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ي��ك هفت��ه از جلس��ه اضطراري س��تاد 
اقتص��ادي دول��ت درباره سياس��ت هاي 
جديد ارزي مي گذرد. سياس��تگذاران اقتصادي كشور 
در طول يك هفته گذش��ته كه التهابات ارزي در بازار به 
اوج خود رس��يد، به يكباره تصميم به برگزاري جلساتي 
ضرب االجلي گرفتند و اطالعيه هاي متع��ددي را صادر 
كردند.  تاكنون س��ه جلس��ه در اين خصوص با حضور 
رييس جمهور برگزار و 11 اطالعيه از سوي بانك مركزي 
صادر شده اس��ت. عكس هاي مختلفي هم منتشر شده 
كه نشان مي دهد مديران رده باالي بانك مركزي حتي 
در روزهاي تعطيل گذشته نيز بر س��ر كار حاضر شده و 
به سياستگذاري و بخشنامه نويسي مشغول بوده اند.  در 
اين بين بسياري از مسووالن اقتصادي دولت نيز با حضور 
در برنامه هاي متعدد تلويزيوني و راديويي به كرات درباره 
سياس��ت هاي جديد ارزي دولت س��خن گفته ان��د.  در 
طول اين م��دت تحليل هاي متفاوتي از آنچه گذش��ت، 
شده است. برخي عنوان كرده اند كه تصميم ها مستقيما 
در سطوح باال صورت گرفته و به سياستگذار پولي ابالغ 
ش��ده به طوري كه سياس��تگذار پولي ب��ه دليل نتيجه 
نگرفتن از نسخه هاي پيشين براي س��اماندهي بازار ارز، 
مجبور ش��ده كار تخصصي خود را به نهادهاي سياسي، 
امنيتي و انتظامي بسپارد تا بازار از اين طريق ساماندهي 
شود. به عنوان نمونه رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با اش��اره به توضيحات مقامات بانك مركزي در جلس��ه 
روز گذشته اين كميسيون گفته اس��ت كه »آنان اطالع 
دقيقي از برنامه هاي دولت براي مديريت بازار ارز ندارند 
و تصميم اصلي در اين زمينه در نهاد رياس��ت جمهوري 
گرفته مي شود.« در اين ميان نئوليبرال خواندن دولت و 
زير س��وال بردن اين مكتب اقتصادي موجب انتقاد و در 
بيشتر موارد عقده گشايي برخي از جريان هاي سياسي 
و اقتصادي شده است. نقطه عطف تمام اين انتقادات بر 
دايره ناكارآم��دي تيم اقتصادي دولت چرخيده اس��ت. 
كار به جايي رسيده كه نهادهاي غيرمس��وول نيز از اين 
فرصت استفاده كرده و به تيم اقتصادي دولت تاخته اند. 
مثال دادستان كل كشور با اش��اره به اينكه تيم اقتصادي 
دولت ناكارآمد است توصيه كرده كه رييس جمهور به فكر 
تغييرات در تركيب كنوني باشد. از سويي ديگر برخي از 
مراجع تقليد گرفته تا تعدادي از سلبريتي ها نيز معتقدند 
كه ناتواني تيم اقتصادي دولت مسبب اين اوضاع است.  در 
اين ميان اما برخي اظهارات نشان مي دهد كه دست هايي 
خارج از اقتصاد بر نوس��ان هاي ارزي دخالت داشته اند و 
باعث به وجود آمدن شرايط كنوني و به هم ريختن بازار 

شده است.  

چند سوال درباره اقتصاد آزاد
حال سوال اينجاست كه كداميك از اصول اقتصاد آزاد از 
سوي دولت اجرايي شده كه عده اي در تالشند با مكتبي 
كردن موضوع به يك انديشه اقتصادي بتازند؟ آيا قيمت 
انرژي به س��مت واقعي ش��دن پيش رفته اس��ت؟ نظام 
تعرفه اي اصالح شده؟ سياست هاي قيمتي بر عهده بازار 
گذاشته شده؟ كداميك از مباني اقتصاد آزاد مورد توجه 
قرار گرفته ك��ه تيم اقتصادي را متهم به نئوليبراليس��م 
مي كنند؟ در اين ميان برخي افراد به اين موضوع واكنش 
نش��ان داده اند. به عن��وان مثال احمد زيدآب��ادي، فعال 
سياسي و روزنامه نگار باسابقه كشور در كانال تلگرامي اش 
نوشته است: »بسياري از افراد سياست اقتصادي دولت 
روحاني را نئوليبرال مي دانند. به نظرم اين تهمت بزرگي 
به دولت است و تهمت بزرگ تري به نئوليبراليسم!« در 
اين ميان پرواضح است كه برخي از جريان هاي اقتصادي 
و حتي چهره هايي در دولت، ش��خص مسعود نيلي را به 

عنوان نماينده اي از انديش��ه اقتصاد آزاد نشانه رفته اند و 
نس��خه هايي كه او درباره اقتصاد به دولت توصيه كرده را 

موجب به وجود آمدن شرايط كنوني مي دانند. 

چرا  نيلي؟
 اين درحالي است كه بارها از سوي افراد نزديك به نيلي به 
اين موضوع اشاره شده كه توصيه هايش مورد توجه دولت 
قرار نمي گيرد و در خوش��بينانه ترين حالت 10 درصد از 
نسخه هاي او در مديريت اقتصادي دولت حسن روحاني 
اجرايي شده است.  دستيار اقتصادي رييس جمهور حتي 
خود به اين موضوع اشاره داش��ته و درباره نقشش در تيم 
اقتصادي دولت گفته است كه وظيفه دروازه باني اقتصاد 
را بر عهده دارد. اين بدان معناست كه نيلي وقتي متوجه 
ش��ده كه حرف هاي علمي و اصول منطق��ي اقتصاد در 
ذهن سياستگذار جايي ندارد مسووليت خود را در جايي 
تعريف كرده ك��ه برخي اعضاي اقتص��ادي دولت گل به 
خودي نزنند.  بعد از نوسانات اخير در بازار ارز بود كه حجم 
وس��يعي از انتقادات متوجه طيفي از اقتصاددانان تحت 
عنوان »اقتصاددانان ليبرال« شد. در واقع منتقدين بر اين 
باورند كه دولت يازدهم و دوازدهم با پيگيري سياست هاي 
اقتصادي تجويز شده از س��وي اين نحله فكري، اقدام به 
سياس��تگذاري كرده كه نتيجه آن وضعي��ت بد موجود 
است. از نظر منتقدين، پيگيري سياس��ت هاي ليبرالي 
يا به بيان ديگر، حركت به س��مت آزادسازي قيمت ها در 
بازارها، نتيجه اي جز شكست دربرنخواهد داشت. اين گروه 

همچنين معتقدند كه دولت و اي��ن طيف از اقتصاددانان 
بايد نس��بت به سياس��ت هاي اعمال ش��ده و همچنين 
سواالت پيش آمده، پاسخگو باشند. آيا افزايش قيمت ارز 
طي سال گذشته، باعث افزايش صادرات شده است؟ آيا 
با افزايش قيمت ارز ش��اهد افزايش توليد و رفاه شده ايم؟ 
آيا قيمت ارز به اندازه اي كه اين اقتصاددانان همواره از آن 
به عنوان قيمت تعادلي ياد مي كنند، افزايش نيافته است؟ 
اگر افزايش يافته اس��ت پس نتايجش كو؟ كجاست آن 
رفاهي كه همواره از آن سخن مي گويند؟ مگر همواره اين 
اقتصاد دانان بيان نكرده ان��د كه قيمت ها حاوي اطالعات 
بازاري هستند كه به آحاد اقتصادي سيگنال هاي درست 
مي دهند تا بلكه رفتارهاي شان را تعديل كنند، آيا با اين 
افزايش قيمت ها انتقال اين سيگنال ها به خوبي صورت 
گرفت؟ اكنون اين اقتصاددانان كجاين��د كه بگويند آيا 
قيمت فعلي قيمت تعادلي است يا نه، قيمت ها دوباره بايد 
افزايش يابد؟ چرا اين اقتصاددان��ان از مزاياي اين افزايش 
قيمت ها سخن نمي گويند؟ اگر اشتباه مي كرده اند، حال 
چرا به اشتباه خود اذعان نمي كنند و اوضاح را براي مردم 
به صورت شفاف تشريح نمي كنند؟ اقتصاددانان به عنوان 
جريان سازان تفكر اقتصادي يا به صورت دقيق تر مبلغين 
نگاه اقتصاد درجامعه در قبال يكايك اظهارنظرهاي شان 
مس��وول هس��تند. در واقع زماني كه يك اقتص��اددان از 
اثرات نامطلوب يك سياس��ت س��خن مي گويد، بايد به 

دونكته توجه داش��ته باش��د؛ اول اينكه داليل خود را به 
ص��ورت صريح و با ش��فافيت كامل براي سياس��تگذار و 
مردم بيان كند و دوم اينكه هنگامي كه سخنش در سطح 
سياستگذاري به كار گرفته مي شود و اثرگذاري نامطلوبي 
بر جامعه مي گذارد، بايد جوابگو باشد و با تشريح وضعيت 
موجود جامعه، به تحليل و ارزيابي دقيق و بدون هرگونه 
سوگيري بپردازد. در كنار اين موضوع بايد توجه داشت كه 
شناخت روابط حاكم در اقتصاد و تاثيرپذيري اين روابط 
از يكديگر و همچنين مكانيسم هاي موجود و حاكم براين 
روابط از مهم ترين موضوعاتي است كه يك اقتصاددان بايد 

در تحليل هايش بدان توجه داشته باشد.

