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ورودی 95 مهندسی مکانیک

ورودی 93 فیزیک

نیروی نظامی قوی  محسوب می شود. 

از  یکی  انسانی  نیروی  نیز،  عرصه جهانی  در 
مثال  می شود.برای  محسوب  توسعه  معیارهای 
بعد از وقوع انقالب جنسی نرخ باروری در آمریکا 
که در سال 1958، 3.8 بود در سال 1976 به 1.76 
رسید. نتیجه ی استراتژیک این افت نرخ باروری و 
کاهش جمعیت ، وقوع رکود اقتصادی در آمریکا 

بود.
نظریه پرداز  و  آمریکایی  دانشمند  هانتینگتون، 
نفوذ  و  غرب  »آینده ی  می گوید:  تمدن ها  جنگ 
آن بر جوامع دیگر تا حدود زیادی بستگی به این 
)فساد  مشکالت  این  با  برخورد  در  غرب  که  دارد 
فرزندان  طالق،  نرخ  افزایش  شامل  خانواده:  در 
خانواده های  نوجوانی،  سن  در  حاملگی  نامشروع، 
مسلمان ها  اخالقی  برتری  به  که   )... و  والد  تک 
موفق  حد  چه  تا  است،  شده  منجر  آسیایی ها  و 
پویایی  نوعی  در  ریشه  اسالمی  تمدن  باشد... 
جمعیت دارد. رشد زادوولد که در اکثر کشورهای 
اسالمی شاهد آن هستیم، این چالش را متفاوت 
جهان  جمعیت  درصد   20 از  بیش  امروزه  کرده، 

اسالم را جوانان 15 تا 25 ساله تشکیل داده اند.«
اگر نگاهی به تاریخ جمعیتی ایران بعد از انقالب 
 150-200 جمعیت  خمینی)ره(  امام  بیندازیم، 
میلیونی را با توجه به منابع و ظرفیت کشور برای 
در دهه ی  اما  اعالم می کند.  برنامه ریزی جمعیتی 
60 تبلیغات دروغین »بمب جمعیتی« در رسانه ها 
به رهبری گروهی خاص به راه می افتد. در همین 
نزد امام خمینی  سال ها بعضی ها به همین بهانه 
سیاست های  اعمال  برای   ایشان  از  و  می روند 
ایشان  اما  می گیرند،  اجازه  جمعیت  کاهش 

هدف فعالیت ها بوده است. همواره سعی بر این 
بوده تا مردم این مناطق ما را از خودشان بدانند و 
گمان این را نبرند که ما طبق حدس و گمان های 
خودمان از 1300 کیلومتر آن طرف تر آمدیم تا کار 
خودمان را بکنیم و هیچ کاری به مردم نداریم. در 
تمام اردوها بصورت تنگاتنگ با اهالی ارتباط داریم 
تماشای  به  و  می گیریم  هیأت  اهالی  با  حتی  و 
مسابقه ی فوتبال تیم ملی ایران هم می نشینیم. 
با  منطقه  اهالی  که  است  بدان سبب  کارها  این 
کمک ما پیشرفت کنند و تا ابد چشمشان به دولت 
و سایر ادارات برای رشد نباشد و خودشان منطقه 
پروژه ها  همه ی  در  که  همان طور  دهند؛  رشد  را 
پروژه ی  حتی  )و  است.  اهالی  کمک  بر  تاکید 
احیای مرغداری روستای افضل آباد هم در راستای 
ایجاد اشتغال و خودباوری روستاییان انجام شد.( 
می شود.  مشخص  تفاوت  که  این جاست  خب 
استفاده  کاری  نیروهای  بعنوان  دانشجوها  از  چرا 
نمی تواند  اصال  کارگر  نیروی  یک  چون  می شود؟ 
این ارتباط و دل گرمی قلبی که برای یک روستایی 
را  ایجاد می شود  با حضور یک دانشجوی شریفی 
ایجاد کند. )وقتی که در موکب عراق که با کمک 
دانشجویان شریف و افراد دیگر برگزار شد شخصی 
این  همه  کرد  پیدا  حضور  محروم  مناطق  این  از 
دریافتند(.  را  شده  برقرار  که  قلبی  عمیق  ارتباط 
دو جنبه  ذکر است که جهادگران هم  قابل  البته 
1.ساختن  می گیرند:  درنظر  خود  اعمال  این  در  را 
منطقه: که با پروژه های تعریف شده و رشد فکری 
که  2.خودسازی:  و  می شود  انجام  اهالی  روحی  و 
به  آنان  از  -که خیلی وقت ها  این فضاها  با درک 
فضاهای  با همان  امروز  در عصر  جبهه های جنگ 
البته  می شود.  حاصل  می شود-  یاد  مقدس  دفاع 
نکته ی خیلی خیلی مهم این »برقراری توازن بین 
خودسازی و ساختن منطقه« است که باید بتوان 
هردو را حاصل کرد. حال 14 تا 24 تیرماه دوباره این 
گروه قصد عزیمت به سمت شوسف در خراسان 
جنوبی را دارد تا بازهم بتواند نقش خودش را در 
فضای محرومیت زدایی و رفع استضعاف از کشور 

ایفا کند.

نرخ باروری ایران در مقایسه با انگلیس و اسرائیل

کاهش بی سابقه نرخ باروری در ایران بعد از دهه 60 
شمسی به بعد

چنین اجازه ای نمی دهد. کمی بعد همین افراد با 
داروهای  از  استفاده  جواز  گرفتن حکم  در دست 
ضدبارداری به تبلیغ و اجرای سیاست های کاهش 

جمعیت می پردازند.
 در سال 68 در برنامه ریزی بلندمدت، باسیاست های 
درحال پیگیری قرار می شود تا سال 90 نرخ باروری 
از 6.9 به 4 برسد. این برنامه ریزی عاقالنه به نظر 
می رسید اما این هدف به جای 23 سال در 3 سال 
محقق شد و در سال 71 نرخ باروری به 4 رسید! اما 
عجیب تر آنکه بعد از سال 71 نه تنها سیاست های 
کاهش جمعیت متوقف نمی شود بلکه در سال 72  
در یک عمل غیرانسانی حقوق فرزند چهارم به بعد 
قطع می شود و در سال 73 در اجالس قاهره ایران 
را به صفر  متعهد می شود که رشد جمعیت خود 

برساند1!
سرانجام در سال 1379 نرخ باروری )تعداد فرزندان 
به ازای هر زن 15-35 ساله( به زیر نرخ جایگزینی 
)نرخی که با آن جمعیت آن منطقه ثابت می ماند.( 
یعنی 2.3 می رسد. این یعنی از سال 1379 به بعد 
نخواهد  خود  کنونی  جمعیت  حفظ  به  قادر  ایران 
ایران  جمعیتی  آینده ی  برای  این هشداری  و  بود 

به حساب می آمد.

