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 زیاعلم و دموکراسی س ؛انگیز شگفتهای سازی آمار

عجیب تر از آن . خوانش خبرها، مقاله و بیانیه ها ما را با اعداد و آمارهای شگفت آوری روبرو می سازد

بزرگ تری  عددگویی هر اندازه . اعداد و آمارهای شگفت انگیز، پذیرش و اقبال به این گونه آمارهاست

 .بدان مبذول خواهد شدل بیشتری امطرح شود، اقب

زمامداران جمهوری اسالمی نه تنها برای حفظ نظام به این گونه روش ها توسل می جویند، بلکه در جنگ 

مخالفان جمهوری اسالمی نیز به جای آن که این گونه روش . قدرت نیز علیه یکدیگر عدد سازی می کنند

توسل جسته و در عدد سازی گوی  مین سنتهای غیر علمی و غیر دموکراتیک را نقد و نفی کنند، به ه

 :ولی. سبقت را از یکدیگر می ربایند

بدون منبع سخن گفتن و عدد و آمارسازی کردن، غیر علمی بوده و به جای سیطره ارائه شواهد و  :اولا 

 .قرائن، ما را بیش از پیش از روح علمی دور می کند

این روش . عدد و آمارسازی برای زدن رقیب، مخالف و حتی دشمن، روشی غیر دموکراتیک است :ثانیاا 

کرده، امکان نزدیکی را دشوارتر ساخته و " ییزدا اعتماد"، "سازی اعتماد"ها به جای نیاز مبرم 

 .نددموکراسی ساز نیست

ا هیچ اطالعی از عدد و رقم و آن است که گویی ما اساس هبرخی عددسازی ها و آمارها نشان دهند :ثالثاا 

شاید از زمامداران یک نظام غیر دموکراتیک دور از انتظار نباشد که عدد شناس و آماردان  .آمار نداریم

تدریس می  -خصوصاً در رشته های علوم اجتماعی -نباشند، اما از افرادی که در دانشگاه های غربی 

آمار آشنا بوده و  میان امکان پذیر و امکان ناپذیر تمایز  کنند، حداقل انتظار این است که با عدد و رقم و

 .قائل شوند

 :برای تأیید مدعا، به ارائه چند نمونه زیر اکتفأ خواهیم کرد

 میلیارد دلری احمدی نژاد از چین ۰۷۷واردات 

میلیارد   ۰۷۷ادعا کرد که دولت احمدی نژاد  ۲/۴۹/ ۵در  -جمهور رئیس اول معاون -اسحاق جهانگیری

  ۰۷۷ مصرف از پس و پیش قبل دوره دو در: " سپس افزود. دالر پول کشور را خرج واردات کرد

 رفته پول میزان این که معناست آن به این و است بوده نفر میلیون ۲۷ کشور در شاغلین تعداد دالر میلیارد

 ."است شده دیگر کشورهای و چینی جوانان اشتغال موجب و

جمهوری حسن روحانی معاون اول رئیس  وزیر بوده و از ابتدای دوران ریاستها جهانگیری که سال 

بدین ترتیب فرض ما این . جمهور است، به راحتی به همه اطالعات و آمارهای اقتصادی دسترسی دارد

 .اما این ادعا از هر جهت کاذب است. است که بی حساب و کتاب حرف نمی زند

http://www.isna.ir/fa/news/94020502354/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-700-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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را دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به شمار آوریم،   ۴۹ -۴۹، سال های نادیده گرفتن چند ماه اگر با 

 یاهرگامن ساسا رب. است بوده دالر میلیارد ۴۳۴۴۳۹، ساله  ۴ کل درآمد صادرات نفتی در این دوران 

 ۹۳۷۴۵ بیترت هب -قاچاق واردات گرفتن نظر در بدون -دوران این در کشور واردات کل ،یزکرم کناب

   ۵۹۲۴۳۹ نآ لک هک هدوب ۴۴۰۹۲  و ۰۴۷۲۰ ، ۰۵۹۵۴ ، ۴۴۲۹۰ ، ۰۷۹۰۵ ، ۵۴۲۹۷ ، ۹۴۴۴۰ ،

  .دوش یم رالد درایلیم

 داژن یدمحا نارود تادراو لک ،بیترت نیدب .است هدوب دالر میلیارد ۴۰ نارود نیمه رد تامدخ تادراو

 ۵ میانگین) است بوده دالر میلیارد۹۷ دوره همین طی چین از ایران واردات کل .تسا رالد درایلیم ۵۴۷

 :بدین ترتیب(. سال در دالر میلیارد

 .میلیارد دالر  ۰۷۷میلیارد دالر بوده، نه  ۴۳۴کل درآمد نفتی حدود  :یکم

 .میلیارد دالر  ۰۷۷میلیارد دالر آن صرف واردات شده، نه  ۵۴۷  اً بیرقت :دوم

میلیارد   ۰۷۷درصد   ۵)میلیارد دالر  ۰۷۷میلیارد دالر آن صرف واردات از چین شده، نه  ۹۷ :سوم