شعور  اقتصادي
 اقتصاد، علم شناسايي پيامد هاي ثانويه است؛ پيامدهايي 
كه در نگاه اول قابل مش��اهده نيست. همين مي شود كه 
خيلي از اوقات، وقتي اف��راد اقتصاد نخوان��ده پاي منبر 
اقتصاددانان بنش��ينند از گفته هاي ش��ان گاه به حيرت 
مي آيند. اقتصاد، دانش پيگيري سياس��ت پيشنهادي يا 
سياست موجود نه تنها برمنافع خاص در كوتاه مدت كه 
بر منافع عام در بلندمدت است. اقتصادداني كه مساله اي 
عملي به او محول شده، بايد هم حقايق اساسي آن مساله 
را بداند و هم اس��تنتاجات معتبري كه بايد از آن حقايق 
حاصل ش��ود. معدودي از مردم قادر ب��ه درك تلويحات 
ضروري گزاره هاي اقتصادي هس��تند ك��ه دايما مطرح 
مي كنند. وقت��ي مي گويند راه نجات اقتص��ادي افزايش 

»اعتبار« اس��ت، اين درس��ت مانند آن است كه بگويند 
راه نجات اقتص��ادي، افزايش بدهي اس��ت. اينها نام هاي 
مختلفي براي يك چيز اس��ت ك��ه از جهت هاي مخالف 
به آن نگاه مي ش��ود. وقتي مي گويند راه رفاه و آس��ايش، 
افزايش قيمت محصوالت كش��اورزي اس��ت، مانند آن 
اس��ت كه بگويند راه رفاه و آسايش، گران تر كردن قيمت 
مواد غذايي براي س��اكنان شهرهاست. وقتي مي گويند 
راه ثروت ملي پرداخ��ت از محل يارانه دولتي اس��ت، در 
حقيقت مي گويند راه ثروت ملي افزايش ماليات ها است. 
وقتي افزايش صادرات را هدف اصلي خود قرار مي دهند، 
بيشترش��ان تش��خيص نمي دهند كه به ناچار افزايش 
واردات را درنهايت هدف اصلي خود قرار مي دهند. وقتي 
مي گويند تقريبا در همه ش��رايط راه رون��ق افزايش نرخ 
دستمزدها است، تنها راه ديگري براي گفتن آن يافته اند 

كه راه رونق، افزايش هزينه توليد است. 
بدان دليل كه هريك از اين گزاره ها مانند سكه پشت هم 
دارد يا بدان دليل كه گزاره مع��ادل يا نام ديگر»راه چاره« 
جذابيت كمت��ري دارد، لزوما به اين نتيجه نمي رس��يم 
كه گزاره اصلي در همه ش��رايط ناصحيح اس��ت. ممكن 
است گاهي اوقات يارانه دولتي براي تحقق هدفي خاص 
اجتناب ناپذير باشد؛ مثل وقتي صنعتي خاص نمي تواند 
افزايش هزينه توليد را تحمل كند. اما الزم اس��ت در هر 
مورد اطمينان حاصل كنيم كه هردوطرف س��كه مورد 

توجه قرار گرفته و همه تلويحات گزاره مطالعه شده است. 
اين كاري است كه به ندرت صورت مي گيرد. 

پس بنابراين ش��ناخت اقتص��اد و قوانين حاك��م برآن از 
مهم ترين موضوعاتي است كه اقتصادانان و صاحب نظران 
بايد در بحث ها و تحليل ه��اي خود بدان توجه داش��ته 
باشند. در كنار اين موضوع، توجه به شرايطي كه قرار است 
اين روابط در آن به كار برده ش��ود نيز بسيار حائز اهميت 
است. بنابراين مهم ترين وظيفه يك اقتصاددان به عنوان 
تبيين كننده شرايط اقتصادي حاكم براقتصاد و همچنين 
ارايه دهنده راه حل ها، ش��ناخت روابط حاكم براقتصادي 
است كه به تحليلش پرداخته است.  در مورد نوسانات اخير 
ارز نيز مي توان گفت كه هم حاميان و هم منتقدان بايد در 
مورد پيامدهاي اظهار نظرهاي ش��ان به بحث و گفت وگو 
بنشينند و علت كارا بودن سياست هاي خود را نسبت به 
ديگر سياست ها به دور از هرگونه حاشيه و سوگيري بيان 
كنند. اينكه افزايش قيمت ارز در بلندمدت مي تواند براي 
اقتصاد مناسب باش��د و زمينه رش��د و رفاه را فراهم كند 
را بايد براي مردم به درس��تي تبيين كرد و اگر اين اتفاق 
نخواهد افتاد هم بايد به صورت شفاف و صريح توضيح داده 

شود. 

اقتصاد دانان و سياستمداران
در كن��ار ش��ناخت و درك صحي��ح از رواب��ط اقتصادي 
بايد توجه داش��ت كه بيش��تر اقتصاددانان ت��وان اتخاذ 
سياس��ت هاي اجراي��ي ندارن��د يا ب��ه عب��ارت  دقيق تر 
تصميم گيرنده نهايي نيستند و صرفا مي توانند به افرادي 
كه توان سياستگذاري دارند، توصيه ها يا مشاوره هايي را 
ارزاني دارند و لذا در عمل آنچه مشاهده مي شود، پيگيري 
سياست هايي است كه لزوما مد نظر كارشناسان اقتصادي 
نيس��ت بلكه سياس��ت هايي اس��ت كه در جهت منافع 
تصميم گيرندگان ص��ورت مي گيرد. اينك��ه در چندماه 
گذشته شاهد نوسانات باالي ارزي بوده ايم و بي ثباتي هايي، 
بازار ارز را فرا گرفت براي هيچ طيفي از اقتصاددانان قابل 
دفاع نيس��ت. افزاي��ش بي ثباتي نتيجه اي ج��ز افزايش 
نااطميناني و هزينه ريسك به دنبال نخواهد داشت. سوال 
اين اس��ت كه آيا اين بي ثباتي نتيجه توصيه هاي طيفي 
خاص از اقتصاد  دانان كش��ور بوده اس��ت يا خير، نتيجه 
تصميم گيري هاي بدون برنامه و كارشناس��ي از س��وي 
مقامات تصميم گيرنده. اين موضوع نيز بايد مورد بحث و 
گفت وگو قرار بگيرد، اگر نتيجه توصيه هاي اقتصادي است 
كه اقتصاد دانان مورد نظر بايد پاسخگو باشند و اگر نتيجه 
تصميم گيري نهاد سياستگذاري است كه نهاد مسوول در 
جهت شفاف سازي و در راستاي وظيفه پاسخگويي، بايد 

داليل خود را مطرح كند. 

لزوم دورانداختن نگاه مكتبي 
اسميت س��ازوكار و همچنين چارچوب دخالت دولت را 
در كتاب ثروت ملل »سيستم س��وداگري« ناميده است. 
منظور اس��ميت از اين عب��ارت ش��بكه اي از انحصارات 
بود كه در مس��ائل اقتصادي اروپا تعيين كننده بودند. در 
آن ترتيب��ات، ش��ركت هاي خصوصي ب��ا دولت ها البي 
مي كردند تا مسيرهاي تجاري اختصاصي به دست آورند 
يا تنها واردكننده يا صادركننده كاالها ش��وند، درحالي 
كه گروه هاي مشخص جريان كاالها و اش��تغال را درون 
بازارهاي داخلي كنترل مي كردند. درنتيجه مردم عادي 
مجبور بودند قيمت هاي بيشتر را براي كاالهاي نامرغوب 
بپذيرند و ش��غل آنها نيز ب��ه لطف و مرحم��ت اين گروه 
رانت گير و سودجو وابسته باشد. به نظر اسميت اين شرايط 
در تضادي فاحش با آزادي ب��ود و ظرفيت هر ملت براي 
افزايش مجموع ثروتش را مح��دود مي كرد. اين در حالي 
بود كه سيستم سوداگري، رانت جويان برجسته را منتفع 
مي كرد و آنها به شدت به دنبال بقاي حفظ شرايط و وضع 

