
فارس،  خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
جمهور  رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
فرودگاه  در  ژاپن  و  مالزی  از سفر  بازگشت  در 
خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  و  مهرآباد 
دستاوردهای این سفر، اظهار داشت: اجالس 
و  مسلمانان  اجتماع  برای  نویی  شیوه  مالزی 
متفکرین اسالمی بود و این اجالس بر مبنای 
برای  اسالمی  کشورهای  همکاری  و  توسعه 

دستیابی به الگوی توسعه مطلوب بود.
وی افزود: برای این اجالس از حدود 80 کشور 
متفکرین و صاحب نظران دعوت شده بودند و 
از سران کشورهای اسالمی هم ایران و ترکیه و 

قطر و خود مالزی هم حضور داشتند.
روحانی با اشاره به برگزاری جلسه سران چهار 
داد:  ادامه  قطر،  و  ترکیه  مالزی،  ایران،  کشور 
تصمیمات بسیار خوبی برای همکاری ها اتخاذ 
در  هم  دیگر  کشورهای  از  شد  بنا  البته  شد، 

زمینه فناوری های نو و صنعت دعوت شود.
رئیس جمهور گفت: رابطه با کشور مالزی برای 
ما اهمیت دارد و خوشبختانه روابط دو کشور 
از ابتدای دولت یازدهم گرم تر شد. تصمیمات 
و  صنعت  زمینه  در  کشور  دو  برای  خوبی 
مهم  صنعتی  زمینه های  از  بخشی  مخصوصا 
و  ایران  مشترک  اجالس  بزودی  شد.  اتخاذ 
مالزی تشکیل می شود و نخست وزیر مالزی 

در آینده نزدیک از تهران بازدید می کند.
وی با اشاره به پیشنهادات ایران در این سفر 

اسالمی  کشورهای  اجالس  در  کرد:  تاکید 
بازار  دیجیتال،  اقتصاد  بحث  ایران  پیشنهاد 
برای  مشترک  زمینه، صندوق  این  در  مشترک 
ارزها و  رمز  نو و همچنین مسئله  فناوری های 
و  مصنوعی  هوش  زمینه  در  همکاری  مسئله 

فضای سایبری بود.
روحانی با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور 
ترکیه، افزود: در حاشیه این اجالس مالقاتی 
با اردوغان داشتیم در خصوص روابط دوجانبه 
سوریه  جمله  از  منطقه  مسائل  همچنین  و 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد همچنین با امیر 
این  در  که  داشتیم  گفتگو  و  دیدار  هم  قطر 
که  شد  مطرح  هرمز  صلح  طرح  مسئله  دیدار 
گرفته  قرار  نیز  قطر  استقبال  مورد  طرح  این 

است.
نودمین  در  ژاپن  به  سفر  به  اشاره  با  وی 
سال روابط سیاسی دو کشور است و با بیان 
اینکه در طول این سال 3 مالقات در تهران، 
نیویورک و توکیو با آقای آبه داشته ام، تصریح 
کرد: در دیدارهایی که داشتیم به غیر از روابط 
ژاپنی  های  شرکت  با  را  جلسه ای  دوجانبه، 
فعالیت  ایران  در  که  هایی  شرکت  داشتیم، 
می کردند و هنوز هم دفترشان در تهران است، 
 70 تا  که  بودند  هایی  شرکت  آنها  از  بعضی 
سال سابقه کار در تهران داشتند و همه تاکید 

بر ادامه روابط اقتصادی داشتند.

روحانی با بیان اینکه در دیدار با آقای آبه دو 
مسئله دیگر مورد بحث بود، گفت: در مسئله 
دیگران  از  تر  حساس  کشورها  برخی  تحریم 
همه  کشور  دو  یکی  از  غیر  به  البته  هستند، 
بین  قوانین  و مخالف  تحریم هستند  مخالف 
همه  اتفاق  مورد  موضوع  این  است؛  المللی 
کشورهاست چون به ضرر همه کشورها است. 
فعال  زمینه  این  در  اروپایی ها  و  ژاپنی ها 

هستند تا تحریم را بشکنند.
شکستن  معتقدیم  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
کاری  آمریکا  توطئه  بردن  بین  از  و  تحریم 
ضروری، ملی و انقالبی است که وظیفه همه 

ما است.
وی با بیان اینکه با همه کشورها در این زمنیه 
ها رایزنی داریم که با برخی کشورهای اروپایی 
زمینه  در  کرد:  عنوان  است،  بیشتر  ژاپن  و 
پیشنهاد  یک  ژاپنی ها  هم  تحریم  شکستن 
رایزنی ها  بنا شد  جدید داشتند و هم ما که 

ادامه داشته باشد.
رانی  کشتی  و  انرژی  امنیت  موضوع  روحانی 
در  شده  مطرح  اهمیت  حائز  موضوع  دیگر  را 
گفت:  و  برشمرد  ژاپن  وزیر  نخست  با  دیدار 
زمینه داشتیم؛  این  در  مذاکرات خیلی خوبی 
و  کرد  حمایت  هرمز  صلح  طرح  از  اوال  ژاپن 
می  حمایت  کرد  اعالم  صراحت  به  هم  آنجا 
برنامه  در  کرده  اعالم  ژاپن  آنکه  دوم  و  کنیم 
شرکت  منطقه  امنیت  برای  آمریکایی ها  ریزی 

نخواهند کرد.
یک  ژاپن  ضمن  در  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
کشتی تجسسی می خواهد در منطقه بیاورد، 
بلکه  هرمز  و  فارس  خلیج  منطقه  در  نه  البته 
در منطقه باب المندب بیاورد، که برنامه آن را 

برای ما توضیح دادند.
خیلی  مباحث  منطقه  کل  به  راجع  گفت:  وی 
خوبی داشتیم، ژاپنی ها گفتند می خواهیم در 
چابهار سرمایه گذاری کنیم و آقای آبه اعالم کرد 
به شمال  ترانزیت جنوب  که چابهار و مسئله 

برای آنها بسیار مهم است.
افغانستان و  اینکه در مسئله  بیان  با  روحانی 
بازسازی  و  زمینه صلح  در  دو کشور  مشارکت 
داشتیم،  خوبی  بسیار  مباحث  افغانستان 
گفت: در زمینه یمن بحث بیشتری داشتیم و 

بناشد رایزنی و همکاری داشته باشیم.
بعنوان  ژاپن  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
روابط  است  سال  نود  که  دوست  کشور  یک 
است،  مطرح  ما  برای  داریم  آنها  با  دوستانه 
افزود: ژاپنی ها در زمان دولت مصدق زمانی 
کرد،  تحریم  را  ایران  نفت  خرید  انگلیس  که 
را خریدند  ایران  اولین دولتی بودند که نفت 

و در این زمینه سابقه تحریم شکنی را دارند.
وی در پایان گفت: امیدوارم مردم امشب شب 
یلدای بسیار خوبی داشته باشند و خانواده ها 
تالش  شان  روابط  استحکام  برای  هم  کنار  در 

بیشتری داشته باشند.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۹3

نیمه دوم آذر 13۹8

قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1374

روحانی: ژاپنی ها و ما برای شکستن تحریم ها پیشنهاد جدیدی داشتیم

»اعتراض«، »آشوب«، 
»اغتشاش« یا »فتنه«؟ 
هر چه بود درسی شد 

برای عبرت...

در انتخابات تکلیف گرا 
باشیم نه مصلحت اندیش

بودجه ۹۹ بوی 
نفت نمی دهد

 با آثار هنرمندان نطنزی 
بیشتر آشنا شویم
استاد منوچهر
کریمپور نطنزی

پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات 
مجلس/ رقابت اصولگرایان و اصالح 

طلبان چگونه خواهد بود؟

 رئیس جمهور با بیان اینکه شکستن تحریم و از بین بردن توطئه آمریکا کاری ضروری، ملی و انقالبی است، گفت:
در زمینه شکستن تحریم هم ژاپنی ها یک پیشنهاد جدید داشتند و هم ما که بنا شد رایزنی ها ادامه داشته باشد.

اقتصاد ایران و تصمیمات یک 
شبه اقتصادی

تصمیمات یک َشِبه ، غیرعلمی  و ِشبِه علمی در 
کالن  در حوزه های   ، جامعه  به  مبتال  موضوعات 

اقتصادی ، اجتماعی از اهم مشالت و ...

باک خالی 
مجلس برای 
استیضاح 
بنزینی !

پیامبر  میالد  شب  در  بنزین  قیمت  افزایش  خبر  ناگهانی  اعالم  دنبال  به 
متعدد  اشکال  به  را  خود  ایران  مختلف  طبقات  اعتراضات جمعی  اسالم 
و  درس ها  حاوی  اعتراضات  این  گوناگون  الیه های  تحلیل  داد.  نشان 

عبرت های مختلفی برای مسئولین و دست اندرکاران اجرایی کشور است.
این حرکات  از  و  ارائه شده  اعتراضات  این  نظرات مختلفی درباره منشاء 
برده  نام  »فتنه«  و  »اغتشاش«  »آشوب«،  »اعتراض«،  نام های  با  جمعی 
شده است. اما فارغ از نگاه امنیتی و سیاسی این قضایا را می توان از منظر 

جامعه شناسی نیز تحلیل کرد:
شدید  مخالفت  نوعی  اعتراضات  این  می رسد  نظر  به  نخست  نگاه  در 
به  بنزین  بهای  افزایش  به  صرف  اعتراض  بود.  بنزین  قیمت  افزایش  با 
عریان ترین شکل ممکن خود را در آتش زدن پمپ بنزین ها نشان داد. اما 
اموالی  یا  )و  اموال عمومی  از  بنزین ها بخش های دیگری  بر پمپ  عالوه 
که از منظر معترضان منتسب به دولت بودند و به نظر عمومی می آمدند( 
ادارات  و  تخریب ساختمان ها  داشتند.  قرار  پیکان صدمات  نوک  در  نیز 
فروشگاه های  اموال  غارت  خودپردازها،  و  بانک ها  آتش زدن  دولتی، 
 ... و  واحد  شرکت  اتوبوس های  کشیدن  آتش  به  و  تخریب  زنجیره ای، 

