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پزشکیان100:درصداصالحطلب
و اصولگراتر از اصولگرایانم!

مسعودپزشکیاندرگفتوگوباماتنهاراهکارمهارکروناراقرنطینهمیداند،طرحیبرایبنزین 20هزارتومانیدارد،بزرگتریننقطهقوت
دولتروحانیرابرجامدانسته،جناحبازیراآفتاینروزهاوشرطکناررفتنازعرصهرقابتهاراصرفانظرسنجیهایملیاعالممیکند
هادیمحمدی–یکیازسیاسیترینپزشکانموجودکشوردکترمسعودپزشکیاناست،
یکمتخصصجراحیقلبکهبهگفتهخودشمدرکشرابدونسهمیهوقبلازانقالبگرفته
و همواره جزو بهترین دانشجویان این رشته در کشور بوده است  .از سطوح پایین وزارت
بهداشترشدکردهوبدونوابستگیحزبیدردولتخاتمیوزیربهداشتشده،البتهاین
همهماجرانیست.پزشکیانپسازخروجازوزارتبهداشتعزممجلسکردوحاالچهارمین
دورهمتوالیاستکهازمردمتبریزرایگرفتهتادربهارستانبهآنهاخدمتکند.پزشکیان
مهم ترین دغدغه اش را عدالت و ریشه همه مشکالت را تبعیض می داند  .مدیریت ضعیف
دولتراعاملحوادثتلخآبان 98معرفیمیکندوطرحجالبیبرایبنزین20هزارتومانی
دارد.اوخودراهمچنانیکاصالحطلبصددرصدمیداندامامعتقداستدراصولگرایی

همکمترازاصولگرایاننیست.نگاهواقعبینانهپزشکیانبهانتخاباتپیشرومیگویدکهاگر
نامزدیازجریاناصالحاتدرنظرسنجیهاباالتربودنهتنهاکنارمیکشدبلکهبهاوکمک
هم می کند  .پزشکیان که در حوزه بنزین و شایسته ساالری و کرونا نقدهای جدی به دولت
روحانیدارد،بزرگتریننقطهقوتایندولترابرجاممیداندومعتقداستاگربرجامنبود
اوضاعکشورچهدرحوزهسیاسیوچهاقتصادیبسیاربدترازاینبود،اویکسوالمشخص
هم از منتقدان سرسخت این توافق دارد و می پرسد اگر برجام بد است چرا از آن خارج نمی
شویم؟ پزشکیان67ساله که می گوید در زندگی اش تا کنون نه مجوز مطب و بیمارستان
گرفته و نه  یک ریال از مریض هایش پول گرفته است ،حاال عزم پاستور کرده و می گوید آن
جامیتواندوعدههاییکهحرفشرازدهعملیسازدو....گفتوگویمارادرادامهبخوانید :
باور را برگردانم و ثابت کنم در عمل که می خواهیم
به مردم خدمت کنیم و دنبال منافع قوم و خویش و
حزبماننیستیم.

▪آقای پزشکیان شما  4دوره نماینده مجلس و
یک دوره وزیر بهداشت بودید  .به صورت شفاف
بفرمایید فکر می کنید رئیس جمهور چقدر می
تواند این مشکالت موجود را حل کند ؟ امروز ما

یک وضعیتی داریم که قوا به جای این که هم افزایی
داشتهباشندبیشترمقابلهممیایستندوهمدیگر
را نقد می کنند  .مستقل بودن یک بحث است ولی
هماهنگوهمهدفبودنیکبحثدیگراست .باید
بدانیم رئیس دولت یا رئیس جمهور چه اختیاراتی
دارد و طرف مقابل چه اختیاراتی  .طبیعتا رئیس
جمهورنمیتوانددرقوهقضاییهومجلسزیاددخالت
کندولیدرهمین اختیاراتیکهرئیسجمهوردارد
می تواند خیلی کارها را انجام دهد  .در به کارگیری
نیروی انسانی ،در دادن قدرت و پست در جایگاه ها
برای قومیت ها و سالیق مختلف یعنی این جا دیگر
جناحودستهنبایدمالکباشدبلکههرکسبراساس
شایستگیبتواندپستبگیرد.ایندستدولتاست
کهدرسازمانوادارهخودشعدالترارعایتکند.
▪فکر می کنید دولــت فعلی هم این مشکل را

