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اقتصاد »به موضوع   «  الف»در شماره قبل نشریۀ      

پرداختیم. همانطور  «  از منظر امام خمینی )ره(      

که در آنجا بیان شد دلیل اصلی طرح این موضوع           

شرایط سخت و پیچیدۀ اقتصادی حال حاضر            

کشور بود. در فرصت اندک و محدودی که در              

شمارۀ قبل نشریه وجود داشت صرفًا توانستیم به         

بیان کلیّات بحث بپردازیم و موضع کلّی امام)ره(          

را نسبت به بحث بیان کنیم و به این نتیجه                

رسیدیم که در نظریۀ اقتصادی امام)ره( مالکیت         

فردی؛ آنطور که نظام سرمایه ساالر اعتقاد دارد و          

مالکیت صرفًا اشتراکی؛ آنچنان که نظام                

کمونیستی به آن قائل است هر دو باطل اند و بر             

اسالم منطبق نمی باشند بلکه یک حالت وسطی          

از این دو که بر اساس عدالت اقتصادی و نه بر               

اساس سودمحوری حاکم باشد مد نظر است.            

قصد داریم   »الف«اکنون در این شماره از نشریۀ        

به بررسی و بحث پیرامون راهکارها در نظام              

اقتصادی مورد تاکید امام)ره( بپردازیم، امیدواریم       

که این مقاله مورد توجه و مطلوب برای خوانندۀ           

 محترم قرار گیرد؛ انشاهلل.

امام اقتصاد اسالمی را یک اقتصاد سالم می داند           

و نتیجه یک اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی می          

شناسد و آن را هدف اولیه و مهم انبیاء می                 

همۀ زحمات انبیا برای این     «شمارد. بگفته ایشان:  

بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای           

 محمد غالمی

 پیگیری کنید3ادامه متن را در صفحه 

هنوز هم گاهی دانشگاه را قیف وارونه توصیف می          

کنند، توصیفی که دیگر در حال رنگ باختن است؛         

ساالنه چند صدهزار نفر متقاضی در ماراتنی              

نفسگیر شرکت می کردند و عده ای وارد دانشگاه           

می شدند. در این میان عده بسیاری پشت سد              

کنکور می ماندند و شانس خود را دوباره امتحان            

می کردند و گروهی دیگر قید دانشگاه و ادامه              

تحصیل را می زدند و وارد بازار کار می شدند. عده            

ای دیگر هم قصد سفر می کردند و با صرف هزینه            

های بسیاری برای تحصیل به دانشگاه های آن            

طرف آب می رفتند .اما دانشگاه ما امسال توانست          

این قیف وارونه را به اتوبانی بدون چراغ و سرعت            

صاحب عنوان دومین   گیر تبدیل کند و توانست       

از نظر پذیرش دانشجو      دانشگاه در سطح کشور   

 شود.

تحصیالت عالیه داشتن بد نیست، این که سطح           

سواد در جامعه به باالترین درجه خود برسد عیب          

ندارد، این که همه جوانان پسوند دانشجو داشته           

باشند مایه مباهات است، اما آیا زیر ساخت ها و             

مسائل بعد از فارغ التحصیلی را هم در نظر گرفته           

ایم؟ آیا دانشجویان در بازه ی تحصیلی خود از             

حداقل های امکانات رفاهی برخوردار هستند تا           

بتوانند بدون دغدغه به تحصیل خود بپردازند؟ آیا         

دانشجو با توجه به نیازهای بازار آموزش دیده             

اما زمانی که این رشد همگام و همراه با                اند؟

افزایش اعضای هیات علمی، بهبود تجهیزات             

آزمایشگاهی و آموزشی، رفاهی و ورزشی در              

ها نباشد کیفیت آموزش و پژوهش را تحت          دانشگاه

دهد آنچنان    تاثیر قرارداده و به شدت کاهش می        

 محسن حسین پور
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اهمیت رابطه متقابل مردم و نظام در طول این             

