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طراح جلد و صفحه آرایی: عباس آخوندی

نشــریه ای  نــو،  خیــزش  نشــریه 
دانشــجویی بــا هــدف گســترش فرهنــگ 
ــامی  ــدن اس ــه تم ــیدن ب ــاب و رس ــام ن اس

بــدون مــرز اســت.
اگــر شــما هــم دغدغه منــد ایــن حــوزه 
هســتید، خیــزش نــو را نشــریه خــود بدانیــد 

و می توانیــد بــرای آن بنویســید.
ــش و  ــرای ویرای ــتمان ب ــد دس ــازه بدهی اج
ــال شــیوه ی نگارشــی نشــریه  ــص و اعم تخلی

ــد. ــاز باش ــما ب ــالی ش ــون ارس ــرای مت ب
تضــارب آراء بــا هــدف پــی بــردن بــه حقیقت 
برایمــان ارزشــمند اســت. لــذا ممکــن اســت 
ــه  ــد ک ــی را ببینی ــو متون ــزش ن در نشــریه خی

بــه طــور کامــل مــورد تأییدمــان نباشــد.
ــع  ــر منب ــا ذک ــو را ب ــزش ن ــته های خی نوش

ــد. ــل کنی ــد نق میتوانی

مجمع دانشجویان حزب اهلل را در فضای مجازی دنبال کنید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.
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سرمقاله
خوش آمد گویی کرونایی به شما جدیدالورود های علموص

اآلن کــه ایــن ســطور را بــرای شــما می نویســم 
روزی نزدیــک ۳۰۰ تــا کشــته کرونایــی داریــم و هنــوز 
ــه  ــریه ب ــن نش ــی ای ــخه فیزیک ــا نس ــه آی ــم ک نمی دان
ــاره  ــا نســخه الکترونیکــی؟! درب دســتتان می رســد ی
عجلــه  می دهــم،  توضیــح  پاییــن  هــم  علمــوص 
نکنیــد، حداقــل ۴ ســال بایــد اینجــا باشــید، اصــًا 

ــر! ــا بهت ــا ازاینج کج
*****

اول ســام می کنــم بــه همــه ی شــما نــو علــم 
یــک  قبــًا  کــه  آن هایــی  چــه  صنعتی هــا،  و 
ــتند،  ــگاه داش ــن دانش ــه ای ــبت ب ــه ای نس پیش زمین
آن هایــی کــه  نداشــتند! چــه  آن هایــی کــه  چــه 
گفتنــد »آخیــش!« علــم و صنعــت قبــول شــدیم، 
جــه آن هایــی کــه گل و گاوزبــان الزم شــدند، پــس از 

دیــدن نتیجــه قبولــی!
ــرای  ــت ب ــم و صنع ــای عل ــد به ج ــٔه اول من بع نکت

اختصــار از علمــوص اســتفاده می کنیــم.
ــالی  ــش س ــن ش ــم، م ــودم بگوی ــداری از خ اول مق
اســت کــه علموصــی هســتم، البتــه اآلن دانشــجوی 
ارشــد هســتم، یک زمانــی ســال ۱۳۹۴ مثــل شــما، 
دانشــجوی کارشناســی بــودم و احتمــااًل به انــدازه 
ــه منظــورم  کافــی پیراهــن ببخشــید اشــتباه شــد، ن
کتــاب و جــزوه بــود کــه بعــدًا از امتحــان پــاره کــردم و 

بعضــًا از شــدت عاقــه آتــش زدم!
اصــًا هــم قصــد منبــر رفتــن نــدارم، چــون جایــی 
کــه ایــن متــن را برایتــان می نویســم، بــه زور صندلــی 

گیــر می آیــد، چــه برســد بــه منبــر.
نکتــٔه دوم را هــم اینجــا می گویــم کــه بــا ســال 
باالیی هــا مشــورت کنیــد و نظراتشــان را بشــنوید 
ــه  ــوید ک ــا نش ــرای آن ه ــون چ ــدون چ ــع ب ــی مطی ول
هرکســی از زاویــه دیــد خــودش بــه قضایــا نــگاه 
ــورد و  ــما نخ ــه درد ش ــه اش ب ــاید توصی ــد و ش می کن
جهــت خاصــی داشــته باشــد. علمــوص پــر اســت از 
ــه  ــه ک ــزار طایف ــهر ه ــف! ش ــای مختل جهت گیری ه
چــه عــرض کنــم، دانشــگاه هــزار طایفــه اینجاســت!
ــن  ــه ای ــودن ب ــجو ب ــگاه دانش ــو دانش ــه ت اول اینک
معنــا نیســت کــه مــا کــه حــاال پــس از رد کــردن 

ــم دانشــگاه پــس دیگــر  هفت خــوان کنکــور آمدی
از  چقــدر  مــن  و  تمام شــده  همه چیــز 

ایــن  از  و  خوشــبختم 
اتفاقــًا  حرف هــا، 
ــتان  اول کار و تاش

اســت و ایــن حرف هــا 
چیــزی  می شــنیدید  کــه 

درس  بــرای  شــما  اغفــال  جــز 
ــور دادن و ...  ــوب کنک ــدن و خ خوان

تــازه شروع شــده. کار شــما  و  نبــوده 
دانشــگاه  در  کنیــد  ســعی  اینکــه  دوم  نکتــه 

ــگاه  ــه، خواب ــد خان ــی می کنی ــه ط ــیری ک ــط مس فق
ــا  ــورش از دنی ــا گ ــاب کرون ــه جن ــه درصورتی ک )البت
ــی  ــه در صورت ــد، البت ــکده نباش ــه دانش ــه( ب ــم کن گ
ــود،  ــازی ب ــورت مج ــگاه به ص ــه درس و دانش ــم ک ه
بازهــم می شــود یــک ســری برنامــه داشــت و مــا 
ــو  ــرار َمگ ــم )اآلن از اس ــه داری ــری برنام ــک س ــم ی ه
ــه  ــطوری ک ــن س ــرض از ای ــم(، غ ــدًا میگوی ــت بع اس
گذشــت تــو دانشــگاه ســیب زمینی نباشــید و دنبــال 
تجربــه کــردن فضاهــا و تجربه هــای مختلــف باشــید 
کــه تک بعــدی رشــد نکنیــد و فــردا کــه ایــن فرصــت 
ــتت  ــم دس ــه کن ــم چ ــه کن ــه چ ــت رفــت، کاس از دس
نگیریــد، مــن خــودم ایــن تجربه هــا باعــث شــد 
مســیر زندگــی ام عــوض شــود و تــو ارشــد رشــته ام را 
ــت  ــن اس ــا ممک ــن تجربه ه ــی ای ــم و حت ــوض کن ع
ــدا  ــم پی ــده تان را ه ــه گمش ــما نیم ــود، ش ــث ش باع

ــاال! ــود ح ــن ب ــا گفت ــد از م کنی
ــان  ــد برایت ــازه بدهی ــاال اج ــه ح ــوم اینک ــه س نکت
ــگاه  ــو دانش ــه ت ــی ک ــم از تجربه های ــال بزن ــد مث چن
می توانیــد کســب کنیــد مثــًا می توانیــد در دانشــگاه 
نرم افزارهــای مرتبــط  یاغیــر مرتبــط بــا رشــته را 
ــردن  ــدا ک ــرای کار پی ــًاً ب ــدًا قطع ــه بع ــد ک ــاد بگیری ی
بــه دردتــان می خــورد، تجربــه بعــدی می توانیــد 
ــد  ــاب بخوانی ــی کت ــه مطالعات ــک حلق ــه در ی ــا بقی ب
ــد  ــا می توانی ــد ی ــت کنی ــه صحب ــا بقی ــاره اش ب و درب
ــل  ــگاه )مث ــریات دانش ــو نش ــد و ت ــایی کنی قلم فرس
مــا!( بنویســید کــه مــا یکــی از خوب هــای نشــریات 
از  اســت  پــر  و صنعــت  )علــم  دانشــگاه هســتیم 
نشــریات تقلبــی کــه تنهــا کارکردشــان انتخابــات 
شــورای نشــریات اســت و بــس! نشــریات فعــال 
مشــتری  بــاال  احتمــال  اســت(،  محــدود  بســیار 
خودمــان باشــید! )چــه اعتمــاد بــه ســقفی داریــم( ، 
می توانیــد کارهــای سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 
ــک  ــور ی ــک کش ــا ی ــگاه ی ــئولین دانش ــد. از مس کنی
مــورد را مطالبــه کنیــد )غیرممکــن هــم نیســت، 
بــا  جلســه  تجربــه ی  خودمــان  هم تشــکلی های 
خارجــه،  امــور  وزارت  عربی-آفریقایــی  معاونــت 

ت  ر ســفا

در  می توانیــد  داشــته اند(،  را   ... و  ونزوئــا 
کرســی های آزاداندیشــی دربــاره یــک موضــوع مثــل 
ــس  ــد و ق ــره کنی ــث و مناظ ــاب و آزادی و... بح حج

... علی هــذا 
کــه  مــن  می رســد  خداحافظــی  وقــت  کم کــم 
دلــم بــرای شــما تنــگ می شــود امیــدوارم شــما هــم 
ــده باشــد، تعــداد راه هــای  تــا اینجــا خوشــتان آم
تعــداد  )بــه  اســت  زیــاد  کــه  خــدا  بــه  رســیدن 
انسان هاســت( بــرای بــه مــا رســیدن ها دو تــا راه بــه  

می کنــم! پیشــنهاد  شــما 
ــم، . 	 ــه آدرســی کــه می گوی ــد ب ــد بیایی می توانی

)همــان  خــرداد   ۱۵ ســاختمان  پشــت  مــا 
اصلــی  ســردر  روبــروی  ســفید  ســاختمان 
رو  لوگــو  یــک  بــا  کــه  هســتیم  دانشــگاه( 
ــجویان  ــع دانش ــده »مجم ــردرمان نوشته ش س
ــاز  ــمان ب ــه آغوش ــه روی هم ــه ب ــه« ک حزب الل
هســت، اگــر هــم بــا در بســته مواجــه شــدید، 
بعــد  بازکنیــم،  را  در  ابتــدا  کــه  بزنیــد  در 

آغوشمان را!  
مــا . 	 بــه  مجــازی  به صــورت  می توانیــد 

ــه ادمیــن مــا  ــد! فقــط کافــی اســت ب بپیوندی
بدهیــد. پیــام  اجتماعــی  شــبکه های  در 

ویژه نامه ی ورودی های ۹۹

نو
باید....
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باید....

دانشگاهدولتییابنگاههایپولسازی
گزینه هایــی کــه در میــان شــان اثــری از دانشــگاه های دولتــی نیســت تــا 
ــد؛  ــه ببینن ــی مواج ــی عجیب ــا دو راه ــود را ب ــگاه ها خ ــه دانش ــان ورود ب متقاضی
ــدن  ــر مان ــا منتظ ــور ی ــدون کنک ــی ب ــگاه های پول ــی در دانش ــان قبول ــاب می انتخ
ــرای  ــا ســنجیدن بخــت و اقبالشــان ب ــرم دیگــر و شــرکت در کنکــور ی ــرای یــک ت ب

ــور. ــدون کنک ــگاه ب ــه دانش ورود ب
*****

ــس  ــه مجل ــی ب ــال ۸۲ طرح از س
ارائــه شــد کــه طــی آن دولــت طــی 
ــعه  ــوم توس ــه س ــاده ی ۱۵۳ برنام م
»دانشــجوی  ایجــاد  پیشــنهاد 
داد،  مجلــس  بــه  را  دوم«  نوبــت 
ولــی ازآنجایی کــه دانشــجویان در 
کشــور  اتفاقــات  بــه  ســال ها  آن 

به ســرعت  نبودنــد!  بی تفــاوت 
اعتراضــات دانشــجویی بــه پولــی شــدن دانشــگاه ها شــروع 

شــد و طــی ۱۰ روز )از ۲۱ تــا ۳۱ خــرداد( کل دانشــگاه های کشــور را فراگرفــت.
شــعب بین المللــی دانشــگاه ها، 
قــرار  آن  به موجــب  کــه  طرحــی 
خــارج  از  را  دانشــجویانی  بــود 
حــدود  از  کنــد،  جــذب  کشــور 
آغــاز  کشــور  در   ۱۳۹۰ ســال 
ایــن  شــعب  از  بســیاری  شــد. 
دانشــگاه های  در  دانشــگاه ها 
ــا  ــادگی ب ــی به س ــی و خصوص دولت
بــا  حــذف عنــوان »بین المللــی« 
اقــدام  گــزاف  شــهریه های  اخــذ 
بــه پذیــرش دانشــجویان داخلــی 
طــرح  ســایه  زیــر  و  می کردنــد 
پذیــرش دانشــجوی پولــی عمــًا 
ــرش  ــه پذی ــود ک ــه خ ــداف اولی اه
را  بــود  خارجــی  دانشــجوی 
فرامــوش کردنــد. اولیــن قدم هــا 
در ایــن مســیر را دانشــگاه تهــران و 

ــز دانشــگاه  دانشــگاه صنعتــی شــریف برداشــتند. بعــد از آن نی
ــعبه  ــی در ش ــجوی پول ــرش دانش ــزاری پذی ــه برگ ــدام ب ــز اق ــتی نی ــهید بهش ش
شــماره دو ایــن دانشــگاه کــرد. اگرچــه در ابتــدا اعــام شــد، هــدف از تأســیس 
ــان  ــداف پنه ــم اه ــا کم ک ــت، ام ــی اس ــجوی خارج ــذب دانش ــا ج ــن پردیس ه ای
ــان داد.  ــود را نش ــتر خ ــود بیش ــگاه ها ب ــی دانش ــا درآمدزای ــه همان ــرح ک ــن ط ای
ــود کــه  یکــی از مصادیــق ایــن مســئله انتخــاب رشــته هایی در ایــن پردیس هــا ب

بــود. پول ســاز  و  پرطــرف دار  اصطــاح  در 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــعه ی جمه ــم توس ــاله پنج ــه پنج س ــن در برنام همچنی
۱۳۹۰-۱۳۹۶، مــاده ۳۰:

بنــد »ح«: دانشــگاه و مؤسســات آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی مجازنــد از 
ظرفیت هــای مــازاد بــر ســهمیه ی آمــوزش رایــگان نــه ظرفیــت پذیــرش 
ــد  ــاد می کنن ــه ایج ــدی ک ــای جدی ــا ظرفیت ه ــور و ی ــق کنک ــجو از طری دانش
ــد  ــا تأیی ــی و ب ــش غیردولت ــا بخ ــی ب ــا توافق ــده ی ــام ش ــت تم ــاس قیم ــر اس ب

هیئت امنــا در مقاطــع مختلــف دانشــجو بپذیرنــد.
ــعب در  ــن ش ــه تأمی ــبت ب ــد نس ــوط می توانن ــای مرب ــد »ی«: وزارتخانه ه بن
ــور و  ــل کش ــق آزاد داخ ــهر ها و مناط ــر ش ــا دیگ ــود ی ــتقرار خ ــل اس ــهر مح ش
نیــز در خــارج کشــور به صــورت خودگــردان و بــا دریافــت شــهریه از داوطلبــان 

اقــدام کننــد.

