتــی دعــوت میکــرد تــا ســخرنانی مناینــد .میگویــد:
«انجمــن فوقالعــاده موفــق بــود .بعدهــا کــه خواســتم رســاً از مذهــب بهائــی
کنارهگیــری کنــم ،جامعــه بهائی معنــا و ارزش این تجربه را برابر تســجیل من در مذهب
بهائــی برشــمرد .بهائیــان معتقدنــد بهائــی کســی اســت کــه تســجیل کــرده باشــد ،یعنی
خــود را بــه عنــوان بهائــی ثبــت کــرده باشــد ،کاری کــه مــن هرگــز انجــام نــداده بــودم».
دکــر یارشــاطر بــه ایــن ســئوال کــه« :بــه وجــود خــدا ،یــا یــک آفریننــده بــا هــر تعریــف و نــام
اعتقــاد داریــد؟» پاســخ داد:
«خــدا را بــا تعریفــی کــه ادیــان از او ارائــه میدهنــد مهمتریــن اخـراع بــر میدانــم.
وجــودی را اخـراع کردنــد کــه هــر خــوب و بــدی را میتــوان به گــردن او انداخــت.»....
دکرت یارشاطر میگوید هرگز وارد سیاست نشد و دلیل آن را بهائی بودن خانواده میشمرد.
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«به نظرم منع خانوادگی و مذهبی ،پیشاپیش در ذهن من تهنشین شده بود».
ِ
دعــوت اســدالله َعلَــم را بــرای رشکــت در کابینــه او و حتــی حــزب او بــه ایــن دالیــل
اســتاد،
منیپذیــرد .همیــن هــم اســباب رنجــش َعلَــم میشــود .علَــم ب ـرای برپایــی بنــگاه ترجمــه کتــاب
بــه او خیلــی کمــک کــرده بــود و دکــر یارشــاطر منیخواســت کــه َعلَــم از او برنجــد .بعدهــا در
نیویــورک کــه دکــر یارشــاطر متایــل پیــدا کــرد و خواســت کــه مناینــده ایـران در ســازمان ملــل شــود،
َعلَــم بــا ایــن کار در خفــا و نــه در ظاهــر ،مخالفــت کــرد و جلــوی کار را گرفــت .لــذا دکــر یارشــاطر
برخــاف دســتورات آئیــنِ بهائــی میخواســته اســت رس ـاً بــه شــکلی کــه خــودش میخواســته
اســت وارد سیاســت شــود.
اســتاد یارشــاطر ،گاه بــه گاه نکتـهای از مــوارد اعتقــادی خــود را بــه دوســتان میگفــت .اغلــب مــن
شــاهد اشــاراتی از ایــن مــوارد بــه خــود بــودم .در مــورد عــدم اعتقــاد او بــه دیــن از جملــه بهائیــت،
معمــوالً بــا لحنــی شــوخ ،در مــورد دو دنیــا حــرف مـیزد و مثـاً میگفــت.
«خانهسازی در آن دنیا باید به اشکال برخورد کرده باشد»!!
در این مواقع اغلب کوتاه صحبت میکرد و از توضیح پرهیز میکرد.
در مجلــس یادبــود اســتاد کــه دانشــگاه کلمبیــا در نیویــورک بــر پــا کــرده بــود ،ســخرنانان حتــی یک
کالم از آنچــه او در خاطراتــش اظهــار داشــته بــود ،کــه همــه
ثبــت شــدهاند ،ســخنی نگفتنــد .یکــی از ســخرنانان اشــاره
کــرد کــه دکــر یارشــاطر بــه مدرســه بهائــی در همــدان رفتــه
بــود ،در حالــی کــه او فقــط تــا کالس چهــارم ابتدایــی در
همــدان بــود و از آن جــا بــه مدرســه آلیانــس در کرمانشــاه
رفــت و کالس پنجــم و ششــم را در ایــن مدرســه گذرانیــد .بــا
ایــن تذکر ســخرنان خواســته بــود بهائــی بودن دکرت یارشــاطر
را غیرمســتقیم نشــان دهــد و کالمــی از اعتقــادات اســتاد بر
اســاس گفتههــای خــود او در خاط ـرات ثبــت شــدهاش بــه
میــان نیــاورد .ایــن امــر نشــانی از عــدم احـرام بــه اعتقادات
واقعــی اســتاد و بــه معنــی دیگــر بــه خــود اســتاد اســت.
ایــن بخــش از مقالــه کمــی بــه درازا کشــید .ولــی مــن خواســتم مطالبــی را بنویســم کــه دیگـران
ننوشــتهاند .در حالــی کــه کارهــای فرهنگــی ،ادبــی و تاریخــی اســتاد بارهــا توســط اســتادان فــن
بررســی شــده اســت .مــن مجــددا ً خوانــدن خاطـرات دکــر یارشــاطر را بـرای توضیحــات بیشــر ایــن
مطالــب یــادآور میشــوم.
زندگی استاد یارشاطر بسیار پُربار بود و آثار جاودانهای از او به یادگار ماند.
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ای

غایب از نظر ،به خدا میسپارمت

و اینک؛ تو هر کجا که هستی ،در خاک ،آب ،باد،

جانِ شکفته در همهذ ّرات عالمی
ِمهر نهفته در ِ
پس این پردهی غمی

از :هما پرتوی

				
شعله عزیزم:
در یــک گردهمآیــی کوچــک بــا حضــور هایــده ،دکتــر محمــد نــواب و همســرش ،مــن
داشــتم بــا پهلبــد صحبــت میکــردم و نکتـهای را گفتــم کــه بســیار مــورد نظــر او قـرار
گرفــت ،ایــن عیــن جملـهی خــود اوســت کــه گفــت:
 "عجبــا ،تــا کنــون هیــچ کــس بــه ایــن مــورد ظریــف توجــه نکــرده بــود در حالــی کــهایــن هــدف مــن بــود".
بعد رو به هایده کرد و گفت:
 "روز یادبــود مــن از همــا بخواهیــد بیاید و همین نکته را با دیگـران در میان بگذارد"و بارها و بارها به خود من و مصرانه به هایده این درخواست را تکرار کرد.
و مــن حــاال ایــن پــردهی غــم را آهســته کنــار میزنــم و بــا شــما یــاران عزیــز ،بــه ســوی دریچـهای
از نــور و روشــنایی حرکــت میکنــم .آرام بــه عقــب برمیگــردم ،بــه گذشــتهی دور و بــه خاطــر
مـیآورم اوقاتــی را کــه پــس از شــعرخوانی ،تفســیر موســیقی کالســیک یــا تــدارکات طراحــی لبــاس
صحنــه ،در راه برگشــت بــه خانــه بــه خــودم میگفتــم:
«همــا ،فرامــوش نکــن کــه ایــن پروازهــای بیپــروای هنرمندانــه را تــو ،از برکـ ِ
ـت وجــود
مــرد شایســتهای داری کــه بـرای زن احترام فراوان دارد و عاشــق و شــیفته و سرســپردهی
هنــر اســت .خواهــی دیــد کــه از آمیــزهی ایــن عشــق و احتـرام ،درختــی شــکوفا خواهد
شــد کــه بـرای همیشــه از او بــه یــادگار باقــی خواهــد مانــد».
ِ
درخت پُر بــا ِر زندگیِ این مــرد تکیه میکنم.
و مــن امــروز روی یــک شــاخه ،فقط یک شــاخه از ایــن
همـهی مــا میدانیــم کــه در زبــان فارســی ،کلمــه و عنــوان ُمطــرب بــه گروهــی گفتــه میشــد کــه
در پایینتریــن ردهی اجتماعــی قـرار داشــتند و همــان طــور کــه از معنــای ایــن واژه برمیآیــد ،ایــن
گــروه ُمطــرب کارشــان و وظیفهشــان ایجــاد طَــرب ب ـرای دیگ ـران بــود و متأســفانه ایــن اســباب
طَــرب بــودن ،گاهــی ابعــاد ناشایســتی پیــدا میکــرد.
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ِ
صــدارت ایــن
هرگــز فرامــوش نمیکنــم از اولیــن روزهــای
ِ
تعویــض
شــغلِ بهغایــت برازنــدهاش ،ایــن مــر ِد واال ،بــرای
ایــن واژه ،نــه فقــط بــه لفــظ ،بلکــه بــه معنــا و موقعیــت
اجتماعــی ،کمــر ه ّمــت بســت و بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ارزنــده ،ابتــدا بــه موســیقی ایرانــی کــه (ابــزار کا ِر
ایــن گــروه بــود) اصالــت و اعتبــار بخشــید و آن را از ابتــذال
دور نگــه داشــت؛ ســپس ســطح درک و دریافــت جامعــه را روی ارزش و اهم ّیــت هنــر بــاال بــرد
و از اث ـر ِ
ـام فکــری و رفتــار و کــردار
ات شــگفتانگیز موســیقی و بــه طــور کلّــی ،هنــر ،روی نظـ ِ
اجتماعــی انســانها آگاه نمــود .اضافــه بــر آن ،هــر گاه بــزرگان جهــان ،مثــل پادشــاهان و رؤســای
جمهــور و نخس ـتوزیران ،بــه ای ـران دعــوت میشــدند ،پــس از نمایــش یــک برنام ـهی هنــری،
دســتاندرکاران ایــن برنامــه را یکیــک ،بــا احتــرام ،بــه ایــن بــزرگان معرفــی میکــرد.
در نظــر بیاوریــد کــه حتــی در کشــورهای پیشــرفتهی اروپایــی و ِ
مهد تمــدن و روشــنفکری "موزیک
دوشــامبر" بــه ایــن معنــی بــود کــه جمــع کوچکــی از برجســتهترین نوازنــدگان ،در گوش ـهای از
قصرهــای شــاهان ،مشــغول نواختــن بودنــد و بــزرگان قــوم در ســالن مجــاور مشــغو ِل صــرف شــام!
ـام نوازندگیشــان ،بــدون هیــچ گونــه تماســی بــا آن بــزرگان قــوم ،روانـهی
و ایــن گــروه ،پــس از اتمـ ِ
خانههاشــان میشــدند! ...مقایســه کنیــم و قــدر بداریــم.
بــاری ،بــا ایــن آگاهیهــا ،کوشــشها و نیکاندیشــیها بــود کــه آرام آرام کلمــهی تحقیرآمیــز
ُمطرب ،از روی پیشــانی این افراد پاک شــد و کلمهی پُر احترام و ِ
ارزش هنرمند به جایش نشســت.
و حــاال چ ـرا ایــن تکخالهــای اجتمــاع را هــم ،ایــن راز پیچیــده و پنهــانِ هســتی و نیســتی ،از
میــان مــا بــه عالــم بــاال م یبَــرد ...نمیدانیــم و از خــود میپرســیم:
راز هستی اینچنین پنهان ز چیست؟
رمــزخــوانِ دفــت ِر ایــن راز کیـست؟
و میبینیم به راستی که:
این زندگی افسانه است
وین جهان مانند افسونخانهایست
ما همه افسونیان این رهیم
وز رمو ِز این جهان ناآگهیم
ای دریغا ،کاین جهان تا بوده است
این معما را کسی نگشوده است
یادش گرامی باد و یادگارهایش پایدار.
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امروز نازَک به دیدارم آمد
از :میترا مفیدی
زمانــه ،زمان ـهیِ انــدوه اســت و مــن بینهایــت
اندوهگینــم ،نســلِ پیــش از مــن یــکان یــکان
میرونــد و بایــد در سوکشــان چامــه ُســرایم،
چنــدی دیگــر نســلِ مــن هــم خواهــد رفــت و
نســلهایِ دیگــر ،چنــان کــه خــویِ طبیعــت
اســت .در پاییــز و زمســتانِ گذشــته ،انــگار
هیــوالیِ مــرگ تکانــی به خــود داد و هــوس کرد
پنجــه بــر نخبــگان کشــد و آنــان را بــا خویــش
بــه آســمانها ببــرد ،کجــا رفتهانــد؟ و ایــن
چــه فلسفهایســت؟ درحــا ِل شــگفتی و انــدوه ،احســاس میکنــم پشــتم میلــرزد ،کبوت ـ ِر ســپیدی
ـب پنجــرهیِ اتــاقِ کوچکــم
پروازکنــان از افــق پیــدا میشــود و نزدیــک میآیــد ،نزدیکتــر تــا لـ ِ
مینشــیند و دیــده برمــن مــیدوزد ،بیاختیــار بــدونِ آن کــه اندیشــه کنــم تــوی چشــمهایش
خیــره میشــوم و میپرســم ،نــازَک تویــی؟
پرنــده پلــک نمیزنــد ،ای خــدا ،تــوی چش ـمهایِ گِــر ِد بیگناهــش ،نشــانی از آشــنایی مییابــم،
یــک آشــنایِ ندیــده ،یــک رو ِح معصــوم .قطــره اشــگی از دیــدهام رویِ گونههایــم میچکــد ،آرام بــه
طرفــش مـیروم تــا نوازشــش کنــم ،پــرواز میکنــد و دور و دورتــر مـیرود تــا در افــق گــم میشــود،
یــک پَـ ِر ســپید رنــگ رویِ لبـهیِ پنجــره اســت ،برایــم بــه یــادگار گــذارده ،همیــن پَــر اســت کــه مـرا
بــا خــود میبــرد ...بــه ســالهای ســال پیــش ،در دیــاری دیگــر ،تــویِ بالکنــی در طبقههــایِ بــاالیِ
یــک ســاختمانِ بلنــد ،دومیــن بــار اســت کــه دیدهامــش و اولیــن بــار اســت کــه بــه خانـهاش رفتهام
و شــب را در آن جــا میگذرانــم ،بــا هــم ایســتادهایم و آرام آرام گَــپ میزنیــم ،هنــوز یکســال
ـام طــو ِل ایــن مــدت فقــط کار
نشــده کــه بــه عنــوانِ همــکار بــه نشــریهاش پیوســتهام و درتمـ ِ
کردهایــم و جســته گریختــه بــا تلفــن یــا ایمیــل کمــی از زندگــی خصوصــیِ هــم میدانیــم .فقــط
یکبــار در میــانِ حرفهــایِ عــادی پرســیده بــودم:
ـ بچه داری؟
ـ داشتم ،از دست دادمش...
"
"
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دیگــر ســؤالی نکــرده بــودم ،دلــم نیامــده بــود .و حــاال ایــن جــا ایســتادهایم و داریــم بــا هــم
حــرف میزنیــم؛ تــا او در پایــانِ شــب نازنینتریــن یــار و رفیــقِ راهــم بشــود .مثــلِ همیشــه
ایــن منــم کــه میگویــم ،از دورانِ سـ ِ
ـخت کودکــی ،جوانــی و تاکنــون کــه موهایــم بــه ســپیدی
نشســته .لبخنــد زنــان نگاهــم میکنــد .باألخــره ســاکت میشــوم و چشــم بــه آســمان مـیدوزم
و در خاطراتــم کــه چنــدان خوشــایند هــم نیســت ،غــرق میشــوم .صدایــش مــرا بــه حــال
ِ
صــورت
بازمیگردانــد« :هرچــه گفتــی شــگفتانگیز بــود ،همــه را بنویــس ،میدهیــم بــه
کتــاب چاپــش کننــد».
چــه رؤیایــی ،زندگــیِ مــن در یــک کتــاب کــه بــه چــاپ میرســد ،ناخــودآگاه لـ ِ
ـام چــاپ
ـذت نـ ِ
شــدهیِ خــودم را رویِ یــک کتــاب مزمــزه میکنــم کــه صدایــش دوبــاره مثــلِ پتــک تــوی ســرم
میکوبــد« :امــا قص ـهیِ مــن دردناکتراســت ،دخت ـ ِر جوانــم را از دســت دادهام»؛ و بعــد بــدونِ
ایــن کــه توجهــی بــه مــن داشــته باشــد ،میگویــد و میگویــد و میگویــد« ...عکسهایــش را رویِ
دیوارهــایِ اتــاق دیــدی و فقــط گفتــی چقــدر زیباســت ،نپرســیدی کیســت ،امــا حتمـاً توانســتی کــه
حــدس بزنــی ،دختــرم اســت ،نا َزکَــم اســت ،گُلــم اســت کــه ناشــکفته پژمــرد»...
«از صــدایِ زنـ ِ
ـگ تلفــن متنفــرم ،اگــر بــه خاطـ ِر "رهآورد" مجبورنبــودم ،این جسـ ِـم ســیا ِه
لعنتــی را زیــر پــا لــه میکــردم تــا دیگــر نالــه نکنــد و برایــم پیــامآو ِر خبرهــایِ شــوم
نباشــد ،همیــن زنـ ِ
ـگ لعنتــی بــود کــه بــه صــدا درآمــد و صدایــی بیرحــم کــه "دخترتــان
رفــت ،بیاییــد تحویلــش بگیرید".
کجــا رفــت؟ او کــه داشــت در شــهری دیگــر تحصیــل میکــرد و قـرار بــود فــردا بـرایِ
دیــدارش پــرواز کنــم! البتــه کــه خواهــم رفــت ،امــا کجــا بیابمــش؟ تــویِ ســردخانه؟
ناگهــان و در یــک لحظــه کمــرم شکســت ،باور کن شکســت ،بیســت و چند ســال اســت
کــه کمــر راســت نکــردهام ،نــه عملهــایِ پــی در پــی ،نــه ســفر بــه تبــت و آمـ ِ
ـوزش
یــوگا و نــه خوددرمانــی و ســر زدن بــه هــر جایــی کــه طریقـهیِ آرامــش را میآمــوزد و
نــه هیــچ دارویِ آرامبخـ ِ
ـش گیاهــی و شــیمیایی درمانــم نکــرد و نخواهــد کــرد .بــاورت
میشــود ؟ هرســال رو ِز تولــد نــازَک ،احســاس میکنــم کبوت ـ ِر ســپیدی تــوی همیــن
بالکــن میآیــد و در ســکوت بــا مــن ســخن میگویــد؟»
ســاکت میشــود ،خیــال میکنــم در فکــر اســت کــه ادامــه دهــد ،امــا حــرف نمیزنــد ،بــا نگرانــی
نگاهــش میکنــم ،مســخ شــده ،حالــش بــد اســت میلــرزد ،انــگار در ایــن دنیــا نیســت .شــتابزده
در آغوشــش میگیــرم و داخــلِ اتــاق میبرمــش و روی کاناپــه میخوابانمــش .بــا دســتها ِی
لــرزان برایــش شـ ِ
ـربت قنــد درســت میکنــم و بــه زور آن را جرعــه جرعــه در دهــانِ یــخ کــردهاش
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ِ
لبخنــد شــیرینش بــه لبهــا بازمیگــردد و از مــن عــذر
میریــزم .کمکــم حالــش جــا میآیــد.
میخواهــد .چقــدر بیدلیــل! ایــن منــم کــه بایــد خجالـتزده باشــم کــه سـ ِر گــپ و گفــت را بــاز
کــردم و او را بــه گذشــته بازگردانــدم.
دهســال گذشــته ،حــاال دیگــر فقــط ویراســتا ِر فصلنام ـهاش نیســتم ،دسـ ِ
ـت راســتش و معاونــش
هســتم .میدانــم کــه بــر م ـزا ِر نــازَک نهالــی نشــانده کــه ایــن روزهــا درخـ ِ
ـت پُــر بــرگ و بــاری
شــده و هــر وقــت دلــش میگیــرد بــه زیـ ِر ســایهیِ ایــن درخــت پنــاه میبــرد .حــاال دیگــر راحتتــر
در بــارهاش حــرف میزنیــم ،امــا ســعی میکنیــم در مــور ِد کار و زندگــی و چیزهــایِ معمولــی و
پیـ ِ
ـش پــا افتــاده بگوییــم و دیگــر ماننـ ِـد آن شــب ،احساســاتی و از خــود بیخــود نشــویم.
امــروز نــازَک بــه خانـهیِ مــن آمــد ،شــاید پَـ ِر ســپیدش را برایــم بــر جــای گــذارد تــا بــه آن نــگاه کنم
و دیگــر بــه جــانِ مــادرش نــق نزنــم کــه «چقــدر در پیشــگفتارهایت از در ِد دائمــی و عملهــایِ
پــی در پــی حــرف میزنــی؟» پَ ـ ِر ســپیدش را بــر جــای گــذارد تــا دریابــم کــه رهآورد جانشــینِ او
در زندگــیِ مــادرش اســت و هــر چــه احســاس میکنــد در پیشــگفتارش بـرایِ خوانندههایــش کــه
یــارانِ نزدیکــش هســتند مینویســد.
بیریا و صمیمی مینویسد ،اما در ِد بیدرمانِ فراقِ نازَک را در د ِل دریاییاش پنهان میدارد.
امروز نازَک به دیدارم آمد.....
شــع ِر زیبــای زیــر را دوسـ ِ
ـت عزیــز و شــاعر معــروف "ادل شــجاعپور" بــه مناســبت  21ســال از
درگذشــت "نــازَک" ســروده و بـرایِ شــعله فرســتاده اســت کــه بـرایِ شــما هــم بازگــو میکنــم ،آن
را در فیسبــوک یافتــم.
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تقدیم به شعله شمس و از زبان مادری که داغدار دختر فردوسنشین خویش است:
بازآ ،به سرای مادر چشم براهت ،بازآ
بازآ ،که مرا نیست  ،بجز ناله و آهت ،بازآ
از درد فراق تو دل و جانم سوخت
بازآ بهفدای آن نگاهت بازآ
تنها شدهام در همه جا ،تنهایم
با لشگر گیسوی سیاهت ،بازآ
بازآ ،که مرا روز سیاه است چو شام
با روی سپید چون پگاهت ،بازآ
بردی ز دمل ،شوکت و هم جاه و جالل
با شوکت و با جالل و جاهت بازآ
کو رسو چامن من چه شد ماه سامع
با قامت رسو و روی ماهت ،بازآ
ای شعله شمس آسامن دل من
جان و دل من هدیه راهت ،بازآ
اشکم ز غم هجر تو ره بسته به چشم
«نازَک» سوی مام بیپناهت بازآ
ادل شجاع پور
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۞ پیشگفتار سردبیر

