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روزنه

رحم کنیم نه تحریم!

سارا کریمی :همین ترمی که گذشت ،در یکی
از جلس��ات کالس سیاس��تگذاری فرهنگی،
اس��تاد مربوط آم��ار جالبی از ی��ک پژوهش
میدان��ی که اوایل ده��ه ( ۸۰دولت اصالحات)
انجام ش��ده بود ،ارائه داد .پژوهش��ی در قالب
نظرسنجی معتبر به این دلیل که هم کار دولتی
بود که گمانم به سفارش وزارت فرهنگ وقت
انجام ش��ده و هم اینکه جامعه آماری آن کل
استانهای ایران و طبقات مختلف مردم را در
بر میگرفت .نظر مردم را درباره مسائل مختلف
اقتصادی ،دینی ،سیاس��ی و ...پرس��یده بودند.
نکت ه قابل توجه س��واالت اخالقی و اجتماعی
بود که از مردم خواسته بودند نظرشان را درباره
دروغگویی ،امانتداری ،پارتیبازی و مسائلی از
این قبیل نس��بت به جامعه ایرانی بگویند که
درصد رو به باالیی نس��بت به هموطنان خود
درباره این خصیصهها بدبین بودند! بهرغم اینکه
این نظرسنجی نش��ان میداد جامعه ایران به
مس��ائل دینی اهمیت میدهد ،امور معیشتی
و امنیت اولویت دغدغههای مردم اس��ت و آنها
ب��ه ایرانی بودن خود افتخ��ار میکنند اما این
بدبینی و عدم اعتماد به یکدیگر زنگ خطری
بود که مس��ؤوالن مربوط هیچگاه صدایش را
نشنیدند؛ نه ریشهیابی ،نه تکرار پژوهش ،صرفا
یک تجربهای بود که معلوم نیس��ت پروندهاش
در کدام س��ازمان دولتی خاک میخورد و تنها
فایدهاش این اس��ت  4تا اس��تاد آن را بیابند و
برای ساعتی شاگردانشان به فکر مشغول شوند
و بعد آن دانشجو هم بیتفاوتتر از مسؤول!
س��والی که ذهن همه ما را به خود مشغول
ک��رد این بود :آیا با گذش��ت نزدیک به  2دهه
از آن نظرس��نجی همگانی ،اگر اکنون چنین
پیمایشی تکرار شود نتایج سیاهتر خواهد بود؟
بیاعتمادیها بیشتر شده است؟ اگر وزارتخانه
مرب��وط قصد برنامهری��زی ،تدبیراندیش��ی و
فرهنگس��ازی برای زدودن ای��ن بیاعتمادی
جمعی نداش��ت ،پس چ��را امکان��ات مالی و
انس��انی برای چنین کاری تلف ش��د که البته
اگر توجه میش��د به نوب ه خود کاری ارزشمند
بود .آمار و ارقام نشان میداد بدبینی به یکدیگر
از دههها قبل بین ما رس��وخ کرده و این آتش
زیر خاکستر روزی زبانه میکشید و دامن ملت
را میگرفت و وقتش زمان حال است! مردم با
آنکه در مواقع نیاز و حساس یکدل میشوند ،به
خیابانها میآیند ،امیدهای دشمن را نقش بر
آب میکنند اما در یکسری مشارکتها همچون
انتخابات ،بعضا تصمیمات��ی گرفتهاند که مهر
تأییدی اس��ت بر اینکه عاملی اجازه نمیدهد
