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میالد علوی: «بگذارید رســانه ها در سخن گفتن و در انتقادکردنشان آزاد باشــند. خودمان را در معرض نقد قرار دهیم. دولتی که در معرض نقد 
قرار نگیرد، بدون شــک اسیر فساد خواهد شد»؛ این عین اظهارات ابراهیم رئیســی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است. 
او آن روزها هنوز ســکان مدیریت قوه مجریه را به دســت نگرفته بود و در قامت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و البته رئیس قوه قضائیه به 
تشریح دیدگاه های خود می پرداخت. از آن روزها تاکنون حدود ۱۰ ماه گذشته است. اوضاع هم به کلی دگرگون شده. اعتراضات در برخی شهرها و 

شهرستان ها به گواه خبرگزاری های وابسته به دولت در حال وقوع است. 

یکشنبه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۸

گفت  وگو

احمد نقیب زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
در گفت وگو با «شرق»

هر اعتراض و معترضی را ضد انقالب 
تلقی نکنیم

مرجان زهرانی: احمد نقیب زاده، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
به تحلیل آنچه دولت در قالب طرح تغییــر نظام یارانه ای انجام داد 
و موجبات اعتراضاتی را فراهــم آورد، پرداخته و تاکید کرده که امروز 
نمی توان هر اعتــراض و معترضی را ضد انقالب خواند و به برخورد با 

آنان پرداخت.
 دســت کم در پنج ســال اخیر این چندمین بار اســت که شــاهد   .

اعتراضات مردمی هســتیم، اعتراضاتی که معیشتی است اما اغلب 
سویه های سیاسی، اجتماعی و... دارد. به نظر شما با توجه به شرایط 
اقتصادی و اجتماعی امروز، سیاســت پیش گرفته شــده درست بوده 

است؟
بایــد بدانیم که پرداخت های یارانه ای راه حلی مقطعی و بســیار 
ناپایدار است. شــاید مردم در ماه های اول و دوم به پرداخت یارانه ای 
به این شکل رضایت دهند و اکتفا کنند اما خیلی زود متوجه می شوند 
که این پول هم دردی از آنها دوا نمی کند. دولت باید راه حلی اساسی 
پیدا کند. تا کی می خواهند این سیاست های ناپایدار و بیمارگونه را به 
اجرا بگذارد و وضع را وخیم تر کند؟ اگر حداقل وضعیت ثابت می ماند، 
حرفی نبود اما این سیاســت ها وضع را به مراتــب بدتر کرده و خزانه 
دولت را خالی می کنــد و ارزش ریال باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. 
همه این اتفاقــات به صورت سلســله وار در جامعه عمل می کند و 

پیامد های خوبی به دنبال نخواهد داشت.
   شــیوه اجرای این گونه سیاســت ها می تواند چــه بازخوردهایی   .

به دنبال داشته  باشد؟
اگر دولت به ســرعت بــه فکر اصالحات عمیــق و الزم در حوزه 
اقتصاد نباشــد، قطعا شکاف دولت و جامعه از این هم بیشتر خواهد 
شد که یکی از مهم ترین عواقب سیاسی تصمیمات این چنینی است. 
عــالوه بر این فضای بی اعتمادی میان دولت و مردم شــکل می گیرد 
که تعمیق آن می تواند عواقب جدی به دنبال داشــته  باشــد. فساد 
و دزدی های برخی از کســانی که مســئولیتی دارند و هر روز خبر آن 
را می خوانند و می شــنوند و... همه دســت به دست هم دادند تا آن 
مردمی که سال  ۱۳۵۸ اگر ۵۰۰ تومان حقوق می گرفتند و ۳۰۰ تومان 
خرج داشتند، باقی آن را به حسابداری اداره شان برمی گرداندند؛ حاال 
نسبت به بسیاری از مســائل اعتراض و اعتمادشان کاهش پیدا کرده 
اســت. یکی از دالیل مهم پریشان حالی مردم و دولت هم به سیاست 
خارجی بازمی گردد. گفتمان سیاســت خارجی ما مربوط به دهه ۸۰ 
میالدی اســت که هنوز فروپاشی شوروی رخ نداده  و جهان دوقطبی 
بود. مبارزه با امپریالیسم  معنا داشت. بعد از فروپاشی شوروی هم اگر 
یک دهه همان سیاست استقرار پیدا می کرد، شاید عواقب منفی در بر 
نداشت اما در ۲۰ سال گذشته دنیا به سرعت تغییر کرده و این مفاهیم، 
معنا و بار ارزشی شان را از دست داده اند. طبیعی است که از آن زمان 
تاکنون دنیا متحول شــده، جامعه متحول شده و دستگاه دیپلماسی 
حاضر نیست پا به پای تحوالت اجتماعی پیش بیاید و این فاصله ای که 

به وجود آمده به نفع دولت، ملت و کشور نیست.
  چقدر امنیتی ترکردن فضا می تواند شرایط را پیچیده تر کند؟  .