عواقب برخورد قانوني با بازار ارز
بگير و ببند قاچاق ارزي و نرخ دستوري جواب نمي دهد، 
تهديد رييس بانك مرك��زي و وزيرهم جواب نمي دهد. 
مش��كل نبود برنامه م��دون اقتصادي و سياس��ت هاي 
پولي، جزو الينفك ش��فافيت و فرهنگ حس��ابدهي و 
حسابخواهي و حسابرسي است. اگر بگير و ببند، تهديد 
و حتي اخراج وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي كارساز 
بود، قطعا اين بالها س��ر روبل روسيه  نمي آمد: با كاهش 
25 درصد پ��ول ملي 3600 روبل در ه��ر دالر به 4500 
روبل هر دالر آقاي يلتس��ين به مجلس نرفت و خودش 
وزير اقتصاد و رييس جمهور را اخراج كرد و چند سال بعد 
هر 2600 روبل يك دالر ش��د. باالخره حكومت روسيه 
يك برنامه مدون جامع و كامل اقتصادي، ش��فافيت، ... 
ارايه داد، اجرايي كرد و سه صفر را حذف كرد. هر دالر را 
26 روبل اعالم كرد و اين نرخ تا قبل از مشكالت اوكراين 
تقريبا تا 28 روبل حفظ شد.  همه مي دانيم كه اين وجوه 
اضافي فوق ماخذ ارز قاچاق خواهد ش��د. در ش��رايطي 
كه ارز حاصل از صادرات در خارج كس��ب مي شود و در 
حس��اب هاي بانكي خارج از كش��ورريخته مي شود و با 
توجه به تحريم روال آن به صرافي ها مرتبط است. در اين 
مورد جاي س��وال دارد كه ارز صادراتي آنها به چه نرخي 
توس��ط هر يك از سيس��تم بانكي و صراف قابل خريد 
است؟  اين روزها در سايت ها از نسخه ارزي نخست وزير 
لهستان در دهه 90 مي گويند كه چرا به تنهايي و صرف 
اس��تقراض از صندوق بين المللي پول ب��ا زير 1 ميليارد 
دالر نرخ داللي در مقابل دالر را مهار كرد. نس��خه اي كه 
در سيس��تم هاي خصوصي س��ازي دهه 70 ارايه شدند 
به دو دليل موف��ق بودند؛ اول اينكه مش��كالت داخلي 
نداشتند )دلواپسي نداشتند( و دوم اينكه دشمن خارجي 
نداشتند. الحمد هلل در اين دولت ما دلواپس داخلي خيلي 
آتشي تر از دش��من داريم، پس به حداقل زحمات دولت 

هم رضايت مي دهيم. 

روال بهره برداري بانك مركزي
 از تثبيت نرخ ارز 

اي��ن عم��ل تش��ديد نابراب��ري درآمده��ا از طري��ق 
افزاي��ش 20 درصد )نس��بت ب��ه داراي��ي ارزي، مواد و 
كاالي وارداتي( است يا انتقال ثروت بادآورده به حساب 
بيت الم��ال؛  با تدبيري كه س��ال 1362 نيز ش��اهد آن 

بوده ايم؟
تجربه كاهش ارزش رسمي پول ملي را در سال 1362 با 
معرفي ارز ترجيهي 425 ريال ب��راي واردات در كنار ارز 
رسمي حدود 70 ريال داريم، در آن سال كليه دارندگان 
مواد و كاالي وارداتي ملزم شدند تفاوت يك شبه افزايش 
قيم��ت را )از 70 به 445 ريال( تحت عن��وان ماليات به 
دولت بدهند. درواقع افزايش ثروت يك شبه به حساب 
بيت المال واريز ش��د.  همچنين اين عم��ل در روزهاي 
اخير، تشديد افزايش هزينه معيشتي را به دنبال داشته 
است؛ كو انصاف كسبه و بازرگان ها ؟ باز گراني 20 درصد 
كاهش ارزش پول ملي بر دوش مردم است.  هنوز امضاي 
ارز تك نرخي 4200 توماني خشك نشده، افزايش هزينه 
معيش��ت زندگي ورق خورد. »افزايش قيمت مرغ« به 
دليل افزايش بهاي خريد دانه ها و به همين ترتيب ساير 
اقالم مصرفي كه نشان از بي انصافي كسبه بازرگانان دارد 
زيرا، افزايش قيمت ارز 4200 از روز شنبه بر خريدهاي 

آتي مواد و كاالي وارداتي اثر دارد. اگر انصافي مي بود، بايد 
موجودي قبلي را بدون تاثير ناشي از افزايش 20 درصد 

ارز به فروش مي رساند. 
متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي 
را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه دولت، يك شبه از يك 

ثروت كالن بهره مند شده اند. 

حدود اختيار مقام سياستگذار  
حكم و فرم��ان دولتي مزب��ور به ش��رطي قابليت اجرا 
دارد كه هر دو طرف معادل��ه در اختيار و تحت مديريت 
بانك مرك��زي باش��ند در غير اين صورت ش��اهد تكرار 
داستان خواس��تگار دختر پادش��اه نخواهيم بود. با اين 
كار انگارگفته اي��م م��ن 50 درصد راضي هس��تم اما از 
رضايت طرف مقابل خبر ندارم )دارن��دگان ارز صادرات 
غيرنفتي و خدمات(  تمامي اين مش��كالت ارزي ريشه 
در بي انضباطي مالي، عدم اجراي قانون و احكام مبارزه 
با فساد، برقرارنبودن شفافيت مالي اقتصادي و فرهنگ 
حسابدهي، حسابخواهي و حسابرسي دولتي ها دارد كه 
طي سه دهه اخير حتي با حمايت از اقتصاد و تصديگري 
دولتي زمينه ساز ايجاد اين وضعيت نامطلوب شده است. 

شما به خصوص اعضاي كميته اقتصادي مجلس، تيم 
اقتصادي دولتي، حتي از بهمن م��اه 1396 به فرمايش 
جناب آقاي خامنه اي مقام معظم رهبري )خواسته مردم 
مبارزه با فساد اس��ت( گوش نداديد كه در واقع مطالبه 
معوقه 36 ساله مردم و رهبري آنها بود. بدهي 37 ساله 

شما ها ناشي از كم كاري و عدم اجراي قانون بوده است. 

 عوامل تشديد نوسانات
اي��ن گرفت��اري، معيش��ت و مش��كالت ارزي، كاهش 
ارزش پول ملي، مصيبت و معيش��ت اقتصادي حاصل 
از آن، نتيجه تقابل دس��ت اندركاران اقتصاد زيرزميني، 
ويژه خ��واران ارزي، دالالن ص��ادرات ب��ا دولت اس��ت. 
درگيري داخلي آنها با سياست هاي اجرايي دولت است 
كه دودش به چش��م مردم مي رود. البته دولتمردان هم 
بي نقص نيستند در اين دو سال چه كرديد به جز قول و 
وعده رسانه اي كه عملي نش��د؟ در مقابل خواسته هاي 
به حق كارشناس��ان در به اجرا درآوردن وظايف قانوني 
مزبور بوده چه كردند، بنابراين ش��ما ه��م در اين قضيه 
مقصر هس��تيد اما با ذكر اين نكته كه فرصت اصالحات 
و رو س��فيد درآمدن از اين آزمون را داريد.  اگر اين آمار از 
بانك ها و صرافي هاس��ت كه داليل آن را بررسي كنيد و 
رسيدگي و شفاف اعالم شود، اگر هم ريشه در دالر نقدي 
دارد كه كار از ريشه خراب است. اين اخبار يادآور خروج 
كمتر از 5 ميليارد ارز از نظام بانكي در سال 56 و 1357 
است در زماني كه درآمد ساالنه ارزي بيش از 8 ميليارد 
دالر نبود.  آقاي پوتين پس از بازگشت از سفر امريكا در 
توقف هواپيما براي مالقات با مقامات فنالند آنقدر سست 
و خواب بود كه از هواپيما پياده نش��د و هن��گام ورود به 
مسكو و مشاهده س��قوط روبل از 3400 روبل به 4500 
در مقابل ه��ر دالر فرآين��د kicked out وزير دارايي 
و رييس بانك مركزي را قلم زد. همان س��ال در ايران با 
س��قوط 200 درصدي پول ملي؛ مجلس، وزير اقتصاد و 
رييس بانك مركزي را احضار كرد و با خوردن ناهار و كاهو 
سكنجبين، مساله را حل كردند و با مصوبه ارديبهشت 74 

ختم به خير شد. 

ازجمله بيانيه هاي: انتظارات بخ��ش خصوصي از دولت 
دوازدهم )اتاق ته��ران-96/1/29(، 24 خواس��ته بخش 
خصوصي از دول��ت دوازدهم )اتاق ته��ران- 96/5/22(، 
9 پيش��نهاد اتاق ايران ب��راي بهبود ش��رايط اقتصادي 
كش��ور )20/ 96/12(.  در تمامي بيانيه هاي برش��مرده 
شده و در تقريبا تمامي سخنان روس��اي اتاق هاي ايران و 
تهران و نيز صحبت هاي س��اير اعضا در جلس��ات هيات 
نماين��دگان، خواس��ت هايي همچون: مقابله با فس��اد و 
تجديد س��اختار دولت و كاهش مداخالت آن در فضاي 
اقتصادي و آزادس��ازي و رقابتي ش��دن اقتصاد و ارتقاي 
تعام��الت بين المللي و اص��الح نظام بانك��ي و مالياتي و 
تك نرخي شدن ارز و... دايما تكرار شده بدون آنكه متاسفانه 
تاثيري در اصالح اين ام��ور چندان كه مورد انتظار بخش 
خصوصي است، داشته باشد. چنان كه حتي رييس اتاق 
ايران نااميدي خ��ود را از اين كم تاثي��ري در قالب چنين 
عباراتي نشان داده است: »فعاالن بخش خصوصي بازيچه 
نيس��تند بلكه بازيگرند. اميدوارم روزي ب��ه اين موضوع 
توجه ش��ده و بازيگران اصلي در تصميم��ات مهم مورد 
مش��ورت قرار گيرند« )97/1/26( ي��ا »دايما از كوچك 
شدن دولت در اقتصاد صحبت مي كنيم اما هر ساله شاهد 
بزرگ تر شدن و افزايش س��هم دولت در اقتصاد هستيم. 
از سوي ديگر از خصوصي س��ازي و مردمي كردن اقتصاد 
 مي گوييم اما شاهد پيدايش ساختار جديدي در اقتصاد 
هستيم كه تحت عنوان »خصولتي« هستيم.« )شافعي- 
96/5/29( يا اين سخن رييس اتاق تهران در جلسه اخير 
اين نهاد »نگراني ما اين است كه صرفا براي رفع تكليف، 
يكسري تصميم هاي غيركارشناس��ي، عجوالنه و بدون 
بررسي گرفته ش��ود. مثال بخواهند با برخي تصميمات 
محدودكننده و بگير و ببند، مش��كل توليد را حل كنند 
كه ممكن اس��ت در كوتاه مدت جواب بده��د ولي قطعا 
در بلندمدت اثر منف��ي روي توليد داخل��ي مي گذارد.« 

