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کارشناســی؛ مشــروطه ی اقتصــادی« »بنزیــن، تــوّرم، پشــتوانه 

تحریــک  بــرای  دشــمن  پیچیــده  تــاش  اخیــر  حــوادث  در  گرچــه 
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــا افزای ــورد، ام ــت خ ــی شکس ــورش عموم ــردم و ش م
نماینــدگان  متدینیــن،  مــردم،  مختلــف  اقشــار  نارضایتــِی  موجــب 
مجلــس و نیــز موضع گیــری برخــی مراجــع عظــام مبنــی بــر ضــرورت 
ــی  ــن فضای ــد. در چنی ــه ش ــن مصوب ــه ای ــبت ب ــت نس ــر دول ــد نظ تجدی
کــه بــا حمایــت مقــام معظــم رهبــری از ایــن مصوبــه، موجــی از  بــود 
در  گرچــه  گرفــت.  فرا را  متدیــن  و  انقابــی  جامعــه  تحیــر  و  شــگفتی 
هنگامــه ی ایــن غافلگیری هــا می تــوان متدینیــن را بــه تعبــد صــرف 
تحلیلــِی  ســطح  بیــن  زاویــه  امــا  کــرد  دعــوت  والیــت  مقــام  برابــر  در 
ــا ســطح تحلیــل مقــام معظــم رهبــری  جامعــه متدیــن و حزب اللهــی ب
موضوعــات  شــدِن  پیچیده تــر  مــوازات  بــه  کــه  ــــ  ایشــان  عملکــرد  و 
در  کــه  اســت  مســأله ای  ــــ  می گیــرد  بیشــتری  شــدت  نظــام  مبتابــه 
صــورت تــداوم، مشــکات مهمــی را بــرای نظــام اســامی پدیــد خواهــد 
ــر پرداخــت:     ــر و چاره جویــی جدی ت ــذا بایــد بــه تحلیــل عمیق ت آورد و ل
1. مســائل اخیــر را نبایــد صرفــًا بــه اعتــراض در برابــر افزایــش قیمــت بنزیــن 
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فروکاســت بلکــه مهم تــر از آن، وجــدان عمومــی ایرانیــان نســبت بــه 
ــش  ــب افزای ــًا موج ــن قطع ــت بنزی ــش قیم ــه افزای ک ــت  ــت اس ــن واقعی ای
کــه بــه دلیــل  کاالهــا خواهــد شــد؛ آن هــم در زمانــی  گرانــی ســایر  تــورم و 
هجمــه اقتصــاد جهانــی و ضعــف اقتصــاد ملــی، معیشــت مــردم در طــول 
ایــن ســال ها بــا تورمــی ســنگین درگیــر بــوده اســت. در واقــع جامعــه بــا 
کــه احســاس می کنــد عــاوه بــر تــورم شــدید  تصمیمــی مواجــه اســت 
فعلــی، مــوج دیگــری از تــورم را در پــی خواهــد آورد. بنابرایــن گرچــه نحــوه 
اجــرای ایــن تصمیــم غیرقابــل  پذیــرش بــوده و ســهمی در التهــاب اوضــاع 
داشــته اســت امــا بــرای ترســیم دقیــق صــورت مســأله، بایــد مســأله بنزیــن 
و نگرانــی مــردم از آن را بــه مســأله تــورم و نارضایتــی عمومــی از آن تعمیــم 
کــه یــک مســأله ی مقطعــی و صرفــًا مربــوط بــه دولــت فعلــی  داد؛ تورمــی 
نیســت، بلکــه پــس از انقــاب اســامی بــه صــورت مزمــن و بــا درصدهــای 
ــی  کاهــش شــدید ارزش پــول مل ــداوم یافتــه و در نتیجــه، موجــب  ــاال ت ب
)از دالر هفــت تومانــی در ســال 57 بــه دالر دوازده هــزار تومانــی در ســال 
کاهــش داده و هنــوز هــم چــاره  98( شــده و قــدرت خریــد مــردم را دائمــًا 
بــا یــک نــگاه دقیق تــر، موضــوع اعتــراض، مــوج  نشــده اســت. پــس 
ــداوم  ــه ت ک ــت  ــردم اس ــد م ــدرت خری ــدد ق ــش مج کاه ــورم و  ــری از ت دیگ
مخــدوش  را  عمومــی  آرامــش  و  جمعــی  روح  دهــه،  چنــد  طــی  در  آن 
کــرده و »امنیــت اقتصــادی« مــردم را در خطــر جــدی قــرار داده اســت.
2. نکته دوم، دقت در تعبیر مقام معظم رهبری درباره علت حمایت 
از ایــن تصمیــم اســت که صرفًا به »اجماع ســران قوا« بــاز نمی گردد بلکه به 
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تصریــح ایشــان، همیــن اجمــاع نیــز ریشــه در »پشــتوانه کارشناســی« دارد. 
