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آیا درگذشت آقایهاشمی انتخابات را برای اصالحطلبان و روحانی سخت کرد؟
معتقــدم نــوع رفتــار جامعه نســبت به درگذشــت آقایهاشــمی نشــان میدهد که
جامعــه طرفــدار حرکتهــای عقالنی ،معتــدل آرام و بــه دور از افراطیگری اســت.
ارتحال آقایهاشمی فضای مثبت معنوی برای حمایت از آقای روحانی ایجاد کرده
ی هاشــمی
و به نظرم روحانی از آن متضرر نمیشــود .اگر واقعیت تشــییع جنازه آقا 
را ببینیــد ،نشــان میدهد که جامعه به ســمت تعادل حرکت میکنــد؛ از این حرکت
در فضای مجازی (اینســتاگرام) به عنوان مشــق مدارا نام بردم ،یعنی تشــییع جنازه
تمریــن مدارا در جامعه ما برای هر دو طرف بود .طیفهای سیاســی آمده بودند؛ هر
دو طرف هم شــعار دادند؛ اما کســی دعوا نکرد .این نشــان میدهد جامعه به سمت
عقالنیــت اصالحطلبانــه
پیــش مــیرود و هــر روز
ایــن عقالنیــت در حــال
گســترش اســت .این را ما
نقطــه مثبتی میدانیم که
در جامعــه اتفــاق افتــاده
اســت .ضرورتــاً دلیــل
نیســت فعالیتهــای مــا
موفــق بــوده اســت؛ امــا
مجموعــه جامعــه بــه
ســمت مســیری کــه مــا
پیگیــر آن بودیــم افتــاده
است که این برای ما امری
مبارک است.

با کمبــود داروهای حیاتی مواجه بودیم ،بیماران با تزریق داروهای
چینیازبینمیرفتند.همهاینمشکالتبانتیجهیکاتفاقیعنی
رأیمــردمدرســال 92بهآقایروحانیکمرنگ شــد.بــازهممثال
بزنم؟
فخوانیهایــیکهبویژهدرحوزهسیاســت
پسایــنمخال 
خارجیوبرجامدرمورددولتآقایروحانیشاهدهستیم،
ناشــیازچیســت؟آیادعواهایسیاســیمعمولاســتیا
واقعــاًباورشــانایناســتکهبرجام دســتاوردینداشــته
است؟
یــکمثــالبرایشــمامیزنــم:درآمدنفتمادرهشــتســال
دولت آقای احمدینژاد بین 750میلیاردتا 800میلیارد دالر بوده
اســت؛ ما برنامه چهارم ســند چشمانداز توســعه در کشور داشتیم
کــه براســاس آن قــرار بــوده ســاالنه 15میلیــارد دالر درآمــد نفــت
مصرفشــودتابهنرخرشد
اقتصــادی  7تــا  8درصدی
مجموعه
برســیم .مجموع ایــن رقم
دستاوردهای
در مقطع هشــت ســاله120
دولت آقای روحانی
میلیــارد دالر میشــود و
معنای نرخ رشد اقتصادی
در سه سال تنها
هشت درصدی در اشتغال
خاصیت آن اگر این
ایــن اســت کــه ســاالنه700
بوده که جلوی سیل
هزار تــا یک میلیون شــغل
ویرانگری که داشت
ایجادشــود.درهشــتسال
گرفته
کشور را میبرد،
دولــت قبــل 6برابــر درآمد
برای
است ،همین
تعیین شــده مصرف شــده
روحانی
دفاع از آقای
و اشــتغالی هــم ایجــاد
نشــده اســت .ســؤال ما این
کفایت میکند
اســت که این پــول کجا رفته
اســت؟اگرراستمیگویند
و معتقدنــد کــه مــا بدبیــن
هستیم ،فقط پاسخ همین
ســؤال را بدهند کــه این پول
کجاســت؟ نه به رشــد اقتصادی دســت یافتیم ،نه اشتغالی ایجاد
شدهونهوضعمعیشتمردمبهترشد.واقعبینیکهبادروغوزیرپا
گذاشتناخالقمعناوفایدهایندارد.بندهبرجامراصراحتاًبهطور
کامل نتیجه عقالنیت حاکمیت میدانم و افتخار برجام را نصیب
رهبری میدانم .رهبری مذاکراتی که به برجام منتهی شد را قبل از
رویکارآمــدندولــتآقایروحانیوباســفرومذاکرهآقایوالیتی
به عمان آغــاز کردند .اما دولت آقای روحانــی توانایی مذاکره قوی
داشــت .مذاکره کنندگان خوبی داشت که توانستند اهداف رهبری
رابهنتیجهبرسانند.بنابراینکسانیکهدردولتآقایاحمدینژاد
با مصــرف 800میلیارد دالر درآمد نفت ،نفع شــخصی و گروهی-

ونــهنفعملــی -بردند،االنبابرجاممخالفــت میکنند.اینبدان
معنانیســتکــهمابهآقــایروحانینقــدی نداریم؛ امــا مجموعه
دســتاوردهایدولتآقایروحانیدرسهسالتنهاخاصیتآناگر
اینبودهکهجلویســیلویرانگریکهداشتکشوررامیبرد،گرفته
اســت ،همین برای دفاع از آقای روحانــی کفایت میکند .تصویب
برجامدرمجلسنهمکهبهمخالفتبادولتشهرهبود 20،دقیقه
طولکشید؛اینناشیازتصمیمیبودکهدرکلیتنظامگرفتهشده
بود.همینامربرایتغییرنظرمخالفانکافیاست.
