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پژوهشهــای مجلــس اســت.به اســتناد
ایــن مطالعه کــه در کنار همــه تخریبهای
فرهنگی ،اجتماعی ،فساد و وابستگی ذلت
آور به دنیای خارج افزایش چشمگیری پیدا
کرده اســت ،محاسبات وی نشــان داد که در
زمــان احمدینــژاد بــرای دســتیابی به یک
واحد تولیــد ناخالــص داخلی ،ارزبــری (در
مقایسه با دوره مشابه قبل)  5برابر افزایش
یافته اســت! این طنز بســیار تلخی است که
چــون دربــاره آن صحبت نمیشــود ،نظام
تصمیمگیری غافل اســت و به سوی درس
و عبــرت گرفتــن پیــش نمــی رود .آنهایــی
کــه ظاهرســازانه و هتاکانــه ادعاهای خیلی
تند و ضد صهیونیســتی و ضدامپریالیستی
میکردنــد به گواه اســناد غیر قابــل انکار که
عمدتاًدردورهمسئولیتاحمدینژادانتشار
یافته اســت وابســتگیهای ذلت آور ایران را
 5برابــر افزایــش دادند .در توســعه عادالنه
راه نجات این است که از وابستگیها فاصله
بگیرم .بخش بزرگی از بحران کنونی وابسته
به وابســتگیها است که متأســفانه در حال
شــدت گرفتن هستند .متأســفانه در دولت
روحانــی از نظر اعتنا به نظرات کارشناســی
تفــاوت معنــاداری را بــا دولــت قبل شــاهد
نیستیم.امااینحسندردورهروحانیوجود
دارد که کارشناســان تهدیــد امنیتی کمتری
متوجه میشوند و از این قدردان هستیم اما

کرده است .بنابراین دستکاری غیربرنامهای
وجهتگیریهایجزئینگروسیاستگذاری
جزیــرهای مطلقــاً راهگشــا نیســت و بایــد
بازآرایی سیســتمی در نظــام پاداشدهی و
قاعدهگــذاری اقتصــادی و اجتماعی کشــور
اتفاقبیفتد.برخوردانفعالیدولتدرزمینه
کاهش دو درصدی نرخ بهره ،ایجاد ثبات در
نرخ ارز و در همه عرصههای دیگر و شکست
بســتههای سیاســتی دولــت گواهی بــر این
مدعاســت که برخورد جزیرهای کوتاه نگر و
جزئینگرراهگشانیست.
ما بایــد گرایشهــای تولیــدی را تقویت
کنیم و انگیزه رانتجویی ،رباخواری و فساد
را به حداقل برســانیم .این کار بدون برنامه
امکانپذیرنیست،لذادولتبایدبرنامهملی
مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد.
برخوردهایانفعالیبامسألهفسادکهشکل
منحــط آن در دوره احمدینــژاد به صورت
بگم بگم ظاهر شــد و ایشــان همه قشرها را
متهمکرددیدیمکهراهگشانیست.
از طرفــی سیاســتهای پولــی ،مالــی،
تجــاری و نــرخ ارز بایــد به گونهای باشــد که
بیشــترین فشــار به غیرمولدهــا وارد شــود و
هزینه فرصت مفتخوارگی را برای آنها باال
ببردوبیشترینمساعدتبرایفعالیتهای
تولیدیباشد.مانیازمندبرنامهتوسعهگرای
حمایــت از بنیــه تولیــد ملــی هســتیم .من
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ëëاتفاقهایــیراکــهاخیــراًدرکشــوررخداده
اســت چگونــهارزیابیمیکنیدوآیــااینامر
را میتــوان واکنــش مــردم بــه چالشهــای
اقتصــادی تعریــف کرد.برخیهــا اعتــراض
صورت گرفته مردم را سیاسی تفسیر میکنند
و گروهی دیگر معترضان را ،مردمی میدانند
کهبهخاطربهخطرافتادنمعیشتواوضاع
نابسامان اقتصادیشان به خیابانها آمدند.