 )97/1/21(
سوال اين است كه چرا اين بيانيه ها و و فهرست مطالبات 
كمتر به مقصود رس��يده و پاس��خگوي نياز طراحان آن 
بوده است و دولت كمتر يا دير صداي بخش خصوصي را 

مي شنود؟
از اوايل دهه 70 كه حضور »بخش خصوصي« در عرصه 
فعاليت هاي اقتصادي كشور از سوي حاكميت پذيرفته 
ش��د و اين پذيرش تا جايي پيش رفت كه اكن��ون از اين 
بخش به عنوان »محور« و »موتور« توسعه اقتصادي ياد 
مي شود، رابطه بخش خصوصي و دولت، روابطي پيچيده 
و توام با فراز و فرود بسيار بوده است. از »رويارويي آشكار« 
اين دو عليه يكديگر )دو سال آخر دولت دهم( تا همكاري 
تمام و كمال و »پشتيباني يكپارچه« بخش خصوصي از 
دولت )يكي دو س��ال اول فعاليت دولت يازدهم( . و البته 

ارتباط��ات و تعام��الت بينابيني همچون: »پش��تيباني 
مشروط« و »چانه زني« و »البي گري« و... 

به نظر مي رس��د ش��كل گيري هر يك از اين ارتباطات 
و تعامالت از س��مت بخش خصوصي ناش��ي از تصور و 
ذهنيت از 3 عامل بوده اس��ت: اول، ن��گاه فعاالن بخش 
خصوصي به فرصت ها و تهديد هايي ك��ه پيوند اقتصاد 
كش��ور با بازارهاي بين المللي براي شان به همراه خواهد 
داشت. دوم، ارزيابي آنها نسبت به عملكرد دولت و سوم 
چشم اندازشان از امكان كنش جمعي براي تاثير گذاري 
بر تصميمات كالن اقتصادي در كشور1. چنان كه تدوين 
و تصويب بس��ياري از قوانين و مقررات يا ايجاد نهادهاي 
مرتبط با بخ��ش خصوص��ي را مي ت��وان در چارچوب 
وضعيت هر يك عوامل ف��وق درآن مقطع زماني تحليل 
كرد. قوانين��ي همچون: »قانون بهبود مس��تمر محيط 
كسب و كار« و »قانون حمايت از توليدا رقابتي« و يا ايجاد 
نهادهايي همچون »ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي«و »شوراي رقابت« و...  بررسي ها نشان مي دهد 
كه فعاالن بخ��ش خصوصي آنجا كه با تحليل درس��ت 
از شرايط كش��ور و وضعيت دولت و نهادهاي حاكميتي، 
خواس��ت هاي مش��خص و معقولي را طرح و در جهت 
تحقق آن خواست يك صدا و منسجم شده اند، توانسته اند 
تا حدود بس��ياري به اهداف مورد نظر خود دست يابند و 
ه��ر گاه بدون تحليل درس��ت از اوض��اع، مجموعه اي از 
خواس��ت ها و مطالبات را طرح، بدون آنكه نيروي اعضا و 
توان كارشناسي و تبليغاتي خود را حول آن سازماندهي 
كرده باشند، حرف و سخن شان شنيده نشده يا دير شنيده 

شده است.  
در مجموع به نظر مي رس��د بخش خصوصي كش��ور و 
مهم ترين نه��اد آن يعن��ي اتاق هاي بازرگان��ي، صنايع 
و مع��ادن و كش��اورزي، ني��از ب��ه بازبين��ي اه��داف و 
آسيب شناس��ي عملكرد و بازآرايي و سازماندهي دوباره 
خود دارند تا قدرت الزم براي ترغيب دولت ها به شنيدن 
صداي ش��ان به عنوان ي��ك يار و ش��ريك جهت انجام 
اصالحات اقتصادي را چنان ك��ه تامين كننده منفعت 
اين مجموعه در پرتو منافع ملي باش��د، كسب كنند. در 
غير اين صورت متاسفانه با توجه به پيش بيني سخت تر 
شدن تعامالت خارجي و گشايش هاي اقتصادي داخلي 
بايد منتظر بود كه هر روز فاصله بخش خصوصي با دولت 
بيش��تر و اثرگذاري نهادهاي معظم آن بر سياست هاي 
دولت كمت��ر و نق��ش آنه��ا در ح��د بيانيه نويس��ي و 

شكايت گري تنزل يابد كه چنين مباد. 
حسين حقگو 

توضيحات 1: »كارفرمايان، دولت و گشايش بين المللي 
اقتصاد كش��ور پس از برج��ام«، مراد ثقف��ي، فصلنامه 

گفت وگو، شماره70، تير 95. 

در دومين گام از حضور و بازديد هنرمندان نام آشنا 
از مدارس »اميد آينده« كه ب��ا حمايت بانك آينده 
احداث و راه اندازي شده است مارال فرجاد، هنرمند 
تئاتر، س��ينما و تلويزيون، در مدرسه »اميد آينده« 
روستاي خونس��رخ اس��تان هرمزگان، حضور يافت 
و ضمن ديدار ب��ا دانش آموزان، معلم��ان و مربيان 
مدرس��ه، با آنها به گفت وگو نشس��ت.  وي هدف از 
اين سفر را حضور در فضاي دوس��تي و مهرباني در 
ميان كودكان و دانش آموزان روس��تاي خونس��رخ 
عنوان كرد.   قبال نيز »ليلي رشيدي« ديگر هنرمند 
كشورمان در مدرس��ه »اميد آينده« زاهدان، حاضر 
ش��ده و ب��ا دانش آم��وزان و معلم��ان آن مجموعه 

آموزشي، ديدار كرده بود. بانك آينده به عنوان يك 
بنگاه اقتص��ادي خصوصي و در عمل به مس��ووليت 
اجتماعي و نگاه روش��ن براي پرورش نس��ل آينده 
كشورمان، اقدام به تاسيس مدارس مقاطع ابتدايي 
دور اول و دوم در مناطق كمتر برخوردار از امكانات 
آموزشي كرده است. احداث مدارس هشتگانه بانك 
آينده در نق��اط كم به��ره از اين امكانات در س��طح 
كشور، گامي براي برطرف ساختن نيازهاي جامعه 
ايراني اس��ت.  گفتني اس��ت بانك آينده در س��ال 
گذشته، 8 مدرسه در مناطق كمتر برخوردار كشور 
س��اخته و در حال حاض��ر 3000 دانش آموز در اين 

مدارس تحصيل مي كنند. 

چه وضعي را بر فرهن��گ اين كش��ور تحميل كرده 
بودند. البته رس��وبات اين نگاه در دوره بعد از 76 هم 
بود. مميزها به كتاب ماموگرافي مج��وز نداده بودند. 
تا به دس��تور ش��خص معاونت فرهنگي مج��وز داده 
ش��د! بايد ديد كه طرف چه قدرت تخيل��ي دارد كه 
تصويرهاي ماموگراف��ي را ممنوع كرده اس��ت. فكر 
كرده ملت صف كشيده اند كتاب را بخرند و به تماشاي 
س��ينه!! بروند. به نظر مي رس��يد كه آن دوران به سر 
آمده است. از يك س��و جريان پيش آمده پس از دوم 
خ��رداد نابخردانه بودن اين رفتاره��ا را بيش از پيش 
برمال كرد و از س��وي ديگر اينترنت و فضاي مجازي 
در عمل سانس��ور و مميزي را به رفتاري مشابه نيش 
عقرب تبديل كرد كه ناش��ي از طبيعت او و نه از روي 
محاسبه و عقالنيت بود و اكنون نه تنها مميزي كتاب، 
بلكه مميزي فيلم نيز اقدامي عجيب مي نمايد. البته 
حذف صحنه هاي خشن و جنسي در كم و زيادش در 
بيشتر رسانه ها به عنوان يك قاعده كلي پذيرفته شده 
اس��ت  ولي اينها نيز قاعده دارد. براي مثال تلويزيون 
ايران زنان ايران��ي بدون حجاب را نش��ان نمي دهد، 
ولي در فيلم ه��اي خارجي زنان طبع��ا بدون حجاب 
هستند. فارغ از درست و نادرست بودن اين سياست، 
براي مخاطب قاب��ل انتظار و فهم اس��ت، ولي برخي 
اقدامات در تلويزيون رخ مي دهد كه تصور آن براي هر 
مخاطبي خارج از درك و فهم است و نسبت به وجود 

