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پوپولیسم پدیدهای بازگشت پذیر اســـت .هرچند پرونده دولت نهم و دهم بسته شد،
اما سیاستهای پوپولیســـتی بهعنوان خروجی آن تفکر همواره قابل تکرار و بازتولید
اســـت .از این رو ،بهترین راه مواجهه با این پدیده شناخت علمی و تحلیل واقعبینانه
از پوپولیســـم است .علی سرزعیم ،استاد اقتصاد با نوشـــتن کتاب «پوپولیسم ایرانی»
کیفیت حکمرانی رئیـــس دولت نهم و دهـــم را از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاســـی
بررسی کرده است .او بدون غرض ورزی سیاسی یا دخالت دادن نگرشهای جناحی،
تنها بررسی کرده است که سیاســـتها و تدابیر احمدینژاد چه پیامدهایی برای کشور
در کوتاه مدت و درازمدت داشـــته اســـت .محســـن رنانی در مقدمهای که بر این کتاب
نوشته ،تأکید کرده است که در آن دوران ،محتوای جمهوری اسالمی تغییر کرده است.
توگو با سرزعیم ،جنبههای مختلف پوپولیســـم ایرانی بررسی شده است .این
در گف 
گفتوگورابخوانید.

عکس :ایران /سجاد صفری

 ëëهـ ــم شـ ــما و هم دکتـ ــر رنانـ ــی در مقدمه
کتاب به نکت ـ ـهای جدی اشـ ــاره کردید و آن
اینکـ ــه اساسـ ــاً در ایران ،تجربـ ــه حکمرانی
سیاستمداران ما ،مکتوب و تدوین و بررسی
علمی نمیشـ ــود .مواجهه با تجربه و نحوه
حکمرانی سیاسـ ــتمداران ،سیاسی و صفر
و صدی اسـ ــت؛ یـ ــا طرفداریـ ــم و عملکرد
دولت محبـ ــوب ما خوب بـ ــوده ،یا طرفدار
نیسـ ــتیم و بر همین اسـ ــاس هـ ــم قضاوت
میکنیم .چنانکه آقای رنانی گفت ،آقای
احمدینـ ــژاد اغلـ ــب مورد تمسـ ــخر واقع
شـ ــد ،به جای اینکه به صورت علمی شیوه
مدیریت و حکمرانی او بررسـ ــی شـ ــود .چه
شد که شـ ــما راه تازهای را انتخاب کردید و به
صورت علمی و بدون غـ ــرضورزی تجربه

تخصصهـــای الزم را کســـب نکنند ،بلکه
ناگهان با این مواجه شـــدند که دنیا عوض
شده ،اما آنان دچار فقر علمی هستند .این
عقبماندگی از زمان ،آفت حضور رایگان
در قدرت است.
ëëدر چنین فضای فکری و سیاسـ ــی ،شـ ــما
احمدینژاد را نه از منظر سیاسـ ــی ،بلکه از
منظرحکمرانیبررسیکردید.
پیش از پاســـخ ،به نماد دیگری درباره
ضعـــف در سیاســـتگذاری اشـــاره کنم .در
ایران و در مراکز علمی و دانشـــگاهی [جز
یک مرکز] در رشـــته علوم سیاسی تنها به
مباحث سنتی علوم سیاسی یعنی فلسفه
سیاسی ،اندیشه سیاسی و جامعهشناسی
سیاسی پرداخته میشود و اساساً موضوع

در بقیه حاکمیت به حمایت از دولت وقت
برانگیزانند.
ëëدر کتـــاب گفتیـــد در انتهـــای دولـــت
اصالحات ،ایران در زمینه درآمدهای نفتی
و انباشت تجربههای سیاســـی و مدیریتی،
در بهتریـــن وضعیت خود به ســـر میبرد،
اما بـــا اقدامات احمدینژاد بـــه نقطه صفر
بازگشتیم.منظورشماچیست؟
بگذارید از عقبتر شـــروع کنیم .مردم
در انقالب خواســـتار تغییر اهداف سیاسی
به اســـتقالل ،آزادی ،جمهوری اســـامی و
تأمین حاکمیت دین بودند .اما انقالبیون
فکر میکردند بـــرای تأمین ایـــن اهداف،
باید کل مجموعه دولت و نظام کارشناسی
تصفیه شود و در مورد روالهای حکمرانی
تجدیدنظـــر صـــورت گیـــرد .در حالـــی که
مجموعـــه کارشناســـی و دســـتگاههای
حکمرانـــی و روالهایـــش ،ابـــزار حاکمان
هســـتند .درست اســـت که سیاستمداران
اهـــداف را تعیین میکنند امـــا این ابزارها
هســـتند که کمک میکنند اهداف محقق
شـــود .با تصفیه شدید نظام اداری ،قدرت
حکمرانـــی دولت بشـــدت آســـیب دید و
جوانان انقالبی که نه تجربه داشـــتند و نه
مدیریـــت میدانســـتند ،روی کار آمدند و
چون دانش حکمرانی نداشـــتند ،با سعی
و خطا کشور را اداره کردند .اینان براساس
نگـــرش ایدئولوژیـــک خود ،با شـــیوههای

