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رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهوری کرهجنوبی:

روابط ایران و کرهجنوبی
بدون تأثیرپذیری از تحریمها باشد

حض��رت آیتاهللالعظم��ی خامن��های رهبر
حکیم انقالب اسالمی عصر دیروز (دوشنبه) در
دیدار خانم «پارک گئون هی» رئیسجمهوری
کرهجنوبی ،با اش��اره به ن��گاه مثبت جمهوری
اس�لامی ایران به افزایش همکاری با کشورهای
آسیایی« ،ارتباطات مستمر و پایدار میان ایران و
کرهجنوبی» را برای هر دو کشور مفید خواندند
و تأکی��د کردن��د :تفاهمه��ا و قراردادها بین دو
کش��ور باید بهگونهای منعقد شوند که عوارض
خارجی و تحریمها بر آنها اثر منفی نگذارد ،زیرا
شایسته نیست روابط کشورهایی همچون ایران و
کرهجنوبی ،تحت تأثیر و اراده آمریکا باشد.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
همکاری و تبادل تجربیات در بخشهای گوناگون
علمی ،فناوری ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی را به
نفع هر دو کشور خواندند و گفتند :ما در سیاست
خارجی تمایل بیشتری در نگاه به آسیا به دلیل
برخورداری از مشترکات فرهنگی و تاریخی داریم
و بر همین اساس معتقدیم امکان تفاهم ،توافق
و همکاری با این کشورها از جمله کرهجنوبی که
جزو کشورهای پیشرفته آسیاست ،بیشتر است.
رهبر انقالب با اشاره به مشکالت مهم امنیتی
موجود در منطقه و جهان ،خاطرنش��ان کردند:
اگر با خطر تروریزم و ناامنی ،برخورد حقیقی و
صحیح نشود ،عالج آن در آینده دشوارتر خواهد
شد و هیچ کشوری در برابر این خطر ،مصونیت
نخواهد داشت.
ایشان با اشاره به تقسیمبندی تروریزم به 2
نوع «خوب» و «بد» از سوی آمریکاییها گفتند:
آمریکا ،ش��عار مبارزه با تروری��زم میدهد اما در
عم��ل ،صادقانه برخورد نمیکن��د ،در حالیکه
تروریزم در هر شکلی بد و برای ملتها و امنیت
کشورها خطرناک است ،زیرا بدون وجود امنیت،
پیشرفت مطلوب رخ نخواهد داد.
حض��رت آیتاهللالعظم��ی خامن��های در
خصوص همکاریها و توافقهای  2کش��ور ،به
مساله اولویتها در همکاریهای دوجانبه اشاره
کردند و افزودند :امکان شکلگیری همکاریهای
س��ودمند بین ایران و کرهجنوبی وجود دارد اما
اولویتهای ما در همکاری ،فقط موضوع تجارت
و دادوستد نیست بلکه باید قراردادهایی بسته
شود که مورد نیاز ایران در بخشهای زیرساختی
و اقتصاد عمومی باشد.
ادامه در صفحه 2

پاسخ متهم به جای نهادهای امنیتی!

