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بررسی فضای سیاسی در گفت و گو با میرمحمود موسوی

سیاست ایران نیازمند چهرههای جدید
مهراوه خوارزمی
خبرنگار

انتشار فایل تصویری کوتاه که در آن میپرســـید «چرا به سؤالهای مردم
درباره مسائل سیاست خارجی پاســـخ داده نمیشود؟» بهانهای شد تا با
توگویی دیگـــر قرار بگذارم .قرار مالقاتمان در منزل او برگزار
او برای گف 
توگویمـــان میزبان برادر محصورش
شـــد ،جایی که دو هفته پیش از گف 
بود؛ بواسطه گشایش اندکی در حصر و البته با حضور مأموران امنیتی.
میر محمود موســـوی ،سفیر پیشـــین ایران در هند و پاکســـتان و مدیرکل
پیشـــین آســـیای غربی وزارت امور خارجه اســـت .اما عالوه بر آن سابقه
دیپلماتیـــک به جهـــت حضورش در جمـــع سیاســـتگذاران اصالحات
میتواند مخاطب پرســـشهایی پیرامون در هم تنیدگی سیاســـتهای
داخلی و خارجی و تأثیر آنها بر یکدیگر باشـــد .پرسشهایی که پاسخهای
انتقادی او را به همراه دارد و بواسطه طنین صدایش در هنگام پیاده کردن
مصاحبه برایم بارها خاطره مناظرههای انتخابات ریاست جمهوری سال
 88را زنده کرد.
ëëایـــن روزها یکـــی از مباحـــث مطرح
در محافـــل کارشناســـی که بـــه ارزیابی
ریشههای مشکالت کشـــور میپردازند،
بحث تقدم و تأخر سیاســـت خارجی و
سیاســـت داخلی و تأثیرات متقابل این
دو بر یکدیگر اســـت .عدهای در برابر هر
مشـــکلی از تأثیـــر تحریمهـــای خارجی
ســـخن میگویند و دیگرانی ناکارآمدی
مدیـــران را مؤثرتر میداننـــد .به عنوان
فردی کـــه تجربهای در این هـــر دو مقوله
دارید ،ریشه مشکالت کشـــور را در کدام
یکجستوجومیکنید؟
نمیتوان این دو را از یکدیگر منفک
دانســـت .زیرا سیاســـت خارجی ادامه
سیاســـت داخلی اســـت و این دو باهم
تعامل و تأثیـــر و تأثر متقابل دارند .اگر
کشوری در سیاســـت داخلیاش موفق
باشـــد معمـــوالً در سیاســـت خارجـــی
هـــم میتواند نتایـــج بهتـــری را بگیرد
یـــا بالعکـــس .در مـــورد ایران نیـــز اگر
فهرســـتی از مشـــکالت را در برابرمـــان
قـــرار دهیـــم ،مشـــاهده میکنیـــم کـــه
بخشـــی نتیجه مسائل داخلی و بخشی
نیـــز متأثـــر از مســـائل خارجی اســـت.
چنان کـــه نمیتوان از نقـــش برجام یا
تغییر رئیس جمهـــوری امریکا و آمدن
شـــخصی مثـــل ترامـــپ کـــه رفتارهای
نامتعـــارف دارد یـــا تغییراتـــی کـــه در
عربســـتان رخ داد و پیدا شـــدن جوانی
که از سلسله آل سعود است اما رفتاری
متفـــاوت دارد در مســـائل پیـــش روی
کشورمان به سادگی عبور کرد .بنابراین
تغییرات سیاســـی در جهان با مســـائل
داخلی پیوند میخورد و نتایج مطلوب
و نامطلوب پدید مـــیآورد .با این حال
به نظرمن صرف انتخاب شدن ترامپ
به عنوان رئیس جمهوری امریکا دلیل
مشـــکالت ما نیســـت .مگر مـــا در دوره
اوبامـــا و پیـــش از آن در دوران بـــوش
مشکالت نداشتیم؛ حاال گاهی شدیدتر
و گاهی ضعیفتر .با این حال ضروری

