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                                                                 ! باشیم اواقعیت ھارا پذیر

                                                        
  دکتر امیر ھوشنگ امینی  

  
ــل ســخنِ     ــامان ناپذیری که در واقع کی اتاق الکترونب خبرنامهه این شــمار پیش از ورود به اص س

ضعیت شتی مردم  و شن تر معی صادی یا رو صاد متمرکز دولتی در اداره  در اقت شرایط حاکمیت اقت
اقتصاد کشور  ھای سامانیبنا برخی  اصلی  تعل شوم که باید یادآور، استامور اقتصادی کشور 

دستوری دولتِی مخرب  و شیوه اقتصادی متمرکز ،نخست ناشی از: ،معیشتی حاکمبه تبع آن، و
ارآور بکه  کشور مدیریت امور اقتصادی سوء یا نبود ،ضعفثانی در ،بوده است برقرار و فساد آفرین

   نه جز این. ده است وش وضعیت کنونی اقتصادی یا معیشتی
یا  د، اســــتانداریرخا، در چند دھه ی ، ھمان گونه که بارھا یادآور شــــده امو اما، به نظر نگارنده  

شھرھابرقرار در ایران، زندگی سطح  صنعی ، به ویژه در کالن ستانداردی ت با توان تولیدی  نابرابر وا
 ه تورم  مستمرمنجر ب، اتالف منابع مالی کشوریا که با به ھزینه گرفتن  سرانه کشور بوده است

که نشانه ھای آن تشدید رویدادی  .است اقتصاد کشور گشته کوچک ترشدن وچک وکو درنھایت 
ھمان کاھش استاندارد در واقع که بوده است  خانوار سفرهیا کوچک و کوچک تر شدن نرخ بیکاری 

 و و افزایش پس انداز و ســرمایه گذاری تولید، فرآیند جز با بھبودلذا یا ســطح زندگی می باشــد و 
می جز آنچه مورد ھر اقدا بنابراین .نمی توان با آن رویا رو شـــد د فرصـــت ھای شـــغلی جدیدایجا

شاره قرار گرفت شدید تورم و ،ا شتی اگر نه  بازھم  سبب ت سفره معی شدن  ، اما ھمه کوچک تر
  .جامعه خواھد شد مطلق اکثریت

ف ھزینه اتال هب برقرار ندگی زادامه اســــتاندارد  حفظ و  که پذیرفت باید واقع بین بود و بنابراین    
ز گا مانند نفت و  می باشند، ثروت ھای ملیثروتی که  بع طبیعیاه منلاز جم، منابع مالی کشور

اداره  تاکنون حاکم براشـــاره در اقتصـــاد  مورد ذھنیتبھره گیری از  با ، آن ھم ھای پربھاء نیاو ک
ذھنیت شــکل بنا به اشــاره  و نا اقتصــاد متمرکز و دســتوری دولتیکه ھما کشــوراقتصــادی امور  

   اوضاع منجر خواھد شد.بلکه به بدتر شدن  نیست،نه تنھا مقدور  آن باشد گرفته در
مشکل را با مردم  اقت،دبا نھایت ص ره امور اقتصادی کشور است کهاکار گزاران اد رو براین  از      

از آن شــده اســت که  کوچک تر به ھر دلیلکشــور  اقتصــادیادآور شــوند که  پذیرا و درمیان گذارده،
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ست صور ا ست ید قدرت خر که در دارن یز دارا وابا توجه به وجه تم لذا و ،مورد ت تردید  ،آنھا نھفته ا
 نبنابرای. نخواھد بودندار نیز از این تعریف یا بیان مســتثناء  نیســت که وجه تمایز جامعه ھای دارا و

صول و یه برکبا ت صادی جامعه ھای انسانی مبانی  ا سیاسی در معنای اداره امور اقت صاد   بایداقت
تصــنعی  معیشــتی دادامه وضــعیت اقتصــادی یا اســتاندار حفظ وبرای  ھرگونه اقدامیپذیرفت که 

جز به تشــدید تورم و  ،بیانی مایه خوری برقرار گشــته اســتکه به ھزینه اتالف منابع و به  موجود
شدن سطح زندگی بدتر  شدن اکثریت جامعه نخواھد  اوضاع اقتصادی و کاھش  به معنای فقیر تر 

  انجامید.
ھائی مســــتقل یا واقعی مقوله  ھا  گران  ثار مبا ویژگی  مره  گذران زندگی روزتفاوت در فرآیند وآ

  اقتصادی می باشند. 
ت لذا قیمتصنعی و ، بنا به اشاره کالنشھرھا در کشور به ویژه در برقرار استاندارد یا سطح زندگی

ستفبا وجود اخدمات  ی کاال وھا ضه می کنندمحتکران  آنچهثنای زایش در مجموع به ا صنعی  عر ت
ه ک، باید با واقعی سازی قیمت ھا زندگی اقتصادی باشد بر بھبود چنانچه بنا واست  واقعیر غی و

سرمایه و شور،  ھم از خروج  ساسی که منابع مالی ک ست پنھاندر کاالھای ا واھد خجلوگیری  ا
شرایط مھیا  ،شد، ھم برای برنامه ریزی تولید شغلی جدید،  سرمایه گذاری و ایجاد فرصت ھای 

  جست.ه ، بھر خواھد شد
 قانوناً اقشــار آســیب پذیر جامعه که منظور گروه ھای  قیمت ھا شــدن روشــن اســت که با واقعی

، بایســتی با کاھش ھزینه زندگی آنان براســاس مکانیزم ویژه رداخت مالیات می باشــندپاز معاف 
مستقیِم نقدی و کاالئی که رغی مستقیم و و از پرداخت ھرنوع یارانه مربوط مورد حمایت قرار گیرند

  و نه جز این. ،نگیزند خودداری شودابر فساد ھم  تورم زا وھم 
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