سیا

سی
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

20

نیکســون سیاســت معــروف دو ســتون را در منطقه خلیــج فارس
داشــت که امنیت خلیج فارس توســط دو ستون وابســته به امریکا
(ایران و عربستان) تأمین شود .با آنکه هر دو کشور وابسته به امریکا
بودندوامریکاییهاتالشزیادیکردندکهپیمانامنیتیمیانایران
وعربســتانبستهشــود ،این اتفاقرخ ندادوشــاهو دولتعربستان
زیــربــار نرفتنــد.ســال 81در دولــت اصالحــاتبا وجــودمخالفت
امریکاییهــا مــا (دولــت اصالحــات) توانســتیم با عربســتان یک
پیمان امنیتــی امضا کنیم؛
اگر اعتمادســازی شود ،این
مهم قابل دســتیابی است.
بسیاری از
مــا در دولــت اصالحــات
اصولگرایان پشت سر
عربســتان را به عنــوان ناظر
آقای روحانی آمدند و
برایشرکتدرمانورنیروی
رأی دادند؛ ما هم رأی
دریایــی دعــوت کردیــم تــا
نشــان دهیم خطــری برای
دادیم؛ اما رویمان
شمانیســتیم.ایناحساس
نشد بگوییم که با هم
اگــر دوجانبــه ایجــاد شــود،
توافق کردیم ،خوب
فکر میکنم مســأله را پیش
بگوییم با هم توافق
خواهیم برد و بسیار امیدوار
کردیم .این گفتوگو
یهای منطقهای
به همکار 
را علنی کنیم ،چرا
هستم.
رودربایستی داریم؟
به سیاســت داخل
برگردیــم؛ موانــع
این برای جامعه هم
سیاســتبــرد-برد
نتیجه مثبتی دارد
در سیاست داخلی
و تحقق آشتی ملی
رادرچهمیدانید؟
در پســت اینســتاگرامی در شــب پیــش از مراســم تشــییع آقای
هاشــمیتأکیدکــردمکهاینمراســمرابهاولینگامدرآشــتیملی
تبدیل کنیم؛ مشکل آشتی ملی در این است که ننشستیم گفتوگو
کنیم؛مگرماباهمچقدراختالفنظرداریم؟برسرچهموضوعاتی
اختالف نظر داریم؟ اگر واقعیت این اســت که ما در زمینه سالمت
نظــام اداری ،دفاع از امنیت ملی ،رشــد اقتصادی کشــور و ...توافق
داریم این موارد محل گفتوگو میان طرفین اســت .اما هیچ گاه در
مورد آن گفتوگو نکردیم و فقط از دور به صورت تریبونی به هم بد
وبیراهگفتیم.معتقدمانتخابآقایروحانینتیجهیکگفتوگوی
ناگفته و اعالم نشــده است .بســیاری از اصولگرایان پشت سر آقای
روحانــی آمدنــد و رأی دادند؛ مــا هــم رأی دادیم؛ اما رویمان نشــد
بگوییــم که با هم توافق کردیم ،خوب بگوییم بــا هم توافق کردیم.
ایــنگفتوگــوراعلنــیکنیم،چــرارودربایســتیداریم؟ایــنبرای
جامعــه هم نتیجه مثبتــی دارد .اگر طرفین با هــم صحبت کنیم و
بــهمــردمهماعالمکنیمماســرایــنموضوعاتگفتوگــوکردیم
و در ایــن موارد هم با هــم اختالف نظر داریــم ،تکلیف جامعه هم
روشنمیشود.بهنظرمنفضایامروزوخطراتیکهکشورراتهدید
میکنــد ،این الزام را برای مــا به وجود آورده کــه مجبوریم با هم راه
حلمشترکپیداکنیم.
اصالحطلبــان بارهــا دعوت بــه گفتوگــو کردنــد ،علت
پرهیزعلنیاصولگرایانچیست؟
درایــنایــاممرتبباخودفکــرمیکردماینآقایانــیکهآمدند
در تلویزیــون دربــاره آقایهاشــمی صحبــت کردند ،پارســال کجا
بودند؟ اگر حرفهایشان درست است ،نشان میدهد از یک جایی
میترسند،یعنیجوســازیبرخی ازبخشهاو فضاسازیهایتند
غیراخالقیباعثمیشــود که افرادنتواننــدمکنوناتقلبی خود را
صریح اعالم کنند .فضایی که امروز شــاهد هســتیم و در مورد آقای
هاشــمیبهتوافقرسیدیمکهفردخوبیبودهاست،همینراادامه
دهیم .پس مســیری که آقایهاشــمی طی میکرده ،مســیر خوبی
بودهاست،همههمانراادامهدهیم.
بهادامهاینمسیرامیدوارهستید؟
چونراهیغیرازاینوجودندارد،امیدوارهستم.
اصالحطلبــانمیگوینــدانتخاباتآتــیازآقــایروحانی
حمایتمیکنند،اینحمایتایجابیاستیاگریزیازآن
نیست؟
فرضکنیمهردوگزینهدرســتاســت،چهفرقــیمیکند مادر
دنیایسیاســتباواقعیتهاروبهروهستیم.اکنونشخصیغیراز
آقای روحانی وجود ندارد که بتواند اهداف ما را پیش ببرد .شــما به
آنمیگوییــدناچــاری؟منمیگویمگزینهمناســبراپیداکردیم.
جامعــه آنقدر متکثر اســت کــه نمیشــود از دو رأس طیــف ،گزینه
انتخــاب کرد.ما برای آن گفتوگوی ملی هم نیازمند این هســتیم
کــهفردیکهوســطمیداناســتراانتخابکنیم،بــهاینمیگویید
ناچاری؟ من میگویم گزینه مناسب است .بنابراین آقای روحانی

