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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
طی اين سالها بی توجهی و بها ندادن به بخش توليد 
و عدم  ايجاد فضای رقابتی مناسب، اقتصاد بسته ای 
براي كشور رقم زده است كه اين موضوع چالش های 
اساس��ی را چه در بخش كان و چه در بخش خرد 

پيش روي اقتصاد كشور قرار داده است.
اين در حاليس��ت كه با روی كارآمدن دولت يازدهم 
تمام��ی تدابير ب��رای حضور پررنگ ايران در اقتصاد 
جهانی با اس��تفاده از ديپلماس��ی سياس��ی و گشودن 
دروازه ه��اي تج��اري جهان به س��وي ايران به كار 

گرفته شده است.
اما در اين راه ذكر نكاتی ضروريس��ت كه دولت بايد 
بيش از پيش بدان توجه داش��ته تا به مانند گذش��ته  
به بيراهه نرويم.حركت از اقتصاد بس��ته به س��وی 
اقتصاد باز مس��تلزم رعايت مواردی اس��ت كه امروز 
باي��د ب��ا مطالعات دقيق بهره وری، توجه بيش��تر به 
بخش خصوصی ، تنومند سازی بخش توليد داخل ، 
استفاده بهينه از منابع انسانی، چگونگی جذب سرمايه 
گذاران خارجی و ورود تكنولوژی های روز به كشور 

مورد توجه قرار گيرد... 
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 بيان��ات جام��ع مق��ام معظ��م رهب��ری در موضوع 
هس��ته ای از جنبه های مختلفی قابل بررس��ی است. 
يك��ی از جنب��ه ه��ای مهم اين بيان��ات، اعطای يک 
س��رمايه مذاكراتی ارزش��مند در اختيار تيم هسته ای 
 كشورمان در واپسين روزهای اين مذاكرات طوانی و 
نفس گير اس��ت. همين س��رمايه مذاكراتی است كه 
استقبال و تشكر ويژه مسئول و اعضای تيم مذاكرات 

هسته ای را به دنبال داشته است.
يك��ی از جنب��ه های اين س��رمايه مذاكراتی، حمايت 
قاطع و بي چون و چراي رهبر انقاب از تيم هس��ته 
ای و به ويژه تاكيد ايشان بر آشنايي نزديک و اعتماد 
كام��ل ب��ه اعض��ای تيم و عدم ع��دول آن ها از هيچ 
يک از اصول يا خطوط قرمز ترس��يم ش��ده توس��ط 
ايشان در جلسات علنی و غير علنی است. ارزش اين 
 بيانات هنگامی بيشتر روشن می شود كه به تشكيک 
رس��انه ه��ا و صاحب نظران آمريكاي��ی درباره اقتدار 
و اختيارات تيم مذاكراتی ايران و اهداف پش��ت اين 
تشكيک توجه نماييم. برخی جوسازي ها و شايعات 
داخل��ي از جمل��ه ماجراي حمله لفظی به دكتر ظريف 
در مجلس و طرح اتهاماتی نظير بی توجهی ايشان به 
تذكرات و خطوط قرمز رهبری در جلسات خصوصی، 
بهانه ازم را به برخی مخالفان آمريكايی مذاكرات داد 
تا با زير سوال بردن اعتبار تيم مذاكراتی ايران، زمينه 
را ب��رای ط��رح برخی زياده خواهی های جديد فراهم 
كنند. از جمله رابرت آينهورن كه تا چندي قبل جزو 
مذاك��ره كنن��دگان آمريكايي بود در مقاله ای، ضمن 
ادع��ای عقب نش��ينی اي��ران از فرمول ها و چارچوب 
ه��ای بياني��ه لوزان، درب��اره تخطی و بی توجهی تيم 
مذاكراتي ايران در بيانيه لوزان نسبت به اختياراتش و 
همچنين خطوط ترسيم شده رهبری گمانه زنی كرده 
بود. يكی از جنبه های بيانات روشنگرانه و حساب شده 
رهبر انقاب اين بود كه س��رمايه مذاكراتي مناس��بي 
از اعتم��اد و حماي��ت كامل در اختيار تيم هس��ته ای 
بر س��ر ميز مذاكره در اين مراحل حس��اس گذاشتند.
جنبه ديگر فرمايش��ات مقام معظم رهبری، مقابله با 
بدعه��دی ها و زي��اده خواهی های مذاكره كنندگان 
آمريكايی بعد از بيانيه لوزان بود كه آقای صالحی ااز 
 آن به "دبه كردن" مذاكراتی ياد كرد. به اين معنی كه 
آمريكايی ها با نقض گفته ها و توافقات قبلی در لوزان، 
خواس��ته ه��ا و زياده خواهی ه��ای جديدی را مطرح 
می كردند كه يكی از موانع اصلی آماده ش��دن س��ند 
 نهايی بوده اس��ت. در مورد دليل اين رفتار مذاكراتی

 آمريكايی ها تحليل های مختلفی ارائه ش��ده اس��ت. 
ول��ی يك��ی از قابل پذي��رش ترين اين تحليل ها اين 
است كه آنها با عدول عمدی و آگاهانه از توافقات ژنو 
قصد دارند حداكثر امتيازات را در مسايل حل نشده بعد 
از بيانيه لوزان به دس��ت آورند.به اين ترتيب كه تمام 
توان و توجه تيم مذاكراتی ايران را مش��غول متقاعد 
كردن آمريكايی ها به بازگشت به مواضع قبلی شان 
در لوزان نمايند و در عوض امتيازاتی در مسايل حل 
نشده در مرحله نگارش اخذ نمايند. طبق اين تحليل، 
امكان بازگشت آمريكايی ها به موارد تفاهم لوزان در 
مراحل پايانی وجود داشت، ولی با اين تاكتيک اعطلی 
امتياز به ايران را در موراد اختافی را متوقف كرده و 
امتيازات خود را حداكثری خواهند كرد. با فرمايشات 
صريح مقام معظم رهبری مذاكره كنندگان آمريكايی 
تا حدود زيادی از اين حربه مذاكراتی خلع ساح شدند 
و از آن روز رئيس جمهور و وزير خارجه آمريكا بارها 
پايبن��دی خ��ود را ب��ه مفاد مورد توافق در بيانيه لوزان 
اع��ام ك��رده اند. اين تح��ول قطعا كمک موثری به 
حل س��ريع تر بن بس��ت های مذاكراتی فعلی خواهد 
نمود.جنبه س��وم از فرمايش��ات مقام معظم رهبری 
مقابل��ه ب��ا حجم ش��ديد تبليغاتی و نجات مذاكرات از 
گم كردن تصوير و دورنمای كلی به خاطر غرق شدن 
 در جزيي��ات فن��ی و حقوقی اس��ت. روايتی كه برخی 
رسانه های آمريكايی سعی در القای آن از مذاكرات 
داشتند اين بود كه ايران به خاطر فشار تحريم ها حاضر 
به مصالحه و در واقع تسليم شده و افرادی تندرو نظير 
نتانياهو همواره ادعا كرده و می كنند كه فش��ارهای 

بيشتر باعث اخذ امتيازات بيشتر خواهد شد. 
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سرمقاله

يادداشت

فرصتي مغتنم براي حركت
به سوي اقتصاد باز

 سرمایه ای كه رهبری در اختیار
 تیم مذاكره كننده قرار داد

امير دياني

عليرضا ميريوسفی
 س�خنگو و راي�زن س�ابق نمايندگ�ی اي�ران

 در سازمان ملل در نيويورک
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 آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 