ها برای همه روشن است و دوست و دشمن به            سال

دانند که بار اصلی حرکت نظام در طول           خوبی می 

ها بر دوش مردم بوده است تا جایی که             این سال 

اند تا    دشمنان قسم خورده این کشور اعتراف کرده       

شود این    زمانی که مردم پشت نظام هستند نمی        

نظام را سرنگون کرد. یکی از مهم ترین عواملی که          

باعث می شود مردم نسبت به مسئولین خوش بین         

شوند و بقای نظام را تضمین می کند بحث                 

است، خصوصا عدم      شفافیت در تمام سطوح    

های   شفافیت و نبود زمینه الزم برای رصد فعالیت        

یکی از      نمایندگان مجلس شورای اسالمی     

های بزرگ و غیر قابل انکار ساختار سیاسی            ضعف

کشور است. پارامتری که متأسفانه در مقایسه با           

کشورهای عقب افتاده سیاسی هم از جایگاه خوبی         

برخوردار نیست. یک بررسی ساده از ساز و کار             

های کشورهای مختلف دنیا نشان       نظارت بر پارلمان  

توانند به اطالعات     دهد که مردم به راحتی می        می

های ثبت شده توسط نامزدها،        بسیاری مانند وعده  

ها در مجلس، نظر          تعداد جلسات حضور آن      

های مختلف مجلس و        گیری  نمایندگان در رأی   

بسیاری موارد دیگر دسترسی داشته باشند که این         

موضوع در کشور ما از اطالعات محرمانه به شمار           

 رود. می

سازی مجالس خود     اما کشورهای دیگر برای شفاف    

هایی برای شفافیت در       کنند؟ چه شاخص    چه می 

 های کشورهای دیگر وجود دارد؟ پارلمان

 ها های انتخاباتی و دارایی هزینه

ترین    های انتخاباتی یکی از مهم            ثبت هزینه  

هایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا          شاخص

گیرد. بر اساس آمارهای       در اختیار عموم قرار می     

درصد کشورهای جهان برای           27الملل      بین

نامزدها قانون      های انتخاباتی   سازی هزینه   شفاف

دهد   دارند. گزارش دیگری از بانک جهانی نشان می       

کشور    15کشور بررسی شده          72که از بین       

های    قوانینی برای الزام اعالم عمومی دارایی           

کشور   33مسئوالن دارند. از بین این کشورهای در        

 سیدعلی موسوی

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 
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با چالش کمبود امکانات و منابع روبرو می شود.                که دانشگاه 

پذیرش بی حد و اندازه دانشجو در دانشگاه ما بدون توجه به               

ظرفیتها و امکانات یک فاجعه است که می تواند یک فاجعه               

علمی را در دانشگاه ما در سالهای آینده بوجود آورد، که همین            

امر باری بر دوش کشور و خانوادها و لطمات زیادی را می تواند             

 بر دانشجویانی که بار علمی کمی دارند وارد کند.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو عاملی شد تا دانشگاه مهرماه           

خود را به درگیری برای رفع مشکالت رفاهی دانشجویان و به             

خصوص خوابگاه سپری کنند و وزارت علوم نیز مجبور شده             

درصد از    72است استناد کند به قانونی که می گوید باید               

خدمات رفاهی به بخش خصوصی واگذار شود که متاسفانه              

همه ساله    دانشگاه از این قانون تفسیر متفاوت می کند.             

دانشگاه یک تعدادی را به عنوان ظرفیت یک رشته به وزارت             

علوم معرفی می کند و دانشگاه سعی میکنند ظرفیت اعالم              

شده بر اساس سیاستهای وزارت باشد. اما در دو، سه سال اخیر            

به خصوص امسال ظرفیتی که در دفترچه کنکور اعالم شده             

بود بیشتر از ظرفیت اعالم شده توسط دانشگاه بود. در زمان              

اعالم قبولی هم باز تعداد دانشجویان قبول شده در یک رشته             

دانشگاه از ظرفیت اعالمی در دفترچه سازمان سنجش بیشتر           

 522است. به عنوان مثال یک دانشگاه ظرفیت یک رشته را              

نفر به وزارت علوم اعالم کرده است اما ظرفیت این رشته در               

 512نفراعالم شده با این وجود        552دفترچه سازمان سنجش    

نفربه عنوان قبول شدگان این رشته به دانشگاه معرفی شده             

الی   32است. به طور میانگین ورودی جدیدهای دانشگاه ها            

درصد بیشتر از توان دانشگاه است که دانشگاه را برای                 02

تامین خوابگاه و سلف با مشکالت زیادی مواجه کرده است.              