دارد ؟ بله دارد به شدت هم دارد .ما شاخص برای
بهکارگیرینیرویانسانینداریمشاخصماحزبو
جناحماستهرچقدرهمضعیفوبیربطباشد.یک
کارشناس کشاورزی را ناگهان می گذاریم مسئول
پتروشیمییکجایی.آدمهادرجایگاههاییکهباید
باشندنیستند.شرکتهایدولتیکهنزدیکیکو
نیممیلیونمیلیاردتومانچرخشمالیدارنداکثرا
دستآدمهاییاستکهباآنبخشارتباطیندارند
وبرخیمواقعضررمیدهندولیفوقالعادهمدیریت
هم می گیرند! این که دست دولت است و می تواند
مدیریت کند  .ما همیشه می خواهیم طرف مقابل
اصالحشوددرصورتیکهاولهرکسیبایدجاییرا
کهدرآنقرارگرفتهاستدرستکند.
▪شما یک پزشک با سابقه حضور در راس وزارت
بهداشتهستید.نحوهمدیریتوزارتبهداشت
درباره کرونا و واکسن را چطور ارزیابی می کنید ؟
کادر پزشکی و مردم انتقادات زیادی از وزیر و تیم
مدیریتی دارند  .تا چه حد این انتقادات درست
است ؟ شما اگر رئیس جمهور یا وزیر بهداشت
بودید به چه نحو عمل می کردید ؟ نحوه مبارزه

با پاندمی ها در دنیا روش های روشنی است هر
کشوری که روش علمی ،برخورد قاطع و محکم
در قرنطینه کردن را اجرا کرده توانسته بیماری را
کنترل کند و هر کشوری به صورت رفتاری که ما
می کنیم و حتی انگلستان وآلمان کردند داشته با
گرفتاریهاییمواجهشدند.منآنموقعگفتمستاد
جنگ با ویروس باید تشکیل شود  .اگر با قاطعیت
عملمیشداینوضعیتیکهگرفتارشدیمبهوجود
نمیآمدیکونیممیلیوننفربیکارنمیشدندخیلی
از بنگاه ها به ضرر دهی نمی افتادند این به خاطر
تصمیم کالنی است که باید می گرفتند  .وزارت
بهداشتیکیازحلقههاستوزیربهداشتبایداین
بیماریراجمعوپیشگیریکنداماپیشگیریدراین
بیماریهماهنگیهمهقوارامیخواهد.
▪شما اگر وزیر بهداشت یا رئیس جمهور بودید

همین روند را اجرا می کردید؟ من تقریبا از روز اول
باقاطعیتبرخوردمیکردمتابهاینجانمیرسیدو
همانماههایاولکنترلمیشد.
▪چقدر در این موضوع سوء مدیریت را دخیل

میدانیدوچقدرتحریمهاموثرند؟اصالبهتحریم
ربطی نــدارد.در حوزه اقتصادی می گویند چون
دست ما به لحاظ مالی و تحریم ها بسته است نمی
توانیم حمایت های اقتصادی کنیم تا مردم در خانه
بمانند  .اگر یک ماه این کار را می کردیم که به نظرم
باهمینوضعیتهمشدنیباشدامکانپذیربود.
▪برای واکسیناسیون فکر می کنید چه برنامه

ای بهتر باشد ؟ تا جایی که می توانیم بر اساس پول
وامکاناتمانوآنمقداریکهآنهامیتوانندبدهند
بایدواکسنبخریمبحثبعدیومهمترایناستکه

▪شما چه کارهای مهمی در مجلس کردید که
حاال خودتان را شایسته ریاست جمهوری می
دانید؟ ما خیلی کار انجام دادیم  .به رغم این که من

