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هفته گذش��ته قطعنامه پیش��نهادی امریکا ب��رای تمدید
ممنوعیت تس��لیحاتی ایران ،نتوانست از سد شورای امنیت
س��ازمان ملل متح��د بگذرد و شکس��تی دیگ��ر را در دفتر
دیپلماسی زورگویانه امریکا به ثبت رساند .به موجب قطعنامه
 ۲۲۳۱که متعاقب برجام به تصویب ش��ورای امنیت رسید،
ممنوعیت تس��لیحاتی ایران پس از  ۱۳سال  ۲۷مهر امسال
به پایان رس��ید و امریکاییها قطعنامه بسیار سختگیرانهای
متش��کل از  ۱۵بن��د مقدمات��ی و  ۳۵بن��د عملیات��ی ارائه
دادند .با مشخص شدن مخالفت جدی کشورها با این قطعنامه
که به نوعی اعالم جنگ با ایران محسوب میشد ،امریکاییها
قطعنام��ه خود را اصالح کردند و به  ۲بند مقدماتی و  ۲بند
عملیاتی محدود س��اختند .با این حال دوباره اعضای شورای
امنی��ت مخالفت صریح خود با این مس��ئله اعالم کردند چرا
که این کار به معنای ش��لیک تیر آخر به برجام میدانستند.
از این رو در رایگیری به قطعنامه پیشنهادی امریکا روسیه
و چین به صراحت با آن مخالفت کردند.
انگلی��س ،آلمان و فرانس��ه هم در نامه به ش��ورای امنیت
تاکید کردن��د تعلیق تحریمهای ای��ران در چارچوب برجام
ادامه خواهد یافت .به این ترتیب ،امریکا طعم تلخ شکس��ت
دیپلماتیک در برابر ایران را بار دیگر چشید.
با این حال کلی کرفت سفیر امریکا در سازمان ملل مدعی
است برای اعمال تحریمها علیه ایران نیازی به اجماع اعضای
ش��ورای امنیت نیس��ت! با این همه تالش نافرجام امریکا و
اجرایی نش��دن اس��نپ بک واکنش هایی را بر اقتصاد ایران
گذاش��ته که بس��یاری همجنان واکنش بازاره��ا را هیجانی
دانسته و معتقدند حتی شکست امریکا در این طرح نتوانسته
از بار منفی تاثیر روانی تحریم بکاهد.
برخ��ی از کارشناس��ان نیز ب��ر این نکته تاکی��د دارند که
مهمترین مسئله امروز اقتصاد ایران نه تحریمها ،بلکه اثرات
منفی سیاستگذاریهای پیشین است که منجر به افزایش
ش��دید نقدینگی و باال رفتن نرخ تورم شده است .برخی نیز
بر این باورند که تحریمها به هسته سخت خود رسیده است
و در کل مکانیس��م ماش��ه بیش��تر اثر روانی بر اقتصاد ایران
دارد .چ��را که امریکا با خ��روج از برج��ام و تحریم ایران نه
تنها تعهدات خود را کنار گذاش��ت بلکه کاری کرد که دیگر
اروپاییه��ا نی��ز نتوانند به تعهدات خ��ود پایبند بمانند و در
این رهگذر باید توجه داش��ت که نقل و انتقال پول بهشدت
دچار مشکل ش��د و حتی وعدههای اروپا درمورد اینستکس
هم در عمل تحقق نیافت .درنتیجه اجرایی ش��دن یا نشدن

آخرین تابستان دولت روحانی هم تمام شد؛
از شهریور  ۹۲تا شهریور  ۹۹اقتصاد ایران فراز
و فرودهای بس��یاری را تجربه کرده و شاید در
یک سال اخیر به اوج نوسان رسیده است .آمار
میگوی��د در این فاصله زمانی نرخ هر مترمربع
مسکن در تهران با رشد  ۴۹۳درصدی (تا پایان
م��رداد) از  ۳میلیون و  ۸۹۹هزار تومان به ۲۳
میلیون و  ۱۰۷هزار تومان رسیده است .یعنی
ه��ر مترمربع مس��کن  ۱۹میلیون و  ۲۰۸هزار
تومان گرانتر ش��ده است .شاخص کل بورس با
رش��د  ۲۴۸۵درصدی از  ۶۱هزار و  ۷۰۷واحد
به یک میلیون و  ۵۹۵هزار و  ۱۴۸واحد رسیده
اس��ت .هر دالر از  ۲۹۰۰تومان به بیش از ۲۷