دانشگاه ها همه ساله یک تعداد فارغ التحصیل دارند و یک               

تعدادی را به عنوان ورودی جدید جذب میکنند که اگر                 

ظرفیت خوابگاههای خود را اضافه نکرده باشند و افزایش               

ورودی داشته باشند با مشکل خوابگاه مواجه می شوند. البته            

در شهر سمنان با سیاست افزایش ورودی به دانشگاه به دنبال            

بومی سازی دانشجویان در شهر سمنان می باشند، که از دالیل           

آن هم می توان به چرخیدن چرخ اقتصادی شهر کم جمعیت            

سمنان به وسیله ی دانشجویان که اشتراک آنها در مصرف              

 کننده بودن آنها اشاره کرد.

متاسفانه در مهرماه شاهد مشکالت عدیده ای در زمینه صنفی           

در دانشگاه بودیم، از جمله ی آنها صف های طوالنی در سلفها،            

تغییر نکردن ظرفیت سلفها، نبود خوابگاه برای دانشجوبان             

جدید الورود و اسکان آنها در شرایط بسیار دشوار حسینیه و              

نماز خانه برای خوابگاه فرهیختگان و از آن بدتر وضعیت                

اسفناک اسکان در سالن مطالعه خوابگاه فرزانگان و خوابگاه             

های گران قیمت در سطح شهر، عدم تکمیل ساختمان بلوک            

و سلف خوابگاه فرهیختگان و سرویس های حمل و نقل                3

پردردسر دانشگاه و افزایش قیمت غذاها ضمن تغییر نیافتن            

کیفیت آن و مشکالت ریز و درشت دیگر در سطح دانشگاهی             

که عنوان دوم پذیرش دانشجو در سطح کشور را دارد. اما آنچه            

که از مسئولین دانشگاه با توجه به افزایش پذیرش دانشجو              

انتظار می رفت این بود که برای این مشکالتی که به سادگی              

قابل پیش بینی می بود تمهیداتی اندیشیده می شود که با               

ورود دانشجویان به دانشگاه در آغاز سال تحصیلی با این                 

 مشکالت مواجه نمی شودند.

در انتها نیز این انتظار می رود که در ادامه سال تحصیلی و                 

سالهای بعد شاهد اینگونه مشکالت نباشیم و منتظر حضور             

مستمر مسئولین مربوطه در سطح دانشگاه می باشیم، البته            

باید به حضور مسئولین در سطح خوابگاه در ابتدای سال                

تحصیلی و شنیدن مشکالت از زبان خود دانشجوها و                   

حضورهای سرزده ریاست محترم دانشگاه در سطح دانشگاه و           

شخصا پیگیر شدن مطالبات دانشجویان اشاره و قدردانی کرد           

 که البته جزو وظایف ابتدایی هر مسئولی است.

 »پذیرش بی رویه دانشجو، کمیت فدای کیفیت «ادامه متن 
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بشر دراجتماع و یک عدالت باطنی درست بکنند برای انسان در                  

و در جای دیگر پایه و اصل اساس نظام اسالمی و به تبع آن،                 »انفراد.

اقتصاد اسالمی را عدالت می شمارد. در اندیشه امام مهمترین ابزارهایی           

که این عدالت می تواند بوجود آورد عبارتند از: حکومت اسالمی،                 

مشارکت اسالمی، مشارکت مردمی در اقتصاد، گسترش معنویت و              

فرهنگ اسالمی در جامعه و آسیب ناپذیری نظام اجتماعی اقتصاد               

 اسالم در سیستم جهانی که در زیر به بررسی برخی از آنها می پردازیم.

الف( بخش خصوصی کنترل شده به عنوان عامل اصلی رشد             

 اقتصادی

در نگرش امام، مالکیت به صورت محدود و کنترل شده به رسمیت                

شناخته شده که این امر منجر به رشد بخش خصوصی به عنوان یکی               

از مراکز اصلی سرمایه گذار در روند رشد اقتصادی می گردد. به اعتقاد              

امام حوزه هایی از اقتصاد را که بخش خصوصی می تواند در آن فعال                

 باشد باید به او سپرد و دولت فقط باید به نظارت بپردازد.

