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مسئوالن بانک مرکزي
مقابل افزايش قيمت
ارز سکوت کردند
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عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:مسئوالن بانك مركزي مقابل افزايش قيمت سكوت
كردند.وي گفت :سيستمي که در حال حاضر عمل مي شود قابل دفاع نيست ،چون من با
مسئولين بانک مرکزي صحبت کردم و گفتم طبق قانون شما بايد رابطه ريال و ارزهاي خارجي
را ثابت نگه داريد ولي ثابت نيست و درحال باال رفتن است.به گزارش الف ،دکتر احمد توکلي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ديده بان شفافيت و عدالت نيز در پاسخ به سخنان
کواکبيان گفت :بحث شفافيت خيلي جدي است و شفافيت اثر بازدارنده دارد يعني پيشگيري
مي کند اگر شفافيت وجود داشته باشد.عضو مجمع تشخيص از مبارزه با مفاسد گفت و ابزار
کرد :احساس راحتي را بايد از مفسدها گرفت که هميشه احساس رنج کنند و بايد هزينه
فساد را براي آنان زياد کرد.توکلي در مورد شفافيت و پيگيري برنامه ششم توسط ديدهبان
گفت و بيان کرد :شفافيت فقط به حقوق و دستمزد نيست که البته خيلي مهم است و در

اقتصادي

» خبر

ت خصوصي
نصيري :آغاز فعاليت پس 
در کشور تا ماه آينده
معاون پستي رگوالتوري از آغاز فعاليت تجاري اپراتورهاي خصوصي پست تا
يکماه آينده خبر داد و گفت :گردش مالي بخش پست تا پنج سال آينده ۵۴۳
درصد رشد خواهد کرد.به گزارش تسنيم؛ مجتبي نصيري با بيان اين موضوع
اظهار کرد :دو اپراتور ترن پارت تيپاکس و شرکت پست پيشگامان بادپا پس از
دريافت پروانه ،در سه حوزه ايجاد زيرساختهاي الزم ،شبکه توزيع و سامانههاي
نظارتي در چارچوب پروانه و الزامات رگوالتوري اقدامات الزم را انجام دادهاند و
تا يک ماه آينده سرويسهاي پستي خود را در قالب اپراتورهاي خصوصي اين
حوزه ارائه ميکنند.وي با اشاره به اينکه اين اپراتورها متعهد هستند در سال اول
در  10مرکز استان فعاليت خود را به طور رسمي آغاز کنند ،عنوان کرد :در حال
حاضر گردش مالي بخش پست کشور حدود  9هزار و  800ميليارد ريال است
که با حضور اپراتورهاي خصوصي در بخش ارتباطات کشور اين بازار در سال پنجم
فعاليت ،به حدود  63هزار ميليارد ريال ميرسد.نصيري افزود :پروانه اپراتورهاي
پستي به منظور ايجاد رقابت و توسعه در بخش پست و ساماندهي فعاليتهاي
پستي در کشور ارائه شده است که در پي آن مردم حق انتخاب بيشتري در حوزه
سرويسهاي پستي داشته و نظارت بر کيفيت خدمات و پاسخگويي به شکايات
مردم در اين حوزه نيز براي رگوالتوري فراهم ميشود.

