
ادامه از صفحه اول
بح�ث مس�ائلی مانن�د از کج�ا آورده ای�د و مباحث�ی ب�رای 
شفاف سازی جای خود، اما سوال ما اینجاست که فردی مانند 
آقای نوباوه یا  آقای توکلی که برای اصالح امور صادقانه تالش 
می کنند و حتی اگر الزم باشد بر سر جناح خود فریاد می زنند 
چگونه می شود که بیرون از سیستم می مانند؟ چرا مردم اقناع 

نشده اند که به آنها رأی دهند و راهی مجلس شوند؟
 ببینی��د، مردم خیلی خوب می دانند. م��ن دو دوره نماینده 
مجل��س ب��ودم و در ه��ر دو دوره نیز در مجموع شش��م یا هفتم 
بوده ام. حداقل هزینه را نیز کرده ام که به 4 الی 5 میلیون نرسیده 
است. مردم خوب می فهمند اگر به آنها اجاره فکر کردن داده شود 
و با پروپاگاندای تبلیغاتی آنها را به حاش��یه ها منحرف نسازند. ما 
اکن��ون با یک حماقت مدرن مواجه هس��تیم. اینکه برگه هایی را 
دس��ت مردم دهند و مانع از فکر کردن آنها ش��وند. چیزی که در 
100 س��ال 200 سال اخیر در اروپا هم صورت نگرفته است. چرا 
باید چنین باشد که افراد بگویند من کسی را نمی شناسم که رأی 

دهم پس به این کاغذهای داده شده رأی می دهم. 
همان لیستی رأی دادن را...

ببینید، لیس��تی دادن اش��کالی ندارد رهبری هم فرموده اند 
که اش��کالی ندارد اما به ش��رط اینکه از روی ش��ناخت باشد. در 
همه دنیا احزاب چهره ها را شناس��ایی و به مردم معرفی می کنند 
مث��ًا م��ردم می دانند لیبرال دموکرات چه خط مش��ی دارد و یا 
ح��زب کارگر چه دیدگاهی دارد. ولی در کش��ور ما احزاب وجود 
ندارند که چنین کاری را انجام دهند لذا وقتی لیس��تی رأی داده 
می ش��ود بدون ش��ناخت و تفکر نتیجه این می ش��ود که افرادی 
ناکارآمد در س��مت هایی قرار می گیرند که هیچ تخصص و توانی 
برای آن جایگاه ندارند. حضرت علی)ع( می فرماید کسی را که در 
جایگاهش نیس��ت در کارگزاری حکومت قرار ندهید. نتیجه این 
عدم ش��ناخت و انتخاب افراد ناشایست همین وضعیتی است که 
امروز می بینیم، در ارائه طرح و لوایح و اقداماتی که در مجلس و 
س��ایر مراکز صورت می گیرد. اینها امنیت ملی کشور را به خطر 

می اندازد چراکه تخصص الزم وجود ندارد. 
قبول داریم که عده ای سوار موج هیجان مردم می شوند و مردم 
را منحرف می س�ازند اما به هر حال کم کاری جناح مقابل را نیز 

باید مورد توجه داشت که نتوانسته اند مردم را اقناع کنند؟
ببینی��د این را از قول من بنویس��ید من با ترکیب کنونی نه 
اصاح طلب��ی را قبول دارم و ن��ه اصولگرایی را. وقتی آقا فرمودند 
تقسیم انقابی و غیرانقابی، یعنی این چتر بسیار باز است. اینکه 
بگوییم ما اصولگرا هس��تیم و یک 50 درصد دیگر را نبینیم و یا 
اینکه بگوییم اصاح طلب هس��تیم و طیف دیگ��ر را نبینیم یک 
اش��کال بزرگ اس��ت. وقتی معیارهای اصولگرا و اصاح طلب 80 
الی 90 درصد مش��ترک اس��ت چرا یک دولت اصولگرا نباید یک 
نفر را که اصاح طلب است به عنوان وزیر انتخاب کند و یا اینکه 
چرا نباید برعکس آن صورت گیرد. مثا در ش��ورای شهر تهران 
برای اینکه یک نفر که اصولگراس��ت وارد ش��ورا نش��ود بهترین 
گزینه یعنی محسن هاشمی را اجازه ندادند که به عنوان شهردار 

انتخاب شود. ضرر این رفتار را یک پنجم کشور می بیند.
ای��ن نوع رفتارها نش��ان می دهد که هنوز آن بلوغ سیاس��ی 
ایجاد نشده است. شاید اکنون تعداد زیادی متخصص تر از وزرای 
اقتصادی کنونی داش��ته باش��یم چرا باید دولت ها اینگونه رفتار 
کنند که نخواهند به متخصص ترها به دلیل بودن در جناح مقابل 
فرصت دهند؟ دلیلش این اس��ت که م��ا حزب نداریم که امور را 
س��اماندهی کند. اگر خیلی خوش بینانه بخواهم به ظرفیت های 
اصولگرا و اصاح طلب بپردازم باید بگویم که این ظرفیت ها ناقص 
اس��ت. من فکر می کنم کس��انی که انقاب و اسام و مملکت را 
قبول دارن��د ارزش ها را قبول دارند و دلش��ان برای این مملکت 
می سوزد در یک ظرف بزرگ تر یعنی نیروهای طرفدار نظام باید 
دیده ش��وند. به این دلیل اس��ت که می گویم آنچه در چارچوب 
اصاح طلب��ی و اصولگرایی در کش��ور مطرح می ش��ود مناس��ب 

نیازهای کشور نیست. 

