مسئول بحران ارزى ولى مطلقه فقيه است!
يک روز پس از نشست خبرى رئيس دولت کودتا جهش ناگهانى بهاى ارز در روز چهارشنبه  ۱۲مهر به
اوج خود رسيد و قيمت هر دالر از مرز  ۳۵۰۰تومان گذشت .احمدى نژاد طى سخنان خود در نشست
خبرى که بيشتر به يک تصفيه حساب سياسى با جناح رقيب شبيه بود هيچ گونه مسئوليتى را در مورد سقوط
ارزش پول ملى بعهده نگرفت و بدون آنکه راه حلى ارائه دهد تحريم هاى جهانى و کارشکنى رقباى سياسى
اش را مقصر دانست .افزايش جهش وار قيمت ارزهاى خارجى واکنش بازاريان را بدنبال داشت که با بستن
بخشى از بازار و تظاهرات در چند خيابان و ميدان مرکزى تهران اعتراض خويش را به نابسامانى ارزى
کشور نشان دادند.
کارشناسان اقتصادى بر اين باورند که يکى از عوامل اصلى بحران ارزش لاير را بايد در کاهش درآمدهاى
ارزى کشور جستجو کرد :
 -۱صادرات نفت کشور در اثر تحريم هاى بين المللى به نصف ( و حتى بگفته کاظم دلخوش عضو کميسيون
اقتصادی در دوره پيشين مجلس به يک سوم) کاهش يافته و در نتيجه ارز حاصل از فروش آن که شامل ۸۰
درصد درآمد ارزى دولت مى گردد به شدت پايين آمده است.
 -۲انتقال دالرهاى نفتى در اثر تحريم بانک مرکزى ايران بسيار دشوار شده است .بنابرين ،دولت کودتا قادر
نيست نيازهاى ارزى کشور را تأمين کند که پى آمد آن افزايش بيش از سه برابرى قيمت دالر در يک سال
گذشته بوده است.
اما بغير از عوامل خارجى نامبرده بى کفايتى و تصميم هاى غير کارشناسانه اقتصادى دولت کودتا از يک
سوى و بى اعتمادى مردم نسبت به اوضاع اقتصادى کشور نيز به افزايش ارزش ارزهاى خارجى در برابر
پول ملى تاثير بسيار داشته است :
به باور احمد توکلى نماينده اصولگراى مجلس حجم نقدينگى که در سال  ۸۳تنها  ۵۱هزار ميليارد تومان بود
در خرداد  ۹۱به بيش از  ۳۷۶ميليارد تومان رسيد .يعنى در اين مدت  ۷برابر افزايش يافته است .اين حجم
عظيم پول که در واقع قدرت بالقوه تقاضا در جامعه است و همچنان رو به افزايش است ،سبب تورم شديد
اقتصادى در جامعه شده است .از سوى ديگر بى اعتمادى مردم نسبت به سياست هاى اقتصادى دولت کودتا
مردم را براين داشته که براى حفظ دارايى هاى خود بخريد طال و ارزهاى معتبر جهانى رو آورند .بنابراين
کاهش دالرهاى نفتى از يک سوى و افزايش گسترده تقاضا براى ارزهاى خارجى بحران ارزى را بوجود
آورده است.
ولى مطلقه فقيه و بحران ارزى
امروزه کمتر کسى را مى توان يافت که از قدرت مطلقه فقيه و دخالت هاى بى حد و حسابش در تمام امور
کشور بى اطالع باشد .وى با استناد به جايگاه خود ساخته فرا قانونى اش و با تکيه بر اطرافيان متملق،
کارگزاران دست چين شده و نيروهاى نظامى امنيتى اش توانسته است سلطه خويش را برتمام پهنه هاى
سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى کشور گسترش دهد .با اين وجود هيچگاه در برابر مشکالت و
بحرانهاى کشور که ناشى از دخالت ها و تصميم هاى اوست پاسخگو نبوده است.
 -1سياست خارجى و تحريم ها
اين رهبر سياست خارجى بويژه هسته اى کشور را به انحصار خود درآورده است بطوريکه حتى رئيس
دولت کودتا نيز اجازه ندارد در پاسخ به خبرنگاران غربى در نيويورک درمورد رابطه با آمريکا اظهار نظر
کند .بنابراين بحران ارزى کشور که يکى از عواملش کاهش درآمدهاى ارزى کشور است بطور مستقيم در
اثر لج بازى هاى ولى مطلقه در رابطه با فعاليت هاى ناشفاف هسته اى کشور است .اين فعاليت ها که مردم
کشور در تعيين هدف هاى آن و چرايى چرخش سانترى فوژهايش هيچگونه دخالتى نداشته اند به عامل مهمى
در ايجاد بحران اقتصادى و مشکالت روزمره مردم درآمده است.