الريجاني :امکان تعيين استاندارد
محصوالت با محوريت بورس کاال هست
يک کارشناس بازار سرمايه معتقد است که بورس کاال طي سال هاي گذشته،
نقش موثري در استانداردسازي و رشد کيفيت محصوالت داخلي داشته است
که با توسعه نظام انبارداري و معامالت گواهي سپرده کااليي ،مي توان استاندارد
کاالها را با محوريت مقررات بورس کاال و با هماهنگي سازمان ملي استاندارد
مشخص کرد .به گزارش کاالخبر؛ اميرعلي جعفري الريجاني به فلسفه و اهداف
راه اندازي بورس کاال در اقتصاد اشاره کرد و گفت :از اصلي ترين اهداف راه اندازي
بورس کاال ،تعميق بازار کاال به وسيله ايجاد شفافيت در دادوستدها ،کشف
قيمت هاي عادالنه و حذف واسطه هاي غير ضروري به واسطه شفافيت
ايجاد شده بود تا محصوالت عرضه شده به دست مصرف کننده برسد.وي
بيان کرد :بورس کاال در اين سال ها با وجود همه سختي هايي که در مسير
توسعه داشته است ،عملکرد قابل قبولي را از خود به جاي گذاشته و توانسته
شفافيت را به بازار کاالي کشور بياورد.اين کارشناس بازار سرمايه به عرضه
محصوالت کشاورزي در بورس کاال اشاره کرد و گفت :پس از رونق معامالت
محصوالت صنعتي و معدني و پتروشيمي و نفتي ،از چند سال پيش شاهد
افزايش حجم معامالت محصوالت کشاورزي در بورس بوديم که به تازگي
نيز زعفران به عنوان يک محصول ارزآور ايران نيز در معامالت نقدي و آتي
بورس کاال ورود کرده است.
ادامه از صفحه 2
ز) فساد سيستمي واقعيت ندارد
نويسندگان با وجو ِد آنکه در آغاز ،خود را از توليد القاي اضطراب و نگراني به افکا ِر
عمومي برکنار دانسته و مدّ عي شد ه اند که قص ِد سياهنمايي و منفيبافي ندارند ،اما
در عمل تصويري از شرايطِ جامعه و نظام ،ساختهوپرداخته کردهاند که هر مخاطبي
دل او ميزدايد .در اين بيانيه ،به
را مشوش و پريشان نموده و اميد و نشاط را از ِ
غلط و شايد از س ِر غرض ،ا ّدعا شده که فساد و ناکارآمدي در نظا ِم اسالمي ،ساختاري
(سيستمي) شده و آنچنان پيشرفته که به مر ِز خطرناکي رسيده است .به راستي
تجربياتِ معتبر علمي و غيرافواهي مبتني است؟! اين ا ّدعا
اين ا ّدعا ،بر کدام شواهد و
ّ
متن کدا ِم مطالعه استقرايي و عيني ،چنين استنتا ِج تلخ و گزندهاي منتهي شده
از ِ
حيثيت و
است؟! محترمين نامه که خود را از اصحابِ علم و معرفت معرفي کرده و ّ
اعتبا ِر دانشگاه را پشتوانه تفسي ِر خود ساختهاند ،اگر سخن بهجايي کشيده شود که
داليل بيناالذهاني و معتبر
الزم آيد براي اثباتِ ا ّدعاهايي اينچنين فراخ و کالن،
ِ
جايگزين مباحثه منطقي و عالمانه
اقامه کنند ،آيا دستانشان ،تهي نخواهد ماند و غوغا،
ِ
نخواهد شد؟ چه ،مشاهداتِ شخصي و چه رسيدگيهاي قضائي ،همگي حاکي از آن
درون نظا ِم اسالمي ،هرچند ناراحت کننده و تلخ است ،ا ّما اقلّي
هستند که فساد در ِ
کردن
سطح فسا ِد ساختاري نرسيده است .از اينرو ،متهم
ِ
و محدود بوده و هرگز به ِ
تي انقالب به فساد ،خواسته يا ناخواسته خيانتي جبرانناپذير
ِ
جريان غالبِ مديريّ ِ
کيان انقالب اسالمي بوده و نحوي خدشه به اعتبار و
و پُرهزينه نسبت به اساس و ِ
منزلتِ
اجتماعي خود نويسندگان نامه است.
ِ
واقعيتي ندارد جز اينکه
از اين رو آنچه که در اينجا فسا ِد ساختاري خوانده شدهّ ،
اشرافيتِ دولتي که مشتمل بر نيروهاي تکنوکرات است ،از فرصتِ حضور در
جريان
ِ
ّ
ي هاي اقتصادي و مادّيِ نامشرو ِع خويش ،استفاده
قدرتِ سياسي ،بهمنظو ِر بهره بردار 
ت هاي بادآورده و
کرده و دستِ تعدّ ي و تطاول بهسوي بيتالمال ،دراز نموده ،ثرو 
ي شمار ،پديد آورده است .آري! اگر غرض اين
حقوقهاي نجومي و اختالسهاي ب 
است،
سخن صوابي گفته شده ،اما فسا ِد ساختاريِ نظا ِم سياسي با فسا ِد ساختاريِ
ِ
نيروهاي تکنوکرات  -که حرا م خواري و دزدي و پولپرستي و کاخنشيني ،قاعده
عمل و ِ
ي شان است  -بسيار تفاوت دارد.
سبک مديريّت 
پنداري جامعه با انقالب ،يک واقعيت است
احساس يگانگي و ه م ذات
ح)
ِ
ِ
پيدايش گسستِ
برخالف اين ا ّدعا که تقسي ِم شهروندان به خودي و غي ِرخودي ،موجب
ِ
اجتماعي شده ،و جامعه در مقابل و بر انقالب ،برانگيخته و ف ّعال شده است ،اوالً ،اين
تعبير ،درباره نيروها و جريانهاي سياسي ب ه کار برده شد ،نه تودههاي مردم ،ثانياً،
ذيل هر نظا ِم سياسي ،اليههايي وجود دارند که اعتقاد و تعلّقي
روشن است که در ِ
به آن نداشته و نسبت به آن بي تفاوت بوده يا مايل به براندازي و فروپاشي اند.
نياز به بحث نيست که چنين افرادي ،هرچند از مردم باشند ،خودي و َمحرم و
اجتماعي معلومي در قانون اساسي مترقي
حقوق
قابل اعتماد نيستند ،اگرچه از
ِ
ِ
ِ
نظام جمهوري اسالمي ،برخوردار بوده و انقالب و نظام ،دگرانديشي را جرم تلقّي
بخش عمده مردم ،هرچند در ماههاي
واقعيت اين است که ِ
نميکند .خوشبختانهّ ،
اخير ،بهشدّ ت و سرسختانه از کارنامه عملکر ِد سست نيروهاي اعتدا ل گرا و اصالح
عملي يک يا
ي
ميان ناکارآمدي و ضعف و ب 
طلب ،ناخرسند و خشمگين هستند ،ا ّما ِ
ِ
اصل انقالب و نظا ِم اسالمي ،تفاوت نهاده
جريان سياسي ،با
چند
حقانيت و فضيلتِ ِ
ِ
ّ
و اين دو را ،يکسان و ه م رتبه نميانگارند.
مديران غربانديش ،تنبل
درواقع نيز ،ريشه ناکارآمديها و سوء تدبيرها ،به برخي
ِ
و بيانگيزه که گويا هيچگاه قصد کناره گيري از قدرت را ندارند ،بازميگردد .امروز،
دليل خيانتها يا حماقتهاي برخي کارگزاران تکنوکرات و برخاسته از
انقالب به ِ
اعتراض
الگوي غيرملّي و شبه مدرن ،به چالش کشيده ميشود .ازقضا ،مو ِج نقد و
ِ
کارگزاران منفعتطلب و خودخواه ،سوق يافته و
اجتماعي و مردمي نيز اکنون بهسوي
ِ
جملگي آنها را مؤاخذه و مالمت مي نمايند ،اگرچه جريان مستقر در اتاقهاي طراحي
خارجي جنگ رواني ،آن را به سوي اصل نظام نشانه گذاري کنند.
ِ
ط) واقعيت هايي درباره انقالب چهل ساله
در پاسخ به مفروض بحران ناکارآمدي ازسوي نويسندگان ،برخي واقعيت هاي مصر ِح
مستند به آمارهاي رسمي داخلي و مأخوذ از اسناد معتبر بين المللي درخصوص
جمهوري اسالمي ايران ارائه مي شود؛ مقايسه اين واقعيتها با آنچه از القاي فالکت،
بدبختي و بحران زدگي در متن نامه برخي مدعيان دانشگاهي آمده ،معيار خوبي
براي تشخيص انگيزه واقعي نويسندگان از نگارش اين نامه يا ميزان اطالع و آگاهي
آنها از واقعيات جامعه به دست مي دهد .واقعيت آن است که اين جريان با دستاويز
قرار دادن مشکالت معيشتي به وجود آمده طي سالهاي اخير که به دليل ناکارآمدي
دولت محترم کنوني و حاميان تئوريک شان بوده است ،کليت جمهوري اسالمي
و انقالب ايرانيان را خواسته يا ناخواسته زير سؤال برده و فضاي سنگين رسانه اي
ايجاد شده در نقد و نفي انقالب اسالمي در خارج از کشور را به استخدام گرفته تا
به هدف مطلوب خود واصل شوند .اما نگاه علمي ،منصفانه و روندپژوهانه به مسير
چهل ساله ،واقعيت هاي روشن و اميدبخشي را فراروي ما قرار مي دهد؛ بخشي از
اين واقعيات به شرح زير است:
تحول در زيرساخت هاي کشور در چهل سال اخير
 100درصد جمعيت شهري و  73درصد جمعيت روستايي تحت پوشش شبکه آب
شرب سالم قرار گرفته است ،اين در حالي است که در سال  1355حدود  80درصد
از روستاها فاقد تأسيسات زيرساختي در اين حوزه بوده اند.

