گفتوگوی جام جم با دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

مهمترین دستاورد انقالب اسالمی چیست؟
قبل از هر توضیحی در مورد دست آوردهای انقالب اسالالمی کالن نه الس اساسالی و محالوری واالود دارد الس
بیتواهی بس آن مواب انحراف در ن یجسگیری میشود؛ برای کن ارزکابی علمی و منصفانس باکال گفالت اگالر
ب وانیم  04سال حر ت انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار دهیم اکن روش ما باک مب نی بر واقعیات باش و
مس ن باش و نباک اس اتین باش بلهس باک دکنامین و سیس ماتین باش ؛ زکرا همزمان با حر ت  04سالاهس
انقالب ،بقیس اهان هم حر ت رده و تحوالت زکادی رخ داده است .برای اکنهس بررسالی مالا بالس اکالن مبالانی
م هی باش باک در مرحلس اول مقاکسسای بین وضع شور در سال  7531با وضعی س در حال حاضر واالود
دارد داش س باشیم و در مرحلس دوم برای اکنهس بررسیمان االامع باشال باکال مسالاحل محی الی ،من قالسای و
بیناهمللی را هم هحاظ نیم .بس عنوان مثال وق ی می خالواهیم شالراکک شالور را بالا شالراکک سالاکر شالورها
مقاکسس نیم باک مساحلی مثل انگ و تحرکمهای فعلی را س دشمنان از آن بس عنوان تحرکمهای فلج نن ه
و عظیمترکن تحرکمهای تارکخ کاد می نن در نظر داش س باشیم و نمیشالود خودمالان را بالا شالوری الس بالا
هیچکن از اکن موارد موااس نبوده مقاکسس رد .اکنها قیاس معاهفارق است و باک بس صورت اامع و با تواالس
بس موانعی س پیش روی اکران واود داش س ،هر مقاکسسای را انجام داد.

انقالب اسالمی مجموعس دستآوردهاکی داش س است الس مالیتالوان آنهالا را از منظرهالای م لال
دس سبن ی رد ،در اکن نگالاه مالا دسالتآوردهالا را از منظالر راهبالردی در اب ال ا نگالاه مالی نالیم و بالس
دستآوردهای مبناکی و بنیادکن میپردازکم س مواب تغییرات اساسی نس تنها در زکست بوم سیاسی،
اا ماعی ،اق صادی و نظامی اکران بلهس من قس و ح ی اهان ش ه است.
شاک ب وان تارکخ  744سال اخیر را در دو دوره امالً م فاوت قبالل از انقالالب اسالالمی و بعال از
انقالب اسالمی تحلیل رد .انقالب اسالمی کن تغییر پاراداکمی در اهان اکجاد رد.
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پارداکم حهوم های سل ن ی ،حزب ساالرانس ،مونیسال ی و هیبراهیسال ی و ....پاسال گوی نیازهالای
انسان عصر ا ک نبوده و نیست و توان تحلیل ،ارزکابی و نظرکسسازی برای اداره اوامع دانشبنیالان را
ن ارن و بنبستهای م ع دی پ ک آورده و میآورن

س سعی رده و می نن اکن بالنبسالتهالا را بالا

هزکنسهای سنگین اا ماعی و فرهنگالی و از ررکالن نظالامی و کالا تحالرکمهالای اق صالادی حالل ننال .
م اخالت فاق مبانی فلسفی صالحی اهالان را آنانالان از تالوازن سیسال می خالار

الرده اسالت الس،

م اخالت بع ی نس تنها منجر بس حل مساحل بشر نمیشود بلهس بر وخامت اوضاع و پیایال گی مسالاحل
خواه افزود.
انسان در قرن بیست و کهم نیازمن راه نجاتی است الس سالوک ار ردهالای ناشالی از عال م تالوازن
سیس می را ن رل ن  .بهم رک گی در اهان در اثالر حا میالت تفهالرات هیبراهیسال ی بالس او خالود
رسی ه است ،آسیبهای اا ماعی ،فرهنگی ،اق صادی و بیتوازنیهای من قسای اهان را بس عرصالسای
آشوبناک تب کل رده است س بس خودی خود توهی مسأهس می ن  ،نیازمن اهگوکی هس یم الس بالرای
حهمرانی براساس تصوکری صحی ذات انسان ،نیازهای بنیادکن انسان ،همبس گی انسان و ربیعالت و
همراس اکیِ آساکش و آرامش ،رراحی ش ه باش .
اهگوهای حهمرانی برآم ه بر مبنای فهری ناقص و کن اه س س کا آنانان فرد محور میشون
سیر قهقراکی ری می نن و کا آنانان امعگالرا مالیشالون

