اما هميش��ه بر س��ر كار خود حاضرند ،مگر زماني
كه نيروهاي پليس آنها را وادار به ترك محل كار
كنن��د! آنها هم البته ش��رايط جالبي دارند ،برخي
روزها حوالي چهارراه اس��تانبول تهران ايس��تاده
ان��د ،ولي هيچ حركتي نميكنند و هيچ نميگويند،
گويي منتظر اتفاقي هستند كه بزرگ است و قرار
اس��ت تا س��اعتي ديگر روي دهد .گاهي هم البته
حتي اگر چش��م پلي��س را دور ببينند ،چيزي مثل
ب��ازار حراجي ،مزايده دالر به راه مياندازند و بين
خودشان معامالتي ميكنند و چنان وانمود ميكنند
كه بهاي دالر ،هر لحظه در حال باال رفتن است.
رئيسجمهورامافعلًاساكتترينمقاممسئول
درباره شرايط عجيب بهاي ارز و دالر است.
وزي��ر اقتصاد ،يكي دو جمل��ه كوتاه گفته و وعده
ش��رايط پايدار داده است ،رئيس بانك مركزي هم،
هرچن��د س��خنراني مفصلي پ��س از تعطيالت عيد
داش��ته ،ولي در طول اين سخنراني يا از شرايط بازار
ارزخبرينداش��تهيانخواس��تههي��چعكس العمل
مس��تقيمي نس��بت به آن نش��ان دهد ،مجلس هم
جلس��هاي اضطراري با اين دو نف��ر برگزار ميكند
تا از آنچه در حال وقوع اس��ت ،مطلع ش��ود ومشاور
فرهنگي رئيسجمهور هم از اين ش��رايط اقتصادي
چنان آزرده ش��ده كه در فض��اي مجازي ،پيامهاي
پرابهامي ميگذارد و كساني را كه حاضر نيست نام
و نشاني دقيق آنها را بگويد ،متهم ميكند كه در حال

ايجاد بحران اقتصادي براي كش��ور هس��تند و البته
تهديد ميكند كه در برابر اين بحران ،واكنش��هايي
نشان داده خواهد شد.
همه اين حركتهاي كوچك اما پاس��خ اين سوال
ب��زرگ را نميده��د كه در روزهايي كه مس��ئوالن
اقتصادي كش��ور ،از اي��ن ميگويند كه تمام آماري
كه ايشان در اختيار دارند ،نشان ميدهد كه درآمد
ارزي كش��ور از مخارج و نيازهاي ارزي ايران بيشتر
اس��ت و كمبود ارز و دالر وجود ندارد ،چه بر سر اين
مهمترين بازار اقتصاد ايران آمده كه برخي لحظات،
قيمت دالر در آن گم ميشود؟!
قيمتي كه بسياري ديگر از قيمتهاي بازار ،با نگاه
به آن تعيين ميش��وند و پنهان و رها ماندنش ،تمام
فضاي اقتصاد ايران را به س��مت ابهام ميكش��اند.
همانط��ور كه ب��ازار بورس ايران كه س��الم ترين و
مفيدترين بازار س��رمايه كش��ور اس��ت ،از ابتداي

ش��رايط عجيب بازار ارز و سكه ،ناخواسته ،روزگار
رئيسجمهور س��ابق را به ياد ميآورد كه در اوضاع و
احوالي ش��بيه به همين ،نتوانست ،يا نخواست كه بهاي
دالر از هزار تومان ،طي مدت كوتاه به س��ه هزار تومان
برسد .همين اتفاق بعدها ،باعث اعتراضات و انتقادات
و حتي استهزاي او و همكارانش از سوي رقباي سياسي
ش��د ..حال برخي از همان رقباي سياس��ي كه س��كان
اقتصاد و سياست ايران را به ظاهر در اختيار گرفته اند،
دچار حال و روزي شدهاند كه روزگاري ،رئيسجمهور
وق��ت را ب��ه دليل همين طوفان ارز و س��كه به ش��دت
مالمت ميكردند .اين اما تمام فش��ارهاي وارد ش��ده
به اين جناح سياس��ي نيس��ت .جناحي كه توانست طي
چند ماه با راي س��نگين ،قوه مجريه را در اختيار بگيرد،
برنده مطلق انتخابات شوراهاي شهر و روستا بويژه در
برخي شهرهاي بزرگ مثل تهران باشد و در انتخابات

مجل��س نيز ،اكثريت جناح مقابل را كاملًا برهم بريزد
ودس��تكمبهش��رايطيمس��اويبارقيبسياسيدر
مجلس شوراي اسالمي برسد.وضعيت شهردار تهران
كه يكي از مهره هاي اصلي اين جريان سياس��ي اس��ت
و در پي س��الها دوري اين جناح از ش��هرداري تهران،
باالخره اين صندلي را در اختيار گرفت هم ،ش��رايط را
براي اين گروه از سياس��تمداران ايران بس��يار سخت
كرده اس��ت .ش��هردار تهران پس از  7ماه سكانداري
ش��هرداري و گفت��ن از بدهيهاي هنگفت و مناس��بات
مالي غيرعادي در دوره مديريت قبلي ،ناگهان اس��تعفا
كرد و تكليف اين استعفاي زودهنگام هم ،گويي به اين
زوديه��ا معين نخواهد ش��د .دكتر نجف��ي كه در زمان
پذي��رشاينمس��ئوليتازبيماريقلب��يخودوالتيام
و بهب��ود اين بيم��اري گفت ،اين بار هم بيماري ديگري
را مط��رح كرده و البته از فش��ارهايي ك��ه حاضر نبود
در م��ورد آنها به وض��وح چيزي بگويد ،به عنوان دليل
استعفا گفت و شوراي شهر هم با استعفا مخالفت كرد و