مردم به طور منصفان��ه و به دور از هیجان به
مرحله انتخاب صحیح برس��ند و آن رشتهای
پیوس��ته از بدبینی اس��ت .ای��ن نقط ه ضعف،
نقطه عطف کاندیدایی میش��ود که با حرف و
اقدامهای پوپولیس��تی کارش را پیش میبرد.
مردمی که به سختی اعتماد میکنند ،براحتی
خطرهایی را که به فرض تهدیدش��ان میکند
ب��اور میکنند تا در آغ��وش آن که نوید نجات
میدهد حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند .ما
دنبال این حاش��یه امن زیر درختی بودیم که
هش��دار دادند  4سال اس��ت ثمره نداده ،پس
باقی آن را هم توش��های نخواهد بود اما بازی با
الفاظ یک کاندیدا و پاسکاریاش با یار کمکی
توجه به این گوشزدها را از ما ربود .وضع و حال
م��ا در این روزها هم قب��ل از اینکه هر مدیر و
مسؤولی از سر بیکفایتی مقصرش باشد ،دلیل
اصلیاش خودمان هس��تیم .کارگزاران نظام با
انتخابهای ما بر مس��ند قدرت تکیه میزنند.
قرار نیست هر نوع انتخابی متضمن پیشرفت
و نیل به خواس��تههای عموم مردم شود .مثل
معلمی که گچی حوال��ه دانشآموزش پرتاب
میکند تا حواس��ش جمع درس شود ،چیزی
به خودمان بکوبیم و س��رمان را رو به روی آینه
انصاف باال بگیریم تا مقصر اصلی وضع کنونی
چهرهاش برایمان آش��کار شود .هر اشتباهی
تاوانی دارد ،تاوانی که یکی میگوید تحریم است
و به ما تحمیل شده ،دیگری میخواهد تحملش
کنیم اما اگر گچی به سر بزنیم متوجه میشویم
اصل قضیه همان تاوان است! قومی که تصمیم
گرفته اینگونه سرنوشت خودش را رقم بزند پس
محکوم است به بستنشینی پای لرزههایش که
این گفته خداوند است .اما این بدبینیها کارشان
تنها این نیس��ت که ما را به سمت انتخابهای
اش��تباه و نسنجیده س��وق دهند ،هنگامی که
مساله به بحران تبدیل شود ،عبور از آن همدلی
و اتحاد را میطلبد .اگر قرار باشد هر کدام فکر
خودمان باش��یم و راننده تاکسی کرایهاش را 2
برابر کند ،مغازهدار گرانفروش��ی کند ،کاس��ب
دست به کمفروشی و احتکار بزند ،جنس دست
دوم را به جای نو حواله خلقاهلل کنیم ،در صف
دالر و س��که صغیر و کبیر سر و کله هم بزنیم،
پس چه موقع قرار است به یکدیگر رحم کنیم؟
مسؤول تعطیل است ،کشور تحریم است اما
مگر میشود ملت هم به یکدیگر پشت کنند و
توقع داشته باشیم کشور زیر بار حوادث کمر خم
نکند .در این آش��فتهبازار ،خودمان به خودمان
رحم کنی��مدور از بدبینیای که م��ا را احاطه
کرده است.
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آیا این حجم از دشمنی ،مختصری فعالیت بیشتر را نمیطلبد؟