مهدی کرباسیان
استاد دانشگاه

عکس:

مکانیسم ماشه ،اس��نپبک ،برجام نافرجام ،بازگشت تحریمها ،معاهده
 ،۱۹۵۵قطعنامه  ۲۲۳۱یا هر عنوانی که قرار است در بازیهای سیاسی به
روابط بین ایران و امریکا داده شود ،یک هدف بزرگتر را باید در سیاستهای
امریکایی جستوجو کرد .هدف بزرگ برای امریکا و سردمداران موطالیی،
تحقیر دولت و ملت ایران و نشان دادن قدرت اسلحه به جهانیان است.
امریکا کش��وری است که س��الها مدعی آقایی و ریاست بر جهان بوده و
منافع خود را در خارج از مرزهای این کشور و قاره امریکا جستوجو میکند
و در همه جای جهان ،از کره و ویتنام پنجاه س��ال قبل تا ش��یلی چهل سال
پیش و کوبای سی سال قبل و افغانستان بیست سال گذشته و عراق ده سال
قبل و ایران و یمن و مصر و لیبی و دهها کشور دیگر ،بهدنبال منافع است.
امریکای بدون تاریخ که با حضور هزاران انس��ان راند ه شده از کشورهای
اروپایی و چینی و روس��ی و با کشتن میلیونها سرخپوست بومی و اسارت
هزاران سیاهپوس��ت برده افریقایی در دویس��ت س��ال قبل شکل گرفته،
بیهویتترین کشور جهان بهشمار میرود.
امریکای بیهویت براس��اس تاریخ دستکاری شده توسط تاریخنویسان
انگلیس��ی و ب��ه اصطالح امریکایی ،فاقد تاری��خ و فرهنگ و تمدن و اصالت
اس��ت .موج مهاجرت اروپاییها ،پس از س��فر کریس��تف کلمب از کش��ور
پرتغال به این قاره آغاز شد و اسپانیاییها در منطقه فلوریدای امروز ساکن
ش��دند ،بریتانیاییها ش��هر جیمزتاون در ویرجینیای امروز را آباد کردند،
هلندیها نیوآمس��تردام را که اکنون نیویورک خوانده میشود ،ساختند و
فرانس��ویها نیز در ایالت جنوبی لوئیزیانا و اطراف رودخانه میسیسیپی
س��اکن شدند .حتی نام «امریکا» از نام دریانورد ایتالیایی آمریکو وسپوچی
که با سفرهای اکتشافی و نقشهبرداری از سواحل قاره امریکا ،نقش مهمی
در شناسایی این کشور ایفا کرد ،مشتق شدهاست.
در ش��کلگیری امریکا ،مناطق مختل��ف امریکا چندبار بین قدرتهای
بزرگ اروپایی دس��ت بهدس��ت ش��د و مهاجران بریتانیایی در بخشهای
زیادی از سرزمین جدید مستقر و این بخشها بهصورت مستعمره بریتانیا
اداره ش��دند و همیش��ه نبردهایی بین مهاجران اروپای��ی و مردمان بومی
امریکا بر سر مالکیت زمین وجود داشت که به مرگ و نابودی سرخپوستان
میانجامید.
جنگهای انقالب امریکا از  ۱۷۷۵میالدی با نبرد لگزینگتون آغاز شد و
در س��ال  ۱۷۸۳در پی امضای قرارداد صلح با بریتانیا پایان یافت .استقالل
 ۱۳مستعمره یا ایالت امریکای شمالی با صدور اعالمیه استقالل امریکا در
 ۴ژوئیه  ۱۷۷۶بهدس��ت آمد .این  ۱۳ایالت س��ابق در حالی اعالم استقالل
کردند که هیچیک هنوز دارای ویژگیهای حقوقی یک دولت نبودند.
دولت فرانسه که اس��تقالل امریکا را پیروزی بزرگی برای خود در مقابل
بریتانیا میدید ،با افزایش کمکهای مالی و علمی س��عی در نزدیک کردن
کش��ور جدید با فرانسه داش��ت .در این راس��تا ،معمار فرانسوی پیرشارل
النفان مأمور ش��د نخس��تین طرح جامع شهرس��ازی را برای شهر جدید
واشینگتندیسی ،پایتخت کشور ایاالت متحده ارائه دهد.
