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اخـبـار  بـرگـزیـده

 واکنش رئیس قوه قضائیه به قطع 
اینترنت برای جلوگیری از تقلب در کنکور

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مشــکالتی که به واســطه 
تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله 
دریافت وجوه از اولیای دانش آموزان برای هزینه های مربوط به 
سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود. به گزارش میزان 
حجت االسالم محسنی اژه ای در حاشیه نشستی در قوه قضائیه 
با اشــاره به میزان تعطیلی مدارس در سال تحصیلی جاری و 
مشــکالتی که از این ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان شده 
است، گفت: به استثنای موضوعات مرتبط با مضامین آموزشی 
و تربیتی که در محل خود قابل بررسی است، یکی از مشکالتی 
که به واســطه تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری 
رخ داد، مقولــه دریافت وجــوه از اولیــای دانش آموزان برای 
هزینه های مربوط به ســرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن 
بود. بعضــا اولیای دانش آمــوزان گالیه دارند کــه با توجه به 
تعطیلی زیاد مدارس در این ســال تحصیلی، پول دریافت شده 
از آنها برای سرویس رفت وآمد و همچنین تغذیه دانش آموزان 
به آنها مسترد نمی شود و حتی در مواردی مدارس برای وصول 
ایــن چک های دریافتی از والدین دانش آمــوزان اقدام می کنند. 
بر همین مبنا مطلوب است دادســتان کل کشور ضمن شنیدن 
اظهارات مســئوالن مربوطه در آمــوزش و پرورش و همچنین 
اولیا، تدابیر الزم را درباره رفع این مشکل اتخاذ کند. او همچنین 
در تذکر دیگری با اشــاره به موضــوع قطع اینترنت در برخی از 
مناطق هم زمــان با روزهای برگزاری کنکــور اظهار کرد: اینکه 
بــرای حفظ حقوق شــرکت کنندگان در کنکــور و جلوگیری از 
تقلب تمهیداتی اندیشــیده شــود، حتما امــری ضروری و الزم 
اســت، اما قطع اینترنت در ســاعات برگزاری کنکور برای مردم 
و امــور روزمره و اداری آنها به صورت درخورتوجهی مشــکل 
ایجاد کرد. او افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان 
بازرســی بررسی های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه 
راه های دیگر جایگزینی وجود دارد و در ســایر کشــورهای دنیا 
چه تدابیری بــه منظور جلوگیری از وقــوع تقلب در آزمون ها 
بدون قطع اینترنت صورت می گیرد، انجام دهد. رئیس دستگاه 
قضا در همین راســتا با بیان اینکه «قطــع اینترنت، راه منطقی 
قابــل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیســت»، گفت: 
علی ایحــال بایــد برای کنکورهــای آتی تدبیــری در این زمینه 

صورت گیرد.

 آیت اهللا وحید خراسانی:
مسئولین توجه کنند وظیفه شان 

احیای زندگی مردم است 
آیت اهللا العظمی وحید خراســانی تصریح کردند: این روزها 
گالیه های زیادی از معیشــت به ما می رســد. تمام مسئولین 
توجه کنند وظیفه آنها رســیدگی و احیای زندگی مردم است. 
آیت اهللا وحید خراســانی در پایان جلســه پاســخ به سؤاالت 
شــرعی در روز دوشنبه ســوم بهمن ماه ۱۴۰۱ طی بیاناتی در 
آستانه شــهادت حضرت هادی (علیه الســالم) توصیه هایی 
به اعضــای هیئت مذهبی و مســئولین داشــتند. به گزارش 
شــفقنا، مشروح سخنان ایشان بدین شــرح است: احیای امر 
آل محمــد صلی اهللا علیه و آله وظیفه همه ماســت. کارهای 
ما باید مناســب با مقــام امام زمان (عجــل اهللا تعالی فرجه 
الشــریف) باشد. قضیه شهادت حضرت هادی (علیه السالم) 
مربوط به امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشــریف) است. 
احیای این روز، تســلیتی اســت به امام زمان عجل اهللا تعالی 
فرجه الشــریف، قلب عالم امــکان، چون جــد بزرگوار امام 
زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشــریف) است.ان شاء اهللا همه 
هیئت دست به دســت هم بدهند تا امر شهادت امام هادی 

