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دچار بحران اقتصادی شده ایم
محمود حسینی می گوید چاره کار درافتادن با دولت نیست
در مـاه هـای اخیـر ،همزمـان بـا جـدی تـر شـدن
خطر تحریمهای آمریـکا برای اقتصاد کشـورمان،
موجـی از نابسـامانی در حوزه هـای سیاسـی ،اقتصادی و
اجتماعی کشـور ایجاد شـد و انتقادات زیادی را به دنبال
داشـت کـه بـه طـور خـاص دولـت در مرکـز بیشـتر آنهـا قـرار
داشت .به گزارش ایمنا ،بسیاری از تحلیلگران از کاهش
اعتمـاد ملـت بـه دولـت و از بیـن رفتـن سـرمایه اجتماعـی
سـخن گفتنـد و راه چـاره را در تغییـر رویکـرد دو لـت
دانسـتند .در همیـن رابطـه و راهکار هـای عبـور از ا یـن
بحرا نهـای فزاینـده ،گفتوگو یـی بـا سـید محمـود
حسـینی ،عضـو شـورای مرکـزی حـزب اتحـاد ملـت ایـران
اسلامی و اسـتاندار پیشـین اصفهـان انجـام دادیـم کـه
مشروح آن در ادامه میآید:
ایــن روزهــا برخــی مســئوالن کشــوری بــرای
توصیــف شــرایط کشــور از واژه«بحــران» اســتفاده
می کنند و برخی دیگر معتقدند ایران هنوز در چنین
شــرایطی قــرار نگرفتــه ،آیا شــما اعتقادی بــه وجود
بحران در کشور دارید یا خیر؟

ا گــر از منظــر اقتصــادی شــرایط کشــور را بررســی کنیــم،
میتوان گفت دچار بحران هستیم ،اما از لحاظ اجتماعی
و سیاسی بیشتر با چالش روبه رو هستیم.
تعریف شما از بحران و چالش چیست؟

بحـران چیـزی اسـت کـه در شـرایط موجـود یـک پدیـده
اختلال ایجـاد میکنـد و بـرای ر فـع آن نمیتـوان بـه
همـان سـاختار قبلـی کـه ایـن مسـئله در بطـن آن ایجـاد
ـاختار دارای بحـران بـه
شـد ه ،ا کتفـا کـرد؛ در وا قـع س
ِ
بنبست رسـیده اسـت .از نظر من این تعریف بر وضعیت
کنونـی اقتصـاد کشـور مطابقـت دارد ،کـه بـرای رفـع آن
نیـاز بـه تغییـرات سـاختاری در نظـام اقتصـادی کشـور
داریـم .امـا سیسـتم دارای چالـش بـه بنبسـت نرسـیده
و پیچیدگیهـای نا شـی از آن هرچنـد ایجـاد اختلال
میکنـد ،امـا بـا تصمیمگیـری سـریع ،کارشناسـانه و بـه
مو قـع قا بـل ا صلاح ا سـت .لـذا چالشهـای سیا سـی و
اجتماعـی که امـروز کشـور با آن دسـت بـه گریبان اسـت را
قا بـل ا صلاح میدا نـم.
بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ،ایــن روزهــا
رابطــه ملــت دولــت ،یعنــی رابطــه متقابل مــردم با
حا کمان ،دوران پر تنشــی را میگذرانــد ،در صورت
صحت این موضوع ،برای این معضل چه راهکاری
را پیشنهاد میدهید؟

بـزرگ تر یـن چالشـی کـه ا م ــروزه در سـطح کشـور بـا آن
رو بـه رو هسـتیم ،عـدماعتمـاد عمو مـی ا سـت .بـر پا یـه
بعضی آمارها  ۷۰درصد جامعه اعتمـاد کافی به مجموعه
حا کمیـت ندارنـد .ایـن عـدم رضایـت و اعتمـاد میتوانـد
بـرای هـر حکومتـی ایجـاد خطـر کـرده و بحـرانزا باشـد.
بـی اعتمادی بـه حکومـت از یک سـو و ناامیـدی از اصالح
امـور در آینـده نزدیـک از سـوی دیگـر ،موجـب شـده کـه
مردم بـه وعدههـای مسـئوالن اطمینان نداشـته باشـند