معرف عصبانیت شدید و نارضایتی معترضین بود.
محالت  در  اغلب  که  گذشته  سال های  تجمعات  برعکس  اعتراضات  این 
مرکزی شهر و باالشهر اتفاق می افتاد بیشتر در مناطق حاشیه ای شهرها و 
محله های مربوط به طبقات متوسط و فقیر رخ داده است. به عنوان مثال 
تجمعات اعتراضی تبریز معموالً در مرکز شهر )بازار( و یا باالشهر )آبرسان( 
پاسداران  اتوبان  در  اعتراضات  مرکزی  هستۀ  بار  این  اما  شد  می  برگزار 
واقع شده بود که محل تقاطع مناطق مسکونی حاشیه نشینان دامنه های 
عینالی، طبقۀ متوسط شهرک های تازه ساخت و نیز طبقۀ نوسرمایه داران 
در  پارک«  »الله  یعنی  تبریز  نماد سرمایه داری شبه مدرن  و  ولیعصر است 

نزدیک این محل بنا شده است.
اعتراضات اخیر عالوه بر کالنشهرها در بسیاری از شهرهای کوچک )باالخص 
ورامین، اسالمشهر، مالرد، شهریار، شهر  پایتخت مثل  پیرامون  شهرهای 
قدس و ...( نیز روی داد. این شهرها در واقع اقمار کالنشهرها محسوب 
می شوند و کسانی که به سبب ناکامی های اقتصادی و مالی از سکونت در 
اقماری  این شهرهای  بازمانده اند عمدتًا در محالت حاشیه ای  کالنشهرها 

ساکن هستند.
اکثریت شرکت کنندگان در اعتراضات را جوانان تشکیل می دادند. جوانانی 
که شرایط ناساز زندگی را به ناچار تجربه می کنند. گرانی، بیکاری، بالتکلیفی 
و چشم انداز مبهم آینده آنها را به شدت عصبی و مضطرب کرده است. در 
نتیجۀ تحریک آنی و شوک حاصل از اعمال ناگهانی افزایش بهای بنزین، 
این عصبانیت خود را به شکل حمله به اموال دولتی و تخریب آنها نشان 
که  دولتی هستند  نماینده  دولتی  اموال  معترضین  منظر  از  که  چرا  داد. 

موجب ناکامی آنها شده است.
این  می دهد  نشان  تجمعات  در  شده  داده  شعارهای  محتوای  تحلیل 
اعتراضات هر چند که در درجه نخست حاوی نارضایتی اقتصادی بود اما 

در دل خود نارضایتی سیاسی را نیز دربرداشت.
و  ارتشاء  اختالس،  فساد،  اخبار  روزه  همه  اخیر  سال های  در  مردم  این 
در  و  کرده اند  دریافت  خبری  مختلف  منابع  از  را  عمومی  اموال  نابودی 
زندگی شخصی خود نیز شاهد انواع تبعیض و ناعدالتی بوده اند. جوانی 
با  می کند  سنگینی  دلش  بر  چندم  دست  پیکان  یک  داشتن  آرزوی  که 
است.  ناکام  یک  شهر  خیابان های  در  میلیاردی  ماشین های  ویراژ  دیدن 
و هر سال  تهیه می کند  با هزار دشواری  را  کرایۀ خانه  که  حاشیه نشینی 
با افزایش کرایه ها به ناچار از مرکز شهر دور می شود با مشاهدۀ برج های 
سر به فلک کشیده و ویالهای شیک و باکالس نوکیسه های تازه به دوران 
و مستمر  مکرر  اخبار  است. شنیدن  جامعه  این  درماندۀ  و  ناکام  رسیده 
فروخوردۀ  خشم  آتش  بر  بنزینی  همچون  مالی  فسادهای  و  اختالس ها 

درماندگان عمل می کند.
آن چیزی  اما  نارضایتی است  از دالیل  یکی  تنگدستی  و  فقر  هر چند که 
و  تبعیض  نابرابری،  احساس  بلکه  نیست  فقر  دارد  اساسی  اهمیت  که 
ناعدالتی است. مردمی که 1۲0 سال پیش در پی تأسیس »عدالتخانه« 
تبعیض،  از  هم  امروز  نکرد  دوا  آنها  از  دردی  مشروطه  انقالب  و  بودند 
که  است  کمبودها  این  می کنند.  ناله  اداری  فساد  و  اختالس  نابرابری، 

نارضایتی عمومی را به طور تصاعدی افزایش می دهد.
دولتمردان باید از این اعتراضات درس بگیرند چرا که تنها بخش کوچکی 
از این اعتراضات ویرانگر مربوط به افزایش قیمت بنزین بود. سهم عمده 
به  »اعتراض  و  فرصت ها«  و  منابع  توزیع  از  »نارضایتی  به  می توان  را 
شیوۀ ادارۀ کشور« نسبت داد. توزیع برابر منابع و فرصتها، اشتغال زایی، 
شفافیت عملکردها و همکاری و مشاوره با متخصصان و نخبگان به بهبود 

اوضاع کمک خواهد کرد.
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از مصلحت اندیشی در انتخابات باید به عنوان یکی از آفت های بزرگی نام 
برد که امروز زمینه بروز بسیاری از ناهنجاری ها موجود در جامعه را به 
وجود آورده است، زیرا بسیاری از ما به جای آن که در چارچوب قانون و 
شرع و عقل به تکلیف خود عمل کنیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم، 
مصالح شخصی و گاهی به خیال خودمان مصالح اجتماعی را جایگزین 

آن می کنیم.
البته مصلحت اندیشی های نادرست فقط محدود به انتخابات نمی شود 
و گاهی تمام ابعاد زندگی افراد را در بر می گیرد، اما سخن امروز ما در باره 
مصلحت اندیشی در انتخابات است، آنگاه که می دانیم افراد شایسته ای 
برای تصدی یک مسئولیت وجود دارند و فرد موردنظر ما نسبت به آنها 
فاقد صالحیت های الزم و یا برخی از ویژگی های الزم برای آن مسئولیت 
است، اما به دالیل مختلف، مصلحت اندیشی نموده و فرد غیراصلح را 

انتخاب و به دیگران توصیه می کنیم.
از  با دیگران  با این که می دانیم فالن فرد اصلح است و در قیاس  مثالً 
افراد  یا  یا بخش عمده شایستگی های الزم برخوردار است و فرد  تمام 
دیگر در سطح پاین تری قرار دارند و حتی کم یا زیاد با اهداف انقالب 
انتخاب می کنیم و  را  بد  به اصطالح بین بد و بدتر،  اما  مشکل دارند، 
می گوییم؛ چون فرد اصلح )خوب( شناخته شده نیست و رأی نمی آورد، 

لذا به فرد دوم رأی می دهیم، چون امکان اخذ آرای بیشتری دارد. 
گاهی نیز مصالح خانوادگی و قوم و قبیله ای در اولویت قرار می گیرد و با 
این که می دانیم به عنوان مثال؛ فرد مورد نظرمان از کمترین شاخصه های 
که  است  این  مصلحت  می گوییم،  اما  است،  برخوردار  مردم  نمایندگی 
به فامیل خودم رأی بدهم، تا بعدًا کدورتی پیش نیاید یا خودم و یا 

روستایمان از فالن امتیاز برخوردار شویم.
در نظر گرفتن رفاقت ها، وعده و وعیدهای پوچ و توخالی که عمدتًا هم 
خارج از حوزه اختیارات و وظایف یک کاندیدا هست و یا اصوالً امکان 
اجرای آن وجود ندارد، خوردن نان و نمک کاندیدا و به اصطالح، نمک گیر 
دریافت  و  آمده  کجا  از  آن  پول  نیست  معلوم  که  سفره ای  از  شدن 
هدایای ناچیز و یا حتی کالن، از جمله مواردی هستند که معموالً مانع از 
تکلیف گرایی برخی از افراد عمدتًا ساده لوح و بعضًا فرصت طلب می شود.

و  ملت  دین،  حق  در  ظلم  و  خیانت  نه تنها  رفتار  این  این که  از  غافل 
باید پاسخگوی آن باشیم، بلکه مغایر ایمان  مملکت است و ذر آخرت 
به اراده الهی است و می تواند آینده خود و فرزندانمان و نیز جامعه و 

کشورمان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
تجربه یکی دو دهه اخیر نیز نشان داده که این نوع مصلحت اندیشی ها 
و  حکومتی  مناصب  در  افرادی  موارد،  از  بسیاری  در  تا  شده  سبب 
رقابت های  عرصه  به  پا  اهداف خاص  برای  که  بگیرند  قرار  قانونگذاری 

انتخاباتی گذاشته و یا فاقد توانایی های الزم برای آن پست و جایگاه 
بوده اند.

ُر  ُیَغیِّ در هر حال همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید؛ »إِنَّ اهللَ الَ 
ُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم« سرنوشت هیچ قومی تغییر نخواهد  َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیِّ
کرد، مگر این که خود مردم برای اصالح رفتارشان اراده کنند، بهبود شرایط 
در  تجدیدنظر  و  تکلیف گرایی  مستلزم  مختلف،  ابعاد  در  جامعه  کشور 
واقعًا  افراد  انتخاب  و  مختلف  موضوعات  در  کاندیداها  گزینش  نحوه 

اصلح و واجد شرایط بهتر است.
این موضوع یعنی تکلیف گرایِی مبتنی بر عقل و اندیشه همان نکته ای 
است که هم بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( همواره 

بر آن تأکید داشتند و هم رهبری  پیوسته بر آن تأکید دارند. 
رابطه  این  در  اسالمی،  روایات  و  آیات  راستای  در  )ره(  امام  حضرت 
)تکلیف گرایی( توصیه های متعددی دارند و در یکی از سخنرانی هایشان 
به  مأمور  ما  - صفحه ۲84( می فرمایند؛ »همه   ۲1 - جلد  نور  )صحیفه 
به  این مفهوم  البته  نتیجه« که  به  نه مأمور  ادای تکلیف و وظیفه ایم 
معنای صرف نظر کردن از اخذ نتیجه نیست، بکه منظور انجام تکلیف به 
شکل معقول منطقی و با توکل به خدا و در جهت رضای خداوند است.