میدانم که به این پرسش پاسخ دهیم
که به چـــه دلیل ایـــران یا کره شـــمالی
یا چیـــن در فهرســـت موضوعات مورد
توجـــه کاخ ســـفید و مراکـــز مطالعاتی
امریکا قرار میگیرند و چرا تایلند ،سوئد
یـــا لوکزامبـــورگ در رأس موضوعـــات
مورد توجه نیســـتند .پاســـخ نـــدادن به
این پرسش مثل آن است که کتاب را از
وسط بخوانید.
ëëپاســـخهای مختلفی به این پرســـش
داده شـــده اســـت .مثل اینکه ما قدرت
تأثیرگذار در منطقه هســـتیم یا انتخاب
کردهایم جور دیگری زندگی کنیم یا اینکه
این جبر جغرافیایی برآمده از زیستن در
منطقه بحران خیز خاورمیانه اســـت و
به این واسطه باید همیشه آماده بحران
تاز هایباشیم.
تردیـــدی نیســـت کـــه خاورمیانـــه
منطقهای مهم اســـت .دچار مشکالت
جدی اســـت .همچنین مـــا نمیتوانیم
موضوعـــات جـــدی همچـــون مســـأله
اشـــغال فلســـطین را انـــکار کنیـــم.
مســـأله فلســـطین از ما دور نیســـت اما
قطعـــاً در مســـائل پیـــش روی جامعه
مـــا تعیین کننـــده نیســـت .یعنـــی این
طـــور نیســـت کـــه بگوییـــم چون مـــا از
آرمان بازگشـــت فلســـطین به دســـت
صاحبـــان اصلـــیاش دفـــاع میکنیم
دچـــار مشـــکالت شـــدهایم .همچنین
این طور نیســـت که بگوییم چون کشور
مـــا در غرب آســـیا یا به تعبیر مرســـوم
خاورمیانـــه واقـــع شـــده اســـت ،دچار
مشـــکالت اســـت .اگر ایـــن مبنا باشـــد
توســـعه و رشـــد اقتصـــادی هنـــد را که
پیشبینی میشود از کشورهای اروپایی
جلو خواهد افتاد و حتی ممکن اســـت
در مرحلهای از امریکا هم پیشی بگیرد
باید با چه دلیلی توجیه کنیم.
بنابرایـــن بایـــد بپذیریـــم کـــه ما در
آنچه درمشکالت پیرامونمان مشاهده
میکنیم بی تأثیر نیستیم و در به وجود

آمدن مشکالت سهم داریم همان طور
که در پیدا کـــردن راه حل برای آنها نیز
ســـهم داریم و باید در یافتـــن راه حلی
برای مشـــکالت منطقه مشارکت کنیم
تا منطقه آرامش پیدا کند .صرف اینکه
بگوییم این مسائل را امریکا در منطقه
ایجاد میکند ،کافی نیست.
ما در سالهای گذشـــته در سیاست
منطقهایمـــان اشـــتباه هـــا و خطاهای
جـــدی داشـــتیم و همیـــن اشـــتباه هـــا
مستمسکی شـــده اســـت برای دیگران
تـــا از آنها به عنوان اهرم فشـــار علیه ما
اســـتفاده کنند .اینها یک بـــه یک قابل
بررسی اســـت .اگر بپذیریم که مقداری
از شـــعارهای خیابانی فاصله بگیریم و
ارزیابی واقع گرایانه داشته باشیم دیگر
فرافکنـــی نمیکنیـــم و مشـــکالتمان
را چـــه در منطقه و چه خـــارج از آن به
گردن ایـــن و آن نمیاندازیم .تا زمانی
که این نقد صـــورت نگیرد ما خطاهای
خودمان را به واقع متوجه نمیشـــویم.
اما متأســـفانه در حال حاضـــر به بهانه
همیشگی وضعیت بحرانی که  40سال
است در آن هســـتیم ،ممکن نیست به
اصلیترین مسائل خودمان بپردازیم.