برنامه ششم اين موضوع تصويب شده ولي متاسفانه دولت در سال گذشته در اين مورد عمل
نکرد و با پيگيري ديده بان شفافيت حرکتهاي کمي صورت گرفت ولي درحال حاضر ۷ماه
از سال مي گذرد و اين مورد هنوز اجرا نشده است و به اين معني است که سيستم اداري ما
ظرفيت کافي ،انگيزه کافي و اراده کافي براي انجام اين کار ندارد .و بايد از طريق نمايندگان
و سازمانهاي مردم نهاد و علما و هر کسي که تريبوني در اختيار دارد مطرح شود تا اين عمل
صورت بگيرد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از راهکار رانت ارزي گفت :سيستمي که در
حال حاضر عمل مي شود قابل دفاع نيست ،چون من با مسئولين بانک مرکزي صحبت کردم
و گفتم طبق قانون شما بايد رابطه ريال و ارزهاي خارجي را ثابت نگه داريد ولي ثابت نيست و
درحال باال رفتن است .تا چند برسد شما قبول مي کنيد راه حل شما غلط است؟ اگر درست
بود که باال نمي رفت.متاسفانه سکوت کردند.

گفتوگو »

کريمي قدوسي در گفتوگو با رسالت:

دولت اطالعات بانکي را
به «اف اي تي اف» داده است

»
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ک رباسيان:

فوالد مبارکه از واردکننده به توليدکننده گندله سنگ آهن رسيد

رئيس هيئت عامل ايميدرو با اشاره به رشد چشم گير
توليد و صادرات فوالد به رغم اعمال تحريمها ،گفت :در
حال حاضر از واردکننده به توليدکننده گندله سنگ آهن
تبديل شدهايم.به گزارش تسنيم ،کرباسيان که در
مراسم معارفه حميد رضا عظيميان مدير عامل جديد
شرکت فوالدمبارکه به رشد توليد زنجيره فوالد در
کشور اشاره کرد و اظهارداشت :توليد  6ماه کشور در
شمش فوالدي با رشد 14درصدي ،آهن اسفنجي با

19درصدي ،گندله با 38درصدي و کنسانتره سنگ
آهن با افزايش 17درصدي همراه شد.رئيس هيئتعامل
ايميدرو ،درباره جايگاه شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت:
فوالد مبارکه توانسته در کنار رشد در ظرفيت سازي،
توليد و صادرات ،توجه وافري به مسئوليت اجتماعي
داشته باشد.وي گفت :در موضوع تحريم ،به صراحت
از بخش فوالد نام برده شده اما خوشبختانه مجموعه
تالش مديران و کارکنان صنعت فوالد سبب افزايش
توليد و صادرات ايران شده است.کرباسيان با بيان
اينکه دوران مديريت آقاي سبحاني ،مصداق عاقبت به
خيري است ،از حمايت وزير صنعت معدن و تجارت
تشکر کرد.رئيس هيئت عامل ايميدرو درادامه از حضور
عظيميان در راس شرکت فوالد مبارکه استقبال کرد
و گفت:از مقامات و مسئوالن استان ،خواهان همکاري
با وي در جهت اعتالي صنعت فوالد کشور به عنوان
يک حرکت ملي هستيم.

برزگري عنوان کرد:

اشتغالزايي براي هشت هزار روستايي با تسهيالت بنياد علوي
رئيس بنياد علوي گفت :تاكنون زمينه اشتغال بيش از هشت
هزارو  200نفر از روستاييان فراهم شده است .وي گفت:با
اجراي طرح اعطاي تسهيالت اشتغالزايي روستايي توسط
بنياد علوي،تاکنون بيش از هزار طرح صنعتي  -کشاورزي
و صنايع خانگي به بهره برداري رسيده است.به گزارش
خبرنگار ما،موسي برزگري با اشاره به اينکه در راستاي
برنامههاي محروميتزدايي بنياد مستضعفان،اجراي طرح
اعطاي تسهيالت اشتغالزايي به روستاييان به عنوان اهرمي
براي توانمند سازي آنان با جديت آغاز و دنبال ميشود؛
گفت :از زمان آغاز اين طرح تاکنون بيش از  ۷هزار نفر از
روستايياننقاطمحرومکشوربرايدريافتتسهيالتاشتغالزايي،
ثبت نام کردهاند که از اين تعداد تاکنون با بيش از  ۲هزار نفر
قرارداد منعقد شده است .وي با ذکر اينکه حجم قراردادهاي
منعقد شده به بيش از  ۱۱هزار ميليارد ريال ميرسد گفت:
پيش بيني ميکنيم با به بهره برداري رسيدن اين  ۲هزار
طرح ،حدود  ۱۶هزار و  ۲۰۰نفر از روستاييان مشغول

به کار شوند.برزگري همچنين در خصوص طرحهايي که
تاکنون با اين تسهيالت به بهره برداري رسيده نيز گفت:تا
اواسط مهرماه بيش از هزار طرح کوچک و بزرگ صنعتي،
کشاورزي و دامپروري و صنايع خانگي با پرداخت بيش از
 ۳هزار ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي به بهره برداري
رسيده است.وي گفت :براساس آمار موجود بهره برداري از
اين هزار طرح تاکنون زمينه ساز اشتغال بيش از  ۸هزار و
 ۲۰۰نفر در روستاهاي سراسر کشور بوده است.

صالح آبادي:

صادرات غيرنفتي ،منبع قابل اتکايي براي ارزآوري به کشور است

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران گفت :سياست توسعه
صادرات ،يک سياست راهبردي و مهم براي توسعه اقتصادي
کشور است چرا که اين صادرکنندگان غيرنفتي هستند
که در شرايط مختلف ارزآوري را براي کشور تضمين
مي کنند.به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات،
دکتر علي صالح آبادي ،در نشستي تخصصي با حضور
صادرکنندگان استان زنجان گفت :اتکاي زياد به نفت،
دشمن را براي تحريم آن وسوسه مي کند؛ حال آنکه
صادرات غيرنفتي کشور اين ظرفيت را دارد که در شرايط
مختلف براي کشور ارزآوري داشته باشد.صالح آبادي با
اشاره به ظرفيت هاي مطلوب توليد و صادرات زنجان
در حوزههاي صنعت ،معدن ،خدمات و کشاورزي گفت:
عمده منابع بانک توسعه صادرات شامل سرمايه بانک،
منابع صندوق توسعه ملي و نيز خطوط اعتباري بانک
مرکزي در اختيار فعاالن حوزه صادرات غيرنفتي کشور
قرار مي گيرد.وي با ابراز خشنودي از وجود خطوط اعتباري
بانک مرکزي و منابع صندوق توسعه ملي با نرخ هاي
 11درصد در حوزه صادرات تصريح کرد :از سال گذشته
تاکنون تسهيالت تلفيقي از منابع بانک و صندوق توسعه
ملي با نرخ  14و  14/5درصد در اختيار مشتريان قرار

مي گيرد.وي اظهار داشت :بانک توسعه صادرات به
لحاظ منابع مشکل خاصي ندارد و در حال حاضر حجم
تسهيالت شعبه رقمي معادل هزار ميلياردريال است.
در حوزه تسهيالت ارزي نيز خوشبختانه شرايط خوبي
داريم و عالوه بر ارائه تسهيالت ،نيروي متخصص فعال
در شعبه مي تواند مشاوره هاي الزم را به صادرکنندگان
ارائه کند.صالح آبادي اظهار اميدواري کرد :تمامي90