در پايگاه اينترنتي تجارت آنـاين بخوانيد

دكت��ر عبدالرض��ا داوري، چهره رس��انه اي نزديک به محم��ود احمدي نژاد كه در زمان دولت قبل 
معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اس��امي – ايرنا – را بر عهده داش��ت، يكي از رس��انه اي ترين 
افراد حلقه نزديک رييس دولت س��ابق اس��ت كه بر خاف برخي ديگر از نزديكان احمدي نژاد 
تعامل بهتري با رس��انه ها دارد كه اين رويكرد ش��ايد حاصل مس��ووليت او در رس��انه اي فراگير 
 همچ��ون ايرن��ا ب��وده اس��ت. داوري هنوز ه��م به حمايت از احمدي نژاد ادام��ه مي دهد و هرچند 
مي گويد محمود احمدي نژاد برنامه اي براي حضور در انتخابات رياس��ت جمهوري آينده ندارد، 
اما در عين حال مي گويد كه جريانات سياس��ي و اجتماعي، احمدي نژاد را به صحنه مي آورند و 
البته معتقد اس��ت اگر روند امور همينگونه كه هس��ت تداوم يابد، حس��ن روحاني نخس��تين رييس 
جمهوري خواهد بود كه تنها يک دوره رياست جمهوري را تجربه خواهد كرد. با عبدالرضا داوري 
درباره پرونده هاي مالي نزديكان دولت قبل و تناقض اين موضوع با ش��عار محمود احمدي نژاد 
ك��ه دولت��ش را پاكدس��ت تري��ن دولت تاريخ توصيف ك��رده بود گفت و گو كردم. بحث به موضوع 
مذاك��رات هس��ته اي رس��يد و داوري گف��ت كه احمدي نژاد، تحريم بان��ک مركزي را پيش بيني 
كرده بود اما چون در حوزه مديريت پرونده هس��ته اي نمي توانس��ت اعمال نظر بكند بخش��ي از 
نظرات او در آن حوزه مورد توجه قرار نگرفت و عامل بروز تحريمهاي شديد در سال 1390 شد. 

او حتي مي گويد برخي جريانات در داخل كش��ور اجازه ندادند توافقات حاصل ازمذاكرات احمدي نژاد با 
مقامات برزيل و تركيه اجرايي ش��ود كه اگر اين اتفاق مي افتاد فقط ميزان غني س��ازي كاهش مي يافت 
و بدون آنكه ايران امتيازي بپردازد، كليه تحريم ها لغو مي ش��د و تحريم جديدي هم بر ضد ايران اعمال 
نمي ش��د.البته او ترجيح مي دهد كه در اين باره ش��فاف س��خن نگويد و تنها به اين نكته اكتفا مي كند كه 
معادات سياس��ي درون كش��ور موجب ش��د درخواس��ت آقاي احمدي نژاد درباره مساله هسته اي پذيرفته 
نش��ود و بدين ترتيب به اعتقاد داوري و احتماا نزديكان احمدي نژاد، نه تنها او عامل تش��ديد تحريم ها 
نيست، بلكه مي توانست تحريم ها را لغو كند اما در داخل كشور اجازه اين كار را به او ندادند. گفت و گوي 
من با دكتر داوري زماني انجام ش��د كه خبر درگذش��ت همس��ر محمدرضا رحيمي تازه اعام ش��ده بود و در 
حين مصاحبه، چند بار تلفن همراه او براي پاسخگويي به برخي همكاران سابق درباره مراسم ختم همسر 
رحيمي به صدا درآمد؛ مراسمي كه به محل اجتماع دولتمردان سابق تبديل شد. آنچه مي خوانيد مشروح 

گفت و گوي "تجارت" با دكتر عبدالرضا داوري است.
ط�ي ماهه�اي اخي�ر، پرون�ده هاي اقتصادي مختلفي از برخي مس�ووان دولت قبل كه اتفاقا ارتباط  ���
نزديكي با آقاي احمدي نژاد داشتند يا افرادي كه با سفارش اعضاي دولت قبل فعاليتهاي اقتصادي انجام 
داده بودند مطرح و حتي در حوزه قضايي اجرايي شد. اين درحالي بود كه آقاي احمدي نژاد اعتقاد داشت 
دولت او پاكدس�ت ترين دولت تاريخ اس�ت. ش�ما تناقضي بين اين صحبت آقاي احمدي نژاد و پرونده 

هاي فساد مالي كه در زمان دولت قبل تشكيل شده نمي بينيد؟
تناقضی با آن معنايی كه مد نظر شما است بين صحبت های قديم آقای احمدی نژاد و اتفاقات يک سال 
اخير وجود ندارد. موضوع آقای رحيمی مربوط به پرونده هاي عملكرد او در ديوان محاسبات است. اگر آقای 
احمدی نژاد گفتند كه دولت من پاكدست ترين دولت تاريخ است منظورشان اين بود كه عملكردها را در 
دولت خودش��ان در قياس با س��اير دولت ها، بيش��تر منطبق بر ضوابط و قوانين و اصول عدالت می دانس��تند. 
آقای رحيمی بر اس��اس اختيارات و مس��ئوليتهايی كه در دولت قبل به ايش��ان واگذار ش��ده بود، چه در دوره 
ای ك��ه مع��اون پارلمان��ی بودن��د، چ��ه در زمانی كه معاون اول رييس جمهور بودند و چه در زماني كه س��اير 

مسئوليت ها را بر عهده داشتند، مثل رياست ستاد تحول اقتصادی و مسووليت شوراهای مختلفی كه در 
دولت بر عهده داشتند، ايشان در مسئوليت ها و اختياراتشان دچار هيچ تخلفی نبوده اند .

 با برگزاری دادگاه ايشان و بيان دقيق تر اتهام ايشان باز هم روشن می شود كه تناقضی در صحبت های 
قبلی آقای احمدی نژاد و موضوع آقاي رحيمي و همچنين آقاي بقايي وجود نداش��ته اس��ت. ضمن اينكه 
قوه قضاييه هم اعام كرد كه بازداشت آقاي بقايي هم به علت عدم حضور ايشان در پی احضاريه ها بوده 
و بازداشت ايشان در واقع يک امر اداری بوده تا يک امر قضايی. لذا بايد صبر كنيم تا موضوع روشن شود. 
البته من موضوع را می دانم ولی ترجيح می دهيم كه آن را رسانه ای نكنيم. برخي معتقدند آقاي احمدي نژاد 
كه شعار مبارزه با فساد را در تبليغات انتخاباتي خود مطرح مي كرد نبايد فردي همچون آقاي رحيمي را كه 
بعدها چنين ش��ائبه هايي در مورد ايش��ان ايجاد ش��د در مس��ووليت مهمي در دولت قرار مي داد. موضوع اتهام 
آقای رحيمی حدود هفت ماه بعد از انتصاب ايشان به سمت معاون اولی رييس جمهور مطرح شد. زمانی كه آقای 
رحيمی به عنوان معاون اول رييس جمهور منصوب ش��د 215 نماينده اصولگرای مجلس قبل، نامه ای به آقاي 
احمدی نژاد نوشتند و در آن نامه از انتصاب آقای رحيمی تقدير كردند. آقای رحيمی در اسفند 88 به فساد اقتصادی 
در پرونده بيمه ايران متهم شدند در حالی كه ايشان در تير 88 به اين سمت منصوب شده بودند. يعني يک فاصله 
تقريبا 7 الی 8 ماه تا اين دوره وجود داش��ته اس��ت. تا پايان دولت هم اتهامات آقای رحيمی اثبات نش��د يعنی اتهام 
آقای رحيمی در سال 93 اثبات شد و بنابراين آقای احمدی نژاد در اين دوره كار خاف و غيرقانونی انجام نداده 
بودند. آقای رحيمی هم كه آن دوره مثل روال معمول بازپرس��ی هايش��ان انجام ش��د و بيش از 50 س��اعت در دوره 
معاون اولی بازپرسی شده است. خيلی افراد ممكن است متهم باشند و پرونده هايی داشته باشند اما از آنجايی كه 
اصل بر برائت است و تا زمانی كه اتهام به اثبات نرسيده محروميت از حقوق اجتماعی و اداری متوجه فرد نيست 
تعبير اينكه صبر بكنند و ببينند كه وضعيت قبلی آقای رحيمی به كجا می رسد منطقي نيست. لذا به نظرم ايشان در 
آن زمينه هم تناقضی در رفتار و عملشان نداشته اند.  همانطور كه عرض كردم بيشتر اين موضوعات پروپاگاندای 
رسانه ای است و ما همچنان مصر بر اين هستيم كه بسياری از اين اتهاماتی كه در حوزه رسانه گفته می شود اگر 

مورد رسيدگی قضايی قرار گيرد حتما دولت نهم و دهم در غالب موارد تبرئه خواهد شد. 