س

الس حقالوق فالردی را نادکال ه مالیگیرنال ،

اهگوهاکی س بس ابعاد مح ودی از انسان م مر ز میشون و تصوکر ناقصی از انسان دارن  ،اهگوهاکی الس
نگاه ناقصی بس خک سیر زن گی انسان دارن و زن گی را در همین اهان مادی خالصالس مالی ننال و....
همگی در رسی ن بس وضع مواود س بالس اع الراف همگالان وضالع نالام لوبی در اهالان اسالت مسال ول
هس ن  .نا ارآم ی اهگوهای نام وازن و اهتداری س توهی ع م توازن ردهان و افراط و تفالرککهالای
رف اری را پ ک آورده ان ثابت ش ه است .در چنین شراک ی انقالب اسالمی اهگالوی نوپ کال ی را اراحالس
رده است .اهگوی جمهوری اسالمی ،برآم ه از کن تفهر فلسفی و تارک ی است الس رکشالس در کالن
نظام فهری  7044ساهس دارد و برآم ه از آموزههای وحیانی اسالت «امهالوری اسالالمی» کالن اهگالوی
حهمرانی سیس می است و اارای سیس م را از سیس م مراع تا خرده سیسال مهالای حهمرانالی بیالان
رده است .اکن اهگو ،نگاهی اههی بس انسان دارد و اکن نگاه برگرف س از آموزههای عاهی است.
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وق ی صالحبت از دسالتآوردهالای انقالالب مالیشالود اللالب بالس ابعالادی اق صالادی ،اا مالاعی و....
میپردازکم و دستآورد اصلی را س اتفاقاً دهیل اصلی تهاام دکگران است را فراموش می نیم.
امهوری اسالالمی کالن اهگالوکی اسالت الس رفیالت بسالیار بالاالکی دارد و اگالر اوامالع امالروزکن
دانش بنیان با آن آشنا شون  ،تماکل ذاتی بس سوی آن پی ا می نن چالرا الس من بالن بالا ذات انسالان
است و اکن گراکش ذاتی همان چیزی است س ابهس اس هبار و اس عمار و عناصر معان و منالافن از آن
میترسن و سعی دارن تصوکری وارونس از امهوری اسالمی اراحس دهن .
امهوری اسالمی س براساس باور بس انسان م ار و ه اکت مب نی بر بصیرت اسالت را مال هم بالس
دکه اتوری می نن .
اصل والکت فقیس را س بیان روشن بس معنای رهبریِ عاهمی انسان شناس و با شراکک احراز بسالیار
براس س و عاهی است وارونس الوه میدهن  .مردمساالری دکنی را س بس معنای پالیکرف ن حالن تعیالین
سرنوشت در چارچوب اهزمات اههی است را نادک ه میگیرن .
* با توجه به این که بیعدالتیها و فقر در رژیم پهلوی یکی از ریشههای خیزش مردم در انقالالب
اسالمی بود ،در دوران چهلساله نظام اسالمی ،در این حوزهها چه پیشرفتی حاصل شده است؟
در حوزه رفاه و بهرهمن ی اامعس س در پیون با ع اهت است .کهی از اه اف هر سیسال م و اهگالوی حهالوم ی
اکن است س رفاه را افزاکش ده و ع اهت را برقرار ن  .درآم سرانس ما در اب ای انقالالب اسالالمی در سالال
 ،31ده هزار و  044دالر بود .م ابن آخرکن آمار اکن مبلغ بالس  71هالزار و  593دالر در سالال  91رسالی و
رش خوبی رده است .اهب س باک تواس داشت س اکن رش درآم سرانس علیرلم افزاکش امعیت  51میلیونی
بس امعیت  03میلیونی است .اهب س شاخصی نیست س رفاه و پیشرفت را بس خالوبی نشالان دهال  .بالر همالین
اساس است س امهوری اسالمی پیشرفت را س توسعس بس همراه ع اهت ه فگیاری می ن بس االای آنهالس
صرفاً واژه توسعس را م رح نماک  .در دنیا برای ارزکابی اکن مؤهفسها ،شاخصی تر یبی بس نالام شالاخص توسالعس
انسانی مورد اس فاده قرار میگیرد س عالوه بر درآم سرانس ،مساحلی از املس آمالوزش ،به اشالت و امیال بالس
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زن گی را در برمیگیرد؛ زکرا ممهن است کن شور رش توهی داش س باش اما فقیرهای آن شور نیز رو بالس
افزاکش باشن  .اکن مس لسای س در آمرکها با آن موااس هس ن و رش اق صادی دارن امالا اشال غال بالس انال ازه
افی ن ارن و ح ود  04درص اامعسشان فقیر هس ن  .م اهعاتی س در انگلس ان ش ه نیز همالین پ کال ه را
نشان میده و کا در فرانسس س او اامعس م نی را شاه هس یم مالیبینالیم الس چالس نالاآرامیهالای عظالیم
اا ماعی م اوم و مس مر در ش ک ترکن شهل خود در اع راض بس وضعیت رفاهی رخ داده است.
ضمن اکنهس عنصر ع اهت در عرصس سیاسی و اا ماعی از مهمترکن دس اوردهای انقالب اسالمی الس قال رت
ان اب ردن و ان اب ش ن و مشار ت در تعیین سرنوشت از ررکن انواع ان ابات نظیر رکاست امهالوری،
مجلس شورای اسالمی ،مجلس خبرگان ،شوراهای اسالمی شهر و روسال ا و نهادهالا و انجمالنهالای صالنفی و
ت صصی م رح است.
* شاخص توسعه انسانی همانطور که اشالاره کردیالد شالامل چ الد زیرشالاخص اسالتا در ایالن
زیرشاخصها وضعیت پیشرفت کشور چطور بوده است؟
ما در شاخص توسعس انسانی در سال  31در رتبس  774بودکم اما اآلن ربن شاخص بانن اهانی بس رتبالس 10
رسی هاکم؛ ضمن اکنهس ربن همین گزارش سرکعترکن رش در شاخص توسعس انسانی در دهالسهالای اخیالر را
امهوری اسالمی اکران داش س است .اکن در حاهی است س هم انگ داشال ساکالم و هالم مشالهالت اکالیاکی از
املس تحرکم و  ...اکجاد ش ه است اما با اکن واود اکن رش ها را داش ساکم .در شور ما شاخص بهرهمنال ی از
سواد ،از  00درص بس باالی  94درص رسی ه است .اهب س رش های اهشی هم دشمنان ما را میترسان زکالرا
اگر ت اوم داش س باش ح ماً ق رت بزرگی سر برمیآورد و برای ق رتهای اس هباری مزاحمت اکجاد می ن .
کهی دکگر از مهمترکن تحوالتی س در اکن حوزه میتوان بس آن اشاره رد ،انقالب در آموزش اسالت .آمالوزش
در اکران بع از انقالب اسالمی بس ش ت گس رش پی ا رد س اکن واقعیت را میتوان بر اساس شاخصهالاکی
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س در اکن زمینس هست همس رد .گس رش آموزش بر پاکس ت بیر افزاکش بوداالسهالای االاری شالور ن الاکج
خودش را نشان داد و عمالً مواب افزاکش رتبس علمی شور ش  .دانشگاههای مالا بالس شال ت گسال رش پیال ا
ردن و همینها باعث ش ن

س رتبس علمی ما باالتر برود .رتبس ما در دانالش از کهصال و پنجالاهمین شالور

اهان در سال  31بس رتبس  71در شراکک حاضر رسی ه است و اکن چیز خیلی عجیبی اسالت و مواالب بهالت
دکگران ش ه است .بع از مرحلس دانشافزاحی ،گس رش فنالاوری و انقالالب در فنالاوری و اکجالاد سالازو ارهای
توهی فناوری باک داش س باشیم .اآلن حر ت خوبی شروع ش ه است اما اکالن حر الت باکال بالس تناسالب رتبالس
علمی ،ش اب بیش ری بگیرد .وق ی فناوریها رش پی ا ن توهی ات ملی ما با اهش هزکنس موااس میشالود
و اراکی باال میرود .تحقن اکن مساهس باعث میشود س توهی ات ما ق رت رقابالت در عرصالس اهالانی را پیال ا
نن و آن موقع توهی ثروت صورت میگیرد .همزمان با اهش آموزش و علم ،وق ی فناوری بالا ب الشهالای
اق صادی همراه شود اش غال مع وف بس دانش افزاکش اهشی پی ا رده و توهی ثالروت خانوارهالای اکرانالی و
در س

الن ،توهی ملی و صادرات ما بس ش ت رشال خواهال

الرد .مالا در مرحلالس اهشالی در اکالن حالوزه

هس یم.
درست است س ما در حوزه آموزش ،ع اهت آموزشی را م رح می نالیم وهالی ن الاکج آن بالس حالوزه اق صالاد و
درآم خانوارها تعمیم پی ا می ن  .اکن همان بن اول سیاستهای لی اق صاد مقاوم ی است الس نالا ر بالر
ارتقای گروههای م وسک و پاکین و مشار ت آحاد اامعس در حوزههای اق صادی است و اکن شاخصها نشالان
میده