شریف جامعه مثل یک روستایی یا یک
راننده که کارش این نیســـت و توقع هم
نمی رود مســـأله زندگیاش این باشـــد
میگیرد تا بگوید انرژی هســـتهای حق
مسلم ماســـت و با این کار این شعار را
به یک گفتمان عمومی تبدیل میکند.
بعد در یک زمانی مذاکرات هســـتهای
صـــورت میگیـــرد و منجر میشـــود به
توافقـــی به نـــام برجـــام .باز یـــک عده
بـــه آن میتازنـــد یک عـــده از آن دفاع
میکنند .اخیـــراً در جایی این ســـؤال را
مطرح کردم که آیا همه کشورهای دنیا
به برجـــام نیاز دارند؟ یـــا اصوالً چرا ما
برجام داریم؟ ســـابقه نشـــان میدهد
هیچ یک از طرفین نه جناح اصولگرا و
نه اصالحطلب حاضر نیستند که همه
ابعاد موضوع هستهای را بیان کنند.
ëëشـــما هم اجتنـــاب میکنید از پاســـخ
دادن بـــه ســـؤالی کـــه خودتـــان مطرح
کرد هاید؟
من میتوانم بیان کنم اما متأســـفانه
بشکههای لجن در این مملکت همیشه
دم دســـت یک عدهای است که حقیقت
را لجن مال کنند .بنابراین فایدهای ندارد
که من حقیقـــت را بگویم .یـــک عدهای

ëëمجموعهاصالحطلباندرهمانماشینیکه
در76بهراهافتادماندهاندودرهمانجامتوقف
نیم نگاه
شدهاند.بهدلیلهمینایستایی،اصالحطلبان
تواناییارائهراهیکهمردمراازوضعیتفعلیبیرونبیاورد،ندارند.
یکبهدلیلدیواریکهدرمقابلشاناست؛دوبهدلیلاینکهخودشان
درچارچوبتفکراتدهه70ماندهاند.
ëëباید بپذیریم که ما در آنچه درمشـــکالت پیرامونمان مشاهده
میکنیمبیتأثیرنیستیمودربهوجودآمدنمشکالتسهمداریم
همان طور که در پیدا کردن راه حل برای آنها نیز سهم داریم و باید
دریافتنراهحلیبرایمشکالتمنطقهمشارکتکنیم.

زیـــرا ایـــن مســـائل صرفـــاً در خدمـــت
تهییج افـــکار عمومی قـــرار گرفتهاند و
این رویکرد البتـــه مختص و محدود به
ایران نیســـت .این مسأله مبتال به همه
کشورهایی اســـت که از فقدان شفافیت
رنـــج میبرنـــد .اگر شـــفافیت باشـــد و
رسانهها و احزاب آزادانه فعالیت کنند
استفاده از این مسائل در جهت انحراف
افکار عمومی آسان نخواهد بود.
شـــما میبینیـــد یک موضـــوع مثل
هســـتهای پیـــش میآید برای ســـالها
شعار این است که انرژی هستهای حق
مسلم ما است .بعد دستگاه تبلیغاتی
میکروفـــون را برابـــر یک فـــرد عادی و