کند .اما متأسفانه به قول شاعر« ،کرم داران
عالـ ــم را درم نیسـ ــت ،درم داران عالـ ــم را
کرم نیسـ ــت ».یکی از دالیل قرار گرفتن کل
حاکمیت پشـ ــت سـ ــر احمدینژاد ،این بود
که آنـ ــان اصالحطلبان را تهدیدی نسـ ــبت
به حاکمیت قلمداد میکردنـ ــد .آنان امید
خود برای کسـ ــب دوباره قدرت را از دسـ ــت
داده بودنـ ــد ،احمدینـ ــژاد این امیـ ــد را بار
دیگر به آنان بازگرداند .ایجاد امید به پیروز
شدن موجب شـ ــد تا جریان اصولگرا اصل
انتخابـ ــات را نفـ ــی نکند .لذا در آن شـ ــرایط
یأس و ناامیـ ــدی که بـ ــر اصولگرایان حاکم
بود ،آنها بـ ــه احمدینژاد پنـ ــاه آوردند و به
همین دلیل سیاس ـ ـتهای او همگی تمام
و کمال اجرا میشـ ــد .به قول معـ ــروف ،ناز
او خریدار داشـ ــت .البته نباید فراموش کرد
که پیروزی احمدینـ ــژاد یک اتفاق بود ،اگر
آقای مهرعلیزاده در انتخابات  84شـ ــرکت
نمیکرد ،شـ ــاید آقای کروبـ ــی دوم بود .زیرا
آقای کروبی با چند صد هـ ــزار رأی از رقابت
جا ماند.
ëëشـــاید احمدینژاد یک اتفاق باشـــد ،اما
پوپولیسمیکاتفاقنیست.
پوپولیسـ ــم اتفـ ــاق نیسـ ــت ،امـ ــا روی
کارآمدن آقای احمدینژاد یک اتفاق بود
ی هاشمی
که میتوانست رخ ندهد؛ اگر آقا 
انصـ ــراف م ـ ـیداد و دور دوم انتخابـ ــات با
حضور کروبی و احمدینژاد برگزار میشد،

علی سرزعیم ،نویسنده «پوپولیسم ایرانی» در گفتوگو با «ایران»:

پوپولیسم هنوز در کمین ایران است

بدون بازسازی اصولگرایان  ،ایران دموکراتیک نخواهیم داشت
حکمرانیاحمدینژادرابررسیکردید؟
ایراد بزرگی در کشـــور وجود دارد که به
باور من ،بیشتر به روشنفکران بازمیگردد.
روشنفکران همه توجه خود را به سیاست
معطوفکردهاند،اماکمتربهسیاستگذاری
یا سیاست ( )policyبه معنای تدبیر توجه
دارند .بـــه عبـــارت دیگر ،روشـــنفکران به
حکومت ( )governmentتوجه دارند ،اما
به حکمرانی ( )governanceتوجه ندارند.
این غفلت تاریخی ســـبب شـــده است که
مسأله اصلی روشنفکران و تاریخنگاران ما
تنها این باشد که قدرت در دست چه کسی
است یا چگونه منتقل شد ،اما کمتر به این
پرداخته شد که شخص صاحب قدرت با
قدرت خود چه کرد .روشنفکران حداکثر به
این مسأله میپرداختند که مسئول دارای
قدرت ،قـــدرت خود را برای تحدید آزادی
اســـتفاده کرده یا نه .دلیل این رویکرد هم
این بود که آزادی یا حقوق بشـــر ،مســـأله
خود روشنفکران است .اساساً روشنفکران
دو دســـته هســـتند؛ یا به دنبال آزادی بیان
هســـتند ،یا میخواهند در قدرت ســـهیم
باشـــند و طالب مشارکت سیاسی هستند.
در حالـــی که مســـأله اصلی عمـــوم مردم
مشـــارکت در قدرت یا آزادی بیان نیست،
بلکه اقتصاد و رفاه و معیشـــت اســـت .اما
روشنفکران در تحلیلها و کتابهای خود
تنها به قدرت و انتقاد از حکومت پرداختند
و به تدبیر و حکمرانی نپرداختند.
ëëآیا این میتواند یکی از دالیلی باشـ ــد که
امـ ــروز اصولگرایان تنها خـ ــود را پرچمدار
مطالباتی چون معیشت و اقتصاد معرفی
میکنند؟
وقتی مسـ ــأله روشـ ــنفکران این طوری
تعریف میشـ ــود و پشت سر اصالحطلبان
قرار میگیرند ،اصولگرایـ ــان از آنان فاصله
میگیرنـ ــد و میگوینـ ــد آنـ ــان تنهـ ــا دنبال
حرفهـ ــای نخبگی هسـ ــتند ،اما مـ ــا در پی
تحقـ ــق مطالبـ ــات معیشـ ــتی تـ ــوده مردم
هستیم .بماند که من معتقدم اصولگرایان
ادعای این امر را دارند ولی در عمل آنها هم
در مسیر درستی حرکت نمیکنند.
ëëشـ ــما در کتاب گفتیـ ــد کـ ــه اصولگرایان
کارشناس ،متخصص و بوروکرات ندارند و
بههمیندلیلنمیتوانندمطالباتیکهخود
مدعی پرچمداری آن هسـ ــتند را به درستی
محققکنند.
اصولگرایان با مشکالت زیادی روبهرو
هســـتند .یکی اینکه کارشناســـان قـــوی از
اصولگرایـــی فاصله میگیرنـــد .به خاطر
عملکـــرد بـــد و انتخـــاب مبانی اشـــتباه،
آدمهـــای متخصص کمتر حاضـــر به کار
بـــا اصولگرایان هســـتند .اگـــر اصولگرایان
بـــه قانـــون اساســـی و حقـــوق مـــردم نیز
همسنگ سنتها تأکید کنند ،این ضعف
تاحدی برطرف خواهد شد .امروزه جریان
اصولگرایی به دلیل بهرهبـــرداری از رانت
حکومت ،تنبل شـــده است .وقتی براحتی
میتوان به ســـمتی رســـید ،دیگر نیازی به
رقابت برای کسب دانش و مهارت نیست.
وقتـــی از مـــردم میخواهیـــد تا بـــه خاطر
دیـــن از شـــما حمایت کنند ،الزم نیســـت
که سیاســـتگذاری درســـتی داشـــته باشید
تـــا بتوانید رضایـــت مـــردم را جلب کنید.
مجموعـــه ایـــن فرآیندها در یـــک فرآیند
 30ســـاله ســـبب شـــده اســـت تا نـــه تنها
اصولگرایـــان خـــود را بـــهروز نکننـــد و