باید دانشمندان خودمان را تقویت کنیم تا واکسن
تولید کنند من خبر دارم که موسسه رازی خودش
را به در و دیــوار می زد که سی میلیون دالر بگیرد
تا بتواند کار کند و واکسنش وارد بــازار شود ولی
30میلیون دالر را که برای کشور پولی نیست ،یک
سالطولکشیدوآخرنمیدانمپولیبهآنهادادند
یاندادند.مابایدازجایگاههاومراکزتحقیقاتیکهدر
اینزمینهکارمیکنندباقدرتدفاعکنیم.پولهم
بهسرعتبرمیگردداالنچندصدمیلیوندالرمی
خواهیم برای خرید واکسن بدهیم اما سی میلیون
دالر را حاضر نبودیم به مرکز تحقیقاتی خودمان
بدهیم و این به نظرم استراتژی غلطی است که در
پیشمیگیریم.
▪یکی از موضوعات بحث برانگیز و تلخ سال
های اخیر ماجرای آبان  98است  .شما اگر رئیس
جمهور بودید چه می کردید ؟ مدیریت را بر
عهده می گرفتید یا شما هم جمعه صبح مطلع
می شدید ؟! اصال روش مدیریتی که اتفاق افتاد از

نظر علمی و عقلی اشتباه بزرگی بود  .ما کار بزرگ
تر از این می توانستیم انجام دهیم ولی با اطالع
رسانی و هماهنگی و با در نظر گرفتن اعتراضات و
مشکالتیکهمردمدارند.طبیعتامابایدحرفمردم
را بشنویم .نمی شود که مردم یک طرف باشند و
دولتباقاطعیتدستوربدهدهرکسیهمخواست
حرفیبزندبزنیموازبینببریمش،اینباهیچعقلو
منطقیهمخوانیندارد.

▪یکی از برنامه های حاشیه ساز شما  ،بنزین
20هزار تومانی است  .توضیحی درباره این طرح
برای مخاطبان ما بفرمایید .در مجلس می گفتیم

بهجایاینکهبنزینراسههزارتومانکنیدبههمان
قیمت فوب خلیج فارس بدهید اما به ازای هر فرد
ایرانیبگوییمدرماه20لیتربنزینهزارتومانیمی
دهیم  .مثال یک خانواده  5نفری 20لیتر می شود
100لیتر اگر این 100لیتر بشود لیتری 20هزار
یا 25هــزار تومان  ،می شود 2میلیون تومان ولی
در حقیقت کسی که از بنزین استفاده نمی کند اما
عوارض تورم بیشتر یقه او را می گیرد با این پول می
تواندقدرتخریدشراحفظکنددرعوضاینطرف
یکخانوادهکهسهماشینداردهرکدام60لیترمی
گیرند  ،یارانه را این می گیرد و هزینه را مردم فقیری
می دهند که قدرت خریدشان پایین رفته است .
ما االن نزدیک دو میلیون میلیارد یارانه مخفی می
دهیمبهپتروشیمی،بهپولدارهامیدهیماماازنظر
اعتقادیاگرقراراستیارانهبدهنددرخوشبینانه
ترینحالتبایدبرابربدهندبندهاعتقاددارمبهطبقه
محروم باید بیشتر بدهی و به طبقه برخوردار اصال
نباید بدهی آن وقت در جامعه آدم هایی پیدا نمی
کنیمکهبراینانشبقرضبگیرند.

▪شما خود را اصولگرا می دانید یا اصالح طلب؟
سابقه شما در دولــت خاتمی و حضور شما در
لیستهای امید و اصــاح طلبان در انتخابات
مجلس یک چیز می گوید و برخی نظرات شما در
مصاحبههایکچیزدیگر.دچاردوگانگیسیاسی
شده اید؟ من هیچ وقت دوگانه حرف نزدم  .بنده

معتقدم غیرممکن است کسی اصول داشته باشد و
بدون اصالحات بخواهد به چشم اندازی برسد که