کــه در تحلیل هــای  کلیدی تریــن غفلت هایــی  بــه نظــر می رســد یکــی از 
کشــور بــه چشــم  جامعــه متدیــن و انقابــی و نخبــگان آن از مســائل 
می خــورد، عــدم توجــه بــه همین واقعیت اســت که ماهیت اداره کشــورها 
و تصمیم گیــری مدیــران جوامــع در عصــر حاضــر، وابســتگی تمام عیــاری 
به »محاســبات کارشناســی« دارد. در واقع پیچیدگی بی ســابقه ی زندگی 
کثــرت اعجــاب آور خدمــات دولت هــا در همــه  اجتماعــی در عصــر امــروز و 
گســتره  عرصه هــای حیــات بــرای رفــع نیازهــای عمومــی )در مقایســه بــا 
مســئولیت دولت هــای قبــل از رنســانس( موجــب شــده تــا هیــچ تصمیم و 
هیــچ موضــوع بــه ظاهــر ســاده ای در اداره کشــور نباشــد جــز این که محتاج 
کارشناســی و محاســبات فّنــی مربــوط بــه آن باشــد و هیــچ  مطالعــات 
ـ  ـــ حتــی در کشــورهای ســلطنتیـ  جلســه ای توســط مدیــران ارشــد و میانــیـ 
برگــزار نمی شــود مگــر این کــه موضــوع همفکــری اعضــای جلســه، بررســی 
محاســبات کارشناســی نســبت به موضــوع مورد بحــث و تصمیم گیری بر 
کــه مدیــران یــک کشــور صرفــًا  اســاس آن باشــد. بــه عبــارت دیگــر دورانــی 
بــر اســاس ســلیقه و تخمیــن خــود تصمیم گیــری می کردنــد، دهه هاســت 
کشــور، مواجهــه مدیــران تصمیم گیــر بــا  بــه پایــان رســیده و واقعیــت اداره 
کارشناســی و تخصصــِی تصمیم ســاز و انبــوه اعــداد و ارقــام  یــک دســتگاه 
کشــور حضــور دارد. در مســأله افزایــش  کــه در تمامــی مســائل  آن اســت 
قیمــت بنزیــن نیز دســتگاه کارشناســی، نــه صرفًا بحث هــای نظری بلکه 
آمــار و ارقــام عینــی را در مقابــل مســئوالن قــرار می دهــد: از حجــم یارانــه 
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کــه بــا فــروش بنزیــن بــه قیمــت غیرواقعــی بــر بودجــه  پنهــان و بــار مالــی 
کشــورهای  دولــت تحمیــل می شــود تــا آمــار سرســام آور قاچــاق بنزیــن بــه 
کــه بــر اثــر واقعی نبــودن قیمــت بنزیــن شــکل می گیــرد؛ از حجــم  همســایه 
مصــرف بنزیــن ارزان توســط طبقــه مرفــه و عــدم بهره منــدی درصــد 
کاهــش  کســری بودجــه و  بزرگــی از جامعــه از یارانــه بنزیــن تــا میــزان 
کــه دولــت را بــرای انجــام امــوری ابتدائــی ماننــد  شــدید درآمدهــای نفتــی 
ــه  ــزم ب ــرده و آن را مل ک ــش جــدی  کارمنــدان دچــار چال پرداخــت حقــوق 
ایجــاد منابــع درآمــدی جدیــد می کنــد و... اینهــا همگــی اعــدادی هســتند 
کــه جمع بنــدی آنهــا نــه تنهــا اصول گــرا و اصاح طلــب نمی شناســد بلکــه 
کــه ســایق  تصویــری از خطــرات و چالش هــای پیــش رو ترســیم می کنــد 
مختلــف سیاســی را حــول یــک تصمیــم خــاص بــه اجمــاع می رســاند .
از طــرف دیگــر، منابــر و تریبون هایــی کــه رهبری فکــرِی جامعه متدین 
را بــر عهــده دارنــد، در تحلیــل ناکارآمدی هــا و ناهنجاری هــا بــه جــای 
اشــاره  بــه نقــش محــوری محاســبات کارشناســی در تصمیمــات مدیــران، 
صرفــًا بــر بی لیاقتــی یــا عــدم تدیــن یــا حتــی خیانــت افــراد مســئول و مدیــر 
کــه عمــوم  کیــد می کننــد. در ایــن صــورت، بســیار طبیعــی خواهــد بــود  تأ
کــه دائمــًا مقصــر و  ایــن قشــر نیــز در برابــر حمایــت از مدیــران ارشــدی 
الابالــی یــا خائــن معرفــی شــده اند، شــگفت زده شــوند و حتــی تصریــح 
ــه  ــب مؤمنیــن را ب کارشناســی«، توجــه اغل ــر »پشــتوانه  رهبــری معظــم ب
واقعیــت نحــوه اداره کشــور جلــب ننمایــد و هیــچ حساســیتی را برنیانگیزد 
و حتــی ایــن ســوال را در اذهــان ایجــاد نکنــد کــه ایــن دســتگاه کارشناســی 
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کــه پشــتوانه تحمیــل مجــدِد تــورم بــر مــردم شــده، چیســت و بــا چــه 
اســتداللی، ســران قــوا را علی رغــم تفاوت هــای سیاســی و فکــری به اجماع 
رســانده و چــه ابعــادی دارد و چــرا بــه نتایجــی از قبیــل تــورم می انجامــد؟! 