سیاستگذاری عمومی و حکمرانی مغفول
است و درسهای آن ارائه نمیشود چون
تخصص آن وجود ندارد .به عبارت دیگر،
پیوســـته پیرامـــون موضوع دموکراســـی و
دیکتاتوری و ماهیت قدرت حرف میزنند
اما کاری به آن ندارند که کشور چگونه اداره
میشود و در عمل چه سیاستهایی اتخاذ
میشـــوند و این سیاســـتها چـــه تبعاتی
دارند .این در حالی اســـت که در کشورهای
توسعه یافته دانشکدههای علوم سیاسی
به شـــکل روزافزون به موضوع حکمرانی
تمرکزمیکنند.
 ëëمشکالت ناشی از حکمرانی نادرست ما
از ابتدای شـ ــکلگیری دولت مدرن تاکنون
ادامـ ــه دارد .چـ ــرا در دانشـ ــکدهها ضرورت
تدریس دروس شـ ــیوههای حکمرانی هنوز
احساسنشدهاست؟
در عمل با مشـــکالت بســـیاری روبهرو
هستیم ،اما جامعه دانشگاهی و علمی ما
به ســـمت مطالعه این مسائل و یافتن راه
حل برای آنها حرکت نکرده اســـت .اساساً
ســـنت غلطی در دانشـــگاهها وجـــود دارد
که مطابق آن فقط فلســـفه سیاسی برای
دانشجویان تدریس میشود .ضمن اینکه
سیاســـت پژوهـــی الزاماتی دارد کـــه ورود
به آن را ســـخت میکند .یکـــی از الزامات
یادگیـــری علومی همچون ریاضـــی،آمار،
اقتصـــاد کالن و اقتصـــاد خـــرد اســـت که
همگی به نسبت دشوار هستند .به عبارت
دیگـــر ،سیاســـتپژوهی کاری پرزحمـــت
اســـت؛ باید دادهها را جمعآوری کرد تا به
یک جمعبندی رسید که یک سیاست چه
اثری در نقاط مختلف کشـــور داشته است.
اما دانشگاهیان و روشنفکران ما راه ساده را
انتخـــاب میکنند و به طور کلی یک دولت
کالً
را محکـــوم یا تأیید میکنند؛ این دولت 
خوب و آن دولت کالً بد است .مالکشان
هـــم صرفـــاً میـــزان پایبنـــدی دولتها به
حقوق اساسی است .حقوق اساسی مهم
اســـت اما تنها مسأله کشـــور نیست .وقتی
دســـتگاههای دولتـــی درســـت کار نکنند،
مـــردم در امـــور روزمـــره پیوســـته تحقیـــر
میشـــوند .نمیشـــود این امـــور را نادیده
گرفت .نمیتوان به سادگی تمام هدررفت
منابع عمومی کشـــور را پای التزام یا عدم
التزام حکومت به حقوق اساسی نوشت.
ëëبه این ترتیب عالوه بر احمدینژاد ،سایر
سیاسـ ــتمداران هم از ایـ ــن وضعیت نفع
بردند ،یعنی هیچگاه عملکردشان از زاویه
سیاس ـ ـتپژوهی ارزیابی و بررسی نشد که
سیاس ـ ـتهای آنان واقعاً چـ ــه پیامدهایی
برایکشورداشتهاست.
مسـ ــأله این اسـ ــت که سیاسـ ــتمداران
ما ،اصالحطلب یا اصولگـ ــرا ،بی جهت از
این وضعیت منتفع شـ ــدند .چون همواره
ارزیابـ ــی از عملکرد آنان کلـ ــی و غیردقیق
بـ ــود ،به همین دلیل عملکـ ــرد اغلب آنها
مثبـ ــت ارزیابی شـ ــد ،درصورتی کـ ــه واقعاً
اینگونه نبود .اگر بررسی دقیقی در مورد تک
تک سیاستمداران صورت گیرد ،اشکاالت
آنها روشـ ــن میشد .سیاسـ ــتمداران ایران
هم بخوبی از این فرصت یا ترفند استفاده
کردند .به این معنـ ــی که در ادوار مختلف،
دیده میشـ ــد کـ ــه یـ ــک مدیـ ــر ،مجموعه
زیردست خود را بخوبی اداره نکرده است،
اما یک شعار تند سیاسی داده ،با او برخورد
شده و او به یک قهرمان تبدیل شده است،