بيانيه  900استاد دانشگاه؛
 100درصد روستاهاي باالي  10خانوار و  99/5درصد روستاهاي زير  10خانوار بعد
از انقالب به نعمت برق دست يافته اند .با تالش صنعتگران گاز کشور ،تعداد شهرهاي
گازرساني شده از  9شهر در سالهاي قبل از انقالب به  1083شهر در سال 1395
رسيده که رشد  120برابري در اين حوزه را نشان مي دهد؛ همچنين تعداد روستاهاي
گازرساني شده از  1روستا در سالهاي قبل انقالب به  23000روستا در سال 1395
رسيده است .با رشد  30برابري سدهاي مخزني کشور بعد از انقالب و رسيدن تعداد
آنها از  13سد به حدود  400سد بزرگ در سال ،1395آبهاي هرز و بالاستفاده کشور
در خدمت صنعت ،کشاورزي و شرب مردم مديريت شده است.
ايران با دستيابي به فن آوري و دانش کامل چرخه سوخت هستهاي و قرار گرفتن در
رديف پنج کشور برتر جهان قرار گرفته است .با ايجاد زيرساختهاي تلفن ثابت در کشور،
حدود  90درصد روستاهاي کشور ( 54هزار و  286روستا داراي ارتباط و  48هزار و
 33روستا داراي تلفن خانگي) از نعمت ارتباط تلفني برخوردار شده اند.
با ساخت بيش از  18000خانه بهداشت 350 ،مرکز بهداشت شهرستان و تأسيس
بيش از  50دانشگاه علوم پزشکي و  170دانشکده در رشته هاي مختلف علوم
پزشکي 7 ،برابر شدن تعداد داروخانه هاي کشور و  100 ...درصد جمعيت شهري
و روستايي کشور به مراقبت هاي بهداشتي و درماني دست يافته اند .با ساخت و
توسعه چاپخانه هاي جديد ،ايران جزء  10کشور اول دنيا در انتشار کتاب قرار گرفته
است .طي سال هاي بعد از انقالب اسالمي با دستيابي ايران به چرخه کامل ف ّناوري
ماهواره اي و قرار گرفتن در بين  9کشور صاحب اين ف ّناوري ،ايرانيان موفق به پرتاب
انواع ماهواره به فضا شده اند.
اقتدار دفاعي بي سابقه کشور در چهل سال اخير
فن ساخت هواپيماهاي نظامي با سرنشين و بدون سرنشين و
با دستيابي به دانش و ّ
توليد انواع هواپيماهاي جنگي همچون آذرخش ،صاعقه و قاهر  ،313ايران اسالمي
در بين معدود کشورهاي سازنده اين هواپيماها قرار گرفته است.
پيچيده ترين و دقيق ترين سامانه هاي تسليحات يعني سامانه هاي پدافند هوايي
شامل رادارهاي اخطار اوليه ،رادارهاي تعقيب و هدايت ،موشک ها ،سامانه هاي
فرماندهي و کنترل ،سيکرها ،توپ ها و  ...در تمام سطوح بردهاي کوتاه ،متوسط و
بلند در داخل کشور ساخته مي شود؛ سامانه هايي که کوچکترين هواپيماهاي جنگي
در فاصله  200کيلومتري را با آشکارسازي در برد سالح هاي تحت تعقيب قرار داده
و جنگنده اي را که در محيط سه بعدي با سرعت مافوق صوت در حال جابه جايي
است منهدم مي کند .اين وضع در اين بخش آنگاه راهبردي مي نمايد که بدانيم
تکنولوژي ساخت و به کارگيري موشکهاي بالستيک نقطه زن ايران ،تنها در اختيار سه
کشور روسيه ،آمريکا و ايران است .ا ّما شگفت آور اينکه نويسندگان محترم نامه بهجاي
علمي متخصصين ايراني
سؤال از چرايي پيشرفت اقتدار دفاعي ايران و رمز بالندگي ِ
در صنايع دفاعي و درمقابل ،به جاي کسب مهارت از دانشمندان دفاعي کشور براي
رفع وابستگي در بسياري از بخشهاي دولتي ،با تبعيت ناخواسته از برچسب زني هاي
بنگاههاي بيگانگان ،دانشمندان دفاعي ايران را مورد خطاب و سرزنش قرار مي دهند
که با مؤلفه هاي اقلّي ملّي گرايي هم در تناقض آشکار است؛
آمارهاي جهاني از سطح رشد رفاه ايرانيان
خودکفايي 90درصدي مواد غذايي کشور پس از انقالب اسالمي علي رغم ُرشد چند
برابري ميزان مصرف ،موجب شده تا مردم نگران نبو ِد مايحتاج خود نباشند.
براساس گزارش بانک جهاني در سال  2016و گزارش صندوق بين المللي پول در
سال  2017در اوج تحريم ها ،ايرانيان از نظر قدرت خريد ،رتبه هجدهم جهان را
کسب کردهاند .با ُرشد چشمگير مدرسه سازي تمام کودکان واجب التعليم کشور
به مدرسه دسترسي دارند .در حالي که در سال  57فقط  40درصد آنها اين امکان
را در اختيار داشتند .با خودکفايي در توليد  97درصدي برخي داروهاي ساخت
داخل ،مردم در مراجعه به داروخانه ها براي داروهاي مورد نياز خود نگران نبودن
داروهاي اساسي نيستند.
خدمات انقالب اسالمي به آموزش مردم
باسوادي جامعه بعد از انقالب اسالمي به دو برابر ماقبل خود ارتقاء يافت.
ميزان باسوادي زنان در دوره چهل ساله انقالب اسالمي ،رشدي تقريباً  2/5برابري
داشته و طبق آمارهاي جهاني ،شاخص برابري جنسيتي در باسوادي تقريباً مساوي
و در مواردي نيز باالتر از ميانگين جهاني است .تعداد مدارس استانهاي محروم
بعد از انقالب اسالمي به  5برابر ماقبل خود رسيده است .به يک اعتبار احداث 28
کالس درس طي هر روز بعد از انقالب اسالمي در تقويم عمران آموزشي کشور ثبت
شده است .انقالب اسالمي ،کشور ايران با اکثريت بيسواد را به رتبه  16علمي در
جهان ارتقاء داده است.
آزادي ،حقوق بشر و کرامت شهروندي
در جمهوري اسالمي تفتيش عقايد وجود ندارد؛ يعني کسي به خاطر فکر و نظري
مخالف نظر حکومت ،مورد تهديد ،فشار و تعقيب قرار نمي گيرد .مگر آنکه براي
براندازي و مقابله با نظام سياسي مستقر و خونهاي دهها هزار شهيد وطن به اقدام
خرابکارانه مبادرت نمايد.
جمهوري اسالمي ايران يک نظام تک حزبي توتاليتر را به نظامي با  251حزب رسمي

