
 حاملگي كاذب تورم!!

شناسي آن است كه بانويي تمامي عالئـم حـاملگي را دارد و    شده در دانش روان شناخته» تني روان«يكي از مشكالت 

پندارنـد؛ ولـي از نظـر پزشـك      داند و حتي تمامي خانواده و اطرافيان نيز او را حامله مي ها خود را باردار مي براي مدت

 آورد! نبوده و فرزندي به دنيا نميمتخصص، او هرگز باردار 

هـاي بـارداري وجـود دارد: تهـوع صـبحگاهي، برآمـدن شـكم و حتـي          ديگر، در حاملگي كاذب همه نشانه عبارت به

شناسان معتقدند علت اصلي حاملگي كاذب، تمايـل زيـاد    روان  ي در كار نيست!!»جنين«شدن حجم رحم! ولي  بزرگ

يكـي از    شـود.  كه باعث تغييرات هورموني و منجر به اين احسـاس كـاذب مـي    به حاملگي يا ترس زياد از آن است

درصد اسـت. در ايـن شـرايط     20هايي كه در اقتصاد بسيار شبيه به حاملگي كاذب است، شرايط تورمي باالي  پديده

شـود و   كنند كه بازار رونـق دارد و خريـدوفروش انجـام مـي     كاران احساس مي بسياري از فعاالن اقتصادي و كاسب

رسد كه همه عالئم رونق اقتصاد وجود دارد، امـا گـاه از يـك ديـدگاه      گيرد؛ يعني به نظر مي انواع معامالت صورت مي

 است!» توهم بارداري«مثابه حاملگي كاذب يا  تر اين عالئم به دقيق

زودي  نـد كـه بـه   دا كند چون مي در حاملگي كاذب تورم، كسي كه ملك يا زميني را خريده است احساس رضايت مي 

هـزار كيلـومتر    فروشد. شخصي كه خودروي جديدي خريده، شاد و اميدوار اسـت كـه پـس از چنـد     تر مي آن را گران

اي را كه خريده است بـدون آنكـه در    فروشد! توليدكننده، مواد اوليه تر از مبلغ خريد مي رانندگي، ماشين خود را گران

امـا    كنـد!  فروشد و احساس سودآوري مي تر از خريد مي خود بدهد، آن را گرانكار بگيرد و زحمتي به  فرايند توليد به 

ها، در پي يك معاينه دقيق و سـونوگرافي مشـخص    ها و خوشحالي هزاران اما كه با وجود همه اين احساس رضايت  و

ر رحم اقتصـاد نيسـت و   واقع، جنيني د برد! به دارد و از حاملگي كاذب رنج مي» بيماري رواني«شود كه اين اقتصاد  مي

 هرگز رشد اقتصادي رخ نداده است.

درصد در اقتصاد يك كشور، احساسي در بازارهاي مختلف بـه وجـود بيـاورد كـه بسـيار       20ممكن است تورم باالي 

هاي ظـاهري اقتصـاد فعـال و پررونـق      شبيه حاملگي كاذب در زنان است. در حاملگي كاذب تورم، بسياري از نشانه

 ولي رشد اقتصادي در كار نيست.وجود دارد، 

 93دولت روحاني و تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد، توانسته است با انضباط مالي درخور تحسين، از ابتـداي سـال   

برساند. در اين شرايط، بسياري از كسـاني كـه در تـورم     95درصد در سال  10درصد را به زير  36تورم نزديك به 

داننـد و بسـيار ناراضـي هسـتند! ايـن       كردند، شرايط كنوني را ركود اقتصادي مي يدرصد احساس رونق م 20باالي 

افراد، همان كساني هستند كه خود و اطرافيانشان دچار حاملگي كاذب تورم شده بودند. بايد از اينـان پرسـيد: مگـر    

ـ   اقتصاد رشدي منفي داشته باشد، اما درعين 93تا  90هاي  سال  امكان دارد كه در ور از رونـق اقتصـادي   حـال، كش

درصـدي ايجـاد    35برخوردار باشد؟؟! آري، احساس كاذب رونق، همان توهم حاملگي است كه بر اثـر نـرخ تـورم    

 شده.