بر این اساس، مشارکت مردم در امور، عامل مهمی است که در تلقی                

اقتصادی امام به چشم می خورد. ایشان در خصوص مرز میان اقدامات             

دولت باید نظارت کند ... در کاالهایی که می          «مردم با دولت می گوید:    

خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند آن قدر که می توانند هم               

خود دولت بیاورد و هم مردم، لکن نظارت کند بر اینکه یک کاالیی که               

برخالف مصلحت جمهوری اسالمی است، برخالف شرع است آنها               

نیاورند. این نظارت است همچون نیست که آزادشان کنند که فردا                

بازارها پر می شود از آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود. اما                   

راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها، اگر مردم نمی توانند               

انجام بدهند دولت باید انجام بدهد. کارهایی هم که دولت می تواند                

انجام بدهد و هم مردم می توانند انجام دهند مردم را آزاد بگذارید                  

فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا شود مبادا یک وقت                  

کاالهائی را بیاورند که مخالف اسالم است مخالف با صالح جمهوری               

 »اسالمی است. این مسأله ای است که بسیار مهم است.

بر این اساس امام یکی از عوامل مؤثر در ایجاد عدالت اجتماعی و                   

اقتصادی را دولت اسالمی می داند که با داشتن اختیارات کامل می                

تواند اقدام به سیاستگذاری های مشروع بر اساس اجتهاد در قالب زمان         

و مکان، با توجه به مصلحت اجتماعی کند. تعیین موضوعیت مصلحت            

نیز به عهده عقال و کارشناسان نهاده شده است. این ابزارها، توانایی                

باالیی را به حکومت به منظور تحقق آن هدف خواهد داد. حکومت می             

تواند در این راستا با محدودیت         

قائل شدن برای ثروتهای         

کالن، حرام کردن برخی از     

طرق کسب ثروت و          

منفعت )مکاسب          

محرمه(، وضع قوانین      

مالی و مالیاتی، مصادره      

اموال نامشروع، کمک به        

اعطای وسیله کار به کسانی       

که فاقد وسیله و     

ابزار کار   

هستند، توزیع عادالنه ثروتهای عمومی، رفع نیاز نیازمندان، گسترش           

بیمه های اجتماعی، ملزم کردن سرمایه داران به تعهدات خاص و... این         

 اهداف را جامه عمل بپوشاند.

 ب( نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد اسالمی

در کنار این ابزار سیاسی، یعنی دولت، امام خمینی بر استفاده از ابزار               

فرهنگی به منظور ایجاد گسترش عدالت اقتصادی در جامعه نیز تأکید            

دارد. در این خصوص امام با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار وتولید              

مبارزه با حب دنیا و دنیاپرستی و زراندوزی، مبارزه با الگوهای مصرف              

غربی که به نظر امام بر اساس نیازهای نفسانی انسان شکل گرفته                 

است، حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان یک عبادت            

و عمل معنوی تالش دارد تا انگیزه های انسانی را برای حمایت از                   

دولت اسالمی به منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی و تأمین و                  

گسترش عدالت اقتصادی فراهم آورد. اصواًل در نظریات جدید توسعه            

اقتصادی، مهمترین و کلیدی ترین عامل توسعه، منابع انسانی است.             

منابع انسانی نه فقط محور توسعه و هدف نهایی توسعه شمرده می                

شوند، بلکه مهمترین نقش را در تداوم سیاستهای توسعه ایفا می کند.             

توسعه را باید از تصحیح نگرش انسان نسبت به خود، جامعه و جهان                

آغاز کرد به عالوه تحول در مغزها و اندیشه ها، تداوم توسعه را تضمین              

می کند. این نکته در نظریات مکتب مدرنیزاسیون تحت عنوان تحول             

در ارزشهای فرهنگی نیز مطرح گردید که به معنای تحول در فرهنگ             

 و ارزشهای سنتی و مذهبی جامعه بود.

در این خصوص امام خمینی اصالح و اداره مملکت را با تعلیم و تربیت               

صحیح نسل آینده مرتبط می داند و گسترش فرهنگ توسعه را                   

پشتوانه توسعه اقتصادی ذکر کرده، مصداق آن را در بیداری و افزایش             

معرفت انسانها و خودباوری خالصه می کند. این بیداری و افزایش                

معرفت را در مصادیقی همچون درک و معرفت صحیح نسبت به                  

معرفت شناسی الهی، ایمان و اعتقاد به خدا، ایجاد انگیزه های الهی و               

معنوی، تقویت پایه ها و بنیادهای اخالقی، جلوگیری از تضیع عمر و               

جوانی و هدر دادن سرمایه ها روحیه عدم توجه به دنیا، دیدن دنیا به                

عنوان مزرعه آخرت، تالش برای جلوگیری از کفران نعمت، عدم                 

ها، احیای شخصیت         استفاده بهینه از منابع و سرمایه    

و آموزش علم و دانش،      حقیقی انسان، گسترش    

بیسوادی، تعلیم و         مبارزه با جهل و            

اخذ علم از هر منبع،            تربیت نیروی انسانی،     

پژوهش و تحقیق می توان دید.       گسترش روحیه        

همواره مورد تأکید قرار می داد و         امام خودباوری را نیز    

آن را از عوامل مهم فرهنگی در روند          

 توسعه و پیشرفت می داند.