 (.دالر

 ترتیب به ، ۴۹ -۴۹ سال هشتصادرات غیر نفتی طی  نماگرهای اقتصادی بانک مرکزیمطابق  :چهارم

 کل جمع که بوده ۲۴۳۹۳ ،۲۴۴۵۴ ،۲۲۵۴۴ ،۹۴۳۴۴ ،۹۴۴۴۴ ،۹۴۹۷۹ ، ۹۹۹۰۴ ،۹۷۵۹۴

 .است دالر میلیارد۹۵۴ نژاد احمدی دوران نفتی غیر صادرات

 چین. است یافته افزایش ایران به چین صادرات میزان -ها تحریم دلیل به -اخیر سال ۹در : پنجم

 درصد ۲۴ از بیش را اسالمی جمهوری به صادرات ،۴۳ سال در ایران تجاری شریک ترین بزرگ

 نیز را ایران از غیرنفتی واردات کشور این. رساند دالر میلیون۵۴۹ و میلیارد۹۲ رقم به و داده افزایش

 واردکننده ترین بزرگ چین البته. رساند دالر میلیون۹۵۴ و میلیارد۴ به و داده افزایش درصد ۲۳ از بیش

 .هست نیز ایران از گازی میعانات

ایرانیان به گونه ای با چین برخورد می کنند که گویی عقب مانده ترین کشور جهان است، در حالی  :ششم

تجاری تراز  به  نگاهی. آینده به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد سال ۹۵ تا ۹۷ طیکه چین 

  :بسیار روشنگر است سال گذشته ۵چین و آمریکا در 

 تراز منفی       سال             صادرات آمریکا به چین       صادرات چین به آمریکا     

۲۷۹۷            ۴۹۱۴۹۹۱۹                       ۳۴۹۱۴۵۲۱۴                     ۲۰۳۱۷۹۹۱۴ 

۲۷۹۹            ۹۷۹۱۹۲۹۱۵                     ۳۴۴۱۳۰۹۱۲                     ۲۴۵۱۲۹۴۱۰ 

۲۷۹۲            ۹۹۷۱۵۹۵۱۴                     ۹۲۵۱۴۲۴۱۲                      ۳۹۵۱۹۹۷۱۴ 

۲۷۹۳            ۹۲۹۱۰۳۴۱۹                     ۹۹۷۱۹۹۰۱۰                     ۳۹۴۱۰۹۹۱۳ 

http://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html


3 
 

۲۷۹۹            ۹۲۹۱۷۲۹۱۷                     ۹۴۴۱۴۵۴۱۵                     ۳۹۲۱۴۳۲۱۵ 

 میلیارد۳۹۲ منفی چین با آمریکا تراز و کرده صادر آمریکا به دالر میلیارد۹۴۴ گذشتهآری چین در سال 

به می زمامداران جمهوری اسالکاش . همه مراکز آمریکا پر از کاالهای ساخت چین است. بوده است دالر

 .توسعه اقتصادی از چین می گرفتند جای درس سرکوب سیاسی، درس

 کجا رفته است؟ ی ایرانبقیه درآمدها

 درایلیم ۰۴۵ یتفن ریغ ونفتی  تارداصدوران احمدی نژاد را از  یمیلیارد دالر ۵۴۷اگر میزان واردات 

 این مبلغ بزرگ کجا رفته است؟. میلیارد دالر باقی می ماند ۲۹۵کسر کنیم،  یرالد

براساس تحریم های اقتصادی ایران قادر به استفاده از درآمدهای خود  :ذخایر ارزی ایران در خارج -یکم

اعالم  میلیارد دالر ۹۷۷- ۹۹۷ آوریل میزان آن را ۹۰وال استریت ژورنال در . در خارج از کشور نیست

میلیارد  ۹۹۷ را ۲۷۹۹کل ذخایر ارز و طالی ایران در پایان سال   CIAاما واحد اقتصادی سازمان. کرد

 .اعالم کرده است -جهانی ۲۲با رتبه   -دالر

رئیس کل بانک مرکزی در دوران احمدی  -محمود بهمنی : نه عمومی و صندوق توسعه ملیاخز -دوم

 : که ما گفته استاخیراً طی مصاحبه ای  -نژاد

 ملی توسعه صندوق ذخایر حفظ با و دالر میلیارد صد از متجاوز و طال تن صدها توانستیم  تحریم از قبل"

 دوران آن در وارداتی طالی میانگین قیمت...کامالً سری انجام شد[ خرید صدها تن طال...]نمائیم ایجاد

 ۳ حدود ارزش ما ذخایر که یافت افزایش انس در دالر ۹۰۷۷ باالی به که بود انس هر دالر ۴۵۹ حدود

