حل مسأله هستهاي
انتخاب نظام بود ،بنابراين
دولت ناگزير بود در اين
مسير حرکت کند پس چرا
طیفی از اصول گرایان ،دولت
را بابت محور قرار دادن
دیپلماسی هسته ای مورد
انتقاد یا حتی حمله تبلیغی
قرار میدهند؟
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بودم وقتي جريان اصولگرايي به آقاي واليتي رس��يدند ،نتيجهاي که
ميخواس��تند ،حاصل نش��د زیرا هيچ یک از شاخههاي اصولگرايي،
تمکین نکردند و حمایت خود را از این نامزد منتخب دریغ کردند.
اصالح طلبان با وجود نداش�تن فضای مناس�ب
برای فعالیت تشکیالتی و در غیاب بسیاری از چهره
های اصلی خود ،توانس�تند در حمایت از روحانی به
اجماع برسند و حتی عارف را مجاب کردند که به نفع
روحانی کنار بکش�د .این موفقی�ت رقیب را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
ترديد نکني��د نامزد اصلي و مطلوب اصالح طلبان برای ریاس��ت
جمهوری ،آقاي خاتمي بود .اگر ميتوانس��تند و فرصت بود ،خاتمي

براي آنان اولويت داشت .وقتي که ورود او به صحنه ممکن نشد ،از سر
ناچ��اري عارف در اولويت آنان ق��رار گرفت ،هر چند عارف را نیز نيمه
اصالحطلب ميدانستند اما وقتي ديدند عارف هم رأيي ندارد ،چارهاي
نداش��تند جز آنکه روحاني را مانند مج��راي تنفس برگزینند وگرنه،
معلوم است که روحاني اص ً
ال نامزد مطلوب اصالح طلبان نيست.
اما اصالح طلبان همواره بر حمايت جدی خود از
روحاني تأکید دارند...
چارهاي نداش��تند ،وقتي به مجرايي براي تنف��س اتکا داريد ،ولو
اعتقادي به آن نداريد ،بايد آن مجرا را حفظ کنيد .حمايت از روحاني از
سر ناچاري است و نه از سر مطلوبيت.
باتوجه به ديدگاه شما درباره وزن مسأله هستهاي
در انتخاب�ات و نیز رقاب�ت روحانی ب�ا جلیلی که دو
دی�دگاه کام ً
ال متف�اوت را در زمینه گره گش�ایی از
چالش هس�تهای مطرح میکردن�د آيا این تحلیل را
میپذیرید که انتخابات  92رفراندوم هستهاي بود؟
خير ،اينکه تمايل وجود دارد که حل ش��ود ،حرفي نيست .اما اگر
بگوييم رفراندوم ،معني اش اين ميش��ود که فق��ط  51درصد به آن
رأي دادند.
ولي همین  51درصد يعني اکثريت...
ولي همه مردم که به هس��تهاي رأي ندادند .اگر هس��تهاي را جدا
کنيد ،آن وقت نتيجه ديگري ميگيريم ،آن وقت اين ميش��ود که 30
درصد معتقدند که مسأله هس��تهاي بايد حل شود .بنابراين معتقدم
مجموعه عواملي باعث شد تا روحاني رأي بياورد .یک علت ،تجربيات
تل��خ مردم از دوران احمدين��ژاد بود .در ای��ران ،هر رئيس جمهوري
از جهات��ي «آنتي ت��ز» رئيس جمهوري قبل از خود بوده اس��ت .آقاي
خاتمي آمد تا نقص دوران هاشمي و کم توجهی او به توسعه سياسي را
جبران کند .احمدينژاد میخواست نقص آقاي خاتمي یعنی اولویت
ن��دادن به اقتصاد و توجه نك��ردن به عدال��ت و آزادي را برطرف کند.
روحاني هم تأکید کرد که می خواهد رفتارهاي افراطی و شعارهاي تند
احمدين��ژاد و نیز توده گرايي مح��ض و نخبه گريزي او را پایان دهد.
