نشــان داده که نمیشود تنهایی این کارها را کرد و باید دست
در دست هم بگذاریم .دست در دست هم گذاشتن هم این
نیســت که همدیگر را صددرصد قبول کنیــم و بهطور کامل
شبیهیکدیگرشویم.یکجاهاییهممیتوانیمنظراتهم
را نقد کنیم و این یعنی جامعه پیشــرو .ما اآلن نظرات هم را
نقــد نمیکنیم بلکه همدیگر را نفی میکنیــم .یعنی اوالًبه
جــای نظرات همدیگر ،شــخص مقابل را هــدف میگیریم
و ثانیــاًبــه جــای نقــد ،نفی میکنیــم .لــذا من فکــر میکنم
در آســتانه چهلمین ســال انقالب اســامی بایــد مجموعه
نیروهــای کشــور به یــک عقالنیتی برســند کــه آن عقالنیت
هم این اســت که از ســر احســاس حرف نزنیم ،زود تصمیم
نگیریــم ،عجله نکنیم و نهایتاًاینقدر همدیگر را نفی نکنیم
واال شما در همین اغتشاشات دیماه شاهد بودید که یکی از
شعارها «اصالحطلب ،اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا» بود و
این یعنی نفی همه چیز به جای نقد یک جریان.
آیــا سیاســیون دو جنــاح و از جمله خود شــما و
جریانیکهمنتســببهآنهســتیدپیاماینشعاررا
گرفتندوبهفکرازبینبردنزمینههایآنهستند؟
مندربارهاینکهآیاجریاناتسیاسی،زیرپوستاینشعار
را درک کردند نمیتوانم به درستی قضاوت کنم ،اما این نکته
بسیاردرستومهماســتکههمهمابایددرککنیمکهامروز
مردمازجناحبازیها،رقابتهاوجدلهایبیحاصلجناحی
خســتههســتند.باالخره اینکــهجناحهایسیاســی درکشــور
هــرکدامطوریعمــلمیکردندکهمردمبهیکــیازآنهاامید
میبستنداصالًچیزبدینبود،دردنیاهمچنیناست.مشکل
جایی اســت که جواب مناســب به این امیدها داده نمیشود و
مردممیگویندماازهمهشماقطعامیدکردهایم.
آیاایــنراخطریبــرایاعتبارگرفتــنمواضعو
سخنانبراندازانهمیتواندانست؟
قطعــاً .در چنیــن شــرایطی فرصتطلبهــا،
آنارشیســتها ،پوپولیســتها و جریانهــای غیراصیــل و
بیریشــه و خشــن میتواننــد حتــی مدیریــت صحنــه را در
دست بگیرند و باید هوشــیار باشیم که این اتفاق و چرخش
میتواند حتی سریع هم رخ بدهد.
خیلــی از ناظــران رفتارهــای اخیــر آقــای
احمدینژاد را در راستای ســوار شدن بر همین موج
ارزیابــی کردهانــد .شــما خطــر فراگیر شــدن مجدد
پوپولیســموحتیآنارشیسمرادرکشورچقدرجدی
یدانید؟
م 
به نظر من خطر گرفتــاری در دام پوپولوســیم با ناامیدی
مــردمازجریانهــایاصیلبســیارجدیاســت.البتهگرفتار
شــدنبهآنارشیســمنیــازبــهزمــانبیشــتریداردومــاازآن
حالــتفاصلــهداریم.امــااگربههمیــننحویکهمــااآلندر
حال پیشــروی هســتیم ،در جامعه بــه راهمــان ادامه دهیم
شــک نکنیــد کار پوپولیســتها و جریانهــای اهــل شــانتاژ و
شارالتانیسمخیلیخواهدگرفتوبازارآنهاسکهخواهدشد.
