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عکسها :علی محمدی  /ایران

دولــت باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند .این
تیــم پاســخگوی شــرایط فعلی نیســت حتــی اگر
بپذیریم قبل از آمدن ترامپ جوابگو بود اما االن
نمیتواند.
ëëخــب اگــر مــا مثــاً آقــای فــان وزیــر را کنار
بگذاریــم و فــرد دیگــری را روی کار بیاوریم بعید
اســت که اتفاق خاصی رخ بدهــد .خودتان هم
اشــاره کــرده اید کــه منشــأ مشــکالت اقتصادی،
سیاسی است .چه بسا تنها  ۲۰درصد از وضعیت
فعلی کشور نمود عملکرد دولت باشد .مثالً وزیر
اقتصــاد را تغییــر دهیــم در رویکرد ما نســبت به
امریکای ترامپ چه اتفاقی میافتد؟
فــرض کنید که ایــن کار حداکثــر بتواند  ۱۰تا
 ۲۰درصد اثــر بگذارد .امروز دالر  ۱۰هزار تومان
اســت .اگــر مثــاً تغییر وزیــر اقتصــاد بتواند ۲۰
درصد تأثیر بگذارد و دالر به قیمت هشت هزار
تومان برســد ،همین کاهــش در جامعه ما خبر
خوشی است.
ëëیعنی شما تأثیرات روانی این کار را مدنظر قرار
میدهید؟
هم روانی و هم اجرایی .خیلی فرق میکند،
در این شــرایط چه کســی رئیس سازمان برنامه
و بودجــه باشــد .بلــه در شــرایط کنونــی رئیس
جمهــوری هــر کســی را بهعنــوان وزیــر اقتصاد
انتخــاب کنــد دالر به  ۴هــزار تومان نمی رســد،

ایــن حــرف درســتی اســت .البتــه بــا انجــام
اصالحات سیاســی میتوان دالر را مهار کرد .به
 ۴هزار تومان برنمیگردد اما میتوان به  ۷تا ۸
هزار تومان رســاند و آن را تثبیت کرد .فراموش
نکنیــم کــه آقــای روحانــی در دوران انتخابــات
گفــت مــردم بــه مــن رأی دهیــد تــا بــا قــدرت
بیشتری خواستههای شما را پیگیری کنم.
ëëآقای ســعید حجاریان یکی از تئوریســینهای
اصالحــات گفته کــه وضعیت دولــت تعلیق در
تعلیــق اســت .مثل کســی کــه روی پــل معلقی
قــرار دارد و هیــچ فردی هــم حاضر بــه کمک به
او نیســت .از ایــن تعبیــر چــه تحلیلــی میتوان
داشت؟
مــن از تجربه دوم خرداد برای شــما بگویم.
مــا در آن هشــت ســال در هــر موضوعــی اگر با
اراده ،برنامــه ،منســجم و متحــد وارد شــدیم
توانستیم اهداف اصالحی خود را محقق کنیم.
هــر کجا اختالف پیدا کردیم یا سســت شــدیم و
ســهلانگاری کردیــم ،شکســت خوردیــم .ایــن
حکم دربــاره دولت کنونی هم صــدق میکند.
آقــای روحانــی در هیچ مــوردی ،ماننــد برجام
مخالف نداشــته اســت .هنوز هم که هنوز است
محــور مخالفــت با او برجام اســت .امــا چرا در
برجــام بــه نتیجــه رســید؟ چــون همــه دیدنــد
برجــام خــط قرمــز دولــت اســت .او ایســتاد و
گفــت کــه باید به توافق برســیم .اگــر همین کار
را در دو ســه پروژه دیگر تعریف کند و بگوید که
من ایســتادهام تا بــه نتیجه برســم حتماً برنده
خواهد شد به علت پشتوانه مردمی خود.
ëëاین ســخنان شــما ممکن است این شــائبه را
ایجاد کند که گویی شما معتقدید عامل مشکالت
فعلی سیاســتهای دولت بخصوص در حوزه
سیاست خارجی اســت .همان حرفی که برخی
مخالفــان دولــت و از جملــه کیهــان میگویــد.
حــال آنکــه پدیــدهای مثــل ترامــپ برنامهها را
بــه هــم زد وگرنه اگر مشــکلی بــرای برجام پیش
نمیآمد چه بســا بســیاری از این مشکالت را هم
نداشتیم.
مــا به دولــت انتقــاد داریم اما عکــس آنچه
کیهان میگوید .به نظر من برجام اشــتباه نبود
اما انتقادمان این اســت که چرا روحانی محکم
نایســتاد .برجــام موفقترین پروژه دیپلماســی
کشــور بوده اســت .امروز چــرا ترامــپ میگوید
برجام نه؟ طبق تحلیل ترامپ اگر برجام نبود،
جمهوری اســامی چهار سال پیش ساقط شده
بود .او میگوید اوباما ایران را نجات داده است.
پس انتقاد من این نیست که برجام خوب نبود
و راه را اشــتباه رفتهایــم تا همــه تقصیرات را به
گردن دولت بیندازم.
آقای روحانی را از آن جهت مقصر میدانم
کــه چــرا از دســتاوردهای دولت خــود قاطعانه
دفــاع و کاســبان تحریــم را افشــا نمیکنــد.
نتیجــه برجام تثبیت حدوداً پنج ســاله آرامش
اقتصــادی در کشــور بــود و یــک میلیون بشــکه
فــروش نفــت مــا را در دوران تحریــم بــه دو
میلیــون و  ۵۰۰هــزار بشــکه رســاند .چند ســال
بهــای دالر ثابــت بــود؟ از ســال  ۹۲تــا همیــن
امسال  ۳تا  ۴هزار تومان بود.
قیمــت طــا چنــد ســال تثبیــت شــده بود؟
تــورم در ایــن پنــج ســال رو بــه کاهــش بــود یــا
افزایــش؟ در ایــن چند ماهه چــه اتفاقی افتاده
اســت؟ همــه قیمتهــا جهــش میکنــد .چرا؟
چــون مــردم ترســیدهاند.یکی از کارهایــی کــه
دولــت میتوانــد انجــام دهــد ایــن اســت که با
رهبــری حرف بزند و بگوید درمــان این نگرانی
عمومــی این اســت که اعتمــاد مــردم را جلب