نگاهی که دولت به پیرامــون اجتماعی خود دارد، دو علت دارد؛ 
اول، این نگاه به دهه ۱۹۸۰ یا دهه ۶۰ شمسی بازمی گردد، این وضعیت 
االن تغییر کرده  اســت. این مردمی که امروز اعتراض می کنند و شعار 
می دهند در همین نظام رشــد کرده اند یا حتی  از نیروهایی هستند که 
در این انقالب ســهم داشــته اند. در واقع مردم توقعاتی داشــتند که 
برآورده نشده و ناراحت هستند. دومین علت این است که آقایان فکر 
می کنند اگر ما سخت بگیریم، اتفاقی نمی افتد. من چون از زبان برخی 
از آقایان شنیده ام این موضوع را مطرح می کنم. این دو موضوع با هم 
گره خورده  است. شــاید مقداری هم الگوبرداری از چین است. البته 
چین از نظر اقتصادی پیش رفت و توانســت مردم را به طرق مختلف 
راضی کرده و طبقه متوســط را گسترش دهد. این در حالی است که 
پس از هر اعتراض مردمی در ایران هیچ تغییری به ســمت و ســوی 
بهبودی رخ نمی دهد. دســت روی دســت می گذارند و با برجام هم 
مخالفت می کنند. چین هم به مرور متوجه شــد سیســتم اقتصادی 
بسته و هدایت  شده ره به جایی نمی برد، پس اقتصاد آزاد را پذیرفت و 
تحوالت اقتصادی ایجاد کرد. با این حال سیستم اجتماعی کمونیستی 
را حفظ کرد. اگر بخواهند روال ســابق را در سیاســت خارجی ادامه 
دهند، تحریم های کمرشــکن آسیب زاســت. در ایران امروز نمی توان 
درها را بست. برخی مسئوالن که خودشان و فرزندانشان به همه جای 

دنیا رفت وآمد دارند، بنابراین باید این سیاست را کنار بگذارند.
 به نظر شما چه باید کرد؟  .

اگر همه چیز مثل ۳۰ ســال پیش بود و دولت می گفت االن درگیر 
مذاکراتی هســتیم و نیــاز به کمک و همراهی مــردم داریم، مطمئن 
باشــید که مردم می پذیرفتند و همراهی می کردند. اما در حال حاضر 
شرایط فرق کرده اســت. مردم در شرایط سخت معیشتی قرار دارند. 
از طرفی اخباری از داخل و خارج می شــنوند که برخی از مسئوالن در 
چه زندگی های اشرافی ای غرق شدند. از طرف دیگر محاسبات غلطی 
وجــود دارد که اگر با معترضان برخورد نکنیم، اوضاع از کنترل خارج 
می شــود. دولت اگر با مردم صادقانه برخــورد کند و جلوی دزدی ها 
را بگیرد، شــاید اوضاع فرق کند. االن مدت هاست پرونده های فساد را 
مسکوت گذاشته اند. ماجرای سیسمونی نوه قالیباف بهانه است. مردم 
به این بخش که هویدا شــده، حمله و نقــد می کنند. اما به این معنا 
نیست که مردم به خاطر چند قلم سیسمونی عصبانی شده اند. مردم 
از بسیاری چیزهای دیگر عصبانی هستند و هر چیز را بهانه می کنند تا 

بتوانند نارضایتی شان را عیان کنند.
 توصیه شــما به دولــت در مواجهه با اعتراضات و سیاســت های   .

پیش گرفته، چیست؟
دولت باید با مردم صادقانه برخورد کند. تنگدســتی ها را بگوید و 
اوضاع را شرح دهد، اما سخت گیری ها در حوزه  اجتماعی را کمتر کند. 
رســیدگی به پرونده های ارتشا و اختالس و... از سر گرفته شود. مردم 

را آرام کنند.