عقل سليم در پشت چنين اقداماتي شك مي كند. 
قضيه از اين قرار اس��ت كه اخيرا و در هنگام بازي دو 
تيم رم و بارس��لونا، تلويزيون ايران اقدام به شطرنجي 
كردن آرم باش��گاه رم كرده است. اين آرم يك نقاشي 
است. حتي نقاشي به معناي مصطلح كه عين واقعيت 
را نقاش��ي كند نيس��ت، بلكه طرح گرافيكي از چند 
خط اس��ت. طرح يك گرگ كه دو كودك زير ش��كم 
آن نشسته اند و از پس��تان آن ش��ير مي خورند. اين 
طرح براساس افس��انه اي است كه منشأ شكل گيري 
و احداث ش��هر رم را توضيح مي دهد. تلويزيون ايران 
دو خط مثلثي ش��كل! را كه به صورت مثال عضوي از 
بدن )يا همان پستان مش��هور كه اميدواريم سانسور 
نشود( بوده اند شطرنجي كرده است. چنين اقدامي با 
تعجب جهاني مواجه ش��د. گويي كه افرادي با نوعي 
وس��واس روحي مس��وول ش��طرنجي كردن چنين 
تصويري بوده ان��د. كاري كه با هي��چ منطق و عرفي 
همخواني ن��دارد. جالب اس��ت كه در فق��ه موجود 
گفته مي ش��ود كه ديدن حتي تصوير و فيلم انس��ان 
نيز واجد احكام ش��رعي موجود درباره جسم واقعي 
انسان نيس��ت، چه رسد به نقاش��ي و طرح، آن هم از 
حيوانات در تلويزيون!! اگر فرد سانس��ورچي گذري 
به روستاها مي داش��ت مي ديد كه مردم روستا اعم از 
كودك و جوان و پير و زن و م��رد، حيوانات را با همه 
شرايط شان و البته بدون پوشش! مي بينند، )بگذريم 
از طالبان كه شلوار پاي خر مي كرد( حتي ناخواسته 
شاهد رفتارهاي جنس��ي حيوانات هم هستند، چه 
رسد به نقاش��ي. يكي از كارهاي آنان دوشيدن شير 
از پستان هاي گاو و گوسفند اس��ت. شهري ها نيز در 
كوچه و خيابان كمابيش شاهد خيلي چيزها هستند، 
حال چگونه و با چه منطق و دركي ممكن است كسي 
به خود اجازه دهد كه چنين تصويري را سانسور كند؟ 

هنوز از شوك اين مميزي عجيب بيرون نيامده بودم 
كه اين س��خنان آقاي صالحي رييس سازمان انرژي 
اتمي كشور را در مراسم رونمايي از كتاب خاطراتش 
ديدم كه گفته بود: »به پدرم گفتم مي خواهم سيگار 
بفروشم، البته در كتاب سيگار را حذف كردند! گفتند 
بگو مي خواهم جنس بفروش��م ولي من مي خواستم 

سيگار بفروشم!«
اين پرسشي بود كه با يكي از دوستان جامعه شناس 
مطرح كردم. وي پاسخ داد كه: »فكر مي كنم سانسور 
ديگر نس��بتي با هدف اصلي خود ندارد بلكه به يك 
آيين تبديل شده كه گروه هاي ذينفع خود را دارد. اين 
منافع افراد يا گروه هاي بوروكرات اس��ت كه سانسور 
را پيش مي برد و نه الزاما مناف��ع حكومت. آنان با اين 
نوع سانسورها از يك س��و وفاداري شان را به سيستم 
نشان مي دهند و در ازاي آن موقعيت يا پول به دست 
مي آورند و از سوي ديگر مي توانند رقباي اداري خود را 
به حاشيه برانند. حكومت هم فقط چوب اين سانسور 
را مي خورد چون ديگر ناني در اين تنور برايش پخته 
نمي ش��ود.« در ادامه هم با لحني طنز و مطايبه آميز 
متذكر ش��د كه: »آدم اي��ن چيزها را ك��ه مي بيند و 
مي ش��نود دلش قرص مي ش��ود كه خطري متوجه 
كش��ور نيس��ت چون خود خداوند مس��تقيم كشور 
را دس��ت گرفته داره اداره مي كنه!!« به نظر مي رسد 
پاس��خ معقول و قابل دفاعي اس��ت. اخي��را در نحوه 
برخورد با خانم ها نيز يكي از هم��كاران روزنامه نگار 
متني را درباره تجربه اش در اين باره منتشر كرده بود 
كه به نظر مي رس��د آن نوع برخورد نيز كمابيش تابع 

همين منطق است. 
در مجموع به نظر مي رس��د كه سه علت براي چنين 
اقداماتي قابل تصور است. اول آنچه كه در فوق آمده، 
يعني تبديل شدن سانسور به يك امر اداري و آييني 
كه اگر موضوعي براي سانسور نباش��د، بايد موضوع 
را تراش��يد. مي گويند در قديم كه دستشويي ها آب 
لوله كش��ي نداش��تند، تعدادي آفتابه پر شده جلوي 
توالت هاي عمومي مي گذاشتند و افراد پيش از رفتن 
به داخل يكي از آنها را برمي داش��تند. در مسجد شاه 
سابق، ده ها آفتابه پر ش��ده وجود داشت كه هر كس 
يكي را برمي داش��ت، ولي هنگامي كه مي خواس��ت 
بردارد، نظافتچي كه آنجا نشس��ته بود مي گفت آن 
ديگري را ب��ردار، و او هم تبعيت مي ك��رد. هنگامي 
كه مي پرس��يدند چه فرقي ميان آفتابه ها اس��ت كه 
مي گويي يك��ي ديگر را ب��ردارد؟ مي گفت هيچ. ولي 
بايد بداند كه من اينجا هستم، و موضوع صاحب دارد. 
قضيه سانس��ور فوق نيز به همين ترتيب است. بايد 

فهميد خالصه كسي آنجا نشسته و كارش اين است. 
علت ديگر ذهنيتي اس��ت كه بر سانسورچي عارض 
ش��ده و همه چيز را از دريچه اهداف سانسور مي بيند 
و احتماال خودش ني��ز از دي��دن آن تصوير تحريك 
مي شود!! و اقدام به سانسور مي كند. در حالي كه بعيد 
است حتي يك نفر هم از ديدن چنان نقاشي فكر بدي 
به ذهنش برسد. علت سوم نيز مي تواند توطئه براي 
خراب تر كردن وجهه رسانه رسمي باشد. ولي در هر 
حال، هركدام كه باش��د سكوت و بي تفاوتي حكومت 
و مديران آن در برابر اين رفتارها زيان بارتر از هر چيز 

ديگري است.

اين مشخصه ها نشان مي داد كه به عنوان يك نيروي 
جوان و متخص��ص مي تواند به كش��ور كمك كند. 
بحث تعهد مديران هم معموال از سوي سازمان هاي 
نظارتي مورد بررس��ي ق��رار مي گي��رد و طبيعتا در 
زماني كه آقاي دكتر كالنتري قصد داشتند از ايشان 
به عنوان معاون سازمان استفاده كند اين بررسي ها 
از س��وي س��ازمان هاي نظارتي انجام ش��ده است. 
مجموع اين شرايط نشان مي دهد آقاي مدني هم از 
نظر نيروي جواني و هم تخصص و هم تعهد مشكلي 
نداشته است. چرا كه اگر مثال در بحث تعهد ايشان 
مش��كلي داش��ت طبيعتا نتيجه استعالم شان بايد 
منفي اعالم مي ش��د. اين روزها موضوع دوتابعيتي 
بودن ايشان را هم س��ر زبان ها انداخته اند كه بنده با 
مرور بيوگرافي ايشان به اين نتيجه نرسيدم. ضمن 
اينك��ه اگر ايش��ان دو تابعيتي بود نتيجه اس��تعالم 
صالحيت شان براي تصدي معاونت سازمان از همان 

ابتدا منفي اعالم مي شد. 
 آقاي مدن��ي در م��دت حضورش��ان در س��ازمان 
حفاظت محيط زيست كوشش كردند با انرژي زياد 
نگاه جامعه و مديران دس��تگاه ها را به محيط زيست 
تغيير دهند و اين انرژي مثبت ه��م به جامعه رفته 
رفته در حال انتقال بود. چند ماه بعد از ورود ايشان 
به كش��ور جمعي از فعاالن محيط زيس��ت به اتهام 
بحث هاي جاسوسي در كش��ور دستگير شدند و نام 
آقاي مدني ه��م در آن مقطع پيرام��ون اين پرونده 
مطرح شد. اين اتفاقات به يك باره آن فضاي مثبت 
را تحت تاثير قرار داد. نيرويي كه ب��ا انگيزه و انرژي 
فراوان به ايران بازگش��ته بود با حاشيه هاي زيادي 

روبه رو ش��د و اتهام هاي��ي درباره ايش��ان و فعاالن 
محيط زيست مطرح ش��د كه هنوز اثبات نشده اند. 
درباره پرونده فعاالن محيط زيست هنوز ابهام وجود 
دارد و شفاف س��ازي الزم به نحوي كه جامعه اقناع 