پیشگفتار مدیر فصلنامه "رهآورد"
(دکتر مسعود عسکری سروستانی)

چنــد ماهــی اســت کــه در فکـ ِر درد دلــی بــا مشــترکین عزیــز رهآورد هســتم .قصــد خــود را اولینبار
بــا همــکار عزیــزم ،خانــم شــعله شــمس شــهباز ،ســردبیر در میــان گذاشــتم ایشــان ،چــون خــود بــه
موضــوع اشـراف کامــل داشــته و همیشــه بــا آن روبـ هرو بــوده اســت ،مـرا ترغیــب بــه نوشــتن آن
کــرد و مص ـرا ً از مــن خواســت کــه ایــن موضــوع را در ایــن شــماره بــا مشــترکین عزیــز در میــان
بگــذارم.
موضــوع ،بــدون رودربایســتی ،وصــول بـ ه موقــع وجــه اشــتراک اســت .قصــور در ایــن امــر باعــث
بــروز مشــکالتی در ســر راه ادامـهی بــه موقــع انتشــار فصلنامــه میشــود و همیشــه بـرای مــا یــک
ـب ایــن گفتــار من ،همـهی همراهــانِ همیشــگی رهآورد نیســتند،
دغدغــه بــوده اســت .البتــه مخاطـ ِ
امــا درصــدی بــه دالیــل و مشــغلههای مختلفــی کــه در زندگــی روزمــره پیــش میآیــد ،فرســتادن
وجــه اشــتراک را در هنــگام دریافــت فــرم تمدیــد اشــتراک ،بــه تعویــق میاندازنــد .بــا وجــو ِد ایــن
مــا بالفاصلــه ارســا ِل فصلنامــه را قطــع نمیکنیــم و شــمارهی بعــدی را برایشــان میفرســتیم ،بــه
ـگام تمدیـ ِـد آبونمانِ ایشــان گذشــته اســت.
ایــن امیــد کــه دریافتکننــدگان ،بــه یــاد بیاورنــد کــه هنـ ِ
چنــد درصــدی محبــت کــرده و بــه یــاد میآورنــد .سیاســت رهآورد تــا بــه حــال ،ایــن بــوده اســت
کــه همزمــان بــا فرســتادن شــماره بعــدی نشــریه ،فــرم تمدیــد مجــدد و پرداخــت وجهاشــتراک را
ب ـرای بــار دوم میفرســتد و ایــن بــدا ن معنــی اســت کــه یــک یــا دو شــمارهی نشــریه ،قبــل از
ـت وجــه اشــتر ِ
دریافـ ِ
اک جدیــد ،برایشــان فرســتاده شــده اســت .در اینجاســت کــه مــا ادام ـهی
ارســال فصلنامــه را متوقــف میکنیــم و ب ـرای بــار ســوم ،فقــط فــرم تمدیــد اشــتراک را برایشــان
ارســال میداریــم .مشــکل از ایــن جــا شــروع میشــود کــه تعــدادی از مشــترکین گرامــی در ایــن
مرحلــه ،مبلـغِ آبونمــانِ خــود را بـرای یکســال تمدیــد میکننــد .امــا چــون قبــل از ایــن تمدیــد ،دو
شــماره برایشــان ارســال شــده ،وجهــی کــه پرداخــت میشــود ،فقط شــاملِ دو شــمارهی دیگر اســت
ـرم اشــتراک
و نــه بـرای یــک ســا ِل تمــام! دوبــاره کــه موعـ ِـد تمدیــد فـرا میرســد و مــا برایشــان فـ ِ
میفرســتیم ،معتــرض میشــوند کــه مــا همیــن شــش مــا ِه پیــش ایــن مبلــغ را پرداختهایــم! مــا نیــز
بایــد بــه طــو ِر مرتــب برایشــان توضیــح بدهیــم.
در مــوارد دیگــری ،تعــداد محــدودی از مشــترکان ،بعــد از دریافــت یــک یــا دو شــماره از نشــریه که
پــس از انقضــاء مــدت آبونمــان برایشــان فرســتاده شــده اســت ،تقاضــای قطــع اشــتراک را میکننــد
کــه از اختیــارات ایشــان اســت .متعاقــب ایــن امــر یادداشــتی مبنــی بــر پرداخــت وجــه معوقــه
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بــه خاطــر دریافــت دو شــماره نشــریهی فرســتاده شــده کــه پرداخــت نشــده برایشــان فرســتاده
میشــود کــه بپردازنــد ،امــا متأســفانه بــه فراموشــی ســپرده میشــود.

غرض از طرح این موضوع:

درخواســت مجـ ّدد و دوســتانهای اســت کــه مــا بـرای ادامـهی انتشــار فصلنامـهای کــه توانســته بــا
تمــام مشــکالت ،بــه مــدت  37ســال منتشــر شــود ،از شــما داریــم .بــه ایــن امیــد کــه مــورد توجــه
قـرار گیــرد .هــدف فعالیــت رایــگان مــا در انتشــار نشــریهای کــه بــا بنیانگــذاری زندهیــاد "حســن
شــهباز" شــروع شــد ،آگاه نمــودن هموطنــان خــارج از کشــور بــا تاریــخ و فرهنــگ گذشــته و حــال
ایـران و نیــز آشــنا کــردن خواننــدگان بــا فرهیختــگان ،متفکریــن ،نویســندگان ،اســاتید دانشــگاهی
و نظ ـرات ایــن جمــع از طریــق مصاحبههــا و مقــاالت ،چــه در ای ـران و چــه در خــارج از ای ـران
اســت .اخیـرا ً هــم بخــش انگلیســی را بـرای نســل جــوانِ رشــد یافتــه در خــارج از ایـران کــه اکثـرا ً
احاطـهی کافــی بــه زبــان فارســی ندارنــد ،اضافــه کردهایــم تــا بــا تاریــخ ،فرهنــگ و ادب ســرزمین
اجدادیشــان آشــنا شــوند.
بـرای ادامـهی انتشــار ایــن نشــریه ،همراهــی و مســاعدت مشــترکین گرامــی اهمیــت ا ّول را دارد و
ایــن نوشــتار تنهــا در میــان گذاشــتن موضوعــی اســت کــه مــا در انتشــار هــر شــماره از فصلنامــه،
کــم و بیــش بــا آن روبـهرو هســتیم.
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خسرو سمنانی

"سازمان امید برای ایران"
با همکاری
مؤسسه هینکلی ،دانشگاه یوتا

این کار زیر نظر مؤسسه غیر انتفاعی  Creative Commons Atributionبه ثبت رسیده در ژوئن  2018تهیه شده است.

برای دیدن شماره بینالمللی به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://creative.commons.org/licenses/by
امید برای ایران آن را تهیه کرده است.
نفــت مــن کجاســت؟ فســاد در صنعــت نفــت و گاز ایـران ،نرشیــه ویــژه مؤسســه هینکلــی و امیــد بـرای ایـران اســت.
عقایــد ابـراز شــده در ایــن مقالــه ،لزومـاً عقایــد دانشــگاه یوتــا و یــا مؤسســه هینکلــی نیســت.
برای مطالعه بیشرت به وبسایت زیر مراجعه فرمایید:
www.whereismyoil.org
ً
برای گرفنت اجازه بیشرت از آن که حدود این گزارش اجازه میدهد و یا سایر سؤاالت درباره این نرشیه لطفا با آدرس
پست الکرتونیک
whereismyoil@omidforiran.org
متاس حاصل فرمایید.
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فهرست مطالب
پیشگفتار

1.1نامه مدیریت  -چه کسی صاحب نفت ایران است؟
2.2نفت و مشاغل  -معادله میلیارد دالری
3.3فساد طراحی شده :مافیای نفت و گاز
باز پس گرفنت نفت :جنگی بر علیه فساد
بهای برنامهی هستهای ایران :گاو شیرده  100میلیون دالری
سیاست انرژی :تولید برق هستهای در برابر گاز
فساد در صنعت نفت :مورد زنجانی
دزدی در صنعت گاز :مورد کرسنت
دزدی در بانک مرکزی :مورد رشکت ملی نفت ایران ،نیکو و غیره
1.1بنیاد های فساد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستاد
دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد :ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و
صنعــت نفــت
ارتباط البران :زنجانی ،نفتیران ،رشکت میان تجارتی و استاندارد چارتد
حلقه آیتالله یا ستاد اجرایی فرمان امام یا ابزاری برای دزدی و غارت
2.2طوفان تحریمها :پول کجا رفت؟
افتتاح حسابهای بانک مرکزی
حسابهای برومنرزی نیکو  24.5میلیارد دالر یا  6.3میلیون شغل
چین 22.5 -میلیون یا  5.6میلیون شغل
بانکها 10 -میلیون یا  2.5میلیون شغل
رأی دادگاهها 3.5 -میلیون یا  860،000شغل
صندوق ثروت ملی ایران -افتضاح حسابداری ،جزئی از قضیه
3.3برآورد میزان فساد  -اختالف حساب تریلیون دالری
ماتریس حسابدار اجتامعی ) - (SAMیادداشتی بر روش تحلیل
مجموعاً 1 :تریلیون دالر خسارت
سناریوی ششم :محک زدن سودها و زیانها
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یک حسابرسی تقریبی :تقسیمبندی
تأثیر بر خانوادهها
فساد برای منحرف کردن توجهات
4.4میلیاردهای بیارزش ،قیمت انسانی فساد
بیکاری :از بین رفنت مشاغل
بهداشت :بحران پزشکی  2میلیاردی
مواد مخدر :مذهبی دیگر
تحصیالت :تقلب و دزدیدن از معلامن با تانکر نفت
5.5جلوگیری از فساد :زنجیره ارزش صنایع استخراجی
6.6خالصه یافتهها
الف .هزینه اقتصادی فساد و تحریمها
ب .رسقتهــای نفتــی و اختــال در حســابها :ســود بــاد آورده ناشــی از
تحریمهــا و صنــدوق ثــروت ملــی
پ .مدیریت بخش نفت و گاز
ت .خطرات سیاسی ناشی از فساد
ث .از واگذاری به بخش خصوصی تا باز پسگیری
ج .فساد طراحیشده
7.7نتیجهگیری :فراخوان به بسیج ملی بر علیه فساد

تقدیم به زنان و مردان صنعت نفت و گاز ایران،
که شالودهی پیشرفت و استعالی ایران را نهادند.
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پیشگفتار

بــه عنــوان مدیــر مؤسســه سیاســت هینکلــی ،خرســندم کــه ایــن گـزارش ویــژه را بــه شــا ارائــه دهم،
«نفــت مــن کجاســت؟» جنــاب آقــای خــرو ســمنانی و همکارانشــان در “امیــد بـرای ایـران” بـرای بــه
رسانجــام رســیدن ایــن پــروژه تحقیقــات گســردهای انجــام داده و از منابــع قابــل توجهــی در تولیــد
مقال ـهی حــارض بهــره بردهانــد« .نفــت مــن کجاســت؟» بــا ارزیابــی هزینههــا و پیامدهــای فســاد،
ابعــاد جدیــدی از آینــده اقتصــادی ایـران را روشــن میســازد .شــایان ذکــر اســت کــه کلیــد امنیــت و
رفاه هر کشور نه تنها در منابع آن کشور بلکه در دسرتسی داشنت به منابعش نیز هست.
حــوادث سیاســی در رسارس جهــان بــه تعجــب و وحشــت مــا میافزایــد و منجــر بــه اثـرات عمیــق بــر
روی جوامــع و زندگــی افـراد میگــردد .چــه سیاسـتهای نفــت در ایـران ،خــروج بریتانیــا از اتحادیــۀ
اروپــا ،ســاحهای هســتهای کــره شــالی و چــه انتخابــات میانــدورهای ریاســت جمهــوری  ۲۰۱۸ایــاالت
متحــده را در نظــر بگیریــم ،مهــم اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــیم متــام ایــن سیاس ـتها محلّــی
هســتند .ایــن جاســت کــه مــردم میتواننــد تغییــر ایجــاد کننــد .امــا هــان طــور کــه ایــن مطالعــه
روشــن میکنــد ،فســاد یــک پدیــدۀ جهانــی نیــز هســت کــه دموکراســی را تضعیــف کــرده و اعتــاد
بــه دولــت و بــازار را از بیــن میبــرد .نــه تنهــا مــردم ایـران ،بلکــه همـهی مــا در معکــوس کــردن ایــن
جریــان ســهیم هســتیم .اطالعــات و دادههــای ارائــه شــده در ایــن مقالــه ،دیــدگاه حائــز اهمیتــی را از
خط ـرات فســاد در دهههــای آینــدهی ای ـران و جهــان ارائــه میدهنــد.
هامننــد ســایر انجمنهــا و نرشیــات مؤسس ـهی هینکلــی ،مــا نیــز دنبال ـهرو بنیانگــذار ایــن مؤسســه
«رابــرت هینکلــی» در زمینـهی اهمیــت مشــارکت سیاســی هســتیم ،امــا بـرای مشــارکت صحیــح ،بایــد
مســائل را کامــل درک کنیــم.
نرشیــات مختلــف مؤسســه هینکلــی تــاش دارنــد تــا مهمتریــن و متنوعتریــن مســائل مربــوط بــه
ایــاالت متحــده و جهــان را در حیطـهی کار خــود قـرار دهنــد .از ایــنروی مــا افتخــار میکنیــم کــه از
«نفــت مــن کجاســت؟» حامیــت کنیــم .مــن شــخصاً همیشــه آقــای ســمنانی را بــه خاطــر فعالیتهــای
برشدوستانهشــان ،عالقــه بــه جامعــه و کشورشــان و تعهــد بــه تحقیــق و تف ّحــص تحســین کــردهام.
مــن بــه شــدت تحــت تأثیــر عمــق و وســعت تحقیقــات انجــام شــده در ایــن مقالــه قـرار گرفتــم و ایــن
کــه چگونــه آگاهانــه مــردم را بــه مشــارکت و همــکاری فـرا میخوانــد.
مؤسســه هینکلــی از زمــان تأســیساش در ســال  ۱۹۶۵همــواره ســعی داشــته تــا بیشــر در مســائل
بیناملللــی درگیــر شــود .عــاوه بــر صدهــا دانشــجوی کارآمــوز مســتقر در یوتــا و واشــنگنت دی.ســی،
اکنــون کارآمــوزان مــا در بیــش از  ۵۰کشــور جهــان از جملــه در خاورمیانــه فعالیــت دارنــد .بــه همیــن
دلیــل ،مــا بــر ایــن باوریــم کــه اگــر رهـران مــا بــه دنبــال راهحلهــای مســاملتآمیز هســتند بایــد ایــن
تنشهــای بیناملللــی را جــدّ ی گرفتــه و آنهــا را بــه دقــت بررســی مناینــد.