یـادداشت

 حاشیه ها در حال آسیب دیدن هستند  
فکری کنید

اتفاقات امسال مانند اعتراضات سال ۹۸ به خاطر یک سری اقدامات 
عجوالنه و از پیش اعالم نشــده به وقوع پیوســت. شهرهایی به غیر از 
تهران درگیر ماجرا هستند که همین امر هم وجه اشتراک اتفاقات امسال 
با ۹۸ است. در سال ۹۸ طبقه متوسط حضور داشت، اما حضورش کم 
بود. امروز طبقه متوســط که باید این مســئله را تجزیه و تحلیل کند، 
غایب است. از آنجایی که طبقه متوسط غایب است، احتمال فراگیری 
و تکرار این وقایع کم بوده و این به نفع دولت اســت. دولت از فقدان 
طبقه متوسط بهره برده و بی تردید می تواند این وقایع را مدیریت کند. 
جامعه تصمیم گرفته با به عقب انداختن واکنش، با موضوعات برخورد 
کند. وقتی جامعه را رصد  کنید، می بینید وضعیت اعتراضی است، اما 
وضعیت عمِل اعتراضی نیســت، فقط اعتراض، زبانی و کالمی است. 
ایــن برای دولت هم فرصت اســت هم تهدید. فرصت این اســت که 
می تواند شــرایط را توجیه کند و با ابداع یک سری روش ها پروژه حذف 
یارانه ها را پیش ببرد. اما اگر طبقه متوسط معترض شود و با این طبقه 
برخورد شود، طبقه متوسط هم دست به عمل اعتراضی می زند. نکته 
بعدی که باید به آن توجه شود، نحوه مدیریت پروژه حذف ارز ترجیحی 
است. حذف ارز ترجیحی قبل از عید اعمال شد و اثرات خود را هم روی 
قیمت ها گذاشته بود، اما شیوه برخورد نامناسب، بار دیگر باعث گرانی 
شد، امکانش بود که به شیوه دیگری مسئله را مدیریت کرد تا قیمت ها 
این چنین افزایش نیابد. کاال ها از امروز به بعد بین ۳۰ تا صددرصد گران 
می شوند و قیمت بســیاری از کاالها نسبت به سال گذشته صددرصد 
افزایــش یافته اســت. این گرانی مجدد به خاطر حــذف ارز ترجیحی 
نیست، به خاطر این است که دولت اعالم کرد «ارز ترجیحی» را حذف 
کرده اســت. نباید این خبر اعالم می شد. از ســوی دیگر افزایش یارانه 
می تواند موجــب رضایت دهک های پایین درآمدی شــود، ولی برای 
بقیه اقشاری که در معرض افزایش صددرصدی قیمت ها هستند، این 
ویژگی را ندارد. تحقیقات در خصوص تحوالت در آشوب های اجتماعی 
نشان می دهد وقتی قرار است امتیازی به جامعه دهید، اما این فرایند 
را عقب می اندازید، جامعه واکنش نشــان می دهــد و این امتیاز را به 
عنوان حق پیشــین خود در نظر می گیرد نه حق پسین. یعنی گروهی 
که یارانــه را گرفته با خود می گوید: این یارانــه باید خیلی قبل تر داده 
می شد، چرا ندادند؟ از االن به بعد چرا گرانی است؟ چرا یارانه بیشتری 
داده نمی شــود و... . با توجه به همه این موارد پیشنهاد من به دولت 
این اســت که به وعده هــای خود پایبند باشــد و آن وقت جامعه هم 
بازخورد مثبت خواهد داشــت. یادتان باشد دولت حذف ارز ترجیحی 
و افزایش یارانه ها را در فضای عمومی و سیاســی به قاچاق گره زد و 
گفت ماکارونی و کاالها به صورت قاچاق از کشور خارج می شد و ۱۵-
۱۶ میلیون جمعیت حاشیه ایران یارانه بگیران هستند. من پیشنهادم به 
دولت این اســت به آنچه خود گفته وفادار بماند. اگر دولت توانست 
قاچاق را مدیریت کرده و سروســامان دهد، جامعه هم واکنش نشان 
داده و با خود می گوید کاالهای اضافی دیگر از کشور خارج نشده و به 
جامعه باز می گردد و من می توانم کمک کنم دیگر گندم وارد نشــود. 
ســامان قاچاق هم دست دولت است، مرزها را ســامان دهد، ورود و 
خروج کاال را کنترل کند. دنبال افراد نرود، دنبال کل شبکه باشد. شبکه 
را شناســایی کرده و به مردم معرفی کند. آن وقت دیگر خبری هم از 
کولبری، قاچاق در جنوب با قایق کوچک و... نخواهد بود. بخشــی از 
جمعیت به عرصه تولید باز می گردد و این جمعیت فعال با احساس 
شــادمانی از حاشیه به مرکز می آید.مشــکل این پروژه آن است که به 
حاشیه ها آسیب می رساند، ناامنی ایجاد کرده و اقتصاد به هرز می رود، 
اما اگر جلوی قاچاق را بگیریم شهرهای استان های حاشیه فربه شده و 

از گرسنگی و فقر و نابرابری نجات می یابند.

