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شــایدعددک ّمــیاعتدالیوندرسیاســتایــرانچندان
سنگین نباشــد اما کســی شــک ندارد در 5ســال گذشته
آنهــا باالدســتی مشــهودی در معــادالت رســمی قدرت
داشــتهاند؛ معادالتــی کــه همچنــان جــا بــرای ایفــای
نقــشاصالحطلباندرآنبازنشــده.درشــرایطحضور
نصــفونیمــهاصالحــاتدرقــدرت،اعتدالیــونگزینه
مناسبیبرایپیشبردمطالباتقشرمتوسطجامعهایران
بودند .قشــری که از انتخابــات 92تا حاال حداقل ســه بار
همکاری اعتدالیون و اصالحطلبان را تأیید کرده است.
فوحدیثها
بعــدازانتخابات 29اردیبهشــتاماحــر 
پشــتســرهمراهیهایایــندوجریانزیادشــد.مدت
اندکیازانتخاباتنگذشــتهبودکــهاولاصالحطلبانو
بعد اعتدالیون اعالم کردند بــرای انتخابات 98ائتالفی
بیــنآنهاانجــامنخواهــدشــد.چرخــشاعتدالیونبه
سمتاصولگرایان،دستباالپیداکردنآنهادرچینش
کابینهودورخیزشــانبرایرئیسجمهــوریکردنعلی
الریجانی ســه موضوعی بود کــه زمزمههایش در فضای
پســا انتخاباتی زیاد شــدند .خود اعتدالیــون درباره این
مسائل چه میگویند؟ برای پاســخ به این سؤال روزنامه
ایــران ســراغ «کاظــم جاللــی» یکــی از افــراد مؤثــر در
سیاســتورزیاعتدالیونرفت.کســیکهخیلیهااورا
نزدیکترین چهره سیاســی بهعلی الریجانی میدانند.
کاظــمجاللــیحــدوددودهــهپیــشخــودرادرجریان
اعتدالیکشورطبقهبندیکردوازمؤسسانحزباعتدال
وتوسعهبود؛حزبیکهنزدیکترینمجموعهسیاسیبه
حســنروحانیاســت.جاللیامابعدازچندیبهصف
اصولگرایانپیوستوباشــدتگرفتندامنهاختالفات
اصولگرایــانواحمدینــژاددرســال 90بــازهــمازایــن
صفجداشــدوبهجایاولخــودشدرجریاناعتدالی
برگشــتاگرچهدیگرعضوحزباعتدالوتوسعهنبود.
حاالاینبارباوزنیبیشــتروتجربهچهــاردورهحضوردر
مجلس او نه یک نماینده ساده مثل مجلس ششم ،بلکه
یکیازژنرالهایسیاســیبهارســتانبود.جاللیدراین
توگو از تمایل خود برای تــداوم ائتالف اعتدالیون و
گف 
اصالحطلبانخبرمیدهد.

دربارهطیفاعتدالگرایانبعدازانتخاباتاخیر
دوموضــوعمطرحبــود؛یکیبحــثفاصلهگرفتن
اینطیــفازاصالحطلبــانوبهاصطــاحدورزدن
آنهاودومهمدستباالپیداکردندرتعیینترکیب
کابینه.شــمادرطولاینماههااظهارنظرخاصیدر
این رابطه نداشتید .چقدر این دو گزارهای که مطرح
شدهراقبولدارید؟
مــن قائــل بــه ایــن هســتم که مــا بیشــتر بایــد بــه نتایج
کار نــگاه بکنیــم و نتیجه محور باشــیم .اساســاً بایــد ببینیم
ایــن شــکافهایی کــه بــه نــام اصالحطلبــی ،اصولگرایی و
اعتدالگرایــی وجــود دارد ،بــرای چیســت؟ در دنیــا ریشــه
جناحبندیها و تحزب این اســت که با منطقی کردن رقابت
راهحلی برای گذر از اختالفات پیدا شــود و اینگونه مشکالت
جامعه بهتــر مدیریت شــوند .لذا من در بحث نخســتی که
به عنوان فاصلــه گرفتن از اصالحات مطرح کردید را خیلی
قبول ندارم چــون اصالحطلبان هم بهطــور مثال در همان
انتخابات با ما همنظر و همهدف بودند و دو طرف به دنبال
موفقیتآقایدکترروحانیبودیم.
مســألهمهمبعدازانتخاباتوگذرازاینائتالف
استکهبهنظرمیرسدگلههازیادشدند.
