
چرا گاهي ملت ملحد به اهداف خود 
مي رسد ولي ملت خداشناس نه؟

كانال رسمي بنياد ش��هيد مطهري در تلگرام بخش هايي از سخنراني 
استاد شهيد مرتضي مطهري را در مس��جد الجواد )ع( تهران در سال 

1349 به اشتراك گذاشت. استاد شهيد در اين بخش مي فرمايند:
عدالت يعني حسن روابط اجتماعي، ظلم گسيختگي روابط اجتماعي است. 
حاال يك ملتي مسلمان باشند، با ايمان هم باشند، خداشناس هم به قول 
خودشان باشند، خودشان را ملت قرآن هم حساب بكنند؛ فرياد »اشهد 
ان ال اله اال اهلل« و »اشهد ان محمداً رسول اهلل« و »اشهد ان علياً ولي اهلل« 
اينها هم به آسمان بلند باشد؛ اما آن اصلي كه قرآن مي گويد »ليقوم الناس 
بالقسط« اصالً در ميانشان برقرار نباشد، همان ملت »اشهد ان ال اله اال اهلل« 
در خودشان وقتي برويم، مي بينيم سراسر در ميان اينها فساد است و دروغ 
است! يعني هر چه مربوط به روابط اجتماعي است، غيبت است و تهمت 
است و فحشاست و ظلم است و ستم است! قرآن نه تنها مدعي نيست كه 
چنين ملتي قابل بقاست، بلكه مدعي است اينها قابل بقا نيستند! همه اينها 
از آن اصل ريشه مي گيرد. هر چيزي آقا راهي دارد، هر فردي و هر ملتي 
اگر از راهي بروند به مقصدي كه در نهايت آن راه قرار گرفته است مي رسند 
ولي اگر به راهي نروند، انتظار رسيدن به آن مقصد را نبايد داشته باشند؛ 
يك فرد ماترياليسم يا يك ملت ماترياليسم اگر راه دنياي خودش را درست 
طي بكند، قرآن مي گويد به مقصد دنيايي خودش مي رسد اما يك ملت 

خداشناس اگر همان راه دنيا را غلط طي كند به مقصدش نمي رسد. 
پينوشت: اين فرمايش��ات در صفحه 138 از جلد 4 كتاب »آشنايي با 

قرآن« به چاپ رسيده است. 

 آيا بايد كسري بودجه را 
با انتشار اوراق جبران كنيم؟

دكتر مصطفي نصراصفهاني، اقتصاددان در كان��ال تلگرامي »اقتصاد 
رفتاري« نوشت:

كسري بودجه يعني اينكه ميزان درآمدهاي دولت از مخارج آن كمتر 
شده است. وقتي چنين حالتي پيش مي آيد دولت با افزايش پايه پولي 
اقدام به جبران كسري بودجه مي كند كه اصطالحاً به آن »پولي- سازي 
كسري بودجه« گفته مي شود. پولي- سازي كسري بودجه هم به معناي 
تورم است. تجربه بسياري از كشورها حاكي از آن است كه استفاده از 
ظرفيت اوراق مانع از تبديل كسري بودجه به تورم مي شود. حال سؤال 

اين است كه آيا بايد كسري بودجه را با انتشار اوراق جبران كنيم؟
و پاسخ اين است: در كوتاه مدت آري، ولي در بلندمدت خير!

انتشار اوراق را بايد به چشم »درمان« كسري بودجه نگاه كرد. اما همواره 
پيشگيري بهتر از درمان اس��ت! وقتي مي گوييم »در كوتاه مدت آري، 
ولي در بلندمدت خير« به اين معناست كه اگر كسري بودجه اتفاق افتاد 
مي توان به انتشار اوراق به چش��م درماني موقت و با عوارض بلندمدت 
براي جلوگيري از تبديل آن به تورم نگاه كرد، اما نبايد به آن به چشم 