وضعیت کنونی
با ادامه ی سیاست های کاهش جمعیت، اکنون به 
نرخ باروری 1.6 در سال 2017 رسیده ایم که کمتر از 
نرخ باروری کشورهای همسایه و همچنین کمتر از 

نرخ باروری اسرائیل و کشور انگلیس است.
این در حالی است که حتی با نادیده گرفتن منابع 
 48( ایران  در  جمعیت  تراکم  ایران،  طبیعی  غنی 
بر   66( عراق  کشورهای  از  کمتر  کیلومترمربع(  بر 
و  کیلومترمربع(  بر   93( ترکیه  و  کیلومترمربع( 

تقریبًا برابر با افغانستان )49.88 بر کیلومترمربع( 
و انگلیس )223 بر کیلومترمربع( است. این آمار 
اسرائیل  توسط  اشغال شده  اراضی  با  مقایسه  در 

)387 بر کیلومترمربع( هم بسیار کمتر است.
ز  ا

تعداد  نسبت  روند  این  ادامه  با  مهم تر  همه 
جوانان به کل جمعیت کاهش یافته و بار سنگینی 
از پیشرفت و کار جامعه بر دوش جوانان می افتد 
دور  نه چندان  آینده  در  پیر،  کشوری  شاهد  ما  و 
خواهیم بود. محققان بر این باورند که ایران برای 
کنونی خود، حداقل  نیروی جوان  ندادن  از دست 
باید بتواند نرخ باروری خود را در مرز 2.5 تثبیت 

کند.
عالوه بر این با توجه به رهنمودهای مقام معظم 
و  غنی  منابع  به  توجه  با  ایران  جمعیت  رهبری، 
امکانات خود تا 150 میلیون نفر باید افزایش پیدا 
کند و هرگونه سیاست کاهش جمعیت بعدازاین 

مقدار جمعیت رخ بدهد.
باروری در  نرخ  باوجوداینکه  حال سؤال این است 
انگلیس است  مانند  از کشوری  ایران حتی کمتر 
انقالب،  معظم  رهبر  و  خمینی  امام  گفته ی  به  و 
چرا  داریم.  هدف   را  میلیونی   150 جمعیت  ما 
افزایش  راستای  در  مسئولین سیاست های جدی 
است  این  سؤال  حال  نمی دهند؟  انجام  موالید 
از  کمتر  حتی  ایران  در  باروری  نرخ  باوجوداینکه 
امام  گفته ی  به  و  است  انگلیس  مانند  کشوری 
 150 جمعیت  ما  انقالب،  معظم  رهبر  و  خمینی 
میلیونی را هدف داریم چرا مسئولین سیاست های 
جدی در راستای افزایش موالید انجام نمی دهند؟

مدتی است در محافل برنامه ریزی و تصمیم گیری، 
به تبع  و  ایران  آینده  جمعیت  پیرشدن  مسئله ی 
کاهش نیروی جوان به عنوان یک مسئله ی اصلی 
تأکیدات  باوجود  که  موضوعی  می شود.  مطرح 
چندباره ی رهبر معظم انقالب، اقدام جالب توجهی 
صورت  مسئولین  سوی  از  آن  شدن  مرتفع  برای 
نگرفته است و حتی به نوعی به حاشیه کشانده 
شده است. در این گفتار کوتاه برآنیم که جدیت 

و اهمیت این مسئله را بررسی کنیم.
جمعیت جوان یکی از مهترین عوامل پیشرفت برای  
وجود  ضرورت  است.  فرهنگی  ازلحاظ  کشورغنی 
نیروی انسانی جوان چه در عرصه ی اقتصادی برای 
گذراندن چرخ صنعت و چه در تربیت مهندسین 
کارآمد برای بازار نوآوری صنعتی و چه درزمینٔه ی 
تربیت دانشمندان نخبه برای تولید هرچه بیشتر 

علم نوین در عرصه جهانی مبرهن است. 
برنده ی  و  آمریکایی  اقتصاددان  پل ساموئلسون، 
جایزه نوبل اقتصاد سال 1970، در مقاله ی خود با 
بدون  یا  با  مصرفی،  وام  دقیق  مدل  »یک  عنوان 
قرارداد اجتماعی پول« اثبات می کند که: »بهترین 
عامل تحرک و تکامل اقتصاد، نرخ باروری انسانی 

است.« 

جمعیت
جمعیت همچنین نقش تعیین کننده ای درصحنه ی 
نظامی دارد. یک کشور هر چه قدر هم سالح های 
انسانی  نیروی  تا  باشد،  داشته  قوی  و  پیشرفته 
یک  که  کند  ادعا  نمی تواند  باشد  نداشته  کافی 