شرکت صادراتي فعال در زنجان بتوانند از تسهيالت
بانک توسعه صادرات بهره مند شوند.مديرعامل اگزيم
بانک ايران در جلسه اختصاصي صادرکنندگان استان
زنجان در پاسخ به سوال يکي از حاضران در خصوص
نحوه دريافت سپردههاي ارزي مشتريان گفت :کساني
که اسکناس نزد بانک به صورت سپرده گذاشته باشند،
بانک موظف است که سپرده مذکور را به شکل اسکناس

تحويل بدهد؛ بانک اسکناس الزم را براي اين منظور
در اختيار دارد و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي ادامه داد :اين رويه جزئي از مقررات بانک بوده و
از سال  76تا کنون اجرا مي شود؛ تنها در صورتي که
ارزي به شکل حواله اي به حساب مشتري واريز شود ،به
دليل حجم باالي اسکناس و سياست هاي داخلي بانک،
محدوديت هايي براي پرداخت اين مبلغ به شکل اسکناس
وجود دارد.صالح آبادي اعالم کرد :در پي مجوز بانک مرکزي
براي سپرده گذاري ارزي به شکل اسکناس در بانکها
و تضمين آن ،بانک توسعه صادرات يکي از بانک هايي
است که مجاز به دريافت سپرده هاي ارزي مردم است.
وي در ادامه به تشريح اعتبار خريدار به عنوان يکي از
خدمات بانک توسعه صادرات در راستاي تداوم و تسهيل
صادرات پرداخت و گفت :پروژه هاي مختلفي با روش اعتبار
خريدار در خارج از کشور در حال اجراست از جمله آنها
يک پروژه نيروگاهي در ارمنستان به ارزش  83ميليون
يورو است که توسط پيمانکاران ايراني با استفاده از کاالي
ايراني در دست اجراست و طي آن بانک توسعه صادرات
تسهيالت اعتبار خريدار را در قالب پروژه هاي خدمات
فني و مهندسي و نيز کاال ارائه مي دهد.

دچار بنبست نيستيم ،دولت ناكارآمد است
و  515انجمن صنفي تبديل کرد .جمهوري اسالمي ايران ،نقد اجتماعي را نهادينه
کرد به گونه اي که همه مردم در محيطهاي عمومي در ارتباط با همه مباني ،ارکان
و ساختار و شخصيتهاي نظام آزادانه اظهار نظر مي کنند .ضريب تحمل مخالف در
جمهوري اسالمي به حدّ ي است که حتي افرادي که برخي مباني بنيادين نظام را
قبول ندارند تا سطح رئيس جمهور ،رئيس مجلس ،وزير و وکيل به مناصب دست
يافتند .افزايش تعداد عناوين کتاب منتشر شده در سال از  1500عنوان سال  57به
 107هزار عنوان در سال  ،96خود نشانه اي است که جمهوري اسالمي بر مبناي
ِ
فرهنگ ملي را اداره نمي کند .مردم ايران از حيث دسترسي آزاد به
سانسور ،حوزه
اطالعات و ارتباطات در رتبه هاي باالي جهاني هستند .چنانچه بيش از  95درصد
خانوارهاي ايراني به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند .ميزان دسترسي مردم ايران
به امواج ماهواره اي در جهان کم نظير است .سرانه فضاي عبادي اقليتهاي مذهبي در
ايران از حيث نسبت جمعيت دو برابر سرانه مسلمانان ايران است 250( .کليسا16 ،
کنيسه و  78عبادتگاه زرتشتيان در ايران موجود است .ضمن اينکه هزينه بازسازي
و تعمير اين اماکن و معابد نيز با دولت است) بيش از  980هزار پناهنده و  2ميليون
اتباع خارجي در ايران زندگي مي کنند؛ اين وضع از آن روي مهم است که اتحاديه
اروپا و آمريکا به رغم ادعاهاي رياکارانه درباره حقوق بشر به سخت گيرانه ترين و
بعضاً غيرانساني ترين روش هاي ضدّ مهاجرت متوسل شده اند و جريان شبه روشنفکر
ايراني در اينباره چشم خود را به جنايت غربيان بسته اند .ايران دومين کشور جهان از
نظر پذيرش پناهنده محسوب مي شود .قبل از انقالب اسالمي کمتر از  3درصد مراکز
آموزش عالي کشور در استانهاي حاوي مختصات قوميتي قرار داشته اما اکنون اين عدد
به بيش از  31درصد رسيده است .بيش از  35درصد متقاضيان ورود به دانشگاهها
از اقوام ايراني و بيش از  33درصد پذيرفته شدگان دانشگاهها از اقوام هستند .وجود
بيش از  9000مطبوعه با پوشش همه ساليق فکري و سياسي ،نشانه غيرقابل انکار
از آزادي در جمهوري اسالمي ايران است .تنها در استان ارجمند کردستان بيش از
کردستان پساانقالب
 60نشريه منتشر مي شوند که بيانگر تبلور هويت فرهنگي در
ِ
است .نزديک به  4000سمن در ايران فقط از وزارت کشور مجوز فعاليت دارند که
 58درصد آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند .در ايران بيش از  31هزار وکيل،
دفتر وکالت دارند که قريب به  10هزار نفر آنها خانم هستند.
تالش انقالب چهل ساله در جهت صيانت از مردم ساالري و برگزاري انتخابات آزاد
در مقايسه با انتخابات کشورهاي ديگر ،حتّي آمريکا و فرانسه بهعنوان نمادهاي اسمي
دموکراسي نظام ليبرالي ،ميزان مشارکت در ايران ،بيشتر است .ازجمله کشورهاي
توسعهيافته که مشارکت انتخاباتي در آنها ،کمتر از ايران است ،ميتوان به فرانسه
( ۶7/9درصد) ،آلمان ( ۶۶/1درصد) ،اتريش ( ۶۵/9درصد) ،انگليس ( ۶۵/۴درصد)،
کانادا ( ۶2/1درصد) و ژاپن ( ۵2درصد) اشاره کرد .کمترين مشارکت مردم در انتخابات
ايران اسالمي ،برابر با باالترين مشارکت در آمريکا است؛ ميانگين مشارکت ملّت مسلمان
ايران در هيچيک از انتخاباتها ،کمتر از  50درصد نبوده است.
حاکميتي در دورههاي مختلف،
وجود نوسانات سياسي گسترده و اساسي در نهادهاي
ّ
حاکي از غيراسمي و واقعي بودن مردمساالري در ايران بوده است.
مشروعيت خود را به راهپيماييهاي مردمي به مثابه رفراندوم هاي ساليانه،
انقالب،
ّ
مشروعيت خود را به راهپيماييها گره زده است ،به
گره زده است و اينکه انقالب،
ّ
معني کارآمدي و کارسازي هاي پويا در مشارکت مردمي است.
پيشرفت هاي چشمگير در حوزه صنعت
افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص ملي از  16درصد به  40درصد ،بيانگر جهش
صنعتي ايران است .صادرات غيرنفتي ايران از  540ميليون دالر به  31ميليارد دالر
يعني  567برابر افزايش يافته است .انقالب اسالمي ،ايران تک محصولي نفتي را
به صادر کننده عمده محصوالت مهندسي ،کشاورزي و صنعتي تبديل کرد؛ اگرچه
نفت پايگي کماکان از عيوب مهم اقتصاد ملّي ماست .توليد پتروشيمي ايران از سال
 57تا سال  33 ،97برابر شده است .ايران بدون پيوستن به  WTOهفدهمين
اقتصاد بزرگ جهان است .توليد فوالد از  360هزار تن به  18ميليون تن ،يعني 50
برابر افزايش يافته است.
توجه انقالب به حوزه فرهنگ و نشر
پس از انقالب شمارگان ساالنه چاپ کتاب 136 ،برابر شده (از يک ميليون نسخه
در سال  57به  136ميليون در سال  )95رسيده است.
تعداد عناوين کتاب نسبت به قبل از انقالب  71برابر شده و از  1/500عنوان به
 107/000عنوان کتاب رسيده است .تعداد عناوين کتب ثبت شده کشور از دوره
منحوس پهلوي اول تا سال  11/000 ،57عنوان بوده که امروز  1/281/996عنوان
است .يعني به  117برابر بالغ شده است .ظهور نويسندگان زن ،جزء پديده هاي
پس از انقالب اسالمي است .مستندات در اين باره قبل از انقالب به اندازه انگشتان
دست هم نبوده است 7/300( .نويسنده و  712ناشر زن) از پديدههاي انقالب
اسالمي است.
آزادي در حوزه نشر قبل و بعد از انقالب قابل مقايسه نيست .با شرمساري بايد در
پيشگاه ملّت اظهار کرد که بزرگترين انتشارات قبل از انقالب "مؤسسه آمريکايي
فرانکلين" بود.

