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مهراوه خوارزمی  -رضوانه رضاییپور
خبرنگار

اواخر مهرماه بود که برخی خبرگزاریها از مســـئولیت جدید علی ربیعی در همکاریاش با دولت
روحانی خبردادند .بر اســـاس آن اخبار وزیر پیشـــین تعـــاون ،کار و رفاه اجتماعی از ســـوی رئیس
جمهوری عهدهدار مأموریت ایجاد «فضای گفتوگوی اجتماعی» شده بود .مأموریتی که ربیعی
آن را کار دل میداند و پیشـــتر در زمانی که عهدهدار وزارت کار بود نشان داد که به عملیاتی کردنش
در حل مســـائل اعتقاد دارد؛ همانطور که در اواخر سال گذشته در ماجرای تعیین حداقل دستمزد
توگوی اجتماعی سه جانبه میان نمایندگان کارگران،
کارگران با برگزاری نشســـت تخصصی گف 
کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار زمینه ایجاد تفاهم میان آنها را فراهم آورد .همان زمان بود
که دیدگاهش درباره گفتوگوهای اجتماعی را اینگونه ترســـیم کرد که «ما نیاز داریم در بســـیاری
از مســـائل در گفتوگوهای اجتماعی نظراتمان به یکدیگر نزدیک شـــود .منظور مواضع مشترک
نیست بلکه منافع مشترک است یعنی نقطهای که همه از آن نفع ببرند».
حاال او مأموریتی را برعهده دارد که شاید در نظر اول در کوران مشکالت اقتصادی و سیاسی مبتال به
جامعه چندان فوری و ضروری ننماید ،با این حال تشریح آنچه او از این مسیر دنبال میکند نشان
میدهـــد که بر خالف تصور ،تحقق این گفتوگوها در ســـطوح مختلـــف میتواند تا حدود زیادی
به حل مشـــکالت جامعه در حوزههای مختلف کمک کند .با علی ربیعی ،که دوســـتانش به رســـم
ســـالهای قدیم او را «عباد» صدا می کنند ،در خالل بازدیدش از روزنامه ایران پیرامون مأموریتی
که یافته ،الزامات مورد نیاز برای ثمربخشـــی آن و چرایی گالیه فعاالن سیاســـی از سرانجام آنچه
پیـــش از این تحت عنوان جلســـات نمایندگان احزاب با رئیس جمهور برگزار شـــده گفتوگو
کردیـــم .ربیعـــی در این گفتوگو از برگـــزاری قریبالوقوع جلســـهای میان رئیـــس جمهور و
اســـاتید علوم سیاسی خبر داد و به پرســـشهای ما درباره شـــایعاتی که از وجود حلقهای بسته
پیرامون روحانی گفته میشود پاسخ گفت.
ëëگفته میشود که شما به طور ضمنی مأموریتی را
از طرف آقای روحانی برای برگزاری گفتوگوهایی
میـ ــان دولتمـ ــردان و نخبگان حوزههای سیاسـ ــی،
اقتصـ ــادی و اجتماعـ ــی برعهـ ــده گرفتهایـ ــد .این
مسـ ــئولیت از چه زمانی برعهده شما گذاشته شد و
انجام آن تا کجا پیش رفته است؟
قبـ ــل از اینکـ ــه به شـ ــکل کار اشـ ــاره کنـ ــم ،اول
میخواهم بگویم چـ ــرا باید گفتوگوی اجتماعی
شـ ــکل بگیرد و اساساً چه نیازی برای این کار وجود
دارد .بـ ــه اعتقـ ــاد مـ ــن پرداختن به ایـ ــن موضوع،
بسـ ــیار مهمتر اسـ ــت .در  4دههای کـ ــه از پیروزی
انقالب اسالمی سپری کردهایم با وجود ضرورت،
گفتوگو در چند سـ ــطح شـ ــکل نیافته اسـ ــت .این
نقص فقط بین دولتمردان نیست .در گفتوگوی
بین قوا و بیـ ــن نخبگان و دولـ ــت و حتی گفتوگو
در سـ ــطح خانـ ــواده هـ ــم نواقصـ ــی وجـ ــود دارد و
ایـ ــران به جامع ـ ـهای بدون گفتوگو تبدیل شـ ــده
اسـ ــت .تا آنجا که امروز فقـ ــدان گفتوگو به عنوان
یـ ــک بیمـ ــاری در حیـ ــات اجتماعیمـ ــان جلوهگر
توگو نیـ ــاز داریم؟
شـ ــده اسـ ــت .اما چرا ما به گف 