(علیه السالم) را با عظمت برگزار کنند.
این کارها همه برای رضایــت امام زمان (عجل اهللا تعالی 
فرجه الشــریف) است وظیفه ما سنگین است. اگر در این روز 
هیئــت بیرون بیایند عزا برپا شــود، به برکــت حضرت هادی 
(علیه الســالم) اجری عظیم ذخیره دنیا و عقبی آنها خواهد 

شد که آن اجر با خوِد بقیه اهللا االعظم است.
ایشــان در پایان فرمودنــد این روزها گالیه هــای زیادی از 
معیشت به ما می رسد. تمام مسئولین توجه کنند وظیفه آنها 
رسیدگی و احیا زندگی مردم است. اینها باید تمام همت خود 
را به کار گیرند تا مبادا شــکمی گرســنه بماند یا خانواده ای از 
جهت مالی بیچاره شــود.اگر این شد که خود را وقف خدمت 
به ایتام آل محمد (صلی اهللا علیه و آله) کرد، اجرش الیتناهی 

است.
ان شــاءاهللا توفیق خدمت به شــیعه امام زمان ولی عصر 

(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) برای همه ما فراهم گردد.

رئیسی در دیدار وزیر دفاع سوریه مطرح کرد
اعالم آمادگی ایران برای 

همکاری های همه  جانبه اقتصادی 
در دوران بازسازی سوریه

رئیس جمهوری گفت: جمهوری اســالمی ایران دوست 
واقعی ملت سوریه اســت؛ چرا که همان گونه که در دوران 
مقاومت در برابر تروریسم در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد، 
در دوران بازســازی نیز آماده اســت با تقویت همکاری های 
همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشــد. سید ابراهیم رئیسی 
ظهر دیروز در دیدار سپهبد «علی محمود عباس» وزیر دفاع 
سوریه، روابط دو کشــور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: 
روابط ایران و ســوریه بر پایه اعتقادات و باورهای مشــترک 
و نیز روحیه ایســتادگی و مقاومت مردم دو کشــور بنا شده 
اســت. رئیس جمهوری صیانت نیروهای مســلح سوری از 
ملت و دولت این کشور در برابر فتنه انگیزی ها را برای آینده 
مردم و کشور ســوریه امیدبخش دانست و افزود: جمهوری 
اســالمی ایران  دوســت واقعی ملت ســوریه است؛ چرا که 
همان گونه که در دوران مقاومت در برابر تروریســم در کنار 
ملت و دولت ســوریه ایســتاد، در دوران بازسازی نیز آماده 
اســت با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار 

آنان باشد. 

  یکشنبه هفته جاری روز رکوردشــکنی های مجدد در قیمت   .
برخی اقــالم بود. دالری که در آســتانه ورود به کانال ۴۶ هزار 
تومانی قرار گرفت و ســکه ای که از ۲۵ میلیون تومان عبور کرد. 
اما دوشنبه و دیروز (سه شنبه) افت نسبی قیمت ها شکل گرفت. 
در این میان بســیاری معتقدند همین نکته گواهی است بر نگاه 
غلط برخی مدیران اجرائی ذیل تأثیر مســتقیم و فوری پارامتر 
سیاســت خارجی بر اقتصاد کشــور؛ چون فضای روانی بعد از 
تصویب قطع نامه پارلمان اروپا مبنی بر پیشنهاد برای قراردادن 
یک ارگان رسمی کشــور در لیست گروه های تروریستی اتحادیه 
اروپا در پنجشــنبه گذشــته و بازه زمانی پنج روزه تا روز دوشنبه 
برای برگزاری جلسه شورای وزرای امور خارجه اروپا سبب شد 
شــاهد این افزایش قیمت و رکوردشکنی های باشیم. اما دیروز 
مشخص شــدن خروجی کار این شورا و عدم همراهی با مصوبه 
پارلمان اروپا در تروریســتی دانستن آن نهاد رسمی کشور، روند 
را تعدیل بخشید و از فشــار روانی مخرب بر بازار کاست. حال 
به باور شما شــرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی ایران متأثر از 
سیاست خارجی بحران زده ما به این نقطه رسیده است و شاهد 

رکوردشکنی های یکشنبه بودیم؟
من در همین رابطه با شما در «شرق» به بررسی این مسئله 

پرداختم.
 بلــه، ولی وضعیت امروز به مراتب بغرنج تر از زمانی اســت   .

