اصالح طلبها باوجود
تمام مسائلي که در
فاصله سالهاي  88تا
 92برايشان پيش آمد،
باز هم وارد عرصه شدند
و در انتخابات رياست
جمهوري نقش آفريني
کردند .اينجا اين پرسش
مطرح است که وقتي تا حد
زيادي عمق ويرانيها پيدا
بود ،چرا اصالح طلبان يا
آقاي روحاني و طيف حامي
ايشان به صورت جدي وارد
انتخابات شدند.در حالي
که منطقي نيست که کسي
وارد رقابتي شود که در
صورت پيروزي ،اداره يک
ويرانه نصيب او خواهد شد.
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مذاکره هس��تهاي و رفع تحريمها تخصي��ص داد ،منطقي و قابل
دفاع اس��ت .زيرا به هر حال،اين اجماع وج��ود دارد که تحريمها
يکي از عوامل جدي تأثيرگذار بر اقتصاد بوده اس��ت.به واس��طه
اعمال تحريمها بسياري از کاالهاي مورد نياز را حدود  30درصد
گ��ران تر ميخريم؛ امکان صادرات بس��ياري از محصوالتمان را
از دس��ت داده ايم؛از خدمات بيمه و بانکداري بينالمللي محروم
هس��تيم و جذب س��رمايه به کشور با مش��کل مواجه شده است.
بنابراين تمرکز دولت بر اين موضوع ،درست بود.
عملک�رد اقتص�ادي روحاني فارغ از مس�أله
تحريمها چطور بوده اس�ت .دولت عنوان ميکند
که ن�رخ افزايش تورم را کاهش داده اما منتقدان
ميگويند افزايش قيمتها ،معيشت مردم را رها
نکرده اس�ت؟جيب مردم چنين نش�اني بهدست
نميدهد و معيشت آنان همچنان زير فشار است.
آقاي روحاني در حوزه فعاليتهاي اقتصادي کشور ،عقالنيت
را حاک��م کرد و يک��ي از نمودهاي آن راهاندازي مجدد س��ازمان
مديري��ت و برنامه ريزي بود .قانونم��داري ويژگي ديگر اين دوره
اس��ت که نمونه آن ارائه اليحه بودجه در موعد مقرر به مجلس در
دو سال گذشته اس��ت.در حالي که دولت گذشته در ارائه بودجه
تأخيري طوالني داش��ت .برخي از ش��اخصهاي کالن اقتصادي
به طور محس��وس جهت س��المي به خود گرفته است .براي مثال
ن��رخ تورم از ح��دود  40درصد به حدود  15درص��د کاهش پيدا
ک��رده کهدس��تاورد مثبت��ي در حرکته��اي کالن اقتصادي به
ش��مار ميآيد .البته  15درصد هم عدد بااليي است؛ کشورهايي
که داراي تورم دو رقمي هس��تند به تعداد انگش��تان دو دس��ت
نميرس��د .طبيعي اس��ت وقتي نرخ تورم  15درصدباشد ،ما بايد
منتظر گران ش��دن کاالها باش��يم .اما نبايد در اين زمينه ترديد
داشت که شتاب و سرعت تورم گرفته شده است.
ولي عدهاي که کم شمار هستند اما بلندگوهاي
پرشماري دارند ،به انحاي مختلف کوشيدهاند به
مردم القا کنند که مسائل گره خورده به مذاکرات
هس�ته اي ،از جمله «تحريم»ه�ا چندان موضوع
مهم�ي نيس�ت و تأکي�د دولت ب�ر پيون�د ميان
نابساماني اقتصادي و تحريمها و تمرکز براي حل
و فصل اين موضوع اشتباه است.
