چرا؟
ب��راي اينكه نميخواس��ت ببيند .آنچه از نظ��ر ما عيب كار
تشخيص داده ميشد ،براي آنان هدف بود .ما چيزي را كه هدف
دول��ت احمدينژاد بود به عنوان عي��ب كار ميديديم .در بهمن
م��اه  87نرخ تورم به  30درصد رس��يد ،درحالي كه رئيس دولت
اصالح��ات نرخ تورم را با  6/5درصد تحوي��ل دولت احمدينژاد
داده ب��ود .در فروردين  85ن��رخ تورم  6/5درصد ب��ود ،اما  3ماه
بع��د در بهمن م��اه  87اين عدد به  30درصد رس��يد ،يعني 4/5
برابر ش��د .هنوز  6سال تا تحريم فاصله داريم .اين اتفاق به دليل
اتخاذ سياس��ت انبساط پولي رخ داد و وقتي سياست پولي دولت
انبساطي ميشود ،طبيعتاً تورم رخ خواهد داد .مگر آقاي روحاني
توانس��ته اس��ت تحريم را بردارد كه حال توانسته است نرخ تورم
را به  13درصد برس��اند؟ هنوز كه تحريمها رفع نشده است ،پس
چ��را نرخ تورم به كمتر از  30درصد رس��يد؟ ب��راي اينكه وقتي
سياست انبس��اطي پولي به سياست انقباضي تبديل شد ،وقتي
بيانضباطي مال��ي و پولي را به انضباط تبديل ميكنيد ،طبيعي
است كه نتيجه ميگيريد.
شايد در پاسخ به هش�دارهاي اقتصاددانان
بود كه س�عي كردن�د خود علم اقتص�اد را هدف
بگيرند.
ن��ه آقاي احمدين��ژاد و نه هيچ فردي از آن تي��م را آدمهاي
ناداني نميدانم ،بلكه آدمهاي بس��يار هوشمندي بودند .زيرا به
مهمترين هدف خود يعني خلق طبقه اجتماعي جديد رسيدند.
اكنون هم مانور پورش��هها در خيابانه��اي تهران ،ميوه درختي
است كه تنومند شده است .ما نميتوانيم كسي را براي ظهور اين
پديده متهم كنيم .زيرا با ام��ر تازه و بديعي چون بهمن  57روبه
رو نبوديم كه بگوييم طبقه كام ً
ال جديدي آمده است ،نامنتظر به
قدرت رسيده و حال طبيعي است كه درحال فراگيري هستيم.
غير از يك درصدي كه پورشه هايشان نشان
ميده�د از سياس�تهاي اقتص�ادي دولتهاي
احمدينژاد بهرهمند ش�دند ،براي طبقات ديگر
چه اتفاق�ي افتاد؟ پيامد سياس�ي اي�ن بحران
اقتص�ادي ،س�ال  92در رفت�ار انتخابات�ي رأي
دهندگان چه تأثيري گذاشت؟
پيامدهاي اين سياس��تها تنها در س��ال  92متجلي نش��د،
بلكه در آينده نيز در بس��ياري زمانها يا مكانها متجلي خواهد
ش��د .براي دريافت اين واقعيت تنها به يك فهم نياز اس��ت و يك
جرأت ،براي ديدن .اين پيامدها مدتها ادامه خواهد يافت .زيرا
آسيبهايي كه به اقتصاد ،جامعه و فرهنگ كشور وارد شده است،
ساختاريتر از آن اس��ت كه روحاني به تنهايي بتواند آنها را حل
كن��د .به عنوان مثال ،عدم انصراف از ثبتن��ام يارانههاي نقدي،
حاصل خدش��هاي بود كه به اعتماد ملت ايران نس��بت به دولت
وارد ش��د .نبايد فكر كنيم كه اين اعتماد از دست رفته تنها با يك
رأي دادن به حسن روحاني ،ترميم ميشود .اين تركها ناشي از
خشك شدن هوا نبود ،بلكه ناشي از يك انفجار بود .پديدهاي كه
در سراسر كشور  5ميليون نفر را به مراسم تشييع مرتضي پاشايي
كشاند ،يك هشدار بزرگ بود.