حميدرضا شكوهي

دفاع تمام قد 
عبدالرضا داوري 

از احمدي ن ژاد

 در گفت و گوي اختصاصي "تجارت"

 با مشاور رسانه اي رييس جمهور سابق مطرح شد:

احمدي ن ژاد تحريم بانک مركزي را زودتر پيش بيني كرده بود   

راه حل احمدي نژاد براي رفع تحريم پذيرفته نشد

نيروهاي سياسي ، اجتماعي دوباره احمدي نژاد را به عرصه مي آورند

تناقضي بين پرونده هاي اقتصادي با پاكدستي دولت قبل وجود ندارد

روحاني فقط يک دوره رييس جمهور خواهد بود

همزمان با ديدار ظريف و كری اعام شد:

ضرب ااجل واقعي 18 تير است، نه 1۰ تير
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همه پرسي در يونان 
پس از پنج ماه مذاكرات فش��رده الكسيس سيپراس، 
نخس��ت وزير يونان در يک اعام غافلگير كننده از 
برگزاری يک همه پرس��ی برای بررس��ی پيش��نهاد 
اعطاكنن��دگان وام ب��ه يونان خبر داد. وی اين مطلب 
را پس از جلس��ه فش��رده و طوانی كابينه و با حضور 
در مقاب��ل دوربين های تلويزيون دولتی يونان اعام 

كرد. 
وی گفت: »از س��ران كش��ورهای اروپايی می خواهم 
تا به من چند روزی فرصت دهند كه نهايتا اين مردم 
يونان باش��ند تا به پيش��نهاد وام دهندگان رای موافق 

و يا مخالف بدهند. 
اي��ن هم��ه پرس��ی در راس��تای ارزش��های متعالی 
دموكراس��ی اس��ت كه اتحاديه اروپا برپايه آن شكل 
گرفته اس��ت.« الكس��يس سيپراس با طرح اين همه 
پرسی كه روز پانزدهم ژوييه خواهد بود با يک تير دو 
نشان می زند هم می تواند محدوديت زمانی سی ام 
ژوئن را لغو كند و هم تصميم گيری را به رای دهندگانی 
می سپارد كه اكثريت شان حامی دولت هستند و با رای 
دموكراتيک ديگر شانسی برای كشورهای اروپايی و 

انتقاد از دولت يونان باقی نخواهد ماند.

گروه بين الملل – فاطمه مهتدي: حمات 
تروريس��تي روز جمعه داعش در كويت ، 
تونس و فرانسه يكي از روزهاي خونين را 
رقم زد و از سوي جامعه بين الملل محكوم 
ش��د. به گزارش رويترز در ش��هر ساحلي 
س��وس فردي مهاجم بر روي توريس��ت 
هاي خارجي با تفنگ كاش��ينكف آتش 
گش��ود و 37 نفر را مورد هدف گلوله خود 
قرار داد كش��ته ش��دگان از كش��ورهاي 
انگلي��س و آلمان ب��وده اند. دولت تونس 
به دنبال اين حمله از بس��تن 80 مس��جد 
افراطي در اين كش��ور خبر داد كه خارج 
از كنت��رل دولت هس��تند و احتماا منبع 
تحريک اين خش��ونتها ب��وده اند. تونس 
همچنين قصد دارد تا منابع مالي انجمن 
هاي خاصي را كه با اين حمات درارتباط 
بودند را شناس��ايي كن��د. فرد مهاجم كه 
خود را به ش��كل توريست ها درآورده بود 
تفنگ خود را درون يک چتر پنهان كرده 
و به سوي توريست ها آتش گشود. گروه 
تروريستي داعش مسئوليت اين حمله را 
برعهده گرفت . اين گروه همزمان  در يک 

روز دو حمله ديگر در كويت و فرانسه نيز 
انجام داد. در كويت يک بمبگذار انتحاري 
خود را در مسجدي شيعه منفجر كرد كه 
باعث كش��ته شدن 27 تن و زخمي شدن 
بيش از 270 نفر شد. به گزارش ديلي استار 
لبنان، دولت كويت چندين نفر را به اتهام 
دس��ت داش��تن در اين بمب گذاري كه در 
زمان مراس��م نماز جمعه رخ داد دس��تگير 
كرده اس��ت. در كويت يک روز عزاداري 

اعام ش��د. سخنگوي شركت ملي نفت 
كويت از افزايش نيروهاي امنيتي در محل 
خطوط لوله نفتي خبرداد. اميركويت نيز از 
محل حادثه ديدار كرد . يک حمله ديگر در 
يک كارخانه گاز در نزديكي ليون فرانسه 
دنيا را شوكه كرد در محل كارخانه يک نفر 
با سربريده شده  و چندين نفر زخمي پيدا 
ش��دند.اين كارخانه آمريكايي  تنها مورد 
حمله يک تن به نام ياسين صالح و احتماا 

يک همدست قرارگرفته كه قصد منفجر 
ك��ردن اي��ن كارخانه را داش��ته اند رئيس 
جمهور فرانس��ه فرانسوا اواند اين حمله 
را عملي تروريس��تي خوان��د. به گزارش 
فايننش��ال تايمز سرويس هاي امنيتي در 
خاورميانه در حالت آماده باش قرارگرفتند 
اين درحالي است كه مقامات درحال هضم  
حمات تروريستي اخير هستند. به گفته 
رئيس س��ابق مبارزه با تروريس��م جهاني 
در س��ازمان MI6 انگلس��تان اين حمات 
هماهنگ ش��ده بوده و از مركزي دريمن 
يا جاي مشابه آن برنامه ريزي شده است. 
حمله در تونس تنها سه ماه پس از حمله 
تروريس��تي داعش به موزه باردو در اين 
كشور رخ داد كه 21 كشته برجاي گذاشت. 
حمله به مس��جد ش��يعيان كويت توسط 
فردي محلي از مقامات امنيتي  مرتبط با 
داعش رخ داد و درنهايت در حمله كارخانه 
گاز در ليون تنها پنج ماه با حمله به مجله 

چارلي ابدو پاريس روي داد. 
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جامعه جهاني حمات تروريستي كويت، تونس و فرانسه را محكوم كرد 

شوك حمات تروريستي داعش در سه قاره جهان

2

 »تجارت« در گفت و گو با كارشناسان 

بررسي كرد
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پرونده

ادامه از صفحه يك
... ما در دولت قبل موضوع مه آفريد خس�روي  ���
و اف�راد ديگ�ري را هم داش�تيم كه توس�ط آقاي 
اس�فنديار رحيم مش�ايي و نزديكان رييس دولت 
وقت سفارش شده بودند و حتي از آنها دستخط 
گرفته بودند كه بعدها فساد مالي آنها اثبات شد. 

