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درباره مشکالت ناشی از نقدینگی و پیشنهادهایی برای ساماندهی اقتصاد

سوداگری را گران کنید!
امید رامز

این روزها دولت درحال برداشت کاشتههای خود در
اقتصاد و سیاست اس��ت .اگر امروز نقدینگی در بازارها
سرگردان است و صرف سفتهبازی و سوداگری میشود
و به س��مت تولید ،خدمات و به طور کلی ایجاد ارزش
افزوده واقعی روانه نمیشود ،علت آن را نه در چند روز
و چند هفته و چند ماه گذشته ،بلکه باید در برنامهریزی
و عملکرد چند سال گذشته دولت جستوجو کرد که
البته ادامه آن نیز میتواند کش��ور را با مشکالت جدی
مواجه کند .بررس��ی متغیرهای پولی و مالی به عنوان
شاخصهای اقتصاد کالن در دوره  5ساله حسن روحانی
نشان میدهد اقتصاد کش��ور به صورت جدی نیازمند
ریلگ��ذاری جدی��د و تغییر در روند سیاس��تگذاری
اقتصادی است.
■■وضعیتموجود
 -1رق��م نقدینگی در بهمن  96ب��ه حدود  1489هزار
میلیارد تومان رسید .در بهمن 95رقم نقدینگی در حدود
 1210هزار میلیارد تومان بوده است ،بنابراین سال 96
نقدینگی حدود  23درصد رش��د داشته است ،در حالی
که بنا بر اعالم رسمی بانک مرکزی ،در این سال ،تولید
ناخالص داخلی فقط  3/7درصد رشد داشته است .این
بدین معنی است که متناسب با رشد حجم پول ،تولید و

خدمات -و به عبارت دقیقتر ایجاد ارزش افزوده -رشد
نداشته است؛ اگر پیش از این با سیاستهای انقباضی
دولت و جذابیت بازار بانکی نسبت به بازارهای رقیب ،از
گردش این حجم پول ممانعت نسبی به عمل میآمد اما
با کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین جذابیت کمتر
بخش تولید نسبت به فعالیتهای سوداگری ،این سیل
عظیم نقدینگی روانه بازارهای دیگر نظیر ارز ،س��که و
مسکن شد؛ پدیدهای که  5سال است منتقدان اقتصادی
دولت نسبت به وقوع آن هش��دار میدهند .پیامد این
اتف��اق یا فاجعه ،واردات اس��ت که رق��م آن به رقم 54
میلیارد دالر در سال  1396و  26میلیارد دالر فقط در
 3ماه اول سال  1397رسید؛ یا تورم افسارگسیختهای
که ناش��ی از حجم زیاد پول در ح��ال گردش ،افزایش
تقاضا و نبود عرضه متناس��ب با تقاضاست .اگر بخش
قابل توجهی از این تقاضا ناش��ی از تقاضای کاذب بوده
است ولی نمیتوان آن بخش از تقاضا را که ناشی از نیاز
اساسی مصرفکنندگان واقعی است ،نادیده گرفت .به
طور کلی بررسی روند رشد نقدینگی در  5سال گذشته
نش��ان میدهد حجم نقدینگی از رقم حدود  460هزار
میلیارد تومان در شهریور  1392به حدود  1500هزار
میلیارد تومان در پایان سال  1396رسیده است یعنی