قریب به  10روز پس از افشای
بازتاب
خبر تکاندهنده برونس��پاری
تهی��ه نرمافزارهای حیاتی و زیرس��اختی نظارت
و کنت��رل گ��ردش مال��ی و شناس��ایی تقل��ب
( )Fraud Detectionدر ش��بکه پرداخ��ت
الکترونیکیکشورتوسطزیرمجموعهبانکمرکزی
به ش��رکت آمریکایی ،SASس��رانجام توضیحی
کوتاه در این باره از س��وی شرکت شاپرک برای
روزنامه «وطن امروز» ارسال شد.
شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت
کارت) در این توضیح اظهار داشته است« :نرمافزار
 SASی��ک نرمافزار تحلیل آماری و مدلس��ازی
عمومی است که دادههای آزمایشی و غیرحساس
را تحلیل کرده و امکان مدلس��ازی فرآیندهای
تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط
میده��د .این نرمافزار روی س��امانههای برخط و
دادههای اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را
متوجه سامانههای حساس بانکی نمیکند».
در ادام��ه آم��ده اس��ت« :در ضمن ،ق��رارداد
موصوف با ش��رکت آمریکایی منعقد نشده و این
قرارداد با یکی از نمایندگان رس��می این شرکت
که مدیری��ت و مالکیت صددرص��دایرانی دارد،
بسته ش��ده اس��ت»« .وطن امروز» پاسخگویی
هرچند دیرهنگام ش��اپرک به نگرانیهای جدی
ایجاد شده میان متخصصان ،سازمانها ،نهادها،
رس��انهها و عامه مردم به علت خطر نقض جدی
«حریم خصوص��ی» و «امنیت مل��ی» را به فال
نی��ک میگیرد ام��ا آنچه از توضیح��ات کوتاه و
خالصه یادش��ده به دست میآید متاسفانه موید
اطالعات تخصصی ارائه شده به جامعه مخاطبان
در مجموعه گزارشهای منتشرشده است .عالوه
بر آن انتظار این اس��ت ک��ه نهادهای امنیتی هر
چه س��ریعتر گزارشی را پیرامون تخلف و خطای
مه��م بانک مرک��زی به مردم ارائه داده و مس��یر
بروز ناامنی س��ایبری را قانونا با «ممنوعیت عقد
قرارداد با ش��رکتهای آمریکایی» در حوزههای
حساس مسدود کنند .بسیار مهم است که شرکت
ش��اپرک ضمن تایید اصل قرارداد منعقد شده با
شرکت آمریکایی « ،»SASتصریح میکند قرارداد
با ش��عبه منطقهای مرکز مذکور منعقد ش��ده و
ع�لاوه بر تایید گزارش اولیه «وطن امروز» مبنی
بر حضور س��ریع و بدون ف��وت وقت نمایندگان
دفتر دوبی و پاکستان شرکت آمریکایی در تهران
صرفا به «ایرانیتبار» بودن مدیریت شعبه استناد
میکن��د .در حالی که «ایرانی» ی��ا «غیرایرانی»
بودن مدیریت شعبه خاورمیانه شرکت آمریکایی
هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند ،چرا که

مدیران و کارمندان شعبه مذکور طبیعتا مستقل از
دفتر مرکزی نبوده و مستقل از سیاستگذاریها و
اهداف و برنامههای آن نمیتوانند باشند!
تخصص ش��رکت آمریکایی  SASمطابق اعالم
رسمی در تارنمای شناخته شده آن ،تجزیه و تحلیل
هوش��مند اطالعات تجاری و مدیریت دادههاست.
عل��م «دادهکاوی» حاص��ل کنار هم گذاش��تن و
مدلسازی اطالعات جزئی و حتی غیرمحرمانه برای
رسیدن به نقشهای هوشمند برای تحلیل هدفمند
جامعه مبدأ اس��ت .با این احتساب دقیقا مشخص
نیست منظور شرکت شاپرک از در اختیار گذاشتن
«دادههای آزمایشی و غیرحساس» برای شناسایی
عملیات تقلب در شبکه بانکی کشور چیست؟! اصوال
همه اطالعات بانکی موجود در سرورها و بانکهای
اطالعاتی ش��رکت شاپرک حیاتی و حساس و ملی
است و نهتنها ش��رکت آمریکایی  SASبلکه هیچ
ش��رکت دیگری با تخصص در همین زمینه بدون
دریافت سناریوهای قدیمی سیستم قادر به طراحی
و ارائ��ه نرماف��زار اختصاصی نیس��ت! روند مذکور
پروس��های کامال علمی و معین در حوزه مهندسی
داده است و هیچ بخشی از آن بر متخصصان داخلی
فعال در این زمینه پنهان نیست .کما اینکه شرکت
آمریکایی نیز در اطالعات ارائه شده به مشتریان به
انجام عملیات « »DATA MININGبرای ارائه
نسخه اختصاصی کشف تقلب به صراحت معترف
اس��ت .بنابراین ب��دون ارائه اطالع��ات مرتبط نیز
نمیتواند براساس فرضیات تخیلی و توهمی مدلی
کارآمد و موثر ارائه دهد.
مش��کل مهم بعدی که متاس��فانه در پاسخ
شاپرک به آن کوچکترین اشارهای نشده ،نسبت
قرارداد با شرکت «آمریکایی» و فرمان رهبر انقالب
در نفی وابستگی کشور به محصوالت «آمریکایی»
مطاب��ق با اصول اقتص��اد مقاومتی و امنیت ملی
است .در شرایطی که به سادگی میتوان نام چند
ش��رکت دانشبنیان ایرانی و امن فعال در حوزه
«دادهکاوی» با تخصص بر موضوع «کشف تقلب»
را در مرور روابط دیگر نهادها و مراکز حساس کشور
برای رفع نیازها به دست آورد ،به چه علت شرکت
زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
با ش��رکت «آمریکایی»  SASدر حوزهای صد در
صد مرتبط با امنیت ملی قرارداد امضا کرده است؟
آیا علت حساسیت مضاعف نهادهای امنیتی کشور
در موض��وع مورد بح��ث و آغاز تحقیق و تفحص
پیرامون اهداف و نیات امضاکنندگان این قرارداد
عجی��ب و غیرقابل توجیه ،توجه به همین نکات
مهم اما بیپاسخ مانده نیست؟
ادامه در صفحه 5

