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صورت بندی تحلیل های تحلیلگران
از علل رکود اقتصاد ایران

کوروش برارپور: این مقاله با رویکرد هرمنوتیک انتقادی و با استناد به کارکردهای تجربی مدلی با عنوان تحلیل 
الیه الیه ای علت ها (CLA)، به صورت بندی تحلیل هایی می پردازد که علل رکود اقتصاد ایران را در زمان اکنون 
(۱۴۰۱) توضیح می دهند. مدل اشاره شــده در ۲۰۱۴ در قالب کتابی تحت همان عنوان (CLA) توســط سهیل 
عنایت اهللا،  آینده پژوه پاکســتانی - آمریکایی، تألیف و منتشر شده است. عنایت اهللا برای علت های شکل گیری 
مشــکالت در سیســتم های اقتصادی - اجتماعی جوامع چهار الیه تحلیل قائل اســت که عبارت اند از: ۱) الیه 

لیتانی، ۲) الیه علت های اجتماعی، ۳) الیه جهان بینی (و گفتمان سازی) و ۴) الیه استعاره یا اسطوره ها.

پنجشنبه
۱ اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۳

گزارش

تنش  های مزدی  بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
دوباره شروع شد

کارگر مضطرب، کارفرما نگران
شــرق: افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ از همان 
ابتدا با حواشی زیادی روبه رو شد. بسیاری از کارفرمایان بزرگ و 
کوچک هرجا که فضایی پیدا کردند، نوشتند و گفتند که جهش 
یکباره مزد کارگران آنها را در این روزهای دشوار تحریم، تورم و 
رکود بازار دچار گرفتاری های بیشــتر می کند و نتیجه آن چیزی 

نیست جز اخراج کارگران.
حرف آنهــا این بود که برای کاهش هزینه ها از مواد اولیه و 
ماشین آالت که نمی شود صرفه جویی کرد و راهی نمی ماند جز 

اینکه کارگران از کار بی کار شوند.
کارگران و نمایندگانشان اما به سهم اندک دستمزد کارگران 
در هزینه های تمام شــده تولید اشــاره کرده و می گویند کاهش 
قــدرت خرید کارگران به معنای رکود ســنگین تر بازار و کاهش 
تقاضا برای کاالها و خدماتی است که کارفرمایان تولید و عرضه 

می کنند.
این حواشی ناگهان در روزهای آخر فروردین امسال با خبری 
گره خورد که نشســت هایی برای کاهش مزد کارگران تشــکیل 
شده است؛ نشست هایی که دوباره اعتراض کارگران را به دنبال 

داشت. 
بر مبنای این اخبار ســاعت ۱۶ روز ۳۰ فروردین جلسه فوری 
شــورای  عالی کار در محل وزارت کار برگزار شده و بدون نتیجه 
خاتمه یافت و موضوع نشســت، اصالح مصوبه مزدی امسال 
بــا هدف کم کردن افزایش مزد کارگران ســایر ســطوح بوده و 
ظاهرا قرار اســت دوباره نشستی در همین رابطه با معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شــود که نتیجــه آن می تواند تعیین کننده 

باشد.
در پی انتشــار این خبــر و نگرانی کارگران دربــاره احتمال 
کاهش حداقل مزد کارگران در سال جاری، علی خدایی، نماینده 

کارگران، برگزاری جلسه شورای عالی کار را تکذیب کرد.
خدایی به ایلنا توضیح داد که جلسه شورای عالی کار برگزار 
نشــده، تنها نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار جلســه 
داشــتند؛ بنابراین گمانه زنی ها و حاشیه ها درخصوص حداقل 
دســتمزد را رد می کنیم و هیچ تغییــری در بحث مزد کارگران 

اتفاق نیفتاده است.
کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد تغییر نمی کند

هادی ابــوی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار هم در 
گفت وگوی دیگری به ایســنا توضیح داد که تغییر مصوبه مزد 
کارگران شایعه است و کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد 