«دکترین شوک»
و بیتدبیریها
امید رامز

خان��م «نائوم��ی کالین» در کت��اب پرفروش
و مهم «دکترین ش��وک» مینویس��د« :عملیات
ش��وک و ارعاب( ،)Shock And Aweش��امل
هراسآفرینیها ،ایجاد مخاطرات و ویرانگریهایی
اس��ت که برای عامه م��ردم ،عناصر و بخشهای
مش��خصی از جوامع تهدیدکنن��ده ما[آمریکا] و
رهبرانش��ان غیر قابل درک است .همانطور که
طبیع��ت نیز با گردبادها ،توفانهای س��همگین،
زلزلهها ،سیلها ،آتشسوزی مهارنشدنی ،قحطی
و بیماری میتواند «شوک و ارعاب» ایجاد کند...
دکترین شوک بدین صورت عمل میکند :بر اثر
فاجعه اصلی(کودتا ،حمله تروریس��تی ،فروپاشی
بازار ،جنگ ،س��ونامی یا توفان) یک حالت شوک
همگانی بر تمام جمعیت مستولی میشود .درست
همانگونه که موزیک کرکنن��ده و ضربات درون
س��لول بازجویی ،زندانی را سس��ت میکند و به
راه میآورد ،فرو ریختن بمبها ،موج ترور ،توفان
درهمکوبنده و فروپاشی بازار نیز در خدمت سست
ک��ردن و ب��ه راه آوردن کل جامعه قرار میگیرد؛
درست مثل زندانی وحشتزدهای که نام رفقایش
را ل��و میدهد و از باورهایش رویگردان میش��ود،
جوامع ش��وکه ش��ده نیز غالبا از چیزهایی که در
حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت میکردند،
دست بر میدارند» .با عطف به این گزاره ،آنچه در
ماههای اخیر درباره شرایط اقتصادی داخلی شاهد
بودیم بیش��باهت به مقدمهای برای ایجاد شوک
به کشور و به زعم نائومی کالین «سست کردن و
ب ه راه آوردن کل جامعه» نیس��ت .آمریکا در حال
بهرهگیری مجدد از تجربه برجام برای موضوعات
جدید مورد مناقشه با ایران است .آمریکا میداند
برای نشاندن مجدد ایران بر سر میز مذاکره ،آنچه
بیش از فش��ار اقتصادی موثر اس��ت ،القای روانی
این فش��ار بر کنشگران اقتصادی ایران ،مسؤوالن
و علیالخص��وص بر آحاد مردم اس��ت .به همین
خاطر است که طی چند ماه گذشته دولت آمریکا
س��عی داش��ته همواره از تکنیک عملیات روانی
برای پیش��برد اهداف خود اس��تفاده کند .پس از
اولتیماتوم ترامپ برای خ��روج آمریکا از برجام و
ایجاد فضای مبهم و توأم با عدم اطمینان در بازار
متکی به دالر ای��ران و در نهایت اعالم خروج این
کشور از برجام ،مسؤوالن بلندپایه آمریکایی یکی
پس از دیگری در سخنرانی خود ،سعی میکنند
فش��ار روانی را در نقطه بیشینه خود حفظ کنند.
آخری��ن مورد مربوط به س��خنرانی جان بولتون،
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید است .این همان
چیزی اس��ت که پیش از این «جیمز ریکاردرز»
نویس��نده کتاب «جنگ ارزی» درباره وقایع سال
 90و  91درباره بازار ارز ایران به آن اذعان داشت.

صادق تهرانی :گسترش ناآرامیهای اجتماعی در
دیماه سال گذشته در تعدادی از شهرهای کوچک
و گس��تردهتر بودن آن نسبت به مراکز استانها و
بویژه تهران به خودی خود نمایانگر وجوه پررنگ
یک بستر اقتصادی مهیا برای این ناآرامیهاست.
ناآرامیهایی که کمکم رنگ و بوی اغتش��اش به
خود گرفت و بستری برای جوالن عناصر وابسته
به بیگانه و زخم خورده از انقالب اس�لامی شد و
در آن روزها به واسطه اینکه بدنه عمومی جامعه
بهواس��طه انح��راف آنها از مطالب��ات اقتصادی و
مطالبات مربوط به کارآمدی دستگاههای اجرایی
کشور ،با آن همراهی نکرد ،فرو نشست .پروژهای
که غرب به عنوان «دش��منی عمل��ی» روی آن
برنامهریزی کرده اس��ت .در هر کدام از شهرهای
کوچکی که اغتشاشات با تلفات انسانی همراه بود،
میشود نقش یک ناراستی اقتصادی بزرگ را دید.
البته این نوشتار قصد واکاوی این مسائل را ندارد،
اگرچ��ه اینبار بر عهده محقق��ان عرصه اقتصاد
سیاسی و جامعهشناسی سیاسی باقی خواهد ماند
و نباید از نظر دور نگه داشته شود ولی ما در اینجا
با یک نگاه گذرا به دنبال نشان دادن این خواهیم
بود که بدخواهی دش��منان هیچگاه در یک بستر
اقتصادی -اجتماعی که روند چشمداش��تی خود
را طی میکند به عاملی برای ناآرامی و اغتشاش
تبدیل نخواهد شد .اگر اقتصاد یک شهر بر محور
کش��اورزی میگردد ،آنگاه اختالل در این زمینه
میتواند بستری برای نارضایتی و ناراحتی باشد؛
شرایطی که نهتنها از چش��م معاندان کشور دور
نیس��ت ،بلکه به نظر بهتر از بسیاری از مسؤوالن
کشور از آن آگاهند و متاسفانه در راستای تضعیف
س��اختار سیاس��ی نظام جمهوری اسالمی ایران
از آن اس��تفاده خواهند کرد .مثال در اغتشاشات
دیم��اه در منطق��ه قهدریجان اصفه��ان ردپای
نارضایتیها بر س��ر مساله آب کش��اورزی دیده
میشود .تخصیص حقابه این منطقه از زایندهرود
به دنب��ال طرحهای انتقال آب ب��ه کویر مرکزی

