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گفتـمان

یکشنبه  28مرداد  1397شماره 4819

ادامه از صفحه اول
با درآمد نفت هم نمیتوان اقتصاد کشور را درست کرد؟

ریسک باال کردهاند را بپردازد .در شرایط ورشکستگی در همه جای
دنیا این طور است که دارایی را فروخته و نقد کرده برحسب میزان
طل��ب میان طلبکاران پرداخت میکنند و اولیوت با دارایی اس��ت
اولویت با بانکهای دولتی اس��ت که از آنها طل��ب دارند و اولویت
با حقوق پرسنل است و بعد به کسانی میرسد که در آنها سرمایه
گذاری کردهاند .به هر حال کس��ی که برای س��ود بیشتر در جایی
س��رمایه گذاری کرده ریسک پذیرفته و باید در برابر آن قرار گیرد.
یک س��وال دارم و آن اینکه ببینید کدام بانک اروپایی یا آمریکایی
ورشکست شدهاند و دولت مرکزی پول آنها را داده است؟

درآم��د حاص��ل از نفت وقتی به اقتصاد کش��ور باز میگردد
نقش س��ازندهای ندارد چون در برابر آن اش��تغال و تولید ایجاد
نشده اس��ت .بنابراین در برابر این پول قدرت خرید واقعی وجود
ن��دارد نکته دیگر آنکه دولت برای قدرت خرید مردم باید پول به
جامع��ه تزریق کند و این پول موج��ب ،نقدینگی و افزایش تورم
میشود ترکیب همه اینها میشود شرایط کنونی.

برجام کجای این معادله است؟

یعنی اجرای برجام هم به اقتصاد ما کمک نمیکرد؟

نه ،به هر حال اگر برجام نیز به شکل درست اجرا میشد ما
یک س��ود ناچیزی میبردیم و اروپا از نظر اقتصادی سود اصلی را
میبرد .در این میان اگر ما میتوانستیم از این فاصله یعنی از زمان
برجام تا خروج آمریکا از برجام برای تقویت زیرس��اختهای خود
اس��تفاده میکردیم خوب بود که م��ا این کار را هم انجام ندادیم.
م��ا در این فاصله مهمترین هنری که داش��تیم این بود که رفتیم
هواپیما خریدیم که آن هم درس��ت اس��ت که ساختار حملونقل
هوایی نیاز داشت اما واقعا آیا ما اصال سایر فعالیتهای الزم برای
تبدیل ش��دن به مرکز ترانزیت خاورمیانه را انجام داده بودیم؟! آیا
فرودگاههای ما آماده این هواپیماهای غول پیکر بودند؟
میگفتند با این کار خط پروازهای دبی اس�تامبول را به ایران
میآوردیم؟

واقعیت این است که خرید چند هواپیما ما را به فرودگاه دوبی یا
استانبول مبدل نمیسازد یک سری زیرساختهای دیگر الزم است
اینکه ما بالفاصله دو هتل فرودگاهی کنار فرودگاه امام بسازیم و چند
هواپیما خرید کنیم یک درصد شرایط الزم برای تبدیل فرودگاههای
ما به مراکز ترانزیت نیست .ما باید ابتدا زیرساختهای فرودگاههایی
را توس��عه را انجام میدادیم و باندها را درست میکردیم که شرایط
برای استفاده از مزیتهای خرید هواپیما قابل استفاده باشد و همه
دنیا ایران را به عنوان یک مرکز ترانزیت بشناس��د .بله آن موقع ما
میتوانس��تیم هم نقش ف��رودگاه دبی را ایفا کنی��م و هم فرودگاه
اس��تانبول را و این میتوانس��ت درآمدی چند صد میلیارددالری را
به کش��ور آورد .اما ما دل به خرید چند هواپیما خوش کردیم و این
دردی از مشکل ما حل نمیکند .ما میتوانستیم از مسئله توریسم
بهره برداری کنیم اما آمریکا در یک اقدام غیراخالقی ما را از توریسم
که عمده آن نیز توریسمهای آمریکایی هستند محروم کردند حتی
توریستهای اروپایی نیز برایشان آمدن به ایران یک کار مشکل شد.
چون نوعا مس��افر اروپایی نمیآید ورود آسان خود به آمریکا را کنار
بگذارد برای اینکه در صف ویزا بایس��تد برای سفر به ایران .بنابراین
ما زیرساختهای توریس��م را که نداشتیم به هر حال توریسم یک
جاذبههای خاص خ��ود را میخواهد نداریم و فقط روی جنبههای
فرهنگی و زیارتی تا حدودی کار کردیم .در همین حال آمریکا هم
پاتک خود را در حوزه توریسم به ما زد .دقت کرده باشید در ماههای
ابتدایی برجام ما تحوالت خوبی در حوزه توریسم داشتیم اما پس از
پاتکی که آمریکا به ما زد ما در آن زمینه هم نتوانستیم در این زمینه
نیز کارکرد زیادی داش��ته باش��یم .به نظر من ما باید زودتر از اینها
متوجه بدعهدی آمریکا میش��دیم ما باید واکنش خود را در همان
زمان حرکت آمریکا در رابطه با توریسم نشان میدادیم.

یعنی از زمان ترامپ؟ اما اوباما که...