ëëجنیدی :یک نهاد موازی کنار هر نهاد دولتی
لعیــا جنیــدی ،معاون حقوقــی رئیس جمهوری ،درباره گســتره
موازیکاریها در جمهوری اسالمی ،با اشاره به اینکه این مشکل
در برخی دیگر از کشــورها هم هســت ،اما در ایران ما به صورت
گســترده بــا این مشــکل مواجه هســتیم ،بــه «ایران» گفــت :این
معضل از گذشــته مرســوم شده اســت ،به این معنی که کنار هر
نهــاد دولتی ،میبینیم که یک نهاد موازی هم وجود دارد و دارد
در همان زمینهای که آن نهــاد دولتی فعالیت میکند ،فعالیت
میکند.
وی بــا بیان اینکه این امر اتفاق خوبی نیســت ،درباره پیامدهای
مــوازیکاری اظهــار کــرد :در ایــن صــورت دو مقولــه اختیــار و
مســئولیت ،گــم میشــود ،در ایــن صــورت مــا نــه میدانیم چه
کســی یــا نهــادی اختیــار انجــام کار را دارد (زیرا وقتی ســازمانی
کاری را آغــاز میکنــد ،بــه او گفتــه میشــود کــه ایــن کار قبــاً از
ســوی فالن نهاد آغاز شــده اســت ،پس شــما در این حوزه دیگر
کاری انجــام نــده و میتوانــی کار دیگــری را انجــام بدهــی) و نه
مشــخص اســت کــه در نهایــت مســئولیت کار بــا کجــا و متوجه
چه ساختاری است.
معــاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه در شــرایط فعلی
دو مسأله اختیار و مسئولیت انجام خوب کار گم میشود ،افزود:
با توجه به این مالحظات ،اشــاره مقــام رهبری که از این به بعد
چنین اتفاقی صورت نگیرد ،اینکه به این وضعیت چیز جدیدی
اضافه نشــود و بیشــتر از این ،ساختار مدیریت کشــور را ناکارآمد
نکنیــم ،حتماً اشــاره واجبی بــوده ،همــگان باید از آن اســتقبال