وضعیت امروز
امــروز در اتفاقــی بــی ســابقه بــرای اولیــن بــار در مقطــع کارشناســی دانشــگاه 
علــم و صنعــت ایــران اقــدام بــه جــذب دانشــجوی شــبانه بــرای مقطع کارشناســی 
کــرده اســت و نــه تنهــا ســهیمه روزانــه کمتــر شــده و ســهمیه نوبــت دوم بیشــتر 
شــده کــه در حــال حاضــر ســنوات رایــگان آموزشــی بــرای دوره دکتــری ۸ 
نیمســال، دوره کارشناســی ارشــد ۴ نیمســال و کارشناســی نیز ۸ نیمســال است، 
امــا در تبصــره آموزشــی دانشــگاه قیــد شــده اســت کــه دانشــگاه می توانــد بنــا 
ــا دو  ــه تصمیــم خــود حــدود یــک ت ب
تــرم بــه تعــداد ســنوات تحصیلــی 
اضافــه کنــد و متاســفانه دانشــگاه 
زمانــی کــه بــا کســری بودجــه مواجــه 
ــنوات  ــن س ــان ای ــدت زم ــود م می ش
دانشــجویان  و  کاهــش می دهــد  را 
ــد  ــراض کنن ــاه اعت ــدود دو م ــد ح بای
ــنوات  ــرم س ــا دو ت ــک ت ــددًا ی ــا مج ت
تحصیلــی اجرایــی شــود، آن هــم در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی 

ــازی. ــوزش مج ــکات آم و مش
بیــن  مقایســه ای  زیــر  شــکل  در 
دفترچــه راهنمــای انتخــاب رشــته ی 
در ســال ۱۳۹۸  کنکــور سراســری 
آن  شــاهد  و  انجام گرفتــه   ۱۳۹۹ و 
هســتیم کــه دانشــگاه حــدودًا ۲۰ 
ــه  ــل ب ــه را تبدی درصــد ظرفیــت روزان

شــبانه و نوبــت دوم کــرده اســت.
ــت  ــن اس ــر ای ــه دیگ ــن نکت همچنی
دانشــگاه در ســال  بازگشــایی  کــه 
شــهریورماه   ۲۹ جــاری  تحصیلــی 
ــرای دانشــجویان  ــود ولیکــن غــذا ب ب
خوابگاهــی از ۱۹ مهرمــاه ارائه شــده 
ــراض  ــس از اعت ــم پ ــه آن ه ــت ک اس
دادن  بــه  دانشــجویان  شــدید 
سوبســید و هزینــه کــردن حداقــل 
وعــده  هــر  بــرای  هزارتومــان   ۱۸
ــت و  ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــی ب غذای
بــرای ســایر دانشــجویان کــه در ســنوات مجــاز تحصیلــی هســتند 
ــده اند در  ــور ش ــود مجب ــه خ ــام پایان نام ــرای انج ــا ب ــتند و ی ــی هس ــا تهران ــه ی ک
خوابــگاه خــارج دانشــگاه ســکونت کننــد از ایــن ســهمیه کــه حــق آنــان هســت 
محــروم شــده اند و همچنیــن شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه بــه اســاتید فشــار 
ــرا بــرای دانشــگاه  می آورنــد کــه خوابــگاه را بــرای دانشــجویان تأییــد نکــرده، زی
بــار مالــی دارد آیــا ایــن صحیــح اســت و از آن طــرف به خاطــر هــر مــاه تأخیــر در 
ــن  ــا در ای ــود، آی ــر می ش ــجویان کس ــره از دانش ــد نم ــی ارش ــه کارشناس پایان نام
ــت؟ ــی هس ــن منطق ــت، ای ــم نیس ــی فراه ــات رفاه ــل امکان ــه حداق ــرایط ک ش
امیدواریــم حداقــل در برابــر ایــن صندلــی فروشــی ها، امکانــات رفاهــی و 
ــتند  ــگان هس ــل رای ــمول تحصی ــه مش ــه ک ــجویان روزان ــرای دانش ــی را ب آموزش
ــجویان  ــی از دانش ــه نمایندگ ــه ب ــجویان حزب الل ــع دانش ــیده، مجم ــود بخش بهب
ــدت  ــه م ــت ک ــتار آن هس ــت خواس ــم و صنع ــگاه عل ــوم دانش ــتم دیده و مظل س
اقامــت دانشــجویان در خوابــگاه بیشــتر شــده و بــه تعــداد بیشــتری بــا بازگشــایی 
ــگاه کــوی بســیج دانشــگاه  ــگاه داده شــود، مثــل خواب دیگــر خوابگاه هــا، خواب
وبــا بازگشــایی ایــن خوابــگاه و ســایر خوابگاه هــای دانشــگاه شــاهد ارائــه 
ــجویان  ــتری از دانش ــر بیش ــه قش ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ــات ب خدم
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امتحان مجازی
از جمله کلامتی است که دارای ابهام بوده و می توان از آن دو معنی برداشت کرد.

امتحانی که واقعا رخ نداده و به صورت مجازی و ذهنی بوده و در حقیقت رقم نخورده.. 	

امتحانی که رقم خورده اما در فضای مجازی رقم خورده.. 	

در ایــن صفحــه منظــور ترکیبــی از ایــن دو اســت. امتحــان مجــازی در دانشــگاه هامنطــور کــه در حقیقــت گرفتــه می شــود 

و در فضــای مجــازی اســت، چنــدان جــدی نیســت و روش هــای مختلــف هم فکــری و همــکاری در بیــن دانشــجویان متجلــی 

اســت کــه در  فضــای واقعــی رقــم منی خــورد. بــه همیــن جهــت در واقعیــت ایــن  مفهــوم همچنــان اختالفاتــی وجــود دارد.

نمره
منره از جمله مواردی است که در متامی دوره های تحصیلی با آن روبرو هستیم. منره به دو نحو بیان می شود.

توصیفی. 	

تفصیلی. 	

ویژگی مشرتک انواع منرات در بی ارتباطی آن با یادگیری و عالقه و استعداد است.

در دانشــگاه روش هــای مختلفــی بــرای بــه دســت آوردن منــره پیشــنهاد می شــود، از جملــه تعریــف از مقــاالت اســتاد کــه 

حتــی دانلــود نکرده ایــد، تعریــف از خــط اســتاد، تعریــف از نحــوه ی آمــوزش، پرحرفــی بی مــورد و پرگویــی در کالس بــه 

نحــوی کــه اســتاد بپســندد و ....

دانشجو
در لغت به معنای جوینده ی دانش است. البته این کلمه در ایران به صورت اشتباه کاربرد دارد.

کسانی که در ایران به دانشجو شهرت دارند با چند شاخصه ی خاص شناخته می شوند.

خوابگاه های نامرتب. 	

تقلب در امتحانات. 	

نرفــن بــه رس کالس )الزم بــه ذکــر اســت کــه در دوران برگــزاری حضــوری کالس هــا، رشکــت کمــرت در کالس هــا نوعــی . 	

ــت.( ــه شــامر می رف ــن گروه هــای دوســتی ب ــی در بی قدرت منای

حضور در گیم نت ها و دورهمی ها. 	

ــده ی دعواهــای دانشــگاه و دانشــجویان در  ــه. آین ــاال بســیار کاهــش یافت ــم و ویژگی هــای ب ــا عالئ ــا شــیوع کرون ــه ب البت

ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه ــه، ســنوات و .... در هال ــوارد تغذی م

نکتــه ی دیگــری کــه رشایــط را بــرای متخصصیــن و تحلیل گــران پیچیده تــر از گذشــته کــرده، نــوع انتخــاب آنــان اســت کــه 

هیــچ ارتباطــی بــه  دانــش نــدارد. دانشــجویان بــه چهــار نحــو پــا بــه دانشــگاه می گذارنــد:

ــد هــر رشــته ای . 	 ــا فــرد بتوان ــن اجــازه را می دهــد ت ــاد ای کســب مــدال در مســابقات و املپیادهــا: مــدال طــالی املپی

را در هــر دانشــگاهی انتخــاب کنــد. ارتبــاط ایــن مــدال بــا تحصیــل دانشــگاهی هنــوز کشــف نشــده، طبــق برخــی 

گامنه زنی هــا پــس از کشــف واکســن کرونــا می تــوان جــواب را پیــدا کــرد. برخــی نیــز ایــن ســوال را از مســائل بــاز 

ــد. ــی می دانن علم

کسب رتبه در کنکور: عدد این رتبه در انتخاب رشته و دانشگاه موثر است. 	

پرداخــت پــول: ایــن روش بــه افــرادی کــه دارای ثــروت مناســب هســتند ولــی رتبــه ی خیلــی خوبــی کســب نکرده انــد . 	

پیشــنهاد می شــود. البتــه بــا رتبه هــای خیلــی بــد شــاید نتــوان از ایــن روش بهــره جســت.

ــن ســهمیه ها کشــف . 	 ــچ کــدام از ای ــت هی ــاط و عل ــوز ارتب ــه هن ــواع مختلفــی اســت. البت ســهمیه: ســهمیه دارای ان

ــن  ــران ای ــت.صاحب نظ ــر رس سهمیه هاس ــوا ب ــگاهی، دع ــث دانش ــن مباح ــی از داغ تری ــود یک ــن وج ــا ای ــده، ب نش

برخــورد را از جذاب تریــن و در عیــن حــال بیهوده تریــن دعواهــا پــس از دعــوای تصاحــب شــورای صنفــی می داننــد. 

البتــه علــت تکــر ایــن دعواهــا هنــوز پیــدا نشــده، امــا کارشناســان را بــه فکــر ایجــاد بخــش دانشــگاهی املپیــک بــا 

تکیــه بــر شــورای صنفــی، حجــاب، تفکیــک جنســیتی و ... انداختــه

این صحفه آخرین بار در ۳۱ اکترب ۲۰۲۰ ساعت ۱۶:۵۸ ویرایش شده است.
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نو
باید....

مجمع دانشجویان حزب اهلل و مجمع دانشجویان حزب اهلل و 
شکل گیری جنبش عدالتخواه دانشجوییشکل گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی

مجمع دانشجویان حزب اهلل و مجمع دانشجویان حزب اهلل و 
شکل گیری جنبش عدالتخواه دانشجوییشکل گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی

کــه  بــود  پایانــی دهــه ی هفتــاد  ســا ل هــای 
نخســتین پایه هــای جریانــی دانشــجویی، بــه 
ــای  ــی محیط ه ــواه در برخ ــش عدالتخ ــام جنب ن
گرفــت؛  جــان  غیردانشــجویی  و  دانشــجویی 
یکــی از اصلی تریــِن ایــن محیط هــا، »مجمــع 
دانشــجویان حــزب ا... « دانشــگاه علــم و صنعــت 

ــود. ب

تعــدادی از بچه هــا کارهــای مطالعاتــی را شــروع 
کــرده بودنــد کــه حــدود یــک ســال طــول کشــید. 
در طــی ایــن مــدت در کنــار کارهــای مطالعاتــی 
کــه بیش تــر ناظــر بــه بعــد محتوایــی بــود، ســعی 
کردنــد آمادگی هایــی مثــل روزنامه نــگاری و... 
را هــم کســب کننــد تــا پایــه ای باشــد بــرای ورود 
بــه فضــای عملــی. »صحیفه خوانــی« هــم کــه از 
ــر  ــری، اگ ــه تعبی ــت؛ ب ــود بوده اس ــای معه کاره
شــما صحیفــه ی امــام را نخوانــده باشــید، نیــروی 

ایــن تشــکل نخواهیــد شــد!

