
 

  دی و تقویي، رشیرابيس دانا، خيگفتگوی رئ

  اه ين کارنامه سیا
  ارد دالريلي م۵٩٠با 

  فروش نفت بدست آمده
  

 در  هزار معلول۵٠٠.  را در چنگ دارندراني ای درصد قدرت اقتصاد۴٠ نهاد حدود ١۴٠
 ۵ک به ينزد.  شوندی کشته میاباني خی هزار نفر در حوادث رانندگ٢۵ یسال. ميکشور دار

 ٢۵ در ی اسالمیجمهور. ون نفر استيلي م٣ معتادان کشوریشمار واقع. ميکار داريون بيليم
شاه در . ستيارد دالر نفت فروخته اما حساب دخل و خرج آن معلوم نيلي م۵٩٠سال گذشته 

ل روانه يون اتومبيلي م١امسال . ارد دالر نفت فروخته بوديليم١١۴ر۵ سال سلطنت خود ٢۵
 ۵٠در آمد امسال ما از نفت . د شده استي هزار تراکتور تول١۴که  یحال بازار کردند، در

 نفت یعني.  شده استینيش بي هم واردات پ٤٧ تا ٤٦ شده و درست ینيش بيارد دالر پيليم
 کشوررا پر یدانشگاه ها. ر خط فقرندي درصد مردم ز٣۵ .مي کنیم جنس وارد مي فروشیم

ک مدرک دکترا دادند و سطح دانش يبه هرکدام ران کل و ي ها، وزراء و مدیکردند از نظام
  .کشور سقوط کرد در
  

ش يل داده تا نظرات چند دگر اندي تشکیرابيد خي را به ابتکار خانم ناهیزگرديروزنامه پول م
زگرد را که با شرکت ين ميده ايگز. ران منعکس کندي ایاسي و سیرامون اوضاع اقتصاديرا پ

 یل شده در ادامه ميتشک ی تقویس دانا و دآتر مهدييبرز ري، دآتر فریدي رشیدآتر عل
  :ديخوان
 آه در دوره بعد از جنگ یل و مشكالتيآنم آه بحث را با توجه به مسا  یمن فكر م: یديرش

 اقدام بكند و یستيل باي حل آن مساید احتماال براي جدس جمهوريئرو دا شده يدر مملكت پ
ل و ي مساد بر محور منافع مملكت و حل آنيبا باشد ی و ملیك دولت مردميد اگر يدولت جد

 ١٦ ی را طی و دولت خاتمیما اگر عملكرد دولت رفسنجان. مي شروع آنمشكالت اقدام بكند،
 ٢٠م، حداقل يدا آردي مساله در جامعه پ٢٠د در مجموع يم شايريسال بعد از جنگ در نظر بگ

 از یبعض. اقدام آندآن رفع  در جهت یستيبا  ی می و ملیك حكومت مردميسال انحراف آه 
 خودش اجزا نهايآه هر آدام از اباشد   ی می و فرهنگیاسي، سی، اجتماعیل اقتصادين مسايا

ل ير مسايجاد انحراف در ساي آه باعث این عامليتر  ن و مهمي اول.تواند داشته باشد ی میمختلف
 مملكت را در ینفتم ي غلط است آه منابع عظی توسعه صنعتیها  استيده من سيشده به عق

  . را به وجود آورده استیاالت بعد برده است آه آن اشكیجهت
ارد دالر يليم ٥٩٠ ، ١٣٨٣ام ما در دوره بعد از انقالب تا   آه من انجام دادهیطبق محاسبات

ن يا. ارد دالر بوده استيلي م٥/١١٤ یم قبلي آه آل درآمد رژیدر حال. ميا   داشتهیدرآمد نفت
 ساله بعد از انقالب ٢٥ن دوره ي ای، ما ط سال٢٥چهار برابر آن با يآه تقردهد   ینشان م
ار داشته ي بسیامدهايپ غلط باعث شده آه ی توسعه صنعتیها استي سیم، ولي داشتیدرآمد نفت

شد مثل توسعه  یست خرج ميبا  ی آه ميین آه پول در جايل اي به دل؟ چرا غلط.ميباش
 در چند رشته متمرآز شدنشد و ... انده و عقب مانده و و دورميی، مناطق روستایآشاورز

به عنوان مثال، امسال . یل محوري اتومبیام توسعه صنعت ن آن را گذاشتهيآه من اسم مهمتر
 آه در يیهاتراآتور آه تعداد یشود، در حالد يل قرار است توليون اتومبيلي مكيتا  ٩٥٠

گرفتم  حداکثر ع يسازمان گسترش صناس يئ آه من از ری، بموجب اطالعد شدهيمملكت تول
 است و سهم ی آار مربوط به آشاورزیروي درصد ن٢٤ یدستگاه است در حال  هزار١٤

 نوع ٧ا ي ٦از به ي نیك واحد آشاورزي ی ضمنا برا. درصد است١٥ ی ال١٤آشاورز حدود 



 