يك روش هميشگي نگاه كرد. 
بهتر اين است كه اصاًل كس��ري بودجه وجود نداشته باشد و اين چيزي 
است كه جز با انضباط مالي دولت حاصل نمي شود. طبيعتاً سياستمداران 
تمايل دارند راحت ترين روش كه همان خلق پول يا انتشار اوراق است را 
انتخاب كنند، اما بايد كاري كرد كه مشكل كسري بودجه به صورت اصولي 
و بنيادي حل شود؛ كاهش مخارج يا افزايش درآمد مالياتي. توجه شود هم 

مخارج و هم درآمد دولت دو پارامتر دارند: 1- كميت 2- كيفيت. 
پيش��گيري از وقوع كس��ري بودجه هم از طريق بهبود كميت و هم از 
طريق بهبود كيفيت شدني اس��ت. به عنوان مثال، اگر درآمد مالياتي 
دولت از طريق ماليات بر درآمد اشخاص باشد و ماليات بر توليد حذف 
شود، از يك طرف شاهد افزايش درآمد مالياتي دولت و از طرف ديگر 

شاهد رشد توليد خواهيم بود. 
پينوشت: در اقتصاد رفتاري )و تا آنجا كه بنده اطالع دارم در اقتصاد 
نهادي( بيش از آنكه روي كميت هاي مرتبط با دولت تأكيد شود، روي 

»كيفيت« متغيرهاي مربوط به دولت تأكيد مي شود. 

  داودمدرسيان:
روزي كه احمدي نژاد با اينكه بهش اثبات شد 
مرحوم علي ك��ردان دكتري ن��دارد و مدرك 
تحصيلي اش جعلي است ولي باز از او دفاع كرد 
تا وزير كشور بماند، بايد مي دانستيم ُقبح جعل 
مدرك شكسته و افراد به آن افتخار مي كنند! 
مثالً امروز همه مي دانند تاجگردون جعل مدرك 

كرده و دكتري ندارد ولي انگار مهم نيست!
  نرگسرئيسي:

زاكاني گفته تاجگ��ردون در ثبت نام ذكر 
نكرده كه همس��ر دوم دارد و خارج از ايران 
اس��ت و نام فرزند دختر او و اي��ن خانم در 
شناس��نامه آقاي تاجگردون نيامده! خب 
تا اينجاش به ما ربطي نداره ولي كسي كه 
همسر دوم ميگيره و اسمشم تو شناسنامه 

نمياره آدم قابل اعتماديه؟
  زهرهالهيان:

ظاه��را آق��اي تاجگ��ردون و ش��بكه هاي 
اقتصادي اش ب��ه اين نتيجه رس��يده اند كه 
موضوع مهمي همچون قطع دس��تان فساد 
از اموال عمومي مردم را به دعواي ش��خصي 
تنزل دهند. آقاي تاجگردون مبارزه با فساد 

مسئله  ملي است. 
  زهرهساداتالجوردي:

اگر آراي نمايندگان در ش��عبه و كميسيون 
تحقيق شفاف بود، قضيه تاجگردون اينقدر 

طول نمي كشيد. 
  مهدي:

نزديك به رأي گيري اعتبارنامه تاجگردون 
هس��تيم خدا كن��د نماين��دگان همچون 

شعار هاي انتخاباتي كه انقالبي خوب حرف 
مي زنند انقالبي هم خوب عمل و شفاف رأي 
خود را اعالم كنند تا منافقان را كه در لباس 

دوست هستند بشناسيم.
  عليقلهكي:

يك��ي از ش��اهكارهاي تاجگ��ردون تغيير 
عناوي��ن و ردي��ف بودجه   س��ال 9۶ به رقم 
39۰۰۰ميليارد تومان است. حاال عزيزان؛ 
بحث »اعتبارنامه تاجگردون« به معيش��ت 

مردم مربوط است يا خير؟! 
  نيكي:

در واقع فساد يعني فدا نمودن اهداف عمومي و 
كالن و سوءاستفاده از قدرت، امكانات و قدرت 
در جهت تأمين و تحقق اهداف شخصي كه 
منجر به  كندي يا اختالل آهنگ رشد و توسعه 

مي گردد و اين يعني تاجگردونيسم!
   سيدهزهراحسيني:

وقتي زاكاني، فساِد طبري و فريدون رو افشا 
كرد، خيليا سكوت كردن. زمان گذشت و فساد 
هر دوتاشون ثابت شد ولي اين گذشِت زمان، 
ضربه هاي جبران ناپذيري به نظام زد. فساد 
گسترده تاجگردون هم باالخره ثابت ميشه؛ اما 
اين گذشِت زمان و ضربه هاي جبران ناپذيرش، 

سكوت كننده ها رو روسياه ميكنه.
  صادقنيكو:

خيلي ها دوس��ت دارن ماجراي تاجگردون 
رو به دعواي تاجگردون و زاكاني تقليل بدن 
تا بلكه بتونن راحت به تاجگردون رأي بدن يا 
باهاش مصاحبه كنن و ازش دفاع كنن يا بابت 

تأييدش شونه خالي كنن!
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هر منبري گوش دادن ندارد
آيت اهلل فاطمي نيا:

خدا مي داند، مرحوم شهريار در زمان خودش سلطان شعرا بوده است. 
شعرايي كه باج به فلك نمي دادند در اواخر عمر شهريار همگي به تبريز 
رفته و اين شاعر را در وسط گرفته بودند. هر كدام رجلي بودند براي 
خودشان، ديواني داشتند براي خودشان. به شهريار گفتند استاد يك 
نصيحت به ما بكن. چيزي گفت آقا به قدري زيبا! گفت ش��عر وسط 
نخوانيد كه مغز و استعدادتان وسط مي ماند. شعر وسط نخوانيد! شعر 
بلند باال بخوانيد! شعر سنايي و نظامي بخوانيد تا مغز برود باال. شما 
عزيزان اگر اين منبرهاي باري به هر جهت را گوش دهيد، من گاهي 
اوقات نمي خواهم اسم ببرم، ضميرم هم به كسي بازنمي گردد اما من 
در تهران آنقدر گفتم كه خسته شدم، ]پيش خودم[ گفتم شايد زياد 
مي گويم، ديگر ولش كن! ببينيد عزيزانم هر نواري گوش كردن ندارد، 
تعارف نداريم، در محضر حضرت رضا)ع( هستيم، هر منبري گوش 
دادن ندارد، هر كتابي خواندن ندارد.  اي جوانان ذائقه تان خراب مي شود 

ها! اين مغز را تسليم هر كس نكنيد!
منبع:بخش فرهنگي مسجد و حسينيه الزهرا)عليها السالم(
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 سامان معیشت مردم
در گرو قطع دست شبکه های فساد است

مطالبهرداعتبارنامهتاجگردونازسويكاربرانشبكههاياجتماعي

حواش�يبررس�ياعتبارنامهتاجگردونهمچنانادامهداردوقراراس�تمجلسدر
هفتهجاريگزارشكميس�يونتحقيقرابهرأيبگذارد.معترضانبهايناعتبارنامه
طينشس�تيدرخبرگزاريمهراس�نادخودراكهبهآنهافرصتدادهنش�دهبوددر
كميسيونتحقيقمجلستوضيحدهند،ش�رحدادند.تيمهايرسانهايتاجگردون
نيزدرمقابلس�عيكردهاندباتهديدمخالفانآنهاراازاعت�راضخودمنصرفكنند.
تاجگردوننيزخوددرنشس�تيرس�انهايمعترضانراتهديدبهافش�اياطالعاتي
ازفس�ادهايآنهاكرد.ايندرحالياس�تكهاينتهديداتتنهادرحدحرفوشعار
باقيماندهوجزعضويتدكترعليرضازاكانيدرهيئتامنايچهارخيريهنتوانستند،