آن روزهــا کــه فضــای نشــریات داغ بــود )و هنــوز 
ــدر  ــن ق ــازی ای ــای مج ــان ها و فض ــای پیامرس پ
ــکلهای  ــود(، تش ــده ب ــاز نش ــردم ب ــی م ــه زندگ ب
ــا انتشــار نشــریه های مختلــف  دانشــجویی نیــز ب
زمینــه ی گســترش تفکــر عدالتخواهــی و ارتبــاط 
ــا یکدیگــر را فراهــم کردنــد؛ مثــًا آن  تشــکل ها ب
روزهــا همیــن »خیــزش« علــم و صنعــت در نقــاط 
مختلــف کشــور پخــش می شــد )البتــه هنــوز 
ــی دانشــگاه  هــم از معــدود نشــریات غیرانتخابات
اســت( و بعدهــا نــخ تســبیحی شــد بــرای ارتباط و 
گردهــم آمــدن فعــاالن عدالتخــواه. البتــه بعدهــا 
ــاد و بعدترهــا  ــم راه افت ســایت »مســتضعفین« ه
ــه، کــه کلــی ســر و  ــگاه خبــری عدالتخان هــم پای

صــدا کــرد.

پــای  همیشــه  بچه هــا  هــم  میدانــی  ُبعــد  در 
کار بوده انــد و در کنــار نامــه و بیانیــه، هــر جــا 

نیــاز بــوده بــرای رســاندن اعتــراض خــود در 
تجمــع مقابــل دســتگاه های مســئول بــه میــدان 
ــازی،  ــئله خصوصی س ــرای مس ــه ب ــد، چ آمده ان
در کنــار کارگــران ســتمدیده و چــه بــرای حمایــت 
ــمیر.  ــه و کش ــطین و نیجری ــوم فلس ــردم مظل از م

دادگســتری؛  کاخ  جلــوی   ،  ۸۱ آبــان  مثــل 
بــه  رو  خــاص  طــور  بــه  رهبــری  کــه  وقتــي 
ــت  ــان و دانشــجویان بحــث مطالبــه ی عدال جوان
و حساســیت در مقابــل ایــن قضیــه را مطــرح 
ــن  ــل ای ــع در مقاب ــا تجم ــجویان ب ــد، دانش کردن
ــادي  ــدان اقتص ــا مفس ــورد ب ــتار برخ کاخ، خواس
شــدند. اگــر اســمي از پیــام ۸/۶ شــنیدید منظــور 

ــت.* ــام اس ــن پی همی

یــا آذر 83 کــه دانشــجویان پنــج شــب تمــام 
شــهرداری،  فرمانــداری،  ایــن  در  جلــوی  را 
کمیتــه ی امــداد و ... خوابیدنــد تــا ســرانجام 
در  کارتن خــواب  مــرگ ۴۲  از  پــس  شــهرداری 
ــراي اســکان  ــی ب ســرمای آن ســال، گرمخانه های

گرفــت. نظــر  در  کارتن خواب هــا 

یــا تابســتان همیــن امســال و تجمعاتــی کــه 
در اعتــراض بــه خصوصــی ســازی و ظلــم بــه 
ــه اســارت شــیخ زکزاکــی  ــا اعتــراض ب کارگــران ت
و دفــاع از حقــوق مســمانان کشــمیر برگــزار شــد 
ــئوالن وزارت  ــا مس ــاتی ب ــم جلس ــس آن ه و در پ

ــتاد ــه و س خارج

و  پیگیــری  بــرای  قضائیــه  قــوه  بشــر  حقــوق 
موضوعــات. ایــن  مطالبــه 

ایــن جنبــش دانشــجویی کــه از آغــاز هــم خــود را 
در کنــار مــردم و پیگیــر حقــوق آنــان می دانســت، 
امــروز هــم می کوشــد در حــد تــوان خــود پیگیــر 

مشــکات مــردم مســتضعف و ســتمدیده باشــد.

فهرســت   ســرآغاز  امــروز   *
بلنــد مســائل  کشــور مســئله ی  
دانشــجوی   اســت .  عدالــت  
جــوان  اگرچــه  خــود برخاســته  
مســتضعف   قشــرهای   از 
بــه   نباشــد،  هــم   جامعــه  
عدالــت  اجتماعــی  و پــر کــردن  
شــکافهای  طبقاتــی  بــه  چشــم  
یــک  آرزوی  بــزرگ  و بی بدیــل  

. می نگــرد

در  انگیــزه   و  احســاس   ایــن  
مبــارک   و  ارج   پــر  دانشــجو 
پایــه ی   می توانــد  و  اســت  
ــی   قضاوتهــا و برنامه هــای  عمل
ــد.  ــده  باش ــال  و آین ــرای  ح او ب
اگــر عدالــت  ــــ عدالــت  واقعــی  
ــخن   ــط س ــه  فق ــوس  و ن و ملم
گفتن  از عدالــت  ــ آرزو و آرمان  
برنامه ریزی هاســت ،  هــدف   و 
پدیــده ی   هــر  بایــد  پــس  
ضدعدالــت  در واقعیات  کشــور 

ــرد. ــرار گی ــؤال  ق ــورد س م

میــان   رفــاه   مســابقه ی  

۴مجمعدانشجویانحزباهللوشکلگیریجنبشعدالتخواهدانشجویی
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بــه   بی اعتنایــی   مســؤوالن ، 
گســترش  شــکاف  طبقاتــی  در ذهــن  
ثروت هــای   برنامه ریــزان ،  عمــل   و 
تــا  کــه   دســتانی   در  ســربرآورده  
ــد، هزینــه   چنــدی  پیــش  تهــی  بودن
کــردن  امــوال  عمومــی  در اقدامهای  
بــدون  اولویــت ، و بــه  طریــق  اولــی  در 
ــدان   ــریفاتی ، می ــا تش ــای  صرف کاره
دادن  بــه  عناصــری  کــه  زرنگــی  و 
ــای   ــه ی  گلوگاهه ــان  هم ــی  آن پرروی
آنــان   روی   بــه   را  اقتصــادی  
پدیــده ی   خاصــه   و  می گشــاید، 
بســیار خطرنــاک  انبــوه  شــدن  ثــروت  
آمادگــی   کــه   کســانی   دســت   در 
ــه ی  کســب  قــدرت   ــرا هزین ــد آن دارن
ــا تکیــه  بــر  سیاســی  کننــد و البتــه  ب
ــه   ــاف  آنچ ــی  اضع ــدرت  سیاس آن  ق
ــد. ــرد می آورن ــد گ ــه  کرده ان را هزین

نقطه هــای   آن   امثــال   و  اینهــا 
هــر  کــه   برانگیزی ســت   اســتفهام  
ــامی   ــدل  اس ــه  ع ــد ب ــوان  معتق ج
ــه   ــه  آن  متوج ــود را ب ــن  و دل  خ ذه
می یابــد و از کســانی  کــه  مظنــون  بــه  
چنیــن  تخلفاتی  شــناخته  می شــوند 
پاســخ  می طلبــد و همچنیــن  در کنار 
آن  از دولــت  و مجلــس  و دســتگاه  
بــرای   قاطعانــه   عملکــرد  قضایــی  
ایــن  فســادها را  ریشــه کن  کــردن  

می کنــد. مطالبــه  

امــروز ایــن  مهمتریــن  و مطرح تریــن  
و نســل   مســئله ی  کشــور ماســت  
ــن   ــد و مؤم ــجوی  متعه ــوان  دانش ج
ــه  آن  بی تفــاوت   ــد نســبت  ب نمی توان

ــد. بمان

۶ آبان ۱۲۸۱

پیــام رهبــر انقــاب بــه مناســبت 
یازدهمیــن نشســت سراســری 
جنبــش  مرتبــط  هــای  تشــکل 

دانشــجویی: عدالتخــواه 

بــه  مــن  ســام  ابــاغ  ضمــن 
جنبــش  عضــو  دانشــجویان 

. هــی ا لتخو ا عد

مــن  دانشــجوی  فرزنــدان  بــه 
بگوییــد عدالتخواهــی لــب انتظــار 
ــن  ــت و در ای ــجویان اس ــا از دانش م
راه دو اصــل نبایــد فرامــوش گــردد:

جدیــت در امــر عدالــت، بگونــه ۱. 
ای کــه بــا همــت عالــی و تمــام 
تــوان در ایــن مســیر تــاش 

ــد. نماین

ــا ۲.  ــدام ه ــا و اق ــاش ه ــه ت هم
و  صحیــح  و  درســت  راه  از 
متکــی بــه اصــول انجــام گیــرد 
ــر  ــام مدنظ ــی نظ ــح کل و مصال

باشــد.

آرزوی  عزیــزم  فرزنــدان  بــرای 
دارم.« ســربلندی  و  توفیــق 

۱۵ اسفند ۱۳۸۵

پیــام رهبــر انقــاب بــه مناســبت 
پانزدهمیــن نشســت سراســری 
بــا جنبــش  تشــکل های مرتبــط 

دانشــجویی: عدالتخــواه 

جوانان عزیز

همــواره  را  عدالت خواهــی  پرچــم 
ــتین  ــروان راس ــی و پی ــران اله پیامب

آنــان بــر دوش کشــیده اند.

ــر  ــدت در زی ــه مجاه ــروز و همیش ام
ایــن پرچــم، صادقانه تریــن نشــانه ی 
اســت.  الهــی  رســوالن  از  پیــروی 
آنچــه در کنــار همــه ی الزامــات ایــن 
حرکــت، ضــروری و حیاتــی اســت 
شــود  مراقبــت  اّواًل  کــه  اســت  آن 
کســانی بــا انگیزه هــای دیگــر، ایــن 
ــًا  ــد؛ و ثانی ــزار نکنن ــق را اب ــعار ح ش
حرکتــی  عدالت طلبــی،  نــام  بــه 
غیرمنصفانــه از ســر جهــل یــا غفلــت 

ــرد. ــام نگی انج

صبــر و بصیــرت را بــرای شــما و دیگر 
از  دانشــجوئی  عزیــز  تشــکل های 

ــد متعــال مســألت میکنــم. خداون

۲۲ مرداد ۱۳۸۷

۵مجمعدانشجویانحزباهللوشکلگیریجنبشعدالتخواهدانشجویی



 ویژه نامه ی ورودی های ۹۹
نو

باید....

اینجامجمعبوده،
هستوخواهدبود!

مجمــع دانشــجویان حزب اللــه نهــادی اســت اســامی 
ــت  ــع والی ــن، تاب ــلمان و متدی ــجویان مس ــکل از دانش متش
مطلقــه ی فقیــه و نظــام متقــدس جمهــوری اســامی کــه در 
راســتای شــعار »واعتصــوا بحبل اللــه جمیعــا و التفرقــوا« 
و ایجــاد ارتبــاط بیــن دانشــجویان مســلمان در سراســر 
تاطمــات  و  وابســتگی های خارجــی  از  دور  بــه  جهــان، 

ــی ــی داخل سیاس
)بخشی از اساسنامه ی مجمع دانشجویان حزب الله(

بــه همیشــه مطالعــهمعــروفبــوده،مــامجمــع

نیــزماننــدگذشــتهپــابــهعرصــهیمطالعــهیگروهــی

ــا.... ــتیمام گذاش

ــا ــب)ب ــنکت ــواالتمانرادرای ــوابس ــانتوانســتیمج ام

ــه ــم.ب ــداکنی ــدن(پی ــرایخوان ــتندب ــامارزشــیداش تم

ــم ــهدادی ــریادام ــودیگ ــهنح ــانراب ــتکارم ــنعل همی

وتصمیــمگرفتیــمبــاافــرادصاحبنظــرومتخصــص

ــه ــنب ــهای ــیم.البت ــواالتمانرابپرس ــموس ــتکنی صحب

ــم! ــابنمیخوانی ــرکت ــهدیگ ــتک ــانیس ــنمعن ای

ــیاســت ــانقدهای ــطب ــایتشــکلمرتب بخشــیازکاره

کــهداریــم،مثــلتجمعــاتونامههــا،بخشــیدیگــرهــم

ــه ــت،ازجمل ــازیاس ــیوگفتمانس ــههمافزای ــوطب مرب

همایشهــا.  و ســخنرانیها

مجمعهمیشهبهبراینمبانیاستواربوده:

ــر ــامیب ــاباس ــایانق ــولوارزشه ــهاص ــدیب پایبن

اســاساندیشــههایامــامخمینــی)ره(،اعقتــادبــهآزادی

ــه ــامب ــیواهتم ــتعدالتخواه ــاشدرجه ــه،ت اندیش

ــان... ــورمســتضعفانجه ام

ِ َمثیٰن َو فَُراَدٰی.... َّام �أِعُظُک ِبواِحَدٍة �أن تَُقوُموا ِلّ ن
إ
ُقل ا

بگو فقط به شام یک اندرز می دهم که برای خدا به پا خیزید، دوتا دوتا و به تنهایی...