جیسون پری
مدیر مؤسسهی سیاست هینکلی دانشگاه یوتا
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نام ۀ� مدیریت «سازمان امید برای ایران»:
صاحب واقعی نفت ایران کیست؟

در ادبیــات حامســی ایـران ،پادشــاهان وظیفــۀ ایجــاد و ادارۀ عدالــت را داشــتند .پادشــاه و دولــت،
بــه عنــوان نگهبانــان ایــن رســم الهــی ،موظــف بودنــد کــه از حقــوق متــام آفریدههــای پــروردگار،
محافظــت کننــد .بــه قــول فردوســی ،شــاعر بــزرگ حامسـ هرسای ایـران ،حتــی مورچــگان نیــز مصون
از هرگونــه گزنــد بودهانــد .در ایــن دوران ،زندگــی رنــگ و بــوی تقـ ّدس داشــت و کار کــردن بــا ع ّزت
و احـرام همـراه بــود .هــر گزنــدی کــه بــه هــر موجــودی روا میگشــت ،گویــی کــه بــه شــاه وارد
آمــده و غضــب الهــی را بــه دنبــال داشــت.
غارتگــری ،فســاد و چپــاول از ویژگیهــای شــیاطین محســوب میشــد و نــه شــاهان .چنانچــه
پادشــاهی از فرمــان الهــی تخطّــی میکــرد ،هــرج و مــرج و شــورش ،کشــورش را ف ـرا میگرفــت و
حتــی منجــر بــه ســقوط حکومتــش مــی شــد .روشــن اســت کــه در چنیــن نظــام اخالقــی ،فســاد
و ظلــم شــاهان بــه متــام بافــت حکومتــی رسایــت کــرده و دولــت ،خــود منبــع و رسچشــمهی
بیعدالتــی میگشــت و رفتــه رفتــه دولــت دســتخوش آلودگــی و بیعدالتــی شــده و بدنــۀ جامعــه
را دچــار بیــاری ،رنــج ،تاریکــی و مــرگ میمنــود.
بــا وجــود آن کــه حامس ـههای ایرانــی بــه فراخــور حــال ای ـران باســتان نگاشــته شــدهاند ،امــا بــه
هــان میـزان گویــای رشایــط کنونــی جامعـهی ایـران نیــز میباشــند.
جمهــوری اســامی ای ـران کــه در ســال  1357-58تأســیس شــد ،بــر ایــن اســاس بنیــان شــد کــه
حکومتهــای غربــی ســکوالر ،فاســد ،مــا ّدی و فاقــد توانایــی بـرای ایجــاد عدالــت و بــرآوردن آمــال
و احتیاجــات روحــی و معنــوی مــردم هســتند .از ایــن روی ،حضــور و تــداوم فقــر در ایران نشــانهی
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ظلــم و ســتم شــاه بــه مــردم و دشــمنی وی بــا خــدا بــود .بـرای رفــع ایــن معضــل ،خمینــی پیشــنهاد
داد کــه متولیــان مذهبــی جایگزیــن شــاه شــوند .آیتاللــه خمینــی بــه عنوان یــک روحانــی انقالبی،
وامنــود میکــرد کــه بــا راهانــدازی یــک جنــگ عظیــم علیــه فســاد ،خیانــت مفســدان فـیاالرض و
تجــاوز بــه بیتاملــال را پایــان میبخشــد.
خمینــی بیشــر اعتبــارش را از روحانــی بودنــش کســب میکــرد .هــر چــه باشــد برخــاف بازرگانــان
و رسبــازان کــه خواهــان رفــاه دنیــوی و کشورگشــایی هســتند ،رسشــت و قلــب روحانیــون بــا
عبــادت خــو گرفتــه و حتــی ذ ّرهای تعلقــات مــا ّدی و دنیــوی ندارنــد .وعــده انقــاب اســامی خمینی
کــه میلیونهــا ایرانــی آن را بــاور کردنــد بــر ایــن اصــل اســتوار بــود کــه بازگشــت بــه اصــول دینــی،
مشــکالت اجتامعــی و اقتصــادی گریبانگیــر جامعــه ای ـران را حــل خواهــد منــود .بــر ایــن اســاس،
منبــع فســاد در ای ـران نــه تنهــا شــاه و رژیــم شــیطانیاش معرفــی میشــد ،بلکــه غربزدگــی هــم
در شــیوع بیــاری فرهنگــی نقــش بسـزایی داشــت .بــا قـرار دادن قــدرت در دســت روحانیــون و
عممــه بــه جــای تــاج ،ایرانیــان قانــون اساســی و دولــت خــود را بــه روحانیــون مبــارز
جایگزینــی ّ
و مصــون از فســاد واگــذار کردنــد .پیشــگامان مذهبــی کــه نــدای آزادی “ســتمدیدگان روی زمیــن”
بودنــد .بنیادگرایــان ،راه حــل متــام مشــکالت ایـران را در وضــع قوانیــن الهــی و ایجــاد بنیادهایــی
میدانســتند کــه انســان را از غــرق شــدن در منجــاب دنیــا نجــات مـیداد .منجالبــی از فســاد کــه
سیاســت و تجــارت از آن تغذیــه میکنــد.
ســال  ،1358در ســالگرد تولــد دکــر محمــد مصــدق ،آیتاللــه خمینــی چشـمانداز جدیــدی را از
نظــام اســامی ارائــه کــرد:

ت نیســت؛ نفــت پیــش مــا مطــرح نیســت .ملــی کــردن نفــت پیــش
“مســیر مــا مســیر نفـ 
مــا مطــرح نیســت .ایــن اشــتباه اســت .مــا اســام را میخواهیــم .اســامی کــه درآمــد
نفــت هــم مــال خودمــان میشــود .مقصــد مــا اســام اســت .مقصــد مــا نفــت نیســت
1
اگــر یــک نفــر نفــت را ملــی کــرده اســت ،اســام را کنــار بگذارنــد بـرای او ســینه بزننــد”
1 - “On the Fiftieth Anniversary of the Nationalization of the Oil Industry.” Azadi Quarterly
Review, nos. 26 and 27, Summer and Autumn, 2001, p. 217.
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امــروز ،پــس از گذشــت تقریبـاً چهــل ســال از انقــاب اســامی ســال  ،۱۳۵۷ -58مردم ایـران محصول
تلــخ جهانبینــی آیتاللــه خمینــی را برداشــت میکننــد کــه چیــزی جــز ســقوط کشــور و اقتصــاد
آن نیســت .چهــل ســال از عمــر حکومــت اســامی کــه بــا شــعار ریشــه کــن کــردن فســاد بــه قــدرت
رســید میگــذرد .امــا امــروز ورق برگشــته و متأســفانه شــاهد تضــاد عینــی میــان کنــش جمهــوری
اســامی بــا اخالقیــات و آموزههــای دینــی پیامــر اســام(ص) هســتیم .تعالیــم کســی کــه “محمــد
امیــن” (مــورد اعتــاد) لقــب گرفتــه بــود در رفتــار ره ـران جمهــوری اســامی بــه نــدرت یافــت
میشــود .کســب رسمایههــای نامــروع و کالن ایــن رهـران نــه تنهــا ذرهای بــه تعالیــم دینــی اســام
نزدیــک نیســت ،بلکــه کامـاً بــا آن مغایــرت دارد .رفتــار و منــش رهـران ایـران طــوری اســت کــه
گویــی متعلــق بــه قــری جــدا و ف ـرای مــردم ای ـران هســتند و کارنامــۀ مذهبیشــان آنهــا را از
پاســخگویی در ایــن جهــان و آن جهــان مصــون مـیدارد.
ـر
در تئــوری و عمــل ،اصــل والیــت فقیــه طــوری طراحــی شــده کــه فســاد را در ســطح عظیــم میـ ّ
میگرداند.
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جمهــوری اســامی بــر اساســی بنیــان شــده کــه حقــوق ملّــت ای ـران را بــه نفــت ،گاز و منابــع
طبیعـیاش نفــی میکنــد .بنیادهایــی کــه بــه نــام رهــر عمــل م یکننــد ا ّدعــا م یکننــد کــه قــدرت
الهــی دارنــد نــه قدرتــی کــه رسچشــمه گرفتــه از حقایــق انســانی و یــا نیازهــای اقتصــادی اســت.
اصــل بــر پایــۀ فراقانونــی نهــاده شــده نــه پاســخگویی بــه مــردم و قانــون.
امروزه ایران به جای بهرهگیری از میوههای رفاه ،با یک فاجعه انسانی رو به رو است:
بیــش از  ۱۰میلیــون نفــر زیــر خــط فقــر مطلــق زندگــی میکننــد و زندگــی  ۳۰میلیــون
2
نفــر دیگــر زیــر فقــر نســبی اســت.
3
 ۱۱میلیون نفر زاغهنشین هستند.
تعــداد بیــکاران  ۳.۵میلیــون نفــر اســت کــه در صــورت اضافــه کــردن قــر کــم درآمــد
4
ایــن رقــم بــه  ۶.۵میلیــون نفــر میرســد.
نــرخ بیــکاری جوانــان بیــش از  ۲۰درصــد بــوده و  ۶۰درصــد بیــکاران ســاکن مناطــق
5
فقیرنشــین هســتند.
در ســال  ،۲۰۱۲بیــش از  ۲.۲میلیــون معتــاد بــه مــواد مخ ـ ّدر در ای ـران وجــود داشــته
اســت 6.همچنیــن آمــار حاکــی از وجــود  ۱.۲میلیــون معتــاد بــه هروئیــن و ۸۰۰۰۰۰
مرصفکننــده تفننــی در ایـران هســت کــه ایــن میـزان باالتریــن رسانــه مــرف هروئیــن
در جهــان محســوب مــی شــود 7.در ســال  ،۲۰۱۷آمــار رســمی تعــداد معتــادان ای ـران
را  ۲.۸میلیــون نفــر تخمیــن زده اســت .گرچــه برخــی معتقدنــد ایــن رقــم بالــغ بــر ۱۰
8
میلیــون نفــر میباشــد.
9
نرخ رسایت جنسی ایدز دو برابر شده و از  ۱۵درصد به  ۳۰درصد رسیده است.
2- “Director of Statistical Center: 10 million live under the absolute poverty line and another
30 million under the relative poverty line.” Asr-i Iran, 29 May 2010.
3- “Iran has approximately 11 million slum dwellers.” IRNA, 6 June 2016, archived at https://
web.archive.org/ web/20160606224054/http://www.irna. ir/fa/News/82102055/. Accessed 7
Aug. 2017.
4- Bizaer, Maysam. “Fed up with talk, Iranians demand action on jobs.” Al-Monitor, 3 July
2016, http://www.al-monitor.com/pulse/ originals/2016/07/iran-unemploymentjob-creationrouhani-final-year.html. Accessed 25 Aug. 2017.
5 - Ibid.
6 - “We have 2.2 million addicts who are daily users in the country.” Fars News, 24 Sept. 2012.
7- Calabrese, John. “Iran’s War on Drugs: Holding the Line?” Middle East Institute, 1 Dec.
2007, https://www.mei.edu/content/ irans-war-drugs-holding-line. Accessed 28 Aug. 2017.
8- “Almost 3 million addicts in Iran.” BBC Persian, 25 June 2017, http://www.bbc. com/persian/
iran-40400293. Accessed 28 Aug. 2017.
9- “HIV/AIDS sexually transmission rates in Iran have doubled.” BBC Persian, 13 July 2016,
http://www.bbc.com/persian/ science/2016/07/160713_u04_iran_hiv_ aids. Accessed 28 Aug.
2017. Interview with Dr. Sayari, deputy Minister of Health
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بیــش از  ۶۰۰۰۰۰نفــر هــر ســاله زندانــی میشــوند کــه بیــش از  ۶۰درصــد آنهــا
10
مرصفکننــدگان مــواد مخــدر هســتند.

از ســال  ۲۰۰۶تــا  2013زمانــی کــه میانگیــن قیمــت نفــت بــه بیــش از  ۱۰۰دالر در هــر
بشــکه رســیده بــود ،رشــد اقتصــادی ای ـران  ۲.۲درصــد بــود و نــرخ تــورم در ســال ۲۰۱۳
11
از 20.3درصــد بــه بــاالی  ۴۰درصــد رســید.
قــدرت خریــد طبقــه متوســط ســالیان ســال اســت کــه همــواره روبــه کاهــش مــی باشــد.
طبــق گ ـزارش بی.بی.ســی بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی از ســالهای  ۲۰۰۸تــا ،2018
ایرانیــان  ۱۵درصــد فقیرتــر شــده انــد و درآمــد متوســط خانــواده  ۱۵درصــد کاهــش یافتــه
اســت. 12
تاللــه خامنــهای باألخــره مجبــور شــد بپذیــرد
بهای اجتامعــی بــه حــدی اســت کــه آی 
آســی 
کــه جمهــوری اســامی “ 20ســال عقــب” اســت 13.طبــق گفت ـهی رضــا فرجــی دانــا ،وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ای ـران ،هــر ســاله بیــش از  ۱۵۰ه ـزار ایرانــی بــا تحصیــات عالــی از ای ـران
مهاجــرت میکننــد کــه ایــن امــر بــه طــور مجمــوع معــادل  ۱۵۰میلیــارد دالر بــه ایـران خســارت
وارد م یکنــد  ۲۵ .درصــد از متــام ایرانیانــی کــه دارای تحصیــات عالــی هســتند -قــر وســیعی
از متخصصیــن -در حــال حــارض در کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعهی اقتصــادی
) (OECDفعالیــت میکننــد.
10- “Over 600,000 people enter the country’s prisons.” Mehr news, 3 Jan. 2015.
11- Barakchian, Seyed Mehdi. “Has Iran entered ‘new era’ of economic policies?” Al-Monitor,
23 Oct. 2015.
12- “Iranians are 15% poorer over past decade,” BBC Persian, 13 Dec. 2017.
13- “The Boiling Point of Social Harms.” Donyae-Eqtesad, 15 June 2016.
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تاللــه علــی خامن ـ های مجبــور شــده بگویــد
صدمــه بــه جامعــه بــه حــدی شــدید بــوده کــه آی 
جمهــوری اســامی  ۲۰ســال در جوابگویــی بــه ایــن تـراژدی عقــب اســت .در حقیقت تنها کافیســت
کــه نابــودی ثــروت ونزوئــا ،غــارت نفتــش ،ســقوط اقتصــادش و نگونبختی قــر متوســط و فقیرش
را مــورد توجــه قـرار دهیــم تــا خطــر مشــابهی کــه ایرانیــان را تهدیــد م یکنــد را درک کنیــم.
اگــر چــه بســیاری از ایرانیــان گــان میکردنــد کــه انقــاب طلیعـهی عــری جدیــد خواهــد بــود و
بــه تجــاوز بــه حــق و حقــوق آنــان بــه وســیله رژیــم ســلطنتی خامتــه خواهــد داد ،امــا در عمــل بــا
رأی دادن بــه اصــل والیــت فقیــه بــه دام اساســی افتادنــد کــه حقــوق مدنــی ،اقتصــادی و اجتامعــی
آنهــا را بــه دســت پادشــاه جدیــدی میســپرد .یــک رهــر دینــی کــه ادعــا میکــرد حــق رسپرســتی
و والیــت بــر مــردم را از ســوی خداونــد دریافــت کــرده اســت.
در ایـران امــروز مــردم از غــرب روی برنگرداند هانــد ولــی از والیــت فقیهــی کــه خمینــی و پیروانــش
آن را ترویــج م یکننــد چـرا!
بــه علــت فســاد ،بســیاری از مــردم نــه تنهــا دیگــر دیــن را راهگشــای زندگــی خــود من یبیننــد بلکــه
آن را یکــی از علــل رن جهــا و دردهــای خــود م یداننــد .دیگــر من یتــوان مســئولیت وجــود فســاد در
کشــوری کــه منابــع انســانی و طبیعــی در آن بــه وفــور یافــت م یشــود را تنهــا معطــوف بــه غرب و
افـراد فاســد دانســت ،بلکــه در ایــن جــا ورشکســتگی نظــام سیاســی و اقتصــادی مطــرح اســت کــه
در تحقــق وعد ههــای خــود بــه ملــت ایـران نــاکام مانــده اســت.
بــا فســادی عظیــم کــه تصــور آن هــم در رژیــم پهلــوی امکا نپذیــر نبــود ،ایــن پادشــاهان ای ـران
نبودنــد کــه مســبب آن باشــند بلکــه از نظــر مــردم مالیــان حاکــم بودنــد کــه باعــث ایــن فســاد
کالن شــد هاند و از آن بهــره م یبرنــد .متأســفانه جناحهــای قدرمتنــد در مجلــس و قــو هی قضائیــه
بــه جــای مبــارزه و افشــای فســاد از طریــق شفافســازی ،پاســخگویی و پشــتیبانی از ســتو نهای
حکومتــی ،رسپوشــی بــر غــارت منابــع ایـران شــد هاند .بــه ماننــد دوران فئودالــی و اســتعامر ،بــار
دیگــر بــا مــردم چــون رعیــت برخــورد م یشــود و نــه شــهروندان دارای حــق مالکیــت.
داســتان نفــت ای ـران در قلــب ایــن خیانــت تاریخــی جــای گرفتــه اســت کــه دیگــر من یتــوان آن
را نادیــده گرفــت .زیـرا حــق حاکمیــت و رفــاه مــردم ایـران در معــرض نابــودی اســت .فســاد تنهــا
یــک تهدیــد اقتصــادی و خطــر سیاســی نیســت بلکه تهدیــدی علیــه موجودیــت ایرانیــان و تهدیدی
جـ ّدی اســت کــه حــق طبیعــی مالکیــت منابــع طبیعــی و کنــرل مؤسســات ناظــر بــر آن منابــع را
از مــردم ایـران ســلب کــرده اســت و اجــازهی برخــورداری از حتــی یــک قطــره از نفتشــان و ســود
آن را بــه آ نهــا من یدهــد.
در ســال  ۲۰۰۹ســؤالی از ســوی مــردم و رســان ههای ایــران مطــرح شــد کــه جهــان را بــه لــرزه
درآورد“ :رأی مــن کجاســت؟”
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امــروز ،مــا بــه آنهــا پیوســته و پرسشــی مرتبــط را مطــرح
میکنیــم ،پرسشــی کــه مســأل هی مــرگ و زندگــی و فقــر
و رفــاه میلیو نهــا انســان در گــرو آن اســت“ :نفــت مــن
کجاست؟”
امیــد بـرای ایـران یــک ســازمان غیــر انتفاعــی اســت کــه
بــه منظــور حفاظــت از منافــع مــردم ایران تأســیس شــده
اســت ،ایــن ســؤال را مطــرح م یکنــد .بــه امیــد آن کــه
بســری ب ـرای بازنگــری اصولــی رونــد صنعــت نفــت و
گاز ایـران فراهــم کنــد و مه متــر آن کــه بــا درخواســت و
بازپــس گرفــن حــق نفــت و گاز خــود ایـران را دوبــاره در
جــادۀ رفــاه ق ـرار دهــد .در حقیقــت بــا در نظــر گرفــن
اپیدمــی فســاد و فقــر در ایـران مــا در صددیــم کــه ایــن
مســئله ضــد فســاد را بــه یــک اولویــت ملّــی مبـ ّدل کنیــم .اگــر بخواهیــم بــه طــور سیســتامتیک بــا
عواقــب فســاد مقابلــه کنیــم ،نیازمنــد آنیــم کــه ابتــدا میـزان خســارات و هزین ههــای واردۀ ناشــی
از فســاد در صنعــت نفــت و گاز ایـران را بســنجیم.
نفــت مــن کجاســت؟ نشــان خواهــد داد کــه آســیب وارده بــه مــردم ایـران از ایــن فســاد طراحــی
شــده بیــش از  1تریلیــون دالر م یباشــد .تأکیــد م یکنیــم :بیــش از  1تریلیــون دالر!
شــاید هیــچ چیــز بیــش از ســؤال “نفــت مــن کجاســت؟” منــود فیزیکــی اهمیــت و وخامــت
ماجـرا را نشــان ندهــد ،یعنــی چالــش ردیابــی مســیر حرکــت نفــت ایـران حتــی تــا اواخــر نیمــۀ
دوم ســال  ۲۰۱۶مــدت قابــل توجهــی پــس از لغــو تحریمهــای هســتهای نفتکشهایــی کــه یــک
پنجــم صــادرات نفــت ایـران را حمــل میکردنــد ،تاریــک شــده بودنــد .مــدارک موجــود بســیاری
از نفتکشهــا حاکــی از ایــن اســت کــه محمولــه ایـران ســفر خــود را از یــک کشــور دیگــر آغــاز
کــرده اســت در حالــی کــه تصاویــر ماهــوارهای نشــان میدهنــد کــه آنهــا در ای ـران بارگیــری
14
شــدهاند.
رسقــت نفــت ایــران بــه فســادی عظیــم بیــش از د ههــا و صدهــا میلیــارد دالر رســیده اســت.
لطامتــی کــه ایــن ســوء مدیریــت اس ـراتژیک بــه اقتصــاد ای ـران طــی دهــه گذشــته وارد کــرده از
مــرز تریلیــون دالر عبــور کــرده اســت و اگــر جلــو آن گرفتــه نشــود ،ایــن فســاد ای ـران را در ردۀ
14 - McFarlane, Sarah and Benoit Faucon. “Ships Exporting Iranian Oil Go Dark, Raising
Sanctions Red Flags.” The Wall Street Journal, 6 July 2017, https:// www.wsj.com/articles/
ships-exportingiranian-oil-go-dark-raising-sanctions-redflags-1499333402. Accessed 28 Aug.
2017
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تهــای شکســت خــوردۀ ناامــن ،فقیــر ،بــا آمــار جــرم و جنایــت بــاال و هــرج و مــرج بســیار
دول 
ق ـرار خواهــد داد.
پروندههــای فســاد ای ـران جــای هیــچ گونــه تردیــدی در ایــن واقعیــت بــه جــای من یگــذارد کــه
فســاد در جمهــوری اســامی همچــون کامنــی اســت کــه یــک رس آن از روابــط جمهــوری اســامی بــا
مــارک ریــچ دالّل معــروف نفــت در ســال  ۱۹۷۹آغــاز شــده و رس دیگــر بــه روابــط بــا دالالن ایـران
و تُــرک ماننــد بابــک زنجانــی در  ،2015رضــا رضاب در  2017و پروند ههایــی از قبیــل کرســنت ختــم
میشــود و حتــی ایــن مــوارد در مناظ ـرات ریاســت جمهــوری ای ـران در ســال  2017نیــز مطــرح
شــدند .بــه طــور قطــع فســاد قبــل از ســال  ۱۹۷۹نیــز در ایـران وجــود داشــته اســت ،امــا پــس از
ایــن تاریــخ قــارچ ماننــد رشــد کــرده اســت .در حالــی کــه قبــل از ســال  ۱۹۷۹هنجارهــای فرهنگی و
مذهبــی ،دزدی و فســاد را حـرام میدانســتند ،امــروزه دزدی و فســاد چنــان شــدتی دارد کــه بنیــان
هنجارهــای اخالقــی ،فرهنگــی و مذهبــی در حــال برچیــده شــدن اســت.
ایــن تغییــر دهههاســت کــه در حــال شــکل گرفــن اســت .فســاد از دوران پــس از جنــگ ایـران و
عـراق و در دولــت بــه اصطــاح ســازندگی نهادینــه شــد و در دوران بــه اصطالح “اقتصــاد مقاومتی”
متــام سیســتم را دربرگرفــت .حاکمیــت جمهــوری اســامی ایـران بــه طــور فعاالنــه خود درگیر فســاد
کالن بــوده و یــا عمــدا ً در طــول دهههــا از آن چشمپوشــی کــرده اســت.
در کشــوری کــه در آن میلیو نهــا کارگــر ،معلــم ،پرســتار و کارمنــد دولــت بــه ســختی میتواننــد
مــزد کافــی دریافــت کننــد ،فســاد مهلــک اســت و یــک اپیدمــی در رشایطــی کــه بــر طبــق
برآوردهــای خــود دولــت  ۴۰درصــد از جمعیــت یعنــی بیــش از  ۳۰میلیــون نفــر زیــر خــط فقــر
زندگــی میکننــد و میلیونهــا نفــر در آســتان هی فقــر هســتند 15شــفافیت و پاســخگویی در بخــش
نفــت و گاز ای ـران دیگــر تنهــا یــک مســئله سیاســی نیســت ،بلکــه یــک رضورت ملّــی محســوب
تهاســت کــه فــرق بیــن تغذیــه و یــا گرســنگی را ب ـرای قرشهــای فقیــر و
میشــود .دالرهــا و سن 
کــم درآمــد تعییــن میکنــد .موجهــای تظاهـرات بــر ضـ ّد دولــت در اوایــل  ۲۰۱۸بـرای کســانی کــه
اعتصابــات معلــان و کارگ ـران را دنبــال میکننــد تعج ـبآور نیســت.
بیانیههــای ســال  2015شــش ســازمان کارگــری ای ـران میبایســتی روشــنگر گرفتاریهــای اقشــار
مختلــف جامع ـهی ای ـران میبــود:
“امــروز هــر انســان رشیــف و منصفــی بــر ایــن واقعیــت غیر قابــل انــکار واقف اســت که
میلیو نهــا کارگــر و انســان زحمتکــش از کارگـران صنایــع بــزرگ و کوچــک تــا معلــان و
پرســتاران و بازنشســتگان در بدتریــن وضعیــت معیشــتی ممکــن در تاریــخ  50ســاله اخیر
کشــور قـرار دارنــد ،طــوری کــه بنــا بــر اذعــان کارشناســان نهادهــای رســمی حکومتــی در
15 - “Six charts that explain the Iran protests,” BBC News, 4 January 2018
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حــال حــارض زندگــی میلیونهــا خانــواده کارگــری بــه ســه برابــر زیــر خــط فقــر ســقوط
کــرده اســت و ســفرههای آنــان از گوشــت و لبنیــات خالــی اســت”.
“چنیــن رشایــط دهشــتناکی در کشــوری قحطــیزده رخ نــداده ،بلکــه ایــن وضعیــت
بــر کارگــران و زحمتکشــان کشــوری تحمیــل شــده اســت کــه دارای نیــروی جــوان و
تحصیلکــرده و ماهــر بــا باالتریــن ذخایــر ترکیبــی نفــت و گاز جهــان اســت .آیــا رشمآورتــر
از ایــن وجــود دارد کــه در چنیــن کشــوری معلــان بــه رسویــس ایــاب و ذهــاب دانــش
آموزانشــان تبدیــل بشــوند؟ و دســت بــه مسافرکشــی در خیابا نهــا بزننــد؟ آیــا رشمآور
نیســت کــه در ایــن کشــور کارگ ـران و دیگــر زحمتکشــان بازنشســته بــه دلیــل ناچیــز
بــودن حقــوق بازنشســتگی بــه شــکل خردکننــد های دغدغــه معیشــت داشــته باشــند؟
تهای کاری  ۱۲ســاعته و ۱۸
آیــا کشــوری را رساغ داریــد کــه میلیو نهــا کارگــر بــا شــیف 
ســاعته در مقابــل همــر و فرزندانشــان رشمنــده لقمـ ه نانــی باشــند؟  12میلیــون ایرانــی
در زیــر خ ـ ّط فقــر زندگــی م یکننــد 8.2 .میلیــون بــا روزانــه  5/5دالر در روز معیشــت
میمناینــد 16.آیــا در چنیــن کشــوری م یتــوان قبــول کــرد کــه ه ـزاران نفــر در آن دســت
بــه فــروش کلیــه بزننــد؟ و ت نفروشــی و نکبــت اعتیــاد و اســتیصال و ناامیــدی از زندگــی،
میلیونهــا نفــر از مــردم آن کشــور از نوجوانــان تــا جوانــان و کهنســاالنش را در خــود
17
فــرو بــرد.
در ادام هی این بیانیه م یخوانیم:
“تــداوم چنیــن چرخــۀ توقفناپذیــری از تحمیــل ســتم معیشــتی بــر مــا کارگـران در طــول
ســالها و ده ههــای گذشــته تــا بدا نجــا پیــش رفتــه اســت کــه امــروز در حالــی کــه
حداقــل مــزد کارگـران  ۶۰۸هـزار تومــان اســت و بســیاری از آنــان حتــی همیــن حداقــل
را نیــز دریافــت من یکننــد .طبــق اذعــان کارشناســان و نهادهــای رســمی حکومتــی ســبد
هزینــه یــک خانــوار چهــار نفــره بــه بیــش از ســه میلیــون تومــان در مــاه رســیده اســت و
18
بدیــن گونــه ادامــه حیــات و بقــای مــا کارگـران عمـاً غیــر ممکــن شــده اســت.
’16 “Independent Worker’s Statement about Minimum Wage.” Statement by Six Iranian workers
organizations: Iranian Workers Free Trade Union, Committee to Pursue the Establishment
of Workers’ Organizations in Iran, Labor Rights Defenders Association, Coordinating
Committee to Help Form Workers’ Organizations, Sugarcane Workers’s Union of Haft Tapeh,
Painters’ Union of Alborz Province, 21 Feb. 2015.
17 Ibid
18 Sadeghi, Fereshteh. “Will leaked payslips scandal bring down Rouhani?” Al-Monitor, 4
July 2016, http://www.al-monitor.com/ pulse/originals/2016/07/iran-payslipleaks-rouhaniadministration-criticismndf.html. Accessed 28 Aug. 2017.
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معلــان نیــز خامــوش ننشســتهاند.
در چهلمیــن نــوروز (روز اول ســال نــو
ای ـران مصــادف بــا  ۲۰مــارس )2018
آقــای اســاعیل عبــدی ،دبیــرکل
ســابق کانــون صنفــی معلــان ایـران،
نام ـهای از زنــدان اویــن بــه ســازمان
بی ناملللــی کار نوشــت و اعــام کــرد
کــه از  ۱۸آوریــل اعتصــاب غــذای
خــود را بـرای تخلفاتــی کــه بــر علیــه
معلــان و کارگـران در ایـران مــی شــود آغــاز خواهــد کــرد :نعــات انقــاب ایـران بــه نفــع فقـرا
شهــا و باورهــای مــردم
نبــوده بلکــه بــه نفــع قدرمتنــدان و ح ّقهبــازان بــوده اســت .آ نهــا از ارز 
ســوء اســتفاده کردنــد تــا رأی بــه دســت آورنــد و ثــروت ملــی را تــاراج کننــد.