آیابروزچنیناتفاقیقابلپیشبینیبود؟
تفکیــک وجوه مختلــف حیات جمعی
انســانها از یکدیگــر یک تفکیــک اعتباری
و قــراردادی اســت.بنابراین مــا در دنیــای
واقعــی یــک امــر انتزاعــی بــه نــام وجــه
زندگــی اقتصادی ایرانیان که جــدا از وجوه
سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی
باشــد ،نداریم .بنابرایــن از نظر اصولی این
نارضایتی همــان اندازه که جنبه اقتصادی
دارد به صورت همتراز ســایر جنبهها را هم
در بر میگیرد .در دوران احمدینژاد شاهد
ایــن بودیــم کــه انجمــن جامعه شناســان
ایــران ،دو بــار تالش کــرد تــا همایش ملی
آسیبهای اجتماعی در کشور را برگزار کند
امــا هر بار با اینکه تمــام مراحل قانونی آن
طی شده بود در شب قبل از آغاز همایش،
بنــا بــه صالحدیدهــای امنیتــی از برگزاری
آن جلوگیری شــد.این بدان معنا اســت که
ایــن اعتراض اگــر وجه اجتماعــی آن گران
تــر ،ســنگینتر و جدیتر از وجــه اقتصادی
نباشــد کمتــر از آن نیســت.از طرفــی وقتی
اعتیاد یک گستره وســیع جمعیتی را در بر
گرفته اســت ،وقتی که فحشــا و تن فروشی
بویــژه در شــهرهای بــزرگ بیــداد میکند،
وقتی که فســاد گریبان باال تــا پایین هر نوع
تعامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی
شــده اســت ،هیــچ کس دوســت نــدارد در
چارچوب چنین مناســباتی زندگی کند.کما
اینکه هیچ کس نمیخواهد در شرایطی که
رکود تورمی کمرشکن طی  15سال گذشته
در اقتصاد حاکم بوده اســت ،تداوم داشته
باشد .بنابراین بهنظر من بزرگترین خطای
راهبــردی این اســت کــه اعتراض مــردم را
فقط به یک جنبه خالصه کنیم.
وقتی که در ساخت سیاسی کسانی که
درخشانترین سابقههای مبارزه اسالمی
علیــه رژیم دســت نشــان دهنــده پهلوی
داشتند تحت عنوان اینکه دیانتشان برای
عــدهای احــراز نمیشــود از ابتداییتریــن
حقــوق شــهروندی محــروم میشــوند،
طبیعــی اســت کــه اشــکال کار در همــه
ابعــاد باشــد .وجــه سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی همه یک مســأله را
منعکس میکنند و آن این است که شیوه
تصمیمگیری و تخصیص منابع که در آن
هر کس که تولید شرافتمندانهتر و ملیتر
و اســتقالل طلبانهتری داشته باشد بیشتر
تحت فشار قرار میگیرد .در این وضعیت
به معیشــت مــردم و نیاز آنها به شــغل و
بــه حقوق حداقلی شــهروندی آنها توجه

نمیشود .پس ما نباید سعی کنیم که این
موارد را از هم تفکیک کنیم.
برداشــت مــن ایــن اســت کــه این شــیوه
تصمیمگیــری و تخصیــص منابــع از بیــخ و
بــن اشــتباه اســت و بــه دالیل بیشــماری که
مشفقانه به دولتها گوشزد کردم قابل تداوم
نیست و ناپاپداری از سر و روی آن میبارد .در
تمام وجوه عنوان شده میتوان مصداقهای
به بنبســت رســیده جهتگیرهای سیاستی
ناکارآمد را مشاهده کرد.
ëëدر ایــن میــان چــه گروههایــی میتواننــد
بیشترینسودومنفعتراببرند؟
مســاله اساســی کــه عنصــر محــوری را
تشــکیل میدهد این اســت کــه شــیوه اداره
کشــور شــرایط و هزینههایی را پدید میآورد
که فرصتها نصیب بیصالحیتها شــود،
بهعنــوان مثــال در اقتصــاد از یــک طــرف
بیشــترین رانتهــا و برخورداریهــا نصیب
رباخوارها ،دالالن ،واردکنندگان و غیرمولدها
میشود اما همه فشــارهای کوچک و بزرگ
به طــور انحصــاری بــه دو گروه عامــه مردم
و تولیدکننــدگان اصابــت میکند.بر اســاس
مطالعــهای که مرکــز پژوهشهای مجلس
انجــام داده (مبنــای آن جــدول داده و
ستانده ســال  1390است) بیشترین فشارها
و محدودیتها علیــه تولیدکنندگان صنایع
کارخانهای کشــور تحمیــل میشــود .بر این
اســاس حــدود  61.82درصد کل مالیاتی که
دولــت دریافــت میکنــد توســط این بخش
تأمین میشود .این در حالی است که بخش
ســاختمان کــه بخــش اعظــم ارزش افزوده
آن بــه ســوداگری روی زمیــن و ســاختمان
مربــوط میشــود انــدازه آن طــی ســالهای
 1370تــا  1394حدود  107برابر شــده اســت
که چیــزی بالــغ بــر  3برابر تغییراتی اســت
کــه در اندازه کل اقتصاد پدیدار شــده اســت.