در اين مورد نظرتان چيست؟
در س��فرهای اس��تانی در زمان دولت قبل صدها نفر از 
کارآفرینان و صاحبان عرصه تولید به ش��خص آقای 
احمدی نژاد و اقای مشایی مراجعه می کردند. در واقع 
ای��ن ی��ک روال ع��ادی در دولت قبل بود چون درها باز 
شده بود و دسترسی اصحاب تولید به مدیران ارشد دولت 
وجود داش��ت اما دس��توراتی که از طرف اقای مش��ایی 
داده ش��ده بود یا تس��هیاتی که از دولت خواس��ته شده 
بود هیچ کدام خارج از ضوابط نبود. اگر خارج از ضوابط 
بود مطمئن باشید حتما در دادگاه به آنها رسیدگی می 
ش��د و اگر تخلفی بود حتما با آقاي مش��ایي برخورد مي 
شد چون دادگاه ماحظه مهندس مشایی را نمی کرد 
و دلیلی هم نداش��ت که اگر ایش��ان تخلفی کرده باشد 
دادگاه بخواهد ماحظه ایش��ان را بکند. اگر کمترین 
تخلفی از طرف آقای مشایی وجود داشت، یقینا دادگاه 
به موضوع رسیدگی می کرد و ایشان را هم محکوم می 
کردند. بنابراین آن یک روال عادی بود. شما حتی اگر 
دستورات را هم ببینید دستور رفع مشکل در چارچوب 
قان��ون ب��ود یعنی هیچ دس��توری فراقانونی و خارج از 
ضوابط، نه آقای احمدی نژاد نه آقای مش��ایی در کل 
هشت سال نداشتند. اینها بیشتر در دوره هایی مطرح 
شد که بعضی جریان های سیاسی می خواستند با بعضی 
اشخاص تسویه حساب کنند و این مطالب را در رسانه 

ها مطرح مي کردند. 
موض�وع باب�ك زنجاني هم در دولت قبل اتفاق  ���
افتاد و در حقيقت زمينه رشد او در دولت قبل فراهم 

شد. در اين مورد چه نظري داريد؟
درب��اره باب��ک زنجانی باید اول اجازه بدهید دادگاهش 
برگزار ش��ود. به اعتقاد من خیلی از ابعاد ناگفته پرونده 
بابک زنجانی ش��اید در دادگاهش روش��ن ش��ود. فقط 
اینکه می توانم بگویم آنچه دولت یازدهم در موضوع 
بابک زنجانی پروپاگاندا می کند و دولت قبل را متهم 
م��ی کن��د تا حدی که من اطاع دارم موضوع این طور 
نیس��ت که مطرح مي ش��ود یعنی در واقع یک موضوع 
اقتص��ادی مال��ی پیچیده را مدیران دولت فعلی به یک 
ابزار برای تس��ویه حس��اب سیاس��ی تبدیل کرده اند. 
بای��د بگذاری��م دادگاه بابک زنجانی برگزار ش��ود. باید 
کیفرخواس��ت مطرح ش��ود و مشخص شود چه اتهامی 
متوجه او هست. من تصور می کنم بعد از دادگاه روشن 
می شود که موضوع بابک زنجانی برای تسویه حساب 

سیاسی ارزشی نخواهد داشت. 
بعد از آنكه آقاي رحيمي بازداشت شد همگان  ���
تصور مي كردند آقاي احمدي نژاد از معاون سابق 
خ�ود حماي�ت كند اما اي�ن اتفاق نيفتاد و متني كه 
آق�اي احمدي نژاد منتش�ر ك�رد در حقيقت اعام 
برائت از رحيمي بود و بعد هم آقاي رحيمي هم با 
دلخ�وري، نام�ه يا در حقيقت بيانيه اي عليه آقاي 

احمدي نژاد منتشر كرد...
باز هم سوتفاهم رسانه ای پیش آمد. آقای احمدی نژاد 
تا آخرین لحظه از ش��خص آقای رحیمی و مش��کاتی 
که برای خانواده شان پیش آمده بود، هم ناراحت بودند، 
هم پیگیری و حمایت می کردند. حتی روزی که خبر 
فوت همسر آقای رحیمی منتشر شد آقای احمدی نژاد 
پیام تس��لیت دادند. متاسفانه یک جریان رسانه ای می 
خواست از موضوع پرونده آقای رحیمی برای تخریب 
دولت آقای احمدی نژاد استفاده کند. آقای احمدی نژاد 
گفتند که اگر اتهامی هم مربوط به آقاي رحیمي باشد این 
اتهام مربوط به قبل از ورود ایشان به دولت بوده است. 
آقاي احمدي نژعاد به همین موضوع هم اشاره کردند و 
خواستند بگویند که این فضاسازی رسانه ای کار موجهی 
نیست. در عین حال حتی بعد از بیانیه آقاي رحیمي هم 
آقاي احمدي نژاد در جلسه ای که ما خدمتشان بودیم 
ب��ه م��ا توصیه کردند که در موضع گیری ها و صحبت 
هایم��ان راج��ع به آقای رحیمی طوری صحبت نکنیم 
که آقای رحیمی آزرده شود یعنی همان روحیه حمایتی 
ش��ان را نس��بت به آقای رحیمی داشتند ولی این هم از 
همان فضاسازی رسانه ای بود که آقاي رحیمي و آقاي 

احمدي نژاد را در مقابل هم قرار دهند.
ولي در آن نامه آقاي رحيمي به صراحت گايه  ���
هاي خود را از آقاي احمدي نژاد مطرح كرده بود 

و به هيچ وجه لحن دوستانه اي نداشت...
نوش��تن چنین متني توس��ط آقای رحیمی هم به نظر 
من طبیعی اس��ت. باید ش��رایط آقای رحیمی را درک 
کنیم. ایش��ان با یک حکم س��نگین حبس روبرو شدند. 
شرایط خانوادگی شان به شدت ناپایدار و سخت شده 
بود. بیماری همسرشان شدت گرفته بود. چند ماه قبل 
از اعام حکم، مادرشان مرحوم شده بودند. به هر حال 
شرایط خانوادگی نامناسبی پیدا کردند. این از نظر روحی 
ایشان را بسیار شکننده کرده بود و با توجه به فضاسازی 
که رسانه ها بعد از نامه آقای احمدی نژاد ایجاد کردند 
طبیعی بود که آزرده خاطري آقای رحیمی هم در این 
فضا تش��دید و منجر به نگارش چنین متني ش��ود. من 
اعتقاد دارم که زمان خیلی چیزها را روش��ن می کند و 
نشان می دهد که چه کسانی در دوره فعالیتشان خادم 
بودند و چه کس��انی خائن. پروپاگاندای رس��انه ای مثل 

کف روی آب اس��ت و آن چیزی که روی آب می ماند 
نش��ان می دهد چه کس��ی به مردم خدمت کرده و چه 

کسی خیانت کرده...
در دولت قبل تحريم هاي ش�ديدي عليه كش�ور  ���
اعمال ش�د كه اوج آن در دو س�ال پاياني دولت دهم 
ب�ود؛ تحري�م هايي كه خيلي ه�ا اعتقاد دارند حاصل 
عملكرد نادرست دولت قبل و بويژه شخص رييس 

دولت دهم بود. آيا با اين موضوع موافقيد؟
در دو سال پایاني دولت قبل، خیلي از اهرم ها از دست 
رییس جمهور وقت خارج شده بود. براي مثال موضوع 
پرونده هسته اي از دست ایشان خارج بود.با اینکه آقاي 
احمدي نژاد بحث تحریم بانک مرکزي را در سال 89 
پیش بیني کرده بود اما بااخره چون در حوزه مدیریت 
پرونده هسته اي نمي توانست اعمال نظر بکند بخشي 
از نظ��رات او در آن ح��وزه م��ورد توجه قرار نگرفت و ما 

شدیدترین تحریم ها را در تیرماه 90 به بعد داشتیم. 
 م��ن ی��ک ب��ار در یک کار پژوهش��ي که انج��ام دادم 
تحریم ها را بررسي کردم. اگر شما جدول تحریم ها را 
م��رور کنی��د فکر مي کنم ما 39 تحریم در طول دولت 