در دوره اوبام��ا هم اتفاق خاصی روی نداده بود و سیاس��تهای
آمریکا تغییری نداشت .به نظر من باید مرتب اعتراض خود را به گوش
ال به مقابله با آن میپرداختیم .و نکته
مجامع جهانی میرساندیم و عم ً
دیگر اینکه به هر حال روی برگشت پذیر بودن توان هستهای کشور
نی��ز چندان مانور ندادیم این یکی از اش��تباهات ما بود که روی این
برگشت پذیری کار چندانی صورت ندادیم .در مذاکرات دیپلماتیک
کسی به منطق و عقل و عدالت گوش نمیدهد و مذاکره دیپلماتیک
در واقع جایی اس��ت که دیپلماتها توان اقتصادی و نظامی خود را
میگذارن��د روی میز و بعد چانه زنی میکنن��د .در واقع مذاکره هم
عمال یک صحنه جنگ اس��ت بدون آنکه ادوات نظامی در آن به کار
رود .کشورها به دنبال منافع خود هستند و آورده آنها توانی است که
آوردهاند.در سیاست جهانی اخالق جایگاهی ندارد .ببینید پایه تقسیم
قدرت بعد از جنگ جهانی دوم س��ازمان ملل اس��ت .هسته مرکزی
سازمان ملل شورای امنیت است که در آن تنها کشورهایی که برنده
جنگ جهانی بوده حق وتو دارند .خب این اصال عادالنه نیست در این
شرایط شما چگونه میتوانید انتظار داشته
باشید که یک فرآیند طی شود؟

ثنا صفری

البته عدهای با برجام دچار ذوق زدگی بی مورد ش��دند .واقعیت
این اس��ت که تضاد میان ایران و آمریکا یک تضاد ماهوی اس��ت که
با مذاکره حل نمیش��ود و در واقع آمریکا به جز استحاله جمهوری
اس�لامی به چیز دیگری رضایت نمیدهد این هم چیزی نیز که در
استراتژی کالن نظام قابل پذیرش باشد .لذا طبیعی بود که برجام یک
فرآیند ادامه داری نخواهد بود .در واقع به نظر من آمریکا دهانش برای
یک بازار ب��زرگ  80میلیون نفری آب افتاده بود که بتواند کاالهای
مصرفی خود را به ایران بدهد و در ازای آن شاید نفت دریافت کند.
ب��ا توجه به اینکه تصمیمگیر اصلی و استراتژیس��ت اصلی در ایران
خوشبختانه بصیرت الزمه را دارد با ممنوعیت واردات کاالهای لوکس
آمریکای��ی اولین گامی را که آمری��کا فکر میکرد از طریق برجام به
آن دس��ت یابد یعنی بازار بزرگ ایران را بر هم زد .و بعد همان زمان
صحبت از برجام  2و  3میشد که به نظر من آنها نیز نشانه تغییراتی
بود که آمریکا انتظار داش��ت در رفتار ایران صورت گیرد ،آنجایی که
رهبر انقالب آن را نیز متوقف کردند باز آمریکا پشیمانتر شد.
من یک تئ��وری دارم و آن اینکه حتی اگر دموکراتها هم در
راس قدرت بودند این اتفاق میافتاد در واقع این ساده اندیشی است
که اگر بگوییم دموکراتها بر س��ر ق��درت بیایند از مواضع ترامپ
عدول خواهند کرد .سیاستگذاری در آمریکا توسط یک نفر صورت
نمیگیرد و منافع کالن سرمایهداری آمریکایی در آن در نظر گرفته
میشود و چون برجام آن چیزی که میخواستند نشد.

یک نکتهای وجود دارد و آن اینکه در این کشورها وقتی بانک
خصوصی زده میشود توسط افراد عادی صورت میگیرد ولی
ف�رق دارد با اینکه یک مدی�ر دولتی بیاید مج�وز یک بانک
خصوصی بگیرد این یک رانت است که ...

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با سیاست روز:

ایران برای اقلیتهای دینی
ایدهآلترین است

معنی ندارد جایی که آمریکا حضور نظامی دارد ما حضور نظامی نداشته باشیم
از منافع ملی نیز در آن نقش دارد.

یعن�ی معتقدید برای مذاکره درس�ت باید ابت�دا در معادالت
منطقه نقش داشته باشیم؟

ب��ه هر حال تا زمان��ی که در منطقه یک ابرقدرت نش��وید در
بازیهای منطقهای کسی ش��ما را تحویل نخواهد گرفت .فرهنگ
غنی ما وقتی میتواند در ش��رایطی در منطقه ایفای نقش داش��ته
باش��د که ما قدرت بازدارندگی مناسب در منطقه داشته باشیم .هر
جایی که دشمنان ما حضور دارند ما باید آنجا باشیم و آماده واکنش
به این اقدامات باش��یم .معنی ندارد جایی که آمریکا حضور نظامی
دارد ما حضور نظامی نداشته باشیم حداقل در منطقه هر جایی که
آمریکا حضور نظامی دارد ما هم باید حضور داشته باشیم .ما ممکن
است به اندازه آمریکا توان نظامی نداشته باشیم اما میتوانیم پاشنه
آش��یل و چش��م اس��فندیار آمریکا را هدف قرار دهیم و این دقیقا
براس��اس منافع ملی ماست و به نظر من این چیزی است که باید
برای مردم تبیین شود .این باید به مردم گفته شود که حضور ما در
جبهه مقاومت بر میگردد به منافع ملی ما اگر در سوریه با داعش
نمیجنگیدیم ش��اید مجبور بودیم با داعش در کرمانشاه بجنگیم
در واقع این چیز عجیبی نیس��ت .از آنجا که ما مردمانی هس��تیم
که میخواهیم مستقل و آزاد زندگی کنیم و دشمن استراتژیک ما
آمریکا اس��ت باید امکان مقابله با منافع امریکا در منطقه را داشته
باش��یم بنابراین هر جا که آمریکا حض��ور دارد منافع ملی ما حکم
میکند که ما نیز حضور داشته باشیم.