درحالی که در اداره مجموعه خود کارنامه
قابل دفاعی نداشته است .همین قهرمان
شـ ــدن کمک کـ ــرده که پیوسـ ــته اسـ ــمش
سـ ــر زبان باشـ ــد و در مقاطعی دوبـ ــاره به
مناصب حکمرانی برگردد و کسی هم از او
بازخواست نکند .به عبارت دیگر ،برخورد
سیاسـ ــی با مسـ ــائل سیاسـ ــتی و حکمرانی
موجـ ــب شـ ــده کـ ــه خألهـ ــای حکمرانی و
سوءمدیریتهادیدهنشود.
ëëشما نشـــان دادید که احمدینژاد در این
زمینهاستادبودهاست.
گفتـ ــم کـ ــه ایـ ــن قضیـ ــه منحصـ ــر بـ ــه
احمدینژاد نیسـ ــت .احمدینـ ــژاد تالش
میکرد اقشار پایین جامعه را به این شکل
متقاعد کند .اما اصالحطلبان نیز با همین
ترفنـ ــد توانسـ ــتند دانشـ ــگاهیان و طبقات
بـ ــاال را با خود همراهکننـ ــد .در هر دو مورد،
عملکردهابخوبیتحلیلنشد.
ëëمطابـــق تعریـــف شـــما میتـــوان همه
دولتهـــای ایـــران را تاحدی پوپولیســـتی
دانســـت؛ یعنی بـــه قیمت خســـارتهای
درازمدت در پی جلب رضایت کوتاه مدت
مردم بودهاند ،اما در دولتهای نهم و دهم
شاهدپوپولیسملجامگیسختهبودیم.
پوپولیسم تعریفهای مختلفی دارد از
تعاریف بسیار محدود تا تعریفهای بسیار
باز .مطابق یک تعریف هر کاری که رضایت
و ثمـ ــرات کوتاه مدت و زیـ ــان بلندمدت به
همراه داشته باشد ،پوپولیسم است .با این
نگاه ،همـ ــه دولتهای بعـ ــد از انقالب ،در
عرصه آب پوپولیسـ ــتی عمل کردهاند؛ زیرا
آن را حل نکردهاند ،بلکه یا مسأله و مشکل
را وخیمتـ ــر کردهاند یا با عدم اقدام آن را به
آینـ ــده احاله دادهاند که باز هم مشـ ــکل در
گذر زمان بزرگتر شـ ــده اسـ ــت .من امروز
تعریف دیگری از پوپولیسـ ــم را میپسندم
و آن این اسـ ــت که هر جا رابطه دوسویهای
میان دولت و جامعه برقرار نشـ ــود ،زمینه
پوپولیسم وجود دارد .یعنی اگر انتظار دارید