اما سهم ســاختمان از کل مالیات پرداختی
کمتر از 6درصد اســت.از اینرو به سوداگران
امتیازات غیر عادی و ویژه داده میشود ولی
همه تبعیضها و فشارها روی تولیدکنندگان
اســت.از آن طرف حقوق بگیران ثابت حتی
بــه انــدازه یــک صــدم درصد قــادر بــه فرار
مالیاتــی نیســتند امــا در بخــش خدمات که
عمدتاً به ســوداگری ،واســطه گری و واردات
مربوط میشــود ،فرار مالیاتی در حد وســیع
به چشــم میخورد.این در شــرایطی اســت
که ســهم خدمات در تولید ناخالص داخلی
کشور در مقایســه با سهم صنعت ساخت و
ســاز نزدیک  3برابر است اما میزان مالیاتی
کــه از آنهــا گرفته میشــود تنهــا  22.1درصد
اســت.یعنی آنها از این مناســبات ناســالم و
ساختار نهادی کج کارکرد و ضد توسعهای و
غیر عادالنه سه برابر تولیدکنندگان صنعتی
کشــور عایدی دارند اما تقریباً یک ســوم آنها
مالیات میپردازند.این مناسبات نمیتواند
دوام بیــاورد .در حقیقــت نمیشــود فشــار
مالیاتــی بر عامه مردم به انــدازه صددرصد
تحمیل شــود چون آنها صادقتر و شفافتر

عمــل میکننــد اما برخورد گشــاده دســتانه
بــا طیف غیرمولدهــا صورت گیــرد .با کمال
تأســف در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر
روحانیهماینروندنهتنهابهبودپیدانکرده
اســت بلکه این ســهلانگاری و غفلتها در
برخی از جهات شدت هم پیدا کرده است.
ëëدر بودجه ســال  97چــه مشــکالتی در این
حوزهوجوددارد؟
طی مطالعات صــورت گرفته دیدیم که
در دوره مســئولیت حســن روحانــی با وجود
آنکه ما این را اذعان میکنیم که در مقایســه
با دوره احمدینژاد هزینهها و خسارتهای
کمتــری به کشــور تحمیل کــرده اســت اما از
نظر اصولــی ،ســاختار نهاد ضد توســعهای
کــه از گذشــته وجــود داشــت ،از کانال شــیوه
بودجهریزی دولت همچنان اســتمرار دارد.
طبق بررســیهای صورت گرفته مشــخص
شد با اســتناد به اســناد لوایح بودجه تا سال
 ،1395بــار فشــار مالیاتــی تحمیل شــده به
بنگاههــای خصوصــی کــه اغلــب شــامل
واحدهای کوچک و متوســط هســتند یعنی
بخــش اعظــم فرودســتانی کــه میخواهند
بــا کار شــرافتمندانه امــور خــود را بگذراننــد
 2.6برابر تولیدکنندگان دولتی اســت5.برابر
فشاری که به خرده فروشان و عمده فروشان
تحمیل شــده به بنگاههای تولیدی تحمیل
شده است و به طور نسبی افزایش بار مالیاتی
اینهــا  31برابــر فشــاری اســت کــه از ناحیــه
مالیات بر ثروتمندان تحمیل میشود و 25
برابر فشاری است که به صاحبان مستغالت
آورده میشود.
وقتــی از ایــن زاویــه جهــت گیریهــای
سیاســتی دولت روحانی را میبینید متوجه
میشــوید کــه همــه آن خطاهــای راهبردی
بحران ســاز کــه در دوران احمدینژاد وجود
داشــت ،همچنــان اســتمرار دارد و در ایــن
دولــت تنهــا شــیب آن اندکی کاهــش یافته
اســت .در حالی کــه رئیس جمهــوری وعده
داده بــود که اصل جهتگیری نامناســب را
متوقف کند .ما حتی درسند بودجه  ،97هم
میبینیــم که هیــچ ارادهای بــرای تغییر این
مناسبات مشاهده نمیشــود.بنابراین نباید
مســأله نارضایتیهای عمومی را سطحی و
ناقصببینیم.