جــز  نیســت  چیــزی  دوران،  ایــن  در  کشــور  اداره  و  مدیریــت  پــس 
محاســبات  و  کارشناســی  دســتگاه  در  کــه  تخصصــی  و  علمــی  امــری 
و تصمیمــات  بــر مدیــران  مــوارد،  اغلــب  در  و  یافتــه  و ظهــور  بــروز  آن 
کــه موضــوع مــورد بحــث  آنهــا حکومــت می کنــد؛ خصوصــًا هنگامــی 
نــه یــک مقولــه ُخــرد، بلکــه مســأله ای بــه پیچیدگــِی »تــورم مزمــن و 
کــه چنددهــه بــه صــورت الینحــل  ســاختاری در اقتصــاد ایــران« اســت 
ــا وجــود تفــاوت آنهــا در میــزان دوری  باقــی مانــده و همــه دولت هــا را ــــ ب
ــا شکســت  ــی ــــ ب ــا ادبیــات توســعه غرب ــه ادبیــات انقــاب ی ــا نزدیکــی ب ی
ــه فرســتاده و نارضایتــی  ــه خان در تحقــق وعده هــای اقتصــادی خــود، ب
اســت.  ســپرده  مقابــل  جنــاح  بــه  را  بعــدی  دولــت  آن،  از  حاصــل 
3. پس برای دقیق تر شدن تحلیل باید روشن شود که ابعاد کارشناسی 
موجــود نســبت بــه مقولــه تــورم چیســت؟ ادبیــات تخصصــی دانشــگاه کــه 
محاسبات کارشناسی را بر عهده دارد، معتقد است نظام اسامی به دلیل 
جهت گیری هــای خارجــِی ضــد اســتکباری و جهت گیری هــای داخلــی 
عدالت محــور، قواعــد علمــِی سیاســت گذاری و حکمرانــی را رعایــت نکــرده 
اســت؛ لذا نظام بازار در داخل و اتصال آن به بازار جهانی را به هم ریخته 
گــر از راِه در پیش گرفتــه، بــاز نگــردد و چارچوب هــای تخصصــی  اســت و ا
متــداول در جهــان بــرای اداره کشــور را نپذیــرد، نمی تــوان مســائل اقتصــاد 
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کــرد.  خ تــورم و اشــتغال و ارزش پــول ملــی و...( را چــاره  کان )از جملــه نــر
کاتی که متناســب  از طــرف دیگــر ادبیــات تخصصــی حوزه با تکیه بر ادرا
ــت و اداره  ــه حکوم ــیعه در عرص ــاء ش ــور علم ــدم حض ــِی ع ــا دوران طوالن ب
کارشناســی نســبت بــه مســائل  کشــور اســت، محاســبات و بررســی های 
پیچیــده در اداره کشــور را امــری عقایــی می دانــد کــه خــارج از حیطه دین 
ـــ کــه  ع اســت و در نتیجــه، دیــن را از حضــور در ایــن عرصــهـ  و خطابــات شــار
ـ عزل می نماید و برخاف وجدان  واقعیت اداره کشور در آن رقم می خوردـ 
عمومی نســبت به وظایف روحانیت در حکومت دینی و درخواســت های 
کشــور 1 ،  مکــرر رهبــران انقــاب بــرای حضــور علمــِی حوزه هــا در متــن اداره 
مســئولیتی نســبت بــه ناهنجاری هــا نمی پذیــرد و در زمینــه حــل گره هــای 

گفتیــم نظــام مســتظهر بــه حوزه هــای علمیه اســت،  کــه  1.مقــام معظــم رهبــری: »آن حقیقــت اول 
کــه نظریه پــردازی سیاســی و  نظریه پــردازی در همــه ی جریان هــای اداره ی  بــه خاطــر ایــن اســت 
کســانی می تواننــد  کشــور در نظــام اســامی بــه عهــده ی علمــای دیــن اســت. آن  یــک ملــت و یــک 
در بــاب نظــام اقتصــادی، در بــاب مدیریــت، در بــاب مســائل جنــگ و صلــح، در بــاب مســائل 
کــه متخصــص دینــی باشــند و دیــن را  تربیتــی و مســائل فــراوان دیگــر نظــر اســام را ارائــه بدهنــد 
کار را نکردنــد، نظریه های  گــر علمای دیــن ایــن  گــر جــای ایــن نظریه پــردازی پــر نشــد، ا بشناســند. ا
کــرد. هیــچ نظامــی، هیــچ  غربــی، نظریه هــای غیردینــی، نظریه هــای مــادی جــای آنهــا را پــر خواهــد 
کنــد؛ یــک نظــام مدیریتــی دیگــری، یــک نظــام اقتصــادی  مجموعــه ای در خــأ نمی توانــد مدیریــت 
کــه ســاخته و پرداختــه ی اذهــان مــادی اســت، می آیــد  دیگــری، یــک نظــام سیاســی دیگــری 
کــه ایــن خأهــا محســوس شــد و وجــود داشــت،  کــه در آن مــواردی  جایگزیــن می شــود؛ همچنــان 
ایــن اتفــاق افتــاد.  اینکــه بنــده دربــاره ی علــوم انســانی در دانشــگاه ها و خطــر ایــن دانشــهای ذاتــًا 
ــه مســئوالن - بــه خاطــر همیــن اســت. ایــن  ــه دانشــگاه ها، هــم ب مســموم هشــدار دادم - هــم ب
کــه ماهیتــًا معــارض و مخالــف بــا حرکــت  کــه امــروز رائــج اســت، محتواهائــی دارد  علــوم انســانیای 
اســامی و نظــام اســامی اســت؛ متکــی بــر جهان بینــی دیگــری اســت؛ حــرف دیگــری دارد، هــدف 
کــه موظفنــد نظریــات  دیگــری دارد... حوزه هــای علمیــه و علمــای دیــن پشــتوانه هائی هســتند 
کنند، آنهــا را در اختیــار بگذارند،  اســامی را در ایــن زمینــه از متــون الهــی بیــرون بکشــند، مشــخص 
ــون. پــس نظــام اســامی پشــتوانه اش علمــای  گ گونا ــرای زمینه ســازی های  ــرای برنامه ریــزی، ب ب

دیــن و علمــای صاحب نظــر و نظریــات اســامی اســت« 1389/7/29.