کنیم .ایــن را چگونه میتوان به دســت آورد؟
یکــی از راههایش اقتصادی اســت ،که بتوانیم
سیاســتهای درســت اقتصــادی داشــته و
پاســخگوی مشــکالت باشــیم .راههــای دیگــر
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی اســت .اگر در
ایــن بخشهــا سیاســتها را اصالح کنیــم اثر
مثبت در اقتصاد کشور میگذارد.
ëëمــا نقدهای شــما به آقــای روحانی را منتشــر
میکنیــم ولــی برخی رقیبــان شــما و مخالفان
دولت میگویند اصالحطلبان از روحانی عبور
کردهاند؟
ما هنوز هم از آقای روحانی دفاع میکنیم.
انتقادهایمــان نیــز بــرای کمــک بــه اوســت تا
بهتــر بتوانــد بــه حــل مشــکالت بپــردازد .آن
دســته از انتقادهــا کــه بــه دولــت برمیگــردد،
خــودش اصــاح کنــد و آن بخــش بیشــتری را
که بــه دولت برنمیگــردد ،شفافســازی کند.
بخش قابل مالحظهای از مشکالت اقتصادی
کشور بهدلیل دخالتهای دولت پنهان است.
معتقدم که اشــکاالت اساسی به دولت پنهان
برمیگردد .اشــکال من به دولت این است که
چــرا آنهــا را برای جامعــه تبییــن نمیکند و با
مردم حرف نمیزند.
 ëëفرمایش شــما درســت اســت .من بهعنوان
یک مخاطب شــاید دوســت داشــته باشــم که
چنیــن اتفاقــی بیفتــد اما در شــرایطی که شــما
ترســیم کردهایــد از دولــت پنهــان گرفتــه تــا
بحثهای سیاســت خارجی و بعضاً تنشهای
داخلــی و بحــران اقتصــادی ،فکــر نمیکنیــد
که آقــای روحانی هم چه بســا اگــر بخواهد تند
حرف بزند...
تند نه! من با حرف تند زدن موافق نیستم.
آقــای روحانــی بایــد مشــکالت اقتصــادی را
اتفاقــاً با همان زبان نــرم برای جامعه توضیح
دهــد تا راه بــرای اصالحــات بنیادی باز شــود.
اگــر مســائل را توضیح ندهــد بهعنــوان فردی
کــه بــه وعدههای خــود عمل نکــرد و چهرهای
کــه نتوانســت مشــکالت را حــل کنــد از او یــاد
خواهد شــد .امــا اگر بیایــد و توضیــح بدهد که
مــا برنامههــای خوبــی داریــم امــا وضعیــت
کشــور اجــازه نمیدهد که همه آنهــا را اجرایی
کنیــم و موانــع را شــرح دهــد مردم هــم قبول
میکنند.
ëëیعنی واقعیات را بگوید؟
بلــه ولی نــه به شــکلی که دل مــردم خالی
شــود .آقــای روحانــی وقتــی گفــت مــا تنگه را
میبندیــم -کــه همــان روز دالر هــزار تومــان
گران شــد -شــخصاً بــه عنون فــردی کــه به او
رأی دادم و بــرای او تبلیــغ کــردم و االن هــم
از ایــن کارم دفــاع میکنــم ،واقعــاً ناراحــت
شــدم .هــر فــرد دیگــری میخواهــد ،بگویــد،
چــرا رئیسجمهــوری بگویــد .شــما بایــد
وضعیــت کشــور را آرام کنیــد .بایــد دنبــال
ایــن باشــید کــه اگر یــک پالس مثبت از ســوی
امریــکا دیدیــد یــک پالــس مثبت بفرســتی تا
اگــر دروغ میگویــد افشــا شــود و اگــر راســت
میگویــد بــه مذاکره منجر شــود .بد اســت که
ترامــپ بگویــد آمــاده مذاکــره بــدون قیــد و
شــرطم و روحانــی بگویــد اصــاً با تــو مذاکره
نمیکنیم.
بحثم این نیســت که بــرود مجلس و مانند
احمدینــژاد حــرف بزنــد .اما آیــا میخواهید
نظامیــان از اقتصــاد خــارج شــوند یــا نــه؟
زمانــش االن اســت .جامعــه در ایــن حالــت
احســاس میکند که قرار اســت مشکالت حل
شــود .تغییــر دو وزیــر و آوردن دو چهرهای که