عباس عبدی، فعال سیاسی در گفت وگو  با «شرق»:
پیوست رسانه ای به جای 

محدودکردن رسانه ها
عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در 
پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر اینکه اعمال 
محدودیت یا نداشتن پیوست رسانه ای هنگام 
اعمال سیاســت های کالنی چــون اصالح 
ســاختار یارانه ای چه عواقبی دارد، گفت: به 
نظــر می رســد اعمال چنیــن سیاســت رســانه ای، ناشــی از فقدان 
اعتمادبه نفس در میان سیاســت گذاران است؛ چون سیاست گذاری که 
اعتمادبه نفس دارد، می داند که می خواهد چه کند و کارش توجیه پذیر 
و قابل دفاع اســت، از این رو طرح آن را به عرصه عمومی می آورد، به 
اقتراح و به نظرخواهی مردم و نخبگان گذاشته و اجازه می دهد درباره 
آن صحبــت و گفت وگو شــود. در ادامه هــم اگر نکاتــی  از میان این 
گفت وگوهای عمومی به دست آمد، سیاستش را اصالح می کند. اگر هم 
نه که سیاستش را انجام می دهد و جلو می رود. ولی هنگامی که چنین 
شوک هایی را به صورت ناگهانی به جامعه یا اقتصاد وارد می کنند، حتی 
اگر این برنامه ها در ذات خود خوب هم باشند به طور قطع و یقین بازتاب 
منفی در افکار عمومی به جا خواهد گذاشت و با آنها مخالفت می شود. 
حتی ممکن اســت موجب زمین خوردن آن طرح خوب هم بشود، چه 
رســد به طرح هایی که کال ایراد و ابهام داشته باشند. در چنین شرایطی 
وجود یک پیوست رسانه ای به جای اعمال محدودیت برای رسانه ها از 
ملزومات اجرای هر سیاستی است. اما برای پاسخ به این پرسش که به 
جای پیش گرفتن این سیاست مخرب رسانه ای چه کار دیگری باید کرد؟ 
پاسخ بستگی به این دارد که آن مجموعه سیاست گذار چه اندازه به راه 
و روش خــود اعتقــاد دارند و چقدر اعتمادبه نفس دارنــد که آن را در 
عرصه عمومی منتشر کنند.در جریان اعتراضات چند روز اخیر که در پی 
اصالح نظام یارانه ای و حذف ارز ترجیحی و البته گرانی های رســمی و 
غیررسمی شــکل گرفت، شــاهد تکرار رفتار مشــابه آبان سال ۱۳۹۸ 
هستیم. زمانی که دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را افزایش دهد و به 
قیمت واقعی نزدیک کند. در هر دو بار بدون آماده سازی افکار عمومی 
و پیوست رســانه ای، دســت به انجام این کار زدند که به طور طبیعی 
تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد. قطعا بهتر است 
به جای اینکه اجازه دهیم گذشته تکرار شود، برای اقناع افکار عمومی از 
طریق رســانه ها اقدام کنیم و نیز رســانه ها را در پوشش اخبار ماجرا و 

واکنش ها محدود نکنیم.

   با توجه به سیاست های اقتصادی که دولت در پیش گرفته، وضعیت   .
اقتصادی کشور را در ماه های آتی چگونه ارزیابی می کنید؟

در ماه های گذشــته وضعیت کشور پس از اجرای طرح یارانه های 
جدید و برداشــتن ارز ترجیحی به ســمت و ســوی گرانــی  و افزایش 
قیمت انواع کاالها و خدمات حرکت کرده اســت و این اتفاق با وجود 
وعده هایی اســت که دولت در ابتدای آغــاز کارش به مردم داده بود. 
امروز مــردم برعکس این وعده ها را در زندگی خودشــان احســاس 
می کنند. از ســوی دیگر شــاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ 
ارزهای دیگر در بازار هســتیم و دالر از ۳۱ هــزار تومان هم فراتر رفته 
است و اگر توافق برجام حاصل نشود که به نتیجه رسیدن آن نیز بعید 
به نظر می رســد، قیمت ها باالتر هم خواهد رفت. علت به وجودآمدن 
این مشکالت این است که درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور به هیچ وجه 
پاسخ گوی مصارف نیست. یکی دیگر از مسائل این است که علت حذف 
ارز ترجیحی فارغ از مفید بودن یا نبودن آن، ایجاد میلیاردها دالر رانت، 
فســاد و اختالس است؛ اما وقتی دولت با وجود اینکه مشخص است 
که این ارزها به چه کسانی داده شده، نتواند جلوی آن را بگیرد، چرا آن 

را حذف کرده است.
  آیــا یارانه های جدید واریز شــده می تواند پاســخ گوی هزینه های   .

افزایش یافته امروز مردم باشد؟
حذف ارز ترجیحی درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد؛ چرا که 
به عنــوان مثال ۷۰ هزار میلیارد دالر که تا دیروز با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانــی به جیب دولت می رفــت، اگر با نرخ نیمایــی (مثال ۲۲ هزار 
تومانی) محاسبه شود، درآمد دولت تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد 
یافــت و دولت هم برای جبران افزایــش قیمت هایی که در پی حذف 
ارز ترجیحی رخ خواهد داد، یارانه هایی در نظر گرفته که کافی نیست؛ 
چرا که به غیر از افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز ترجیحی، برخی 
از کاالها ناشــی از افزایش نرخ های جهانــی مواد غذایی به دلیل بروز 
اختالفاتی بین روسیه و اروپا بر ســر جنگ اوکراین با کمبود و افزایش 
قیمت مواجه خواهند شــد و از سوی دیگر بر اساس ادعاهای موجود 
درباره میزان فروش نفت، درآمدهای نفتی با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی مواجه خواهد شد. یارانه ۴۵ هزار تومانی که در دولت های نهم 
و دهم به حســاب مردم واریز می شــد، معادل ۴۲ دالر بود؛ اما یارانه 