وطه اقتصادی 9قیمت بنزین، تورم پایدار، پشتوانه کارشناسی؛ مشر

ــد.      ــود نمی بین ــه خ ــه ای را متوج ــدار، وظیف ــورم پای ــد ت ــام همانن ــِی نظ علم
از ســوی دیگــر ادبیــات انقــاب و رهبــران آن، به دلیل فهم عمیق از ابعاد 
کفــر بــر مقــدرات امــت اســام، مســئولیت رهبــری و مدیریــت نظــام  تســلط 
کیــان اســام در عصــر حاضــر  را به عنــوان فریضــه ای اساســی بــرای حفــظ 
پذیرفته انــد  و برخــاف عــرف رایج در اداره کشــورها، جهت گیری های الهی 
)مبتنــی بــر کفرســتیزی در خــارج و عدالت محــوری در داخــل( را پی گیــری 
کــه  کرده انــد. امــا بــرای تحقــق آن مواجــه بــا دو بــازوی کارشناســی هســتند 
مســئولیتی نســبت بــه ایــن آرمان هــا نمی پذیرنــد. متخصصیــن و مدیرانی 
نیــز کــه برخــاف چارچوب هــای تخصصــی حاضــر بــه ورود در ایــن عرصــه 
شــده اند، طــی چنــد دهــه گذشــته در حــل ایــن چالش هــا موفــق نبوده انــد 
بلکــه در تعییــن مصــداق عینی عدالت محوری در موضوعات اداره کشــور 
گر یارانه به مــردم پرداخت  دچــار اختــاف بوده انــد: گروهــی معتقدند کــه ا
شــود، ســبب افزایــش نقدینگــی و تــورم ناشــی از آن خواهــد شــد و بالتبــع 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم را در پــی خواهــد داشــت. در نتیجــه، چنیــن 
ــن  ــرای محرومی ــر ب ــترش فق گس ــب  ــدت، موج ــی در میان م پرداخت های
گروهــی دیگــر معتقدنــد بــا افزایــش قیمــت  شــده و ضــد عدالــت می باشــد. 
کاالهــا کــه بــر اثــر افزایــش قیمــت بنزین ایجــاد خواهد شــد، عــدم پرداخت 
کــردن قشــر مســتضعف در برابــر مــوج  یارانــه بــه مــردم، بــه معنــای رها
جدیــد گرانــی و مصــداق بــارز بی عدالتــی خواهــد بــود و قــس علی هــذا... .
کارشناســی و محاســبات   در چنیــن شــرایطی یعنــی فقــدان عقانیــت 
ــی  ــن جغرافیای ــامی و در چنی ــاب اس ــری انق ــا جهت گی ــب ب ــِی متناس فّن
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کــه بــا بی مســئولیتی خــود عامــل اصلــی  کشــور  کارشناســی در  از وضعیــت 
در حــل نشــدن ناهنجاری هــای مــداوم ماننــد تــورم اســت، رهبــری در 
ــرای  ــا ســایر قــوا ب ــت ی کــه توســط دول ــا ضرورت هــای اجرایــی  مواجهــه ب
کشــور مطــرح می شــود، از آن حمایــت می کنــد؛  گــذران روزمــره ی امــور 
کــه ایــن روزمرگــی نمی توانــد موجــب حــل مشــکات  گرچــه روشــن باشــد 
کشــور توقف بــردار و تعطیل پذیــر نیســت  شــود؛1 زیــرا بــه هــر صــورت اداره 
کشــور هســتند، ابــزار  کــه در میــان معرکــه اداره  و نمی تــوان از مســئولینی 
کاری کــه ادعــای نیــاز ضــروری بــه آن را دارنــد، ســلب کــرد. لــذا بــه عنــوان نمونــه 
کاهــش درآمــد دولــت و افزایــش  باالخــره بایــد در اوج تحریــم نفتــی و 
کســری بودجــه و...، حداقــل منبعــی بــرای پرداخــت حقــوق  هزینه هــا و 

کــرد: »ایــن  1.نمونــه بــارز ایــن موضــوع را می تــوان در ایــن بیانــات اخیــر رهبــری معظــم مشــاهده 
کــه شــما ماحظــه می کنیــد، اصــًا بــرای ایــن بــه وجــود آمــد؛ معنــای  صنــدوق توســعه ی مّلــی 
کــه هــر ســالی چنــد درصــد از درآمــد نفــت را مــا از اختیــار  صنــدوق توســعه ی مّلــی ایــن اســت 
کنیــم، بگذاریــم در یــک صندوقــی؛ البّتــه آن صنــدوق هــم  ج  دســتگاه های مصرف کننــده خــار
دســت دولــت اســت، منتهــا مصــرف آن صنــدوق، دیگــر مصــرف در امــور جــاری نیســت؛ ]قــرار بــود[ 
گــر قــرار بــود بــه همــان ترتیــب قانونــی پیــش  کــه امســال ا همیــن  طــور دائــم، بتدریــج زیــاد بشــود 
بــرود، بایســتی حــدود ۳۵ درصــد از درآمــد نفــت میرفــت داخــل صنــدوق توســعه، منتهــا دولتی هــا 
ــه  ک ــای مختلــف می آینــد اصــرار می کننــد  ــی ـ ســِر قضای کنون ــت  ــه فقــط دول در همــه ی دوره هــا ـ ن
گــر  کننــد[؛ قانونــی هــم نیســت؛ چــون قانونــی نیســت، بــه بنــده مراجعــه می کننــد؛ ا ]برداشــت 
کــه برمی داشــتند؛ چــون قانونــی نیســت بــرای اینکــه یــک  جــوری درســت بشــود، بــه  قانونــی بــود 
کــه ایــن مشــکل اســت و شــما اجــازه بدهیــد ما مثــًا فان  بنــده مراجعــه می کننــد و اصــرار، التمــاس 
کم خاصّیــت شــده.  کم اثــر شــده،  مقــدار از صنــدوق توســعه برداریــم. متأّســفانه صنــدوق توســعه 
که ایــن ضــرورت اســت، اضطراری  گفتــه ام وقتــی شــخص رئیس جمهــور بــه مــن بنویســد  بنــده هــم 
کار انجــام بگیــرد. البّتــه صنــدوق دســت  کــه ایــن  اســت، مــن قبــول می کنــم، مــن موافقــت میکنــم 
خــود دولــت اســت؛ رئیســش را هــم دولتی هــا می گذارنــد؛ اداره اش هــم دســت آنهــا اســت، دســت 
مــا نیســت، منتهــا اجــازه ی برداشــت در ایــن شــکِل غیــر قانونــی را حقیــر بایســتی متحّمــل بشــوم و 

اجــازه اش را بنــده بایــد بدهــم؛ بنابرایــن مشــکل فقــط ایــن اســت.« 1398/8/28.