سنگین وزن و یک پر وزن...
ëëشما جایی درباره آرمانگرایی صحبت
کردید .بسیاری معتقدند ما در سیاست
داخلی از آن آرمانگرایی ناب ســـالهای
نخست انقالب فاصله گرفتهایم اما این
آرمانگرایی را در سیاســـت خارجیمان
و به طور ویژه در سیاست منطقهایمان
حفظ کردهایم .چطور است که آرمانها
در سیاســـت داخلی از دســـت میروند
و در فضایی دیگر ما تـــا این حد آرمانگرا
میمانیم؟
اینکـــه میفرماییـــد در سیاســـت
خارجـــی آرمانگراییمـــان را ادامـــه
دادهایـــم ،تصورم این اســـت که اشـــاره
شما به قضیه فلسطین است...
ëëفلســـطین بخش قابل توجـــه و البته
قابل دفاع این آرمانگرایی است...
موضوعـــی غیر از این ســـراغ ندارم.
لـــذا این ســـؤال پیـــش میآیـــد که پس
موضـــع ما در مورد برمه چیســـت .چرا
ً
مثـــا در مورد برمه کـــه چنین فجایعی
در آن اتفـــاق میافتـــد موضع محکم و
مشخصی نداریم.
من تصور نمیکنم کـــه آرمانگرایی
ما بر اســـاس آن ارزشهایی که اصالت

ëëمتأسفانه در طول تاریخ چه در ایران و چه در کشورهای دیگر
صاحبان قدرت میـــل ندارند این التهابهـــا را ببینند و به آن
بپردازند .زیرا پرداختن به این مســـائل یعنی از دســـت رفتن
منافع غیرمشروع که برخی صاحبان قدرت رویش ایستاده اند
و نمیتوانند از آن دل بکنند .مـــن نوعی نمیتوانم بپذیرم که
فردا خودرو آنچنانیام را سوار نشوم .اگر میتوانستم این را به
خودم بقبوالنم آن وقت میروم پای درد دل کسی مینشینم
که االن ســـفرهاش خالی اســـت .اما چـــون نمیتوانم رویم را
میچرخانم تا درد او را نبینم مگر معدود مواردی برای نمایش
ساده زیستی.

هســـتند که همـــه حیاتشـــان وصل به
این بشکههاســـت و اگـــر هـــر روز در تیتر
رسانههاشان این لجنها را پرتاب نکنند
نمیتوانند به حیات خـــود ادامه بدهند.
خب من قصدی ندارم با چنین کســـانی
که به پشـــتوانه قدرت هم وصل هستند
دربیفتـــم .دلیل و فایده ای بـــرای این کار
نمی بینم  .البته اگر فایده ای داشت شاید
ایـــن کار را انجام مـــیدادم امـــا فایدهای
ندارد .بوقهـــا و بلندگوهایی کـــه در این
مملکت در دست این گروه اندک هست
قابل قیاس نیســـت با بلندگوهایی که در
دست کسانی اســـت که واقعگرا هستند.
ایـــن کشـــتی نابرابری اســـت میـــان یک

داشـــت ادامـــه پیدا کـــرده باشـــد .من
البتـــه مخالـــف این نیســـتم کـــه آرمان
داشـــته باشـــیم .زیـــرا اصـــوالً آرمانها
هدفگذاریهایـــی هســـتند کـــه مـــا بـــه
ســـمت آنها حرکت میکنیـــم .اگر این
آرمانهـــا در خدمت بشـــریت باشـــد و
در خدمـــت جوامـــع از کاروان جا مانده
باشـــد هیچ کـــس نمیتوانـــد بگوید که
ایـــن غلط اســـت .همـــه ایـــن را از نظر
انسانیت و اخالق تأیید میکنند .منتها
باید از مسیر درســـت حرکت کنیم .اگر
بخواهیم از آرمانگرایی استفاده ابزاری
کنیم و آن را به مثابه چماق بر سر کس
دیگری بزنیـــم نیرنگ و تزویر و جنایت