به تعبیر رهبر معظم انقالب؛ »تکلیف گرایی صحیح آن است که انسان 
کارهای  از  و  عمل  تکلیف  براساس  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  راه  در 
نتیجه  به  رسیدن  برای  که  انسانی  کند.  پرهیز  نامشروع  و  ضدتکلیف 
براساس تکلیف عمل می کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس 
پشیمانی و خسارت نمی کند. تکلیف گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه 

بودن، ندارد.«
تاریخ  دیدار  جریان  در  جمله  از  مختلف  موارد  در  انقالب  معظم  رهبر 
۹۲/5/6 دانشجویان دانشگاه ها با ایشان، ضمن اشاره به جمله معروف 
امام خمینی )ره( در این رابطه )جمله باال( مجددًا می فرمایند؛ »انسانی 
که برای رسیدن به نتیجه براساس تکلیف عمل می کند، اگر به نتیجه 
نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی کند« و در جمع  مطلوب هم 
بندی این موضوع یادآوری می کنند که؛ »تکلیف گرایی هیچ منافاتی با 

دنبال نتیجه بودن، ندارد.«
کالم آخر این که؛ بیان این نکات به معنای نفی مطلق مصلحت اندیشی 
اندیشی  مصلحت  که  می شویم  مواجه  شرایطی  با  گاهی  زیرا  نیست، 
اجتناب ناپذیر است، اما به مصداق ضرب المثل برگرفته از شعر حافظ 
که می گوید؛ »هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد«، قطعًا مصلحت 

اندیشی نمی تواند در همه موارد کاربرد داشته باشد.

بنزینی  شدن  گران  به  نسبت  کشور  در  اعتراضاتی  که  ماه  آبان   ۲4 از 
از شهرهایی که حرف و حدیث ها و روایت های مبهمی  رخ داد، یکی 
درباره آن گفته شد، ماهشهر بوده است. هنوز هم تمام اتفاقاتی که در 
ماهشهر رخ داده دقیقًا واضح و مشخص نیست. بخصوص رسانه های 
از این ماجرا بکار گرفته  خارجی تمام تالش خود را برای سوء استفاده 
اند و خواهان غالب شدن روایتی خودساخته و تلقین آن به مردم اند. 

اما در تمام روایت هایی که از اعتراضات ماهشهر در رسانه های مختلِف 
داخلی نقل شده یک مسئله واضح و مشخص است. اینکه مردم ماهشهر 
گرفتار فقر، تبعیض و بیکاری نهادینه شده ای هستند که در سه دهه 
گذشته رشد و گسترش یافته است. البته نه اینکه در دیگر شهرها خبری 
از این مسائل نیست بلکه مشکل اینجاست که مردم ماهشهر مانند دیگر 
شهرهای نفت خیز آشکارا در چنبره تبعیضی گرفتار شده اند که نفت بر 
برنامه های  و  قربانی سیاست ها  را  آنها خود  کرده است.  آنها تحمیل 
حاکم بر شرکت نفت می بینند. اینکه اکثریت افرادی که در شرکت نفت 
آنها  اینکه  اند،  بومی  غیر  کارند  مشغول  پتروشیمی  های  پاالیشگاه  و 
حقوق های آن چنانی می گیرند، معموالً مدیران پروازی هستند و اگر قرار 
باشد آن جا نیز بمانند در شهرک هایی که ایجاد شده اند زندگی می کنند 
و امکانات بهداشتی، تحصیلی و رفاهی در این شهرک ها بسیار باالتر از 

میانگین کل شهر است.   
در این گونه شهرها بوضوح می توان دارا و ندار را مشاهده کرد. عمالً 

فاصله طبقاتی به شکاف بزرگی تبدیل شده که به مرور نه تنها کاهش 
بلکه عمیق و عمیق تر شده است. حتی بعضًا در برخی شهرها  نیافته 
موانعی نیز ایجاد شده که زندگی و امکاناِت آن سوی حصارها برای مردم 

قابل مشاهده و روئت نباشد. 
 این فاجعه در حالی رخ داده که مردم بومی این شهرها خود را مستحق 
می دانند که بهره ای هر چند ناچیز از این ثروت خدادادی نصیب شان 
نابرابری  و  تبعیض  و  ثروت، فقر  این همه  از  آنها  انگار سهم  اما  شود. 

است. 
شکل گیری چنین سیستمی در بسیاری از شهرهای نفت خیز بخصوص 
کرده  ایجاد  بومی  مردم  برای  فراوانی  نارضایتی  خوزستان،  شهرهای  در 
پندارند؛  می  غیرعادالنه  سیستم  این  »قربانیان«  را  خود  آنها  است. 
تصوری که در آنها شکل گرفته در تمام تار و پود آنها رسوخ کرده است. 
چنین افرادی)یا حداقل برخی از آنها( مستعد فرصتی برای بروز خشم و 
نفرت خود هستند. آنها زخمی شده اند، فکر می کنند از یادها رفته اند 

و کسی هم قرار نیست به داد آنها برسد. 
این زخم باالخره روزی سر باز می کرد. مشخص است که در این مواقع 
آنها می خواهند ماهی  عده ای فرصت طلب سوء استفاده کنند چون 
خود را از این آب گل آلود بگیرند. اما این زخم را»ما« ایجاد کرده ایم. 
»ما« یعنی دولت های مختلفی که بر سر کار بوده اند و تغییری در این 
رویه تبعیض آمیز و ظالمانه ایجاد نکرده اند و متاسفانه باید گفت در 
این سال ها نه تنها بر آن مرهمی گذاشته نشده تا التیام یابد بلکه با 
ادامه همان سیاست و بعضًا با تشدید آن، شرایط بدتر و بدتر نیز شده 

است.
شاید منطقی تر بود هیاتی به ماهشهر می رفت، با مردم عادی دیدار 
می کرد، پای درد دل های آنها می نشست، روایت و گزارشی دست اول 
از وقایع تهیه می کرد به آن امید که سیاست های تبعیض آمیز اصالح 
شود و پایان پذیرد. کاری که در هفته های اخیر برخی از جوانان رسانه 

ای انجام دادند

در انتخابات تکلیف گرا 
باشیم نه مصلحت اندیش

زخمی که »ما« به 
ماهشهر زده ایم!

باک خالی مجلس برای استیضاح بنزینی !

 شماره : ۲۹3 | نیمه دوم آذر 13۹8 نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

ثبت نام از نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس 
اساس  بر  رسید.  پایان  به  دیروز  اسالمی  شورای 
مدت  در  کشور  وزارت  توسط  شده  منتشر  آمارهای 
به  رسیدن  برای  داوطلب  هزار  روز، حدود 14  شش 
کرسی های بهارستان ثبت نام کردند. از امروز به بعد 
تهیه  به  معطوف  سیاسی  جریانات  و  احزاب  تالش 

فهرست های انتخاباتی خواهد بود.
رقابت  مجلس/  انتخابات  نامزدهای  نام  ثبت  پایان 

اصولگرایان و اصالح طلبان چگونه خواهد بود؟
به گزارش الف، فرآیند ثبت نام از داوطلبان ورود به 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی  با 
دستور وزیر کشور از روز یک شنبه 10 آذر آغاز شد و تا 
دیروز ادامه داشت. مطابق آمار رسمی توسط وزارت 
کشور، ۲840 نفر در تهران و در کل کشور 138۹6 

نفر ثبت نام کردند.
موسوی،  سیداسماعیل  که  گزارشی  اساس  بر 
زمان  پایان  از  بعد  کشور  انتخابات  ستاد  سخنگوی 
ثبت نام ارائه داد از میان 138۹6 نفر، 1605 نفر زن 
و 1۲۲۹1 نفر مرد هستند. بر اساس این آمار درصد 
زنان ثبت نامی حدود 1۲ درصد و مردان 88 درصد 
است. همچنین نسبت به دوره قبل که ثبت نام ها 
 15 افزایش  دوره  این  در  بوده  نفر  هزار   1۲ حدود 

درصدی وجود داشته است.

علی  حضور  عدم  دوره  این  اتفاقات  ترین  مهم  از 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی، 
انتخابات دوره یازدهم است. بعد از سه دوره ریاست 
مجلس، علی الریجانی چند روز قبل رسمًا اعالم کرد 

که در انتخابات این دوره حضور نخواهد داشت.

ثبت نام قالیباف از تهران

نام رخ داد  روز ثبت  آخرین  اتفاق که در  ترین  مهم 
نام نویسی محمدباقر قالیباف از حوزه انتخابیه تهران 
حضور  خصوص  در  بیانیه ای  صدور  با  قالیباف  بود. 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
وادار  و  دولت  کنترل  را  خود  غم  و  هم  کرد:  تاکید 
نیم  و  سال  یک  این  در  فعالیت  و  کار  به  آن  کردن 

باقیمانده از عمرش قرار می دهم.
عزیز  مردم  از  است:  آمده  قالیباف  بیانیه  انتهای  در 
آگاهانه  حضور  با  خواهم  می  تهران  خصوصا  ایران 
کارآمد  و  قوی  مجلسی  تا   کنند  کمک  ما  به  خود 
تشکیل شود تا با نظارت مقتدرانه و تصویب قوانین 
به موقع بتواند مراقب باشد تا در این یک سال و 
نیم پیش رو وضعیت زندگی مردم بدتر نشود و زمینه 

ساز روی کارآمدن دولتی جهادی و کارآمد باشد.