با این وجود ،آیا باید آشفته بازار مسکن ،طال ،سکه گرفت .به طور کلی بررس��ی روند رشد نقدینگی
و سایر اقالم اساس��ی را محدود به جنگ روانی و در  5سال گذشته نشان میدهد حجم نقدینگی
فش��ار خارجی بدانیم و سوءمدیریت داخلی را در از رقم حدود  500هزار میلیارد تومان در شهریور
شکلگیری این نابسامانی نادیده بگیریم؟ بررسی  92ب��ه حدود  1500هزار میلیارد تومان در پایان
عملکرد دولت حس��ن روحانی در طول  5س��ال س��ال  96رس��یده اس��ت .یعنی ح��دود  3برابر؛
گذش��ته و علیالخصوص ماههای اخیر ،میتواند س��وال مهم این اس��ت که آیا در کنار این رش��د
پاسخ این پرسش و بسیاری از پرسشهای دیگر  3برابری پول و شبهپول کشور ،حجم اقتصاد نیز
را مش��خص کند .فرض اساسی نگارنده این است  3برابر شده است؟ فراموش نکنیم رشد پایه پولی
که عوامل دولتی تعمدی در ایجاد فضای آشفته در که ناشی از چاپ پول توسط دولت است ،در رشد
بازار سکه و ارز و مسکن ندارند و به دنبال تقویت این نقدینگی تاثیر قابل توجهی داش��ته است به
فش��ار خارجی برای آمادهسازی ذهنی جامعه که طوری که پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت
در نهایت منجر به اتخاذ سیاست «فشار از پایین و نیز یاد میشود ،از رقم  97هزار میلیارد تومان در
چانهزنی از باال» شود -آنچنان که جریان اصالحات سال  92به حدود  200هزار میلیارد تومان در سال
به عنوان اصلیترین حامیان دولت در استفاده از  96رسیده است.
این حربه سابقه دارند -نیستند.
 -2نکت��ه مهم��ی ک��ه نش��ان میده��د بخش
 -1رقم نقدینگی در بهم��ن  96به حدود  1489تولی��د و خدم��ات در ای��ن س��الها ب��ه ان��دازه
ه��زار میلیارد تومان رس��ید .در بهم��ن  95رقم رش��د نقدینگ��ی ،رش��د نداش��ته ،ترکی��ب
نقدینگ��ی در حدود  1210ه��زار میلیارد تومان وامهای بانکی اس��ت .آنچه دولت در این س��الها
بوده اس��ت .بنابراین در سال  ،96نقدینگی حدود خیلی روی آن مانور داده اس��ت ،افزایش وامهای
 23درصد رش��د داشته اس��ت در حالی که بنا بر بانکی است .دولت تاکید دارد میزان وامهای بانکی
اعالم رس��می بانک مرکزی ،در این س��ال ،تولید نسبت به سالهای گذشته  25تا  30درصد رشد
ناخال��ص داخلی فقط  3/7درصد رش��د داش��ته داش��ته است و از آن نتیجهگیری میکند که این
اس��ت .این بدین معنی است که متناسب با رشد افزایش الزاما صرف تولید شده است .این در حالی
حجم پول ،تولی��د و خدمات و به عبارت دقیقتر است که بررس��ی بخشهای عوامل موثر بر رشد
ایجاد ارزش افزوده ،رش��د نداشته است؛ اگر پیش اقتصادی نشان میدهد این رشد وامدهی نه ناشی
از این با سیاس��تهای انقباضی دولت و جذابیت از رونق اقتصادی که اتفاقا ناشی از رکود اقتصادی
بازار بانکی نسبت به بازارهای رقیب ،از گردش این بوده است .با استناد به جزئیات رشد در بخشهای
حجم پول ممانعت نس��بی به عمل میآمد اما با مختلف اقتصاد که هر س��ال توسط بانک مرکزی
کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین جذابیت منتشر میشود ،طی سالهای  95 ،94و  96رشد
بخش غیرنفتی به ترتیب ،0/9
کمتر بخش تولید نسبت به
فعالیتهای س��وداگری ،این درس�ت همانگون�ه ک�ه موزی�ک  2و  5/5درص��د و تورم بخش
س��یل عظیم نقدینگی روانه کرکنن�ده و ضرب�ات درون س�لول تولید هم در این سالها بین 6
بازاره��ای دیگر ش��د؛ ابتدا بازجویی ،زندانی را سست میکند و به تا  7درصد بوده است .عالوه بر
ارز و س��که و سپس مسکن .راه میآورد ،فرو ریختن بمبها ،موج این رش��د سرمایه ثابت نیز در
پدیدهای که  5س��ال اس��ت ترور ،توفان درهمکوبنده و فروپاشی این س��الها غالبا منفی بوده
منتق��دان اقتص��ادی دولت بازار نیز در خدمت سست کردن و به است ،لذا نیاز بخش غیرنفتی
نس��بت به وقوع آن هش��دار راه آوردن کل جامع�ه قرار میگیرد؛ به تس��هیالت بانک��ی جهت
میدهند .پیامد این اتفاق ،یا درس�ت مثل زندانی وحش�تزدهای تامی��ن س��رمایه در گردش یا
فاجعه واردات اس��ت که رقم که ن�ام رفقای�ش را لو میده�د و از سرمایه ثابت ،در هر سال بین
 10تا 12درصد رش��د داشته
آن از  43/68میلیارد دالر در باورهایش رویگردان میشود
است ،بنابراین میتوان افزایش
سال  95به رقم  54میلیارد
تس��هیالت بانکی را که تاثیر
دالر در س��ال  96رس��ید یا
تورم افسارگس��یختهای که ناش��ی از حجم زیاد قابل توجهی بر رشد نقدینگی داشت ه است ،نه الزاما
پول در حال گردش ،افزایش تقاضا و نبود عرضه ناشی از رونق تولید ،بلکه ناشی از امهال بدهیهای
متناسب با تقاضاست .اگر چه بخش قابل توجهی قبلی بدهکاران بانکی دانست که به دلیل رکود قادر
ی اصلی خود نبودهاند.
از این تقاضا ناش��ی از تقاضای کاذب بوده اس��ت به بازپرداخت بده 
ول��ی نمیتوان آن بخش از تقاضا را که ناش��ی از  -3نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش مسکن از
نیاز اساسی مصرفکنندگان واقعی است ،نادیده س��ال  93تا  96نشان میدهد رشد طرف عرضه