س در اکن  04سال ما چق ر اهش رده اکم .در اکن زمینس وق ی خودمان را با دکگران هالم مقاکسالس

نیم میبینیم س سرکعترکن رش را در حوزه شاخص توسعس انسانی داش ساکم و بالس رالور م وسالک سالرعت
رش علمی ما کازده برابر میانگین رش علمی اهان است .اکن فقک کن انبس از دس اوردها را نشان میده .
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* در زمی ه بهبود توزیع درآمد چقدر توانستهایم موفق عمل ک یم؟
ربن توضیحاتی س دادم ،رش شاخص توسعس انسانی بس صورت الالن ،رشال

شالور را نشالان مالیدهال  .در

ضرکب اینی س شاخصی برای محاسبس وضعیت توزکع درآم است ،ما رش خیلی خوبی داش ساکم .همان ور
س میدانی ضرکب اینی هرچس باالتر باش  ،نشان هن ه نالابرابری بیشال ر در توزکالع درآمال در شالور اسالت.
ضرکب اینی ما در قبل از سال  31از  4/09هم باالتر بود اما در سالهای اخیر ح ی بالس  4/51هالم رسالی ه
است س بهبود خیلی خوبی داش س است .اهب س در دو سال اخیر در اکن شاخص افت داش ساکم .شاخص دکگالر
فاصلس درآم ی  74درص پردرآم ها و  74درص

مدرآم های اامعس است .فاصلس  74درص بالاالی اامعالس

بس  74درص پاکین اامعس ،در اب ای انقالب  04برابر بوده س اآلن بس  70برابر اهش پی ا رده کعنی فاصلس
فقیر و ثروتمن

م ر ش ه است .کهی از مساحلی س در مقاکسسها باک بس آن دقت نالیم اکالن اسالت الس مالا

م وسک ل  04سال را ارزکابی می نیم .ممهن است در هر کن از اکن شاخصها فراز و فرودی داش س باشیم
اما مهم اکن است س وضعیت فعلی را بسنجیم؛ زکرا دوهالتهالا مالیآکنال و مالیرونال و بالاالخره هر امشالان
دس اوردها و نا امیهای خاص خود را دارن .
ضمن اکنهس سب مصرفی لیاحی و االهای با دوام و داراحی خانواهای شهری و روس احی در اکالن چهالل سالال
اخیر ربن آمارهای رسمی بس ش ت توسعس پی ا رده است نظیر؛ اتومبیل ،موباکالل ،دس رسالی بالس اکن رنالت،
ک اال ،تلوکزکون و ...س اکنها دکگر نشانس ثروتمن بودن نیست.
* به نقش سیاستهای دولت ها اشاره کردیدا به گفته اکثر کارش اسان ،در دولتهای پس از دفاع
مقدس ،سیاستهای لیبرالی در حوزه اقتصاد کشور اجرا شده استا این سیاستها چقدر در عدم
تحقق کامل اهداف انقالب در حوزه عدالت نقش داشته است؟
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اهب س اکن نق س قابل تواس است س همواره دو دک گاه در اق صاد اکران واود داشال س کالن دکال گاه تماکالل بالس
توانمن یهای داخلی و شهوفاحیسازی آنها و کن دک گاه تماکل بس اق صاد هیبراهی و وارداتمحور بالوده و هالر
ام منشأ آثاری بودن وضع مواود برآکن عملهرد اکن دو ارکان است ربیعی است الس اگالر نگالاه انقالبالی
ب ور امل در اق صاد بود چاهش های امروز را ن اشال یم .اق صالاد مقالاوم ی بیانیالس تالارک ی و رالحالی ارکالان
انقالبی در حوزه اق صاد است.
در مقارعی س شاه تفوق هیبرالها بر اق صاد شور بودهاکم عم تاً تفهر آزادسازی در عرصس تجارت خارای
بر شور حا م ش ه است .هیبرالها اوهین اری س مالی ننال اکالن اسالت الس سیاسالتهالای تجالاری را آزاد
می نن و دروازهها را برای ورود االی خارای باز می نن  .بر اساس همین سیاست ،واردات ما بع از انگ
بس ش ت افزاکش کافت و بس بیش از دو برابر رسی  .اسم اکن اق ام ،آزادسازی تجارت خارای بود اما بیش ر بالس
آزادسازی واردات منجر ش  .همس شورهای اهان در اکن زمینس مالحظالاتی دارنال  .اآلن خالود آقالای ترامال
میگوک من اری بس سازمان تجارت اهانی ن ارم و الوی واردات را میگیرم و مردم باک

الاالی آمرکهالاکی

مصرف نن  .بر همین اساس واردات از ژاپن و چین را مح ود رده است .همواره انگی ناآشالهار در عرصالس
تجاری میان شورها در ارکان است .اهب س اآلن تا ح ودی آشهار ش ه است .اما در اکران هالر زمالان ان کشالس
هیبراهی تفوق پی ا رده است بس شال ت واردات را افالزاکش دادهانال  .مالثالً واردات گالروه  74الاالکی (عمال تاً
االهای لیرضرور و هو س) را س ممنوع ش ه بود ناگهان آزاد ردهان ؛ کعنی عرصس را بالرای ورود االهالای
لیرضروری باز میگیارن

س هر چس میخواه وارد شود .اما آکا در شورهای دکگر اکنگونس اسالت و مالثالً در

آهمان ،فرانسس کا ژاپن ااازه میدهن

الس هالر الاالحی بالس راح الی وارد شالود .امالا مالا در اکالران مالیخالواهیم

سوپرمار ت االهای خارای داش س باشیم و مرتب مصوبس میدهیم هر آناس س در گمالرک اسالت تالرخیص
شود؛ اما از آنهاکی س اکنگونس مصوبات را میگیارن باک پرسی بس چس مناسبت ما باک چنالین الاری نالیم؟
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میگوکن چون پشت در گمرک مان ه اسالت خالب دالل هالا هالم همیشالس پشالت در گمالرک من ظالر مصالوبس
میمانن  .بع هم در مصوبات کن بحث خیلی عجیب و لرکبی را م رح می نن