عارف نیامد

محمدرضا  حضور  عدم  مهم  اتفاقات  از  دیگر  یکی 
امید  فراکسیون  رئیس  است.  انتخابات  در  عارف 
در  کرد:  اعالم  دیروز  صبح  اسالمی  شورای  مجلس 

در  که  داشتند  اصرار  جوانان  و  مردم  اخیر  روز  چند 
انتخابات ثبت نام کنم اما احساس می کنم که خارج 
از  افزود:  وی  کنم.  کمک  می توانم  بهتر  مجلس  از 
تمامی نخبگان، جوانان و خانم ها درخواست می کنم 
که در مجلس ثبت نام کنند تا شاهد مجلس پویاتر و 
کیفی تر باشیم. بنده هم در بیرون از مجلس در حد 

وسع کمک خواهم کرد.

کم  کار  دولت  می تواند  یازدهم  مجلس  زاکانی: 
روحانی را به کار وادار کند

یکی دیگر از اتفاقات مهم این دوره، تعیین تکلیف 
همین  به  است.  قم  شهر  در  اصولگرایان  لیست 
االسالم  حجت  زاکانی،  علیرضا  دیروز  که  بود  دلیل 
امیرآبادی  احمد  و  ذوالنور  مجتبی  والمسلمین 

فراهانی با حضور در فرمانداری قم از حوزه انتخابیه 
شورای  مجلس  نمایندگی  داوطلب  استان  این 

اسالمی شدند.
وضع  داشت:  اظهار  نام  ثبت  از  بعد  زاکانی  علیرضا 
جدی  و  اساسی  تغییرات  نیازمند  کشور  موجود 
است که مبتنی بر این ضرورت،  نقش مجلس بسیار 

برجسته و حائز اهمیت است.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب با بیان  "در حال 
حاضر در مجلس شورای اسالمی نیازمند یک جنبش 
جایگاه  از  باید  تغییر  جنبش  گفت:  هستیم"  تغییر 
بیشترین  است  قرار  که  اسالمی  شورای  مجلس 

تأثیرات را در جامعه داشته باشد، صورت گیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
دولت  از  مطالبه گری  در  مجلس  نقش  به  اشاره  با 
در  که  اختیاراتی  حدود  با  مجلس  کرد:  خاطرنشان 
دست دارد می تواند همین دولت کم کار را به یک کار 
حداقلی وادار کند و از آن مطالبه جدی داشته باشد.

زاکانی افزود: مجلس باید از هر لحظه و هر امکانی 
و جمهوری  مردم  نفع  به  دارد  برای کشور وجود  که 
اسالمی استفاده کند، این رویه را ما در مجلس فعلی 
باید  مجلس  معتقدیم  رو  این  از  نکردیم؛  مشاهده 
تغییر کند و قطعًا سرآغاز این تغییر، مجلس یازدهم 

خواهد بود.

پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس/ رقابت اصولگرایان و اصالح طلبان چگونه خواهد بود؟

شورای  مجلس  نمایندگان  برخی  اخیر  های  هفته  در 
کار  را در دستور  اسالمی استیضاح وزرای کشور و نفت 
می  بهارستان  از  دیروز  که  اخباری  اما  بودند  داده  قرار 
دو  هر  که  این  احتمال  بود  این  دهنده  نشان  رسید 

استیضاح منتفی شود قوت گرفته است.
بعد از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، استیضاح 
عبدالرضا رحمانی فضلی و بیژن زنگنه توسط تعدادی از 
نمایندگان مجلس پیگیری می شد اما دیروز بعد از حدود 
چهار هفته گمانه زنی، اعالم شد هر دو استیضاح منتفی 
خبر،  این  انتشار  از  اندکی  فاصله  به  البته  است.  شده 
لغو استیضاح حداقل در مورد وزیر کشور تکذیب شد و 
انتظار می رود امروز یا طی روزهای آینده تکلیف نهایی 

آن مشخص شود.

چه  و  گرفت  شکل  چگونه  کشور  وزیر  استیضاح  طرح 
سرانجامی یافت

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، روز چهارشنبه 
آذربایجان  استان  اداری  شورای  جلسه  در   6/۹/13۹8
شرقی با اشاره به این که »  من هم مثل شما روز جمعه 
متوجه شدم که بنزین گران شده است« گفت: »من این 
طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته 
بودم که زمانش را به من نگویید چرا که این مصوبه در 

جلسه سران قوا مصوب شده است«. 
اگر چه این سخنان روحانی با انتقادات فراوانی از سوی 
اصولگرایان و اصالح طلبان مواجه شد اما از همان زمان، 
یعنی  کشور  امنیت  شورای  رئیس  متوجه  ها  نگاه  همه 
برای  را  الزم  زمینه  چرا  که  شد  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
اما  است.  نکرده  فراهم  طرحی  چنین  آرام  شدن  اجرایی 
درباره  انتقادی  به  پاسخ  در   آذرماه   ۲0 فضلی  رحمانی 
بنزین  قیمت  افزایش  درباره  جامعه  به  رسانی  اطالع 
این  با  وظیفه   ، بپرسید  سیما  و  صدا  از  را  این  گفت: 

سازمان بوده است
واعظی،  محمود  روز  همان  اینجاست  جالب  نکته  اما 
هیئت  نشست  حاشیه  در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا 
بنزین  را در قضیه اطالع رسانی سهمیه بندی  دولت خود 
کمیته  در  نیز  صداوسیما  گفت:  خیر  یا  می داند  مقصر 
اطالع رسانی حضور داشت، اما با این حال، ما مسئولیت 
را گردن صداوسیما نمی اندازیم...  صداوسیما کار  خود 

خودش را انجام داده است....
امید  فراکسیون  اما  کشور  وزیر  توضیحات  وجود  با 
وزیر  استیضاح  از حامیان جدی  اسالمی  مجلس شورای 
موضوع  دو  به  استیضاح  موارد  در  آنها  هستند.  کشور 
و  »مقدمات  کشور  وزیر  اینکه  دارند.  اشاره  اصلی 
تمهیدات الزم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان 
قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به 
نظام جمهوری اسالمی وارد کرده است«. همچنین» وزیر 
کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی 
نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استانها دیر وارد عمل 

شدند«.
افرادی  نام  رحمانی فضلی  عبدالرضا  استیضاح  پای طرح 
کواکبیان،  مصطفی  مازنی،  احمد  مطهری،  علی  همچون 

بهرام پارسایی و محمود صادقی به چشم می خورد. 
علی مطهری، روز 1۹ آذرماه در نطق میان دستور خود با 
بیان اینکه »اگر جامعه در شرایط عادی بود جای داشت 
»اما  کرد:  خاطرنشان  کنیم«،  استیضاح  را  رئیس جمهور 
در شرایط خاص هستیم و حداقل کاری که مجلس می 
تواند بکند این است که وزیر کشور را به عنوان مسئول 

اصلی این تصمیم استیضاح کند«.
امضا های  گرفتن  پس  برای  فشار ها  برخی  از  مطهری 
نماینده  این  بود.  نیز سخن گفته  استیضاح وزیر کشور 
داشت:  عنوان  باره  این  در  امید  فراکسیون  عضو 
فشار ها  تاثیر  تحت  و  هستند  قدم  ثابت  امضاکنندگان 
قرار نمی گیرند، چون به حکم وظیفه دست به این اقدام 
هستند؛  فشار  تحت  مختلف  جا های  از  البته  اند.  زده 
امضای  گرفتن  پس  برای  استانداران  از  برخی  جمله  از 
کار  این  به  آن ها  اگر  هستند.  فعال  کنندگان  استیضاح 

خود ادامه دهند، اسامی شان را اعالم می کنیم.
اما دیروز اصغر سلیمی، سخنگو کمیسیون شوراها و امور 

ای سخن گفت  گونه  به  اسالمی  داخلی مجلس شورای 
با  گرفت. سلیمی  استیضاح قوت  لغو  احتمال  ابتدا  که 
وزیر  استیضاح  طرح  متقاضیان  از  بسیاری  اینکه  بیان 
با  گفت:  گرفتند  پس  را  خود  امضای  جلسه  در  کشور 
امضای  استیضاح  متقاضیان  از  بسیاری  اینکه  به  توجه 
منتفی  کشور  وزیر  استیضاح  طرح  گرفتند  پس  را  خود 
است و کمیسیون شوراها در جلسه فردای خود گزارش 
جزئیات جلسه استیضاح آقای عبدالرضا رحمانی فضلی را 

به هیئت رئیسه مجلس ارائه می کند.
رد  با  مطهری  علی  اما  سلیمی،  های  صحبت  وجود  با 
حال  در  گفت  کشور  وزیر  استیضاح  طرح  شدن  منتفی 
حاضر استیضاح وزیر کشور بیش از حد نصاب امضا دارد 

و قطعًا فردا}یعنی امروز{ اعالم وصول خواهد شد.
مطهری در گفت وگو با ایسنا عنوان داشت: در جلسه ای 
که در کمیسیون شورا برگزار شد،  نمایندگان استیضاح 
بررسی  به  مصر  و  نشدند  قانع  وزیر  پاسخ های  از  کننده 
استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس هستند. وی 
افزود: در حال حاضر تعداد امضا کنندگان استیضاح وزیر 
کشور 46 نفر است و تعداد بسیار کمی از این نمایندگان 

امضای خود را پس گرفته اند.

استیضاح زنگنه از آغاز تا پایان

افزایش قیمت  از  بعد  که  استیضاح هایی  از  دیگر  یکی 
شورای  مجلس  نمایندگان  برخی  کار  دستور  در  بنزین 
اسالمی قرار گرفت استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت بوده 
والیی  فراکسیون  از سوی  بییشتر  استیضاح  این  است. 