مس��کن در این سالها نامطلوب بوده است .رشد
اقتصادی مسکن در سالهای  93تا  96به ترتیب،
 -1/5درص��د-13 ،درص��د -14/9 ،درصد و 1/2
درصد بوده اس��ت .این درحالی اس��ت که اوال بنا
بر نتایج سرش��ماری نفوس و مسکن ،در  4ساله
منتهی به س��ال  ،95بیش از  2میلیون ازدواج در
کشور ثبت شده است که نیاز به مسکن را افزایش
داده اس��ت و ثانی��ا با افزایش ن��وع ،تعداد و مبلغ
تس��هیالت مسکن ،طرف تقاضا در این سالها به
میزان قابل مالحظهای افزایش داشته است.
 -4نکته بعدی اصرار نهادهای سیاستگذار و ناظر
بر پیادهس��ازی اقتصاد بازار و اتکا بر دست نامرئی
بازار در کشور است .این در حالی است که حدود
 70ت��ا  80درصد اقتصاد کش��ور دولتی اس��ت و
ابتداییترین اصل تشکیل بازار یعنی «عدم وجود
انحصار» در آن محقق نشده است .بخش خودرو
با وجود نرخ تعرف��ه گمرک ،همچنان در انحصار
 2غول خودروس��از داخلی است و به همین دلیل
شاهد رشد حتی  50درصدی هم در قیمت برخی
خودروها بودهایم و نهاد ناظر تنها در صورتی خود
را مل��زم به دخالت میداند که ش��اکی خصوصی
وجود داشته باشد .این گزاره به بازار ارز و سکه نیز
قابل تعمیم است.
 -5ام��ا مهمتری��ن نکت��های که مد نظر اس��ت،
جذابی��ت همیش��گی بخش س��وداگری اس��ت.
آنچنان که در س��طور باال به آن اش��اره ش��د ،در
این س��الها حجم قابل توجه نقدینگی به سمت
تولید هدایت نشده است .حتی رشد این روزهای
بازار س��رمایه را نیز بیش از آنکه ناشی از هدایت