جمهــوری اســامی ،بنــا بــر اعـراف خــودش ،گــوش شــنوایی بـرای ایــن شــکوائیه نداشــت چــه آن که
بخواهــد وضعیــت اقتصــادی ایــن جمعیت ســتمدیده را بهبود بخشــد.
واضــح اســت کــه ایــن حداقلهــا در زندگــی بســیاری از مــردم مطــرح هســتند .هــان گونــه کــه
در بخــش نفــت بـرای میلیونهــا ایرانــی اثرگــذار اســت.
شهــای “حقــوق نجومــی” کــه شــامل علــی صدقــی ،رئیــس بانــک رفــاه کارگـران میشــود
جنجــال فی 
گــواه دیگــری بــر نکبــت فســاد و نابرابــری اســت .ســقوط قــدرت خریــد قــر فقیــر و متوســط،
مقامــات ارشــد نظــام را از چپــاول و غــارت بــاز نداشــته اســت .قانــون مدیریّــت خدمــات مدنــی ایران
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کــه در ســال  2013تصویــب شــد ،حداکــر حقــوق کارمنــدان ارشــد دولــت را بــه هفــت برابــر حداقــل
حقوقهــا محــدود م یمنایــد .ا ّمــا علــی صدقــی معــادل  ۲.۳۴میلیــارد ریــال (قریــب  ۷۶۵۰۰دالر)
19
ماهانــه دریافــت م یمنــوده کــه معــادل تقریبــی  ۳۰۰برابــر دســتمزد یــک کارگــر ســاده میباشــد.
بــا ایــن اوصــاف جــای تعجــب نیســت کــه میلیونهــا ایرانــی زیــر خــط فقــر باشــند .رونــد اجرایــی
کنــد و فاســد کشــور بــه تنهایــی گویــای ایــن واقعیــت تلــخ نیســت .امــا آنچــه کــه آنهــا توضیــح
منیدهنــد آن اســت کــه چگونــه در دورۀ تحریمهــا ،زمانــی کــه مــردم ایـران تحــت فشــار شــدید
قـرار داشــتند ،بانــک مرکــزی و وزارتخانههــای اصلــی کشــور بــه ســهولت میلیونهــا بشــکه نفــت و
میلیاردهــا دالر رسمایــه را از کشــور خــارج منودهانــد .ایــن ارقــام نجومــی افســانهای نیســتند .دزدی
ببُــری ســاده بــوده اســت.
کالن آنهــا بیــش از یــک جی 
درســت در زمانــی کــه ذخایــر خارجــی کشــور کــم بــوده اســت ،بانــک مرکــزی بــا فریــب ایــن بــازی
را بــه نفــع رسمای ـهداران خــودی متــام کــرده .واردکننــدگان اتومبیلهــای لوکــس ب ـرای آقازادههــا
و ثرومتنــدان جدیــد از ارز دولتــی اســتفاده میکردنــد .در حالــی کــه وزارت بهداشــت کــه بــا
کــری بودجــه  ۲میلیــارد دالری مواجــه بــود ،نــرخ باالتــری نســبت بــه واردکننــدگان ماشــینهای
لوکــس پرداخــت کــرده اســت .بــر ایــن اســاس میلیونهــا ایرانــی از طبقــه متوســط و پاییــن جامعــه
محکــوم بــه خریــد دارو از بــازار ســیاه شــدهاند و در حقیقــت خریدهــای پورشــه آقازادههــا را
تأمیــن میمنودنــد .خســارات اینچنینــی چــه مالــی و چــه جانــی بســیار حائــز اهمیــت هســتند.
فقـرا و طبقــۀ متوســط داروی مــورد نیــاز خــود را از بــازار ســیاه تهیــه میکردنــد .در حالــی کــه خریــد

رضاب
ماشــینهای لوکــس ماننــد پورشــه بــا ارز دولتــی حامیــت میشــود .وقتــی دلّ لــی بــه نــام رضــا ّ
بــا دسرتســی کامــل بــه حســابهای نفــت و گاز ای ـران در ترکیــه اس ـبهای گرانقیمــت ،کشــتی و
زیردریاییهــای لوکــس خریــداری میکــرد و ضمن ـاً بــا پــول مــردم ای ـران و رشــوههای  ۵۰میلیــون
19 - “Tap on Merkel provides Peek at Vast Spy Net.” New York Times, 30 Oct. 2013.
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دالری و ســاعتهای ۷۰۰۰۰۰دالری پاتریــک فیلیــپ مثــل نُقــل و نبــات توزیــع میکــرد مــردم فقیــر
ایـران از داشــن بیمــۀ درمانــی محــروم بودنــد .ایــن تلفــات انســانی را منیتــوان نادیــده گرفــت.
شــعارهای انقالبــی و قدرتمناییهــای رزمــی ،فریادهــای بیامــان مــرگ بــر آمریــکا و مــرگ بــر
ارسائیــل ،رسپوشــی بــر واقعیتــی هولناکتــر هســتند :فســاد اســام و مــرگ قریبالوقــوع ایـران،
نــه بــه صــورت ناگهانــی بلکــه بــه عنــوان یــک فاجعــۀ روزانــه.
در جمهــوری اســامی کــه قــوۀ قضائیــه قیمــت گرانــی بـرای گوســفند تعییــن کــرده چنان که دســت
دزد گوســفند را قطــع میکننــد و آن را تبدیــل بــه یــک منایــش ملّــی میمناینــد ،دزدان نفــت و گاز
در پــردۀ ابهــام باقــی میماننــد و هیــچ اقدامــی بـرای قطــع دســت ایــن دزدان انجــام منیگیــرد.
امــا االن دیگــر وقــت افســوس خــوردن نیســت .وقــت ،وقـ ِ
ـت عمــل اســت .نابــودی فســاد میتواند
نعمتهــای فراوانــی را بـرای مــردم ایـران بــه ارمغــان بیــاورد زیـرا بیــن صنعــت نفــت و گاز و ســایر
بخشهــای اقتصــاد ایـران ارتباطــی تنگاتنــگ وجــود دارد .بــر اســاس ماتریــس حســابداری اجتامعــی
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،هــر دالر از درآمدهــای نفتــی معــادل ســه یــا چهــار
دالر در اقتصــاد ایـران خواهــد بــود .در همیــن راســتا ،هــر دالر کــه از ایــن بخــش خــارج میشــود،
معــادل خــروج ســه تــا چهــار دالر از اقتصــاد ایـران اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه شــبکههای جنایــی
و مافیایــی جهانــی هســتند و نفــت ایـران را بــه بهانــۀ دور زدن تحریمهــا میرباینــد ،معاهدهایــی
کــه دســتگا هها و یــاران بیناملللــی بــه بانــک مرکــزی ایـران میتواننــد در ردیابــی و بازپــس گرفــن
میلیاردهــا پــول خــارج شــده از ایـران کمــک کننــد.
محاســبهی تأثیـرات فســاد کار چنــدان پیچیــدهای نیســت .حتی بــدون اسـراتژی رسمایهگــذاری و یا
اثــر رضیــب فزاینــده میتــوان بــه وضــوح مشــاهده کــرد کــه هــر میلیــارد دالر از درآمدهــای نفتــی،
اگــر بــه عنــوان یارانــه نقــدی توزیــع شــود ،معــادل حــدود دســتمزد مکفــی  ۱۰۰هـزار نفــر ،نفــری
 ۹۰۰دالر در مــاه خواهــد بــود (ســاالنه  10800دالر).
بــا اســتفاده از مدلهــای مؤسســۀ مالــی بیناملللــی ( )IFCوابســته بــه بانــک مرکــزی ،اثــر رضیــب
فزاینــدهی  ۲۰۷میلیــارد دالر میتوانــد  ۳۰۰۰۰۰شــغل را بــا دســتمزد معیشــت  ۹۰۰دالر در مــاه
ایجــاد کنــد.
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گفتــه میشــود کــه در یــک مــورد پرونــده فســاد  2.7میلیــارد دالری اگــر تنهــا همیــن مقــدار پــول
بــه مــردم بازمیگشــت ،میتوانســتیم بــا آن ب ـرای  ۲۷۰ه ـزار خانــواده شــغل ایجــاد کــرده و بــه
مــدت یکســال حقــوق برابــر بــا  ۳میلیــون تومــان بــه هــر یــک از آنهــا پرداخــت کنیــم.
ایـران بــا داشــن ذخایــر نفتــی و گازی بــه ارزش بیــش از  ۱۷تریلیــون دالر نیازمنــد اصالحــات جـ ّدی
در ایــن بخــش میباشــد و مــردم بـرای برخــورداری از رفــاه اقتصــادی بایــد بتواننــد اعتبــار ،بهرهوری
و عملکــرد رشکــت ملــی را بــه عنــوان یــک “قهرمــان ملــی” در صحنههــای جهانــی بازپــس گیرنــد.
هامننــد انقــاب مرشوطــۀ ایـران ،اصــاح ایــن وضــع تأسـفبار نیازمنــد بســیج همگانــی در مبــارزه
ملــی علیــه فســاد اســت .شـفّافیت و پاســخگویی مســئولین تنهــا در رشایطــی محقــق میشــود کــه
مــردم درک عمیقــی از مالکیــت نفــت خــود و ارزش آن داشــته باشــند و آن را بـرای فرزنــدان ،یــاران
و نســل آینــده بازگــو کننــد.
بــا توجــه بــه مقیــاس بیــکاری و گســرش فقــر در ایـران ،ســکوت در قبــال چنیــن فاجعــه انســانی
قابــل بخشــش نیســت.

