دیدگاهها و زندگی اقتصادی امام جمعه کرمان

دخل و خرج زندگی «آقا سید یحیی»
* ماجرای باالی شهر نشینی امام جمعه کرمان به روایت خودشان
مجید نعمتالهی :با وجود محدودیتهایی که شرایط جسمی
این روزهای آیت اله س�ید یحیی جعفری ام�ام جمعه کرمان
برای او رقم زده اما او که از چهرههای مردمی و شناخته شده
استان است هیچ گاه از ارتباط با مردم و رسانهها دوری نکرده
و پیش�نهاد «اقتصاد کرمان» برای انجام گفتوگویی در حال
و هوای دیدگاههای اقتصادی و حساب و کتاب و دخل و خرج
زندگی خود را با روی باز میپذیرد؛تجربه ای که پیش از این هم
داشتهایم و گفتوگویی که معموالً صمیمانه و خواندنی از آب
درآمده است .این بار هم «آسید یحیی» که هرکسی بنا به میل
و انتخاب خود او را به گون�های خطاب میکند ،در گفتوگوی
خود با صراحت از مسائل اقتصادی کش�ور و اقتصاد خانواده
خود گفت و هر جا که الزم دید انتقاد خود را از افراد و دولتها
با همان صراحت همیشگی و مشهورش مطرح کرد.

جناب آیت اله جعفری! در مورد اهمیت مساله اقتصاد و جایگاه اقتصاد
مقاومتی در شرایط فعلی کشور توضیح دهید؟
اساساً مسئله اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است .اگر وضع اقتصادی خوب
نباش��د و مردم مایحتاج ضروری زندگی نداشته باشند ،آخرتشان هم درست
نخواهد شد ،بنابراین در مورد اقتصاد هم در کنار سایر مقولهها مثل فرهنگ و
سایر اموری که اهمیت ویژه ای دارد در اخبار و روایات زیادآمده است .در مورد
مسئله اقتصاد مقاومتی هم که مقام معظم رهبری مطرح کردند همه کشورها
باید نگاه به داخل کشور خودشان داشته باشند و نگاهشان به بیرون نباشد .باید
آنچنان اقتصادی به وجود بیاوریم که در برابر هرگونه فشار و تهدیدی بتوانیم
مقاومت کنیم و البته این نکته را هم باید عرض کنم ک��ه اقتصاد مقاومتی با
معجزه و در یک یا دو روز ،تحقق پیدا نمیکند و الزمه آن مدیریت درست در
کشور است .ما نباید فقط به جامعه ،پشت میزنشین معرفی کنیم من با این کار
به شدت مخالفم که فقط به دنبال کار اداری باشیم.
در سالهای گذشته یکی از نشریات از قول آقای الریجانی نوشته بود که 500
هزار نفر در دولت گذشته ،بر خالف قانون استخدام شدند و من در شورای اداری
از ایشان به شدت انتقاد کردم و گفتم چه کس��ی میبایست جلوی این کار را
میگرفت آقای الریجانی؟ شما در مجلس بودید و مجلس هم همه کاره و در
راس امور اس��ت .من فکر میکنم با معجزه ،اقتصاد مقاومتی نمیتواند تحقق
پیدا کند اما وقتی که اقتصاد ،مقاومتی شد اگر کشور تحریم شود هم تحریمها
بیاثر است.
الزم میدانم بگویم که به هر حال آقای حسن روحانی مدیر خوبی است .انصافاً
دولت یازدهم فرق میکند با دولتهای قبل ،اول که مس��ئله هس��تهای را به
سرانجام رساند هرچندآمریکاییها قابل اعتماد نیستند و هر ساعت یک ساز
میزنند و بعد هم در زمینه اقتصادی قدمهای خوبی برداشتند.
پس بنا به نظر ش�ما ،اقتصاد مقاومتی محدود و متعلق به دوره زمانی
خاصی نیست؟
بله ،برای یک دوره نیس��ت .چون آن زمانی هم که دشمن نداریم هم بهترین
و ایدهآلتری��ن ش��یوه و روش اقتصاد همی��ن اقتصاد مقاومتی اس��ت و همه
دانشمندان و صاحبنظران اقتصادی هم ،نظر رهبری راتایید میکنند.
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وابستگی به نفت ،پاشنه آشیل اقتصاد ایران است .جنابعالی چه نظری

در این مورد دارید؟
یکی از بزرگترین اشتباهات کشور ما در طول سالیان طوالنی همین بوده که
متکی به نفت شدهایم .نفت هم که اختیارو قیمتش فقط دست ما نیست ،یک
عده خاص ،قیمت نفت را مشخص میکنند چنانچه یکبار قیمت نفت در زمان
احمدینژاد  120دالر بود که او پول خوبی در اختیارش قرار میگرفت و االن
هم قیمت نفت زیر  30دالر است ،معلوم هم نیست تا کی این وضع میخواهد
ادامه داشته باشد .برای اینکه ما را بزنند زمین و با شکست مواجه شویم چنین
تصمیمهایی را میگیرند.
غلطترین کارها همین است که متکی نفت باشیم و باید به تدریج از نفت رها
شویم .اگر مسئوالن کش��ور و اس��تان تالش کنند از راه کشاورزی وصنعت،
اقتصاد را به جایی برس��انند ،میتوانیم به آسودگی برسیم و امیدواریم آن روز
باالخره از راه برسد.
ارزیابی شما از مدیریت اقتصادی دولتها چیست؟
دولت دکتر حسن روحانی و کسانی که ایش��ان برای کابینه انتخاب کردهاند،
سوابق خوب ودرخشانی دارند .خاطرم هست  10یا  20سال قبل خدمت مقام
معظم رهبری بودم که دکتر روحانی هم آنجا بودند .آقا تعریف کردندو فرمودند
یکی از مدیران الیق ما آقای روحانی است و واقعا هم مدیر الیقی است ،اکنون
ببینید در شرایطی کش��ور را اداره میکند که قیمت نفت زیر  30دالر است.
با این هم��ه گرفتاری و با این همه هزینه ،مس��ئله هس��تهای را به هر حال به
سرانجام رساند.
چه دیدگاهی در مورد فعالیت اقتصادی وسرمایهگذاری دارید؟
پیامبر و مکتب ما  1400س��ال قبل با صدای بلند فرموده کس��ی که دنیایش
درس��ت نیس��ت آخرتش هم درس��ت نیس��ت .روایتهای بس��یاری هم از
پیغمبر(ص) و از ائمه اطهار داریم اما دنبالش نرفتهایم.
جذب س��رمایهگذار را هر آدم عاقلی قبول دارد ،آنهم نه فقط در این مقطعی
که وضع اقتصادی کشور و اس��تان خوب نیس��ت بلکه در همه دورهها جذب
سرمایهگذار باید در اولویت باشد تا بتوانیم کشور را اداره کنیم.
اگ�ر موافقید به کودکی س�ید یحی�ی جعفری برگردیم.چه ش�رایط
اقتصادی در آن زمان حاکم بود؟