کرده و به آن گوش بدهند.
جنیــدی در پاســخ بــه اینکــه با چه مســائل یا مشــکالتی ناشــی
از مــوازیکاری مواجــه بــوده اســت ،گفــت :متأســفانه در کثیری
از مســائل شــاهد مــوازیکاری هســتیم ،بــه گونــهای کــه اساســاً
دربــاره هــر چیــزی که فکــر کنید ،بــا مســأله مــوازیکاری مواجه
هســتیم حتــی از مقــام سیاســتگذار و مقــررات گــذار تــا مقــام
مجری.
وی بــا بیــان اینکــه در مســأله آمــوزش ،در حــوزه فرهنــگ ،در
اقتصاد ،سیاســت ،امنیت و حتی در سیاســت خارجــی هم عیناً
شــاهد وجــود مــوازیکاری هســتیم ،ادامــه داد :عمــاً همــه جا
ما بــا این مشــکل مواجه هســتیم ،بنابراین حتماً کشــور نیازمند
آن اســت کــه یــک بــار بــرای همیشــه ،مطابــق قانــون اساســی
و تنهــا بــا مبنــا قــراردادن ایــن قانــون ،دســتگاه واقعی مســئول
کــه مطابــق قانــون اساســی ،هم اختیــار و هــم مســئولیت دارد،
معرفی شود.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری در پاســخ بــه اینکــه در
شــرایط فعلــی ،قــوه مجریــه از چــه میــزان اختیــار برخــوردار
اســت؟ تصریــح کــرد :اتفاقاً ســؤال اساســی همین اســت .امروز
نمیتوانــم با درصد مشــخص پاســخ بدهــم ،زیرا بــه کار آماری
دقیقــی نیــاز دارد ،امــا دولــت بــه میــزان مســئولیتی کــه دارد و
همــه مــردم دولت را مســئول میدانند ،به همان میــزان اختیار
نــدارد و اختیــارات دولت با میزان مســئولیت آن قابل مقایســه
نیست.
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دومین عامل مشکالت کشور دولت پنهان است که قدرت زیادی دارد اما پاسخگو نیست .یکی از
اقدامهای آن راه انداختن تظاهرات مشهد بود که در واقع کودتا علیه دولت بود اما جوانان آن را برهم
زدند و شعارهای دیگری سر دادند و به این ترتیب سررشته کار را از دستشان بیرون کشیدند .یکی
دیگر از کارهای آنها اجتماع چند هفته گذشته طالب در مدرسه فیضیه شهر قم است .با نگاه بدبینانه
میتوانیم بگوییم این تجمع مقدمه کودتا بود .مورد خطرناک تر در آستانه سفر آقای روحانی به اروپا
بود که در بلژیک روی داد .تصورم این است که اگر آن را ریشهیابی کنیم ،به اسرائیل میرسیم.