چون گفتوگو اجماع سـ ــاز اسـ ــت؛ سـ ــوءظنها را
کم میکند و سیاسـ ــتگذاریها را بـ ــه متن اجتماع
میبـ ــرد و آن را معطـ ــوف به نیـ ــاز واقعی جامعه
میسـ ــازد .چون هر سیاسـ ــتی باید به نیازی پاسخ
توگو
دهـ ــد و کارکرد خاص خود را تولیـ ــد کند .گف 
میتواند سیاس ـ ـتها را از متـ ــن جامعه و نخبگان
بگیرد و فقدان سیاس ـ ـتهای مؤثر را از بین ببرد و
گفتوگو میتواند اجرای سیاستها را تسریع کند.
گفتوگو زیرسـ ــاخت ارتباطات اجتماعی اسـ ــت و
به دلیل فقـ ــدان گفتوگوی مؤثر شـ ــاهد لطماتی
هسـ ــتیم کـ ــه در ارتباطات مختلـ ــف از رابطه میان
همسـ ــران تا رابطـ ــه والدین با فرزنـ ــدان و از رابطه
میان افراد در گروههـ ــای اجتماعی تا ارتباط میان
نهادهای مختلف در کشـ ــور پدید آمده اسـ ــت .در
مسـ ــائل مختلف از تدوین بودجه کشـ ــور تا مسائل
کالنتر هـ ــم گفتوگـ ــوی الزم بین قوای س ـ ـهگانه
صورت نمیگیرد .اآلن بیـ ــن قوه مجریه و قضائیه
بر سر چند مسـ ــأله کالن کشور تفاهم زیادی وجود
نـ ــدارد .در برآینـ ــد مجلس شـ ــورای اسـ ــامی هم
چنیـ ــن تفاهمی وجود ندارد .اینها دالیلی اسـ ــت
کـ ــه سـ ــامان دادن به امـ ــر گفتوگـ ــو در جامعه را
ضروری میسازد .بنابراین بشخصه گفتوگو را نه
به مثابه یک امر دولتی و حکومتی ،بلکه به مثابه
یـ ــک جنبش عظیـ ــم اجتماعی و امـ ــری ضروری
میدانم.
ëëگفتوگویـ ــی که بـ ــه عنوان گفتوگـ ــوی مؤثر از
آن یاد میکنید و میتواند به اجماع سـ ــازی ،کاهش
سوءظنها و در نهایت سیاسـ ــتگذاری مؤثر منتهی
شـ ــود چه ویژگیهایی دارد که آن را از آنچه در حال
حاضر رواج دارد متفاوت میسازد؟
موضوع این اسـ ــت که چـ ــون گفتوگو کم انجام
دادهایـ ــم آمـ ــوزش مناسـ ــب و مؤثر بـ ــرای انجام آن
هم در دسـ ــتور کار نبوده است .گفتوگو در حقیقت
فرآیندی اسـ ــت که طـ ــی آن افراد ایدههـ ــا ،حرفها،
دیدگاهها و نظرات خود را به طور شفاف و بدون ترس
ارائه میکنند و بعد به دیدگاه مؤید یا مخالف طرف
مقابل گوش میسپارند و براساس آن ایده جدیدی
در ذهنشـ ــان به وجود میآیـ ــد و آن ایـ ــده جدید را
مجدد ارائه میکنند .حاصل این فرآیند شـ ــکوفایی
دیدگاهها اسـ ــت .امـ ــا برخالف ایـ ــن کار ،ما گفتوگو
نمیکنیم بلکه گفت-گفـ ــت میکنیم .این فرهنگ
در دهـ ــه اخیـ ــر پررنگتر هم شـ ــده اسـ ــت .از دوازده
سـ ــال گذشـ ــته به این سو ،بیشتر سـ ــخنان یک سویه
مطرح میشـ ــود و کمتر در سطوح مختلف جامعه،
توگو صـ ــورت میگیرد .انگار قدرت شـ ــنوایی ما
گف 
(البته نه به مفهوم فیزیکی آن) بشـ ــدت پایین آمده
اسـ ــت .تابآوری برای شنیدن حرف مخالف وجود
ندارد .در بین حواس مختلف بیشـ ــتر قدرت زبان ما
رشد کرده است .شنیدن سخت شده است .جامعه
بیشـ ــتر حرف میزند و کمتر میشنود .این یک نوع
بیماری اسـ ــت .بنابراین وقتی حرف از جنبشهای
اجتماعی برای انجام گفتوگوی اجتماعی میشود
منظور سیاستگذاری درست در سطح کالن ،تفاهم
ملی برای مصالح مهم کشـ ــور ،شکوفایی نهادهای
اجتماعی ،تضـ ــارب آرا در میان گروههای اجتماعی
و تشـ ــکیل یک زندگی بهتر اسـ ــت .در سـ ــطح پایین
جامعه حتی در خصوص نشاط خانواده و استحکام
آن و روابط میان فردی ،نیاز اسـ ــت که بیشـ ــتر حرف
بزنیم و گفتوگو را پیریزی کنیم .من براساس این

