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ëëشــرایط چرا نســبت به ســال  91بدتر اســت،
روابــط مــا بــا دنیــای بینالملــل که نســبت به
ســال  91بهتر شــده بود .این تغییرات به نظرتان
بیشــتر معطوف به حوزه بینالملل اســت یا در
داخل هم هســت .اساســاً در حــوزه داخلی ،آیا
قبل و بعد از خــروج امریکا از برجــام ،همراهی
جریانهای سیاســی با دولت تغییر کرده و بهتر
شده است یا خیر؟
همانطــور کــه گفتــم شــرایط امــروز بــا
گذشته متفاوت اســت ،زیرا اگرچه قبالً تحریم
امریــکا ،اتحادیــه اروپــا و شــورای امنیــت بود،
امــا امــروز تحریمها بهصــورت لحظهای رصد
میشــود .حتــی ســرویس اطالعاتــی امریــکا
پشــت تحریمهاســت درحالــی کــه در گذشــته
ایــن گونه نبود .یا در گذشــته دســت اندرکاران
تحریــم ایــران در خزانــهداری امریــکا  18نفــر
بودنــد ،امــا امــروز نزدیک بــه  200نفــر در این
زمینــه کار میکننــد کــه نشــان میدهــد بــا چه
دقتی تحریمها را دنبال میکنند .اینها نشــان
میدهــد در گذشــته تحریــم ایــران ،اولویــت
امریکا نبود ،اما در این دوره گویا اصالً موضوع
دیگــری ندارنــد .در چنیــن شــرایطی ،درســت
بــه همــان شــدتی کــه ایــن جنــگ اقتصــادی
علیــه ما اعمال شــد ،نیازمند انســجام داخلی
هســتیم .به عبارت دیگر ،الزامات این شــرایط
در داخل ،در درجه اول انســجام و همبســتگی
اســت .به این معنی کــه درون کشــور باید باور
کنیم که این یک جنگ اقتصادی اســت .وقتی
هم اســم جنگ به میان میآید ،به این معنی
اســت که بایــد اختالف نظرها را کنار گذاشــت،
اختالفاتــی کــه در انتخابات آغاز شــده را پایان
داد و همــه برای مبارزه با دشــمن و پیداکردن
راه حلهــای مدیریــت کشــور با هــم همکاری
کنیم .وقتــی در داخل همــکاری ،صمیمیت و
همدلــی وجــود دارد ،تحریمهــا نمیتواند آن
طــور که دشــمنان انتظــار دارند اثرگذار باشــد.
معتقــدم قطعاً حاصل تحریمهای جدید این
خواهد شــد که ملت ایران پیروز میدان اســت.
امــا نکتــه اینجاســت که مــا باید با همبســتگی
و انســجام خــود پیــام مقاومــت صــادر کنیم و
یقین بدانیم که هرچه انسجام ما بیشتر باشد،
دوران تحریــم هــم کوتاهتر خواهد بــود .اما اگر
پیام ما به خارج تفرقه ،اختالف و جدایی ملت
و دولت و نظام باشد ،دوران تحریم طوالنیتر
خواهد بود زیرا در این صورت امید دشــمن به
اثرگذاری تحریمها و فشارها بیشتر میشود.
ëëبــا وجــود ایــن مخالفــان همچنــان بــر خط
تخریــب دولــت حرکــت میکننــد .یکــی از
انتقادها به آقای روحانی این اســت که ایشــان
فشــارها را تحمل میکنند اما مســائل را با مردم
در میان نمی گذارند.