الیگارشی چیست؟
محمدمهدی داماد

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه مفهوم
روزنه
«الیگارش��ی» ام��روز بی��ش از
گذش��ته در ادبیات سیاسی کش��ور کاربرد یافته
اس��ت و همچنین از کلیدواژهه��ای اصلی پروژه
«نومحافظهکاری» اس��ت ،در این نوشتار و چند
نوش��تار بعد به بی��ان مهمترین معان��ی این واژه
قدیم��ی در علم سیاس��ت میپردازی��م .هرچند
الیگارش��ی نیز مانند همه اصطالحات و مفاهیم
دیگ��ر هم��ه معنایش یکج��ا گرد نیام��ده و هر
اندیشمندی به ابعادی از آن نظر داشته است .به
هر طریق الیگارشی از مفاهیمی است که قدمت
دیرینهای دارد و بحث درباره آن به «یونان باستان»
بازمیگ��ردد .از ای��ن رو بهطور خالصه باید گفت
الیـگارشی از کلمه یـونانی «الیگوس»()Oligos
به مـعنای «مـعدود» و «اندک» به دس��ت آمده
و در اصطالح به معنای س��لطه گروه معدودی از
افراد اس��ت .در علم سیاست الیگارشی ب ه مفهو م
سلطه سـیاس��ی -اقـتصادی گـروه معدودی از
ثروتمندان و صاحبان نفوذ بر س��ایر افراد جامعه
اس��ت و در کنار «مونارشی»(حکومت فردبنیاد)
و «دموکراس��ی» ،از مهمترین نظامها و رژیمهای
سیاسی در جهان به ش��مار میآید .از الیگارشی
همچنین به «تـنفذس��االری»« ،گروهساالری»،
«حکومت نخبگان» و «خاندانهای حکومتگر»
نیز تعبیر شده است.
س��خن گفتن از الیگارش��ی بهطور اساسی با
مبحث ماهیت دولت و نظریههای دولت در ارتباط
اس��ت و از مباحث پرکش��ش اندیشه سیاسی به
ش��مار میآید .از مهمترین مباحث علم سیاست
این اس��ت که انواع حکومتها کدامند و چگونه
نظامه��ای سیاس��ی از یک رژیم ب��ه رژیم دیگر
تبدیل میش��وند .مثال چگونه یک نظام سیاسی
مونارش��یک و مبتنی بر تئوکراسی ،به یک نظام
سیاسی الیگارشیک تبدیل میشود؟ به هر حال
در اینجا نیز پاسخها متنوع است و هر اندیشمندی
نظریه و س��طح تحلیل خ��ود را دارد .مثال برخی
مهمترین عامل را خود انسان یعنی خواست و اراده
انسان برای گزینش نوع جدیدی از زندگی معرفی
کردهان��د .برخی هم ش��ـرایط اجـتماعی را مؤثر
دانس��تهاند .به هر طریق از زمانی که «افالطون»
و «ارسطو» به این موضوع پرداختند ،تالش کردند
به این پرسشها نیز پاسخ گویند.
در این میان ،برای فهمیدن معنای الیگارشی
پرداختن به معیارهای تقس��یم حکومت توسط
ارسطو اهمیت زیادی دارد .معیارهایی که به نظر
میرس��د هنوز اهمیت خود را حف��ظ کردهاند و
بهترین مالکهای تقسیم حکومتها هستند .او