پيشرفت هاي زنان در چهل سال اخير
تعداد دانشآموختگان دانشگاهي زن از  6درصد در سال  1355به  44درصد در شرايط
کنوني رسيده است .پيش از انقالب تنها  1/4درصد اساتيد دانشگاهها زن بودهاند ،ا ّما
امروز اين ميزان به حضور  20درصدي بانوان اساتيد رسيده است.
تعداد تشکل هاي مردمنهاد ،ويژه زنان پيش از انقالب  5مورد بود که امروز بيش
از  2000مورد است .ورزش بانوان از  7رشته در سال  57به  38رشته در دوران
پساانقالب رشد يافت .کل مدالهاي جهاني ورزشي بانوان در  57سال حکومت
پهلوي  5مورد ا ّما در  40سال پس از انقالب اسالمي با رعايت حدود شرعي به 160
مورد بالغ شده است .بانوان پزشک متخصص با طي روند رشد  50درصدي از 597
نفر به  30000نفر رسيده است .انقالب اسالمي در جهت ارائه خدمات پزشکي به
بانوان 5300 ،پزشک فوق تخصص تربيتکرده است .ايجاد بيمارستا ن هاي مخصوص
بانوان نيز از اقدامات مهم و برجسته نظام اسالمي در ارج نهادن به مقام شامخ زن
در بين کشورهاي دنيا است .تعداد نويسندگان زن ،از کمتر از  50نفر در سال 57
به  8هزار نفر رسيده است .تعداد داستان نويسان زن ،با تعدادي از کمتر از انگشتان
دست به  4هزار نفر در وضع کنوني رسيده است .پيش از انقالب اسالمي حتي يک
ناشر زن نداشتيم امروز  712ناشر ز ن داريم .بزرگترين تشکل مردمي زنان در جهان
با  9ميليون نفر عضو و  16هزار کانون ،بسيج زنان ايران است.
دستاوردهاي عظيم حوزه کشاورزي
امروزه بالغ بر  ۹۰درصد از نياز کشور به محصوالت کشاورزي در داخل تأمين ميشود.
اين در حالي است که طبق آمار رسمي ،دولت در سال  ۱۳۵۶فقط توان تأمين مواد
غذايي مردم را براي  ۳۳روز در سال را داشته و ناچار بود تا باقي مواد غذايي را از
خارج وارد کند .بعد از پيروزي انقالب ،با وجود خشکسالي شديد ،توليدات کشاورزي
 6/7برابر شده است .انقالب اسالمي منحني رو به سقوط کشاورزي ايران را با شيب
تند به روندي صعودي تبديل نمود .توليدات کشاورزي از  18ميليون تن در ابتداي
انقالب ،اکنون به  120ميليون تن رسيده است .رشد  300درصدي ارزش افزوده
کشاورزي در آمار بانک جهاني ،راوي کارنامه اي درخشان در حوزه کشاورزي پس
از انقالب اسالمي است .افزايش سهم کشاورزي در توليد ناخالص ملي ،از  1/3درصد
به  15درصد دستاورد بزرگ نظام اسالمي است .توليد گندم ايران از  4/6ميليون
تن در سال  1356به  14ميليون تن در سال  1395رسيد .انقالب اسالمي صنعت
سيلوسازي را بومي و ظرفيت ذخيره سازي گندم را به دو هزار درصد افزايش داد.
توليد محصوالت باغي نسبت به سال  20 ،1356برابر شده است.
مصرف سرانه ميوه و سبزيجات در کشور ،بعد از انقالب  9برابر شده است .درحالي
که اين نسبت در جهان  2/3برابر مي باشد.
امنيت مردمي چهل ساله
انقالب اسالمي ،امنيتِ شکنجه محور شاه را به امنيت مردم گراي مبتني بر اعتقاد،
اعتماد ،عشق ،ايثار و تعاملي تبديل کرد .جمهوري اسالمي در مرکز بحراني ترين
منطقه جهان از امن ترين کشورهاست .جرمهايي مانند قتل ،سرقت مسلحانه ،تجاوز،
زورگيري ،سرقت و کودکآزاري و خشونتهاي جنسي مواردي هستند که براي ارزيابي
مؤلفه امنيت در اجتماع از بين هر 100هزار نفر مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در مقايسه
جرمهاي يادشده قبل و بعد از انقالب ،راهزني از شاخص  10به  ،1تجاوز از  7به ،2
زورگيري از 6به  ،2سرقت از  6به  ،3سرقت مسلحانه از 2به  ،1کودکآزاري از  2به
زير  1و قتل به يکسوم کاهش پيدا کرده است .احساس امنيت در ايران به برکت
انقالب اسالمي به بيش از  78درصد رسيده است .غائلههاي قومي و مذهبي ،کودتاهاي
زنجيرهاي ،ترور و بمبگذاري و  ، ...با مؤلفه هاي تعاملي حاکميت  -مردم خنثي مي
شود و امروز به برکت انقالب اسالمي ،ايران از امنترين کشورهاي جهان است.
ارتقاء سالمت مردم
سن اميد به زندگي در  4دهه گذشته از رتبه  142به  63در بين کشورهاي دنيا
ّ
سن اميد به زندگي،
صعود کرده و گزارشات بين المللي نشان مي دهد در ُرشد ّ
ايران رتبه هفتم جهان را دارد ،اين عدد در  55 ،1355سال بوده است و در سال
 96به  76/2افزايش يافته است 80 .ميليون نفر ايراني صاحب  80ميليون دفترچه
خدمات درماني و بهداشتي هستند .به استناد اسکوپوس توليد علم درحوزه هاي
مختلف علوم پزشکي به  75برابر زمان طاغوت رسيده است.
تعداد مدارک نمايه شده از ايران نسبت به قبل از انقالب 129 ،برابر شده است.
کشور ما از نظر سهم سالمت از توليد ناخالص ملي در رتبه  88دنيا است.
سرانه هر ايراني در بخش سالمت نسبت به  18سال گذشته به  5برابر رسيده و از 80
دالر به حدود  400دالر افزايش يافته است .ايران در زمره  3کشور پيشرو در اجراي
عمليات دانشي پيچيده پيوند مغز استخوان در جهان است .ايران در درمان نا باروري
رتبه سوم جهان و در ارتوپدي و پيوند اعضاء رتبه چهارم را در اختيار دارد.
ايران رتبه هفتم در توليد داروي بيماريهاي خاص را دارد .ايران رتبه چهارم در درمان
ژنتيک را دارد .ايران جزء  5کشور جهان در کاشت حلزون شنوايي است.
جمهوري اسالمي ايران در توليد بيش از  95درصد از داروهاي مصرفي به خود کفايي
رسيده است ،عددي قابل تأ ّمل و توجه است .رشد  10برابري پزشکان متخصص ،عمومي
و دندانپزشک در مقابل رشد  2/5برابري جمعيت ايران قابل توجه است.