دهم داشتیم که بیشتر از هشتاد درصد آنها از تیرماه 90 
ب��ه بع��د اتفاق افتاده یعني از دوره اي که آقاي احمدي 
نژد عما در بس��یاري از حوزه ها تحت فش��ار سیاس��ي 
ق��رار گرف��ت. مهمترین این تحریم ها تحریم ایران در 
حوزه صادرات نفت بود که در تیرماه 90 به دستور اوباما 
اتفاق افتاد که صادرات نفت ایران دچار محدودیت هاي 
 شدیدي شد. بعد از آن تحریم بانک مرکزي بود که ابتدا 
آمریکایي ها تحریم را مصوب کردند و بعد در اتحادیه 
ارپا مورد توجه قرار گرفت و طي چند ماه بانک مرکزي 
تحریم شد. تحریم بانک مرکزي عما به عنوان اعام 
جنگ شناخته مي شود یعني وقتي بانک مرکزي در یک 
کشور مورد تحریم قرار مي گیرد عما هر نوع معامله 
پولي و مالي آن کشور با خارج مختل مي شود، آن کشور 
از دسترسي به سیستم سوییفت محروم مي شود و عما 
پولش بي اعتبار مي شود. مثل این است که شما بنشینید 
در خانه تان و شروع کنید اسکناس چاپ کنید. آن پول 
خارج از خانه شما عما هیچ انتقالي پیدا نمي کند. اان 
در سیس��تم حرکت جریان دار هم معامات بااي 5 
هزار دار را آمریکایي ها از طریق سیستم هاي پیشرفته 
اي که در حوزه بانکي دارند مي توانند رصد کنند. تحریم 
بانک مرکزي از طرف آقاي احمدي نژاد پیش بیني شده 
ب��ود ام��ا مورد توجه تیم تصمیم گیر در موضوع پرونده 
هس��ته اي قرار نگرفت و نهایتا منجر به این اتفاق ش��د. 
این اتفاق هم آثارش در حوزه اقتصادي خیلي روش��ن 
بود. وقتي تحریم بانک مرکزي اتفاق افتاد عما دست 
بانک مرکزي از درآمدهاي ارزي گذشته قطع شد. چون 
ش��ما مي دانید که در همه س��الهاي بعد از انقاب یکي 
از مهمترین کارکردهاي بانک مرکزي کنترل نرخ ارز 
خارجي بود. یعني همیشه سعي مي کردند که این نرخ ارز 
را یا ثابت نگه دارند یا با شیب خیلي مایم – نه متناسب با 
تورم – افزایش دهند. البته این در سیستم بانکي اشکال 
بود  که هم در زمان دولت هاشمي رفسنجاني، هم در 
دوران خاتمي  و هم در ش��ش س��ال اول دولت احمدي 
نژاد وجود داشت.مدل ارز شناور مدیریت شده که مدل 
مدیریت ارز در همه برنامه هاي توسعه بعد از جنگ بود 
تقریبا نه در دولت خاتمي اجرا شد نه در دولت هاشمي 
و نه در ش��ش س��ال اول دولت احمدي نژاد. همه هم 
نگران تورم بودند. این یکي از اشکااتي است که تفکر 
مدیریت بانک مرکزي از آن نگاه جهاني نئولیبرالیستي 
دارد که به استقرار بانک مرکزي تاکید مي کنند و اصا 
تناس��بي با س��اختار کشوري مثل ایران که کشوري در 
حال توس��عه اس��ت، ندارد. استقرار بانک مرکزي با این 
هیاهوهایي که در حوزه هاي شبه کارشناسي راه انداخته 
اند یک امر کاما نامطلوب براي اقتصاد ایران اس��ت. 
در همین زمینه چندین مقاله نوش��ته ام و نش��ان داده ام 
در کشوري که در حال توسعه است و ما نیاز داریم که 
منابع در جهت افزایش تولید ناخالص ملي و جهت گیري 
به نفع اش��تغال مدیریت ش��ود نباید فقط کنترل تورم را 
در دس��تور کار بان��ک مرکزي ق��رار داد. این تفکر هیچ 
ماموریتي در حوزه اشتغال و تولید براي بانک مرکزي 
قائل نیست براي همین ترجیح مي دهند ذخایر بانکي 
را سه قفله کنند و در حداقل به بازار تزریق شود. وقتي 
دار در طول سه دهه با نرخ کمتر از نرخ تورم رشد مي 
کند نتیجه این مي شود که سال به سال کااي تولید 
داخل نسبت به کااي تولید خارج از مرزها گران تر مي 
ش��ود چون تورم داخلي را با تورم خارجي باید متناس��ب 
کرده و در نرخ ارز اعمال کنید تا نرخ واقعي ارز به دست 

 بیای��د. ای��ن اتفاق از ابتداي انقاب تا س��ال 90 نیفتاد. 
 تحری��م ه��ا ب��ه اعتق��اد م��ن فرصت��ي ب��ود ک��ه 
بر اي اولین بار نرخ ارز براس��اس س��از و کارهاي داخل 

و خارج تنظیم شد.
 تحریم ها اگر لطماتي به اقتصاد ایران داشت حتما از 
ای��ن منظ��ر براي اقتصاد ایران مفید بود. ش��ما اگر تراز 
تجارت خارجي ایران را از سال 90 تا 92 بررسي کنید 
مي بینید که از سال 90 به سمت کاهش فاصله صادرات 
و واردات رفتیم. در سال 91 ما هشتاد درصد وارداتمان 
صادرات داش��تیم یعني ش��کاف 20 درصد بود. در سال 
92 به خاطر بحران ارزي واردات کمتر ش��د و فکر مي 
کنم شکاف به زیر ده درصد رسید. من اان عدد دقیق 
در ذهن ندارم ولي تقریبا براي اولین بار در طول تاریخ 
اقتص��اد ای��ران، بدون ارز نفتي صادرات و وارداتمان به 
یک نقطه تعادل رس��ید. پس تحریم همه ابعادش بد 
نب��وده. تولیدکننده هایي که کااي صادراتي تولید مي 
کنند این سه سال را سالهاي طایي خودشان مي دانند 
یعني تحریم براي صادرکننده ایراني حتما یک پارامتر 
مثبت است چون مي توانید کاایتان را نسبت به کااي 
خارج��ي ب��ا قیمت کمتري تولید کنید. اما تحریم روي 
ش��اخص هاي دیگر اثر مي گذارد. مثا گفته مي ش��ود 
که رش��د اقتصادي به منهاي ش��ش درصد رس��ید. اگر 
ش��ما نهاده هایي که رش��د اقتصادي را تعیین مي کنند 
بررسي کنید به نتایج جالبي مي رسید. بخش صنعت و 
خدمات نفت را ببینید. آنچه که رشد اقتصادي ایران را 
در سال 91 و 92 به زیر صفر آورد تبعات کاهش شدید 
صادرات در حوزه نفت اس��ت. ما در حوزه نفت در س��ال 
92 سي و نه درصد کاهش درآمد داشتیم و در سال 91 
هم با چنین نرخ هایي مواجه بودیم. اما در همه حوزه ها 
اینطور نبوده و مثا در سال 91 و 92 در بخش کشاورزي 
رش��د داش��تیم. در بخش خدمات وضعمان بد نبوده. در 
بخش صنعت هم همینطور. البته آن بخش صنعت که 
ب��ه لح��اظ قطعات و مواد اولی��ه خیلي به خارج از ایران 
وابس��ته نبوده ولي در حوزه کان صنعت مثل فواد و 
مس که کاما دروني بودند رشد داشته ایم. ما فقط در 
آن بخشهایي با رشد اقتصادي منفي مواجه شدیم که 
اتصال به خارج از کشور داشتیم. چه در بخش تعامات 
مالي و چه در بخش مواد اولیه و قطعات واسطه اي که 
براي تولید ازم اس��ت. وگرنه در بخش هاي دیگر ما 
مشکلي نداشتیم و همانگونه که عرض کردم در همان 
دوره، رش��د کش��اورزي را داشتیم چون کاما متکي به 

عوامل دروني است. 