حدود  3برابر .س��وال مهم این است که آیا در کنار این
رشد  3برابری پول و شبهپول کشور ،حجم اقتصاد نیز
 3برابر ش��ده است؟ فراموش نکنیم رشد پایه پولی که
ناش��ی از چاپ پول توس��ط دولت اس��ت ،در رشد این
نقدینگی تاثیر قابل توجهی داش��ته است به طوری که
پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت نیز یاد میشود،
از رقم  97هزار میلیارد تومان در سال  1392به حدود
 200هزار میلیارد تومان در سال  1396رسیده است.
 -2نکت��ه مهمی که نش��ان میدهد بخ��ش تولید و
خدمات در این س��الها به اندازه رش��د نقدینگی ،رشد
نداش��ته ،ترکیب وامهای بانکی اس��ت .آنچه دولت در
سالهای اخیر روی آن مانور داده است ،افزایش پرداخت
تسهیالت بانکی است .دولت تاکید دارد میزان وامهای
بانکی ساالنه  25تا  30درصد رشد داشته است و از آن
نتیجهگیری میکند که این افزایش الزاما صرف تولید
شده است .این در حالی است که بررسی عوامل موثر بر
رشد اقتصادی نشان میدهد این رشد وامدهی نه ناشی
از رونق اقتصادی که اتفاقا ناشی از رکود اقتصادی بوده
است .با استناد به جزئیات رشد در بخشهای مختلف
اقتصاد که هر ساله توسط بانک مرکزی منتشر میشود،
طی س��الهای  95 ،94و  96رش��د بخش غیرنفتی به
ترتی��ب  2 ،0/9و  5/5درصد و ت��ورم بخش تولید هم
در این س��الها بین  6تا  7درصد بوده اس��ت .عالوه بر
این رش��د س��رمایه ثابت نیز در این سالها غالبا منفی
بوده است ،لذا نیاز بخش غیرنفتی به تسهیالت بانکی
جهت تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت ،در هر
سال بین  10تا 12درصد رشد داشته است ،لذا میتوان
افزایش تسهیالت بانکی را که تاثیر قابل توجهی بر رشد
نقدینگی داشته ،نه الزاما ناشی از رونق تولید ،بلکه ناشی
از امهال بدهیهای قبلی بدهکاران بانکی دانست که به
دلیل رکود قادر به بازپرداخت اصل بدهی خود نبودهاند.
 -3در بخش سیاستهای پولی ،سیاستهای انقباضی
و انبساطی نامتناسب با شرایط واقعی اقتصادی کشور
در دولت یازدهم تاثیر قابل توجهی بر رش��د غیرموجه
نقدینگی داش��ت .فاصله غیرمنطقی ن��رخ بهره با نرخ
تورم و جذابیت بیش��تر س��پردهگذاری در بانک سبب
جذب س��رمایه در بانکها شد و عالوه بر تشدید رکود،
شیب رشد نقدینگی را نیز تندتر کرد به طوری که رشد
نقدینگی حاصل از پرداخت سود سپردههای بانکی فقط
در س��ال  95بی��ش از  200هزار میلیارد تومان بود که
پرداخت این رقم ،رشد اقتصادی حداقل 18درصدی را
میطلبید .عالوه بر این بستههای خروج از رکود دولت
نی��ز که بدون توجه منطقی به عوامل بنیادین تولید ،با
الگوب��رداری تئوریک از مدل اقتصادی قرن بیس��تمی
«جان مینارد کینز» به صورت گاه و بیگاه برای تقویت

تقاضای کل ارائه میش��د ،بر رش��د حجم پول بیتاثیر
نبوده اس��ت .این نکته زمانی اهمیت مییابد که بدانیم
کمی برای دولتی که
اتخاذ سیاست انبساطی تسهیل ّ
خود با کس��ری بودجه مواجه اس��ت ،فق��ط درصورتی
امکانپذیر است که یا پول چاپ کند -که در این صورت
همانطور که در بند  1اشاره شد موجب رشد پایه پولی
خواهد شد -یا از شهروندان پول استقراض کند که آمار
بانک جهانی نش��ان میدهد از س��ال  2013تا 2016
بدهی عموم��ی دولت ،از  100ه��زار میلیارد تومان به
 400هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛ رقمی که
با چاپ اوراق قرضه دولتی در قالب اسناد خزانه ،صکوک
اجاره و ...حاصل شد.
 -4نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش مسکن به عنوان
یکی از بازارهای پرتالطم ماههای اخیر ،از س��ال  93تا
 96نش��ان میدهد رش��د طرف عرضه مسکن در این
س��الها نامطلوب بوده است .رشد اقتصادی مسکن در
س��الهای  93تا  96به ترتیب -1/5درصد-13 ،درصد،
-14/9درصد و 1/2درصد بوده است .این در حالی است
که اوال بنا بر نتایج سرش��ماری نفوس و مس��کن ،در 4
سال منتهی به س��ال  ،95بیش از  2میلیون ازدواج در
کشور ثبت شده که نیاز به مسکن را افزایش داده است،
ثانیا با افزایش نوع ،تعداد و مبلغ تسهیالت مسکن ،طرف
تقاضا در این سالها به میزان قابل مالحظهای افزایش
داشته است.
 -5بنابر گزارش هفتهنامه «تجارت فردا» از سال 91
تاکنون رشد تشکیل سرمایه ثابت همواره منفی بوده
اس��ت .بنابراین با کاهش س��رمایهگذاری در کاالهای
س��رمایهای اعم از ماشینآالت ،ساختمان و ...طبیعی
اس��ت که ش��اهد کاهش تولید ناخالص داخلی و افت
رشد اقتصادی باشیم.
■■وضعیتمطلوب
 -1س��وال مهم این اس��ت که با چند ده میلیارد دالر
س��رمایه خارجی که دولت در پس��ابرجام به دنبال آن
بوده است ما چه کار میتوانستیم بکنیم که با این حجم
عظیم نقدینگی در کشور نمیتوانستیم؟! مطابق آنچه در
بندهای پنجگانه یادشده به آن اشاره شد ،در این سالها
حجم قابل توجه نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده
است .دلیل اصلی آن این است که متاسفانه سوداگری در
اقتصاد کشور بشدت جذاب است .فعالیتهای مبتنی بر
سفتهبازی نسبت به بخش تولید همچنان دارای ریسک
کمتر و البته بازدهی بیش��تر است .در حالی که مالیات
بخش تولید طی سالهای اخیر  3تا  4برابر شده است-
نگاه کنید به رش��د درآمدهای مالیاتی دولت یازدهم و
دوازدهم -اما همچنان س��فتهبازی فرآیند کمهزینه و
بدون مالیات در کشور محسوب میشود .سوال مهم این