در مجموع امام خمینی از فرهنگ      

و اصالحات فرهنگی به عنوان       

یکی از عوامل مهم اصالحات        

اقتصادی یاد می کند و معتقد          

است که بدون بیداری انسانها و آشنایی   

آنها با فرهنگ اسالمی )جهان بینی الهی،         

شناخت هدف از خلقت انسان و معنویت            

گرایی، ...( و خودباوری، اصالحات اقتصادی ابتر        

خواهد بود، مهمترین پیامد این فرهنگ در ترویج          

و کاهش    -به عنوان یک ارزش    -کار و تولید، سرمایه گذاری 

مصرف و ترویج الگوی مصرف متناسب با ارزشهای اسالمی              

است. که منجر به افزایش سرمایه گذاری و هدایت جریان سرمایه             

در امور موردنیاز جامعه و کمک به سیاستگذاری دولت در امور                

اقتصادی خواهد شد. به نظر می آید تالش در راه ساختن انسان و           

تقویت ارزشهای انسانی که همواره در سخنان امام به عنوان یک           

هدف محسوب می شود، مکمل برنامه ریزی های اقتصادی             

خواهد بود. بنابراین امام هدف نهایی تحول در حوزه اقتصاد را           

همگام و همسو با هدف اصلی نظام اجتماعی اسالم ـ که                 

تکامل و رشد و تعالی ارزشهای انسانی است ـ می داند؛ اما به              

طور خاص رسیدن به عدالت اقتصادی را جزء اهداف                   

سیاستگذاران اقتصادی می شمارد. مکانیزم دستیابی به عدالت                 

اقتصادی نیز از بینش سیستمیک امام در خصوص روابط متقابل حوزه            

های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناشی می شود. امام معتقد             

است دستیابی به عدالت اقتصادی نیاز به تحول در حوزه سیاسی و                 

فرهنگی جامعه دارد. در حوزه سیاسی ایجاد یک دولت اسالمی مقتدر            

و در حوزه فرهنگی ایجاد یک نگرش معنوی به جامعه. مجموعه این               

سه عامل، نظام اجتماعی اسالم را که عدالت اجتماعی را ایجاد خواهد،             

 به وجود می آورد.

 ج( استراتژی مناسب در برخورد با اقتصاد جهانی

تأکید بر لزوم استقالل اقتصادی به منظور آسیب ناپذیری در مقابل               

نظام جهانی نیز یکی دیگر از مواردی است که مورد تأکید امام قرار                 

دارد. در این خصوص امام در عین اینکه عملکرد این سیستم اجتماعی             

اقتصادی را تعیین می کند، به طراحی کمربندی محافظ برای این نظام         

تحت عنوان استقالل اشاره دارد. این امر ناشی از توجه امام به عوامل               

فراسیستمی، از جمله سلطه نظام جهانی است. وی بر مقابله جدی با              

فرهنگ اقتصادی شرق و غرب، و سیاستهای اقتصادی سرمایه داری و             

اشتراکی در جامعه تأکید کرده، آنها را بالیی دامنگیر همه ملتهای                

جهان می داند که عماًل بردگی جدیدی را بر همه ملتها تحمیل کرده،              

اکثر جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند                  

 خورده اند.

وی از این منظر بر لزوم استقالل سیستم اجتماعی اقتصادی اسالمی              

کشور از نظام مسلط جهانی تأکید دارد. این تأکید ایشان معطوف به               

قدرت است، زیرا نظام ضعیف و ناتوان را از بقا عاجز می داند و رمز بقا                 

را توان ایستادن بر پای خود و استقالل ذکر می کند. امام خمینی)ره(              

از ابتدای قیام بر لزوم خودکفایی و پرهیز از وابستگی اقتصادی تأکید              

کرد و ضمن انتقاد شدید از وابستگی همه جانبه رژیم شاه، خودکفایی             

را عامل تضمین استقالل سیاسی هر کشور مطرح ساخت. به گفته                

یک مملکت اگر بخواهد روی پای خودش بایستند و مستقل شود           «وی:

در همه ابعاد چاره ای ندارد جز اینکه این تفکر را که از خارج چیز وارد              

اندیشه رهایی از وابستگی اقتصادی و        »بکنیم از کله اش بیرون کند.      