درموردگزینــهورویکردبرد-بردکهآقــایروحانیدربحث
هســتهایبرآنتأکیددارند،فکرمیکنیددرســایرحوزههااز
جملهمشکالتمنطقهایهممیتوانازآنبهرهبرد؟
یکــیازنقدهــایبنــدهبــهدولــتآقــایروحانــیایناســتکه
سیاســتمنطقــهای-خارجــینــدارد.تخصــصآقــایظریفدر
سیاستهایبینالمللی استوسیاستمنطقهایمغفولمانده
وبایداهمیتبیشتریبرایآنقائلمیشد.اینروزهامتوجهشدم
کهتوجهبیشــتریبهمسائلمنطقهایمیشــودکهاینامرمثبتو
لگراییشخصآقایظریفبود
نتیجهبخشخواهدبود.اینتقلی 
کهتصورمیکردباحلموضوعبرجام،تماممسائلمنطقهایهم
حلخواهدشــد،چونایشــانشــناختکمیازسیاستمنطقهای
داشت.معاونامورمنطقهایهمفردهماهنگبادولتنبودودیر
بهفکر تعویضویافتاد.
فکرنمیکنیدعمقمشــکالتمنطقهایمانعازهمنشــینی
طرفینتاامروزبودهاست؟
یکواقعیتیکهبایدبپذیریمایناستکهمادرمنطقهنهقدرت
حذفعربســتانراداریمونهعربســتانقدرتحذفایــرانرادارد.
اگراینراپذیرفتیم،میتوانیمدرموردراهحلهایهمکاریمذاکره
کنیم.مشــکلیکهدرعربســتانرخداداینبودکهیکعدهجوانبی
تجربهبرسرکارآمدندوفکرکردندباپولهرکاریبخواهندمیتوانند
انجام دهند و امکان حذف ایران از منطقه را دارند .مشابه اتفاقی که
درایــرانافتادواحمدینژادفکــرکردباپولمیتواند بانکیمونرا
بخردوخرجسازمانمللرابدهد؛ایناتفاقنخواهدافتاد.
باایناختالفاتریشهایامکانهمکاریوجوددارد؟
برایپاســخفرانســهوآلمانمثالخوبیاســت.باوجودکشــتار
عظیمی کــه طرفین در جنگ جهانی اول و دوم علیه هم داشــتند،
امابهایننتیجهرسیدندکههیچیکقدرتحذفدیگریرانداردو
اکنوندرحالهمکاریباهمهستند.ما(ایران)همبایدباعربستان
بــه ایــن جمعبنــدی و نتیجه برســیم که هیــچ کدام قــدرت حذف
دیگریرانداردوراهنجاتدرهمکاریباهماست.نمونههمکاری
ایران و عربســتان را در نشســت اوپک شــاهد بودیم کــه با همکاری
منافــع طرفین قابل تأمین اســت؛ ایــن همان برد -برد اســت .من
نشانههایمثبتمیبینموفکرمیکنمحرکتروبهجلوییداریم.
پیشازانقالبهردورژیمایرانوعربستانوابستهبهامریکابودند،
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داشــتهباشد،اصالحطلبیمعتقدبهتغییرتدریجیاستویکیاز
اهدافآنبایدکنترلگرایشهایرادیکالجامعهباشد.بهعبارتی
خطرافراطیگریفقطازناحیهبخشهاییازحاکمیتنیست،اگر
بدنهجامعهایهمافراطیشود،آنجامعهبههممیریزد.مسأله
مهمــیکهمااصالحطلبانبرآنتکیهداریم،ایناســتکهجامعه
به هم نریزد .براین اســاسحتماًتوجهمان بهجامعه مدنی بیشتر
شده و معتقدیم باید از این طریق جلو رفت .اما این مسأله نیازمند
لوازمی اســت کــه اکنــون در اختیــار نداریم .فضــای باز سیاســی که
گروههای مدنی همفکر و همسو بتوانند با هم تشکل داشته باشند،
تشــکلیابــیدرجامعهمابامشــکلاجتماعیوسیاســی-امنیتی
مواجهاســتبنابراینبایدازاینمســیرهمتأثیرگذاریدرقدرترا
ادامهدهیمتابتوانیمفضارابرایجامعهمدنیهمفراهمکنیم.در
واقعیکحرکتدوسویهاست.