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کــرد. کارمنــدان و بازنشســتگان و ســایر امــور ضــروری پیــدا  و مزایــای 
البتــه نمی تــوان در ایــن میــان، ســهم عواملــی ماننــد تبدیــل ســریع 
اعتراضات به مشکل امنیتی و تحرکات مسلحانه در شهرهای کوچک، 
ــر اردوکشــی  ــزل در براب حفــظ ســاختارهای قانونــی و ثبــات سیاســی از تزل
ــرد؛  ک خیابانــی و... را در شــکل گیری موضــع مقــام معظــم رهبــری نفــی 
امــا بــه نظــر می رســد عامــل اصلــی، در ترســیمی کــه از وضعیت کارشناســی 
کشــور و ناامنــی اقتصــادِی حاصــل از آن بیــان شــد، نهفتــه اســت.      در 
گــر تحلیــل فــوق صحیــح باشــد، پــس  4. ممکــن اســت تصــور شــود: »ا
چگونه مقام معظم رهبری در امور سیاسی، امنیتی، دفاعی و بین المللی 
و دیپلماتیــک وارد می شــوند و بســیاری از رهنمودهــای خــود را محقــق 
می کننــد؟! مگــر برجــام یــک موضــوع تخصصی و کارشناســی نبــود؟! مگر 
کارشناســِی متناســب بــا انقــاب در آن زمینــه تولیــد شــده بــود؟! پــس چرا و 
چگونــه رهبــری شــخصًا وارد موضــوع برجــام شــدند و نظــرات کارشناســی 
کردنــد؟!« ــد  ــه قیــود متعــددی مقّی دولــت و مجلــس و دیگــر نهادهــا را ب
غ از آن که قیود مورد نظر رهبری نســبت به برجام، به  ـ و فار  در پاســخـ 
تصریــح ایشــان عمــًا تحقــق پیــدا نکــرد و ایــن خــود نشــان از میــدان دارِی 
کارشناســِی غربــی در حیطــه عینیــت و عمــل نظــام اســت ــــ بایــد بــه ایــن 
کــه ورود و خــروج حضــرت امــام و مقــام معظــم  نکتــه مهــم توجــه داشــت 
رهبــری در موضوعــات سیاســی و امنیتــی و دفاعــی و دیپلماتیــک، بــه 
کارشناســِی متناســب بــا انقــاب نیســت؛ بلکــه مّتکــی  پشــتوانه ی علــوم 
بــه یــک تجربــه عینــِی صــد و پنجــاه ســاله از مبــارزات علمــای شــیعه در 
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ــه یــک  گرچــه هنــوز تئوریــزه نشــده و ب کــه  کفــر و اســتکبار اســت  مقابــل 
امــر تخصصــی و علمــی تبدیــل نگردیــده، امــا بــه دلیــل همراهــی وجــدان 
کــرده اســت،  کارآمــدی قابل توجهــی پیــدا  ــا آن،  عمومــی ملــت ایــران ب
کارشناســی  کــه توانســته ضربه هــای محکمــی بــه معــادالت  بــه نحــوی 
موجــود دنیــا در عرصــه سیاســت و امنیــت و دفــاع وارد ســازد و نظــام 
کنــد.  مقــدس جمهــوری اســامی را بــه معــادالت قــدرت جهانــی وارد 
البتــه ایــن تجربــه عینــی و کارآمــدی آن و همراهــی ملــت بــا آن، یک شــبه 
ایجــاد نشــده بلکــه از دل آزمــون و خطاهــا، فــراز و فرودهــا و هزینه هــای 
کــه برخــی از فقهــای عظــام شــیعه بــه دلیــل  ســنگینی برآمــده اســت 
کفــار بــر امــت اســامی از ابتــدای قــرن حاضــر و  احســاس خطــر تســلط 
ضــرورت جلوگیــری از آن بــه هــر قیمــت، حاضــر شــدند بــه آن تــن بدهنــد.