فرانسه حتی تا یک سده پس از استقالل امریکا از بریتانیا ،کشور امریکا را
نمادی از صدور فرهنگ آزادیخواهی انقالبی فرانسوی میدید و به مناسبت
صدمین سال استقالل امریکا ،دولت فرانسه در سال  ۱۸۸۶مجسمه بزرگی
با عنوان «روش��نایی آزادی در جهان میدرخشد» به امریکا هدیه کرد که
هماکنون در جزیره آزادی ( )Liberty Islandدر بندر نیویورک نصب و
به مجسمه آزادی مشهور است.
امریکای ساختهش��ده توس��ط مهاجران ماجراجوی  ۳قاره اروپا ،آسیا،
افریقا در  ۲۰۰س��ال گذش��ته توانست با عبور از جنگهای داخلی و کشتار
بیرحمانه بومیان قاره کشفشده امریکا به موقعیتی جدید در جهان برسد،
موقعیت��ی که با ثروت خ��دادادی و پهناوری آن قاره و وجود انس��انهای
گوناگ��ون از هم��ه جای ک��ره زمین ،امکان پیش��رفت ف��ردی و جمعی و
شناس��نامه جدید امریکایی را برای اس��پانیولی و انگلیس��ی و فرانسوی و
افریقای��ی و چین��ی و روس��ی و ایتالیایی و عرب و ف��ارس و دهها نژاد دیگر
فراهم کرد.
دو جنگ جهانی اول و دوم به توسعه و تثبیت این کشور که دور ازجنگ
بودند ،کمک کرد.
امریکای تازه ش��کلگرفته با فتح کره ماه و دس��تیابی به آسمان و دریا،
تصمیم گرفت اقتدار خود را با دخالت در این کشور و آن کشور ادامه دهد.
بعد از جنگ جهانی دوم ،ش��رایط به س��مت جنگ سرد و پنهان بین دو
ابرقدرت ظهور یافته ،یکی جدید و دیگری قدیمی حرکت کرد.
در ق��رن بیس��تم ،ظهور اختراع��ات گوناگون و پیش��رفتهای فناوری
و تغییر نس��لهای س��نتی به مدرنیزه ،مس��یر حرکت جهان را دگرگون
کرد ،اما همچنان تفکر قدرتطلبی و اندیش��ه فاشیست شخصی از بعضی
حاکمان کشورهای جهان دور نشد.
امریکا از جمله کش��ورهایی اس��ت که در ظاهر دموکراتیک ،اما اس��یر
س��رمایهداران ب��زرگ و پنهانی اس��ت که ت�لاش میکنن��د در  ۳زمینه
مشخص ،کره زمین را در تصرف داشته باشند؛
-۱حفظ سیستم مالی جهانی از طریق بانکها
-۲حف��ظ کارخانهه��ای اسلحهس��ازی از طریق جنگه��ای داخلی،
مذهبی و اعتقادی
-۳حف��ظ صنایع مدرن از طریق تبلیغات و ایجاد حرص مصرف و تغییر
فرهنگ انسانی
امری��کا ب��رای حفظ ت��وازن بین این  ۳موض��وع در طول هفتاد س��ال
اخیر با اس��تفاده از ابزار سیاس��ی برای س��رنگونی حکومتهای مستقل و
آزادیخواه از هیچ تالش��ی فروگذار نکرده اس��ت .نمونههای مشخص آن را
در کشورهای امریکای التین ،افریقا و خاورمیانه و ایران شاهد بودهایم.
دع��وای امریکا با ایران را بای��د در اهداف بزرگتر دید ،امریکا با حمالت
 ۱۱سپتامبر ،دور جدیدی از حضور نظامی در کشورهای دیگر را آغاز کرد
ک��ه تا به امروز ادامه دارد و نمیخواهد باور کند که جهان وارد دور تازهای
از سیاست و قدرت و ارتباطات شده است.
به اعتقاد من ،ش��یوع کرونا بخش��ی از سیاس��ت جهانی برای تغییر در
این نگرش بوده اس��ت .جهان آینده مطابق نقشههای از پیش تعیینشده
جهان س��رمایهداری حرکت نخواهد کرد ،بند این بازی از دست بندبازان
تئاتر عروس��کی دنیا خارج خواهد شد ،نس��ل کودک امروز ،جهان آینده
را بهتر خواهد س��اخت و کاری از دست شش��لولبندهای تگزاسی هم بر
نخواهد آمد.