پس يکي از مطالبات مردم در انتخابات ،هس��تهاي بود و ديگری ،گريز
از امثال احمدي نژاد .بسياري از اصولگرايان هم بودند که جليلي نامزد
مطلوبشان نبود و نميخواستند احمدينژاد  2تکرار شود .مجموعه
اي��ن قضايا ،خرده رأي هايي را جمع کرده که وقتي روي هم انباش��ته
شدند ،باعث پيروزي  51درصدي آقاي روحاني شد.
سهم مواضع شخص روحاني را در شکلگيري اين
پيروزي چقدر ميدانيد؟
نکتهبارزعملکردانتخاباتیروحانی،مطرحکردنوبرجستهسازی
بحث هس��ته ای بود .البته مردم مخالف برنامه هسته ای نبودند اما
گش��ایش گره های ناش��ی از چالش جهانی با ایران در این زمینه از
مطالبات مردم بود.بتدریج اين گونه القا ش��د ک�� ه دو ديدگاه وجود
دارد ،يک��ي نامزدی که گرهها را کورتر ميکند و ديگري نامزدی که
گرهها را شل تر خواهد کرد .آقاي روحاني از جهاتي درست گفت که
تزریق اميد ،عامل پيروزي اش شد .اميدي در اصالح طلبان،در توده
مردم و در برخي اصولگرايان ناخرس��ند ،برانگیخته شد و مجموعه
اينها روحاني را به موفقیت در انتخابات رس��اند .اما فراموش نکنیم،
اميدهای این چنینی خطرناک هم هست ..اميد مانند قدرت ،پدیده
ای سيال است .قدرت نزد کسي ميرود که ازآن استفاده کند؛ اگر از
قدرت اس��تفاده نکنید ،از نزد شما خواهد رفت .اميد هم همين گونه
اس��ت ،ممکن است بسرعت از دس��ت برود یا رنگ ببازد .براي حفظ
اميد ،نیازمند دو مديريت اس��ت؛ اول ،مديريت برداش��ت و ديگري
مديريت توقعات .دول��ت آقاي روحاني در هر دو مورد ،ضعيف عمل
کرد و حتي در حوزه مديريت توقعات ،عملکرد معکوس هم داش��ته
اس��ت .در این میان ،مهم ترين حلقه دولت که قرار است در آرامش
گره را بگشايد (تيم مذاکرات هستهاي و شخص ظریف) مورد توجه
ويژه دولت و مردم قرار گرفتند و همه بار امید روي دوش آنان منتقل
شد؛ در اين شرايط ،رقبايي که مايل نبودند دولت روحاني به نتيجه
برسد ،دانستند اگر او از همین نقطه ضربه بخورد ،کابینه تدبیر و امید
زمینگیر خواهد ش��د .ضمن اينکه تأکيد بيش از حد بر قضيه هسته
ای سيگنال هايي هم مخابره کرد ،از جمله اینکه رقیبی مانند آقاي
جليلي ،تمام تخم مرغ های خود را در سبد مانور پیرامون عملکرد و
تحلیل خود از مذاکرات هس��تهاي چیده بودند و ناکامی دیپلماسی
روحانی موجب می شد تا دیدگاه هسته ای جلیلی و شخص او ،مورد
توجه مثبت قرار گیرد و زمینه احیای جلیلی مهیا شود.
البته خيليها هم معتقدند آمدن بحث هس�تهاي
به ميان مردم يا اينکه کارشناس�ان توانستند درباره
آن ب�ه صورت واضح و آش�کار س�خن بگويند ،خود؛
سهشنبه  13مرداد 1394

طيف نوپديد اصولگرايان
يعني«جبهه پايداري»،
میخواستند القا کنند جليلي،
نماينده نظام و عصاره
رویکرد حاکمیت در حوزه
هستهاي است ،ولی اين ادعا
جا نيفتاد .شاهد بوديم تضادي
ميان روحاني و جليلي شکل
گرفت ،اما با کناره گیری
عارف محور رقابت تغيير
کرد ،فقط روحاني در ميدان
ماند .البته آقاي عارف به نفع
روحاني میدان را خالی نکرد
او چارهاي جز کنار رفتن
نداشت.