دلیلــش چیســت؟ چــرا علیرغم علم بــه این
موضوعجریانهاکارینمیکنند؟
دلیلش این است وقتی در داخل سیستم همه همدیگر
را متهــم میکننــد بــه مســائلی ماننــد دزدی و بعــد همــه
احساس میکنند اگر نخواهند عقب بمانند از افکار عمومی
باید تندتر درباره دزدیها و اختالسها صحبت کنند .وقتی
مردم میشــنوند که اصالحطلب دزد اســت و اصولگرا هم
دزد اســت میگویــد خــب هر دوی شــما کنــار برویــد .وقتی
میگویند هر دو طرف نا کارآمد هستند و هیچ نقطه سفیدی
در کارنامه دو طرف ذکر نمیشــود معلوم اســت که جامعه
بعــد از چندی اعتماد و امید خود را به هر دو طرف از دســت
میدهد.
برویمســراغقسمتدومســؤالاولیکهمطرح
کردم؛جریــاناعتدالیواصولگرایانمعتدلچقدر
درمعرفیکابینهدوازدهمنقشایفاکردند؟
حرفهایــی کــه در بیــرون برخــی از افــراد دربــاره نقش
جریان اعتدالی در چینش کابینه زدند اغراق اســت .من اگر
بخواهماززاویهمجلسبگویمایناستکهماسهفراکسیون
سیاســی بودیــم کــه آقــای دکتــر روحانی بــا همه ما جلســه
گذاشــت و گفت لیســت بدهید .هیچکدام از سه فراکسیون
هم این لیســت را ندادند و تنها روی همان شاخصها تأکید
کردنــد .ولی اینکه گفتوگوهای دیگــری هم در کار بوده من
میگویــم بلــه بــوده اما اینطــور نبود کــه مختص بــه جریان
ما باشــد و اینگونــه هم نبود که مثــاً آقای روحانــی بخواهد

الزاماًبا ما مشــورت کند و بر اســاس نظر مــا تصمیم بگیرد.
مثــاً نامهایــی مطرح میشــد و به گــوش ما هم میرســید
و مــا هــم نظــری را منتقــل میکردیــم .بهطور مثــال یکی از
اعضای کابینه که رفاقت زیادی با ما دارند و دوست داشتیم
حتماً وزیر شــوند ،به این جمعبندی رسیدیم که ایشان رأی
نخواهد آورد .به همین دلیل این موضوع را منتقل کردیم و
گفتیمبهتراستفالنیمعرفینشود.
چرا؟یعنیتوجیهتانبرایاینکارچهبود؟
خب بهتر بود در آن شــرایط تقابل کمتــری میان دولت
و مجلــس ایجاد شــود .بر همین اســاس هم بــود که توصیه
کردیم این دوست ما که بهطور قطعی قرار بود معرفی شود
و به گمان ما رأی نمیآورد ،اساساًمعرفی نشود.
اینگمانجریانشــمابــود یااینکــهامیدیهاو
اصولگرایانهمچنینگمانیداشتند؟
دراینجریانمنمأمورشدمکهیکارزیابیانجامدهم
و ببینم نظر بقیه چیست که دیدم نظر خیلی مثبت نیست.
بــه عبارتی اینگونه نبود که ما نخواهیم این عزیز رأی نیاورد،
بلکه بقیــه نمایندگان خیلی رغبتی به ایشــان نداشــتند .ما
هــم ایــن را منتقــل کردیم .این یــک مثال بود کــه بگویم اگر
همکاریهم در چینشکابینه داشــتیمبه این شکلبودونه
اینکه فــردی را دیکته کنیم .در میان ماجرا خود آقای رئیس
جمهوریتصمیمگرفتندوحاالاینکهباچهکسانیمشورت
داشتندبحثدیگریاست.