بــاتوجهبهشــخصیت،رأیآوریحتیازمیــاناصولگرایانواینکه
میتواند منشــأگفتوگویملیباشــد ،ایشــانرا بهگزینهمناســب
تبدیلمیکند.
باتوصیفاتیکهبرایآقایروحانیبهکاربردید،فکرمیکنید
یهاشمیراایفاکنند؟
ایشانمیتوانندکارکردسیاسیآقا 
ی هاشمی را پر
واقعیت این اســت که کســی نمیتواند جای آقا 
کند و رفتن ایشــان هم به خاطر سابقه و هم نوع رفتارشان خسارت
ســنگینی بــود .تصــورم ایــن
اســت که آقــای روحانــی یکی از
افــرادی اســت کــه میتوانــد در
یــک مجموعــه شــخصیتها
ی هاشــمی شوند.
جایگزین آقا 
در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه
وضعیــت سیاســی -امنیتــی و
فضــای حاکــم بــر رقابتهــای
سیاســی کشــور ،شــخصیتی به
تنهایــی نمیتوانــد جایگزیــن
یهاشمیشود.
آقا 
عمــده انتقاداتــی کــه طیــف
اصولگــرا علیــه دولــت روی
آن مانــور میدهنــد ،موضــوع
اقتصــادی و معیشــت اســت،
شــما شــاخصهای عملکــرد
اقتصــادی دولــت را چطــور
میبینیــد؟ آیا براســاس دولتی
که تحویل گرفت توانسته مسیر
مناسبیراطیکند؟
اگــردولتیبرســرکارآمدودرآمدنفتمــاراقطعکردیاافزایش
داد ،در مــورد آن میتوان قضاوت کرد یا خیر؟ آقای روحانی درآمد
نفــت را افزایــش داده اســت و نتیجه و قضــاوت در مــورد عملکرد
اقتصادی دولت روشن اســت .تصور کنید صادرات نفت ما به500
هزار بشــکهمیرســید ،دولتحتیتــوانپرداختحقــوقکارکنان
راهــمنداشــت.همیــناالنکهفروشنفــترونقدارد،بامشــکل
درآمدهایدولتمواجههســتیم.تصورکنیدکهروندگذشتهادامه
مییافت،آیاتورممشــکلکشــورمابودهیاخیر؟چهقشــریبیشتر
ازآنآســیبمیبینند؟فقرایااغنیا؟چهکســیتــورمراکنترلکرده
اســت؟آقایروحانی.میگویندآقایروحانیبهطبقاتضعیفو
روستاهارسیدگینکردهاست.منیکمثالمیزنم؛تولیدگندمدر
ســال آخر دولت آقای احمدینژاد 4/5تا 5میلیون تن بوده است؛
امســال تولید گندم به 14میلیون تن رســیده است؛ پول تولید گندم
به جیب چه کســی غیر از روســتاییان میرود؟ اختالف 5میلیون با
 14میلیــون تن چه میزان اســت؟ همه این بــه جیب ضعیفترین
قشرجامعهمارفتهاست.
یکیازانتقادهاییکهبهآقایروحانیمیشــود،ایناســت
کهچراوضعیتواقعیکشــوررابرایمردمتشریحنکردهو
نگفتندکهچهمیراثیراتحویلگرفتهاند؟
آقــایروحانــیبایدیکروزبیایدمــواردرابامــردمبگوید.آقای