شود، صورت نگرفته است. 
 در پي اي��ن اتفاقات انتظار مي رف��ت آقاي كالنتري 
به عنوان رييس سازمان حفاظت محيط زيست هم 
درب��اره پرونده فعاالن محيط زيس��ت و ه��م درباره 
ش��خص آقاي مدني دقيق و روش��ن موضع گيري 
كنن��د. متاس��فانه حداق��ل در فض��اي عموم��ي 
نديديم كه آقاي كالنتري از نيروي منصوب ش��ده 
خودش��ان دفاع كنند. البته ممكن است درباره اين 
پرونده اطالعاتي مطرح باش��د كه انتش��ار عمومي 
آنها ممكن نباش��د ام��ا باالخره در اين ش��رايط هم 
دولت مي تواند در حد ت��وان و محدوديت هايش به 
جامعه توضيح دهد. ادام��ه وضعيت كنوني كه هيچ 
توضيحي به جامعه ارايه نمي ش��ود باعث مي ش��ود 
نيروهاي ارزشمندي مثل آقاي مدني لطمه ببينند 
و برچس��بي هم كه به آنها خورده اس��ت براي شان 
آس��يب زا باش��د. ضمن اينكه اين اتفاقات در عرصه 
داخلي و بين المللي ب��ه اعتبار ما آس��يب مي زند و 
ممكن است براي ايرانيان دلسوز در هر جاي جهان 
حامل اين پيام باشد كه مباحث سياسي در ايران به 
قدري پررنگ اس��ت كه آنها نمي توانند براي كمك 
به مباحث علمي و اقتصادي و... به كش��ور بيايند. به 
هر روي انتظ��ار مي رود دولت هر چ��ه زودتر درباره 
داليل استعفاي آقاي مدني و حاشيه هاي آن موضع 

شفاف تري اتخاذ كند. 

جلسه بررسي مسائل اقتصادي كش��ور با حضور اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري و برخي اعضاي 
هيات دولت صبح روز گذشته انجام ش��د، در اين جلسه 
جهانگيري با اشاره به تفاوت بين قيمت ارزي كه بودجه 
بر اساس آن پي ريزي شده است و قيمتي كه براي ارز مقرر 
شده است از به كارگيري منابع حاصل به عنوان يارانه براي 
بخش هايي كه قبال مشمول ارز مبادله اي بودند خبر داد. 
در پي رشد صعودي قيمت دالر كه از ماه هاي پاياني سال 
گذشته تا چند روز پيش اقتصاد كشور را با نوعي بي ثباتي 
درگير كرده بود، قيمت مقرر وثابت براي دالر برابر با مبلغ 
4هزارو 200تومان ش��د كه البته كمي نوسان نيز در بازار 
آن وجود خواهد داش��ت. در اين بين يكي از انتقاداتي كه 
از س��مت تقاضا مطرح بود بحث خريد داروهاي وارداتي 
بود كه سروصداي زيادي نيز درپي داشت. تا پيش از اين 
در نظام چند نرخ��ي ارز همواره خريد دارو مش��مول ارز 
مبادله اي بوده اس��ت و اكنون با حذف ارز مبادله اي س��ر 
اين بخش بي كاله مانده بود.  بسته شدن بودجه سال97 
با قيمت 3هزار و 500تومان ش��ايد بتواند با به كارگيري 
صحيح منابع كاربرد خوبي در ساختار اقتصاد داشته باشد، 
اما اينكه قرار اس��ت باز هم رانتي اين وسط نصيب برخي 
شود يا مقام سياس��تگذار قبل از اينكه دير شود فكري به 
حال اين منبع درآمدي خود مي كند و چاره اي هم براي 
كاالهاي اساس��ي ودارو و... خواهد انديش��يد جاي بحث 
دارد. در اين بين عملكرد دولت در حذف ارز مبادله اي در 
سياس��تگذاري هاي خود و همچنين استفاده از سيستم 
پرداخت يارانه قابل تقدير اس��ت، بعد از سياس��ت هاي 
نوساني دوره هاي قبلي كه انتخاب هاي درست دولت را نيز 
زيرسوال مي بردند اين حركت دولت مي تواند خبر خوشي 

باشد. 
يارانه مقداري است كه قيمت براي مصرف كنندگان را زير 
قيمت بازار يا قيمت براي توليدكنندگان را باالي قيمت 
بازار حفظ كند. همچنين هر فرآين��دي كه هزينه هاي 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان را كاهش بدهد نوعي از 
پرداخت يارانه است. منابعي كه به اين مقوله پرداخته اند 
نش��ان مي دهند، يارانه هاي قيمتي، مس��تقيم، نقدي يا 

مندرج در بودجه تنها بخشي از يارانه هاي دولتي هستند 
و كمك هاي مس��تقيم و بالعوض دولت ب��ه بنگاه هاي 
عرضه كننده، تصويب و اعمال قوانين و مقررات حمايتي، 
اعطاي وام هاي با به��ره پايين به توليد و عرضه كنندگان، 
تخفيف هاي مالياتي، تخفيف در تعرفه ه��اي بازرگاني و 
حقوق گمركي، مديريت و مالكيت دولت بر ذخاير انرژي 
و به طور كلي تمامي دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم 
دولت يارانه نام مي گي��رد. هدف از پرداخ��ت يارانه ها يا 
كمك كردن به اقشاري در جامعه است كه در دهك هاي 
پايين درآمدي قرار دارند ي��ا تقويت بخش هاي توليدي 
و هدايت آنها به س��مت مولد بودن. پژوهش هاي علمي 
در اين زمينه نش��ان مي دهند كه يارانه ه��اي مصرفي با 
اهدافي چون تعدي��ل در تخصيص درآم��د، تعديل آثار 
ناشي از فشار بازارو همچنين تبديل الگوهاي مصرفي به 
الگوهاي مصرف كننده داخلي پرداخت مي ش��وند. يارانه 
مستقيم به مواردي چون گندم، آرد، نان، كاالهاي اساسي 
و دارو پرداخت مي شود.  بخش زيادي از يارانه هاي دولت 
به بخش انرژي به صورت هزينه فرصت ناش��ي از فروش 
حامل هاي انرژي ب��ه قيمتي كمتر از قيم��ت جهاني به 
مصرف كنندگان داخلي است. سياست پرداخت يارانه ها 
قابل احترام است، هر فرآيندي كه با هدف ترويج عدالت 
اجتماع��ي انجام پذير باش��د از ديدگاه انسان شناس��ي 

بايد پيگيري شود،  اما بايد در نظر داش��ت كه گاهي ابزار 
نادرستي كه به كار گرفته مي شود نه تنها هدف مورد نظر 
را محقق نمي كند بلكه ماهيت آن را نيز زير سوال مي برد. 
افزايش چش��مگير در اختالف بين قيمت هاي يارانه اي 
و قيمت هاي واقعي نتيجه اي جز فش��ار بر بودجه دولت 
نخواهد داشت. شايد وقت آن رس��يده است كه با واقعي 
كردن قيمت حامل هاي انرژي منابع درآمدي دولت را در 
مسيرهاي مولد به كارگيري كنيم و ساختارهاي كارا ايجاد 
شوند. نگراني ديگر در اين رابطه ضعف نهادهاي شناسايي 
مشمول اين يارا نه ها است. توانايي نداشتن در شناسايي 
درست دهك هاي درآمدي براي اقتصاد كشور هزينه هاي 
سنگيني داشته است. يادمان نرود كه اين افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي موجب ايج��اد هزينه رفاهي اجتماعي 
مي ش��ود. در بحث افزايش در قيم��ت حامل هاي انرژي 
با ديدگاه مزبور، رويكرد منطقي آن اس��ت ك��ه اين روال 
اولويت بندي شود و حامل هايي مانند بنزين و نفت سفيد 
با شيبي تندتر و حامل هايي مانند گازوييل و گاز با شيبي 
كند تر افزايش يابند. با توجه به ض��روري بودن كاالهاي 
اساسي و پركشش بودن آنها بهتر است كه فرآيند اعمال 
تغييرات به صورت پلكاني انجام شود.  جايگزيني سيستم 
پرداخت يارانه به خودي خود نمي تواند مشكل گشا باشد. 
پرداخت يارانه بايد موثر وتاثيرگذار باشد. هر هدف معيني 
نيازمند ساختار پرداختي منحصر به فرد است و به بياني 
ديگر نسخه اي است كه نمي توان براي هر هدفي يكسان 
پيچيده ش��ود. براي همين منظور نياز اس��ت كه مقام 
تصميم گير در اين وادي با دقت عمل بيشتري جلو برود.  
يكي از بخش هاي بنيادي كشور مربوط به بخش انرژي 
است، چرا كه به صورت مستقيم و غير مستقيم مي تواند 
در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... تاثيرگذار 
باشد. مشكالت كشور در بخش انرژي از افزايش بي رويه 
مصرف گرفته تا كاهش در ميزان صادرات آن را ش��امل 
مي شود. بنابراين، قيمت گذاري بهينه انواع انرژي يكي از 
مسائل مهم در زمينه مديريت منابع انرژي مي با شد زيرا 
با روند كنوني مصرف، دور از انتظار نيس��ت كه در آينده 
براي تامين نيازهاي داخلي به ان��رژي مجبور به واردات 
شويم. همين جا اس��ت كه تاثير سياست هاي مديريتي 

خودنمايي مي كند. 

