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 تبریزی: هعبدحسین مصاحبه با دکتر 

ها بسیاری از زیرساختکه اید اشاره کردهاستان یزد هایتان در در یکی از سخنرانی راًشما اخی

دولت روحانی تا  گذاشت. آیارو به اضمحالل نژاد اجتماعی در دولت احمدیهای و سرمایه

 توانسته این شرایط را بهبود بخشد؟ یحد

 گفتهوری افتد. در ارتقای بهرهمی اتفاقوری گذاری جدید و ارتقای بهرهبر مبنای سرمایهتوسعه در هر کشور 

. از آن استای دهاجتماعی بخش عم یکل است که سرمایهوری مربوط به عامل بهرهدرصد آن  60شود که می

دولت و مردم به یکدیگر اعتماد آن است که انباشته شده است، در آن اجتماعی  یفضایی که سرمایهویژگی 

از نسبت به هم افراد و  وجود دارد،آزاد در جامعه و مشارکت دارند، نشاط در جامعه حاکم است،  فضای رقابت 

 گیرند.می قراردر موقعیت مناسب قابل تنظر آداب رفتاری و ارتباط م

دولت نهم  کاسته شد؛ت به شدت اجتماعی دولت اصالحا یسرمایه یاز اندوختهنژاد احمدیآقای  در دولت

اند ی اقشار ثروتمند و طبقات مرفه بودهاند و نمایندهقبلی جامعه  را در مسیر زوال بردههای اعالم کرد که دولت

در دستور کار خود قرار داد که کل تکنوکراسی بعد از انقالب را  ،رواند. از اینو بنابراین به مردم کمک نکرده

مدیریت خلع شد. میلیون یاز حوزه ،بودشده در جمهوری اسالمی مدیر ارشد که هرکس  ،از بین ببرد. بنابراین

تجربه این کار به مدیران بیای نشدهآزمونهای ها ساعت تجربه و تدبیر کنار گذاشته شد و براساس روش

چپ و راستی که در  .، و بذر کینه و دشمنی پاشیده شدافراد در مقابل هم گذاشته شدند ،گذار شد. به عالوهوا

. نفرت جای همکاری و همدلی را گرفت هم تعریف شدند وه با در مقابل ،کردندمی کشور در کنار هم زندگی

صداقتی و نظر فرهنگی نیز دروغ و بی های دولت پیشین بود. ازناشی از رفتار و سیاست 88اتفاقات سیاسی سال 

ی زدن به سرمایهجدی برای آسیبهای ها زمینهاینی حرف بدون پایه و اساس علمی توسعه پیدا کرد. همه

ها دالر درآمد نفتی، نرخ رشد منفی رغم میلیونرو توسعه نیز اتفاق نیفتاد و بهاجتماعی بود. از اینی شدهاندوخته

نرخی که دولت ناچار بود آن را از مردم پنهان کند. بنابراین آنچه در مورد کاهش  ؛درصد به دست آمد 7
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ی درست است و اینکه دولت یازدهم نتوانسته است همه قطعاً ،در دولت قبل گفتمی اجتماعی و سرمایهتوسعه 

که بازندگان انتخابات ترین دالیل، آن است یکی از مهم. دالیلی داردهم رفته را برگرداند از دستی آن سرمایه

دولت های زدن به دولت و برنامهاز روز پس از انتخابات به جای همکاری با دولت از هر فرصتی برای ضربه

 استفاده کردند.

ارث ها را به اییکارها و عدمها، کسریدولت در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که میراث دشواری از بدهی

. اما بود 84به تابستان  قوا برای برگرداندن وضعیت یو تالشی ملی از طرف همه کشور نیازمند همدلیبرد. می

ها تالشی عمده ،دادن به اوضاع همکاری کنندنیروها در سطح ملی برای سامانی سفانه به جای این که همهأتم

نتواند آشفتگیملی نیز ی الملل موفق نشود و در صحنهبینی دولت درصحنه بر این بود که برجام اجرایی نشود،

رود می رفته را جبران کند و امیداجتماعی از دست یها را سامان بخشد. به این دلیل دولت نتوانست تمام سرمایه

دوم ریاست جمهوری  یهدر دور ،استآورده در این مدت فراهم یازدهم که براساس زیربناهایی که دولت 

 به کشور برگرداند. اجتماعی را یآن سرمایه ، آقای روحانیخود

 

می ها دادهافزایش شغل و افزایش چندبرابری یارانهی به نظر شما این شعارهایی که در زمینه

 شدن دارد؟امکان اجرایی شود،

 که است روشن. را داده است سال 4 مدت ظرف ناخالص تولید برابرکردن 5/2 ادعا محترم ایهاکاندیدیکی از 

