وقتــیمرکزآمــارایــرانوبانکمرکــزیتأییدمیکننــدکهاز
سال 86تاکنونباقیمتهایثابتبیشاز 20درصددرآمد
خانــوارکاهشپیداکــردهاســت،ازطرفیخانوادههادوســه
جوانبیکاردرخانهرویدستشــانمانده،توقعچیســت؟
توقعایناســتکهمردمهیچچیزنگویندوعاصینشــوند؟
اینندانمکاریهاوتکراراشتباهاتباعثنشودکهصدایشان
دربیاید؟طبیعیاست.همه؛من،ماوتمامکسانیکهروزی
مثلبندهمدیربودند،همهبایدپاسخدهند.هریکازارکان
حاکمیت به میزان مسئولیتی که داشتند باید پاسخ مردم را
بدهند.
بهنظرشــمامدیریتربیتنشدهیادرانتصابها
بدسلیقگیصورتگرفتهاست؟
اصــاًدرکشــورازمدیریــتفقــطیــکاســمباقــیمانده
اســت!قبلازانقالببهخاطراینکهاحســاسمیشــدتوان
آموزشــیمحدوداست،تعدادیازفارغالتحصیالنرابانک
مرکزی،وزارتاقتصادوحتینیروهایمسلحبرایدورههای
تخصصیبهخارجازکشورمیفرستادند.همینبانکمرکزی
آخریــن اعزامیهایــش آقــای دکتر شــیبانی و مرحــوم دکتر
نوربخش بودند که هر دو بورسیههای بانک مرکزی بودند که
به خارج از کشــور رفته ،دکتری گرفته و برگشــته بودند .به این
صورتســعیمیکردندکــهتربیتنیروکننــد.اوایلانقالب
نزدیــک 30بانــکراادغــام،بــه 7بانکتبدیلوهمــهراهم
دولتی کردند .بدون استثنا مدیران آنها را پاکسازی کردند.
تصورکنیــد 8بانــکرادریکبانکیمثلبانــکملتادغام
کردهانــدوبهجایاینکهمدیرتوانــابگذارندکهبتواندچنین
ســازمانپیچیدهایرامدیریــتکند؛همهرااخــراجکردند،و
رئیسیکشعبهشدمدیرعامل!چهتوقعیازاینمدیریت
میتوان داشــت؟ نتیجهاش این شد که در ســال 84گزارشی
از بانک جهانی برای ارزیابــی بانکهای منطقه خاورمیانه و
شمالآفریقاآمدهبودوایرانفقطقبلازیمنبانکداریقابل
قبولیداشت!نتیجهآنمدیریت،اینبانکداریشد.دربقیه
سازمانهاهمکموبیشهمینطورعملشد!
مــانیــازبــهســرمایهگذاریبخصــوصجــذب
ســرمایهگذاریخارجــیداریم.فکرمیکنیــدبااین
شرایطمیتواندمحققشود؟
بلــه کشــور ســاالنه نیــاز بــه بیــش از  50میلیــارد دالر
سرمایهگذاریخارجیداردوعلتاینکهاتفاقنمیافتد،به
سیاستگذاریهای خارجی و داخلی برمیگردد .سیاستها
مبتنــیبرروشباثباتینیســتونگاهمدیرانارشــدبیشاز
آنکهتوســعهاقتصادیباشد،توسعهسیاسیاست.هنددر
دهه90میالدیدچاربحراناقتصادیبود.تورمدرسال1991
به17درصدرسید،ذخایرارزیبهکمترازیکمیلیارددالر!با
نخســتوزیریرائووبافروپاشیشــورویسابقواصالحات
اقتصــادیدنــگشــیائوپنــگدرچیــن،توســعهاقتصادی
سیاســیبهسیاســتهندبــدلشــد.صنعتنرمافــزارهند
کهگــردشمالــی 150میلیــون دالری در دههنود داشــتبه
 148میلیــارددالردر 2015رســید!امروزهندباالتــرازایتالیاو
هفتمیناقتصادجهاناست!