اواسط دهه ی پنجاه که امام خمینی)ره( می گفت: 
تا  کسی  هاست،تنها  پابرهنه  انقالب  ما  »انقالب 
آخر خط با خواهد بود که درد فقر را چشیده باشد« 
با  را  امام  می گوید.  چه  او  نمی فهمیدند  خیلی ها 
شعارهای منحصرا سیاسی شناخته بودند و هیچ 
امام  شخصیت  از  عدالت طلب  فرد  یک  از  دیدی 
شاه  و  رسید  ثمر  به  که  انقالب  نداشتند.  راحل 
از  با به میدان آمدن جمعیت زیادی  سرنگون شد، 
اما  شد؛  ملموس تر  اندکی  فقرا،  و  پابرهنه ها  این 
تا  همواره  نداشت.  وجود  درستی  دید  هم  هنوز 
یک پدیده از نزدیک مشاهده نشود، نمی توان نظر 
درستی در مورد آن داد؛ هرچه پشت میز باشیم 
و صد ها ساعت کالس عدالت طلبی شرکت کنیم و 
سخنرانی های غرا و کوبنده سردمداران عدالت را در 
لوکس ترین میدان های شهر و مساجد آن گوش 
بدهیم، نخواهیم فهمید که فقر و استضعاف یعنی 
چه؟ کم کم صدای فعالیت های جهادگران به گوش 
رسید. بزرگ مردانی که بدون هیچ چشم داشتی به 
اصلی  صاحبان  تا  می رفتند  کشور  محروم  مناطق 
این  خادمی  و  ببینند  نزدیک  از  را  انقالب  این 
سال  خداوند،  یاری  و  لطف  به  بکنند.  را  صاحبان 
محرومین  همین  به  خدمت  نیت  به  که  بود   95
شریف  دانشگاه  در  وزوایی  شهید  جهادی  گروه 
تاسیس شد. اینجا بود که سوال پیش آمد کدام 
مناطق  بین  است؟  مناسب  خدمت  برای  منطقه 
کرمان،  جنوبی،  و  خراسان شمالی  از  اعم  مختلف 
سیستان و بلوچستان و... خراسان جنوبی انتخاب 
با  ایران  کشور  مشترک  مرز  جنوبی  خراسان  شد. 
افغانستان است: کشوری که همواره محل جوالن 
است.  بوده  وقفه  بی  قاچاق های  و  تروریست ها 
این دالیل بود که گروه را بر این داشت تا استان 
نزدیک تر  مناطق  علی الخصوص  و  جنوبی  خراسان 
جهادی  فعالیت های  انجام  برای  را  آن  مرز  به 
انتخاب کند. از اردوی اول تا همین اردوی پیش 
و...  شاهکوه  و  افضل آباد  و  حاجی آباد  مناطق  رو، 

و  آمریکایی  دانشمند  هانتینگتون، 
می گوید:  تمدن ها  جنگ  نظریه پرداز 
جوامع  بر  آن  نفوذ  و  غرب  »آینده ی 
به  بستگی  زیادی  حدود  تا  دیگر 
این  با  برخورد  در  غرب  که  دارد  این 
نرخ  افزایش  شامل  خانواده:  در  )فساد  مشکالت 
طالق، فرزندان نامشروع، حاملگی در سن نوجوانی، 
خانواده های تک والد و ...( که به برتری اخالقی 
مسلمان ها و آسیایی ها منجر شده است، تا چه 

حد موفق باشد

دو یک

نوشته ی علی منصوری

*اقتباسی از اشعار مولوی

نوشته ی نگار دین پژوه

جهادی

سهل باشد رنج دنیا پیش آن
ای بشر آن کو جهادی می رود*

ایران جوان، رویای من

جمعیتسرمقاله گزارش

نرخ باروری ایران در مقایسه با کشورهای همسایه



شفافیتشفافیت یادداشتیادداشت

چهار سه

ورودی 96 مهندسی برق

در قسمت قبلی متن، تعریفی از شفافیت خواندیم 
و آن را یکی از حلقه های گمشده ی رابطه ی مردم 
 30 تا  که   رابطه ای  یافتیم.  اسالمی  حکومت  و 
تعریفش  دنبال  به  درکتاب ها  باید  قبل  سال 
می رفتیم و امروز با تکیه به تجربه ی چهل ساله ی 
و تدوین کنیم.  را تعریف  آن  انقالب، می توانیم 
در نوشته ی آتی، به بررسی مصداقی تر شفافیت 
و به خصوص شفافیت درحوزه ی مجلس شورای 

اسالمی می پردازیم:
بر  نظارت  کار  و  ساز  از  ساده  بررسی  یک 
پارلمان های کشورهای مختلف دنیا، نشان می دهد 
که مردم به راحتی می توانند به اطالعات بسیاری 
نامزدها، تعداد  مانند وعده های ثبت شده توسط 
نمایندگان  نظر  مجلس،  در  آن ها  حضور  جلسات 
در رأی گیری های مختلف مجلس و بسیاری موارد 
باشند که این موضوع در  دیگر دسترسی داشته 

کشور ما از اطالعات محرمانه به شمار می رود.
در  شفافیت  دانشجویی  ستاد  عضو  فتحعلی زاده 
از کشورهای  ما  این خصوص می گوید: متأسفانه 
عقب تر  زمینه]شفافیت[  این  در  هم  سوم  جهان 
هستیم. به نظرم این خیلی اتفاق بدی است که 
باعث  این  و  نیست  شفاف  ما  کشور  در  مجلس 
معنی  بی  انتخابات  از  بعد  مردم  حضور  می شود 
انتخابات  از  بعد  که  این  الزامات  چون  باشد، 

نمایندگان را پاسخگو کنیم، وجود ندارد.
اما کشورهای دیگر برای شفاف سازی مجالس خود 
در  برای شفافیت  چه می کنند؟ چه شاخص هایی 

پارلمان های کشورهای دیگر وجود دارد؟ 

هزینه های انتخاباتی و دارایی ها
مهم ترین  از  یکی  انتخاباتی  هزینه های  ثبت 

راهروهای مجلس قدم می زد و گاه وبی گاه هدایایی 
را به نمایندگان مجلس ششم می داد و از آن جایی 
که هیچ مسئولی موظف به اعالم هدایای دریافتی 
در  جزایری  شهرام  پای  اینکه  از  پس  حتی  نبود، 
تله افتاد بسیاری از رشوه بگیران با هدیه خواندن 

دریافتی ها توانستند از غائله بگریزند.
با  مبارزه  برای  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
تا  موظف هستند  باال  رده  مسئوالن  رشوه خواری، 
نهادهای  و  اشخاص  از  دریافتی  هدایای  تمامی 
مختلف را اعالم کنند. بر اساس این قوانین، صرف 
دریافت هدیه جرم نیست اما اگر کسی هدیه ای 
گرفت و آن را اعالم عمومی نکرد مجرم است. برای 
تا  هستند  موظف  اروپا  پارلمان  نمایندگان  نمونه 
ذکر  با  را  می کنند  دریافت  که  هدیه هایی  تمام 
جزئیاتی مانند: قیمت تقریبی، نام هدیه دهنده، 

عکس هدیه و... رسمًا ثبت کنند.