ایــن موضــوع را زیــاد شــنیدیم کــه اصالحطلبــان در
تالشبرایمرتفعکردنســوءبرداشــتهایحاکمیت
نســبتبهاینجریانهســتند.شماهماشــارهکردیدکه
نیتخوانیدرســتنشــده،چقدردرایــنزمینهموفق
بودهاید؟بازخوردرویکردگفتوگوومذاکرهکهازســوی
اصالحطلبانباجریانرقیبوحاکمیتآغازشــد،چه
بود؟آیااســتقبالشــدهومجبورشــدندبپذیرندجریان
ریشهداراصالحطلبیقابلحذفنیست؟
اینکــه امــروز شــاهد آزادی بیشــتر در روزنامههــا هســتیم؛
فعالیتاحزاببهترازگذشــتهاســت؛روزنامهبهســختیبسته
میشــود؛فضایمجازیبهشــکلیگســتردهتأثیرگــذاریدارد،
نشان میدهد که طرف مقابل ما هم روش عقالنیت را در پیش
میگیردوهمپایماجلومیآید.حاالشــمامیخواهیداسمآن
را اجبــار بگذارید؟ من کاری بــه عنوان آن نــدارم .بحث من این
اســتکهایناتفاقافتادهوبهنفعحرکتاصالحطلبانهاســت.
مــاهرطرفیکــهازافراطیگریکوتاهبیایــد،آنرابهنفعحرکت
اصالحطلبی دانسته و از آن استقبال میکنیم .فکر هم میکنیم که
طرفمقابلهمبهایننتیجهرســیدهکهاصالحطلبیقابلحذف
نیست.
با این اوصاففکر میکنید مطالبات اصالحطلبان از طرف
آقایروحانیمحققشدهاست؟
حتمــاًاین اتفاق افتاده اســت .مــا خواهان روشهــای تدریجی
قانونی هســتیم؛ مــا خواهان حرکتهــای انقالبی فوری نیســتیم؛
بنابراین همین حرکت آغاز شــده از ســوی آقــای روحانی منطقی،
معتــدل و رو بــه جلو اســت .اگرچه بــا آرمانهــای درجــه 100که ما
میخواهیــم تعریــف کنیــم ،فاصلــه دارد؛ امــا به نظر مــن همین
حرکت آغاز شــده وگامهای برداشته شــدهمثبت است .اینهمان
مسیراصالحطلبانهایاستکهماتعریفمیکنیم.
منتقداندولتاینروزهاعملکــرددولتروحانیرامورد
هجمهقــراردادهاند.اگربــهجایرویکــردایجابیبخواهیم
ازمنظــرســلبینــگاهکنیــم،میتوانیمازشــمابپرســیمکه
اگــردولتیمثــلدولتیازدهــمســال92رویکارنمیآمد،
پیشبینیشماازاوضاعکشورچهبود؟
مــنازخودشــماشــروعمیکنــم،اگردولتــیمثلدولــتآقای
روحانی بر ســر کار نیامده بود ،االن آقــای رامین معاون مطبوعاتی
بــود.درفضایسیاســیاگردولتیغیــرازآقایروحانیســرکاربود،
چندحزبیکه اخیراًدروزارتکشــورموفقبهدریافتمجوز شدند،
مجوزیبرایشانصادرنمیشد،بههرحالحزباتحادملتایران
یک حزب اصالحطلب با افراد شناخته شده است که در این دولت
مجوز گرفته است .همچنین گشایشــی که برای رفت و آمد خانواده
محصورانباآنهااتفاقافتادهاست،درحوزهسیاستقدرتاست.
اگر آقای روحانی نبود ما االن در مرز افغانستان در صف خرید مواد
غذایــیبودیم،مانندونزوئالییهاکهدرمرزهادرانتظارخریدمواد
غذایی ازکشورهایهمسایهوگواتماالهستند.
آقایرمضانزاده!شــمابدبینهســتیدیامنتقــداندولت
آنچهشمابدیهیمیخوانیدرانمیبینند؟
بهنظرمبدترازاینمیشد؛چونونزوئالهمانندایرانباتحریم
جهانیهممواجهنیســتو سیاســتهایغلطاینکشــوررابهاین
وضعیت رسانده اســت .در ایران افزون بر آنکه سیاستهای غلط
اقتصــادیراشــاهدبودیم،تحریمهمبهآناضافهشــد.اگردولت
آقــایروحانینبود؛اکنونما(ایران)باسیاســتنفتدربرابرغذاو
دارو رســیده بودیم .نــرخ تورمی که صبح از خواب بیدار میشــدیم
و بــا یک افزایــش نرخ جدید مواجــه بودیم ،اکنون به زیــر 10درصد
رســیدهاســت.اگرگزارشآقاینیلی(مشــاوررئیــسجمهوری)را
قبولکنیم،درتمامهشتسالدولتآقایاحمدینژادیکشغل
جدید ایجاد نشــده اســت؛ یعنی میزان شــغل جدیــد و قدیم یکی
بودهاست.اینمساویباصفراست.دربخشنفت،اشتغالودارو
تصور کنیم اگر آقای روحانی نبود ،چه اتفاقی میافتاد؟ در آن دوره
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