چگونــه آنهــا با تغییــرسیاســت بــر ناکارآمــدی دولتو
فســاددولتیوقضاییپیروزشــدند؟چگونهتوانســتندازآن
سیســتمهای تولید عقبافتاده به دوران مــدرن کوچ کنند و
اقتصادورشکســتهرابهیکاقتصادپویاویکدولتتوانمند
درمنطقهتبدیلکنند؟!
شمابهبحثبیکارهایدانشگاهیاشارهداشتید،
همینسیســتمدانشــجوتربیتکردهوآنهــادراین
سیستمتربیتمیشوند.آیاافرادیکهدردانشگاهها
تربیت شــدهاند ،اصالً آدمهایی هســتند که بتوانند
مدیرشوندوپستهایسنگینیبهعهدهبگیرند؟
هیچجایدنیاسیســتمارتقایشاینطورنیســتکهیک
روزهیکنفرمدیرشــود.نیروهاییکمجموعهایآموزش
ببیننــد،توانمندیهایشــانرارشــددادهوارائــهمیدهنــد،
ارزیابیمیشــوندوارتقاپیدامیکنند.هیچوقتیکنیرواز
پاییننردباندفعتیباالنمیپرد.اگرامروزشــمالیســانس
حقــوقرابرایــشدورهبگذارید،کنارقاضــیکارآموزیکند،
بعــد بــه دادگاه بخــش و بعــد دادگاه شهرســتان بــرود15،
ســالبعدمیتواندمدیریکمجموعهقضاییباشــدچون
بــامســائلمختلفقضاییآشــناشــدهاســت.ولیاگــراورا
یکراستازدانشکدهواردپستهایمدیریتینمایند،نتیجه
همینمیشود!سیستمارتقادردنیاتعریفشدهاست.باید
تجربهافرادبهســطحیبرسدکهبتوانندازتواناییهایخود
اســتفادهکنند.اگردانشندارند،نمیتوانندمدیریتکنند.
بــههمیندلیــلهمدراروپــاوقتییکمدیــررامیخواهند

تغییر دهند از چند ماه قبل میداند ولی تا آخرین لحظه به
مدیریتــشادامهمیدهد.منهیچوقــتیادمنمیرودکه
فرمانده نیروهای مســلح امریکا مذاکرات سالت 2را انجام
مــیدادودرحیــنهمانمذاکــراتدرخبرهادیــدمکهآخر
سپتامبرهمانسالبازنشستهمیشود.آنشخصبزرگترین
تصمیماتبینشــرقوغربرامیگرفتوازآنطرفهم
خبرداشــتکهســهماهبعدبازنشستهخواهدشــد.آنآدم
غیرمسئولتربیتنشدهاستکهبگویدسهماهدیگربهمن
چهمربوطاست.یاجورجبوشپدردرچهمقطعیبهکویت
حملــهکرد؟چنــدماهماندهبــودکهریاســتجمهوریاش
تمامشــود.آیابهرئیسجمهوری بعدیموکولکرد؟خیر.
چــرا؟برایاینکهاینافراددرونیکسیســتمکارمیکنند؛
سیستمعملمیکند،نهفرد.ماهنوزیادنگرفتهایمکهباید
متکی بر سیســتم شــویم .نفرات باید در جامعه رشد کنند،
آنهارابایددرتصمیمگیریمشارکتداد.
دربارهناآرامیهایامسالصحبتکردیم.یک
ســؤالباقیماند.طبــقگزارشهایبانــکمرکزی
 64درصدمردمصاحبخانهاندوحداقلشاخصها
نشــانمیدهدکهاوضاعاقتصادیبحرانینیست.
خوبنیستولینهبحرانی.بیشترجمعیتکشور
راهمطبقهمتوسطتشکیلمیدهند.شماهماشاره
داشتیدکهدغدغههاصرفاًدغدغهمعیشتینیست.