اس��ت که وقتی امکان ثروتاندوزی در فرصت کوتاهی
و ب��دون کمترین زحمتی فراهم باش��د ،آیا توجهی به
فعالیتهای مولد اقتصادی خواهد شد؟ تجربه کشورهای
با رشد اقتصادی باال نشان میدهد این کشورها بخوبی با
کنترل و محدودسازی فعالیتهای سوداگرانه اوال امکان
هدایت نقدینگی به س��مت فعالیته��ای مولد و ایجاد
ارزش افزوده را فراهم کردهاند ،ثانیا با این کار ش��رایط
توزیع مناسب ثروت و عدالت اجتماعی و اقتصادی را به
وجود آوردهاند .در حالی که تولیدکننده با نوسان نرخ ارز،
مشکالت گمرکی ،مالیات سنگین ،بیمه ،حداقل حقوق
تکلیف��ی وزارت کار ،نرخ بهره بانکی ،هزینه اجاره واحد
صنفی ،رقابت ش��دید در بازار و هزینه تبلیغات و انواع
و اقس��ام هزینهها و مش��کالت دیگر دست و پنجه نرم
میکند و در مقابل فعالیتهای سوداگرانه بدون حتی
بخش��ی از این مش��کالت به بازدهی بیش��تر میرسد،
نمیتوان انتظار داشت اندوختههای مالی به سمت تولید
روانه شود ،لذا به نظر میرسد تا گزینه جایگزین فعالیت
مولد اقتصادی مهار نشود ،سخن گفتن از تولید و جریان
مناسب نقدینگی بیمورد خواهد بود .بازار سوداگری باید
پرهزینه ،پرریسک و کمبازده شود و این ممکن نیست
مگر با شفافیت اقتصادی و سیاستهای مالیاتی سفت
و س��خت بر فعالیتهای ب��دون ارزش افزوده .در حالی
که جمعی��ت قابل توجهی از مردم در تامین مس��کن
حداقلی دچار مشکل هستند ،وجود بیش از 2میلیون
و  500هزار واحد مس��کونی خالی در کل کشور و 490
هزار واحد مس��کونی خالی در استان پرجمعیت تهران
کامال غیرموجه است و حکم احتکار را دارد ،لذا با وضع
مالیات بر خانههای خالی ،باید حفظ خانه مازاد بر نیاز
برای مالک آن پرهزینه ش��ود .این گزاره برای بازار ارز و
سکه نیز صادق است که البته نیازمند افزایش شفافیت
و هوشمندسازی سامانه ثبت معامالت است ،لذا وضع
انواع مالیات از جمله مالیات بر معامالت مکرر و مالیات
بر امالک و مستغالت مازاد در این زمینه اهمیت مییابد.
 -2گزارش  2018بانک جهانی حاکی از آن اس��ت که
ش��اخص ایران در حوزه سهولت کسب و کار وضعیت
مناس��بی ندارد .در این گزارش که وضعیت کشورها بر
مبنای  9ش��اخص کلیدی سنجش میش��ود ،در بین
کش��ورهای جهان ،رتبه ایران  124اعالم شده است .در
 5سال اخیر هیچگاه رتبه ایران بهتر از  119نبوده است.
نماگرهای شروع کس��بوکار ،اخذ مجوزهای ساخت و
س��از ،دسترس��ی به اعتبارات ،ثبت مالکیت ،پرداخت
مالی��ات ،ورشکس��تگی و پرداخت دی��ون و حمایت از
س��رمایهگزاران خ��رد از جمله مهمتری��ن نماگرهایی
است که نشاندهنده وضعیت نامناسب انجام کسب و
کار در کش��ور اس��ت .بدیهی است جهت رونق تولید و