ëëمقصر این چالشهای ریشهای و بحرانها
چهکســیاســت؟مســئولیتراچهگــروهیا
افرادیبایدبپذیرند؟
از جنبــه مناظرههــای سیاســی جناحی
هر یک میخواهند گناه را بر گردن دیگری
بیندازند اما این بحران ،بحران سیســتمی
اســت و نارضایتیهــای ناشــی از آن بــه
همان اندازه که جنبه اجتماعی و سیاســی
دارد ،جنبــه اقتصــادی دارد و اینهــا قابل
تفکیک نیســت .مســأله اساســی این است
که این مشــکل ملی محسوب میشود .هر
فرد این مسأله ملی را به سمت فروکاستن
و تبدیــل کردن به ابزاری برای منازعههای
جناحــی ببــرد بــه کشــور و به توســعه ملی
توگوها برای حل
خیانــت کرده اســت .گف 
تبعات ناشــی از این چالشهای ریشــهای،
بایــد بــر اســاس ضابطــه و در نظــر گرفتن
ریشــههای چندیــن ســاله ایــن بحرانهــا
باشــد و از موضــع منافع ملی بــه آن توجه
شود .در خصوص نارضایتیهای اخیر هم
اگــر به شــیوه عالمانــه و کارشناســانه مورد
تحلیــل و واکاوی قــرار گیرد ،بعید نیســت
که شــدت نقش قوه قضائیه و قوه مقننه از
قوه مجریه کمتر نباشــد .بنابراین باید این
مســأله از موضع ملی و به شــیوه علمی نه
به شــیوه سیاســت زده مــورد بررســی قرار
گیرد.

ëëپیشــنهاد شــما برای برون رفت از شــرایط
پیشآمدهچیست؟مجموعهحاکمیتچه
تدابیریدراینمقطعبایدانجامدهد؟
پیشنهاد مشــخص من بهشــورای عالی
امنیت ملی و ســران قوا این است که بستری
فراهــم کنند تا یک تیم کارشناســی صاحب
صالحیــت ،دارای اعتبار و اشــتهار اســتقالل
از زد و بندهــای بانــدی و جناحــی شــکل
بگیــرد و مســأله را از موضــع ملــی ببیننــد.
متأســفانه در برخوردهایــی کــه صــورت
میگیــرد به این موضوع خیلــی کمتر توجه
شــده اســت .خاطــرم هســت اراده رهبــران
انقــاب اســامی بــه گونــهای کــه در اصــل
 44و  43قانــون اساســی انعکاس پیــدا کرد،
این بــود کــه ســامان اقتصــادی -اجتماعی
کشــور به گونهای باشــد کــه انســانها با یک
شــیفت کار شرافتمندانه بتوانند یک زندگی
شــرافتمندانه را اداره کنند.همچنیــن بــرای
اینکه این امر اتفاق بیفتد عناصر سرنوشت

نیمنگاه

ëëایــنگفتهنشــانمیدهدکهما درســاختار
برنامهایخوددچارچالشهستیم؟
بلــه دقیقاً چنیــن موضوعی وجــود دارد.