که من با شما گفت وگو داشــتم. در این چند ماه واقعا اتفاقات 
زیادی در حوزه سیاســی، اجتماعی و دیپلماتیک کشــور شکل 

گرفته است؛ غیر از این است؟
ببینیــد پارامتــر سیاســت خارجــی و تحــوالت در حــوزه 
دیپلماســی، نه تنها در ایران بلکه در هر کشــوری روی مسائل 
اقتصادی، معیشتی و تجارت جهانی اثرات خود را دارد. جنگ، 
صلح، توافق و... از مهم ترین عواملی هستند که تجارت جهانی 
را تحت تأثیر قرار می دهند؛ کما اینکه جنگ اوکراین هم تأثیراتی 
جــدی را بر بازار انرژی و بر اقتصاد جهانی در حدود یک ســال 
اخیر گذاشته است. پس بی شک نمی توان تأثیر پارامتر سیاست 
خارجی و تحوالت دیپلماتیک را نادیــده گرفت. بله آثار روانی 
صدور قطع نامه پارلمان اروپا در پنجشنبه هفته گذشته و فشار 
روانی چند روزه تا جلســه دوشنبه شــورای وزرای امور خارجه 
روی افزایــش قیمت طال و ارز در بازار آزاد آثار خود را داشــته 
است. این بدان معناست که اقتصاد و حوزه سیاست خارجی از 
هــم تأثیر می گیرند و بر هم تأثیر می گذارند. اما به باور من روند 
تورم و افزایش قیمت ها که در کشور شکل گرفته است، روندی 
اســت که صرفا متأثر از پارامتر سیاســت خارجی نیست. واقعا 
در حال حاضر مشکل اقتصادی و معیشتی کشور کمترین تأثیر را 

از حوزه سیاست خارجی می گیرد.
 اگر به باور شما تحوالت سیاست خارجی اکنون کمترین تأثیر   .

را بر وضعیت بغرنج و بحرانی اقتصادی و معیشــتی می گذارد، 
پس چه عواملی باعث شــده اســت که اقتصاد ما به این وضع 

اسفبار برسد؟
اصلی ترین دلیل آن به وضعیت داخلی کشــور و بی کفایتی 
دولــت بازمی گردد که تقریبا بر همه محرز شــده اســت، حتی 
حامیانش. اما دلیل اصلی تر چیز دیگری است؛ چون به نظر من 

بی کفایتی دولت خود معلول علت بزرگ تری است.
 و آن علت چیست؟  .

ســایه ســنگین نهادهای فرادولتــی بر اقتصاد، سیاســت، 
دیپلماســی، فرهنگ، اجتماع و خالصه همه امور کشور. برای 
مثال ســتاد اجرائی فرمان امام و بنیادهــا تمام اقتصاد ایران را 
در چنبره خــود گرفته اند و عمال اقتصاد ایــران به همین دلیل 
قفل شده است. حضور این نهادهای فرادولتی سبب شده است 
بخــش خصوصی از تولید و ســرمایه گذاری در داخل منصرف 
شــود و در جهــت کامال عکس، ســرمایه خود را بــه بیرون از 
کشور برده است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین 
۱۷ ماهــی که از روی کار آمدن دولت ســیزدهم می گذرد، نگاه 
کنید، می بینید چه روند صعودی ای به خود گرفته اســت. چرا؟ 
چون ســرمایه امیدوار نیست. به همین دلیل است که اشتغالی 
به وجود نمی آید و به موازات آن مهاجرت های گســترده ای در 
میان نخبگان و طبقه متوســط جامعه شکل گرفته است. همه 
اینها شاخص های غیرقابل انکاری درخصوص بی ثباتی اقتصاد 
کالن کشــور اســت؛ بنابراین مادامی که این نهادهای فرادولتی 
از اقتصاد ایران خارج نشــوند، وضعیــت به همین منوال پیش 
خواهــد رفت و حتــی بدتر هم خواهد شــد. در نتیجه بیش از 
آنکه ما وضعیت اســفبار اقتصادی امروز کشــور را به تحوالت 
سیاســت خارجی، برجام و تروریستی دانســتن سپاه گره بزنیم،  
بایــد تمرکزی جدی تر روی تحــوالت و اقتضائات داخلی ایران 

داشته باشیم.
 بــا این نگاه شــما روی پارامترهای سیاســت داخلی تمرکز   .