انتظاری معقول برای تغییر تیم اقتصادی دولت

دچار اشکال شده است و در منطقهای که بیشتر
ساکنانش کشاورز و دامدار هستند این به خودی
خود یک تنگنای معیشتی اساسی و البته اختالل
در روند اش��تغال را به دنبال خواهد آورد .از طرف
دیگر نزدیک یک س��ال قبل مردم این منطقه به
این مساله در قالبی مسالمتآمیز اعتراض کردند
و حقابه چندصد س��اله خود
از زاین��دهرود را طلب کردند
ام��ا گوی��ا گوش��ی ش��نوای
درده��ای آنها نبوده اس��ت.
این تنگنای زیس��تی در کنار
وجود گروههای زخم خورده
از انق�لاب ای��ن منطق��ه را
دس��تخوش برخی ناآرامیها
کرد .اما س��وال اینجاست که
اگر مشکل آب و بیعدالتی در
تخصیص آب کشاورزی وجود
نداش��ت آیا زخم خوردههای
رانده شده میتوانستند کاری
از پیش ببرند؟ پاس��خ به گواه آرامش این منطقه
در ش��رایط فتنهگون سیاسی قبلی -خاصه -88
منفی خواهد بود .یا شهرستان دورود که بر اساس
برخی اظهار نظرها از جمعیت نزدیک به  180هزار
نفریاش  30هزار نفر بیکارند .این یعنی اگر نیمی
از جمعی��ت این ش��هر را متعلق به زنان که طبعا
در ش��هرهای کوچک کمتر به عنوان نیروی کار
شناخته میش��وند ،در نظر بگیریم ،در این شهر
نزدی��ک  90هزار مرد زندگی میکنند .از این 90
هزار نفر قاعدتا تعداد زیادی کودک ،محصل ،مسن
و بازنشسته هستند در نتیجه تعداد افراد با قابلیت
کار کردن به شکل خوشبینانهای حدود  60هزار
نفر خواهد ب��ود آنگاه از این تع��داد  30هزار نفر

لطف ًا بازنشسته شوید!