 .ست نشده ایگذار هينها غالبا وجود ندارد چون سرماي ای ول؛ استین آالت آشاورزيماش
  درصد بوده است١٠٠ا اعالم آردند ري اخرا ی آه سود شرآت تراآتورسازین در حاليهمچن
ن ي در ماشیگذار هي آل سرمایعني .ار محدود استياند بس د آردهي آه تولی تعداد تراآتوریول

دهند آه  یپس نشان م. ستين آالت هم ني در ماشیگذار هي درصد آل سرما٢ یآالت آشاورز
 جزو ی آشاورزیها تي مردم و فعالیهدارن بخش، نگيجاد اشتغال در اي و ایتوسعه آشاورز

جه خروج از روستاها و جمع شدن در يدر نت.  نبوده استین توسعه صنعتي ایها تياولو
  . آن استیامدهايپ... شهرها و

  . ماستیگر جامعه آنونیل دی از مسایق فاصله طبقاتي و تعمینينش هيحاش: یرابيد خيناه
،اختالفات یطيست محيل زي شده مسایاست ناشين سيگر آه از هميبله، مساله د: یدي رشیعل

ها و   خواب آارتنا يها  ت خانه به دوشير و جمعي فقیها اد گروهي، تمرآز ثروت، ازدیطبقات
 درصد بوده ٣/١ام   ساله را من گرفته٢٥ ما آه متوسط یرشد اقتصاد. ستها نينش هيحاش
ن آمده، در دوره يي درصد درآمد سرانه پا٣٠ ی منهایعني، ید منف سال اول رش١٠در . است

زا نبوده و قائم به نفت است و   است آه درونیك رشديم ين آه رشد را حساب آنيبعد از ا
 شما اقتصاد بسته و انواع و اقسام انحصارات و یطين شراين منحرف است و در چنيبنابرا

 تا ١٣٠ش از ي بیعنيادها، نهادها و ستادها يبنن صورت آه يبه ا. دياقتصاد منحرف را دار
ارشان هست آه ي در اختGDP درصد آل ٤٠ تا ٣٠د حدود ياد شاي، ستاد و بن نهاد١٤٠

  . ن اقتصاد داردي است آه ایصينها خصايا... ات بدهند وين آه ماليبرند بدون ا یم
   چطور؟یكاريل بيگر از قبی دیامدهايپ: یرابيدخياهن
 یامدهاي است و پیكارياد بي ازدیاست توسعه صنعتين سيامد اينها پي از اريغ: یدي رشیعل
 را در مملكت به یار نامتعادليت بسيها وضعني است و ایحرافات اجتماع، فساد و انیكاريب

م و يها دار ابانيدر خ هزار آشته ٢٩ یبه طور مثال در حوادث رانندگ. وجود آورده است
 خدمات ی برایار بزرگينها بار بسيم آه همه ايعلول دار نفر مصدوم و م هزار٥٠٠ش از يب

 را نامتوازن یتي به نظر من هرم جمعیك جامعه معلول و حتيآند و  یجاد ميره اي و غیدرمان
 وجود ندارد یاسيت سي است آه امنیطينها در شراي ا.مينيب ی است آه میلينها مسايآند و ا یم

 متعادل و ی ما جویبه طور آل. ستيهم آه ن.. . وی و فردی شخصیها یو بدتر شده و آزاد
  .مي نداری و فرهنگیاسي، سیمردم ساالر آه آمك بكند به توسعه اقتصاد

 همچون یگري دی اجتماعیامدهايها و پ هي چون تورم و فرار سرمايیامدهايها پ ن داستانيا
 ساله را در نظر ١٦ن دوره يده من اگر ايجه به عقيدر نت. دارد...  ویها، حمالت قلب یخودآش

  .ن مشكالت گرفتار استيل اي مساله از قب٢٠ ی ال١٠م آه جامعه با ينيب یم ميريبگ
 توجه به تشين اولوياول آار باشد، ی در مملكت رویك حكومت دلسوز و ملين اگر يبنابرا
  .هاست ن داستاني راجع به ای و منطقیها و رفتن دنبال راه حل عقل ن عدم تعادليش ايدايعلل پ
  نكار است؟ینژاد قادر به ا ی محمود احمدیا دولت آقایآ: یرابيد خيناه
ده من ي نشده است و به عقینيب شيده پيك پديشان يا انتخاب آردن ايانتخاب شدن : یدي رشیعل

 شعار یكسري صحنه شد و با  آخر واردیشان درآن روزهايه، اي آردن بقیبه علت بد باز
شان چه يه است و ايت آغاز قضين وضعيحال ا. ر شدندس جمهويئ ریبي غی امدادهاو... و