به قوت خود باقی است و تغییر نمی کند.
او همچنیــن تأکیــد کــرد: کارفرمایانی که حقــوق این برج 
کارگران خــود را علی الحســاب پرداخت کــرده بودند، مابقی 
حقــوق نیروها را بپردازند و جلســه ای درخصــوص اصالح یا 
تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی شود و ما به عنوان نمایندگان 
کارگری نه به اصالح و تغییر مصوبه تن می دهیم و نه به خود 

اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.
بر اســاس توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد 
کارگــران ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهارمیلیون و 
۱۷۹ هــزار تومــان افزایش یافــت. بر این اســاس کمک هزینه 
مســکن از ۴۵۰ بــه ۶۵۰ هزار تومان و بن کارگــری از ۶۰۰ هزار 
تومــان به ۸۵۰ هــزار تومان افزایــش پیدا کرد و بنــا بر اعالم 
مقامــات وزارت کار حداقل حقــوق یک کارگر بــا دو فرزند از 
چهارمیلیــون و ۳۷۶ هزار تومان به شــش میلیون و ۷۲۵ هزار 
تومان افزایش داشــته و حقوق یک خانواده با یک فرزند هم از 
چهار میلیون و ۱۱۱ هزار تومان به شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان

 رسیده است.
بااین حال ایران در فهرســت ۱۰ کشــور با بیشترین نرخ تورم 
جهــان قرار گرفته و عقب ماندگی تاریخی دســتمزد کارگران از 

هزینه ها، تعداد زیادی از آنها را به فقر مطلق کشانده است.
آمارهای مؤسســه عالی پژوهش ســازمان تأمین اجتماعی 
نشــان می دهد جمعیت زیر خط فقر ایران در فاصله سال های 

۹۶ تا ۹۹ حدود دو برابر شده اند.
روند صعودی نرخ تورم و چشــم انداز مبهــم اقتصاد ایران 
حاال کارگران ایرانی را بیشتر از گذشته مضطرب اداره زندگی شان 
کرده است و از آن سمت موج خروج سرمایه از کشور راه افتاده 

و کارفرمایان را نگران ادامه حیات کسب و کارهایشان می کند.

روزنامه «شرق» روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ در حالی گزارش «صادرات خاکستری 
نفت» را بــه عنوان تیتر یک صفحه نخســت خود برگزید که ایــن متن حاوی نکات 
انحرافی بسیاری است. روابط عمومی وزارت نفت به منظور تنویر افکار مخاطبان این 

روزنامه و آگاهی نویسنده گزارش توضیحاتی ارائه می کند:

۱- نویســنده گزارش در حالی معتقد است «مقامات نفتی دولت سیزدهم مدعی 
هســتند که میزان صادرات نفت به میزان پیش از تحریم ها برگشــته اســت» که این 
موضوع هیچ سندیتی ندارد. زیرا هیچ گاه هیچ یک از مقامات نفتی دولت سیزدهم در 
هیچ رده ای چنین ادعایی مطرح نکرده اند. آنچه نویسنده گزارش شرق به آن استناد 
می کند، مصاحبه هایی اســت که وزیر نفت و برخی مدیران ارشــد شرکت ملی نفت 
پیش از ایــن درخصوص «افزایش ظرفیت تولید نفت به میــزان پیش از تحریم ها» 
عنــوان کرده اند. البته بــرای اهل فن، تفاوت میزان ظرفیت تولیــد با میزان عرضه و 
میزان صادرات نفت کامال مشخص و واضح است، اما گویی نویسنده تازه کار روزنامه 
شــرق تفاوت این مفاهیم را نمی داند و براســاس یک گزاره نادرست ذهنی گزارش 
خود را قلمی کرده اســت و متأسفانه تا پایان گزارش خود به دنبال کشف موضوعی 

می گردد که آدرس آن را اشتباه داده است.
۲- نویسنده گزارش شرق، خبر افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت کشور در دولت 
ســیزدهم را معمایی عجیب فرض کرده و به دلیل ناآگاهی اش نســبت به مفاهیم 
رایج نفتی و عدم تســلط به گزارش های ماهانه اوپک تصور کرده اســت که افزایش 
صادرات نفــت حتما باید مراد، افزایــش تولید نفت باشــد و بنابراین چون افزایش 