رسیدن به خودکفایی از بزرگترین آرزوهای امام در دست یابی به رشد             

و تعالی در زمینه اقتصاد و توسعه اقتصادی ایران بوده، به نحوی که                 

شرعاً بر  «همواره بر لزوم حصول به این هدف متعالی تأکید کرد که               

همه شما )مسئولین( واجب است همت کنید تا آخرین رگ و ریشه               

در جهانی که    »های وابستگی این کشور را در هر زمینه قطع کنید.            

وجود نظام تک قطبی از ویژگیهای آن است و یگانه ابر قدرت مادی                 

موجود همراه با پشتیبانان خود در سطح بین المللی دست به اعمالی              

می زند که کسی را یارای مخالفت با آن نیست، استقالل اقتصادی از                

مهمترین وظایف هر کشوری است که مدعی استقالل سیاسی و                 

فرهنگی است. اکنون که استکبار جهانی برای درهم کوفتن اراده ملت            

های استقالل طلب از حربه اقتصاد استفاده می کند، بدون حصول                

خودکفایی اقتصادی هیچ ملتی با هیچ حربه ای نمی تواند به استقالل             

سیاسی امیدوار باشد. امام با واقع بینی این واقعیت را می پذیرد و                   

معتقد است که ما نباید غفلت کنیم و باید به سمتی حرکت کنیم که                

تمام رگه های وابستگی کشور از میان برود. بر این اساس، شعار                   

استقالل و حمایت از خودکفایی، محافظی برای نظام سیاسی، اجتماعی          

اقتصادی و فرهنگی اسالمی است که به نظر امام باید به شکلی خودکفا             

 و قدرتمند باقی بماند تا بتواند در نظام موجود دوام آورد.

در مجموع به نظر می رسد راهکار اقتصاد اسالمی با تأکید بر عناصری              

همچون لزوم اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی کنترل شده به               

عنوان موتور اصلی حرکت اقتصادی، ضرورت دولت نظارت دولت بر              

فرایند اقتصاد در راستای مصالح ملی، نقش فرهنگ در ایجاد بستر الزم            

برای همکاری مردم با سیاستهای کالن اقتصادی، و لزوم اتخاذ                   

استراتژی مناسب برای مواجهه با اقتصاد جهانی، دارای وجوه مشترک و  

همچنین متفاوت با راهکار سرمایه داری و سوسیالیزم است، اما عمدتاً            

با راهکارهای جدید همسویی بیشتر دارد و لزوم توجه بیشتر بر عناصر             

پیچیده تر و تاریخی و موردی همچون فرهنگ، سیاست و نظام جهانی            

 را در اقتصاد مورد تأکید قرار می دهد.

 »خط امام)اقتصاد، ابزار و راهکار«ادامه متن
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با کاهش ارزش دالر قیمت طال باال          

بها سومین هفته     رفت و این فلز گران     

افزایشی را رقم زد. قیمت طال در            

معامالت روز جمعه با کاهش ارزش دالر و تقویت عوامل فنی افزایش یافت و               

 5777.07سنت افزایش     72سومین هفته افزایشی را رقم زد. هر اونس طال با    

درصد افزایش    2.2دالر افزایش یافت. این فلز گران بها طی هفته گذشته              

 ارزش را ثبت کرد.

 

به رغم اینکه دولت سعودی مدعی شده که سران          

جمال »سعودی هیچ اطالعی در ارتباط با قتل           

نگار منتقد سعودی نداشته و        ، روزنامه «خاشقچی

های آلمان این ادعای       ندارند، ولی یکی از رسانه     

محمد بن  »ها را تکذیب کرد. منابع آلمانی نوشتند که شخص               سعودی

، دستور قتل خاشقچی را صادر کرده است و در خواست وحشیانه «سلمان

 بودن آن را داشته است.

عباس کدخدایی در صفحه شخصی         

خود در توئیتر در پاسخ به عباس             

آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی      

طی توئیتی   «روی به ترکستان است     این ره که تو می    »که نوشته بود    

 نوشت: اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن.