تقویت بخش خصوصی در حوزه کس��ب و کار نیازمند
برنامهری��زی و سیاس��تگذاری مناس��ب در این موارد
هستیم .صدور پروانه کسب و کار باید با حداقل زمان و
بروکراسی اداری و حتیالمقدور با کمترین دخالت افراد
نهاد صادرکننده باش��د .با هدایت سرمایههای خرد به
سمت تولید از مجاری مهمی مثل بازار سرمایه میتوان
هم س��رمایه مورد نیاز کسب و کارهای بزرگ را تامین
کرد و هم سرمایههای خرد را به بازدهی مطلوب رساند.
افزایش سهام شناور شرکتها متناسب با رشد نقدینگی
در اینجا اهمیت مییابد.
 -3اصل مهم ،پرهیز نهادهای سیاستگذار از پیادهسازی
اقتصاد بازار و اتکا بر دس��ت نامرئی بازار در اقتصاد ایران
است .اوال بنا بر گزارش نهادهای رسمی ،حدود  70تا 75
درصد اقتصاد کشور دولتی است ،لذا ابتداییترین اصل
تش��کیل بازار یعنی «عدم وجود انحصار» در آن محقق
نشده است .در چنین شرایطی صرفا برخورداری از رانت
میتواند س��بب برخورداری از سودهای کالن اقتصادی
ش��ود نه رقابت سالم .ثانیا در شرایطی که اقتصاد کشور
به سمت فعالیتهای سوداگرانه و نه تولید گرایش دارد،
اس��تفاده از رویکرد بازار آزاد و رها کردن اقتصاد به امید
دست نامرئی ،صرفا به معنی باز گذاشتن دست سوداگران
اقتصادی در بیثباتسازی اقتصاد است؛ کما اینکه نمونه
آن را در ماههای گذش��ته دیدیم .ثالثا در ش��رایطی که
کش��ور در یک جنگ اقتصادی است ،این جنگ نیاز به
یک اتاق فرماندهی و تعیین استراتژی اقتصادی دارد و
نباید به حال خود رها شود.
 -4فعاالن اقتصادی ه��م نیازمند یک ثبات در نظام
سیاستگذاری اقتصادی کشور هستند و هم نیازمند
آرامش روانی و اعتماد به سیستم .در چنین شرایطی
اخب��ار و تحلیله��ای ضد و نقیض از مس��ؤوالن تیم
اقتصادی دولت و همچنین نظرات محیرالعقول برخی
مس��ؤوالن مبنی بر لزوم «پرهیز از برخورد با مفسدان
اقتص��ادی» میتواند مردم بویژه فع��االن اقتصادی را
نس��بت به فضای عمومی اقتص��اد بیاعتماد کند و بر
انتظارات منفی آنها از آینده اقتصاد کشور که در ادبیات
اقتصادی به تورم انتظاری معروف است ،تاثیرگذار باشد.
ش��فافیت اطالعاتی و اقتصادی بدون برخورد قاطع با
متخلفان ،به تنهایی کافی نیست .انتشار لیست ناقص
متخلفان ارزی و انتظار از مردم برای شکایت به تعزیرات
حکومت��ی ،دردی را دوا نمیکند .مردم انتظار دارند با
نهاد متخلف که بر خالف مس��ؤولیت سازمانی خود،
اقدام به تهی��ه ارز دولتی و فعالیت اقتصادی نامرتبط
کرده و از میلیاردها دالر سرمایه ملی سوءاستفاده کرده
است ،برخورد قانونی شود و اموال آن به بخش عمومی
بازگردد.