عضو کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي در مجلس
شوراي اسالمي گفت :پيوستن
به کنوانسيون هاي بين المللي،
حوزه امنيتي و استقالل جمهوري
اسالمي را زيرسوال مي برد و
اين دولت  80درصد از اطالعات
اقتصادي ،پولي ،بانکي و مديريتي
را در اختيار بيگانگان قرار داده و
هر هيئتي که بعد از برجام وارد
ايران شده ،دست خالي برنگشته
است .جواد کريمي قدوسي اظهار
کرد :شوراي نگهبان در تصويب بي مسئله ترين کنوانسيون ها
ايرادات جدي مي گيرد و کنوانسيون «سي اف تي» را حتما رد
خواهد کرد ،چون اساس امنيت و استقالل ملي جمهوري اسالمي را
زيرسوال برده و دست اجانب را در کشور بيش از هر زمان ديگري
باز مي کند .وي با بيان اينکه تعريفي که از تروريسم در اليحه
«سي اف تي» وجود دارد نقطه مقابل قرآن و احکام ديني ماست،
افزود :مطابق اين اليحه هرکس نظام سرمايه داري را بترساند و
دست به کشتار کسي بزند ،بدون هيچ گونه تفصيلي تروريسم است،
اين موضوع در ماده  2کنوانسيون مذکور و ماده  6که بحث شروط
را نفي کرده ،آمده است و ما مطمئنيم شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت تصميم انقالبي خواهد گرفت و با اين مسئله
برخورد مي کند .اين نماينده مجلس تاکيد کرد :شروطي که در
اين زمينه گذاشته شده و توسط کميسيون سياست خارجي و
امنيت ملي مجلس به تصويب رسيده ،فايده اي ندارد زيرا ماده 6
«سي اف تي» صراحت دارد و شما بدون هيچ بهانه فلسفي ،قومي
و مذهبي؛ حق گذاشتن هيچ شرطي که با ماهيت اين کنوانسيون
در تعارض باشد را نداريد ،چگونه مي شود براي کنوانسيوني که
حق شرط قائل نشده ،شرط و شروط گذاشت؟ کريمي قدوسي
با بيان اينکه تصويب و قبول اين کنوانسيون ،مشکالت درفضاي
اقتصادي و بانکي را تشديد مي کند ،افزود :آنگاه وزيرامور خارجه
کشورمان با کمال شهامت و جسارت مي گويد ،تضمين نمي کنم
با تصويب اين کنوانسيون مشکالت حل شود و اين خيلي حرف
بدي است .نمي دانم ايشان در حرف زدنش دقت دارد يا خير.
اين ملت هزينه هاي سنگيني را در حوزه برجام متحمل شده و
دوباره موضوع کنوانسيون مطرح است و آقاي وزير خيلي راحت
پشت تريبون مجلس سينه سپر مي کند و مي گويد تضمين نمي
کنيم که اين اليحه مشکالت کشور را حل کند اما تضمين مي
کنيم که ايران هراسي بيشتر نشود.
وي ادامه داد :ما از همان ابتدا به ظريف گفتيم ايران هراسي که
شما مدعي آن هستيد دو محور دارد ،رژيم صهيونيستي و آمريکا
و اين ها هم هيچ وقت دست از دشمني برنمي دارند اما دنيا که
رژيم صهيونيستي و آمريکا نيست.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تبعات
پيوستن به اين کنوانسيون اظهار کرد :همان طور که اشاره کردم
استقالل ما در حوزه مسائل اقتصادي و در حوزه امنيتي زيرسوال
مي رود ،اعتقاد دارم در اين دولت  80درصد اطالعات اقتصادي ،پولي
و بانکي و مديريتي در اختيار دشمنان قرار گرفته و هر هيئتي که
بعد از برجام وارد ايران شده ،دست خالي برنگشته و مجموعه اي از
اطالعات را با خود برده است .وي ادامه داد :مثل همان شرکت توتال،
بوئينگ و ايرباس که داخل کشور آمدند و تمام اطالعات  40ساله
ما را جمع آوري کردند و در حوزه پولي و بانکي هم بسياري
از اطالعات شرکت ها ،شخصيت هاي حقيقي و حقوقي کشور
داوطلبانه به موسسه «اف اي تي اف» داده شده است.
ايران جزء کشورهاي برتر جراحي قلب در دنيا است و جزء معدود کشورهايي است
که عمل پيوند قلب در آن با تکيه بر دانش بومي صورت مي پذيرد.
برخي رتبه هاي قابل تأمل جهاني ايران مطابق اسناد و آمارهاي بين المللي
مراجع معتبر دنيا:
ايران نهمين کشور جهان از نظر تعداد کتب انتشار يافته در سال است .ايران از لحاظ
فارغ التحصيالن چهار حوزه علوم دانشي ،فناوري ،مهندسي و رياضي در جايگاه پنجم
جهان قرار دارد .ايران رتبه هفتم رشد اميد به زندگي در جهان است .ايران رتبه
يازدهم جهان در کاهش ميزان مرگ و مير نوزادان است .ايران با رتبه اي زير ،20
از کمترين ميزان مرگ و مير ناشي از چندين نوع سرطان شايع دنيا برخوردار است.
ايران سيزدهمين کشور جهان از نظر توليد غالت است .ايران چهاردهمين کشور
دنيا از نظر سرانه آبياري سرزميني ايران است .ايران هجدهمين کشور جهان از نظر
محصوالت دائمي کشاورزي است .ايران رتبه دوم جهان در شاخص توسعه انرژي را
در اختيار دارد .رتبه پانزدهم جهان در توليد برق و رتبه ششم جهان د رتوليد برق
از گاز طبيعي را در اختيار ايران است .رتبه سيزدهم جهان در توليد ساالنه پااليشگاه
آن ايران است .رتبه هشتم جهان درتوليد آهن در اختيار ملّت ايران است .رتبه