ما به دولت انتقاد داریم اما عکس آنچه کیهان میگوید .به نظر من برجام اشتباه نبود اما انتقادمان
این است که چرا روحانی محکم نایستاد و نگفت ما برجام منطقهای میخواهیم .پس انتقاد من
این نیست که برجام خوب نبود و راه را اشتباه رفتهایم تا همه تقصیرات را به گردن دولت بیندازم.
آقای روحانی را از آن جهت مقصر میدانم که چرا از دستاوردهای دولت خود قاطعانه دفاع و
کاسبان تحریم را افشا نمیکند .ما هنوز هم از آقای روحانی دفاع میکنیم .انتقادهایمان نیز برای
کمک به اوست تا بهتر بتواند به حل مشکالت بپردازد.
جامعــه بگویــد مدیــران توانایــی هســتند۱۰ ،
درصد هــم که اثر مثبت بگذارد ،باز هم خوب
است.
ëëشــما به مشــکالت داخلی و سیاست خارجی
اشــاره کردهایــد .آنچــه در بحثهــای داخلــی
وجــود دارد حضــور برانــدازان بــوده کــه در
اعتراضــات مــردم فرصت عــرض انــدام پیدا
کردنــد .ظرفیــت ایــن جریــان در ایــران چقدر
است؟ میتوانند تأثیرگذار باشند؟
طبــق نظرســنجیهای معتبر خوشــبختانه
هنــوز  ۶۰درصــد جامعــه میخواهــد کــه
بحرانها را بدون بهم ریختن اوضاع سیاســی
پشــت ســر بگذاریــم .البتــه تعــداد کســانی که
اصــل جمهــوری اســامی را نمیخواهنــد
بیشــتر از همیشــه شــده اســت و بــه  ۴۰درصد
میرســد ،کــه پراکنــده هســتند و اختالفــات
جــدی با هم دارند .بســیاری از آنها نمیدانند
چــه میخواهنــد ،فقــط میگوینــد جمهــوری
اســامی نباشــد .جنبه خوب ماجرا اینکه هنوز
 ۶۰درصــد مــردم میخواهند بــدون تغییرات
خشــونتآمیز از ایــن بحرانها گــذر کنیم .این
بزرگتریــن ســرمایه کشــور ،اصالحطلبــان و
آقــای روحانی اســت .به اعتقاد مــن اگر اولین
انتخاباتی که قرار اســت برگزار شود ،آزاد باشد
و هــر فــردی بــا هــر گرایشــی تأییــد صالحیت

ëëصالحی :موازیکاریهای غیرساختاری و غیرحقوقی

شــود .فقط جاســوس و دزد و قاتل نباشــد و از
آن طرف به استقالل ایران وفادار باشد و اینکه
ایرانیــان باید برای کشورشــان تصمیم بگیرند
نــه واشــنگتن و مســکو و لنــدن و ...همچنیــن
طرفدار یکپارچگی ســرزمینی میهن و مخالف
تجزیه ایران باشد.
مــن بهبــود وضعیــت را منتفــی نمیبینم.
همه تــاش ما این اســت که دیر نشــود .خطر
این اســت که مســئوالن روزی تصمیم بگیرند
کــه فرصتهــا از دســت رفته باشــد .امــروز در
ســوریه هیچکس نمیتواند صلــح برقرار کند.
شاید  ۲۰سال طول کشد تا به وضعیت  ۵سال
قبــل برســند .نه امریکا نه شــوروی نه اســد ،نه
مخالفانش ،نه ایران و نه عربستان نمیتوانند
در کوتــاه مــدت صلــح و امنیت و رفــاه را برای
سوریه به ارمغان آورند.
برای پرهیز از بهم خوردن اوضاع حکومت
نبایــد فکر کــرد که چــون مــردم بــه خیابانها
نمیریزنــد پــس از وضعیــت راضــی هســتند.
اپوزیســیون و برانــدازان هــم فکــر نکنند چون
میــزان قابــل توجهی از مردم ناراضی هســتند
پــس اگــر ســوت بکشــند میلیونهــا نفــر بــه
خیابانهــا میریزند.حکومــت اشــتباه نکنــد و
عــدم تظاهــرات خیابانــی مردم را نشــانه این
نگیــرد کــه مشــکالت حــادی وجود نــدارد .آن

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که مسأله موازیکاریها
وقتــی بغرنجتــر میشــود کــه دریابیم کنــار ســاختارهای
قانونــی مــوازی ،مــا بــا موازیکاریهــای غیرســاختاری و
غیرحقوقی یا غیرقانونی هم مواجه هستیم.
ســیدعباس صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه طبعــاً منظــور
رهبر معظــم انقــاب از موازیکاریهــا ،موازیکاریهای
ســاختاری غیرقانونــی اســت کــه اکنــون در کشــور دیــده
میشــود ،اظهار کــرد :به طور کلی ،ما در کشــور بــا دو نوع
موازیکاری مواجه هستیم؛ یک نوع ،موازیکاری است که
در ساختار کشور جا گرفته است.
از ایــن رو بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن موازیکاریهــا
را بــه هــم افزایــی تبدیــل کنیــم کــه بــرای ایــن منظــور
بــه تمهیــدات قانونــی نیــاز داریــم تــا در نهایــت
ایــن ســاختارها ،بــه ســاختارهای روشــنتر تبدیــل
شــوند .وی با ابراز تأسف از اینکه در حوزه فرهنگ کشور،
کــم و بیــش بــا موازیکاریهایــی مواجه هســتیم ،اضافه
کرد :بخشــی از ایــن موازیکاریهــا در میان ســاختارهای
قانونــی دیده میشــود که گســتره آن ،کم هم نیســت .اما
نــوع دیگــری از موازیکاریهــا کــه رهبــر معظــم انقالب
در صحبــت اخیــر به طور خــاص به آن توجــه کردند ،این
اســت که ما موازیکاریهای غیرساختاری یا فراساختاری
غیرقانونی هم داریم.
در ایــن زمینــه ،در حــوزه فرهنــگ میتوان بــه مداخالت