  .ميآن ی موآول می به بحث بعد را زده بوديیها  آرده و چه حرفيیآارها
 ید و عوامل اقتصادیين مورد بفرمای لطفا نظر خودتان را در ای دآتر تقویآقا: یرابيدخيناه
  .ديح دهينژاد را توض ی احمدی موثر در انتخاب آقایاسيو س
ان آردند، اما در پاسخ به يز را بي همه چیدي دآتر رشیدر مورد سوال شما آقا: یقو تیمهد

 است یك خانه آلنگيران يد آه اقتصاد ايران، من فورا به ذهنم رسيسوال شما درباره اقتصاد ا
 یعني نكرده است، یدگي سال گذشته آه ساخته شده، آن صاحب خانه به آن خانه رس٦٠آه در 

 آه پول آن قدر دارد یا زد و آن صاحب خانهير یده و آشپزخانه سقفش دارد مش نم دايوارهايد
درآمد . دهد به فكر خانه نبوده است یبرد و ناهار م ی می نفر را به چلوآباب١٠آه هر روز 



 

ر و مرمت ي آن آه آن را صرف تعمین صاحب خانه به جاينفت در واقع آن ثروت است آه ا
ن صاحب خانه آه يحال چاره ا. آند ی میدهد و ولخرج یار مخانه آند، هر روز ملت را ناه

ول اداره ئ آه مسی آن دوستانیعنيگردد به آن دولت مردان،  یآند، برم ین شكل عمل ميبه ا
.  بودی نامناسبیها استياند، س شان غالب آردهي آه به ايیها استي از سیلياند، خ آشور بوده

 یها استيها س نين است آه علت همه ايم ايريگ ی میدي دآتر رشیها  آه من از حرفیمثال
 چون .دش غالب ی رفسنجانیآقابرال ي است آه بعد از جنگ توسط دوستان نئولیل اقتصاديتعد
 یان حتين آقايا.  آمده است سرشيی بفهمد چه بال تا آه اقتصاددان نبودی رفسنجانیقاآ

ن يقتصاددان نخوانده بودند آه بدانند ام، به عنوان ايا  آه نوشته شده و ما هم خواندهيیها آتاب
 یار بزرگين تظاهرات بسي التیكايافته آمري توسعه نی در آشورهایل اقتصادياست تعديس
 در واقع آن یل اقتصادياست تعدين سيم به اياگر برگرد. ديجاد آرد و مملكت را از هم پاشيا

اده شد دالر را به ي آه پیل اقتصادياست تعدين سي تومان بود، ا١٨٠ تا ١٧٠موقع آه دالر 
ه خاطر  در واقع بین گراني تومان، ا٩٨٠م يده ین آه ما االن دالر را ميا.  تومان رساند٧٠٠
  . استیل اقتصادياست تعديس

ران ي ایجادآرد، در واقع اعتبار بانك مرآزيها را در داخل ا ین نابسامانين آه ايعالوه بر ا
چ يا بود و هي دنی مرآزیها ن بانكي از معتبرتریكي آه یوال برد و بانك مرآزئر سيرا ز

ل بود آه ي تعدیها استين دوره سين بار در ايوقت نشده بود آه به تعهدات خود عمل نكند، اول
 یآبرو و اعتبار مملكت از نظر اقتصاد.  تعهداتش دچار مشكل شدی اجرای برایبانك مرآز

 یدي دآتر رشی نامناسب آه آقایها استين سي حاال در واقع ا.ن رفتي از بیو بانك مرآز
 یقتصادن ايك عده از مشاوري است آه از طرف يیها استينها سيدرباره آن صحبت آردند، ا

من خاطرم . ن عمده آشور بودند اعمال شد و اشتباه آردنديولئآه در واقع طرف اعتماد مس
م آه يان بود اقتصادد نفر٥-٦شد، ما  یل در آن موقع مياست تعدي آه بحث سیهست زمان

 از یكيان، از جمله ين آقايبعد خود ا. زدند ینه ميل سياست تعدي سیه برايم، بقي بودمخالف
ها نوشت آه آن موقع زمان مناسب   از روزنامهیكياست بود در ين سيآنها هم آه معمار ا

 آه یدان ك آشور اقتصادينجاست آه اگر در يمشكل ا. است نبودين سياده آردن اي پیبرا
ان دوباره ين آقاي ایرود ول ین اشتباهات را بكند از صحنه آنار ميس جمهور است اييور رمشا

  .زنند ینه ميل را دارند به سيتعداست يسنگ س
 در یك قسمت متوقف آرد، وليل را در ياست تعدي سی رفسنجانینكه آقايآنم با ا یمن فكر م
است ي در انتخابات ریفسنجان ریباخت آقا. ن عمل هوشمندانه را انجام دادير ايواقع د
.  بودیل اقتصادي تعدیها استين سي درصدش به خاطر ا٩٠آنم  ی هم من فكر میجمهور
. مي داشتیارد دالر بعد از انقالب درآمد نفتيلي م٥٠٠ ما یمين عظين به گفته مرحوم حسيبنابرا

