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اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻨﺎﺣﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ؟
ن :ھﯾژا
ﺛﺑﺎت ارزش ﭘول راﯾﺞ ﮐﺷورھﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻣﮭم ﺑرای ﺳﻧﺟش
ﮐﺎرآﻣدی ﻣدﯾران اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ،اﻣﺎ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از روی ﮐﺎر
آﻣدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و در ﭘﯾش
ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ از
ﺳوی رھﺑران آن ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻓراﻣﻧطﻘﮫ ای و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی و ﻓﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی رھﺑران
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣدﯾران
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺷﺎن ،ﺷﺎھد اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾم
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮔﺳﺗرده و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺳﺗر ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور
ﺑوده اﯾم .ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻧزاع
ھﺎی ﺟﻧﺎﺣﯽ ھم در ﺳﯾﺳﺗم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ارزش ﭘول
راﯾﺞ ﮐﺷور ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ داﺷﺗﮫ
اﺳت .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ارزش ﭘول
راﯾﺞ ﮐﺷورھﺎ در درﺟﮫ اول ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣردم و ﻗﺷر ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﯽ
ﺛﺑﺎت ﺑودن ارزش ارز داﺧﻠﯽ اﮔر در
ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻗدرت ﺧرﯾد ﻣردم ﺑﺎﺷد
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت اﻣﺎ در اﯾران
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ارزش ارز داﺧﻠﯽ
ھﻣواره در ﺟﮭت ﮐﺎھش ﻗدرت ﺧرﯾد
ﻣردم ﺑوده ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﮭﺎی
ارزھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑراﺑر ارز
داﺧﻠﯽ ﭼﻧد ھزار ﺑراﺑر ﺷده در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ درآﻣد و ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی
ﻣردم ﭼﻧد ده ﺑراﺑر ھم ﻧﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج
ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﯾراﻧﯽ از اﻗﻼم وارداﺗﯽ
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﺷود و ﺷﺧص وارد ﮐﻧﻧده
ﺑﻧﺎﺑرﻋرف ﻣوﺟود ﺑﺎ ارز راﯾﺞ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ دﻻر ﺑﺎﺷد اﺟﻧﺎس را وارد
ﻣﯾﮑﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺎی
ارزھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ
ﻣردم دارد ،ارز داﺧﻠﯽ ﮐم ﺑﮭﺎ ﺑﺷود،
ﻗﯾﻣت اﺟﻧﺎس و ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و
ﯾﮑﯽ از دﻏدﻏﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣردم
ﻣﻌﺗرض اﯾران ﺑﺣث ﮔراﻧﯽ اﺟﻧﺎس و
اﻗﻼم ﺧوراﮐﯽ و ﻏﯾر ﺧوراﮐﯽ اﺳت
ﮐﮫ از ﺑدو ﺗوﻟد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻣروز ھﻣراه ﻣردم ﺑوده و ﻧﺎی را
ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮓ ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﮐﮫ دﻏدﻏﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣردم ﮐﮫ در
اﺑﺗدای اﻧﻘﻼب  57ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ و
آزادی ھﺎی ﺑﯾﺎن ﺑود ،از آن ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳوی دﻏدﻏﮫ ھﺎی
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت داده اﺳت و اﯾن
ﻧﻣود ﺑﺎرز ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی رھﺑران
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ھﻣواره ﮐوﺷﯾده اﻧد ﻣردم را ﮔرﺳﻧﮫ
ﻧﮕﺎه دارﻧد ﭼراﮐﮫ از دﯾد آﻧﮭﺎ ﻣردم
ﮔرﺳﻧﮫ راﺣت ﺗر اداره ﻣﯽ ﺷود و از
اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم دﻏدﻏﮫ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﺑﯾم دارﻧد.
ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻧﺎراﺿﯽ اﻧد و در
ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر اﯾران دﺳت ﺑﮫ
ﺗظﺎھرات و اﻋﺗﺻﺎب ﻣﯾزﻧﻧد و
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﯾز ﺑﺎ وﻋده ھﺎی ﭘوﺷﺎﻟﯽ و
ﺳرﺧرﻣﻧﯽ دﯾﮕر ﮐﺎری از دﺳﺗﺷﺎن
ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣردم درﭘﯽ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ،ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ و
آزادی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧﯾز ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد
و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑراﻧدازی ﻧظﺎم
دﯾﮑﺗﺎﺗور را ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ وﺟود
ﺑﯾﺎورﻧد .ﺣﺿور آﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺿد
ﺷورش ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺑﺳﯾﺞ و
ﺳﭘﺎه و ﺑرﺧورد ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺳﺗﻔﺎده
از زور در ﺑراﺑر ﻣردم ﻣظﻠوم اﯾران
ﺣﺗﯽ در اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز
ﻣردم ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺑرآورده ﺷدن

ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دادن
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آن و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را
از ﮔﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎ و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﻋﻤﻼٌ آن ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻞ را از ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﮕﯿﺮد.

ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﺣق ﺧود ھﺳﺗﻧد،
ﻧﺷﺎن و دﻟﯾﻠﯽ ﻣﺑرھن ﺑر واھﻣﮫ
ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از اداﻣﮫ
روﻧد ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﻋﺗراﺿﺎت
ﻣردﻣﯽ اﺳت.
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺳواﻟﯽ ﻣﮭم و درﺧور
ﺗﺎﻣل وﺟود دارد ﮐﮫ:
آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎھش ارزش ارز داﺧﻠﯽ
ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﮔر اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ،ﭼﮫ
ھدﻓﯽ دارﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟواﻧب اﯾن
ﺑﺣران و وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﯾﮏ دھﮫ
اﺧﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در راﺳﺗﺎی
ﮐﺎھش ارزش ﭘول راﯾﺞ ﮐﺷور ﺑوده
اﺳت .ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻻن ﺟز
ﻓﺷﺎر روز اﻓزون اﻗﺗﺻﺎدی و رواﻧﯽ
ﺑر ﻣردم ﭼﯾزی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت ،ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﻧﺎﮔوار و ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﮔردد .اﻣﺎ ھدف از اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾﺳت؟ اﯾن
روز ھﺎ اﻧﮕﺷت ھﻣﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت رو ﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اوﺳت ،ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
دوﻟت وی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ
ﺑﺎ ﮐﺎھش دادن ارزش ﭘول ﻣﻠﯽ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل رﻓﻊ اﯾن ﮐﺳری اﺳت .اﻣﺎ آﯾﺎ
اﯾن ﺗﺎﺛﯾری در ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾﯾت
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻣردم دارد؟ ﺧﯾر ،درﺳت
اﺳت ﻗﺷر ﺣﻘوق ﺑﮕﯾر و ﺣﺗﯽ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺷﺎﻏل آزاد ھﻣﺎن دﺳﺗﻣزد
را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﻗدرت ﺧرﯾد
ﺷﺎن ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ،ﻗﺑﻼ ﺑﺎ
ھﻣﺎن دﺳﺗﻣزد ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﻣﺧﺎرج و
ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﺧﺎﻧواده را ﺗﺎﻣﯾﯾن ﮐﻧﻧد اﻣﺎ
اﻣروز اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ را ﻧدارﻧد .اﻣﺎ اﯾن
ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺑرای ﭼﯾﺳت ،در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺷور اﯾران از ﻧظر ﻣﻧﺎﺑﻊ
روزﻣﯾﻧﯽ و زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﻏﻧﯽ اﺳت و
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷور ھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد ﺟﮭﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ،ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮐﺳری
ﺑودﺟﮫ ﭘﯾدا ﺑﮑﻧد؟
ﺻرف درآﻣد ھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری
ﮐﺷور در دﺧﺎﻟت و ﺑﮫ وﺟود آوردن
اﻏﺗﺷﺎش در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر
ﺳورﯾﮫ ،ﯾﻣن و ﻋراق و ﺳﺎﯾر ﮐﺷور
ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از رھﺑران
دﯾﮑﺗﺎﺗور و ﺟﻼدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧون
ﻣردﻣﺷﺎن ﺗﺷﻧﮫ اﻧد ،اﺧﺗﻼس ھﺎی
ھزاران ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ رھﺑران و
ﻣدﯾران ارﺷد ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻓزاﯾش ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
در ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣوﺷﮏ
ھﺎی ﺑﺎﻟﺳﺗﯾﮏ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف و  ...ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ
ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ و
ﯾﺎ ﻋﻣدی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﻣﯽ
ﮔردد.
