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سرمقاله
اسماعیل  عسلی

من که نفهمیدم
تـا پیـش از ریشـه کن شـدن بیماری  های مسـری
و خطرناک توسـط کاشـفان واکسـن  ها و پزشـکان
حـاذق و قانونمنـد شـدن پروسـه  های بهداشـتی
و درمانـی و اعتقـاد بـه اصـل پیشـگیری در بحـث
تندرسـتی و بـا توجه بـه باورهایی کـه فرزند آوری
را یـک امتیـاز می    دانسـت  ،دغدغـه ای تحـت
عنـوان مهـار جمعیـت یـا تلاش بـرای افزونی آن
وجـود نداشـت چـرا کـه ایـن وظیفـه بـر عهده ی
بیماری  هـا  ،سـوانح طبیعـی  ،جنـگ و مهاجـرت
بـود  .در گذشـته  های نـه چنـدان دور مراجعـات
مـردم بـه پزشـکان و مراکـز درمانـی صرفـا پـس
از حـادث شـدن بیمـاری صـورت می    گرفـت امـا
هم اکنـون یک فـرد از بدو تولـد تا زمان سـالمندی
و مـرگ می    توانـد تحت نظر پزشـک و در سـایه ی
مراقبت  هـای کلینیکـی بـه منظـور رصـد حـال
عمومـی    از طریـق انـواع آزمایش  هـا قـرار گیـرد.
از ایـن موضـوع کـه بگذریـم هـم اینـک رواج
شـیوه  های گوناگـون جلوگیـری از حاملگی توسـط
زن و مـرد از یـک سـو و تاثیـر سـبک زندگـی و
همچنیـن در نظـر گرفتـن امکاناتـی نظیـر مسـکن
 ،بهداشـت و آمـوزش بـر تصمیـم زوج  هـا بـرای
فرزنـد آوری  ،رونـد زاد و ولـد  ،خصوصـا در جامعه
ایرانـی اعم از شـهری و روسـتایی بـه چالش پیری
جمعیـت دامـن زده اسـت  .بـاال رفتن سـن ازدواج
و تنـوع نیـاز فرزنـدان از دوران نـوزادی تـا پایـان
تحصیلات دانشـگاهی موجـب گردیده کـه زوج  ها
رغبـت چندانی بـرای فرزند آوری نداشـته باشـند .
هـر چنـد از منظـر جامعه شناسـان بین توسـعه ی
اقتصـادی و نرخ رشـد جمعیـت رابطـه ی معکوس
وجـود دارد امـا در جامعـه ی ایـران بـدون ایـن که
شـاهد توسـعه ی اقتصـادی باشـیم شـاهد کاهش
نـرخ رشـد جمعیـت هسـتیم و برخـی دغدغـه ی
پیـری کشـور را دارند !
تـا تقریبـا دو دهـه پیـش بـی رغبتـی بـرای فرزند
آوری میـل بـه تـک فرزنـدی و اکتفـا کـردن به دو
فرزنـد بیشـتر در میـان زوج  هـای تحصیل کـرده و
متعلـق بـه طبقـات برخـوردار و شـاغل در بیـرون
از خانـه رایـج بـود امـا هـم اکنـون ایـن رویکـرد
بـه روسـتاها و شهرسـتان  ها و حاشـیه  های کالن
شـهرها کـه سـاکنان آن در گذشـته از شـیوه  های
سـنتی در امـر فرزنـد آوری پیـروی میکردنـد نیـز
سـرایت کـرده اسـت  .بـر اسـاس آمـار سـال 73
نـرخ رشـد جمعیـت در خانواده  های بیسـواد  4/7و
خانواده  هـای باالتـر از دیپلـم  1/7بـوده اسـت اما
بـه نظـر می    رسـد ایـن قاعـده بـه هـم خـورده به
طـوری کـه هـم اکنـون در خانواده  هـای کم سـواد
نیـز شـاهد کاهـش فرزنـد آوری هسـتیم .جالـب
اینجاسـت که همسـایه شـرقی ما یعنی افغانستان
بـا نـرخ رشـد  3/85جمعیـت بهتریـن سـند برای
اثبـات ارتبـاط بیسـوادی و فقر فرهنگی بـا افزایش
جمعیت اسـت و کشـورهای قطر ،پاکسـتان  ،عراق
و بحریـن در رتبه  هـای بعـدی قـرار می    گیرنـد.
حتـی زمانـی می    گفتنـد غلظـت باورهـای دینـی و
مذهبـی بـا فرزنـد آوری رابطـه ی مسـتقیم دارد اما
هـم اکنـون ایـن قاعـده نیـز دسـتخوش تغییرات
شـده بـه طـوری کـه در برخـی از خانواده  هـای
مذهبـی نیـز بـا تـک فرزنـدی مواجه هسـتیم .