ش�ما در صحبته�اي خود اش�اره كردي�د كه آقاي  ���
احم�دي ن�ژاد تحري�م بان�ك مرك�زي را پيش بيني 
كرده بود و برنامه هاي ايشان در مذاكرات هسته اي 
مورد توجه قرار نگرفت. در اين مورد بيشتر توضيح 

مي دهيد؟ 
تا قبل از سال 90 هیچ تحریم و حتي قطعنامه موثري 
بر ضد ایران وجود نداشت. شما قطعنامه هاي شوراي 
امنیت را بخوانید. از بین آن شش قطعنامه که صادر شد 
چهار قطعنامه عمدتا قطعنامه هاي حاوي هشدار است 
و در دو قطعنامه هم بحث محدودیت هاي تسلیحاتي 
و برخي اش��خاص و ش��رکت ها و از این دس��ت مطرح 
ش��ده اس��ت. آن تحریم هایي که اقتصاد ایران را تحت 
فش��ار ش��دید گذاشت س��ه تحریم است. یکي تحریم 
محدودیت صادرات نفت، دومي تحریم بانک مرکزي 
و آخرین تحریمي که اواخر دولت دهم اعمال شد تحریم 
محصوات پتروش��یمي ایران بود. خیلي از مردم نمي 
دانند ما دچار چه تحریم هایي هس��تیم و همین اان 
اعتقاد دارم که حتي وزارت امور خارجه هم فهرس��ت 
کاملي از تحریم ها نداشته باشد. هیچ وقت هیچ مرکز 
منس��جمي روي بحث تحریم ها کار نکرده اس��ت. در 
سال 89 براساس اخباري که آقاي احمدي نژاد به دست 
آورده بود، پیش بیني کردند که آمریکایي ها از طریق 
ساح نفت و بانک مرکزي وارد صحنه مي شوند. همان 
موقع مذاکراتي بین ایران و ترکیه و برزیل انجام ش��د 
که خود آمریکایي ها آن را تایید کردند. در آن مذاکرات 
قرار ش��د که ایران غني س��ازي بیس��ت درصد را تعلیق 
کند و در عین حال امریکایي ها اصل غني سازي را در 
ایران بپذیرند و هیچ نوع تحریم جدیدي هم علیه ایران 
اعمال نشود و در عین حال همه تحریم هاي قبلي ملغي 
ش��ود. این قبل از تحریم بانک مرکزي و نفت بود. اما 
در داخل آقاي احمدي نژاد دچار چالش شد. بخشي از 
جریان هاي سیاس��ي در نهادهاي مختلف کارشنکني 
کردن��د و اج��ازه ندادن��د که این طرح آقاي احمدي نژاد 
اجرایي ش��ود. بر اس��اس آن طرح تنها امتیازي که مي 

دادیم تعلیق غني سازي 20 درصد بود که روي 5 درصد 
برمي گشت. شروع غني سازي بیست درصد در ایران به 
خاطر داروهاي رادیواکتیوي بود که غربي ها بر خاف 
تعهداتش��ان ب��ه ایران ندادن��د و بنابراین آقاي احمدي 
نژاد دس��تور غني س��ازي بیست درصد را صادر کردند. 
تنها امتیاز همان بود و در عین حال، هم حقوق هسته 
اي مان محترم ش��مرده مي ش��د و هم غني سازي زیر 
5 درصد را مي توانستیم حفظ بکنیم و به هیچ کدام از 
 تجهیزاتمان دست نمي خورد. تحریم هاي قبل از 89 
 تحریم هاي چشمگیري نیست. آن تحریم ها تعلیق مي شد و 
تحریم هاي جدید هم انجام نمي شد. این طرح آقاي 
احمدي نژاد در آن دوره پذیرفته نشد. بسیاري از چهره 
هاي سیاسي فکر کردند که شاید او دنبال این است که 
از این محل براي خودش یک دس��تاورد سیاس��ي براي 
انتخابات بعدي درست کند. آن را سیاسي کردند و این 

فرصت را از مردم دریغ کردند. 
آي�ا آق�اي احم�دي نژاد درخواس�ت ك�رده بود كه  ���
مس�ووليت مذاكرات هس�ته اي را به جاي ش�وراي 

عالي امنيت ملي بر عهده بگيرد؟
آن زمان بحث در مورد شوراي امنیت ملي نبود. معادات 
سیاس��ي درون کش��ور که جریان هاي سیاس��ي آنها را 
تنظیم مي کردند موجب شد درخواست آقاي احمدي 
نژاد پذیرفته نش��ود. برخي احس��اس کردند که اگر این 
اتفاق بیفتد بر قدرت آقاي احمدي نژاد افزوده مي شود 
چون دس��تاورد بزرگي بود. لذا براي اینکه اجازه ندهند 
قدرت او بیشتر شود به او اجازه داده نشد.  طبیعتا وقتي 
آن قرصت را دریغ کردند ما امروز به نقطه اي مي رسیم 
که اگر مجموع دس��تاوردهاي هس��ته اي را بدهیم باز 
هم برداش��ته ش��دن تحریم ها مبهم است. ما در همین 
18 ماهي که از توافق ژنو مي گذرد مي بینیم که هنوز 
دس��تاوردي در حوزه تحریم ها نداش��ته ایم. این چیزي 
نیس��ت که من بگویم. آقاي زنگنه هم همین را گفت. 
حت��ي همان تحری��م هایي که قرار بود در حوزه توافق 
ژنو مثل بیمه کش��تي ها و نفت کش ها لغو ش��ود لغو 
نش��ده اس��ت. در حوزه صنعت هوایي و صنعت خودرو 
هم هنوز مشکل داریم. بنابراین آن فرصت تاریخي را 

در آن مقطع از دست دادیم.
پس ش�ما اعتقاد داريد اقتصاد كش�ور با موضوع  ���

تحريم ها مختل نشده است؛همينطور است؟
اقتصاد ایران با تحریم مختل نشد مگر در حوزه هایي 

که داراي پیوند با بیرون بود. نکته اي که رهبري تاکید 
مي کنند با عنوان اقتصادي مقاومتي، برداشتي از همین 
صحنه است.  براي همین اقتصاد مقاومتي بر مولفه هاي 
درون زا تاکی��د دارد یعن��ي بر بخش هایي از صنعت که 
م��ا در آن ظرفی��ت داریم و بنا به توانمندي هاي دروني 
م��ان و همینط��ور در بخش خدم��ات مي توانیم ارزش 
افزوده تولید کنیم. به اعتقاد من دولت فعلي از ابتدا که 
بر س��ر کار آمده بود به جاي اینکه همه هم و غم را در 
حوزه مذاکرات تمرکز بدهد که البته کار نادرستي نبود 
و آن مساله هم باید حل بشود، اما به اعتقاد من راه حل 
اساسي مسایل کشور ما در همین حوزه توانمندسازي 
دروني ظرفیت هاي ملي است که با مشارکت همه مردم 
باید انجام ش��ود و نه با اقش��ار و طیف هاي خاصي که 
در ادبیات اقتصادي به آنها فعاان اقتصادي مي گویند 
و یک جمع محدود دو س��ه هزار نفري را تش��کیل مي 
دهند. من معتقدم اگر سیاست هاي اقتصادي مقاومتي 
که رهبري مد نظرش��ان هس��ت از مسیر توسعه تعاوني 
ها و ظرفیت هاي پخش ش��ده مردمي در اقصي نقاط 
کش��ور تجمیع ش��ود و به منصه ظهور برس��د آن وقت 
اقتصاد مقاومتي مي تواند در این بس��تر کاما نهادینه 
شود. اما اتفاقي که در دولت جدید افتاده این است که 
هم��ه ظرفی��ت ها با یک ش��ریک بیروني پیوند خورده 
اس��ت. یعني ما اگر بنا داریم که حتي در محیط زیس��ت 
خود توس��عه پیدا کنیم، حتما از نگاه دولتي ها نیازمند 
یک شریک بیروني و سرمایه گذاري بیروني هستیم. 
اگر قرار است مساله آب ایران حل شود حتما باید شبکه 
اي از بیرون این موضوع را مدیریت کنند. این موضوع 
بسیار خطرناک است و من تردید ندارم که به بن بست 
مي خورد. خود مردم این راه را کنار خواهند گذاش��ت. 
آنق��در دولت��ي ها در حوزه نگاه به بیرون افراط کرده اند 
ک��ه خ��ود مردم اعتقاد دارم که در مقابل آن موضع مي 
گیرند. چون مردم ما اصوا درون گرا هستند و نسبت به 
بیگانه نگرش مثبتي ندارند. از هر پارامتري که نگاه کنید 
هیچ وقت سرمایه گذاري خوبي از طرف سرمایه گذاران 
خارجي و همکاري هاي مشترک مطلوبي با غربي ها 
نداش��ته ایم و این در حافظه تاریخي مردم ایران ثبت 