مدیریت ابهام در دولت پرابهام

واکاوی نقش باد در تاریخ معاصر ایران

ماشاءاهلل ذراتی

حسن رضایی

■■پرده اول :از منظر فردی
گاه در زندگی با وضعیتهایی روبهرو میش��وید که
برای ش��ما ابهامآلود است؛ مقابله درست و مؤثر و عمل
کردن در این ش��رایط نامش��خص و نامعل��وم در جهت
کاه��ش آس��یبهای احتمالی ،فش��ار روان��ی و ذهنی
آزاردهندهای به شما تحمیل میکند بویژه وقتی میبینید
کاری از شما ساخته نیس��ت .از طرفی ذهن همواره به
دنبال پاس��خها و توضیحات درباره این شرایط مبهم و
نامش��خص میگردد .هر روز میبینید قیمتها در حال
تغییر است که نمونههای آن را بخوبی این روزها در کشور
شاهدهستیم.
از منظ��ر فردی برخ��ی متخصصان عل��وم رفتاری
و جامعهشناس��ی توصیه میکنند در این ش��رایط که
نمیتوانید پیشبینی کنی��د دقیقاً در آینده چه چیزی
پیش میآید ،باید با تدبیر بیش��تری تصمیم گرفته و از
منظر فردی با باال بردن ظرفیت «تحمل ابهام» خود به
نوعی به مدیریت ابهام ()Managing Ambiguity
بپردازید! امری که در ش��رایط امروز بازار س��که و ارز به
نظر امکانپذیر نیس��ت و مدیریت ابهام از کنترل فردی
خارج است!
■■پرده دوم :از منظر جامعه
در ش��رایط ابهام در مدیریت کالن کش��ور و آینده
اقتصادی جامعه ،مردم به تصمیمها و عکسالعملهای
دولتمردان نگاه میکنند که ببینند چه اقدامی در جهت
مدیریت این فض��ای مبهم انجام میدهند .متاس��فانه
تصویری ک��ه از وضعیت کنونی دول��ت در ذهن مردم
ش��کل گرفته است ،تصویر دولتی با مسؤوالن ناکارآمد،
سست و بیخیال اس��ت! با رکوردزنی قیمت طال و ارز،
اکنون این سوال جدی در ذهن مردم شکل گرفته است
که این بحران سکه و ارز واقعا حاصل تحریمهاست؟! یا
حتی برخی در اینکه این وضعیت حاصل ضعف مدیریت
و غیرعامدانه باش��د تردید دارن��د! در نگاهی مثبت اما
مردم زیاد تکرار میکنند که مشکالت اقتصادی کشور
نه حاصل تحریمهای نیامده ،بلکه ناشی از سوءمدیریت
مدیران اس��ت .مش��خصا تصویر دولت در چشم مردم
تصویر یک گروه توان��ا و کارآمدی که در تالش و تکاپو
هستند ،نیست! خاصه آنکه این دولتمردان پیش از سال
 92شعارشان این بود که  20درصد از مشکالت محصول
تحریمهاس��ت و  80درصد به واس��طه س��وءمدیریت و
بیتدبیری مدیران وقت حاصل شده است!
■■پرده سوم :از منظر دولت
به نوع��ی میت��وان دوران ریاس��تجمهوری آقای