فـی الواقـع کاهـش آهنـگ نـرخ جمعیـت در ایران
دیگـر نه به آن معنـا پیوندی با توسـعه ی اقتصادی
دارد نـه تابـع جـدول فقـر اسـت و نـه می    تـوان با
دنبـال کردن تاثیـر رونـد مهاجرت نوسـانات آن را
تفسـیر و تبییـن کرد .
عوامـل تهدید کننده ی نرخ رشـد جمعیـت عبارتند
از  :افزایـش سـن ازدواج خصوصـا در دختـران ،
طوالنـی شـدن دوران مـاه عسـل بـا ایـن تصـور
کـه وجـود فرزنـد مانـع سـفر  ،ادامـه ی تحصیل ،
مهاجـرت و خوشباشـی می    شـود .ضمـن ایـن کـه
بـا توجه بـه افزایـش ازدواج  هـای غیرفامیلی برخی
از زوج  هـا ترجیـح می    دهنـد قبـل از اقـدام بـه
فرزنـد آوری از یکدیگـر شـناخت الزم را به دسـت
آورنـد و بـه اصطلاح مانـع بدبختـی فرزنـد در اثر
طلاق شـوند ! جالـب اینجاسـت که یکـی ازدالیل
طلاق نیـز نبـود فرزند در زندگی اسـت کـه موجب
یکنواختـی آن می    شـود !
مشـکالت معیشـتی و مسـکن و شـغل نیـز مزید بر
علت اسـت  .ضمـن این کـه رواج ازدواج سـفید به
عنوان بزرگتریـن نقطه ضعف نظام اسلامی    در بعد
اجتماعـی در انـواع و اقسـام گوناگـون سـد بزرگی
در برابـر فرزنـد آوری اسـت  .متاسـفانه نهادهـای
متولی سـمت دهی بـه رفتارهای اجتماعـی  ،ازدواج
سـفید و تبعـات ویرانگـر آن را جـدی نگرفتنـد در
حالـی که بخشـی از دالیـل کندی رشـد جمعیت به
همیـن نـوع از ازدواج برمی    گردد که حتـی برخی از
خانواده  هـای سـنتی نیـز بـا سـکوتی رقـت انگیز و
دردمندانـه عملا آن را پذیرفتـه اند .
نکتـه ی قابـل تامـل ایـن اسـت کـه تمامی    ایـن
اتفاقات در کشـوری رخ می    دهد کـه اداره کنندگان
آن بـه دنبـال ارائـه ی الگـوی جامعـه ای ایـده آل
در دنیـا هسـتند و سـاالنه میلیاردهـا تومـان صرف
تبلیغـات فرهنگـی  ،تولیـد فیلـم  ،برگـزاری انـواع
مسـابقات و چـاپ و نشـر کتاب  هایـی بـا مضامین
اخالقـی و دینـی در میلیون  هـا تیـراژ می    کننـد .
کافی اسـت سـهم کانون  هـای تبلیغاتـی در بودجه
اد امه د  ر ستون روبرو
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مخالفت برخی منتخبین مجلس یازدهم با تغییر واحد پول ملی
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس شــورای
اســامی    با اشــاره بــه نامــه برخــی
منتخبیــن تهــران در یازدهمیــن دوره مجلس
شــورای اســامی    به شــورای نگهبــان بــرای
بازگردانــدن الیحــه حــذف چهــار صفــر بــه
مجلــس یازدهــم ،گفــت :در شــرایط ادامــه
تــورم ،حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی را
اقدامی    نمایشــی می    دانیــم.
ســید احســان خــان دوزی در گفــت و گــو
بــا ایســنا ،دربــاره نامــه منتخبیــن تهــران
بــه شــورای نگهبــان بــرای بازگردانــدن
الیحــه حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی
اظهــار کــرد 9 :نفــر از اقتصاددانــان منتخــب
مــردم تهــران در نامــهای بــه اعضــای
شــورای نگهبــان ،خواســتار ایــن شــدند کــه
شــورای نگهبــان ایــن الیحــه را بــه مجلــس
بازگردانــد.
ایــن منتخــب مــردم تهــران همچنیــن
افــزود :اواســط تابســتان ســال گذشــته دولت
الیحـهای را بــا عنــوان اصــاح قانــون پولــی
و بانکــی بــه مجلــس ارســال کــرد کــه