مس�ئلهبيش�تريراافش�اكنند.زاكانينيزخوددرواكنشبهاينتهديداتنوشت:
»قابلتوجهدوستانآقايتاجگردون،تمامرانتخانوادهامعبارتاستازمعرفيدو
دامادمبراينوكريمردمدراردوهايجهادي،سيلوزلزلهدراستانهايخوزستان،
لرستان،گلستان،كرمانشاهوايالموسفارشدامادديگرمدرتهيهگزارشازاورژانس
بيمارستانشريعتيتهران،ازخدابترسيد.«كاربرانشبكههاياجتماعينيزهمچنان
پيگيرومطالبهكنندهرداعتبارنامهغالمرضانتاجگردونهس�تند.آنهاتأكيددارند
رداعتبارنامهتاجگردونازقدمهاياساسيدرحلمشكالتمعيشتيكشوراستو
نمايندههابايدقاطعانهباآنبرخوردكنند.درادامهبرخيازاينواكنشهاراميخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

   سبوي دوست

محسن دست گزين با انتشار عكس فوق در 
توئيتر نوشت: پويش »آقا حساب كردند« 
در ش��ب ميالد امام مهرباني ها، خدام حرم 
رضوي با حضور در برخي محالت بندرعباس 
حساب هاي دفتري در سوپرماركت ها را به 

نيت از ثامن الحج��ج)ع( پرداخت كردند.  
كاربري با نام »ايكيوج��ان« در واكنش به 
اين خبر نوشت: » اي كاش تو دفتر قصورات 
و كوتاهي هامون هم اين جمله ثبت بشه كه 

آقا حساب كردند.« 

»آقا« حساب كردند

كانال تلگرامي »طنز سياسي دكتر سالم« 
نوشت: عصر روز گذشته وزارت خارجه با رد 
شهادت حاج احمد متوسليان در بيانيه اي 
نوشت: ديپلمات ربوده شده به سرزمين هاي 
اشغالي منتقل شده  و اكنون در زندان هاي 
اين رژيم نامشروع به سر مي برند! اما نگاهي 
به اين مواضع نشان مي دهد اين بيانيه هيچ 

تفاوتي با بيانيه سال گذشته اين وزارتخانه 
ندارد و تك تك كلمات آن )حتي در شمارش 
س��الگرد( عيناً كپي شده اس��ت و با اينكه 
امسال سي وهشتمين سالگرد ربايش احمد 
متوسليان و همراهانش در لبنان است، سايت 
وزارت خارجه عبارت سي وهفتمين سالگرد 

بيانيه  پارسال را هم تغيير نداده است!

صبح زود يك ش��نبه 12 مي  از اتاق وضعيت با من تماس گرفتند تا خبر هدف قرار 
گرفتن يك نفتكش را اطالع دهند. ظاهراً در نزديكي تنگه هرمز يك نفتكش با نوعي 
مهمات مورد اصابت قرار گرفته بود و اكنون در آتش مي سوخت. آنها مي گفتند شايد 
تا چهار كشتي مورد اصابت قرار گرفته باشد. من به اتاق وضعيت گفتم فوراً كوپرمن 
و ديگران را خبر كنند. سريع دوش گرفتم و لباسم را پوشيدم و اطالعات مربوط را از 
سرويس مخفي براي كاخ سفيد به دست آوردم. اندكي بعد از 5 صبح از داخل ماشين 
با دانفور تماس گرفتم؛ متوجه شدم او هم همان اطالعاتي را دارد كه من دارم. حدود 
س��اعت 5 و2۰ دقيقه بود كه به ورودي غربي كاخ سفيد رسيدم و فوراً به دن كاتس 
زنگ زدم تا مطمئن شوم او هم از اين موضوع با خبر است. بالفاصله كه تلفن دن كاتس 
را قطع كردم، دانفور تماس گرفت تا اخبار مربوط به نفتكش ها را تأييد كند اما گفت 
به نظر نمي رسد اين نفتكش متعلق به امريكا باشد. من با صداي بلند تعجب خودم را 
اعالم كردم و پرسيدم آيا ايران عمداً با حمله به اهداف غير امريكايي مي خواهد واكنش 
امريكا را بسنجد؟ دانفور اعتقاد داشت يكي از استراتژي هاي ايراني ها تحريك ماست. 
البته براي اين نتيجه گيري خيلي زود بود به ويژه آنكه ما هنوز اطالعات كافي نداشتيم 