شفافیت آراء و فعالیت ها
یکی از بهترین معیارهای قضاوت درباره نمایندگان 
آن  رای های  آن ها  عملکرد  ارزیابی  و  مجلس 
بسیاری  است.  مختلف  طرح های  به  نماینده 
طفره  با  بارها  دانشجویی  جنبش های  فعاالن  از 
برخی  به  رای شان  درباره  مجلس  نمایندگان  رفتن 
از  برخی  مثاًل  شده اند؛  روبه رو  خاص  طرح های  از 
عالقه  خاصی  جمع های  در  مجلس  نمایندگان 
را  داده اند  مجلس  در  »برجام«  به  که  رایی  ندارند 
اعالم کنند. موضوع وقف دانشگاه آزاد هم یکی از 
نمونه ها بود که برخی از نمایندگان شجاعت اعالم 

رایی که داده بودند را نداشتند.
در پارلمان بسیاری از کشورها رای هر نماینده به 
آنالین  صورت  به  وزرا  به  اعتماد  یا  طرح  الیحه، 
و عمومی قابل مشاهده است. در بین کشورهای 
کنیا،  مانند:  نام کشورهایی  زمینه  این  در  شفاف 
مخدر(  مواد  قاچاق  کلمبیا)مرکز  حتی  و  تونس 
عمومی  اعالم  بر  عالوه  می خورد.  چشم  به  هم 
و  علنی  در صحن  غیاب  و  نمایندگان، حضور  رای 
قرار  عموم  اختیار  در  ایران  در  هم  کمیسیون ها 
پارلمان های  اغلب  در  که  موضوعی  نمی گیرد. 
حتی  و  می رود  شمار  به  بدیهی  اصل  یک  جهان 
را  اطالعات  این  هم  عراق  مانند  کشوری  مجلس 
رهبر  نظر  که  است  حالی  در  این  منتشر می کند. 
انقالب صراحتًا خالف رویه معمول است و ایشان 
می فرمایند: »مسئول در جمهوری اسالمی عملکرد 
خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ 

این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.«

کشورهای  از  بسیاری  در  که  است  شاخص هایی 
اساس  بر  می گیرد.  قرار  عموم  اختیار  در  دنیا 
آمارهای بین الملل 72 درصد کشورهای جهان برای 
قانون  نامزدها  انتخاباتی   هزینه های  شفاف سازی 
دارند. گزارش دیگری از بانک جهانی نشان می دهد 
که از بین 87 کشور بررسی شده 51 کشور قوانینی 
برای الزام اعالم عمومی دارایی های مسئوالن دارند. 
از بین این کشورهای در 33 کشور بستگان درجه1 
اعالم  را  خود  دارایی های  و  اموال  باید  هم  آن ها 
کنند. در بین این 33 کشور نام کشورهایی مانند 

اوگاندا و پاکستان هم به چشم می خورد.
نمایندگان  و  دولتی  مسئوالن  هم  افغانستان  در 

و  دارایی های  تمامی  تا  هستند  موظف  مجلس 
این  و  کنند  اعالم  رسمًا  را  خود  پیشین  مشاغل 
با  مبارزه  اداره  رسمی  سایت  طریق  از  اطالعات 
مفاسد اداری در دسترس عموم گذاشته می شود.

ثبت عمومی وعده های انتخاباتی
یکی از مشکالت همیشگی در انتخابات وعده های 
زبان  از  کنتور  بدون  عامیانه  قول  به  که  است 
نامزدها صادر می شود. وعده هایی که عملی نشدن 
بی اعتمادی  موجب  مختلف  دوره های  در  آن ها 
مردم نسبت به حاکمیت خواهد شد. ثبت رسمی 
انتخاباتی شیوه ای است که  و عمومی وعده های 
وعده های  با  مقابله  برای  کشورها  از  بسیاری  در 

مشروح مذاکرات
علنی  صحن  مذاکرات  مشروح  که  سال هاست 
زنده  صورت  به  رادیو  از  اسالمی  شورای  مجلس 
صوتی  فایل  بررسی  حال  این  با  می  شود.  پخش 
جلسات مجلس منبع خوبی برای اصحاب رسانه و 
فعاالن سیاسی اجتماعی نیست. مجلس کشورهای 
مختلف متن کامل و رسمی صحن مجلس هایشان 
در سایت  اما  روز منتشر می کنند  از چند  را پس 
متن  تنها  اسالمی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز 
یعنی  دارد.  وجود  قبل  به  جلسات مجلس هشتم 
تأخیری 4 ساله در انتشار متن مذاکرات مجلس! 
کشورهای  برخی  پارلمان  که  است  حالی  در  این 
عمل  سرعت  بحرین  مانند  سیاسی  افتاده  عقب 

بیشتری در این خصوص دارند.

نتیجه گیری
در مجموع بررسی ها به وضوح نشان می دهد که 
و سخنان  اسالمی  مبانی  مکرر  تأکیدات  وجود  با 
انقالب وضعیت شفافیت در مجلس  صریح رهبر 
شورای اسالمی و به تبع آن دیگر نهادها حکومتی 
آرمان  عماًل  که  موضوعی  نیست.  مناسب  کشور 
امام و امت را در مدیریت کشور دور از دسترس 
هم  را  فاسد  افراد  استفاده  سوء  زمینه  و  کرده 
فراهم کرده است. افرادی که فراتر از حیف و میل 
نظام  و  مردم  متقابل  اعتماد  به  بیت المال  کردن 

اسالمی هم ضربه می زنند. 
عقب ماندگی سیستمی  این  جبران  برای  بی شک 
به جای سیاستمداران باید چشم به جوانان مومن 
و انقالبی دوخت تا با یک گفتمان سازی عمومی و 
در  که  را  سیاستمدارانی  هوشمندانه،  مطالبه گری 
تنبل  شفاف  غیر  قوانین  پشت  سال ها  این  طول 