کـه مثـال آن را در جامعـه میتـوان بـه راحتـی مشـاهده
کـرد .ایـن روزها مـردم به جـای اینکه بـرای یـک روز یا یک
هفته یـا حدا کثر یک مـاه خود جنـس و ارزاق تهیـه کنند،
از تـرس آینـده سـعی میکنند برای شـش مـاه یـا حتی یک
سـال بعـد خـود اجنـاس را خریـداری و انبـار کننـد .بحـث
تبدیـل واحد پـول ملی بـه ارزهـای خارجـی نیـز در همین
راسـتا میگنجـد .هرچند ایـن امـر از لحاظ اصـول منطقی
و اقتصـادی کار درسـتی نیسـت ،امـا شـرایط فوقالعاده و
بحرانـی مـردم را وادار میکنـد تـا بـرای حفـظ ارزش ریـال
خـود بـه چنیـن اقداماتـی دسـت بزننـد .در واقـع ،پیونـد
بیـن مـردم و دولـت ضعیـف و رابطـه دولـت بـا پایگاههـای
اجتماعـی و ارتباطـات مردمـی کـم شـده اسـت .در ایـن
مسـئله نیز هـر دو طـرف هـم نقـش دارنـد ،امـا اشـکالی که
بـه دولـت وارد اسـت ،این اسـت کـه دولـت رابطـه اش را با
پایگاههـای اجتماعی خـود قطع کـرده و این امـر در هر دو
حـوزه اقتصـادی و اجتماعـی رخ داده اسـت.
به نظر شما چه مســائلی سبب کاهش ارتباط
دولت با ملت شده است؟

مجموعه عواملی مثل «منفعـت گرایی» و «بیانسـجامی»
در مجموعـه دولـت و حا کمیـت و فسـاد موجـود در ایـن
قطع ارتبـاط موثر بـود و «نظام تدبیـر» ضعیف عمـل کرد،
اینهـا مجمو عـه مسـائلی ا سـت کـه ا یـران را بـه شـرایط
کنو نـی ر سـانده و گـر نـه تحریمهـای خار جـی همیشـه
وجـود داشـته اسـت .سـال  ۱۳۹۰هـم تحریـم هایـی علیـه
ایـران ایجـاد شـد و تـا سـال  ۹۲ایـن تحریـم هـا حـدود پنـج
میلیـون نفـر را زیر خـط فقـر بـرد ،اما ثبـات را بـر هم نـزد .در
شـرایط فعلـی تحریمهـا هـم باعث شـده عـدهای زیـر خط
فقـر برونـد و هـم باعـث شـده ثبـات کشـور متزلـزل شـود
کـه البتـه شـروع ایـن حـرکات ضـد دولـت از مشـهد شـروع
شـد و ادامـه یافـت و اعتمادهـا بـه تدریـج کاهـش یافـت.
در کنـار این مسـائل بایـد گفـت تیـم اقتصـادی دولت هم
ضعیـف اسـت و انسـجام نـدارد و ایـن روی ثبـات جامعـه
تاثیر گذاشـته اسـت .به تازگـی مقام رهبـری تا کیـد کردند
چاره کار درافتادن با دولت و کارهای موازی با آن نیست
کـه حـرف بسـیار دقیقـی بـود در حقیقـت آن اشـتباهی که
از دی ماه شـروع شـد ،ا گر قـرار بود ا کنـون هم ادامـه پیدا
کنـد دیگـر چیـزی از نظـام باقـی نمـی مانـد و رهبـری بـه
خوبـی در ایـن زمینـه تذکـر دادنـد.
از پایگاههای اجتماعی نام بردید ،منظور شما
همان احــزاب و گروههای سیاســی مرتبــط با مردم
است؟

پایگاههای اجتماعی طیف گسـتردهای را شـامل میشود
کـه احـزاب و تشـکلهای سیاسـی نیـز جـزو مهمـی از آن
هسـتند .رابطـه دولـت هـم بـا جامعـه مدنـی ،احـزاب و
تشـکلها کاهنـده بـوده و هم با مـردم سـیر نزولی داشـته
اسـت .رئیـس جمهـور در ماههـای اخیـر اطلاع رسـانی
محـدود و ضعیفـی دا شـت .بسـیاری از بحرا نهـا در
صـورت ا طلاع ر سـانی بـه مو قـع دو لـت قا بـل کنتـرل و