س االها بال ون ان قالال ارز

ترخیص شود .مگر اال ب ون ان قال ارز اابجا میشود کا سی مجانی االکی را بس دکگری مالیدهال ؟ فشالار
اکنگونس تصمیمات ،بر تراز ارزی شور تحمیل میشود.
مهم ترکن مشهل در حوزه قیمت ارز و مساحل ارزی ،فشالار واردات اسالت .هرگونالس تسالهیل در سیاسالتهالای
واردات بس مفهوم فشار بر ارز و باال رف ن قیمت ارز است .ما از اکن مساهس لفلت دارکم و هیبرالهالا مالیگوکنال
سازو ار بازار ،خودش را پی ا می ن و دست نامرحی در اق صاد اکن ار را می ن ؛ اما من مع ق م الس اتفاقالاً
اکن سیاستها بس توهی ضربس میزن و بس منافع ملی و اش غال آحاد اامعس ه مس وارد می نال  .مالا از منالابع
ارزی شور میتوانیم و باکس ی برای اکجاد و تقوکت توان توهی داخل اسال فاده نالیم هماننال آناالس الس در
م کرکت ت صیص منابع ارزی مح ود در زمان انگ تحمیلی رخ داد و کا بع از انگ خود فاحی در عرصالس
هبنیات س مساهس واردات ،مح ود بس آثار بر تراز ارزی و افزاکش قیمت ارز نیست بلهس دامنس آن در ب شهای
م ل ادامس دارد و سرماکسگیاری را تحت تأثیر قرار میده و انگیزهها را اهش میده .
* آقای دکتر ،با وجود پیشرفتهایی که ذکر کردید ،ه وز در زمی ه معیشت مالردم بالا مشالکال
حادی مواجهیم و در سال جاری این مشکال به اوج خالود رسالیده و پیشالرفت هالای کشالور را
تحت الشعاع خود قرار داده استا به نظر شما برای حل مشکال معیشتی مردم و بهبالود اوضالاع
اقتصادی ،مهمترین اقدامی که باید کرد چیست؟ آیا راهحل کوتاهمد دارد؟
سیاس ی س از سوی دوهت در پیش گرف س ش ه بر اکن اساس است س در حوزههاکی س بس معیشت مالردم و
به اشت و درمان مردم برمیگردد ارز  0044تومان اخ صاص داده است و اکن الار درسال ی اسالت .نباکال بالا
معیشت مردم بازی رد اما نه س اکنجاست س زنجیره تأمین و توزکع باک بالس صالورت امالل دکال ه شالود در
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شراکک نونی سیس مها در حوزه اارا و نظارت منفعل هس ن و از ارآم ی الزم برخوردار نیسال ن و بعضالاً
میبینیم س ح ی مس والن در اکن حوزهها نیز ادعاکی در زمینس نظارت ن ارن  ،کعنی بس اکن مسالاهس باورمنال
نیس ن و اری س در اکن حوزهها صورت میگیرد بیش ر نظاره است تا نظارت؛ بنابراکن راههالار وتالاهمال ت
اکن است س در حوزه نظارت ،در همس اازا سیس م تأمین و توزکع قوی عمل نیم؛ االهای اساسالی ح مالاً
باک با سیس م سهمیسبن ی از ررکن ارتهای اهه رونین و ارت ملی با اسال فاده از سیسال مهالای روزآمال
توزکع شود .اکن سیس مها میتوانن از ررکن شبهسهای موکرگی براساس ُ ملی و ُ پس ی اکالن االهالا را
عزتمن انس و درب منزل تحوکل دهن و قابل رص

امل و پاسخخواهی نیز هست.

اهب س برخی دالالن از اکنهس با ارت ملی ،گوشت توزکع میشود بس ش ت گالکس می نن  .خب معلوم است س
وق ی دالهها بس صورت ترکلی ،ماکح ا مردم را میبرن باک با ارت ملی و اهب س بس ررکن عزتمن انالس گوشالت
را توزکع رد تا الوی سوداوکان گرف س شود؛ زکرا اال واود دارد اما توزکع ،عادالنس نیست.
* شما در دوره دفاع مقدس ،وزیر اقتصاد بودیدا آن زمان این مشکال را چطور حل میکردید؟
بلس ،زمان انگ امهانات توزکع م رن فعلی واود ن اشت وهیهن االهای اساسی با قیمت مناسب برای همالس
تأمین ش ه بود .اآلن هم انگ اق صادی اهمانسای علیس ما در ارکان اسالت باکال واقالعبینانالس و من بالن بالا
ع اهت از سیس مهای اهه رونیهی م رن برای توزکع اس فاده نیم؛ بنابراکن هم تقوکت ب الش نظالارت و هالم
سیس مهاکی س در ب ش اارا میگیارکم همگی باعث پیشالگیری از فسالاد مالیشالود و رضالاکت و آرامالش و
آساکش بس مردم میده  .اکن امر خیلی مهمی است س مردم رضاکت و آساکش داش س باشالن و اکالن الار بالا
توزکع مناسب کن سری االهای اساسی مح ود ،امهانپیکر است .بوکژه اکن س اقالم معیش ی در سب تورم
ب صوص در ربقات م وسک و ضعی  ،نقش باالکی دارد فورکت و حساسیت بیش ری میرلب .
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* از لحاظ مبارزه با مفاسد اقتصادی وضعیتمان نسبت به رژیم پهلوی چگونه است؟ چرا در ایالن
حوزه خیلی موفق نبودیم؟
اکن س وال درس ی نیست ،اساساً رژکم گیش س بس صورت ذاتی فاس بود و توهی فساد می رد ،ادعالاکی بالرای
مقابلس با فساد ن اشت حجم ثروتی س خان ان پهلوی از شور خار

ردهانال و اخیالراً گالزارشهالاکی از آنهالا

من شر ش ه گواه اکن م عاست.
در مقوهس فساد کن تقابل اساسی بین نظام اسالمی و مفس کن واود دارد ،حساسیتهای اامعالس بالس شال ت
افزاکش کاف س است .دشمنان بر روی ادراک ذهنی اامعس از فساد بس ش ت ار می نن  .در عین حال واالود
منافع اق صادی برخی را دچار رمع می ن و دست بس فساد میزنن و اکن مسأهسی اهانی است و ما هم م
و بیش با آن موااس هس یم ،در مقوهس مبارزه با فساد دو بحالث واالود دارد .اول بحالث پیشالگیری اسالت الس
مجموعس اق امات و قواع نظاممن را میرلب و دوم مقابلس با فساد است س اق ام قارع و بیرحمانس و عاال
را رلب می ن .
پیای گی مقابلس با فساد مواب ش ه است برخی پرون هها زمانبر شون  ،اامعس باک بس سرعت آثار مقابلس بالا
فساد را ببین  ،قارعیت در مقابلس با فساد پیامی است بس مفس کن س حهومت در اکن زمینالس اهالل مماشالات
نیست روالنی ش ن فراکن ها و ارالعرسانی ناقص و لیردقین در اکن زمینس ،اذهان اامعس را مشوش می ن .
ااازه اخیری س مقام معظم رهبری بس قوه قضاحیس دادن تا ح زکادی مواب وتالاه شال ن زمالان رسالی گی
میشود و قارعیت را افزاکش میده  .مجلس و قوه مجرکس نیز الزم است در اکن زمینس بس من قوه قضالاحیس
بیاکن و با رفع خألهای قانونی و بس ن فرص های فراری س برای مفسی ن واالود دارد عالزم نظالام در مقابلالس
فساد را در عمل نشان دهن .
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در قبل انقالب ،ادعاکی در مورد برخورد با مفاس واود ن اشت اما وق ی انقالب ش کهالی از ثمالرات انقالالب،
روحیس م اهبس گری و پرسشگری بود و ان ظارات از حهومت باال رفت .بیش ر سیاسالتهالای مبالارزه بالا فسالاد،
سیاستهای پیشگیری هس ن  ،تا سیاست درمان و برخورد .سیاستهای پیشالگیری در حالوزه ااالرا تعرکال
میشون و روشهای ااراکی باک بس گونسای باشن