شده اند را وادار به تغییر وضع موجود کنند.
مجلس  به  تنها  شفافیت  موضوع  می دانیم  همه 
شافیت  نمی شود.عدم  محدود  هم  مسئوالن  و 
اقتصادی بزرگترین معضل اقتصاد ایران است که 
راه های دریافت عادالنه مالیات و قطع وابستگی به 
پول  نفت را بسته است. اما واقعیت این است تا 
زمانی که عملکرد مسئوالن کشور شفاف نباشد و 

این  از  بسیاری  در  می شود.  استفاده  سرخرمن 
وعده های  ثبت  برای  هم  رسمی  قانون  کشورها 
انتخاباتی وجود ندارد اما برخی از مراکز مردم نهاد 
از نامزدها می خواهند تا داوطلبانه وعده های خود 

را ثبت کنند.
با  کشورها  از  بسیاری  در  نهاد  مردم  سازمان های 
می خواهند  نامزدها  از  سامانه هایی  راه اندازی 
سوی  از  و  کنند  اعالم  رسما  را  خود  وعده های  تا 
نسبت  هم  را  مردم  سامانه ها  این  تبلیغ  با  دیگر 
این سامانه حساس  در  نامزدها  رفتار  اهمیت  به 
رفتار  بر  اجتماعی  کنترل  یک  عمل  در  و  می کنند 

سیاستمداران ایجاد می شود.

سفرهای خارجی
وظایف  بحث برانگیزترین  از  یکی  خارجی  سفرهای 
مختلف  کشورهای  پارلمانی  و  دولتی  مسئوالن 
است. در ایران هم بارها موضوع سفرهای خارجی 
کرده  پا  به  مختلفی  جنجال های  مسئوالن  برخی 
است. ثبت رسمی سفرها، جزئیات دیدارها، محل 
اقامت و بسیاری موارد دیگر در بسیاری از کشورها 
داوطلبانه  به صورت  و هم  قانونی  به صورت  هم 
تا  است  شده  موجب  موضوع  همین  دارد.  وجود 
عملکرد  بر  تمام  با دقت  بتوانند  رسانه ها  و  مردم 

مسئوالن نظارت داشته باشند.
 نبود ابزارهای اطالعاتی الزم در ایران برای نظارت 
همه  تا  است  شده  موجب  عمال  مسئوالن  بر 
قضاوت ها درباره عملکرد مسئوالن تنها محدود به 
کلیاتی باشد که به راحتی قابل مدیریت است و 

خود زمینه ساز بسیاری از مفاسد می شود.

ثبت هدایا و مبارزه با رشوه خواری
در حافظه تاریخی مردم ما موضوع هدایای شهرام 
جزایری به مجلس ششم همیشه یک سوژه جذاب 
مفاسد اقتصادی بوده است! جزایری به راحتی در 

مردم نتوانند نظارت دقیقی بر عملکردشان داشته 
دور  اقتصاد هم  زمین  در  انتظار شفافیت  باشند 
این قدر ساختار غیر  زمانی که  تا  از ذهن است. 
، هر تعداد سلطان!)سکه  باشد  شفاف و در پرده 
ماشااهلل(  الی  و  پنیر   ، پوشک   ، ماست  ،گوشت، 
که  این  از  غیر  دارد  ای  فایده  چه  بزنیم  دار  هم 
دوستانشان  مثل  که  شوند  تر  ای  حرفه  دزدها 

گرفتار نشوند.
باید به این گفته امام توجه کنیم که می فرمایند: 
دولت  نمی گویند  است.چرا  امور  راس  در  مجلس 
در راس امور است. چرا قوه قضائیه در رأس امور 
نماينده شيراز، می گوید:  نیست؟ مسعود رضایی، 
»زمانی که در عرف سیاسی و دموکراسی قدرت را 
تعریف می کنیم و می گوییم قدرت باید شکسته 
شود تا به همه برسد و بتواند همه امور را کنترل 
اساس  این  بر  قوا  تفکیک  فلسفه  و  دلیل  کند، 
عنوان  به  مجلس  نتیجه  در  است.  گرفته  شکل 
قوه مادر و قوه ای که مستقیم قدرت، مشروعیت 
و مقبولیتش را از مردم می گیرد، آن مقبولیت و 

مشروعیت را به سایر جایگاه ها تسری می دهد.«
فقه  خارج  درس  جلسه ی  ابتدای  در  انقالب  رهبر 
امیرالمؤمنین  حضرت  »نامه ی  توضیح  در  خود، 
فرماندهان  و  مسئوالن  به  خطاب  )علیه السالم( 
نظامی« می فرماید:»شّفافّیت را امیرالمؤمنین یاد 
که  حّقی  -یعنی  من  بر  شما  »حّق  میگوید  داده؛ 
رازی  که[ هیچ  است  ]این  دارید-  من  پیش  شما 
را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان 
نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با 

دشمن طرف هستیم.««
پس چطور است از مجلس خودمان شروع کنیم؟

و  می دهند  رای  چه  به  نمایندگانمان  ندانیم  اگر 
که  برای یک ملت تصویب می کنند  را  چه چیزی 
است،چگونه  وابسته  آن  به  ملت  سرنوشت  گاه 
درست  را  کارش  نماینده  یک  که  فهمید  خواهیم 

انجام داده یا خیر؟
چیزی به انتخابات مجلس شورای شورای اسالمی 
نمانده. بیاییم شفافیت را از نماینده خود مطالبه 

کنیم.

در  مجلس  نمایندگان  از  برخی 
جمع های خاصی عالقه ندارند رایی که 
به »برجام« در مجلس داده اند را اعالم 
آزاد  دانشگاه  وقف  موضوع  کنند. 
نمایندگان  از  برخی  بود که  نمونه ها  از  هم یکی 

شجاعت اعالم رایی که داده بودند را نداشتند.

مجلس کشورهای مختلف متن کامل 
را  مجلس هایشان  صحن  رسمی  و 
اما  می کنند  منتشر  روز  چند  از  پس 
در سایت مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی تنها متن جلسات مجلس هشتم به قبل 
وجود دارد. یعنی تأخیری 4 ساله در انتشار متن 

مذاکرات مجلس! 