از  بعد ساعت چند. نداکرده مطرح را رقمی چنین مهابابی و سردستی ایشان و نکرده، محاسبه کسی را عدد این

 درصد 26 رشد نرخ به ملی، تولید در افزایشی چنین به دستیابی برای که کرد محاسبه کسی ،طرح چنین رقمی

 اول دولت به مربوط رشد هاینرخ باالترین اسالمی جمهوری یتجربه در که حالی در است، نیاز ساالنه متوالی

. است بوده سال چهار طی متوسط طور به درصد 9/6 و 5/7 ترتیب به که بوده خاتمی دوم دولت و هاشمی
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 سال چهار برای هم آن درصد، 26 رشد نرخ طرح نماید،می دسترس از دور ٪8 رشد نرخ که حالی در بنابراین،

 .کنده و نمینکرد باور را آن هم کسهیچ و باشد، واقعیت به قرین دتواننمی متوالی،

 جهان در هم را کشور یک گذشته سال 50 در که دهدمی نشان جهان یقاره 5 مهم کشورهای رشد آمار بررسی

 شواهد وجودعدم بنابراین،. باشد شده نزدیک رشدی نرخ چنین به متوالی سال دو برای حتی که یافت شودنمی

 دنبال به که است فردی ذهن و تخیل یساخته صرفاً ارقام و نشده انجام ایمحاسبه که است آن بیانگر تاریخی

 آن بر سعی محاسبه در نه و شده توجه اعداد بین روابط به نه واال گردد،می رأی اخذ و مردم تهییج برای اعداد

 .بخوانند هم با اعداد که است

 3/5 خالص نرخ یعنی) 86 و 80 هایسال رشد نرخ به دستیابی برای حتی که نداشتند توجه محترم کاندیدای

 گذاریسرمایه( دالر میلیارد 160 تقریباً) تومان میلیارد هزار 640 ساالنه متوسط طور به که رودمی نیاز( درصدی

 میزان کهاین به رسد چه نماید،نمی آسان چندان امروزه آن تحقق که شود تأمین خارجی و داخلی منابع از

 .کنیم تأمین را درصدی 26 رشد تا ببریم باال برابر 5 بتوانیم را گذاریسرمایه

 نباید که کنندمی اشاره سال 4 ظرف نفر میلیون 5 اشتغال رقم به اول یمناظره در جمهوریریاست محترم نامزد

 طور به سال هر اصالحات، دوم دولت در. باشد کشور توان از دور خیلی آن به دستیابی معقول، ایدوره در

 یعنی سال، 4 ظرف اشتغال میلیون 5 به دستیابی بنابراین،. شد ایجاد خالص اشتغال نفر 905ر000 برای متوسط

 و نیست، تصور از خارج( کندنمی اصالح کالً را فعلی بیکاری نرخ هنوز که) سال هر در اشتغال 1ر250ر000

 یهمه رغمبه نیز یازدهم دولت یافت؛ دست بدان توانمی سرمایه، جذب و دقیق ریزیبرنامه به مشروط

 4 ظرف هم باز شد، گذاشته آن پای پیش که موانعی و هااندازیسنگ تمام رغمبه و برد، ارث به که مشکالتی

 26 یمقابله کند،می اعتبارکم را محترم نامزد این اعداد چهآن اما. شد نزدیک اشتغال میلیون 3 رقم به سال

 رسیده اشتغال میلیون 4 حدود به درصد 7 رشد نرخ با هشتم دولت اگر. است اشتغال میلیون 5 با رشد نرخ درصد

 15 یا 10 از فراتر مراتب به اشتغالی به بایدمی درصد 26 رشد نرخ با محترم کاندیدای این موردنظر دولت است،
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درصد  26رخ رشد میلیون نفر و نه برای ن 5بنابراین روشن است که ایشان نه برای . یابد دست نفر میلیون

 ای دارد.ای کرده و نه برنامهمحاسبه

 توانمندشدن زمان تا بیکاران به تومان 250ر000اند که همچنین گفته جمهوریریاست انتخابات محترم نامزد این

 از عدد این شود؟می تأمین کجا از و است چقدر مبلغ این مالی بار دهند. باید از ایشان پرسیدمی آنان کاریابی و

 جاری بیکاری درصد 7/11 نسبت روی از را بیکاران تعداد تواننمی یعنی. نیست محاسبهقابل بیکاری نرخ دل

 این. کرد محاسبه را ماهانه مالی بار و کرد ضرب ماه در پرداختی تومان 250ر000 در گاهآن و کرده محاسبه

 بسیار کشور فعال جمعیت که کنند توجه باید محترم نامزد. دارد ارتباط نیز فعال جمعیت تعداد به محاسبه

 حدود زنان میان در نرخ این. اندمشغول کار به هستند، کار سن در که کسانی از ٪40 از ترکم. است کوچک