 سود درصد ۲۷۷ ما باز رسیده دالر ۹۲۷۷ حدود که طال اونس قیمت که اکنون هم و کرد پیدا برابری

 تحویل دلر میلیارد صد باالی باخزانه را  ما...دادیم پوشش را کشور طالی سال ۹۵ حدود نیاز و  بردیم

 دلر میلیارد ۴۳ حدود توسعه صندوق زمان آن و است بهتر مان شرایط اکنون خوشبختانه که دادیم

 ".داشت موجودی

بانک مرکزی مجاز . پول ملی است و ربطی به بودجه دولت نداردارزش پشتوانه  مرکزیذخائر بانک 

دولت درآمدهای ارزی . پشتوانه خوبی بهره مند باشد ازسازد تا کشور است که ذخائر خود را دائماً بهینه 

بانک مرکزی براساس قانون . کند دریافتلایر  آن را باید به حساب بانک مرکزی واریز کرده و به جای

اگر بازار کشش نداشته باشد، بانک  .بودجه مجاز است دالرها را به لایر تبدیل کرده و به دولت تحویل دهد

بدین ترتیب ذخائر بانک . مرکزی دالرها را خریداری کرده و آنها را به ذخائر خود تبدیل می سازد

بانک مرکزی برای افزایش ذخائر خود مجاز . وده می گرددمرکزی افزایش یافته و بر ارزش پول ملی افز

، " درآمدهای دولت"و " ذخائر بانک مرکزی"با توجه به تفاوت . است در داخل و خارج کشور عمل کند

 :سخنان بهمنی دارای سه بخش است

 ۹۵مدعای بهمنی این است که صدها تن طال خریداری کرده اند که نیازهای : ذخائر بانک مرکزی -الف

در شرایط شدیدترین )ترتیب بخشی از آن دالرهای باقی مانده به خوبی بدین. سال کشور را تأمین می کند

http://www.wsj.com/articles/u-s-suggests-compromise-on-iran-sanctions-1429308388
http://www.wsj.com/articles/u-s-suggests-compromise-on-iran-sanctions-1429308388
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html
http://www.taraznews.com/content/107008
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با توجه به خرید مخفیانه پیش از شدت گرفتن تحریم ها،  .نگاهداری شده است( تحریم های طول تاریخ

  .آن ندارند احتماالً دولت های غربی اطالع دقیقی از میزان

را به صندوق  نفتی و گازیدرصد از درآمدهای  ۲۷بود حداقل دولت موظف : ملی صندوق توسعه -ب

 فروش از ناشی عواید از بخشی تبدیل هدف با...ملی توسعه صندوق"مطابق قانون، . توسعه ملی واریز کند

 اقتصادی زاینده های سرمایه و مولد ماندگار، ثروتهای به نفتی های فرآورده و گازی میعانات و گاز و نفت

در پایان کار دولت ". شود  می تشکیل نفتی های فرآورده و گاز و نفت منابع از آینده نسلهای سهم حفظ نیز و

 .میلیارد دالر بوده است ۳۹احمدی نژاد، موجود صندوق توسعه ملی حدود 

 حدود ۴۲ سال در ما ارزی درآمدهای میزان:"اعالم کرد ۴۳در خرداد  ملی توسعه صندوق عامل مدیر

 همچنین. است شده واریز ملی توسعه صندوق حساب به آن میلیارد هزار ۹۲ که بوده دالر میلیارد ۹۴

 باقی نشده مصرف آن دالر میلیارد ۴۷ که است دالر میلیارد ۹۷۷ ملی توسعه صندوق اعتبارات سرجمع

 ."است نشده ایجاد تعهدی هنوز میزان این برای یعنی است، مانده

میلیارد  ۹۷۷بهمنی مدعی است که در پایان کار دولت احمدی نژاد، خزانه دولت باالی : خزانه دولت -پ

 . دالر موجود داشته است

دالر از درآمدهای ارزی دوران احمدی نژاد میلیارد  ۹۳۵اگر مدعای بهمنی درست باشد، تکلیف حدود 

 .نیز بدین ترتیب روشن می شود

 ".گرفتیم تحویل بدهکاری از انبوهی با و خالی را خزانه"شد که  مدعی ۴۲ مهر ۲۲ درحسن روحانی 

دولت باید . روحانی پاسخ می دهدحسن صورت گرفته و در واقع او به  ۴۹فروردین مصاحبه بهمنی در 

 .تکلیف این موضوع را روشن سازد، برای این که اختالف بر سر یکصد میلیاد دالر استبه روشنی 

 هب .هزینه های ارزی دیگری هم وجود دارد باید مستقالً بدانها پرداخته شود :هزینه های دیگر -سوم

 رکذ یددع مه ام ،درادن دوجو یقیقد مقر نوچ اما ،تسا رالد اهدرایلیم الاک قاچاق نازیم ،هنومن ناونع

