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کــه بــرای خودشــان دانایی قائل اســت،
منفعــل نیســت و مشــارکت مطالبــه
میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بیمار
ممکــن اســت در برابــر پزشــک منفعــل
شــود .روابــط قــدرت در عرصــه مســائل
اقتصادی و اجتماعی دشــوارتر از عرصه
پزشــکی یــا مهندســی برقــرار میشــوند.
بــدی ایــن واقعیــت هــم آن اســت کــه
مقاومــت در برابــر تصمیمگیــری و اجرا
بیشــتر میشــود .ایــن مقاومــت همــواره
منفی و غیرســازنده نیســت اما مقاومتی
که در برابر تصمیم کارشناســی و درست
شــکل میگیــرد میتوانــد غیرســازنده
باشــد .ایــن را هم باید متوجه باشــیم که
این نوع دانســتنیهای مردم ،ارزشــمند
هــم هســت و شــناخت آنهــا میتوانــد
دالیــل کنشهــای آنهــا را نیــز نشــان
دهد.
ëëبــا فراگیر شــدن شــبکههای اجتماعی،
احســاس همهچیزدانــی در عامــه مــردم
بیشــتر شــد .در گفتوگوهــای روزمــره
حرفهای زیادی شنیده میشود که مردم
اطالعات اقتصادیشــان را بــه «تلگرام»
ارجاع میدهند .ایــن ویژگی دموکراتیک
شــبکههای اجتماعــی چــه تأثیراتــی در
جامعــه ایرانــی و فهــم اقتصــادی مــردم
داشت؟
من در ســؤال قبلــی گفتم کــه اظهارنظر
مــردم دربــاره مســائل اقتصــادی و
اجتماعــی ،اصــاً خصیصه بدی نیســت
و بخشــی از ظرفیــت مقاومتشــان در
برابــر تحمیــل برخــی ارادههــا بر ایشــان
اســت .همهچیزدانی و ارجــاع به تلگرام
بــرای متخصصــان ،بوروکراتهــا،
تصمیمسازان و تصمیمگیران خصیصه
ناپســندی اســت و اگــر آنهــا هــم مرجــع
استنادشــان تلگــرام باشــد و دانششــان
بــه شــبکههای مجــازی خالصــه شــود،
فاجعــه اســت؛ امــا اینکــه عمــوم مردم
غیرمتخصــص بــرای برخــی مســائل به
تلگرام اســتناد کنند ،ایرادی ندارد .البته
میتوان برخی آســیبهای ناشــی از این
وضعیــت را بــا ارتقــای ســواد رســانهای
کاهــش داد .کســی کــه ســواد رســانهای
داشــته باشــد صاحب نگاهــی انتقادی و
باریکبینیهایــی در ارزیابی هر محتوای
رسانهای میشود که سطح آسیبپذیری
او در برابر محتوای شــبکههای مجازی را
کاهش میدهد.
ایــن نکته نیــز بســیار مهم اســت که فرد
از چــه مســیرها و مجراهایــی اطالعــات
دریافــت میکند .فرد اگر کتــاب بخواند،
روزنامــه مطالعــه کنــد و شــبکههای
اجتماعــی را نیز با ســواد رســانهای کافی
مالحظــه کنــد ،احتمال آســیبپذیریش
کم میشــود .منحصر شــدن مســیرهای
دریافــت اطالعــات فقــط به یک رســانه
 خــواه تلویزیون ،شــبکههای اجتماعییــا بخــش محــدودی از فضــای مجــازی
 ســطح آســیبپذیری را افزایــشمیدهــد .اگــر مشــکلی در اســتفاده از
شــبکههای اجتماعی احســاس میشود،

بیــش از آنکــه از ماهیــت ابــزاری بهنــام
فضــای مجازی یــا شــبکههای اجتماعی
ناشــی شــود ،محصول پایین بودن سواد
رســانهای و باریک شــدن گستره دریافت
اطالعات توسط افراد است.