نقط�ه مثبت دولت روحاني اس�ت ،زيرا طی  8س�ال
احمدین�ژاد چنين فرصتي از جامعه و کارشناس�ان
دریغ شد.
مردمی ش��دن بحث هس��ته ای؛ لزوماً مثبت نيست .وقتي مسأله
مهمي مانند هستهاي که خصلت ديپلماتيک و امنيتي دارد در جامعه
به عن��وان موضوع عام و ک��ف خياباني مطرح می ش��ود ،اگر روي آن
وفاق باش��د و همه جريانها از آن حمايت کنند؛ به نکته مثبت مبدل
میش��ود اما شيطان در جزئيات نهفته اس��ت .وقتي مشغول مذاکره و
توافق هستید و رقیب با اتکا به همان ویژگی خیابانی شدن بحث هسته
ای ،شما را تحت فشار قرار می دهد که باید جزئیات محرمانه مذاکره یا
توافق را اعالم کنید تا مردم مطلع ش��وند و درباره آن نظر بدهند ،اینجا
دیگر،عام ش��دن بحث هسته ای ،مثبت نیس��ت و چه بسا ،شما ناچار
شوید به این درخواست عوام گرایانه تن دهید اطالعاتي که صددر صد
محرمانه يا مهم را برای رضایت کف جامعه ،بازگویی یا منتشر کنید.
طبق س�خنان ابتدايي شما ،حل مسأله هستهاي
انتخاب نظ�ام بود ،بنابراين دولت ناگزي�ر بود در اين
مس�ير حرکت کند پس چرا طیف�ی از اصولگرایان،
دولت را بابت محور قرار دادن دیپلماس�ی هسته ای
مورد انتقاد یا حتی حمله تبلیغی قرار میدهند؟
من نميگويم اين بد است یا خوب است .اما اينکه بياييم اين مسأله
را اصل قرار بدهيم و همه وزيران ديگر بايستند تا تکلیف و فرجام مسأله
هستهاي روشن شود يا اينکه رئيس دولت ،دائم موضع گیری هستهای
کند ،فش��ار رواني روي تيم مذاکره کننده ايجاد ميکند .اجازه بدهید
مثالي بزنم دو تيم چند «ست» با هم بازي کردهاند و «ست» سرنوشت
ساز آخر ،فرا رسیده و نتیجه نهایی بازی ضربه یک بازيکن قرار گرفته
اس��ت ،در اين شرايط ،تماشاگران حامی تیم به جای اینکه یکصدا آن
بازیکن را تشويق کنند ،حمله و توهین به او یا تیم خودی را آغاز کنند،
دراينحالتاحتمالخطایبازیکنافزايشمييابدونهتنهااوشکست
می خورد بلکه کل تیم و همه تماشاگران – حتی آنان که هو کننده یار
خودی بودهاند  -باید تاوان سنگین این ناکامی را بپردازند.
از مثال شما این طور استنباط می کنم که مخاطب
انتقادتان ،مخالفان دولت هستند.
من ه��م همين را عرض ميکنم البته يک اش��کال ه��م به دولت
برميگردد .دولت هم نبايد اين قدر مس��أله را حساس ميکرد ،دولت
باي��د کار خود را انجام دهد .اين ،کار مهمي اس��ت ام��ا بايد در آرامش
پیگیری ش��ود و نه در میانه جنجال ها .م��ردم بايد تا حد ممکن آگاه
شوند،سياس��يها بايد توجيه شوند و به نقطه وحدت برسند ،نه نقطه
اختالف .گاهي اوقات ،دلم براي ظريف ميسوزد.