۴۰۰ هــزار تومانی امروز تنها ۱۴ دالر اســت و به هیچ وجه نمی توان با 
ایــن میزان یارانه انتظار داشــت که مردم نگران نباشــند و هزینه های 
تحمیل شــده بر زندگی آنها پوشش داده شــود. و نهایتا دولت مجبور 
است برای حل مشکالت به وجود آمده، مجددا یارانه ها را افزایش دهد 
و این ســیکل معیوب دائما تکرار خواهد شد. این شرایط در وضعیتی 
رخ داده که ســبد مصرفی مردم روز به روز کوچک تر شــده است و هر 
روز شاهد اعتراضاتی هســتیم؛ چرا که با وجود انتظارات تورمی مردم 
ناشــی از حذف ارز ترجیحی یکباره متوجه شــدیم کاالهای اساســی 
دیگر قیمتش افزایش یافته است. در حال حاضر یک شانه تخم مرغ به 
حدود صد هزار تومان رســیده است و سؤال اینجاست که آیا در چنین 
وضعیتی این یارانه ها، جواب گوی گرانی ها هست و قاطعانه باید پاسخ 
داد به هیچ وجه نیست. در شرایطی که پس از افزایش قیمت های اخیر 
بســیاری در حال احتکار کاال هستند، نمی توان وضعیت مناسبی را در 
آینده پیش بینی کرد. از ســوی دیگر در زمانی هم که چنین مشکالتی 
نبود، ســتاد تنظیم بازار در زمینه قیمت گذاری شکست می خورد و در 
خودرو هم شاهد این وضعیت و عملکرد از ستاد بودیم. در حال حاضر 
نیز تصمیم بر واردات خودرو شــده؛ اما معلوم نیســت چه کســانی 
واردات خودرو را انجام می دهند و چنین سیاست های اقتصادی دولتی 
مقطعی نمی تواند مشکالت را اصالح کند؛ چرا که بنیان اقتصاد دولتی 

معیوب است.
  با توجه به این وضعیتی که در کشــور از گرانی ها و اعتراضات مردم   .

پیش آمده اســت، چه راهکاری را مناســب می دانید و دولت باید چه 
کاری انجام دهد؟

اگر اقتصاد آزاد، رقابتی و شفاف باشد، هیچ گاه نقدینگی در کشور از 
پنــج هزار تریلیون تومان و تورم از چهار درصد باالتر نخواهد رفت؛ اما 
در حال حاضر شــاهد رکوردشکنی هر ساله نقدینگی و تورم های باالی 
۴۰ درصد هســتیم؛ در حالی که دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق به 
گونه ای موجب نارضایتی قشر حقوق بگیر کارگران و کارمندان می شود. 
مشکالت کنونی اقتصادی ساختاری است. ساختار اقتصاد دولتی امروز 
مریض است و حتی اگر درد را شناسایی کنیم، با این ساختار نمی توانیم 
برایش درمانی پیدا کنیم. از ســوی دیگر با یارانه هایی که واریز شده و 
قیمت های افزایش یافته هزینه های بسیاری برای دولت به وجود آمده 

اســت و از آنجا که سیستم مالیاتی هم نظم درستی ندارد، هر اقدامی 
انجام شــود، نمی تواند حالل مشــکالت باشــد. به عبارت دیگر برای 
مشــکالت اقتصادی امروز که در کشور به وجود آمده است، نمی توان 
به صورت انتزاعی راهکاری داد؛ چرا که این مشکالت به عوامل بسیاری 
از جمله وضعیت اقتصاد دولتی، نوع و شــکل بودجه ریزی، عملکرد 
اقتصادی دولت، رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری و... وابسته است 
و افزایش هزینه مجموعه ها و شــرکت های دولتی و شبه دولتی نشان 
از فربه تر شــدن این شــرکت ها و نهایتا دولت دارد و در چنین شرایطی 
بخش خصوصی از رمق افتاده است. در این وضعیت تنها نتیجه ای که 
می توان گرفت این است که باید اصالحات اساسی و بنیادی در ساختار 
اقتصادی کشور انجام شــود و اگر اصالحات بنیادی اقتصادی صورت 
بگیرد، دولت باید دســت از اقتصاد بردارد؛ چرا که مکانیســم بازار آزاد 
فاکتورهایی دارد که بر اساس عرضه و تقاضاست، نه اقتصاد دستوری. 
در چنین بازاری قیمت ها را عرضه و تقاضا مشــخص می کند و هرجا 
که دولت بخواهد قیمتی را به صورت دســتوری کنترل کند، بازار سیاه 
به وجود می آید که همواره در سال های گذشته مسبوق به سابقه هم 

بوده است.
  چه نتیجه ای از این مسائل می توان گرفت؟  .