صادرات نفتی کشــور را متناســب با میزان افزایش تولید نفت گزارش شده از سوی 
ایران مندرج در گزارش اخیر اوپک ندیده است، نتیجه گیری کرده که حتما آمار وزارت 
نفت مخدوش اســت. در پاسخ به این مفروضات غلط باید گفت اساسا گزارش های 
اوپک براساس اعالم کشورهای عضو از ارقام تولید خود تنظیم شده و ارقام صادرات 
نفت کشــورها براســاس اطالعات منابع ثانویه استخراج می شــود که این ارقام نیز 
هیچ گاه معیار تصمیمات این ســازمان نبوده و نیســت. البته بدیهی است کشورهای 
عضــو اوپک به ویژه در شــرایط قیمت های صعودی نفت، ارقام تولید رســمی خود 
را عینــا منعکس نمی کننــد و همواره میزانی از تفاوت تولید گزارش شــده و واقعی 
وجود دارد و بر همین اســاس آمار منابع ثانویه از صادرات کشورهای عضو اوپک در 

گزارش های این سازمان نیز انتشار می یابد.
۳- تنها به عنوان یک نشانه قابل لمس از افزایش صادرات هیدروکربورهای مایع 
در ماه های اخیر می توان به افزایش دو تا ســه برابری صادرات میعانات گازی پارس 
جنوبی اشــاره کرد که اگــر این اتفاق نمی افتاد، امکان تولیــد حداکثری گاز از میدان 
پارس جنوبی و شکســتن رکوردهای تولید گاز در زمســتان گذشته فراهم نمی شد و 
به جای کم شــدن از حجم ذخایر میعانات روی آب شــاهد افزایش بیش از پیش آن 
روی آب بودیــم. چنان که اواخر دولت قبــل مجوزهایی جهت اجاره و خرید چندین 
نفتکش غول پیکر برای ذخیره ســازی میعانات گازی پارس جنوبی گرفته شــده بود 
که خوشــبختانه با تــالش صورت گرفته و افزایش فروش میعانــات روی آب، از این 

مجوزها استفاده نشد.
۴- گــزارش فعالیت هــای صنعت نفت در بخــش تولید و صــادرات در دولت 

ســیزدهم، مطابق روال مرســوم در دوران تحریم و جنگ اقتصــادی و با مالحظات 
خــاص امنیتی در اختیار مراجع و نهادهای نظارتی و باالدســتی قرار گرفته و بدیهی 
اســت امکان انتشار آن به دلیل احتمال سوءاستفاده دشمنان از آن وجود ندارد. آمار 
افزایش صــادرات نفت ایران در ماه های اخیر به تأییــد تمامی مراجع ذی صالح در 
داخل و خارج دولت رســیده اســت و از ســوی دیگر آمار منابع ثانویه و رسانه های 
تخصصی خارجی حوزه نفت هرچند مورد استناد رسمی قرار نمی گیرد، این افزایش 

صادرات را در ماه های اخیر به دفعات گزارش داده اند.
۵- درخصــوص افزایش میزان صادرات نفت کشــور نیز این توضیح الزم اســت 
که بخشــی از این افزایش صادرات، از محل افزایــش عرضه از طریق ذخایر موجود 
صورت گرفته و بخشــی نیز ناشــی از افزایش تولید نفت بوده است. تحقق این امر 
نیز در شــرایط جنگ تمام عیار اقتصادی و کارشکنی های دشمنان کشور، جز با تالش 
جهادگونه، درایت و شــجاعت و مقاومت مثال زدنی پرســنل خــدوم صنعت نفت 
امکان پذیر نبوده است؛ بنابراین نویســنده گزارش شرق تا هنگامی که تفاوت عرضه 
و تولیــد را نداند همچنان بر این گمــان خواهد بود که آمارها نمایشــی، مغالطه و 
صادرات نفت کاغذی اســت و متأســفانه در این خصوص نمی توان برای ایشــان و 
کارشناســانی که با آنها مصاحبه کرده اند کاری کرد، مگر اینکه به خود زحمت دهند 
و از کارشناســان مبرز حوزه نفت و انرژی بخواهند مفاهیم اولیه را برایشــان توضیح 