آقاي روحاني در وعدهه�اي انتخاباتي خود،
وعده حل  100روزه برخي از مش�كالت اقتصادي
را دادند .اما اكنون ش�ما اي�ن طور بيان ميكنيد
كه براي ترميم ش�كافهاي ب�ه وجود آمده زمان
زيادي الزم است.
اگر اصالحاتي كه از س��ال  92و با ه��دف ترميم قدرت خريد
طبقه كارگر ايران آغاز ش��د ،با آهنگ و سرعت كنوني ادامه يابد،
زودتر از اواخر دهه  90نخواهيم توانس��ت قدرت طبقه كارگر را
به س��ال  89بازگردانيم .مزيت علم اقتصاد اين است كه با عدد و
رقم سر و كار داريد و شما نميتوانيد به علم اقتصاد دروغ بگوييد.
اينجا حوزه سياس��ت و جامعه شناسي نيس��ت .بنابراين ،قدرت
خريد طبقه كارگر ايران كه در سالهاي  92و  5 ،93تا  10درصد
به آن اضافه ش��ده ،اگر روند ترمي��م همين طور ادامه يابد ،زودتر
از س��ال  97و  ،98قدرت خريد طبقه كارگر ايران به وضع س��ال
 89نخواهد رس��يد ،تازه به سال  .89در نيمه دهه  1400هجري
شمسي درآمد ساالنه ايرانيان به سطح سال  90بازخواهد گشت.
بنابراين اتفاقي كه در اقتصاد ايران افتاده اس��ت ،اتفاق كوچكي
نبوده است.
ما در س��الهاي  84تا  92حدود  400ميليارد دالر كس��ري
س��رمايهگذاري نس��بت به ميزاني داريم كه در دوره اصالحات
انجام شد .فكر ميكنيد تأمين اين ميزان ،در يك سال و دو سال
ممكن است؟
ام�ا انتظاراتي كه براي رأي دهندگان س�ال
 92ايجاد شد ،مغاير با ديدگاههايي است كه شما
مطرح ميكنيد.
حرف ش��ما تاحدي درست اس��ت و تاحدي درست نيست .به
باور من ،انتخاب��ات  1392آخرين فرصتي بود كه مردم با انتخاب
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آق��اي روحاني ب��ه دولت دادند .مردم با توجه ب��ه حوادث منطقه،
از تمام ش��عور ،تجربه و تم��دن تاريخي خود كم��ك گرفتند و از
چ��پ افراطي تا راس��ت افراطي ،در خ��رداد  92همه حول محور
مركز جمع شدند .ارديبهشت  92اعالم كردم كه آقاي هاشمي را
ميتوان در مركز در نظر گرفت و آقاي روحاني مانند آقاي هاشمي
در مركز اس��ت و به همين دليل ميشود اين دو شخصيت را يكي
گرفت .معتقدم در اين انتخابات ،ملت ايران تصميم گرفت از چپ
و راس��ت بزند و از ترس تجربه كش��ورهاي خاورميان��ه و با اتكا به
تمدن  1400س��اله خود ،بار ديگر به مركز گرايش پيدا كرد تا يك
بار ديگر ايران را نجات بدهد .خوشبختانه هم اين ظرفيت را داشت
كه در برابر اين موج ايستادگي نش��ود .بنابراين انتظار مردم براي
سرعت گرفتن اصالحات درس��ت و به حق است .در امور سياسي
تاحدي نس��بت به اين اصالح اقدام شده است .در حوزههاي ديگر
نيز ،معتقدم روحاني اقدامات بس��يار مؤثري در  20ماه گذش��ته
انجام داده است ،اقدامات بسيار بسيار مؤثري كه نه ما و نه خودش،
توان گفتنش را نداريم.
اما برخي اقدامات ،مانند اعطاي س�بد كاال،
منتقداني داشته است...