 

 

 راه به ترکستان

 طال در سرباالیی خاشقجی، بن سلمان

 عکس نوشت

های خود را اعالم کنند.       ها هم باید اموال و دارایی بستگان درجه یک آن

کشور نام کشورهایی مانند اوگاندا و پاکستان هم به             33در بین این     

خورد. در افغانستان هم مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس            چشم می 

های و مشاغل پیشین خود را رسماً           موظف هستند تا تمامی دارایی     

اعالم کنند و این اطالعات از طریق سایت رسمی اداره مبارزه با مفاسد              

 شود. اداری در دسترس عموم گذاشته می

 های انتخاباتی ثبت عمومی وعده

های است که به قول         یکی از مشکالت همیشگی در انتخابات وعده         

هایی که عملی     شود. وعده   عامیانه بدون کنتور از زبان نامزدها صادر می       

های مختلف موجب بی اعتمادی مردم نسبت به           ها در دوره    نشدن آن 

های انتخاباتی    حاکمیت خواهد شد. ثبت رسمی و عمومی وعده             

های   ای است که در بسیاری از کشورها برای مقابله با وعده                  شیوه

شود. در بسیاری از این کشورها قانون رسمی هم           سرخرمن استفاده می  

های انتخاباتی وجود ندارد اما برخی از مراکز مردم نهاد            برای ثبت وعده  

های خود را ثبت کنند.          خواهند تا داوطلبانه وعده       از نامزدها می   

هایی   اندازی سامانه   های مردم نهاد در بسیاری از کشورها با راه           سازمان

های خود را رسما اعالم کنند و از سوی            خواهند تا وعده    از نامزدها می  

ها مردم را هم نسبت به اهمیت رفتار نامزدها            دیگر با تبلیغ این سامانه    

کنند و در عمل یک کنترل اجتماعی بر رفتار        در این سامانه حساس می

 .شود سیاستمداران ایجاد می

 سفرهای خارجی

برانگیزترین وظایف مسئوالن دولتی و        سفرهای خارجی یکی از بحث     

پارلمانی کشورهای مختلف است. در ایران هم بارها موضوع سفرهای             

های مختلفی به پا کرده است. ثبت           خارجی برخی مسئوالن جنجال    

رسمی سفرها، جزئیات دیدارها، محل اقامت و بسیاری موارد دیگر در             

بسیاری از کشورها هم به صورت قانونی و هم به صورت داوطلبانه                  

ها بتوانند    وجود دارد. همین موضوع موجب شده است تا مردم و رسانه           

 با دقت تمام بر عملکرد مسئوالن نظارت داشته باشند.

نبود ابزارهای اطالعاتی الزم در ایران برای نظارت بر مسئوالن عمال               

ها درباره عملکرد مسئوالن تنها         موجب شده است تا همه قضاوت        

محدود به کلیاتی باشد که به راحتی قابل مدیرت است و خود                     

 شود. ساز بسیاری از مفاسد می زمینه

 خواری ثبت هدایا و مبارزه با رشوه

در حافظه تاریخی مردم ما موضوع هدایای)!( شهرام جزایری به مجلس           

ششم همیشه یک سوژه جذاب مفاسد اقتصادی بوده است. شهرامی که           

زد و گاه بی گاه هدایایی را به           به راحتی در راهروهای مجلس قدم می       

جایی که هیچ مسئولی موظف       داد و از آن     نمایندگان مجلس ششم می   

به اعالم هدایای دریافیتی نبود حتی پس از اینکه پای شهرام جزایری             

ها   بگیران با هدیه خواندن دریافتی         در تله افتاد بسیاری از رشوه         

 توانستند از غائله بگریزند.

خواری مسئوالن    در بسیاری از کشورهای جهان برای مبارزه با رشوه           

رده باال موظف هستند تا تمامی هدایای دریافتی از اشخاص و نهادهای            

مختلف را اعالم کنند. بر اساس این قوانین صرف دریافت هدیه جرم               

ای گرفت و آن را اعالم عمومی نکرد مجرم             نیست اما اگر کسی هدیه     

است. برای نمونه نمایندگان پارلمان اروپا موظف هستند تا تمام                 

کنند با ذکر جزئیاتی مانند: قیمت تقریبی،          هایی که دریافت می     هدیه

 نام هدیه دهنده، عکس هدیه و... را رسماً ثبت کنند.