اســـت .بنابرایـــن آرمانخواهـــی چیـــز
بدی نیســـت بحث بر ســـر این است که
آرمانخواهی دکان داد و ســـتد صاحب
قدرت نشـــود .مغازه نشـــود برای اینکه
من میخواهم در قدرت باشم ...یعنی
من بگویم که فلسطین اما از آن منظور
دیگری داشـــته باشـــم .مـــردم مظلوم
فلسطین را نشـــان بدهم ولی به دنبال
چیـــز دیگری باشـــم .با معیـــار آرمانی
میـــان نتانیاهو با هر حکمـــران دیگری
کـــه به ســـوی مـــردم بی دفاع اســـلحه
بگیرد فرقی نیســـت .منتها ما گاه ناچار
میشـــویم برای توجیه یـــک حکمران
کـــه در این مســـابقه از نتانیاهو پیشـــی
گرفته اســـت دســـت به دامن سناریوها
و تغییـــر چهرههـــا شـــویم .نمونه دیگر
ایـــن آرمانخواهیهـــا که مســـأله امروز
جهان اسالم هم هست مسأله وحدت
شیعه و ســـنی اســـت .وحدت با هدف
ارتقای جایگاه مســـلمانان در جهان که
حتی پیش از انقالب اســـامی در ایران
از ســـوی شـــیخ شـــلتوت ،شـــیخ االزهر
تحت عنوان پذیرفتن شـــیعیان در کنار
چهار فقه اهل تســـنن مطرح شـــد .اما
اینکـــه مـــا در موضوع وحدت اســـامی
تا چـــه اندازه موفـــق عمـــل کردهایم و
برعکس چه اقداماتی انجـــام دادهایم
که منجر به شـــکاف بیشـــتر شده است
جـــای بحـــث دارد .شـــاید بخشـــی از
مســـائلی که ما در منطقه داریم نشأت
گرفتـــه از همین اشـــتباه ها اســـت .این
سیاســـتها خروجیهایی داشته است
که همچون ابزار در دســـت قدرتهای
فرامنطقـــهای و در خدمت منافع آنان
قـــرار گرفته اســـت ،حـــاال چه اســـرائیل
باشد چه امریکا باشد چه انگلیس و چه
روسیه .زیرا هرکشـــوری منافع خودش
را دنبـــال میکنـــد .ایـــن گونه اســـت که
با وجـــود ســـفر اخیر رئیـــس جمهوری
روســـیه به تهـــران و با وجـــود فراموش
شـــدن شعار« نه شـــرقی و نه غربی» از
سوی عدهای و در شرایطی که والدیمیر
پوتین یار غار بخشـــی از سیاستمداران
کشـــورمان شـــده اســـت ،شـــاهدیم که
روسیه در راســـتای افزایش تولید نفت
و گرفتـــن ســـهم نفـــت ایـــران حرکت
میکنـــد .این حرکـــت قطعاً دوســـتانه
تلقی نمیشـــود ،اما واقعبینانه اســـت.
زیـــرا در عالم واقع سیاســـت دوســـتی
معنا نـــدارد .بلکه دوســـتی در ســـطح
اســـت و بـــرای نمایشهـــای عمومـــی
اســـت .امـــا متأســـفانه ارزیابیهای ما