کفــار بــر بــازار  گرچــه فتــوای میــرزای بــزرگ در مقابلــه بــا تســلط   یعنــی 
امــا مخالفــت شــیخ  آورد  بــه دســت  قابل توجهــی  مســلمین موفقیــت 
کفــار بــه  فضــل اهلل نــوری و همراهــان ایشــان در برابــر ورود نظــام سیاســی 
ــر حــذف قوانیــن اســامی و طــرح ضــرورت  ــار آن ب کشــور )مشــروطه( و آث
ع و اهتــزاز پرچــم »مشــروطه مشــروعه«، با مخالف  مقیــد شــدن آن بــه شــر
مرحــوم آخونــد و همراهــان ایشــان مواجــه شــد و اختــاف علمــاء در نحــوه 
کــه توســط نظــام  ــا ســاختار سیاســی و موضــوع جدیــدی  ارتبــاط اســام ب
کلمــه عمومــی و نخبگانــی را از بیــن بــرد و  کفــر پدیــد آمــده بــود، وحــدت 
علی رغــم امضــای مشــروطیت بــه عنــوان مصداقــی از مبــارزه بــا اســتبداد، 
گــروه از علمــاء توســط مســتبّدین غرب گــرا حــذف شــدند و  عمــًا هــر دو 
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هزینه های ســنگینی چون تســلط اســتبداد رضاخانی بر کشــور و ناامیدی 
شــدید روحانیــت و مرجعیــت نســبت بــه حضــور مؤثــر در عرصه سیاســت را 
در پــی آورد؛ تــا بدانجــا کــه بعــد از مشــروطه نیــز مبــارزات عناصــر معــدودی 
چــون مرحــوم آیــت اهلل مــدرس بــا فقــدان حمایــت قــوی از ســوی جامعــه 
گرفــت و  روحانیــت مواجــه شــد و آن مــرد بــزرگ در اوج غربــت و انــزوا قــرار 
بــه شــهادت رســید. حتــی مبــارزات مرحــوم آیــت اهلل کاشــانی بــرای مقابلــه 
ـ کــه از منزلت ریاســت قــوه مقننه  بــا تســلط کفــار بــر منابــع نفتــی مســلمینـ 
انجــام شــد و در ابتــدا بــه پیروزی هایــی دســت یافــت ــــ در غیبــت نقــش 
مرجعیــت از یک ســو و هم چنیــن پیچیدگی هــای جدیــد عرصــه سیاســت 
ملــی و بین المللــی از ســوی دیگــر، بــه شکســت و انــزوا انجامیــد. بــه نظــر 
می رســد قیــام حضــرت امــام خمینــی)ره( را تنهــا در امتــداد ایــن ســابقه ی 
کــرد و  کفرســتیزِی فقهــای عظــام شــیعه می تــوان معنــا  پــر فــراز و فــرود از 
عامــل اساســِی پیــروزی ایــن قیــام را در ایــن نکتــه اساســی تحلیــل نمــود 
ــی،  ــا جمع بنــدی از آزمــون و خطاهــای قبل ــخ شــیعه ب ــه آن ابرمــرد تاری ک
کفــر بــر امــت  کــه تســلط سیاســی و نظامــی  بــه ایــن واقعیــت توجــه یافــت 
اســام یــک امــر همه جانبــه اســت و فقــط بــر قوانیــن غیراســامی متمرکــز 
کــردن قوانیــن بــه اســام )در زمــان  نیســت و لــذا بــه جــای تمرکــز بــر مقیــد 
ــا نمایندگــی در مجلــس قانون گــذاری )در عصــر آیــت اهلل  شــیخ شــهید( ی
مــدرس( و یــا حتــی ریاســت قــوه مقننــه )در دوران آیــت اهلل کاشــانی(، باید 
کلیــت نظــام سیاســی را  منشــأ قــدرت و قــوای سیاســی را هــدف قــرار داد و 
ســرنگون کــرد و مبــدأ قــدرت و تــوازن قــوا در کشــور را بــه مکتب ســپرد و لذا 
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حضــرت امــام)ره( در یــک نــوآوری معجزه گــون، بــا نفــی هــر گونــه حرکــت 
بــه چیــزی جــز ســرنگونی حاکمیــت 2500 ســاله  در ســاختار موجــود، 
پادشــاهان در ایــران رضایــت نــداد و بــا طــرح منزلــت »والیــت فقیــه« آن را 
کم بر ســاختار سیاســی کشــور تبدیل نمود و ابزارهایی اجتماعی  به امر حا
همچــون نهادهــای انقابــی را ابــداع کــرد تــا جریان تصمیمــات مکتبی در 
کمتــری  ســاختار موجــود بــه صــورت نســبی امکان پذیــر شــود و بــا موانــع 
گــردد.  کارشناســِی متــداول سیاســی و نظامــی و امنیتــی مواجــه  از ســوی 
کــه وجــود ایــن تجربــه ارزشــمند و ایــن میــراث عینــی  روشــن اســت 
کاربــردی در عرصــه سیاســی و نظامــی و دیپلماتیــک، بــه ذکاوت و  و 
بصیــرت و هوشــیارِی مقــام معظــم رهبــری اجــازه می دهــد تــا همچنــان 
کفــر در عرصه هــای فــوق را بــه خوبــی تشــخیص داده و بــا  جریــان ســلطه 
گذشــته، مســئوالن و دســتگاه  بهره گیــری از تجربیــات میدانــی موفــق در 
کنــد تــا فضــای  کارشناســی را بالنســبه بــا قیدهــای موردنظــر خــود همــراه 
تنفســی بــرای ادامــه حرکــت انقــاب بگشــاید و همــواره بــر ایــن نکتــه 
کــه  کــه دم از واقع گرایــی می زننــد، بــه واقعیاتــی  کــه »کســانی  کنــد  کیــد  تا
توســط انقــاب اســامی پدیــد آمــده توجه کننــد«. ایــن واقعیــات نورانی در 
کارشناســی  بطــن خــود، همــان شکســتن معــادالت علمــی و توصیه هــای 
موجــود در عرصه هــای سیاســی و نظامــی و رقــم زدن تجاربــی جدیــد و 
کــردِن ایــن  گــر تئوریــزه  کارآمــد بــدون تکیــه بــه آن معــادالت اســت. البتــه ا
تجربیــات نیــز بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود و تولیــد علــوم سیاســی، 
گیــرد،  دفاعــی، امنیتــِی متناســب بــا ایــن تــراث عظیــم مــورد غفلــت قــرار 
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بــه  از همیــن دســتاوردها، می توانــد  خطــر اضمحــال و عقب نشــینی 
عنــوان یــک تهدیــد بالقــوه متوجــه نظام مقدس جمهوری اســامی شــود. 