در يک دوره هشت ساله ،با زبان غير ديپلماتيک و پرخاشگرانه
ب��ا دنيا حرف زديم و ب��ه ناروا و به ناحق موج��ب تحريک مجامع
بينالملل��ي ش��ده ايم؛ متأس��فانه متعاق��ب آن اظه��ارات و آن
سياس��تها؛پروندهاي که به هيچ وجه نميبايس��ت به ش��وراي
امنيت ميرفت ،به اين نهاد رفت و مش��مول «بند هفتم» منشور
سازمان ملل شد .زماني هم که اين اتفاق افتاد ،رئيس دولت قبل
قطعنامهه��ا را «ورق پاره» خواند و ح��ال دولت جديد بايد عمده
تمرک��ز خود را روي ح��ل و فصل آن متمرکز کند .کش��وري که
ارزش پولي اش در دولت سابق ظرف چند ماه  300درصد سقوط
کرد بهترين دليل اس��ت ک��ه تحريمها ورق پاره نيس��ت .تمرکز
دولت بر حل و فصل تنشهاي بينالمللي موجب ش��د کش��وردر
يک بس��تر آرام و مطمئن قرار بگي��رد و ميبينيد که قيمت ارز و
طال در يک دوره زماني دو ساله ،تغييرات و نوسانات اندکي داشته
اس��ت .در حوزه اقتصاد بايستي صبور باش��يم و به مردم توضيح
دهيم که در گذشته چه اتفاقاتي افتاده و دولت آقاي روحاني قصد
انجام چه کاري دارد.
يک�ي از روايته�ا درب�اره روزه�اي پايان�ي
انتخابات سال  92اين است که دو موضوع ،اصالح
طلبان را برآن داش�ت تا ميان ع�ارف و روحاني،
نام�زد اعتدال�ي را برگزينند.يک�ي موضوع نظر
س�نجيها بود -ک�ه مي�زان رأيآوري روحاني را
بيش�تر نش�ان ميداد-و ديگري اين پيش فرض
بود ک�ه در صورت پي�روزي نامزدي منس�وب به
اصلاح طلبان ،احتمال هم�کاري نهادهاي ديگر
ب�ا وي کاهش خواه�د يافت و تصور اي�ن بود که
م�ورد آقاي روحاني اين نگران�ي به صورت جدي
وجود نخواهد داش�ت.اما ش�ما در ميان سخنان
خود اش�اره کرديد ک�ه همگامي س�اير نهادها با
روحاني ،کمتر از مي�زان پيشبيني بود .اگر پيش
فرضها را ب�ا واقعيتهاي موجود تطبيق دهيد به
چه نتيجهاي ميرسيد؟
آقاي روحان��ي نماينده رهبري در ش��وراي عالي امنيت ملي
بودند و به واس��طه عضويت در جامعه روحانيت مبارز ،قرابتهاي
زيادي که با جمعيتهاي اصولگرا داشت ،اين تلقي ميان دوستان
ب��ود که کارش��کني در مورد ايش��ان نس��بت به يک ش��خصيت
اصالح طلب کمتر خواهد بود؛ اما متأس��فانه امروز ميبينيم اين
کارشکنيها به کارشکنيهاي دوران اصالحات تنه ميزند و بعضاً
پررنگ تر و بيشتر شده است.
عمده کارش�کنيها از س�وي طيفي منتسب
ب�ه جري�ان اصولگرايي صورت ميگي�رد و اغلب
اصولگراي�ان هم ب�ا اين روي�ه تن�دروي موافق
نيس�تند يا حداقل ،تندروي با اين حدت و شدت
سهشنبه  13مرداد 1394

را نميپس�ندند .با لح�اظ اين نکته آي�ا ميتوان
اختالف نظ�ر موج�ود در اردوگاه اصولگرايان را
درب�اره نوع موضعگيري در قبال روحاني از داليل
دشواري آنان در رسيدن به وحدت درون جناحي
دانست؟
شايد .اما من فقدان رهبري واحد را عامل اين پديده ميدانم.
ام��ا به هر حال وجود اي��ن پديده قانون گريز و آب��رو ريز و هتاک
ه��م به روحاني لطمه ميزند و هم به منافع ملي .مردم س��ال 92
بر مبناي قول و قرارها و برنامههاي آقاي روحاني به ايش��ان رأي
دادند .آمدند تا کارهاي غير قانوني تعطيل شود ...اگر اين سرمايه
اجتماعي ف��رو بريزد ،نااميدي و يأس ايجاد ش��ده وتأثير خود را
بر انتخابات آينده خواهد گذاش��ت ،زيرا ممکن اس��ت بسياري از
افرادي که صندوق رأي را حالل مش��کالت خودشان ميديدند،
به اين جمع بندي برس��ند که اين صندوق هم نتوانست براي آنها
کاري انج��ام بدهد و ترويج چنين برداش��تي براي آينده کش��ور
خطرناک است.
اهميت باور به صندوق را چقدر ميدانيد؟
تجرب��ه جهاني نش��ان داده راهي ج��ز اين وجود ن��دارد .اگر

به فکر فهرس�ت مش�ترک بود اما هر استان و هر
حوزه انتخابيه مس�ائل مخصوص خودش از جمله
رقابتهاي قومي و قبيلهاي دارند.