دکتــر روحانی در یک ســال گذشــته بیشــتر
بــا مــردم صحبت کرده اســت ،هرچنــد برخی
از حرفها را نگفته اســت .امــا اینکه چرا آقای
روحانــی فشــارهایی که روی او یــا دولت وجود
دارد را مطــرح نمیکند؛ دی ماه ســال گذشــته
بــود کــه برخی مســائل اجتماعی با فشــارهای
خارجی همراه شد .در آن شرایط دکتر روحانی

تحلیلــی از آینــده کشــور و اثــرات تحریمهــا
داشــتند و بــه ایــن جمعبنــدی رســیدند کــه
آرامش و انسجام در این مقطع بسیار ضروری
اســت  -معتقــدم جمعبنــدی رهبــر معظــم
انقــاب هم همین اســت -که مــا نباید در این
زمــان مــردم را ناامید کنیــم ،نبایــد اختالفات
خــود را به میان مردم ببریــم و آنان را مأیوس
کنیــم ،زیرا مأیــوس کردن مردم هدفی اســت
که دشــمن دنبال میکند .در چنین شــرایطی،
وظیفــه ما چیســت؟ آیا باید در زمین دشــمن
بــازی کنیــم؟ دولــت بــر ایــن عقیده اســت هر
صدایی که باعث ایجاد شــکاف در کشور بویژه
در حاکمیت شود ،بازی کردن در زمین دشمن
است .فرق هم نمیکند چه کسی باشد.
ëëبرخــی اصالحطلبان انتقاد میکنند که شــما
بیشــتر با جریان اصولگرا تعامل دارید ،اما آنجا
که باید از دل این تعامــل امتیازی بگیرید ،عمالً
آن طرف کاری نمیکنــد و این در نهایت باعث
سرخوردگی پایگاه اجتماعی دولت میشود.
این مسأله در ارتباط با من صدق نمیکند.
ممکــن اســت برخــی از
نماینــدگان چنیــن انتقادی
بــه برخــی از وزیران داشــته
باشــند ،امــا شــخص مــن با
وقتی در داخل
همــه جناحهــای همســوی
همکاری ،صمیمیت
دولــت ،مرتبــط هســتم.
و همدلی وجود دارد
میــان آنــان تفاوتــی هــم
قائــل نیســتم .امــا دربــاره
تحریمها نمیتواند
اصالحطلبــان ،مــن بــا
آن طور که دشمنان
مجموعهای از اصالحطلبان
انتظار دارند اثرگذار
هــم رابطــه بســیار خوبــی
باشد ،اما اگر پیام
دارم .اینکــه هــر کســی در
ما به خارج تفرقه
هــر جایــی یــک صفــت
اختالف و جدایی
اصالحطلب به خود بدهد و
ملت و دولت و
بگوید حامی دولت هســتیم
و بعــد از آن هــم هرچیــزی
نظام باشد ،دوران
که دلــش میخواهد بگوید،
تحریم طوالنیتر
دور از قاعده سیاست است.
خواهد بود
آن هــم درحالــی کــه مــن
بــا اصالحطلبــان مؤثــر در
ارتباطــم .مــا میدانیــم کــه
ارتبــاط گروههــای مختلــف
بــا دولــت ،چــه هنــگام
انتخابــات و چــه پــس از آن ،چگونه بــوده و ما
هم همیشــه قدرشــناس همه کســانی که به ما
کمک کردند هســتیم .نگاه ما به گروهها ،افراد
و رأی دهنــدگان ،نگاه یکبار مصرف نیســت که
بگوییــم حــاال کــه رأی آوردیــم ،کاری بــه آنان
نداشــته باشــیم .بلکه ما از همه کســانی که به
آقــای روحانــی رأی دادنــد و از دولت حمایت
کردنــد ،قدردانی میکنیم و رابطــه خوبی هم
بــا آنــان داریم .بــه عبــارت دقیق تــر ،اینکه ما
بــرای دوره بعــد احتیاجــی بــه رأی نداریــم،
باعث نمیشــود که ما مردم ،گروهها و احزاب
را فرامــوش میکنیــم .چون مهم ما نیســتیم،
بلکــه مهــم فکــر و گفتمــان اعتــدال اســت که
بایــد بماند و برای کشــور مفید باشــد .چون به
ایــن اصل اعتقاد داریم ،رابطــه خود را با همه

جریانها حفــظ کرده و میکنیم .اما میگوییم
بــا همــه کســانی کــه مشــی اعتدالــی دارنــد،
میتوانیم کار کنیم.