ضرورتها نامهای را برای رئیسجمهور نوشتم و این
موضوع را مطرح کردم .ایشان هم موافقت کردند که
این کار را دنبال کنند .پست سازمانی هم ندارم و به
تعبیر شما کار دل است .بنابراین این مأموریت پیدا
شـ ــد .در هفته آینده نخبگان علوم سیاسی هم قرار
اسـ ــت دیداری با رئیسجمهور داشته باشند .بعد از
آن برای گروههای اجتماعی غیردانشگاهی نیز این
توگو سامان پیدا خواهد کرد .یازده کمیته پس از
گف 
دیداراقتصاددانانوجامعهشناسانبارئیسجمهور
پیریزی شـ ــد؛ شش کمیته در حوزه اجتماعی و پنج
کمیته در حوزه اقتصـ ــاد .گزارشهای آن هم بهطور
مرتب به دولت میآید .به عنوان مثال وزارت کشور
در حوزه آسـ ــیبهای اجتماعی بخشـ ــی از نخبگان
را بهطـ ــور مرتب دعـ ــوت میکند و گزارشهایشـ ــان
را دریافـ ــت و منتقل میکند .آقـ ــای همتی در بانک
توگویی را سامان دادند و
مرکزی با اقتصاددانان گف 
در حوزه پولی و مالی نتایج آن به بیرون خواهد آمد.
همین هفته پیش بود که در حوزه شایستهسـ ــاالری،
معاونت توسـ ــعه منابـ ــع انسـ ــانی رئیسجمهور ،با
نخبـ ــگان حـ ــوزه اداری جلسـ ــات مکرری گذاشـ ــتند
و دسـ ــتاوردهای مهمـ ــی حاصل شـ ــد .یکـ ــی از این
دستاوردها رسیدن به پاسخ این سؤال بود که موانع
شایستهسـ ــاالری در ایران چیست؟ اتفاقاً در این باره
آنچه به تجربه درک کرده بودم در بحث نخبگان نیز
مطرح شـ ــد .به هرحال  11کمیته با مسئولیت وزارت
کشـ ــور ،ارشـ ــاد ،علوم و کار در حوزه فقر و حفاظت از