نوشته ی میالد صمیمی فر

حلقه ی گم شده ی مردم و حکومت
راهکارهای تحقق شفافیت در الیه های حاکمیتی



اقتصاد

شش

یادداشت یادداشت

پنج

ورودی 96 ریاضی

ورودی 94 ریاضی

نوشته ی علیرضا درویشی 

نوشته ی محمدعلی خادم سهی

فامیلی  از  زیادی  ارث  به شما  روزی،  کنید  فرض 
ثروتمند می رسد. آیا شما آن دارایی را در همان 
چند روز اول خرج مهمانی و خوش گذرانی می کنید 
و سپس به روال عادی زندگی خود برمی گردید؟ 
-یا  پس انداز  را  ارث  آن  می دهید  ترجیح  یا 
سرمایه گذاری- کنید و در زمان طوالنی تری از آن 
بهره ببرید؟ نفت هم در واقع همان ارثی است 
که به ما رسیده. بهتر است از آن چگونه استفاده 
را  آن  اندک  هزینه ای  با  خودمان  باید  کنیم؟ 
بسوزانیم؟ یا بهتر است آن را پس از پاالیش، آن 
را بفروشیم و از ارزش افزوده ی آن هم بهره مند 

شویم؟

بی عدالتی یارانه ای
مصرف  بنزین  لیتر  میلیون   80 روزانه  ایران  در 
یک  ایران  در  بنزین  مصرف  سرانه  یعنی  می شود 
لیتر است. قیمت این بنزین در ایران لیتری 1000 
بنزین)قیمت  خرده فروشی  قیمت  و  است  تومن 
است  سنت   50 حدود  منطقه  در  بنزین(  پمپ 
لیتر  هر  روی  تومن،   13000 دالر  با  یعنی  این  که 
داده می شود.  مردم  به  یارانه  تومن   5500 بنزین 
مقدار  همین  دقیقا  دولت  اگر  یعنی  چی؟  یعنی 
پول را به مردم متناسب با مصرفشان و به صورت 
نقدی بدهد و بنزین را به قیمت منطقه بفروشد، 
برای مردم فرقی ایجاد نمی شود. این مقدار یعنی 
165هزارتومن به صورت ماهانه؛ دولت به هر ایرانی 
بنزین  قیمت  روی  یارانه  تومن  165هزار  ماهانه 
که  می شود  معلوم  مثال  همین  در  اما  می دهد. 
عدالت فدا شده است. به وضوح افراد فرودست 
-از لحاظ مالی- به دلیل نداشتن خودرو،  و ناتوان 
طرفی  از  ندارند؛  بنزین  مستقیم  مصرف  چندان 
افراد توانمند از نظر مالی مصرف مستقیم بنزین 
بسیار زیادی دارند. در واقع دولت به افراد پولدار 

جامعه،  یارانه ی بیشتری روی بنزین می دهد!
مشکالت این یارانه ی بنزین اینجا تمام نمی شود؛ 
وارد  سوخت  قاچاق چی های  که  این جاست 

معافیت خرید نفت از ایران تمدید نشد. با فرض 
ادامه این روند برای سال جاری، اقتصاد کشور 
با فرصت ها و تهدیدهایی روبرو خواهد شد. در 
باالی جدی شدن  احتمال  به  توجه  با  متن  این 
مشکل فروش نفت، تبعات این اتفاق را بررسی 

می کنیم.
از  درصدی   48 سهم  نفت  گذشته،  سال  در 
صادرات کشور را به خود اختصاص داد؛ و این 
یعنی حدود نیمی از درآمد ارزی ما از نفت است؛ 

اما این منابع ارزی، کجا مصرف می شوند؟
واردات مصرف اصلی این منابع ارزی هستند.

در سال های اخیر، درکنار واردات، مصارف مهم 
دیگری پدید آمده اند: خروج سرمایه و هم چنین 

خرید اسکناس به عنوان یک سرمایه گذاری.
واردات  دسته ی  دو  به  می توان  را  واردات 
مصرفی  کاالهای  واردات  و  سرمایه ای  کاالهای 
تقسیم نمود. کاالی سرمایه ای کاالیی است که 
استفاده  دیگر  خدمات  و  محصوالت  تولید  در 

می شود.
بدون شک کاهش منابع ارزی واردات کاالهای 
کوتاه  می کند.در  روبرو  مشکل  با  را  مصرفی 
و  می شود  ها  قیمت  افزایش  به  منجر  مدت 
ابهام  این  شاید  بود.  خواهد  تورم زا  نتیجه  در 
غیروارداتی  کاالهای  باید  چرا  که  بیاید  پیش 
افزایش قیمت پیدا کنند؟ مشخصًا بسیاری از 
اولیه  ای  مواد  کشور،  داخل  تولیدی  بنگاه های 
مصرف می کنند که یا وارداتی هستند و یا به 
آن هایی  ارز.  نرخ  به  وابسته  کامال  دیگر  دالیل 
هم که مواد اولیه ی وارداتی ندارند، از آن جا که 
بازار  را به جای  بازار جایگزین خارجی  می توانند 
گران تر می شوند  و  گران  کنند،  انتخاب  داخلی 

)مشابه آنچه برای گوشت اتفاق افتاد...(
در  گذشته  تورم سال  ادامه ی  احتمال  بنابراین 

سال جاری بسیار زیاد خواهد بود.
فراهم  مناسبی  فرصت  تهدید،  این  کنار  در 
فرصت  ارزی  منابع  کاهش  این  می شود. 
در  تولیدی  محصوالت  همه ی  برای  مغتنمی 
داخل کشور فراهم می کند تا به فکر پیداکردن 
نه تنها  موضوع  این  باشند.  صادرات  برای  بازار 
کند  کمک  داخلی  تولیدکننده های  به  می تواند 
و منبعی برای تامین ارز مورد نیاز کشور باشد، 

می شوند. قاچاق چی می تواند سوخت را با قیمتی 
بسیار ارزان در مرزهای ایران بخرد و به راحتی با 
پس  بزنند.  جیب  به  خوبی  پول  مرز،  از  رد شدن 
برادر  ترکیه،  یا  پاکستان  به  ایران  از  سفر  یک  با 
جیب  به  پول  میلیون  چند  می تواند  قاچاق چی 
بزند. بخش زیادی از یارانه ی روی بنزین به جیب 
بنزین  حتی  یعنی  می رود.  سوخت  قاچاق چی های 

2500 تومنی هم به صرفه است که قاچاق شود!