درصـد و بـا    4،5بدون احتساب درآمـدهاي نفتـي،    95توان پذيرفت كه اقتصاد كشور در سال  از سوي ديگر، آيا مي

رقمـي   درصدي به تـورم يـك   35شد اقتصادي داشته باشد و تورم احتساب درآمدهاي نفتي نزديك به هفت درصد ر

 حال كشور دچار ركود اقتصادي باشد؟!! تبديل شده باشد، اما درعين

هاي جسـمي   دهد و بسياري از بيماري تأثير خود قرار مي شناسان معتقدند كه روان انسان هميشه جسم را تحت روان

نامنـد. پديـده    مـي » تنـي  هـاي روان  بيمـاري «ها را  گونه بيماري صان اينرو متخص ناشي از عوامل رواني هستند. ازاين

تنـي   تني است. توهم رونق اقتصادي در شرايط تورم افسارگسـيخته، بيمـاري روان   حاملگي كاذب يك بيماري روان

كننـد   اقتصاد است؛ يعني مردم در شرايط تورم فزاينده، احساس كاذب انجام فعاليت اقتصادي و رونق اقتصادي مي

اي در كاال يا ملك و خودرو و... ايجاد كـرده باشـند، بـه علـت تـورم موجـود،        گونه ارزش افزوده زيرا بدون آنكه هيچ

تـر از روز پـيش    كنند كه ارزش اموال آنان باال رفته و چون هر روز ممكن است بتوانند اموال خود را گران احساس مي

در مقابل ايـن وضـعيت، وقتـي تـورم بـه        زيادي به خريدن دارند!بفروشند، با وجود كاهش قدرت خريدشان، تمايل 

توان ملكي را خريد و چند ماه بعد بـه قيمـت بـاالتر فروخـت؛      رسد، مانند شرايط كنوني، ديگر نمي درصد مي 10زير 

گـر  تـر فروخـت و خوشـحال بـود؛ دي     هزار كيلومتر با آن رانندگي كرد و گران شود خودرويي را خريد و چند ديگر نمي

تـر   خوار، مواد اوليه را تهيه كند و بدون آنكه با آن كااليي را توليد كنـد، آن را گـران   مقدور نيست كه توليدكننده رانت

 بفروشد و سودي بادآورده به جيب بزند!

، بـيش از  95هاي گذشته است. بر اساس سرشـماري سـال    نمونه مشهود حاملگي كاذب تورم، بازار مسكن در سال

واحد مسكوني خالي بر اساس خوداظهاري مردم، وجود دارد!! كارشناسان اين تعداد را تا چهـار ميليـون    ميليون  2،5

برابر نياز واقعي مسكن در هر سال در كشور اسـت!! توليـد    اند. اين تعداد مسكن خالي چهار تا هفت نيز برآورد كرده

بـازار را در پـي داشـت، جـز در شـرايط تـورمي       انبوه مسكن كه رونق بازار مصالح ساختماني و رضايت فعاالن اين 

بر نياز كشـور نبـود و    بنابراين، وضعيت قبلي بازار مسكن، رونق واقعي و مبتني  درصد هرگز امكان نداشت. 20باالي 

بازار سرد توليد و خريد مسكن در وضعيت كنوني نيز ناشي از ركـود اقتصـادي نيسـت. احسـاس نيـاز بـه سـاخت        

رقمي است، هرگز آن احسـاس نيـاز    تا وقتي تورم تك  ز حاملگي كاذب اقتصاد بوده است وحساب مسكن ناشي ا بي

 برنخواهد گشت.

و رشد اقتصـادي منفـي را بـه     95رقمي در سال  درصدي به تورم تك35آري! دولت تدبير و اميد، اقتصاد را از تورم 

بگوييم: بسياري از كسـاني كـه شـرايط     رو ادعايي گزاف نيست اگر درصدي رسانده است. ازاين رشد اقتصادي هفت

دچار حـاملگي   92تا  88هاي  نامند، همان كساني هستند كه خود يا اطرافيانشان در سال كنوني را ركود اقتصادي مي

 اند!! كاذب تورم بوده و از مزاياي زودگذر تورم افسارگسيخته برخوردار شده

 