میتـ ــوان فهمیـ ــد که مشـ ــکالت دولت چیسـ ــت و
از سـ ــوی دیگر دولـ ــت و رئیسجمهور نیـ ــز از زبان
دس ـ ـتاندرکاران هـ ــر حـ ــوزهای بشـ ــنوند کـ ــه آنان
چگونـ ــه به دولـ ــت نـ ــگاه میکنند و چه برداشـ ــتی
از دولـ ــت در ذهـ ــن دارنـ ــد و علـ ــت مشـ ــکالت را
در چـ ــه میبیننـ ــد .مثـ ــاً در بحـ ــث کامیـ ــونداران
بایـ ــد بیـ ــن تأمیـ ــن اجتماعـ ــی و واردکننـ ــدگان
السـ ــتیک و توزیعکننـ ــدگان بنزیـ ــن و شـ ــرکتهای
باربـ ــری و راننـ ــدگان گفتوگو صـ ــورت میگرفت.
بـ ــاور کنیـ ــد بخشـ ــی از ایـ ــن ناراحتـ ــی کـ ــه باعـ ــث
اعتصاب کامیونداران شـ ــده بـ ــود ،فقدان همین
توگوهای ابتدایی بود .با سـ ــامان یافتن برخی
گف 
از این گفتوگوها بسیاری از مشکالت -نمیگویم
همـ ــه -حل و فصل شـ ــد .تا آنجایی کـ ــه به دولت
مربوط اسـ ــت این گفتوگوها تا سطح اتحادیهها
و سندیکاها و شوراها ظرفیت تعمیمپذیری دارد.
بخصوص آن چیزی که در ذهن من بود اینکه هر
وزارتخانهای با گروههای اجتماعی مربوط به خود
مشـ ــورت کند .آقای رئیسجمهـ ــور این موضوع را
ابالغ کردند که وزارتخانههـ ــا با نهادها و گروههای
توگو را
اجتماعـ ــی مرتبـ ــط با خـ ــود پایههـ ــای گف 
سـ ــامان بدهنـ ــد .خـ ــوب بود اگـ ــر میتوانسـ ــتیم با
کمک روشـ ــنفکران و نخبگان این سطح گفتوگو
را فرهنگسـ ــازی کنیم تا فارغ از دولت ،نهادهای
اجتماعی نیز با یکدیگر گفتوگو کنند.
اگرچه گفته میشود فقدان گفتوگو آسیبهایی
توگوی اجتماعی میان
ایجاد کرده ولـ ــی هنوز درگف 
نخبگی و حتی در سـ ــطوح عالی به نظر و برداشـ ــت
مشترک نرسیدهایم .باالخره ما مسائل مهم زیادی
در کشور داریم .سیاست خارجی ما مهم است .مگر
کشور میتواند بدون سرمایهگذاری ،سالی  6درصد،
رشـ ــد اقتصادی را تجربه کند؟ سـ ــرمایهگذاری پول
میخواهـ ــد .با قیمت سـ ــال  ،93یک درصد رشـ ــد،
 100هـ ــزار میلیـ ــارد تومان پول نیـ ــاز دارد .کجا چنین
پولـ ــی وجـ ــود دارد .در چنین شـ ــرایطی برنامههای
فقرزدایی دولت هم با موانع جدی مواجه میشود.
فقـ ــر و نابرابری یک موضوع اسـ ــت کـ ــه باید در یک
گفتوگوی بزرگ با برنامه مورد وفاق دنبال شـ ــود.
در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی من و همکاران
تالش جدی کردیم پنجره واحد خدمات حمایتی را
سـ ــامان دهیم و به همین دلیل به دنبال آن بودیم
توگو با بنیاد مسـ ــتضعفان و کمیته امداد و
پای گف 
بهزیستی و خیریههای مختلف و سـ ــازمان اوقاف و
امور خیریه و سـ ــتاد اجرایی فرمان امـ ــام را باز کنیم.
ببینید فقـ ــط در همین حوزه مالحظه میشـ ــود که
چندیـ ــن نهاد مؤثـ ــر وجـ ــود دارند که شـ ــکل گرفتن
گفتوگـ ــو با آنـ ــان میتوانـ ــد موفقیت ایـ ــن طرح را

دیدار اعضای جامعه روحانیت مبارز با روحانی

ما گفتوگو نمیکنیم بلکه گفت-گفت میکنیم .این فرهنگ در
دهه اخیر پررنگتر هم شده است .انگار قدرت شنوایی ما (البته
نه به مفهوم فیزیکی آن) بشدت پایین آمده است .تابآوری
برای شنیدن حرف مخالف وجود ندارد .در بین حواس مختلف
بیشتر قدرت زبان ما رشد کرده است .شنیدن سخت شده است.
جامعه بیشتر حرف میزند و کمتر میشنود .بنابراین وقتی حرف
از جنبشهای اجتماعی برای انجام گفتوگوی اجتماعی میشود
منظور سیاستگذاری درست در سطح کالن ،تفاهم ملی برای
مصالح مهم کشور ،شکوفایی نهادهای اجتماعی ،تضارب آرا در
میان گروههای اجتماعی و تشکیل یک زندگی بهتر است
زندگی مردم شـ ــکل گرفت .همینطور وزیر اقتصاد و
دارایی کمیتهای تحت عنوان اقتصاد کالن را شـ ــکل
توگـ ــو میکنند .آقای
دادنـ ــد و در آن با نخبگان گف 
انصاری نیز نتیجه گفتوگوی خود با نخبگان اداری
را تبدیل به چند بند کرده که میتواند به سیاستها و
بخشنامههایرئیسجمهورهمتبدیلشود.
ëëآیا این روی گشاده را در بین دولتمردان دیگر هم
میبینید کـ ــه از حاصل این گفتوگوها اسـ ــتقبال
کنند؟
بلـ ــه؛ اگر چه مـ ــا نه فرهنـ ــگ انجام ایـ ــن کار را
داشـ ــتیم و نـ ــه نهاد مربـ ــوط بـ ــه آن را ،امـ ــا بعید
میدانم مدیـ ــری از صحبت کـ ــردن اجتناب کند.
البتـ ــه شـ ــاید اسـ ــتثناهایی پیـ ــدا شـ ــوند .بگذاریـ ــد
بیتعـ ــارف حـ ــرف بزنم .قـ ــرار ما بر ایـ ــن بوده که
گفتوگو تنهـ ــا با نخبگان دانشـ ــگاهی نباشـ ــد .به
عنـ ــوان مثـ ــال واردکننـ ــده نهادههـ ــا بـ ــرای طیور،
وزارت جهاد کشـ ــاورزی اسـ ــت و بیشک گفتوگو
میان تصمیمگیران در این وزارتخانه با مسـ ــئوالن
اتحادیهها و صنوف مرتبط میتواند به تصمیمها
و اقدامات بهتری منتهی شود .در این گفتوگوها