رد پــای مافیــای نفتــی در همــه جــا دیــده میشــود .در لــوای دیــن ،فســاد در ای ـران بــه اشــکال
مختلــف درآمــده و بــه شــکلهایی چــون ســوء اســتفاده از قــدرت ،پارتیبــازی ،رشــوه ،افشــای
اطالعــات محرمانــه ،تقلــب در مناقصههــا ،بررســی نادرســت قراردادهــا ،تخصیــص غیرقانونــی نفت،
فــروش نفــت بــا تخفیــف ،خریــد دکلهایــی کــه هرگــز بــه ایـران نرســید ،برداشـتهای غیرقانونــی
از حســابها ،دســتکاری یــا نادیــده گرفــن گزارشهــا ،بازرســیهای نافرجــام ،پردهپوشــیهای
قضایــی پروندههــای فســاد و زیــر پــا گذاشــن قوانیــن بــه اســم در نظــر گرفــن مصلحــت نظــام
خودمنایــی میکنــد .تــا بــه امــروز رفــت و آمــد و رسنوشــت خــروج تانکرهــای نفتــی و حجــم
محمولــۀ آنهــا از ایـران بـرای مــردم در هالـهای از ابهــام باقــی مانــده اســت.
اغلــب بــه بهانــۀ حفــظ امنیــت ملّــی ،فســاد را از دیــد مــردم پنهــان میدارنــد .افـراد و مؤسســات
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حافــظ منافــع عمومــی بــه جــای پیگیــری پروندههــای فســاد ،همچــون دزدان دریایــی نفتــی
هســتند .آنــان بــه بهانــۀ حفــظ امنیــت ملــی ،ابتداییتریــن الزامــات قانونــی ،مالــی و پاســخگویی را
زیرپــا میگذارنــد و بدیــن طریــق بخــش نفــت و گاز را در یــک ســیاهچال اطالعاتــی فــرو میبرنــد.
کســانی کــه جــرأت کــرده و در صــدد افشــا و مخالفــت بــا فســاد برمیآینــد ،متهــم بــه بیحرمتــی
بــه مقدســات اســام ،تبلیــغ علیــه نظــام و توهیــن بــه رهــری شــده و مــورد تعقیــب قـرار میگیرند.
در عــر ارتباطــات ،ایــدۀ مخفــی کــردن اطالعــات بســیار عجیــب اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا ( )NSAمیتوانــد بــه آســانی ارتباطــات آنــگال مــرکل ،صــدر اعظــم
آملــان ،را بــه دســت بیــاورد چــه برســد بــه ســایر ارتباطــات و مــوارد دیگــر .در حالــی که قــوه قضائیه
ای ـران و ســایر نهادهــا متــام تــاش خــود را میکننــد کــه اســناد و مــدارک رسی باقــی مباننــد ،هــر
از چنــد گاهــی بــا از میــان برداشــن مقامــات پـ ِ
ـاک حکومتــی و یــا رسکــوب مجلــس و مطبوعــات،
بســیاری از ایــن اطالعــات در دســرس قدرتهــای خارجــی ،از جملــه ایــاالت متحــده ،روســیه،
چیــن ،ارسائیــل و ســایرین قـرار میگیــرد .ردیابــی مکاتبــات رســمی و حســابهای بانکــی ،انتقــال
وجــوه ،مســیر انتقــال نفــت ،حرکــت تانکرهــا ،خریــد و حرکــت کاالهــای نفتــی میتوانــد حتــی
تــا جزئیتریــن ســطوح و بــا ســهولت غیــر قابــل تصــوری امکانپذیــر باشــد .عــاوه بــر امــکان
ردیابــی مقامــات ،وجــوه ،اســناد ،ارتباطــات و تانکرهــای نفــت ،نوآوریهایــی چــون رادار زمیــن
نفــوذ ( ، )GPRمیتوانــد خطــوط لولــه را تــا چنــد مــر زیــر زمیــن شناســایی کنــد چــه برســد بــه
حــرکات روی زمیــن.
تخریــب ســانرتفیوژهای ایـران در طــی حملــه ســایربی ویــروس "اســتاکس نــت" ،عمــق نفوذپذیــری
بــه جزئیــات دقیــق اطالعــات بزرگتریــن راز محافظــت شــدۀ ایـران ،برنامــۀ هســتهایاش را نشــان
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داد .دلیلــی وجــود نــدارد گــان کنیــم محافظــت از عملیــات صنعــت نفــت ،گاز ،حمــل و نقــل و
بانکــداری بهــر از برنامــه هســتهای ایـران صــورت بگیرنــد .همیــن امــر بـرای ارتباطــات و مکاتبــات
رســمی نیــز صــادق اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه مؤسســۀ امنیــت ملّــی میتوانــد ارتباطــات رســمی
مجلــس آملــان و اطالعــات خصوصــی آنــگال مــرکل را در اختیــار داشــته باشــد و تصــور ایــن کــه
دولــت ای ـران بتوانــد ارتباطــات مربــوط بــه فســاد را در بخــش نفــت و گاز ای ـران پنهــان کنــد،
خیــال باطلــی بیــش نیســت 20.همچنیــن فــرض ایــن کــه ســپاه پاســداران بتوانــد میلیاردهــا دالر پول
قاچــاق خــود را پنهــان کنــد نیــز همیــن وضعیــت را دارد .متــام فعالیتهــای بنــادر و اســکلههای
ایـران توســط ماهوارههــا بــه راحتــی قابــل پیگیــری اســت 21.پوشــاندن فســاد بــه بهانـهی امنیــت
ملــی بــه قدرتهــای خارجــی ایــن جایــگاه را میدهــد کــه از طریــق پرداخــت رشــوه و بــاج بــه
مقامــات ایرانــی ،امتیــازات انحصــاری بــه دســت بیاورنــد .در ایــن میــان ،تنهــا افـرادی کــه از همــۀ
ایــن موضوعــات بیاطــاع باقــی میماننــد ،صاحبــان حقیقــی نفــت ای ـران ،مــردم ،هســتند.
دریــدن ایــن پــرده هــدف و وظیفـهی اصلــی مــا اســت تــا عملیــات بخــش نفــت و گاز ایران شــفاف
شــده و مدیریــت آن بــه مــردم ایـران پاســخگو باشــد .بــه عنــوان صاحبــان و ذینفعــان منابــع نفــت
و گاز ایـران ،هــر بشــکه نفــت و هــر دالر حاصــل از درآمدهــای آن متعلــق بــه مــردم ایـران اســت،
نــه دزدان دولتــی.
آنچــه کــه منجــر میشــود نفــت ،برکــت الهــی یــا بــای جــان مــردم ایـران باشــد ،نــه علــم شــیمی
اســت و نــه توطئههــای حــول نفــت ،بلکــه شــخصیت مــردم ایـران و رهـران آنهــا تعییــن میکنــد
کــه نفــت ســودی بـرای مــردم باشــد یــا مایــۀ رنــج و عــذاب.
امــا منیتــوان رسنوشــت ایــن بخــش را تنهــا بــه کارشناســان و مقامــات دولتــی واگــذار کــرد .همــه
ایرانیهــا در ســامت ،بهــرهوری و رفــاه ایــن صنعــت مــادر نقــش دارنــد.
عــدم حفاظــت دقیــق از زنجیــره تأمیــن نفــت و گاز ایـران ،عواقــب وخیــم و هولناکــی بـرای اقتصاد
ایــن کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت .بنابرایــن مالکیــن نفــت کــه مــردم ایـران هســتند ،تقاضایــی
فراتــر از پاســخگویی و شـفّافیت در هــر ســطح از دولــت و جامعــه ایـران خواهنــد داشــت و بـرای
ت بخــش نفــت و گاز ایـران نیازمنــد یــک برنامــه عملــی خواهنــد بــود :برنامـ های کــه شــامل
نجــا 
اقدامــات نظاممنــد و اصالحــی در متامــی حوزههــای حقوقــی ،اجرایــی ،عملیاتــی ،مالــی و اداری
باشد.
در گفتــار بــه یادماندنــی افشــین مولــوی نویســنده کتــاب “روح ایـران”“ ،ایــن گنجینــۀ زیرزمینــی
20 “Twelve months after Ahmadinejad’s controversial statements about illegal docks, what has
happened?” Khabaronline, 23 June 2012.
”21 Discussion with Afshin Molavi, author of “The Soul of Iran.
"
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ارث معنــوی مــردم ای ـران اســت .یــک برکــت ،رحمــت و فضــل الهــی اســت کــه از زمــان بســیار
قدیــم روشــنگر قلبهــا ،خانههــا و معابــد مــردم ای ـران بــوده اســت کــه ایــن دزدان ســعی در
22
خاموشــی آن دارنــد”.
“امیــد بـرای ایـران” آرزومنــد اســت کــه مقالـهی پیــش رو کــه حاصــل تــاش دانشــمندان ،محققــان
و روزنامهنــگاران بیشــاری اســت ،کمکــی باشــد در جهــت افزایــش آگاهــی مــردم نســبت بــه
خطراتــی کــه صنعــت نفــت و گاز ای ـران را تهدیــد میکنــد .مهمتــر از همــه ایــن کــه امیدواریــم
مســئلۀ اســرداد بخــش نفــت و گاز بــه مــردم ایـران رسلوحــۀ احیــای اقتصــاد ایـران قـرار گیــرد.
حکومــت دینــی کــه بنــا بــه تعریــف خــودش حاکمیــت مــردم ایـران را بــه نــام دیــن نفــی میکنــد،
تبدیــل بــه فاســدی شــده کــه حرمــت اســام را میزدایــد تــا فســاد مافیــای نفتــی را مخفــی نــگاه
دارد و دزدان حکومتــی را حامیــت کنــد .ایــن دزدی یــک عارضــۀ غیــر عمــدی در جمهــوری اســامی
نیســت ،بلکــه یــک فســاد بــه دقــت طراحــی شــده ،سیســتامتیک و جهانــی اســت.

ماننــد گذشــته مــردم ایـران میـراث خــود را کــه بســیاری بـرای آن فــداکاری کردهانــد پــس خواهنــد
گرفــت .هــر بشــکه نفــت ،هــر قطــرۀ آن بــه فرزنــدان ای ـران تعلــق دارد و وظیفــه و تعهــد هــر
ایرانــی اســت کــه از ایــن گنجینــه دفــاع کــرده و نگهبــان ایــن ودیعــۀ مقــدس باشــد .امــا عدالــت
نیازمنــد تالشــی جمعــی اســت و قدیســان الهــی آن را بــه ارمغــان منیآورنــد .تنهــا زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه اف ـراد در برابــر مبــارزه بــا هتــک حرمــت ،بیعدالتــی ،رشــوهخواری و فســاد قاطــع
باشــند .اقدامــات آنــان چــون امــواج از خانــه و خانــواده به محیــط کاری ،فرهنگ و اجتامع گســرش
مییابــد.
22Ibid

RAHAVARD Quarterly Persian & English Journal of Iranian Studies Issue 124-125, Fall & Winter 1397 / 2018-2019

( ) 50

۞ نفت من کجاست؟

بــا وجــود آن کــه بنیادهــای انتخابــی ایرانیــان بــه شــدت آســیب دیدهانــد و در بســیاری مــوارد
فاســدند ،در ســالهای اخیــر شــار معــدودی از مناینــدگان مجلــس بــه شــدت بــر ض ـ ّد غــارت
منابــع طبیعــی ایـران صحبــت کردنــد .روشــن اســت کــه کمیتههــا و رهـران کلیــدی در مجلــس از
جناحهــای مختلــف متوجــه هســتند کــه برخــورد بــا فســاد فراتــر از تعقیــب و تنبیــه یــک پرونــده
و یــا یــک فــرد اســت .احیــای پاســخگویی و شــفافیت نیازمنــد چرخــش صحیــح در متــام ارکان
دولتــی و اصــاح بنیــادی و سیســتامتیک متــام دســتگاههای اداری در بخــش نفــت و گاز اســت.
اگــر مناینــدگان منتخــب مــردم ای ـران بــر ض ـ ّد غــارت منابــع نفــت و گاز ایســتادگی مناینــد ،کلّیــۀ
اســتانها ،شــهرها و محـ ّـات ای ـران بهرهمنــد خواهنــد شــد.
تصمیــم رئیــس جمهــور دونالــد ترامــپ مبنی بــر خــروج از برجــام (معاملۀ هســتهای ایـران و آمریکا)
در مــاه مــه  2018وظیفــۀ از میــان بــردن فســاد لجــام گســیخته را رضوریتــر میســازد .هامننــد دورۀ
احمدینـژاد برقـراری مجـ ّدد تحریمهــا بــه عامــان فســاد ایــن فرصــت را خواهــد داد کــه فســاد را
در میـزان کالن بــه نــام مقاومــت اقتصــادی و امنیــت ملّــی توجیــه مناینــد کــه قلــب واقعیــت اســت و
ایـران دوبــاره قیمــت ایدئولــوژی رژیــم را بایــد بپــردازد و آن هــم بــه صــورت برخوردهــا و جنگهــای
خارجــی و داخلــی و بــه دولــت فرصــت میدهــد کــه نـزاع خارجــی را بـرای شــفافیت و پاســخگویی
کــه شــاه کلیــد حفــظ منابــع نفــت و گاز ای ـران اســت ،بهانــه ق ـرار داده و مجــددا ً بــه غــارت آن
میپــردازد :شکســت در ایــن مــورد ،ســوداگران جنــگ و دالالن اقتصــادی را برنــدگان ایــن منازعــه
(بیــن ای ـران و آمریــکا) خواهــد کــرد و میلیونهــا خانــواده ایرانــی را کــه منیتواننــد تحریمهــا را
تح ّمــل کننــد ،نابــود خواهــد کــرد .قیمتهــا در کلیــه بخشهــا از دارو گرفتــه تــا ارز افزایــش خواهــد
یافــت و سیســتم بانکــی متالشــی خواهــد شــد و دشــواریهایی کــه ونزوئــا و ســایر کشــورهای
هامننــد آن بــا آن مواجــه هســتند ،را رو در روی مــردم ایـران قـرار خواهــد داد.
خالصــه صــدور دورۀ جدیــد تحریمهــا ،جنــگ بــر علیــه فســاد و حفــظ منابــع طبیعــی را مســئله
مــرگ و زندگــی میســازد نــه کمــر و نــه بیشــر.
مــا در ســازمان “امیــد بـرای ایـران” وظیفــۀ خــود دانســتهایم کــه میـزان فســاد موجــود در بخــش
نفــت و گاز ای ـران را بررســی و ارزیابــی مناییــم .پــس از ایــن بررســی بــه جــرأت میگوییــم کــه
ایــن حجــم عظیــم فســاد یــک فاجعــه علیــه برشیــت اســت ،هزینــۀ جانــی ایــن فســاد بارهــا بیشــر
از شــار تلفــات جانــی حمــات نظامــی بــه تأسیســات هســتهای ای ـران (موضــوع نرشیــه “قــار
هســتهای آیتاللــه”) میباشــد .بنابرایــن محافظــت از مــردم ایـران علیــه چنیــن تهدیدهایــی حــد
و مــرزی منیشناســد .ا ّمیــد مــا ایــن اســت کــه جنبــش “نفــت مــن کجاســت؟” بــه عنــوان هســتهای
ب ـرای ادراک مســئله و تغیی ـرات سیســتمی مــورد توجــه واقــع شــود کــه در نهایــت منافــع مــردم
ایــران و بخــش نفــت و گاز ایــران را محافظــت خواهــد کــرد .قلــب مــا از موفقیــت جریانــات
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ض ـ ّد فســاد در جهــان و در ای ـران خوشــنود شــده و بــه متــام تالشهــای مطبوعــات ای ـران ب ـرای
بازگردانــدن و احیــای مجــدد رشکــت ملّــی نفــت ایـران خوشــآمد میگوییــم.
آرزو داریــم کــه یافتههــای ایــن گـزارش و پیشــنهادهای آن اســاس درک و بازگردانــدن حســابدهی،
شــفافیت و قانومننــدی بـرای ایـران بــوده باشــد .در خامتــه “امیــد بـرای ایــران” رشــته مشــاورات و
کنفرانسهایــی بـرای ادارۀ صنعــت نفــت و گاز ارائــه خواهــد کــرد.
تخصــص موجــود ،بــه عــاوه عشــق .مــا همــه میخواهیــم
مــداوا قابــل حصــول اســت و تحصیــل و ّ
کــه ایـران آینــدۀ بهــری داشــته باشــد .مشــکل مــا در عمــل اســت چگونــه ایــن عشــق و عالقــه را
عملــی کنیــم و دولتــی بســازیم کــه مســئول و شــفاف اســت نــه دزد ذخایــر ایـران.
حــق مالکیــت نفــت بــه مردمــی بســتگی دارد کــه وارد عمــل میشــوند و تنهــا متاشــاچی و
بیتفــاوت بــه رسنوشــت فرزنــدان خــود باقــی منیماننــد و هامننــد رزمنــدگان بهپاخاســته و
رسنوشــت فرزندانشــان را از ســارقین ایــن مملکــت پــس میگیرنــد.
با احرتام
خرسو بایگانِ سمنانی
رئیس سازمان “ امید برای ایران”

نتیجهگیری
ایــران در حــال حــارض در وضعیــت بحــران
قـرار دارد -بحرانــی کــه ســابقه نداشــته اســت.
هــان گونــه کــه در ایــن تحقیــق نشــان داده
شــد ٬هزینههــای فســاد در دوران هشــت
ســاله ریاســت جمهــوری احمدینــژاد احتــاالً
از مــرز تریلیــون دالر هــم فراتــر رفتــه ٬و امکان
آن کــه دولــت روحانــی بتوانــد آن را ترمیــم کند
نیــز بســیار کــم اســت .در حقیقــت ٬بــا تصمیــم
پرزیدنــت دونالــد ترامــپ مبنــی بــر تحمیــل
مجــدد تحریمهــای آمریــکا بــر ایـران -تصمیمی
کــه میتوانــد بــه جنــگ منجــر شــود -متــام

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه مافیــای نفتــی
ای ـران تحــت لــوای گریــز از تحریمهــا و دفــاع
از امنیــت ملــی ٬خــود را بــه شــکلی خطرناکتــر
از گذشــته بازســازی خواهــد کــرد تــا بــه چپــاول
میلیاردهــا دالر بیشــر در دهههــای آینــده
بپــردازد.
ایــن مســئله نبایــد کــم اهمیــت تلقــی شــود.
ایـران امــروز ٬ایـران چهــل ســال پیــش نیســت.
مــردم ایـران پــس از تحمــل بحـران گروگانگیری٬
جنــگ ایــران و عــراق ٬پروندههــای "رشــدی"
و "میکونــوس" ٬برنامــه هســتهای ایــران و
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جنگهــای داخلــی ســوریه و یمــن ،نبایــد ده
ســال دیگــر نیــز در معــرض رضر و زیــان و
فقــدان ق ـرار بگیرنــد.
لفاظــی علیــه فســاد ربطــی بــه دفــاع از منافــع
ملــی از طریــق اصالحــات بنیــادی و ســاختاری
بخــش نفــت و گاز نــدارد ٬بلکــه در اختالفــات
جناحــی -یــا کشــمکش بــر رس ایــن کــه کــدام
مافیــای نفتــی چــه بخشــی از درآمدهــای نفــت
و گاز ای ـران را کنــرل کنــد و از آن ســود بــرد-
ریشــه دارد .شکســت در کنــرل فســاد بــه
معنــای آن اســت کــه درآمــد نفتــی ایـران رصف
تأمیــن هزینــه درگیریهــا در یمــن ٬لبنــان٬
ســوریه و عـراق میشــود -یــک فاجعــه انســانی

کــه میتوانــد بــه
زودی ایــران را هــم
در بــر بگیــرد.
محاکمــه بابــک
زنجانــی نشــان
داد کــه چگونــه
احمدینــژاد و ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی منابــع ایــران را
غــارت کردنــد ٬آن هــم پــس از ایــن کــه قــول
داده بودنــد ایــران را از چنــگ مافیــای نفتــی
دوران رفســنجانی دربیاورنــد .ایــن منونــهای
اســت از گرگهایــی کــه نــه در هیئــت
گوســفند ٬کــه ایــن بــار در هیئــت خــود چوپــان
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ظاهــر شــدند .زمانــی کــه زنجانــی را بــه اتهــام
فســاد بــه زنــدان فرســتادند ٬به رســتم قاســمی-
فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی کــه
وزیــر نفــت شــده بــود -هیــچ کاری نداشــتند.