نیم نگاه

ëëگفته میشود که اقتصاد ایران همواره در
خدمت سیاست بوده است ،به این معنی
که منابع در اختیـــار یا منابعی که در آینده به
دست خواهند آمد ،همواره در مسیر کسب
محبوبیتورضایتصرفشدهاست.
از تعبیر سوبسـ ــید اقتصاد به سیاسـ ــت
میتوان برداش ـ ـتهای مختلف کرد؛ یکی
اینکه اگر بقا در عرصه سیاسـ ــی به رضایت
اقتصادی مردم منوط باشد ،نمیتوان هر
کاری را انجـ ــام داد .زیـ ــرا درصورت کاهش
رفاه ،مردم به فرد دیگـ ــری رأی میدهند.
اما اگـ ــر به هـ ــر دلیلـ ــی بقای در سیاسـ ــت
به رضایـ ــت مردم متکـ ــی نباشـ ــد ،آزادی
عمل بیشـ ــتری در سیاسـ ــت وجود خواهد
داشت .بخشـ ــی از آزادی عمل دولتها در
ایران ناشـ ــی از اتکا به پول نفت اسـ ــت .در
کشورهای توسـ ــعهیافته چون دولت ناچار
اسـ ــت هزینههای خود را از مردم دریافت
کند ،بالطبع باید رضایت آنان را هم جلب
کند .اما در ایران ،این مردم هستند که باید
از دولـ ــت بخواهند تا پول نفـ ــت را به آنان
هـ ــم بدهد .به همین دلیل ،جامعه دنبال
دولت خواهد بـ ــود ،به جـ ــای اینکه دولت
برای تأمیـ ــن منابع خـ ــود دنبـ ــال جامعه
باشد .خوشـ ــبختانه یا متأسـ ــفانه ،در حال
ورود به دورهای هسـ ــتیم که سهم نفت در
اقتصاد در حال کاهش است .دوران طالیی
قیمتهـ ــای باالی نفـ ــت روز بـ ــه روز دور از
دسترس میشـ ــود و در نتیجه این مشکل
کمرنگمیشود.
ëëپوپولیسم یعنی دادن وعدهای که منابع
آنمشخصنباشد.باتوجهبهخسارتهای
 8ساله پوپولیسم دولتهای نهم و دهم در
ایران،بهتعبیرآقایجالییپور،درانتخابات
اخیر با «پوپولیسم لجام گیسخته» مواجه
بودیم .چرا پوپولیسـ ــم بار دیگر وارد عرصه
شد؟
پوپولیسـ ــم بـ ــه سـ ــه دلیـ ــل در ایـ ــران
ریشـ ــه دارد؛ نخسـ ــت اینکه تا وقتی دانش

مانند بچه پولدار رفتار کردند .اما وقتی به ته
دیگ رسیدیم ،همه انگشـــتها به سمت
احمدینژادنشانهرفت.
تعجـ ــب میکنم وقتـ ــی میبینم همه
میپرسـ ــند پول نفت چه شـ ــد .باید پرسید
در آن سالها چه کسـ ــانی مدام به مالزی،
سـ ــنگاپور یا دوبـ ــی میرفتند؟ چـ ــرا تعداد
آژانسهـ ــای مسـ ــافرتی تهران ایـ ــن اندازه
افزایـ ــش یافته بود؟ معلوم بـ ــود که مردم
با پول نفـ ــت به سـ ــفرهای تفریحی خارج
از کشـ ــور میرونـ ــد .طبقـ ــه متوسـ ــط در آن
مقطع حسـ ــابی در خارج از کشـ ــور گردش
کرد .آنتالیا و دوبی با پول نفت ایران رشـ ــد
کردند .بخشی از ثروتمندان هم با استفاده
از ارز ارزان در خـ ــارج خانـ ــه خریدنـ ــد تـ ــا
اقامت بگیرند .در آن مقطع بود که سـ ــیل
دانشجویان لیسانس در اروپا سرازیر شد زیرا
گفته میشـ ــد تحصیل در مقطع لیسانس
در ایتالیا از دانشـ ــگاه آزاد ارزانتر بود .اینها
همه با پول نفت ممکن شـ ــد .اتفاقاً وعده
احمدینژاد مبنی بر آوردن پول نفت سـ ــر
سفره مردم تا حدودی محقق شد .اشکال
مـ ــا به احمدینـ ــژاد این بود کـ ــه باید کاری
میکرد تا ثمره ماندگار داشته باشد و سفره
مردم برای همیشه باز باشد ،نه اینکه موقتاً
رفاه ایجاد شود و با پایان پول نفت ،این رفاه
از بین برود.
ëëاشـــاره کردیـــد که یکـــی از دالیـــل توفیق
احمدینژاد در اجرای سیاســـتهای خود،
همراهی کامل حاکمیت با او بود .اما حتی
این امر هـــم توضیح نمیدهـــد که چگونه
او توانســـت همـــه ســـاختار کارشناســـی و
تدبیر کشـــور را یکجا کنار بگذارد؟ چرا بدنه
کارشناسیکشورنتوانستمقاومتکند؟
احمدینژاد از تاکتیکهای چندالیهای
اسـ ــتفاده کرد .به بخشهایـ ــی از حاکمیت
این طـ ــور میگفت که دولتهای پیشـ ــین
از ارزشهـ ــای انقالبـ ــی کوتـ ــاه آمدنـ ــد و به
خواستههای شـ ــما توجه نکردند و تنها من