متکی بر احســـاس شـــده است که یک
ســـمتش افراط است و سمت دیگرش
تفریـــط .یـــک طـــرف میگویـــد امریکا
جنایتـــکار اســـت و دیگـــری میگویـــد
امریکا بهترین دوست ایران است .این
هر دو ارزیابی احساســـی است .امریکا ،
امریکا اســـت .جنایتهایی انجام داده
اســـت که مو بر تن آدم راست میشود،
در جـــای دیگـــر ظرفیتهایـــی دارد که
میتواند مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیرد.
مگـــر غیـــر از این اســـت کـــه اینترنت از
امریکا آمـــده و همه ما از صـــدر تا ذیل
از آن اســـتفاده میکنیم .بنابـــر این اگر
میخواهیم تعریفـــی ارائه بدهیم باید
واقعی باشـــد و بـــه دور از احساســـات.
حال آنکه احساســـات پایه کار ما است
و در خدمت تهییج و بســـیج مردم قرار
میگیرد .در دنیای واقعی میبینیم که
امریکا ،روسیه یا انگلیس مثل هر کشور
دیگـــری در جهت منافع خودشـــان کار
میکنند .این ما هستیم که باید هوشیار
باشیم و در جهت منافع ملت خودمان
حرکت کنیـــم .این هم ممکن نیســـت
مگر اینکه با کمـــک عقل حرکت کنیم
و نه با کمک احســـاس .باید بر اســـاس
عقالنیت جمعـــی منافـــع خودمان را
محاسبه کنیم .برجام یکی از مثالهای
نادر بروز این عقالنیت جمعی بود .من
بـــه پیـــش از آن برنمیگـــردم .به اینکه
چرا به برجام رســـیدیم و ناچار شدیم،
تأکیـــد میکنم ناچـــار شـــدیم ،از میان
انتخابهای مختلف ،مذاکره را انتخاب
کنیـــم .نقطه مثبت برجـــام اتفاق نظر
نادری بـــود که بین جریانـــات مختلف
پدیـــد آمد .زیرا همه متوجه شـــدند اگر
این کار را نکنند مشـــکالت کشـــور بسیار
جدی و خطر ناک میشود .منتها وقتی
بـــه مدد برجـــام از آن وضعیت فاصله
گرفتیـــم دوبـــاره همان داســـتان قبلی
پیش رفت .من با این جمله که بگوییم
برجـــام مـــا را نجـــات داد یا نـــداد اصالً
موافق نیســـتم .به عبارت دیگر برجام
نتوانســـت ما را نجات دهد چون ریشه
اصلی مشکالت کشور مربوط به برجام
و پیش و پس از آن نبوده و نیست.
ëëآیـــا معتقدیـــد وضعیتی کـــه در حال
حاضـــردرآن هســـتیم ناشـــی از امتداد
یافتن همان مســـائلی اســـت که قبل از
برجام داشتیم و ما را به برجام رساند؟
ایـــن وضعیـــت محصـــول مســـائل
داخلـــی مـــا اســـت 10 .تا برجـــام را هم