بیکارند یعن��ی در اصل  50درصد جمعیت فعال
مرد این شهر را بیکاران تشکیل میدهند .روشن
ک��ردن آتش ناآرامی در این انبار باروت فقط یک
جرق��ه کوچک الزم خواهد داش��ت .جرقهای که
هر کس��ی میتواند بزند آن هم در ش��رایطی که
یک دو جین دش��من قسمخورده برای این ملک

و مل��ت در خارج و داخ��ل مرزهایش وجود دارد.
اما اگر این همه بیکار در این ش��هر وجود نداشت
آیا بر افروختن این آتش به این راحتیها متصور
بود؟ پاس��خ به گواه سالهای سال آرامش و صبر
این مردم ،منفی خواهد بود .یا در ش��هر کوچک
و کوهس��تانی ایذه ،ب��ه گواه نماینده این ش��هر
بیکاری جوانان یک امر همهگیر ش��ده است .این
لش��کر بیکاران آیا برای این بیقراریها به چیزی
بیش��تر از آنچه هس��ت ،نیاز خواهد داشت؟ تا به
حال هیچکس در ایران ش��ک نداشت که از نظر
منابع کش��ور ما تا حدودی ثروتمند است و این
انتظ��ارات را برای بهتر ب��ودن همه چیز افزایش
م��یداد .این روزها البته نخبگان حاکم در دولت

تکنوکراتهای امنیتی ،منکر ثروتمند بودن ایران
هس��تند و این را یک توهم برآم��ده از انتظارات
غیرواقعی نسبت به نفت میدانند اما در مقایسه
با بس��یاری همسایگان ،این غلط است که دست
ای��ران را از منابع در حد یک کش��ور فقیر خالی
بدانیم .آنچه در همه این س��الها دست ایران را
خالی نگه داش��ته است بیکفایتیها و
ناکارآمدیهای عمده نیروهای اجرایی
و نخبگان سیاس��ی در ایران بوده است.
مدیریت امور در ایران همواره در دست
یک جم��ع محدود بوده اس��ت .جناح
حاکم فعلی نیز که پس از  8سال دوری
از قدرت دوباره چند س��الی است زمام
گرفته و

امور اجرایی کشور را در دست
حاال به دنبال فرافکنی درباره نتایج همه
مهتری است؛ سالهایی

این س��الهای
که نتیجهاش برای اکثر آنها و اطرافیان
و ایل و تبارش��ان ،ثروتمند و قدرتمند
ش��دن بوده اس��ت و برای بس��یاری از
ایرانیان حاصل این جریان توزیع منافع و منابع،
تنگی عرصه و س��ختی معیشت اس��ت .حاال در
ش��رایطی که فرزندان و صاحبان ژنهای برتر در
یک استاندارد اش��رافی از زندگی به سر میبرند
و ابای��ی از تفاخر به این س��بک زندگی ندارند و
سخن از تحصیل در اروپا و آمریکا میکنند و برای
درمان و تفریح در سعی بین اروپا و آمریکا به سر
میبرند ،به مثابه بزرگترین طلبکاران این ملت
نیز سخن میگویند و هر گوشهچشمی را که به
نتایج عملکرد گذشته و حالشان نازک میشود،
دسیس��ه و توطئه رقیب میدانن��د و در به در به
دنبال این هس��تند که ثابت کنند نارضایتیهای
اخیر نقش��ه رقبای داخلیش��ان بوده است که از