روحان��ی را دوران «حکمرانی ابه��ام» نامید .بیتالغزل
این حکمرانی ابهام هم ،داس��تان برجام بود .با روی کار
آمدن دولت تدبیر و امید و با گره زدن اغراقگونه وضعیت
اقتصادی کشور به تحریمها قریب به  2سال ظرفیتهای
کشور معطل برجام و توافق با آمریکا و اروپا شد؛  2سالی
که فضای اقتصادی کش��ور در ابهام توافق و جزئیات آن
بود .جالب آنکه پس از  2سال مذاکره هم توافقی شکل
گرف��ت که خود نیز دارای نقاط ابهامآمیز بود! نامه مهم
رهبر انقالب درباره اجرای برجام به رئیسجمهور و تاکید
ایش��ان بر اینکه برجام دارای نق��اط ابهام و ضعفهای
ساختاری است از اسناد مکتوبی است که شاید آیندگان
بیش��تر و عمیقتر بر مفاد و جزئی��ات آن و دالیل عدم
تحق��ق آن تامل کنند! بعد از اجرای برجام نیز به دلیل
ضعفهای ساختاری و مبهم آن و همچنین سیاست کاخ
سفید در ابهامآفرینی درباره برجام ،تحریمها باقی ماند
و رس��ید به وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم .ابهام و
ضعف ساختاری برجام ،اجرای سناریوی «التهاب و ابهام
برجام» را برای آمریکا ممکن کرد که یک هدف مشخص
کرد و آن بیبهره و بینصیب گذاشتن ایران
را دنبال می 
بود از منافع برجام در قبال امتیازهایی که داده بود و امروز
این ابهام به بسته اروپایی و اما و اگرهای آن منتقل شده
است و همچنان ادامه دارد! هاله خاکستری ابهام پيرامون
ش��فافيت دولت در موضوع ارز و سیاستهای ارزی نیز
نمونهای دیگر از پروندههای مبهم این دولت پرابهام است؛
تا جایی که رهبر معظم انقالب تیرماه گذشته در نامهای
خطاب به رئیسجمهور دستور فرمودند ضمن رسیدگی
به موضوع ،گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال
شود .این روزها الیحه شفافیت از سوی مرکز بررسیهای
استراتژیک نهاد ریاستجمهوری منتشر شده و در حال
بررسی و ارزیابی کارشناسان است .موضوعی که کورسوی
امیدی را برای کاهش ابهامات موجود روشن کرده است و

میتوان آن را گامی در جهت مدیریت ابهام تلقی کرد اما
نگاهی به وضعیت قوانین مشابه قبلی این هشدار را به ما
میدهد که ابهام همچنان پابرجا خواهد بود.
قوانین مشابه دیگری مانند «قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات»« ،قانون ارتقای س�لامت نظام اداری»
یا موادی از «قانون مدیریت خدمات کشوری» و قانونی
به نام «قانون رس��یدگی به دارایی مقامات ،مسؤوالن و
کارگزاران» نیز قبال وجود داش��ته که به اجرا درنیامده
و شکست خوردند .حال نویسندگان پیشنویس «الیحه
شفافیت» باید پاس��خ دهند که چرا این قوانین در این
زمینه اجرا نشد؟ دوم باید پاسخ دهند ساختار بروکراتیک
ق��وه مجریه چه مولفهه��ا و ویژگیهایی دارد که مطلقا
تمایلی به انتشار اطالعات ندارد؟! هرچند در این زمینه
سایر قوا نیز وضعیت مناسبی ندارند.
در شرایطی که جنگ اقتصادی ایاالت متحده علیه
جمهوری اس�لامی ایران به راندهای پایانی خود نزدیک
میش��ود ،اتاق جنگ وزارت خزانهداری آمریکا بویژه در
طول یک دهه گذشته موفق شده خاکریزهای خود را به
درون مرزهای ایران کشیده و نمایندگان و شعباتی را در
کشورمان دست و پا کند! در این فضای مبهم و فتنهخیز،
اقدام��ات انقالبی ،قاطع و ابهامزدای رئیسجمهور و تیم
اقتصادی دولت در کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش
سرسامآور قیمت ارز و سکه یک ضرورت انکارناپذیر است.
اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط سخت امروز کشور
برای مقابله با فش��ارهای اقتصادی و شفاف کردن آینده
پیش رو نیاز به عزم و ارادهای انقالبی ،قاطعیت در برخورد
با کمتحرکی و ضعف برخی مدیران و گفتوگوی شفاف
و صادقان��ه با مردم دارد .در غیر ای��ن صورت ادامه روند
ام��روز و عدم اقدام قاطع در وضعیت مبهم موجود ،این
پیام را خواهد رس��اند که ش��اید از سوی برخی مدیران
«سیاست ابهامآفرینی تعمدی»( (Policy of delibe r
 )ate ambiguityدر کشور دنبال میشود تا جامعه را
به س��مت آدرس غلطی که از بیرون فریاد زده میشود
ِ
نعمت فرصت
هدایت کنند! آن موقع پشیمانی از کفران
خدمت به مردم سودی نخواهد داشت!
سوال از رئیسجمهور با  5محور اقتصادی در مجلس
شورای اسالمی واکنشی بود هر چند دیرهنگام به ابهامات
موجود در تصمیمات اقتصادی دولت.
باید منتظر ماند و دید کنش عملی اقتصاد کشور و
ابهامات موجود با پاسخها و اقدامات دولت مرتفع خواهد
شد یا داستان مبهم سکه و ارز و به تبع آن اقتصاد کشور
در این دولت ادامه خواهد داشت؟!