به نتیجه برســـانیم تا وقتی مشـــکالت
داخلـــی خودمان را داریم این مســـائل
حـــل نخواهـــد شـــد .مگر نه این اســـت
که برجـــام زیر نظر رهبری اداره شـــد و
وزارت امور خارجه ایران با اطالع کامل
رهبـــری کار را جلو بـــرد و تأیید گرفت و
قدم بر داشـــت .پس چه شد که بعد از
آن روزنامههایـــی که منتســـب به نظام
هســـتند در مقابـــل برجام ایســـتادند؟
چـــه شـــد کـــه وقتـــی ترامـــپ از برجام
خارج شـــد صداهایی از برخی به گوش
رسید که اظهار شادی کردند؟ آیا کسی
میخواهد به این سؤالها پاسخ بدهد؟
متأســـفانه ما مسائلمان ریشـــه دار تر
از این حرف ها اســـت که برویم ســـراغ
برجام و بگوییم این توافق آمد مسائل
ما را حل کرد و ما به جایی رسیدیم .من
هیچ وقت امید به این طور گفتوگوها
و مذاکـــرات نـــدارم .زیـــرا تـــا زمانی که
مـــا در داخل این مشـــکالت کالن و این
دســـتهبندیهای کالن را داریـــم کـــه با
منافع مالی بشـــدت پیوســـته اســـت و
منافعی را برای عدهای به شکل عجیب
و غریبی تهیه میبینـــد امکان ندارد که
در صحنـــه سیاســـت خارجـــی بتوانیم
نتیجه چشم گیری داشته باشیم.
ëëدر شـــرایط حـــال حاضـــر خیلـــی از
سیاســـتمداران نســـبت بـــه وضعیت
سیاسی کشـــور ابراز نگرانی میکنند و در
ازای ایـــن نگرانی روندهـــای جبرانی در
جهت ایجـــاد شـــفافیت و جلوگیری از
فســـاد دست کم در ســـطح قانونگذاری
شروع شـــده اســـت .این روندها را تا چه
حد در اصالح امور و حل مشکالت مؤثر
میبینید؟
ما اصطالحی در روابط بینالملل به
کار میبریم و آن «اراده سیاسی» است
که اســـاس و بنیاد کار است و اگر نباشد
کار جلو نمی رود .درباره این سؤال شما
هم همین طور است .من اراده سیاسی
برای حل مســـائل نمیبینـــم .تفکراتی
در کشـــورما وجـــود دارد که به واســـطه
ریشههای تاریخیاش اعتقاد به حقوق
مردم نـــدارد و مردم را به عنوان رعیت
نگاه میکند .از چنین تفکری نمیتوان
انتظاری غیر از شرایط بحرانی حاضررا
داشـــت .البته ادامه یافتن این تفکر در
الیههای مختلف حاکمیت هزینههای
زیادی ایجاد میکند.
حرکتهایـــی که ما گاهـــی در اینجا
و آنجـــا میبینیم عالمت آن اســـت که
این بـــدن التهـــاب دارد .اما متأســـفانه
در طـــول تاریخ چـــه در ایـــران و چه در
کشـــورهای دیگر صاحبـــان قدرت میل
ندارنـــد ایـــن التهابهـــا را ببیننـــد و به
آن بپردازنـــد .زیـــرا پرداختـــن بـــه این
مســـائل یعنی از دســـت رفتـــن منافع
غیرمشـــروع که برخی صاحبان قدرت
رویـــش ایســـتاده اند و نمیتوانند از آن
دل بکنند .من نوعی نمیتوانم بپذیرم
که فـــردا خـــودرو آنچنانـــیام را ســـوار
نشـــوم .اگر میتوانستم این را به خودم
بقبوالنـــم آن وقـــت میروم پـــای درد
دل کسی مینشـــینم که االن سفرهاش
خالی اســـت .اما چون نمیتوانم رویم
را میچرخانـــم تـــا درد او را نبینم مگر
معـــدود مـــواردی برای نمایش ســـاده
زیســـتی .اما باید ببینیم عکسالعمل
مردم به این نمایش چیســـت .جامعه
بدبین شده است.
ëëاما شاید دســـت کم همین اقدامات
نمادین یا وضع قوانینی که در راســـتای
ایجاد شفافیت بیشـــتر و مقابله با فساد
سیاســـی و اقتصـــادی انجام میشـــود
میتواند امید اجتماعی را تقویت کند
و خودش نیـــروی محرکی برای حرکت
به سمت اصالح امور باشد...
امید اجتماعی آنقـــدر صدمه دیده
که خیلی ســـخت اســـت آن را به وضع
عادی بر گردانیم .جامعه در این وضع
میتواند نســـبت به هر چیـــز به حق یا
ناحق موضع داشـــته باشـــد .موضعی
کـــه حتماً همـــراه با خشـــم و بدبینی و
ناامیدی اســـت .اینها برای جامعه سم
اســـت .امید بســـتن به امیـــد اجتماعی
بهعنـــوان راه حـــل این بحرانهـــا امید
کاذبی است .امید اجتماعی در مقایسه
با طول  40سال گذشته وضعیت خوبی
ندارد .کشور از نظر اقتصادی وضعیت
نامناسبی دارد .از نظر سیاست خارجی
مشـــکالت فراوان اســـت .از طرف دیگر
هـــم ترامـــپ و دوســـتانش شمشـــیر
بســـتهاند و هر روز یـــک تهدید خارجی
متوجه کشور است .مجموع این مسائل
امنیـــت روحـــی و روانـــی را از جامعـــه
گرفته است .اگر هم مسئوالن حکومت
صحبتی میکنند از سوی جامعه گفتار
درمانی تلقی میشود و فایدهای ندارد.
اکثریت افـــراد جامعه از نظر اقتصادی
در طبقات پایین دستهبندی میشوند.
اینها میخواهند تأثیر این گفتارها را در
سفره خود ببینند و چون نمیبینند امید
و اعتمادشـــان روزبهروز کمتر میشود.