نقدینگی به س��مت تولی��د بدانیم ،باید ناش��ی
از افزای��ش ن��رخ دالر و رش��د ارزش داراییهای
ش��رکتهای بورس��ی بدانیم که در سالهای 90
و  91نیز ش��اهد بودیم .بخش سفتهبازی نسبت
ب��ه بخش تولید همچنان دارای ریس��ک کمتر و
البته بازدهی بیشتری است ،در حالی که مالیات
بخش تولید طی س��الهای اخیر بیش از  4برابر
شده است  -نگاه کنید به رشد درآمدهای مالیاتی
دولت یازدهم و دوازدهم  -اما همچنان سفتهبازی
فرآیند کمهزینه و بدون مالیات در کشور محسوب
میش��ود .افرادی تا چندده هزار س��که خریداری
میکنند؛ اف��رادی دیگر تعرف��ه واردات یا خرید
خودروهای روز داخلی را خرید و فروش میکنند
و جدا از اینکه با کمال شگفتی این معامالت برای
آنها مجاز اس��ت ،حتی یک ریال مالیات پرداخت
نمیکنند .در حالی که رقم اجاره و رهن مس��کن
ت��ا  50درصد و رقم خری��د و فروش تا  70درصد
رش��د میکند اما بنا بر اذعان وزیر مس��کن بیش
از 2میلیون و  500هزار واحد مس��کونی خالی در
کل کش��ور و  490هزار واحد مسکونی خالی در
تهران وجود دارد و هیچ مالیاتی نه بر معامله و نه
بر س��رمایه صاحبان امالک خالی وضع نمیشود.
بدیهی است در این شرایط ،عالوه بر مدیریت روانی
فضای عمومی جامعه درباره اهداف دشمن و القای
«امید» به جامعه که روزهای گذشته بارها توسط
رهبر معظم انقالب ش��اهد بودهایم ،مقابله عملی
با جن��گ اقتصادی ،نیازمند مدیریت هوش��مند
فضای ب��ازار و «تدبیر» دولت اس��ت که اهمیت
ویژهای مییابد.

دستش��ان در رفته اس��ت و به صحن��های برای
جوالن عوامل بیگانه تبدیل شده است! باید اینجا
پرس��ید طرحهای انتقال آب به کویر مرکزی را
کدام رقیب سیاسی شما انجام داد؟ جز این نبود
که عمده آنها در دولتهای سازندگی و اصالحات
و بدون رعایت هیچگونه الزام زیس��تمحیطی و
آمایشی و فقط برای متنعم کردن همشهریان و
اطرافیان خود از مزایای قدرت اجرا شد؟ عوارض
همین طرحها خود را در ناآرامیهای ش��هرهای
اط��راف اصفهان و ایذه و اهواز و ...نش��ان داد .جز
این نبود که سیاس��تهای شدیدا انقباضی مالی
برای کاس��تن از تورم و اس��تفاده سیاسی از آن
برای قدرتگیری مجدد در س��ال  96دستپخت
همین نخبگان همواره مدی��ر و همواره مدعی و
حاال ثروتمند و ضدضربه! نبوده است .رکودی که
برای فراهم کردن شرایط انعقاد برجام و رویاهای
پسینیاش عمق بخشیده شد حاال عده زیادی را
در دورود و جویآب��اد و ای��ذه و ...با غول بیکاری
درگیر کرده است و این نهایت ناجوانمردی است
که انتظار داش��ته باش��یم دود آن فقط به چشم
نهادهای حاکمیتی برود .اینجاست که باید سخن
از فرارسیدن زمان بازنشسته شدن این بزرگواران
گفت .حاال در واکنش به این برنامه عملی دشمن
که زمینهاش را این نخبگان تکنوکرات بیکفایت
فراهم میکنند ،وقت آن اس��ت که عده زیادی از
اینها بازنشسته ش��وند و حداقل «تیم اقتصادی
دولت تدبیر و امید» مابقی عمر را به کار دیگری
جز مملکتداری بپردازند .تیمی که اکنون همه
درها را به روی بهبود امور بس��ته میبینند و در
عزای تبدیل ش��دن رویای هجوم سرمایهگذاری
خارجی به کاب��وس ناتوانی از حتی عادی کردن
روابط بانکی بینالمللی نشستهاند ،بهتر نیست که
به خارج گود برون��د و راه را برای امید و تدبیری
از نوعی دیگر باز کنند؟ اگرچه تنها تغییر در تیم
اقتصادی نتیجهبخش نخواهد بود و همزمان باید
جهتگیریهای اقتصادی کشور نیز تغییر کند!