دلی�ل این برخ�ورد جناحی با متخصصان چیس�ت که یا فقط 
اصالح طل�ب و یا فق�ط اصولگ�را و هرگز اینها کن�ار هم قرار 

نمی گیرد؟
دلی��ل این امر منافع فردی بس��یاری از افراد اس��ت، چه در 
اصولگرایی و چه در اصاح طلبی . اینها منافع فردی خودش��ان را 
می بینند و نه مصالح کشور را. باالتر از رهبری که در نظام نداریم 
آیا تاکنون دیده اید ایشان صحبتی از اصولگرایی و اصاح طلبی به 
این سبک که در جامعه مطرح می شود داشته باشند؟ درست است 
که ایش��ان به عنوان رهبر باید همه را در طیفی وسیع تر ببینند 
اما باید بگوییم که ایش��ان ظرفیت های موجود را بس��یار باالتر از 
این می بینند که بخواهند در قالب های اصولگرایی و اصاح طلبی 
رایج در کش��ور مطرح س��ازند. مثا االن در تیم ملی فوتبال نگاه 
نمی شود که چه کسی اصاح طلب است یا اصولگرا بلکه به ایرانی 
بودن توجه می ش��ود و نگاه به پیشرفت ایرانی اسامی است. اگر 
این کار را در همه ابعاد کشور مدنظر قرار بدهیم، موفق خواهیم 
بود. اطمینان دارم کسانی که یک جانبه گرایی می کنند در مسیر 

منافع کشور حرکت نمی کنند. 
شما با این دیدگاه چطور عضو جبهه پایداری شدید؟

جبهه پایداری یک جبهه ای بود که می خواست این تفکرات 
ی��ک جانب��ه را کنار بگ��ذارد جبه��ه پایداری یک جبهه بس��یار 
پیشرفته است و االن هم بهترین جبهه درون کشور است، چراکه 
فقط منافع کش��ور را دیده است. می توانید کارنامه آن را در جای 
جای کش��ور بررس��ی کنید از جمله در برجام. تنها کس��انی که 
جرأت کردند و در طول تاریخ خود را رو سفید نشان دادند جبهه 
پایداری بود. می خواهم به ش��ما بگویم که نگاهمان اصولگرایی و 
اصاح طلبی نبود. ما در همان مجلس هشتم با یک جمعیت 50 

نفری از اصاح طلب ها خیلی خوب کار کردیم. 
به نظر من پای�داری افکار عمومی را به خوبی نمی شناس�د و 
یا به آن توجه نمی کند. االن تمام ش�واهد نش�ان می دهد که 
اقدام جبهه پایداری در برجام بسیار خوب بود اما قبول کنید 

که نتوانسته مردم را اقناع کند چون...
شما تفسیر نباید بکنید چرایی این را باید بپرسید.

خب، دقیقا سوال این است چرا مردم را نتوانسته اقناع کند؟
جواب، دروغ هایی است که طرف های مقابل می گوید. یک روزی 
در این کش��ور به مدرس می گفتند تو به خودتم رأی نداده ای. که 
مدرس می گفت حداقل این قدر درک داشته باشیم که بگویید من 
یک رأی دارم چون قطعا اگر نزدیکانم هم به من رأی نداده اند من 
ب��ه خودم که رأی داده ام. اینکه می گوییم مردم نمی بینند این طور 
نیس��ت چون مردم در انتخابات به من 850 هزار رای دادند یعنی 
8 ال��ی 9 برابر رأیی که آق��ای دکتر الریجانی رئیس مجلس آورده 
است. مردم من را قبول دارند. شاید مردم در قبال رفتارهای برخی 