مجلس شورای اسالمی پیگیری می شد. 
راه  و  سوخت  کارت  حذف  زنگنه،  استیضاح  محورهای 
اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطالعات 
بیان  در  صداقت  عدم  بنزین،  قیمت  افزایش  برای  غلط 
وجود  بنزین،  قیمت  شده  گران  درباره  مردم  به  مطالب 
دستگاه کارت خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در 
انعقاد قرار دادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ 
توجه  عدم  و  ها  واگذاری  در  نادرست  تصمیمات  برخی 
توسعه پاالیشگاه و پتروشیمی ها و توسعه فرآوردهای 

نفتی اشاره کرد. 
کردند  عنوان  نمایندگان  برخی  دیروز  وجود  این  با 

استیضاح زنگنه از دستور کار خارج شده است. 
در این باره جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در تشریح جزئیات جلسه عصر دیروز این 
کمیسیون گفت: در این نشست درباره بحث استیضاح 
نهایت  در  اما  شد  مطرح  مباحثی  زنگنه  نامدار  بیژن 
افزود:  وی  شد.  منتفی  نفت  وزیر  استیضاح  موضوع 
به  توجه  با  کردند  اعالم  زنگنه  استیضاح  امضاکنندگان 
شرایط کشور و مصالح موجود، موضوع استیضاح زنگنه 

وزیر نفت را پیگیری نخواهند کرد. 
با وجود صحبت های این عضو کمیسیون انرژی، اما نادر 
وصول  عدم  از  دیروز  صبح  ارومیه  نماینده  پور،  قاضی 
در  پور  قاضی  بود.  گفته  سخن  نفت  وزیر  استیضاح 
این باره بیان کرده بود: رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
وصول  اعالم  را  نفت  وزیر  استیضاح  قانون  برخالف 

نمی کند و به هیات رئیسه مجلس ارسال نمی کند.
در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
رئیس  و  مجلس  رئیس  حال  هر  به  بود:  افزوده  ادامه 
اعالم  که  است  این  نظرشان  مجلس  انرژی  کمیسیون 
وصول استیضاح وزیر نفت انجام نشود، اما باز هم تاکید 
نمایندگانی که استیضاح وزیر نفت را امضا کرده اند این 

است که استیضاح اعالم وصول شود.
دیروز  جلسه  تشریح  ضمن  بختیار  علی  همچنین 
کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
حضور  بدون  و  داخلی  صورت  به  جلسه ای  کمیسیون 
متقاضیان استیضاح وزیر نفت درباره موضوع استیضاح 
وزیر نفت برگزار کرد و مسائلی در این جلسه مطرح شد.

به  بنا  کنندگان خود  استیضاح  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
مصالحی از پیگیری استیضاح وزیر نفت منصرف شدند و 

این مسئله منتفی است.
از  فراهانی  امیرآبادی  احمد  اخبار،   این  انتشار  از  بعد 
طراحان طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت طی 
توئیتی خبر جالل میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس 

درباره منتفی شدن استیضاح زنگنه را تکذیب کرد.
از قبل  باره نوشت: »  این  امیرآبادی در توئیت خود در 
اعالم شده بود که استیضاح وزیر نفت در راستای مطالبه 
مردم با نظر فراکسیون نمایندگان والیی و با خرد جمعی 
مصالح  لحاظ  با  هم  آن  توقف  یا  و  ادامه  و  شده  آغاز 
فراکسیون  اعضاء  اکثریت  تشخیص  با  و  کشور  کنونی 
خواهد بود و اکثر اعضای فراکسیون استیضاح را امضا و 

تاکنون کسی امضای خود را پس نگرفته است.«
فعالً  شاید  گفت  بتوان  رسد  می  نظر  به  شرایط  این  با 
فراکسیون  اعضای  اما  شده  منتفی  زنگنه  استیضاح 
استیضاح  پیگیر  به شدت  امید)بخصوص علی مطهری( 
عبدالرضا رحمانی فضلی هستند. اگر استیضاح کنندگان 
احتماالً  باشند  داشته  تاکید  خود  طرح  وصول  اعالم  بر 
اینکه هیات رئیسه ناچارًا آن را بپذیرد وجود دارد. در این 
صورت وزیر کشور باید در صحن علنی پاسخگوی عملکرد 

وزارت کشور در جریان اعتراضات بنزینی کشور باشد



۳اقتصادی

تقی کبیری می گوید: از نظر مجلس منطقی نیست 
است،  درصد   40 حدود  تورم  که  شرایطی  در 
 15 افزایش  یابد.  افزایش  درصد   15 دستمزد ها 
درصدی دستمزد ها نصف نرخ تورم را هم پوشش 
کاهش  مردم  خرید  قدرت  چنین  این  و  نمی دهد 

می یابد.
می شود  نزدیک  سال  پایانی  روز های  به  چه  هر 
دستمزد ها  افزایش  درصد  تعیین  درباره  مباحث 
بودجه  الیحه  در  می شود.  بیشتر  آینده  سال  در 
سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد ها 15 درصد برای 
کارمندان پیش بینی شده است. اگر معادل چنین 
رقمی در پایان سال برای کارگران نیز مصوب شود، 
نخواهد  قرار  کارگری  فعاالن  موافقت  مورد  قطعا 
گرفت، چراکه این میزان افزایش دستمزد نه تنها 
این  که  نیست  هزینه  و  درآمد  شکاف  پرکننده 
قانون  اساس  بر  می دهد.  نیز  افزایش  را  شکاف 
کار حداقل دستمزد ها باید بر اساس تورم اعالمی 
که  شود  تعیین  گونه ای  به  رسمی  مراکز  سوی  از 
حداقل نیاز ها افراد را پوشش دهد. در سال های 
حداقل  تامین  شرط  به  بی توجهی  دنبال  به  اخیر 
بوده  تورم  اساس  بر  حقوق  ساالنه  افزایش  نیاز، 
است، حال آنکه در مواردی همین شرط نیز رعایت 
است.  داشته  رشد  تورم  از  کمتر  حقوق   و  نشده 
منظور  به   ۹8 سال  دستمزد  حداقل  تعیین  برای 
کاهش شکاف میان درآمد و هزینه حداقل حقوق 
36.5 درصد افزایش یافت، اما در مورد افزایش 
 15 افزایش  بر  مبنی  زمزمه هایی   ۹۹ سال  حقوق 
به  توجه  با  می شود.  شنیده  دستمزد ها  درصدی 
اینکه تورم حدود 40 درصد است، اگر این اتفاق 

بیفتد شکاف درآمد و هزینه بیشتر می شود.
مجلس(  اقتصادی  کمیسیون  )عضو  کبیری  تقی 
می گوید: از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی 
دستمزد ها  است،  درصد   40 حدود  تورم  که 
درصدی   15 افزایش  یابد.  افزایش  درصد   15

دستمزد ها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی دهد 
و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

او ادامه می دهد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق 
افزایش  درصد  تغییر  پیگیر  صحن  در  همچنین  و 
سال  برای  دستمزد ها  ما  نظر  از  و  هستند  حقوق 
در  و  یابد  افزایش  درصد   30 باید  حداقل  آینده 

این راستا پیشنهاداتی ارائه می دهیم.
عنوان  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
منابع  کمبود  و  بودجه  کسری  با  دولت  می شود 
رو به رو است، می گوید: ما هم این را قبول داریم 
که کمبود منابع و کسری بودجه وجود دارد، اما به 
اعتقاد ما جای جبران این کمبود از محل دستمزد 
را  دیگری  هزینه های  باید  کارگران  و  کارمندان 

کاهش داد که در مواردی غیرضروری است.
عنوان  محاسبات  دیوان  گزارش  به  اشاره  با  او 
می کند: چندین دستگاه و شرکت دولتی داریم که 
آنهاست.  درآمد های  از  بیشتر  بسیار  مصارف شان 
حقوق  پرداخت  دلیل  به  مصارف  این  مواردی  در 
است.  یافته  افزایش  پاش  و  ریخت  و  نجومی 
می توان با صرفه جویی از این طریق کسری بودجه 

را جبران کرد.
کبیری با تاکید بر اینکه جبران کسری بودجه با در 
نظر گرفتن رقم ناچیز افزایش حقوق برای کارگران 
قابل قبول نیست، می گوید: در شرایطی که فشار 
رو به رو  با کمبود منابع  ما  و  اقتصادی وجود دارد 
هستیم باید در مدیریت منابع دقت بیشتری شود. 
الزم است هزینه های اضافه کاهش یابد و ریخت 
که حداقل دستمزد  کارگرانی  کم شود.  پاش ها  و 
معیشتی  با مشکالت  هم  حاال  می گیرند همین  را 
رو به رو هستند. در واقع در بسیاری موارد دخل و 
خرج آنها به هم نمی خورد، حال در نظر بگیرید که 
تورم 40 درصدی هم اضافه می شود که به معنای 
کاهش قدرت خرید 40 درصدی آنهاست، اما قرار 
است حقوق آنها 15 درصد افزایش یابد. در واقع 
به این صورت قدرت خرید آنها بیش از ۲0 درصد 

کم می شود.
که  حقوق  افزایش  برای  شده  گرفته  نظر  در  رقم 
گذشته  هفته های  در  است  فرضی  رقمی  البته 
گرچه  است  بوده  نیز  کارگری  فعاالن  انتقاد  مورد 
درنهایت دستمزد ها بر اساس رقمی که دولت در 
الیحه بودجه تعیین می کند افزایش نمی یابد بلکه 
از نمایندگان کارگران، کارفرمایان  شورایی متشکل 
هفته های  در  را  دستمزد  افزایش  میزان  دولت  و 

پایانی سال تعیین می کند.