حـل و فصـل خواهـد بـود .بـرای مثـال میتـوان از اتفـاق
اخیـر در بصره عـراق نـام برد .چنـد هفتـه پیش ،بـه دروغ
شـایع شـد کـه قـرار اسـت آب ایـران بـه عـراق صادر شـود،
ایـن در حالـی بـود کـه کشـور خودمـان بحـران کمآبـی را
پشـت سـر مـی گذاشـت ،هـر چنـد ایـن مسـئله بـه هیـچ
عنـوان واقعیـت نداشـت ،امـا متاسـفانه بـا عـدم اطلاع
رسـانی به موقع دولت و ارائـه توضیحـات در جهت اقناع
ا فـکار عمو مـی ،بـه بحرا نهـا و ظهـور ناآرامیها یـی در
اسـتانهای جنوبـی و سـطح کشـور انجامیـد .از آن بدتـر
گسـترش ایـن شـایعه فقـط بـه مرزهـای کشـور مـا ختـم
نشـد؛ هنگامـی کـه اسـتان بصـره عـراق نیـز دچـار کمآبـی
و خشکسـالی شـد ،بـه علـت نبـود اطال عـات صحیـح
در سـطح ا فـکار عمو مـی آن منطقـه ،فرصتطلبـان و
معا نـدان در بصـره شـایعهای پخـش کرد نـد کـه قطـع
صـادرات آب از ایـران بـه ایـن شـهر موجـب در مضیقـه
قـرار گرفتـن مـردم ایـن ناحیـه شـده اسـت کـه در انتهـا
دیدیـم چنیـن شـایعاتی بـه شـورشهای جهتمنـد بـر
ضـد ایـران و در نهایـت آتـش زدن کنسـولگری ایـران در
ایـن شـهر ختـم شـد.
رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود از « برخی
شــرکت های دولتی و خصولتــی» به عنــوان یکی از
عامالن به وجود آمــدن بحرانهــای ارزی اخیر یاد
کرد ،نظر شما در این رابطه چیست؟

ا یـن شـرکتها بیشـتر سـاخته خـود دو لـت هسـتند و
مسـئولیت مسـتقیم کارکـرد آنهـا بـا خـود دولـت اسـت.
البتـه با یـد ا یـن نکتـه را یـادآور شـد کـه در حـال حا ضـر
خصوصـی کـردن بـه صلاح مـردم ،اقتصـاد کالن کشـور و
شـرایط خا صـی کـه در آن وا قـع هسـتیم ،نیسـت.
خصو صـی سـازی واقعـی با یـد همـراه بـا مقد مـات و
ملزو مـات حتمـی آن با شـد؛ خصو صـی سـازی بـدون
نظـارت کافـی ،مـورد سوءاسـتفاده افـراد خـاص و ایجـاد
فسـادهای فراوان خواهد شـد .مانند اتفاقی که در مورد
همین شـرکتهای «خصولتی» افتاد .در آشـفتگی ارزی
اخیـر این شـرکتها به خاطـر روابـط خاصی که داشـتند،
ارز ارزان دولتـی یـا همـان ارز  ۴۲۰۰توما نـی دریا فـت
کردنـد و دیدیـم کـه چـه فسـاد و آشـفتگی در بـازار ایجـاد
شد.
آیا حزب اتحاد ملت ایران اسالمی همچنان به
حمایت از دولت روحانی پایبند است؟

حـزب اتحاد ملـت و بـه صورت کلـی اصلاح طلبـان در دو
دوره به آقای روحانی رای دادنـد و هنوز نیز حامی دولت
و رئیس جمهور هسـتند ،البتـه اینجا بایـد اضافه کنم که
حمایـت مـا همـراه بـا انتقـاد اسـت و پشـتیبانی بـی چـون
و چـرا بـرای مـا معنایـی نـدارد؛ البتـه نقـدی کـه در جهـت
اصالح باشـد و نه تخریـب و به دولت بـرای عبـور از بحران
اقتصـادی کمـک کنـد .همانطـور کـه شـاهد بودیـم ،در
جریـان اسـتیضاح وزرا ،فرا کسـیون امیـد مجلس رسـما و
عمال بـه ایـن مسـئله رای منفـی داد.
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