س ام یاز و رانت بس اای خاصی داده نشالود و در مرحلالس

اارا ،الوی آنها گرف س شود .اگر در اکن ب شها ضعفی باش باک در حوزه درمالان الس سیاسالت برخالورد بالا
مفاس است اق ام نیم.
* خوب ،چقدر در برخورد با مفاسد موفق بودهایم؟
در اکن حوزه نیز باک خودمان را در مقاکسس با شورهای دکگر بسنجیم .معموالً اکن مقاکسس انجام نمیشود و
مثالً فقک میگوکن فساد  5هزار میلیاردی .وق ی اکنگونس عنوان میشود همس فهر می ننال  5هالزار میلیالارد
تومان پول خورده ش اما اکنرور نیست و همس اکن پول برگشت .وهی میبینیم اکن ب ش آخر را الس «همالس
اکن پول برگشت»

سی تهرار نمی ن  .چرا؟ چون با آن ب ش اول بس رقیب سیاسیاش ،سیلی زده است و

براکش افت دارد س آن ب ش دوم را بیان ن  .چون مساهس مقابلس با فساد ،سیاسی ش ه است و اکالن مسالاهس
دکگر در اای خودش بس صورت ارشناسی بحث نمیشود .من برای اکنهس رقیبم را بزنم دو سس مالورد فسالاد
درشت در آن مق ع پی ا می نم و رقیبم هم کهی دو مورد فساد در زمان م کرکت من پی ا می ن و شالروع
بس بزرگنماکی می نیم .اکنق ر بر اکن ربل می وبیم س گوکا فساد همس اا را گرف س اسالت و کالا اکنهالس کالن
رقیب میگوک هزار میلیارد دالر معلوم نیست چس ش ه اسالت بعال ت فیال مالیدهال مالیگوکال  044بعال اً
میگوک  134بع اً معلوم میشود اصالً یب است و درآم های آن دوره صرفاً  131میلیالارد دالر بالوده تالازه
هیچ سن ی مبنی بر اکنهس حی و میل ش ه بس هیچ واس واود ن ارد اکن دروغها گوبلز درولگالو را هالم در
قبرش میهرزان و رقیب هم بر عهس عمل می ن و بع از اکن ا اذکب تازه بس صرافت مالیاف نال
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الس فسالاد

سیس می است ب ون اکنهس تعرک و واژه فساد سیس می را بشناسن بر پاکس دروغهالای خالود دنبالال نهالادی
ردن کن دروغ بزرگ دکگر هس ن اکنها واقعیت ن اش س و پاکس علمی ن ارن .
درباره پوهشوکی هم همینرور است و ناگهان کن مقام مس ول میگوک پوهشوکی گس ردهای در شور انجام
میشود .چ ور چنین حرفی میزنی وق ی س سالهاست قانون مبارزه با پوهشوکی در شور ما اارا میشود.
حسابرسان ما در زمینس پوهشوکی ،مو را از ماست می شن  .بع شما میبینی موسسس شالفافیت بالیناهمللالی
( )Transparency Internationalاز اکن صحبتها

میآورد و در ربقسبن ی ،دراالس فسالاد اکالران را

باال میآورد .وق ی میپرسیم اکن ار را بس چس اس نادی انجام دادهاک میگوکن مقام رسمی شالورتان گف الس
است .اکنگونس موارد م هم نبوده و من

مش ص از مس والن و حرفهاکی س زدهان دارم س امالً اش باه

بوده است .حرف زدن آسان است و بیرون ردن رقیب از می ان با اکن حرفهالای لالی آسالان اسالت .وق الی
صحبت از مبارزه با فساد می نیم باک فساد را بس صورت مش ص و ارشناسی بیان نیم.
* یع ی شما میگویید در مورد فساد به علت رقابتهای سیاسی ،بزرگ مایی شده است؟
ح ماً من مع ق م اوالً در فساد بزرگنماکی میشود .دس ور ار خارایها و دشمنان ما در اکن حوزه دو چیالز
است .اول اکنهس تالش می نن دس اوردها بیان نشود و با تهنینهای فرکب آمالاری ،موفقیالتهالا را محال ود
نشان میدهن  .دوم بحث سیاهنماکی در حوزه اق صادی و نفوذ در تصمیمسازیهاست .وق ی مالیبینالیم کالن
تصمیم خالف منافع ملی است همس ب اک نسبت بالس آن تصالمیم وا النش نشالان دهنال  .دشالمنان مالا خیلالی
سیاهنماکی می نن و آن چیزهاکی را س ام یاز امهوری اسالمی اکران است وارونس الوه میدهنال  .مالثالً در
زمینس پوهشوکی دن دانسهس بانن پنهاگن دانمارک اعالم ش

س در کن دوره زمانی بالیش از  004میلیالارد

کورو پوهشوکی رده است؛ اما همس چیز اکن فساد با دو تا خبر ،خاتمس کافت .کا در مورد خبر پوهشوحی الامرز
بانن آهمان کهی از چهار بانن بزرگ اروپا اکنها در حال پوهشوکی هس ن  .در مورد اق امات اکنها هالیچ االار و
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انجاهی نیست وهی بعضی مس وهین در داخل بس ش ت درباره مساحلی نظیر پوهشوکی ا هارنظر یب م الرح
و کا بزرگنماکی می نن در حاهی س اصالً چنین خبرهاکی نیست .چالرا اعالالم نمالیشالود الس آمرکهالا ربالن
شاخص اهانی پنهانهاری و ع م شفافیت ماهی بع از سوحیس رتبالس دوم اهالان را دارد و در مراتالب بعال ی
هنگ نگ ،بلژکن ،آهمان و ....قرار دارن وهی در اکران کن ع ه دنبال مانع تراشی برای فروش نفالت توسالک
ب ش خصوصی در بورس نفت هس ن اکن نگرانی واود دارد س فروش نفت در بورس را هم پولشوحی تلقی
و مانع اکجاد نماکن اکنها گل بس خودی است.
* امسال بحث تخلفا ارزی باال گرفتا اما چرا آنطور که رهبر معظم انقالب تذکر دادند ،فقال بالا
افرادی که رانت گرفت د برخورد شد و با افرادی که رانت دادند ،برخورد نمیشود؟
اهب س اکن س وال را مس وهین ذکربک باکس ی پاسخ دهن  .اما باک بگوکم سی س ارز گرف الس امالا الاال را وارد
نهرده ،فاس است و اکن ار فساد است وهی فساد باالتر سی هم س پیگیری نهرده س چرا اکن فرد ،الاال را
وارد نهرده او هم در اکن فساد شرکن است .قوانین و مقررات ما میگوک وق ی بانن بالس کالن وارد ننال ه ارز
ت صیص داد ،او باک پروانس سبز گمر ی حا ی از ورود اکن اال را اراحس ن و اگر نهن باک بس دادگاه معرفی
شود .اما در مق ع اخیر بصورت مشهو ی ت صیصهای ارزی بس صورت موهوم بس شر تهالای کالن ماهالس و
ب ون ورود اال داده ش و اکن کعنی فساد و اتالف بیتاهمال س بر ض منالافع و بالر ضال