برای این کار از  2معیار ش��کلی و محتوایی بهره
میبرد که به ترتیب عبارتند از:
 -1آیا اعمال قدرت توسط یک فرد است یا گروهی
از مردم و یا اکـثریت مردم؟
 -2آیا اعمالکنندگان قدرت در پی منافع عمومی
هستند یا منافع شخصی؟
ارس��طو حکومتی که منافع و مصالح عموم را
در نظر داشت ه باش��د ،اگر توسط یک فرد اعمال
شود ،حکومت پادش��ـاهی ،اگر توسط گروهی از
مردم باشد «آریستوکراسی » و اگر توسط اکثریت
ادارهشود «پولیتی » یا «جمهوری» مینامد .اما هر
 3نوع حکومت گاه از مسیر منافع عمومی خارج
ش��ده و به تأمین صرف منافع خصوصی انحراف
ت حکومت پادش��اهی
مییابن��د که در این صور 
به حکومت ستمگر یا تورانی ،آریستوکراسی بـه
«الیـگارش��ی» و جمهوری به دموکراسی تبدیل
میشود .حکومت تورانی آن است که فقط به راه
ی آن
تأمین مـنافع فـرمانروا کـشیده شود .الیگارش 
است که فقط به صال ح توانگران باش د و دموکراسی
ط به صال ح تهیدستان نـظر
حکومتی است ک ه فق 
دارد .در واقع از نظر ارس��طو همانطور که تغییر
حاکم��ان از طریق تغییر حکومته��ا «انقالب»
اس��ت ،تغییر س��اختار و ماهیت حکومت حتی
بدون تغییر حاکمان نیز نوعی «انقالب» اس��ت؛
انقالب��ی که طی آن ی��ک حکومت قلب ماهیت
میشود و مثال از یک حکومت دموکراتیک به یک
حکومت الیگارشیک تبدیل میشود .یعنی دقیقا
همان بحثی ک��ه در پروژه «نومحافظهکاری» در
پی تبیین آن بودهایم .به اعتقاد ارس��طو واقعیت
ت بـیشتر
ل حـکوم 
سیاست نشان میدهد  2شک 
وجـود ندارد« :الیگارشی» و «دموکراسی» .از این
ت یا «نسخ ه بدل» آن
جهت فرمهای دیگر حکوم 
دو هس��تند یا صـورتهای تغییریافته آن .مثال
حکومت پادش��اهی به مرور طبقهای از اشراف را
ایجاد خواهد کرد و حکومت استبدادی نیز برای
حفظ خود نوعی از الیگارشی را بهوجود میآورد
و در نهایت از آن حالت مونارش��یک به حکومت
گروه��ی تبدیل خواهند ش��د .الیگارش��ی نماد
حکومت بلندتباران و ثروتمندان ،اما دموکراسی
نماد حکومت پستتباران و تهیدستان است.
اما در الیگارشی معنا و عنصر مهمتری نهفته
است که بهطور مستقیم با معنای «طبقه ممتاز»
در ارتب��اط اس��ت .اگرچه در معنای الیگارش��ی
ی اصلی
مالک ثروت خیلی اهمیت دارد اما ویژگ 
الیگارشی ،داشتن چـیزی اسـت کـه دیگران از آن
محرومند ،هرچند غیرثروت باشد.
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يادداشتامروز

به جای عقد برجام ،پیمان پولی دوجانبه
منعقدکنید!