محتــوای ایــن الیحــه تغییــر واحــد پــول
ملــی و حــذف چهــار صفــر بــود .البتــه ایــن

شــود امــا ایــن الیحــه بــا ســرعت و شــتاب
در دســتور کار قــرار گرفــت و تصویــب شــد و

مســئله در دولــت گذشــته نیــز مطــرح شــد
ولــی مــورد نقــد جــدی واقــع شــده بــود و
کارشناســان انتظــار نداشــتند ایــن الیحــه
در کمیســیون اقتصــادی و ســپس صحــن
علنــی مجلــس شــورای اســامی    تصویب

بــه شــورای نگهبــان ارســال گردیــد.
وی ادامــه داد :مــا معتقدیــم حــذف چهــار
صفــر بــه لحــاظ اقتصــادی مشــکلی را حــل
نمیکنــد زیــرا تغییــر واحــد پــول ملــی
در مرحلــه آخــر اصــاح اقتصــادی انجــام

میگیــرد یعنــی در سلســله مراتــب اصــاح
اقتصــادی ابتــدا بایــد اقدامــات دیگــری
انجــام شــود تــا زمینههــای تــورم کاهــش
یابــد و ســپس نوبــت بــه تغییــر واحــد
پــول ملــی میرســد .کشــورهایی کــه
چنیــن تجرب ـهای داشــتند ،ابتــدا تصمیمــات
جــدی و تحــول گرایانــه ای در سیاسـتهای
تامیــن کســری بودجــه ،سیاســت پولــی
بانــک مرکــزی و سیاســت ارزی گرفتنــد
و ســپس واحــد پــول ملــی خــود را تغییــر
دادند.
خانــدوزی در پایــان خاطــر نشــان کــرد:
حــذف صفــر از پــول ملــی بــه تنهایــی
هیــچ تاثیــری بــر روی بهبــود شــاخصهای
اقتصــادی از جملــه بهبــود رونــق ،افزایــش
تولیــد و اشــتغال یــا کاهــش تــورم نــدارد
و در شــرایطی کــه زمینــه بــرای کاهــش
تــورم وجــود نــدارد ،اجــرا کــردن ایــن بنــد
بــه تنهایــی کارســاز نیســت و ایــن اقدامــات
فقــط اصالحــات نمایشــی و غیرضــروری
اســت.

