
مسئوالن با مشکالت مملکت چه می کنند؟نیاز به جراحی اما با جراحان حاذق

واکنش سیدحسن خمینی به گره خوردن توافق برجامی

دنیای توســعه یافته که از روز نخســت بنا را بر 
توسعه و تولید داخلی گذاشته اند، در عمل و عالمانه 
و قبــل  از آنکه بــه مرحله حاد برســد و تعارضات 
اجتماعــی ایجاد کند، این جراحی را تحت شــعار 
پیشگیری بهتر از درمان است انجام داده و در عدالت 
اقتصــادی موفق هم بوده اند. نهادهای بین المللی از 
جمله بانک جهانی هم برای کشــورهایی امثال ما، 
در توصیــه، تأکید مؤکد داشــته و دارند. این ندا را 
سی سال پیش، هاشمی رفسنجانی شنید و بر زبان 
آورد اما زمینه برای شــنیدن مساعد نشد و اراده ای 
برای شنیدن نبود. اما در دولت سیزدهم که تمامی 
قوا یک دست شده و پسکوب همه رسانه های خودی 
و تریبون ها و رســانه ملی و دســت حمایت پیدا و 
پنهان از آســتین به درآمده، بهتریــن زمان برای 
جراحی به نظر می رســد و به اعتقاد صاحب نظران، 
باید هم چنین شود اما مشکالت این جراحی، عدیده 

است که در این جا به مواردی از آن اشاره می شود:
نخست، نیاز به اقتدار مدیریت متمرکز است نه 
تعــدد آن. مردم باید مقدمات و چگونگی این عمل 
خطرناک را از یک دهان بشنوند نه هر دهانی و زبانی 
که خود اجتهاد می کند بگوید. ســخنگوی دولت را 

برای همین منصوب کرده اند. 
دوم، تیم اقتصادی باید از جراحان حاذق و قابل، 
بسته  شده باشد و مهم تر آنکه وحدت نظر و وحدت 
رویه در جمع آنان حاکم باشد نه آنکه نظری نقیض 

هم داشته باشــند. ازقضا، نقد و خطر از تیم فعلی 
اســت که مشــکل این بیمار از آن جان به سالمت 
ببرد. این ادعا ناشــی از عملکرد و نظریه های خود 

آنان است.
 ســوم، علی رغم ادعا، دولت، قــادر به پرداخت 
یارانه به ۷۲ میلیون نفر نیســت که اگر چنین کند 
دچار کســر بودجه شدید خواهد شد و چاره ای جز 
استقراض و چاپ پول ندارد که نافی مقصود و مضر 
به حال ایــن بیمار رو به مرگ اســت. مگر آن که 
از همــه نهادها و آحادی کــه باید مالیات بدهند و 
نمی دهند، مالیات بگیرد و ردیف بودجه های کالن 
نهادهای غیردولتی را که میخ چشم طبقه متوسط و 
فقیر شده اند، بی محابا حذف کند. بودجه های کالنی 
که هیچ نظارتی و حساب و کتابی هم بر هزینه کرد 

آن ها نیست. 
چهارم، در ســال بهره وری از شرکت های دانش 
بنیان برای کیفیت و کمیت تولید، از دانش بنیان های 
عالمانه اقتصاددانان بزرگ و دارای نظر راه گشــای 
آنان در این عمل خطرناک جراحی اســتفاده شود 
و بــه  هوش باید بود که این جا جای بحث خودی و 
غیرخودی نیست چون کشور متعلق به هر دو است 
و ایران، متعلق به یک سلیقه و یک قشر نخواهد بود 
و ادعای ملک طلق هم هیچ توجهی ندارد. وانگهی، 
مردم در عصر اینترنت و بمباران اطالعات و فضای 
مجازی زندگی می کنند و بیش از بسیاری از مدعیان، 
از »نُه توی« قضایا باخبرند، بنابراین شــعارهایی از 
قبیــل »بنای وضع موجود«، هیچ گوش شــنوایی 
جز بهره وران و برخــورداران خاص ندارد. درعوض 
الزم بود که خبرگزاری ها و رســانه ها و رسانه ملی 

و روزنامه های همسو با دعوت از خبرگان اجتماعی 
و اقتصادی، افکار عمومی را برای این عمل جراحی 
پرعارضه آماده می کردند و از یک ســونگری پرهیز 
می نمودند و نگاه ها را از رســانه های بیرونی و معاند 
به سوی رسانه ملی بازمی گرداندند. ناگفته نماند که 
چهره های »کاریزما« و سرمایه های محبوب و مقبول 
اجتماعی، خیلی می توانســتند در توجیه و آمادگی 
اذهان و افکار عمومی در این شــرایطی که طاقت 
قشــر ضعیف و فقیر طاق می شود و طبقه متوسط 
بسیار تاثیرگذار، در منگنه انفجار گرانی ها و قیمت ها 
قرار می گیرند، کمک کنند و فضای متشنج را آرام 
سازند. دنیای موفق و توسعه یافته، پیش از ما از این 

