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طبیعی اســت .مسأله این اســت که آیا این اختالفات منجر
به جبههبندیهایی در دولت شده یا رقابتهایی را در درون
کابینــه ایجاد کــرده ،اینگونه نیســت .یعنــی اختالفنظرها
بیشتردرحوزههایکارشناسیاستکهطبیعیهمهستند.
مسألهدیگریکهامسالدرمیانهتابستان خیلی
مطــرح شــد و دربــاره آن اظهارنظرهایــی صــورت
گرفت ،بحث آینده آقای الریجانی اســت که گفته
میشود ایشان دورخیزی برای انتخابات  1400دارند
وگزینهاصلیجریاناعتدالیهستند.بعدهمبحث
حزبســازی مطرح شــد و اینکــه دیگر ائتــاف بین
اعتدالیونواصالحطلبانجوابنخواهدداد.
چقــدرایندســتمســائلیکهمــابهشــکلخبردر
فضایعمومیمیشنویم،ریش هدرواقعیتدارند؟
به نظر مــن قضاوت دربــاره اینکه بــرای انتخابات 1400
چــه اتفاقــی خواهد افتــاد ،یک مقــدار زودهنگام اســت ،به
ایــن دلیــل که مــا هنــوز در آغــاز دولــت دوازدهم هســتیم و
 3ســال و نیــم دیگر تــا انتخابــات فاصله داریــم .همچنین
ســرعت تحــوالت چــه در عرصــه جهانــی و چــه در داخــل
ایــران بســیار باال اســت و لــذا نمیشــود نتیجه انتخابــات را
از اآلن پیشبینــی کــرد .شــما اگــر از ســال 76نــگاه کنیــد هر
رئیسجمهوری که برای دور اول انتخاب شــد کســی بود که
انتخاباودفعیوغیرقابلپیشبینیبود.چهآقایخاتمی
در ســال ،76چــه آقای احمدینــژاد در ســال 84و چه آقای
روحانی در سال ،92هیچکدام از این رؤسای جمهوری حتی
یکماهقبلازانتخاباتهمقابلپیشبینینبودند.
اما بحث پیشبینی نیســت ،بحث این است
کهآیــاتمایلیوجــودداردتاآقایالریجانیدرســال
1400وارداینعرصهشوند؟
ببینیــد اگــر از من بــه عنــوان یک شــهروند و فــرد عادی
بپرسید که چه کســی برای اداره کشور در این شرایط بهترین
گزینــه اســت ،میگویم آقــای دکتــر الریجانی .مــن بیش از
 10ســال اســت که بــا ایشــان کار کــردهام و دیدهام کــه چقدر
به مســائل کشــور اشــراف دارنــد ،دلســوزی میکننــد ،وقت
میگذارندودرامورکشورمتخصصشدهاند.اینیکطرف
قضیه اســت و قطعاً افراد بیشتری هم مانند من هستند که
ایشــان را گزینه مناسب ریاســت جمهوری بعدی میدانند
و خوشــحال میشــوند که وارد صحنه شــوند و احتماالًبرای
این ورود ایشان تالش هم میکنند .اما این یک طرف قضیه
اســت .سؤال اصلی این اســت که آیا آقای الریجانی برنامه و
تمایلی برای این کار دارند ،ما تا اآلن نشانه یا اشارهای در این
زمینهازآقایدکترالریجانیندیدهایم.
آنحزبــیکهگفتهشــدهبودقراراســتتوســط
اطرافیانآقــایالریجانیراهاندازیشــودکارشبه
کجارسید؟
بنده که در خدمت شــما هســتم تا اآلن حتی یک جلسه
هم برای تشــکیل حزب نداشتهام .آقای دکتر الریجانی هم
یکــی دو بــار بنــده را پرهیز دادند کــه خیلی در هر جلســهای
شــرکت نکنم .به دلیــل اینکه ما اینقدر چســبندگی به آقای
دکتــر الریجانــی داریــم و نزدیک ایشــان هســتیم کــه گاهی
وقتها شــاید تلقی شــود که اظهارنظرها ،موضعگیریها و
رفتارهایمابهنمایندگی از ایشان است.