نکتهای که وجود دارد این اس�ت دولت تدبیر و امید با ش�عار
اقتصادی وارد میدان رقابت شد و به ژنرالهای اقتصادی خود
میبالید حتی لسیتی که در شورای شهر و مجلس که در همان
طیف حمایت میشدند نیز شعار اقتصادی میدادند اما...

این را در پرانتز بگویم اقتصاد چیزی نیست که در یک فرآیند
چهار ساله و یا  8ساله بتوان آن را به نتیجه رساند هر کسی که قول
برای این زمان کوتاه مدت میدهد دارد یک رفتار پوپولیستی انجام
میدهد .در واقع من فکر نمیکنم هیچ کس در دنیا پیدا ش��ود که
بتواند قول دهد که مشکل اشتغال ایران را تا سال  1400حل کند و
اگر کسی هم چنین قولی دهد باید بررسی شود به هر حال من بعید
میدانم چنین چیزی قابل محقق شدن باشد .متأسفانه ما هیچوقت
دنبال پایه و اساس کار نرفتیم زیرا همیشه دنبال کارهای زودبازده
بودیم که کار زود بازده در اقتصاد نفتی تزریق دالر است که نهایتا
ما را با یک بحران و چالش شدیدتر مواجه خواهد کرد .ما باید این
را توضیح دهیم که اگر به دنبال یک اقتصاد آزاد و مستقل هستیم
حداق��ل باید برای  10س��ال کمربندها را محکم ببندیم .ده س��ال
جلوی ریخت و پاش رو بگیریم و از اداهای اشرافی دست برداریم آن
وقت مش��کالتمان را حل کنیم .شما همین میزان طالیی را که در
خانوادههای ایرانی وجود دارد را محاس��به کنید چه نیروی محرکه
عظیمی است هر خانم طبقه متوس��ط ایرانی به نرخ تورم امروزی
حدود  40تا  50میلیون تومان طال دارد چندین میلیارد دالر پول
در خانههای مردم بلوکه شده است که اگر این پول به چرخه تولید
کشور بیاید چه رقم بزرگی میشود.
ب�ه هر ح�ال اعتماد م�ردم را باید جلب ک�رد وقتی یک نفر
ب�ا چمدان دالر از کش�ور خارج میش�ود و یا خب�ر اختالس
مس�ئوالن منتشر میش�ود از مردم نمیتوان انتظار همراهی
و اهدای طال را داشت؛ درست است؟

دقیق��ا؛ نکته اینجاس��ت که اگر ارزشه��ا و رفتارهای ما مانند
دوران دفاعمقدس و اوایل انقالب یعنی از سال  57تا  68بود شرایط
اقتصادی کشور شرایط بسیار متفاوتی بود .همین االن پیشنهاد من
برای خروج از چالش اقتصادی پیش��نهادی اس��ت که بارها مطرح
کردهام .چرا بنزین باید در ایران اینقدر ارزان باشد .طبق قانون دولت
میتواند قیمت بنزین را تا  90درصد قیمت فوب باال ببرد.
االن؟! پس تبعات آن چه میشود؟

ع��رض میکنم .در ش��رایط کنونی ما باید ب��ه دنبال تامین
ال سرویسهای عمومی
حداقل نیازهای مردم باش��یم میشود مث ً
را نرخ بنزین ارزان برایش��ان در نظر گرفت
ام��ا درصد قابل توجه��ی از مصرف بنزین
پ�س میخواهید بگویید با خوش�بینی
برای دور دور کردن ماش��ینهای شخصی
یک مثال جالب بزنم خانم
زیاد برجام را بررسی و امضا کردیم؟
در خیابانها اس��ت که هی��چ لزومی برای
مروه شروینی که به دست یک
بل��ه ،به نظر م��ن در این عرصه ما یک
استفاده از آن وجود ندارد.
نژادپرست در دادگاه به قتل
مق��دار اهمال کاری داش��تهایم به نظر من
مث�لا اگ��ر ش��ما بیایید ی��ک مصرف
از
رسید ،قاتلش  18ماه قبل
اینک��ه در رواب��ط خارج��ی به یک کش��ور
متعادل برای یک خ��ودرو در نظر بگیرید
آن به جرم حمله به یک کنیسه
دل ببندی��م و از یک کش��ور دل بکنیم نیز
کارت س��وخت را دوب��اره فعال کنید و آن
بازداشت شد .در واقع اینها دو
کار منطقی نیس��ت .ما باید بدانیم که همه
بنزین را نه با این قیمت بلکه با یک قیمت
روی یک سکه هستند
کشورها روابطش��ان را براساس منافع ملی
مناس��ب در اختیار مردم ق��رار دهید این
خودشان تنظیم میکنند و اینکه فکر کنیم
وضعیت درس��ت خواهد ش��د .به نظر شما
با کشوری احد اخوت بستهایم امری اشتباه
واقعی ش��دن قیمت بنزین بهترین است یا
اس��ت .با همه دنی��ا میتوانی��م روابط برابر
گران شدن نرخ دالر؟ به نظر من از عوامل
براساس روابط متقابل داشته باشیم اما چشممان را روی کوچک ترین
گرانش��دن دالر و سکه واقعی نش��دن قیمت سوخت در کشور
خطایی از سوی هر کشوری که باشد نباید ببندیم و با ابزار دیپلمایتک
است اینها کامال به هم ارتباط دارد.
به کوچکترین انحراف از چارچوب جهانی باید پاسخ دهیم .متاسفانه
ش�ما در شرایط کنونی که قیمتها بس�یار باال رفته و دالر از
ما در مواردی چشم روی برخی مسائل میبندیم چراکه فکر میکنیم
 4ه�زار تومان به  11هزار تومان رس�یده باز ه�م میگویید با
چون دش��من به اندازه کافی داریم نیازی به دش��من جدید نیست.
افزایش بهای بنزین کارها درست میشود؟
در صحنه منافع به هر حال اگر خود را به ندیدن هم بزنید دش��من
ببینید مس��ئله من اصال چیز دیگری اس��ت سوال این است
دشمنی خود با ما را خواهد داشت .بنابراین تجاهل العارف ما تاثیری
چند درصد از نیازهای اولیه مردم به دالر وابسته است؟
در تامین منافع ملی ما نخواهد داشت .یکی از مباحثی که در سیاست
شاید هیچی و تاثیر روانی دارد.
خارجی ما اش��کال داریم این اس��ت که به رغم آنکه تمام سیاس��ت
ای��ن تاثیر روان��ی را نباید مورد توجه ق��رار داد من راه حل
خارجی ما براساس منافع ملی شکل گرفته این را برای مردم توضیح
آن را هم خدمت ش��ما میگویم و آن این اس��ت که ما باید یک
ال مردم ما حس نمیکنند که حضور ما در سوریه به عنوان
ندادهایم مث ً
سیس��تم تامین حداقل نیازهای همه مردم را فراهم کنیم .حتی
دفاع از بشار اسد نیست بلکه در چارچوب منافع ملی ماست .عدهای
یارانهه��ای نقدی را تبدیل کنیم به س��بک کمکهایی غذایی به
فکر میکنند که این حضور کاری صرفا ایدئولوژیک است که از نظر
سبک خانوارهای نیازمند در برابر دادن یارانه نقدی.
من اصال این طور نیست عالوه بر جنبههای اعتقادی جنبههای دفاع
یعنی مانند سیستم کوپنی؟