اين ماجرا به هر س��رانجامي كه برسد ،در كارنامه يك
گروه سياس��ي كه اميد فراواني براي استفاده از فرصت
مديريت ش��هرداري تهران براي احيا و اثبات خود در
عالم سياس��ت ايران و ميان راي دهندگان داشت ،لكه
ناپس��ندي خواهد بود .اينكه اين استعفا بسيار هم زمان
ميش��ود با ماجراي شركت شهردار در مراسمي كه به
دليل برخي اش��كاالت كه به آن گرفته ش��د ،شهردار
ب��ه خاطرش به دادگاه احضار ش��د ،اين فكر را تقويت
ميكند كه دكتر نجفي تاب مقابله با تالطمات سياسي
اين سمت را ندارد و سوال بزرگتر اينكه اگر چنين است
و با وجود پيش بيني اين تالطمات ،چگونه ايش��ان و هم
فكرانش ،اين مسئوليت را پذيرفتهاند و اگر اين احتمال
كنار گذاش��ته شود و مسأله بيماري ايشان مطرح شود
باز اين س��وال عجيب ظاهر ميش��ود كه با وجود چنين
بيماري كه يكي از اعضاي ش��وراي شهر از آن به نوعي
سرطانيادميكند،آياپذيرشاينمسئوليتجايزبوده
است؟ظاهرًاتنهاراهفراريدادنشهرپرمشكلتهران

تنها نقطه اميدوار كننده و ش��ادي آور اين هفته
شايد جمالت يكي از بانوان مسئول ايراني بود كه به
طور رسمي در پاسخ به پرسشي در خصوص شرايط
طالق در ايران ،حاصل پژوهشهاي اين مركز دولتي
را توقف رشد طالق در ايران اعالم كرد .در حاليكه
براي س��اليان طوالن��ي ،نرخ طالق در اي��ران رو به

افزايش بود.ضمن اينكه مطابق يافته هاي پژوهشي
اي��ن مركز ،ارتباطي ميان س��طح درآمد خانوارها و
ط�لاق ،آنگونه كه قبل��ًا به نظر ميآمد وجود ندارد،
ب��ا اين توضيح ك��ه طالق در مناط��ق برخوردارتر،
بيش��تر از مناط��ق فقيرنش��ين روي داده و براي
نمونه ،طالق در تهران ،براي مناطق ش��مالي مثل
ش��ميرانات ،بيشتر از مناطق جنوبي مثل شهرري
انجام شده است .هرچند هر آماري از تعداد طالق،

آزاردهنده اس��ت ،ولي اگر اين پژوهش ،دقيق انجام
ش��ده باش��د ،ميتوان به اين نكته خوش��نود بود كه
رش��دتاثيرش��رايطبداقتصاديخانوادههابروقوع
طالق متوقف شده و حتي كاهش يافته و دليل اصلي
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پي��ش بين��ي ها در مورد ش��رايط عجيب س��ال
 ،1397زودتر از آنچه انتظار ميرفت نمايان ش��د.
در نخستين روزهاي پس از تعطيالت نوروز ،طوفان
ارز و طال آغاز ش��د .طوفاني كه س��رعتي بيسابقه يا
بس��يار كم سابقه پيدا كردو قيمت سكه بهار آزادي
را در كمت��ر از يك روز حدود يكصد هزار تومان باال
ب��رد و قيمت دالر هم چنان جهش هايي را آغاز كرد
كه در برخي س��اعات ،هيچ كس نتواند قيمتي براي
دالر تعيي��ن كند .حال و روز صراف��ي ها هم نگفتني
است .يك روز صفهاي بلندي از خريداران روبروي
صرافي بس��ته ميش��ود و روز بعد ،همان صرافي در
تابلو مينويس��د كه هيچ ارزي براي فروش ندارد و
عص��ر هم��ان روز كركره ها را پايين ميكش��د ،روز
بع��د در تابلوي بهاي ارزه��اي خارجي ،مقابل دالر
هيچ عددي نوش��ته نشده و چند ساعت بعد عددي
حوالي  5هزار تومان ،نوش��ته ميشود ،ولي در پاسخ
به مراجعه كنندگان ،گفته ميش��ود كه نه حاضرند
به اين قيمت دالر بخرند و نه حاضرند به اين قيمت
دالر بفروش��ند .دالل هاي چهارراه استانبول تهران،

سرطان شهري

لبخنديدرطالق
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