ازبیــرونمجلــسفشــاریرویدولــتنبــود؟
چون به هر حال فقط در این مسیر مجلس تأثیرگذار
نیست .بهطور مثال روی وزیر علوم مباحثی مطرح

دراغتشاشاتدیماهشاهدبودیدکهیکی
ازشعارها«اصالحطلب،اصولگرا،دیگه
تمومهماجرا»بودواینیعنینفیهمهچیز
بهجاینقدیکجریان.مندربارهاینکه
آیاجریاناتسیاسی،زیرپوستاینشعاررا
درککردندنمیتوانمبهدرستیقضاوت
کنم،اماایننکتهبسیاردرستومهماست
کههمهمابایددرککنیمکهامروزمردم
ازجناحبازیها،رقابتهاوجدلهای
بیحاصلجناحیخستههستند
شــدوحتیبرخیگفتندآقایغالمیگزینهبیستو
یکمبرایاینپستبودهوکســیهماینراتکذیب
نکرد.
بــه هر حال جامعه مــا یک جامعه تعاملــی رو به تقابل
اســت .باالخــره جریانــات ،گروههــا ،اشــخاص و جاهــای
مختلــف در تصمیمــات تأثیــر میگذارنــد و در ایــن شــکی
نیست.
مسأله این اســت که آیا این تأثیر در راستای رأی
مردماست؟مردمبهیکگرایشوشیوهادارهکشور
رأی میدهند بعد آیا درست اســت که فشاری برای
اعمالکمتراینرأیو نظردرتصمیمگیریهاانجام
شود؟
این حرف شــما حرف درستی است؛ به هر حال رئیس
جمهــوری یکســری برنامــه دارد کــه بایــد بتوانــد آن را بــا
اســتفاده از افراد مورد وثوق خودش به انجام برســاند .اما
مسائل کشور ما امروز آنقدر بنیادی و اساسی است که باید
ایــن حق را بدهیــم که باید از برخی مســائل گذشــت کرد.
اینکــه قوای مختلــف با هم دعوا کنند یــا نهادهای نظامی
بــا قوا درگیر باشــند ،خروجی این مســائل در طــول این20
ســال اخیر که مقداری درگیریهای جناحی ما بیشــتر شد
نشان داده که راه به جایی نمیرسد .لذا گاهی وقتها باید
مطالبات را به ســمت عقالنیت ،حل مســائل و کم کردن
دایره اختالفــات پیش برد .من نگاهم این اســت که آقای

روحانــی و مجموعهای کــه کابینه را میچیدند نگاهشــان
این بود که هم آدمهای قوی بیایند ،هم کســانی بیایند که
در راســتای مطالبات مردم باشــد و هم از کسانی باشند که
بــا انتخاب آنها بیهوده در جامعه تنشــی ایجــاد نکنیم که
کلــی از انرژی جامعه معطوف به این شــود که بخواهد آن
تنشها را حل کند.
خبباایــنتوصیف،آقــایروحانیدرچینش
کابینهدوازدهمچقدرموفقبودند؟
بــه نظر من ایشــان در چینــش کابینــه موفق بودنــد .اما
ببینیــد آن چیــزی که امروز برخــی نقد میکننــد روی بحث
بخشهای سیاســی یا فرهنگی نیســت .بیشــتر روی بخش
اقتصــادی اســت .دلیلش هــم این اســت که چون مســائل
اصلی کشور در این شرایط ،مسائل اقتصادی است .لذا اآلن
نقدهایــی وجود دارد که آیا بهتر نبود کابینه از نظر اقتصادی
منســجمتر باشــد و دکتریــن واحــدی در ایــن حوزه داشــته
باشد؟
یعنیاآلنفکرمیکنیدچنینچیزینیست؟
این نقدی اســت که وجود دارد ،من نمیگویم هســت یا
نــه ،میگویم این نقد مطرح میشــود .غلط بــودن این نقد
از آن جنبه اســت که آنقدر مسائل مختلف در حوز ه اقتصاد
متنــوع اســت که دولــت دســت روی هرجایی کــه میگذارد
باز مشــکالت جدیدی بروز میکند .اما بــه همین دلیل باید
برخی از بخشها را اولویتگذاری کنیم .بخشهایی هست
که میشود آنها را ســریعتر حل کرد .یکسری از مسائل دیگر
نیازمند انســجام در داخل کشور است و دولت در این عرصه
بایــد بــه دنبال انســجام باشــد ،نه اینکه بنشــیند تــا دیگران
بیایند خودشــان را بــا او هماهنگ کنند .اگر دولت احســاس
میکنــد در بخشهای اقتصــادی باید فالن اســتراتژی را در
پیــش بگیردباید برودو تمــامگروههای ذینفعو ذینفوذو
صاحب کرسی تصمیمگیری و تصمیمسازی را توجیه کند.