آری حتی سیستم کوپنی .چه اشکالی دارد به هر حال وقتی
شما با کمبود منابع مواجه میشوید باید از همه امکانات استفاده
کنی��د و حداقلها را برای مردم فراهم کنید .وقتی این حداقلها
فراهم ش��د سایر نرخها واقعی شود و در این مدت باید به طرفی
حرکت کنیم که زیرس��اختهای اقتصادی کشور را فراهم سازیم
ک��ه بعدها بتوانیم از این ش��رایط هم عبور کنی��م ،واال اگر بدون
رضای��ت اقتصادی بخواهیم به اقتصاد ملی برس��یم هرگز محقق
نخواهد شد و در این شرایط باقی خواهیم ماند.
وابس��تگی به نفت هر روز بیشتر میش��ود و من فکر نمیکنم
در ش��ان ملت ایران باشد که برای فروش نفت خود به دنبال توافق
میان آمریکا و اروپا باش��د ما داریم کلیه خود را میفروشیم و حال
آنک��ه آنها برای خرید کلیه ما ناز هم میکنن��د ما میتوانیم از این
سرمایه خدادادی استفاده کنیم برای اشتغال .نفت یک سرمایه است
نه درآمد .هیچ کس حق ندارد سرمایه خود را بفروشد و آن را خرج
نیازه��ای جاری و روزمره خود کند .اگر قیمت بنزین واقعی ش��ود
سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی و پاالیشگاهی به صرفه میشود
و بخش خصوصی نیز تشویق میشود که در این کار سرمایه گذاری
داشته باشد .واال با این قیمت و این طور سوزاندن بنزین در خیابانها
هیچ دستاوردی برای ما نخواهد داشت .نرخ سوخت و حتی نرخ سایر
منابع انرژی باید واقعی شود اما برای تامین حداقلهای زندگی برای
یک سری اقشار ضعیف جامعه باید استثناهایی در نظر گرفته شود
این حداقلها البته باید تعریف ش��ود یک زمانی نیاز خانوادهها یک
خانه  30متری بود در حالی که االن برخیها حاضر نیستند که در
خانهای کوچکتر از  80متر زندگی کنند .این را باید بگویم وضعیت
زندگی ما نسبت به ژاپن خیلی مرفهتر است.
همین االن؟

ببینید میزان مصرف در ژاپن بسیار پایین تر از میزان مصرف سوخت
در ایران است .ما باید تک تکمان یاد بگیریم که کمتر مصرف کنیم.

در مقطع کنونی مردم شاهد این هستند که هم فشار اقتصادی
به آنها وارد میشود و هم اینکه اخبار ناگواری از طریق رسانهها
و بویژه ش�بکههای مجازی به گوش مردم میرسد مثل برخی
اعتراضهای مردمی در برخی ش�هرها ،به عنوان یک نماینده
مجلس راه مطالبه گری قانونی مردم از مسئوالنشان چیست؟