 ëëبعــد از مدتــی کــه کانالهــای طنــز و
ســرگرمی و خبری اقبال زیادی بین مردم
پیــدا کردنــد ،مســئوالن و کارشناســان
مختلف به تب و تاب حضور بیواسطه در
شبکههای اجتماعی افتادند و کانالهایی
به اسم خودشان تأسیس کردند .در حوزه
مســئوالن اقتصــادی ،بــه نظرتــان ایــن
بیواســطگی ارتباط بجز رســانه شخصی
تلفن همراه ،توانست فضای تازهای برای
ارتبــاط مردم و مســئوالن ایجاد کند و خأل
گفتوگو بین مردم و مسئوالن را پوشش
دهد؟
شــما وقتی از یک مســئول شناختهشــده
حــرف میزنیــد یعنی کســی کــه حداقل
روزانــه بیــش از  15ســاعت از وقتــش
صــرف امــور اداری ،جلســات ،رســیدگی
به کارتابلها و بقیه وظایف مســئولیتش
میشود .این آدم نمیتواند وقت زیادی
را بــرای بررســی کانالهــای ارتباطــی
خــودش بــا مــردم در فضــای مجــازی
صرف کند.
مســئول شــاید بهطــور کلــی تصویــری
از مواجهــه مــردم بــا او بــرای مثــال
کامنتهای مردم در صفحه اینســتاگرام
یــا توئیتــرش بــه دســت آورد ،امــا ایــن
شــناخت اجمالــی اســت .آنهــا اغلــب
بــرای بیــان حــرف خودشــان وارد ایــن
فضاهــا میشــوند و تعامــل منســجمتر
نیازمنــد داشــتن تیمــی از افــراد اســت
کــه بازخوردهــای مــردم را جمعبنــدی،
خالصهســازی و طبقهبنــدی کننــد.
مســئوالن اگــر چنیــن تیمــی در اختیــار
داشته باشند و راهبرد ارتباطی مشخصی
را در ارتبــاط با مردم دنبال کنند ،ممکن
اســت مؤثــر باشــد امــا بــه صــرف بودن
در فضــای مجــازی دســتاوردی نخواهــد
داشت.
 ëëبررســی کانالهای شــخصی چهرههای
علمی کــه مطالــب اقتصادی را بــه زبان
ســاده بیــان میکنند ،نشــان مــی دهد که
توانســتهاند چند ده هزار مخاطب جلب
کننــد .آیا این مطالــب در رفتار اقتصادی
عینــی مــردم و آگاهــی آنهــا هــم تأثیــری
دارد؟
من همــواره به ایــن اعتقاد داشــتهام که
باید دانش  -در همه رشتهها و باالخص
حــوزه علــوم اقتصــادی ،اجتماعــی
و سیاســتگذاری  -را بــرای مــردم
ســهلالوصول و قابل دســترس ساخت.
تحلیلگران اقتصادی امیدوارند از طریق
کانالهایشان هم بر مردم و هم بیش از
آن بر تصمیمســازان و تصمیمگیران اثر
بگذارنــد .شــعاع تأثیرگــذاری کانالهای
تلگرامــی بــه دالیلی خیلی زیاد نیســت،
یعنــی بــرای دسترســی به عمــوم مردم
کفایت نمیکنند و جایگزین رســانههای
ســنتی نظیــر تلویزیــون نمیشــوند.
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 1تحلیلگران اقتصادی امیدوارند از طریق
کانالهایشان هم بر مردم و هم بیش از آن
بر تصمیمسازان و تصمیمگیران اثر بگذارند.
 2این نوع فعالیت رسانهای در فضای مجازی
به تدریج اموری را متحول میکند ،اما خیلی
به تدریج و با زحمت بسیار.
 3اصالً انتظار نداشته باشید که در تابستان
امسال این شبکهها باید کاری برای بیثباتی
اقتصادی انجام میدادهاند.
 4تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی در رفتار
اقتصادی ،به صورت جزیرهای رخ نمی دهد.