از افراد در هر جبهه ناراضی باشند به هر حال شما نمی توانید همه 
را در یک مس��یر ببینید ولو در یک جبهه باشند. مثا آقای عارف 
را که اصاح طلب اس��ت اما اعتدالشان بسیار باالست، نمی توانید با 
بسیاری از اصاح طلب ها مقایسه کنید و یا در اصولگرایی برخی از 
افراد را نمی توانید با دیگران مقایسه کنید باید به منافع ملی توجه 
داشت که جبهه پایداری این کار را انجام داده است. تنها جبهه ای 
که در برابر برجام ایس��تاد جبهه پایداری بود یک نفر به اسم نوباوه 
دستش را باال گرفت در مخالفت برجام. این افتخار نیست؟ آیا آقای 
زارعی که بعد از تصویب برجام اش��ک ریخت و گفت انجام ندهید 
آیا این افتخار نیست؟ آنهایی که برجام را 20 دقیقه ای امضا کردند 
در کمیس��یون ها دروغ گفتند تا برجام تصویب شود، مانند االن که 
می گویند اف.ای.تی.اف مسئله ای ندارد و باید تصویب شود آنها باید 
به مردم پاس��خ بگویند. آنقدر به اف.ای.ت��ی.اف پرداختند تا اینکه 
رهبری با آن مخالفت کردند االن هم می بینیم که این طیف برای 
تخریب چهره ایشان می گویند از این به بعد باید همه چیز را ببریم 
ب��ا رهبری چک کنیم، این خیانت اس��ت. ببینید من می گویم هر 
کس می خواهد باشد وزیر باشد یا رئیس قوه و یا هرکس دیگری که 
چنین رفتاری داشته باشد، خیانت می کند. اگر قرار بود همه کارها 
را رهبری انجام دهد که این همه قوه و سازمان و نهاد نبود می شد 

دیکتاتوری در حالی که رهبری نقش هدایت گری را دارد. 
باید بررس��ی کرد و عملکرد پایداری و دیگران را دید. ببینید 
ش��یخ فضل اهلل ن��وری را چه کس��انی باالی دار بردند مش��روطه 
خواهان بردند. فرزند ش��یخ فضل اهلل در جمعیت برای اعدام او کف 
می زد و ش��ادی می کرد. کسی که پدر مشروطیت بود به جرم ضد 
مشروطیت اعدام شد. اینکه بگوییم مردم از جریانی دوری کرده اند 
ماک نمی شود. خب اگر ماک عملکردها باشد به خاطر مخالفت 

من با برجام االن باید مجسمه ای از طا برای من بسازند. 
مس�ئله این نیست که کس�ی رأی بیاورد یا نیاورد مسئله در 

عصر حاضر اقناع کردن افکار عمومی است ...
من چند مثال برای ش��ما زدم که اقبال افکار عمومی ماک 
نمی ش��ود که بگوییم افکار عمومی، چنانکه همین افکار عمومی 
شیخ فضل اهلل را اعدام کرد. نمی شود گفت که افکار عمومی همه 
چی��ز را می داند نمی ش��ود گفت هیچ چی��زی روی آن اثر ندارد. 

افکار عمومی تحت تأثیر قرار می گیرد.
چه می شود که افکار عمومی به جای فکر کردن به ورطه تحت 

تأثیر قرار گرفتن می افتد؟
این بحثی اس��ت که اگر بخواهم توضیح دهم ده ها س��اعت 

می توانم درباره آن صحبت کنم.
ح�اال به طور خالصه برای ما بگویید چطور می ش�ود که افکار 

عمومی این همه کارکرد مثبت جبهه شما را نمی بیند؟
تبلیغات اغواگرایانه طرف مقابل. به عنوان مثال در قبال جوانان 
در فضای تبلیغاتی و رس��انه ای و مجازی چنان تبلیغات می کنند 
که اگر جوان به شما رأی دهد همه مشکاتش را حل می کنند در 
حالی که در عالم واقع نه می توانند به او اشتغال دهند، نه می توانند 
ش��رایط ازدواج و تحصیل را برایش فراهم کنند. این طور می شود 
که در نهایت جوان به جایی می رس��د که می بیند هیچ کدام از آنها 
انجام نشده است و می پرسد پس چه شد؟ ببینید ما جامعه جوانی 
هس��تیم و مانند جوامع غربی نیس��تیم که هم��ه چیزمان از روی 
اصول و برنامه ریزی باش��د شما االن خرید می کنید نمی دانید که 
روی جنس طرف مالیات می دهد یا نه. در حالی که در غرب وقتی 
مثا رس��توان می روید غذا می خورید به شما فاکتور داده می شود 
هم��ان هنگام پرداخت پول بخش��ی از آن ب��رای مالیات به خرانه 

کشور می رود این اطمنیان به دولت را چقدر باال می برد؟ 
در حالی که در ایران ش��ما خرید می کنید آیا به شما فاکتور 
داده می ش��ود چطور می توانید اعتماد کنید؟ جوان به چه کسی 
اطمین��ان کند؟ جوانی که ابت��دا اعتماد ک��رده و رأی داده بعد 
می بیند که بادکنک بوده است. این مشکات زمانی حل می شود 
که جامعه به بلوغ فکری برس��د و این بل��وغ فکری باید از طرف 
کارگزاران نظام صورت گیرد. زمان امام را ببینید حرکت ها چگونه 
بوده اس��ت. چرا در زمان جنگ که شرایط بسیار بدتر از االن بود 
این مش��کات را نداش��تیم. االن می بینیم رئیس فان ستاد کل 
خانه بیت المال را گرفته و حاضر نیست خالی کند. این چه کسی 

