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فارس :نقش مدیران و تحریمها در وضعیت امروز کشور چیست؟
امــروز مدیریتــی حاکــم اســت کــه در ســال  ۹۵و  ۹۴نیــز رویکار بــوده
اســت ،یعنــی مدیــر امــروز آن روز نیــز رویکار بوده اســت اما چــرا در آن
ســالها ثبــات اقتصــادی داشــتیم و تــورم و رکــود شکســته شــد؟ امــروز
در تحریــم نیســتیم؛ بلکــه [کشــور] در یــک جنــگ تمامعیــار اقتصــادی
هســت کــه در دنیــا و تاریــخ کــم نظیــر اســت .امــروز تمــام قدرتهــای
دنیــا بــه دنبــال ایــن اســت که مــا نفت نفروشــیم .ســالهای  ۹۲تــا اواخر
 ۹۴مــا در تحریــم بودیــم امــا مشــکل نداشــتیم امــا از ســال  ۹۷بــه بعــد
وارد جنــگ اقتصــادی شــدهایم ،امــا برخــی قوانیــن را قبــول ندارنــد.
مقــام معظــم رهبــری بارهــا فرمودنــد کــه مــا در جنــگ اقتصــادی
هســتیم و فرمانــده ایــن جنــگ رئیــس جمهــوری اســت؛ وقتــی رئیــس
جمهــوری فرمانــده جنــگ اســت ،مدیــران آن در خــط مقــدم هســتند.
فرامــوش نکنیــد کــه غیــر از مشــکالت ســاختاری و جنــگ اقتصــادی بــا
مشــکلی بــه نــام همســویی مخالفــان دولــت بــا مخالفــان جمهــوری
اســامی در دنیــا مواجهیــم؛ ایــن همصدایــی خیلــی بــد اســت .چــرا
دربــاره مخالفیــن دولــت ســؤالی پرســیده نمیشــود؟ حتمــاً قــوه
قضائیــه ،نیروهــای مســلح و مجلــس مــا اشــکاالتی دارنــد .نقطــه نظــر
مــن ایــن اســت کــه چــرا فقــط بــه دولتــی کــه وســط میــدان جنــگ اســت
حملــه میکنیــم و بــه ســایرین حملــه نمیکنیــم؛ اگــر کســی بــه دولــت
تهمــت زد و توهیــن کــرد چــرا تشــویق میشــود! آیــا امــروز کســی جــرأت
دارد بــه قــوه قضائیــه و نیروهــای مســلح توهیــن کنــد؟ اگــر جــرأت
میکنــد بفرماییــد؛ فــردا ایــن کار را بکننــد و فــردا ببینیــم چــه اتفاقــی
میافتــد و چنــد نفــر احضــار میشــوند؟
شــبکه خبــر :چــرا بعــد از شــش مــاه از دســتور شــما در مــورد افزایــش
نظــارت بــر کنتــرل بــازار و مهــار گرانیهــا اثــر محسوســی دیــده
نمیشــود و مشــکل همچنــان وجــود دارد؟
اینکــه مــردم در زندگــی و کاالهــای روزمــره دچــار مشــکل هســتند کامــاً
درســت اســت؛ مــردم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه امســال بهخاطــر
کرونــا صــادرات غیرنفتــی در  ۸ماهــه اول حــدود  ۲۰درصــد کاهش یافته
اســت .درآمــد نفتــی در ســال  ۱۳۹۰صــد و نــوزده میلیــارد دالر بــوده و
در ســال قبــل خیلــی کمتــر بــوده اســت؛ در ســال  ۹۱بــا کمبــود کاالهایــی
مواجــه بودیــم امــا در ایــن ســالها بــا کمبــود مواجــه نیســتیم امــا بــا
گرانیهایــی مواجهیــم کــه دالیــل آن نیــز برخــی ســوءمدیریتها ،عــدم
برخــورد قاطــع بــا متخلفیــن و جنــگ اقتصــادی اســت.