اما مطمئن بوديم كه رويداد مهمي در حال وقوع است. 
بعد از چند تماس ديگ��ر به اتاق وضعيت رفت��م. در اين اتاق كارمن��دان به صورت 
شبانه روزي تمام اطالعات موجود را جمع آوري مي كردند. كوپرمن از لحظه اي كه 
رسيده بود در اين اتاق مستقر شده بود. اكنون مي دانستيم كه كشتي هاي هدف قرار 
گرفته در نزديكي لنگرگاه خليج عمان در نزديكي بندر فجيره امارات متحده عربي 
قرار گرفته اند. اطالعات همچنان ناقص و بعضاً متناقض بود. برخي گزارش ها حكايت از 
انفجار در فجيره را داشتند كه به نظر نادرست مي آمد و بالفاصله هم از سوي فرمانداري 
محلي تكذيب شد. احتمال مي داديم يكي از كشتي ها نروژي، دوتا از عربستان سعودي 
و يكي ديگر از امارات بوده باشند و انفجار به دليل برخورد بدنه كشتي ها با مين هاي 
شناور يا با شليك موشك هاي كوتاه برد صورت پذيرفته باشد. تا پايان روز يك شنبه 
مين هاي ش��ناور اصلي ترين گزينه اي بودند كه به آن رسيديم كه در روزهاي بعد از 

سوي كاركنان عمليات ويژه اياالت متحده نيز به تأييد رسيد. 
حدود ساعت ۶و15 دقيقه بود كه به اين نتيجه رسيدم بايد ترامپ را از خواب بيدار 
كنم. اين دومين بار در دو هفته گذشته بود كه او را بيدار مي كردم. بار اول در جريان 
اعتراضات ونزوئال بود و حاال هم تصميم گرفتم خبر را به او برسانم. به صورت خالصه 
آنچه را كه مي دانستم برايش توضيح دادم و او پرسيد: »خب حاال بايد چه كار كنيم؟« 
به او گفتم كه به جمع آوري اطالعات ادامه خواهيم داد، نس��بت به س��اير حمالت 
احتمالي هوشيار خواهيم بود و به يك واكنش نظامي فكر خواهيم كرد. ترامپ پرسيد: 
»اما چرا نبايد همه چيز را در اين باره بدانيم؟« او ظاهراً هنوز هم اعتقاد دارد ما همه 
چيز را مي دانيم. من پاسخ دادم: »همان طور كه بارها توضيح داده ام ما واقف به همه 
چيز نيستيم و به محض اطالع موثق از اخبار به او خبر خواهم داد.« در كمال تعجب 
ترامپ باز هم در همان روز وقتي با پمپئو صحبت مي كرديم با تعجب سؤال خود را 

تكرار كرد و پرسيد چرا ما قبل از وقوع اين حمله، خبري از آن نداشتيم!

 شباهت صددرصدي بيانيه وزارت خارجه 
در سالگرد ربايش حاج احمد متوسليان 

 روايت بولتون از حمله به نفتکش ها 
در بندره فجیره )1(

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون

يكشنبه۲۲ارديبهش�تماه1398اخبار،حكايتازانفجارچهار
نفتكشدربندرهفجيرهداشت.اينخبربهسرعتدرجهانمنعكس
وگمانهزنيهايبسياريبرسرآنآغازشد.بولتوندر»اتاقحوادث«
روايتيازاينانفجاروانعكاساخبارآندركاخسفيددارد.اواولين
حدسكاخسفيدرا»سنجشواكنشامريكاازسويايرانيها«بيان
كردهاس�ت.اولينبخشازرواي�تبولتونرادرادام�هميخوانيد.
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شكاف اجتماعي و ضرورت بازنگري در سياست ها
عليرضا كيان پور، دانشجوي دكتراي حقوق عمومي و پژوهشگر 