بعض��ي وقتها مريض آن قدر بيمار اس��ت كه فرصت تجويز
قرص و كپس��ول نيست و بايد به دنبال تزريق سريع رفت .به نظر
من اعطاي سبد كاال يكي از آن اقدامات فوري و تزريقي بود .اقدام
فوري ديگر ،تماس تلفني روحاني و اوباما بود .به دروغ ميگويند
كه اين تماس براساس نگاه دولت به غرب انجام شده است .معتقدم
اين اقدام ،اثر رواني فوقالعادهاي بر ثبات بازار ايران گذاشت .وقتي
آقاي روحاني تن��ش زدايي در رابطه ايران و امري��كا را آغاز كرد،
ميخواس��ت بر بازار ايران يك تأثير رواني جدي بگذارد آن هم در
موضوعي كه در تمام  30سال گذشته ،اقتصاد ايران را اسير خود
كرده بود .ميبينيم كه اين اقدام ،جواب هم داده است و ميبينيد
كه در  20ماه گذشته ،با وجود افزوده شدن حدود  30هزار ميليارد
تومان ب��ه نقدينگي ايران ،اي��ن افزايش اثري بر ت��ورم و بازار ارز
نگذاشته است .علت همان رس��يدن بازار ايران به ثبات و آرامش
است .اين يعني بازار به پيشبينيپذيري رسيده است و اينها ،سه
هديه بزرگ روحاني به اقتصاد ايران بوده است .اما سومين كاري
كه آق��اي روحاني به عنوان يك حركت ب��زرگ انجام داد  -براي
پوش��ش دادن توقعي كه بدرس��تي به آن اشاره ميكنيد  -كاري
ب��زرگ و مهمترين كاري بود كه روحاني ك��رد ،كاري كه دغدغه
 60سال اخير رهبران ايران بود ،از محمدرضا پهلوي تاكنون و آن
كار بزرگ ،اصالح طب ملي و انجام اصالحات درماني و پزش��كي

ب��ود .روزي كه آقاي روحاني دولت را به دس��ت گرفت ،مدتي بود
كه مسأله بهداش��ت و درمان از مرز فروپاشي عبور كرده بود .اين
را در اظه��ارات خانم وحيده دس��تجردي ميتوان ديد ،وقتي كه
ارز واردات دارو به واردات پورش��ه اختصاص يافت .آمارها نش��ان
ميدهد در سال آخر دولت احمدينژاد ،مراجعه بيماران سرطاني
به مراكز درماني نصف شد .اين يعني هزاران هزار بيمار سرطاني،
در نهايت درد و رنج جان خود را از دس��ت دادند .چرا كسي در اين
باره چيزي نميگويد؟ من روزنامهنگاران كشور را متهم ميكنم
كه واقعاً مرفه بيدرد هستند .خودشان پولدار نيستند ،اما هميشه
نگاهشان به باالست ،به جاي اينكه به پايين باشد .آن جايي كه به
پايين اس��ت ،مانند رسانههاي منتسب به برخي نهادهاي خاص،
بنا به فرمان اس��ت و نه به ذات .بر اين اساس ،وقتي بليت هواپيما
گران ميشود ،رس��انهها ميخواهند دنيا را پر كنند ،در حالي كه
 4درصد مس��افران ايران از هواپيما اس��تفاده ميكنند ،اما وقتي
اتوبوس گران ميش��ود و  60درصد مردم از آن استفاده ميكنند،
كك كسي نميگزد .اصالح درمان ،درستترين سمتگيري بود
ك��ه ممكن بود آقاي روحاني انجام بده��د .براي اينكه فقيرترين
طبق��ات جامعه ايران فق��ط به بيمارس��تانهاي دولتي مراجعه
ميكنند و در اينجا ديگر نيازي به غربالگري نيست .موقع پرداخت
يارانه نقدي ،ممكن است ميلياردرها هم ثبتنام كنند ،اما اگر به
بيمارستانهاي دولتي يارانه بدهيم ،ميلياردرها حاضر نيستند به
اين مراكز مراجعه كنند .لذا بزرگترين خدمت دولت روحاني كه
حتي يك دينارش در خدمت ب��ه محرومان هدر نميرود ،بهبود
وضعيت بيمارستانهاي دولتي است كه روحاني اين كار را كرده
اس��ت؛ درست است كه شما در روزنامه ايران توان اين را نداشتيد
كه اتفاق رخ داده را براي مردم توضيح بدهيد .روش��نفكران ايران
ه��م به آن فكر ميكنند ،اما فقرا ميفهمن��د كه چه اتفاقي افتاد.