روزنامــه جــوان :آیــا دولــت خبــری قطعــی از برداشــته شــدن تحریمهــا
دارد؟
بودجـهای کــه دولــت بــه مجلــس میدهــد بــرای کســب مجــوز از مجلس
اســت و ایــن برمبنــای تحلیــل نیســت ،برمبنــای واقعیــات اســت .اگــر
تحریــم برداشــته نشــود هــم مــا  ۲میلیــون و  ۳۰۰هــزار بشــکه نفــت را
میفروشــیم .مــا در شــش مــاه اول  ۲میلیــون و  ۳۰۰هــزار بشــکه نفــت
میفروشــیم .اینکــه بگوییــم مــا بــا ایــن تصمیــم دربــاره فــروش نفــت
بــرای دولــت بعــدی مشــکل درســت کردیــم ایــن حرفهــا را از ذهنتــان
بیــرون کنیــد .مــن از ابتــدای انقــاب و نهضــت حضــور داشــتم و از ابتدای
نظــام در درون آن مســئولیت داشــتهام .مــن کــه آن کســی نیســتم کــه
بیایــم و هشــت ســال رئیــس جمهــوری شــوم و بعــد بــروم بــا ایــن و آن
مصاحبــه کنــم .مــن برایــم نظــام مهــم اســت و کلیــت کشــور اهمیــت
دارد .مــا نــه دولــت بعــدی بلکــه آینــده کشــور و نظــام را میبینیــم .اگــر
تحریمهــا برداشــته شــود کــه مــا هــر مقــدار کــه در شــش ماهــه دوم ســال
 ۹۵میفروختیــم را خواهیــم فروخــت.
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مهــر :آیــا جمهــوری اســامی نبایــد بــرای بازگشــت امریــکا بــه برجــام پیششــرط بگــذارد و
طلــب خســارت کنــد؟
اگــر بخواهیــم از امریــکا درخواســت پرداخــت خســارت کنیــم از ســالها پیــش از انقــاب تــا
امــروز امریــکا خســارات بســیاری وارد کــرده اســت ،امــا اینکــه مــا بــرای بازگشــت بــه برجــام
پیششــرط بگذاریــم ،وقتــی اســت کــه همــه بــه برجــام بازمیگردیــم و در ضمــن هــم
مطالباتمــان را مطــرح میکنیــم کــه خــوب اســت و حتمــاً ایــن کار را میکنیــم .امــا دربــاره
پیششــرط و اینکــه چــه کســی بایــد تعییــن کنــد ،ایــن مســائل همــه معنایــش ایــن اســت کــه
بــه تحریــم ادامــه دهــد .در ســالهای اخیــر کــه  ۴+۱بــود آنهــا هــم بــه تعهــدات خــود عمــل
توگــو بــا کشــورها بگوییــم
نکردنــد ،آیــا مــا بایــد بــا آنهــا جنــگ جهانــی راه بیندازیــم و در گف 
کــه شــما اول خســارات مــا را پرداخــت کنیــد و بعــد بــا هــم صحبــت کنیــم؟
ایلنــا :چگونــه میتــوان مشــکالت روزمــره مــردم را در شــرایط جنــگ اقتصــادی حــل کــرد و
میــزان فــروش نفــت بودجــه بــر چــه اســاس اســت؟
معتقــدم کــه جنــگ اقتصــادی تمــام شــده و ایــن نــه بهخاطــر انتخــاب بایــدن کــه بــه دلیــل
شکســت خــوردن طــرح آنهاســت یعنــی حتــی اگــر ترامــپ هــم انتخــاب میشــد چــارهای جــز
کنــار گذاشــتن ایــن رویکــرد نداشــت .مــا بــر مبنــای خوشــبینی ایــن بودجــه را تنظیــم نکردیــم
و براســاس واقعبینــی اســت .وزارت نفــت گفتــه اســت کــه  ۲میلیــون و  ۳۰۰بشــکه تــوان تولیــد
دارد امــا لزومــاً قــرار نیســت همــه آن هــم در خــارج از کشــور بــه فــروش برســانیم ،ممکــن اســت
 ۱میلیــون و  ۸۰۰بشــکه را در خــارج بفروشــیم و  ۵۰۰بشــکه هــم در داخــل بــه فــروش برســانیم.