دهند.
۶- نویســنده گزارش شــرق در حالی مدعی است پول نفت به کشور نمی رسد 
که گزارش های بانک مرکزی و نهادهای مســئول در زمینه وصول مطالبات نفتی 

عکس آن را گزارش می دهند. هرچند مســئولیت وصــول مطالبات نفتی و واریز 
آن به خزانه کل کشــور به عهده وزارت نفت نیســت و بانک مرکزی و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در این خصوص مسئول اند، اما همین قدر که دولت در ماه های 
اخیر مجبور به اســتقراض از بانک مرکزی برای تأمین هزینه های خود نشده است 
و قیمت دالر نیز در هشت ماهی که از استقرار دولت سیزدهم می گذرد، علی رغم 
پیش بینی هایی که مبنی بر رســیدن آن به ۵۰ هزار تومان شده بود، افزایش نیافته 
است و تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور روند کاهشی به خود گرفته و از شتاب 
آن کم شــده؛ کافی اســت که بدانیم وزارت نفت در عمل به تعهدات ارزی خود 

موفق و سربلند بوده است.
۷- ذکــر این نکته نیز ضروری اســت که قراردادهای فروش نفــت ایران نوعا از 
قراردادهــای بلندمدت (ترم) بوده و براســاس این قراردادها وصــول مطالبات آن 
۹۰ روز پس از فروش محموله تســویه می شود؛ بنابراین درآمدهای ناشی از افزایش 

قیمت نفت در زمستان سال گذشته در بهار سال جاری وصول خواهد شد.
۸- افزایش صادرات نفت کشور در ماه های اخیر و پس از استقرار دولت سیزدهم 
در حالی محقق شده است که آمریکایی ها تالش گسترده ای برای تخریب بازار ایران 
انجام داده اند و به  ســراغ مشــتریان نفت ایران می روند و چــون تالش بی نتیجه ای 
داشتند، در اقداماتی از سر استیصال به محموله های نفتی ایران دست اندازی کردند 
و با دزدی دریایی محموله های نفتی، سعی در اختالل در این زمینه داشتند که البته 
با عملیات های غرورآفرین و مقتدرانه نیروهای نظامی کشــور تیرهایشــان به سنگ 

خورده و اکنون مأیوس تر از همیشه هستند.

توضیحات وزارت نفت درباره گزارش «شرق»
صادرات نفت هوشمند است نه خاکستری

نهادهای مسئول داخل و خارج دولت و منابع بین المللی افزایش صادرات نفت ایران را تأیید می کنند

۱.  الیه لیتانی
در ایــن الیــه، افراد بر پایــه  دانش تجربی خــود به تحلیل 
مسائل و پدیده هایی می پردازند که هیچ گونه تخصصی در آنها 
ندارنــد. در الیه لیتانــی، تحلیل های تحلیلگران اساســا مبنای 
علمی و روشــی نداشته و بیشــتر مبتنی بر حس یا درکی کامال 
شــخصی است که از مسائل مورد نظرشان دریافت می کنند. به 
عنوان مثــال، در جامعه ایران دربــاره علت های پدیده ترافیک 
یا ســرماخوردگی همه قادرنــد گمانه زنی کنند و به اســتدالل 
یا تحلیل هــای غیرعلمی بپردازنــد و حتی بــرای آنها راه حل 
نیــز تجویز کننــد! راه حل های ارائه شــده در این الیــه با تأکید 
بر «نشــانه »های مشــکالت صورت می گیرد و نه بــا تمرکز بر 
«ریشــه» های بروز آنها. تحلیلگــران در این الیه از تحلیل ها که 
معموال با رویکردی متعصبانه به پیشنهاد راه حل می پردازند، از 
بروز عوارض جانبی (Side Effects) ناشی از تجویز و به کارگیری 