اگر فرض کنیم بحث هس�تهای ب�ه نقطه افتراق
تبدیل شده؛ مقصر پیدایش این وضعیت را چه کسی
می دانید؟
توجيه نخبگان ،يک فن است ،اينکه چگونه با آنان بنشينيد و آنان
را در چارچوبهاي ملي ،همگرا کني��د .اما وقتي به گونهاي موضوع را
مطرح کنيد که به جاي بحثی ملي ،سند پيروزي شما و سند شکست
قبليها برداشت شود ،قبليها هم براي دفاع از خود و کارنامه شان ،هر
کاريميکنند.

رهبر معظم انقالب در صحبتهاي خود ،به دولت و تيم مذاکره
کننده توصیه کردند با منتقدان صحبت و دلیل و اس��تدالل به آنان
ارائه ش��ود تا فضای مجاب شدن آنان فراهم آید اعضاي تيم هم اين
کار را کردند و بارها در نشس��تهاي تخصصي در دانش��گاه شرکت
کردن��د یا از تریبون مجلس ،صدا و س��یما یا رس��انه های مکتوب و
مجازی ،توضیحات کامل و مفصلی با هدف ابهام زدایی بیان کردهاند
تا اجماع ملي اکثریت ،گسترش یابد ودایره شمول آن بیشتر شود.
اما به نظر ميرسد مخالفان تندرو ،بی توجه به این شفاف سازیها و
اطالع رسانیها ،عزم خود را جزم کردهاند همچنان بر طبل مخالفت
و حتی توهین ب��ه مذاکرهکنندگان بکوبن��د .بنابراین،عده ای می
گویند واکنش تندروها؛ به نوع عملکرد و مواضع دولت و حامیانش،
خیلی ربطی ندارد.
درحوزهسياست،هراتفاقيکهبرايشماميافتد،
بخش�ي از آن ،به نوع عملکرد ش�ما مربوط ميشود.
فرافکني ،کار سادهاي اس�ت .دولت بايد بپرسد چرا
اين گونه شد؟
نميخواه��م مخالفان را تطهیر و مبرا کن��م ،اما ميگويم طرف
مقابل هم بايد مس��ئوليتهاي خود را بپذیرد و کاس��تی هایش را
ببیند .برداشت از واقعيت ،مهم تر از خود واقعيت است .مردم اغلب
آنچه فکر ميکنند درس��ت است را از واقعيت برداشت ميکنند ،نه
لزوماً خود واقعي��ت را .از اين رو بايد زبان ،ادبيات و منطق منتقدان
را بشناس��يد و با هر کس ،به زبان ،ادبيات و منطق او صحبت کنيد.
رهبري براحتي اين کار را انج��ام ميدهد ،يعني يک حوزه را نقطه
وحدت ميکند .نمونهاش موضوع هس��تهاي که در عمل ،رهبري
افکار عمومي را مديريت ميکند و صحبتهاي ايشان،همه ترديدها
درباره مذاکرات را از بين برد .اما وقتي شما در سطوح پايين تر ،مسأله
هستهاي را به عنوان يک چکش بر سر ديگران ميزنيد ،طرف مقابل
هم ناچار واکنش نش��ان ميدهد .مسأله هستهاي بسيار مهم است
و رهبري درس��ت فرمودند که افکار عمومي بايد به صورت درست
توجيه شود .اما اگر من نوعی ،به گونهاي رفتار کنم که شما را سر لج
بيندازم ،ولو حرف من درست هم باشد ،شما ،پذيرش حرف درست
مرا ،شکست خود تلقي خواهید کرد .نمونه ديگر ،گزارش 100روزه.
هر دولتي زحماتي کشيده و اشتباههاي خودش را هم دارد .اما وقتي
جنبههاي مثبت يک دولت را حذف کنيم و از او يک هيوال بسازيم،
طبيعي اس��ت که او و حامیانش هم واکنش تند نشان دهند .تصور
کني��د دولت بعد از آقاي روحاني ،زحم��ات او و کابینه اش را نبيند،
خب ايشان واکنش نشان خواهد داد .آقاي روحاني در گزارش 100
روزه ،تصوير وحشتناکي از دولت قبل ارائه داد .وقتي اين گونه رفتار
ميشود ،طبيعي اس��ت که احمدينژاد ،عليه روحانی برمي خیزد.