 .مینک یمن

 ایران هسته ایپروژه میلیارد دلری  ۰۷۷هزینه مستقیم 

هسته ای به استفاده صلح آمیز از انرژی مخالفان جمهوری اسالمی در خصوص این پرسش که آیا پروژه 

به عنوان نمونه به نظرات رئیس سازمان )بوده یا به زیان آن، اختالف نظر دارند" منافع ملی ایران"سود 

: ی نیازمند پاسخ استمپرسش مه ،با همه اینها. (بنگرید -داماد شاه -انرژی اتمی شاه و اردشیر زاهدی

به برخی از پاسخ  تاکنون چه میزان در این پروژه هزینه کرده است؟ به طور مستقیمجمهوری اسالمی 

 :در این زمینه سخن گفته و می گویند" کارشناس"های مخالفان جمهوری اسالمی بنگرید که به عنوان 

http://alef.ir/vdccoxqis2bq1x8.ala2.html?230091
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 تحمیل هزینه کارشناسی رآوردهایب. استبوده هزینه برنامه اتمی بیش از خسارات جنگ تحمیلی  -الف

، بنابراین هزینه مستقیم برنامه هسته دهدمی نشان دالر میلیارد ۰۷۷ از بیش را جنگ برای ایران به شده

 .است دالر میلیارد ۰۷۷ از بیشای 

 در. است مستقیم صورت به دلر میلیارد ۰۷۷ تا ۰۷۷ کنندمی برآورد کارشناسان که ایهزینه حداقل -ب

 گازی و نفتی میادین در استخراج امکان عدم و مغزها فرار مثل مستقیمی غیر هایهزینه باید این کنار

 ۲۷۷۷ از بیش برنامه این هزینه شرایط این با. بگیریم نظر در هم را گاز و نفت فروش عدم و مشترک

 .شودمی برآورد تومان میلیارد

 از ناشی نامعلوم خسارات تحمیل و میلیاردی دویست گزاری سرمایه یمن به و گذشته سال ۹۹ حاال -پ

 .دوران همان به برگردیم خواهیم می ها تحریم

 فرد. کنند می قلمداد دالر میلیارد ۰۷۷ تا ۲۷۷ را ایران ای هسته پروژه مستقیم هزینه مخالفان از گروه این

 بی غیراقتصاددان افراد اما. سازد می مطرح را دالر میلیارد ۲۷۷ گوید، می سخن تر محتاط که اقتصاددان

 .گویند می سخن دالر میلیارد ۰۷۷ از بیش از و بوده پرواتر

 .کنند می برآورد دالر میلیارد۹۷۷ سالیانه حداقل هم را اقتصادی های تحریم از ناشی تحمیلی هزینه اینها

 نفتی درآمد کل است؟ آورده کجا از را بودجه این اسالمی جمهوری شوند؟ می طرح مبنایی چه بر اعداد این

 چگونه دادیم توضیح باال در که بوده دالر میلیارد۴۳۴ حدود -نژاد احمدی دوران -دوران بهترین در ایران

 .است شده هزینه

یعنی  آیا کمترین آشنایی با عدد و رقم و آمارهای اقتصادی اجازه می دهد که آدمی این گونه سخن بگوید؟

هزینه مستقیم پروژه هسته ای حتی از میزان کل صادرات نفتی دوران احمدی نژاد هم باالتر بوده است؟ 

 هزینه نکرده است ؟...پس در آن دوران ایران یک سنت هم برای واردات مواد غذایی و دارویی و

درصد ۴۳بیش از  .نژاد آزاد شد ، واردات خودرو توسط دولت احمدی۹۳۴۴به عنوان نمونه، در شهریور

های طول  ترین تحریم در شرایط سخت. خودروهایی که وارد کشور شدند، خودروهای لوکس بودند

 ۹۷۷هزار خودرو توسط بیش از ۲۰فقط واردات   .اغلب خودروها با ارز دولتی وارد کشور شدند تاریخ،

وزیر کشور روشن نکرده )میلیارد گردید ۲۷حدود  مدادمجوز خاص برای مددجویان کمیته ا نفر براساس

 (.میلیارد تومان است یا دالر۲۷که منظورش 

 صدها میلیارد دلر کمک ایران به سوریه و حزب هللا و حماس و جهاد اسالمی

مدعیان هزینه صدها میلیارد دالری ایران در پروژه هسته ای، این ادعا را هم مطرح می سازند که ایران 

با . صدها میلیارد دالر به سوریه، حزب هللا لبنان، حماس و جهاد اسالمی فلسطین کمک مالی کرده است

 یا معجزه گر؟ است توضیحاتی که پیش از این گذشت، معلوم نیست جمهوری اسالمی کارخانه چاپ دالر

http://www.tabnak.ir/fa/news/496337/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%25A
http://www.tabnak.ir/fa/news/496337/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%25A
http://www.tabnak.ir/fa/news/495894/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tabnak.ir/fa/news/495894/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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یکی از مخالفان نوشته است که دولت سوریه هیچ پولی ندارد و کل هزینه جنگ داخلی سوریه توسط 