تعجب میکنم
وقتی میبینم همه
میپرسند پول نفت
چه شد .باید پرسید
در آن سالها چه
کسانی مدام به مالزی،
سنگاپور یا دوبی
میرفتند؟ چرا تعداد
آژانسهای مسافرتی
تهران این اندازه
افزایش یافته بود؟
معلوم بود که مردم با
پول نفت به سفرهای
تفریحی خارج از کشور
میروند .طبقه متوسط
در آن مقطع حسابی
در خارج از کشور
گردش کرد .آنتالیا و
دوبی با پول نفت ایران
رشد کردند

ëëپوپولیســـم به سه دلیل در ایران ریشه دارد؛ نخســـت اینکه تا وقتی دانش اقتصادی نخبگان و رسانهها ضعیف باشد ،افراد میتوانند شعارهای
پوچ بدهند .دیگر اینکه تا وقتی نابرابری زیاد باشـــد ،این زمینه وجود دارد تا فردی پیدا شده و به مردم بگوید «باالییها حق شما را خوردهاند ،پس
به من رأی بدهید تا وضع شما را خوبکنم ».نکته سوم اینکه تا وقتی مسأله فساد در ایران حل نشود ،همیشه محتمل است که کسی مدعی شود با
حذف فساد میتواند کارهای فوقالعادهای انجام دهد .تا این سه مشکل حل نشود ،ایران تا اطالع ثانوی با تهدید پوپولیسم روبهرو است

دولت برای شـ ــما کاری بکنـ ــد ،باید هزینه
آن را بپردازید .امروز نفت هسـ ــت اما بنابه
فـ ــرض ،دولـ ــت از پیش خود پولـ ــی ندارد و
پول آن باید از سـ ــوی جامعه تأمین شـ ــود.
بنابرایـ ــن ،هرگاه سیاسـ ــتمداری بـ ــه مردم
بگوید که نمیخواهم از شـ ــما پول بیشتری
بگیرم،امامیخواهمخدماتبیشتریارائه
کنم ،راه را برای پوپولیسـ ــم باز میکند ،زیرا
نمیتوان بدون پول کاری کرد .این نه فقط
مسـ ــألهای علمی ،بلکه واقعیتی است که
مردم در زندگی عادی خود هم میفهمند.
وقتی دولتها پـ ــول ندارند ،نمیتوانند کار
فوقالعـ ــادهای بکنند .البتـ ــه برخی مدعی
میشوند که اگر دولتها فساد را کم کنند و
بر کارآیی خود بیفزایند ،میتوانند خدمات
بیشتری به مردم بدهند .درست است ،اما
همه حقیقت نیست .زیرا اگر فساد بشدت
کاهـ ــش یابد ،باز هم نمیتوان پاسـ ــخگوی
نیازهایمالیوعدههابود.

اقتصادینخبگانورسانههاضعیفباشد،
افراد میتوانند شعارهای پوچ بدهند .دیگر
اینکه تا وقتی نابرابری زیاد باشد ،این زمینه
وجود دارد تـ ــا فردی پیدا شـ ــده و به مردم
بگوید «باالییهـ ــا حق شـ ــما را خوردهاند،
پـ ــس به مـ ــن رأی بدهیـ ــد تا وضع شـ ــما را
خوبکنم ».نکته سوم اینکه تا وقتی مسأله
فساد در ایران حل نشود ،همیشه محتمل
است که کسی مدعی شـ ــود با حذف فساد
میتواند کارهای فوقالعادهای انجام دهد.
تا این سه مشکل حل نشود ،ایران تا اطالع
ثانوی با تهدید پوپولیسم روبهرو است.
ëëاز  620میلیـــارد دالر درآمدهـــای نفتی در
دوران احمدینژاد 420 ،میلیارد دالر صرف
واردات شـــد 57 ،میلیـــارد دالر هـــم صرف
ســـفرهای توریســـتی ایرانیان به کشورهای
دیگر.ایننشانمیدهدکهفقطاحمدینژاد
نبود که مانند یک بچه پولدار دولت را اداره
کرد ،مردم هم ســـر ســـفره نفت نشستند و

میتوانم این شـ ــرایط را تغییـ ــر دهم .یا در
سیاست خارجی فکر میکردند دولتهای
گذشـ ــته شـ ــور انقالبی خود را از دست داده
بودند ،اما این دولت این طور نیست .نکته
دیگر این است که همانند مردم و نخبگان،
حاکمان هم تنها سیاسـ ــت را میشناسند و
آگاهی چندانی از زوایای حکمرانی ندارند.
به عبارت دیگر ،الیههای مختلف حاکمیت
از خـ ــود میپرسـ ــیدند چـ ــرا نابرابـ ــری حل
نمیشـ ــود؟ البد کسـ ــانی که در دولتهای
گذشـ ــته بودهاند که نمیخواستند نابرابری
را حـ ــل کنند .اما حـ ــاال احمدینژادی آمده
اسـ ــت که میخواهد نابرابـ ــری را حل کند،
پس بیانصافی است که ما علیه او موضع
بگیریـ ــم .الیه سـ ــوم ،این واقعیـ ــت بود که
بسـ ــیاری از کسـ ــانی که سـ ــمتهای دولتی
نداشـ ــتند ،ناگهـ ــان عرصههـ ــای مدیریتی
را خالـ ــی دیدنـ ــد و طمع کردند کـ ــه به این
مناصب برسند و توانستند دوستان خود را