حقوق اساسي نوشت:
جامعه ايران جامعه اي با عمق تاريخي و تمدني است كه در طول 
تاريخ به رغم تكثر قومي و فرهنگي وحدت ملي و همبستگي 
اجتماعي خود را حفظ و از فراز و نشيب هاي فراوان تاريخي عبور 
كرده است. در طول سه دهه گذشته اما برخي شرايط بر جامعه 
ايران عارض شده كه زمينه بروز شكاف اجتماعي را تا حدودي 

فراهم كرده است. از جمله اين داليل مي توان به سه دليل مهم اشاره كرد:
1- سياست هاي اقتصادي نئوليبرال در 3۰ سال گذشته كه به گسترش فقر، فساد و تبعيض 

و شكاف طبقاتي انجاميده و اين مهم ترين دليل شكاف اجتماعي است. 
2- در يكصد سال گذشته و با ورود آرام مدرنيته به كشور زمينه بروز تغييرات فرهنگي و 
دگرديسي در سبك زندگي در جامعه ايران رخ داده كه اين روند هرچند در مقطعي با ظهور 
انقالب اسالمي كند گرديد ليكن در طول 3۰ سال گذشته و به   ويژه در دو دهه اخير و با رشد 
شبكه هاي اجتماعي، ماهواره اي و اينترنت ش��تاب فراواني گرفته است و موجب تكثر در 

سبك زندگي ها شده كه در پي آن به شكاف سنتي - مدرن در جامعه دامن زده است. 
3- در طول بيست و چندسال گذشته و به طور خاص پس از دوم خرداد 7۶ استراتژي برخي 
جريانات سياسي پيشبرد اهداف سياسي از طريق تعميق شكاف اجتماعي، دوقطبي سازي 
و موج سواري سياسي بوده است. ادبيات جريان اصالحات در دوره دوم خرداد و پروژه هايي 
از قبيل فتح سنگر به سنگر، فشار از باال چانه زني از پايين و... مؤيد اين معناست. متأسفانه 
جريان موس��وم به اصالحات به جاي تعقيب افكار و ش��عارهاي خ��ود از طريق تعامل و 
گفت وگوي انتقادي با تبديل عرصه اجتماعي به ميدان جنگ به تعميق تضاد ايدئولوژيك 

در بدنه جامعه و موج سواري سياسي از طريق رويكرد پوپوليستي اقدام نمود. 
در مجموع به نظر مي رسد تعميق شكاف اجتماعي مي تواند در بلندمدت موجب گسترش بدبيني 
عمومي و انباشت كينه در بدنه جامعه شود. جامعه ايران ديگر تاب و توان تعميق شكاف اجتماعي 
را ندارد و لذا پر كردن و ترميم اين شكاف ها بايد به طور جدي و با عطف نظر به اينكه جامعه ايران به 
لحاظ ذاتي داراي وحدت و همبستگي تاريخي و روحيه تعاون و ايثار اجتماعي است مورد اهتمام 

حاكميت و خصوصاً دولت آينده قرار گيرد. براي اين منظور سه اقدام عاجل ضروري است:
1. اصالح سياست هاي اقتصادي كه به گسترش فقر، نابرابري اجتماعي، فساد و ويژه خواري 

انجاميده است.
2. بازنگري در سياس��ت هاي اجتماعي با توجه به واقعيت تكث��ر فرهنگي جامعه ايران در 

سياستگذاري هاي اجتماعي و اهتمام ويژه به حقوق شهروندي. 
3. جريان هاي سياسي بايد از راهبرد مخرب دو قطبي سازي و موج سواري روي تضادهاي 
اجتماعي و مطالبات انباشته عمومي دست كشيده و به فرايند آرامش، مدارا و تعميق برادري 

و همزيستي در فضاي اجتماعي كمك كنند. 
بديهي اس��ت اين تنها راهبرد عقالني در مواجهه با مشكالت فراوان اقتصادي و فشارهاي 

دشمنان خارجي جمهوري اسالمي و ملت ايران خواهد بود.