وزیر دفاع:

هیچگونه مزاحمتی برای نفتکشهای خود را تحمل نخواهیم کرد
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح
بــا تاکیــد بــر اینکــه هیچگونــه مزاحمتــی
بــرای نفتکشهــای خــود را تحمــل
نخواهیــم کــرد ،گفــت :اگــر مزاحمتهــا
ادامــه داشــته باشــد و تشــدید شــود ،حتمــا
پاســخ قاطــع و محکمی    خواهنــد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر حاتمـی    در حاشــیه
جلســه هیــات دولــت دربــاره ایجــاد مزاحمت
بــرای نفتکش  هــای ایرانــی توســط آمریــکا
اظهــار کــرد :مزاحمــت بــرای نفتکشهــا
خــاف مقــررات و امنیــت بیــن الملــل
اســت و فکــر میکنــم هــم ســازمانهای
بینالمللــی و هــم کشــورهایی کــه نســبت

بــه امنیــت آبراههــا حســاس هســتند ،بایــد

نســبت بــه ایــن موضــوع عکــس العمــل

نشــان دهنــد زیــرا ایــن اقــدام ،راهزنــی
دریایــی اســت.
وی ادامــه داد :سیاســت مــا هــم در ایــن
زمینــه کامــا روشــن اســت و مــا بــه
صراحــت اعــام کــرده ایــم کــه هیــچ گونــه
مزاحمتــی بــرای نفتکش  هــای خــود را
تحمــل نخواهیــم کــرد.
وزیــر دفــاع در پایــان تصریــح کــرد :آمریــکا
و دیگــران می    داننــد کــه مــا در واکنــش بــه
ایــن موضــوع ،هیــچ گونــه تردیــدی نداریــم
و اگــر مزاحمتهــا ادامــه داشــته باشــد و
تشــدید شــود ،آنهــا حتمــا پاســخ قاطــع و
محکمی    خواهنــد گرفــت.

محمود عباس:

تمامی    توافقات با آمریکا و اسرائیل را لغو میکنیم
رئیــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین
اعــام کــرد کــه در واکنــش بــه طــرح رژیــم
صهیونیســتی بــرای الحــاق بخشهایــی
از کرانــه باختــری بــه اراضــی اشــغالی
تمامی    توافقــات بــا دولــت اســرائیل و
آمریــکا را منتفــی و لغــو میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری
«وفــا» فلســطین ،محمــود عبــاس ،رئیــس
تشــکیالت خودگــردان فلســطین در
جریــان ســخنرانی خــود پــس از نشســت
فوقالعــاده بــا رهبــران فلســطینی در شــهر
راماهلل خاطرنشــان کــرد ،دولــت فلســطین و
ســازمان آزادیبخــش فلســطین در آســتانه
انحــال تمامی    توافقــات و تفاهمهــای
حاصلــه بــا دولــت آمریــکا و اســرائیل از
جملــه توافقــات امنیتــی هســتند.
محمــود عبــاس بــه فرماندهــان ســرویس
امنیتــی دســتور داد تــا فــوراً هماهنگیهــا
بــا دولــت اســرائیل را متوقــف کننــد.
رئیــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین
همچنیــن تصریــح کــرد ،بــر اســاس قوانیــن
بینالمللــی بایــد مقامــات رژیم صهیونیســتی

تمامی    مســئولیتها و تعهــدات خــود را بــه
عنــوان یــک قــدرت اشــغالگر در اراضــی
اشــغالی بپذیرنــد.

اســت و واشــنگتن شــریک اصلــی رژیــم
صهیونیســتی در تمامی    اقدامــات خصمانــه و
ظالمانهشــان در حــق ملــت فلســطین اســت.