 ëëاشــاره کردید که دولت برای جلوگیری از بروز
اختالف در کشور ،در مواردی سکوت پیشه کرده
اســت .اما بهنظر میرســد فشــارهای خارجی و
کارشــکنیهای داخلی ،باعث شــده اســت که
ســرمایه اجتماعــی دولت آســیب ببینــد ،کما
اینکــه برخــی هنرمنــدان احســاس پشــیمانی
میکنند ،برخی سیاسیون هم طور دیگری حرف
میزنند .دولت برای ترمیم سرمایه اجتماعی و
تقویت پایگاه رأی خود چه برنامهای دارد؟
آسیب به سرمایه اجتماعی فقط متوجه این
دولت نیســت .کار دولت تا دو ســال و نیم دیگر
تمام میشود ،این کشــور است که میماند و ما
بهعنــوان یک شــهروند ،نمیتوانیم نســبت به
خــود ،کشــور و آینده بیتفــاوت باشــیم ،چه در
دولت باشــیم و چه نباشــیم .زمانــی میتوانیم
سرنوشــت بهتری برای کشــور خــود رقم بزنیم
کــه بتوانیــم ایــن ســرمایه اجتماعــی مردمی را
همچنــان بهعنــوان پشــتوانه فکــر خود داشــته
باشــیم .بله ،اکنــون مشــکالتی در کشــور داریم
کــه مهمتریــن آن مشــکالت اقتصــادی اســت.
بــه باور مــن ،اگر ما با فشــارهای خارجی روبهرو
نمیشــدیم ،وضعیت اقتصادی هــم اینگونه
نمیبــود و بــه تبع وضعیت ســرمایه اجتماعی
هــم بهگونــه دیگــری میبــود .کمــا اینکــه در
دولتهای قبل هم همواره ســرمایه اجتماعی
فراز و نشــیبهایی داشته اســت ،اما زود ترمیم
میشــد ،اما چــرا این بار طول کشــید؟ زیرا هنوز
ســطح معیشــت و رفاه مردم به آنچه مطلوب
ما است ،نرسیده و هنوز سیاستهای ما در رفع
مشــکالت بوجود آمده به نتیجه نرســیده و این
باعث شــده تا وضع معیشــت بخشــی از مردم
ســختتر شــود .بنابرایــن معتقــدم باید تالش
خــود را مضاعــف کنیم و از هر روشــی اســتفاده
کنیــم تا مشــکالت معیشــتی مردم را ســریعتر
مرتفع کنیم .این اولویت نخســت دولت است.
اولویــت دوم مــا ،شــکلگیری یــک نــوع رفتــار
تعاملی میان مردم و مســئوالن است تا ارتباط
آنان بیشــتر شــود ،به گونهای که مــردم ببینند و
قضاوتشــان این باشــد کــه دولتمــردان دارند
همه تالش خود را بهکار میبندند ،مشکالت ما
را میدانند ،پس باید مقــداری به آنان فرصت
بدهیــم تا ایــن مشــکالت را حل کننــد .موقعی
میتوانیــم ســرمایه اجتماعــی را بازگردانیــم
کــه بتوانیم از این مشــکالت عبور کنیــم که این
نیازمنــد حضور و مشــارکت همه اســت و بدون
حضور و حمایت مردم ،دولت موفق نمیشود.
زیــرا این دولت ،از ابتدا همه توفیقات خود را به
پشــتوانه و اتکای مردم به دســت آورده اســت،
حاال هم اگر قرار اســت توفیقی کســب شــود ،با
مســاعدت مردم میســر خواهــد بــود .در آینده
هــم امید ایــن دولــت به داخــل و مردم اســت
آنچنانکــه از ابتــدا هم به خارج امیــدوار نبوده و
نیســتیم .البته که اگر پیامی کــه در داخل وجود
دارد ،مثبت باشد ،میتواند در خارج از کشورهم
اثراتی داشته باشد.
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