به  کریستین ساینس مانیتور : به نمونه خارجی این مدعا بنگرید .می شودشده و جمهوری اسالمی پرداخت 

میلیارد دلر به سورریه کمک مالی ۴۳ایران سالنه ":  نوشته استنقل از نماینده سازمان ملل در سوریه 

 .ترجمه این مقاله را منتشر کرده است ۹۳۴۹/۷۲/۷۰صدای آمریکا هم در  ".کند میارسال 

به بعد باشد که با دخالت خارجی جنگ داخلی به  ۲۷۹۹فرض کنیم این مدعا فقط و فقط ناظر به سال 

میلیارد دالر به ۳۵سالیانه  ۲۷۹۲ -۲۷۹۹های  اگر جمهوری اسالمی در فاصله سال. سوریه تحمیل شد

ها گرفتار  اما ایران درست در همین سال. میلیارد دالر خواهد شد ۹۷۵اده باشد، جمع آن سوریه د

های طول تاریخ شد و مطابق تحریم ها کل درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزد  شدیدترین تحریم

را از گران  همان چند کشور باقی مانده و تنها ایران مجاز است برخی کاالهای تعین شده از سوی تحریم

 .همان کشورها دریافت کند

را هم به این ارقام اضافه کنیم، چه خواهد شد؟ … هللا و حماس و جهاد اسالمی و های به حزب اگر کمک

 .کند هللا کمک می به حزب میلیون دالر۲۷۷تا  ۹۷۷ به حماس و میلیون دالر۳ شود که ایران ساالنه گفته می

به  .درآمدهایش بخوانددسازان و آمارسازان باید هزینه های جمهوری اسالمی را چنان جعل کنند که با عد

 .میزانی که این گونه هزینه ها را می سازند، باید هزینه های مستقیم پروژه هسته ای را کاهش دهند

 دزدی ده ها میلیارد دلر

دارد   مطابق گزارش سازمان شفافیت بین المللی ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار

 .اقتصاد ایران دولتی، فاسد و رانتیر است(. ۲۷۹۹در سال ۹۳۴و جایگاه  ۲۷۹۳در سال  ۹۹۵جایگاه )

کشور جهان در  071درباره شاخص آزادی اقتصادی، ایران در میان  بنیاد هریتیج 5102گزارش  مطابق

 .استکشور منطقه  02ایران دارای بسته ترین اقتصاد . قرار دارد 070رده 

استاد محترمی فقط در مورد دو . اما در این مورد هم اعداد و آمارهای مخالفان با واقعیت سازگار نیست

سه تا صراف به قول خود رژیم در دوران . میلیارد دالر بابک زنجانی دزدی کرده۹۴: فساد گفته اند

 .میلیارد دالر پول خوردند۲۷احمدی نژاد 

جمع دو مورد دزدی . اند و من هم هیچ منبعی نیافتم یات ارائه نکردهاستاد محترم منبعی برای این مدع

میلیارد دالر را هم باید از ۳۴بقیه دزدی ها را نادیده گرفته و این . میلیارد دالر است۳۴دوران احمدی نژاد 

 . میلیارد دالری کسر کنیم۴۳۴درآمد نفتی 

-به روایت دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  -اما واقعیت دو نمونه مورد استناد استاد محترم

 : به قرار زیر است -(۹۳۴۹اردیبهشت  ۹۳روزنامه ایران، )

میلیارد ۹۴۷۷تا  ۹۰۷۷میلیارد دالر گرفته و می گویند کل اموالش در ایران حدود  ۰/۲  بابک زنجانی

 .به دنبال اموال او در خارج از کشور است دولت. تومان است

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0427/Why-Iran-is-standing-by-its-weakened-and-expensive-ally-Syria
http://ir.voanews.com/content/iran-syria/2736350.html
http://ir.voanews.com/content/iran-syria/2736350.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-funds.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-funds.htm
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
http://www.heritage.org/index/ranking


7 
 

به بهانه  ۴۴از مهر ماه . پذیر نیست نژاد گفتند که به دلیل تحریم بانکی انتقال پول امکان در دوره احمدی

میلیارد دالر را ظرف دو سال در بازار از طریق صرافان به فروش  ۲۲تنظیم بازار ارز، حدود 

الر را تثبیت کند، اما با توجه به تفاوت قیمتی که بانک ملی و این عمل نتوانست قیمت د. رسانند می

تا  ۹۷۷اختالف قیمت )گرفتند و قیمتی که صرافان به مشتریان می فروختند،  صادرات از صرافان می

میلیارد دالر را به لایر تبدیل کرده ۲۲در واقع دولت . ، سود کالنی به جیب زدند(تومان بوده است۲۷۷