است؟ عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است.
م��ا در طول 8 س��ال نمایندگی مجلس هر س��ال به خدمت 
رهبری می رسیدیم و اولین جمله ای که ایشان می گفتند این بود 
که ش��ما به عنوان نماینده مردم س��عی کنید زندگیتان با مردم 
فاصله نداش��ته باش��د. االنم همین را می گویند. چند درصد از ما 
ای��ن صحبت را گ��وش کردیم؟ چند درصد م��ا زندگیمان مانند 
مردم ب��ود؟ می خواهم بگویم دولتمردان اگر به فس��اد افتادند و 
مناف��ع فردی را دیدند، دیگر درد توده ها از یاد می رود، چرا زمان 
ام��ام و اول انقاب این طور نبود؟ کس��ی که فرزندانش را در راه 

انقاب می داد چه کسانی بودند؟ 
یعنی االن از این موارد کمتر پیدا می شود؟

ن��ه، مردم ع��ادی همان هس��تند، االن ه��م نمونه های آنها 
هستند شهید حججی را ببینید. زندگی اش را ببینید پدرش یک 
راننده تاکس��ی است در ماه رمضان هم که می خواهد روزه بگیرد 
8 س��اعت کار می کند، پس در کش��ور غیرت هست اگر انحرافی 

است از ماست از ما کارگزاران و مسئوالن است. 

اما باز متوجه نش�دیم که چرا جبهه پایداری این همه کارکرد 
مثبت داشته چطور نتوانسته مردم را اقناع سازد و طرف مقابل 
با آن پرونده ضعیفش توانس�ته مردم را اقناع سازد که نتیجه 

آن را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دیده ایم؟
مگر حزب موتلفه توانس��ته مردم را اقناع کند؟ بررسی کنید 
جبهه مؤتلفه چیست؟ بررس��ی کنید جناح های دیگر از اصولگرا 
و اصاح طلب را بررس��ی کنید. همین جمنا را نگاه کنید. آقایانی 
مانن��د موحدی کرمانی و رحیمیان که آدم های بزرگی هس��تند 
اما پش��ت سر اینها افرادی هس��تند که اصا اصولگرایی را قبول 
ندارند. جبهه پایداری بهترین عملکرد و نیروها را نسبت به سایر 
جریان ها دارد. چرا آق��ای مصباح یزدی در انتخابات رأی نیاورد؟ 

آیا از ایشان بزرگتر داریم؟ 
وقتی م��ا جریانی مانند پای��داری را تخطئه می کنی��م ... اگر 
در فض��ای سیاس��ی تحمل خود را باال ببری��م و همدیگر را تحمل 
کنیم و به یکدیگر و ظرفیت های هم احترام بگذاریم همه مس��ائل 
حل می ش��ود. من در آمریکا با کس��ی دوست بودم که تا یک سال 
نمی دانستم زرتشتی است یک ایرانی بود؛ برایمان مهم ایرانی بودن 
او بود. اول باید اس��امیت، ایرانیت و منافع ملی برای همه ما مهم 
باشد وقتی به این درجه برسیم به رشد رسیده ایم. کسانی هستند که 
از پایداری ضربه خورده اند و خواهند خورد و برای همین به تخریب 
آن می پردازند چراکه اکنون وجهه جریان پایداری حفظ مانده است. 
جبهه پایداری بود که در برابر برجام ایستاد این پایداری بود که در 

مقابل اف.ای.تی.اف ایستاده است. در مقابل پالرمو ایستاد. 
چرا ای��ن طور نگاه می کنیم که نگاه یک جانبه باش��د. مثا 
اگ��ر زمانی اصاح طلب ها آمدند و یک طرح خوب تصویب کردند 
چون اصاح طلب هستند باید ریخت روی سرشان؟! من می گویم 
نه، باید حمایت کرد. آنها هم ایرانی هس��تند دستشان درد نکند 
باید حمایتش��ان کرد. این تفکر جناحی بازی نشانه عقب ماندگی 
اس��ت. نمی گویم که تمام دنیا را دیده ام اما خبرنگاری بوده ام که 
بسیاری از کشورها را دیده ام. من ژاپن را دیدم که دعوا می کنند 
روس��یه را دیدم و آمری��کا را هم دیدم. مثا در س��اختار آمریکا 
ابتدا گفتند که آقای الگور برنده ش��د اما بعد که گفته ش��د آقای 
بوش الکترال بیش��تری داش��ته من آن زمان آمریکا بودم، گفته 
ش��د که آقای الگور نطق پیروزی را هم آماده کرده بود اما وقتی 
اع��ام کردند که پرون��ده انتخابات در دادگاه عالی باید بررس��ی 
ش��ود نطقش را متوقف کرد. زمانی که رای دادگاه اعام شد که 
الکترال بوش بیش��تر بوده هر چند که رای مردمی الگور بیش��تر 
بوده اس��ت، الگور نطق خود را جمع و هرگ��ز آن را مطرح نکرد 
چرا؟! چون گفت که مملکت صاحب دارد وقتی رأی مرجع عالی 
به رقیب من اس��ت پس باید به آن احت��رام بگذارم. در حالی که 
در مملکت ما هنوز آرا ش��مارش نش��ده یکی می گوید من پیروز 
انتخابات هستم چون من ترکم و زنم هم لر است. این یعنی چه؟ 