ن يشد و اگر ا یختند، بهشت مير یارد دالر را در برهوت هم ميلي م٥٠٠ن يآنم ا یمن فكر م
آرد، وضع  ی هم نمیچ آاريآردند و دولت ه یم هم مين مردم تقسيارد دالر را بيليپانصد م

  . مردم بهتر از قبل بود
آنند و نه  ین مملكت به آن توجه ميه علم اقتصاد را نه مسووليف اولي آه تعریعنين ين ايبنابرا
 یازهاي رفع نینه منابع برايص بهيصد تخيگو یعلم اقتصاد م. نها هستندي آه مشاور ایدوستان

م و آن آار را ين را بكنين هست آه اين مملكت صحبت از ايمردم و جامعه باز دوباره در ا
نه يص بهيها نه تخص ن حرفيم، در واقع با ايم، دولت را آوچك آنيد را برداريم، سوبسينكن

اقع مردم هستند و ن آه علم اقتصاد را آه مرآز ثقلش در ويشود نه ا یمنابع سرشان م
م و االن صحبت مثال يش گرفتيل را در آشور پي تعدیها استي مثل سيیها استيها، ما س انسان
م، در همه ين را گران آنيم و بنزيد را بردارين آه سوبسيهاست و ا متي آردن سطح قیمنطق

م به توان ی آه میا هيمن توص. ميآن یه است، فراموش ميها انسان را آه اصل قض ن حرفيا
ن است آه يرنده است و به مجلس بكنم، ايم گي آه تصمیگريا آس دي و یس جمهوريي ریآقا

، بهداشت و ی فرهنگیمردم از نظر اقتصاد. ديف علم اقتصاد توجه آنيشما لطفا به تعر



 

 هستم، یآند آه اسالم ی آه ادعا مینها واقعا در مملكتيا. شان بدتر شده است  وضعیسالمت
از .  شده اندرهيض، گرسنه، دزد و غي مرمردم از یاديعده ز. ستيبنده نيو زده يواقعا پسند

 هستند یبي عجیها دهيك پدينها يم اينيب یم، ميآن یسه ميد را با نسل ما مقاي نسل جدی وقتیطرف
 یعني هم مشكل دارند، ی جمعیها ن رسانهيبنابرا. ن تا آسمان فرق دارنديو با ما از زم

ن يشد ا یست، چون اگر مينه نيص منابع بهيشود تخص یون ميزي آه صرف تلویا بودجه
شدند،  یداد تا حداقل مثل ما م یها را آموزش م د بچهيبا. آرد ی میساز د فرهنگيبودجه با

شان ي آه برايیها شان مملكتشان مهم بود، آدمي آه برايیها آدم. م بهتر از ما بشونديگو ینم
 االن هر .شان باال بردن سواد و معلومات مطرح بودي آه برايیها  مهم بود، آدمیسخت آوش

ن مملكت به اصطالح بزن در رو است، يد در ايد آه نسل جدينيب ید، ميآن ی را نگاه میآس
  ...  است ویدنبال مفت خور

 یها نهيه زمياز آن طرف هم در بق. ديشما در اقتصاد آه ناموفق بود. ین شد قسط اسالميا
   .ديودر اقتصاد هم ناموفق بيغ
ران ي در ايیها ر ساختيك زين طرف ي و برنامه اول به ا١٣٦٩از سال : س داناييبرز ريفر

ن يتر عمده.  در واقع نبودند کهد باشند،يد در خدمت توليها با ر ساختيز. ساخته شده است
  . زا و درآمد نفت بوده است  ما معموال برونید ناخالص داخليش توليعوامل افزا
 را یكارين نرخ بيم آه ايكار داريون نفر در حال حاضر بيليم ٧٥/٤است آه ن يبرآورد من ا

  . رساند ی درصد م١٨ و ١٧ یت فعال به باالينسبت به جمع
 ی و آشاورزید صنعتي تولیاستراتژ.  است ی و آشاورزید صنعتي تولیمقوله دوم استراتژ

ن آودك ي ایعنيق بكند، يا تشو ری آه بتواند اقتصاد مليیها تيخود آرده، حماي بیها تيما حما
 رانت زا آرده یها تين آار را نكرده و حماي خود نگه دارد، ای پای را رویو نوزاد صنعت

م آه مرتب يشناس ی را می بخش خصوصیه هايما صاحبان سرما. زيض آميار تبعيآن هم بس
 یآه واحدها. تر ورشكست شدند  آوچكیژه واحدهاي هستند و به ویدر وحشت ورشكستگ

  . گذارند ی خود را میها یشوند و بده یآنند و از آشور خارج م یخود را رها م
 از آن ی آه به عنوان بخش خصوصيیها یادها و چه اختصاصي هستند وابسته به بنيیواحدها

 مورد نظر يیت گراين آه اسمشان حمايرند بدون ايگ یت قرار ميآنند، آنها مورد حما یاد مي
  . باشد