اگــر بگوییــم آرمــان و عقیــده و برنامــه ی عملــی مجمــع از داخــل همیــن آیــه 
نگفته ایــم. بــی راه  شــده،  اســتخراج 

یــک موعظــه ای کــه واعظــش خداســت و آورنــده ی موعظــه پیغمبــر اکــرم اســت و 
می فرمایــد فقــط یــک موعظــه اســت، ایــن موعظــه بایــد اهمیتــش خیلــی زیــاد 

باشــد کــه بــا ایــن تعبیــر می فرمایــد.
آن موعظــه ایــن اســت کــه »ان تقومــوا للــه مثنــی و فــرادی«؛ ایــن کــه قیــام کنیــد 
بــرای خــدا، بــرای اقامــه ی حــق قیــام کنیــد. الزم نیســت کــه اول یــک اجتماعاتی 
ــف  ــم تکلی ــی ه ــی یک ــد. یک ــی کن ــات قیام ــد از اجتماع ــان بع ــّم« انس ــد، »ثُ باش
ــت؛  ــم هس ــا ه ــا دوت ــت، دوت ــم هس ــرادی« ه ــرادی«- »ُف ــی و ف ــت -»مثن هس
ــت و  ــه هس ــام لل ــه قی ــف ب ــی تکلی ــی تنهای ــت. یعن ــش اس ــل جمع ــر اق ــن دیگ ای
»اجتماعــی« هــم کــه اقلـّـش دوتاســت. از دوتــا شــروع می شــود بــه بــاال؛ هــر چــه 
بــاال رفــت. میــزان ایــن اســت کــه انســان تشــخیص بدهــد کــه »ِللــه« هســت ایــن 
قیــام. بــرای خــدا هســت آن قیــام. دیگــر اگــر لَللــه شــد و بــرای خــدا شــد، از ایــن 
کــه تنهــا هســتیم، از ایــن کــه جمعیت مــان کــم اســت، دیگــر وحشــتی نیســت. 
ــچ  ــدارد، هی ــران ن ــچ خس ــه هی ــاِم ِلل ــت، قی ــرای خداس ــت، ب ــه هس ــر ِلل ــام اگ قی

ضــرر تــوی آن نیســت.

امام خمینی )ره(؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۷
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مجمــع  رســمی  ۱۳۷۰تأســیس  ســال 
آن  مجمــع  اســت.  حــزب اهلل  دانشــجویان 
زمــان بــا هــدف همــکاری، ارتبــاط و پیونــد 
میــان دانشــجویان مســلمان بــه ایجــاد ارتبــاط 
جهــان  سراســر  اســامی  تشــکل های  بیــن 

خــت. دا می پر

13
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و  بــود  تغییــرات  زمــان   ۱۳۸۰ ســال 
ــت  ــری مســأله ی عدال ــر پیگی ــم ب تصمی
پــس از حــدود پنجــاه جلســه بحــث و 
گفتگــو بــا اســاتید مختلــف. از  همــان 
ــکل  ــزش ش ــه ی خی ــه مجل ــود ک ــع ب موق
کشــور  مختلــف  نقــاط  در  کــه  گرفــت 
ــع می شــد و ایــن طــور کم کــم شــد  توزی

آقازاده هــا. و  آقایــان  دمــاغ  مــوی 

13
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رهبــر انقــاب طــی نامــه ای بــه قــوای ســه گانه دســتور پیگیــری مســأله ی 
ــد.  ــهور ش ــاده ای مش ــان ۶ م ــه فرم ــا ب ــه بعده ــد. ایــن نام ــت را دادن عدال
برخــورد بــا دانه درشــت ها و عــدم تبعیــض در اجــرای احــکام قضایــی از مفــاد 
ایــن فرمــان بــود. فرمانــی کــه هنــوز هــم بــه درســتی اجرایــی نشــده اســت )و 

گویــا قــرار نیســت اجــرا هــم شــود!(

۶اینجامجمعبوده،هستوخواهدبود!



ویژه نامه ی ورودی های ۹۹
نو

باید....
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 ۸۴ ســال  آذرمــاه  بــود!  تحصــن  و  تجمــع  ســال   ۸۴-۸۳ تحصیلــی  ســال 
دانشــجویان چنــد دانشــگاه تهــران بــه مــدت پنــج شــب در خیابــان خوابیدنــد 

ــان  ــه پدیــده ی خیاب ــا توجــه مســئوالن ب ت
هــم  آن  نتیجــه ی  شــود.  جلــب  خوابــی 
خیابان خواب هــا  بــرای  گرمخانــه  ایجــاد 

بــود....

13
دانشــجویان 84 تحصــن  هــم   ۸۴ بهــار 

ــدت ۶ روز و در  ــه م ــس ب ــه روی مجل روب
اعتــراض بــه پذیــرش پولــی دانشــجو بــود کــه قصــه اش ســر دراز دارد!

13
87

ــود؛ یعنــی همــان تحصــن و تجمــع! ۶  ــی ب ــه مبان ســال ۸۷، ســال بازگشــت ب
مــاه محاصــره و جنــگ ۲۲ روزه غــزه و بی عملــی داخلی هــا و خارجی هــا خــون 

ــود کــه  ــه جــوش آورده ب مــردم را ب
همــراه شــد بــا آن پیــام تاریخــی آقــا. 
تحصــن در فــرودگاه بــرای اعــزام بــه 
غــزه و تجمــع مقابــل ســفارتخانه ها 
)کــه بــا پذیرایــی نیــروی انتظامــی 
همــراه بــود( از کارهایــی بــود کــه 
بــه راه  انجــام شــد و نتیجــه ی آن 
تــاش  بــرای  دولــت  انداختــن 

ــود. ــن مســأله ب جهــت حــل ای

13
از ســال ۸۸ تــا ۸۹ بچه هــای مجمــع بــه یــک ســری فعالیــت از جملــه پیگیــری 88

خصوصی ســازی دانشــگاه ها و مســائل مربــوط بــه منطقــه ی ۱۹ شــهرداری 
ــا  تهــران )کــه مســتندش هــم ســاخته شــده و در ســایت مجمــع هســت(، ب

رویکــرد نفــی حاکمیــت ســرمایه دســت زدنــد.

13
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در ســال ۹۰ پــس از واقعــه ی ورود بــه ســفارت انگلســتان، مجمــع تنهــا تشــکلی 
بــود کــه بــه طــور رســمی در نکوهــش ورود بــه ســفارت بیانیــه داد. البتــه 

بــا   BBC ســلطنتی  شــبکه ی 
جــور  را  قضیــه  بیانیــه،  تحریــف 

ــا  ــع ت ــود. مجم ــان داده ب ــری نش دیگ

مدت هــا بــه خاطــر ایــن بیانیــه تحــت 

ــم  ــام معظ ــه مق ــا اینک ــود ت ــار ب فش

رهــربی در ســخرنانی خویــش، ورود بــه 

ســفارت را کاری اشــتباه تلقــی کردنــد 

و دوســتان بی خیــال مــا شــدند!

13
در ایــن دوره دوبــاره فعالیت هــا بــه ســمت مطالعــه و آشــنایی بــا اندیشــه های 92

متفکــران انقــاب اســامی شــد. بخــش دیگــر فعالیــت مجمــع  در راســتای 
تحقــق فضــای آزاداندیشــی در دانشــگاه بــود کــه حاصلــش تشــکیل جلســات و 

ــو و تضــارب آرا شــد. ــرای گفت وگ ــی ب برنامه های

به کجاها ربط داریم؟

۱. دانشگاه علم و صنعت ایران

۲. جنبش عدالتخواه دانشجویی

مجمــع  اســت،  مشــخص  کــه  هامنطــور 

علــم  دانشــگاه  حزب اللــه  دانشــجویان 

و  علــم  دانشــگاه  بــه  صنعــت،  و 

واقــع  در  اســت!  مرتبــط  صنعــت 

تنهــا دانشــگاهی هــم کــه مجمــع 

دانشــجویان حزب اللــه دارد، دانشــگاه 

اســت. صنعــت  و  علــم 

ــه  ــه طــور خالصــه، مجمــع دانشــجویان حزب الل ب

عدالتخــواه  جنبــش  مؤسســین  از 

نیــز  اســت. همچنــان  دانشــجویی 

یکــی از تشــکل های ایــن اتحادیــه ی 

اگــر  البتــه  اســت.  دانشــجویی 

پیگیــر مســائل و ... باشــید، اســم 

جنبــش عدالتخــواه را در مســائلی 

ــگاه  ــازی، دانش ــد خصوصی س مانن

الزهــرا و ساخت وســازهای غیرمجــاز 

ــید. ــنیده باش ــان ش لواس

به کجاها ربط نداریم؟

انصــار حزب اللــه پدیــده ای اســت 

بــود؛  اوج  در   ۷۰ دهــه ی  در  کــه 

ــامق  ــه چ ــا ب ــه خیلی ه ــده ای ک پدی

ایســت های  و  می شــناختندش 

ــچ  ــه در هی ــی ک ــی؛ از آن های خیابان

جــای دنیــا نســخه نــدارد و تحلیلــش 

چندتــا از ایــن مجله هــا می خواهــد. خالصــه  کــه رابطــه ی 

متأســفانه  البتــه  نیســت!  اســمی  تشــابه  از  بیــش  مــا 

در  بدنــام  اشــخاص  و  گروه هــا  بــا  اســمی  تشــابه های 

مجمــع زیــاد هســت!

هــر چنــد از اول فعالیت هــای مجمــع در حــوزه ی 

ــوده اســت و  ــه ی مقاومــت ب ــان اســالم و جبه جه

همــه ی جنبش هــای جهــادی و مجاهــدان جبهــه ی 

ــه  ــا حزب الل ــی ب ــم، ول ــت داری ــت را دوس مقاوم

لبنــان ارتبــاط تشــکیالتی مســتقیم نداریــم.

۱. انصار حزب اهلل

۲. حزب اهلل لبنان

۷اینجامجمعبوده،هستوخواهدبود!
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در ایــن رسمــای فعالیــت دانشــجویی )!( تــالش کردیــم تــا جایــی کــه می توانیــم 

ــفارت  ــال س ــی پــس از انتق ــکوت داخل ــس در س ــم پ ــام دهی ــامن را انج وظایف

آمریــکا، خیمه هــای بازگشــت نمادیــن خــود را در مــاه مبــارک رمضــان جلــوی 
ســردر دانشــگاه برپــا کردیــم و هــر شــب از افطــار تــا ســحر برنامــه داشــتیم کــه 

مــورد توجــه رســانه های  داخلــی و فلســطینی قــرار گرفــت.
همــان ســال مســأله ی اســتقال کردســتان عــراق هــم مطــرح بــود، پــس 
ــا موضــوع اســتقال اقلیــم کردســتان داشــتیم  کرســی آزاداندیشــی ای هــم ب

ــا مســئله ی کردســتان آشــنا شــویم. ــا  کمــی بیشــتر ب ت
ی 
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تجمــع مقابــل وزارت امــور خارجــه، ســفارت فنالنــد )ریاســت دوره ای 

ــر  ــه ســکوت در براب ــه در اعــرتاض ب ــا( و ســفارت نیجری ــه اروپ اتحادی

ــان  ــی رهــرب جری ــه شــیخ زکزاک ــه علی ــت افراطــی نیجری ــات دول اقدام

ــه  اســالمی نیجری

ــد  ــت هن ــات دول ــه اقدام ــرتاض ب ــد در اع ــفارت هن ــل س ــع مقاب تجم
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انتخابــا

۸اینجامجمعبوده،هستوخواهدبود!
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چــرا انتخابــات ایــن دورٔه آمریــکا بــرای کل دنیــا 
ــه  ــا و ب ــام بازاره ــده و تم ــم ش ــد مه ــن ح ــه ای ب
طــرز قابل توجهــی بــازار ایــران را مــورد تأثیــر 

قــرار داده؟
ــگاه وجــود دارد. یکــی رهبــر انقــاب  ــران دو ن در ای
انتخــاب  هرکســی  آمریــکا  در  داشــت  بیــان  کــه 

جمهــوری  سیاســت  شــود 
ثابــت  ایــران  اســامی 
مــوارد  می تــوان  کــه  اســت 
مــوارد  در  مذاکــره  »عــدم 
اتمــام بحــث  و  غیرهســته ای 
هســته ای بیــن ایــران و آمریــکا 
تمــام  وجــود  بــا  برجــام  بــا 
ایــران  بــرای  کــه  نواقصــی 
داشــته )چنانچــه آمریــکا بــه 
نیــز  مــا  باشــد،  پایبنــد  آن 
ــل  ــود(« )نق ــم ب ــد خواهی پایبن
بــه مضمــون( از مؤلفه هــای آن 
ــای  ــر آق ــرف دیگ ــت. از ط اس
ــرای  ــد »ب ــان کردن ــی بی روحان
چــه  نمی کنــد  فرقــی  مــا 
کســی رئیس جمهــور آمریــکا 
سیاســت های  امــا  باشــد 
اتخــاذ شــده بــرای مــا اهمیــت 
ــه  ــک مرحل ــگاه ی ــن ن دارد. ای
ــود.  ــر ب ــر نازل ت ــات رهب از بیان
ــر  ــا تغیی ــه ب ــت ک ــی اس طبیع
تغییــر  سیاســت ها  افــراد 

بکنــد«
ســنتی  به صــورت  مــا 
محــور  نفــت  اقتصــاد  یــک 
فــروش  یعنــی  داشــتیم. 
درآمدهــای  دریافــت  و  نفــت 
کــه  آن  هزینه کــردن  و  آن 
خواهــد  واردات  به صــورت 
ــی  ــل وقت ــن دلی ــه همی ــود. ب ب
 ۱۳۹۰ و   ۱۳۸۹ ســال  از  مــا 
ــی از  ــا حجم ــدیم ب ــه ش مواج
)همــان  جــدی  تحریم هــای 
بــه  فلج کننــده  تحریم هــای 
جنــگ  و  آمریکایی هــا  بیــان 
اقتصــادی بــه بیــان خودمــان( 
بــا مشــکات زیــادی مواجــه 