طرف هــم فکــر نکنــد نارضایتی مــردم منجر
به ســرنگونی نظام میشــود .اینگونه نیســت.
عوامــل و دالیــل زیــادی در جامعــه و نیــز در
ذهن مردم است که نمیگذارد ایران به نقطه
انفجــار و فروپاشــی برســد ،اگــر نظــام خطای
بزرگی مرتکب نشــود .گردانندگان کشور توجه
کننــد که حتی اگــر مردم به خیابانهــا نریزند،
وقتی به حکومت بیاعتماد میشــوند ،هزینه
اداره کشور روز به روز باالتر میرود.
یکــی از هزینههــای ســنگینی کــه دولــت
متحمــل شــده ،ایــن اســت کــه ظــرف چنــد
مــاه گذشــته بیــن  ۱۰تــا  ۲۷میلیــارد دالر پــول
از کشــور خــارج شــده اســت ،بــه ایــن دلیــل
کــه مــردم نســبت بــه آینــده نگــران هســتند.
اگــر ایــن اتفــاق نمیافتــاد شــاید قیمــت دالر
بــه جــای  ۱۵هــزار تومــان  ۱۰هــزار تومــان
میشد.
ëëاین مشکل چگونه میتواند برطرف شود؟
ایــن از همــان مــواردی اســت کــه حــل آن
فقــط در دســت دولــت نیســت .البتــه دولــت
میتوانــد نقــش زیــادی در زمینهســازی برای
حل معضــات ایفا کند .به نظر من جمهوری
اســامی توان گذر از مشــکالت بزرگ کنونی را
دارد اما به شــرط تجدیدنظر در سیاســتهای
خود و جلب اعتماد و مشارکت مردم.

کســانی اشــاره کــرد کــه تعهــدات و مســئولیتهای ایــن
مداخلهگــران ،مســئولیتهای فرهنگــی نیســت ،امــا در
حیطه فرهنگ ورودهایی میکنند که در حیطه مسئولیت
آنان قرار ندارد.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،موازیکاریهــا را یکی از
دغدغههــا و مســائل مهم کشــور دانســت و با بیــان اینکه
در ایــن بــاره باید تابع نــگاه رهبر معظم انقالب باشــیم،
تصریح کرد :مســأله دیگری که وجود دارد ،این اســت که
گویــی برخی فکر میکنند اگر در حوزه اقتصاد ،سیاســت،
مســائل اجتماعــی و نیــز مســائل فرهنگــی ،ضعفهایی
وجــود دارد ،باید بــا ایجاد یک نهاد جدیــد این ضعفها
را ترمیــم کــرد و بــه همیــن دلیــل برخــی بــه دنبــال
ساختارسازیهای جدید هستند.
صالحی افزود :این درحالی است که سخنان رهبر معظم
انقــاب ناظــر بــر این نکته هســت کــه ساختارســازیهای
جدیــد بــه کمــک ایــن حوزههــا نمیآید و بــا ایــن اقدام،
اتفاق تــازهای نمیافتد ،بلکه باید ســاختارهای موجود را
تقویــت ،ترمیم و کامــل کنیم .لذا ایشــان در این صحبت
به این دو نکته توجه دقیقی داشــتند کــه هم ما ورودهای
فراقانونــی نداشــته باشــیم و هــم تصــور نکنیــم بــا ایجاد
ساختارهای جدید خواهیم توانست ضعفهایی را که در
حوزههــای مختلف اقتصادی ،سیاســی یا فرهنگی اســت
جبران کنیم.