  
  ست؟ي نقش درست واردات در چرخه اقتصاد چ:یرابيدخيناه
د در ياي آه بی به شرطیست ولي در اقتصاد نیز بديواردات لزوما چ: س داناييبرز ريفر

 یها آننده بدهد و الزامات و ضرورت  و در گردش، آه رفاه را به مصرفیچرخه اقتصاد
اما . رديم و در گردش قرار بگي واردات صادرات داشته باشیجاد بكند، به ازاي را اید مليتول
 ارديلي م٥٠ را یامسال آه درآمد نفت. ش استي مرتب سر جایست، واردات انفعالين طور نيا

ارد دالر يلي م٤٧ تا ٤٦دا آرده و به يش پيزنند، بالفاصله واردات هم افزا ین ميدالر تخم
. ه اقتصاد شودينن واردات موجب فشار بر بي باعث شد آه اینداشتن استراتژ. ديخواهد رس
امسال . شود یه مياست آه موجب فرار سرما ی طوری و آشاورزید صنعتي تولیاستراتژ

 ی بازیاسيز است و سيه است، البته ارقام اغراق آميارد دالر فرار سرمايلي م١٠صحبت از 
 ٥/٢ادتان باشد آه ما در سال ي یست ولي اقتصاددانان قابل قبول نین برايآنند آه ا یهم م

 ١٠ تا ٩ند به يگو یارد آه االن ميلي م٥ تا ٤د به ي بعد رس.ميه داشتيارد دالر فرار سرمايليم
  . استینيار سنگي اقتصاددانان ارقام بسین برايا. ده استيارد دالر رسيليم
 ی در آشور، وارد شدن در نظام جهانی و آشاورزید صنعتيت توليبا توجه به وضع: خ.ن

  است؟تجارت آزاد تا چه حد ممكن 
 را باال ببرد ی ما نتوانست توان رقابتی و آشاورزید صنعتي تولیاستراتژ: س داناييبرز ريفر

 و تجارت یم در نظام جهانيم آه اگر برويآن یال ميما خ. خواهد هم آه آن را باال ببرد یو نم



 

 د اقتصاد خود را درستيم قبل از آن بايدان ی آه نمیشود در صورت یآزاد، آار ما درست م
د يك مقدار هم اقتصاد هست آه باي. دهد یست آه اقتصاد را نجات ميلزوما صادرات ن. ميآن

 یتوانند در بازارها ی ما نمیجه واحدهايم و در نتي نداریتوان رقابت. صادرات را نجات بدهد
 ما موجب شده آه ید صنعتي تولیاستراتژ. مي داری رقابت بكنند، بعد هم ناآارآمدیجهان
م در يمااالن آود، آب و سد دار. مي را هدف نگرفتیاال نرود و ما در واقع آارآمد بیور بهره

د ي در تولین استراتژي باال نرفته و ای انسانیروي زارعان به مثابه نی آارآمدی، ولیآشاورز
 ی خصوصیها تيم ابتكارها و فعالين شده است آه ما نتوانيجه اينت. ن طور استيهم هم
ا ين دولت يما دعوا شده بيجه دايم، در نتيو قائم به ذات داشته باش، فعال، مستقل یواقع
ر ي غیزير جه نه برنامهيدر نت.  زائده و وابسته به دولت هستندی آه به نوعیگري دیها بخش

 فعال و قابل قبول، ی وجود دارد و نه بخش خصوصیك و قابل قبول دولتيمتمرآز دموآرات
  .نداردنجا وجود ينها در ايچ آدام از ايه
  ها؟ بين آسی و نقش اقتصاد در ای اجتماعیها بيدرباره آس: خ.ن
 را ی اجتماعیها بي است آه آسیبحث سوم من در مورد اقتصاد اجتماع: س داناييبرز ريفر

 ی انتظامیرويه ني البته نه نظر.ميا دهي رسون معتاديلي م٣اد آه االن به مرز يمثل اعت. ميشاهد
خواهند آار خودشان را عمده بكنند و  ی آه میآند و نه آسان یبت مون نفر صحيلي م٥/١آه از 

 ین از برآوردهايا. ستيچ آدام قابل قبول نيآنند، ه یون نفر معتاد صحبت ميلي م٧ تا ٦از 
ن يتر ميون معتاد ما را در صف وخيلي م٣ یام، ول ش آار آردهي رویلي من است آه خیشخص

افته در ي است آه به صورت سازمان یگر بزهكاريمساله د. دهد ی جهان قرار میآشورها
 یاباني و زنان خیقاچاق انسان و آاال است و تن فروش. ها شكل گرفته است جوانان و خانم

 به علت داشتن ثروت هم یا  البته ممكن است عده. استیكارياست، آه همه علتش فقر و ب
 ما موجب ی اقتصاد اجتماع.ميآن ی درصد صحبت م٩٠ و ٨٠م از ي ما داریمعتاد بشوند ول
ع ي از اقتصاددانان موضوع توزیبعض. تر شود ع درآمد هر چه ناعادالنهيشد، آه توز