دزدســاالران ٔه بســته وجــود دارد کــه در آن
قوههــای مجریــه ٬مقننــه و قضائیــه منافــع
ملــی را نــه بــه رســمیت میشناســند و نــه از آن
حامیــت میکننــد ٬منیتــوان نســبت به درســتی

بیــژن زنگنــه -وزیــر نفــت روحانــی و یکــی از
همدســتان مهــدی هاشــمی در پروندههــای
رشــوهخواری توتــال و اســتات اویــل -نیــز تحت
پیگــرد قانونــی ق ـرار نگرفــت .مجلــس و قــوه
قضائیــه ایـران ٬مــدارک و شــواهد حقوقــی ارائه
شــده در تحقیقــات نــروژ ٬فرانســه و آمریــکا
در خصــوص ایــن پرونــده را نادیــده گرفتنــد.
بــه همیــن ترتیــب ٬بــا وجــود مــدارک قابــل
مالحظ ـهای کــه زنگنــه را بــه چندیــن پرونــده
فســاد در دوران رفســنجانی وصــل میکــرد ٬نــه
مجلــس و نــه قــوه قضائیــه مانــع از انتصــاب او
بــه وزارت نفــت نشــدند .اتهامــات و اتهامــات
ص فســاد ٬نشــانگر یــک
متقابــل در خصــو 
سیســتم نابســامان اســت کــه توانایــی مهــار
نزاعهــای میــان خودیهایــش را هــم نــدارد.
در نتیجــه ،مادامــی کــه در ایـران یــک سیســتم

و اصالــت قراردادهــای نفــت و گاز -رصف نظــر
از ایــن کــه کــدام حــزب مدیریــت بخــش نفــت
و گاز را بــه عهــده دارد -چنــدان اعتــاد کــرد.
افراطگرایــی خامن ـهای و احمدینــژاد نــه تنهــا
ای ـران را در معــرض تحریمهــا ق ـرار داد ٬بلکــه
دزدیهــای نهادینــه شــده را در مقیاســی آســان
ســاخت کــه ایـران را بــه یــک کشــور شکســت
خــورده تبدیــل کــرد .آنچــه کــه اعتــدال و
میان ـهروی روحانــی مینامنــد نیــز کمکــی بــه
اصــاح نقایــص بنیــادی و ســاختاری کــه موجب
مصونیــت از مجــازات یــا حتــی دزدی در ایـران
شــده ،نکــرده اســت .در واقــع ،مــا شــاهد نتایــج
تلــخ تئــوری والیــت فقیــه خمینی هســتیم :یک
ایدئولــوژی کــه بــا انــکار حاکمیــت مــردم ایـران
و نابودســازی نهادهــای مســئول حامیــت از
منافــع همگانــی ،زمینــه را عمــدا ً بـرای چپــاول
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منابــع ای ـران آمــاده ســاخت.
فســاد هــم منایانگــر فروپاشــی ملــت -دولــت
مــدرن ایـران اســت ،و هــم تهاجمــی بیســابقه
بــر بنیانهــای متــدن و فرهنــگ ای ـران.
ایــن ملــت ایران اســت کــه هزینــه را میپــردازد
و آمارهــای موجــود در ایــن زمینــه بســیار
تکاندهنــده اســت.
اگــر میانگیــن مــوزون ایجــاد شــغل که مؤسســه
مالــی بیناملللــی ) ،(IFCوابســته بــه بانــک

جهانــی ٬اســتفاده میکنــد را در نظــر بگیریــم٬
هــر  ۱میلیــارد دالری کــه از اقتصاد ایـران بیرون
کشــیده میشــود میتوانــد حــدود  ۲۰۰۰۰۰تــا
 ۶۰۰۰۰۰شــغل ایجــاد کنــد .در کشــوری کــه
 ٪۴۰جمعیــت آن زیــر یــا نزدیــک خــط فقــر
زندگــی میکننــد -و انتظــار مــیرود کــه ۷.۵
میلیــون نفــر از  ۴۲.۵میلیــون نفــر نیــروی کار
تــا ســال  ۲۰۲۱شــغل خــود را از دســت بدهنــدـ
فســاد بــا ایــن ابعــاد و مقیاســی کــه در ای ـران
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مشــاهده میشــود ٬مثــل یــک حکــم مــرگ را برمنیگرداننــد؟ چنیــن دولتــی کدامیــک از
دســته جمعــی اســت :تهدیــدی مهلــک علیــه نیازهــای مردمــی را کــه ادعــا میکنــد مناینــده
ثبــات ،امنیــت و رفــاه ای ـران.
آنــان اســت ،میتوانــد تأمیــن کنــد؟
متامی نسلها در معرض خطر قرار دارند.
براســاس اطالعــات صنــدوق بیناملللــی پــول
در ســال  ،۱۹۷۸رسانــه تولیــد ناخالــص ملــی و بانــک مرکــزی ایــران ،تنهــا از ســال ۲۰۰۰
ای ـران  ۳۹۶۹دالر ،تقریب ـاً معــادل ترکیــه و کــره تــا  ۲۰۱۱درآمــد نفتــی ای ـران بــه رقــم رسســام
جنوبــی بــود .اکنــون پــس از گذشــت تقریبـاً  ۴۰آور  ۸۰۰میلیــارد دالر رســید .امــا دولــت
ســال و بــه رغــم تریلیونهــا دالر ثــروت نفتــی ،احمدینــژاد تحــت لــوای دور زدن تحریمهــا
رسانــه تولیــد ناخالــص ملــی دچــار رکــود شــده و ظاهــرا ً دفــاع کامــل از حاکمیــت ایرانیــان،
اســت؛ حــال آن کــه درآمــد رسانــه ترکیــه  ۲.۵درگیــر فســاد در مقیاســی بیســابقه شــد .آیــا
برابــر و درآمــد رسانــه کــره جنوبی  ۷برابر شــده چنیــن اقدامــی میتوانســت بــدون حامیــت
اســت .ایــن هزینـهای اســت کــه ایرانیــان بابــت رهــر ایــران صــورت پذیــرد؟ در حقیقــت،
یــک حکومــت دینــی کــه از همــه نظــر در حــق رسکــوب مــردم ای ـران در ســال  ،۲۰۰۹زمینــه را
آنــان کوتاهــی کــرده اســت ٬پرداختهانــد.
ب ـرای کنــرل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
هــان طــور کــه ایــن تحقیــق نشــان میدهــد ،بــر نفــت ایــن کشــور آمــاده کــرد .مناقشــه
راه حــل مشــکالت اقتصــادی ای ـران در بخــش هســتهای -دفــاع از حــق مــردم ای ـران نســبت
نفــت و گاز ایــن کشــور اســت .این بخــش دیگر بــه غنیســازی اورانیــوم -توجــه مــردم ایـران را
منیتوانــد در نقطــه کــور مــردم باقــی مبانــد .منحــرف کــرد.
ایرانیــان بایــد گفتههــای اســحاق جهانگیــری ،محرومســازی مــردم از حقــوق خــود رشط الزم
معــاون اول ریاســت جمهــوری ،کــه در بـرای چپــاول دارایــی آنــان اســت.
کنفرانســی پیرامــون نفــت عنــوان شــد را مــورد مقــدار نامعلومــی از نفــت ایـران در بازار ســیاه
توجــه قــرار بدهنــد:
بــه فــروش رفــت -و احتــاالً هنوز هــم فروخته
میتوانــم بــا رصاحــت کامــل بــه شــا میشــود -بــدون آن کــه میلیونهــا ایرانــی
بگویــم کــه از متــام افـراد و نهادهایــی خواســتار پاســخ بــه ایــن پرســش ســاده شــوند:
کــه از ســوی وزارت نفــت مأمــور بــه «نفــت مــن کجاســت؟» ایــن یــک پرســش یــک
فــروش نفــت شــدند ،هیــچ یــک حتی تریلیــون دالری اســت.
یــک دالر از پــول آن را بــه دولــت در کشــوری کــه حداقل دســتمزد ماهانــه حدود
برنگردانــده اســت.
 ۱۸۰دالر ،و خــرج زندگــی حــدود  ۹۰۰دالر در
چــه نــوع دولتــی نفــت را بــه افـراد و نهادهایی مــاه اســت ٬ایــن یــک پرســش حیاتــی اســت.
میدهــد کــه یــک دالر از درآمــد فــروش آن حــق مــردم ایـران نســبت بــه موهبــت مقــدس
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نفــت و گاز خــود ،بــا ایثــاری بــزرگ طــی یــک
دوره صــد ســاله تأمیــن شــد .ارزش ایــن میـراث
بیــش از  ۱۷تریلیــون دالر تخمیــن زده میشــود.
متــام ایرانیــان رشافتمنــد و آگاه بــه تاریخ ٬ارزش
ایــن منابــع را درک میکننــد .آنهــا میداننــد
کــه نــه تنهــا در حفــظ و اداره بخــش نفــت و
گاز ایــران ســهم دارنــد ٬بلکــه متعهدنــد کــه
بـرای آینــده و افزایــش ارزش آن رسمایهگــذاری
کننــد .در نهایــت ،ثــروت ای ـران امانتــی اســت
کــه بایــد بــرای نســ لای آینــده ایــن کشــور
حفــظ شــود.
اهمیــت پرونــده زنجانــی در آنچــه کــه افشــا
میکنــد نهفتــه اســت :ایــن کــه مــردم ایــران
چگونــه توانایــی کنرتل ،نظــارت ،ردیابــی و تأیید
قراردادهــا ،قیمتهــا ،می ـزان و جریــان درآمــد
حاصــل از فــروش نفــت را از دســت دادهانــد.
شــیوهها و ســاز و کار تخصیــص نفــت ایــران
بــه افــراد و نهادهــا بــه منظــور فــروش آن از

جانــب وزارت نفــت ،عمــدا ً در پــردهای از ابهــام
باقــی مانــده اســت.
و بــدون تردیــد ،زنجانــی تنهــا کســی نیســت
کــه از آشــفتگی و فســاد در وزارت نفــت ســود
بــرده اســت .اعضــای کابینــه احمدینــژاد
صالحیــت او را تأییــد ،و اجــازه انتقــال نفــت
ای ـران بــه مؤسس ـههای ملــزم بــه امضــای او را
صــادر کردنــد .قاچــاق نفــت ای ـران در دولــت
روحانــی نیــز همچنــان ادامــه دارد.
براســاس مقالــهای در روزنامــه "وال اســریت"
بــا عنــوان «کشــتیهای حامــل نفــت صادراتــی
ایـران رادارهــا را خامــوش میکننــد ،زنــگ خطــر
تحریــم هــا بــه صــدا درمیآیــد» ۴۷ ،عــدد از ۵۵
محمولــه از محصــوالت نفتــی ایـران توســط دو
رشکــت ثبــت شــده در امــارات متحــده عربــی
بــه نامهــای  Silk Road Petroleum FZEو
 Petrochemix General Trading LLCدر
نیمــه دوم ســال « ۲۰۱۶یــا سیســتمهای ردیابــی
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ســیگنالهای رادیویــی خــود را خامــوش کردنــد
یــا اطالعــات نادرســت دربــاره مبــدأ محمولــه
خــود ارائــه دادنــد ».ســیگنالهای رادیویــی
 ۱۶فرونــد از  ۴۷کشــتی «نشــان میدادنــد کــه
محمولــه ایرانــی از کشــوری متفــاوت ســفر
خــود را آغــاز کــرده ٬هــر چنــد کــه تصاویــر
ماهــوارهای حاکــی از آن بــود کــه کشــتیها در
ایـران بارگیــری شــدهاند ».براســاس ایــن مقالــه،
محمولههــای مخفــی شــده «تقریبــاً یــک
پنجــم نفــت صادراتــی ایــران» در آن زمــان را
تشــکیل میدادنــد .ارتبــاط بیــن مــردم ایـران و
محمولههــای نفتــی آنــان همچنان قطع اســت.
مافیــای نفتــی ســپاه پاســداران انقالب اســامی،
و نــه فقــط رشکتهــای زنجانــی ،همچنــان بــه
اســتفاده از امــارات متحــده عربــی بــه عنــوان
یــک مرکــز جهانــی ب ـرای رشکتهــای پوششــی
دس ـتاندرکار قاچــاق نفــت ای ـران ادامــه داده
اســت.
اوضــاع نبایــد بدیــن منــوال باشــد .فســاد نبایــد
بخشــی از واقعیــت زندگــی باشــد.

نظــارت بــر قراردادهای نفتــی ٬بازارهــای فروش
و عملیــات مربــوط بــه آن بــه منظــور جلوگیری
از هــدر دادن یــا از دســت رفــن نفــت دشــوار
نیســت .امــا از آن جــا کــه مقامــات دولــت
موقعیــت و جایــگاه خــود را از طریــق وفــاداری
بــه نظــام و نــه مــردم کســب میکننــد ٬در یــک
سیســتم بســت ٔه چپاولگــر عمــل میکننــد کــه
ملــزم بــه حامیــت از مافیــای نفــت ایـران علیــه
مــردم ایــن کشــور اســت.
حقیقــت ایــن اســت کــه حکومــت ای ـران بــه
یــک نظــام دزدســاالر تبدیــل شــده اســت.
حلقــه خودیهــا کــه امتیــاز دسرتســی بــه
نفــت ای ـران را دارنــد ،گســرده اســت .تعــداد
بیشــاری از وزیــران ٬اعضــا ،بســتگان و
نزدیــکان حکومــت انقالبــی ای ـران -از مهــدی،
پــر رئیــس جمهــور ســابق (رفســنجانی) گرفته
تــا احمدیمقــدم ،فرمانــده ســپاه پاســداران کــه
شــوهرخواهر احمدینــژاد اســت؛ و از ســعید
مرتضــوی ،دادســتان پیشــین ته ـران گرفتــه تــا
خــود رهــر ،همگــی در پروندههــای فســاد
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دســت داشــتهاند .امامــان جمعــه نیــز بــه
نحــوی بــارز دربــاره چپــاول بیتاملــال ســکوت
کردهانــد.
ایــن رســواییها و ایــن فرهنــگ بــه هیچوجــه
محــدود بــه وزارت نفــت باقــی منانــده
اســت .طبــق گفتههــای دادســتان کل ایــران،
غالمحســین محســنی اژهای ،بیــش از  ۵۰۰نفــر
ـ از جملــه  ۲۰۰مأمــور عالیرتبــه دولــت از هــر
ســه قــوه ـ و همچنیــن مدی ـران هشــت بانــک
عمــده دولتــی و خصوصــی در کالهــرداری ۲.۶
میلیــارد دالری بانکــی کــه «بزرگتریــن پرونــده
اختــاس در تاریــخ» توصیــف شــده ،دســت
داشــتهاند.
رسطــان فســاد بــه رسعــت در حــال گســرش ،و
زیــان ناشــی از آن فراگیــر اســت.
روحانیــت و نظامیــان بــه عنــوان دو ســتونی
کــه بــه لحــاظ تاریخــی هویــت ،اتحــاد ،اخــاق
و امنیــت کشــور و ملــت ایــران را تضمیــن
کردهانــد ،دو نهــادی هســتند کــه بــه خاطــر
تبدیــل حکومــت ایــن کشــور بــه یــک نظــام
دزدســاالری خدشــهدار شــدهاند .روحانیــان
برجســته و فرماندههــای عالیرتبــه نظامــی،
ســهامداران و ذینفعهــای اصلــی یــک نظــام
فســاد بــه شــار میآینــد کــه بــا هــدف مخفــی
کــردن دزدی و چپــاول ثــروت ملــت طراحــی
شــده اســت.
بــه رغــم حضــور مــردان و زنــان بــا وجــدان در
مجلــس و قــوه قضائیــه کــه اســام را بــا فســاد و
اختــاس یکــی منیداننــد ،ایــن دو قــوه نیــز در
ایــن زمینــه موفــق نبودهانــد.

هــر دو نهــاد در دفــاع از حــق مــردم ایــران
نســبت بــه نفــت خــود شکســت خوردهانــد.
آنهــا درهــای بخــش نفــت و گاز را چنــان
گشــودهاند کــه گویــی رشکــت ملــی نفــت
ایـران و ســازمانهای وابســته بــه آن -نهادهایی
کــه مســئول حفاظــت از حاکمیــت و ثــروت
ایـران هســتند -الشـهای بیــش نیســتند .جنــون
تغذیــه از بخــش نفــت و گاز بــه صورتــی بــوده
کــه عم ـاً متــام شــاهرگهای مالــی و حقوقــی
کــه نفــت و درآمدهــای نفتــی در آن جریــان
داشــت ،قطــع شــدهاند .نفــت از کشــور بیــرون
بــرده میشــود ب ـیآن کــه حتــی یــک فــرد یــا
نهــاد دریافتکننــد ٔه ســهم نفــت ،یــک دالر بــه
کشــور بازگردانــده باشــد.
کارکــرد ایــن بخــش عمــاً از مــردم پنهــان
شــده اســت .بــه رغــم پرســشهای رســانهها٬
اکــر ایرانیــان دربــاره رشکــت بازرگانــی نفــت
ایـران ،یعنــی نهــادی کــه مســئول فــروش بخــش
عمــدهای از نفــت ایـران اســت ،اطــاع چندانــی
ندارنــد .آنهــا در خصــوص ســاختار مالکیتــی
و عملیــات خاتماالنبیــاء و دیگــر پیامنــکاران
بیشــاری کــه در ایــن بخــش فعالیــت
میکننــد ،نیــز چیــزی منیداننــد .مــردم
حتــی نســبت بــه اف ـراد ذینفــع در قراردادهــا
و رسمایهگذاریهــای مشــرک بــا چیــن -کــه
یکــی از وزیـران ایرانــی آن را شــبیه بــه معاهده
"ترکامنچــای" دانســت  -کاپیتوالســیون تاریخــی
کــه براســاس آن ایــران حاکمیــت خــود بــر
قلمروهایــش را بــه روســیه اعطــا کــرد -نیــز
آگاهــی چندانــی ندارنــد.
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بســیاری از ایرانیــان متوجــه ایــن طنــز تلــخ
شــدهاند .پــس از جنگیــدن بــا رشکــت نفــت
انگلیســی -ایرانــی و کنرسســیوم ب ـرای احقــاق
حــق خــود مبنــی بــر کنــرل تولیــد و فــروش
نفــت خــود ،حــاال جمهــوری اســامی ایـران مثل
یــک قــدرت اســتعامری رفتــار میکنــد کــه
مــردم ایــن کشــور را از سیاس ـتها و عملکــرد
مربــوط بــه تخصیــص نفــت بیاطــاع نــگاه
مـیدارد .نتیجــه نهایــی نیــز بــه همیــن صــورت
اســت .خزانــه ایــران خالــی شــده اســت .در
اوایــل قــرن ،انگلیســیها بــه شــاه قاجــار ۱۶
درصــد ســهم از نفــت ای ـران را دادنــد ،امــروز
رشکــت توتــال بــه یــک رشکــت ظاه ـرا ً ایرانــی
 ۱۹درصــد ســهم در قــرارداد پــارس جنوبــی
میدهــد.
می ـزان عظیمــی از نفــت ای ـران منحــرف شــده
و از طریــق شــبکهای از نهادهــا و رشکتهــای
تابعــه کــه مــردم ای ـران بــر آنهــا هیــچ کنــرل
حقوقــی ٬مالــی یــا حتــی فیزیکــی هــم ندارنــد،