مجلس درباره تجمعات مجلس اخیرا قانونی را تصویب کرده
و مکانهایی نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت .منتهی باید یادمان
باشد که مطالبه به حق داشتن معادل آتش زدن اموال عمومی و
ض
تخریب نیس��ت به نظر من کسانی که به دنبال تجمعات اعترا 
آمیز هس��تند اولین کارکردش��ان باید این باشد که انتظامات آن
تجمعات را خودش��ان عهده دار ش��وند یعنی اگر دیدند کسی به
دنبال تخریب و س��اختار شکنی هستند باید با آنها برخورد کنند.
رفتارش��ان در همین حال باید طوری باش��د که ش��ائبه ساختار
ش��کنانه و ضد نظام نباید در آن ایجاد ش��ود به هر حال در هیچ
ج��ای جهان هیچ نظامی اعتراضی را که علیه نظام و با خش��ونت
همراه باشد تحمل نخواهد کرد .در این هیچ شکی وجود ندارد .به
هر حال راهکارهای متعددی برای بیان اعتراض در قانون مشخص
ش��ده و حتی مکانهایی برای تجمعات در نظر گرفته شده است.
مس��ئله بعدی گرفتن مجوز تجمع از وزارت کشور است اگر واقعا
کسانی بودهاند که درخواس��ت تجمع از وزارت کشور داشتهاند و
بدون دلیل و مدرک وزارت کشور با آن مخالفت کرده باشد من به
شخصه قول میدهم که پیگیری این موضوع باشم.
اما گفته میشود این قانون مجلس فقط برای تجمع احزاب است.

اصنافی که به صورت سندیکایی و یا شورای اسالمی فعالیت
کنند میتوانند مجوز تجمع بگیرند ممنوعیتی ندارد.

اگر افراد عادی مانند مال باختگان موسسات خصوصی ...

اینه��ا که هر روز در مقابل مجلس تجمع دارند و کس��ی هم
ک��ه کاری به آنها ندارد .و این را نی��ز باید بگویم که به این افراد
من مال باخته نمیگویم.

میخواهید بگویید طمع کار هستند؟

نه این را هم نمیخواهم بگویم .دقت کنید من اسم خاصی روی
آن نمیگذارم بلکه میگویم افرادی که میخواس��تند از یک سری
ش��رایط اس��تفاده کنند بدون اینکه کل قضیه را در نظر بگیرند در
روابط اقتصادی همه فعاالن اقتصادی میدانند جایی سود پیشنهادی
بیش از عرف معمول است حتما ریسک بیشتری وجود دارد.

اما این موسسات مجوز داشتند.

ببینید وزارت بهداش��ت به من مجوز طبابت داده اس��ت من
بیمار را عمل کردم و بیمار مرد ،آیا وزارت بهداشت مقصر است؟
ش��هربانی به من مج��وز رانندگی میدهد اگر من پش��ت فرمان
نشس��تم و فردی را زیر گرفتم مقصر راهنمایی رانندگی اس��ت؟
مجوز معنایش چیست؟

معنایش این اس�ت که اگر ش�ما خطا کردید وزارت بهداشت
دادگاه�ی برگزار میکند و اگر ش�ما مقصر بودید جریمه را از
شما میگیرد و میدهد به بیمار.

دقیقا .منتهی اگر میزان پرداخت جریمه از توان من بیش��تر
بود آیا وزارت بهداشت باید پرداخت کند؟
وقت�ی بانک مرکزی مج�وز داده باید تضمین پول مردم را هم
گرفته باشد؟

هی��چ جای دنیا ای��ن طور نیس��ت در همه ج��ای دنیا بانک
خصوص��ی وجود دارد و در آنجا درصدی از س��پردهها را به عنوان
تضمین میگیرند و همه جای دنیا آنهایی که سود بیشتری پرداخت
میکنند احتمال ورشکس��تگی آنها وجود دارد .این را در بانکهای
اروپایی و آمریکایی بررسی کنید .ببینید این نه اولین بار است که
بانکی ورشکس��ته میش��ود و نه آخرین بار .ببینید فرق کسی که
آینده نگری کرده و پولش را در بانک دولتی گذاشته با سود کمتر
با کسی که برای سود بیشتر ریسک بیشتر را پذیرفه چیست؟ قرار
نیس��ت دولت از جیب من که ریس��ک نکردهام هزینه کسانی که

آن مدیر دولتی که آن مجوز را گرفته هم با او هم با کس��ی
که به او مجوز داده باید برخورد ش��ود اما این دلیل نمیشود که
مردم ضرر ریس��ک پذیری دیگران را پرداخت کنند .ببینید یک
موسس��ه تشکیل ش��ده و ش��اکله آن هم از رانت بوده اما وقتی
ورشکس��ته شود قانون ورشکس��تگی در قبال آن اعمال میشود
البت��ه این را در پرانتز بگویم و آن اینکه با این نرخ تورم خیلی از
این موسس��ات ورشکسته اگر مالش��ان را بفروشند توان پرداخت
ریالی بدهکاری خود را دارند .یعنی سرمایهگذاران و ضرر دیدگان
نباید زیاد نگران باش��ند .اما این را هم باید در نظر داشت که در
اقتصاد سالم اصال مگر میشود  30درصد سود داد.