سالب و ارهالای

قانونی صورت گرف س و مقصرکن باکس ی پاس گو باشن و اگر حساب ش ه اکن سیس م ت صیص ارز رها ش ه
باش آن وقت مصادکن نفوذ را باکس ی پی ا و معرفی رد س دکگران ارأت نهنن بس اکالن ت لفالات بالر ضال
منافع ملی اق ام نن .
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* در  04سال گذشته ،چقدر در پیریزی ساختار نظام و رفع نواقص احتمالی موفق بودهایالم؟ اآلن
چه نقطهضعف هایی از نظر شما وجود دارد که بایالد بررالرف شالود؟ اآلن در سالاختار نظالام چاله
ضعفهایی وجود دارد؟
اکن س وال خیلی لی است و نیاز بس بحث مس قلی دارد .ما در نظام برنامسرکزیمان کن حر ت قوی و رو بس
الو در اکن  04سال داش ساکم .بس اکن ترتیب س ما در گیش س ،سیاستهای لی م ر داش یم و هر دوه الی
س میآم هر اری دهش میخواست می رد و میگفت بس نظر من اکن ار بس رش
شعارهای ان اباتی هر دوهت ممهن بود با دوهت دکگر م نالاق

شور من مالی نال و

باشال ؛ اکالن مسالاهس ،رونال پیشالرفت را نال

می رد؛ اما وق ی در حال حاضر س سیاستهای لی از املس سیاستهای لی اق صاد مقاوم ی را در دست
دارکم از اکن مساهس میتوان الوگیری رد .نهادسازی برای سیاستگالیاری و برنامالسرکالزی ر الن اساسالی در
ساخ ار نظام است س امروزه بس بلوغ خود نزدکن ش ه است.
* م ظورم درباره برخی ساختارها بودا مثالً شاهدیم بعضی هالا مبالاحثی دربالاره ضالرور ایجالاد
مجلسی دیگر مان د س ا مطرح میک دا ای گونه مباحث چقدر م طقی است؟
پرداخ ن بس اکن موضوع نیازمن کن بحث ارشناسی خیلی دقیقی است وهیهن بس نظر میرسال در سالاخ ار
حهمرانی امهوری اسالمی با واود والکت فقیس و نهاد راهبردی سیاسال گیاری (مجمالع تشالی ص مصاللحت
نظام) ضرورتی برای ررح چنین مباحثی واود ن ارد .بس وکژه اکنهس در دور ا ک فعاهی ی مجمالع تشال یص
مصلحت نظام ،مقوهس نظات راهبردی و ع م مغاکرت و ان بالاق قالوانین و مقالررات و برنامالسهالای پنجسالاهس و
بوداسهای سنواتی با سیاس های لی اوهوکت کاف س است.
اهب س مع ق م ب ور تارک ی در نظام اداری اکران وق ی بس نظام برنامسرکزی نپالردازکم هالر مشالهلی الس پالیش
میآک بس سراغ تغییر ساخ ار میروکم .بع از ساهها ،وزارت بازرگانی را در وزارت صناکع ادلالام الردکم بالرای
اکنهس ل اق صاد شور گروگان واردات نباش و مثل همس اای دنیا ،بازرگانی خارای در خ مت توهی ملالی
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باش

س اکن کعنی اق صاد مقاوم ی .معیاهن فق ان نظام برنامسرکزی منسجم و اارای باورمن بس آن در عمل

اه اف موردنظر را محقن نهرده است.
* البته دولت فعلی به شد اصرار به احیای وزار بازرگانی داردا
تواس داش س باشی

س راهبرد اصلی در اق صاد اکران ،تقوکت توان توهی داخل است و همسی سالاخ ارها باکال

در اکن اهت تنظیم شون  .بر همین اساس بازرگانی در ل باک در همین اهت و در خال مت توهیال داخالل
باش .
هر از چن گاهی شاه زمزمسهاکی هس یم س دوباره دست بس اکن ساخ ار بزنیم و اکن وزارت انالسهالا را از هالم
ا ا نیم .اکن ار کن عقبگشت اساسی در اق صاد اکران است .وزارت بازرگالانی از دل وزارت اق صالاد ملالی
خار ش ه بود .از آنجا س اکران کن شور نف ی اسالت و درآمال زکالادی از فالروش نفالت دارد بنالابراکن اگالر
بازرگانی ،مس قل باش همیشس واردات تفوق پی ا می ن ؛ اما اگر همین ار را در کن شور دکگالر الس مثالل
اکران نف ی نیست موردنظر قرار دهیم آن شور بس همان میالزان الس مالیخواهال واردات داشال س باشال باکال
صادرات نیز داش س باش زکرا اصالً نمیتوان بال ون صالادرات ،واردات داشال س باشال  .چالرا الس واردات چنالین
شوری بر صادرات آن پیشی بگیرد بالفاصلس تمام پرداختهاکش دچار مشهل میشود و بحثهای تالورمی و
بحران ب هیهای خارای پیش میآک  .اکالن مسالاهس بالرای هالر دوه الی بازدارنال گی در توسالعس واردات اکجالاد
می ن ؛ اما در شورهای نف ی ،شاه ت اوم ار رد ت رکبی نفت در اکن حوزه هس یم .اگر در شالور نف الی
مثل ما ،ساخ ار وزارت بازرگانی مس قل باش ح ماً اکن ساخ ار مس قل بالس الل اق صالاد اکالران آسالیبهالای
ابرانناپیکر میزن .
در مورد نظام برنامسرکزی وق ی در حوزه سرماکسگیاری ،اش غال ،علم و فناوری صحبت از اق صاد مقالاوم ی
می نیم مجلس و دوهت و همس ساخ ارهای نظام باک سیاستهای اق صاد مقاوم ی را رعاکالت ننال ؛ امالا مالا
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هنوز با اکن ار فاصلس دارکم و هنوز توفین چن انی در رسی ن بس اکن ه ف بس دهیل نظارت ضعیفی الس روی
قواع و قوانین و مقررات و حوزه اارا دارکم ب ست نیاوردکم .وق ی ما سیاست لی اق صاد مقاوم ی را دارکم
هر دوه ی س روی ار میآک باک برای اارای اکن سیاست ،برنامس ب هن و نباک سراغ برنامسهای دکگر برود.
وق ی س برنامسرکزیها روی سیاستهای لی تمر ز پی ا نمی ن دوه مردان بس اکن فهر میاف ن