 نرخ شد، تربیش کار یافتن به امید یازدهم دولت در که جاآن از. است ٪65 حدود مردان میان در و 18٪

 تومان 250ر000 ماهانه دولت که شود گفته اگر حال. رفت باال هم بیکاران تعداد و یافت بهبود هم فعال جمعیت

 رسید؟ خواهد کجا به ٪40 زیر نرخ و آید،می پیش فعال جمعیت در ایعمده تغییر چه پردازد،می بیکاران به

زیادی برای  ی بسیارمیلیون نفر که مشارکت در اقتصاد ندارند و در سن کار هستند، عده 33شک از حدود بی

 در محترم کاندیدای شکبینام خواهند کرد و آن بار مالی خارج از توان کشور است. دریافت این مبلغ ثبت

ایشان در  .اندنداده انجام را الزم محاسبات و نکرده فکر بیکاران افزایش بعدی هایالیه این از یکهیچ مورد

 اند.ای نکردهمورد سه برابر کردن یارانه نیز محاسبه

 

 تواند تهدیدکننده باشد؟ها در انتخابات پیش رو چه قدر میبه نظر شما خطر پوپولیست

ی کنم همهفریبی و پوپولیسم داریم؛ از بازگشت آن وحشت داریم. فکر میی ما ترسی عمیق از عوامهمه

هایی که عاشق این سرزمین، این جغرافیا، این فرهنگ و این خانه هستند، از آن وحشت دارند. ما در ایرانی

که پوپولیسم کشش دارد. در ونزوئال بینیم ها در مورد پوپولیسم خوانده بودیم و امروز هم در دنیا میکتاب
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اندازند. خوشحالم که ها میاند و تقصیر خارجیقدرت را به دست کسانی داد که کشور را به خاک سیاه نشانده

در انتخابات فرانسه خطر پوپولیسم ماری لوپن فعالً از سر مردم کوتاه شده است. پوپولیسمی که بر دروغ، 

 ارانه با مسائل مبتنی است.انگفریبی و برخورد سادهعوام

گردد، گول که قدرت به شما برمیبوریس جانسون و نایجل فاراژ مردم بریتانیا را با شعارهای پوپولیستی و این

زدند و پس از چند دهه همکاری با اروپا، آنان را از امکانات اروپای متحد محروم کردند. ترامپ در امریکا 

گرا خوانده بودیم که از کجا شروع کردند های ملیخ در مورد سوسیالیستهمین کار را کرد. خوب ما در تاری

 فریبی و پوپولیسم آن فجایع ننگین را در تاریخ باعث شدند.و چگونه با عوام

های نهم و دهم در ایران ما پوپولیسم را با گوشت و پوست خودمان احساس کردیم. دیدیم که اما در دولت

ها را چگونه جلوی هم ی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی را چگونه زیرورو کرد. انسانهرا به کجا برد: صحن جامعه

بست کشید؛ قبل از آن چپ و راست برادرانه با هم گذاشت. و به جان هم انداخت. در سیاست ما را به بن

دابی را آادبی و بیها را رودرروی هم گذاشت. دروغ، فساد، بیکردند؛ اما دولت پوپولیست آنزندگی می

 نهادینه کرد، و همه چیز را به ابتذال کشید.

شنیدم، مسئولیت اجتماعی و عمومی برای حضور در اگر در این انتخابات من صدای پای پوپولیسم را نمی

جلسات، سخنرانی و مصاحبه نداشتم؛ فقط مسئول خودم بود. اما متأسفانه در این انتخابات نیز جریان پوپولیستی 

صداقتی، فریب، تخریب و جعل استفاده بینم. جریانی که متأسفانه از همان ابزار دروغ، بیمیرا بسیار قوی 

 کند.می

به  1392ی رشد پرشتاب بودیم، ما را به حضیض سال در جاده 1384همان جریانی که وقتی ما در تابستان سال 

همه چیز برعکس  86بینیم از سال میکنیم، اش نگاه میزیر کشید. همان جریانی که وقتی به آمارهای اقتصادی

هنوز باقی است. در اقتصاد به این  86در سال  84وضع بهتری دارد؟ چون اثر وابستگی به سال  85شود. چرا می

 گویند.می« اثر مسیر»پدیده 



6 
 

همه  شود. در یک جریان انتخاباتی طبعاًفیکون میهمه چیز کن 86وابستگی به مسیر قبل هنوز بوده؛ اما از سال 

 شوند، اهداف مشترکی داشته باشند.توقع داریم کسانی که نامزد انتخابات می

 همه بخواهند که تورم منطقی شود؛ 

 همه بخواهند اشتغال را باال ببرند؛ 

 همه بخواهند نرخ رشد را باال ببرند؛ 

 همه بخواهند به ثروت جامعه اضافه کنند؛ 

 .همه بخواهند رفاه را افزایش دهند 

دهندگان باید ببینیم کدام کاندیدا برای رسیدن به ی نامزدها برنامه خواهند داشت و ما رأی، همهدر آن صورت