بیشتری داشته باشیم. در این باره دهم دی ماه محسن رنانی در 
پاسخ به درخواســت مرکز پژوهش های مجلس درباره پیشنهاد 
همکاری برای تدوین سند هفتم چشم انداز صراحتا عنوان کرد: 
«وقتی هیچ چیز در کشور ســر جایش نیست و بی ثباتی در همه 
حوزه ها موج می زند و چشــم انداز باثباتی نیســت و هیچ قصد 
افق گشایی ای دیده نمی شــود، وقتی تقریبا می توان پیش بینی 
کرد که ما در ماه های آینده هم مشــکالتی خواهیم داشت و هم 

با درهم ریزی های شــدید اقتصادی، در چنین شرایطی برنامه 
توســعه نوشــتن چه مفهومی دارد؟ االن اگر نهادی مثل مرکز 
پژوهش ها می خواهد کاری برای کشــور بکند، باید سند خروج 
از بحران، ســند تثبیت شرایط عمومی کشور، سند افق گشایی و 
سند تحول یا چیزی نظیر اینها را بنویسد». حسین راغفر هم نگاه 
مشــابهی با محسن رنانی به وضعیت کشور دارد و تصور می کند 

در کشور هیچ چیزی سرجایش نیست؟
 بله هیچ چیزی ســر جایش نیســت،  اما من معتقدم راه حل 
دارد. شاید آقای رنانی این تصور را داشته باشند وضعیت آن قدر 
بحرانی اســت که نمی توان کاری صــورت داد ، ولی من بر این 
باورم که اگر کشــور در مسیر اصالحات ســاختاری قرار بگیرد، 

می توان به برون رفت از وضعیت کنونی امیدوار بود.
 دوباره کلمه «اصالحات ساختاری»؛ این واژه برای من قدری   .

آزار دهنده است، چون طیف گسترده ای از چهره های داخلی از 
سیاســیون گرفته تا دیگر افراد در حوزه هــای اقتصادی و حتی 
سیاســت خارجی به آن تمسک می جویند؛ گویا این کلمه نوعی 
راه فرار از پاســخ گویی  ذیل یک کلی گویی است؛ بنابراین من از 
حضرت عالی می پرســم که به  صورت مصداقی و جزئی گام های 
این اصالحات، مشخصا در حوزه اقتصاد که حوزه تخصصی شما 

است، چیست؟
 به نظر من اولین گام در اصالحات ساختاری حوزه اقتصادی 
همان نکته ای اســت که در سؤال نخســت به آن اشاره کردم؛ 

خروج نهادهای فرادولتی از اقتصاد کشور.
 آن وقت گام های بعدی چه خواهد بود؟  .

در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع بینانه 
و مبتنــی بر اقتضائــات کنونی کشــور «برای ایجاد انســجام 
اجتماعی و سیاســی تعریف و تبیین کند». این مســئله سبب 
خواهد شــد اعتماد عمومی ازدست رفته مردم به برنامه های 
دولــت بازگردد که خود این نکتــه معلول همان علت اصلی 
اســت؛ یعنی این مســئله هم ناشــی از همان ســایه سنگین 
نهادهــای فرادولتی بر اقتصاد کشــور اســت. اگر دســت این 
نهادها از اقتصاد کشــور کوتاه شود، خود به خود بستر و فضای 
الزم برای جوالن بخش خصوصی در حوزه ســرمایه گذاری و 
تولید فراهم می شــود. گام ســوم به نظر من اصالح در نظام 
مالیاتی کشــور اســت. برای مثال همین افزایــش مالیات در 
بودجه ســال ۱۴۰۲ باعث خواهد شد بســیاری از شرکت ها و 
ســرمایه گذارانی که با مشقت تمام سعی در تداوم بقای خود 
داشته اند، یقینا در ســال آینده از چرخه اقتصاد و تولید خارج 
خواهنــد شــد. پس اصالحــات در نظام مالیاتــی هم واجب 
اســت. گام چهارم اصالح نظام بانکی در ایران اســت. همین 
نظــام بانکی و بانک ها یکــی از بزرگ ترین موانع در تخصیص 
اعتبارات به مردم هســتند؛ چون منابع بسیار بزرگی در همین 
نظام بانکی حیف و میل شــده است. تسهیالت کالنی به برخی 
افراد داده شده اســت و این تسهیالت هم باز نمی گردد؛ چون 
این تســهیالت به بخش خصوصی صاحــب صالحیت داده 
نشده اســت و همین صاحبان رانت بوده اند که این تسهیالت 
را برای خود برداشــته اند. به همین دلیل کسری های بودجه و 
ناترازی های مختلف در اقتصاد بروز می کند. همه این مســائل 
ســبب می شود دولت ســهل ترین مســیر برای جبران کسری 
بودجه یعنی افزایش نرخ ارز را انتخاب کند که عمال به بحران 
در اقتصاد دامن می زند و مشــکالت بیشــتری را بر گرده مردم 
گذاشــته اســت. با توجه به همین افزایش قیمتی که طی ۱۷ 
ماه گذشــته از روی کار آمدن دولت ســیزدهم برای ارز شکل 
گرفته اســت، به احتمال زیاد در ســال ۱۴۰۲ با کسری بودجه 
بزرگ تری دست به گریبان خواهیم بود؛ چون هزینه های دولت 
بر اثر افزایش بی رویه نرخ ارز و مهم تر از آن افزایش نرخ تورم 
در کشور در ســال آینده با شدت بیشــتری ادامه پیدا می کند. 