ســال گذشــته از مــن دعوت شــد کــه در مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشــور ،اسناد اولیه
پشتیبان برنامه ششــم (از منظر طرز نگرش
بــه آمــوزش عالی)کــه در ســازمان برنامــه
تهیه شــده بود مــورد ارزیابی قــرار دهم .یکی
از جهــت گیریهــای کلیــدی برنامــه ششــم
خصوصیسازی آموزش عالی بود .لذا اسناد
و گزارشهای رسمی سازمان برنامه و بودجه
و وزارت علــوم را بررســی کــردم و متوجــه
شــدم که تا ســال پایانــی برنامه پنجــم از کل
دانشــجویان ایرانی 84 ،درصد آنها خودشان
هزینــه خودشــان را پرداخــت میکننــد .ایــن
نتایج نشــان میدهد که دولتهای گوناگون
تا چه حد بهصورت فاجعهآمیز و نگرانکننده
از مسئولیتهای خود در زمینه آموزش عالی
طفره رفتهاند .در آن تحقیق مشخص شد در

میکشاند .بزرگترین خطایی که دولت انجام
داده این اســت که در برنامه ششم محوریت
را به توســعه عادالنه اختصاص نداده اســت
و مــا هر روز کــه از «برخورد برنامهریزی شــده
با کیفیت» برای حرکت به ســمت «توســعه
عادالنه» (آنطــور که قانون اساســی بهعنوان
میثــاق ملــی خواســته بــود) فاصلــه بگیریم
میتوانــد واگرایــی ،بحرانســازی و تنشهــا
را افزایــش دهــد و در ایــن ماجــرا هیــچ کس
ســود نخواهد برد .بارها این مســأله را به زبان
کارشناســی گوشــزد کردیم که «ســاختارنهاد
کج کارکرد» که باالترین فشارهای معیشتی را
به فرودستان و تولیدکنندگان تحمیل میکند
و غیــر عادالنهترین امتیازهــا را به غیرمولدها
میدهــد ،همان انــدازه که بحــران اجتماعی
ایجــاد میکند ،بحــران اقتصادی هــم ایجاد
میکنــد و کشــور را بــه ســمت ناپایداریهای
پرخســارت و احیانــاً غیــر قابــل بازگشــت
میکشاند.

ëëاین بحران ،بحران سیستمیاستو نارضایتیهای ناشیازآن بههماناندازهکه جنبهاجتماعیو سیاسیدارد،
جنبهاقتصادیداردواینهاقابلتفکیکنیست
ëëوقتی که فســاد گریبان باال تا پایین هر نوع تعامل اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی شــده است ،هیچ کس دوست
ندارددرچارچوبچنینمناسباتیزندگیکند
ëëوقتی که در ســاخت سیاسی کسانی که درخشانترین ســابقههای مبارزه اسالمی علیه رژیم دست نشان دهنده
پهلوی داشتند تحت عنوان اینکه دیانتشان برای عدهای احراز نمیشود از ابتداییترین حقوق شهروندی محروم
میشوند،طبیعیاستکهاشکالکاردرهمهابعادباشد
ëëدرتماموجوهمیتوانمصداقهایبهبنبسترسیدهجهتگیرهایسیاستیناکارآمدرامشاهدهکرد
ëëشیوهادارهکشورشرایطوهزینههاییراپدیدمیآوردکهگاهی فرصتهانصیببیصالحیتهاشود
ëëبهسوداگرانامتیازاتغیرعادیوویژهدادهمیشودولیهمهتبعیضهاوفشارهارویتولیدکنندگاناست
ëëسوداگران از مناسبات ناسالم و ســاختار نهادی کج کارکرد و ضد توسعهای و غیر عادالنه سه برابر تولیدکنندگان
صنعتیکشورعایدیدارنداماتقریباًیکسومآنهامالیاتمیپردازند
ëëپیشــنهاد مشــخص من بهشــورای عالی امنیت ملی و ســران قوا این اســت که بســتری فراهم کننــد تا یک تیم
کارشناسی صاحب صالحیت ،دارای اعتبار و اشتهار استقالل از زد و بندهای باندی و جناحی شکل بگیرد و مسأله
راازموضعملیببینند
ëëدر زمان احمدینژاد برای دستیابی به یک واحد تولید ناخالص داخلی ،ارزبری (در مقایسه با دوره مشابه قبل)5
برابر افزایش یافته بود! این طنز بسیار تلخی است که چون درباره آن صحبت نمیشود ،نظام تصمیمگیری غافل
است
ëëروحانی بدشانسترین رئیس دولت در دوره پس از انقالب است.وی دولت را با شرایطی تحویل گرفت که همه
عرصههایحیاتجمعیایرانبهطرزآشوبناکیاسیرفساد،ناکارآمدیووابستگیهایذلتباربهدنیایخارجبود

ســاز بر کیفیــت زندگــی مردم مثــل تغذیه،
مسکن ،تأمین اجتماعی ،آموزش ،سالمت
و از ایــن قبیل مســئولیتهای مشــخصی بر
عهــده دولــت (منظور کل حکومت اســت و
تنها قوه مجریه نیست)گذاشته شده است.