 18 فروردين ماه س�ال ج�اري بود كه رس�انه ها از 
نامه نگاري جديدي خبر دادن�د كه نادر قاضي پور، 
عضو كميس�يون صنايع و معادن و نماينده مردم 
ارومي�ه در مجلس ش�وراي اس�امي در انتقاد به 
افزايش نرخ ارز در س�ال 1396 خطاب به حس�ن 
روحاني، رييس جمهور ايران نوشته بود و در آن به 
انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت پرداخته بود. 
قاضي پور در نامه سرگش�اده خود با انتقاد شديد 
از تيم اقتص�ادي دول�ت و اعضاي هيات رييس�ه 
ات�اق بازرگاني اين گ�روه را متهم ب�ه تاثير گذاري 
در تصميمات اقتصادي دولت كرده و نوش�ته بود: 
»دليل اصل�ي افزايش قيمت ارز به دس�ت گرفتن 
اقتصاد توسط ليبرال هاست؛ ما بازيچه افرادي كه 
فارغ التحصيل خارج و بعضا دوتابعيتي هس�تند 
و خانواده ه�اي آنها به ويژه فرزندان ش�ان به بهانه 
تحصيل مقيم خارج اند، ش�ده ايم.« او در نامه اش 
با ذكر اس�امي برخ�ي اعضاي هيات رييس�ه اتاق 
بازرگاني و برخي وزراي اقتصادي خواس�تار تغيير 
در كابينه و تصميم گيري عاجل رييس جمهور در 
مورد اقتصاد شده بود. نامه اي كه برخي منتقدانش 
آن را منتسب به گروهي ديگر مي دانند و معتقدند 
كه اين نامه تحت فشار گروهي ديگر نوشته است 
بر همين اس�اس در گفت وگويي با ن�ادر قاضي پور 
عضو كميسيون صنايع و معادن به تشريح بيشتر 
داليل وي در نگارش اين نامه پرداخته ايم كه در پي 

مي آيد.

  آق�اي قاضي پور ماج�راي نامه اي ك�ه در روز 18 
فروردين ماه به نقل از ش�ما منتش�ر ش�د و در آن 
اشاره شده كه جنابعالي خواستار تغيير و تحوالت 
در ساختار اقتصادي دولت و تيم اقتصادي هستيد 

چيست؟
وقتي نوس��اني در ب��ازار ارز روي مي دهد اي��ن تغييرات 
پيش��امدهايي را براي كش��ور در پي دارن��د و در چنين 
زمان هايي بايد با بحث هاي دوستانه و گفت وگو به دنبال 
راهكار بود. زماني كه بنده شنيدم كه آقايان تركان، نيلي 
و نهاونديان در ت��الش براي افزايش قيمت ارز هس��تند 
س��عي كردم تا هش��دارهاي الزم در پي اين موضوع را به 
رييس جمهور بدهم و حتي در نامه هم به مزاح نوش��تم 
كه »مي گويند قصد داريد قيمت دالر را به 70 هزار تومان 
برسانيد و با حذف سه صفر قيمت آن را به 70 ريال يعني 
به 40 سال س��ابق بازگردانيد.« اين يك واقعيت است كه 
زماني كه قيم��ت دالر افزايش مي يابد تنه��ا عده اي كه 
وارد كننده هس��تند س��ود مي برند و از آنجايي كه بخش 
زيادي از تيم اقتص��ادي دولت خود ج��زو واردكننده ها 
هستند به رييس جمهور گوش��زد كردم كه بايد اقدامي 
انج��ام دهيد كه ب��ه نف��ع توليد كننده داخلي باش��د نه 

وارد كننده. 
  يعني هدف نامه شما حمايت از توليد داخلي بود؟ 

من س��عي كردم آقاي روحاني را از خ��واب غفلت بيدار 
كنم و حتي براي اين كار به ذكر مثال هايي از كشورهايي 
پرداختم كه س��ال ها پيش راه امروز م��ا را طي كردند. در 
تركيه زماني كه ليبرال ها به روي كار آمدند هر دالر معادل 
35 لير بود و بعد از 20 سال هر دالر معادل يك ميليون و 
650 هزار لير شد. اينها سياست هاي امريكاست تا قدرت 
پول ملي كش��ورها را كاهش داده و آنها را به ورطه سقوط 
بكشاند. به همين جهت بايد هوشيار باشيم و اجازه ندهيم با 

كاهش ارزش پول ملي به اين سياست ها تن بدهيم. 

من در نامه ام هم گفتم كه علم اقتصاد مي گويد اگر ارزش 
صادرات بيش��تر از واردات باشد ارزش پول كشور افزايش 
مي يابد در حالي كه اين موضوع در ايران صادق نيس��ت؛ 
س��قوط ارزش پول ملي با رشد وحش��تناك تورم، ايجاد 
ش��كاف طبقاتي، كاهش قدرت خريد عامه م��ردم برابر 
است. قطعا هر قدر كه ارزش پول ملي كاهش يابد معيشت 
مردم با مش��كالت جدي تري مواجه مي شود و مشكالت 

اجتماعي بيشتر مي شود. 
  اما روال افزايش�ي قيمت دالر پيش از اين هم در 
دولت قبل روي داده بود اما شما چنين صحبت ها و 

نامه نگاري هايي را نكرده بوديد. 
من با اين نامه خواس��تم به نماينده ها، مسووالن امنيتي 
و هم مس��ووالن سياسي كشور گوش��زد كنم كه بايد به 
هوش باشند و در زمان احمدي نژاد هم دالر سه برابر شد 
اما صادرات يك درصد نيز افزايش پيدا نكرد و بايد از اين 
تجربه استفاده كرد. من خودم را باالتر از مردم مي بينم و 
معتقدم كه اگر اعضاي اتاق بازرگاني به عنوان مهندسين 
انتخاباتي در حال حاضر به فكر منافع خود هستند و حتي 
شنيده مي ش��ود كه تفكر دالر 12 هزار توماني را در سر 

مي پرورانند. 
  با اين حس�اب ش�ما كا با افزاي�ش قيمت دالر 

مخالف هستيد؟ 
من با افزايش قيمت دالر مخالف نيس��تم اما اين افزايش 
قيمت بايد در اختيار حاكميت باش��د و صرف توس��عه 
زيرساخت هاشود نه منافع عده اي. بعد از روي كار آمدن 
دومين دولت آقاي احمدي نژاد فاصله طبقاتي بين مردم 
افزايش يافت و متاسفانه در دوران رياست جمهوري آقاي 
روحاني اين فاصله تكميل ش��د. فاصله طبقاتي فسادآور 
است و متاسفانه در حال حاضر ش��اهد افزايش فساد در 
جامعه هستيم. متاسفانه در دولت با يكسري وزراي شير 
و پير و خس��ته س��رو كار داريم كه توان كم��ك به مردم 
جوياي كار و تشنه و گرسنه را ندارند و لذا انتظار داريم كه 
روحاني با توجه به موضوع معيشت پايين دست ها، مردم 
و كارگران به سمت تغيير و تحول در تيم اقتصادي دولت 
روي آورد تا از دل توليد كننده ها وزرا را انتخاب كند كه با 

درد مردم و معيشت آنها آشنا هستند. 
  ش�ما مي فرمايي�د مخالف تك نرخي ش�دن ارز 

نيستيد ولي صحبت هاي تان تلويحا اين ذهنيت را 
ايجاد مي كند كه با اين تصميم جديد دولت مخالفيد 

و آن را درست نمي دانيد؟
من معتقدم كه تك نرخي ك��ردن ارز كار خوبي بود اما با 
اجراي بدون برنامه آن مخالف هستم. شما خودتان را جاي 
قطعه س��ازي بگذاريد كه قراردادهاي جديدي را منعقد 
كرده ايد و بايد تا آخر سال به خودروساز داخلي نزديك به 
100 هزار قطعه تحويل بدهيد زماني كه ارز گران مي شود 
و مواد اوليه اين قطعه ساز گران تر خريداري مي شود قطعا 
اين توليد كننده با اين نرخ هاي جديد زيان مي دهد و در 
نتيجه به سمت ورشكستگي پيش مي رود. فكر مي كنيد 
نتيجه اين رويداد چيست؟ قطعه با خروج قطعه سازان يا 
توليد كنندگان داخلي از گردونه توليد، وارد كننده ها دست 
به كار مي ش��وند و با واردات آنچه در داخل متوقف شده 
است جايگزين توليد كننده هاي داخلي مي شوند. من با 
اين روال مخالفم و معتقدم بايد براي هر تصميمي كه از 
سوي دولت اتخاذ مي شود برنامه اجرايي مدوني نيز در نظر 
گرفته شود تا جلوي زيان توليد كننده داخلي گرفته شود. 