محمــود عبــاس ضمــن انتقــاد از دولــت
آمریــکا ،تصریــح کــرد ،طــرح صلــح
آمریــکا موســوم بــه «معاملــه قــرن» کــه
در ژانویــه گذشــته از آن رونمایــی شــد
بــر اســاس طــرح الحــاق بخشهایــی
از کرانــه باختــری بــه اراضــی اشــغالی

وی تاکیــد کــرد :مــا بــه حــل درگیریهــای
میــان اســرائیلیها و فلســطینیان بــر
اســاس راهــکار تشــکیل دو کشــوری پایبنــد
هســتیم.
رئیــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین
از کشــورهای جهــان خواســت تــا بــا

سیاس ـتهای آمریــکا و اســرائیل و اقدامــات
آنهــا کــه بــا قوانیــن بینالمللــی در تعــارض
اســت ،مخالفــت کننــد.
از ســوی دیگــر ،جبهــه مردمی    بــرای آزادی
فلســطین از اخــراج یکــی از نماینــدگان خــود
از نشســت رهبــری فلســطین کــه در مقــر
ریاســت تشــکیالت خودگــردان در شــهر
راماهلل برگــزار شــد ،خبــر داد.
در همیــن راســتا ،ماهــر مزهــر ،یکــی
از اعضــای جبهــه مردمی    بــرای آزادی
فلســطین در ســخنرانی ویــژه خــود تصریــح
کــرد ،میــان محمــود عبــاس و عمر شــحادة،
یکــی از نماینــدگان جبهــه مردمــی    در
جریــان ایــن نشســت درگیــری لفظــی بــه
وجــود آمــد و پــس از آن شــحاده از ایــن
نشســت خــارج شــد.
مزهــر ادامــه داد :محمــود عبــاس نســبت
بــه عمــر شــحادة پرخاشــگری نشــان داد
و نیروهــای امنیتــی نیــز بــا وی بدرفتــاری
کردنــد و نماینــده مــا نتوانســت ســخنان
خــود را بــه خاطــر پرخاشــگریای کــه بــا
او شــده بــود ،تکمیــل کنــد.

یک مقام نظامی مسئول:

تصمیمات بیگانگان تاثیری بر اجرای ماموریت نیروهای مسلح ایران نخواهد داشت
یــک مقــام نظامی    مســئول بــا اشــاره
بــه دســتورالعمل جدیــد ارتــش آمریــکا
در خلیــج فــارس تاکیــد کــرد :یگانهــای
دریایــی جمهــوری اســامی    ایران در خلیــج
فــارس و دریــای عمــان چــون گذشــته بــه
ماموریتهــای عــادی خــود بــا رعایــت
اصــول حرفــهای ادامــه خواهنــد داد.
بــه گــزارش ایســنا ،یــک مقــام
نظامی    مســئول در پاســخ بــه ســوال نــور
نیــوز درخصــوص تاثیــر دســتورالعمل بامــداد
ارتــش آمریــکا بــر فعالیــت واحدهــای
دریایــی ایــران در منطقــه گفــت :یگانهــای
دریایــی جمهــوری اســامی    ایران در
خلیــج فــارس و دریــای عمــان همچــون

گذشــته بــه ماموریتهــای عــادی خــود بــا
رعایــت اصــول حرفــه ای ادامــه خواهنــد
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داد و صــدور دســتورالعمل از ســوی نیروهــای
خارجــی کــه اصــل حضــور آنهــا در ایــن

منطقــه غیــر مشــروع اســت تغییــری در
اجــرای دقیــق ماموریتهــای جــاری مــا
ایجــاد نخواهــد کــرد.
نیــروی دریایــی آمریــکا سه شــنبه شــب
گذشــته در بیانی ـهای اعــام کــرد؛ در برابــر
شــناورهایی در خاورمیانــه کــه بــه شــعاع
 ۱۰۰متــری از ناوهــای جنگــی آمریــکا
نزدیــک شــوند «تدابیــر دفاعــی قانونــی»
اتخــاذ خواهــد کــرد.
خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از یــک مقــام
آمریکایــی کــه اشــارهای بــه نامــش نشــده
گفتــه اســت ایــن دســتورالعمل بــه معنــای
تغییــر در قوانیــن قبلــی ارتــش آمریــکا در
زمینــه درگیــری نیســت.