واکنش اقتـصاد به شـکسـت «اسنپ بک»

انگلیس ،آلمان و فرانسه در نامه به شورای امنیت تاکید کردند تعلیق
تحریمهای ایران در چارچوب برجام ادامه خواهد یافت .به این ترتیب،
امریکا طعم تلخ شکست دیپلماتیک در برابر ایران را بار دیگر چشید

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیس��م ماشه ( )Snapbackدر راس��تای حلاختالف پیشبینی ش��ده در برجام ،فرآیندی است که اگر یکی از
طرفهای برجام به این جمعبندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست ،میتواند به
کمیسیون مشترک شکایت کند .این کمیسیون ،در چارچوب برجام و با هدف نظارت بر اجرای آن تاسیس شده است.
اگر در بازه زمانی  ۳۵روزه ،موضوع ش��کایت آنگونه که ش��اکی میخواهد حل و بررسی نشود ،شاکی میتواند موضوع
حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد.
همچنین ش��اکی میتواند با آگاهسازی ش��ورای امنیت سازمان ملل درباره حل نشدن موضوع شکایت ،عدم اجرای
چشمگیر آن را متضمن شود .پس از آن ،شورای امنیت نیز  ۳۰روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریمها یا
بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند .اگر در این مدت ،شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند ،تمام
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند ،به طور اتوماتیک بازمیگردند.
به این س��از و کار ،مکانیسم ماش��ه ( )Snapbackیا بازگشت سریع تحریمها هم میگویند .نکته مهم این ساز و
کار ،این است که بازگشت تحریمها ،قابل وتو نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم ها» قابلیت وتو دارد .یعنی رای گیری
برای «بازگشت تحریم ها» انجام نمیشود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم ها» انجام میشود که حتی اگر شورا به آن
رای ندهد ،یک عضو دارای حق وتو میتواند رای را وتو کرده و عمال تحریمها بازگردند.
مکانیسم ماشه در کوتاهمدت تاثیر شگرفی در بازار ارز ایران
نخواهد داشت.
در پرون��ده این ش��ماره صمت ب��ه تاثیر اجرایی نش��دن
مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران و واکنش بخشهای مختلف
اقتصاد به اتفاق بینالمللی هفته گذشته بررسی کردهایم.

اقتصاد ایران ،از تابستان  ۹۲تا ۹۹

ه��زار تومان و هر یورو از  ۳۹۴۰تومان به بیش
از  ۳۲هزار تومان رس��یده اس��ت.قیمت طالی
 ۱۸عیار با رش��د  ۱۱۹۷درصدی از گرمی ۹۴
هزار و  ۵۰۰تومان به یک میلیون و  ۱۳۱هزار
تومان رسیده است .قیمت هر قطعه سکه تمام
با رش��د  ۱۳۱۱درصدی از  ۹۲۵هزار تومان به
 ۱۳میلیون و  ۵۱هزار تومان رسیده است.
این آمار در حالی عنوان میش��ود که اقتصاد
ای��ران با س��قوط  ۱۳۷درصدی ارزش ریال در
یک س��ال اخیر روبه رو بوده و معلوم نیس��ت
برای حفظ قدرت خرید چه باید کرد؟ افزایش
حجم نقدینگی همچن��ان روند صعودی دارد.
ب��ه طوری که ای��ن نرخ در بهار س��ال ۱۳۹۸

تحریمهای امریکا
زندگی مردم ایران را هدف قرار داده است

نماین��ده ای��ران در پرون��ده
نق��ض معاه��ده  ۱۹۵۵می��ان
ای��ران و امریکا با تاکید بر اینکه
تحریمهای ایاالتمتحده علیه
دولته��ای ثالث نب��وده ،بلکه
مش��خصا زندگی روزمره مردم
ایران را هدف قرار داده ،از دیوان
بینالمللی دادگستری خواست تا صالحیت
خ��ود را در ای��ن پرونده احراز ک��رده و وارد
رس��یدگی ماهوی به پرونده شود.به گزارش
ایرنا ،دور دوم و پایانی مدافعات شفاهی ایران
در پرونده نقض معاهده  ۱۹۵۵میان ایران و
ایاالت متحده بهدلیل وضع مجدد تحریمها
علیه ایران نزد دیوان بینالمللی دادگستری،
چند روز پیش در شهر الهه برگزار شد .در
این مرحله نمایندگان و وکالی ایران ضمن
رد ادعاهای بیپایه و اس��اس ایاالت متحده
مبنی بر فقدان صالحیت دیوان در رسیدگی
به پرونده بهدلیل ارتباط کامل آن با برجام،
اظه��ار کردن��د اقدام��ات خصمان��ه ایاالت
متح��ده در وضع مج��دد تحریمها پس از ۸
م��ه  ۲۰۱۸ناقض م��واد مختلفی از معاهده
 ۱۹۵۵ب��وده و رس��یدگی ب��ه آن در حیطه
صالحیت دیوان قرار دارد.
حمیدرضا علوم��ی یزدی ،نماینده دولت
جمهوری اس�لامی ایران در این پرونده ،در
دفاع از حقوق ملت ایران نزد دیوان اعالم کرد
که برخ�لاف ادعاهای واهی ایاالت متحده،
تحریمهای ای��االت متحده علیه دولتهای
ثال��ث نبوده ،بلکه مش��خصا زندگی روزمره