موارد و تجارب، به  نیکی سود برده اند. 
پنجم، تعامل با دنیاست، کلید این تعامل هم در 
شرایط کنونی برای ما »برجام« است با همان تفکر 
دور اندیشانه » نرمش قهرمانانه« در جایی باید امتیاز 
بدهیم و در جایی هم امتیاز بگیریم، کاری که همه 
دنیا، سرلوحه کشورداری خود قرار داده است. در این 
روابط متقابل که سیاست و علم و اقتصاد به هم گره 
می خورد، جایی برای احساسات و اعمال احساسی 
نیســت؛ به ویژه در چنین شرایطی که در منطقه و 
جهان با آن روبه رو هســتیم جهــت مصالح نظام و 
حفظ منافع ملی و درحالی که نیاز اروپا به ما بیش از 
هر زمانی اســت، بهترین اســتفاده ها را می توانیم 

ببریم. این را اغتنام فرصت می گویند. 
بدیهی است که با این تعامل می شود تعارضات 
و چالش های اجتماعی ناشی از جراحی اقتصادی را 
به نحو احســن مدیریت کرد و اعتماد عمومی را باال 

برد و به کیان کشور اعتال بخشید.

متأسفانه با کمیاب شدن بعضی اجناس و اقالم 
خوراکی و به تبع آن گرانتر شــدن کاالها و اقالم، 
و نابســامانی هایی که در تنظیم بازار بوجود آمده، 
مردم را به صف های طوالنی و وحشــتناک کشانده 
که عالوه بر هرج و مرجی هایی که شــاهد هستیم، 
باعث ایجاد تنشــج در روند خشــونت بین مردم و 

مسئوالن و دست اندرکاران شده است.
از طرفی مردم خوزســتان، که سال ها برای این 
مرز و بوم جنگیده اند در مقابل دشمن بعثی عراقی، 
و جانفشانی ها کردند، آب ندارند! و واقعا نمی توانند 
ادامــه حیات بدهند چون بیشــتر درآمــد آنها از 
کشاورزی تأمین می شــود و این حق مردم شریف 
خوزستان نیســت که با این مشکالت و سختی ها 
دست و پنجه نرم کنند.! و نیز مسئله گرد و خاک 
که در آنجا بیداد می کند و بیشتر اهالی آن سامان 
دچار بیماری های ریوی و تنفسی شده اند. سیستان 
و بلوچستان، که مردمانی صبور و نجیبند با معضل 
بیکاری و قاچاق روبرو هســتند... در  تهران گرانی 
اجاره خانه ها سبب شده که مردم از شهر کوچ کرده 
و به حاشیه های پایتخت یا اطراف تهران پناه ببرند! 
بیکاری ها در شهرســتان ها و نقاط محروم کشــور 
باعث شــده تا افراد برای کار و شغل، به تهران پناه 
ببرند، و گرانی ها سبب شــده که اقشار فرو دست 

ضعیف تر شــده و اقشــار باال دست و مرفهین بی 
درد جامعه، شکم هایشان فربه تر شود و بی تفاوت 
به گروه مظلوم و کم در آمد و ضعیف جامعه باشند، 
که البته  در حال حاضر ما دیگر قشــر متوسط در 
جامعه نداریم چون اقتصاد مملکت طوری شده که 
یا گروه ضعیف و بســیار ضعیف در جامعه زندگی 
می کنند یا گروه مرفه یــا ثروتمند. گرانی ها باعث 
شــده که جوانان مملکت مــا نتوانند تن به ازدواج 
دهنــد و ایــن موضوع باعث فســاد و مشــکالت 
اجتماعی و روانی متعددی شــده است: سن فحشا 
پایین آمده و فقدان ازدواج باعث شده که جوانان ما 

افسرده شوند و از زندگی، ناامید.
متأسفانه گرانی ها بیداد می کنند و افسار اقتصاد 
کشــور به دست عده ای سود جو و دالل افتاده که 
برخی مسئوالن هم باخبرند اما سخنی نمی گویند. 
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ 
تورم نقطه به نقطه  اقالم خوراکی و آشــامیدنی در 
فروردین ماه نزدیک به ۴۳ درصد افزایش یافت.تورم 
نقطه به نقطه مقایســه قیمت یک ماه با ماه مشابه 
در ســال پیش از آن اســت که به گفته مرکز آمار 
ایران، شــهروندان در فروردین امسال برای خرید 
اقالم خوراکی به طــور میانگین ۴۳ درصد بیش از 

فروردین ۱۴۰۰ هزینه کرده اند.
نرخ تورم ماهانه برای اقالم خوراکی، آشامیدنی 
و دخانیات نیز در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ حدود 
پنج درصد نســبت به اسفند گذشته افزایش نشان 
می دهد. به طور قطع نرخ تورم امســال نسبت به 

سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه 
داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم 
ارایــه می دهد با واقعیت های زندگی مردم بســیار 