این یعنی عقب ماندگی سیاسی نه اشتباه رفتاری. 
من به عنوان کس��ی که بس��یاری از کشورها را دیده ام نباید 
نظر نهادها و س��اختارهایی که تصمی��م نهایی را اعام می کنند، 
قبول نکنم. مثا وقتی می گوییم ش��ورای عالی قضایی، یا شورای 
عالی انق��اب فرهنگی یعنی در این حوزه ه��ا آنها فصل الخطاب 
هستند هر چه گفتند باید پذیرفت. یا وقتی گفته می شود هیات 
دولت یعنی عالی ترین مرجع اجرایی ش��اید دیدگاه من با دیدگاه 
آق��ای رئیس جمهور و وزرا یکی نباش��د اما باید ب��ه آنها احترام 
بگذارم. اگر من به آنجایی رسیدم که به رغم اختاف سلیقه برای 
طرف مقابل و یا رئیس جمهور احترام قائل بودم آن وقت می توانم 

بگویم من به بلوغ سیاسی رسیده ام. 
ما باید ببینیم که ظرفیت هر جناحی از جمله جبهه پایداری 
چه میزان است. به عنوان مثال من آقای حبیبی مؤتلفه را فردی 
به ش��دت پاک می بینم اما در جای��گاه دبیرکلی حزب مؤتلفه، نه 
در قام��ت نماینده مجلس، من نوعی که باطری قلبم تمام ش��ده 
و دوران کارآم��دی پای��ان یافته، نیازی نیس��ت که بروم مجلس 
بنشینم همین کار روزنامه نگاری را انجام می دهم. مگر من نوباوه 
ت��ا آخر عمر باید نماینده مجلس باش��م؟ ن��ه هرگز. برای همین 
اس��ت که عنوان می شود س��ن نمایندگی تا 70 سال برای اینکه 

جابه جایی و گردش نخبگانی صورت گیرد.

بگذریم، رس�یدیم به جوانگرایی، می خواهیم بپرسیم به نظر 
ش�ما با توجه ب�ه اینکه وزی�ر ارتباطات یک جوان اس�ت آیا 

عملکرد او راضی کننده بوده است؟ 
آقای جهرمی وزیر ارتباطات یک جوان اس��ت که توانس��ت 
بزرگترین طرح مقابله با قاچاق را اجرایی کند. ماش��ین هم نبود 
که بگوییم بزرگ باش��د و بگوییم با چهار پلیس می توان گرفت. 
بلکه گوش��ی موبایل بود که در کیف هر خانم و جیب هر آقا جا 
می ش��د. طرح رجیستری نش��ان داد که دولت می تواند کارهای 
ب��زرگ انجام دهد، ام��ا اینکه چرا انجام نمی ده��د این را باید از 

دولت بپرسید. 
چط��ور می توانیم جلوی قاچاق موبای��ل را بگیریم اما جلوی 
قاچاق ماشین را نمی ش��ود؟! می دانید آقای جهرمی با این اقدام 
به دولت و کش��ور چقدر خدمت کرده اس��ت. باید جوانگرایی را 
انجام دهی��م دنیا چنین کاری انجام می ده��د. آیا بانک مرکزی 
نمی توان��د با دالالن مقابله کند کس��ی می آید س��ه هزار س��که 
می خرد قطعا مش��خص است که کیست و از کجا خریده از بقالی 
که نخریده اس��ت. آقای بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. به نظر 
من، ما می توانیم و دلیل نشدن ها نیز ضعف در مدیریت است. ما 
نباید به این نگاه کنیم که این جناح چه می گوید و آن جناح چه 

می گوید باید به دنبال حل مشکات باشیم. 
آیا سوال از رئیس جمهور اقدام بدی است؟

این نوع سوال اصا سوال بدی است. مگر می شود که سوال از 
رئیس جمهور بد باشد. در قانون نیز آمده است که شما می توانید 
از وزیر و رئیس جمهور س��وال کنید. اس��تیضاح به معنی افتضاح 
نیست به معنای طلب توضیح دادن است. سوال از رئیس جمهور 