بنابراين اين طور نيس��ت كه بگوييم روحان��ي هيچ كاري نكرده
اس��ت ،درحالي كه كارهاي اساسي بس��ياري كرده است .وقتي
نرخ تورم مواد غذايي س��ه رقمي ميش��ود ،دادن س��بد كااليي
به فرودس��تان جامعه ايران ،يعني درم��ان تزريقي اين وضعيت؛
بهداش��ت هم همين طور ،ثبات قيمت دالر ه��م همين طور و از
آن مهمتر كاهش نرخ تورم .تورم قاتل محرومان اس��ت .كسي كه
درآمد آزاد دارد ،نگران نرخ تورم نيست .او هميشه روي سينه آب
ميماند و اين حقوق بگيران ثابت هس��تند كه داراييها و توانايي
مالي خود را از دس��ت ميدهند .وقتي در سال  92و البته در سال
 93به قدرت خريد طبقه كارگر ايران اضافه ش��ده اس��ت ،يعني
بخش��ي از كسري و فروپاشي قدرت خريد اين طبقه جبران شده
است؛ پس اوالً كار ش��ده است ،ثانياً ملت ايران ملتي بسيار فهيم
اس��ت و ميداند كه بسياري از فجايع و مس��ائلي كه در  8سال به
وجود آمد ،يك ش��به حل نميشود .مردم ما بخوبي ميدانند كه
اختيارات آقاي روحاني كامل نيست و طبق قانون اساسي 20 ،تا
 30درصد قدرت در دست رئيس جمهوري است .روحاني هم در
اين محدوده ،حداكثر تالش خود را ميكند.
شما ميگوييد كه مردم ميدانند چه اتفاقاتي
افتاده اس�ت ،ام�ا هماكنون برخ�ي ،انتقادهاي
تندي را متوجه دول�ت ميكنند .يا ميگويند كه
كاري انجام نشده است يا مث ً
ال از برخي تصميمها
مانن�د افزايش نرخ حاملهاي ان�رژي كه مصوبه
مجلس هم هس�ت ،ايرادهاي بسياري ميگيرند.
در اي�ن فض�اي پرهياهو ك�ه تعداد ن�ه چندان
پرش�ماري از منتقدان ايجاد كردهاند ،شما براي
اين گفته خود كه مردم متوجه قضايا هستند ،چه
شواهدي داريد؟
نش��انهاش اين اس��ت كه با وج��ود افزايش قيم��ت بنزين ،و
درحال��ي كه فضا اص ً
ال امنيتي نبود ،هيچ اتفاقي نيفتاد .ميدانيد
كه وقتي حاكميت دوگانه ميش��ود ،انتقادك��ردن از دولت آزاد
ميش��ود و همه ميتوانند به دولت بد و بيراه بگويند .اتفاق بسيار
مهمتري روي داد .پس از تصميم اخير دولت براي افزايش قيمت
حاملهاي انرژي ،رسانههاي منتسب به جناح راست و مهمتر از
آن ،رس��انههاي خاص ،عم ً
ال به تحريك مردم براي شورشگري
دس��ت زدند .چرا شما روزنامهنگاران به اين نكته توجه نكرديد و
در اين باره يك گزارش ننوشتيد؟ باوجود اين تالشها و با وجود
همه آن انتقادهايي كه درباره عدم اطالعرساني مطرح ميكنند،
در كش��ور برگي از درختي تكان نخورد .اما در س��ال  86كه فضا
امنيت��ي بود ،با اع�لام كوپني كردن س��وخت ،پمپ بنزينهاي
بس��ياري در جريان ناآراميهاي مردمي از بين رفت .اين نش��ان
دهنده اين است كه مردم دارند تحمل ميكنند ،چون ميدانند
كه مس��ير انتخاب شده ،درست است .البته اين را بگويم كه همه
اينها به معناي اين نيس��ت كه صبر ملت ايران نامحدود است .اما
اگر اين دولت نتواند مطالبات مردم را پاس��خ دهد و اين مطالبات
از س��ر و شانه دولت روحاني عبور كند ،ما به اين نتيجه ميرسيم
كه اين تقصير دولت روحاني نيس��ت ،بلكه ناشي از اين است كه
پزشك دير به بالين بيمار رسيده است.
سهشنبه  13مرداد 1394
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