متخصصانــی اســتدالل میکننــد که اصالً
رشــد رســانهای نظیــر تلگــرام در ایــران
نتیجــه ضعف رســانههای فراگیــری نظیر
تلویزیــون اســت .نبایــد انتظار داشــت که
کانالهــای تلگرامــی نقشــی فراگیــر ایفــا
کننــد ،امــا میتواننــد برخــی گروههــای
سیاســتگذار را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
ایــن نکته را نیز مد نظر داشــته باشــند که
اغلب کســانی که بــه یک کانــال تلگرامی
میپیوندنــد و دنبالکننــده مطالــب آن
میشــوند بــه نوعــی بــا نویســنده کانــال
همفکر و همراه هســتند .معنی این حرف
آن اســت کــه کامــاً احتمــال دارد آنچــه
بهعنــوان تحلیلگــر ارائــه میکنیــد فقــط
در بیــن همفکــران خودتان توزیع شــود و
اصــاً مخالفــان آن ایــده را مخاطب قرار
ندهــد .کانالهای تلگرامی اما در شــرایط
ضعف بقیه رســانهها ،ابزار مناسبی برای
ارتباطگیری هستند.
ëëدر فضای بیاعتمادی به سیاســتمداران
در بحرانهــای اقتصــادی ،فکــر میکنیــد
اقتصاددانــان و کارشناســان اقتصــادی
توانســتهاند گفتمان تازهای ایجاد کنند و با
مردم صحبت کنند؟
مــن فقــط میتوانــم بگویــم کــه عــدهای
تالش میکنند ســخنان جدیــدی با مردم
بگوینــد و اعتمادســازی کننــد یــا حداقــل
نشــان دهند که راههــای بهتــری نیز برای
اداره کشــور و بهبود وضعیت وجود دارد،
ولی مطمئن نیســتم که این عــده بتوانند
در عــدم همراهــی مســئوالن ،موفقیــت
زیادی داشــته باشند .تصورم این است که
خود فعاالن فضای مجــازی نیز میدانند
کــه مخاطبان حرفهایشــان گاه از دایره
یکصد هــزار نفر هم فراتر نمــیرود و این
میــزان بــرای شــکل دادن بــه گفتمــان و
مســیری کارآمدتــر کفایــت نمیکنــد ،اما
امیدوارنــد کــه مخاطبانشــان از اقشــار
تأثیرگذار ،تصمیمســازان و سیاستگذاران
باشــند و بتواننــد اصحاب قــدرت را به در
پیش گرفتن سیاســتهای جدید متقاعد
کننــد .نخبــگان ،بیــش از آنکــه بــا مــردم
حــرف بزننــد ،بــا نخبــگان دیگری ســخن
میگوینــد کــه هــم واســطه آنها بــا مردم

و هــم واســطه شــان بــا نخبــگان قــدرت
هســتند .اگر از ایــن منظر نــگاه کنیم ،این
نــوع فعالیت رســانهای در فضای مجازی
بتدریــج امــوری را متحــول میکنــد ،امــا
خیلی بتدریج و با زحمت بسیار.
ëëتجربــه خــود شــما از توضیــح مطالــب
پیچیــده اقتصــادی مانند مســائل بودجه،
یارانــه و ...از طریــق کانــال مجــازی چطور
بوده است؟ بازخوردهای مردمی دریافت
کردهاید؟
تجربــه ام از تــاش بــرای طــرح مباحث
پیچیده سیاستی در فضای کانال تلگرامی
«دغدغه ایران» با مردم چند چیز اســت.
اول ،تصــور میکنــم وقتــی امثــال مــن یا
تحلیلگــران غیرمســئول مطالبــی را طرح
میکننــد ،خواننــده بیشــتر حاضــر اســت
سخن را بشنود و به عبارتی زمان بیشتری
بــرای فکــر کــردن دربــاره آن اختصــاص
میدهــد زیرا تصور میکند شــائبه کمتری
از نفعطلبی در نویسنده وجود دارد.
ایــن نکتــه باالخــص وقتــی خیلــی مهــم
میشــود کــه بدانیــم نویســنده هــر کانــال
پرمخاطبــی ،زمــان نســبتاً زیــادی را برای
اعتمادســازی صــرف کــرده اســت .برخی
کانالها دو ســه ســال طول کشــیده اســت
تا بــه  20تا  30هــزار نفر مخاطب برســند
و نوشتههایشــان چنــد ده هزار بــار دیده
شود.