دولت هیچکدام از خطاهــای راهبردی که
بهعنوان قوه مجریه طی ســالهای گذشته
و اکنــون انجام داده اســت ،بــدون مصوبه
مجلس و پشــتیبانی قــوه قضائیه نبود .لذا
مســأله باید سیستمی دیده شود .مردم در
دوران جنگ بهطرز بیســابقهای در تاریخ
اقتصــاد ایــران به دولــت اعتماد داشــتند،
کســانی تصور میکننــد این اعتماد ناشــی
از جوگیــری مــردم بــوده اســت در حالــی
کــه وقتــی اســناد اداره اقتصــاد کشــور را در
قالب گزارشهای ســاالنه بانــک مرکزی و
ســازمان برنامه و بودجه مالحظه میکنید
مشخص میشود که در دوره جنگ بهطور
نســبی ســهم هزینههای اجتماعی نسبت
بــه کل هزینههــای دولــت (در مقایســه بــا
دوره  1352تــا  1357کــه قلــه درآمدهــای
ارزی حاصل از صادرات فروش نفت خام
در دوره پهلوی بوده اســت) از  18.4درصد
به  39.5درصد رســیده اســت .یعنی اراده
نظام ایفای عهد شرافتمندانه از سوی کل
ساختار قدرت بوده است.

امریکا که خصوصیترین نظام آموزش عالی
در دنیا را برعهده دارد سهم مشابه 53درصد
اســت .یعنی در امریکا تعهد دولت در زمینه
اهتمــام به آمــوزش عالی بــدون هزینه برای
آموزش گیرندگان تقریباًسه برابر ایران است.
ëëحال این ســؤال مطرح اســت کــه عزیزان
میدانندچهنوشتندوچهچیزیرامیخواهند
خصوصیکنند؟
در تحقیقی که یک ماه پیش انجام دادم،
عین این مســأله در زمینه مسئولیتگریزی
دولت به مثابه کل حکومت در تغذیه مردم،
آمــوزش عمومــی و در ســامت مــردم هم
بیداد میکند.این مســأله را بهعنوان هشدار
راهبردیمنعکسکردم.بهکلساختاردولت
تذکر دادم که روند مسئولیتگریزی نظام وار
حکومت از مسئولیتهای حاکمیتی خود در
زمینه سالمت و آموزش مردم و ...بار طاقت
فرسای روحی و جسمی و مادی به خانوارها
تحمیــل میکنــد و آنهــا را نزد اهــل خانواده
سرافکندهمیکند.ازطرفدیگربرخوردهای
ســهلانگارانهای که همواره بالغ بر ربع قرن
گذشــته در ســطوح کالن و سیســتمی انجام
شــده اســت ،رکــورد تورمــی را کــه بهصورت
ســاده فالکــت نامیده میشــود به انــدازهای
در ایــران زیاد کرده که مــا را در رده فقیرترین
کشورهای دنیا نگه داشته و به سمت بحران

ëëیکی از انتقادات به دولت احمدینژاد این
بودکهازدیدگاهکارشناساناستفادهنمیکرد.
حال ســؤال این اســت که در دولت روحانی
همان روند ادامــه دارد یا نگاه کارشناســان در
تصمیمگیریهایاقتصــادیموردتوجهقرار
میگیرد؟
از ســال  1392تا به امروز دائمــاً روی این
نکته تأکید کردم که روحانی بدشانسترین
رئیــس دولت در دوره پس از انقالب اســت.
وی دولــت را با شــرایطی تحویــل گرفت که
همــه عرصههای حیــات جمعی ایــران به
طرزآشــوبناکی اســیر فســاد ،ناکارآمــدی و
وابســتگیهای ذلت بار به دنیــای خارج بود
و این عنصر آخر چیزی اســت که متأسفانه
نــه در گزارشهــای رســمی دولــت و نــه در
اسناد پشــتیبان برنامه ششــم و نه در اسناد
لوایــح بودجــهای مــورد توجــه قــرار گرفتــه
است.به رغم شــعارهای در ظاهر رادیکالی
کــه احمدینژاد و هــم پیمانانش میدادند
در دوره او کشــور بــه ورطــه بیســابقهترین
وابســتگیهای ذلــت آور بــه دنیــای خــارج
گرفتار شــده اســت و اگــر روحانــی و یارانش
از ایــن مســأله هم غفلت کننــد ایــران را در
مسیرهای غیر قابل بازگشت قرار میدهند.
مهمتریــن گــواه بــرای این مســأله مطالعه
خانــم فیــروزه خلعتبری به ســفارش مرکز

اینکه دیدگاههای کارشناســی مورد استفاده
قــرار گیــرد تا این لحظــه چیزی را مشــاهده
نکردیم.