مقام معظم رهبری برایش تعریف کردند  .مگر می
شودبگوییمقراراستدرمنطقهاولبشویمولیرفتار
راعوضنکنیموقتیمیگوییمبرایاینگونهشدن
بایدرفتاروکردارراعوضکردیعنیدرآنجهتتغییر
کنیم یعنی مگر می شود اصالحات نکرد و در ضمن
درجامعهباقدرتزندگیکرد؟حاالیکعدهباعده
دیگریمشکلدارندومیگوینداصالحاتبداست.
بدون اصالحات یعنی مدیریت مرده است و ما درجا
میزنیم.اگرمیخواهیماولمنطقهشویمبایدتغییر
درنگاهورفتاروبرخوردداشتهباشیم.هرطیفیکهبا
اصالحاتاستقابلقبولترازنگاهیاستکهبسته
وبدوناصالحاتاست.
▪خودتانرابااینتوصیفاتیکاصالحطلبمی

دانید؟صددرصدالبتهازاصولگراهاهماصولگراتر
هستم  .اصالح طلبی تعریفش مشخص است و من
معتقدمبرایاینکهمملکتجلوبرودبایداصالحات
کرد.اصالحاتیعنیهزینهاثربخشی،یعنیکارایی،
یعنی کیفیت ،یعنی عدالت  .هر حرکتی در اقتصاد
در فرهنگ در سیاست و  ...اگر هزینه اش اثربخش
باشد،اگر کیفیت داشته باشد یعنی مردم راضی
باشند و کارآمد باشد و عدالت در آن باشد یعنی
اصالحات.
▪پس این نامزدهای اصولگرایی که حرف های
شما را می زنند و می گویند این دولت خراب کرده
و باید تغییر کند اصالح طلب هستند ؟مشکل

کشور ما ایــن اســت که ما دعــوای قــدرت داریــم نه
دعوایحلمشکل.اینحرفهاییکهمیزننداگر
خراب شده همه با هم خراب کردیم  .االن مجلس
درســــت قــانــون می
نویسد ؟قــوه قضاییه
مشکل نــدارد ؟مــا به
جای این که مشکل
را حــل کنیم دنبال
تخریب هم هستیم .
ماباهمدعوامیکنیم
و بیچاره مردم مانده
اندوسطدعواهاواین
کهچهکسیرویاین
صندلیبنشیند.

▪شما سال  92هم
برای انتخابات ثبت
نام کردید اما قبل از
اعالم تایید صالحیت ها انصراف دادید  ،احتماال
به شما اعالم شد رد شده اید  .چقدر امیدوارید
در این دوره تایید صالحیت شــورای نگهبان را
بگیرید؟حضورمنبیشتربرایایناستکهبتوانیم

جلب مشارکت مردم را داشته باشیم .من نه دنبال
قدرت هستم و نه پول و نه پست و در زندگی هم این
راثابتکردم.حرفهاییهمکهدربارهمنمیزنند
اگرمیتوانندثابتکنند.ماجامعهایایجادکردیم
که سرمایه اجتماعی را از دست دادیم  .ما انقالب
کردیموتعدادزیادیشهیددادیمبرایاینکهبهاین
مردم خدمت کنیم اما روندی درست شده که می
گویندفالنیخوردهوبردهوبچههایشخارجهستند
و  ...این سرمایه اجتماعی را کمتر می کند  .حضور
بنده برای این است که بتوانم یک مقدار آن اعتماد و