اعالم آتشبس یکجانبه از سوی
حفتر تا پایان رمضان

سـخنگوی نیروهـای شورشـی موسـوم بـه ارتـش ملـی لیبـی
اعلام کـرد ،ایـن ارتـش از چهارشـنبه تا پایـان ماه رمضـان با
هـدف اجتنـاب از درگیریهـا بـه صـورت یکجانبـه آتـش بس
اعلام می    کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از صـدی البلـد ،احمد المسـماری،
سـخنگوی ایـن نیروهـا که تحـت فرماندهـی خلیفه حفتـر قرار
دارنـد گفـت ،بـه منظور اجتنـاب از درگیریها در هفتـه پایانی ماه
رمضـان و آمـاده شـدن شـهروندان بـرای عیـد فطـر آتش بس
اعالم می    شـود.
وی افـزود ،ارتـش ملـی لیبـی تصمیـم گرفتـه اسـت بـرای
توقـف درگیری  هـا در ایـام عیـد فطـر و دادن فرصتـی بـه
مـردم بـرای انجـام فرایـض دینـی و دیـد و بازدیـد در همـه
محورهـای درگیـری به مسـافت دو تا سـه کیلومتـر از طرابلس
عقب نشینی کند.
المسـماری بـا بیـان اینکه نیروهـای ارتـش ملی از همـان آغاز
مـاه رمضـان بـه صـورت یکجانبـه آتش بـس اعالم کردنـد اما
دولـت توافـق ملـی بـا آن مخالفت کـرد ،از این دولت خواسـت
ماننـد ارتـش ملـی آتـش بس اعلام کند.
همچنیـن عبدالمالـک المدنـی ،سـخنگوی رسـانهای عملیـات
"آتشفشـان خشـم" ،وابسـته بـه دولت توافـق ملی لیبـی اعالم
کـرد ،نیروهـای دولـت توافـق ملـی لیبـی صبح امـروز حمالت
گسـترده بـه پایگاههای نیروهـای حفتر را در شـهر ترهونه واقع
در جنـوب شـرقی طرابلـس آغـاز و با حملات پهپادی سـامانه
دفـاع هوایـی سـاخت روسـیه "پانتسـیر" را منهـدم کردنـد که
امـارات در اختیـار نیروهـای حفتـر قـرار داده بود.
در همیـن راسـتا ،یـک فیلـم ویدئویـی در رسـانههای اجتماعی
منتشـر شـده کـه نشـان میدهـد یـک پهپاد وابسـته بـه دولت
توافـق ملـی ،بانـد هواپیماهای شـهر ترهونه را هدف قـرار داده
است.
بـه نقـل از ارم نیـوز ،همچنیـن مرکـز رسـانهای اتـاق عملیـات
الکرامـه در بیانیـهای اعلام کـرد ،یگانهای نیروهای مسـلح و
غیرنظامیـان االصابعـه واقـع در  ۱۲۰کیلومتری غـرب طرابلس
تالشهـای نیروهـای دولـت توافـق ملـی بـرای حملـه و ورود
بـه شـهر را نـاکام گذاشـته و خسـارتهای سـنگینی بـه آنهـا
وارد کردنـد.
در ایـن حملـه نیروهـای مسـلح وابسـته حفتـر خـودروی زرهی
سـاخت ترکیـه و تعـدادی از خودروهـای نظامی    دیگـر را منهدم
کردنـد و علاوه بـر کشـته شـدن تعـدادی از نیروهـای دولـت
توافـق برخـی دیگـر فـرار کردند.
شـهرک االصابعـه یکـی از مناطـق اسـتراتژیک اسـت چـرا که
یکـی از بزرگتریـن مناطـق شـهری بعـد از شـهر غریان اسـت.