آنها آگاهی ندارند.
نگــرش تحلیلگران بــه پدیده ها در این ســطح از تحلیل ها 
مبتنــی بر رویکــرد رویدادگراســت (Event Oriented)؛ یعنی 
منتظر وقوع «رویداد»ی در اقتصاد ایــران  می مانند تا بر مبنای 
آن به ارائه تحلیل بپردازند. این تحلیل ها اساســا هیچ نســبتی 
با «روندها»ی شــکل گیری مسائل و مشــکالت اقتصادی ایران 
کــه در درازای زمــان شــکل گرفته اند، ندارنــد. در الیه لیتانی، 
روند شــکل گیری مســائل و مشــکالت اقتصاد ایران همچون 
«پایین بودن شــاخص درک فساد» یا «باالبودن شاخص فالکت» 
یا «پایین بودن نرخ ســرمایه گذاری خارجی» و مانند آنها، بدون 
هیچ تحلیل علمی و کارشناسی و با ادبیات فروکاسته (و اغلب 
پوپولیســتی یا توده پسند) تفسیر می شــوند. به طور کلی، اخبار 
مرتبط با چنین موضوعاتی که در روزنامه ها، هفته نامه ها و دیگر 

رســانه ها بازتاب داده می شود، اغلب یا به صورت تحریف شده 
و مبالغه آمیز بیان می شود یا در راستای تحقق مقاصد سیاسی 
(و گاهی شــخصی) پی  گرفته می شود یا در آستانه رویدادهای 
سیاسی همچون انتخابات های مختلف، طرح موضوع می شود. 
در این الیــه از تحلیل ها، رویدادها، موضوعــات و روندها هیچ 
رابطه معنی داری با یکدیگر نداشــته و از پیوســتگی و انسجام 

الزم نیز برخوردار نیستند.
نوشــتارها، گفتارهــا و روایت ها در این ســطح از تحلیل ها 
معموال با زبان گله و شکایت و از روی استیصال و درماندگی به 
نقد وضع موجود می پردازند و اغلب گفته می شــود: «چرا آنجا 
این جوری است؟»، «تا کی باید این جوری باشد؟»، ... و «چرا آنها 

کاری نمی کنند؟».
۱-۱( مصداق هایی از تحلیل های در ســطح لیتانی از اقتصاد 

ایران
بنا بر آنچه گفته شــد نتیجه این خواهد شــد که در بخش 
عمومی جامعه ایران، احساس درماندگی ( من چه کار می توانم 
بکنم؟)  یا احســاس ناامیــدی (دیگر نمی شــود  کاری کرد!) یا 

احساس فرافکنی ( چرا آنها هیچ کاری نمی کنند؟) ایجاد شود.
یا ممکن اســت در فضای تنفســی جامعه ایران، احســاس 
همه چیزدانی (من نگفته بودم دیگر نمی شــود کاری کرد؟!) یا 
برداشت بی بینشی (اگر آنها چنان نمی کردند، چنین نمی شد!) 
یا احســاس بدبختی (اگــر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شــود 
شــاید بشود کاری کرد!) یا احساس نادیده انگاری (به ما چه که 
شــش دهک از جامعه در زیر فقر زندگی می کنند!) یا احساس 
بهت زدگی یا احســاس سرافکندگی (آقاجان شرمنده! ما تالش 
خودمان را کردیم. ببخشــید از اینکه نتوانستیم مشکالت را حل 

کنیم، حالل مان کنید!) ایجاد و گسترش داده شود.

همچنین ممکن اســت در طول و عرض جامعه احســاس 
سیاست ورزی (گرایش ما به چین و روسیه باعث تقویت قدرت 
چانه زنی مان در برابر آمریکا می شــود!) یا احساس خردورزی یا 

احساس استدالل ورزی یا احساس چاپلوسی ایجاد شود.
۲. الیه علت های اجتماعی

الیه دوم به تحلیل علت های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و تاریخی بروز یک مشکل یا مسئله  اقتصادی 
همچون «نفتی - رانتی بــودن اقتصاد ایران» می پردازد. در این 
 Trend) ســطح از تحلیل ها، تحلیلگران با رویکــردی رَوندگرا
Oriented)، داده های کمی و آماری را مورد تفســیر کارشناسی 
و پردازش علمی قرار می دهند. این ســطح از تحلیل ها معموال 
توسط کارشناسان، پژوهشگران و آینده پژوهان صورت می گیرد و 
اغلب با طرح پرسش و مطالعات آماری برای یافتن روابط علی 
یا همبســتگی معنادار میان متغیرهــای مختلف و نتیجه گیری 