اینکــه ما تصور کنیــم کاری را تصمیم گرفتیم کــه اجرا کنیم
و آن را درســت بدانیم و توقع داشــت ه باشــیم که دیگران هم
همین موضع را بگیرند ســازنده نیســت .مدیریت درســت
اقتضــا میکند که مــن اگر ببینم دربــاره فالن برنامــه  10نفر
ســؤال دارنــد ،بــروم و دنبال ســؤال آنها و پاســخگویی به آن
باشــم .در این حوزه که بایــد جاهای مختلف را توجیه کنند و
همینطــور با مجموعه افکار عمومی چه در ســطح عمومی
کشــور ،چه کارشناســی و چــه حاکمیتی ارتباطگیری داشــته
باشــند ،تحرک دولت کم اســت .مــن در دورههای مختلف
انتخابــات بودهام و دیــدهام که بعد از انتخابــات به هر حال
عدهای جدا میشوند .اما مسأله این است که نباید این عده
خیلی وسیع باشند و نباید دولت این اجازه را بدهد.
یعنــی به نظر شــما ایــن اتفــاق ،یعنــی جدایی
برخــیهــوادارانازدولــتبیشــترازادوارقبــلرخ
داده؟ اگر پاسخ تان مثبت است به نظرتان دلیلش
چیست؟فقطمختصخوددولتاستیادلیلش
ریشههاییبیرونازدولتهمدارد؟
بلــه ،بــه هــر حــال میبینیــم کــه ایــن اتفــاق رخ داده
اســت .الزاماًهــم نمیگویم مقصــر دولت اســت اما دولت
میتوانســت جلوی شــدت ایــن رونــد را بگیرد .بایــد دولت
قــدری در را باز بگذارد ،برای شــنیدن ســخنان دیگران وقت
بگــذارد ،وارد گفتوگــو بشــود ،اســتراتژیهای خــودش را
توجیه کند و ارتباط وســیعتری با افــکار عمومی بگیرد .اینها
حتــی میتواننــد آالم جامعــه را هــم کاهش دهنــد .من در
دولــت یازدهم بــه یکی از مقامــات دولت گفته بــودم که ما
اآلن در خوزســتان مشــکل ریزگرد داریم که نمیشــود آن را
طــی یک مــاه و دو ماه حل کرد ،ولی میشــود با مــردم آنجا
همنوایــی کــرد تا آنهــا روحیــه بگیرند .بایــد بــزرگان دولت
بــه میــان این مــردم برونــد و اجــازه ندهنــد یک عــد ه افراد
پر سروصدا از طریق شانتاژ بازی ،مردم را فریب دهند.
بــهعنــوانیکــیازحامیــانآقــایروحانــیآیا
اختالفاتــیراکهشــایعهشــدهدردولــتبینطیف
اصالحطلبانواعتدالیونوجودداردرصدکردهاید
ودرجریانآنهســتید؟یعنــیمیتوانیدآنراتأیید
کنید؟
البتــه ارتباطــات مــا آنقدرها با دولت وســیع نیســت که
برخیتصورمیکنند.امابراساسهماناطالعاتیکهداریم
بیــن اصالحطلبــان و اعتدالیون دولت خیلــی اختالفنظر
بنیادین و اساســی وجــود نــدارد؛ اینکــه در درون دولت یک
ســری اختــاف نظرهایــی باشــد مــا هــم ایــن را میبینیم و

سیاسی
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