در هیچ حزب رسمی نبودم در دوره خاتمی آمدم و
معاون وزیر بهداشت شدم چون کاری که در استان
خودم در حوزه بهداشت و درمان کردم بی بدیل بود
و بعد از شش ماه وزیر شدم  .این برخورد منصفانه
و فراجناحی خاتمی را نشان می دهد چون آن جا
افرادی بودند که حزبی بودند اما از بین آن ها من را
انتخاب کرد در صورتی که با آن ها نبودم و این برای
کارهایی بود که کردم  .بحث اورژانس ها بود ،بیمه
روستایی  ،تصادفات  ،پزشک خانواده که تحول
عظیمی در سیستم بهداشت و درمان ایجاد کرد .
در مجلس سعی کردم به جای حرف زیاد ،مشکل را
حلکنماولاینکهدرطرحیارانههایاحمدینژاد
گفتیمدهدرصدخالصدرآمدهدفمندیبهبیماران
وضعیفانوصعبالعالجهادادهشود.دولتمخالف
بود،رئیسمجلسوکمیسیوناقتصادیهممخالف
بود و مجلس هم اصولگرا بود به رغم این با کارهایی
کهکردیمرایگرفتیم.زمانیکهمنرئیسدانشگاه
بــودم بیمارستان مــرده مــردم را تحویل نمیداد و
مریض اگر پول نداشت بستری اش نمی کرد که با
این مصوبه مشکل حل شد  ،بیمه را اصالح کردیم.
بیمه همگانی را آوردیم و یک درصد مالیات ارزش
افــزوده را به سالمت روستایی و شهرهای کوچک
اختصاصدادیم.

▪ شمادراوجداستانهایموسساتپولیحضور
داشتید.اینموضوعبهکجارسید؟بلهطرحجمع

شدن این روند را ما پیشنهاد دادیم و اجرا کردیم .
حاکمیت موسسه زده و مجوز داده است و پول مردم
را گرفته و پول را خوردند و بردند  ،مردم می گویند
پول ما را بدهید اما به جای حل مشکل به عنوان
اخالل در کشور یک تعداد را زدند و زندانی کردند .
آنهاچهگناهیکردند؟یعنیبیعرضگیخودمان
را با کتک زدن آن ها جبران کنیم؟ من نتوانستم
درست مدیریت کنم او باید کتک بخورد ؟ نشستیم
و پیشنهادی با رئیس بانک مرکزی و کمیسیون
نوشتیمکهبهطریقیپولرابرگردانیم.رئیسمجلس
گفتازنظرشرعیایننمیشود.رئیسقوهقضاییه
هم که آن زمــان آقای
الریجانی بود موافقت
نکرد گفتیم از رهبری
اجازه بگیریم پیشنهاد
را بردند خدمت مقام
معظم رهبری و ایشان
گفتند اجرا کنید  .اجرا
کردیم و باالخره جمع
شد  .ما باید کاری می
کردیم که اکثریت آن
ها راضــی شوند برای
اینکاردیدیمبهکسانی
که تا دویست میلیون و
بعدا یک میلیارد تومان
س ــپ ــرده دارنـــــد پــول
بدهیم و تسویه کنیم98 ،درصــد این هایی که در
خیابانهستندجمعمیشوندومیماند2درصدکه
بعداکنارمیآییم.براینمبناتایکمیلیاردپرداخت
کردیم  .البته در نهایت چیزی که گفتیم اجرا نشد و
به نظرم با داشته ها و با این تورم در امالک می شد
داد اما باالخره ما قانون گذار بودیم و مجری شخص
دیگریبود.

▪حقوقمجلسوحتیرئیسجمهورظاهرابسیار
کمترازدرآمدیکپزشکجراحقلبمثلشماست
،توجیهتانبرایماندندرصندلیقدرتچیست
؟ من دنبال قدرت نیستم و بارها گفته ام  .من وقتی

از وزارت رفتم در سه سال اندازه سی سال پول به
حسابمریختندازمریضپولنگرفتم،خصوصیهم

نرفتماماازاینهمهپولکهریختندازخودمبدمآمد
چونماانقالبنکردیمکهاینهمهپولداشتهباشیم
یادنبالقدرتباشیم.
▪شعار نمی دهید ؟ اگر فکر می کنید به حرفی
که زدم عمل نکردم یک مورد بیاورید  .بنده به آن چه
اعتقاد داشتم عمل کردم االن نه سهم دارم نه مجوز
بیمارستانومطبگرفتمنهدرزندگیهمتاحاالیک
ریال از مریض پول نگرفتم و هر کاری از دستم آمده
برایاینمردمانجامدادم.
▪یعنی خودشان پــول نــدادنــد؟ نمی شــود که