ëëفکر میکنید برای خروج از چرخه معیوب
سیاستگذاریچنددههایومقابلهبابحرانها
وتبعاتناگوارآندرحیطههایمختلفچه
کاریمیتوانانجامداد؟
ســال  92کــه روحانــی دولــت را تحویــل
گرفت ،به گواه گزارشهای رسمی داخلی و
بینالمللی ،ایران در بیسابقهترین سطوح
فساد و ناکارآمدی اسیر شــده بود؛ لذا در آن
زمــان به تجربــه منحصر بــه فــرد «اصالح
نهــادی» اشــاره کــردم کــه بــرای نخســتین
بــار در تاریــخ نفتــی شــدن ایــران در دولت
میرحسین موسوی به اجرا درآمد و از دل آن
کارنامــهای بیرون آمد که از نظر فســاد مالی
جزوپاکدامنتریندورههایتاریخاقتصادی
معاصر ایران شــد .از نظــر کارآمدی هم آن
شــیوه اثبات شــد چرا کــه در آن دوره (زمان
جنگ) به طور متوسط ساالنه  13.5میلیارد
دالر درآمد نفتی کشور بود .حال باید پرسید
کــه طی 5ســال اخیــر با وجــود درآمد نفتی
بیش از  45میلیارد دالر در ســال ،چــرا اداره
کشوربابحرانمواجهشدهاست؟هیچاقدام
اصالحی در کشور جلو نمیرود مگر اینکه ما
بسترهایاصلیایجادکنندهوگسترشکننده
فساد در ایران را مهار کنیم.
در ســالهای مــورد اشــاره بــا راهنمایــی
مرحــوم میرمصطفــی عالــی نســب طــی
نامــهای از رئیس وقت مجلس تقاضا شــد
که تصمیمگیری درباره تخصیص دالرهای
نفتیبرعهدهمجلسگذاشتهشود.حکمت
ماجرا این بود که براساس تدابیر منحصر به
فرد مرحوم آیتاهلل شهید بهشتی بهعنوان
معمار قانون اساســی هر تصمیم راهبردی
درباره سرنوشــت کشــور که از کانال مجلس
بگذرد به شــفافیت منجر میشــود .فضای
رانتــی و فســاد فقــط در بســتر غیرشــفاف
امکانپذیر اســت؛ لذا وقتی شــفافیت وجود
داشــته باشــد کشــور در برابر فســاد واکسینه
میشــود .این مســأله حتی هزینــه فرصت
رانتجویــی بــرای رانتجویــان را بــه طــرز
بیسابقهای در تاریخ اقتصاد ایران افزایش
داد .مســأله دیگــر ایــن بود کــه دولــت را در
برابر تک تــک دالرهای نفتی که تخصیص
مــیداد در برابــر نمایندگان ملت پاســخگو
بود .لذا دولت روحانی هم باید چنین اقدام
مهمی را انجام دهد .سال  1391خانم دکتر
وحید دستجردی به خاطر اعتراض به اینکه
چــرا در تصمیمگیری دولــت احمدینژاد،
تخصیص دالرهای نفتی برای واردات لوازم
آرایش و خودروهــای لوکس اولویت دار تراز
واردات داروهای حیاتی تشخیص داده شد،
عزل شــد .ســخنگوی قــوه قضائیــه و طیف
وســیعی از نماینــدگان مجلــس گفتند این
موضوع را پیگیری میکنند و با عوامل مؤثر
دراینتصمیمگیریبرخوردتنبیهیخواهند
کرداماهیچکارینتوانستندانجامدهند.
ëëاگر دولت تصمیمگیری در مــورد دالرهای
نفتیرابرعهدهمجلسبگذاردچالشهاحل
خواهدشد؟
بله .پیشنهاد من این است که مناسبات
گذشــته برگــردد .ایــن امــر هم مشــروعیت
جمهــوری اســامی را ارتقــا میدهــد و هم
انگیزههــای فســاد و ضــد توســعهای را بــه
حداقل میرساند .بارها طی  5سال اخیر با
سرانسهقوهبهصورتعمومیسخنگفتم
کهوقتیخودشماهابحثازفسادساختاری
و سیســتمی میکنیــد معنایش این اســت
که کل ســاختار نهادی به صورت سیستمی
علیه تولیدکنندگان و فرودستان آرایش پیدا

هشــدار میدهــم در چارچــوب مناســبات
موجود که ما با فســاد گســترده و ناکارآمدی
بیسابقه روبهرو هستیم ،خود بخش تولید
بهمحلیبرایتوزیعرانتتبدیلشدهاست.