در  حاکمیتی  مقامات  بنزین،  قیمت  ۲00 درصدی  افزایش  مصوبه  از  پس 
قوای مختلف بر تشدید نظارت و عدم افزایش قیمت سایر کاالها تاکید 
کردند. پس از آن مردم از عدم وفای مسووالن به وعده تثبیت قیمت ها لب 

به اعتراض گشودند. عدالت اسالمی در این خصوص چه می گوید؟
1. عدالت یعنی بهره مندی هر کس مطابق حق باشد. اگر قرار است راننده 
وانت، بیشتر کرایه بگیرد مطابق حق و اگر نباید، مطابق حق. حال سؤال 
این است که حق در مساله قیمت گذاری چیست؟ ثبات قیمت ها یا آزادی 
قیمت ها. برخی از قدیم قائل به این بوده اند که اسالم مخالف قیمت گذاری 
است و داستان معروف سرباززدن پیامبر اکرم؟ص؟ از تعیین قیمت کاالی 
کامل  اما  نیست  غلط  ادعا  این  می آورند.  خود  شاهد  نیز  را  احتکارشده 
درباب  اسالمی  اقتصاد  تئوریک  بسته  آموزه  تنها  این  یعنی  نیست؛  هم 
کاالی  برای  نباید  اینکه  عین  در  دولت  دیگر:  آموزه  نیست.  قیمت گذاری 
دیگران، قیمت بگذارد، باید سازوکار تحقق قیمت های منصفانه را در اقتصاد 
فراهم سازد. علی ؟ع؟ در نامه به فرماندار مصر چنین می نویسد: حواست 

باشد درباره قیمت ها که بر دو طرف خرید و فروش »اجحاف« نشود.
حق  دولت  گفت  نمی توان  کرد.  مسوولیت  سلب  دولت  از  نمی توان  پس 
او داده نشده  به  نیز  اختیار  این  اما  ندارد  هیچ گونه دخالتی در قیمت ها 
است که برای کاالی دیگران )نه کاالی تولیدی خود( قیمت ثابت وضع کند. 
دولت، مسوول طراحی سازوکارهایی است که در نهایت، قیمت منصفانه 

خروجی آن باشد.
۲. اگر می خواستیم به طرفین معامله »اجحاف« نشود، در ماجرای افزایش 
قیمت بنزین باید چه می کردیم؟ واقعیت نشان می دهد بخشی از مصرف 
بین  )یا  شهر  درون  کاالهای  جا به جایی  و  است  واسطه  مصرف  بنزین، 
بنزین. حال که هزینه حمل و نقل درون شهر  به  وابسته  نزدیک(  شهرهای 
افزایش یافته، از یک سو، اجازه ندادن به فروشندگان نهایی که کاالها را با 

افزایش قیمت بفروشند، اجحاف به 
خرده فروش است و از سوی دیگر، رها کردن بازار که هر میزان میل فروشنده 
و  به مصرف کننده  اجحاف  نیز  بفروشد،  مردم  به  گرانتر  را  کاال  کرد،  اقتضا 
خریدار است. آموزه علوی آن بود که قیمت به هیچ یک از دو طرف ظلم و 

اجحاف نکند.
که  حکومت  مسووالن  نخست  تقاضای  که  است  آن  شماره 1  نتیجه   .3
خواستار عدم تغییر قیمت سایر کاالها شده بودند، از اساس ظلم به فعاالن 
بازار خرده فروشی بود. از سوی دیگر مطالبه حامیان آزادی بازار که خواستار 
را  مصرف کننده  بر  ظلم  احتمال  نیز  بودند  تعزیرات  و  نظارت ها  تمام  رفع 
باال  از  قیمت ها  سرکوب  که  است  آن  میانه روی  اقتضای  می آورد.  فراهم 
و  مردم  نارضایتی  بر  تنها  و  نیست  امکان پذیر  که  )امری  نشود  تحمیل 
بی اعتباری سیاستمداران می افزاید( و در مقابل اجازه افزایش منصفانه به 
با افزایش هزینه خرده فروش، صادر شود و آنگاه بر »این  میزان متناسب 
قیمت منصفانه« که الزم است شرکت های تولیدی روی محصوالت شان درج 

نمایند، نظارت شود نه نظارت بر قیمت ناعادالنه.
سود  حاشیه  است:  مقدمه  یک  ذکر  به  نیاز  شماره ۲  نتیجه  برای   .4
خرده فروشی در ایران، جذاب و باالتر از سطوح متعارف است و نظام توزیع 
تحمیل  قدرت  تاحدی  فروشندگان،  که  به نحوی  است  ناکارایی  دچار  کاال، 
رقابتی که اطالعات مردم متقارن و  بازار  آنکه در  را دارند حال  باال  قیمت 
هزینه مبادالتی ناچیز است، نباید زمینه بروز چنین اجحافی فراهم باشد. 
در نظریه عدالت اسالمی، بسیار بیش از پرداختن به کشف قیمت منصفانه 
دولت  وظیفه  قیمت،  آن  مراعات  برای  خرده فروشان  تک تک  بر  نظارت  و 
و  معلول  ناعادالنه،  قیمت های  که  رانت زاست  ساختار  این  ساماندهی 
ثمره آن محسوب می شود. باید از دولت ها و مجالس )و به طریق اولی از 
نظریه پردازان حوزه و دانشگاه( پرسید که چرا سال هاست در زمینه سازوکار 
است؟  نگرفته  صورت  کاری  هیچ  ایران،  اقتصاد  در  منصفانه  قیمت های 
نهادسازی  و  منصفانه  قیمت گذاری  با  مرتبط  قانون  و  نظام  کلی  سیاست 
آن کجاست؟ شاید آشکارشدن مجدد ناکارایی شیوه مواجهه با قیمت ها؛ 
سازوکارهای  سمت  به  حرکت  و  غلط  مسیر  در  توقف  برای  شود  بهانه ای 

عدالت آفرین.

مافیای چادر مشکی و جای خالی مدعی 
العموم/ لطفا اعتماد مردم را خدشه دار نکنید!

به  یکشنبه  شامگاه  در  سیما  دوم  شبکه  خبری  ویژه  گوی  و  گفت  برنامه 
در  داشت.  اختصاص  داخل  در  مشکی  چادر  تولید  عدم  دالیل  موضوع 
که  و همچنین کسانی  استودیو  در  گو مهمانان دعوت شده  و  این گفت 
تلفنی در بحث شرکت کرده بودند تاکید داشتند در بازار دو تاجر واردکننده 
این  دارند.  اختیار  در  را  انحصار  دارندکه  پا حضور  خرده  نفر  چند  و  اصلی 
افراد برای کسب سود و اینکه بازار کامل تحت کنترل شان باشد اقدام به 
این  از  یکی  و حتی  کنند  می  دلخواهانه  گذاری  قیمت  و  گسترده  واردات 
افراد واردکننده توانسته یکی از کارخانجات تولید کننده داخلی را در راستای 
قبضه بیشتر بازار خریداری کند. وضعیت بازار به گونه ای شده که به قول 
یکی از مهمانان در حال حاضر ۹0 درصد چادر مشکی کشور از چین، کره و 
ژاپن وارد می شود و کالً دو نفر مافیای واردات چادر مشکی را در اختیار 

دارند و فراتر از هر نهادی آن را مدیریت و کنترل می کنند. 
با توضیحاتی که به طور خالصه از برنامه داده شد آیا مخاطبان حق ندارند 
بالفاصله سوال کنند چرا با این افراد و علی الخصوص آن دو نفر برخورد نمی 
شود؟ آیا یک لحظه این تصور نباید برای مسئوالن ایجاد شود مردمی که 

روز یکشنبه برنامه گفت و گوی خبری ویژه را مشاهده کردند بعد از اتمام 
برنامه دچار حیرت شده اند که چرا مسئولی به این قضیه ورود نمی کند؟ 
مگر باید چه اتفاقی دیگری رخ دهد و به منافع عموم مردم آسیب وارد شود 

تا مسئله پیگیری شود. 
در واقع اگر قرار است صرفًا در تلویزیون اعالم شود چند تاجر گردن کلفت 
واردات یک محصول را قبضه کرده اند، تولید داخلی را تعطیل کرده اند، 
موجب بیکاری عده زیادی شده اند و در ترویج پوششی که سیستم سیاسی 
آن را تجویز می کند)که بدرستی در برنامه چندین بار عنوان شد چادر به 
عنوان کاالیی استراتژیک است( خلل ایجاد می کنند ولی در مقابل آن هیچ 
واکنشی از سوی نهاد و مسئولی رخ ندهد آیا نباید به مردم حق داد که به 
مردم  اعتماد  که  داشت  انتظار  نباید  آیا  بدگمان شوند.  عملکرد مسئوالن 

خدشه دار وارد شود.
به عبارتی دیگر شاید تا قبل از پخش این گفت و گوها بتوان این نظر را 
در  اما  نداشتند  آگاهی  و  اطالع  مسائل  این  از  امر  مسئوالن  که  پذیرفت 
حال حاضر که در تلویزیون درباره آن صحبت شده ضرورت دارد در این باره 
شفاف سازی شود. آیا واقعًا چنین مافیایی بر بازار چادر حاکم است؟ اگر 
چنین چیزی صحیح است پس در این میان نقش مسئوالن وزارت صمت و 
حمایت از تولید داخلی چیست و چرا تا کنون به وظایف خود عمل نکرده 
اند؟ فارغ از مسئوالن دولتی، آیا مدعی العموم نباید به موضوع ورود کند و 

در راستای احقاق حقوق عامه با چنین مافیایی برخورد کند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دستمزد ها باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد

عدالت و مساله کنترل قیمت ها

نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۹3 | نیمه دوم آذر 13۹8 

دیروز رئیس جمهور الیحه بودجه بودجه سال آینده 
بررسی  را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.  کشور 
کاهش  بیانگر  مجلس  به  دولت  تقدیمی  بودجه 
شدید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش 

درآمدهای مالیاتی است.