کــه در عرصــه اقتصــاد و تشــخیص نحــوه جریــان  ایــن در حالــی اســت 
ــه موفقــی  ــه تنهــا چنیــن تجرب کفــر در موضوعــات پیچیــده اقتصــادی ن
شــکل نگرفتــه بلکــه هنــوز ورود بــه ایــن موضوعــات از موضــع دیــن و 
آرمان هــای انقــاب، مــورد اشــکال و ســؤال بســیاری از نخبــگان اســت و 
موجــب شــده پشــتیبانی علمــی از ادبیــات انقــاب بــه حــدی مغفــول واقــع 
کــه  ــاره موضوعــی ماننــد افزایــش قیمــت بنزیــن ــــ  کــه رهبــری درب شــود 
ارتبــاط مســتقیمی بــا تــورم و عدالــت اجتماعــی دارد ــــ بــر فقــدان حکــم و 
اختــاف کارشناســان در ایــن موضــوع مهــم تصریــح کننــد. لــذا از ایــن ُبعــد 
هنــوز در شــرایطی مشــابه بــا زمــان مشــروطه قــرار داریــم: بخــش اعظمی از 
کارشناســی اقتصــادی  علمــاء و فقهــاء احســاس خطــر خاصــی نســبت بــه 
ندارنــد و بلکــه عمــل بــه آن را مصداقــی از »نظــم در معیشــت و تأمیــن رفاه 
کفــار و  عمومــی و رفــع فقــر« )بــه عنــوان یــک امــر عقائــِی مشــترک بیــن 
مســلمین( می داننــد و دســته معــدود دیگــر، درکــی وجدانــی از خطــر ایــن 
ــامی  ــه اس ــر جامع ــر ب کف ــلط  ــار آن در تس ــابقه و آث ــد و بی س ــوع جدی موض
کشــور از ایــن معرکــه،  کارشناســی  دارنــد امــا بــا توجــه بــه غیبــت بازوهــای 
ناچارنــد بــدون هیــچ تجربــه قبلــی و پشــتوانه علمــی، بــه آزمــون و خطــا 
روی بیاورنــد و بالتبــع بــه پرداخــت هزینه هایــی ســنگین مجبــور شــوند. 
کشــور امــروزه می تواننــد بــا عبرت گرفتــن از  کارشناســی  البتــه دو بــازوی 
تاریــخ مشــروطه و بــه جــای اصــرار بــر چارچوب هــای تخصصــی خــود، بــه 
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ــد و  ــا روی بیاورن ــن چارچوب ه ــجاعانه در ای ــی و ش ــی علم ــر و تحول تغیی
کارشناســی بــرای انقــاب  کاربــردِی اســامی، پشــتوانه ای  بــا تولیــد علــوم 
کننــد تــا چگونگــی جریــان آرمان هــای انقــاب در عرصــه  اســامی تولیــد 
اقتصــاد شــکلی واضــح و ضابطه منــد به خود بگیرد و مشــروطه اقتصادی 
تــداوم پیــدا نکنــد و بــه بــر دار رفتــن شــیخ شــهید نیانجامــد و اال در صــورت 
تــداوم »مشــروطه ی اقتصــادی«، هزینه هایــی مشــابِه آنچــه در مشــروطه 
سیاســی رخ داد، انتظــار مــا را می کشــد: از هزینه شــدن آبــروی رهبــری 
بــرای رفــع اضطرارهــای اجرایــی و تــداوم ناهنجاری هــای اقتصــادی؛ تــا 
کارآمــدی نظــام، خطــر ضربــه بــه پایــگاه مردمــی آن،  کاهــش اعتمــاد بــه 
کــه  امیــدواری دشــمن بــه تأثیــر فشــار اقتصــادی و... . لــذا همان گونــه 
عبــور از »مشــروطه سیاســی و هزینه هــای ســنگین آن« بــدون پذیــرش 
مســئولیت واقعــی و همه جانبــه نســبت بــه »کلیــت و ابعــاد یــک نظــام 
و هزینه هــای  اقتصــادی  از »مشــروطه  عبــور  نشــد،  سیاســی« ممکــن 
ســنگین آن« نیــز بــدون پذیــرش مســئولیت واقعــی نســبت بــه »جریــان 
قاعده منــد آرمان هــای انقــاب در محاســبات کارشناســی« ممکن نیســت 
کــه ایــن امــر از طریــق تکامــل فقاهــت و عقانیــت حوزه هــای علمیــه و 
کاربــردی دانشــگاه بــر یــک مبنــای واحــد )یعنــی ایجــاد  تحــول در علــوم 
ــا ادبیــات انقــاب و پشــتیبانی علمــی از  کارشناســِی متناســب ب پشــتوانه 
مقــام معظــم رهبــری در جهــت تحقــق ایــن آرمان هــا( میســر خواهــد شــد.     