معاون رئیس پارلمان عراق:

اخراج آمریکا واجب است
معـاون اول رئیـس پارلمـان عـراق در سـخنانی اخـراج نظامیان
آمریـکا را وظیفـه دولـت کشـورش خواند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری المعلومـه ،حسـن
الکعبـی ،معـاون اول رئیـس پارلمـان عراق در یـک گفتوگوی
تلویزیونـی دربـاره حضور نیروهـای آمریکا در این کشـور اظهار
کـرد :نظامیـان آمریـکا حاکمیـت عـراق را نقـض کردهانـد و
اخـراج آنهـا از کشـور بـر دولـت واجب شـده اسـت.
وی افـزود :مصطفی الکاظمی    نخسـتوزیر جدید عـراق توانایی
اخـراج نیروهای خارجـی از جمله آمریکاییها از کشـور را دارد.
الکعبـی در بخـش دیگـری از اظهاراتش عنوان کرد :تشـخیص
هرگونـه قصـور در کابینـه ریاسـت جمهـوری در حقیقـت
دموکراسـی اسـت و عیـب بـه شـمار نمـیرود و پارلمـان فعلی
آزادی بیسـابقهای در انتقـاد از دولـت دارد.
ایـن مقـام عراقـی ادامـه داد :خواسـتار برگـزاری جلسـههای
پارلمـان شـدیم تـا قـدرت قانونگـذاری از بیـن نـرود .عـدم
برگـزاری جلسـههای پارلمـان کوتاهی همه اسـت و عـراق نیاز
مبرمی    بـه پارلمـان دارد؛ چراکـه در حـال ضـرر شـدید اسـت.
وی همچنیـن با اشـاره به مسـأله برگزاری انتخابـات زودهنگام
در عـراق ،تأکیـد کـرد ،برگزاری انتخابـات زودهنـگام و تکمیل
قانـون آن ،از اولویتهـای دولت الکاظمی    اسـت اما بر سـر مراکز
انتخاباتـی ،اختالفات زیـادی وجود دارد.
الکعبـی در ادامـه تصریـح کـرد ،پارلمـان بایـد قانـون انتخابات
را تکمیـل و آن را بـه تصویـب برسـاند؛ چراکه تصویـب قانون،
جزئـی از مسـئولیتهای رهبـران فراکسـیونها نیسـت.
اد  امه از ستون روبرو

عمومی    کشـور را با نتایـج و دسـتاوردهای ناچیز آن
در نظـر بگیریـم تـا به مفهـوم هـرز روی بودجه پی
ببریم !!
دالیـل این همـه گنگـی و عـدول از اسـتانداردهای
جهانـی و مغایرت نوسـانات جمعیتی بـا فرمول  های
شـناخته شـده را در کجـا باید جسـتجو کـرد و چرا
هشـدارهای جامعه شناسـان و مذهبیون در خصوص
اثـرات منفـی پیری جمعیت توسـط مـردم به چیزی
گرفتـه نمی    شـود؟ آیـا می    تـوان گفـت بـاال رفتـن
سـطح سـواد و افزایـش توسـعه ی اقتصـادی بـه
انـدازه ای بـوده کـه بر مبنـای فرمول  های شـناخته
شـده روی نرخ رشـد جمعیـت تاثیر منفی گذاشـته
اسـت اگر چنین اسـت چرا برخی از کارشناسـان از
فقـر فرهنگـی عموم مردم سـخن می    گوینـد و اهل
اطلاع اذعـان می    دارنـد کـه خبـری از توسـعه ی
اقتصادی نیسـت .
جـای شـگفتی اسـت کـه نـرخ رشـد جمعیـت در
ایـران بـا نـرخ رشـد جمعیـت در کشـوری ماننـد
ایـاالت متحـده و کانـادا حـدودا  10صـدم درصـد
تفـاوت دارد و خیلـی بـه هـم نزدیـک هسـتند در
حالـی کـه سـطح سـواد و رفـاه اجتماعـی در کانادا
و آمریـکا بسـیار بیشـتر از ایـران اسـت  .مـن کـه
نفهمیـدم