اهداف مجهزتراند تا آن اهداف را تحقق بخشند. اما وقتی کاندیدایی بخواهد رأی بخرد، بخواهد با ارقام دروغ 

و قدرت را به خاطر کنترل تورم، اشتغال، کند. انایافتنی به ریاست برسد، دیگر اهداف باال را دنبال نمیو دست

ها ندارد. از هر موضعی که خواهد. اصالً کاری به این حرفنرخ رشد، افزایش ثروت جامعه و افزایش رفاه نمی

ها، به دنبال قدرت خود است و به بگوید، ضعفاً بگوید، محرومان بگوید و امثال این ٪96و  ٪4حرکت کند، 

جاست که باید با تمام قوا ایستاد و مقاومت کرد تا وضع مردم به حضیض ارد. اینیک معنی کاری با مردم ند

گوید که دولت یازدهم کاری نکرده، و طبعاً درست برنگردد. این ماشین تخریب االن به کار افتاده و می 1392

 گوید.نمی

 خریدخواهد رأی بخرد. مالً میع ،ی ایران استتوان دولت و بودجهاز او با قول سه برابرکردن یارانه که خارج 

 در ملی سطح در بلکه شود،می شمرده غیرشرعی و غیرقانونی قبیح، زشت، عملی که نیست ایران در تنها یأر

 همه در و شودمی تلقی انتخاباتی دستکاری و تقلب اقدام این لی،لالمبین سطح در آن، از فراتر و کشورها همه

 به مردمساالری فرآیند ینندهفاسدک حرکتی چنین شود؛می پنداشته انتخابات فرآیند در غیرقانونی عملی جا

 ،دارد انتخابات برمخربی  اثر آن وقوع باشد، تاثیربی انتخابات ینتیجه بر اقدامی چنین اگر حتی. آیدمی حساب

 .زندمی آسیب دهندگانیأر اعتماد به که چرا
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 پرداخت هادولت به که اندمردم این دنیا جای همه. ندارد جهانی یتجربه تقریبا است، داده رخ ایران در آنچه اما

 پرداختن برای چیزی هادولت خود که چرا کند؛ پرداخت پول مردم همه به بخواهد دولتی اینکه نه و کنند،می

 با و خاص اقشار به یارانه پرداخت البته،.  بود متشکر آنها از باید ،کنند مصرف منطقی که همین و ندارند،

 در اجتماعی تامین ملی یبرنامه چارچوب درو  محدود یدوره برای و آنان توانمندسازی جهت خاص هایهدف

 در دولت پولی منابع. است نادر چیزی دهممی پول مردم همه به بگوید دولتی اینکه اما. دارد رواج کشورها یهمه

 نخست بپردازد، مردم به چیزی دولت اینکه از قبل. است( تورم) پول چاپ ناچاری روی از یا و مالیات نفت، ایران

 معمول کجا هیچ در دولت توسط نقدی یارانه پرداخت بنابراین،. کند گردآوری مردم خود از را وجوه آن باید

 .نیست

 خارج کشور بودجه توان از قطعاً که دهد قول مردم به را پولی پرداخت جمهوری ریاست محترم نامزد اگر حاال

 مجلس مجوز به منوط را مردم به نقد وجوه آن پرداخت حتی و باشد، نداده انجام را آن محاسبات و باشد،

 شرایطی در شود؟نمی تلقی یأر خرید برای پول پرداخت مصداق کار این آیا... باشد، نکرده اسالمی شورای

دهندگان پول بین رأی یأر اخذ برای که گیریممی حق به و جدی ایراد روستا یا شهر شورای فالن نامزد از ما که

 ریاست آرای اخذ برای و ملی سطح در که بگیریم نامزدی از توانیمنمی را ایرادی چنین آیا ،کردهتوزیع 

 پرداخت قول آیا نباشد، معتقد نقدی هاییارانه پرداخت به خود نامزد آن اگر بویژه کند؟می تالش جمهوری

 به اعتقادی محترم نامزد یعنی نیست؟ رای خرید روشن مصداق او، خود توسط نقدی هاییارانه بیشتری مبلغ

 خرید برای اما کند، پرداخت مردم به را آنها توانست نخواهد هم حتما که دانیمیم ما و ندارد، نقدی هایهیاران

 هبنابراین، این امور قبیح است و شورای نگهبان حتماً باید با این موارد ک .زندیم دست اقدام این به مردم آرای

 های پوپولیستی است برخورد کند.ی سیاستنشانه