بودجه ۹۹ بوی نفت نمی دهد

حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  الف،  گزارش  به 
بودجه  الیحه  یکشنبه  روز  جمهور  رئیس  روحانی، 
را جهت تصویب ردیف های  سال 13۹۹ کل کشور 
تقدیم مجلس شورای اسالمی  ای  و هزینه  درآمدی 
قرار است  ریزی صورت گرفته  برنامه  بر اساس  کرد. 
کمیسیون های مجلس در هفته های پیش رو دخل 
نهایت  در  و  کنند  بررسی  را  کشور  ساله  یک  و خرج 
بودجه 4 اسفند ماه در صحن علنی مجلس بررسی 

شود.
»بودجه  را  آینده  سال  بودجه  جمهور  رئیس  دیروز 
استقامت و مقابله با تحریم« نامید. روحانی عنوان 
رغم  علی  که  می کند  اعالم  دنیا  به  بودجه  این  کرد: 

تحریم، مخصوصًا از لحاظ نفت کشور را اداره خواهیم 
کرد.

تومان  میلیارد  هزار   70 تخصیص  از  جمهور  رئیس 
برای بودجه عمرانی سال آینده خبر داد و بیان کرد» 
پیش بینی  که  شرایطی  با   ۹۹ سال  بودجه  تقریبًا 

شده،خیلی به نفت اتکا ندارد«.
همچنین روحانی اعالم کرد مطابق الیحه بودجه سال 
نظر  در  کارمندان  افزایش 15 درصدی حقوق  آینده، 

گرفته شده است.
دیگری  ویژگیهای  بودجه سال 13۹۹ چه  الیحه  اما 
اختصار  به  آن  کلی  محورهای  باشد  قرار  اگر  و  دارد 

بیان شود چگونه خواهد بود.

نگاه کلی به بودجه

کل   ۹۹ سال  بودجه  الیحه  واحده،  ماده  مطابق 
که  است  تومان  میلیارد  هزار   1۹88 بر  بالغ  کشور 
منابع  تومان،  میلیارد   563.8۲۹ عمومی  بودجه 
عمومی 484.5۹6 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی 
دستگاه ها 7۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت 
نیز  غیرانتفاعی  موسسات  و  ها  بانک  دولتی،  های 

1483 هزار میلیارد تومان است.
در الیحه بودجه، درآمدهای مالیاتی با در نظر گرفتن 
درآمد گمرکی حدود 1۹5 هزار میلیارد تومان برآورد 
شده  و در بخش هزینه ها، جبران خدمت کارکنان که 
میلیارد  هزار  نیز 113  است  و دستمزد  همان حقوق 

تومان تعیین شده است.
در کل بررسی جزئیات بودجه بیانگر کاهش وابستگی 
درآمدهای  میلیاردی  هزار   ۲3 افزایش  با  نفت  به 
مالیاتی و افزایش 45 هزار میلیارد تومانی واگذاری 
از صادرات نفت و  های دولتی است. درآمد حاصل 
 45 به  تومان  میلیادر  هزار   137 از  گازی  معیانات 

هزار میلیارد تومان کاهش می یابد که نشان دهنده 
نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  درصدی   66 کاهش 

است.
دولت پیش بینی فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق 
میلیارد  هزار   30 است  قرار  و  کرده  را  اسالمی  مالی 
قرار  اختیار دولت  در  ملی  توسعه  از صندوق  تومان 
گیرد. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کف رقم 
باید  ملی  توسعه  به صندوق  نفتی  درآمدهای  واریز 
رقم  این  به  دو درصد  که هر سال  باشد  30 درصد 

افزوده می شود.

عوارض خروج از کشور 

در الیحه بودجه سال آینده عوارض خروج از کشور 
سفر  برای  تومان  هزار   ۲64 به  تومان  هزار   ۲۲0 از 
برای  همچنین  است.  یافته  افزایش  ایرانی  هر  اول 
هزار  درصد)3۹6   50 مبلغ  این  به  دوم  سفرهای 
100 درصد)5۲8 هزار  بیشتر  و  و سفر سوم  تومان( 

تومان( افزایش می یابد.
کشور  از  خروج  عوارض  گذشته،  سال  بودجه  در 
برای سال اول ۲۲0 هزار تومان برای بار اول، 330 
برای  برای سفر دوم و 440 هزار تومان  هزار تومان 
البته مطابق بند»د« تبصره  سفر سوم و بیشتر بود. 
تا  از 14 شهریور  که  اربعین  زائران  بودجه،  الیحه   11
۲ آبان ماه سال 13۹۹ از مرز زمینی به مقصد عراق 
نمی  شرایط  این  مشمول  شوند  می  خارج  کشور  از 
شوند و از پرداخت عوارض معاف هستند.  همچنین 
عوارض خروج برای زائران حج تمتع و عمره نیز 13۲ 

هزار تومان خواهد بود.
قرار است مبلغ 400 هزار ریال از عوارض خروج صرف 
توسعه زیرساخت ها، تاسیسات گردشگری و حمایت 

از میراث فرهنگی و صنایع دستی شود.

15 تکلیف صندوق توسعه ملی در الیحه بودجه

دارد  اجازه  دولت  آینده  سال  بودجه  الیحه  مطابق 
صندوق  از  یورو  میلیون   4۲5 و  میلیارد   3 مبلغ 
توسعه ملی را به صورت تسهیالت ارزی برداشت و در 

15 تکلیف به مصرف برساند. قرار است خارج از این 
مجوز، استفاده و اختصاص از منابع صندوق توسعه 

ملی ممنوع باشد.
های  طرح  به  توان  می  دولت  تکلیف   15 جمله  از 
آبیاری تحت فشار و نوین، آبخیزداری و آبخوانداری، 
مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه 
تجهیزات  دفاعی،خرید  بنیه  تقویت  برق،  های 
های  طرح  ها،  دانشگاه  کارگاهی  و  آزمایشگاهی 
نوآورانه جهاد دانشگاهی و معاونت علمی و فناوری، 
توسعه کّمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویا نمایی، 
مستند، فیلم و سریال در سازمان صدا و سیما، رفع 
و  روستایی  آبرسانی  و  پسماندها  حاد  مشکالت 

عشایری و توسعه شبکه های آن اشاره کرد. 

عدم تغییر مبلغ وام ازدواج در الیحه بودجه 

الحسنه  قرض  تسهیالت  بودجه،  الیحه  با  مطابق 
ازدواج تفاوتی با سال گذشته ندارد و بنابراین به هر 
زوج 30 میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله 
و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در نظر گرفته شده 
است. این بند شامل زوج هایی می شود که تاریخ 
عقد آنها بعد از اول فروردین 13۹6 است و تاکنون 

وام ازدواجی دریافت نکرده اند. 

و  میلیونی  سه  های  حقوق  برای  مالیاتی  معافیت 
پایین تر از آن

معافیت  پیشنهادی، سقف  بودجه  الیحه  اساس  بر 
بر  پیشنهاد شده است.  تومان  میلیون  مالیاتی سه 
تومان  میلیون   36 سالیانه  که  افرادی  اساس،  این 
هستند.  معاف  مالیات  پرداخت  از  دارند  دریافتی 
مالیات حقوق های بیشتر از سه میلیون می باید به 

صورت پلکانی محاسبه و دریافت شود. 
در قانون بودجه سال ۹8 حقوق کارکنان دولت تا ۲ 
میلیون و 750 هزار تومان معاف از مالیات است و 
مبالغ بیشتر از آن به صورت پلکانی تا 35 درصد به 

آن مشمول مالیات می شدند.
نحوه محاسبه نرخ مالیات بر کل درآمد تا 1.5 برابر 

مشمول ده درصد، ۲.5 برابر مشمول پانزده درصد، 
۲.5 تا 4 برابر آن مشمول ۲5 درصد، مازاد چهار تا 
6 برابر مشمول ۲5 درصد و نسبت به مازاد 6 برابر 

35 درصد است.

افزایش 10 درصدی عوارض واردات لوازم آرایشی

 13۹8 سال  شروع  با  چه  اگر  آرایشی  لوازم  واردات 
ممنوع اعالم شده بود اما مطابق الیحه بودجه ۹۹، 
عوارض 10 درصدی برای واردات لوازم آرایش در سال 
آینده پیش بینی شده است. از این رو احتمال اینکه 
وجود  یابد  پایان  ارایشی  لوازم  واردات  ممنوعیت 

دارد. 

بر  مالیات  از  حاصل  درآمد  درصدی   ۳0 افزایش 
حقوق 

در  درآمد  بر  مالیات  مجموع  بودجه،  الیحه  مطابق 
سال آینده رشد ۲۹ درصدی نسبت به امسال خواهد 
داشت و به 3۲ هزار و 341 میلیارد تومان افزایش 
درآمد  بر  مالیات  میزان  رو  این  از  یافت.  خواهد 
نسبت به سال ۹8 حدود هفت هزار 376 میلیارد 
افزایش خواهد یافت. امسال میزان مالیات  تومان 
بر درآمد معادل ۲4 هزار و ۹65 میلیون تومان بوده 

است.

پرداخت یارانه نقدی و طرح معیشتی

در الیحه بودجه سال آینده برای هدفمندی یارانه ها 
بینی شده  پیش  تومان  میلیارد  هزار  مجموعًا ۲50 
شده  مکلف  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزارت  است. 
اطالعاتی  بانک های  از  استفاده  با  را  باال  سه دهک 
شناسایی و حذف کند. همچنین برای طرح معیشت 
خانوار 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

البته این اعداد و ارقام فعالً در الیحه دیده شده و 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  است  ممکن 
کمیسیون تلفیق یا در صحن آنها را اصالح و تغییر 

دهند.