5. ممکــن اســت تصــور شــود: »ایــن نتیجه گیــری بــدان معناســت 
کــه  ــه یــک امــر بلندمــدت موکــول شــده  کــه حــل معضــات اقتصــادی ب
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حتــی ممکــن اســت بــه نتیجــه هــم نرســد، در حالی کــه نمی تــوان چنیــن 
تحمل هــای طوالنــی را از مــردم طلــب کــرد و حل مشــکات معیشــتی را به 
چنیــن تغییــرات بزرگــی حوالــه نمــود«؛ امــا چنیــن تصوری صحیح نیســت 
کــه جامعــه شــیعه بــه ظرفیــت و قــدرت تشــکیل حکومــت  زیــرا در دورانــی 
که در صورت  رسیده است، اختیارات و مقدورات عظیمی در دست دارد 
آسیب شناســی  بــه  پرداختــن  و  ســاده انگارانه  تحلیل هــای  کــردن  رها
عمیــق از مشــکات خــود، می توانــد بــا تکیــه بــر ایــن مقــدورات بــزرگ بــر 
ــزرگ  ــه ب ــدورات، تجرب ــن مق ــی از ای ــد. یک ــکات بیفزای ــل مش ــرعت ح س
کــه هیچ یــک از ابزارهــای  انقــاب اســامی اســت؛ یعنــی در زمانــه ای 
قــدرت مــادی در اختیــار حضــرت امام)ره( نبــود و نخبگان و متخصصاِن 
کارآمــد  مبــارزه نیــز شــیوه ایشــان در مبــارزات را غیرعلمــی و بی نتیجــه و نا
می دانســتند، آن مــرد حکیــم توانســت بــا تکیــه بــر وجــدان حســینی ملــت 
ایــران و افشــای مظالــم پهلــوی و ایجــاد حساســیت عمومــی نســبت بــه 
ــاورد و  ــان بی کــف خیاب ــه میــدان و  ــه میان ــم، عمــوم مــردم را ب ایــن مظال
کــه چنیــن حرکــت عظیــم مردمــی رقــم خــورد، همــان نخبــگان  هنگامــی 
کــه ســرنگونی شــاه را غیرممکــن و آرمــان امــام)ره(  حــوزوی و دانشــگاهی 
ــذا  ــد! ل ــه راه افتادن ــت ب ــواج مل ــال ام ــه دنب ــتند، ب ــی می پنداش را غیرواقع
در صــورت الگوگیــری صحیــح از ایــن تجربــه و توجــه بــه تشــابه ها و 
تفاوت هــای ایــن دو مســأله می تــوان بــا بــه حرکــت درآوردن عمــوم مــردم، 
نخبــگان را در برابــر یــک نیــاز اجتماعــی روشــن قــرار داد؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه افشــای مظالــم در ایــن دوره یــک حرکــت صرفــًا سیاســی و در مقابلــه بــا 
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حاکمیــت سیاســی نیســت بلکــه یــک حرکــت علمــی و فرهنگــی اســت کــه 
کارشناســی )ادبیــات توســعه پایــدار( منفعــل نبــوده و  نســبت بــه دســتگاه 
کارشناســی از  بــا مظالــم آن مقابلــه می کنــد. زیــرا ایــن نظــام تخصصــی و 
گرفته  کشــور و  تمام محاســبات مربوط به آن را به دســت  یک ســو، اداره 
اســت و از ســوی دیگــر، اخــاق مــردم ایــران و آرمان هــای انقــاب او را در 
عمــل بــه رســمیت نمی شناســد و دائمًا نســخه هایی را ارائــه می دهد که با 
کرم)ص( هیچ تناســبی نــدارد. کفرســتیزی و عدالت محــورِی امت پیامبر ا
کــه ایــن مهــم هماننــد اصــل انقــاب اســامی تنهــا بــا   روشــن اســت 
و  انقابــی  و  متدیــن  جــوان  قشــر  میــدان داری  و  روحانیــت  پیشــرانی 
البتــه بــا ارتقــاء ظرفیــت آنهــا حاصــل می شــود؛ یعنــی ایــن قشــر بــه جــای 
برخــوردی صرفــًا سیاســی بــا تــورم پایــدار بایــد زمینــه ارائــه ی تحلیــل 
کننــد تــا اعتقــاد  کاربــردی و معطــوف بــه حــل مشــکل را فراهــم  علمــی و 
کــه  راســخ عمــوم مــردم بــه انقــاب و صبــر و نجابــت آنهــا در ایــن راه ــــ 
موجــب جدایــی ســریع آنهــا از آشــوب گران شــد ــــ تضعیــف نشــده بلکــه 
ــکل  ــل مش ــدف ح ــا ه ــراض ب ــاس آزادی در اعت ــه احس ــردد و ب گ ــت  تقوی
تبدیــل شــود. بنابرایــن از آنجــا کــه مهمتریــن اماکن حضور و اجتماع قشــر 
انقابــی و متدیــن جایــی جــز مســاجد جامــع و هیئــات بــزرگ و نمازهــای 
گفتگوهــای  جمعــه نیســت، بایــد مجموعــه ای نظام منــد از »مناظــرات و 
علمــی و صریــح و بی پــرده در موضــوع تــورم پایــدار و بی ســابقه در ایــران 
کــرد. البتــه می بایســت  کــن مقــدس راه انــدازی  و عوامــل آن« را در ایــن اما
کــه فرهنــگ عمومــی نســبت بــه  کــرد  ایــن برنامــه را بــه نحــوی مدیریــت 
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کشــور حســاس شــده و  وضعیــت تصمیم گیــری و تصمیم ســازی در اداره 
تدریجــًا نســبت بــه نظــرات مختلــف در ایــن زمینــه و میــزان تناســب آنهــا 
ــد و از طریــق  کن ــا خواســته ها و آرمان هــای خــود قــدرت قضــاوت پیــدا  ب
گفتگوها توسط  حضور و مشارکت در هیأت های داوری و نظارت بر این 
معتمدیــن خــود، بــه موضع گیــری صریــح دربرابــر تحلیل هــای ارائه شــده 
بپــردازد تــا هــم نهــاد انقابی ـ علمِی جدیــدی )با میدان داری قشــر متدین 
و دوســتدار انقــاب( بــرای مطالبــه و اعتــراض نســبت بــه ناهنجاری هــا 
شــکل بگیــرد و هــم نیازهــای اجتماعــِی مغفــول در میــان جدل هــای 
سیاســی، از طریــق مباحثــات صریــح علمــی، روشــن و آشــکار شــود. بــا 
وضــوح ایــن نیازهــای اجتماعــی، ســرعت تأمیــن آن به صــورت تصاعدی 
افزایــش خواهــد یافــت و احســاس عمومی نســبت بــه حرکت معنــادار و به 
دور از روزمرگــی در جهــت حــل مشــکات کشــور، امیــد و حضــور و مشــارکت 
ــد تبدیــل »مشــروطه  ــد و رون گردان ــوب بازخواهــد  ــه وضــع مطل مــردم را ب
ــه »مقاومــت اقتصــادی همه جانبــه« را آغــاز خواهــد نمــود  اقتصــادی« ب
کــه تفاصیــل و جزئیــات محتــوای ایــن حرکــت و پیونــد آن بــه حرکــت 
میان مدت و بلندمدت برای آزادســازی خرمشــهرها در جنگ اقتصادی، 
کتــب منتشــره توســط »حســینیه اندیشــه«، قابــل پی گیــری اســت. در 
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