عامل قماربازان ارز نشويد!
دكتر حسن س��بحاني، اس��تاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و 

نماينده ادوار مجلس، در كانال تلگرامي خود نوشت:
از آنجا كه تعيين نرخ ارز به برآيند تقاضاي پول خارجي براي 
تأمين طيفي از انواع كاالها و خدم��ات از يك طرف و عرضه 
ارز از طرف ديگر مربوط مي شود و اين رويه در شرايط عادي 
و طبيعي روابط مس��المت آميز اقتصادي حاكم بر مناسبات 
سياسي بين كش��ورها قابل دفاع و معيار تا حدودي مناسب 
براي درك ارزش پول يك كشور در قبال ارزش پول كشور ديگر محسوب مي شود، منطقاً 
اين نرخ، در شرايط صوري يا حتي مصنوعي تقاضا و عرضه سفته بازانه معدودي قمارباز 
ارزي كه نه براي فعاليت هاي مولد و حتي غير مولد قابل توجيه كه به منظور اس��تثمار از 
اوضاع به هم ريخته اقتصاد تحريم شده صورت مي گيرد، نمي تواند نرخي قلمداد شود كه 
حاصل بازار در مقياس وسيع و اقتصادي خويش و در نتيجه بياني قابل اعتنا از اوضاع پولي 

و ارزي جامعه باشد. 
با نهايت تأسف سياستگذاران اقتصادي و از جمله پولي و ارزي كشور، بدون عنايت مؤثر 
به الزامات مسئوليت هايي كه متقبل شده اند و حداكثر صرفاً به پشتيباني دروسي كه در 
دانشكده هاي اقتصاد، با مفروض گرفتن حاكميت رقابت كامل بر مناسبات اقتصادي بين 
دول فرا گرفته اند بدون عنايت به بايسته هاي الزم الرعايه تعيين نرخ ارز در شرايط تحريم 
مطلق، در كمال ناباوري با تك��رار آموخته هاي دوران تحصيلي خويش، ضمن كوبيدن بر 
طبل لزوم پيگيري تك نرخي شدن ارز، هم نشان مي دهند كه آن آموخته هايشان را هم 
درست نفهميده اند و هم از حاميان و مروجان و احتماالً عامالن مقاصد قماربازان ارز كه اگر 
وجود خارجي هم داشته باشند تعدادشان حداكثر از چند صد نفر تجاوز نمي كند شده اند 
و عماًل نرخ هاي ريشه دار در »بازار حرص و آز« سفته بازان را بر زندگي دهها ميليون مردم 
گرفتار تحريم تحميل نموده اند. مردمي كه بيش از سه چهارم آنها با يارانه معيشتي سرانه 

43 هزار توماني، افزايش كيفيت نحوه گذران زندگي خويش را پشتيباني مي كنند. 
به نظر ما عدم اتخاذ سياست ارزي واقع بينانه و ش��فاف نكردن مناسبات مختوم به نحوه 
ش��كل گيري ارزش پول كش��ور در قبال پول خارجي براي مردم و اجازه جوالن دادن به 
جرياني مجازي يا حقيقي نما كه بعضاً براي باال بردن ارزش دارايي هاي متراكم شده پيشين 
خويش با حربه قماربازي با »دالر امريكا« عملياتي مي ش��ود چنانچه ناشي از انحراف در 
تعارض منافع و افتادن در چنبره فساد ناشي از آن نباشد حكايتي از سوء سياستگذاري و 
در نتيجه اسم رمزي براي استمرار گس��ترش و عميق شدن فقر مردم، به واسطه مديران 
عمدتاً حراف و در عين حال بي تدبير و كم سواد آنان است. مردماني كه هر روز در حيراني 
قد بر افراشتن ارزش »دالر امريكا« و كوچك شدن قابليت »ريال ايران« در حسرت ابدي 
عدم امكان تأمين نياز هاي اساسي خويش همچون اجاره مسكن و هزينه مايحتاج بسيار 
ضروري زندگي غوطه ور مي شوند و چون تحليلي هم از ساز و كار مديريت اقتصادي كشور 
ندارند در مواردي خود نيز آتش بيار خرد معركه مي گردند، به اين اميد كه زمان س��قوط 

خويش را در كارزار ويرانگر زندگي اقتصادي، اندكي طوالني تر نمايند.

   نگاه