ه انباشت ي آه سرمايین خوش است آه آنجايرند چون دلشان به اي پذیناعادالنه درآمد را م
ان اندازه آند آه البته آن را هم اقتصاددان ی میدي تولیها تيد در گردش و فعاليآ یشود م یم
ع ين توزيا نه، ايم ي باشیران ما چه طرفدار عدالت اجتماعي در ایاش را بلد هستند، ول نهيبه

 بشود و یديستم تولين آه نگذاشته است آه منابع وارد سي ایبرا. ر قابل قبول استيدرآمد غ
خط فقر .  مطلق هستندر خط فقري درصد ز٣٥جه حدود يدر نت. ستم فرار آرده استياز س

 الزم را ندارد، با آنكه ما یور آموزش ما به عنوان مثال بهره.  درصد است٥٥ هم یسبن
در گذشته .  سابق را ندارندیت و آارآمديفي ما آیها  دانشگاهیم وليها را گسترش داد دانشگاه
، ی و دانشگاه اقتصاد دانشكده ملیمانند دانشگاه معمار.  ما نمونه بودندیها ليالتحص فارغ

جه فارغ يم، در نتيت را باال نبرديفيما آ... .  دانشگاه تهران وی و فنیپزشكدانشگاه 
 ما پر یها دانشكده. خورند یت نميري و مدی ما اصال به آار صنعت، آشاورزیها ليالتحص

 ی خودشان مدرك دآترا و مهندسیآه مرتب برا  ران آليمد و رانيوز، ها ینظامشدند از 
ا فرمانده ناتو يو    خودش دآترا گرفته؟یه مثال بوش رفته برادانم آ یمن نم. آنند یصادر م

نجا پر شده است از دآتر و يا. آنند ینها فقط آار خودشان را ميرفته و دآترا گرفته است؟ ا
ا ي رتبه و ی عالیك نظامي ی وقتیعني. اند مهندس، توقعات مردم را هم از خودشان باال برده

رد، همه انتظار دارند يگ یون قرار ميزين تلوي دوربی جلویقترد، ويگ ی رتبه دآترا میرعاليمد
ن يي پایگفت توقعات مردم از و ین شخص به خودش دآتر نمي اگر ایول!  بزندیآه او حرف

م، يآن ید نمينه بهداشت ما ترديدر زم. ن استيئار پاي بسیور ن بهرهيبه هر حال ا. آمد یم
ز ينه بهداشت ني باالتر رفته، در زمی دانشگاهیها ینه آموزش شمار آرسينطور آه در زميهم

اما از .  در آشور انجام شده استیون اطفال باال رفته و از لحاظ بهداشت اقداماتيناسيواآس
 ی ناآافیا مهيها باالتر رفته، پوشش ب نهيشتر شده، هزي روز به روز فشار در آشور بیطرف

ار ي بسی هستند آه به داروهايیها ادهخانو.  ناموزون استی بهداشتیها است، سرانه پرداخت



 

 ی تقلبیا حتي گران و ید به ناصرخسرو رفته و داروهاي دارند، اما مردم بایگران دسترس
.  در آن صورت گرفتهیبيم آه چه تخريدان یست را هم آه همه ميط زيمشكل مح. بخرند
 یكي. آنند یبت م جهان درباره آن صحیها ی هم آه االن در تمام خبرگزار هوا تهرانیآلودگ

  . شدمی شده و در منزل بستریوي و ریهم خود من هستم آه دچار فشار قلب
   به اقتصاد دارد؟یكردیدولت نهم چه رو: خ.ن
 ی هم رایا مقداريده شده يل برگزين دلينژاد در واقع به ا یدولت احمد: س داناييبرز ريفر

 همان قدر  همن دولتيااما .د معلوم شخت و پاش و نادرستي ریها استيج سيآورد آه نتا
 یها به دموآراس طلب اصالح یها استيش به فقر پاسخ بدهد آه سيها استين سيتواند با ا یم

  .پاسخ داد
 یها  با خاستگاهی آشور اشخاصی عالیها تیریت و مديبعد از انقالب در راس حاآم: خ.ن

ران ین مدی ایه طبقاترسد آه روشن آردن خاستگا یبه نظر م.  قرار گرفتندیمختلف طبقات
 و ی همواره در پاسخ به علل مشكالت اقتصادین بحث آمك آند آه وقتیتواند به ا یم

 یها فقط ناش ن نكردنیا ای، معلوم شود آه آ»نكردند«شود آه  ی از آن، گفته می ناشیاجتماع
  .ل بوده استيها دخ ن نكردنی هم در ایگریل دیا دالیران بوده و یاز آمبود دانش مد