فروختــه میشــود .ایــن زنجیرههــا -کــه بــا
هــدف پنهانســازی خاســتگاه و واگــذاری
حقــوق در خصــوص نفــت ایــران ایجــاد
شــدهاند -عم ـاً حــق مــردم ای ـران بــه عنــوان
مالــکان نفــت ایــن کشــور را ملغــی میکنــد.
دولــت روحانــی تــا بــه امــروز دربــاره ایــن
کــه وزارت نفــت چگونــه نهادهــا و افــراد را
بــه عنــوان مأمــوران فــروش خــود انتخــاب
میکنــد و بــه آنهــا صالحیــت انجــام ایــن کار
را میدهــد ،توضیحــی نــداده اســت.
مجلــس ایــران کــه زمانــی نقشــی مهــم در
ملــی کــردن نفــت ای ـران و پایهگــذاری بخــش
نفــت ایــن کشــور ایفــا کــرد ،اکنــون دیگــر
نقــش تاریخــی و التــزام قانونــی خــود بــه
حامیــت از دارایــی و ثــروت مــردم ایــران را
کنــار گذاشــته اســت .مجلســی کــه اعضــای آن
ظاه ـرا ً مناینــدگان مــردم هســتند ،نــه تنهــا بــه
طرحهــای خصوصیســازی بســیار مشــکوک
کــه ایــن بخــش را از میــان میبــرد ،وجهــه
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قانونــی داد ،بلکــه از عهــده ایــن هــم برنیامــد
کــه کنــرل بــر درآمدهــای نفتــی کــه بخــش
عمــده بودجــه ایــران را تشــکیل میدهــد ،را
حفــظ کنــد -و ایــن ویژگــی اصلــی حاکمیــت
اســت.
نقــش قــوه قضائیــه در ترغیــب فرهنــگ
معافیــت از مجــازات فوقالعــاده زیانبــار بــوده
اســت .ایــن قــوه وظیفــه خــود میدانــد کــه بــا
رسپــوش گذاشــن روی فســاد از نظــام حامیــت
کنــد .مقامــات عالیرتبــه قضایــی به جــای آن که
دزدان دولتــی را از طریــق رســیدگی قاطعانــه و
تعقیــب کیفــری ملــزم بــه پاســخگویی کننــد،
فســاد را در مقیاســی گســرده آسان ســاختهاند.
ایــن نهــاد مســئول جلوگیــری از فســاد -کــه
بــه گفتــه توکلــی ،مناینــده مجلــس ،بیــش از
 ۱۷۰قاضــی در آن بــه دلیــل فســاد پاکســازی
شــدهاند -خــود فاســد اســت.
قــوه قضائیــه همچنــان بــر پرونــده "کرســنت"
و دیگــر پروندههــای بیشــار فســاد کــه
هــر یــک نشــانگر رسقــت دههــا میلیــارد دالر
از مــردم ای ـران هســتند ،رسپــوش میگــذارد و
تهــا را تحــت
پنهانــکاری در مــورد ایــن رسق 
عنــوان «امنیــت ملــی» توجیــه میکنــد .در
همیــن حــال ،منایندگانــی مثــل توکلــی و زاکانــی
کــه شــهامت رســیدگی بــه چنیــن پروندههایــی
را دارنــد ،بــه دلیــل بــه چالــش کشــیدن دزدان
گــردن کلفــت حکومتــی مــورد پیگــرد قانونــی
ق ـرار میگیرنــد.
بانــک مرکــزی ایــران نیــز در ایــن قضیــه
دســت داشــته اســت .ایــن بانــک نتوانســته بــر

بهایی
گــردش پــول نظــارت کنــد و از حســا 
کــه ارز حاصــل از فــروش نفــت بــه آنهــا
واریــز شــدهاند ،حفاظــت کنــد .منونــه رشکــت
بازرگانــی نفــت ای ـران شــاهد ایــن مدعاســت.
بانــک مرکــزی بــه مأمــوران رشکــت بازرگانــی
نفــت ایــران مجــوز داد کــه میلیاردهــا دالر
از حســابهایی کــه اســاً زیــر نظــر بانــک
ق ـرار داشــتند ،برداشــت کننــد .ایــن بانــک تــا
کنــون نتوانســته توضیــح قابــل بــاوری دربــاره
 ۶۰میلیــارد دالر گمشــده از دارایــی بــادآورده
تحریمهــای ایــران -از جملــه  ۱۰میلیــارد
دالر وام بــه بانکهــای ایــران -ارائــه دهــد.
معلــوم نیســت چــه کســی درآمــد حاصــل
از قراردادهــای نفتــی را ردیابــی و توزیــع
کــرده اســت -صدهــا میلیــارد دالر بــه دســت
مجموعـهای از افـراد و بــه نــام مــردم ایـران بــه
بانکهــای خارجــی و داخلــی واریــز و ســپس
از آنهــا برداشــت شــده اســت .در حالــی کــه از
حقــوق گــزاف مقامــات دولــت بســیار گفتــه
شــده ،امــا وضعیــت میلیاردهــا دالری کــه از
صنــدوق ثــروت ملــی ایــران برداشــت و بــه
عنــوان وام بــه بانکهــای خصوصــی هدایــت
شــده اســت ،همچنــان زیــر ســؤال ق ـرار دارد.
اگــر دربــاره بخــش نفــت و گاز ایـران تنهــا بــه
گفتههــای وزیــر نفــت -بیــژن زنگنــه -اســتناد
کنیــم ،میراثــی کــه بــه او رســیده دســت کمــی
از «تباهــی» نــدارد ،چـرا کــه بخــش اعظمــی از
ایــن بخــش ،از جملــه رشکت ملــی گاز ایـران در
آســتانه ورشکســتگی اســت؛ و ایــن امر بــا توجه
بــه ایــن کــه ایـران روی بزرگتریــن ذخایــر گاز
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طبیعــی جهــان ق ـرار گرفتــه ،دســتاوردی قابــل
مالحظــه محســوب میشــود .البتــه آن تباهــی
کــه زنگنــه بــه عنــوان رسپرســت میــدان گازی
پــارس جنوبــی از آن اب ـراز تأســف میکنــد در
دوران خــود او صــورت گرفــت -مثـاً از طریــق
معامــات فاســد او در پرونــده مفتضحانــه
"کرســنت" کــه در آن جمهــوری اســامی در
دفــاع از خــود بــه ادعــای فســاد اشــاره کــرد .او
هنــوز گزارشــی در خصوص وضعیــت میلیاردها
دالر گمشــده ای ـران ارائــه نــداده یــا برنام ـهای
ب ـرای تغییــر ســاختار ،عملیــات و فرآیندهایــی
کــه خــود بــه راحتــی مــورد انتقــاد ق ـرار مــی
هــد ،مطــرح نکــرده اســت.
رصفنظــر از ایــن کــه مقــر چــه کســی اســت،
نهادهایــی کــه زمانــی بــه عنــوان قهرمانــان ملی
و حتــی جهانــی مــورد تشــویق قـرار میگرفتند،
همگــی فلــج شــدهاند و رسمایهگذاریهــا٬
داراییهــا و بخــش عمــدهای از نیــروی
کار متخصــص ایــران در وضعیتــی مبهــم
قــرار گرفتهانــد .دلیــل متــام ایــن مــوارد،
شکس ـتهای مدیریتــی ،تالشهــای دغلکارانــه
بــرای خصوصیســازی و اختالسهــای آشــکار
اســت.
بــر اســاس گفتــه بانــک جهانــی ،ایــن بخــش
فاقــد بینــش و بصیــرت اســت.
اگــر دولــت روحانــی بــر قــول خــود مبنــی بــر
معکــوس کــردن ایــن الگــو عمــل کــرده بــود،
هیــچگاه میلیاردهــا دالر بــه خاطــر فســاد و
تحریمهــا از ای ـران خــارج منیشــد .ایــن پــول
میتوانســت در بخــش نفــت و گاز ایــران

رسمایهگــذاری شــود .بخــش نفــت و گاز بــه
جــای آنکــه در وضعیــت مبهم دکلهــای نفتی،
حســابها ،پروژههــا و رسمایهگذاریهــای
موهــوم ناپدیــد شــود ،میتوانســت اقتصــاد
ایــران را بهبــود بخشــد .بدیــن ترتیــب ،ایــن
بخــش ماننــد موتــوری عمــل میکــرد کــه
بخشهــای دیگــر  -از کشــاورزی گرفتــه تــا
آمــوزش و پــرورش ،بهداشــت و محیط زیســت-
را تقویــت میکــرد؛ درســت هــان طــور کــه
پیــش از ســال  ۱۹۷۹نــرخ رشــد ایــران از بــه
اصطــاح «بربهــای آســیا» فراتــر رفــت.
در روزنامــه کیهــان -یکــی از بلندگوهــای
خــود رژیــم جمهــوری اســامی -عنــوان شــده
اســت کــه تنهــا یــک ق ـرارداد ،یعنــی پرونــده
"کرســنت" ،معــادل  ۴۳میلیــارد دالر هزینــه
بــرای مــردم ایــران بهبــار آورده اســت .دفــاع
جمهــوری اســامی در برابــر دادگاههــای
بیناملللــی فقــط تأکیــدی اســت بــر وخامــت
اوضــاع مــردم ای ـران .حکومــت انقالبــی ای ـران
ثابــت کــرده کــه مقامــات عالیرتبــهاش کــه
مســئول منایندگــی و حامیــت از منافــع مــردم
ایــن کشــورند ،فاســد هســتند .مثـاً میتــوان به
مدی ـران رشکــت ملــی نفــت ای ـران ،رکنالدیــن
جــوادی و میرمعــزی و همچنیــن براســاس
بســیاری از روایتهــا ،بــه وزیــر نفــت فعلــی،
بیــژن زنگنــه اشــاره کــرد.
متأســفانه پرونــده "کرســنت" نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنا نیســت .شــواهد و مــدارک
نشــان میدهــد کــه دههــا پرونــده دیگــر
مقامــات عالیرتبــه -از دولتهــای رفســنجانی
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و احمدینــژاد گرفتــه تــا دولــت روحانــی -در
چپــاول ســازمانیافته درآمدهــای نفــت و گاز
ایــران دســت داشــتهاند .مــوارد تصادفــی یــا
منفــرد در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .راه حل این
مشــکل ،حــذف هیــچ فــرد خاصــی نیســت .این
مشــکل بنیــادی و ســاختاری اســت -میتــوان
ایدئولوژیــک را هــم بــه ایــن لیســت اضافــه
کــرد -و در انــکار خــود مفهــوم ملــت -دولــت
ای ـران و زوال متــام مفاهیــم شــهروندی ریشــه
دارد .مــردم ایــران فقــط از حــق رأی محــروم
نشــدهاند .آ نهــا از حــق بــه زیــر ســؤال
کشــیدن رهـران خــود بــه دلیــل مدیریــت یکی
از بزرگتریــن مجموعــه رسقتهــای نفتــی در
تاریــخ نیــز محــروم شــدهاند .بــه رغــم شــواهد
و مــدارک مفصــل دربــاره فســاد ،مســامحه و
بیکفایتــی هــر ســه قــو ٔه دولــت ،احمدینــژاد،
ب ـرادران الریجانــی و دیگــر مقامــات عالیرتبــه

ملــزم بــه پاســخگویی نشــدهاند .آنهــا یــک
دســته از اف ـراد تحــت حامیــت رهــر ای ـران -و
همچنیــن ســپاه پاســداران -هســتند.
فســاد تهدیــدی بــرای ملــت ایــران اســت و
معیشــت و رفــاه میلیونهــا نفــر از آنــان را بــه
خطــر میانــدازد .آنهــا قربانیــان اصلــی فســاد
هســتند .آنهــا بابــت فســاد هزینــه میدهنــد.
فرزندانشــان نیــز بــه همیــن رسنوشــت دچارند-
آنهــا نــه تنهــا از فرصتهــای کمــر و آمــوزش
و ســامت نامناســب برخوردارنــد ،بلکــه رشافت
و منزلتشــان نیــز لطمــه دیــده و از میــان رفتــه
اســت .در نتیجــه ،مــردم ایــران منیتواننــد از
قدرتهــای دیگــر انتظــار داشــته باشــند کــه
مشــکل فســاد را حــل کننــد یــا فــرض کننــد کــه
آنــان ایــن کار را انجــام میدهنــد .هــر ایرانــی
در مدیریــت بخــش نفــت و گاز کشــور ســهم
دارد .پاســخ بایــد از جانــب آنــان داده شــود .بــه
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نــام آن آیتاللــه ،مــردم از حقــوق ملــی خــود
نســبت بــه نفــت محــروم شــدهاند .بنابرایــن،
بــه نــام مــردم ایـران نیــز بایــد بازپــس گرفتــه و
از نــو ملّــی شــود.
هــان طــور کــه در ایــن تحقیــق نشــان داده
شــد ،بهــای آن ســوء مدیریــت را میلیونهــا
ایرانــی هــر روز میپردازنــد .در حالــی کــه
دزدیهــای میلیــاردی بــه گونــهای اســت کــه
اکــر افــراد منیتواننــد مقیــاس رضر و زیــان
را تص ـ ّور کننــد ،ایــن تحقیــق نشــان میدهــد
مــردم ایـران چگونــه بــا هــر میلیــارد دالری کــه
بــه خاطــر فســاد همهگیــر از میــان مــیرود،
شــغل ،ســامتی ،مســکن و آمــوزش خــود را از
دســت میدهنــد.
حــاال در نظــر بگیریــد کــه از دســت رفــن یــک
تریلیــون دالر یــا حــدود  ۸میلیــون شــغل در
یــک دهــه چــه معنایــی دارد ،و ایــن عملکــرد
اقتصــادی چــه معنایــی ب ـرای امنیــت ،رفــاه و

آینــده ایــران طــی دهههــا خواهــد داشــت.
چالشــی کــه مــردم ایـران بــا آن مواجــه هســتند
ایــن اســت کــه فســاد نشــانگر چیســت و چ ـرا
در متــام جنبههــای زندگیشــان نفــوذ کــرده
اســت .آنچــه در معــرض خطــر قـرار دارد فقــط
پــول نیســت .آنچــه در معــرض خطــر قــرار
دارد روح یــک ملّــت اســت :آینــده ای ـران -کــه
میتــوان اســام را هــم بــه آن اضافــه کــرد.
مفهــوم حکومــت اســامی ،آن گونــه کــه حاکامن
ای ـران آ ن را مطــرح م یکننــد ،براســاس از میــان
بــردن ایــد ٔه یــک دولــت و ملــت ایرانــی بــه
عنوان ســاختاری قانونی و تاریخی اســتوار شــده
اســت .و بــه همیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه
از هــم پاشــیدگی دولــت نیــز بــر نابودســازی
ایــد ٔه شــهروندی اســتوار شــده اســت .سیســتم
انتخابــات بــه نحــوی تنظیــم شــده کــه ایرانیــان
فقــط میتواننــد بــه دزدان حکومتــی رأی
بدهنــد و سیســتم سیاســی و اقتصــادی هــم بــه
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نحــوی تنظیــم شــده کــه مــردم ایـران منیتواننــد
دزدیهــا را زیــر ســؤال بربنــد ،چــه برســد بــه این
کــه حــق خود نســبت به نفــت را از نو به دســت
آورنــد .ایــن امــر نــه تنهــا امنیــت ملی ،کــه بقای
فرهنــگ و متــدن ایـران را نیز به خطــر میاندازد.
کنــرل نداشــن بــر درآمدهــای نفتــی مــردم
ای ـران ،هــم رفــاه و هــم صلــح و ثبــات را بــه
خطــر میانــدازد .پیامدهــای منطقــهای و
بیناملللــی فســاد را منیتــوان نادیــده گرفــت.
طگرایــی شــده
فســاد باعــث دامــن زدن بــه افرا 
و هزینــه تروریســم را تأمیــن میکنــد .ماننــد
برنامــه «نفــت در ازای غــذا» در عــراق ،یــک
مافیــای نفتــی جهانــی بــه بــازار ســیاه کاالهایی
وابســته اســت کــه در آن هیــچ نظارتــی بــر
فــروش نفــت ایــران وجــود نــدارد و هیــچ
توضیحــی دربــاره انتقــال درآمــد نفتــی ایــن
کشــور ارائــه منیشــود .متأســفانه تخریــب
اقتصــاد در چنیــن ابعــاد و مقیاســی میتوانــد
پیامدهایــی خطرنــاک و دیرپــای بــرای ثبــات
سیاســی داشــته باشــد .ایــن امــر نــه تنهــا ایـران،
بلکــه متــام ملــت -دولتهایــی کــه هــدف
ایــن گونــه شــبکههای جهانــی تبهــکاری ق ـرار
میگیرنــد را در بــر م یگیــرد.
هنــوز ایــن فرصــت -هرچنــد کوتاه -وجــود دارد
کــه بپذیریــم والیــت فقیــه یــک اصــل الهــی یــا
جــاودان نیســت .میتــوان در دهههــای آینــده
از تکــرار و تشــدید تحریمهــا و فســادهای
تریلیــون دالری دهــه گذشــته جلوگیــری کــرد.
انفصــال کامــل از والیــت فقیــه امکانپذیــر
اســت .همچنیــن ،میتــوان اصالحــات بنیــادی

سیاســی و اقتصــادی را آغــاز کــرد و بــه ایــن
صــورت بخــش نفــت و گازی کــه نســلهای
ایرانــی طــی یــک قــرن ســاختهاند ،نجــات داد.
اف ـراد شــکاک احتــاالً بــر ایــن باورنــد کــه بــه
دلیــل آشــفتگی و اغتشــاش در بخــش و نفــت
گاز ،هیــچ کاری منیتــوان کــرد .فســاد بســیار
گســرده اســت ،نیروهــای نظامــی بســیار قدرت
دارنــد ،میـزان خطــر بســیار زیــاد اســت و ایــن
بــازی هولناکتــر از آن اســت کــه مــردم ای ـران
وارد آن بشــوند .چـرا بایــد حــق خــود را طلــب
کننــد و بابــت قطــره بــه قطــره نفــت خــود ،هر
قـرارداد ،پــروژه ،رسمایهگــذاری و هزینـهای کــه
بــه نــام ایشــان انجــام و رصف میشــود ،گـزارش
کامــل بخواهنــد؟ شــاید اگــر منفعــل باشــند و
کنــار بایســتند و بــه دزدان حکومتــی اجــازه
دهنــد کــه دارایــی آ نهــا را بربنــد بــا آن امید که
تهمانــدهای انــدک از رس تحقیــر بــرای مــردم
ایـران بــه جــای بگذارنــد -درســت هــان کاری
کــه رسمایهگــذاران و مدیــران رشکــت نفــت
بریتانیــا (بریتیــش پرتولیــوم) انجــام دادنــد-
خطــر کمــری داشــته باشــد .شــاید افـراد بدبین
درســت میگوینــد .معکــوس کــردن چندیــن
دهــه مســامحهکاری ،کارشــکنی و فســاد شــاید
فقــط جسـتوجویی "دون کیشــوت"وار باشــد.
امــا انقــاب مرشوطــه نیــز چنیــن بــود .ملــی
کــردن نفــت ای ـران نیــز چنیــن بــود .منتقــدان
ـاال بــدون معطلــی پاســخ م یدهنــد :چ ـرا
احتـ ً
بــه خاطــر ٔه کســانی متوســل شــویم کــه همــه
چیــز -هــر قطــره از خــون ،ریــال بــه ریــال از
ثــروت و ذره بــه ذره از انــرژی خــود -را بــه نــام
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ای ـران و ایرانــی بــه خطــر انداختنــد ،در حالــی
کــه آنچــه بــه خاطــر مــردم ایـران انجــام دادنــد
و آنچــه ایثــار کردنــد کامـاً محــو شــده اســت؟
چـرا بایــد بـرای آینــده ایـران و ایرانــی رسمایـه
گــذاری کــرد؟
پاســخ ســاده اســت .هرچنــد کــه آنهــا شــاید
از دنیــا رفتــه باشــند ،امــا بــه خاط ـ ِر رؤیاهــا و

فداکاریهــا ،ای ـران آنهــا همچنــان بــه زندگــی
ادامــه میدهــد -نــه فقــط در قلــب یــک یــا دو
نفــر ،کــه در قلــب میلیونها نفــر .و هیــچ میزان
از دزدی و رسقــت منیتوانــد غــرور و وقــار،
شــادی و ذکاوت ،نــور و عشــقی را از میــان بــرد
کــه در نــام ایرانشــان پیوســته میدرخشــد.