افزایش دهد.
توگو جدی
در زمینـ ــه آب و خـ ــاک نیاز بـ ــه گف 
اسـ ــت .در مسـ ــائل پولی و بانکی نیـ ــاز به گفتوگو
داریم تا به تصمیم واحد برسـ ــیم .امنیت جامعه
و امنیت اقتصادی به همین امر بسته است .البته
بایـ ــد در چند موضوع به تفاهم برسـ ــیم .آیا ایران
باید به معاهدههای بینالمللی بپیوندد یا نه .نفع
کشور کجاسـ ــت؟ پس باید یک گفتوگوی ساده با
دیدگاههای متعـ ــارض ترتیب بدهیم .ببینید مثالً
در موضـ ــوع FATFدیدگاهها از مـ ــرز «خیانت» تا
مـ ــرز اینکه «راهی بجز این وجـ ــود ندارد» ،مطرح
است .این نتیجه فقدان گفتوگو است و در پی آن
مـ ــردم ضرر میکنند و آسـ ــیب میبینند .همه این
موارد الزام برای گفتوگوی میان نخبگی را نشان
میدهد .به نظر من کاری که باید انجام دهیم این
است که به سراغ این فرهنگ برویم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است
که ما دانش الزم را در تصمیمگیریها نداشـ ــتیم
زیـ ــرا دانـ ــش فـ ــردی محدود اسـ ــت و ایـ ــن فقدان
دانش امروز خود را در سـ ــخت شدن زندگی مردم

گفتوگو؛ مأموریت آقای

علی ربیعی از چرایی و اهمیت گفتوگو در سطوح مخ

نشـ ــان داده اسـ ــت .حال آنکه یک مزیت بزرگ
گفتوگو اسـ ــتفاده از دانش جمعی است .من به
وزارتخانهای رفتم که  4حوزه مهم روابط انسـ ــانی
بـ ــا  14میلیون نفر بازنشسـ ــته و نیروی انسـ ــانی را
سـ ــامان میداد .ایـ ــن جمعیت بـ ــا در نظر گرفتن
خانواده تحت تکفلشـ ــان  45میلیون نفر اسـ ــت.
از طـ ــرف دیگر روابط کار ،فقر و اشـ ــتغال و تعاون
زیرمجموعـ ــه یک وزارتخانه اسـ ــت .یک فرد مگر
چقـ ــدر میتواند دانش داشـ ــته باشـ ــد .مـ ــا در 40
سـ ــال گذشته در حوزه سیاستگذاری دانش الزم را
نداشتهایم .ما آدمهایی بودیم که دوست داشتیم
و آرزو میکردیـ ــم فقـ ــر در کشـ ــور وجـ ــود نداشـ ــته
باشـ ــد .برای آن مبارزه کردیم .اآلن متأسفانه فقر
منحنیای اسـ ــت که سـ ــر فرود نمیآورد .معلوم
اسـ ــت که ما در حـ ــوزه دانش مشـ ــکل داریم .یک
حسـ ــن ایـ ــن گفتوگو این اسـ ــت که دانـ ــش را به
سیاسـ ــتگذاری نزدیک میکنیم .در سیاستگذاری
دو عنصـ ــر را میبینیـ ــم یکـ ــی دانـ ــش کـ ــم و دوم
آدمهای نامناسـ ــب برای اجرای سیاس ـ ـتها .این
دو ،عامل اصلی هسـ ــتند .شایسـ ــتهها معموالً در
مقام اجرا نیسـ ــتند .بـ ــه نظرم گفتوگـ ــو حداقل