منطقی از آنها انجام می شود.
از تحلیل هــا اغلــب نقــش حکومــت،  ایــن ســطح  در 
مــردم و دیگــر فعــاالن و منافــع احتمالی درگیر بــا موضوع 
اکتشــاف می شــود و معمــوال درســتی اطالعــات و دقــت 
داده هــا بــه دور از تعصــب در معرض نقد و پرســش علمی 
قــرار می گیــرد. در ایــن ســطح از تحلیل هــا زبــان پرســش 
به گونه ای اســت  که به پارادایم مســلطی که الگوها یا قواعد 
بازی نظام حکمرانی مســتقر را ساخته اند و چارچوب موضوع 
تحلیل را شــکل داده انــد، کاری ندارد. در واقع زبان پرســش، 
مطیع پارادایم یا قواعد بازی مســلط اســت. بــه عنوان مثال، 
مقوله ورشکستگی اقتصاد ایران به گونه ای مورد نقد و تحلیل 

قرار می گیرد که رویکرد رسمی زیر سؤال نرود!
۳. الیه جهان بینی

در ســطحی عمیق تر، این موضــوع که چرا اقتصــاد ایران 
به چنین وضعی دچار شــده است، به بررســی گفتمان رایج و 
تحلیل جهان بینی غالب می پردازد. در این ســطح از تحلیل ها، 
تحلیلگران، تحلیل ها یشــان از علل مشــکالت اقتصاد ایران را 
بــا تکیه بر ایدئولوژی رســمی (به عنوان علت های مشــکالت 

اقتصاد ایران) ارائه می دهند. 
وظیفه اصلی تحلیلگران در این ســطح از تحلیل ها، یافتن 
ســاختارهای عمیق تــر اجتماعی، زبانی و فرهنگی اســت که 
مســتقل از عوامل ورشکســتگی اقتصاد ایران، در ساختارهای 

علی - معلولی مسئله  ورشکستگی اقتصاد ایران حضور دارند. 
یعنی تحلیل ها به این بســتگی ندارند که فعــاالن یا بازیگران 
اصلی ورشکســته کردن اقتصاد ایران چه کسانی هستند، بلکه 
معطوف به ســاختارهای سیستمی ای هستند که اقتصاد ایران 
را به مرز ورشکســتگی کشــانده اند. در این سطح از تحلیل ها، 
بازتعریف مســئله بســیار مهــم و حیاتی اســت. در این الیه، 
تحلیلگــران می بینند کــه چگونه گفتمان هــای متفاوت مثال 
گفتمان هــای علمی، هویتــی، اقتصادی، فرهنگــی، تمدنی یا 
تاریخی نقشــی فراتــر از علت، عامل یا میانجی برای مســئله 
ورشکســتگی اقتصاد ایران بازی می کنند و بیشــتر در «ساختار 
سیستمی مســئله» خود را نشــان می دهند. در واقع باید دید 
گفتمان مســلطی که برای فهم مســئله ورشکستگی اقتصاد 
ایــران بــه کار می بریم، چگونــه به طور ضمنــی (پنهانی) در 
تعریــف یا بازتعریف چارچوب مســئله وارد می شــود. در این 
سطح از تحلیل ها، سیستم شناسان آشنا به مبانی علوم فلسفه 
و اقتصاد، تحلیل های دقیق تری را از مســئله مورد بحث ارائه 