در  علمی  ِشبِه  و  غیرعلمی    ، َشِبه  یک  تصمیمات 
کالن  های  حوزه  در   ، جامعه  به  مبتال  موضوعات 
های  چالش  و  مشالت  اهم  از  اجتماعی   ، اقتصادی 
کشور است . از جمله این تصمیمات پرداخت یارانه 
و سبد حمایت معیشتی  به سرپرست  خانواده ها 
است . جدا از ابهامات و مشکالت فراوان در  نحوه 
اجرا ، تعیین درست مخاطبان و راستی آزمائی جامعه 
هدف ، تزریق پول هنگفت در قالب دو طرح مذکور 
، در شرایط موجود اقتصادی کشور که با تحریم های 
همه جانبه ، اقتصاد تورمی و فقدان منابع سرمایه 
گذاری در طرحهای عمرانی دست به گریبان است و 
پایه پولی سرانه به افراد ،  در زمان اندک ، کم ارزش 
و فاقد پشتوانه حمایتی برای خانواده ها می شود  ، 
اشتباهی است که غالب اقتصاددانان و کارشناسان 

بدان اقرار دارند .
فی  را  اقتصاد  علم  همان  یا  سیاسی  اقتصاد  اگر 
و  تولید  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  علم   ، الجمله 
توزیع منابع خدادادی ثروت و نظم اقتصادی برنامه 
از آن  نتایج حاصل  از  را  ریزی شده و سازمان یافته 
فرض نمائیم ، پویائی و میزان قابلّیِت تّحرک بخشِی 
نیروِی انسانی مولّد در عرصه های گوناگون و متنوع 
اقتصادی وبکارگیری ظرفیت های پیدا و پنهان آن در 
فرآیندهاِی درون زا ،  از ضرورت های اجتناب ناپذیر 
بر  بایست   الزاما" می  اقتصاد  این   . بود  آن خواهد 
 ، مبنای منافع ملی و مالحظات اقتصادی نوع بشر  
با  و  آگاهانه   ، جغرافیایی  مختلف  های  اقلیم  در 
ِاالستیسیته  با  فراخور،  به دانشی  مسئولیت پذیری 
استعداد مواجهه ی درست  به  نرمشی   ، ی مناسب 
با رخدادها و پدیده های نو ظهوری داشته باشد که 
حل معضالت  و چالشهای پیش رو ،  از مکانیزم های 

بالنده آن باشد .  
 ، ضرور  حکومتی  امور  تمشیت  و  خوب  حکمرانی 
و  ها  ظرفیت  بر  مبتنی  اقتصاد  علم  به  نیاز  تنها  نه 
کار مولّد در  از سازمان دهِی  ناشی  باور های درونِی 
تراِز ملی و حتی نوع بشر دارد ،  بلکه نیاز به علمی 
و  مطلوب  حّد  به  باوری    ، منظور  کفایِت  حّد  در 
کد  از  خارج  که  دارند  مقدور  حّد  در  اقتصاددانانی 
های دستوری و اجتناب از حرکت های موج سوارانه  
، نیازهای جامعه و اقتضائات درونی و برون ریز آن را 
،  در مدلهای علمی ، قانونمند سازی نموده ، فضاهای 
علمی که منافع مّلی در گرو تصمیمات آنان است از 
وجود شومن های حرفه ای در قالب اقتصاددان های 
خود   ، گذرا  جریانهای  منافِع  به  وابسته  و  سفارشی 

خواه  وصد البّته خودی خواه ،  پیراسته نمایند .
شومن هاِی حرفه ای  ، آندسته از  دانش آموختگان 
به ظاهر تحصیل کرده و تکنوکرات های درس خوانده 
و  حاکمیتی  دستورات  از  تمکین  با  که  هستند  ای 
دولتی ، قادرند در مسیر جا اندازی درخواست های 
اجرائی  تنظیمات  و  قوانین  از  َشَبهی   ، اصولی  غیر 
 ، حاکمیتی  مستوفای  قدرت  قالب  در  را  کارکردی  و 
یاد  َشَبه علمی  به  آن  از  که  نمایند  ارائه  و  پیشنهاد 
می شود و کارکرد آن ، مقطعی ، پوپولیستی و عوام 
ملی  اقتصاد  منافع  با  مغایر  آن  نتیجه  و  خواهانه 

است .

َشَبه های علمی ،  آندسته از جایگزین های قوانین 
علمی هستند که با تردستی شومن های اقتصادی  و 
با پشتوانه اعتبار بخشی رسانه ای ،  قصد قبوالندن 
و باور پذیر بودن  استنباط علمی به دیگران و تضمین 
عالج بخشی نسخه معالجه ،  به جامعه هدف دارند  
، درحالیکه با گذشت زمان در بازه زمانی خاص ، بی 
هویتی ، بی اثری و یا چالش زایی آن  در اقتصاد با 
ظهور عواض خشن تر و مهلک تر  مشهود می گردد .
به عبارت دیگر ماهیت َشَبه علمی یا  تصمیمات ِشبِه 
علمی ، در مواجهه با واقعیتهای علم اقتصادی درون 
زا ، بر مبنای ظرفیتهای ملی و نوع بشر ، زمانی هویدا 
در  تعارضات   ، کافی  زمان  مدت  در  که  شد  خواهد 
بستر رخدادها و پدیده ها ی گذرا ، نمایشی از هیچی 
، پوچی و یا نقص جزئی و کلی  آن  ، در مسیر تاریخی 

تحول جامعه نمایان گردد . 
شناخت جوهره واقعیت های موجود که شمول آن 
راهکارهای  یافتن  و  است  ملی  منافع  برگیرنده  در 
سالها  که  دستوری  و  سفارشی  غیر   ، علمی   کامال" 
و  اقتصادی  تخصصی  مطالعات  مرکز  نداشتن  بعلت 
علمی  و  فنی  های  ابزار  سازوکار  از  مندی  بهره  عدم 
به  وابسته  و  دولتی  غیر  عملگرای  اقتصاددانان 
تصمیمات مداخله جویانه ، به فراموشی سپرده شده  
یا  و  فایده  کم   ، علمی  ِشبِه  تصمیمات  به  تبدیل   ،
بی فایده ای شده است که پله به پله ناهنجاریهای 

بحران  محاق  در  را  فرهنگی  و  اجتماعی   ، اقتصادی 
های جّدی قرار داده است .    

زیر  سازی  چاره  بدون   ، فعلی  مقطع  در  متاسفانه 
از  ِشبِه درست و غیر واقعی  ، نوع تصمیمات  بنائی 
، مبدل به  نوع تسکین عوارض و یا حل  مشکالت 
روالی شده است که سیستم تصمیم سازی موجود ، 
همچون گذشته ، با باز تولید شرایط متعدد و متوالی 
جدید و غیر اصولی  ، خود و مردم ایران را در حلقه 
های  الیه به الیه و پیوسته ی فشار ناشی از برگردان 

عوارض پر خطر ، محاصره نموده است .
هم اکنون وضعیت موجود در کشور بیش از هر زمان 
پایه  اقتصاد  چارچوب  از  تعریفی  باز  نیازمند  دیگر 
ملی و تبین آثار و باز خورد تبعات آن در ذهن خالق 
فاقد  عملگرای  دانان  اقتصاد  و  آکادمیک  کنشگران 
مغز استعاره ای و عملکرد عاریه ای دارد که  ، تئوری 
سازی آنان ،  از جنس دریافت کنندگان  واقعی ذهنی 
از مشکالت فرآیندی و برون داد آنان ، ارائه رهیافت 
به   منجر  که  باشند   مشکالتی  حل  در  درست  های 
تدوین دکترین اقتصاد نوپای ملی  و ظهور درست و 
بایسته آن در چارچوب منافع ملی و نوع بشر گردد . 
این کار فقط نیاز به تصمیم اجماع حاکمیت به طراحی 
اقتصاددانان  از  فکری  اطاق  تجهیز  و  ، ساخت مدل 
غیر وابسته به محافل سیاسی دارند که تعصب مّلی 
با  و  روز  دانش  به   توجه  با  را  ایران  اقتصاد  سازی 

استفاده از ظرفیت های درونی و جهان شمول ، نه از 
دریچه سیاست ورزی در حوزه اقتصاد ،  بلکه وظیفه 
به تدوین  و  دانند  ، ملی و شرعی خود می  اخالقی 
دادن  سواری  بدون   ، پایدار  اقتصادی  سیاستهای 

اقتصاد به سیاست زدگی گذار ، آنرا  ارج می نهند . 
امروز در فضای چالشهای متعدد ،  نظریه جوانگرائی 
برای برون رفت از مشکالت و دمیدن روح پویایی و 
امید به کالبد بی روح ، خسته و خفته ی بسیاری از 
مسئولین اجرائی کشور ،  از سوی برخی ، چاره اندیشی 
و ابراز شده که بنظر  می رسد تلفیق مهندسی علمی 
جوان ، پویاگرائی و پیر ، تجربه ورزی از تلفیِق درست 
جوانان پر انرژی و پیران مجرب ، ایده است که هنوز 
در وادی افراط و تفریط گرفتار غفلت و منفعت گرائی 
حکومتی  مناسِب  در  ورزیده  مجرِب  افراد    . است 
بنای  سنگ   ، زبده   مشاوران  بعنوان  توانند  می    ،
برای   ، منطقی  های  بازخورد  و  درست  تصمیمات 
در  انرژی  پر  و  فعال  تحصیلکرده  جوانان  از  آندسته 
آنان در  تاثیر گذاری  عرصه های اجتماعی باشند که 
رویکردهای حرفه ای و عملکردی جوانان ، نه تنها بر 
منش اخالق  ، استوار بلکه به رفتار های  و بازخورد 
های درست و بجا منتهی گردد . تاریخ گواه براینست 
که همت ایرانیان و دانشمندان فرهیخته ایرانی از هر 
نوع طرز تفکر ، تخّصص و گرایش همواره  در مواقع 
سخت ، حساس و دشوار ، یاریگر ملت مومن ایران 
بوده و  تصمیمات کارشناسانه مدیران کشور ، از هر 
برای  ها  خواسته  بهترین  نماد   ، گرایشی   و  سلیقه 
آزمایش سخت و شرایط  ملتی است وقتی در بوته 
ناهنجار قرار می گیرند ، سرنوشتی برای آنان رقم می 
بهتر  زندگی  برای  روانی  آسایش  آن  نتیجه  که  خورد 
و برنامه ریزی خوبتر برای خود و فرزندانش است .  

اقتصاد ایران و تصمیمات یک شبه اقتصادی

بودجه ۹۹ بوی نفت نمی دهد
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