راهکار؟
باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا گران شدن 
بنزین منجر به تورم می شود یا نه؟ یعنی آیا اگر 
طور  به  هم  دیگر  کاالهای  آیا  شود،  گران  بنزین 
میانگین متناسب با آن گران می شود؟ جواب به 
طرز عجیبی منفی است. چندین بار در تاریخ ایران، 
قیمت بنزین ناگهانی گران شده است و آمارهای 
نبوده  تورم آفرین  که  می کند  اثبات  مرکزی  بانک 
در  حال  به  تا  بار  چندین  که  حد  این  در  است. 
این موضوع  به  اقتصاددانان در جهان،  مقاله های 

اشاره شده است!
جهانی  قیمت  به  داخل  در  را  بنزین  قیمت  آیا   *

بفروشیم؟ خیر.
* آیا خوب است که هر چند وقت یک بار رایزنی 

کنیم و قیمت بنزین را افزایش دهیم؟ خیر.
خوب نیست که هر چند وقت یک بار سر قیمت 
بنزین بحث شود؛ چون برای عوض کردن هرباره ی 
رایزنی  زیادی  مقدار  به  مجبور  بنزین  قیمت 

زمینه ای فراهم می کند برای حرکت جدی تر به 
سمت خروج اقتصاد کشور از تک محصول بودن 
بدون  و  تند  برخورد  با  متاسفانه  که  )نفت(؛ 
در سال  از صادرات  ممانعت  در  دولت  برنامه  ی 

گذشته، بخشی از این فرصت از بین رفت.

کاالهای  مصرفی،  کاالهای  مقابل  طرف  در 
سرمایه ای قرار دارند. کاهش منابع ارزی واردات 
این  می سازد.  روبرو  مشکل  با  را  کاالها  این 
بر  که  است.مشکلی  جدی تری  مشکل  مشکل، 

صنعت و تولید اثر سوئی خواهد گذاشت.
این  مدیریت  منطقی  راهکار  می رسد  نظر  به 
که  باشد  گونه ای  به  باید  ارزی  محدود  منابع 
به جای مصرف ارز در واردات کاالهای مصرفی، 
به دنبال واردات کاالهای سرمایه  ای باشیم )نه 
مثل امروز که کال واردات همه چیز تقریبا غیر 

ممکن است!(
باتوجه به تورم انتظاری مردم و شرایط ذکرشده 
نقدینگی  خطرناک  وضعیت  همچنین  و  باال  در 
کشور، نیاز جدی به انجام اقدامات پیشگیرانه 
جهت کنترل تورم احتمالی، الزم به نظر می رسد. 
یکی از این اقدامات هدایت نقدینگی سرگردان 
در اقتصاد کشور است. این نقدینگی در صورت 
ورود دوباره به بازار ارز و یا بازار داغ احتکار انواع 
محصوالت مصرفی، وضعیت را سخت تر می کند. 
کاهش  )با  تولید  سمت  به  نقدینگی  هدایت 
مالیات تولید و...( و از همه مهم تر و عملی تر، 
هدایت به سمت »بازار بورس« می تواند مرهمی 
باشد بر زخم های موجود بر پیکره اقتصاد کشور.

سخت  تصمیمات  سال  نیز،  امسال  احتماال 
بودجه،  اصالح  برای  اراده  باشد.  حاکمیت  برای 
از  اقتصاد  خروج  برای  زمینه  فراهم کردن 
ارزی  مصارف  بیشتر  مدیریت  تک محصولی، 
خوب  روزهای  در  درآمدها  مازاد  ذخیره کردن  و 
همگی   ... و  نقدینگی  خلق  مدیریت  اقتصاد، 
فرصت  جاری،  سال  که  هستند  اقداماتی 
که  اصالحاتی  آن هاست.  شروع  برای  مناسبی 

بسیار زودتر از اینها باید شروع می شدند.
تمرکز  جای  به  جاری  سال  در  که  امیدواریم 
عمده ی توان دولت بر انجام مذاکرات، اصالحات 
اساسی اقتصادی ذکر شده، هدف اصلی باشند. 

حاب... ها َتُمرُّ َمرَّ السَّ َفِانَّ

هستیم که خیلی بد است و هزینه های اجتماعی 
قیمت  این  است  بهتر  دارد.  زیادی  سیاسی  و 
تقاضا  و  عرضه  از  تابعی  و  پویا  صورت  به  بنزین 
مشخص شود. یکبار این قیمت مشخص شود تا 
هرچند سال یکبار سیاست گذار مجبور به پرداخت 

هزینه ی اجتماعی نباشد.
یکی از راهکار های عالی برای بدست آوردن قیمت 
بازاری  ایران  در  که  است  این  ایران،  در  بنزین 
تشکیل شود؛ و در این بازار افراد بتوانند سهمیه ی 
سهمیه ی  یا  و  بفروشند  را  خود  بنزین  اضافی 
اضافی افراد دیگر را بخرند. در این شرایط اصطالحًا 
این  در  می شود.  درست  بازار  در  تعادلی  قیمتی 
قیمت تعادلی، افرادی که ماشین ندارند می توانند 
را  آن  پول  و  بفروشند  را  خود  بنزین  سهمیه ی 
برای دولت حداقل  بازار  این  آورند. مزیت  بدست 
این است که کمتر نگران آلودگی هوا خواهد بود.