بناي اصالح طلبان اين اس��ت در حوزهه��اي انتخابيه ،يک صدا
داش��ته و نهايت��اً به يک نامزد واحدي برس��ند .در عين حال به هيچ
وجه نميخواهند براي حوزههاي انتخابيه تعيين تکليف قيم مآبانه
کنند.آنچه در مرکزيت اصالحطلبان مبناي عمل خواهد بود ،صرفاً
ارائه يکس��ري راهبردهاي کلي براي جريانهاي اصالح طلبي است
اما انتخاب نامزدها به حوزههاي انتخابيه و همفکري انديشمندان و
صاحب نظران در حوزههاي انتخابيه موکول ميش��ود .ممکن است
مراح��ل بعد ايجاب کند که اين نامزد واحد ب��ا برخي از جريانهاي
اصولگراي متعادل ،همفکري و همدلي پيدا کند ولي فع ً
ال همدلي و
همفکري در درون جريان اصالح طلبي مدنظر است.
اصولگراي�ان ه�م تالشهاي مش�ابهي براي
رس�يدن به وحدت انتخاباتي دارند .تلقي شما از
نتيجه اين تالشها چيست؟
بهتر اس��ت اين موضوع را از خود آنها بپرس��يد .اگ��ر از زاويه فردي
اصالح طلب بخواهم حرف بزنم ،جريان اصالح طلب با جريان اصولگراي

تحريمهــ��ا نــ��ه ورق پارهانــ��د،
نه حلالمسائل
روحاني در اقتصاد عقالنيت را حاكم
كرد
قانونگري��زان و هت��اكان ،ه��م ب��ه
روحاني ضربه ميزنن��د هم به منافع
ملي
اصالحطلب��ان قبل از اي��ن كه به فكر
جريان اصالحطلبي باشند ،در اندیشه
حل مشكالت كشور هستند

بخواهي��م از صندوقهاي رأي ع��دول کنيم ،بايس��تي به طرف
آشوب و بلوا برويم؛ هنجار شکني و ريختن در خيابان راه به جايي
نخواهد برد .تجربه کش��ورهاي اطراف ما نشان ميدهد که چطور
اين کش��ورها به ورطه آش��وب و ترور افتادند.بر اين اس��اس هيچ
راه��ي جز صندوق رأي وجود ندارد و بايس��تي تالش کنيم حتي
مخالف��ان و معاندي��ن نظام را هم متقاعد کني��م اگر حرفي دارند
پاي صندوقهاي رأي بزنند .آن موقع اس��ت که جامعه به س��وي
استحکام و بهروزي حرکت خواهد کرد.
اس�فندماه امس�ال انتخابات مجل�س برگزار
ميش�ود و گروههاي مختلف سياس�ي از مدتها
قب�ل در حال تهيه مقدمات حضور قوي در جريان
انتخاب�ات هس�تند.وضعيت در اردوگاه اصلاح
طلبان چگونه است؟
اصالح طلب��ان تالش دارند از ظرفيته��اي موجود،حداکثر
اس��تفاده را کنند و حضوري فعال در حوزههاي انتخابيه داش��ته
باشند ،اصالح طلبان همچنين با توجه به تجربه سال  ،92دنبال
اجماع هستند و نميخواهند خودزني کرده و رو در روي هم قرار
بگيرند .اين جريان تالش ميکند در زمينه برگزاري يک انتخابات
س��الم به دولت ياري برس��اند و اميدواريم هيأتهاي اجرايي که
اختيار آنها به نحوي در دس��ت وزارت کشور است ،کارهايشان را
بدرستي انجام بدهند و گرفتار سليقههاي جناحي نشوند.
اولويت اصالح طلبان در نگاه به مجلس بعدي
چيست؟
راهبردهاي اصالح طلبان در حال تدوين است.اصالح طلبان
قب��ل از اينک��ه به فکر جريان اص�لاح طلبي باش��ند ،به فکر حل
مش��کالت و نجات کشور از اين مش��کالت هستند .اولويت اصلي
اصالحطلب��ان در انتخابات پيش رو ،تضعي��ف جريانهاي تندرو
و ساختارش��کن در مجلس و متزلزل کردن جاي��گاه و نفوذ آنان
است .برداش��ت ما اين است که اگر در مجلس آينده ،جريانهاي
تندرو به حاش��يه رانده شوند ،مسير سالمسازي و برطرف کردن
مشکالت و بهروزي کشور نيز هموارتر خواهد شد.