س بیاکن

و ساخ ارها را تغییر ب هن  .تغییر ساخ ار آخرکن مرحلس است.
در حال حاضر تأمین ماهی توهی توسک باننها ارشادی ش ه است و اگر خواس ن اکن ار را انجام میدهنال
و اگر ن واس ن انجام نمیدهن  .اکن ار ،خ است و اوهوکت ما رعاکت سیاستهای لی است و باک قوانین و
مقررات ،همراس ا با سیاستهای لی و تقوکت توان توهی داخلی باشن و در اارا هم باک ا ی گرف س شالود
و اگر قرار باش در اارا ضعی عمل نیم هرچق ر هم ساخ ارها را تغییر دهیم مثالً بانههالا را ادلالام نالیم
وهی اهتگیری اع باری بس نفع توهی را رها نیم ق عاً توفیقی بس دست نمیآورکم.
* در حوزه های سیاسی چطور ،آیا در ساختار ،ضعفی وجود دارد و مباحثی مان د ایجاد مجلالس
دیگر چقدر ضرور دارد؟
ررح چنین مساحلی در شراکک امروز س معیشت مردم اوهوکالت اساسالی مالا اسالت ضالرورتی نال ارد و مواالب
انحراف اذهان از مس لس اساسی میشود و ضروری است همس بر مس لس معیشت مردم تمر ز پی ا نیم.
من در پاسخهاکم بس اکن موضوع اشاره رد .مثالً وق ی ما سیاستهای اق صاد مقاوم ی را رعاکت نمی نالیم و
بس انون توهی

س محور معیشت مردم است اع ناکی نمی نیم هر ساخ ار دکگری را هالم بیالاورکم مشالهلی

حل نمیشود .مباحثی نظیر تغییر پارهمان کا اکجاد مجلس سنا و  ...همیشس در مقارعی م رح مالیشالود الس
مشهالتی بروز می ن  .بس اکن معنی س ح ماً مشهالتی واود دارد س اکن مسالاحل م الرح شال ه اسالت .مالن
مشهالت را از نظر خودم م رح ردم.
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* آیا در حال حاضر با بن بست خاص و یا موضوع مهمی که نیاز به رفراندوم داشته باشیم مواجاله
هستیم که هر از چ د گاهی شاهد زمزمههایی در این زمی ه از سوی برخی مقامالا و جریالانهالا
هستیم؟
اگر معیشت را مس لس اصلی ب انیم س هست در اکن زمینس دارای تواناحیها ،زکرساختهالا و تجالارب بسالیاری
است و اساساً بنبست واود ن ارد.
برای مثال ااهب اکنجاست س بعضاً هم برخی مساحل ازحی از املس پاهرمو بالس عنالوان موضالوع همالسپرسالی
م رح میشود .در اصل موضوع کعنی پاهرمو اصالً شفافی ی نیست .شوری س مورد تحرکمهای زکالادی قالرار
گرف س و ترام رحیسامهور آمرکها برخالف ق عنامس  0057شورای امنیت سازمان ملل ،نفالت مالا را تحالرکم
رده آکا ما هم باک باکس یم و نف مان را نفروشیم؟ ما آکا باک تسلیم اکنها شوکم؟ فردا ممهالن اسالت بگوکنال
فروش نفت شما شامل پوهشوکی میشود .اکنها چس رب ی بس هم دارن ؟
همیناا اکن نه س را بگوکم س در مصوبس قبلی اصالح قانون پوهشوکی تصرک ش ه بالود الس هرگونالس فالروش
نفت و خرک دارو ،خار از شبهس ،ارم منشأ است؛ در صالورتی الس اکالن گالزاره خالود تحرکمالی اسالت .چالس
نوانسیونی میتوان بگوک

س شوری را خالف قوانین بیناهمللی مورد تحرکم است نباکس ی خار از شبهس،

خرک و فروش دارو و نفت داش س باش ؟ اکنها بر ض ب کهیات حقوق بالیناهملالل اسالت و مالا نباکسال ی هالیچ
تصرک و مصوبسای حا ی از اکن موضوع در شراکک تحرکمهای لیرقانونی و لیرسازمان مللی برقرار نیم.
اهب س اکن ب ش از مصوبس بع اً حیف ش اما سؤال اکنجاست س وق ی آمرکهالاکیهالا بالس اب ال اکیتالرکن اصالول
پاکبن نیس ن ما چرا باک دچار خودتحرکمی شوکم؟ آن بن شبیس گل بس خودی بود .اکنها بحثهای دقیالن
ارشناسی دارد و تأثیرات آن مح ودکت در سب و ارها بس وکژه برای ب ش خصوصی است س در شالراکک
تحرکم اتفاقاً باکس ی فعالتر باش  .آکا اکن مساحل با اکن رافت برای همس آحاد اامعس تبیین ش ه اسالت الس
ب واهیم بحث رفران وم را م رح نیم؟ ق ع نظر از اکنهس اصالً در اکن موضوع ،رفران وم موضوعیت دارد کا نس
بس نظر من رفران وم اصالً ارساز نیست و باک موضوعات در مبادی ارشناسی خودش بررسالی شالود و الالو
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برود و دچار اوسازی و فضاسازی هم نشود .بس نظر من وق ی س مساحل ،اناحی و سیاسی میشود از حالوزه
ارشناسی دور میشود و راهحلها هم از راهحل ارشناسی دور میشود.
* با توجه به عضویت شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سرانجام لوایح سیافتی و پالرمو در
مجمع چه میشودا بعضی از اعضای مجمع گفته اند ناگزیر از تصویب این لوایح هستیم و ایالنهالا
نهایتاً تصویب میشوندا آیا قبول دارید؟
مگر بس همین سادگی است .اکن هواک  ،سیاسی نیست و هواکحی است س آثار ماهی ،اق صادی فراوانالی دارنال .
بعضیها تصور می نن اکنها صرفاً کن سری هواک سیاسی هس ن و شاه کم س بیشال ر دسال گاه سیاسالت
خارای ،پیگیر آن است در صورتی س دس گاههای اق صادی و ماهی باک در اکالن حالوزه ورود ننال و فعالال
باشن  .اهب س اکن نه س را هم بگوکم در مقام ارزکابی و قضاوت برای شورهاکی هم س بالس اکالن نوانسالیونهالا
پیوس سان دوگانس عمل می نن  .اآلن قضاوت براساس اس ان اردهای دوگانس امر معموهی میان شالورها شال ه
است .وق ی درباره حقوق بشر بحث میشود ش ار مردم کمن ،منافاتی با رعاکت حقوق بشر ن ارد امالا وق الی
در شوری س همسو با آنها نیست وچنترکن اتفاقی بیف

انجالهای حقوق بشری راه میاف .