یکی از . رسیده است (فانابانک ها و صر)عظیمی پدید آورده که سودش به عده خاصیاست، اما رانت 

 .برد ها دو سال است که در بازداشت به سر می ها و صراف دالل

دزدی نشده است، بلکه دو  میلیارد دالر۳۴بدین ترتیب، برخالف نظر استاد محترم، در این دو مورد،  

البته در دوران احمدی . ک زنجانی است که هنوز پس نداده استمیلیارد و هفتصد میلیون دالر نزد باب

نژاد، برای دور زدن تحریم ها و ورود درآمدهای ارزی به کشور، برخالف قانون اساسی، درآمدهای 

دولت روحانی باید دقیقاً . نفر واریز شد تا به کشور برگردانند  ۹۷ارزی دولت به حساب شخصی بیش از 

 .روشن سازد که میزان آن چقدر بوده و چه مقدار آن به کشور باز گشته است

 درصدی ۳۷فاجعه طالق بالی 

استاد محترم علوم سیاسی در یک سخنرانی که با کف زدن های ممتد حاضران روبرو می شود، آمارهای 

یک جنبه از سرنوشت زنان ایران به فاجعه انجامیده است،  از جمله می فرمایند. ی کندمختلفی ارائه م

 .درصد ازدواج های ایران به طالق متهی می شود ۵۷برای این که 

در مقاله . اما معلوم نیست مبنای این ادعای این استاد ارجمند دانشگاه معتبر چیست؟ این مدعا کاذب است

آمارهای ازدواج، طالق و درصد طالق " ایران در پدرساالر خانواده فروپاشی و تجدد یا طالق، فاجعه"

هزار و  ۹۴۳ازدواج و  ۴۰۵هزار و  ۰۹۲،  ۴۳در سال  .ام را ارائه کرده ۹۳۹۹ -۴۲دوره در 

رصد د ۴۲،۴در مقایسه با سال  ۴۳تعداد ازدواج طی سال . مورد طالق در کشور به ثبت رسید۲۲۴

افزایش  ۲۲/ ۴به  ۴۳یعنی نسبت طالق به ازدواج در سال . درصد افزایش یافت۲/ ۴کاهش و طالق نیز 

 .یافته است

درصد کمتر از  ۳۷ در زمان سخنرانی استاد محترم باالترین میزان طالق در جمهوری اسالمی :اولا 

 . بودیشان ادعای ا

 این ۴۳ سال پایان تا ۹۳۴۴ سال از .ازدواج بوده است ممتدکاهش فزایش طالق، یکی از دالیل ا :ثانیاا 

 .است یافته تقلیل ۴۳ سال ازدواج ۰۲۹۳۹۵ به ۴۴ سال ازدواج ۴۴۷۲۷۴ و داشته ادامه روند

در صورتی که در جوامع توسعه یافته . استاد محترم افزایش طالق را منفی ارزیابی می کنند :ثالثاا 

 بدین. است درصد ۰۵ حدود کشورها از برخی در و بوده درصد ۵۷ باالیدموکراتیک میزان طالق 

 .شود می دیده طالق افزایش و یافتگی توسعه میان باال همبستگی نوعی ترتیب،

http://www.radiozamaneh.com/147655
http://www.asriran.com/fa/news/395122/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8
http://www.asriran.com/fa/news/395122/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8
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درصد دختران دبیرستانی قبل از خروج از دبیرستان حداقل سه  ۴۷استاد محترم می فرمایند که  :رابعاا 

منبع معتبری است و گوینده هیچ منبعی برای آن هرگونه این مدعا فاقد . دوست پسر را تجربه کرده اند

 ارزیابی می کنند؟که این مدعا صادق باشد، استاد گرامی آن را مثبت یا منفی  آن فرضبه . ارائه نمی کند

 ایران پس از انقالب پس رفته است

  :ی بزرگ در خصوص وضعیت اقتصادی و توسعه اجتماعی پس از انقالب مطرح شده استادعادو 

 . ایران از کشورهای هم ردیف خود عقب افتاده است -اول

 .بازگشته استایران نسبت به زمان شاه نیز عقب گرد داشته و حتی به پیش از زمان شاه  -دوم

اینک . فرصت تاریخی عظیمی از دست ایران رفته است ، استاد محترمی فرموده اند  به عنوان نمونه

تقریباً در همه شاخص های اقتصادی از   ۹۴۰۵ایران در سال  .ایران باید خیلی جلوتر از ترکیه می بود

این . قرار دارند و ایران کجا قرار دارد اینک آنها کجا. ترکیه جلوتر، و با کره و تایوان در حال رقابت بود

 .فرصت عظیم تاریخی از دست رفت

 .آیا این دو مدعا صادق هستند؟ پاسخ منفی است

بر اساس )انسانی  از نظر شاخص توسعه ۹۴۴۷دهد که ایران در سال  نشان می گزارش سازمان ملل