شده و در واقع یک نوع دوري از بیگانه به اعتقاد من در 
فطرت ایرانیان نهادینه شده که همین باعث مي شود 
سیساس��تهاي دولت یازدهم در این حوزه به بن بس��ت 
برس��د؛ کما اینکه اخیرا هم نظرس��نجي هاي نهادهاي 
وابس��ته به دولت مثل ایس��نا و ایرنا را مي دیدم یا یکي 
از موسس��ه هاي بین المللي اي که در آس��تانه دومین 
س��الگرد انتخاب دولت جدی��د انجام دادند که همگي 
کاه��ش محبوبی��ت دولت آقاي روحاني را برآورد کرده 
بودند؛ بطوري که محبوبیت او در بااترین نظرسنجي 
ها در کل کشور کمتر از 32 درصد بود. بخش مهمي از 
این  کاهش محبویت ناشي از رویکرد برون گراي دولت 
در همه حوزه ها به خصوص اقتصاد اس��ت و اگر این 
رویکرد اصاح نشود به اعتقاد من روحاني اولین رییس 
جمهوري خواهد بود که نمي تواند دوره دوم ریاس��ت 
جمهوري را تجربه کند. در این مقطع هم به اعتقاد من 
دول��ت ب��ا تاکید بر حوزه اقتصاد مقاومتي باید اقتصاد را 
مدیری��ت کن��د. ما امروز حدود یک میلیون و 800 هزار 
بشکه نفت براي مصرف داخلي نیاز داریم در حالي که 
فروش نفت ما حداکثر یک میلیون و 200 هزار بشکه 
در روز است. آن چه اان دولت دارد بر سرش دعوا مي 
کند س��الي 30 میلیارد دار درآمد نفتي اس��ت که قابل 
حصول است، هم با توجه به میزان صادرتمان و قیمت 
جهاني نفت. واقعا جبران سي میلیارد دار در کشوري 
با جمعیت حدود هشتاد میلیوني در طول یک سال اگر 
به توانمندي هاي مردم و ظرفیتهاي دروني کشورمان 
در حوزه معادن و کشاورزي توجه کنیم امکانپذیر است. 
بسیاري از ظرفیت هاي حوزه معادن هنوز احیا نشده؛ 
اگر این ظرفیت ها احیا ش��ود و در خدمت اقتصاد قرار 
بگیرد ما اصا از محل سي میلیارد دار درآمد فروش 
نفت دچار مش��کل نمي ش��ویم. چون آن درآمد، درآمد 
س��هل الوصول اس��ت. شما نفت را از چاه استخراج مي 
کنید و مي گذارید روي کشتي و مي فروشید و درآمدش 
هم مستقیم مي آید در حسابهایتان بدون اینکه دردسر 
خاصي داشته باشد اما کار در حوزه معدن و کشاورزي، 
کار سختي است. طبیعي است دولتها در همه دوره ها به 
آن توجه نکردند. من فکر مي کنم این نگاه باید حاکم 
شود که کل توافق لوزان و ژنو به خاطر 30 میلیارد دار 
اس��ت که ش��ما مي توانید از طرق دیگري آن را داش��ته 
باش��د. غیر از این هم نیس��ت چون اگر غیر از این بود 
حتما مي دیدیم. اان همه دعواها بر س��ر پول نفت و 

ورود آن به کشور است. 
با بحث اقتصاد مقاومتي شاید خیلي جاها برخورد شعاري 
مي ش��ود ولي واقعا یک راهبرد اصولي اس��ت. من فکر 
مي کنم رهبري تجربه تاریخي 300 س��ال اخیر ایران 
را جمع بندي کرده و به این نتیجه رس��یده اند و خیلي 
راهبرد درستي است. رسانه ها در این زمینه فعال نیستند. 
در زمینه ادبیات س��ازي اقتصاد مقاومتي و بس��ط این 
گفتگوه��ا، م��ن رس��انه اي که در این ح��وزه کار جدي 
کرده باشد نمي بینم. این یکي از خاهاي جدي ماست. 
حداکثر بعضي از نهادهایي که ارتباطي با دفتر رهبري 
دارند در این حوزه کار میکنند. صدا و سیما تا حدي کار 
مي کند اما در حوزه دولت فقط شعار مي شنویم. حتي 
تعاریفي که در این حوزه ارایه مي دهند تعاریف تحریف 
شده و انحرافي است. ذات اقتصاد مقاومتي را که بر توسعه 
درون زا تکیه دارد در گفتمان حاکم دولت نمي بینیم. این 
چالش باید برطرف شود. ما در حوزه اجرا، سیاستگذاري 
و تصمیم س��ازي حتما باید به این موضوع توجه کنیم. 
دولت در این 18 ماه تمام توانش را در حوزه سیاس��ت 
خارجي متمرکز کرده، درحالیکه اگر پنجاه درصد آن را 

در داخل صرف مي کرد اوضاع بهتري داش��تیم. یعني 
حاا که ما یک منبع درآمد 30 میلیارد داري را به خاطر 
تحریم از دست داده ایم، اگر ما به ازاي آن در داخل تولید 
منبع مي کردند و از طریق ظرفیت ها این را جایگزین 
مي کردند، قطعا این در حوزه سیاس��ت خارجي هم اثر 
مي گذاش��ت. سیاس��ت خارجي همیشه ادامه سیاست 
داخلي است. شما وقتي در داخل ساختار قدرتمند دارید 
مي توانید در سیاست خارجي قدرتمند باشید. آمریکایي 
ها چرا اینقدر در حوزه سیاس��ت خارجي مي توانند یکه 
ت��ازي کنن��د؟ آنها به اقتصاد و نیروهاي نظامي و خزانه 
هایش��ان تکیه دارند. وقتي ما در آس��تانه مذاکرات مي 
گوییم خزانه ما خالي است و در مصاحبه مطبوعاتي مي 
گوی��م که تحریم ه��ا جیب مردم را خالي کرده، طبیعي 
اس��ت این پیام را طرف آمریکایي دریافت مي کند که 
شما براي رفع تحریم حاضر هستید هر امتیازي را بدهید 
و من اعتقاد دارم این ضعیف نمایي دولت باعث شده در 

مذاکرات هسته اي هم دست پر نداشته باشد.
با اين حساب پيش بيني شما به عنوان منتقد دولت  ���

كنوني در مورد مذاكرات هسته اي چيست؟
م��ن فک��ر مي کن��م که به هر حال یک متني امضا مي 
شود. هم اوباما و روحاني به لحاظ سیاسي نیاز به یک 
متن امضا شده دارند اما این که این متن چقدر حقوق 
مردم ایران را تصمین مي کند و چقدر در داخل بتواند 
وف��اق ایجاد کند - چ��ون براي اجرایش نیازمند وفاق 
داخلي است - در اینها من ابهام دارم و فکر مي کنم در 
حوزه تامین حقوق مردم و ایجاد وفاق این متن ناتوان 
است ولي به اعتقاد من با توجه به شرایط هر دو رییس 
جمهوري در ایران و امریکا که به شدت به امضا شدن 
ی��ک مت��ن در آخر ماه ژوئن احتیارج دارند به نظرم این 
متن به هر صورت امضا مي ش��ود. یعني آقاي روحاني 
عزمش بر امضاي توافق هست. از آن طرف آقاي اوباما 
خودش و طیفي که با او کار مي کنند به جهت سیاسي 
نیازمند امضاي توافق هس��تند. این ش��کل مي گیرد اما 
اینکه در موقع پیاده س��ازي این متن چه اتفاقاتي مي 
افتد مشخص نیست. یعني به اعتقاد من این متن یک 
شکاف سیاسي شدیدي را در داخل ایران و آمریکا ایجاد 
خواهد کرد و همین شکاف باعث مي شود که این متن 