یادداشت

هفتتیر بیگلوله
ششلولبند موطالیی

ضرورت حمایت
دولت از اقشار
کمدرآمد

مردم ایران را هدف گرفته است.
وی یادآور ش��د :سیاست «فشار
حداکث��ری» ایاالتمتح��ده بر
مردم ایران مشکالت عدیدهای
از جمل��ه در تج��ارت با س��ایر
کش��ورها ،واردات م��واد غذایی
و داروی حیاتی ،دسترس��ی به
نظام بانکی بینالملل��ی و نقلوانتقال پول،
افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایجاد
کرده و بهطور روزافزون بر همه امور زندگی
مردم تاثیر منفی گذارده است.
براس��اس اظه��ارات نماینده ای��ران نزد
دیوان ،ایاالت متحده نهتنها تفسیر یکجانبه
و مغرضان��های را از مواد معاهده و همچنین
قواع��د دی��وان ارائ��ه میده��د ،بلکه هیچ
احترام��ی برای اص��ول و قواعد بینالمللی و
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت قائل نیست و
کشورهای دیگر را تهدید کرده که در صورت
رعای��ت این قطعنامه آنها را مجازات خواهد
ک��رد .نماینده و وکالی جمهوری اس�لامی
ایران در نهایت از دیوان درخواس��ت کردند
ک��ه با رد اعتراض مقدمات��ی ایاالتمتحده،
صالحیت خود برای رس��یدگی به ش��کایت
ایران را احراز کرده و وارد رس��یدگی ماهوی
به پرونده ش��ود .پس از اس��تماع مدافعات
پایانی ایران ،دیوان بینالمللی دادگس��تری
ختم جلس��ه رس��یدگی به پرون��ده را اعالم
کرد .پیشبینی میش��ود رای دیوان درباره
اعت��راض ایاالت متح��ده در چند ماه آینده
صادر شود.

فع��االن اقتص��ادی بخشه��ای مختل��ف در گفتوگو با
خبرنگاران صمت با اش��اره بر اینکه ایران در سالهای اخیر
بارها تحریم ش��ده و در شرایط دشوار توانسته به حیات خود
ادام��ه دهد ،تاکید دارند؛ تکیه بر توان داخل تنها راه عبور از
این بحران است .با این پرونده همراه ما باشید.

در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال  ۱۳۹۷کمی
بی��ش از  ۲۵درص��د ب��وده اس��ت .براس��اس
گ��زارش بانک مرکزی ای��ران ،حجم نقدینگی
در ش��هریور س��ال  ۱۳۹۲و همزمان با آغاز به
کار دول��ت تدبی��ر و امید از ح��دود  473هزار
میلی��ارد تومان تا پایان بهار گذش��ته  ۵.۲برابر
شده است .کارشناسان اقتصادی افزایش حجم
نقدینگ��ی را یکی از عوامل موثر در رش��د نرخ
تورم میدانند .نرخی که تا مرداد سال ۱۳۹۷
همچنان تک رقمی بود ولی تا ش��هریور س��ال
پی��ش ب��ه نزدیک  ۴۳درصد رس��ید و تاکنون
نیز نتوانس��ته به کمتر از  ۲۵درصد برس��د.این
بدان معناست که متوسط نرخ کاالها و خدمات

مصرفی یک خانوار ایرانی طی یکسال گذشته
حداق��ل بیش از  ۲۵درص��د افزایش یافته و به
همی��ن می��زان از ق��درت خرید داخل��ی آنها
کاسته شده است .همزمان افت  ۱۳۷درصدی
ن��رخ برابری ریال ای��ران در مقابل دالر امریکا
موجب ش��ده تا قدرت خرید بینالمللی سقوط
کن��د .با این همه در ش��رایطی ک��ه نرخ تورم
رون��دی صع��ودی و پرش��تابی دارد ،دریافت
وام بانک��ی بلن��د مدت با نرخ به��ره پایینتر از
میانگی��ن تورم و خرید دارای��ی ثابت یا دارایی
س��رمایهای یک راهکار رایج برای غلبه بر روند
صعودی افت قدرت خرید و افزایش ثروت آتی
محسوب میشود.