فراخوان به عمل :بسیج ملی علیه فساد

پس چه میتوان کرد؟ هر یک از ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
مــردم ای ـران بایــد رابطــه بیــن حکومــت و جامعــه را  -از رابط ـهای کــه در آن بــا آنهــا همچــون
رعایــای حکومــت رفتــار میشــود بــه رابطــهای کــه آنهــا همچــون شــهروند عمــل میکننــد-
معکــوس کننــد .آنهــا هــان طــور کــه پرســیدند «رأی مــن کجاســت؟» تــا بــه دزدیــده شــدن حقــوق
سیاسیشــان خامتــه دهنــد ،اکنــون نیــز همگــی بایــد بپرســند «نفــت مــن کجاســت؟» و علیــه فســاد
و دزدیــدن حقــوق اقتصادیشــان بســیج شــوند .ایــن دو پرســش« -رأی مــن کجاســت؟» و «نفــت
مــن کجاســت؟» -بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند .قطــع حقــوق سیاســی از ســوی دزدان حکومتــی بــا
هدفــی اقتصــادی صــورت میپذیــرد :دزدیــدن منابــع طبیعــی ایــران ،انتقــال میلیاردهــا دالر از
اقتصــاد کشــور ،و همچنیــن تضعیــف روحیــه ملّــی.
میـزان دزدی نفــت و گاز فقــط در دوره احمدینــژاد ،بیــش از یــک تریلیــون دالر رضر اقتصــادی بــه
مــردم ایـران زده اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه میلیونهــا ایرانــی زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد و
میلیونهــا نفــر از طبقــه متوســط نیــز بــه زودی دچــار هــان رسنوشــت میشــوند ،متوقــف کــردن
فســاد یــک موضــوع انتزاعــی یــا آکادمیــک نیســت کــه فقــط بــه متخصصــان مربــوط باشــد .بلکــه
موضوعــی ملمــوس اســت و بقــای میلیونهــا خانــواده بــه آن بســتگی دارد.
ایــن رشایــط -همچــون دوره انگلیسـیها  -مادامــی کــه بــا مــردم ایـران همچــون شــهروندان درجــه
دو یــا اف ـراد صغیــری کــه موقعیــت اقتصــادی و سیاســی آنهــا وابســته بــه قدرتهــای باالتــر و
بزرگتــر اســت و از ســوی آنــان تعییــن میشــود ،رفتــار شــود ادامــه خواهــد یافــت .بــه همیــن
ترتیــب ،بــه محــض ایــن کــه مــردم ایـران جــرأت کننــد کــه ایــن پرســش را مطــرح کننــد کــه «نفــت
مــن کجاســت؟» ،ایــن رشایــط تغییــر پیــدا خواهــد کــرد.
بافــت متــدن و فرهنــگ ای ـران در برابــر چشــان مــا در حــال ویرانــی اســت -مادرهــا ،پدرهــا و
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بچههــا یکــی یکــی از بیــن میرونــد .متــام ایرانیــان -بــه جــز عــده معــدودی کــه بــا دزدســاالری
مرتبــط هســتند -عمـ ًـا هزینــه و بهــای فســاد را روزانــه میپردازنــد .آنهــا ممکــن اســت دزدیــدن
نفــت ایـران را بــه عنــوان حملـهای مســتقیم بــر معیشــت خــود و خانوادهشــان نبیننــد و یــا تجربــه
نکننــد ،امــا عــوارض آن را حتـاً تجربــه میکننــد .اپیدمی فروپاشــی اجتامعــی و اقتصــادی -بیکاری،
فقــر ،کاهــش قــدرت خریــد ،اعتیــاد ،فحشــا ،طــاق ،بیخامنانــی -را شــاید بتــوان بــه طــور جداگانــه
شکســت و تـراژدی فــردی دانســت؛ امــا در واقعیــت ،ایــن رضر و زیــان جمعــی اســت و گــواه بــر
تخلفــات نظامیافتــه.
امــروزه ایرانیــان بـرای حفــظ منافــع خــود بایــد رابطــه بیــن مصائــب اقتصادیشــان و فســاد عمــدی
در بخــش نفــت و گاز را ببیننــد .آنهــا همگــی هزینــه ایــن چپــاول را بــا رشمســاری و تحقیــر
در زمان ـهای کــه پوشــاندن چهــره فقــر رواج یافتــه اســت ،میپردازنــد .آنچــه فقدانــش احســاس
میشــود زبانــی اســت کــه بــه جــای ابـراز تأســف ،شکســت و رضر را بــه عمــل تبدیــل کنــد .نیــازی
مــرم بــه ســواد اقتصــادی وجــود دارد تــا ارقــام نجومــی و مقیــاس پروندههــای فســاد را در کانــون
توجــه قـرار دهــد .هــر بشــکه نفــت ،هــر محمولــه نفتــی و هــر قـرارداد میلیــاردی ،مســئله مــرگ و
زندگــی ،بیــاری و ســامت بـرای مــردم واقعــی اســت .چگونــه میتوانیــم از چگونگــی فــروش ایــن
نفــت و ایــن کــه پــول آنرا چــه کســانی و کجــا مــرف میکننــد ،بیاطــاع باشــیم؟
زمــان آن ف ـرا رســیده تــا خواســتار شــفافیت و پاســخگویی باشــیم ،چ ـرا کــه هــر بشــکه نفــت
میتوانــد تغییــری در زندگــی ملــت ایجــاد کنــد .ایرانیــان بــه جــای فــروش کلیههــای خــود ،بایــد
بــه جنبشــی ملحــق شــوند کــه میپرســد «نفــت مــن کجاســت؟» ایرانیــان بــه جــای ایــن کــه شــاهد
ایــن باشــند کــه مادرانشــان جواهـرات خــود ،دخرتانشــان بدنهــای خــود ،و پرسانشــان عـ ّزت نفــس
خــود را میفروشــند ،بایــد صــدای اعـراض خــود را بلنــد کننــد و بپرســند« :نفــت مــن کجاســت؟»
هــر کــس صدایــی و نقشــی در جنبــش ملــی بازپسگیــری نفــت ایـران و دراختیــار گرفــن مجــدد
آن قــدرت و انــرژی دارد.

 )1رهربان سیاسی

ای ـران بــدون تردیــد بــه رهربانــی ماننــد رضــا شــاه ،دکــر محمــد مصــدق و شــاه فقیــد ای ـران،
محمدرضــا پهلــوی ،نیــاز دارد کــه محوریّــت بخــش گاز و نفــت ایـران را در حاکمیــت ملــی ،امنیــت،
ســامت ،شــکوفایی و آینــده مــردم ایـران بــه خوبــی درک میکننــد .آنهــا نــه تنهــا ارزش اقتصــادی
نفــت را درک میکردنــد ،بلکــه بینــش و بصیرتــی نســبت بــه ایــن بخــش داشــتند کــه طبــق آن،
منابــع و درآمدهــای نفتــی ایـران بــه توســعه سیاســی و اقتصــادی ملــت ایـران مرتبــط بــود ،نــه بــه
یــک حکومــت مذهبــی فاســد و دروغیــن متعهــد بــه یــک ایدئولــوژی انقالبــی .هــر یــک از رهـران
سیاســی ایـران موظــف بــه مطــرح کــردن ایــن پرســش اســت« :نفــت مــن کجاســت؟»
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 )۲رهربان دینی

از دوران نهضــت تنباکــو بــه بعــد ،رهـران دینــی ایـران -آنهایــی کــه درســتکار و رشیــف هســتند و
نــه مــزدور و رذل -ســتون فقـرات نهضتهــای اعرتاضــی علیــه کاپیتوالســیون ،امتیــازات انحصــاری
و اشــغال کشــور بــوده و از رشف و عــزت ملــت دفــاع کردهانــد .روحانیــت نــه تنهــا افــکار عمومــی
را بــه روشــنی بیــان کــرده ،بلکــه مــردم را علیــه سوءاســتفاده از قــدرت و مزایــای ویــژه بســیج
کــرده اســت ،چـرا کــه مذهبــی بــودن نــه بــه معنــای نفــی حقــوق مــردم ،کــه بــه معنــای دفــاع از
حقــوق آنــان بــود .در زمانــی کــه فســاد در بخــش نفــت و گاز ،حرمــت نهادهــای حکومتــی ،نظامی،
برشدوســتانه و حتــی مذهبــی را در معــرض تهدیــد قـرار میدهــد ،روحانیــت ایـران بایــد اســتقالل
و رشافــت خــود را بــا واکنشــی هامهنــگ علیــه فســاد بــه اثبــات برســاند .گزینــه دیگــر آنهــا ایــن
اســت کــه خطــر از دســت دادن مقــام اجتامعــی خــود را نپذیرنــد و همچــون روســپیانی در خدمت
حکومــت عمــل کننــد .امامــان جمعــه بــه جــای ایــن کــه از رهــر ای ـران دســتور بگیرنــد ،بایــد
آگاهــی مــردم را نســبت بــه دزدی نفــت افزایــش دهنــد .مــا از امامــان جمعــه -از شــهرهای عمــده
گرفتــه تــا شــهرهای کوچــک و روســتاها -دعــوت میکنیــم کــه یــا علیــه ایــن سیســتم فاســد اعـراض
کننــد یــا اســتعفا بدهنــد.

 )۳روشنفکران ،دانشگاهیان و متخصصان

ایـران همچنیــن بــه گروهــی از روشــنفکران ،دانشــگاهیان ،متخصصــان ،فنســاالران و کارشناســان
نیــاز دارد کــه بتواننــد بــه ایــن مشــکل بپردازنــد .فقــط در ایــن صــورت اســت کــه میـزان ،ماهیــت
و منابــع فســاد در بخــش نفــت و گاز ای ـران قابــل مشــاهده خواهــد بــود .مســائل بایــد بیــان
شــوند ،اطالعــات الزم جمـعآوری گــردد ،ســفارش تهیــه گزارشهــا داده شــود ،حسابرسـیهای الزم
صــورت بگیــرد و نتایــج آن اطــاع داده شــود .بــدون اطالعــات ،منیتــوان دانــش داشــت؛ بــدون
دانــش ،منیتــوان رونــد و خــط مشــی داشــت؛ و بــدون رونــد و خــط مشــی ،منیتــوان شــفافیت
و پاســخگویی داشــت :و ایــن یعنــی نبــو ِد مدیریــت ،نظــارت ،بهــرهوری و عملکــرد .آنهایــی کــه
از موهبــت تحصیــات ،اســتعداد و دانــش برخوردارنــد موظفنــد کــه از جانــب مــردم ایـران ســخن
بگوینــد و خدمــت کننــد.

 )۴روزنامهنگاران و هرنمندان

هیــچ گروهــی بــه انــدازه روزنامهنــگاران و هرنمنــدان خــود را بـرای افزایــش آگاهــی مــردم نســبت
بــه میـزان دزدی در ایـران بــه خطــر نینداخته اســت .بســیاری از روزنامهنــگاران ،کاریکاتوریسـتها
و هرنمنــدان برجســته بهــای بســیار ســنگینی را پرداختهانــد تــا شــجاعانه حقیقــت را در برابــر
قــدرت ابـراز کننــد ،بــا سانســور مبــارزه کننــد ،نــام کالهــرداران را اعــام کننــد -و متــام ایــن کارهــا را
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بــا قبــول ایــن خطــر انجــام دهنــد کــه بــه نقــض امنیــت ملــی و توهیــن بــه مقدســات دینــی متهــم
شــوند .البتــه توهیــن واقعــی ایــن اســت کــه دزدان حکومتــی از انحصــار خــود بــر حکومــت ،دیــن،
اقتصــاد و نیروهــای نظامــی اســتفاده میکننــد تــا فســاد را اشــاعه دهنــد و دزدی را مخفــی کننــد.
امــا روزنامهنــگاران و هرنمنــدان فســاد نظــام یافتــه را افشــا میکننــد و بــا بــر مــا کــردن هــر یک از
پروندههــای فســاد ،حجــاب تقــدس ایــن حکومــت را برمیدارنــد .ایرانیــان بــه ایــن دســته از افـراد
بســیار مدیــون هســتند ،چـرا کــه آنــان بـرای جلوگیــری از تحریــف بیــش از حـ ِّد هنجارهــای اخالقی
و فرهنگــی عمـ ًا دســت بــه مبــارزه زدهانــد .اگــر روزنامهنــگاران بــه واقعیتهــا شــکل و صــورت
ملمــوس ندهنــد و هرنمنــدان احســاس و تخیــل خــود را در نــرد علیه فســاد به کار نگیرنــد ،منیتوان
بــه زبانــی جمعــی دســت یافــت ،چــه رســد بــه ایــن کــه واکنشــی مشــرک علیــه فســاد نشــان داد.

 )۵اتحادیهها و انجمنها

متــام اتحادیههــا و انجمنهــای ای ـران کــه وکال ،اقتصاددانــان ،معلــان ،دانشــجویان ،کشــاورزان،
کارگ ـران و راننــدگان اتوبــوس را منایندگــی میکننــد ،بــه طــور مســتقیم در دفــاع از بخــش نفــت
و گاز ای ـران در برابــر چپاولگــری ســهیم هســتند .قــدرت چانهزنــی ،دســتمزدها ،قــدرت خریــد و
بازنشســتگی اعضــای ایــن تش ـ ّکلها در خطــر اســت .اگــر آنهــا فقــط تنــزل موقعیــت اقتصــادی
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خــود از ســال  ۱۹۷۹تــا بــه امــروز را بــا ترکیــه و کــره جنوبــی مقایســه کننــد ،درمییابنــد کــه
تــداوم رسپرســتی ضعیــف منابــع و درآمدهــای نفــت و گاز ایـران در ده ههــای آینــده چــه معنایــی
خواهــد داشــت.

 )۶بخش عمومی

مقامــات و دیوانســاالران دولتــی نیــز نقــش -یــا در واقــع وظیفــه -دارنــد کــه از منافــع ملــت
دفــاع و در ایــن خصــوص عمــل کننــد .برخــاف کلیشــههای موجــود ،هــم در دوران سلســله
پهلــوی و هــم امــروز در جمهــوری اســامی ،بســیاری از کارمنــدان دولتــی متعهــد وجــود دارنــد
کــه بــه رغــم دســتمزد پاییــن خــود ،از باالتریــن معیارهــا و اصــول اخالقــی برخوردارنــد .عــاوه
بــر ایــن ،در حالــی کــه فشــار بســیار زیــادی در جهــت نادیــده گرفــن و حتــی آســان ســاخنت
فســاد در رشکــت ملــی نفــت ای ـران و ســایر ســازمانها و نهادهــای دولتــی وجــود دارد ،خشــم
و مقاومــت عمیقــی نیــز دربــاره ایــن بیاعتنایــی ناموجــه و آمیختــه بــا بیپروایــی نســبت بــه
منافــع عمومــی دیــده میشــود .بســیاری از ایرانیــان -چــه درون و چــه بیــرون از دولــت -همچنــان
ای ـران ،انســانیت ،عدالــت و اخــاق را در اولویــت ق ـرار میدهنــد .برخــی بــه عنــوان مســلامن،
مســیحی ،یهــودی و بهائــی متعهــد ،برخــی دیگــر بــه عنــوان وطنپرســتانی پُرشــور ،و برخــی نیــز
بــه عنــوان متخصصانــی متعهــد ایــن کار را انجــام میدهنــد .ایــن دســته از مدی ـران ،مهندســان،
حســابداران ،کارگـران ،کارمنــدان بانــک و بازرســان نــه تنهــا ماننــد یــک سـ ّد دفاعــی در برابر فســاد
عمــل م یکننــد ،بلکــه شــالوده و بنیانــی را تشــکیل میدهنــد کــه بــر آن بخــش نفــت و گاز ایـران
از نــو ســاخته خواهــد شــد .از آن جــا کــه آنهــا همــواره قــدر ملــت ای ـران را دانســتهاند ،بایــد
آنهــا را دعــوت کــرد ،آمــوزش داد ،بــه رســمیت شــناخت و بــه خاطــر اعرتاضشــان بــه انتصــاب
خویشــاوندان در پس ـتهای مهــم ،ســلب دارایــی و امــوال ،تقلــب در قراردادهــا ،دســتکاری در
اســناد ،تغییــر مســیر محمولههــا ،خریــدن دکلهــای موهــوم و تعــداد بســیاری از تخلفــات دیگــر،
بــه آنــان پــاداش داد .آنهــا نــه تنهــا میتواننــد بپرســند کــه «نفــت مــن کجاســت؟» ،بلکــه قادرنــد
بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد.

 )۷بخش خصوصی

بخــش خصوصــی نیــز بایــد بــا تفاوتگــذاری بیــن تجــارت مــروع و کســب و کار غیرقانونــی و
مرتبــط بــا مافیــای نفــت و گاز ایـران ،رشافــت خــود را حفــظ کنــد .مافیــای نفــت و گاز ایـران -خواه
اشــخاصی ماننــد بابــک زنجانــی یــا رضــا رضاب ،و خــواه پیامنــکاران مرتبــط بــا ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی ماننــد خاتماالنبیــاء ،یــا بنیادهــا و خیریههــای بــه اصطــاح دینــی و مرتبــط بــا
روحانیــون رژیــم نبایــد اجــازه داشــته باشــد کــه بــا اســتفاده از ثــروت نفــت ایـران بــه عنــوان اهــرم
فشــار ،بقیــه اقتصــاد کشــور را بــه انحصــار خــود درآورد .مطــرح کــردن ایــن ســؤال کــه «نفــت مــن
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کجاســت؟» بــه معنــای تأکیــد بــر حاکمیــت و اختیــارات ملــی بــر بخــش انــرژی اســت :بــه زیــر
ســؤال کشــیدن صالحیتهــا ،بازبینــی قراردادهــا ،نظــارت بــر عملکردهــا و حسابرســی از دفاتــر
متــام نهادهــا یــا افـراد فعــال در ایــن بخــش.

 ) ۸جامعه مدنی

امــا در خامتــه بایــد گفــت کـ ه هیــچ چیــز رخ منیدهــد مگــر ایــن کــه مــردم پرداخــن بــه فســاد
در ای ـران را بــه یــک اولویــت ملــی تبدیــل کننــد .ایــن بــدان معناســت کــه معلــان و کارمنــدان
دولــت کــه قــدرت خریــد آنهــا ســال بــه ســال کاهــش مییابــد ،کارگرانــی کــه دستمزدشــان پرداخت
منیشــود ،دانشــجویانی کــه کار پیــدا منیکننــد ،خانوادههایــی کــه قــادر بــه پرداخــت اجــاره خــود
نیســتن د و معتادانــی کــه کلیههــای خــود را بــه فــروش میرســانند ،همگــی بــا مشــکلی مشــابه
ـ هــر چنــد در بخشهــای متفــاوت ـ مواجــه هســتند .آنهــا بــه منظــور بازپسگیــری جایــگاه و
موقعیــت خــود ،بایــد بــه صــورت هامهنــگ صحبــت ،عمــل ،ســازماندهی و حرکــت کننــد .ایــن
شــکوفایی دوبــاره ،بــه ذهنیتــی جدیــد بســتگی دارد -بــه تحلیلــی جدیــد از ایــن کــه قــدرت چگونه
ملــت ایــران را بــه حاشــیه رانــده اســت بــه جــای آن کــه در خدمــت آنــان باشــد .ایــن بــدان
معناســت کــه از تحمــل رشمســاری و انــزوا خــودداری کنیــم و در عــوض همچــون گذشــته ،بــه
عنــوان بخشــی از یــک نهضــت ملــی بـرای بازپسگیــری حــق خــود نســبت بــه نفــت و گاز متحــد
شــویم .هــر قطــره از نفــت ،هــر ذره از خــاک ،هــر فــروش و هــر ریــال حاصــل از آن متعلــق بــه
مــردم ای ـران اســت ،نــه گروهــی خــاص در هیئــت حاکمــه یــا قــر انقالبــی.
مــا منیتوانیــم بــه نشــانههای بیامریهــای فــردی و ملیمــان بپردازیــم بــیآن کــه مصائــب
اجتامعــی و اقتصــادی
خــود را بــه علــت اساســی
آن ربــط بدهیــم :چپــاول
بخــش نفــت و گاز بــه
دســت دزدان حکومتــی.
اگــر مــا از نقــش و حــق
خــود نســبت بــه ایــن
بخــش رصف نظــر کنیــم،
آنگاه در انقیــاد ،ربــودن
و نابــودی نســلهای
کنونــی و آینــده ایــران
همدســت شــدهایم.
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