این در حالی اســت که درآمدهای دولت هم تراز و مســاوی با 
این رشــد تورمی نخواهد بود. بنابراین دولت در ســال آینده با 
کســری بودجه بزرگ تری روبه رو اســت و بعید نیست مجدد 
برای جبران بخشــی از این کسری بودجه به حامل های انرژی 
نگاه کند. همین االن هم زمزمه افزایش نرخ حامل های انرژی 
مطرح می شــود، امــا یقین بدانید افزایش نــرخ ارز و افزایش 
حامل های انرژی نمی تواند کســری بودجه دولت برای ســال 
آینــده را جبران کند و به همین دلیــل دولت دوباره روی بازار 
ارز و افزایش قیمت ها مانــور می دهد؛ خصوصا در همین دو 
ماهی که تا پایان ســال ۱۴۰۱ فاصله داریم. به هر حال بهمن 
و اســفند ماه های پرهزینه ای برای دولت و پرداخت حقوق و 
دستمزد و عیدی کارمندان و حقوق بگیران است. قطعا دولت 
بــرای تأمین مخارج به افزایش قیمــت ارز در بازار نگاه دارد. 
اما مطمئنا این شــیوه تأمین کسری بودجه و بی انضباطی های 
مالــی دولت از عوامل جدی در تشــدید تورم و بحران زایی در 

اقتصاد کشور است.
 اجازه دهیــد تمرکز جدی تری روی گــزاره «فقدان اعتماد   .

عمومی به سیاســت های اقتصادی دولت» داشته باشیم. در 
همین راستا شاهد بودیم که کارزاری به نام خروج پول و سرمایه 
از بانک ها شکل گرفت. طیف گسترده ای از اقتصاددانان معتقد 
بودند همین نکتــه از عوامل تــورم زا در هفته های اخیر بوده 
اســت. حتی در همین رابطه احسان خاندوزی اذعان کرد این 
کارزار توسط برخی شبکه های معاند فارسی زبان شکل گرفت. 
حال به باور شما اقتصاد ایران از آن میزان بی اعتمادی عمومی 
و فقدان پشــتوانه مردمی رنج می برد که به راه انداختن چنین 
کارزارهایی از سوی شبکه های بی هویت می تواند بحران آفرین 