فاصله دارد.
لذا دولت و مســئوالن اقتصادی و کارشناسان 
اقتصادی بایســتی بــه دنبال راه حل باشــند، نه 
راه حلی که ســالها به طول بینجامــد و منجر به 
اعتراضــات به حق مردم اقشــار کم در آمد جامعه 
شود. بایســتی شعار را کنار گذاشته و از وعده های 
پوچ و تو خالی فاصله گیرند و درد مردم را دریابند 
هم اکنون می بینیم با گرانــی نان مواجهیم! خب 
چرا؟ مگر نان جزء اصلی ترین مواد غذایی در سفره 
مردم ما حساب نمی شود؟! اگر مردم نان هم نخورند 
پس دگر چه بخورند؟ بایستی سبد معیشت مردم 
ماهانه و نه ساالنه، تأمین شود و بر اساس نرخ روز 
و نیاز مردم و همچنین نســبت به تورم، بسته های 

معیشتی به مردم داده شود.
مردم مــا، ملت ما چیزی جز رفــاه و آرامش و 
امنیت اجتماعی  نمی خواهنــد، که این ها را فقط 
مدیــران اقتصادی و مســئووالن دولتی بایســتی 
بکوشــند تا به اصالح امور بپردازند، و گر نه جامعه 
به سمت و سوی یک آنارشــی پیش خواهد رفت 
که اکنون شاهد آن هســتیم؛ امیدواریم عقل های 
اقتصادی و سیاســت انصاف جویانــه اقتصادی راه 
بیفتند و فکری در امور نابســامان معیشتی مردم 
در جامعــه کنند و نیز به فکــر معضل بیکاری در 

جامعه باشند.

سیدحسن خمینی گفت: امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی 
گره خورده و باید گره این حوزه را باز کرد... ممکن است به ذهن بیاید که حتما 
اینها)حاکمان چین( وابسته هستند. ولی واقعیت این است که حاکم حتما باید 
مصالح را ببیند؛ اما تفاوت حاکم وابســته و غیر وابســته در این است که حاکم 

وابسته مصالح خودش را می بیند و حاکم ملی مصالح مردم را.
به گزارش جماران  سیدحســن خمینی طی سخنانی در دیدار با جمعی از 
معاونین سابق وزارت خارجه و سفرای ادوار گوناگون جمهوری اسالمی ایران با 
بیان اینکه سیاست خارجی و کار دیپلماسی صرفا مسیر وصول به اهداف است و 
فی نفسه تقدسی ندارد، ادامه داد: هدف فراتر از این مسیر است. اگر مسیری را 
رفتید و به نتیجه نرسید، باید سریعا آن مسیر را عوض کنید و مسیرهای دیگری 
را بروید. قدرت یک دیپلمات و دســتگاه دیپلماسی این است که هنگام مواجه 
شــدن با بن بست در یک مسیر، بتواند در کمتر از ۲۴ ساعت راه جدیدی را باز 
کند؛ ولو اینکه آن راه حل با مســیر به ظاهر ۱۸۰ درجه مخالف، اما در واقع در 

راستای هدف باشد.
سید حسن خمینی تصریح کرد: مگر حاکمان آلمان - مثال- مصالح خودشان 
را نمی بینند؟! یا مگر دولت چین به ایران نگفته بود وقتی ما با آمریکایی ها چند 
صد میلیــارد دالر تجارت داریم، نمی توانیم به خاطر چنــد میلیارد دالر از آن 
چشم بپوشیم؟! ممکن است به ذهن بیاید که حتما اینها)حاکمان چین( وابسته 
هســتند. ولی واقعیت این است که حاکم حتما باید مصالح را ببیند؛ اما تفاوت 
حاکم وابســته و غیر وابسته در این اســت که حاکم وابسته مصالح خودش را 

می بیند و حاکم ملی مصالح مردم را.
سیدحسن خمینی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند بگوید در همه حوزه ها 

کارشــناس اســت و از همین رو، طبیعتا خرد جمعی باید کار را به پیش ببرد، 
گفت: پتانســیل درونی و قدرت کارشناسی جمهوری اسالمی بسیار قوی است 
و واقعا ناشکری اســت که از توانایی مجموعه مدیریتی این چهار دهه استفاده 
نکنیم. این مجموعه قدرت و توان حل مشــکالت در حوزه اقتصادی و سیاست 

خارجی را دارد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز همه مســائل کشور به حوزه سیاست خارجی 
گــره خورده و باید گره ایــن حوزه را باز کرد و تــوان مدیریتی و خرد جمعی 
جمهوری اســالمی ایران که طی این چهل و ســه سال با آزمون و خطا ساخته 

شده، می تواند این کار را انجام بدهد.
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انتقاد از شیوه پرداخت یارانه ها معتقدند که باید قبل از حذف ارز ترجیحی، زیرساخت های این کار و شرایط 
اجتماعی را درســت می کردیم که این پول مســتقیم به جیب مردم برود نه اینکه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان 

یارانه بدهیم.

بسیاری از سالن های قدیمی به لحاظ بافت جغرافیایی شرایط مساعدی ندارند 

20سینما درخواست تعطیلی دارند!

 همه رفتند جز آقای »بازنشسته«!

شوک »دو ضرب« دختران
 به وزنه برداری

هلسینکی آماده باش جنگی صادر کرد

جبهه جدید ناتو در فنالند و سوئد علیه روسیه