باتوجــهبهاینشــاخصها،اقتصادیبــودنعلت
اعتراضهاچطورتحلیلمیشود؟
نمیشودگفتدغدغهمعیشتوجودنداردبلکهیکیاز
اصلیترینمســائلامروزجامعهاست.وقتیگفتهمیشود
درآمدخانوار 20درصدبهقیمتهایثابتدرطول 8ســال
گذشتهکاهشپیداکرده،حتیاگرتورمراهمحدود10درصد
درنظربگیرید،پسزندگیمردمدچارتنگنایبیشتریشده
است .درســت اســت که مردم مستأصل نشــدهاند و اینطور
نیست که بگوییم سیل گرسنگان صف کشیدهاند ،اما از رفاه

همدســتبردنــدوآنهاراهمبهورشکســتگیرســاندند.
پولنفتهمکهقراربودباآنســرمایهگذاریشــود،صرف
هزینهجاریشــدومیشــود.هرچههمقانونگذاشــتندکه
ســالبهسالازاینهزینههاکمکنندوپولنفترابهسمت
سرمایهگذاریببرند،بازهمدرحدحرفباقیماند،چراکه
تــوانمدیریتــیوبرنامهریــزیاصــاًوجودنداشــت.آقای
احمدینــژادســازمانبرنامــهرابســتوخیالخــودشرا
راحــتکرد.بعدیهــاهمکهایجادشکردنــد،هیچاتفاق
ویــژهای نیفتــاد ،چراکــه اصــاً ابعــاد کارشناســی آن مورد
توج ه نبود .نه تنها توان تلفیــق برنامهها وجود ندارد ،حتی
توانکارشناســیحداقلبرنامهریــزیراهمازبینبردهاند!
بدتر از همه هم دســت بــردن در منابع زیرزمینــی آب بود.
برایآنهمقانونگذاشــتندکهبرداشــتازمنابعآبهای
زیرزمینیهممنعیندارد.نتیجهاشاینمیشودکهامروز
معــاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان محیط زیســت
کشورمیگوید75درصدذخایرزیرزمینیآبهایایران،از
دست رفته است .این مشکالت همه ابربحران است .دیگر
نمیشوداسمشرابحرانگذاشت.کشوربااینابربحرانها
مواجهاستوهنوزهمبهفکرایننیفتادهاستکهدرنظام
مدیریتارکانکشــوربازنگریکند؛بایــددرروشمدیریت
کشوربازنگریصورتبگیردنهاینکهببینیددیوارچهکسی
توگویملیو
کوتاهتراستوبهاوحملهکنید!واقعاًبایدگف 
نگاهقویداشت،برایاینکهبررسیشودچطورمیشودبه
دورازحبوبغضچارهاندیشــیکرد،چطورهندتوانست
درطول20سالدگرگونیاساسیبهوجودآورد؟
بــهعنــوانآخرینســؤال،مــاازسیســتمخیلی
صحبتکردیم،امابحثفرهنگســازمانیفردی
چــه میشــود؟ برخی چنیــن تحلیــل میکننــد که
فرهنــگایرانیبارنــدیشــکلگرفتهومــردماصالً
نمیخواهندکهتنبهسیســتمدهنــد.آیامیتوانیم
همهچیــزراگردنیــکسیســتمبیندازیمیــااینکه

اشکال این است که االن همه به شکل اپوزیسیون عمل میکنند .هیچکس نمیگوید
اشتباهات خودش در دوره مدیریتی که داشته چه بوده است! ما که وزیر ،معاون وزیر،
وکیل مجلس ،قاضی ،فرمانده نظامی ،امام جمعه و ...بودیم باید قبول کنیم که
تصمیمات و عملکرد همه ما باعث شده است که این شرایط به وجود آید
حداقلیهمبرخوردارنیســتند.وقتیاینمشــکلمستمربا
دیگر مشکالت همراستا میشود ،وقتی کرامت افراد نادیده
گرفتهمیشود،آنهااحساسمیکنندسیاهیلشکرهستند.
کسانیکهدرجنگتمامقدحضورداشتند،دراینچهلسال
باهمهمسائلکنارآمدند،انسانهاییکهدرشرایطمختلف
درتمامــیصحنههــاحاضــربودهانــد،ازانقالبپشــتیبانی
کردند .در تمامی انتخابات مشارکتشــان بــاالی60درصد
بــودهاســت،پــساینمــردمحــقدارنــدازهمهمســئولین
طلبکارباشند.