باشد؟
به هر حال روندی که در ســال های گذشــته و به خصوص 
۱۷ماهی که از روی کار آمدن دولت ســیزدهم می گذرد، سبب 
شده است سایه ســنگین تری از همان نهادهای فرادولتی روی 
اقتصاد شــکل بگیرد. در کنــار آن دولت برای جبران کســری 
بودجه خود به بازار ارز، ســکه و طال چشم دوخته است. پس 
مــردم هم برای آنکه بتوانند ســرمایه های خود را حفظ کنند و 
مانع از بربادرفتن پس انداز خود شــوند، اقدام به خروج پول و 
ســرمایه از بانک و تبدیل آن به ارز و طال می کنند. در این مدت 
این جمله مرتب شــنیده شده که پول ایران تنها پولی است که 
اگر پس انداز شــود از بیــن می رود و اگر خرج شــود ارزش آن 
حفظ می شــود. این نشان می دهد که جامعه واقعا برای حفظ 
ســرمایه و پس انداز خود مجبور است آن را به دالر، سکه و طال 
تبدیل کند. در ضمن واقعا اگر اقتصاد یک مملکت با پیشــنهاد 
و کارزار یک شــبکه بی هویت از بین برود، همان بهتر که نباشد. 
اما همین دو مســئله نشــان می دهد ما اکنون به شــکل بسیار 
جدی و پررنگی با بحران اعتماد عمومی نسبت به سیاست های 
اقتصادی دولت دســت به گریبان هســتیم و واقعــا پیرو آنچه 
گفتم بایــد دولت یک برنامــه جدی بــرای بازگرداندن اعتماد 
عمومی تعریف کند. مادامی که این اعتماد و پشــتوانه عمومی 
وجود نداشته باشــد، هر گامی توسط دولت در حوزه اقتصادی 
بی نتیجه خواهــد بود. اکنون جامعه کوچک ترین اعتباری برای 
آمارها، ارقام و وعده های دولت در حوزه اقتصادی و معیشــتی 
قائل نیست. هر زمان که دولت و سران سه قوه جلسه ای برگزار 
می کنند، مردم نگران آن هســتند کــه نکند وضعیت از این هم 

بدتر شود.
 روند خروج ســرمایه های کالن از کشور را پیش تر باز کردید.   .

آیا خروج ســرمایه از بانک ها علت سیاســی - اجتماعی دارد یا 
ذیل گفته های شما واقعا فقدان اعتماد عمومی به سیاست های 

دولت این مهم را رقم زد؟
دو علت شــما متضاد هم نیســتند که یکی را انتخاب کنیم. 

ببینید خروج پول ها از بانک ها باید از چند منظر بررســی شود. 
همان طــور که گفتم بخــش مهمی از چرایی خروج ســرمایه 
از بانک ها برای تبدیل آن به ســرمایه های ارزشــمندتر اســت. 
اعتراضات اخیر نیز باعث شــده مقداری نگرانی نسبت به آینده 
بیشتر هم شود و با توجه به همان تفاوت نرخ تورم و رقم سود 
بانک ها، گرایش یا نگرانی های اقتصادی سبب می شود بخشی 
از مردم پول های خود را از حســاب های بانکــی خارج کرده و 
حتی به دارایی های دیگر تبدیل کنند یا حتی در ارقام یا با توجه 
به شــرایط این پول را از کشــور نیز خارج می کنند و عمده دلیل 

خروج پول از بانک ها مربوط به همین مسئله است.
 به نظر می رســد مشکل فقدان اعتماد عمومی بزرگ تر از این   .

حرف هاســت. محمد مخبر هم روز دوشــنبه در آیین تجلیل از 
فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران که در مرکز همایش های بین المللی 
برج میالد برگزار شد، به نبود اعتماد متقابل میان دولت و بخش 
خصوصی اعتراف کــرد و گفت باید کارهــا را به مردم و بخش 
خصوصی واگذار کنیم. واقعا مشــکل فقدان اعتماد آن قدر حاد 
شده است؟ اگر چنین اســت اساسا مردم رغبتی به مشارکت و 

اعتماد به دولت دارند؟
کســی منکر گسل بی ســابقه کنونی بین ســاختار اجرائی و 
مردم به خصوص در چهار ماه گذشــته نیســت. به همین دلیل 
اکنــون دولت نمی تواند از مردم کمــک بجوید؛ چون نمی توان 
عوامل مؤثر در تشــدید و پررنگ شدن فقدان اعتماد عمومی را 
نادیده گرفت و از آن طرف هم انتظار داشت مردم به داد دولت 
در حوزه اقتصادی برسند و کمک حال دولت باشند. چون هیچ 
پارامتر مثبتی وجود ندارد که ملت تمایل به مشــارکت با دولت 
پیــدا کند. مادامی که آن چند گامی که در پاســخ به ســؤاالت 
قبلی، ذیل اصالحات ساختاری در حوزه اقتصادی مطرح کردم 
شــکل نگیرد، نمی توان امید داشت که مردم گامی در مشارکت 
با دولــت و حمایــت از آن بردارند. باید اول دســت نهادهای 
فرادولتی از اقتصاد کوتاه شــود، بعد دولت برنامه دقیقی برای 
انســجام سیاســی و اجتماعی تعریف کند و پــس از آن نظام 
مالیاتی و همچنین نظام بانکی اصالح شوند. نمی توان در سایه 
تداوم همین رویه غلط کنونی انتظار داشــت فرادولتی ها چنبره 
خود را بر اقتصاد داشته باشند و سنگینی مشکالت و چالش ها 
و بار وضعیت بحران زده اقتصادی بر دوش مردم باشــد و از آن 
طرف هم انتظار داشــته باشــیم دولت، مردم را مقصر بداند یا 