 ها شفافیت آراء و فعالیت

یکی از بهترین معیارهای قضاوت درباره نمایندگان مجلس و ارزیابی             

های مختلف است. بسیاری از     های آن نماینده به طرح ها رای عملکرد آن

های دانشجویی بارها با تفره رفتن نمایندگان مجلس             فعاالن جنبش 

اند. مثالً برخی     رو شده   های خاص روبه    شان به برخی از طرح      درباره رای 

های خاصی عالقه ندارند رای که            از نمایندگان مجلس در جمع       

اند را اعالم کنند. موضوع وقف دانشگاه آزاد            در مجلس داده   «برجام»

ها بود که برخی از نمایندگان شجاعت اعالم رای که             هم یکی از نمونه   

 داده بودند را نداشتند.

در پارلمان بسیاری از کشورها رای هر نماینده به الیحه، طرح یا اعتماد             

به وزرا به صورت آنالین و عمومی قابل مشاهده است. در بین                      

کشورهای شفاف در این زمینه نام کشورهایی مانند: کنیا، تونس و                

خورد. عالوه بر     حتی کلمبیا)مرکز قاچاق مواد مخدر( هم به چشم می         

اعالم عمومی رای نمایندگان، حضور و غیاب در صحن علنی و                    

گیرد. موضوعی    ها هم در ایران در اختیار عموم قرار نمی            کمیسیون

رود   های جهان یک اصل بدیهی به شما می         که در اغلب پارلمان   

و حتی مجلس کشوری مانند عراق هم این اطالعات را              

کند. این در حالی است که نظر رهبر انقالب            منتشر می 

 »فرمایند:  صراحتًا خالف رویه معمول است و ایشان می       

مسئول در جمهوری اسالمی عملکرد خودش را به طور         

واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت           

 «است، باید هم بکنند.

 مشروح مذاکرات

هاست که مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای              سال

شود. با این حال بررسی فایل         اسالمی از رادیو به صورت زنده پخش می       

صوتی جلسات مجلس منبع خوبی برای اصحاب رسانه و فعاالن                  

سیاسی اجتماعی نیست. مجلس کشورهای مختلف متن کامل و رسمی        

کنند اما در سایت      هایشان را پس از چند روز منتشر می          صحن مجلس 

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی تنها متن جلسات مجلس هشتم به            

ساله در انتشار متن مذاکرات مجلس!        0قبل وجود دارد. یعنی تأخیری      

این در حالی است که پارلمان برخی کشورهای عقب افتاده سیاسی               

 .مانند بحرین سرعت عمل بیشتری در این خصوص دارند

دهد که با وجود تأکیدات مکرر        ها به وضوح نشان می      در مجموع بررسی  

مبانی اسالمی و سخنان صریح رهبر انقالب وضعیت شفافیت در                 

مجلس شورای اسالمی و به تبع آن دیگر نهادها حکومتی کشور                  

مناسب نیست. موضوعی که عماًل آرمان امام و امت را در مدیریت                  

کشور دور از دسترس کرده و زمینه سوء استفاده افراد فاسد را هم                  

المال به    فراهم کرده است. افرادی که فراتر از حیف و میل کردن بیت             

 زنند. اعتماد متقابل مردم و نظام اسالمی هم ضربه می

ماندگی سیستمی به جای           بی شک برای جبران این عقب             

سیاستمداران باید چشم به جوانان مومن و انقالبی دوخت تا با یک                

گری هوشمندانه، سیاستمدارانی را که        سازی عمومی و مطالبه     گفتمان

اند را وادار به      ها پشت قوانین غیر شفاف تنبل شده         در طول این سال   

 تغییر وضع موجود کنند.

دانیم موضوع شفافیت تنها به مجلس و مسئوالن هم محدود              همه می 

بزرگترین معضل اقتصاد ایران        عدم شفافیت اقتصادی  شود.    نمی

نفت را      های دریافت عادالنه مالیات و قطع وابستگی به پول          است که راه  

بسته است. اما واقعیت این است تا زمانی که عملکرد مسئوالن کشور              

شفاف نباشد و مردم نتوانند نظارت دقیقی بر عملکردشان داشته باشند           

 انتظار شفافیت در زمین اقتصاد هم دور از ذهن است.

 »شفافیت هست! ولی کم است «ادامه متن 

روحانی با استعفای محمد شریعتمداری     

وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت         

کرد. این در حالی است که پیش از این         

 نیز با استعفای عباس آخوندی موافقت کرده بود.

 دو ناک اوت