در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور باید گفت 
که همواره از دو جهت اقتصاد ایران با مشــکل مواجه شــده و ضربه 
خورده است. یکی به دلیل سیاست های معیوب اقتصادی و دوم ناشی 
از تحریم ها و بسته بودن اقتصاد که مزید بر علت شده است؛ چرا که در 
این وضعیت نه تنها از تحریم ها ضربه می خوریم و معلوم نیست تا کی 
این وضعیت ادامه خواهد داشت؛ بلکه مسائل ایدئولوژیک را با مسائل 
سیاســی قاطی کرده ایم و نهایتا تبدیل به اقتصاد سیاسی ایدئولوژیک 
می شــویم؛ اما باید به این نتیجه رســید که هیچ اقتصــاد ایدئولوژیک 
سیاسی در دنیا مانند اقتصاد روسیه، ونزوئال، کوبا و... موفق نشده است 
که ایران بتواند در این زمینه موفق شــود. بنابراین تا مشکل ساختاری 
اقتصاد حل نشــود، اتفاقی در جهت اصالح و بهبود نمی افتد و اساسا 
دولت چــرا باید در اقتصاد دخالت کنــد و کار دولت دخالت کردن در 
اقتصاد و جزئیات زندگی و معیشت مردم نیست و دولت وظیفه تأمین 

امنیت مالی و جانی، رفاه، معیشت و عدالت را برعهده دارد.

تقی آزاد ارمکی

محمود جام ساز در گفت وگو با «شرق»:
بدون رفع تحریم و اصالحات اساسی 
مشکل اقتصاد و مردم حل نمی شود

محمود جام ســاز، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفت وگو با «شرق»، دو مسئله ساختار معیوب و مریض اقتصاد دولتی و 
تحریم ها را مشکالت اساسی امروز کشور از نظر اقتصادی دانست و گفت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی امروز حتی از یارانه های ۴۵ 
هزار تومانی در دولت های نهم و دهم هم ارزش کمتری دارد و نمی تواند پاسخ گوی گرانی ها و مشکالت معیشتی مردم باشد.

خبرگزاری جمهوری اســالمی، ایرنا دست کم 
هشت شهر را که شاهد برگزاری تجمعات مردمی 
بوده اند معرفی کرده اســت؛ لرستان، اندیمشک، 
ایذه، دزفول، یاسوج، شهرکرد، جونقان، خرم آباد، 
فارسان و فشافویه. ایرنا این تجمعات را «پراکنده» 
اعالم و از آســیب بــه اموال عمومــی خبر داده 
و البته از پایــان تجمعات با دخالــت «نیروهای 
انتظامی» هم نوشــته اســت. این شــاید یکی از 
معــدود اطالع رســانی های صورت گرفته پس از 
افزایش قیمت ها و اقدامات دولت در زمینه تغییر 
نظــام پرداخت یارانــه نقدی و حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بوده اســت. اقداماتی که به گواه ناظران 
و فعــاالن سیاســی و مدنی و رســانه ای، چه در 
پیوست رسانه ای و اقناع افکار عمومی و چه نوع 
مواجهه با تجمعات مردمی، مانند آبان ۹۸، دست 
رســانه ها بســته  اســت. گواه این مدعا هم شاید 
گزارش منتشرشده در نورنیوز، پایگاه اطالع رسانی 
نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد: 
«هر اقدامی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
موجب ایجاد مانع در مســیر پرســنگالخ دولت 
برای اجــرای این قانون (اصــالح نظام پرداخت 
یارانه ها) شود، به طور قطع ضربه به منافع ملی 
تلقی شده و مستوجب برخوردی متناسب با اثرات 
مخرب آن اســت». اینکه این برخورد متناســب 
شامل چه مواردی است، چندان مشخص نیست 
همان طور که خبر دقیقی از تعداد بازداشتی ها و 
آســیب دیدگان احتمالی در دست نیست. از میان 
رسانه های رسمی، خبرگزاری ایرنا فقط بازداشت 
۲۲ نفر در دزفول و یاســوج را تأیید کرده اســت. 
پیگیری های خبرنــگار «شــرق» از منابع محلی 
آمارهــا را تأییــد می کند و همزمان از بازداشــت 
تعدادی دیگــر از معترضان در اهواز و حمیدیه و 
آبادان و حتی خرم آباد و یاسوج حکایت دارد. قوه 
قضائیه اما تا این لحظه آمــاری از این مهم ارائه 

نکرده است.
خوزستان معترض است

آنچه در این میان و در خالل اخبار منتشرشده 
در خبرگزاری های دولتی و فیلم های انتشاریافته 
در شبکه های اجتماعی شــاید به نوعی مغفول 
مانــده، صدای مردم خوزســتان اســت. محمد 