باید بپذیریم وضعیتی که در آن بهس��ر میبریم یکی
از سختترین دورانها بعد از انقالب است .فروش نفت
ب��ه کمترین میزان خود رس��یده ،هزینه جابهجایی ارز
باال و کس��ب درآمد ارزی بسیار با مشکل روبهرو است،
ارزش پ��ول ملی متاس��فانه برای چندمی��ن بار کاهش
پی��دا ک��رده و پایین آم��ده که موج��ب گرفتاریهای
بس��یاری ب��رای کش��ور ش��ده ،ص��ادرات غیرنفتی در
۵ماه ابتدای س��ال ۴۵ ،درص��د و واردات  ۶۶.۵درصد
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته کاهش یافته که
این نش��اندهنده مش��کالت ج��دی اقتصادی کش��ور
اس��ت .نکته بس��یار مهمی ک��ه وجود دارد این اس��ت
که تورم بیش��تر ش��ده و قیمت اقالم و هزینه معاش و
همچنین ش��اخص هزینه مصرفکننده  ۳۴.۲افزایش
پیدا کرده است.
این بدان معنا اس��ت که در چند سال گذشته هزینه
معاش و س��ایر هزینههای ج��اری خانوادهها چند برابر
افزایش پیدا ک��رده ،در حالی که درآمدها افزایش پیدا
نکرده است.
البته برخی مس��ئوالن میگویند تورم نسبت به سال
گذش��ته بهتر کنترل ش��ده اما باید تورم را نس��بت به
سال  ۹۷سنجید و دید مردم دچار چه مشکالت جدی
شدهاند.
از طرف دیگر دولت یارانه را هم افزایش نداده و تنها
به تخصیص بستههای غذایی آنهم هر چند وقت یک
ب��ار اکتفا کرده ،در حالی که باید هر ماه این بس��تهها
به اقش��ار ضعی��ف اختصاص پی��دا کند .خوش��بختانه
تاکنون م��ردم و خیرین ت�لاش خوبی در این راس��تا
انجام دادهاند اما کافی نیست و نیاز است دولت بن غذا،
کوپن یا کارت بدهد تا افراد ضعیف بتوانند حداقلهای
زندگیشان را تامین کنند؛ بنابراین بهنظر میرسد باید
دولت تصمیمات جدی و اساس��ی در این راستا بگیرد؛
بهویژه اینکه تا پایان س��ال هم اقتصاد ایران ،چشمانداز
دلنوازی ندارد و پیشبینی نمیش��ود اتفاق عمدهای تا
آن زم��ان بیفتد .امریکاییها که درگیر انتخاباتش��ان
هس��تند و اروپاییها هم نش��ان دادهاند مانند  ۴س��ال
گذش��ته هی��چ اقدامی نک��رده و نمیکنن��د و در حد
حرفهای پوچ ماندهاند.
مس��ئوالن سیاس��ی ما هم فقط مصاحبه میکنند و
با اروپاییها جلسه میگذارند اما از این جلسات چیزی
برای مردم و مع��اش آنها در نمیآید.از طرف دیگر هم
برخی مس��ئوالن با حرفهای عجیب و غریبی که علیه
ه��م میزنند ب��ه این آتش باد زده و موجب میش��وند
س��رمایه اجتماعی کاهش پیدا کند .اعتماد و سرمایه
اجتماعی کاه��ش پیدا کرده و م��ردم دیگر به وعده و
قول مس��ئوالن توجه ندارند؛ بنابراین ترمیم این فاصله
باید در برنامه مسئوالن کشور قرار گیرد .بهنظر میرسد
در این برهه از زمان الزم اس��ت س��ران قوا و مسئوالن
کش��ور در کنار ه��م تالش کنند تا حداق��ل این روزها
برای مردم آس��انتر بگذرد.منتظ��ر تصمیمات جدی و
درست مسئوالن هستیم که انشاهلل مردم و حکومت را
به هم نزدیکتر کند تا بتوانیم از این بحران به سالمت
عبور کنیم.