یعنی سوال. 
همین را می خواستیم بش�نویم چون بعد از پس گرفته شدن 
امضای س�وال از رئیس جمه�وری ما به نمایندگان�ی که ابتدا 
طرح س�وال از رئیس جمهور را امضا و سپس امضا خود را پس 
گرفتند زنگ زدیم و اکثر آنها گفتند که بعد از سخنان رهبری 
به این نتیجه رسیدیم که سوال به صالح نیست و طرح سوال 
وحدت ش�کنانه اس�ت!! برخی ه�م گفتند که جامع�ه به آن 
بلوغ سیاس�ی نرس�یده که ما بتوانیم س�وال از رئیس جمهور 
را انجام دهیم. بر همین اس�اس از ش�ما ک�ه نماینده مجلس 
بودی�د پرس�یدیم ک�ه اگر طرح س�وال بد اس�ت و م�ردم به 
 بلوغ سیاس�ی نرس�یده اند پ�س چ�را موضوع تغیی�ر قانون

 اجرا نمی شود؟
م��ن فقط می توانم بگویم کس��ی که م��ردم را نابالغ می داند 
قطعا خودش نابالغ است. این حرف مردم و قرآن است بزرگترین 
مش��کل انسان، خود بینی است. اگر مردم را نابالغ می بینید پس 
آن مردمی که به نمایندگان هم رای داده اند عقب افتاده بوده اند. 
در ضمن سوال کردن که امر مشکل داری نیست می گوییم سوال 
کردن نه زدن رئیس جمهور با چوب. این را از من نپرسید که چرا 
این طور در مجلس رفتار می ش��ود از آن نمایندگانی بپرسید که 
این کار را کرده اند واال من در دوران نمایندگی خودم 2 استیضاح 
کردم و هر دو بار نیز وزیر را ساقط کردم. من فرد ویژه ای هستم 

من یا کاری را انجام نمی دهم یا تا انتهای آن می روم.
به نظر ش�ما علت این چیس�ت که وزیری س�ه بار استیضاح 

می شود و هر سه بار هم رأی می آورد؟
علتش این است که استیضاح نمی شود. 

یعنی چه؟
ای��ن را از من نپرس��ید از من بپرس��ید آقای ک��ردان را چرا 
اس��تیضاح کردی جوابش را می دهم. از من بپرس��ید که چگونه 
آق��ای فرجی دانا را اس��تیضاح کردی. همین آق��ای غامی وزیر 
کنونی علوم از دالیل اصلی استیضاح فرجی دانا بود. او در دانشگاه 
بوعلی بهترین اساتید، خانواده شهدا و... را برکنار کرده بود. بعد ها 
از م��ن گایه کرد که چرا چنین کاری کردی و توضیح دادم، که 
دیگر حرفی برای گفتن نداشت. حاال چنین فردی می شود وزیر! 
من سختی های بسیاری کش��یده ام 20 سال بیماری های سخت 

و متعدد را تحمل کرده ام. اگر خودم و خانوده ام هم پای رس��التم 
گرس��نه بمانیم باز هم از انقاب دس��ت نمی کشم. من از انقاب 
اصا ناراحت نیس��تم در حالی که اینها یک قران از سودشان کم 
ش��ود واویا می کنند؛ خانه 10 هزارمتری از بیت المال گرفته اند 
و پ��س نمی دهند. تاریخ درباره م��ا قضاوت می کند نباید رفتاری 
داش��ته باشیم که آیندگان درباره ما بد بگویند. مثا همین امروز 
آقای الریجانی به آقای س��یف می گوید دائم نگویید حباب است. 
احمقان��ه حرف نزنید. اینکه یک ماش��ین 30 ال��ی 40 میلیونی 

می شود 100 یا 200 میلیون حباب است؟ 
وقت�ی عکس رئیس جمهور را با لباس ورزش�ی در توچال دید 

چه حسی داشتید؟
هیچ حس��ی نداشتم. ما یک مقدار مس��ائل را سیاه و سفید 
می بینیم. اگر س��یاه و سفید نبینیم اشکالی ندارد که طرف برود 
توچال یا استخر. در شرایطی که مردم در مضیقه هستند. توچال 
رفتن و عکس گرفتن و رسانه ای کردن این را از آن عقل عاقله ای 
که این کار را انجام داده و رس��انه ای کرده باید پرس��ید. واال چه 

اشکالی دارد.
با لباس آمریکایی و کاله اروپایی هم اشکالی ندارد؟

حاال دیگر! از نظر من اینها ارزش صحبت کردن ندارد. 
واقعا نظ�رات متفاوت�ی درب�اره اف.ای.تی.اف اس�ت عده ای 
می گویند اگر تصویب نشود تمام معامالت ما با کشورهای دیگر 
مختل می ش�ود و در این صورت اصاًل انتظار س�رمایه گذاری و 