حکمرانی غربـــی هم مخالـــف بودند .به
همین دلیـــل آنان تا مدتها علم اقتصاد
را به رسمیت نمیشـــناختند .اما در طول
زمان ،واقعیـــت خود را تحمیـــل کرد .آن
مدیـــران ،در یک ســـعی و خطای بســـیار
سخت و طوالنی و با فرآیند دیرهنگام کنار
گذاشـــتن ذهنیت ایدئولوژیک ،ســـرانجام
در اواخر دولت اصالحـــات ،در حکمرانی
پخته و ورزیده شدند .این بوستان به فصل
گل دادن خود رســـیده بود که احمدینژاد
همه را با هم از نهادهای کارشناسی بیرون
کرد .امـــروز آن کارشناســـان و مدیران پیر
شـــدهاند و بازگشتشـــان هـــم بـــی فایده
اســـت .در دولـــت نهم ابتـــدا میگفتند با
آوردن دانشجویانی از دانشگاههای همسو
بـــا احمدینـــژاد در حکمرانـــی انقـــاب
کارایـــی رخ خواهـــد داد ،امـــا نتیجـــه این
رویکرد ،ضعف شـــدید در حکمرانی بود.
احمدینژاد بســـیار دیر فهمیـــد که بازوان
اجرایـــی الزم بـــرای اجرای سیاســـتهای
خود ندارد .زیرا بدنه وزارتخانهها را بشدت
تضعیف کرده بود؛ نه مدیر قوی مانده بود
و نه کارشناس خوب.
ëëنشانهاینفهمیدنچیست؟
نقلقولیازآقایاحمدیمقدم،رئیس
وقت نیروی انتظامی هست که بعد از سال
 88به احمدینژاد گفـ ــت چرا دیگر علیه
روشنفکرانموضعنمیگیری.احمدینژاد
در پاسخ میگوید توده مردم رأی میدهند،
اما کشور را اقشار دیگری اداره میکنند .این
یعنی باالخره فهمید که برای اداره کشـ ــور
به رضایت عدهای نیاز دارد که اتفاقاً کسب
رضایت آنها شرط و شروطی دارد ،اما این
امـ ــر را خیلی دیـ ــر فهمید و اینقـ ــدر آنان را
تارانده و تضعیف کرده بود که دیگر کسـ ــی
حاضر نبود با او کار کند.
ëëغیرازنظامکارشناسی،بازچهچیزهاییاز
دسترفت؟
بزرگتریـ ــن فرصت پـ ــرش اقتصادی
ایـ ــران از دسـ ــت رفـ ــت ،فرصتـ ــی کـ ــه
میتوانسـ ــتیم با پول نفت زیرساختهای
کشـ ــور را بسـ ــازیم .نه تنها ایـ ــن فرصت از
دسـ ــت رفت ،بلکه بعیـ ــد میدانم طی 10
سال آینده بتوانیم کارهایی را انجام دهیم
کـ ــه در آن  8سـ ــال فرصت انجـ ــام آن بود.
حاال عربسـ ــتان از ما جلو زده اسـ ــت .تولید
ناخالـ ــص داخلی مـ ــا  450میلیـ ــارد دالر و
عربسـ ــتان نزدیک بـ ــه  650میلیـ ــارد دالر
اسـ ــت .ترکیه دیگر دور از دسـ ــترس شـ ــده
است ،تولید ناخالص داخلی ترکیه دو برابر
ما و  850میلیار دالر است .به این راحتیها
نمیتوانیم به ترکیه برسـ ــیم .بنابراین من
تعبیـ ــر «دهـ ــه از دسـ ــت رفتـ ــه» را انتخاب
میکنم .شـ ــاید دو دهه را از دسـ ــت دادیم،
زیرا کل دو دوره ریاست جمهوری روحانی
مصروف برطرف کردن اثرات تحریمها بر
اقتصاد ایران خواهد شد.
ëëدر کنار همه این خسارتها ،شما نوشتید
که احمدینـــژاد فرصتهایـــی را هم برای
دولتهای بعدی ایجاد کرد .این فرصتها
چهبودوآیاازآنهااستفادههمشد؟
اصالحطلبـ ــان معتقـ ــد بودنـ ــد رئیس
جمهـ ــوری در ایـ ــران تدارکاتچـ ــی اسـ ــت،
احمدینـ ــژاد ثابـ ــت کـ ــرد که اتفاقـ ــاً رئیس
جمهوری بسیار قدرت دارد .اگر احمدینژاد
تدبیـ ــر خوبـ ــی میداشـ ــت ،میتوانسـ ــت با
اسـ ــتفاده از این قدرت بسیار به کشور کمک