میتواند بخش دانش آن را ترمیم کند.
ëëبـ ــا رایزنیهایـ ــی که بـ ــا دولتمـ ــردان داشـ ــتید از
رئیسجمهور تا وزرا آیا این برداشـ ــت را داشتهاید
که از نتایج این گفتوگوها اسـ ــتقبال میشود و به
طور عملی به سیاسـ ــتگذاریها وارد میشـ ــود؟ به
هرحال جلسـ ــاتی قبل از این برگزار شده که برخی
نسـ ــبت به آن انتقاد دارند .میگویند جلسـ ــه بین
نماینـ ــدگان احزاب با رئیس جمهـ ــور اتفاق افتاده
و پیگیری نشـ ــده ،قرار بوده کمیتهای شکل بگیرد و
نگرفته ،بنابراین یک نگاه این اسـ ــت که مبادا این
گفتوگوها عبث باشد...
گفتم که بـ ــرای گفتوگـ ــوی جامعهشناسـ ــان و
اقتصاددانان  11کارگروه تشـ ــکیل شده و اآلن هم کار
میکند .مسـ ــئول یکـ ــی از آنها دکتر نوبخت اسـ ــت،
از نخبـ ــگان دعوت کـ ــرد و گفتوگو هم انجام شـ ــد.
نتایج آن هم ارسال شد .اما کاری که شروع کردهایم
هنوز سـ ــاختار مناسـ ــبی ندارد .فقـ ــدان نظام حزبی
کارآمـ ــد یکی از پاشـ ــنههای آشـ ــیل شـ ــکل دادن به
توگـ ــو میان نخبگان
این نظام گفتوگو اسـ ــت .گف 
سـ ــامان نمیگیرد ،نهادهای مدنی قـ ــوی نداریم و
در عین حال با مسألهای تحت عنوان پسا صندوق

و پیشـ ــاصندوق مواجهیـ ــم .منظـ ــورم از صنـ ــدوق،
صندوق رأی به عنوان نهاد دموکراسـ ــی اسـ ــت .اگر
بخواهیم دموکراسی صوری نشود باید پساصندوق
و پیشـ ــاصندوق در ایـ ــران امروز سـ ــاماندهی شـ ــود.
پیشـ ــاصندوق ،همین نهادهای مدنی هسـ ــتند که
شکل میگیرند و از دل آن چالشها بیرون میآید.
توگو در چنین جامعهای سختیهای
به هر حال گف 
خاص خود را دارد .بخصـ ــوص اینکه این موضوع
سـ ــنت دولتهـ ــا هـ ــم نبـ ــوده که بـ ــه طـ ــور منظم
وزارتخانهها مسـ ــئولیت پیـ ــدا کنند و با یک دسـ ــته
پیرامون مسـ ــألهای صحبت کنند .طبیعتـ ــاً در این
موارد اشکاالتی هم وجود دارد اما من رئیسجمهور
را در ایـ ــن زمینـ ــه مصمـ ــم میبینـ ــم .ویژگـ ــی دکتر
روحانی این اسـ ــت که مطالب را با دقت میخواند
و به ذهن میسـ ــپارد .در کشور ما هم رسم بر انتقاد
است؛ اما من رئیسجمهور را فردی دیدم که نامهها
را بـ ــا توجه میخواند و نظر میدهد .این امر باید به
گفتوگوی رودررو تبدیل شود .در مورد نشستهایی
توگوها گاهی تلخ میشد و کسی
که برگزار شـ ــد گف 
چیـ ــزی میگفـ ــت و رئیسجمهوری پاسـ ــخ الزم را
میداد یا آنها جواب رئیسجمهـ ــوری را میدادند.