مراودات خارجی نداشته باشیم؟
اف.ای.ت��ی.اف یک ظاهر دارد یک باط��ن. اگر بخواهند یک 
طرح اس��تعماری را به شما تحمیل کنند می توانید ظاهر و باطن 
آن را ببینید. معموال در قراردادها یک س��ری موارد پشت صحنه 
است که مشکل دارد در حالی که ظاهر آن موارد اغواکننده است، 
چنانکه نام آنها را قراردادهای مفید می گذارند. اف.ای.تی.اف باید 
بگویم در سال های اخیر هر قرارداد بین المللی که به ما ارائه شده 
به ضرر کش��ور بوده است. اف.ای.تی.اف ظاهرش عبارت مبارزه با 
پولش��ویی دارد که ظاهری زیباست در تعریف پولشویی چه گفته 
می شود؟ یعنی هر کسی که پول بدون شناسنامه داشته باشد با آن 
مبارزه شود. تا اینجا مشکلی ندارد و همه نیز می گویند دست شما 
درد نکند با این قوانین. اما مش��کل زمانی آغاز می شود که درباره 
تعری��ف انجام دهندگان این معاهده رفتار مجرمانه از دیدگاه آنها 
صورت می گیرد. در تعاریف کلی در سراسر جهان مفاهیمی چون 
قاچاقچی، دزد و بدست آورندگان پول ناسالمی یکسان هستند اما 
کجا مشکل است آنجا که قوانین منافع برخی از کشورها را تامین 
و مناف��ع برخی را لطمه بزند. در اف.ای.ت��ی.اف چیزی که اتفاق 
می افتد تحمیل منافع غرب در دیدگاه سیاسی آن است. نه صرفاً 

اقتصادی بلکه در حوزه سیاسی تحمیل می کند.
 به چه صورت؟

ببینید، در اف.ای.تی.اف اولی��ن اقدامی که صورت می گیرد 
برنام��ه مالی ش��ما را به ط��ور کامل تحت نظارت و س��لطه قرار 
می ده��د، با سیس��تم هایی که در بانک ها وص��ل می کند. همین 
االن ه��م انجام می دهد. بعد در تعری��ف گروه هایی که به عنوان 
مخ��ل اقتصاد جهانی معرفی ش��ده اند وارد می ش��وند که در این 
می��ان افراد و گروه هایی هس��تند که مخل منافع غرب هس��تند 
و در برابر س��لطه گری آنها مقاوم��ت می کنند. تمام تراکنش های 
مال��ی در داخل و خ��ارج کاما تحت نظارت آنه��ا قرار می گیرد. 
س��وال ایجاد می ش��ود که حماس ک��ه اکنون در برابر اس��رائیل 
ایس��تاده است مشروع است یا نامش��روع؟ از نظر آمریکا حماس 
یک س��اختار تروریستی است! و با این طرح باید بپذیریم چراکه 
در اف.ای.تی.اف اصًا واژه ای به نام رژیم نامشروع اسرائیل وجود 
ن��دارد و اگ��ر اقدامی علیه ای��ن رژیم صورت گیرد ب��ا آن مقابله 
می کنند. به زبان س��اده اف.ای.تی.اف در س��اده ترین روابط شما 
اعمال نظر می کند و ش��ما حق انتخاب رفت��ار ندارید. آنها حتی 
می آیند سپاه را متهم به تروریسم می کند، چراکه آمریکا 7 هزار 
میلیارد دالر هزینه کرده بدون دستاورد در حالی که سپاه بدون 
هزینه توانس��ته دس��تاوردهای بس��یاری در منطقه داشته باشد. 
آمریکایی ه��ا می گویند س��پاه در آینده صدمات بیش��تری حتی 
بیش��تر از دوران جنگ س��رد به ما خواهد زد ل��ذا باید حاال که 
زورمان به آن نمی رس��د از طریق قانون با آن مقابله کنیم. اساس 
ای��ن قراردادهای بین الملل��ی نحوه مبارزه با کش��ورهای ضعیف 
اس��ت به همین دلیل می بینید که همه اه��داف انقابی و حتی 
سیاس��ت های معمولی خود را باید کن��ار بگذاریم. اف.ای.تی.اف 
بخش��ی از همین دکترین اقتصادی آگاهی از تراکنش و سلطه بر 

مراودات اقتصادی تمام کشورهای جهان است. 
اما برخی می گویند ما می توانیم پیش شرط بگذاریم.

اینها دروغ است قطعاً دروغ است. 
خ�ب پس با این حس�اب علت اینک�ه این مباح�ث را مطرح 
می کنند چیست؟ آیا فقط برای منافع حزبی خودشان است؟

به نظر من این افراد خائن هستند. 
با همین صراحت؟

بل��ه با همین صراح��ت. ببینید آقای طیب نی��ا باید به تاریخ 
جواب دهد یکب��ار اف.ای.تی.اف را امضا کرده دوباره بعد از چند 
م��اه امضا کرده اس��ت. ایش��ان در تاریخ ایران بای��د جواب دهد. 
حس��اب مقاومت بسیج گیان به عنوان اینکه در جمع گروه های 
مربوطه است توسط یکی از بانک های کشور مسدود شده است. 
آنهای��ی که از اف.ای.تی.اف دف��اع می کنند در حالت خوش 
بینانه اصا علم این کار را ندارند آنهایی که خیلی اصرار می کنند 