این چنیــن کانالهایی اعتماد مخاطب را
قطره قطره جمع کردهاند .این سرمایهای
اســت که تحلیلگر به دســت آورده است.
نویســندگان ایــن گونــه کانالهــا مخاطب
را جــدی گرفتهانــد و بــه تقاضــای او برای
تحلیل و گفتوگو پاسخ دادهاند.
ایــن تــاش ســبب شــده اســت کــه حتی
منتقدانشــان نیــز بــا دیــده احتــرام
در نویســنده بنگرنــد .همیــن فضــای
احترامآمیــز و خالــی از شــائبه نفعجویــی
و عمدتــاً بــه دور بــودن از روابــط قــدرت
یکســویه  -نظیــر آنچــه در تلویزیــون یــا
رادیو مشــاهده میکنید  -اعتمادسازی را
راحتتر ساخته است.
بازخوردهــای مــردم هــم تابــع ســطح
تحلیــل ،کیفیــت نــگارش ،جذابیتهــای

متنــی ،طیــف مخاطبــان و نوع مســألهای
اســت کــه دربــاره آن مینویســید.
فکــر میکنــم همــه کســانی کــه تجربــه
کانالنویســی دارنــد ،تجربــه خوبــی از
شــکل گرفتــن دیالوگهــای احترامآمیــز
و تــأثیرگـــــذار دارنـــــد .بــــرخــــوردهای
غیرمحترمانــه ،مخــرب و بیحاصــل بــه
نــدرت رخ میدهنــد .داوطلبانــه بــودن
فعالیــت در تلگــرام ،روابط قدرت نســبتاً
افقــی و احســاس آزادی در ایــن فضــا،
محیط خوبی برای دیالوگ ایجاد میکند.
البته به ندرت ناسزا و توهین هم دریافت
میکنید.
 ëëبه نظر شــما خــأ اثرگــذاری نخبــگان و
خأل گفتوگو بین آنها و مســئوالن با عامه
مردم توانسته اســت از طریق این کانالها
پر شــود؟ مثالً این خأل در تابســتان امسال
کــه مــردم از تــرس کمبــود و تحــت تأثیــر
جریانهــای رســانهای بــه احتــکار خانگی
روی آوردند ،مشــخص بود .برای اثرگذاری
در چنین مواقعی چه میتوان کرد؟
خطای بزرگی است اگر تصور کنیم تلگرام
یــا هر شــبکه اجتماعــی دیگــری میتواند
یــا بایــد کارکردهــای رســانههای جمعــی
عمومــی و کارآمــدی سیاســتگذاری را پــر
کنــد .اگــر ناکارآمدی وجود داشــته باشــد
و رســانههای عمومــی فراگیــر مرجعیــت
خود را از دســت دهند ،هیچ چیزی شــبیه
تلگــرام یا بقیه شــبکههای اجتماعی قادر
بــه جایگزینــی ایــن دو نیســتند .بنابرایــن
اصالً انتظار نداشــته باشید که در تابستان
امســال ایــن شــبکهها بایــد کاری بــرای
بیثباتی اقتصادی انجام میدادهاند.
ëëدر نهایــت بــا فــرض اینکــه ارتبــاط بین
عامــه مــردم و نخبههــای اقتصادی شــکل
گرفته باشــد یا قدمهای جدی برای شــروع
آن در قالــب رســانههای جدیــد برداشــته
شــده باشد ،به نظر شــما آیا این فضا پایدار
اســت و میتواند در درازمدت تغییراتی در
رفتار اقتصادی مردم ایجاد کند؟
بســتگی دارد کــه فعالیــت تحلیلگران در
فضای شــبکههای اجتماعی نظیر تلگرام
چگونــه با ابتکارهــای سیاســتی ،همراهی
رســانههای فراگیــر عمومــی و کارآمــدی
حکمرانــی تکمیــل شــود .تأثیرگــذاری
شــبکههای اجتماعی بهصورت جزیرهای
و منفــک از بقیــه عناصری که برشــمردم
رخ نمیدهد.
