روزنامه جام جم ،شماره  0505به تاريخ  ،/1/21/5صفحه ( 4اقتصاد)
«عدالت» پس از انقالب بهبود داشت ولي با آرمان ها فاصله داريم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :پيشرفت کشور در مقايسه با پيش از انقالب و نظام هاي گونااگون
بويژه در عدالت در جهان خوب بوده ،اما با آرمان هايمان و آنچه اسالم از ماا خواساته اسات ،فاصاله داريام.
دکتر محمدجواد ايرواني در گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو اظهار کرد :رهبر معظم انقالب اسالمي نمي
خواهند انقالب ايران به سرنوشت ديگر انقالب هاي جهان دچار شود و عقبگرد داشته باشد ،بنابراين خواهان
نهادينه شدن عدالت در جامعه هستند.
وي گفت :البته شاخص هاي عدالت در مقايسه با پيش از انقالب بهباود يافتاه کاه از جملاه آن کااهش
ضريب جيني از 4/صدم به  73صدم است .فاصله درآمدي  /5درصد بااييي جامعاه باه  /5درصاد پاايين
جامعه از حدود  25برابر به  /2برابر کاهش يافته است .البته در دو سال اخير وقفه اي در اين موضوع ايجااد
شده و فاصله طبقاتي از  /2برابر به  /4برابر افزايش يافته است.
ايرواني گفت :درآمد سرانه پيش از انقالب ده هزار و  055دير بود که تا پايان سال  25/3ميالدي به /5
هزار و  7/0دير افزايش يافته است.
وي ابراز کرد :بر اساس اعالم بانک جهاني ،ايران در برقراري عدالت ،بايتر از آمريکا ،روسيه و ترکيه اسات
و سازمان ملل در شاخص توسعه انساني ،رتبه ايران را که در ابتاداي انقاالب  //5باود باه  52کااهش داده
اساات .جمهااوري اسااالمي ايااران براساااس اياان آمااار بااايترين رشااد را ميااان صااد کشااور داشااته اساات.
وي اضافه کرد 40 :درصد افراد بايي  05سال در ابتداي انقالب باسواد بودند که باه  /0درصاد افازايش
يافته است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :تعداد دانشجويان کشور از  /2هزار نفر در ابتاداي انقاالب باه
 414ميليون نفر رسيده و  /255استاد تمام وقت به  57هزار استاد افزايش يافته است.
ايرواني با بيان اين که در ابتداي انقالب 227دانشگاه در کشاور وجاود داشات ،اعاالم کارد :اين 20/0
دانشگاه داريم و رتبه علمي کشورمان که در ابتداي انقالب  /05بود اکناون باه رتباه  /3در جهاان رسايده
است.
وي گفت :در منطقه در رشد علمي مقام نخست را داريم اما چگونگي استفاده از ايان موضاوع باه برناماه
ريزي مسئوين نياز دارد.

ايرواني اين پيشرفت ها را زيرساخت هاي ايجاد عدالت در کشور برشمرد و افزود /4 :ميليون تحصيلکرده
در کشور وجود دارد که بايد براي کارآفريني آنها ظرفيت سازي کرد ،اما اگر مدعي عدالت هستيم نبايد رشد
اقتصادي کشور فقرزا باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام متذکر شد :مسئوين بايد باراي پيشارفت اقتصاادي جامعاه طاوري
برنامه ريزي کنند که به بسته هاي کمکي براي فقرا نياز نباشد.
ايرواني گفت :رشد اقتصادي بايد همراه با عدالت و ساختاري مبتني بر گساتر

تولياد باشاد .اگار کناار

توليد ،واردات افسارگسيخته داشته باشيم ،توليد ،تهديد و براي عده اي انحصار ايجاد مي شود.
وي اضافه کرد :يارانه ها بايد بر اساس درآمد خانوارها پرداخت شود ،اما اکنون اين موضاوع رعايات نماي
شود و اين عين بي عدالتي است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :هدف از هدفمندي يارانه هاا ،افازايش تولياد باود اماا درآماد
حاصل از هدفمندي يارانه ها را به بخش توليد نداديم.
ايرواني ،پرداخت سهام عدالت را بزرگ ترين کار براي خصوصي سازي دانست و اظهار کرد :پاس از اراهاه
سهام عدالت ،بهانه جويي ها آغاز شد در حالي که سهام عدالت مال مردم است ،اما دولت طاوري رفتاار ماي
کند که انگار سهام عدالت واگذار شده است.
وي گفت :مسئوين شيرين ترين سهام را سهام عدالت مي نامند ،اما نمي گويند چرا ايان ساهام باازدهي
نداشته است.
ايرواني افزود :مسکن مهر نيز طرح بسيار خوبي بود و کساني که خواب مسکن مي ديدند با بهااي اناد
صاحب خانه شدند ،ولي به مسکن مهر خيلي کم لطفي شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد :بايد به جاي خدشه به کارهاي خوب ،درباره آنها هم
افزايي داشته باشيم.
ايرواني گفت :در حوزه اقتصاد نيازمند کاار بيشاتري هساتيم و باياد از خاام فروشاي جلاوگيري کنايم.
وي در بخشي ديگر ابراز کرد :نهادهاي انقالبي /10درصد توليد ناخالص داخلي کشور هستند ،اماا رساانه
هاي خارجي فضاسازي سنگيني بر ضد آنها انجام مي دهند و مي گويناد ايان نهادهاا مالياات نماي دهناد.
ايرواني گفت :آنها براي بزرگ کردن فعاليت هاي اقتصادي اين نهادها مي گويند  05درصد توليد ناخالص
داخلي کشور براي نهادهاي انقالبي است.