در سطح وزیر و معاون وزیر قطعا خائن هستند. 
با این حساب این افراد که در سطح معاون وزیر و وزیر هستند 

چطور می توان به مردم معرفی کرد؟
نمی گویم در س��طح معاون وزی��ر و وزیر نه من می گویم اگر 
کس��ی در این سطوح باش��د و اصرار به اف.ای.تی.اف کند خائن 

است. 
چطور می شود که اینها را رسوا کرد؟

رهبری فرمودند ما قوانین خاص خودمان را داریم و باید آن 
را درس��ت کنی��م و به همه دنیا هم اعام��ش کنیم. ببینید مثا 
من یک میلیارد تومان پول دارم می خواهم بانک بگذارم برخورد 
بانک ها با این مس��ئله چگونه اس��ت؟ من می گویم، واقعیت این 
است که بانک ها با هم برای گرفتن پول دعوا می کنند اصا کاری 
ندارند از کجا آمده اس��ت. پول در کشور ما شناسنامه ندارد شما 
وقتی از پدرتان پول گرفته اید این پول شناسنامه دارد چون معلوم 
است که حقوق ماهانه اش است منبع آن مشخص و هزینه کرد آن 
هم معلوم اس��ت. اگر آقایان راس��ت می گویند اول شفافیت مالی 
را از درون کش��ور ش��روع کنند نه اینکه وزیرش بیاید بگوید من 
دوهزار میلیارد تومان س��رمایه دارم. خب باید از او بپرس��ند که 
دست شما درد نکند بگویید این پول را از کجا آورده ای؟ مالیات 
آن را داده ای؟ آیا رانت تجهیزات فان وس��یله دست شما هست 
یا نیست یا مثا رانت ماش��ین لباسشویی دارید؟ وقتی می گویم 
سیس��تم مدیریت اقتصادی ما مش��کل دارد از درون سیستم ما 
مش��کات اقتصادی شروع می ش��ود هرگز چاقو دس��ته خود را 
نمی برد، همین اس��ت. من این تیتر را با افتخار در روزنامه ام زدم 
که وزرای خسته و کس��ل و ناکارآمد را کنار بگذارید. وزیری که 
می آید می گوید 450 میلیارد تومان بیشتر پول ندارم خب معلوم 
اس��ت این چنین وزیرهایی وقتی می خواهند کار تقس��یم کنند 
پیمانکاران دوستان خودشان هستند. پروژهایی را اگر بخواهد در 
راه بخواه��د بدهد، در ریل و یا دریا بخواهد بدهد یا در ارزاق و... 

همه به دوستانشان می دهد. 
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مگر به آقای وزیر نفت اعالم نکردند 
که شرکت توتال یکبار خیانت کرده 

است بعد دوباره می آیند با آن قرارداد 
می بندند؟ معلوم است که مالحظاتی 

وجود دارد

در اف.ای.تی.اف اولین اقدامی که 
صورت می گیرد برنامه مالی شما را به 
طور کامل تحت نظارت و سلطه قرار 

می دهد، با سیستم هایی که در بانک ها 
وصل می کند. همین االن هم انجام 

می دهد. بعد در تعریف گروه هایی که 
به عنوان مخل اقتصاد جهانی معرفی 
شده اند وارد می شوند که در این میان 

افراد و گروه هایی هستند که مخل منافع 
غرب هستند و در برابر سلطه گری آنها 

مقاومت می کنند. تمام تراکنش های مالی 
در داخل و خارج کامال تحت نظارت آنها 

قرار می گیرد

ببینید شواهد و قرائن نشان می دهد 
ما االن همه شرایط یک کشور مطلوب 
را داریم. چرا؟ برای بررسی وضعیت 

یک کشور باید دید که تولید ناخالص 
ملی آن چقدر است، رشد علمی آن چه 
میزان است، منابع ملی و خدادادی آن 
چقدر است، سرمایه های مالی و انسانی 
یک کشور چه میزان است. وقتی با این 

شاخصه ها نگاه می کنیم می بینیم که 
کشور ما جزء 17 کشور برخوردار دنیا 
است. پس باید دید این چه بخشی از 
اقتصاد است که مردم را رنج می دهد؟ 

بررسی ها نشان می دهد مشکالت 
اقتصادی کشور ما بر خالف بسیاری 

از کشورها از روی کمبود نیست بلکه 
ناکارآمدی در مدیریت است

ری
صف

نا 
ث

بیژن نوباوه در گفت وگو با سیاست روز:

آنهایی که دوبار اف.ای.تی.اف را امضا کردند
باید به مردم پاسخ دهند

مهمترین عاملی که در جامعه نارضایتی ایجاد می کند تبعیض است
چه می شود که فردای برجام دوباره قراردادهای خودروساز های فرانسه مانند رنو و سیتروئن بسته می شود؟