ولى مطلقه فقيه با توهم ها ،جاه طلبى ها و آرمانهايش منافع ملى کشور و سرنوشت ملت و آيندگان را نيز به
بازيچه گرفته آنرا استقالل و نترسى خوانده است .وى در نشست تازه اش با هيات دولت نتايج سياست
خارجى کشور را چنين برشمرده است  " :در زمينهى ديپلماسى ،فعاليتهاى خوبى دارد انجام ميگيرد.
ديپلماسى ما بايد با روحيهى انقالب همراه باشد  -يعنى اسالم انقالبى  -اين است كه به ما بُرش ميدهد .امروز
اسالمى شجاعانه اش؛ اين بايد
ملتهاى منطقه از جمهورى اسالمى خوششان مىآيد ،به خاطر موضع مستقل
ِ
محفوظ باشد .در جاهاى مختلف دنيا ،مردم از مسئوالن جمهورى اسالمى كه اين شجاعت را ،اين استقالل
را ،اين نترسى را بيشتر بروز ميدهند ،بيشتر خوششان مىآيد .خب ،اين نشانهى اين است كه راه اين است.
ديپلماسى ما بايد در اين جهت باشد ".وى در نوشهر نيز گفته بود نيروهای مسلح ايران بايد در بلند مدت
خود را "متناسب با اهداف و آرمانهای جمهوری اسالمی" تقويت کنند ،او گفته که اين آرمانها "فراگير و
مربوط به همه جامعه بشری" است.
واکنش بازاريان نسبت به بحران ارزى کشور دولت هاى غربى را به اين نتيجه رسانده که تحريم ها اثر
گذار بوده اند و تصميم دارند تحريم هاى تازه اى عليه جمهورى اسالمى وضع کنند .بگزارش گاردين
کشورهاى انگليس ،المان و فرانسه اصرار دارند جامعه اروپا با کنترل بيشتر درياها از دور زدن تحريم هاى
نفتى جلوگيرى کند .آنها همچنين خواستار تحريم کليه بانک هاى کشورند .بتازکى حتى از تحريم صادرات
گاز کشور به اروپا سخن بميان آمده است .کنگره آمريکا نيز پيشنهادهاى تازه اى را براى سخت ترکردن
تحريم در دست بررسى دارد .بنابرين درصورت به اجرا درآمدن تحريم هاى تازه در آينده بايد شاهد تشديد
بحران ارزى کشور باشيم.
 -۲تسلط مطلق بر امور کشور
ولى مطلقه دولت نهم را " بهترين دولت بعد از مشروطه " ناميد و در آخرين سال اين دولت در نشستى با
هيات وزرا گفته بود؛ فکر نکنيد سال آخر دولت شماست خود را براى دوره ديگر نيز آماده کنيد .چنين بود
که کودتاى انتخاباتى انجام شد و دولت دست پرورده بار ديگر در ساختمان رياست جمهورى مستقر گرديد.
در  ۷سال گذشته زيان هاى فاجعه بارى در زمينه هاى گوناگون اقتصادى ،سياسى ،فرهنگى و آزادى هاى
فردى و اجتماعى نصيب کشور شده که بحران ارزى گوشه اى از آن است .دولت کودتا بدون توجه به
نظريات کارشناسانه و با توسل به شعار هاى عوام گرايانه با هدف بهرگيرى هاى سياسى و انتخاباتى ،برنامه
هايى را به اجرا گذاشت که به رشد نقدينگى ،تورم افسارگسيخته ،رشد بى رويه واردات ،افزايش بيکارى و
بالخره بحران ارزى انجاميد .در تمام اين اقدامات ولى مطلقه فقيه از دولت نهم و دهم پشتيبانى مى کرد و با
دخالت هايش از انجام وظايف نظارتى مجلس که مى توانست به برکنارى اين دولت منجر شود نيز جلوگيرى
نمود .حتى در آخرين نشست با اين دولت وضعيت بحرانى کشور را "پيشرفت مطلوب" خواند.
ولى مطلقه فقيه طراح سياست خارجى و راهبردهاى کالن داخلى است .هيچ تصميم مهم سياسى داخلى و
خارجى ،اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى بدون رضايت وى باجرا در نمى آيد .بحران ارزى پى آمد لج بازى
هاى هسته اى و حمايت هاى بى دريغ از دولتى است که زيان هاى بى سابقه اى را بر کليه امور کشور وارد
ساخته است .براى ولى مطلقه فقيه پايان طبيعى دوره دولت کودتا و پيگيرى سياست هاى جارى هسته اى به
مسئله اى حيثيتى تبديل شده است و مسئوليت پى آمدهاى دردناک اقتصادى و سياسى آن بر زندگى ملت
ايران ،مستقيما بگردن اوست.
 ۱۵مهر ۱۳۹۱