خب مگر مجوز نداشتهاند؟

مجوز داش��تهاند چه کسی گفته نداشتهاند .ببینید مجوز یک
چیز اس��ت و تضمین داش��تن یک چیز دیگر اس��ت .مگر وزارت
بازرگان��ی تضمین لباس��ی را ک��ه من از یک فروش��گاه خریداری
میکنم که مجوز فروش لباس دارد را تضمین میکند فقط به آن
مجوز فعالیت داده و اگر مشکلی پیش آمد باید رفت دادگاه و آنجا
نیز قانون تصمیم میگیرد .در همان زمان که تبلیغ این موسسات
و بانکها میشد خیلی ها بودند که پولشان را در آنجا نبردند اینها
چ��را نبردند مثال پدر م��ادر من این کار را نکردند چرا چون از من
پرسیدند و من گفتم این کار را انجام نمیدهم .در همه جای دنیا
کسانی که سرشان کاله میرود با یک مشکل مشابه مواجه هستند
و آن اینکه به آنها در باغ سبز نشان داده شده است .این در حالی
اس��ت که در اقتصاد یک اصل وجود دارد و آن اینکه هر جایی که
دیدید بیش از حد معمول به ش��ما س��ود تعلق میگیرد اطمینان
داشته باشید که سر شما کاله میگذارند.
جالب اینجاس��ت که عدهای از بانک دولتی وام گرفتهاند و در
موسسات مالی خصوصی س��رمایه گذاری کردهاند اسم این را چه
میگذارید؟ این اگر نوعی دزدی از جیب مردم نیست پس چیست؟
در واقع بسیاری از افرادی که درک درستی از اقتصاد داشتند خود
را به این موسسات و بانکهای خصوصی نزدیک نکردند و سرمایه
خ��ود را به زمینههای دیگر بردند .عدهای هم س��رمایه خود را به
سمت تولید بردند هر چند که سود تولید چندان باال نیست اما این
ام��ر نیز در همه دنیا راهکار دارد .ببینید در مواقع بحران اقتصادی
در همه جای دنیا دولتها از بورس حمایت میکنند.

سری اشتباهات روی میدهد که به ما لطمه میزند.

اما ب�ه هر حال ترام�پ حمایتهای�ی از نتانیاهو و اس�رائیل
میکن�د مانند حمایتهای مالی و نظامی و یا انتقال س�فارت
آمریکا به قدس و یا همین قانون نژادپرس�تانه صهیونیستها
اینها نشان میدهد که به هر حال ترامپ شاید ضد یهود باشد
اما ضد صهیونیستم نیست؟

درست است حامی صهیونیست است اما من یک نکته جالب
بگویم ما یک فرقه خاص در مس��یحیت داریم به اس��م مسیحیت
صهیونیسم اینها در کوتاه مدت با صهیونیستها همکاری میکنند
چراکه آرمان آنها ظهور حضرت مسیح است و اعتقاد دارند این اتفاق
زمانی میافتد که همه یهودی��ان در مکانی به نام آرماگدون جمع
شده باشند و مسیح ظهور کند و همه آنها را بکشد .صهیونیستها
با آنها همکاری میکنند تا به اصطالح همه یهودیان یک جا جمع
ش��وند پاراگماتیسم آنها اینگونه است که به آمریکاییها میگویند
اشکالی ندارد به ما پول بدهید تا همه یهودیان را یک جا جمع کنیم
و بعد مس��یح ش��ما بیاید و همه را بکشد .همکاری نتانیاهو ترامپ
اکنون بر همین اس��اس است .در واقع یک تفکر آخر الزمانی است
که دنبال آن است که همه یهودیان را در یک جا جمع کند که همه
کشته شوند .نتانیاهو که به این اعتقاد ندارد اما دارد از اعتقادات سوء
استفاده میکند تا پول بگیرد و بر قدرت باشد.

درب�اره قان�ون جدی�دی ک�ه با ن�ام کش�ور یه�ود در رژیم
صهیونیس�تی چه نظری دارید آن هم قانونی که بس�یاری آن
را نژادپرس�تانه میدانند آن هم در قرن�ی که یک کودک هم
میداند دوران نژادپرس�تی گذش�ته اس�ت .این را تولد یک
آپارتای�د جدید میدانید و اصال چرا س�ازمان ملل و مدعیان
حقوق بشر ساکتند؟

اگر از س��ازمان ملل انتظاری داش��ته باشیم این یعنی اینکه
دچار سادهاندیشی هستیم.

خب این قانون آن قدر بزرگ است که...

از قت��ل عام بچههای یمنی آن قدرتر که نیس��ت عربس��تان
تهدید کرد که کمکهایم به س��ازمان مل��ل را قطع میکنم این
س��ازمان قطعنامه خود در قبال این کش��تارها را تغییر داد .شما
اصال واقع بینانه به دنیا نگاه کنید دیگر انتظاری غیر از این نداریم
از نتانیاهو و یا ترامپ انتظاری غیر از این نمیشود داشت.
به هر حال سکوت افکار عمومی چرا اتفاق میافتد؟