ــم،  ــکل می خوردی ــه مش ــًا ب ــته بعض ــدیم. در گذش ش
بــا کاهــش صــادرات یــا کاهــش بهــای نفــت کــه 
ایــن تکانه هــا کوتاه مــدت بــود امــا ایــن تحریم هــا 
به صــورت  و  نبودنــد  کوتاه مــدت  تکانه هــای  دیگــر 

می کنــد. عمــل  بلندمــدت 
ســوداگرانه،  و  شــده  داللیــزه  اقتصــاد  ایــن  در 
تکانه هــای بیرونــی ولــو روانــی تأثیرگــذار اســت. پــس 

در  کان  تأثیرگــذاری  باتوجه بــه  آمریــکا  انتخابــات 
ــود. سیاســت  ــز اهمیــت خواهــد ب ســطح جهــان حائ
خارجــٔه ایــن هفــت ســال اخیــر نیــز بــه ایــن موضــوع 
دامــن می زنــد. طــی ایــن هفــت ســال نیــز به واســطٔه 
آنکــه دولــت تمــام تخم مرغ هــا را در ســبد آمریــکا 
قــرار داده بــود و ایــدٔه اصلــی آن مذاکــره بــا آن بــوده، 

ــود. ــز می ش ــتر نی ــات بیش ــن انتخاب ــر ای تأثی
بخشــی از مــردم ایــن تفکــر را دارنــد کــه بــا 

ــن  ــی ای ــه ط ــا ک ــی م ــول مل ــپ ارزش پ ــدن ترام آم
مــدت بــا افــت شــدیدی مواجــه شــده در ِطــی 
چهــار ســال آینــده نیــز همیــن مســیر را ِطــی 
زمینه ســاز  و  شــد  خواهــد  وخیم تــر  و  می کنــد 
مشــکات عدیــده می شــود و بــا آمــدن بایــدن 
بــه  و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  تحریم هــا  حجــم 
وضــع بهتــری می رســیم. بــه تفســیر شــما تفــاوت 

دموکرات هــا و جمهوری خواهــان، تفــاوت پاییــز 
و زمســتان اســت. بــه نظــر شــما انتخــاب هرکــدام 
از ایــن گروه هــا چــه تأثیــری بــر اقتصــاد ایــران 

خواهــد داشــت؟
بخــش  دو  بــه  را  آمریــکا  انتخابــات  تأثیــر  اگــر 
ــای  ــم و گزینه ه ــیم کنی ــدت تقس ــدت و کوتاه م بلندم
جمهوری خــواه،  و  دموکــرات  را  انتخــاب  قابــل 
ماتریســی دو در دو داریــم. در کوتاه مــدت انتخــاب 
مقــداری  باعــث  دموکرات هــا 
فضــای  شــدن  آرام تــر 
بــه  شــود.  کشــور  اقتصــادی 
ــاد  ــدن اقتص ــزه ش ــل داللی دلی
ایــران و عــدم توجــه بــه تولیــد. 
ایــن وضعیــت بــا ســیگنال های 
زیــادی  تأثیرپذیــری  روانــی 
گروه هــای  همچنیــن  دارد. 
مــا  اقتصــاد  در  مؤثــر 
بــا  تنش زدایــی  بــه  تمایــل 
دارنــد.  غربــی  قدرت هــای 
دورٔه  در  می داننــد  ازآنجاکــه 
بــه  احتمــال  دموکرات هــا 
ــت  ــتر اس ــیدن بیش ــق رس تواف
و مخصوصــًا کــه ترامپــی کــه 
جمهوری خواهــان  نامــزد 
اســت اقداماتــی ماننــد تــرور 
داشــته  را  ســلیمانی  ســردار 
را  خــودش  بــا  مذاکــره  راه  و 
بســته، تمایــل بســیار زیــادی 
ــا  ــد ت ــدن دارن ــه رأی آوردن بای ب
تنش زدایــی  و  مذاکــره  بــاب 
بســته نشــود. بــه همیــن دلیــل 
حوزه هــای  در  را  تمایــل  ایــن 
نفــوذ  آن  در  کــه  اقتصــادی 
دارنــد نیــز اعمــال می کننــد. 
می دهنــد.  جهــت  بــازار  بــه 
اســت.  کوتاه مــدت  در  ایــن 
در  اتفــاق  همیــن  عکــس 
ــد.  ــپ رخ می ده ــاب ترام انتخ
فشــار  ترامــپ  سیاســت 
واکنــش  و  اســت  حداکثــری 
خواهــد  منفــی  آن  بــه  بــازار 
ایــران  اقتصــاد  بــرای  و  بــود 
بــود.  خواهــد  آفریــن  شــوک 
در بلندمــدت کامــًا متفــاوت 
ــی  ــا ترامپ ــه ب ــت. در مواجه اس
کــه مطالباتــش را بــه طــور صریــح بیــان می کنــد 
تصمیم گیــران  و  اقتصــاد  نــدارد،  کرنشــی  هیــچ  و 
بهتــر می فهمنــد کــه جامعــه و اقتصــاد را بــه مذاکــره 
نبایــد امیــدوار کننــد و بــه ظرفیت هایــی بــه جــز 
به طورکلــی  می بنــدد.  دل  مذاکــره  ظرفیت هــای 
می داننــد کــه تحریــم چیــزی اســت کــه حداقــل 
ــت ها  ــس سیاس ــه دارد، پ ــر ادام ــال دیگ ــار س ــا چه ت
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ــا  ــاد م ــًا اقتص ــد. مخصوص ــاس آن می چینن ــر اس را ب
کــه سیاســت های بالقــوه ای دارد کــه بالفعــل نشــده. 
غیــر از حــوزٔه نفــت، حجــم زیــادی ظرفیــت در حــوزٔه 
ــه  ــت بی توج ــٔه نف ــل غلب ــه دلی ــه ب ــم ک ــی داری غیرنفت
باعــث   .… و  کشــاورزی  ترانزیــت،  مثــل  مانــده، 
ــات  ــود، ارتباط ــه ش ــوارد توج ــن م ــه ای ــه ب ــود ک می ش
ــه  ــرا ک ــارج از کشــور بازمهندســی شــود، چ ــه خ ــا ب م
ــیم و  ــه برس ــه نتیج ــم ب ــرب نمی توانی ــا غ ــم ب می دانی
ــال  ــم و دنب ــعه بدهی ــایه ها را توس ــا همس ــان ب روابطم
تأمیــن نیازهایــی کــه توانایــی تأمینشــان را نداریــم در 
ــط  ــا رواب ــا آن ه ــم ب ــه می توانی ــیم ک ــورهایی باش کش
بلندمــدت و پایــدار ایجــاد بکنیــم. نگاهمــان بــه شــرق 
سیاســت هایی  بــا  مخصوصــًا  می شــود.  جدی تــر 
ــا ایــران،  کــه بــرای بایــدن نوشــته شــده در مواجهــه ب
تأثیــر  مــا  سیاســی  مناســبات  در  می توانــد  حتــی 
ــت  ــران تثبی ــده را در ای ــان مذاکره کنن ــذارد و جری بگ
کنــد. ایــن در مجمــوع، چهــار ســال بعــد نیــز شــرایط 
ــری از امــروز داشــته باشــیم اگــر امــروز درصــدی  بدت
ــکا می شــوند. حتمــًا  ــات آمری از جامعــه درگیــر انتخاب
ــن  ــم ای ــف خواهــد شــد. فه چهــار ســال بعــد، مضاع
ــت  ــن اس ــرض ای ــا ف ــا ب ــت. این ه ــم اس ــئله مه دو مس
ــران هوشــمند نشــود. چنانچــه جامعــٔه  کــه جامعــٔه ای
ایرانــی از خــود هوشــمندی نشــان دهــد و مســیر 
ــا  ــدن ی ــاب بای ــد، انتخ ــی کن ــی را ِط ــاد مقاومت اقتص

ترامــپ تفاوتــی ایجــاد نخواهــد کــرد.
در عمــل چقــدر راهــکار اقتصادمحــور مقاومــت 
موفقیت آمیــز خواهــد بــود؟ اآلن حجــم مبــادالت 
عــراق، ســوریه، ونزوئــا، افغانســتان، بولیــوی و 

آفریقــا چــه میــزان اســت؟
ــت اقتصــاد مقاومتــی تأمیــن نیازهــا از داخــل  اولوی
ــن  ــم تأمی ــا را می توانی ــی از نیازه ــش مهم ــت. بخ اس
ــع  ــکاتمان رف ــی از مش ــش مهم ــن بخ ــم؛ بنابرای کنی
ــکن  ــاخت مس ــی در س ــوان باالی ــا ت ــد. م ــد ش خواه
ــتغال  ــم اش ــد، ه ــرف می کن ــاز را برط ــم نی ــم، ه داری
اســتفاده  بــرای  بعــدی  گام  در  می کنــد.  ایجــاد 
ســوریه  عــراق،  در  مــا  بیرونــی  فرصت هــای  از 
ــادرات و  ــرای ص ــه ب ــم ک ــیاری داری ــای بس ظرفیت ه
قابل توجــه اســت. می توانــد بــرای مــا اشــتغال ایجــاد 
ــا  ــل ب ــن تعام ــد. همچنی ــته باش ــد و ارزآوری داش کن
دو قــدرت مهــم، چیــن و روســیه بســیار بــه مــا کمــک 
می کنــد. چیــن هــم از نظــر تکنولــوژی می توانــد 
تقریبــًا تمــام نیازهــای مــا را برطــرف کنــد، هــم از نظــر 
ــد،  ــته باش ــران داش ــل ای ــوری مث ــک کش ــای ی نیازه
ــش  ــک چال ــا ی ــرژی. م ــت و ان ــن امنی ــه تأمی از جمل
جــدی در همــکاری بلندمــدت در همــکاری بــا چیــن 
داریــم. چیــن تمایــل دارد کــه از مــا مــواد خــام بگیــرد 
ــم  ــل داری ــا تمای ــد. م ــا بفروش ــه م ــش را ب و محصوالت
خودمــان بــه ســمت تولیــد برویــم و ارزش افــزوده 
ایجــاد کنیــم. البتــه ایــن قابــل مدیریــت اســت و 
می توانیــم بــه یــک نقطــٔه بهینــه برســیم. در مجمــوع، 
بلــه، ظرفیت هــای خارجــی مــا ظرفیــت جــدی اســت. 
ــا ایــن دولــت مســتقر و سیاســت خارجــی  ــه ب البتــه ن

فعلــی. مخصوصــًا در حــوزٔه چیــن اصــًا عملکــرد 
قبولــی  قابــل 
ــه ایــن  نداشــتند و ب
رابطــه لطمــه زدنــد.
صــورت  در 
آوردن  رأی 
ترامــپ،  مجــدد 
تضمینــی  چــه 
کــه  دارد  وجــود 
مــردم مــا در ایــن 
فشــارهای  دورٔه 
را  بیشــتری 
ــوند؟ ــل نش متحم
ــان  بعضی تصورش
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ای
ــمت  ــه س ــتمرًا ب مس
بدتــر شــدن حرکــت می کنیــم، چــرا کــه تحریم هــا در 
حــال تشــدید اســت. نــه، ایــن واقعــی نیســت. درســته 
ــا  ــد. ام ــترده تر می کن ــا را گس ــٔه تحریم ه ــپ بهان ترام
در الیــٔه اثرگــذاری و فشــاری کــه بــه اقتصــاد تحمیــل 
می کنــد، مــا ســال گذشــته از پیــک تحریــم عبــور 
کردیــم. نشــانه اش ایــن اســت کــه مــا بــا وجــود 
حــال  در  گذشــته  از  بیــش  تحریم هــا  باقی مانــدن 
فــروش نفــت هســتیم. صــادرات غیرنفتی مــان بــا 
وجــود تحریم هــا کاهــش نیافتــه. از همــان ســال 
ــی  ــاختار تحریم ــظ س ــه حف ــود ک ــرح ب ۹۱ و ۹۲ مط
در  شــاید  نیســت.  آســانی  کار  کشــور  یــک  علیــه 
برخــی حوزه هــای ماننــد تحریــم یــو ِتــرن دالر آمریــکا 
بتوانــد ایــن تحریــم را بــرای همیشــه حفــظ کنــد امــا 
در حــوزٔه فــروش نفــت نمی توانــد. هرچقــدر روی 
ــران هســتند،  ــد نفــت ای ــی کــه در حــال خری بازیگران
ــه طــور بلندمــدت  ــان را ب ــد آن فشــار بگــذارد نمی توان
مجبــور بــه صفــر کــردن میــزان خریدشــان بکنــد. اآلن 
ــا و  ــام تحریم ه ــم تم ــمی علی رغ ــور رس ــه ط ــن ب چی
حرف هــای در حــال خریــد نفــت از ایــران اســت. 
آمریــکا هــم شــرکت های دســت چنــدم را تحریــم 
می کنــد. بــا اینکــه می دانــد دولــت چیــن پشــت 
ــال  ــم در ح ــا می کن ــی ادع ــن حت ــت. م ــر ماجراس س
هســتیم.  تجــاری  حــوزٔه  تحریم هــای  زدن  برهــم 
ــت.  ــر اس ــداری زمان ب ــی مق ــوزٔه بانک ــای ح تحریم ه
البتــه اگــر مــا سیاســت تجاری مــان را بــر اســاس یــک 
قواعــد درســت انجــام دهیــم، نیازمنــد آن حــوزه هــم 
ــر به درســتی اســتفاده  ــود. اگــر مــا از تهات نخواهیــم ب
ــش  ــدت کاه ــه ش ــان ب ــات مالی م ــاز تعام ــم، نی کنی
ــم  ــه تحری ــارغ از اینک ــن ف ــرای همی ــد. ب ــدا می کن پی
مالــی ســر جــای خودش هســت یــا نه، مــا نیاز خــود را 
برطــرف می کنیــم. البتــه اینجــا خاقیــت، پشــتکار، 
ــم  ــذا می گوی ــت، ل ــت الزم اس ــکار و فعالی ــل، ابت تعام
دولــت فعلــی خیلــی تــوان انجــام ایــن کار را نــدارد. ما 
ــم.  ــتفاده نمی کردی ــتیم را اس ــه داش ــی ک ظرفیت های
ــر  ــت منتظ ــه دول ــوده ک ــن نب ــر ای ــم به خاط ــط ه فق
ــود  ــر وج ــن به خاط ــود م ــل خ ــتاده. تحلی ــرب ایس غ

گذشــته  در  اســت.  تجــارت  ســنتی  ســاختارهای 
بخش هایــی بودنــد کــه پــول نفــت را می گرفتنــد و 
ــی وارد  ــای روغن ــی دانه ه ــکای جنوب ــکا و آمری از آمری
می کردنــد. ایــن اآلن بــرای خــودش نهــادی پرقــدرت 
شــده. وقتــی می گوییــم تهاتــر، یعنــی مهندســی 
ــی واردات  ــم. از جای ــر بدهی ــی را تغیی ــارت خارج تج
انجــام بدهــی کــه صــادرات می کنــی. خــب ایــن 
خــاف ســاختار قدیمــی اســت و ســاختار قدیمــی در 

ــت  ــر آن مقاوم براب
در  می کنــد. 
نهایــت ایــن دو بــا 
هم افزایــی  هــم 
و  می کننــد 
عــده ای بــه دنبال 
مذاکــره می رونــد. 