راهی برای رهایی
از تحریم
میکائیل دیانی

مذاکره پش��ت مذاکره و جلسه پشت جلسه
راه  2س��ال و نی��م اخی��ر بود که دول��ت برای
گش��ایش اقتصادی انتخاب ک��رده بود .نتیجه
تمرکز همهجانبه دولت در تمام عمر رفته از آن
به برجام ختم شد اما برجام کارآمدیهای الزم را
نداشت .اگرچه رفت و آمدهای دیپلماتیک بیشتر
از قبل ش��ده است اما هنوز هیچ کشوری حاضر
به مبادله با ایران نیست و مناسبات اقتصادی در
کش��ور تغییری نکرده است ،رکود و عدم تولید
هست و همچنان چرخ اقتصاد نچرخیده است.
دولت معتقد اس��ت سوئیفت باز شده و روی
کاغذ هم مشخص است که سوئیفت باز شده اما
به قول رئیس بانک مرک��زی «تا به اینجا ایران
تقریبا هی��چ چیز از اجرای توافق هس��تهای به
دست نیاورده است» و مسیری که پیش رو داریم
نیز نشان میدهد هیچ چیز به دست نخواهد آمد؛
چرا که آمریکاییها همه کشورها را از معامله با
ایران میترس��انند و آنه��ا را تهدید میکنند در
صورت معامله با مشکل مواجه خواهند شد!
برای ناظر ایرانی که  3سال پیش با این شرط
که «چرخ سانتریفیوژ بچرخد؛ چرخ اقتصاد هم
بچرخ��د» به روحانی رأی داده و از مبانی نظری
دولت به این نتیجه رس��یده است که «تعامل با
غرب و همگرایی با آن منجر به حل مش��کالت
اقتصادی خواهد شد»  2سوال مطرح است :چرا
با وجود برجام و کاغذی که امضا شده بانکهای
جهان از مبادله هراس دارند؟ و آیا اساس��ا دولت
تنها باید از این مسیر برای گشایشهای اقتصادی
و تجاری اقدام میکرد؟
این را همه موافقان و مخالفان ایده مدیریتی
دولت یازدهم متفقالقول میگویند که گذاشتن
همه تخممرغها در یک سبد و باال بردن دستها
به نشانه تسلیم شدن به مسیر مذاکرهای که منجر
به توافق به هر قیمتی شود ،بزرگترین اشتباهی
بود که دولتمردان انجام دادند و همین مس��اله
هم باعث ش��د دس��ت برتر در مذاکرات و نتایج
مذاکره طرف مقابل باشد .وقتی مبادالت کشور با
یکی ـ دو ارز خارجی صورت بگیرد و مهمترین
آن هم دالر آمریکا باشد و همه مبادالت جهانی
در صورت برقراری باید یک چرخ در فدرال رزرو
آمریکا بزند و دالر از آنجا جا به جا ش��ود ،یعنی
حتی اگر برجامی هم امضا شود ،با تهدید آمریکا
و مبادله با ارز آمریکایی قدرت در اختیار اوست.
بسیاری از کشورهای دنیا امروز مبادالت خود
را از راه جایگزین ارز کشور ثالث انجام میدهند
که فش��ار تحریمی یا مشکالت بین کشورها در
مبادالت تجاری آنها اثرگذار نباشد .پیمان پولی
دوجانبه همان راهحل جایگزینی است که دولت
میتواند با اس��تفاده از آن فشار آمریکا را بیاثر
کند ،چ��را که ارز آمریکا در مب��ادالت دخالتی
ن��دارد .پیمان پول��ی دوجانبه یعنی اس��تفاده
همزمان از  ۲پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد
در تجارت و تامین مالی بین  2کشور به گونهای
که نیازی به ارز ثالث نباشد .برای اجرایی شدن
این پیمانها نیاز است بانکهای مرکزی کشور
مبدأ و مقصد در تجارت ،وارد مذاکره با یکدیگر
شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند.
بع��د از امض��ای پیمان پول��ی دوجانبه بین
بانکه��ای مرک��زی ،تجارت  2کش��ور چگونه
مدیریت میش��ود؟ در ابتدا یک «حساب ویژه»
در ایران و یک «حس��اب ویژه» در کشور مقصد
توس��ط بانکهای مرکزی ن��زد یکدیگر افتتاح
میش��ود .ایج��اد اش��تراک مفهوم��ی در مورد
«حس��اب ویژه» نقش��ی کلیدی دارد .عملیات
حسابداری برای این «حساب ویژه» براساس یک
دارایی ارزشمند باثبات انجام میشود؛ بهعنوان
مث��ال داراییهایی همچون ط�لا ،نفتSDR ،
(واحد پولی صندوق بینالمللی پول) ،دالر ،یورو
و امثالهم میتوانند کاندیدای حسابداری «حساب
ویژه» باشند.
در علم اقتصاد گفته میش��ود پول دارای ۳
کارکرد اس��ت :ابزار پرداخت؛ مبنای محاسبات؛
ابزار ذخیره ارزش .این حساب ویژه تنها مبنای
پرداختی اس��ت نه ابزار پرداخت و بانکهای 2
کشور با بودجه خود پرداخت را انجام میدهند
و هیچ کش��ور ثالثی در مبادالت دخالت ندارد.
در این حال��ت اگر پول ملی یک کش��ور دچار
افت ارزش شود ،کشور مقابل متضرر نمیشود،
چرا که اعتبار کش��ور مبدأ در کش��ور مقصد (و
برعکس) به صورت «معادل یورو» بوده اس��ت و
نه به پول ملی کشور مقصد.
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