انتظار داشته باشد ملت به دولت کمک کند.
 اما خیلی از کارشناســان می گویند دولت اکنــون نه تنها به   .

دنبال حمایت مردمی اســت، بلکه حتی تحقق وعده های خود 
را هم بر گردن ملت انداخته است؛ کما اینکه همین معاون اول 
رئیس جمهور وعده رئیسی مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن 

را هم به مردم حواله داده است.
گفته شما کامال درست اســت و این یک طنز تلخ در روزگار 

ماست.
   روی نکتــه دیگری تمرکز کنیم. به دفعات در همین مصاحبه   .

از لــزوم تعریف، تبیین و تدوین برنامه دقیقی از ســوی دولت 
برای بازیابی اعتماد عمومی و شــکل گیری انســجام سیاسی و 
اجتماعی گفتید، اما به نظر می رســد دولــت نمی تواند در این 
زمینه برنامه ای ارائه کند. شــاهد این مدعا نیز کارکرد دولت در 
تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه است. دولت سیزدهم، هم 
سال جاری و هم ســال آینده، بودجه ساالنه را بر مبنای برنامه 
پنج ساله ششم توســعه دولت روحانی که جزء منتقدان جدی 
آن بود، ارائه کرده اســت؛ بنابراین به نظر می رسد دولت فعال 
برنامه ای به ویژه در حوزه اقتصادی نداشته و ندارد که کار کشور 

به این نقطه از مشکالت رسیده است؟
در اینکــه دولــت فاقد برنامــه و حتی تــوان و دانش برای 
برنامه نویسی در هر زمینه ای، به ویژه اقتصاد است، شکی وجود 
ندارد. قبال هم گفتم این مســئله بر همه آشــکار شــده است. 
دولتی که منتقد جدی برنامه ششــم دولت روحانی بود، اکنون 
دو ســال متوالی است همین برنامه را پیش می برد و برای سال 
آتی نیز همین روند را طی می کند. با این حال به باور من مشکل 

اصلی نبود برنامه نیست.
 میان کالمتان، این گفته شــما نقیض تحلیل قبلی تان نیست   .

که بر لزوم تدوین برنامه تأکید داشتید؟
خیر، تناقضی وجود ندارد.