افکار عمومی جهان را چه کسی هدایت میکند؟ رسانه خود آنها.
به هر حال در جهان داعش وجود دارد القاعده وجود دارد صهیونیسم
وج��ود دارد و اینها همه به هم محتاجند من همیش��ه اعتقاد دارم
صهیونیسم و ضد یهود در ظاهر که با هم میجنگند با هم همکاری
نزدیک دارند از نظر علمی ثابت شده در هر کشوری که ضدیت با یهود
بیشتر بوده مهاجرت یهودیان به اسرائیل بیشتر بوده است و هر جایی
که مناطقی امن برای زندگی یهودیان وجود داشته باشد مهاجرت آنها
به اسرائیل کمتر بوده است نمونه موفق آن ایران است یهودیانی که
از ایران مهاجرت کردهاند تعداد بسیار کمی به اسرائیل رفتهاند و اکثرا
به اروپا و آمریکا رفتهاند .آن تعداد اندکی هم که به اسرائیل رفتهاند
ی��ا دارند بر میگردند ایران و یا به آمریکا و اروپا میروند برای اینکه
تفکر صهیونیستی بر یک تفکر دشمنمحوری استوار است فردی که
از بچگی در ش��رایط تهدید رشد کرده مورد مناسبی برای این تفکر
بگذریم ،به بانکها اشاره کردید چند درصد بانکها در ایجاد
است اگر کسی در بچگی در مکانی بوده که با مسلمانان دوست بوده
این وضعیت اقتصادی کشور مقصر هستند؟
با آنها سر کالس رفته و هیچ مشکلی نداشته پذیرنده چنین تفکری
درب��اره بانکها و مقص��ر وضعیت اقتصاد هم��ان اصل مرغ و
نیست و بعد از مدتی به دنبال فرار از اسرائیل خواهد بود .شاید جالب
تخم اس��ت که پرسیده میشود اول کدام بودهاند مرغ یا تخم مرغ.
باشد بگویم این را که در دوران رضاشاه حزبی داشتیم به اسم حزب
بانکهای ما با ش��رایط اقتصادی سازگاری دارد و شرایط اقتصادی
کبود .این حزب معادل حزب نازی بوده در ایران افرادی مانند سپهبد
هم با بانکها .این یک چرخه اس��ت و نمیشود گفت کدام بیشتر
زاه��دی هم عضو آن بودن��د یا متین دفتری .حزب نازی در همه جا
مقصر است کل سیس��تم با هم مشکل دارند .بانکها چند تقصیر
ضد یهود بوده است اما حزب نازی آلمان در اساسنامه اش این بوده
عمده دارند یکی اینکه هیچوقت سرمایه را وارد بخش تولید نکردند
است که یهودیان ایرانی چون سالیان زیاد با ایرانیها زندگی کردهاند
و با دادن سودهای بیش از حد خود را در شرایطی گرفتار ساختند
نژادشان با یهودیان اروپایی فرق کرده است و جزء آریاییها محسوب
ک��ه مجبورند منابع مالی خود را صرفا معطوف به تجارت کنند که
میشوند و این نشانده این است که رفتارهای
بتوانند سود سپرده گذاران را بدهند و این
نژادپرستانه با ذات ایرانی سازگار نیست شما
کال به رش��د اقتصادی کشور ضربه میزند.
کسانی که مخالف نظام هستند
ببینید ج��ز معدود کش��ورهایی در دنیا که
ببینی��د یک وام س��اده ازدواج چند ضامن
اگر به کشورشان حمله صورت
هیچوق��ت در آن پیروی از یک دین و یا یک
میخواه��د حال آنکه چگونه میش��ود که
ایین اجباری باشد شما در طول تاریخ ایران
وامه��ا چند صد میلیونی و میلیاردی بدون
گیرد میایستند و از کشور دفاع
یک روز را هم پیدا نمیکنید که چنین باشد
ضامن پرداخت میشود بلکه در این عرصه
میکنند تنها کسانی که در تاریخ
و حتی یک روز را پیدا نمیکنید که همه با
بانکها مقصرند یا آیین نامههایشان اشکال
ایران ننگ همکاری با مهاجم به
یک زبان صحبت کنند این در واقع مسئلهای
داش��ته و یا اینکه اعمال نفوذ ش��ده تا این
ایران را در دامن خود قرار دادهاند
اس��ت که موجب قوام و دوام فرهنگ ایرانی
آیین نامهها اجرا نشود به هر حال نمیتوان
مسعود و مریم رجوی هستند
شده است.
آنها را بی تقصیر دانست.
و اال هیچکس دیگری در ایران
قضیه در ایران با افغانستان و عراق کامال
بگیرد؟
کالن
وام
که
به کسی نامه ندادید
چنین کاری نکرد ه است حتی
متفاوت اس��ت ایران یک کش��وری با هویت
آن
ام
ه
کرد
وام
درخواست
تنها یک بار
مخالفان قسم خورده جمهوری
ملی کامال پر رنگ حتی کسانی که مخالف
هم به مبلغ  8میلیون تومان آن هم برای
اسالمی حداقل شعار شرکت
فردی بودی که س��قف خانه اش داش��ت
نظام هستند اگر به کشورشان حمله صورت
در جنگ در برابر متجاوزان را
گیرد میایستند و از کشور دفاع میکنند تنها
روی سرش خراب میشد.
میدادند و این نشانگر هویت
کس��انی که در تاریخ ایران ننگ همکاری با
ش�ما نماین�ده کلیمی�ان هس�تید.
پررنگ ایرانی است
مهاجم به ایران را در دامن خودش قرار داده
میخواس�تیم از وضعی�ت کلیمی�ان در
مسعود و مریم رجوی هستند واال هیچکس
ایران از شما سوال بپرسیم و شفاف پاسخ
دیگری در ایران چنین کاری نکردهاند حتی
دهید که وضعیت آنها چگونه است بویژه
مخالفان قسم خورده جمهوری اسالمی حداقل شعار شرکت در جنگ
اینک�ه پس از ماجرای آقای نیکنام رس�انههای بیگانه روی این
در برابر متجاوزان را میدادند و این نشانگر هویت پر رنگ ایرانی است
مسائل خیلی مانور دادند که اقلیتها در ایران مشکل دارند؟