از ِ
آن کشور ايران است .ايران رتبه يازدهم جهان در توليد
دوازدهم دنيا در توليد مس از ِ
آن ايران
سيمان را دارا است .رتبه سيزدهم جهان در توليد محصول راهبردي فوالد از ِ
است ،گواينکه توليد فوالد ايران پس از انقالب 18 ،برابر متوسط جهاني بوده است.
ايران ششمين کشور پيشرو در زمينه توليدات ف ّناوري هاي نانو در دنيا است .ايران
در جمع  11کشور داراي فناوري پرتاب ماهواره ها قرار دارد .ايران جزء  14کشور
داراي توانايي غني سازي اورانيوم و جزء  13کشور برتر داراي چرخه کامل سوخت
هسته اي است .ايران رتبه دوم در زمينه پيشرفته ترين کشورها در حوزه سلولهاي
بنيادي جنيني را در اختيار دارد .در رتبه هفتم ازنظر رشد جذب گردشگري در
دنيا در اختيار ايران است .بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول و گزارش بانک
جهاني ايران رتبه  18دنيا در توليد ناخالص داخلي بر اساس برابري قدرت خريد را
دارد .ايران سيزدهمين قدرت نظامي جهان است؛ نکته قابل توجه اينکه اين پايش،
توانايي هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي را در اين ارزيابي جهاني لحاظ نکرده است.
طبق معيار جهاني سايماگو رتبه علمي ايران در منطقه  1و در جهان  16است .در
سال  2010ايران داراي سريعترين نرخ رشد علمي در جهان بوده است .ايران رتبه
اول رشد شاخص توسعه انساني را در  40سال گذشته دارا بوده است .ايران هفتمين
قدرت برتر جهان از نظر موسسه جهاني هادسون و سيزدهمين قدرت برتر جهان از
نظر يو اس نيوز در سال  2018اعالم شده است.
نتيجه
ما نسبت به عيوب ملّي خود در دو حوزه کارگزاري نفت پايه و مصرف زدگي اجتماعي
منبعث از آن واقف هستيم ،ا ّما بر آن هستيم ،ايران اسالمي صرفنظر از دشمنان و
همپيمانان آنها ،صحنه رويارويي دو گروه و بخش عمده است؛
الف) جمعيت اعظم مردمي که نگرش شان به ايران و هويّت ملّي «ظرفيت – راه حل»
است ،ب) گروه کوچک شبه روشنفکر و بروکرات که زاويه ديدشان با نگاهي به تاريخ
جديد ايران پيشاانقالب و ايران پساانقالب ،معلوم مي شود.
گروه شبه روشنفکر و بروکرات معموالً توانايي ،استعداد و کرامت ايراني و هوي ِت ملّي
را نزد قدرت هاي بزرگ قرباني کرده و هيچ قطعه اي از تاريخ معاصر ايراني را جز
با واژگان جعلي همچون فالکت زده ،توسعه نايافته ،و جهان سومي تبيين و ترسيم
ننموده است؛ درعوض جمعيت اعظم ايراني ،بر آن است که امکان ها و استعدادهاي
ايراني ،شأني عاليرتبه از هويت ملّ ِي اسالم پايه براي پيشرفت و تعالي در اختيار اين
سرزمين قرار داده که با رويکرد «ظرفيت – راه حل» قادر مي شود سختي ها ،حصارها
و تهديدات را از پيش پاي ايرانيان برداشته و ايراني را به قلل رفيع کرامت رهنمون
شود؛ ظرفيتي که دوران مابعد انقالب اسالمي در حصار قرائت هاي شبه روشنفکري
و عادات کارگزاران بروکراتيک زمين گير شده است؛ اکنون همه مي دانند زمانه و روزگار
کنوني ايرانيان ،نسبتي با ناتواني و ارتجاع شبه روشنفکري و بي عملي بروکرات ها
نداشته و زمانه ،زمانه اقدام و عمل در پرتو تحقق امکان هاي هويت اسالمي – ايراني
است ،از اين رو ّ
محل نزاع کام ًال آشکار و شفاف است و نمي توان با صناعت جدل و
ادعاهاي ظاهرا ً علمي و دانشگاهي ،ضمن ناديده انگاشتن قرائت تاريخ خسارت بار شبه
روشنفکري ايران ،افق هاي نوين برآمده از انقالب اسالمي را از نظر دور داشت و سرمايه
اجتماعي گرانقدر آن را منکر شد.
در پايان ما استادان دانشگاهها و مراکز پژوهشي و آموزشي کشور ،ضمن توجه به
کاستي ها و عيوب ملّي خويش ،ا ّما با باطل دانستن ادعاهاي  290نفر از همکاران
خود و برخي نويسندگان حزبي مندرج در نامه ،آنها را به گفت و گو حول مدعيات
و براهين خود در قالب جلسات آزاد و هم انديشي دعوت مي کنيم».
اساتيد بسيجي دانشگاهها ،مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور
* جريان نامه اساتيد اصالحطلب چه بود؟
براساس اين گزارش ،اخيرا تعدادي از دانشگاهيان و چهرههاي اصالحطلب با انتشار
نامهاي به برخي از چالشها و مشکالت کشور اشاره و پيرامون اين موضوع مطالبي را
هم بيان کردند .نامه اي که به بيان خودشان هشدارنامه است ولي بسياري از اساتيد
معتقدند اين نامه را بايد تسليمنامه و ذلتنامه ناميد .اگرچه در اين نامه در مسائل مختلف
سياهنماييهايي جدي به چشم ميخورد ولي آنچه مهم بوده اين است که برخي از
نويسندگان اين نامه جزء مسئوالن سابق يا کنوني کشور هستند و علي رغم تمام ايراداتي
که به مسائل مختلف گرفتهاند ،سهم خود را در ايجاد مشکالت بيان نکردهاند.