می دهند.
۴. الیه استعاره یا اسطوره ها

ســطح چهارم که عمیق ترین الیه تحلیل ها را ارائه می دهد 
به تبیین نقش اسطوره ها و اســتعاره های فرهنگی تأکید دارد. 
این ســطح از تحلیل ها مشتمل بر داستان ها و روایت های ژرف، 
مجموعــه  کهن الگوها، ابعاد ناخودآگاه و انگیزشــی مســئله  
ورشکستگی اقتصاد ایران است که ممکن است متناقض نما نیز 
باشــد. به عنوان مثال، در اســتعاره های فرهنگی ایرانیان گفته 
می شود: «گر خواهی نشوی رســوا، همرنگ جماعت شو»! در 
حالی که باید گفته شــود: «گر خواهی نشوی همرنگ، رسوای 
جماعت شــو»! زیــرا تنها در ســایه شکســتن باورهای غلطی 
همچون همرنگ جماعت شــدن اســت که می تــوان به خلق  
ایده هایی نو همت گمارد. یا گفته می شــود: «سنگ بزرگ نشانه 
نزدن اســت»! درحالی که باید گفته شــود: «اتفاقا سنگ بزرگ 
نشــانه زدن اســت»! زیرا زمانی که گفته می شود «سنگ بزرگ 
نشــانه نزدن اســت»، معنایش آن اســت  که ما توان برداشتن 
ســنگ های بزرگی چون تصویر بزرگ سند چشــم انداز ملی در 
افــق ۱۴۰۴ را نداریم و باید چون گذشــته به همین روزمرگی ها 

ادامه دهیم.
در این ســطح از تحلیل ها، یک تجربه احساسی- انگیزشی 
درباره جهان بینی ای که علت ورشکســتگی اقتصاد ایران را به 
نمایش می گذارد تدوین و تبیین می شود. در این سطح از تحلیل ها، 
هــدف، تمرکز بر قلب هایی اســت کــه احســاس می کنند نه 
مغزهایی که می اندیشــند! به عنوان مثال می توان تجربه ای را 
به این صورت تبیین کرد: «در ۱۳۵۶، شــهردار سئول به میمنت 
ســفر شــهردار وقت تهران به کره جنوبی میهمانی شــامی را 
ترتیب داد. در آن مراســم شهرداران پایتخت دو کشور خیابانی 
را در تهران با نام ســئول و خیابانی را نیز در سئول با نام تهران 
نام گذاری کردند. ولی اکنون در دو سوی خیابان تهران در سئول 
پر اســت از برج های تجاری که اقتصاد کره را مدیریت می کنند، 
درحالی که در اطراف خیابان ســئول در تهران پر است از خاک 

و چاله و...»!
ساختارشــکنی اســتعاره های متعــارف و ســپس تبییــن 
اســتعاره های نو از اقتصاد دانش بنیان با رویکردی ناآشناپندار 
(ووژاِده)، روشــی قدرتمند برای نقد اکنــون و خلق آینده های 
جایگزین برای اقتصاد ایران اســت. اســتعاره ها و اســطوره ها 
نه تنها شــالوده های ژرف تمدنی در افق های دوردست از آینده 
اقتصاد ایران را آشــکار می کنند بلکــه خلق و فهم آینده، آن را 
به فراتر از کوشــش های عقالنی و طراحی منطقی می برند که 
تاکنون با نگاهی آشناپندار (ِدژاُوو) به آنها پرداخته می شد. این 
کار، عنصر ناخودآگاه و اســطوره ای را به گفتمان های مســلط 

حول آینده های مطلوب اقتصاد ایران اضافه می کند.
نتیجه گیری

ورشکستگی اقتصاد ایران رابطه ای معنادار با محدودیت ها 
و گلوگاه هایی در فرایندها و کالن فرایندهای نظام حکمرانی آن 
کشور دارد که به طور سیستماتیک در برابر جریان آزاد اطالعات 
قرار می گیرند. شکل گیری گفتمانی نو (در برابر گفتمان رسمی) 
و انتشــار تحلیل هایی در دو ســطح جهان بینی و اســتعاره ها 
توسط رسانه ها مســتلزم برچیده شــدن گلوگاه های اشاره شده 
اســت. تــا زمانی که گفتمان رســمی مــورد نقد قــرار نگیرد، 
نمی توان به ژرفای علت های مشــکالت اقتصاد ایران پی برد و 
برای برون رفت از پیامدهای اجتماعی – سیاســی ناشــی از آن 
راه حل های چاره ســاز به عنوان درمان (و نه راه حل های موقت 

به عنوان ُمسِکن) ارائه داد.
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