خودتانتمایلیبرایایجاداینحزبنداشتید؟
آقــای نعمتی با دوســتان گفتوگوهایی بین خودشــان
داشــتند و بــاز مراجعاتــی کــه به مــا میکننــد این اســت که
بخشــی از افراد منتســب بــه جریان مــا خیلی اصــرار بر این
دارنــد که تشــکیالتی بــرای ادامــه کار ایجاد شــود .مــا هم با
ایجاد تشکیالت مخالف نیستیم و اصالً یکی از مشکالت کار
سیاســی در ایران این اســت که خیلی تشــکیالتی و منسجم
نیست.اماسریعوبدونمقدمههمنمیشودحزبتشکیل
داد و نیــاز بــه تأمــل و رصد دقیق شــرایط دارد .بنــده و آقای
الریجانی مطلقاًتا اینجا دخالتی در این موضوع نداشــتیم،
نه در نفی موضوع و نه در اثبات آن.
آغــازکاردولــتدوازدهــمدرماههــایابتدایی
همراه شــد با برخی ناآرامیها در شهرهایی از کشور.
چقدرایناتفاقــاترادرکارآمدیدولتدوازدهمو
عملکردآندرآیندهمؤثرمیدانید؟
در بحث ناآرامیها باید ریشــهیابی دقیق داشته باشیم.
ریشــه اصلــی خــب مســائل اقتصــادی بــود .اما متأســفانه
رقابتهــای جناحی هــم به آن دامــن زد؛ به ایــن معنی که
بخشهاییکهبهنوعیبهعملکرددولتنقددارند،بدشان

نمیآمد که یک سری ناآرامیها و اعتراضاتی البته به شکل
محــدود و قابل کنترل در مقابل دولــت رخ دهد .از آن طرف
اتفاقاتیکهافتاداینبودکهاوضاعبهیکبارهازکنترلخارج
شــد و مثالً شــاهد بودیــم بخشــی از رأی دهندگان بــه آقای
روحانــی جریانــی به نام پشــیمانیم بــه راه انداختنــد .البته
اینهــا نه بخش عمدهای بودند و نــه اینکه کامالً خودجوش.
بــه یکبــاره در آن بــازه زمانــی یــک احســاس عمــدهای از
ناامیدی به جامعه تزریق شــد که البته ریشه و سابقهای هم
در وضعیت ســالهای گذشته کشور داشــت و آن ناآرامیها
را رقم زد .شــما ببینید مردم رئیس جمهوری را با هزار آمال
و آرزو و امیــد بــا یک رأی باال انتخاب کــرده بودند ،بعد وقتی
کســی بیایــد و کاری کند که به هــر جهت این امیــد تبدیل به
ناامیدی شود ،به چنین نتایجی ختم خواهد شد .اینکه رهبر
م انقالب بهطــور مکرر در ســخنرانیهای خودشــان
معظــ 
تأکیــد میکننــد کــه بــه آینــده خوشبیــن هســتند ،قــدری
متوجه این موضوع اســت که اساســاًامید میتواند زندگی را
شــکل بدهد و به آن اســتمرار ببخشــد .وقتی میآیید و افراد
را ناامیــد میکنیــد ،این کار حرکت به ســمت خشــونت را به
دنبالخواهدداشت.مننمیخواهمخشونتهایصورت
گرفته را توجیه کنم اما این را هم باید قبول کنیم که قسمتی
ازایناتفاقاتیکهشاهدبودیمبهخودمانبرمیگردد.نباید
مرتب بــر طبل ناامیــدی نواخت ،بلکه باید بــا کمک کردن
به مســئوالن و همکاری با دولت و ایجاد آرامش ،به جامعه
امیدتزریقکرد.