اینکه دوگانه اصالحطلب  -اصولگرا توانایی حمل
و تفهیم واقعیات صحنه سیاست ایران را ندارد ،حرف
امروز و دیروز نیس��ت .تعوی��ض واژهها اما ظاهرا کار
چندان آسانی نیس��ت ،لذا کاربرد این دوگانه نارسا
همچن��ان ورد زبان عموم مردم و رسانههاس��ت .ما
عموما در نگاه اول فکر میکنیم تعویض واژهها نباید
چنین صعب و غامض باش��د ،بویژه وقتی میبینیم
گزارش��گران ورزش��ی همین رس��انه ملی ،واژههای
مزخ��رف خارجی را مث��ل نقل و نب��ات ،به فضای
عمومی جامعه ایرانی پرتاب میکنند .من گمان دارم
اگر حکیم ابوالقاسم فردوسی اکنون زنده بود ،همان
قسمت اول برنامه  2018با سکته یا فشارخون ،جان
به جان آفرین تس��لیم کرده بود .پوس��ت آدمها در
فضای سیاس��ت اما کلفتتر از این حرفهاست .به
صورتی که ما در همی��ن ایران خودمان ،موجوداتی
داریم که به تناوب ،برچسب و برند سیاسی را که با
آن شناخته میشدند هم تعویض کردهاند .چگونه؟
درست است؛ موافق با وزش باد!
در راس این هرم اما نه یک فرد ،که یک سازمان
و حزب سیاسی حضور دارد .حزبی دولتساخته که
اوایل ده��ه  70و در حلقه قدرت نزدیک به مرحوم
هاشمی س��بز میشود .کارگزاران سازندگی در واقع
حزبی دولتس��اخته ب��ود که در آس��تانه انتخابات
مجلس پنجم ،با عضویت بسیاری از مدیران دولتی
و ب��رای حمایت از دولت هاش��می به وجود آمد .در
روز تاس��یس این حزب ،حس��ین مرعش��ی عالوه
ب��ر مدیران داخل دولت و اقوام نزدیک ،از ش��ماری
افراد چ��پ آن روز هم دعوت به عم��ل آورد .تاریخ
ش��کلگیری کارگزاران را در واقع میتوان نمادین و
موثرترین علت نارسا بودن دوگانه کلیشهای موجود
در فضای سیاس��ت ایران دانس��ت .کارگزاران اساسا
بر مبنای تداوم قدرت در دس��ت یک حلقه بسته و
محدود شکل گرفت .آنها حتی در مقطعی به دنبال
تغییر قانون اساسی و تصویب طرحی برای مادامالعمر
کردن ریاس��تجمهوری مرحوم هاشمی در مجلس
پنج��م رفتند؛ ب��ه صورتی که این مس��اله به مدت
کوتاهی مساله اول فضای سیاسی کشور شد!
بخش��ی از اعضای اولیه کارگزاران که در کمال
تعجب همزم��ان تمایالت راس��ت و چپگرایانه در
میان آنه��ا دیده میش��د ،از وزرای دولت مس��تقر
بودن��د .رهبر انقالب ام��ا در آن مقطع ،ب��ا ورود به
این مس��اله به عضویت غیرقانون��ی  10وزیر دولت