مــن گاهــی اوقــات چیزهایی مینویســم
و مخاطبــان کانالــم مینویســند اینهــا
کــه گفتــی درســت اســت امــا ....ایــن
«اما»هــا همــان چیزهایی اســت کــه باید
بــا مقــوالت دیگــری پاســخ داده شــوند.
اگــر نظــام سیاســتگذاری قصــد جــدی
بــرای اصالحگری داشــته باشــد ،میتواند
نخبــگان فضــای مجــازی را هــم بهعنوان
نیرویی در کنار خود به حســاب آورد .الزم
نیست این همراهی هماهنگشده باشد.
همیــن کــه مســیر سیاســتگذاری اصــاح
شــود و نوعی اعتمادســازی شــکل بگیرد،
تحلیلگــران فضای مجازی هــم اثرگذارتر
میشوند.

ح قیمت سوخت
شــاهد شــکلگیری یک مطالبه اجتماعی
نسبت به اصالح قیمت حاملهای انرژی
خواهد شد.
ëëچگونه میتوان جامعه را متوجه تبعات
تثبیت قیمت سوخت کرد؟
بایــد مــردم را در مــورد این مســأله توجیه
کــرد .بایــد ملــت بداننــد کــه ســوخت و
انــرژی از ســرمایههای میان نســلی اســت
و مصــرف و مدیریت درآمدهــای آن باید
عاقالنهتــر و جدیتــر باشــد .مــا در ســال
حمایــت از تولیــد داخل و اشــتغالزایی به
جــای آنکه درآمدهــای حاصــل از فروش
حاملهای انرژی را صرف ســرمایهگذاری
در تولیــد کنیــم ،دود میکنیم و به دســت
ســودجویان و قاچاقچیــان بــه آن ســوی
مرزهــا میفرســتیم امــا نمیتوانیــم بــا
اصالح قیمت جلوی این پدیده را بگیریم.
چراکه در هیچ کدام از کشــورهای همسایه
ســوخت بــه انــدازه ایــران ارزان نیســت.
برخــی میگوینــد کــه تنهــا عامــل قاچاق
سوخت به کشــورهای همسایه گران شدن
نــرخ ارز اســت امــا پیــش از ایــن تغییرات
نیز قیمت ســوخت در کشــورهای همسایه
بیشــتر از ایــران بــود و قیمــت ســوخت
بــه تغییــرات قیمــت نفــت در بازارهــای
بینالمللی نیز وابسته است.
این موضوع در تمام مســائل اقتصادی به
چشــم میخورد .اما چرا کشــوری که مورد
حمله اقتصادی و سیاسی صهیونیستها،
وهابیهــا و امریکاییهــا قــرار دارد ،بایــد
همچنــان بــه عادتها و رفتارهای آســیب
رســان داخلــی خــود ادامــه دهــد و نتواند

مــردم را برای یک تغییــرات بزرگ آماده
کند؟
ëëچه راهکارهایــی وجود دارد کــه مردم در
خصــوص انجــام اصالحــات اقتصــادی با
سیاستگذار همراه شوند؟
مشکل اصلی فقدان برنامه و عمل است.
دولتها بیش از آنکه کارشناسگرا باشند،
کارمندگــرا هســتند .ایــران بیــش از  2برابر
دولت ژاپن کارمند دارد اما در عمل کارایی
کمتــری دارد .بــرای مثــال همان طــور که
اشــاره شــد نفت و گاز و فرآوردههای نفتی
را میفروشــند و به جای آنکه پول حاصل
از فروش ســرمایه را صرف سرمایهگذاری
کننــد ،خــرج بوروکراســی میکننــد .اگــر از
نظــر دینی نیــز به ایــن موضــوع بپردازیم
کار سیاســتگذار در ایــن زمینــه عقالیــی
نیســت .منابع معدنی مال و حق آیندگان
و نیامدگان و بیــکاران را نباید خرج منافع
بوروکراتهــا و صدقــه دادن به همه حتی
ثروتمندان کرد .لذا نبود یک رفتار عقالیی
باعــث میشــود که مســئوالن آن ســرمایه
اجتماعی الزم را نداشته باشند.