درباره هواک پوهشوکی و امثاههم هم دوگانس عمل می نن  .در زمینس تجارت خارای هم همینرالور اسالت .در
خبرنامس رسمی سازمان تجارت اهانی ،گزارشی از ااالس اَپن من شر ش ه بود س در آن از ژاپنیهالا ان قالاد
ش ه بود س چرا روی واردات برنج ،تعرفسهای باال اعمال می نی  .نماکن ه ژاپن در آن ااالس اواب داده بود
س دس ور ار ما حفظ منافع ملی شورمان است .بس همین راح ی.
وهی ما در شورمان افرادی دارکم س هنوز بس سازمان تجارت اهانی نپیوس ساکم مرتبالاً از الاهش تعرفالسهالا
برای تسهیل در واردات اال حماکت می نن و حاال اگر ما عضو اکن سازمان بودکم همانن ژاپنیها بس همین
راح ی اس الل ما را میپیکرف ن .
* فکر میک ید سرانجام این لوایح در مجمع چه بشود؟
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باک م رح شون و موضوعات بس هحاظ ارشناسی بیشال ر بالاز شالون  .اهب الس عال های دوسالت دارنال

الس اکالن

موضوعات خیلی باز نشود و ارشناسی نشود .مرتباً برای تصوکب فشار میآورن و مصاحبس مالی ننال  .وق الی
ابعاد اکن موضوعات بس صورت ارشناسی و مب نی بر ارالعالات واقعالی روشالن شالود آن موقالع مالیتالوان بالس
امعبن ی رسی  .اآلن میبینیم س سس شور اروپاکی آهمان ،فرانسس و انگلیس ،اکران را ته ک

الردهانال

الس

شما باک تمام بن های افایتیاف را اارا نی تا ما آن سازو ار موسوم بس اکنس هس را ااالرا نالیم .ااهالب
اکنهس اکن سازو ار نفت در برابر لیا است .اکنس هس عمالً آن اسپیوی الس گف الس شال ه بالود نیسالت .اهب الس
میگوکن گام اول است و بع اً گامهای بع ی را انجام میدهیم .بس اع قاد من اکنها بازی است و میخواهن ما
را ارزکاب ی نن و ما هم باک کن ارزکابی از آنها داش س باشیم و بع تصمیم بگیرم .مالا تالابع اکالن سالس شالور
نیس یم .اآلن فرانسس س کهی از اکن سس شور است درکاکی از لم را علیس شورهای آفرکقالاکی روا داشال س و
اسلحس بس دشمنان مردم کمن میفروشال  .شالعار فرانسالس آزادی ،برابالری و بالرادری بالود؛ امالا اکنهالا فقالک در
سربرگها است سیاست ینس توزانس سس شور مواب ش ه است س عمل بالس تعه اتشالان اوالً بالا تأخیرهالای
زمانی فراوان و ثانیاً بس صورت ق ره چهانی و مشروط بس موضوعات لیرمرتبک و اهمانس و بالس گونالسای عالزت
ملی ما را نشانس گرف سان و علیرلم همس ادعاها ررح اخیر بس نوعی تمس ر اق ار اتحادکس اروپا است.
نقش دشم یهای آمریکا در  04سال اخیر در مسیر پیشرفت ایران را چقدر میدانید؟
کهی از دس اوردهای انقالب همین است س بیاکیم بررسی نیم دشمنان مالا چالس اقال اماتی علیالس مالا انجالام
دادهان و چق ر موفن بودهان  .بزرگترکن دشمن ما آمرکها است س قبل از انقالب ،اکران بس پاکگاه اکن شالور
تب کل ش ه بود .آمرکها در مقابل اکران نا امیهای تارک ی گس ردهای داشت .در اب ای انقالب انگ نیاب ی
علیس ما بس راه ان اخت و هم زمان وق ی دک حرک اکران نمیشود بس تحالرکم روی آورد و داراکالیهالای مالا را
بلو س رد و ارهای اکیاکی فراوانی انجام داد .در اکن میان رراحی بزرگی س انجام دادنال اکجالاد خاورمیانالس
بزرگ بود .وق ی رژکم صهیونیس ی در سال  0440بس هبنان حملس رد ،آمرکها اصالً ااازه نمیداد س السالس
شورای امنیت سازمان ملل تشهیل شود زکرا نمالیخواسالت صالل شالود .مرتالب مالیگفالت اکالن درد زاکمالان
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خاورمیانس ا ک است؛ اما نا امی بزرگی عاک شان ش و ن وانس ن برنامسهای خود را پالیش ببرنال و در گالام
بع  ،روکهرد اهنمی با نام داعشسازی را پیش گرف ن  .داعش ،خالف ی بالود الس از االوار چالین در آسالیای
میانس تا اروپای شرقی و شمال آفرکقا را در برمیگرفت .نقشس چاپ ردن و سهس ضرب ردنال و خالفالت راه
ان اخ ن و خیلی امی بس س بودن

س اکن ارکان ض اسالمی را بس نام اسالالم ،قاهالب و لاهالب ننال  .آمرکهالا

هیچگاه اسم داعش را نمیبرد بلهس میگفت «دوهت اسالمی عراق و شام» .اکنهالا عمال اً اکالن اسالم را تهالرار
می ردن اما تمام خوابهاکی س دک ه بودن بر باد رفت و نا ام ش ن .
دهیل اصلی بر باد رف ن اکن رؤکاها هم اق امات اکران بود .ه ف اصلی اکن تور سها اکران بالود و پالس از قالرار
دادن نام اکران بس همراه افغانس ان و عراق در محور شرارت ،بس آن دو شور حملس نظالامی ردنال امالا چالون
ارات حملس بس اکران را ن اش ن تغییر اس راتژی دادن  .با اکن حال موفن نش ن و بس انالگ مالاهی و تجالاری
روی آوردن و اآلن در او انگ ماهی با اکران ،وزارت خزانسداری آمرکها  534ارشناس درباره مساحل اکالران
دارد.
آمرکهاکیها داحم میگف ن اکران باک بس اامعس اهانی بپیون د اما حاال میبینیم س خودشان منزوی ش هانال
و کن روز با اتحادکس اروپا و کن روز با چین و  ...دعوا دارن  .آمرکهاکیها علیالس همالس هنجارهالای بالیناهمللالی
شورش ردن وهی با همس اکنها ن وانس ن موفن شون و ماهیت خودشالان را آشالهار ردنال و همالسی اکنهالا
نشانسهای افول ابرق رتی آمرکها است .هر چن نمیتوان نقش دشمنیهای آمرکها را در مانعسالازی در مسالیر
پیشرفت اکران انهار رد وهیهن عزم ملی ،م کرکت اهادی و اتها بس داراکیهای داخلی بس وکژه اوانان لیور و
توانمن مهم رکن حربس برای مقابلس با اکن تور سهای دشمن است.
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