 ١١ تا یعني روز ٥٠-٦٠د تا ي بهمن، شا٢٢ از یعنيبه نظر بنده از روز اول : یديرش
 ما آه یعني.  خواهد شدیآردند آه آار یال مي آه انقالب آردند، خيی، آنها٥٨ن يفرورد
 یك حكومت جمهوريو ...  وی، استقالل، آزادی عدالت اجتماعیم با آن شعارهاير بوديدرگ

 بود آه عده يیزهاينها آن چيساالر باشد، ا ك حكومت مردمي آه یاناس جهيشناخته شده در مق
 به یول. ان دنبال آن بودنديل بودند، مخصوصا دانشگاهي آه در انقالب دخيی از آنهایاديز
ن آه ي فرورد١٢از آن . ديشتر طول نكشي روز ب٤٨، ٤٧ن دوره ماه عسل يده من ايعق

خواستند منحرف  ین عده مي آه حداقل ایزيچر انقالب و حكومت از آن يرفراندوم شد، مس
نده رود را آه از ي، زایا  در اصفهان گفتم آه در آن زمان عدهینارين را در سميمن ا. شد
شد درست آرد،  یاش هم آج بوده آه م  تا شاخه٤رفته حاال  ی مینطوريش ايها سال پ ونيليم

 یده من انحرافاتيه به عقيات قضن از ذيبنابرا. نده رود را گرفتند و چپ آردندياز مصب زا
ك حكومت را آه بخواهد يد، شما ينيبب.  آن هستندیامدهاين انحرافات همه پيبه وجود آمده آه ا

ك اقتصاد مردم ساالر، اقتصاد ين بوده، ي سال اصولش ا٥٠٠ن يآار بكند، حداقل در ا
 و ی آزادیسوجا به يساالر است آه تدر  مردمیاسيك نظام سي، ی، اقتصاد رقابتیخصوص
 خود، یت انسان، به دنبال منافع شخصينها بر محور فعالين همه ايبنابرا. رود ی میدموآراس

 را ی آه از دل جامعه برخاسته و منافع ملیك حكومت و دولتيت ي تحت نظارت و هدایول
دهد مثال انگلستان چه طور  یم آه نشان ميما هزاران مثال دار. شود یآند ممكن م یب ميتعق
ر تجربه يك مسين يطور، بنابرا نيگر هم همي دینگلستان شد، فرانسه و آلمان و همه آشورهاا

 خودش یط داخليرد، حاال با توجه به شراير را بگين مسي ای است آه اگر حكومتیا شده
نجا ي آه ایزين چي ایول. جه آخرش هم معلوم استيد انجام دهد و در نتيز باي را نيیها ليتعد

ست ي نی شما، ساختاریاسي ساختار سیعني. ارها را نداردين معيك از ايچ ي، هبه وجود آمده
 آه به وجود آمد یزين چيجه ايدر نت. اوردي از آن در بی واقعیك جمهوريآه هرگز بتواند 

 مردم ساالر یك حكومت واقعيد اساس ينيبب.  باشدیسته ساالري شایتوانست بر مبنا یگر نميد
آه همه ... س جمهور ويينده مجلس و ري شهر و نماینده شورايد نماييگو یشما م. رقابت است

گر آن يد، دي را به وجود آوردیاسين نظام سي شما ایه رقابت است، وقتينها اساسش به پايا
م يك تصميك دفعه با ين ير از ايغ. ديد داشته باشيتوان یز نمي را نی اقتصادیط رقابتيشرا
جاد ين انحصار را ايد آه اي گذاشتی خاصیها ار گروهي درصد منابع را در اخت٤٠، یاسيس

ك ي آه به او با يی فالن و فالن با آقایگر آقاي به وجود آورده و دیط رانتي شرایعني ،آرده
. مي دارد آه ما نداریحاال آن به مراآز قدرت دسترس. ستندي تا آارخانه را دادند برابر ن٦حكم 
ص خود درآورده منابع، باعث شده آه ي رقابت و تخص ویسته ساالريده من فرار از شايبه عق



 

چ ينها درست نشود، هي آه ایجه تا زماني منحرف شود، در نتیر اصليآن مختصات از آن مس
مات خرد و يست آه با تصميقادر ن)  خاصیع و دولت به معني وسیحكومت به معن (یحكومت
 بودند و يیر داراي آه قبال وزی مهندس مظاهریمن هفته قبل به آقا. ن را درست آنديآوچك ا

ات يم ماليخواه ید مييگو یشان آه شما آه مير ارشاد هستند، گفتم به اياالن قائم مقام وز
ا گروه يك عده ي در دست عالن درصد م٤٠ تا ٣٥شود؟  یادها چه ميف بنيم، خب تكليريبگ

د، يريات بگيد ماليآنند، اگر شما نتوان ینها از امكانات مملكت استفاده مي است آه ایخاص
. ن است آه به منابع نفت اتكا دارنديا. دي مملكت را اداره آنیاتيد با درآمد ماليتوان یچگونه م
اش صحبت  شود درباره ینها را بعدا مي گفته، اینژاد چ ی احمدینكه آقايده من اين به عقيبنابرا
اگر . جه دادهيا نتيدن آه در یم به اصولي بشود آه ما برگردیك فكر اساسيد ي بایول. آرد