از ســوی دیگــر متأســفانه رفتارهــای
پوپولیســتی و حزبــی بیــن جناحهــا باعث
شــده کــه اتحــاد ،یکصدایــی و تصمیمات
عقالیــی کمتــر بــه گــوش برســد .مــردم
نباید مســئوالن را از خودشــان جدا بدانند
و الزم اســت بــه عملکردشــان خوشــبین
باشــند؛ وعدههایی بشنوند که عملی شده
اســت .در این صورت سیاستگذاران کشور
در مواقــع حســاس تنهــا نخواهنــد ماند و
خواهنــد توانســت تا اصالحــات اقتصادی

مد نظر خود را با آرامش به پیش ببرند.
ëëامــا بارهــا حاکمیت از مردم خواســته
که در تحقــق برنامهها با تصمیم ســازان
همراهی کنند .فکر میکنید که چرا مردم
اظهارنظرهای تفرقــه انگیز را راحتتر از
دعوتهای مسئوالن میپذیرند؟
ایــن نیــز یکــی از دالیــل کمبــود اعتماد
و بدبینــی جامعــه اســت .در ایــن میان
الزم اســت تــا همه اجــزای حاکمیت به
اعتمادســازی کمک کننــد و دولت را در
این زمینه تنها نگذارند.
ëëاز نظــر شــما چــه راهــی بــرای افزایش
اعتمــاد و افزایــش ســرمایه اجتماعــی
وجود دارد؟
تنهــا راه آن تصمیمگیــری عقالیــی
مســئوالن بــه نفع مــردم و منافع کشــور
اســت .بایــد نخســت شــکاف میــان
مســئوالن کشــور و همینطــور شــکاف
عمیــق آنهــا با ملــت ترمیم شــود و این
کار بــا تصمیمگیــری عقالیــی محقــق
میشــود .مــردم اقتصــاددان نیســتند
امــا تغییــرات را در وضــع اقتصــادی
خانوادههای خود درک میکنند.
در ایــن مســیر نماینــدگان مجلــس نیز
نقش مهمی دارند؛ نباید افق دیدشــان
فقط تــا انتخابــات بعدی باشــد .برخی
از نماینــدگان بــه مــردم حــوزه انتخابی
خود قولهــای واهی می دهنــد و با این
وعدهها دولت را تحت فشار میگذارند.
متأســفانه مردم هم مارکش را بیشتر از
مارنویس میپســندند و این موضوع به
ضرر کشور تمام میشود.

بایــد با هدف برنامهریــزی کرد ،با احتیاط
گام برداشــت ،مردم را هم در جریان امور
گذاشــت و مدام بــرای آنها دســتاوردهای
همراهــی شــان را ذکــر کــرد .ایــن اقــدام
شــکافهای ایجاد شــده را پــر خواهد کرد.

آن زمان اگر مســئوالن بخواهند دســت به
اصالحاتــی نظیــر افزایــش قیمــت بنزین
بزننــد ،مــردم میداننــد کــه آنهــا اشــتباه
نخواهنــد کرد و قطعاً به سودشــان خواهد
بود.

ضامناجرایسیاستهایاقتصادی
چیست ؟

در سیاســتهای اقتصــادی بخصــوص سیاســتهای
پولی و مالی «سیاســت ارتباطی» اهمیت بسیار زیادی
یادداشـــت دارد .هماکنــون تأثیر سیاســت ارتباطــی را میتوان در
تمام کشــورهای دنیا مشاهده کرد که درآن سیاستگذار
بــرای تبیین اهداف و آثار سیاســتهای خود با مردم و
فعاالن اقتصادی ارتباط برقرار میکند.
مشــکلی که هماکنــون در ایــران وجود دارد این اســت
کامران ندری کــه گاه مــردم و فعــاالن اقتصــادی تصــور میکنند که
اقتصاددان هیــچ سیاســت هدفمنــدی در حــوزه اقتصــاد وجــود
نــدارد .زمانــی که برداشــت اغلــب مردم این باشــد شــایعه تولید میشــود.