 چطور؟  .
چون مــا باید ببینیــم منظــور و تعریف مــان از «برنامه» 
چیست؟ شش دوره پنج ساله است که دولت های مختلف از 
هر جریان سیاسی چپ و راست، اقدام به نوشتن برنامه توسعه 
پنج ســاله کرده اند، اما تمام این شش برنامه یک مشت آمال 
و آرزوی غیرقابل تحقق مسئوالن بوده  است. چرا این آمارها 
غیرقابل تحقق هســتند؟ چون اساســا ایــن برنامه ها، بماهو 
برنامه نیســتند. برنامه در چارچوب علــم اقتصاد ویژگی ها، 
اقتضائات و پارامترهای خود را دارد. برنامه باید هدف روشن، 
ملموس و واقع بینانه ای را دنبال کند. اما متأسفانه برنامه های 
پنج ساله توسعه با یک مشت کلمات پر طمطراق، احساسی و 
شعاری همراه می شود. همواره این برنامه ها با مباحث گنگ، 
مبهم و کلی گویی ارائه شده است. در عین حال، در هیچ کدام 
از ایــن برنامه ها منابع مشــخص و دقیق مالــی برای تحقق 
دســتور کارهای همان برنامه های پنج ساله توسعه مشخص 
نشده اســت. به همین دلیل، تمام برنامه های پنج ساله مانند 
برنامه ششــم با این مشکل دست به گریبان بوده اند. در برنامه 
ششــم توســعه بیش از دو هزار پروژه عمرانی تعریف شــد، 
در حالی کــه برای ۲۰۰ پــروژه هم منابع مالی تعریف نشــده 
بود. پس اســم این برنامه نیست، بلکه یک سرگرمی است که 
هر دولتی آن را پیش می گیرد. واقعا برنامه نویســی توســعه 
پنج ســاله به یکی از مناسک بوروکراتیک دستگاه برنامه ریزی 
و اجرائی کشــور بدل شده اســت که عمال خاصیتی هم برای 
ملت بــه دنبال نــدارد. برنامه نویســی در حــوزه اقتصادی، 
به خصوص در شــرایط کنونــی، آن هم برنامه توســعه، باید 
مشخص، دقیق، محدود و واقع بینانه باشد؛ یعنی باید با توجه 
بــه محدودیت ها و مقدورات مالی دولت ایــن برنامه تدوین 
شــود. واقعا باید محوریت برنامه توســعه در شرایط کنونی، 
بازســازی و تقویت انســجام اجتماعی و سیاسی کشور باشد. 
بــه هر حال اعتراضاتی که چهار ماه در کف خیابان های ایران 
شکل گرفت و همچنین موج عظیم مهاجرت از کشور  در همه 
ابعاد و زمینه ها یک از هم گســیختگی بی ســابقه  را رقم زده 
است. بنابراین به نظر من برنامه توسعه کشور باید اصالحاتی 
را در حوزه سیاســی و اجتماعی مبنی بر تقویت انســجام در 

همین دو حوزه (اجتماعی و سیاسی) رقم بزند. 
ادامه در صفحه ۵

گفت وگو با حسین راغفر درباره تأثیرپذیری سیاست خارجی، داخلی و اقتصاد از یکدیگر

شرایط بغرنج است، اما می شود آن را درست کرد 
عبدالرحمن فتح الهی: در روزهای منتهی به یکشــنبه هفته جاری شــاهد ســیر صعودی قیمت ها در بازار ســکه و ارز بودیم؛ اوج گیری قیمت ها تا جایی پیش رفت که یکشــنبه به روز 
«رکوردزنی های دولت ســیزدهم» بدل شد و ریال ایران یکی از بی ارزش ترین روزهای خود را تجربه کرد. این نکته نشان می دهد پارامتر تأثیر مخرب روانی ناشی از تحوالت حوزه سیاست 
خارجی تا چه اندازه می تواند بر اقتصاد و بازار اثرگذار باشــد. بازه زمانی بین پنجشــنبه هفته گذشــته با تصویب قطع نامه ضد ایرانی تا دوشنبه هفته جاری که به برگزاری نشست شورای 
وزرای امور خارجه اروپا منتهی شد، گواهی است بر اینکه تا چه اندازه مقوله سیاست خارجی، آثار خود را روی اقتصاد و معیشت دارد. مضافا وضعیت اقتصادی به قدری با مشکل مواجه 
اســت که هر اتفاقی در حوزه سیاست خارجی می تواند بیشترین تأثیر را در کمترین زمان بر قیمت ها بگذارد. در کنار آن شاخص های اقتصادی هم حاکی از آن است که فعال نمی توان در 
انتظار تغییر مشــخص و تعیین کننده ای در فضای اقتصادی بود. در عین حال نتایج جدید جراحی اقتصادی دولت رئیســی تورمی است که به ۵۱.۳ درصد رسید. نرخ تورم ساالنه دی ماه 
برای خانوارهای کشــور به ۴۶.۳ درصد رســید. این رقم نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشــان می دهد. مرکز آمار ایران گزارش مربوط به دی ماه را منتشر کرده که در این 
گزارش درباره شاخص قیمت مصرف کننده آمده است که منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه 
۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رســیده است؛ یعنی خانوار کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشــتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم 
نقطه ای دی ماه ۱۴۰۱، در مقایســه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی  ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به 
۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. مجموعه این نکات، «شرق» را برآن داشت در گفت وگویی با حسین 
راغفر به بررسی وضعیت سیاسی و دیپلماتیک کشور و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد بپردازد. در گپ و گفتی که با این اقتصاددان و استاد دانشگاه انجام شده، به شکل مشخصی 

بر وضعیت نابسامان اقتصادی و گزاره های سیاسی و اجتماعی تمرکز شده است که در ادامه می خوانید.