ﻋده ای دﯾﮕر ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﺟﻧﺎح
ﺑﻧدی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در داﺧل ﻧظﺎم
ﻋﺎﻣل ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺷراﯾط ﻣوﺟود
اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .ﺧروج ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون
دﻻر در ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ اﺧﯾر ﺗوﺳط
ﻓرزﻧدان رھﺑران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯾزان ﺗﻘﺎﺿﺎ را
ﺑر ﻋرﺿﮫ ﭘﯾش اﻧداﺧﺗﮫ و زﻣﯾﻧﮫ
ﮔران ﺷدن ارز ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را
ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت .دوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی وارد
ﺷد اﻧﺗظﺎر داﺷت ﭘس از ﺗواﻓﻘﺎت
اﺗﻣﯽ و ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای ،ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﻧﯾز ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺣل ﺧواھد
ﺷد و وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم ﺑﮭﺑود
ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد .ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دوره

اول رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری روﺣﺎﻧﯽ و
ﮐش دادن وﻋده ﻣﻌﯾﺷت ﺑﮭﺗر ﺑﺎ اداﻣﮫ
دادن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی او و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اش در
دوره ﺑﻌدی و ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺎح ھﺎی
رﻗﯾب از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻧﺎح ﺳﭘﺎھﯾون در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ،92ﺑﺎر دﯾﮕر روﺣﺎﻧﯽ ﺑر
ﻣﺳﻧد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻧﺷﺳت .وﻋده
ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﺧﺻوص ﺗﺛﺑﯾت
ﻗﯾﻣت دﻻر و ﺗﮏ ﻧرﺧﯽ ﮐردن آن
ھﯾﭻ ﮐدام ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷد و ﺟﻧﺎح
ﺳﭘﺎھﯾون ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺗوان داﺷﺗﻧد
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روﺣﺎﻧﯽ و
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اش را ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﺷﺎن دھﻧد و
در ﭼﻧدﯾن ﺷﮭر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود ﺗظﺎھرات ھﺎﯾﯽ در
ﺟﮭت اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮔراﻧﯽ و اﻓزاﯾش
ﻓﺷﺎر ﺑر روﺣﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﮐردﻧد.
اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﮐﮫ ﺳﭘﺎه ﻧﻣوﻧﮫ ای از
ﯾﮏ دوﻟت در دوﻟت دﯾﮕر اﺳت،
ﺑرﮐﺳﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﯾﺳت .ﻓﻌﺎﻟﯾﯾت ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﭘﺎه
ﭼﻧﺎن ﻧﯾروی اﻗﺗﺻﺎدی ای ﺑﮫ آن
ﺑﺧﺷﯾده ﮐﮫ دوﻟت ھﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟﺗﯽ
در ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ھﺎی آن اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از اﻧﺗﻘﺎد ھﺎی ﺣﺳن
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻋده ای
ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯾﺧواھﻧد
ﺑرﺟﺎم ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺗوﺟﮫ ﺳﭘﺎه و ﻧﯾروھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﻣﯽ ﺷود .ﻓﻌﺎﻟﯾﯾت
ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺳﭘﺎه و ﺷدت ﺑﺧﺷﯽ
ﺑﮫ روﻧد ﺗوﻟﯾد ﻣوﺷﮏ ھﺎی ﺑﺎﻟﺳﺗﯾﮏ
و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭرھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
ﻣوﺷﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن از ﺟﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻋرﺑﯽ
ارﺗﺑﺎطﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺗﯽ

دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧود را ﮐﺎھش دھﻧد و ﯾﺎ
ﻗطﻊ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ
ﺑزرگ در ﺳر راه روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ
دوﻟﺗش ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﻣﺎ راه ﺣل
روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﻌﺿل
ﭼﯾﺳت؟
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ درﺻدد آن اﺳت ﺑﺎ
ﮐﺎھش دادن ﻓﻌﺎﻟﯾﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺳﭘﺎه و ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن و
ﻣﺣدود ﮐردن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران را از ﮔود ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری
ھﺎ و دﺧﺎﻟت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺧﺎرج
ﮐرده و ﻋﻣﻼ ٌ آن ﻧﻘش ﻣﺧل را از
ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﮕﯾرد.