وقتی سیاســتگذاران درباره سیاســتهایی که تدوین و اجرا میکنند با مردم
صحبت نکنند یا صحبتهای آنها توجیه شرایط موجود باشد فرصت برای
شــایعه ســازان فراهم میشود و ســکوت در برابر این شایعات آنها را تقویت
میکند.
پیــش از آنکه شــایعهای درســت شــود دولت باید سیاســت خــود را با مردم
مطــرح کند و برای آنها اطمینان خاطر ایجاد کند .این درحالی اســت که گاه
سیاستگذار از محقق نشدن اهداف پیشبینی شده برای سیاست خود نگران
اســت .بنابراین بهدلیل اینکه ممکن است اهداف یک سیاست محقق نشود
و اجــرای ان موفقیتآمیــز نباشــد دولــت در برخی از مــوارد از ارائه جزئیات
اهداف طفره میرود یا آن را اعالم نمیکند.
برای حل این معضل در ابتدا باید دولت پیش از اجرای سیاســتهای خود
در حــوزه اقتصاد با بررســیهای کارشناســی و بــه نقد گذاشــتن آن از محقق
شــدن آن و اصابت دقیق آن به جامعه هدف اطمینان پیدا کند .گام بعدی
این اســت که اگر سیاســتی به هــر دلیلی موفق نبود دولت بایــد صادقانه آن
را بــا مــردم در میان بگــذارد و دالیــل آن را توضیح دهد و اعــام کند که چه
اقداماتی برای اصالح آن انجام خواهد داد.
به هر روی اتخاذ هر سیاســتی مخالفان و موافقانی دارد که انعکاس نظرات
هــر دو طیــف کمک زیادی به دولت میکند .بدیــن ترتیب دولت باید دالیل
خــود را بــرای انتخاب یک سیاســت از میان سیاســتهایی کــه روی میز قرار
داشته است را اعالم کند.
سیاســت ارتباطــی بایــد شــفاف ،بــا اطالعــات و جزئیــات دقیــق و بــه دور از
سیاست باشد .برای مثال وقتی تحریم در بازار ارز و سایر بازارها تأثیرگذاشته
اســت و سیاســتگذاران نقش آن را منکر شــوند مردم اعتماد خود را از دست
میدهند و به کانالهای اطالعرسانی بیگانه روی میآورند.
درصورتــی که مردم با برنامههای دولت همراهی نکنند حتی یک سیاســت
خوب هم نمیتواند اجرا شــود .بنابراین باید صادقانه با مردم ســخن گفت
و بدرســتی آن را بــه فعــاالن اقتصــادی منتقل کــرد تا جلوی برداشــتهای
گوناگون را بگیرد.
درپایــان باید گفــت درصورتی کــه برنامههای یک سیاســتگذار چندین بار با
شکســت و عدم موفقیت مواجه میشود سیاستگذار باید بپذیرد که شکست
خورده و راه را برای سایر سیاستگذاران بازکند.

شکافها را ترمیم کنیم

گفتوگوی اقتصــادی ،یکی از کلید واژههای مشــترک
در موفقیــت کشــورهای توســعه یافتــه جهان اســت و
یادداشـــت بسیاری از کشورهای جهان زمانی که به سمت توسعه
یافتگــی در حرکــت بودند ،از این ابزار اســتفاده کردند.
نظیــر اتریــش در دهــه  ١٩٦٠میالدی که بــا گفتوگوی
صادقانــه اقتصــادی بــا مردم ارتبــاط صمیمانــهای را
برقرار و آنها را با گفتن واقعیتها همراه خود کرد.
محمدباقر صدری اما متأســفانه ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه
اقتصاددان هنوز از این ابزار بیبهره اســت و مســأله اینجاســت که
هرچه جلوتر میرویم این گفتمان کم و کمتر میشود.
البتــه بــا اینکــه در ســالهای ریاســت جمهــوری محمــود احمدینــژاد این
گفتوگو دچار آســیب شده بود ،اما در زمان انتخاب حسن روحانی در دوره
اول ریاســت جمهوری دوباره این گفتمان و ســرمایه اجتماعی شکل گرفت
که االن به دالیلی دوباره دچار آسیب شده است.