تمیمی یکی از فعاالن مدنی خوزســتانی است. 
تا پارسال ساکن سوسنگرد بود و امسال در اهواز 
زندگی می کند. دلیل این مهاجرت درون اســتانی 
هم کار اســت و مشکالت معیشــتی. تمیمی در 
جریــان گفت وگوی خــود با خبرنگار «شــرق»، 
اوضــاع و احوال این روزهای شــهرهای مختلف 
خوزســتان را روایــت کرده و گفته اســت: «پایه 
اصلی غذاهای ما در خوزستان نان است. نان که 
نباشد، انگار غذایی هم نیست. گرانی نان مستقیم 
روی زندگی مردم اثر می گذارد. ســطح درآمدی 
در خوزســتان بسیار پایین اســت. اعتراضات هم 
از مناطق کم برخوردارتر و حاشــیه ای شروع شد. 
همچون تیرماه ۱۴۰۰. ما در خوزستان برای خرید 
نان، پول قرض می کنیم. بعضی از مردم هم نسیه 
نــان می خرند و پــول آن را بــا یارانه ها پرداخت 
می کننــد. حاال تصــور کنید که همیــن نان گران 
شود، خب مردمی که درآمد ثابت ندارند و عمدتا 
دست فروش اند، چطور قرار است نان شب خود 
را تهیه کنند؟ زمانی است که شما کارمند هستید 
و آخر هر ماه، درآمد مشخصی دارید اما وقتی این 
خبرها نیســت، اگر یــک روز کار نکنی، یک هفته 
گرســنه خواهی بود. در چنین شرایطی افزایش 
قیمت ها بالی جان مردم اســت. شاید ندانید اما 
بعضی از مردم در خوزستان دیگر پول خرید آب 
هم ندارنــد. اینجا ما مجبور به خرید آب معدنی 
هســتیم چون آب لوله کشی نداریم. وقتی نه آب 
هســت و نه نان، طبیعی است که مردم واکنش 

نشان دهند».
تمیمــی، فعال مدنی ســاکن خوزســتان در 
بخش دیگــری از اظهاراتش گفت: «اگر کســی 
به اشــتباه مســجدی را آتــش زد، نگویید همه 
معترضان اغتشاشــگر هســتند. چرا کسی حرف 
ما خوزستانی ها را گوش نمی دهد؟ درآمد مردم 
در خوزســتان هر روز کمتر و کمتر شده است. ما 
دیگر توانایی خرید نان هم نداریم. چرا می گویید 
فقط چهار قلم کاال گران می شود؟ اینجا از کرایه 
تاکســی گرفته تا آرد و گندم گران شــده اســت. 
همه چیز دومینووار در حال افزایش اســت و ما 
منبع درآمدی نداریم. نه کشاورزی و نه هیچ چیز 

دیگر».

سکوت پارلمان
نمایندگان هیچ یک از یک شهرهایی که درگیر 
تجمعات اند، حاضر به اظهارنظر درباره وضعیت 
مردم نیســتند یا اگر هم هســتند، جز انکار وضع 
موجود کار دیگــری انجام نمی دهنــد. خبرنگار 
«شرق» روز گذشته حداقل با هرکدام از نمایندگان 
اســتان خوزســتان ســه مرتبه تماس گرفت اما 
هیچ یــک از این ۱۷ نفر حاضر به اظهارنظر درباره 
وضعیت خوزســتان نشــدند. قاســم ســاعدی، 
نماینده حوزه انتخابیه هویزه از معدود نمایندگان 
این اســتان بود که تلفن همراهش را پاســخ داد 
امــا حاضر به گفت وگو نشــد. او گفت وگو درباره 
حوادث خوزســتان و وضعیت فقر در این استان 
را بــه ۲۰ دقیقه بعد موکول کــرد اما دیگر تلفن 
همراه خود را پاسخ نداد. مجتبی یوسفی، نماینده 
اهواز هم حاضر به پاســخ گویی تلفن همراه خود 
نشد. سیدکریم حســینی، دیگر نماینده اهواز هم 
سه روزی هست که تلفن همراهش در دسترس 
نیست. سیدمحمد مولوی، نماینده آبادان هم تلفن 
همراه خود را خاموش کرده اســت. جلیل مختار 
و ســیدمجتبی محفوظی، دیگر نمایندگان آبادان 
هم بیشتر از یک ساعت تلفن همراهشان اشغال 
بود همچون حبیب آقاجری، نماینده ماهشــهر. 
فریدون حســنوند، نماینده اندیمشــک و عبداهللا 
ایزدپنــاه، نماینده ایذه هم حاضر به پاســخ گویی 
تلفن همراهشان نشــدند. دیگر نمایندگان استان 
خوزستان هم به همین شکل یا روزهاست که در 
دسترس نیســتند و تلفن همراهشان را خاموش 
کرده اند یا حاضر به پاسخ گویی نیستند. بعضا هم 
که تلفنشان را پاسخ می دهند، با شنیدن پرسش، 
شــانه خالی کرده و حاضر به اظهارنظر نیستند. 
سیداحمد آوایی، یکی دیگر از نمایندگان خوزستان 
اما در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا جان باختن یکی 
از تجمع کنندگان در جریان اعتراضات اندیمشک را 