  برخي كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند كه نامه 
منتسب به شما با فشارهاي گروهي نوشته شده و 

جنابعالي سپرباي گروه ديگري شده ايد؟
 اصال اين طور نيست. من در ساعت 6 بعدازظهر در دفترم 
نشس��ته بودم و نامه را مي نوش��تم و با همكاري رسانه ها 
اين نامه در سطح كالن منتشر شد. اتفاقا در آن عصر كه 
مشغول نوش��تن نامه بودم يكي از دوستان در دفترم بود، 
»گفت چه مي كني؟ گفت��م دارم طبل مي زنم. گفت چرا 
صدا ندارد؟ گفتم: صداش درمي ياد.« و صداي طبلي كه 

آن روز زدم امروز بلند شده و به گوش همه رسيده است. 
  با اين روال ش�ما چه راهكاري پي�ش روي دولت 
مي گذاريد اگ�ر قرار اس�ت دولت از به زعم ش�ما 
ليبرال ها استفاده نكند پيش�نهاد جايگزين شما 

چيست؟
راهكار مورد نظر اعتم��اد، خرد دس��ته جمعي، تبعيت 
از سياس��ت هاي مقام معظم رهبري، مقابل��ه با خباثت 
ش��ياطين ب��زرگ و كوچ��ك از جمل��ه امري��كا و رژيم 
صهيونيستي و فرانسه و انگليس است. نبايد اجازه بدهيم 
كشورهاي كوچك حاش��يه خليج فارس و صرافي هاي 
تركيه و اربيل تعيين كننده قيمت ارز در داخل كشورمان 

باشند. 
  اين اتفاق تاكنون افتاده است؟ يعني توييت هاي 
آقاي آش�نا را در م�ورد تاثيرگ�ذاري صرافي هاي 
اربيل و تركيه در تعيين قيمت دالر در كشور تاييد 

مي كنيد؟
بله بله، اين اتفاق افتاده اس��ت و كافي اس��ت با صرافي ها 
صحبت كنيد؛ از سال گذشته بسياري از صرافي هاي تركيه 

و اربيل باعث نوسانات ارز در داخل كشور شدند.

نادر قاضي پور در گفت وگو با »اعتماد« تحليل كرد

ليبرال كيست و چه مي گويد 

مابه التفاوت درآمد ارزي دولت كجا مي رود؟

سرگذشت دالر

ساخت 8 مدرسه توسط بانك آينده در سال گذشته 

صداي بخش خصوصي 

ممّيزِي آييني

لزوم موضع گيري شفاف 

موجود بودند. به نظر آدام اسميت، اين روسا بر ضد منافع 
عموم مردم عمل مي كنند. 

صلح و ثبات قاره اروپا به واس��طه توطئه هاي س��وداگران 
همواره در معرض تهديد بود؛ س��وداگراني ك��ه مدام در 
گوش سياستمداران از جنگيدن براي حفاظت از بازارهاي 
داخلي يا دس��تيابي ب��ه بازارهاي خارج��ي مي گفتند. 
باالخره داش��تن انحصارات خصوصي با حمايت نظامي 
بسيار آسان تر از رقابت در بازارهاي آزاد و كاهش قيمت و 
بهبود كيفيت بود. به اين ترتيب، سوداگران مدام در حال 
توطئه براي در اختيارگرفتن دول��ت بودند، عموم مردم 
را فريب مي دادند و از قدرت سياس��ي خود براي افزايش 
منافع گروهي ش��ان بهره مي بردند. آدام اس��ميت اگر از 
دولت سخن مي گويد منظور دخالت دولت به صورت كلي 
نيست، بلكه اش��اره او دخالت دولت به دستور سوداگران 
برجسته است كه به دنبال افزايش سود خود به ضرر عموم 
مردم هستند. اين به معناي دفاع از بازارهاي بدون قانون 
و مقررات نيس��ت. در مقابل اين گزاره به معناي دخالت 
دولت در تمام امور و تصميم گيري اقتصادي هم نيست. 
سياستمداران هيچگاه نمي توانند به خوبِي مجموع نتيجه 
تب��ادالِت آزادانه اف��راد منابع را تخصيص دهن��د. به اين 
ترتيب، جايگزين كردن شبكه گسترده اي از خريداران و 
فروشندگان با هر گونه تصميم متمركز كار ناخوشايندي 
خواهد بود.  اس��ميت بر اين باور بود كه بازيگران سياسي 
عاش��ق طرح هايي مي ش��وند ك��ه اميدوارن��د منجر به 
اصالحات سودمند فراگير شود. معموال انگيزه پشت اين 
طرح ها حقيقتا بلندنظرانه است: تمايلي راستين به اصالح 
جامعه. با وجود اين، مشكل اينجا بود كه اين افراد نسبت به 

پيچيدگي هاي تغيير در دنياي واقع بي توجهند. 
پيام اسميت فراتر از خطوط حزبي و ايدئولوژيك است 
و هم براي جناح چپ و هم راست صدق مي كند. اين 
پيام مربوط به نگرش و رويكردي توهم انگيز است كه 
انواع و اقس��ام سياس��تمداران درگير آن هستند. اگر 
اين موضوع مورد نظر قرار نگيرد نه  تنها به ناكارايي و 
اختالل كه مي تواند به درد و رنج ختم شود. زماني كه 
بار پيامدهاي يك برنامه روي دوش عده اي بيفتد كه 
قدرتي براي مقاومت ندارند و چاره اي جز تحمل درد 
و رنج ناش��ي از آن تصميمات پيش روي شان نيست. 
آنچه مهم به نظر مي رسد توجه به اين نكته است كه 
سياست در دنياي واقعي هميشه آنقدر پيچيده است 
كه هيچ ايدئولوژي شس��ته رفته اي نمي تواند از پِس 
آن برآيد. آنچه سياس��تمداران ما نيازمندش هستند 
قضاوت موش��كافانه و بل��وغ اخالقي اس��ت، چيزي 
كه هي��چ ايدئولوژي يا موضعي خ��اص در طيف هاي 

سياسي انحصارش را در اختيار ندارد. 
آدام اس��ميت با عقل سليم خود در پاس��خ به اهل خرد 
زمان خود گفت: »چيزي ك��ه در اداره امور هر خانواده، 
دورانديشي تلقي مي شود، به ندرت ممكن است در اداره 
امور يك مملكت بزرگ بالهت تلقي ش��ود.« اما مردان 
كوچك ت��ر در پيچيدگي ها گم مي ش��وند. اينان حتي 
وقتي به نتيجه هايي مي رسند كه در حد محسوسي دور 
از واقعيت است، به بازنگري استدالل خود نمي پردازند. 
خواننده، با اتكا ب��ر اعتقادات خود، ممكن اس��ت اندرز 
حكمت آميز بيكن را بپذيرد يا نپذيرد كه گفت: »كمي 
فلس��فه ذهن انس��ان را با الحاد )گرايش به پوش��اندن 
حقيقت( س��وق مي دهد، ام��ا تعمق در فلس��فه ذهن 
انس��ان را به دين باوري هدايت مي كند.« بي ترديد اين 
نيز درست است كه كمي اقتصاد مي تواند به سادگي به 
نتايج ناسازگار و مهملي منجر ش��ود كه هم اينك بازگو 
كرديم، اما تعمق در اقتصاد، انسان را به عقل سليم خود 
باز مي گرداند، زيرا تعمق در اقتصاد مستلزم بررسي همه 
پيامدهاي يك سياس��ت و نه صرف نظر دوختن به آن 

چيزهايي است كه از ابتدا مشهودند. 

  نئوليبرال خواندن دولت و زير س�وال بردن اين مكتب اقتصادي موجب انتقاد و در بيش�تر 
موارد عقده گشايي برخي از جريان هاي سياسي و اقتصادي شده است. 

  نقطه عطف تمام اين انتقادات بر دايره ناكارآمدي تيم اقتصادي دولت چرخيده است. كار به 
جايي رسيده كه نهادهاي غيرمسوول نيز از اين فرصت استفاده كرده و به تيم اقتصادي دولت 

تاخته اند.
  كداميك از اصول اقتصاد آزاد از س�وي دولت اجرايي ش�ده كه عده اي در تاشند با مكتبي 
كردن موضوع به يك انديش�ه اقتصادي بتازند؟ آيا قيمت انرژي به سمت واقعي شدن پيش 

رفته است؟ نظام تعرفه اي اصاح شده؟ سياست هاي قيمتي بر عهده بازار گذاشته شده؟ 
  كدامي�ك از مبان�ي اقتص�اد آزاد مورد توج�ه قرار گرفت�ه كه تي�م اقتص�ادي را متهم به 

نئوليبراليسم مي كنند؟

فرزان  خدادادي

»اعتماد« بررسي كرد

 چرا اصول اقتصاد آزاد در روزهاي اخير مورد هجوم 
برخي  جريان هاي سياسي و اقتصادي قرار گرفته است؟

دست انداز »دست نامريي«

نرگس رسولي 

مريم  نبي پور

اخبار بنگاه ها

مهدي قرباني/ ايرنا

من در ساعت 6 بعدازظهر در دفترم نشسته 
بودم و نامه را مي نوشتم و با همكاري رسانه ها 
اين نامه در سطح كان منتشر شد. اتفاقا در 
آن عصر كه مشغول نوشتن نامه بودم يكي از 
دوستان در دفترم بود، »گفت چه مي كني؟ 
گفتم دارم طبل مي زنم. گفت چرا صدا ندارد؟ 

گفتم: صداش درمي ياد.«

اس�حاق جهانگيري: درآمد دول�ت از محل 
مابه التف�اوت حاص�ل  از ارز 3500 تومان�ي 
بودجه و 4200 توماني رسمي صرف پرداخت 
يارانه به دارو و كاالهاي اساس�ي اختصاص 

مي يابد.