مــا در بلندمــدت )در حــدود یــک ســال یــا یــک ســال 
و نیــم دیگــر( اگــر همیــن مســیر را ادامــه دهیــم، نــه 
اینکــه بگوییــم اآلن تحریم هــا برداشــته می شــود و 
ــد  ــادی می رس ــات اقتص ــک ثب ــه ی ــور ب ــی کش …، ول

ــت.  ــادی اس ــد اقتص ــٔه رش ــه مقدم ک
ــث  ــی بح ــاد تک محصول ــه اقتص ــه اینک باتوجه ب
چطــور  اســت،  ایــران  اقتصــاد  بــرای  مهمــی 
ــوع  ــاد را متن ــی اقتص ــرایط تحریم ــوان در ش می ت

کــرد؟ اصــواًل چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟
ــازی  ــوع س ــه متن ــد ب ــک می کن ــًا کم ــم اتفاق تحری
اقتصــاد. مهم تریــن مانــع بــرای متنــوع شــدن اقتصــاد 
کــه داشــته،  به خاطــر قدرتــی  بــوده  نفــت  ایــران 
حجــم زیــادی را پوشــش مــی داده، راحت الوصــول 
هــم بــوده و اجــازه نمــی داده ظرفیــت دیگــری فعــال 
ــه  ــاز ب ــود، نی ــع می ش ــما قط ــت ش ــی نف ــود. وقت ش
ــان  ــا نیــاز ارزی ت صــادرات غیرنفتــی پیــدا می کنیــد ت
ــاز  ــش نی ــال کاه ــه دنب ــن ب ــد. همچنی ــش ده را پوش
ارزی می رویــد. در برخــی حوزه هــا نیازمنــد تولیــد 
داخــل می شــوید. تعــادل اقتصــاد هــم بــه ایــن ســمت 
ــرخ ارز  ــد. ن ــه باش ــل به صرف ــد داخ ــه تولی ــی رود ک م
ــدا  ــه پی ــل صرف ــد داخ ــًا تولی ــود و طبیعت ــران می ش گ
ــه  ــوع ب ــم در مجم ــن تحری ــر م ــه نظ ــذا ب ــد؛ ل می کن

تقویــت حوزه هــای غیرنفتــی کمــک می کنــد.
ایــن مــوارد زمینه ســاز بــاج دادن مــا به طــرف 
زمزمه هایــی  مــوارد  برخــی  نیســت؟  مقابــل 
سوبســیدی  ایــران  اینکــه  از  می شــود  شــنیده 
را به طــرف مقابــل داده تــا بتوانــد کاالیــی را وارد 

کنــد. ایــن اتفــاق محتمــل هســت؟
ایــن اســت کــه دورزدن تحریــم  اگــر منظورتــان 
ــتید؟  ــه دادن هس ــال هزین ــما در ح ــه دارد و ش هزین
ــه  ــه ای ک ــن هزین ــه ای ــت. البت ــاق هس ــن اتف ــه ای بل
ــد موقــت اســت.  ــم می دهی ــرای دورزدن تحری شــما ب
زننــدٔه تحریــم شــکل می گیــرد.  ســاختارهای دور 
کــه  داریــم  حوزه هــا  اکثــر  در  را  ایــن  تجربــٔه  مــا 
ابتــدا کارمزدهــا زیــاد اســت، به مــرور کــه مســیر 
ــه  ــود هزین ــتر می ش ــا بیش ــداد رقب ــود و تع ــاز می ش ب

می کنــد. پیــدا  کاهــش 

تحریمــی  حفــظ ســاختار 
علیــه یــک کشــور کار آســانی 
در  موضــوع  ایــن  نیســت. 
ســال ۹۱ و ۹۲ نیــز مطــرح بــود 
کــه بــا گــذر زمــان تحریم هــا 
از بیــن خواهــد رفــت، آمریــکا 
تحریم هــای  می توانــد  
ــد،  ــظ کن ــد حف ــا اب ــی را ت مال
را  تجــاری  تحریم هــای  امــا 
نمی توانــد حفــظ کنــد. همیــن 
اآلن چیــن بــه طــور رســمی 
از ایــران تحــت تحریــم نفــت 

د می خــر

تحریــم بــرای ایجــاد تنــوع در 
اقتصــاد مفیــد اســت چــرا کــه 
نفــت  گســتردگی  گذشــته  در 
اجــازه بــه رشــد صنعــت دیگــری 

نمــی داد
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آمریــکا می توانــد  چقــدر 
جلــوی دورزدن تحریم هــا را 
ــی  ــل زمزمه های ــرد؟ مث بگی
بشــکه  میلیــون  چهــار  از 
نفتــی کــه آمریــکا متعلــق 
بــه ایــران عنــوان کــرده و 

مصــادره کــرده.
ــدودکردن  ــرای مس ــکا ب آمری
تحریــم  دورزدن  مســیرهای 
زیــادی  تاش هــای  ایــران 
حوزه هــا  برخــی  در  کــرده. 
مثــل  دارد.  باالیــی  توانایــی 
اقتصــاد  در  بانکــی.  حــوزٔه 
تجــارت  بخــش  مهــم،  بخــش 
هســت. آمریــکا در ایــن حــوزه کار بســیار ســختی 
دارد. مثــًا در حــوزٔه بانکــی جریــان  FATF مهم تریــن 

کــه  اســت  موضوعــی 
آمریــکا به طورجــدی دنبــال 
ــال  ــد اعم ــا بتوان ــد ت می کن
تحریم هــا را جــدی دنبــال 
کنــد. در کنــار بحث هایــی 
ــتفاده  ــوئیفت را اس ــل س مث
اجــرا  بتوانــد  تــا  می کنــد 
تجــاری  زمینــٔه  در  کنــد. 
مثــل  بحث هایــی  در  هــم 
پــروژٔه  و  کنتــرل صــادرات 
متأســفانه  کــه  هــم   P	P
می کــرد  دنبالــش  ایــران 
ــک  ــه کم ــد ک ــا می بینی آنج
تحریم هــای  بــه  می کنــد 

و  تانکرهــا  رصــد  دریایــی  حــوزٔه  در  آمریــکا. 
کشــتی های بــزرگ کــه توســط بخش هــای جداشــده 
در  اســت.  انجــام  حــال  در  خزانــه داری  وزارت  از 
حــوزٔه تجــاری در واقعیــت کار ســختی دارد. بــرای 
یــک  جلــوی  گرفتــن 
کشــتی بایــد نیــروی 
داشــته  نظامــی 
کــه  هرچنــد  باشــد 
نیــروی  بزرگ تریــن 
امــا  دارد،  را  دریایــی 
نیســت  این طــور 
کــه همه جــا باشــند. 
در مرزهــای زمینــی کًا ناتــوان اســت. نمی توانــد 
در  کنــد.  ایفــا  جــدی  نقــش  زمینــی  مرزهــای  در 
حــوزٔه تجــارت و پیداکــردن مســیرهایی کــه ایــران در 
حــال دورزدن تحریم هاســت در بخــش شــرق آســیا 
آمریــکا در کنتــرل بــه شــدت ضعیــف اســت. یکــی از 
ــه  ــی ک ــن دالیل ــه مهم تری ــرد ک ــاره می ک ــز اش بروکین
ــران  ــوی فعالیــت ای ــکا نتوانســته جل تحریم هــای آمری
را بگیــرد ایــن بــوده کــه توســعٔه فنــاوری موشــکی 
ــه  ــوده، ب ــرق ب ــا ش ــل ب ــوده و در تعام ــران درون زا ب ای

نگذاشــته. تأثیــر  تحریم هــا  دلیــل  همیــن 

ــکی،  در حوزٔه پزش
یــی  یم ها تحر
ــی  ــود دارد. برخ وج
اختیــار  در  داروهــا 
ایــن  آمریکاســت. 
چگونــه  را  مــوارد 
برطــرف  می تــوان 

کــرد؟
آمــاری  طــور  بــه 
بایــد بررســی کــرد کــه داروهایــی کــه مشکلشــان 
داریــم، تــوان تولیــد را نداریــم یــا در شــرق تولیــد 
ــا  ــرٔه تحریم ه ــی در زم ــر حقوق ــود؟ دارو از نظ نمی ش
ــا در  ــته اند ام ــن را نوش ــم همی ــذ ه ــت، روی کاغ نیس
ــا  ــذ تحریم ه ــد. روی کاغ ــن کار را کرده ان ــل همی عم
تحریم هــای  از  غیــر  نمی شــود  غــذا  و  دارو  شــامل 
ــران شــدیدًا تحمیــل شــده. مــا  ــه ای تروریســتی کــه ب

همــٔه تحریم هایمــان ایــن جنســی نیســت. آمریــکا 
یــک سیاســت اعامــی دارد، یــک سیاســت اعمالــی. 
در سیاســت اعامــی، دارو را شــامل نمی شــود امــا 
در اعمالــی شــامل می شــود. هــم در خــود مســیر 
مســتقیم تســویٔه هزینــٔه دارو و هــم در جریــان تأمیــن 
درســت  دولــت  حــرف  ازاین جهــت  دارو.  مالــی 
ــد  ــن دارو بخواهی ــرای تأمی ــما ب ــه ش ــا اینک ــت. ام اس
وارد جریــان مصاحبــه بشــوید، کار غلطــی اســت. 
را  ایــن مســیر  از طریــق حقــوق بشــری  می تــوان 
دنبــال کــرد و بــه نتیجــه رســاند. مــا یکــی از کارهایــی 
ــف  ــم و ضعی ــال می کردی ــدی دنب ــد به طورج ــه بای ک
شــد )البتــه یــک ســال می شــود کــه دوبــاره پیگیــری 

می شــود.( کارهــای حقوقــی اســت.
ــه توجیــه غیرشــفاف کــردن  دورزدن تحریم هــا ب

ــد؟ ــک می کن ــاد کم اقتص
بــرای دورزدن تحریــم نیــاز بــه عــدم شــفافیت داریــد. 
عــدم شــفافیت موجــب تولیــد فســاد می شــود و ایــن 
یــک نابرابــری و یــک نامعادلــه اســت. چالــش مهمــی 
اســت چــون اگــر سیســتم شــما به صــورت مســتمر بــه 
عــدم شــفافیت خــو بکنــد، نتیجــه اش ایــن اســت کــه 
فســاد در آن توســعه پیــدا می کنــد. بــه معنــای لزومــًا 
نیســت امــا احتمالــش بیشــتر می شــود. اینجــا دو 

راه حــل مطــرح اســت. 
البتــه غیــر از مذاکــره، 
مســائل  برخــی 
اجرایــی را وارد مراحــل 
می کردنــد  راهبــردی 
کــه بــرای جلوگیــری از 
فســاد مذاکــره بکنیــم! 
خــود مذاکــره پدرجــد 
یکــی  اســت!  فســاد 
ایــن دوراه عبــارت  از 
طراحــی  از  اســت 
در  کــه  مدل هایــی 