 است آه به ینها فرض بر حكومتي بشود، ایور  و بهرهی آزاد، رقابتیصحبت از نظام اقتصاد
نكه يگذارم؟ به خاطر ا یده ميد آه چرا مناقصه و مزاييگو یشما م. آن اعتقاد داشته باشند

 از منابع یبردار ن بهرهي بهتریدهد بر مبنا ی آه میمتيآن ق. مين را با حداقل انتخاب آنيبهتر
 تومان ٨ آه یسه با آن آسيآنم و در مقا ی تومان تمام م٧ن را يد من ايتواند بگو یاست آه م

گر وجود يها د ن روشي ا،نيبنابرا. توانم بدهم ی هم میآند، تازه جنس بهتر ین آار را تمام ميا
 یعير طبي اول از مسنده رود از روزين است آه زاي ای برای منفیامدهايجه آن پيدر نت. ندارد

  . استیگريات چه بوده، آن داستان ديخارج شده است، حاال چرا خارج شده و فرض
 و مستقل گفته ی اقتصاددانان ملین عوامل بارها از سوی ای دآتر تقویآقا: یرابيد خياهن

  ست؟يآند چ ی میرينها جلوگی ای آه از اجرایشده است، عامل
. ل مساله دارديت تحصيفي آیم ولياد داريل آرده زيتحصمتاسفانه ما در آشور : ی تقویمهد

م آه آن ي را بكنيیم آارهاي حاضریگذارند ول ی ما میلكرده و روشنفكر هم روياسم تحص
دانشگاه رفتن و . ن تن بدهديست به اي هم هست، حاضر نیا  سادهیلي آه آدم خيیروستا
  .ك انسان بسازديد شما را يهد، بااد بدي و مهارت يیشتر از آن آه به شما توانايل، بيتحص
آنند  ی مبارزه می آزادی سال است از زمان مشروطه آه مردم ما برا١٠٠: س داناييبرز ريفر
  ن همه مردم وطنيلكرده دارد، اين همه تحصيجامعه ما ا. ها هرگز بال و پر ندادند ن جنبهيبه ا

آند و پول  یا و سرما آار م در گرمی ساله با تاآس٧٦رمرد يپ. ما آموزش را دوست دارند
در .  مثبت فرهنگ ماستیها نها جنبهيا. فرستد یاش را به دانشگاه آزاد م آند و نوه یجمع م

 یها هم بوده ول ن جنبهيا. ميا  را داشتهیرونيحان بي، ناصرخسرو و ابوریخ ما سعدياعماق تار
ن ي در ایشرو آارگريزات پم، ما مبارياد مصدق را داشتيزنده . ستيها ن ن جنبهي دنبال ایآس

 در آشور مثل ی صنعتیا واحدهايم و ين آشور داشتي در ایم، ابتكارات خصوصيآشور داشت
 ینها به فراموشيهمه ا. اند  دور در صنعت آار آردهیها م آه از گذشتهي داشتیع خانگيصنا

دند آه ما نه سپر آري، بعد هم سیران دولتي قرار گرفت، مدیك قلمبه ثروت در دستانيرفت، 
ا محاسنت را در ي یزن ینه نميد و در واقع چون خوب سي هستیم و شما همه طاغوتيد داديشه
 و ما ی، پس تو اوتیرو یروم مسجد، تو نم ی آن مقدار آه من میا به قدر آافي و یآور ینم

د آه ما ي نكشیزيچ. واش مطرح شديواش يرانگر فرهنگ ي ویها جه آن جنبهيدر نت. ميهست
ها شكل   در جامعه و دانشگاهیگر  و آرنشيی گفتند بله قربان گوی همانطور آه دآتر تقوميديد

دادند  یهرگز بزرگترها به ما اجازه نم. ز گرفته استي جوان را نیها گرفت و دامن بچه
. ميها بار آمد طين محيما در ا. ميدادند آه ما آرنش آنها را بكن ی اجازه هم نمیم ولي بكنیادب یب

 سال گذشته ٢٧ن يد آه در ايدا بكنيد پيتوان یده را نميش تراشيك نفر ريا ي یك نفر آراواتيشما 
نجا يخواهم ا یمن نم. نديآ یرون مين دستگاه بينها همه از خود هميا. ن فساد بوده باشديباعث ا
رندگان يگ ميگذاران و تصم استي سیل ذاتيج تماين مجموعه موجب شد آه به تدريا. اسم ببرم

چ يبه ه. آشند و هم جامعه را ی باشد آه هم آنها را به انحراف میاني سمت بله قربان گوبه
  . دلسوز و محروم وجود ندارندیها تين دولت شخصي دل ایست آه توين نيوجه حرف من ا

 