وقتی علل را بررســی میکنیم ،مشــخص میشــود که الزمه شکلگیری این
ســرمایه بیان صادقانه مســئوالن و کاهش فاصله زندگی مســئوالن و مردم
اســت .مسئوالن اعم از دولت و ســایر قوا باید واقعیتها را به مردم بگویند
و ایــن شــکافی که بیــن زندگی مردم با خودشــان ایجاد شــده را مهــار کنند.
آمارها نشان میدهد که بسیاری از کارمندان و بازنشستههای کشور حقوقی
کمتر از یک میلیون و  ٢٠٠هزار تومان میگیرند .این رقم را با درآمد ماهانه
مدیران کشــور مقایســه کنید .برای قیاس فقط کافی اســت که شیوه زندگی،
محل سکونت و خودروی مصرفی این افراد و خانواده هایشان بررسی شود.
زمانــی که این فاصله کم شــود و مســئوالن با صداقت حقایــق اقتصاد را به
مردم بگویند آنگاه یک سرمایه اجتماعی برای تغییر و نجات اقتصاد کشور
فراهم خواهد شد.
البتــه این موضــوع را در ماههای اخیر رئیس جدید بانک مرکزی به نمایش
گذاشته و امیدواریم که تمام مسئوالن نیز به این سمت حرکت کنند.
نباید اجازه داد که شکاف میان مسئوالن و مردم بیشتر از آنچه هست ،شود.
شکاف عمیقی که االن وجود دارد به مرحله خطرناک برش و پارگی رسیده
و بر اســاس علم اجتماع این شــکاف اگر افزایش یابد به فروپاشــی و تغییر
منجر خواهد شد.
برای مثال مردم در ماههای اخیر دچار مشکالتی در تأمین معاش و هزینه
زندگی خانواده هایشان شدهاند اما آنچه از مسئوالن میشنوند این است که
ذخایر ارزی کشور خوب است و مشکلی وجود ندارد.
ایــن درحالی اســت که باید به مردم بها داد و با آنهــا صادقانه برخورد کرد.
ترمیــم این شــکاف با صداقت ممکن اســت .بایــد اعتماد از دســت رفته را
مسئوالن با اقدامات مثبت در جهت بهبود معیشت مردم و کاهش فاصله
فقیر و غنی بازسازی کنند.
البتــه یــک فــرض نیز وجــود دارد که تــا زمانی مــردم در تنگنا هســتند حتی
اقدامــات مثبت مســئوالن را هم درک و قبول نمیکننــد .نمایی که مردم از
مســئوالن میبینند ،جدال بر ســر قدرت و ثروت اســت .از اینرو نمیتوانند
اعتماد کنند.
از ســوی دیگــر مانــدن عــدهای خــاص در جایگاههــای تصمیم ســاز کشــور
باعث شــده که جوانان مســتعد و توانمند نادیده گرفته شــوند و امکان بروز
نیابنــد .ایــن موضوعــات نارضایتــی اجتماعی در پــی دارد.باید مســئوالن و
تصمیم سازان کشور در زمینههای اقتصادی و اجتماعی هوشیار رفتار کنند.
فراموش نکنیم که رسانهها نیز در این مسیر مسئولیت ویژهای دارند و حتی
مسئولیت مطبوعات بیشتر از صدا و سیماست.
بایــد اعتماد مردم بــا اقدامات درســت اقتصادی ،ترمیم شــکافها و رفتار
صادقانه جذب شــود تا به جای تکیه بر اظهارات مســئوالن ،ســراغ مدعیان
و غیرکارشناســان نرونــد و دروغ هایشــان را بــاور نکننــد .آن زمــان اســت که
ســرمایه اجتماعــی برای ایجــاد تغییــرات بنیادین اقتصادی شــکل خواهد
گرفــت .اصالحاتی که نیازی ضروری برای حال امروز اقتصاد ایران اســت و
اجرای موفقش نیازمند حمایت مردمی است.