سازندگی در این حزب سیاسی پایان داد .کارگزاران
از آن مقط��ع تاکنون ،نقش زیادی در ش��کل دادن
به فرهنگ سیاس��ی موجود در فضای جامعه ایرانی
داشته اس��ت .یگانه راهحل آنها برای ساختن ایران،
پیروی از نسخههای صندوق بینالمللی پول و بانک
جهانی بود و آنها در پیش گرفتن چنین رویکردی را
مساوی استاندارد شدن کشور میدانستند .پیروی از
تز «خوردن و خوراندن برای پیش��برد کارها» ،دیگر
دیدگاه کلیدی آنه��ا بود که بعدها تا همین اکنون،
تاثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی کشور گذاشته
است.
اعتق��اد راس��خ و قلب��ی ب��ه همین تز ب��ود که
غالمحس��ین کرباس��چی را به این نتیجه رس��انده
بود تا در جلس��ات محاکمه خود به عنوان ش��هردار
ته��ران ،در دف��اع از پرداخت حقوق نجومی به یکی
از مدیرانش بگوید فالن��ی را باید طال گرفت! از این
منظر ،کارگزاران را میتوان مبدع تز «بادس��نجی»
در سیاس��ت معاصر ایران دانست .ریشههای اصلی
غربگرای��ی مفرط دولت کنون��ی و حامیان آن را نیز
باید در بخشی از فرهنگ کارگزارانی جستوجو کرد.
چنانکه گفته شد تئوریس��ینهای دولت سازندگی
یگانه راهحل معضالت را تکی��ه بر الگوهای غربی و
دوستی با غرب میدانستند.
رویکردی ک��ه در بعد اقتص��ادی منجر به تورم
 50درصدی و ش��ورش در چند شهر کشور ،درست
چند س��ال پس از پایان دفاعمقدس ش��د! و در بعد
سیاس��ی ،منجر به صدور حکم جلب رئیسجمهور
وق��ت (مرحوم هاش��می) از س��وی دادگاهی عادی
در یکی از ش��هرهای آلمان و س��پس ،ترک ایران از
سوی تمام س��فیران کش��ورهای اروپایی شد! حاال
اما کارگزاران مجددا نقش��ی کلیدی را در س��اختار

دولته��ای یازده��م و دوازده��م یافت��ه اس��ت ،به
صورت��ی که از روزنامه ارگان��ی این حزب ،به عنوان
یک��ی از مهمتری��ن رس��انههای حام��ی دولت یاد
میشود .تالش روزنامه کارگزاران در جهت استعمار
ذهنی مخاطبان عام اما این روزها قابل توجه است.
کارگزاران که چندی پیش ،تیتر یک خود را متناسب
با دوره قاجار« ،مذاکره ناپلئون و تزار بر س��ر ایران»
قرار داده بود ،همزمان با مذاکرات پوتین و ترامپ در
هلسینکی فنالند نیز از «بازگشت به جهان دوقطبی»
گفت!
در نگاه اول ش��اید عجیب باش��د که تمایل یک
جریان سیاس��ی به استعمار شدن کش��ور ،حاال در
قرن  21و زمان فروپاش��ی س��اخت قدیمی قدرت
در عرصه بینالملل و در دورانی که انقالب اس�لامی
اساسا مناس��بات دوقطبی جهان را بر همزده است،
او را مج��اب کند تا فضا را برای مخاطبش ،مش��ابه
دوره قاجار و پهلوی بازسازی کند .چنین رویکردی
ام��ا واقعیت دارد و بهنظرم بیش از هر چیز ،منظومه
فکری حاکم بر دولت طی  5س��ال گذشته را نشان
میده��د؛ اینک��ه هم��واره غایت آمال ای��ن جریان
سیاس��ی آن بوده اس��ت که قمری کوچک از اقمار
غرب و دقیقتر بخوانید آمریکا باشد و براستی حرف
از اعتقاد به کدخدا اگر این نیست ،پس چه میتواند
باش��د؟! فرزندان رویکرد «بادس��نجی» اما هنرهای
بزرگتری هم دارند .آنها همزمان با بر سینه کوبیدن
سنگ غربگرایی و استعمار دوستی ،میتوانند خود را
از آن مبرا هم بدانند .چطور؟! همین آقای محمدرضا
خاتم��ی که ضلع��ی دیگ��ر از جری��ان غربگرایی و
غربدوستی کشور است و روزی در ایام انتخابات 96
گفته بود« :ما تضمین روحانی هستیم؛ اگر روحانی
ابقا نشود ،وضعیت کش��ور از دوران احمدینژاد هم
بدتر خواهد ش��د؛ اگر به کارنامه روحانی نگاه کنیم
حتم��اً او را رئیسجمهوری موف��ق و حتی فراتر از
انتظار میدانی��م؛ با این مجلس اصالحطلب ،کابینه
دوم روحانی بهتر از کابینه اول خواهد بود ».حاال به
روزنامه غربگرای اعتماد گفته است« :دولت روحانی
کارآمد نیس��ت؛ اصالحات نمیخواه��د اعتبارش را
خ��رج ناکارآمدیها کند؛ روز ب��ه روز امید مردم به
ما کمتر ش��ده است؛ فراکس��یون امید مجلس هم،
امیدی میان مردم ایجاد نکرده است؛ روحیه و منش
محمدرضا عارف هم همین اس��ت و ما نباید انتظار
دیگری از او داشته باشیم» .امان از بادها!