به نظــر من بخش زیادی از این مســائل برجســته کردن
موضوعــات در رســانهها اســت و خیلــی گلهگزاری نیســت.
چون ما باید بیشــتر دغدغه حل مشــکالت کشــور را داشــته
باشیم تا کشور بهتر اداره شود .اگر دائم بخواهیم جناحهای
خودمان را برجســته و براق کنیم ،اتفاق خاصی در روند رفع
مسائلکشورنخواهدافتاد.
بهطــور مشــخص آقــای عــارف و چنــد نفــر از
چهرههای شــاخص فراکســیون امید درباره اینکه
مــابرایانتخاباتســال98ائتــافنمیکنیمواین
دستمســائلســخنگفتهبودند.دربارهاینهاقبل
از آنکه در رســانهها و تریبونهای عمومی صحبت
شودآیادرجلساتخصوصیشماهمبحثیصورت
گرفتهبود؟
اتفاقاًیکی از مســائلی که داریم این اســت که مسئولین و
جریانات سیاســی در کشــور ما وقتی در جلســات خصوصی
و پشــت درهای بســته مینشــینند ،با هم دوســت هستند و
شــوخی میکننــد و خیلی هم نســبت به هم محبــت دارند.
ولــی به محض اینکــه از فضای خصوصی خارج میشــویم
و در مقابــل تریبونهــا قرار میگیریم خیلــی علیه همدیگر

تنــد حــرف میزنیم و بــه مجادلــه میپردازیم .بــه نظر من
ســؤال شــما یک پیــام درســتی داشــت و آن هم ایــن بود که
باید مســائل خود را ابتدا در جلســات خصوصــی و در خالل
گفتوگوها حل کنیم و بعد آنها را به رســانه ببریم ،کاری که
دردموکراسیهایبزرگانجاممیشودامامادرجدیترین
جلســات خصوصی هم باز تعارف میکنیم و گمانمان هم
ایناستکهداریماخالقیعملمیکنیم.بنابراینمسائلی
که شــنیدید هیــچگاه در جلســات خصوصی که ما داشــتیم
مطــرح نشــده بــود و هیچوقت گالیههــا رودررو گفته نشــده
است و این یک مشکل جدی است.
شــما خودتان هم این مســائل را مطــرح نکرده
بودیــد و اصــاً چــرا خودتــان بــرای طــرح گالیهها
پیشقدمنشدید؟
مــا هیچ وقت نگفتیم کــه ائتالف دیگر نباشــد و هر کدام
به تنهایی کار کنیم .حتی من شــخصاًقائل به این هستم که
فــارغ از ائتالف انتخاباتی بیــن اصالحطلبــان و اعتدالیون،
وضعیت در کشــور به گونهای است که باید همه جریانهای
فکری و سیاســی با هم کار کنند و مجبور هم هستیم اینگونه
عملکنیم.
این آیا امکانپذیر اســت؟ خیلــی رؤیاپردازانه
نیست؟
شــاید رؤیایی به نظر برسد ولی اگر منطقی شرایط کشور
را ببینیــم و تجزیــه و تحلیل کنیم درمییابیم که الزم اســت
چنیــن همــکاری در کشــور شــکل بگیــرد .مــا در دو جریــان
اصالحــات و اصولگرایــی طیفــی داریــم که قائل بــه برخی
تندر ویها هســتند .اگر اینها را فاکتور بگیریم که من قائل به
جذبهمینهاهمهستم،طیفهایمعتدلومعقولچه
میگویند؟ من چند تا سؤال در این رابطه دارم؛ آیا مشکالت
کشورمشکالتی بزرگو اساسیهستند؟همه تأییدمیکنند
که هســتند .میگوییم آیا مشــکل محیط زیســت و آب و هوا
نداریــم؟ قطعاًهمه میگویند بله داریم .مشــکل اشــتغال
نداریم؟مشکلنارضایتیمردمنداریم؟مشکلنارضایتی
اجتماعــی نداریــم؟ مشــکل پولــی و بانکــی نداریــم؟ همه
اینها متفقالقول هســتند کــه این مشــکالت را داریم و حتی
میشــود این لیســت را بزرگتر هم کرد .بعد سؤال آخر از این
آقایان و خانمها این است که آیا ما باالخره میخواهیم این
مشــکالت را حل کنیم یا خیر؟ شکی نیست که باز همجواب
مثبت است .بعد میپرسیم آیا به تنهایی میشود این کار را
کرد؟ که پاســخ قطعاًمنفی خواهد بود .ســابقه تاریخی هم

