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  مردم و دولت جدال کورِ 
   
  

  دکترامیر ھوشنگ امینی
  
نرخ ارز و  ،درت خرید ریالق تثبیت ردولت برس کور میان مردم و به ظاھر  جدالیسالھاست  
پایانی ھم بر آن به نظر می رسد  رویدادی که .در جریان استنرخ تورم ه بیان روشن تر ب

 ذیرایھند پایا نمی خو و ستند یننبوده و  پذیرای این واقعیتطرفین جدال  زیرا .یستمتصور ن
  .باشندناشی از آن  ھایبرآیند وشرایط اقتصادی حاکم  و واقعیت ھای حاکم بر فضا

ران قرار در ایبر زندگی استانداردکه واقعیت نیستند ھیچ یک از طرفین این جدال پذیرای این
 صادیتاق توان سرانهبا به ویژه در کالن شھرھا استانداردی تصنعی است که به ھیچ روی 

به ھیچ روی از ویژگی ھای  ره داشته امشاکشور ھمخوانی ندارد و ھمانگونه که بارھا ا
  گوش شنوائی نیافتم.ھرچند ھرگز  نیست. برخوردار مانائی

قدرت  که درواقع ھمانا  ،خواھان تثبیت نرخ ارز دیگر جامعهِ مردم و به بیان به ھر روی،    
مشاوران  کشور واز یک سو، کارگزاران امور اقتصادی  است نرخ تورمدر نھایت  ریال وخرید 
ایران  تاندارد زندگی برقرار درساکه یا نمی خواھند یا توجه ندارند  ،ازسوی دیگر آنان
به بیان روشن تر سرمایه ھای  تاراج منابع مالی و داردی کاذب و تصنعی است که بااناست

از دید عام پنھان مانده در دوره یی  امر واقعیتلذا   و شده ملی به گونه یی تصنعی برقرار
  .است

 ومعلول  یکنونوضعیت اقتصادی فضا و کیف  باید پذیرای این واقعیت بود که کم وبنابراین    
طی بیش از چھار دھه  است که سرانه اقتصادی کشور تولید کاھش مستمر توانناشی از 

لذا ، نه جز این و مانده استدور عام  منابع یا سرمایه ھای ملی به ظاھر از نظر اتالفبا 
نه ھیچ نیروی دیگری از توان تامین  نه دولت و ی جاریاقتصاددر شرایط روشن است که 

 برخوردار در این زمینه  اقتصادی کشوروعیدھای کارگزاران اداره امور  و وعد و جامعهخواسته 
گویای  گذشته  از چھار دھهِ  طول بیشدر کشوررد اقتصاد کارکَ  مرور حتا کوتاهِ زیرا  ،نیست

 ھر روز پیش ، به ھر دلیلبه قیمت ھای ثابت کشورسرانه تولید اقتصادی  توانکه آن است 
 آن آثار عینی و کاھشاین  و کوچک و  کوچک تر شده است، یپش به گونه یی چشمگیراز 
وجوه حاصل از فروش سرمایه  استفاده از امکانکه تا زمانی  نیز  زندگی  روز مره جامعه در

با وجود ھشدارھای مکرر،  وجود داشت، گاز و کانی ھای گران بھاء از نفت و ھای ملی اعم
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تصنعی  تانداردساایجاد و حفظ سبب  و ،ماندپنھان دور و از نظر عام تاحدودی بنا به اشاره 
  .شد برقرارگی دزن

باشند که به ھمان اندازه که روشن است که طرفین جدال باید پذیرای این واقعیت بنابراین 
ر د و کوچک شده است  کاھش یافتهبه قیمت ھای ثابت سرانه تولید  اقتصادی کشور  توان

 ھای خیابانی  اعتراضمنجر به درنھایت  و ازه نیز سفره مردم کوچک وکوچک تردنا ھمان حد و
   شده است.

کارگراران اداره امور  ھمانگونه که بارھا در ھمین صفحه خبرنامه عنوان شده استبنایراین   
 دهمورد را با مردم درمیان نھا لصداقت کامبا وحضور درصحنه  با  اقتصادی کشور بایستی

تصنعی برقرار بایستی به استاندارد واقعی متناسب  استانداراد ،آور شوند که به ھر دلیل/یاد
رقراری قیمت ھای مستلزم باستانداردی که  ،شودجایگزین با توان سرانه اقتصادی کشور 

. به سادگی مورد پذیرش مردم نخواھد بودبدون تردید  کهمی باشد  واقعی کاال و خدمات
مره گذران زندگی روز از آنجا که تامین معیشت و از این رو  ،راه دیگری ھم وجود ندارد ھرچند

از  سراسر جھان ایران بلکه در کلیه کشورھای نه  تنھا درگروه ھای آسیب پذیر جامعه 
در  است کهف یتکل یف دولت ھا می باشد بر کارگزاران اداره اموراجمله اساسی ترین وظ

 وبا بھره گیری از نظام مطلوب یارانه یی به نحو پیش از این مورد پیشنھاد، انجام این امر 
ت از ابرقراری اخذ مالی حذف کلیه ھزینه ھای زائد وا ر بتعدیل الیحه بودجه کل کشو

اراضی به منظور تامین منابع یارانه  تغییر کاربردجرائم و حتا ناشی از تورم  یدرآمدھای اتفاق
 نورزند. از ھیچ اقدامی کوتاھی یارانه،ھای مشموالن دریافت 
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