احتماالً کروبـ ــی رأی م ـ ـیآورد .زیرا قدرت
 50هزار تومان بسـ ــیار قوی بود ،این امر به
اضافـ ــه حمایت اصالحطلبـ ــان یا تجمیع
ی هاشمی ،سبب پیروزی کروبی میشد.
آرا 
بـ ــه نظر مـ ــن ،اگر هـ ــر کس دیگـ ــری غیر از
احمدینـ ــژاد پیروز انتخابات  84میشـ ــد،
کشـ ــور به این وضع نمیافتاد .متأسـ ــفانه
خیلیبدشانسیآوردیم.
ëëآقای رنانی در مقدمه خود اشـــاره کرد که
محتوای جمهوری اســـامی ایـــران عوض
شـــدهاست.بهنظرشـــمامنظورایشانچه
بود؟
پس از دوم خرداد ،جناح راست از جلب
رضایتمردمبسیارناامیدشد.احمدینژاد
ایـ ــن امیـ ــد را بازگرداند و ایـ ــن امید ،کمک
خواهد کرد تا جمهوری اسالمی ،جمهوری
اسـ ــامی باقی بمانـ ــد .به عبـ ــارت دیگر ،تا
وقتی که جناح راست از کسب قدرت با رأی
مردم ناامید باشـ ــد ،این بیم وجود دارد که
قیـ ــد جمهوریت را بزنـ ــد و نظریه حکومت
اسـ ــامی را مطرح کند .اما اگر امید داشـ ــته
باشـ ــد که پیـ ــروز انتخابات شـ ــود ،سـ ــازوکار
جمهوریت یعنی انتخابات را نفی نخواهد
کرد .اگر احمدینژاد نبـ ــود ،اصولگرایان به
ایـ ــن باور میرسـ ــیدند که همیشـ ــه در همه
ت بازنده خواهند بود.
انتخابا 
ëëاصولگرایان هنـــوز پیامدهای حکمرانی
و سیاســـتگذاری نادرســـت احمدینژاد را
نمیپذیرند و تنها از جنبه ایدئولوژیک او را
نقدمیکنند.
اصولگرایان یکدسـ ــت نیسـ ــتند .برخی
از آنـ ــان همچـ ــون نـ ــادران ،توکلـ ــی و نبوی
کارهـ ــای او را نادرسـ ــت میدانسـ ــتند ولی
برخی آن اقدامات را قبول داشـ ــتند .امروز
هم موضعشـ ــان در قبال آن ایام یکسـ ــان
نیسـ ــت .اما در مجمـ ــوع ،به تعبیـ ــر آقای
عباس عبدی ،بازسازی جریان اصولگرایی
بزرگترین پروژه سیاسی آینده ایران است.
زیرا بدون بازسـ ــازی اصولگرایی یک ایران
دموکراتیک نخواهیم داشت .به این دلیل
که ایران هیچ گاه تک حزبی نخواهد شـ ــد.
بنابراین تا اصولگرایان بازسـ ــازی نشـ ــوند،
نمیتـ ــوان امیدوار بـ ــود که به دموکراسـ ــی
جـ ــا افتـ ــادهای دسـ ــت یابیـ ــم .اصولگراها
دیر به این بازسـ ــازی اقـ ــدام کردهاند و باید
کمکشان کرد تا زودتر و با سرعت بیشتری
این اتفاق بیفتد.
ëëوسخنآخر؟
آرزوی من گسترش سیاســـت پژوهی در
ایران اســـت ،یعنـــی در حوزههـــای مختلف
واکاوی کنیـــم تـــا بفهمیم دولتهـــای ما در
عرصههـــا و مقاطع مختلف چه تصمیماتی
گرفتنـــد و این تصمیمـــات چـــه پیامدهایی
داشـــت و به چـــه نتایجی منتهی شـــد .امروز
ما حتی یـــک کتاب نداریم که سیاســـتهای
دولتهـــای مختلـــف در حـــوزه انـــرژی را
بررسی کرده باشـــد .یک جزوه درباره فرجام
سیاســـتهای مســـکن ،کشـــاورزی ،آموزش
عالی یا آموزش و پـــرورش نداریم .چرا بنادر
ایران رشد نکرد؟ ما همزمان با «جبل علی»
امارات منقطـــه آزاد ایجاد کردیـــم ،او قطب
تجاری منطقه شد ،اما ما هیچ نشدیم .اینها
مسأله کشور و جامعه اســـت و باید تحلیل و
مستند شود که کدام تصمیم را چه کسی و چرا
گرفت و به کجا منتهی شـــود .تا اینها مستند
نشود ،احتمال اینکه بار دیگر اشتباهات خود
را تکرار کنیم ،بسیار زیاد است.