مجانی کار کنید  .من حقوق دولت را می گیرم .از
سرم هم زیاد است این پولی که بابت عمل جراحی
در بیمارستان به من می دهند در خواب هم نمی
دیدم به من بدهند  .دعوای من این بود که ما انقالب
نکرده بودیم که من بروم پول دربیاورم و زندگی کنم
ما انقالب کردیم که مشکل مردم را حل کنیم که
نکردیم .تصور من این است که اگر در مجلس بودیم
مشکلمردمراحل کنیم.خیلیوقتهاوسوسهمی
شومکهولکنموبرومدنبالزندگیخودمکهپشت
سرم هم این همه حرف با ربط و بی ربط نباشد .بچه
من در یک شرکت کار می کند در مجلس می گویند
فالنیبچههایشدرفالنشرکتکارمیکنددختر
مندرفالنشرکتکارمیکندخببگوییداوراهماز
آنجااخراجکنند.دخترمنکهفوقلیسانسشیمی
از دانشگاه شریف است باید جایی کار کند یا نکند؟
آن هم در یک شرکت پتروشیمی  ،نه رئیس است نه
در هیئت مدیره است  .پسر من معدل 17از شریف
دارد و در دانشگاه سهند تبریز هیئت علمی است
خب بگویید او را هم بیکار کنند  .نه خارج فرستادیم
درحالیکههمهدوستانمنبچههایشاندرخارج
هستند  .من اگر می خواستم از موقعیت هایم برای
خود یا بستگانم استفاده کنم وضعیتم این نبود.
تاکنون کسی از نزدیکانم را توصیه به جایی نکردم .
هرکدام از این ها که این حرف ها را می زنند بررسی
کنید ببینید خودشان چه می کنند اگر من جایی
کاریخالفقانونبرایکسیکردممخاطبانشما
برای شما بفرستند  .هر کسی با من دوست بوده از
نظردنیاییضررکردهاست.
▪چقدر با ســازوکــارهــای اصــاح طلبان برای
رسیدن به نامزد نهایی در ارتباط هستید ؟ با گروه
های اصالح طلب یا نهاد اجماع ساز رایزنی کرده
اید؟منرایزنینداشتمامااالندیگرکسیازاصالح

طلبان را نگذاشتند که در صحنه حاضر شوند  .چند
نفرازاصالحطلبانمیتوانندازسدشوراینگهبان
عبورکنند؟اینطورینیستکهدستشانبازباشد.
این هم به نظرم خیلی بد است ما داریم تک صدایی
درکشورایجادمیکنیم.بایداینرقابتوجودداشته
باشد .نقد هم منصفانه باشد و دروغ و شایعه سازی
نباشد.مانحوهگفتوگوکردنرانمیدانیموبههم
فحش می دهیم و بی احترامی می کنیم  .برای این
کهمیخواهندبابرچسبزدنطرفرابههرقیمتی
شده از میدان خارج کنند در حالی که مملکت با ما
ادارهمیشودوبامنادارهنمیشود.
▪آیا در شرایطی حاضرید در انتخابات به نفع
کسی کنار بکشید ؟ مثال آقای خاتمی بگوید مثل
دوره عارف یا فرد قوی تر از خودتان با پایگاه رای
بهتر باشد یا نهاد اجماع ساز روی شما به جمع
بندینرسد؟اگربراساسنظرسنجیکسیشایسته

ترباشدومردماقبالداشتهباشندمنکنارمیکشم.
▪شماجاییگفتیدکهباتکرارهمکنارنمیرویدو

این طعنه ای به خاتمی است .این هم از آن شیطنت
های رسانه ای است  .بنده گفتم می آیم در مناظره
ها شرکت می کنم بعد در جمع بندی اگر نظر مردم
در نظرسنجی ها این باشد که فالن نفر شایسته تر
و جلوتر از من است کنار می کشم منطق هم همین
استوقتیجامعهکسیرابهترازمنقبولداردنباید
پافشاریکنم.
▪گفته بودید بــرای الریجانی یا جهانگیری

