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حل ریشهای مشکالت
بسیاری معتقدند كه کلید اعتراضات مردم از
تجمع مالباختگان موسسات اعتباری آغاز شد که
البته تا حدودی نیز درس��ت است .هزاران نفر که
در چنین موسس��اتی سپردهگذاری کرده بودند با
اعالم ورشکس��تگی این صندوقها ،هست و نیست
خود را از دست رفته دیدند که البته دولت نسبت
به آن احساس مسئولیت چندانی نمیکرد چرا که
بس��یاری از این سپردهگذاران به سودای دریافت
پول بیش��تر و منفعت باالت��ر در این وادی گرفتار
شده بودند؛ اما بستر ایجاد چنین موسساتی توسط
دول��ت و ی��ا حاکمیت فراهم آمده ب��ود که چنین
مش��کالتی را به وجود آورد .در ریش��هیابی علل
ایجابی این پدیده به مسئله مهمتری برمیخوریم
و آن مشکالت ساختاری موجود در اقتصاد ایران
است که نه تنها س��پردهگذاران گرفتار آنند بلکه
کشاورزان و جوانان و تولیدکنندگان و دیگر فعاالن
اقتصادی نیز با آن دس��ت به گریبان هستند .حال
دولت با برداشتن هزاران میلیارد تومان از بودجه
کشور مشکل بیش از  90درصد سپردهگذاران را
حل کرد بیآنکه رضایت آنان فراهم آمده باش��د.
چرا که انتظار دریافت سود مناسبی هم داشتند که
چنین نش��د ،اما فقط این نیست .چرا که بسیاری از
بازنشستگان ،بسیاری از کارگران زحمتکشی که
حقوقهایش��ان به موقع پرداخت نشد و یا بسیاری
از آنها که با تعطیلی کارگاه بیکار ش��ده بودند نیز
از جمل��ه مردمانی بودند ک��ه تجمعات اعتراضی
برگ��زار کرده بودند .لذا تا زمانی که ما به ریش��ه
مش��کالت اقتصادی موجود توجه نکنیم این ُدمل
هر چند گاه یک بار س��ر باز میکند و کسانی که از
اقتصاد کشور آسیب دیدهاند و یا کسانی که گمان
میکنند حرفشان به درستی شنیده نمیشود و آنها
که از بیکاری و گرانی خسته شدهاند زمزمههایشان
را به فریاد بدل میکنند.
اما این مشکالت ریشه در کجا دارد؟
فارغ از بحث لزوم آزادیهای مدنی و سیاسی
و ح��ق اعتراض و فارغ از بحث لزوم ش��فافیت و
دسترس��ی آزادانه اطالعات که هر کدام در جای
م هستند و محل بحث فراوان دارند،
خود بسیار مه 
در این مقال به مش��کل اقتصادی جامعه اش��اره
میکنیم ک��ه نمیتوان به راحتی از آن گذش��ت.
درست است که س��پردهگذاران طمع کرده و در

چنین موسساتی س��پردهگذاری کردهاند و شاید
چندان هم بیتقصیر به نظر نرسند ،اما وقتی چنین
موسس��اتی عین قارچ س��ربرمیآوردند ،دولت و
مجوز
مقامات کجا بودند؟ چه کس��انی توانستند ّ
چنین موسس��اتی را بگیرند؟ وزارت کار و بانک
مرکزی چه میکردن��د؟ اینکه بگوییم مقصر این
دولت و یا آن دولت اس��ت دردی را دوا نمیکند.
همه دولتها در زیر چتر این نظام تشکیل میشوند
و مردم تفکیکي بین آنان قائل نمیشوند و همه را
از چشم نظام اس�لامی میبینند .چرا اجازه دادیم
تجارت پول چنین گسترده و دامنگیر شود؟
نکته بعدی این اس��ت که چط��ور هنوز اجازه
میدهی��م به ج��ای اینکه کار منب��ع تولید ثروت
باش��د ،داللی ،واس��طهگری و بورس بازی ثروت
بیافریند .چ��را در اقتصاد ایران کار منش��أ تولید
ثروت نیس��ت؟ مهمترین مشکل اینجاست .همه
از فس��اد و رانت و تبعیض مینالن��د و این گالیه
درس��ت هم هس��ت .ما ب��رای از بین ب��ردن این
بیعدالتیها چه کردیم؟
خو ِد دول��ت یازدهم که معتقد اس��ت جلوی
بس��یاری از نابسامانیهای گذش��ته را گرفته(که
انصافًا خدم��ات خوبی هم داش��ته) چرا گامهای
بلندت��ری برای اص�لاح س��اختارهای اقتصادی
برنداشته است؟ به عنوان مثال ،چه کارنامهای در
کوچکتر کردن حج��م دولت ،کاهش فاصلههای
طبقات��ی و نیز فاصله قاب��ل توجه حقوق مدیران و
کارکنان در همین دس��تگاه دولتی داشته است؟
آی��ا آماری ارائه داده که جلوی حقوقهای نجومی
را گرفته اس��ت؟ آی��ا در نظام مالیات��ی ،مالیات
حقوقه��ای کالن را افزایش داده اس��ت؟ آیا در
برابر بزرگتر شدن دولت و رشد هزینههای جاری
ایس��تاده اس��ت؟ در یک کالم ،اگر قرار باشد که
شرایط اقتصاد کش��ور و تکاثر ثروت همین روند
فعلی را داشته باش��د ،فاصلههای طبقاتی هر روز
بیشتر میشود و اعتماد مردم به حکومت هر روز
کمتر .و دولت روحان��ی که در کنار ضعفهایی که
داشته البته توفیقات خوبی هم به دست آورده ،در
همین س��الهای باقیمانده از عمرش باید با جدیت
به این مشکالت بپردازد و در رابطه با حل مسایل
اقتصادی کشور و اصالح س��اختارها به اقدامات
مهمتری دست بزند.
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