منتااآلنحتییکجلسههمبرایتشکیل
حزبنداشتهام.آقایدکترالریجانیهم
یکیدوباربندهراپرهیزدادندکهخیلیدر
هرجلسهایشرکتنکنم.سریعوبدون
مقدمههمنمیشودحزبتشکیلدادو
نیازبهتأملورصددقیقشرایطدارد.بندهو
آقایالریجانیمطلقاًتااینجادخالتیدراین
موضوعنداشتیم
چــهکســانیایــنکارراکردنــد؟ســنگهاییکه
جلــویپایرئیــسجمهوریافتــاده یــاناامیدیکه
تزریقشدکارچهکسانیبود؟
چرخــه اصلی خــب از بحث مؤسســات مالــی غیرمجاز
شروع شد که بعدش گسترش یافت.
مقاومتــیهــمبودبــرایاینکــهبرخــوردالزمبا
مؤسســات غیرمجــاز صــورت بگیــرد؟ چــون گفته
میشــود ایــن مؤسســات پشــت گرمیهایــی هــم
داشتهاندوداخلسیستمحمایتمیشدند.
بله خب مقاومتهایی هم میشــد امــا الزاماًدر جهت
منافع مؤسســات نبود .همین بازپرداخت پولها را اگر از آن
طــرف قضیه ببینیم متوجه میشــویم شــیوه غلطی اســت
که ما بیاییم از ســهم بودجه عمومی کل مردم به بخشــی از
مــردم جریمهای را بدهیم که اصالً ربطی به دولت و بودجه
عمومی ندارد .از آن طرف اگر این کار را نکنیم باید چه کنیم.
به درازا کشــیده شدن ماجرا بخشی هم ناشی از پیش آمدن
ایــن بحثها بــود و هر تصمیمــی میخواســتیم بگیریم به
میزانی اشــتباه بود .ولی اشتباه اصلی در گذاشتن ناصحیح
ســنگبنای این مجموعهها رخ داد .بعــد این قضیه تبدیل
شــد به مسائلی که شــاهد بودیم که آن هم یک شبه نبود .ما
میدیدیم کــه این افراد چقــدر تجمع و اعتــراض میکنند،
بعد به پایین کشــیدن تابلوی این مؤسســات دســت زدند و
نهایتاًهمآنآشوبهااتفاقافتاد.
آیــا شــما قبــول دارید کــه همچنــان ریشــه این
اعتراضاتوجودداردوخشکاندهنشدهاست؟
بــه هر حــال بایــد قبــول کنیم کــه دچــار مشــکالت حاد
ن مسائل ریشه این آشوبها بود.
اقتصادی هستیم که همی 

حل این مسائل هم نیازمند یک انسجام درونی در میان کل
اجزای نظام اســت ،نمیشــود گفت اتفاقی در دی ماه افتاد
و تمــام شــد .ما هم مشــکالت داخلی داریم و هــم خارجی؛
امریکاییهاوبرخیکشورهاکهمیگویندماسالیفالنمبلغ
را برای فشــار بــه حکومت ایران کنــار میگذاریــم خب باید
جایی این پولها را خرج کنند.
ایــنهماهنگــیدروننظــامرابیشــترتوضیــح
میدهید؟ چه انســجامی باید در داخل نظام ایجاد
شود؟
نخســت آنکــه باید به نتیجه واحد برســیم که ریشــه این
مشــکالت خشــکانده نشــده و ماجــرا را تمــام شــده فــرض
نکنیم .ما خیلــی وقتها درگیر رفتارهای جنبی میشــویم
حــال آنکه باید در درون نظام بین قوای مختلف یک ســری
کمیتههای هماهنگی در حوزههای مختلف به وجود بیاید.
مثالً بر سر اقتصاد به یک راهکار واحد برسیم وگرنه اگر مثالً
بیاییــم مجلس را بر ســر طرحها و لوایح بیفایده مشــغول
کنیــم ،دولت را مشــغول کارهای روزمره کنیم و این دســت
چیزهــا ،اثری در زندگــی و رضایت مردم نخواهد گذاشــت.