کنار نمی کشید .الریجانی را گفته بودم و درباره
جهانگیریاگرنظرمردمباشدکنارمیروموکمکش
هممیکنم.
▪در حــوزه سیاست خارجی چقدر عملکرد
دولت روحانی را مثبت می دانید ؟ نظر شما درباره
برجامچیستودرصورترئیسجمهورشدنچه
برخوردیبااینتوافقخواهیدداشت؟ مناعتقادم

این است که دولت روحانی اگر در جایی موفق بوده
باشد همین برجام اســت .این هایی که این همه
یک طرفه حرف می زنند حداقل طرف مقابل را هم
بگذارندتاآنهاهمحرفبزنندوتنهابهقاضینروند
.اگربرجامبداستچرابیروننمیآیید؟چرااسرائیل
وعربستانهمبدشانمیآید؟البتهمانبایدسیاست
خودمان را با خوش آمد یا بد آمد آن ها تنظیم کنیم
شاید اوباما و بایدن خوششان آمد این دلیل بد بودن
برجاممیشود؟
اوباما گفت اگر مجبور نبودم امضا نمی کردم و پیچ و
مهرههایصنعتهستهایایرانراهمبازمیکردم.
در خود آمریکا هم اوباما تحت فشار بود  .اگر یک
سناتوردرآمریکاحرفهایمنراتاییدکنداینآقایان
زمینوزمانراپرمیکنندکهاینسناتوربهپزشکیان
گفتهکهاینحرفهارابزنداالناسرائیلحرفهای
این ها را می زند و این ها حرف های اسرائیل را می
زنندوکسینمیگویدشماحرفهایاسرائیلرامی
زنید.آدمانصافداشتهباشدخوباست.اسرائیلبه

هیچوجهنمیخواهدمادربرجامبمانیم،تندروهای
آمریکا نمی خواهند ما در برجام بمانیم  .یک عده در
داخلمیگویندبرجامفالناستخببیرونبیایند
 .سوال دیگر این است که اصال از برجام هم بیرون
آمدیم نقشه راه ما برای آینده چیست ؟ می خواهیم
کجابرویم؟منازجلیلیپرسیدمهیچجوابینگرفتم
و گفت نمی دانیم  .پشت تریبون می گوییم برجام
برای مردم نان نشد اگر از برجام بیرون بیاییم نان
خواهدشد؟یابدترخواهدشد؟تحلیلبایدمنصفانه
باشدماازحدودیکهرهبریتعیینکردهکوتاهنمی
آییمامااینکهتعاملکنیمبااینکهتعاملنکنیمودر
انزواباشیمخوبنیست.االنبهخاطرافایتیاف
ما 15درصد جنس را گران می خریم و 15درصد
ارزان می فروشیم  .هزینه را چه کسی می دهد ؟ آن
وقت مملکت ما فکرش این شده که مرغ و تخم مرغ
راچطورحلکند.مقصرتصمیمهایماستکهاین
اوضاع را ایجاد کرده است .روحانی و ظریف درباره
کاری که برای برجام کردند قابل قدردانی هستند
وهمینبرنامهباعثشدکهترامپدرشورایامنیت
و سازمان ملل نتواند حتی یک مصوبه علیه ایران به
تصویب برساند موقعی که برجام نبود روسیه و چین
و حتی کشورهای اسالمی راحت علیه ما رای می
دادند.اینهاعلناپشتتریبونمیگوینداگربرجام
احیا شود مردم یک مقدار راحت می شوند و طرف
مقابل در انتخابات راحت برنده می شود پس نباید
برجام احیا شود تا مردم تحت فشار باشند و به دولت
فحشبدهند.اینانصافاست؟
▪ برخی پروژه ها برای مردم اهمیت دارد مثل
مسکن مهر یا یارانه های نقدی و یارانه های پنهان
و اصالح ساختار بانکی و  ...شما چه برنامه ای برای
این ها دارید ؟ در قانون مسکن حق مردم است یک