ــل  ــفاف. مث ــارج غیرش ــد و در خ ــفاف باش ــل ش داخ
ــتم  ــرژی. سیس ــورس ان ــرآورده در ب ــه ف ــن عرض همی
داخــل کامــًا آگاه اســت کــه چــه میــزان فــرآورده کــه 
متعلــق بــه بیت المــال اســت بــه چــه نحــوی و بــه چــه 
قیمتــی  چــه  بــه  و  میــزان 
از  اینکــه  شــده،  فروختــه 
ایــن بــه بعــد چطــور مــی رود 
نهایــی  مصرف کننــدٔه  و 
ــخص  ــت مش ــی اس ــه کس چ
ــم  ــی ه ــت و به طریق اول نیس
نــدارد.  آمریــکا ربطــی  بــه 
ــی  ــوری طراح ــتم را ط سیس
می کنیــم کــه خطــر فســاد 
در داخــل سیســتم از بیــن 
ــه  ــٔه عرضــه ب ــا مرحل ــرود. ت ب
ــای  ــی رود و نهاده ــورس م ب
ــارت  ــد نظ ــی می توانن نظارت
بکننــد امــا از آن بــه بعــد بــه 
ــن  ــدارد. از ای ــی ن ــی ربط کس
ــتفاده  ــان اس ــن نیازهایم ــرای تأمی ــم ب ــو می توانی الگ
کنیــم. اقبالــش بســیار زیــاد هــم هســت. بــه میزانــی 
کــه در ســه هفتــٔه گذشــته، بیــش از یــک میلیــارد 
ابتــدا الزم  نفتــی فروختــه شــده. در  فــرآوردٔه  دالر 
اســت کــه جذابیــت ایجــاد کنیــم و تخفیــف بدهیــم. 
ــم  ــه می دهی ــازش هزین ــرای س ــا ب ــدارد، م ــکالی ن اش
بــرای مقاومــت هــم بایــد هزینــه بدهیــم. ایــن هزینــه 
ــه یــک پایــداری  به مراتــب بهتــر اســت چــون منجــر ب
ــل  ــای در داخ ــن نیازه ــز تأمی ــدل دوم نی ــود. م می ش
ــی.  ــوالت اساس ــی محص ــد تضمین ــل خری ــت. مث اس
ــرای  ــود. ب ــوان شــفاف ب در تمــام زنجیره هــا نیــز می ت
ایــن چالــش تجربــه داریــم. ایــن مســیرها هزینــٔه 
کمتــری دارنــد تــا مذاکــره و امتیــاز دادن و … کــه در 

ــتند. ــز هس ــر نی ــدت مض بلندم

نظــر حقوقــی، غــذا  از 
قــرار  تحریــم  تحــت  دارو  و 
برخــورد  بــرای  نمی گیــرد 
پزشــکی  موضــوع  بــا 
نهادهــای  طــرف  از  بایــد 
کــرد  اقــدام  بین المللــی 
خوبــی  راه حــل  مذاکــره  و 

نیســت

تحریــم  بهانــه ی  بــه 
نبایــد اقتصــاد را غیرشــفاف 
کــرد، می تــوان تــا مرحلــه ی 
را  بیت المــال  از  فــروش 
بــا  کــه  گذاشــت  شــفاف 
چــه قیمتــی و چــه میزانــی 
شــده  انجــام  فــروش 
کســی  چــه  اینکــه  ولــی 
نهایــی  مصرف کننــده ی 
نشــود.  شــفاف  اســت، 

انــرژی بــورس  ماننــد 

ایــن  بــه  تحریم هــا 
دلیــل نتوانســت بــر صنعــت 
ــر بگــذارد،   ــا تأثی موشــکی م
بــا  آن  تعامــل  و  درونــزا 
ــه  ــی ب ــه متک ــوده ک ــرق ب ش

نبــوده غــرب 

در  آمریــکا 
کار  تجــاری  حــوزه ی 
بــرای  دارد.  ســختی 
گرفتــن یــک کشــتی 
بایــد نیــروی نظامــی 
کــه  داشته باشــد 
نیســت.  همه جــا 
وضعیــت  شــرق  در 
کنترل پذیــر  برایــش 
نیســت. در حــوزه ی 
کــه  زمینــی  تجــارت 
توانایــی کمتــری دارد
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سیبیلهایچرب!

ابتــدا قصــد داشــتم بــه موضــوع فســاد سیســتماتیک 
در ایــران و تأثیــر دقیــق فســاد بــر رشــد تولیــد ناخالــص 
نتیجــه  ایــن  بــه  امــا  بپــردازم.   )GDP( داخلــی 
ــر  ــوع تأثی ــوص موض ــاالت )به خص ــن مق ــه ای ــیدم ک رس
فســاد بــر GDP کشــورها( دارای داده هــای آمــاری و 

بســیاری  ریاضــی  مدل ســازی های 
خســتگی  موجــب  کــه  اســت 
خواننــدگان می شــود و کمتــر فــردی 
بــا آن فرمول هــا و مفاهیــم تخصصــی 
ــن  ــی، ای ــت. از طرف ــاد آشناس اقتص
مفاهیــم  بــه  اساســًا  کــه  موضــوع 
ــی  ــای کل ــاد و مؤلفه ه ــی فس زیربنای
راهــی  نقشــه  می کنــد،  اشــاره  آن 
نوشــته  در  بتوانــم  بهتــر  تــا  اســت 
ــاد  ــر فس ــوع جالب ت ــه موض ــدی ب بع

گســترده در ایــران بپــردازم.
از  چکیــده ای  خــود  مقالــه  ایــن 
ــریح  ــاید تش ــت، ش ــر اس ــع دیگ مناب
برخــی موضوعــات بــرای خواننــدگان 

نامفهــوم یــا ناقــص بــه نظــر بیایــد، در ایــن صــورت بهتــر 
ــد. ــوع کن ــده رج ــاره ش ــع اش ــه مناب ــه ب ــت ک اس

در  کم وبیــش  کــه  اســت  پدیــده ای  اداری،  فســاد 
همــه کشــورهای جهــان وجــود دارد. امــا، نــوع، شــکل، 
ــت.  ــاوت اس ــور متف ــر کش ــتردگی آن در ه ــزان و گس می
ــی  ــل جهان ــک معض ــه ی ــی ب ــاد اداری و مال ــروزه فس ام
مبــدل شــده و باعــث آســیب های بســیاری می شــود 
ایــن معضــل، اقتصــاد داخلــی را فلــج و جریــان توســعه را 
ــون را مخــدوش  مختــل می ســازد و اصــل حاکمیــت قان

می کنــد.
***

ایــن مطلــب، حاصــل ترجمــه  بیشــتر بخش هــای 
ــه از  ــت ک ــری The Economic Issues اس ــتقیم س مس
طــرف صنــدوق بین المللــی پــول )IMF( منتشــر شــده 

ــت. اس
***

رشــد،  در  فســاد  “اثــرات  مقالــه  از  زیــر  مطالــب 
هزینه هــای  و  ســرمایه گذاری 
دولــت” )	( نوشــتٔه پائولــو مائــورو، 
اقتصــاددان بخــش توســعه و بررســی 
سیاســت های صنــدوق بین المللــی 
پــول، برداشــته شــده اســت. )دیویــد 
روابــط  اداره  از  دریســکل  دی. 
ــر را  ــخه حاض ــدوق نس ــی صن خارج

تهیــه کــرده اســت.(
ــران  ــاد نگ ــاره فس ــد درب ــرا بای چ

باشــیم؟
ــابقه  ــا س ــده ای ب ــاد اداری پدی فس
وجــود  همیشــه  اســت،  طوالنــی 
داشــته و در آینــده نیــز وجــود خواهــد 

داشــت مگــر آنکــه دولت هــا بتواننــد راهکارهــای مؤثــری 
ــن کار  ــه ای ــه ک ــد و البت ــف کنن ــا آن کش ــارزه ب ــرای مب ب

ــود! ــد ب ــان نخواه آس
اقتصــادی  و عواقــب فســاد  بررســی علــل  اگرچــه 
 30 بــه  اگــر  امــا  دارد،  طوالنــی  ســابقه  اقتصــاد  در 
ــن و  ــزان تخمی ــه می ــم ک ــم، می بینی ــش برگردی ــال پی س
تحقیقــات تجربــی روی اعمالــی کــه اقتصاددانــان آن را 

اســت. شــده  کــم  می داننــد،  رانت خــواری 
ایــن تعجــب آور نیســت زیــرا ابعــاد فســاد مخفیانــه 

می مانــد. همچنیــن تعییــن اینکــه نهادهــای دولتــی 
چــه میــزان کارایــی دارنــد چیــزی نیســت کــه بتــوان آن 
را تحقیــق کامــًا علمــی نامیــد! در نتیجــه، اندازه گیــری 
فســاد بســیار ســخت اســت و تحقیقات اقتصادی تجربی 
در مــورد ایــن مســائل بســیار ناچیــز اســت. ایــن مقالــه 
ــای  ــد )فعالیت ه ــی فاس ــات عموم ــرًا روی اقدام منحص
ــش  ــا را کاه ــادی دولت ه ــی اقتص ــه کارای ــی ک غیرقانون
خصوصــی  فســاد  شــامل  و  دارد  تمرکــز  می دهــد( 
کــه توســط افــراد و مؤسســات خصوصــی بــا جرایــم 

نیســت. اعمــال می شــود،  ســازمان یافته 
در ایــن مقالــه دو هــدف داریــم. در ابتــدا، تعــدادی از 
ــم  ــت کرده ای ــاد را لیس ــی فس ــب احتمال ــل و عواق دالی
)کــه از مطالعــات تجربــی اخیــر اســتخراج شــده و از 
رگرســیون ها بیــن کشــورها، بــرای تعییــن میــزان پیونــد 
فســاد بــا علــل و عواقــب آن اســتفاده شــده - رگرســیون 
ــک  ــی ی ــرای پیش بین ــت ب ــاری اس ــدل آم ــوع م ــک ن ی
ایــن  در  متغیــر دیگــر.  یــا چنــد  یــک  ازروی  متغیــر 
ــل و عواقــب  حالــت، رگرســیون بــه محتمل تریــن دالی

فســاد اشــاره می کنــد(.
را  تجربی مــان  کار  داده،  محدودیت هــای  اگرچــه 

ــن  ــا ای ــد، ام ــه می کن ــیاری مواج ــت بس ــدم قطعی ــا ع ب
مطالعــات، شــواهد مبنی بــر اینکــه فســاد ممکــن اســت 
مانــع جــدی عملکــرد اقتصــادی شــود را بــه طــور کافــی 
ــورد  ــی را در م ــه مطالعات ــن مقال ــد. دوم، ای ــه می ده ارائ
میــزان تأثیــر فســاد بــر ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی 
و تأثیــرات آن بــر دولت هــا در اختصــاص هزینه هــای 
خــود ارائــه می دهــد. ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه 
ــود،  ــرمایه گذاری ها می ش ــردی در س ــث دلس ــاد باع فس
رشــد اقتصــادی را محــدود می کنــد 
ــر  ــت را تغیی ــای دول ــب هزینه ه و ترکی
می دهــد کــه اغلــب بــه ضــرر رشــد 

ــت. ــده اس ــادی در آین اقتص
اجاره یا رانت اقتصادی؟

بیشــتر  بــرای   ،  )Rent( اجــاره 
مــا هزینــه ای اســت کــه ماهانــه بــه 
می کنیــم.  پرداخــت  صاحبخانــه 
اجــاره  اقتصاددانــان،  بــرای  امــا 
اقتصــادی”  “رانــت  مخفــف   )rent(
)economic rent( اســت و معنــای آن 

اســت. متفــاوت  کامــًا 
اضافــی  هزینــه  اقتصــادی  رانــت 
اســت کــه بــه کســی )یــا در مــورد 
چیــز مفیــدی( پرداخــت می شــود کــه عرضــه آن بــه 
دالیــل طبیعــی یــا نبــوغ انســانی محــدود می شــود. 
به عنوان مثــال، مایــک تایســون )!(، قهرمــان بوکــس، 
اســتعداد طبیعــی و کمیابــی در شکســت دادن حریفــان 
خــود در مرحلــه اول دارد و حــدود 70 میلیــون دالر 
بــرای بــکار گرفتــن ایــن اســتعداد در ســال 996	 بــه او 
پرداخــت شــد. اگــر او یــک بوکســور بــا اســتعداد نبــود، 
ــا  گزینــه احتمالــی آقــای تایســون، مشــاغلی تاحــدی ب
ســطح درآمــد پاییــن تــر بــود، و به جایــش، مثــًا ســاالنه 
ایــن  می کــرد.  کســب  درآمــد  دالر   30،000 حــدود 
اختــاف 69 میلیــون و 970 هــزاردالری در دســتمزد او، 
ــرا  ــه آقــای تایســون اســت زی ــق ب ــت اقتصــادی متعل ران
طبیعــت بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بوکســورهای 

ــتند. ــم هس ــیار ک ــی بس ــن مهارت ــا چنی ــم رده وی ب ه
ــرای چندیــن ســال در طــول دهــه  در مثالــی دیگــر، ب
خودروهــای  واردات  متحــده  ایــاالت  دولــت   	980
ــرای  ــه یــک ســهمیه خــاص محــدود کــرد و ب ژاپنــی را ب
ــرد.  ــاد ک ــی ایج ــود مصنوع ــی کمب ــای خارج خودروه
حاصــل آن؟ جنــرال موتــورز و ســایر 
ایــاالت  اتومبیــل  تولیدکننــدگان 
متحــده نه تنهــا خودروهــای بیشــتری 
خــود  قیمت هــای  بلکــه  فروختنــد 
ــق از  ــن طری ــد و از ای ــاال بردن ــز ب را نی
شــدند.  بهره منــد  اقتصــادی  رانــت 
قیمــت  بــا  آمریکایــی  )خودروهــای 
ژاپنــی  خودروهــای  برابــر  در  باالتــر 
و  غیرقابل دســترس  ولــی  ارزان تــر 