دارد  وجود  دولت  برای  دیگری  بزرگ  بسیار  مزیت 
و این است که بنزین قابلیت خرده فروشی دارد؛ 
اما نفت خام این قابلیت را ندارد و بنابرین یکی از 
راه های دور زدن تحریم ها برای ایران هم می تواند 
این باشد که نفت را تبدیل به بنزین کند و این 
از  دیگر  یکی  بفروشد.  خرد  بازارهای  در  را  بنزین 
دالیل به صرفه بودن اینکار این است که اصطالحًا 
نیست.  این طور  بنزین  اما  دارد؛  شناسنامه  نفت 
می شود  خارج  ایران  چاه های  از  که  نفتی  یعنی 
می شود  خارج  عربستان  یا  عراق  از  که  نفتی  با 
خارج  پاالیشگاه  از  که  بنزینی  اما  است.  متفاوت 
ایرانی  می شود اینطور نیست. پس ردگیری نفت 
برای  اما  است  ساده  تحریم کننده  کشور  برای 
هیچ  به  تحریم کننده  برای  ایرانی  بنزین  ردگیری 

وجه ساده نیست.
که  می گیریم  نتیجه  صحبت ها  این  از 
نمی کنند:  سود  بنزین  شدن  گران  در  چندگروه 
قاچاق چی های بنزین، افراد ثروتمندی که از بنزین 
می کنند  زیادی  استفاده ی  مستقیم  صورت  به 
که  پوپولیست  طلب  عافیت  سیاست مداران  و 
هزینه ی  صرف  به  مجبور  بنزین  گران شدن  برای 

اجتماعی هستند.

فرصت در سختی
قیمت  نوسانات شدید  از  بعد  میالدی   1990 سال  در 
منفی  تاثیر  از  جلوگیری  برای  نروژ  دولت  نفت، 
با  تا  گرفت  تصمیم  کشور  اقتصاد  بر  نوسانات  این 
تاسیس صندوقی به منظور ذخیره درآمد های نفت و 
گاز اقتصاد کشور را از درآمدهای نفتی مستقل کند..

کشور  از  خارج  در  را  گاز  و  نفت  از  حاصل  پول  نروژ 
به  را  آن  از  حاصل  سود  از  بخشی  و  سرمایه گذاری 
شیوه ای  بهترین  این  است.  کرده  وارد  ملی  اقتصاد 
است که می توان در برخورد با درآمدهای نفتی پیش 
گرفت. به کار گیری این راهکار توسط نروژ باعث شده 
برای  دالری  میلیارد   950 به  نزدیک  ارزی  منبع  یک 
نوسان  و  شود  ایجاد  میلیون نفری  کشور شش  این 
نروژ  ملی  اقتصاد  در  تالطمی  هیچ  نیز  نفت  قیمت 
سهامدار  صندوق  این  حاضر  حال  در  نکند.  ایجاد 
بیش  دنیاست.  سراسر  در  هزار شرکت   9 به  نزدیک 
و  در سهام شرکت ها  صندوق  موجودی  درصد   60 از 
با درآمد ثابت و به تازگی  اوراق قرضه  35 درصد در 
5 درصد آن در ساختمان سرمایه گذاری شده است. 
سرمایه گذاری های  مقصد  دنیا  کشور   77 از  بیش 
تنوع سازی  با  ترتیب  این  به  و  این صندوق هستند 
در  آن  ریسک  میزان  صندوق،  سرمایه گذاری های 

حداقل ممکن نگه داشته شده است
اوپک  عضو  کشورهای  در  را  موضوع  این  برعکس   
افزایش  نفت  قیمت  وقتی  هستیم.  شاهد  ایران  و 
می یابد، اقتصاد این کشورها دچار بیماری هلندی و در 
زمان کاهش قیمت نفت، دولت آنها با کسری بودجه 
همیشه  حالت،  دو  هر  در  می شود.  روبه رو  تورم  و 
مشکل  دچار  ایران  جمله  از  و  کشورها  این  اقتصاد 
شده است. نکته جالب این است که رشد اقتصادی 
این کشورها هم همراه با نوسانات درآمدهای نفتی، 
نوسان داشته و هیچ وقت روند باثباتی نداشته است.

رئیس جمهور  اقتصادی  مشاور  که  آنچه  مبنای 
از  جلوگیری  برای  که  است  این  کرده،  اشاره  آن  به 
بر  اخیر  سال های  در  که  ناخوشایندی  حوادث  تکرار 
درآمدهای نفتی ایران رفت یا به عبارتی برای اینکه از 
گذشته درس بگیریم و نگذاریم دوباره اقتصاد دچار 
با یک قاعده  ارزی  باید صندوق ذخیره  اختالل شود، 
نظام مند ایجاد شود و اساس کار هم این باشد که 
اوال از این صندوق، پول برای هزینه های جاری دولت 
برداشت نشود و ثانیا منابع آن صرف خرید تکنولوژی 
زیرساخت های کشور شود.  توسعه  و  ایجاد  و  جدید 
تکنولوژی  خرید  و  زیرساخت  ایجاد  برای  پول  صرف 
جدید به مثابه ایجاد ثروت برای نسل های آینده است. 
در کنار این، باعث می شود نوسانات قیمت نفت نیز 

اثری بر بودجه کل کشور نداشته باشد
در سنوات گذشته بیش از هزار میلیارد تومان نفت 
نهادهای  از  هریک  در  مبلغ  این  اگر  فروخته ایم. 
بین المللی سرمایه گذاری می شد، سود آن جواب گوی 
هزینه های جاری و پروژه های نیمه کاره بود. اگر توجه 
گذشته،  سال  چهل  طی  مقطع  سه  یا  دو  در  کنیم، 
آن  مجدد  کاهش  و  نفت  قیمت  افزایش  شاهد 
بوده ایم. باید از تجارب گذشته برای آینده استفاده 

کرد......

 نروژ چگونه سرنوشت
خود را تغییر داد؟

ورودی 96 مهندسی عمراننوشته ی امین قندی جلواتی آیا گران شدن بنزین به نفع همه است؟

به ناِم همه، به کاِم ...

اقتصاد

یکی از راهکار های عالی برای بدست 
این  ایران،  در  بنزین  قیمت  آوردن 
تشکیل  بازاری  ایران  در  که  است 
بتوانند  افراد  بازار  این  در  و  شود؛ 
یا  و  بفروشند  را  خود  بنزین  اضافی  سهمیه ی 
این  در  بخرند.  را  دیگر  افراد  اضافی  سهمیه ی 
درست  بازار  در  تعادلی  قیمتی  اصطالحًا  شرایط 
می شود. در این قیمت تعادلی، افرادی که ماشین 
ندارند می توانند سهمیه ی بنزین خود را بفروشند 

و پول آن را بدست آورند.

»آدم بدبین سختی را در هر فرصتی می بیند 
و آدم خوشبین، فرصت را در هر سختی.« 

وینستون چرچیل
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