این را بگویم کس��انی که در داخل کشور چندان دل خوشی از نظام
رسانههای بیگانه یک لطفی به ما اقلیتهای دینی بکنند که کاری
ندارند در خارج از کشور در حمایت از کشور و نظام حتی کتک هم
به کار ما نداشته باش��ند برای اینکه آنها هیچوقت شرایط واقعی در
حاضرند بخورند اما از هویت ملی و ایرانی خود دست بر نمیدارند.
ایران را منعکس نکردند و همیشه با نگاه اهداف دولتمردان خودشان
به نظر من مس��ئله دشمن حتی جمهوری اسالمی نیز نیست
ن
و از دریچه منفی به آن پرداخته اند .از نظر آزادیهای دینی در ایرا 
بلکه مس��ئله دشمن وجود یک هویت قومی به نام ایران در منطقه
برای اقلیتهای دینی ایدهالترین اس��ت از نظر ش��رایط کلی هم از
است نقش��ه خاورمیانه جدید نقشه تبدیل کش��ورهای منطقه به
شرایط بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است .امکانات و شرایطی که
کشورهای کوچک در حد کشورهای حوزه خلیجفارس است که به
وجود دارد من قاطعانه میتوانم بگونم حداقل در خاورمیانه آزادترین
راحتی سلطه باشند و فرهنگ ایرانی هرگز چنین اجازهای را نخواهد
و بهترین شرایط برای اقلیتهای دینی ،ایران است.
داد تنها چیزی که در شرایط فعلی میتواند ضامن تداوم امنیت ملی
بدون هیچ هیچ گونه س��وال و ابهامی ای��ن را میتوان بگویم .از
و هویت ایرانی باش��د جمهوری اسالمی و در راس آن والیت فقیه
نظر تاریخی هم یک سابقه همزیستی مسالمت آمیزی میان ایرانیان
اس��ت چراکه مردم ایران ذاتا به یک نماد وحدت ملی قلبی و ذاتی
و یهودیان وجود داش��ته اس��ت در بدترین شرایطی که در مقاطعی
نیاز دارند و بهترین نماد وحدت در مقام معظم رهبری است
در تاریخ در س��ایر نقاط جهان یهودیان تحت فشار بودهاند در ایران
ش�ما نماینده ادوار مختلف هستید بسیاری میگویند که این
یهودی��ان به راحتی زندگی کردهاند .یهود س��تیزی اصال یک فرایند
دوره مجلس با س�ایر دورهها متفاوت اس�ت و ش�اید لیستی
شرقی و اسالمی و ایرانی نیست بلکه محصول غربی و مسیحی است
رای دادن و تحقیق نکردن رای دهندگان موجب ش�ده تا این
و هیچ ربطی به شرق ندارد .یک نکته جالب بگویم و آن اینکه آنتی
سیمیتیسم فقط یهودیان را هدف قرار نمیدهد بلکه مسلمانان را نیز
مجلس با اش�کاالت بس�یاری همراه باش�د چنانکه در همین
هدف میگیرد .چون از نظر نژادی سامیها همه از فرزندان حضرت
مجلس یک روز یک قانونی تصویب و روزی تعطیل اعالم شد
و در همین مجلس هزین ه و وقت گذاشته شده و دوباره همان
ابراهیم هس��تند شما اگر دقت کنید میبینید که بدترین دشمنانی
روز غیر تعطیل اعالم شد و یا اینکه در هنگام رای گیری برای
ک��ه در دوران جن��گ جهانی دوم به یک فرد داده میش��د با کمال
عذرخواهی کلمه مسلمان بود .نازیها بدترین دشمنامی که به فردی
وزرا ما برای اولین بار رای مخدوش داشتیم .اینکه این مجلس
بی تجربه است و نمیتواند به دو قوای دیگر کمک کند را شما
میدادند کلمه مسلمان بود .این تا کنون مورد دقت قرار نگرفته است
قبول دارید یا دیدگاه دیگری دارید؟
که آنچه اکنون در اروپا و آمریکا در حال روی دادن اس��ت بازگشت
ببینید به هر حال اگر به دنبال جوان ش��دن نیروهایی باشیم
نازیسم است در جنگ جهانی دوم چون جو جهانی برای ضد یهودیت
که در صحنه سیاسی فعالیت میکنند باید هزینههای این روند را
آمادهت��ر بود غالب ش��دند ضدیت با یه��ود .االن نیز چون ضدیت با
نیز بپردازیم و تحمل کنید البته باید بگویم که هنوز برای بررسی
مسلمانان فراهم تر است جو غالب شده است ضدیت با مسلمانان .یک
عملکرد مجلس زود است باید بگذاریم دوره  4ساله به پایان برسد
مثال جالب بزنم خانم مروه شروینی که به دست یک نژادپرست در
و بعد جمع بندی از عملکرد آن داشته باشیم .چون میزان فعالیت
دادگاه به قتل رسید ،قاتلش  18ماه قبل از آن به جرم حمله به یک
اصلی مجلس در س��ال سوم و چهارم است و مجلس در واقع االن
کنیسه بازداشت شد .در واقع اینها دو روی یک سکه هستند.
ش��کل فعال خود را چند ماهی اس��ت که پیدا کرده و در ماههای
م��ن این را به یهودیان آمریکا نیز گفتهام که ترامپ یک ضد
آینده نیز فعالتر خواهد شد .به هر حال جوان تر شدن مجلس به
یهودی اس��ت آدمی ممکن نیس��ت که روحیه نژادپرستی داشته
دنبال خود برخی نقایص را هم دارد اما در عرصه جوانگرایی باید
باش��د و یهود س��تیز نباشد .ریش��ه دارترین و قدیمی ترین نژاد
این را تحمل کرد این یک حقیقت است که ما همیشه نمیتوانیم
پرس��تی ضدیت باید یهود اس��ت ترامپ به نظ��رم وارث کپلوس
با نس��ل اول انقالب اداره امور را انجام دهیم و با اعتماد و فرصت
کالناس��ت کپلوس کالن��ا اصلی ترین دشمنانش��ان را یهودیان و
دادن به نسل جوان باید جوانگرایی را انجام دهیم.
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