کمیــاب!(.
تولیدکننــدگان خــودروی ژاپنــی نیــز 
ــرا  ــد زی ــره بردن ــادی به ــت اقتص از ران
ــاالت  ــا در ای ــای آنه ــای خودروه تقاض

ــت. ــی گرف ــی پیش ــم مصنوع ــه ک ــده از عرض متح

1۲سیبیلهایچرب!
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در مــورد محدودیت هــای عرضــه بــه طــور طبیعــی 
ــت، کار  ــون آن اس ــون مدی ــای تایس ــک آق ــدون ش ــه ب ک

زیــادی نمی تــوان انجــام داد.
ــا  ــادی ب ــت اقتص ــه ران ــتیابی ب ــرای دس ــاش ب ــا ت ام
پررونــق  کاری  مصنوعــی،  محدودیت هــای  ایجــاد 

اســت….
 People of the same trade seldom meet“
 together, even for merriment and diversion, but
 the conversation ends in a conspiracy against the

”.public, or in some contrivance to raise prices
یکدیگــر  بــا  کمتــر  پیشــه  هــم  “آدم هــای 
ــرگرمی و  ــرای س ــی ب ــد، حت ــت می کنن نشست وبرخاس
ــه  ــا توطئ ــا ب ــه ی ــان همیش ــی گفتگوهایش ــادمانی. ول ش
ــرای  ــری ب ــا تدبی ــا ب ــد ی ــان می رس ــه پای ــردم ب ــه م علی

قیمت هــا”. افزایــش 
 Adam Smith, An Inquiry into the Nature  —
 bk i, ,	 and Causes of the Wealth of Nations, vol

)	776( ch x, pt ii
تأکیــد  بــرای  اغلــب  اســمیت  آدام  نقل قــول  ایــن 
بــر ماهیــت شــرورانه و تبانــی آمیــز “تجــارت بــزرگ” 
اســتفاده می شــود و نقشــه راه ابــداع اصطــاح “توطئــه 
ــد. ــاو ش ــادر ش ــورج برن ــط ج ــاآگاه” توس ــردم ن ــه م علی
روش  بــه  اســت  اشــاره ای  ‘توطئــه’  واژه  اینجــا  در 
رشــته های  و  مشــاغل  دســت اندرکاران  مورداســتفاده 
ــدرت  ــت و ق ــدر و منزل ــت آوردن ق ــرای به دس ــه ای ب حرف

و ثــروت.
ــی را  ــغ هنگفت ــی مبال ــرکت های خصوص ــه روزه ش هم
ــرای  ــذاران ب ــردن قانون گ ــرای متقاعدک ــاش ب ــرف ت ص
ــا  ــد ت ــت می کنن ــردن رقاب ــا محدودک ــار ی ــای انحص اعط
برخــی از صنایــع یــا افــراد بتواننــد بــه رانــت اقتصــادی 

دســت یابنــد!
در سراســر جهــان بوروکرات هــا و افــراد صاحــب قــدرت 
ــود را در  ــا خ ــد ت ــتگی ناپذیری در تاش ان ــرز خس ــه ط ب
ــه  ــرا ک ــد، چ ــرار دهن ــی ق ــک و مونوپول ــاری کوچ انحص
می تواننــد بــا صــدور مجوزهــا، تصویــب هزینه هــا یــا 
ــد. مطالعــات  اجــازه حمل ونقــل از مرزهــا، رشــوه بگیرن
ــه  ــن فعالیت هــای رانــت جویان نشــان داده اســت کــه ای
بــار  بــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســنگین  خســارت 
مــی آورد. برخــی از فعالیت هــای رانت خــواری کامــًا 
ــی اســت. ســایر فعالیت هــای رانت خــواری کــه در  قانون
ــت  ــی اس ــًا غیرقانون ــت کام ــده اس ــر ش ــه ذک ــن مقال ای
و ناگفتــه نمانــد کــه جامعــه بــدون تأثیــر فســاد آور آنهــا 

ــت. ــد داش ــری خواه ــت بهت وضعی

را  عمومــی  فســادهای  از  بســیاری  ازآنجاکــه 
اقتصــاد جســتجو  در  می تــوان در مداخــات دولــت 
ثبــات،  آزادســازی،  هــدف  بــا  سیاســت هایی  کــرد، 
می تواننــد  خصوصی ســازی  و  مقررات زدایــی 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــاد را ب ــی و فس ــای رانت جوی فرصت ه
دهنــد. امــا در مــواردی کــه مقــررات دولتــی فراگیــر 
اســت و مقامــات دولتــی در اعمــال آن اختیــار تــام 
ــن  ــرای دورزدن قوانی ــتاق اند ب ــادی مش ــراد زی ــد، اف دارن
بــه مســئوالن رشــوه بدهنــد و متأســفانه، مقامــات گاهــًا 
ــایی  ــخصًا شناس ــوند. مش ــوه ها می ش ــن رش ــرای ای پذی
منشــأ چنیــن فســادهای مرتبــط بــا سیاســت بــرای 
کنتــرل آن مفیــد اســت. منابــع زیــر بــرای مدتــی کامــًا 

بوده انــد: شــده  شــناخته 
محدودیت هــای تجــاری نمونــه بــارز منبــع رانــت . 	

ــی  ــر واردات کاالی خاص ــت. اگ ــت اس ــی از دول ناش
تنهــا  )به عنوان مثــال،  باشــد  محدودیــت  دارای 
مقــدار مشــخصی از خودروهــای خارجــی می تواننــد 
وارد کشــور شــوند( آنــگاه مجوزهای وارداتــی این کاال 
ــر  ــه فک ــدگان، ب ــود و واردکنن ــمند می ش ــیار ارزش بس
رشــوه دادن بــه مقاماتــی کــه ایــن مســئله را کنتــرل 
می کننــد، می افتنــد. در مثالــی دیگــر، حمایــت و 
ــه  ــد تخت ــًا تولی ــی )فرض ــت داخل ــت از صنع محافظ
ســه ال( در مقابــل رقابــت خارجــی از طریــق تصویــب 
تعرفه هــا، یــک نیمــه انحصــار بــرای صنعــت داخلــی 
ایجــاد می کنــد. تولیدکننــدگان محلــی بــرای برپایــی 
و ابقــای ایــن تعرفه هــا البــی خواهنــد کــرد و برخــی 
ممکــن اســت سیاســتمداران دارای نفــوذ و قــدرت را 
ــات  ــند. مطالع ــاد بکش ــه فس ــار ب ــه انحص ــرای ادام ب
ــه طــور  ــودن اقتصــاد، ب ــاز ب نشــان داده اســت کــه ب
اســت.  مرتبــط  فســاد  کاهــش  بــا  قابل توجهــی 
به عبارت دیگــر، کشــورها معمــواًل فســاد کمتــری 
دارنــد وقتی کــه تجــارت آنهــا تقریبــًا محــدود بــه 
ــد  ــات فاس ــه مقام ــد ک ــی نباش ــای دولت محدودیت ه

ــد. ــتفاده کنن ــو اس ــد از آن س بتوانن
یارانــه دولتــی می توانــد منبــع رانــت و فســاد باشــد. . 	

ــای  ــا یارانه ه ــاد ب ــه فس ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع
صنایــع  و  شــرکت ها  بــه  کــه  هدفمنــدی  غیــر 
می کنــد.  رشــد  می یابــد،  اختصــاص  غیرموجــه 
)هرچــه ایــن نــوع یارانه هــا بــرای صنایــع بیشــتر 

ــت.( ــر اس ــاد باالت ــاخص فس ــد، ش باش
ــت . 3 ــش قیم ــا کاه ــدف آنه ــه ه ــا )ک ــرل قیمت ه کنت

برخــی از کاالهــا بــه زیــر ارزش بــازار آن اســت - 
ــع  ــی( ، منب ــا سیاس ــی ی ــل اجتماع ــه دالی ــواًل ب معم
از آن اســت.  رانــت و رفتارهــای ســوداگرانه پــس 
کنتــرل قیمت هــا انگیزه هایــی را بــرای افــراد یــا 
رشــوه  مقامــات  بــه  تــا  می کنــد  فراهــم  گروه هــا 
دهنــد تــا جریــان ایــن کاالهــا را حفــظ کننــد یا ســهم 
ــد. ــت کنن ــازار دریاف ــر ب ــت زی ــا قیم ــه ای را ب ناعادالن

تخصیــص . 	 طرح هــای  و  متنــوع  ارزآوری  شــیوه 
از  بعضــی  می شــود.  رانــت  بــه  منجــر  ارز 
بــرای  یکــی   - دارنــد  ارز  نــرخ  کشــورها چندیــن 
یکــی  گردشــگران،  بــرای  دیگــری  واردکننــدگان، 
اختــاف  به عنوان مثــال.  ســرمایه گذاران،  بــرای 
ــرای  ــاش ب ــه ت ــر ب ــد منج ــا می توان ــن نرخ ه ــن ای بی
داللــی و اصطاحــًا آربیتــراژ شــود. سیســتم های 

نــرخ ارز چندگانــه اغلــب بــا سیســتم های بانکــی 
ضدرقابتــی در ارتبــاط هســتند کــه در آن یــک بانــک 
کلیــدی بــا روابــط دولتــی می توانــد بــا آربیتــراژ 
ــی از  ــد. برخ ــب کن ــی کس ــود کان ــا س ــن بازاره بی
کشــورها ذخایــر ارزی خارجــی کمــی دارنــد و آنچــه 
را کــه در اختیــار دارنــد از طریــق طرح هــای مختلــف 
ــد.  ــع می کنن ــفافیت توزی ــف ش ــات مختل ــا درج و ب
ــا  ــی ب ــاری دولت ــای تج ــر بانک ه ــال، اگ به عنوان مث
ــده  ــن ش ــای تعیی ــا اولویت ه ــق ب ــص ارز مطاب تخصی
ــه کننــد، اشــخاصی  ــاب تهی ــت، ارز کمی توســط دول
مایل انــد بــه مقامــات رشــوه بدهنــد تــا بیــش از 

ارز دریافــت کننــد. ســهم عادالنه شــان 
بــه . 	 پاییــن در خدمــات دولتــی نســبت  دســتمزد 

در  منبــع فســاد  بخــش خصوصــی،  در  دســتمزد 
خدمــات  دســتمزد  وقتــی  اســت.  پاییــن  ســطح 
دولتــی بســیار کــم باشــد، کارمنــدان دولــت مجبــور 
می شــوند از موقعیــت خــود بــرای دریافــت رشــوه 
ــرای تأمیــن مخــارج زندگــی خــود  به عنــوان راهــی ب
اســتفاده کننــد، به ویــژه هنگامی کــه هزینه هــای 

ــد. ــاد باش ــیار زی ــد بس ــا درآم ــه ب ــی در مقایس زندگ
ــرای  ــی ب ــوان فرصت ــی به عن ــررات دولت ــر مق ــاوه ب ع
ــایی  ــاد شناس ــرای فس ــز ب ــری نی ــل دیگ ــاد، دالی فس

ــت. ــده اس ش
ــوار، . 6 ــا، ال ــت، ط ــی )نف ــع طبیع ــای مناب موهبت ه

معــادن و…( نمونــه واضحــی از منابــع رانت هاســت، 
ــی  ــا قیمت ــا را ب ــوان آنه ــول می ت ــور معم ــه ط ــرا ب زی
فراتــر از هزینــه تولیــد و اســتخراج فروخــت و فــروش 
آنهــا معمــواًل تحــت مقــررات دقیــق دولــت اســت 
ــم  ــی چش ــری به راحت ــا باج گی ــد ب ــات فاس ــه مقام ک
خــود را بــر قوانیــن می بندنــد. اقتصادهــای غنــی از 
منابــع ممکــن اســت بیــش از کشــورهای فاقــد منابــع 
ــد. ــرار بگیرن ــی ق ــدید رانت جوی ــار ش ــرض رفت در مع

رفتــار . 7 در  اســت  ممکــن  جامعه شــناختی  عوامــل 
اســت  باشــد. مشــخص شــده  مؤثــر  رانت جویــی 
زبانــی   - قومــی  تقســیم بندی  از  شــاخصی  کــه 
)تقســیمات اجتماعــی در امتــداد خطــوط قومــی 
و زبانــی( بــا فســاد در ارتبــاط اســت. همچنیــن، 
ــه  ــی ک ــاد در جوامع ــال زی ــی به احتم ــات دولت مقام
پیوندهــای خانوادگــی قــوی اســت، بــرای اقــوام 

ــد. ــف کنن ــود لط خ

Adam Smith — آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد مدرن و از مطرح ترین 
نظریه پردازان نظام سرمایه داری

هامون سلیامنیهامون سلیامنی

کارشناسی مهندسی عمرانکارشناسی مهندسی عمران

1۳سیبیلهایچرب!



ان
ایر

ت 
صنع

 و 
لم

ه ع
گا

نش
 دا

هلل
ب ا

حز
ن 

ویا
شج

دان
ع 

جم
م

ان
ایر

ت 
صنع

 و 
لم

ه ع
گا

نش
 دا

هلل
ب ا

حز
ن 

ویا
شج

دان
ع 

جم
م

ی
وی

شج
دان

ه 
وا

تخ
دال

ش ع
نب

 ج
یه ٔ

اد
تح

و ا
عض

ی
وی

شج
دان

ه 
وا

تخ
دال

ش ع
نب

 ج
یه ٔ

اد
تح

و ا
عض

w
w

w
.m

a
jm

a
he

zb
ol

la
h.

ir
w

w
w

.m
a

jm
a

he
zb

ol
la

h.
ir