تأیید کرده است.
قصه اینترنت

اوضاع و احوال اینترنت هم در این میان خوب 
نیســت. اینترنت ایران از ابتدای دولت سیزدهم تا 
امروز قصه پرغصه ای را طی کرده است. سرعت 
به طور روزانه در حال کاهش اســت. اهالی فن از 

این وضعیت تحت عنوان throttle نام می برند. به 
زبان ســاده تر، در چنین شرایطی دولت ها به جای 
قطع یکباره اینترنت، پهنــای باند را به طور روزانه 
کاهــش می دهند. اوضاع در شــهرهای مختلف 
اما متفاوت اســت. اینترنت در این مناطق شب ها 
بــه مراتب بدتر از روزهاســت. در اهواز اوضاع از 
دیشــب بهتر شده است. در ایذه، حمیدیه، آبادان، 
یاســوج، اردبیل و دیگر شــهرها نیز اختالل هایی 
گزارش شده که دست کم سه نفر از فعاالن حوزه 
ارتباطات در گفت وگو با خبرنگار «شرق» به تأیید 
آن پرداخته اند. قدرت اهللا حمزه شلمزاری، نماینده 
مردم جونقان در مجلس اما این موضوع را تأیید 
نمی کند. او بــه «دیده بان ایران» گفته که اینترنت 
در تهران عالی است ولی خبری از حوزه انتخابیه 
خود ندارد حال آنکه گزارش هایی از اختالل در این 

شهر گزارش شده است.
هشدار کارشناسان

همــه ایــن اتفاقــات و کنــش و واکنش ها، 
ناظــران را نگران کرده اســت. تقــی آزادارمکی، 
جامعه شــناس در بخشــی از گفت وگــوی خود 
با خبرنگار «شــرق» به این مســئله پرداخته و با 
یادآوری گذشته گفته است: «اتفاقات امسال مانند 
اعتراضات ســال ۹۸ به خاطر یک سری اقدامات 
عجوالنه و از پیش اعالم نشــده به وقوع پیوست. 
شــهرهایی به غیر از تهران درگیر ماجرا هســتند 
که همین امر هم وجه اشــتراک اتفاقات امســال 
با ۹۸ است». او همچنین از غیبت طبقه متوسط 
در اعتراضات فعلی گفته و تأکید کرده است: «اگر 
طبقه متوسط معترض شود و با این طبقه برخورد 
شود، طبقه متوسط هم دست به عمل اعتراضی 
می زند». احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه تهران نیز 
در بخشــی از گفت وگوی خود با خبرنگار «شرق» 
گفته است: «محاسبات غلطی وجود دارد که اگر 
با معترضان برخورد نکنیم، اوضاع از کنترل خارج 
می شود. دولت اگر با مردم صادقانه برخورد کند 
و جلوی دزدی ها را بگیرد، شاید اوضاع فرق کند. 
االن مدت هاســت پرونده های فســاد را مسکوت 
گذاشته اند. ماجرای سیسمونی نوه قالیباف بهانه 
اســت. مردم به این بخش که هویدا شده، حمله 
و نقد می کنند. اما به این معنا نیست که مردم به 
خاطر چند قلم سیسمونی عصبانی شده اند. مردم 
از بسیاری چیزهای دیگر عصبانی هستند و هر چیز 
را بهانه می کنند تا بتوانند نارضایتی شــان را عیان 
کنند». عباس عبــدی، روزنامه نگار هم وجه دیگر 
شباهت اعتراضات اردیبهشت ۱۴۰۰ با آبان ۹۸ را 
در فقــدان توجه به افکار عمومی و اقناع مردم از 
سوی دولت دانسته و تأکید می کند که بهتر است 
به جای اینکه اجازه دهیم گذشته تکرار شود، برای 
اقناع افکار عمومی از طریق رسانه ها اقدام کنیم و 
نیز رسانه ها را در پوشش اخبار ماجرا و واکنش ها 
محدود نکنیم. باید دید در نهایت این توصیه ها و 
هشدارها چاره ساز خواهند بود و روندها متفاوت 
خواهند شــد یا اینکه در همچنان بر همان پاشنه 

قبلی خواهد چرخید.

کارشناسان در گفت وگو  با «شرق» 
راهکارهای اجرای بهینه تر حذف ارز ترجیحی را ارزیابی کردند
بایدها و نبایدهای یک تحول اقتصادی