وقتي در مس��أله هس��تهاي اين طور مطرح ميشود که فقط دولت
فعلی است که معقول عمل می کند و بقيه داشتند همه چيز را نابود
ميکردند ،طبيعي است که مخالفتها افزايش مييابد .درحالي که
روحاني بايد ميگفت ،ضمن قدرداني از زحمات مس��ئوالن سابق،
اشکاالتي هم بوده که ميخواهيم آنها را برطرف کنيم و راه جديدي
را برويم .اگر قضیه اين طور پیش می رفت ،حساس��يتي هم ايجاد
نميشد .البته نميخواهم همه چيز را گردن دولت روحاني بيندازم،
اما معتقدم دولتمردان فعلی بايد هوشمندانه خودکاوي کند.
روحان�ي گفته بود ک�ه  100روزه گزارش ميدهم،
ام�ا وقتي در جاي�گاه رئيس جمهوري ق�رار گرفت و
تصوير کامل�ي از اوضاع به دس�ت آورد ،خزانه خالي
را دی�د ،پیامد های مخرب بحران ارزي س�الهاي 91
و  ،92را لمس کرد و اثرات ش�وم ت�ورم  46درصدي،
نرخ رش�د منفي و ...را حس کرد ،ترجیح داد واقعیت
ه�ای این میراث به جای مانده از دولت قبل را با مردم
در میان گذارد ،تا مش�خص ش�ود ریش�ه مشکالت
کجاس�ت و قصور و تقصیرهای دور از دسترس بودن
مطالبات اقتصادی مردم ،به ناروا ،توس�ط منتقدان،
دولت یازدهم معرفی نشود .ضمن اینکه تصویری که
روحانی ترسیم کرد مبتنی بر عدد و رقم های مستند
و دقیق بود ونه تحلیل و اتهام.
دولت بايد وضع خ��ودش را توصيف کند .مردم متوجه فرافکني
ميش��وند .چرا برداش��ت ما اين اس��ت که م��ردم نميفهمند و بايد
واقعیته��ا را به زور به آنان فهماند؟ اتفاقاً ،مردم خوب هم ميفهمند
و ریش��ه مشکالت را ميدانند .مردم اگر س��راغ آقاي روحاني آمدند،
براي اين بود که ميدانس��تند مشکالت چیس��ت و اگر سال  84هم
سراغ احمدينژاد رفتند ،ميدانستند که چکار ميکنند .پس لزومي
ن��دارد که مدام تک��رار و آنها را به مردم گوش��زد کنيم و بگوييم همه
بدبختيها از گذش��ته به جا مانده اس��ت .بسياري جاها بايد با تغافل
و گذش��ت ،بزرگوارانه برخورد کرد .از روحان��ي ،اين گونه برخوردها
انتظار نميرود .احترام زيادي براي روحاني قائل هس��تم و اگر انتقاد
ميکنم ،ميخواهم اصالح ش��ود .زيرا وقتي فردي به قدرت ميرسد،
بايد واقعيتها را به او گفت .شجاعت روشنفکر اين است که حقيقت
را بگويد .من ميتوانم راحت بگويم که همه چيز خوب و همه کارهاي
روحاني درست است و مش��کالت هم از گذشته مانده است .اما حقه
بازي اس��ت ،اينکه اصولگرايي نيس��ت .اصولگرايي اقتضا ميکند از
روحاني حمايت کنیم ،حمايت مراقبتآمیز ،يعني ايرادها را بگويیم.
حاال هم ميگويم؛ بخشي از انتقادهايي که تندروها مطرح ميکنند،
بازتاب نوع عملکرد دولت است.