ـدداً بــه برجــام بازخواهــد گشــت ،امــا گفتــه کــه ایـ 
ن
انبیســی امریــکا :بایــدن اعــام کــرده مجـ 
بــار بــه دنبــال توافقنامـهای قدرتمنــد اســت کــه موضوعــات نفــوذ منطقـهای ایــران و موشــکی
هــم در آن وجــود داشــته باشــد .ضمــن اینکــه انگلیــس ،فرانســه و آلمــان هــم در ایــن بــاره بــا
بایــدن اعــام همصدایــی کردهانــد؛ آیــا بازگشــت بــه برجــام آن و تعهــدات از ســوی همگــی
منطقــی اســت و آیــا تماســی از طــرف بایــدن بــا شــما در ایــن بــاره وجــود داشــته اســت؟
آن تعبیــری کــه از بایــدن نقــل کردیــد را مــن نشــنیدم کــه بگویــد اگــر بخواهیــم بــه برجــام
بازگردیــم بایــد یــک توافــق قویتــر باشــد .اینکــه حــرف ترامــپ بــود نــه بایــدن! ترامــپ میگفــت
کــه اگــر بخواهیــم بــه برجــام برگردیــم بایــد یــک توافــق تــازه انجــام دهیم .هیــچ بحث و بررســی و
مذاکــره مجــدد دربــاره برجــام وجــود نــدارد و مســائل دیگــری مانند مســائل منطقهای و موشــکی
هیــچ ربطــی بــه برنامــه هســتهای نــدارد و همــه اینهــا را قبــاً بحــث کــرده بودنــد .در زمــان برجــام
میخواســتند ایــن مــوارد را هــم وارد مذاکــره کننــد کــه مــا رد کردیــم .چــون ترامــپ از ایــن مــوارد
خبــر نداشــت ایــن حرفهــا را مـیزد؛ بنابرایــن امــکان چنیــن چیــزی وجــود نــدارد.
خبرگــزاری فرانسه:کشــورهای اروپایــی دربــاره مجــازات اعــدام در ایــران اعــام نارضایتــی کردهانــد .ایــران
هــم بارهــا نارضایتــی خــود را از عــدم پایبنــدی کشــورهای اروپایــی بــه تعهــدات برجــام اعــام کــرده اســت.
احســاس مــی کنیــد کــه در شــرایط کنونــی وجــود ایــن اعــدام هــا باعــث بــه خطــر افتــادن برجــام بشــود؟
جمهــوری اســامی ایــران قــوه قضائیــه دارد کــه مســتقل اســت و دادگاهــش حکــم صــادر میکنــد و اینکــه
حــاال چنیــن حکمــی بــرای گروهــی باعــث خوشــنودی باشــد یــا بــرای گروهــی باعــث ناخشــنودی کــه بــرای
مــا مهــم نیســت .مــا هــم ناخشــنودیهایی از کارهایــی کــه برخــی دولتهــا در اروپــا انجــام میدهنــد،
داریــم کــه اعــام میکنیــم و بعیــد میدانــم کــه ایــن مســأله بــه روابــط ایــران و اروپــا لطمـهای بزنــد.

تسنیم :طرح مجلس درباره پروتکلهای الحاقی و رویکرد دولت درباره آن چیست؟
دولت قبالً اعالم کرده است که این قانون را مفید نمیداند.
الجزیــره[ :ایــن کــه] شــما گفتیــد اجــازه نخواهیــد داد هیــچ کــس مانعــی در برداشــته شــدن
تحریــم هــا ایجــاد کنــد ،پیامــی بــرای مجلــس اســت؟ و آیــا امــکان دارد بــا بایــدن در صــورت لغــو
تحریمهــا دیــدار کنیــد؟ یــا اینکــه گفتوگوهــا در قالــب  ۵+۱را آغــاز میکنیــد؟
دولــت همــه تــاش خــود را انجــام میدهــد کــه در اولیــن فرصــت ممکــن تحریــم غلــط و
ظالمانــه را از دوش مــردم بــردارد؛ ایــن یکــی از وظایــف دولــت اســت و اگــر ممکــن باشــد
همیــن ســاعت ایــن کار را انجــام میدهــد؛ هــر روزی کــه  ۴+۱یــا  ۵+۱بــه تعهــدات خــود عمــل
کنــد ،مــا هــم بــه تعهداتمــان عمــل میکنیــم.