ﺧﻼﺻﮫ ھردو ﺟﻧﺎح دوﻟت و ﺳﭘﺎه
ﯾﮑدﯾﮕر را ﻋﺎﻣل ﺑﮫ وﺟود آﻣدن
ﺷراﯾط ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﯾداﻧﻧد و در اﯾن
ﻣﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم ﻓراﻣوش ﺷده اﯾران،
ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺳرﺷﺎن ﺑﯽ ﮐﻼه ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎر ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای
ﺗﺿﻌﯾف ﺳﭘﺎه ،ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری ﮔذرﮔﺎه
ھﺎی ﻣرزی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ از
آن ﻧﮭﺎد ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده اﺳت و ﺳﭘﺎه در
واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﻣرزھﺎ
در ﭼﻧد روز اﺧﯾر ﺑﮫ وﯾژه ﮔذرﮔﺎه
ھﺎی ﻣرزی ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ راﮐد ﺷدن ﺑﺎزار ﺑﺎزارﯾﺎن
ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ در ﻓﻘر ﮐورد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
راه ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻌﯾﺷﺗﺷﺎن از اﯾن
ﻣرزھﺎﺳت ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﮫ وﺟود آوردن
ﺟو ﺿد روﺣﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣﻧﺎطق اﺳت
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ھﺷداری
داده ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھرﺣﺎل در ﺗﺳوﯾﮫ
ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾن دو ﺟﻧﺎح ﻣﮑﺎر ،ﻓﺎﺳد
و ﻓﺎﻗد ﻟﯾﺎﻗت ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم
ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺟﯾب آﻗﺎﯾﺎن
و آﻗﺎزاده ھﺎ و ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ژﻧﮭﺎﯾﺷﺎن از ژن ﺑرﺗر اﺳت ،از دﻻر
ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺳررﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣردم اﺳﮑﻧﺎس ھﺎی ﺑﯽ ارزش ﻣﻠﯽ
ھم ﺑﮫ ﺟﯾب ﻧدارﻧد.
اﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺷرق
ﮐوردﺳﺗﺎن در اﯾن ﺷراﯾط ﺑد
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘر و ﻧﺑود
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ
ﺗوﻟﯾدی ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت ،ﻣردم ﺷرق
ﮐوردﺳﺗﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣردم ﺷﮭر
ھﺎی ﻣرز ﻧﺷﯾن اﯾران ﮐﮫ ﺟزو
ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد،
ﻣﺷﺎﻏل اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮔذرﮔﺎه
ھﺎی ﻣرزی و ھﻣﺟواری ﺑﺎ ﮐﺷور
ﺗرﮐﯾﮫ ،ﻋراق و اﻗﻠﯾم ﮐوردﺳﺗﺎن را
ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣرده و از طرﯾق ﺗﺎﺳﯾس
ﺑﺎزارﭼﮫ ھﺎی ﻣرزی و ﻓروش
اﺟﻧﺎس ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ارﺗزاق
ﺑﭘردازﻧد .اﻣﺎ در اﯾن ﻣدت ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن
ﺑﯾﮑﺎر ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺷﻐل
ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده در ﺑﺎزارﭼﮫ ھﺎی
ﻣرزی ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورده
اﻧد ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
ھﻣﭼون ﺳﭘﺎه و ﺑﺳﯾﺞ و ﻧﯾروھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻣﭼون
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ زدﻧد و ﺑﺎ ﺑﺳﺗن
ﻣرز ھﺎ از ﺳوﯾﯽ و از ﺳوی دﯾﮕر
ﮐﺎھش ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز ارزش ارز داﺧﻠﯽ
آن ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎن را ﻧﯾز آﺟر ﮐرده اﻧد و
ﮔوﯾﺎ ﺑراﯾﺷﺎن اھﻣﯾﯾﺗﯽ ﻧدارد ﻣردم
ﺷب ﺑﺎ ﺷﮑم ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺧواب ﻣﯽ روﻧد
ﯾﺎ ﻧﮫ! ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺳﯾر ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﺎﻓﯾﺳت .اﻋﺗﺻﺎب ﺑﺎزارﯾﺎن و ﮐﺳﺑﮫ
ی ﺷﮭر ھﺎی ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن
ھﻣﭼون ﺟواﻧرود ،ﺑﺎﻧﮫ ،ﻣرﯾوان،
ﻣﮭﺎﺑﺎد و ﺳﺎﯾر ﺷﮭر ھﺎی ﮐورد
ﻧﺷﯾن ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧظﺎم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود
اﺳت.