بایــد از نگاههــای کوتاه مــدت که فقط دوره مســئولیت خود
را میبیننــد و کاری به بعــد از آن ندارند ،عبــور کنیم .ما باید
به ایــن نتیجه برســیم کــه نتیجه کارهــا و تصمیمــات ما در
درازمدتخودرانشانمیدهند.مثالًدرمیانصندوقهای
بازنشســتگی بهترین وضعیت را صندوق تأمین اجتماعی
دارد ،امــا همیــن صندوق کــه بهترین وضعیــت را هم دارد
اوضاعــش تا یک بــازه زمانی بحرانی خواهد شــد که آن بازه
هم مشخص شــده اســت .یعنی میدانیم که بعد از آن اگر
فکری نشود این مجموعه عظیم هم دچار بحران میشود.
خببایدبرایاینهافکرکرد،نمیشودگفتدورهمسئولیت
مــا وقتــی به پایان میرســد که مشــکالت شــروع نشــدهاند.
مثالً بر ســر موضــوع اوراق قرضه که یکــی از دالیل رد کلیات
بودجه 97هم بود ،ســؤال این اســت که چه کســی قرار است
بعــداًاین پولها را پس بدهد؟ خب اینگونه ما داریم مرتب
سطح ورشکســتگی دولت را باال میبریم .ما اآلن یک یارانه
داریم که دولت در پرداخت آن مانده اســت و در این شرایط
کمیســیون تلفیــق ما میآیــد رقــم اوراق قرضــه را افزایش
میدهــد ،با ســود ســاالنهای کــه هر ســال این ســود افزایش
مییابــد .خب مرتب داریم این اســتقراض را متوجه دولت
میکنیــم .نتیجــهاش این میشــود که اگــر ما ســالی بیاییم
 20تــا  30هــزار میلیــارد تومــان از اوراق مشــارکت بگیریــم
در یــک دوره  4ســاله حدود  100هــزار میلیــارد تومان بدهی
دولت میشــود که باید ســود آن هم حساب شــود .بعد این
را بگذاریــم کنار بقیه بدهیهای دولــت به جاهای دیگر و در
نهایتمیبینیمهیچچیزسرجایخودشنیست.
بااینحســابپیشبینیمیکنیدکــهدولتدر
اینسهســالواندیکهازعمرشماندهدرمقایسهبا
دولتیازدهمبایدبامســائلپیچیدهتریدستبه
گریبانباشد؟
حتماً اینطور است .ما باید خودمان را برای مجموعهای
ازمشــکالتآمادهکنیم.منیکنمونهمیگویم؛مثالًآقای
ترامپ میگوید و بقیه تأکید میکنند که دیگر امریکا برجام
را تمدیــد نخواهد کرد .خب زمان این تصمیم اردیبهشــت
ماه اســت .من نمیخواهم بگویم با تمدیــد برجام تا اینجا
در کشور معجزه شــده اما باالخره گشایشهایی ایجاد شده
اســت .ایــن را در بحثهــای بانکــی ،بیمــهای ،کشــتیرانی،
حملونقــل ،خریــد خارجــی و نمونــه اینهــا میشــود دید.
اگــر امریکا برجــام را تمدید نکند ،مســائل جدیــدی حادث
میشــود کــه از هماکنــون مســئوالن بایــد تمهیــدات الزم را
فراهــم کنند .مــا در زمان تحریمها هم ســه بخــش تحریم
داشــتیم؛ تحریمهای شــورای امنیت ،تحریمهای اتحادیه
اروپا و تحریمهای امریکا .دو تحریم اول خیلی کارســاز نبود
و چیــزی که اذیت میکرد تحریمهای امریــکا بود .من برای
ناامیدی این را نمیگویم اما میخواهم بگویم مســیر ما در
این سالهای پیشرو چندان هم ساده و هموار نیست بلکه
پســتی و بلندیهای جدیدی هم دارد که باید آن را بپذیریم
وبرایشبرنامهداشتهباشیم.اینتنهایکنمونهازمسائلی
است که ابتدای سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
درمجموعــهنظــامآیــاآمادگیهــایالزمبرای
مواجههباچنینوضعیتیتدارکدیدهشدهاست؟
کموبیش،بههرحالگزینههاییهمهستندکهماداریمامابا
جدیتیکهنیازهستهنوزپیگیرینشدهکهبایدایناتفاقبیفتد.