در روند اجرا و پیاده سازي دچار مشکل شود.
از آقاي احمدي نژاد چه خبر؟! ارزيابي ايش�ان از  ���

شرايط فعلي چيست؟ 
آق��اي دکت��ر تحوات را به ط��ور دقیق رصد مي کنند. 
با جنبه هاي مختلف کارشناس��ي چه در حوزه سیاس��ت 
خارجهي و چه اقتصادي و چه فرهنگي جلسات مستمر 
دارن��د و فض��اي داخل��ي و بین المللي را رصد مي کنند. 
اینکه چه ارزیابي از شرایط کنوني دارند من مجاز نیستم 
بگویم و ایشان اگر صاح بدانند خودشان مي گویند. در 
این دوره هم آقاي احمدي نژاد عمدتا از طریق جلسات 
مش��ورتي و مطالعه اس��ناد مختلف و گزارش ها در حال 
رصد شرایط کشور هستند و طبیعتا به ارزیابي مشخصي 
هم از فضاي داخلي و خارجي رسیده اند اما همانگونه که 
عرض کردم من مجاز نیستم اینجا اعام کنم. ایشان هر 
موقع خودشان صاح دانستند خواهند گفت. اما حداقل 
مي شود این را گفت که وضعیت فعلي کشور را وضعیت 
مطلوبي نمي دانند. اما بر اساس ظرفیت هاي بزرگي که 
مردم ما دارند و در این سالها نشان داده اند امیدهایي در 
کشور ما هست. به هرحال شما اگر تاریخ جنگ هشت 
س��اله را ن��گاه کنید، جنگ را م��ردم پیش بردند. دولت 
ومسئولین کمترین سهم را در روند جنگ داشتند. کل 
بودجه اي که در کل هش��ت س��ال به جنگ اختصاص 
داده شد به طور متوسط دوازده درصد از کل درآمدهاي 
کشور بود یعني 88 درصد از درآمدهاي کشور در همه 
سالهاي جنگ در اموري خارج از موضوع جنگ صرف 
ش��د. در حالي که در عراق در زمان صدام این نس��بت 
برعکس بود. یعني صدام حدود 90 درصد از درامدهاي 
کشورش را در امور جنگي صرف کرد و من اعتقاد دارم 
ظرفیت هاي دروني مردم بود که کاري کرد که ایران از 
آزمون جنگ سربلند بیرون بیاید. براي همین هم ما چون 
به این ظرفیت ها اعتقاد داریم خیلي احس��اس نگراني 
وجود ندارد. یعني از این منظر ما دلواپس نیستیم. با این 
ادبیات متداول اگر بخواهیم بگوییم، دلواپس نیس��تیم 
چون اوا به رهبري نظام و تجربیاتي که در این 37 سال 
بعد از انقاب داشتند اعتقاد داریم. ایشان تقریبا دو سال 
نماین��ده مجل��س اول بودند.  بعد در همان دوره نماینده 
شوراي دفاع بودند. بعد هشت سال رییس جمهور بودند 
و اان حدود 26 سال است که تجربه رهبري را دارند. 
ای��ن تجرب��ه فارغ از آن مبارزات قبل از انقاب اس��ت. 
این تجربه انباشته به اعتقاد من یک ذهن کارآمد براي 
رهب��ري ایج��اد ک��رده و اوا م��ا در راس نظام فردي را 
داریم که نسبت به بحران ها و حل آنها اشراف دارد. به 
هرحال با تدابیري که ایش��ان داش��تند ایران در این 26 
سال از خیلي از پیچ هاي خطرناک عبور کرده است. ما 
در مقاطع مختلف در مرکز تهدید بودیم. از این بحران 
هم مطئن هستم که عبور مي کنیم. در عین حال باید 
ش��رایط را رصد کرد و آگاهي به مردم داد و کار رس��انه 
ها در این زمینه حساس است. رسانه ها نباید براساس 
جو غالبي که درس��ت مي ش��ود حرکت کنند. مسایل را 
مقداري کارشناسانه تر ببیند. موضوع اقتصاد مقاومتي 
حتما باید در دستور کار روزنامه ها از جمله یک روزنامه 

اقتصادي مثل روزنامه تجارت باشد. 
گفت�ه مي ش�ود آقاي احمدي ن�ژاد براي انتخابات  ���
رياس�ت جمه�وري قص�د كانديدات�وري دارد.اين 

موضوع را تاييد مي كنيد؟
ایشان برنامه اي براي انتخابات ندارند یا حداقل من نمي 
دانم. ایش��ان هر موقع هم که صحبت مي کنیم با یک 
لبخند از موضوع انتخابات عبور مي کنند. به بنده چیزي 
نگفتند. من هم چیزي در این حوزه از ایشان نشنیده ام. 
اما من فکر مي کنم که ش��رایط کش��ور در س��ال 96  به 
سمتي مي رود که مجموعه نیروهاي اجتماعي و سیاسي، 
 آقاي احمدي نژاد را به صحنه مي کشانند حتي اگر ایشان 
تمایلي هم به کاندیداتوري نداشته باشد. در واقع دوقطبي 
ها و دوگانگي هاي س��طح سیاس��ي موجود، او را علي 
رغ��م می��ل باطني، به صحنه مي کش��اند. چون به نظر 
من دوباره رییس جمهور ش��دن براي ایش��ان فضیلتي 
ندارد. شاید به لحاظ شخصي آسایش و آرامش ایشان 
در همین باش��د که در دانش��گاه تدریس مي کنند و در 
کنار آن جلساتي هم دارند چون کار اجرایي واقعا سخت 
است به خصوص دو سال آخر که ایشان به شدت تحت 
فشار بود. اما من فکر مي کنم فضاي سیاسي کشور به 
سمتي مي رود که نیروهاي سیاسي و اجتماعي ایشان 

را به صحنه مي آورند. 

در گفت و گوي اختصاصي "تجارت" با مشاور رسانه اي رييس جمهور سابق مطرح شد:

دفاع تمام قد عبدالرضا داوري از احمدي ن ژاد

  بـه اعتقـاد مـن بـا توجه به 
شـرايط هر دو رييس جمهوري 
در ايران و امريكا كه به شـدت 
به امضا شـدن يك متن در آخر 
ماه ژوئن احتيارج دارند به نظرم 
اين متن به هر صورت امضا مي 
شـود. يعنـي آقـاي روحانـي 
عزمش بر امضاي توافق هست. 
از آن طـرف آقاي اوباما خودش 
و طيفي كه با او كار مي كنند به 
جهت سياسي نيازمند امضاي 

توافق هستند

  در سال 89 براساس اخباري 
كه آقاي احمدي نژاد به دسـت 
آورده بـود، پيـش بيني كردند 
كه آمريكايي ها از طريق ساح 
نفت و بانك مركزي وارد صحنه 
مي شوند. همان موقع مذاكراتي 
بين ايران و تركيه و برزيل انجام 
شد كه خود آمريكايي ها آن را 

تاييد كردند

  بـا اينكه آقـاي احمدي نژاد 
بحـث تحريم بانـك مركزي را 
در سـال 89 پيـش بيني كرده 
بـود اما بااخـره چون در حوزه 
مديريـت پرونـده هسـته اي 
نمي توانسـت اعمال نظر بكند 
بخشـي از نظـرات او در آن 
حـوزه مورد توجه قرار نگرفت 
و ما شديدترين تحريم ها را در 

تيرماه 90 به بعد داشتيم

  آقای رحيمی در اسفند 88 به 
فساد اقتصادی در پرونده بيمه 
ايران متهم شـدند در حالی كه 
ايشان در تير 88 به اين سمت 
منصوب شده بودند. يعني يك 
فاصلـه تقريبـا 7 الـی 8 ماه تا 
اين دوره وجود داشـته اسـت. 
تـا پايـان دولت هـم اتهامات 
آقای رحيمی اثبات نشد يعنی 
اتهام آقای رحيمی در سال 93 

اثبات شد