گفتوگو با دشمن آری با دوستان نه!
انجـــام گفتوگـــو بین احزاب ،تشـــکلهای سیاســـی و
یـــا فعـــاالن این بخـــش ،بحث مهـــم و در عیـــن حال
گفتار
پیچیدهای است .قاعدتاًبرای پیشبرد این کار اول از همه
باید بر سر مدالیتهای برای گفتوگو به توافق رسید که
در چند بخش ذیل قابل بحث و بررسی است .افرادی
که خواهان انجام مذاکره هســـتند پیش شـــرطی برای
گفتوگو قائل نشـــوند ،موضوع گفتوگو باید فراگیر و
ملی باشـــد ،مذاکرهکنندگان نمایندگانـــی تام االختیار
حسین کنعانی مقدم
از طرف جناح خاص خود باشـــند و این گونه نباشد که
فعال سیاسی اصولگرا
یـــک جناحی با چند نماینده و چنـــد موضوع متفاوت
بخواهند وارد صحنه شـــوند .موضـــوع مهمتر اینکه زمان ایـــن گفتوگو باید
مشـــخص باشد .این گونه نباشد که گفتوگوها چندین سال به طول بینجامد
و به نتیجهای هم نرســـد .هدف از گفتوگو باید کامالً شـــفاف بوده و نتیجه آن
مشـــخص باشـــد .داور مرضیالطرفین باید حضور داشته باشـــد تا بتواند اگر
اختالفی بین دو طرف پیش آمد حل و فصل کند و در نهایت اینکه مذاکرات از
ضمانت اجرایی برخوردار باشد .ممکن است که ما گفتوگو کنیم و به نتایجی
هم برسیم ولی راهی برای اجرای تصمیمات حاصل از آن وجود نداشته باشد.
با وجود همه این الگوها که باید در ســـرآغاز گفتوگوها مورد توجه قرار بگیرد،
ایراد کار اینجاســـت که خود جناحها و گروههای سیاســـی حتـــی در درون خود
هم به گفتوگو نپرداختهاند .همین امر ســـبب شـــده که شـــاهد تشـــتت آرا و
حتی کشمکشهایی در درون جناحهای سیاسی باشیم .اگر اینها نتوانند طی
گفتوگو بین خود مسائل به وجود آمده را حل کنند ،قطعاً نمیتوانند با جناح

توگویی انجام دهند تا مشـــکلی را حل کنند .مسألهای که
رقیب و مخالف گف 
در گفتوگوی ملی مهم اســـت اینکه ما باید دنبال مطالبات مردم باشیم نه
جناحی و حزبی و به این فکر باشیم که با این گفتوگوها مشکلی را از کشور حل
کنیم .به نظر میرسد که چون این شرایط و آن مدالیتهای که برای این گفتوگو
الزم است ،وجود ندارد گفتوگوهای ملی هم شکل نمیگیرد.
البته آن گونه که از ســـوی دوســـتان اصالحطلب عنوان میشود ،گویی مقصر
عدم شـــکلگیری گفتوگو ،اصولگرایان هســـتند .در حوادث دی ماه پارسال
خود من در جلسهای که در وزارت کشور با حضور احزاب و گروهها و جناحهای
مختلف بپا شد حضور داشتم ،موضوع گفتوگو را مطرح کردم و همه از اینکه
گفتوگوی ملی شکل بگیرد استقبال کردیم .اما در مقابل اصالحطلبان بحث
آشـــتی ملی را مطرح میکنند که ما اصولگرایـــان برای آن معنی و مفهومی از
لحاظ سیاســـی قائل نیســـتیم .مردم با نظام قهر نکردند که بخواهند آشـــتی
کننـــد .تقاضای ما اصولگرایان هم این بوده که باید درهای مذاکرات برای حل
اختالفات باز باشـــد .مرحوم حبیباهلل عســـگراوالدی همواره پیشـــگام برای
مذاکره با جناح چپ و اصالحطلب بود .اما اینکه دنبال این باشیم که به معنی
مذاکـــره کردن طـــوری وانمود کنیم که ملت از نظام قهر کـــرده و آنان را با هم
آشتی بدهیم قبول نداریم .وقتی که ما توانایی این را داریم که با دشمنانمان
مذاکـــره کنیم و با آنان دور یک میز بنشـــینیم و حرف بزنیم و حرف یکدیگر را
بفهمیم و به توافق برسیم قطعاً با دوستان بهتر میتوانیم به نتیجه برسیم.
تعجب میکنم از جناحهای سیاسی که در رابطه با گفتوگو و مذاکره با دشمن
راه را بـــاز میکنند اما وقتی صحبـــت گفتوگو با داخـــل و جریانهای خودی
میشود برخی تندروی میکنند و برخی هم منکر هرگونه مذاکره میشوند.