آنچه تحــت عنوان تولید صــورت میگیرد
باید بازنگری بنیادی در خصوص آن انجام
گیرد.
ëëباتکیهبــرآنچهمطرحکردید،نگاهشــمابه
نظامبودجهریزیومخصوصاًبودجهسال97
چیست؟
در مــورد بودجــه  97شــیوه برخــورد بــا
مهمتریننکتهایکهروحانیدرنطقبودجه
خود مطرح کــرد یعنی اشــتغالزایی به کلی
نادرســت و غیرمطابق با موازین کارشناسی
است .از نظر تبلیغاتی درست مانند شیوهای
است که اینها در مورد رشد اقتصادی استفاده
کردند .ما در طرز برخورد دولت تناقضهای
جــدی میبینیــم .ســخنگوی دولــت اظهــار
کرد :مطالعات کارشناسی در سازمان برنامه
میگوید برای تحقق رشد 8درصدی حداقل
باید ســالی  200میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
شود.اینمسألهدرشرایطیمطرحشدهاست
که میزان سرمایهگذاری در دولت روحانی به
غیــر از یــک الی دو ســال همــواره منفی بوده
استلذاوقتیادعایرشدگزافمیکنندباید
حواسشان باشد که ابتدا بنیه خود را به جهت
کارشناسیبهچالشمیکشند.
عیــن این مســأله در مــورد اشــتغال هم
مطرح اســت .دولــت از یک طــرف میگوید
در شــش ماهــه اول امســال فقــط  700هــزار
شغلخالصایجادکردیمبدوناینکهشوک
قیمتحاملهایانرژیوجودداشتهباشدکه
اینامرجزومحاالتازنظرمنطقکارشناسی
است.اینامرباهیچکدامازمستنداتتطابق
ندارد؛ بعد میگویند برای ایجاد اشتغال باید
جهــش در قیمت حاملهــای انــرژی ایجاد
کنیمکهاینامربیمبنااست.
آن چیزی که تحت عنوان اشتغال فراگیر
وزارت کار منتشــر کرده اســت به هیچ عنوان
بنیهکارشناسینداردبههمینجهتبستری
بــرای موفقیــت آن پیشبینــی نمیشــود.
ما شــاهد این هســتیم که متأســفانه به جای
اینکه اصول و موازین و جهتگیری سیاســی
شــود ادعاهــای غیرمتعــارف در مــورد خلق
فرصتهایشغلیمطرحمیشود.شمارابه
سالنامه سازمان تأمین اجتماعی در سال95
ارجاع میدهم .در آن نشــان داده شده است
کــه روند بیمه اجباری از نظــر خالص تعداد
افــراد منفــی شــده اســت .عالئمــی از تکــرار
تجربــه ادعاهــای غیرقابــل توجیهــی کــه در
دوره احمدینژاد مطرح می شــد  ،مشاهده
میکنیم .در همین گزارش تأمین اجتماعی،
در سال 92تقریباًدر سازمان تأمین اجتماعی
 140هزار پرونده پیمانکاری وجود داشــت که
این تعداد پروندهها در سال 95به کمتر از30
هزاررسیدهاست.یعنیفعالیتهایتولیدی
و عمرانی تا این اندازه کاهش پیدا کرده است
و ســرمایهگذاریها تناســبی با ادعاهــا ندارد.
مطرحکردناینادعاهایبیضابطهبههیچ
عنوانبهاعتباردولتاضافهنمیکند.
لــذا به جــای اتخاذ سیاســتهای شــوک
درمانیوافراطیوارداتمحوروسیاستهای
پولــی رباخــوار ،بایــد سیاســت توســعهگرای
مشــوق فعالیــت تولیــدی را در دســتور کار
قراردهنــد .متأســفانه در الیحــه بودجــه 97
بــه صــورت ســهلانگارانه و غیرکارشناســی،
خلــق فرصتهای شــغلی فقط بــه صورت
انحصــاری تابعــی از تزریق ریال تلقی شــده
است .این غیرکارشناســیترین و رانتیترین
تلقیهایموجوددرزمینهاشتغالزاییدردنیا
محسوب میشود.