زیر متوسط " ،(معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی

  کشورهای با توسعه"گذشته با رشدی بهتر از بسیاری از کشورها به   قرار داشته و طی سه دهه "جهانی

  .صعود کرده است "انسانی بال

ارزش شاخص توسعه انسانی " ،ی انسانی شاخص توسعه رش سازمان ملل در ارزیابیمطابق گزا

درصدی را نشان  ۵۲/ ۴افزایش یافته است، که رشدی  ۷/ ۰۹۴به  ۷/ ۹۴۷جمهوری اسالمی ایران از 

ایران همچنان از نظر رتبه فاصله خود را با ترکیه و کره حفظ کرده، قبل از انقالب هم از ترکیه  ."دهد می

 .نبود، بلکه عقب تر هم بود" خیلی جلوتر"نه تنها 

 جهانی رتبه   رشد درصد      ۲۷۹۳     ۹۴۴۷       کشور

 ۹۵               ۹۹       ۷/ ۴۴۹     ۷/ ۴۲۴         کره

 ۴۴              ۵۳       ۷/ ۰۵۴     ۷/ ۹۴۴       ترکیه

 ۰۵           ۵۲/ ۴       ۷/ ۰۹۴    ۷/ ۹۴۷       ایران

 ترتیب به۹۴۴۷ -۲۷۹۳ ساله ۳۹ دوره طیمیانگین رشد اقتصادی ایران و ترکیه  گزارش بانک جهانیبه 

 و ایران علیه حسین صدام ساله ۴ تجاوزکارانه جنگ با تنها نه ترکیه البته. است بوده درصد ۳/ ۰ و ۲/ ۴

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IRN.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IRN.html
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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 گذاری سرمایه از ناتو، سازمان عضو کشور عنوان به بلکه نبود، مواجه تاریخ طول های تحریم شدیدترین

 .کرد استفاده خارجی عظیم

 :به قرار زیر است ۲۷۹۹میزان بدهی خارجی ایران و ترکیه در پایان سال  CIAگزارش سازمان به 

 دالر میلیون ۹۰۷ و میلیارد ۹۷:     ایران

 دالر میلیون۹۷۷ و میلیارد ۹۷۰:      ترکیه

درصد می  ۴ممکن است فردی ادعا کند که میانگین رشد اقتصادی ایران در این دوره می بایست حداقل 

ما نمی بایستی چنین فساد گسترده و اقتصادی  .به نظر من هم ایران شایسته بیش از این بوده است. بود

بسیار بهتر و توسعه اگر به گونه دیگری عمل می کردیم، احتماالً اینک در وضعیت . رانتی داشته باشیم

به کلی نادرست بوده و ایران از در همه زمینه ها اما ادعای عقب گرد ایران . یافته تری قرار می داشتیم

ارتقأ یافته " کشورهای با توسعه انسانی بال"به " زیر متوسط جهانی"اخص توسعه انسانی از شنظر 

 .است

 تحقیق مشترک آقایان پسران و اصفهانی .بوده استایران در طی هفتاد سال گذشته دائماً در حال رشد 

 دوره آن در. اقتصادی باالیی داشته است رشد نرخ میانگین ۹۳۵۳ تا ۹۳۹۹ های سالنشان می دهد طی 

 و خالق بسیار گذارانی سرمایه و صنعتگران پیدایش و عالیخانی چون هایی تکنوکرات سیاست با ایران

 .بود توسعه حال در های کشور ترین پیشتاز از یکی پرکار،

پنج دهه فراز و فرود تولید، بررسی علل رشد پائین و بی ثبات "تحت عنوان زمان زاده حمید تحقیق آقای 

بوده بعد یکسان   سال ۳۹ و ۹۳۵۴ سالدر  ایران سرانهناخالص نیز نشان می دهد که تولید " اقتصاد ایران

 (.به منحی صفحه او بنگرید)کمی افزایش یافته استو سپس 

 مواد کشور آن به و کند می وارد نعتیص کاالی ترکیه از ایران. وضعیت ایران و ترکیه هم یکسان نیست

نیز در سال های  -براساس قدرت خرید  -از نظر تولید ناخالص داخلی .کند می صادر پایین دست یا خام

  .است بوده ۹۴ ترکیه رتبه و بوده نوسان در ۹۴ و ۹۰ بیناخیر رتبه جهانی ایران 

 امکان بلکه، نیست زادآ بازار قیمت برپایه دالر به داخلی ناخالص تولید میزان تبدیل برپایه خرید قدرت

 شیوه کال و است دالری برابری به تبدیل و هرکشور در ملی پول با شده تعریف کاالی سبد یک خرید

 میزان که گرفت انجام دلیل این به خرید برابری قدرت برپایه محاسبه و تعریف. است متفاوت اش محاسبه

 نشان را کشورها اقتصادی واقعی قدرت آن دالری تبدیل و هرکشور ملی پول برپایه داخلی ناخالص تولید