خبرنگار از من پرسید نماینده چه خانه ای داشته
باشد گفتم 150متر خانه باید داشته باشد معلم و
کارگرودیگراقشارهمبایدداشتهباشند.بایدکاری
کنیم که مردم خانه داشته باشند اگر نماینده یک
مملکت 150متر خانه نداشته باشد و پولی که می
گیرد کفاف خرید خانه را ندهد نمی رود زد و بند
کند؟ آدم باید واقعیت را بگوید و ببیند .یارانه ها نیز
بهنظرمنبایدعادالنهشود.االندومیلیاردمیلیون
تومان یارانه پنهان را به آدم های پولدار گردن کلفت
می دهیم و فحش هم می دهند و اکثریت مردم ما
گرفتارنانشبهستند.ماچطورراحتمیخوابیم
و این پول ها به جیب آن ها نمی رود ؟ باید سهم هر
کسیرابهخودشدادوکارشناسانبایدنظردهند.
▪درحوزههاییمثلزنان،حجاب،فضایمجازی
و فیلترینگ چه نظری داریــد ؟ اگر شما رئیس
جمهورشویدچهکسیرابهعنوانوزیرارتباطات
میگذارید؟فیلترینگمعنانداردامافضایمجازی

باید قانونمند شود  .با فضای مجازی که بخواهد
تهمتبزندبایدبرخوردشود.حتیدرآمریکاترامپ
کهشروعبهحرفهایغلطکردتوئیترصفحهاشرا
بست اما در کشور ما راحت هر کسی هر حرفی می
خواهد می گوید و تهمت می زند و هیچ جایی برای
برخوردباتهمتزنندهنیست.قطعاسانسورکردن
غلطاستاما تهمتزدنوآبروییکانسانرابردن
بدتراست.بایدساختاریدرستشودکهاگرکسی
تهمتزدبشودجلویآن راگرفت.
▪در این دوره شاهد هستیم تعداد زیــادی از
نماینده ها عزم پاستور کردند از جمله شما .آیا
دربهارستاننمیشودبهمردمخدمتکرد؟اگر
دنبال ریاست جمهوری بودید چرا در انتخابات
مجلس شرکت کردید ؟ من اگر رئیس جمهور

شوم قطعا آن کارهایی را که به عنوان نماینده می
خواستم بکنم در جایگاه باالتری انجام خواهم داد
 .این جا حرفش را می زنم و آن جا اجرا خواهم کرد
درنتیجهازمردمی که به منرایدادندکهبروم و از
حقشان دفاع کنم راحت تر دفاع می کنم  .من در
نمایندگیهیچوقتوعدهدروغندادم،درانتخابات
پولخرجنمیکنمومردمکمکمیکننداگرحرف
های بی ربط زده بودم مردم به من رای نمی دادند
در این دوره مجلس اصالحاتی ها رای ندادند با
وجود آن که من اصالحاتی بودم در تبریز رای اول
راآوردم.همانمردمبهمنرایدادندچونبامردم
صادق بودم و دروغ نگفتم و زندگی و بچه های من
رامیشناسند.
▪ حاضرید اگر تایید صالحیت شدید اموالتان
رابرایمردمایرانمنتشرکنید؟حاضریدهزینه
هایستادهایتانراهمشفافکنید؟همیناالن

هم حاضریم عرضه کنیم  .هر کسی که خواسته به
من کمک کند گفتم من پولی ندارم  .من 4دوره
نمایندهبودمهمهمیداننداگرپولیبرایمنخرج
کرده برنمی گردد و اگر بخواهد کار خالفی کنم
برایهیچکسچنینکارینمیکنم.

اصالحیه
در مطلب روز گذشته مصاحبه آقای عزت
ا ...ضرغامی با روزنامه خراسان به اشتباه
جمله "ضرغامی البته از خاتمی هم به
عنوان یکی از کسانی که از او تشکر کرده
یاد می کند به اشتباه " به "تشر زده "تغییر
یافته بود که بدین وسیله اصالح می شود
همچنین بابت این اشتباه از آقای ضرغامی
نیز عذرخواهی می کنیم   .