جم�عآوري نيروه�ا و بح�ث « ائتلاف» از
موضوع�ات ثابت رقابته�اي انتخاباتي اس�ت.
تقريب� ًا از س�ال گذش�ته ،اين گمان�ه زني مطرح
ش�ده که اصالح طلبان با اصولگراي�ان ميانه رو و
اعتدالگرايان ائتالف خواهند کرد .درست است
ک�ه اصالحطلبان تجربه موفق انتخابات رياس�ت
جمهوري گذش�ته را داش�تهاند ،ام�ا بايد توجه
داشت جنس انتخابات مجلس با رياست جمهوري
متفاوت اس�ت.براي نمونه ش�ايد بتوان در تهران

معتدل ميتواند رقابتي منطقي و دوس��تانه داش��ته باش��د .آنچه ما در
م��ورد آن دغدغه داريم جريانهاي تندرو اصولگرايي موس��وم به جبهه
پايداري است.دغدغه ديگرمان از جريان آقاي احمدينژاد است.اين دو
جريانمعموالً از حربههاي عوامفريبانه استفاده ميکنند؛مثال وعدههاي
عوام پس��ند مطرح ميکنند و کاري به تبعاتش ندارند .ممکن است اين
جريانه��ا در ايام انتخابات اعالم کند ک��ه در صورت پيروزي يارانههاي
مردم را از 4٥هزار تومان ب��ه  200هزار تومان افزايش دهد .وعده هايي
که قابليت اجرايي ندارند و حتي اگر عملي هم ش��وند اقتصاد مملکت را
ويرانترخواهن��د کرد .حرب��ه يا ابزار ديگر اين جريانها ،دسترس��ي به
پولهاي کالني اس��ت که از آشفتگي اقتصادي در دوران هشت ساله به
دست آوردهاند .اين پولهاي کثيف و پر حجم ميتواند در ايام انتخاباتي
درد س��ر ساز ش��ود و اگر عميق بنگريم مصداق بارز خريد رأي ميتواند
باشد.
جري�ان احمدين�ژاد امروز ب�ه چندين طيف
تبديل ش�ده اس�ت .طيفي از حاميان و نزديکان
دول�ت قب�ل در قال�ب ح�زب پاي�داري فعاليت
ميکنند ک�ه به آن اش�اره داش�تيد .طيف ديگر
چراغ خاموش حرکت ميکند و اخيراً هم شماري
از وزيران و مس�ئوالن ارش�د دولت قبل در قالب
تش�کل جدي�دي اعلام موجودي�ت کردهاند .با
توجه به اتفاقات هش�ت س�ال دولت قبل و حجم
ويرانيه�اي بهج�ا مان�ده از آن دوران ،حرفها
و سياس�تهاي عوامفريبان�ه اين جري�ان باز هم
خريدار خواهد داشت؟
بله؛ متأس��فانه اين خطر در اقش��ار فرودس��ت ک��ه اطالعات
سياس��ي و اجتماعي ش��ان کم و نيازمنديهاي اقتصادي ش��ان
زياد اس��ت،بايد جدي گرفته شود .بويژه آنکه حجم رأي در اقشار
فرودست باالست.
اصلاح طلبه�ا ب�راي جذب اين اقش�ار چه
برنامهاي دارند؟
متأس��فانه اص�لاح طلبان ،فاق��د تريبونهاي مل��ي و فراگير
هس��تند .به صدا و سيما و ساير تريبونها دسترسي ندارند ،با اين
وجود از امکانات فضاي مجازي وس��ايت هايي که دراختيار دارند
ميکوشند تا تفاوت نوشتن مار و کشيدن مار را به اقشار فرودست
توضيح دهند.اما کار اساس��ي در اين زمينه ش��کل دادن احزاب
فراگير در کش��ور اس��ت .واقعيت اين اس��ت تا زماني که احزاب
فراگير نداشته باشيم که به عنوان اتاق فکر يا خرد جمعي مردم به
آنها کمک فکري ارائه دهد ،اين خطر در کمين است که عدهاي با
سرمايه گذاري روي اقشار فرودست و دادن وعدههاي دروغين و
اطالعات غلط به آنها ،رأي آنها را تصاحبکنند.