 محاسبه و تعریف کشورها اقتصادی واقعی قدرت دادن نشان برای را شاخص این رو این از و داد نمی

 .دهد می نشان را واقعی قدرت شاخص این و کردند

، به  ۲۷۹۹، تولید ناخالص ملی سه کشور براساس قدرت خرید در سال  CIAسازمان  مطابق گزارش

 :شرح زیر بوده است 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2079.html
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/229367/0815.pdf;jsessionid=62A3589591B2406CDC3EAD684FBEE241?sequence=2
http://t-e.mbri.ac.ir/userfiles/file/136/files/67-panj%20dahe%20faraz%20o%20frood.pdf
http://t-e.mbri.ac.ir/userfiles/file/136/files/67-panj%20dahe%20faraz%20o%20frood.pdf
http://t-e.mbri.ac.ir/userfiles/file/136/files/67-panj%20dahe%20faraz%20o%20frood.pdf
http://t-e.mbri.ac.ir/userfiles/file/136/files/67-panj%20dahe%20faraz%20o%20frood.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#ir
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 دالر                   رتبه جهانی              کشور    

 ۹۹           ۹،۰۴۴،۷۷۷،۷۷۷،۷۷۷کره        

 ۹۴           ۹،۵۹۲،۷۷۷،۷۷۷،۷۷۷     ترکیه 

      ۹۴           ۹،۲۴۹،۷۷۷،۷۷۷،۷۷۷    ایران  

اما . هم بر مبنای قدرت برابری خرید ترکیه و ایران را در رتبه هفده و هجدهم قرار داده است جهانیبانک 

سه  ناخالص داخلیتولید  -با توجه به کاهش شدید ارزش لایر در برابر دالر -بر اساس تبدیل لایر به دالر

 : قرار زیر استکشور به 

 رتبه جهانی         دالر    میلیارد کشور      

                     ۹۹                    ۹۹۳۵  کره           

              ۹۰                       ۰۵۳     ترکیه     

                   ۲۴                        ۳۴۳       ایران   

ثروتمند : البته می توان پرسید. دالری میلیارد ۹۷۰از جمله بدهی خارجی . مشکالت ترکیه هم بسیار است

 از زیادی شمار. بدهکار بودن بهتر است یا فقیر فاقد بدهی ؟ آمریکا هم بزرگترین بدهکار جهان است

 بر تکیه با( جنوبی کره و سوئد بیستم، قرن به نوزدهم قرن از گذار در آمریکا جمله از) دنیا های کشور

 .میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی است ۵۷۷ایران حداقل نیازمند  .یافتند توسعه خارجی های بدهی

 حقیقت گویی و دموکراسی سازی

همه می دانیم که کدام گروه ها این دروغ بزرگ . ما نباید اشتباهات زمان شاه را با عددسازی تکرار کنیم

آیا این دروغ دموکراسی ساز بود؟ توسعه بدون تفکر . را ساختند که شاه یکصد هزار زندانی سیاسی دارد

دانشگاه در روش تحقیق به او می آموزانند که باید  هدر ابتدای ورود دانشجو ب. علمی دست نایافتنی است

ارزیابی منابع گام . است حداقل وظیفه علمی" منبع"ارائه . براساس مدارک و مستندات دقیق سخن بگوید

 .بعدی است که دانشجو باید طی کند

تفاوت های یک پروژه سیاسی را تعقیب می کند،حقیقت است با کسی که مسأله اش تقرب به میان فردی که 

برای اولی روش اهمیت می یابد، اما دومی ممکن است هیچ عنایتی به روش های  .مهمی وجود دارد

حساس می شد ، ابود "رنگونی شاه تحت هر شرایطیس"پروژه سیاسی وقتی . رسیدن به هدف نداشته باشد

 . بدین ترتیب، از این روش ها استفاده شد. جعل و دروغ هم آدمی را به این هدف می رساندکه 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf
http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2015-data-and-charts
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ممکن است انگیزه . مسأله اصلی این است که کمتر کسی از ما در سخن گفتن دقت علمی را رعایت می کند

دروغ گویی نه تنها . های فرد خیرخواهانه هم باشد، اما نتیجه عمل به سود حقیقت و دموکراسی نخواهد بود

 .می سازد اخالقاً ناموجه است، بلکه سرمایه اجتماعی را که گوهرش اعتماد است، نابود

همیشه .  می سازندیک واقعیت تلخ این است که رژیم های دیکتاتوری بسیاری از مخالفانشان را مثل خود 

اجتماعی و اخالق ایه با این دغدغه کلنجار می روم که نکند به موجودی بدتر از همین رژیم ویرانگر سرم

 توسل رژیم بدانها را محکوم می کنم؟ ؟ آیا من از همان روش هایی استفاده نمی کنم که تبدیل شده باشم

 منبع: رادیو زمانه ، ۰۷ اردیبهشت ۴۴۳۳ 
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