یعنیربطیهمبهایندولتوآندولتندارد...
نــه! چون این مشــکالت جمــع شــده و یکبــاره بهوجود
نیامدهاســت.درطولسیسالگذشتهمجموعهدولتها
بــه روشهای مختلف دســت در جیــب مــردم کردهاند .از
دولتســازندگیشــروعشــدوتاامروزهمادامــهدارد.اوج
آنهــمدردولتهاینهمودهمبودکهبرایمســکنمهر
دستدرجیببانکهاکردند،همبهتورماضافهشدوهم
بهمشکالتبانکها.اوجفشاریبودکهبهبانکهاواردشد.
بــامنابعبانکهاکارمیکردندبــدوناینکهبهبازپرداخت
آنهافکرکردهباشــند.بسیاریازپروژههادرطولسیسال
گذشتهبامنابعبانکهااجراشدندکهبهبازگشتآنمنابع
هیچامیدینیســت.نیروگاهها،ســدهاواتوبانهاییباپول
بانکساختهشــدهکهامیدیبهبازگشتشنیست.اینهم
به دلیل همان اســت که دولت و مجلــس توجه نکردند که
پولی که در بانکهاســت متعلق به مردم اســت نه دولت!
درحالیکهدرمجلسششــمتصویبشــدهبــودکهدولت
نمیتواند تســهیالت تکلیفــی از بانکها درخواســت کند.
ســنگینترینتکلیفبهبانکهامربوطبهمسکنمهربود
کهدولتبرعهدهبانکهاگذاشت!هیچکسهمجلویآن
را نگرفت .همینطور در جیب صندوقهای بازنشســتگی

فرهنگفردیهممشــکالتیداردومانعکارسازمان
یشود؟
یافتهم 
ایــنراکــهفرهنــگمــافرهنــگلمپنپــرورییــارندی
اســت ،قبول ندارم .چون ما جامعهمان را با ســوء مدیریت
بهاینجارســاندهایم،نهاینکهجامعهازاولاینبودهاست.
برگردیــدبهســال 56و57؛مردمدردورهاعتصاباتســال
 57همهچیزراباهمتقســیممیکردندوهیچکسســهم
اضافه برای خودش نمیخواســت .در شبهای حکومت
نظامــی،خودشــانرابــرایخــوندادنبــهبیمارســتانها
میرســاندند .اینها همان مردم هســتند .من قبول ندارم
که این مــردم ،تقصیر دارند .چرا حاال اینطور شــده اســت؟
منمیگویمکهاگرواقعاًمســئولیندروغنمیگفتنداگربه
آنهامســئولیتیدادهمیشــدوبهآنکارمسلطنبودند،آن
رانمیپذیرفتنــد.درعملبــاصداقترفتــارمیکردنداگر
بــا ندانمکاریها ،بدآمــوزی را ترویج نمیدادند .کســی که
دیــروزکهرئیسجمهوریاینکشــوربــودومیگفتقانون
برنامه چهارم را رعایت نمیکنم ،امــروز دم از قانونگرایی
میزند!آیاتصورمیشودکهاینهابهمردمکمکمیکنند؟
بهخاطــررفتارهایمســئوالناینبدآموزیهادرسیســتم
کشــورنهادینهمیشــود.بههمیندلیلهمبیاعتمادیو
عدمصداقتودروغگوییوفســاددرجامعهمابهحداکثر
رســیدهاســت.بندهدرزمانیکــهنهمثــلاالنموبایلبودو
نــهحتیفکــس،ازتبریزبــاکاریرتلفــنمیکردمکــهازبازار
تهرانانــواعآرماتورهارابفرســتند،میگفتمیکماهدیگر
تهران میآیــم و چک و ســفتهاش را میدهم .همان هفته
میفرســتاد،چراکــهاعتمادوجودداشــت.ولــیوقتیاالن
آمارچکهایبرگشــتیدرهرماهباالمیرودودررســانهها
منعکس میشود ،وقتی ارقام فســاد به باالی هزار میلیارد
تومانرسیدهاست،ازمردمچهتوقعیمیرود؟
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