علمالهــدی خطاب به دولت آقــای روحانی گفته بود پــول نفت را
کجا بردید؟ این بهترین فرصت اســت ،آقای روحانی پاسخ ایشان
رابدهندکه 10ســالگذشــتهپــولنفتکجارفتهاســت.همینیک
مطلبکافیاستتاتکلیفمملکتروشنشودکهچهکسانیپول
مملکترابهتاراجبردند،باقیآندیگرالزمنیست.منهمیشهبه
تیماطالعرسانیدولتازجملهشمادرروزنامهایرانانتقادداشتم
که نتوانســتید آنچه را که انجام شــده ،به مردممنتقل کنید .وظیفه
آقــایروحانیاســتکــهاینمــواردراحداقــلبرایثبــتدرتاریخ
اعالم کند که دولتی (دولت احمدینژاد) که بیشــترین شــعار را در
طرفداریازفقراداد،بیشترینضربهرابهاینقشرزد.
بااینهمهنقــدیکهطرفمقابــلبهدولتآقــایروحانی
دارد،فکرمیکنیــداصولگراهابرنامهقابلتوجهیهمبرای
ادارهکشوردارند؟
مجلس هفتم ،هشــتم و نهم مجلس اصولگرایان بوده اســت؛
دولــتنهمودهمهمدولتاصولگرایانبودهاســت؛نتیجهآنبر
بــاد رفتن 800میلیــارد دالر درآمد نفتی اســت .وضع فقر جامعه،
اعتیــاد ،طالق و ...الزم نیســت آنان بــرای آینده برنامــه ارائه کنند؛
بگویند در ســال هایی کــه در قدرت بودند ،کــدام برنامه اقتصادی
پیشبرندهرادرکشــوراجراکردند؟مشتنمونهخرواراستدیگر.
مــا(اصالحطلبان)ادعــاداریم؛مامعتقدیــمدردولتاصالحات
کــهدرآمــدنفتیبهحداقلرســید؛ما باالتریننرخرشــداقتصادی
را شــاهد بودیــم .آنــان هــم بیایند چنیــن ادعایــی مطــرح کنند ما
(اصالحطلبــان) معتقدیــم در دولــت آقــای روحانی نرخ تــورم از

 45درصــد بــه 15درصد (نه 8و 10درصد) رســیده اســت .آنها هم
میتوانند بیایند چنین ادعایی داشــته باشند .تکلیف روشن است؛
آقاینیلیاعالمکرداشتغالدردولتآقایاحمدینژادصفربوده
است؛ فقط یک نفر بیاید پاســخ دهد جرأت و جسارت داشته باشد
و بگویــد دکتر نیلی اشــتباهمیگویــد؛ اگر حرفــی نمیزنند،معلوم
هستکهبرنامهایندارند.
ایــنروزهاشــاهدطیفهایمختلفــیدرجریــاناصولگرا
هستیموبهنظرمیرسدبرخیازاینطیفهاتالشمیکنند
خودرااززیرسایهسنگینعملکرددولتاحمدینژادبیرون
بکشند.شمااینطیفهاراچگونهمیبینید؟
همه کســانی که عاقالنه فکــر میکنند؛ تغییر مســیر دادند و به
مســیر اعتدال و اصالح نزدیک شــدند؛ اما الزم اســت کــه صراحتاً
نقدی از گذشــته داشــته باشــیم و آن دوســتان ما هــم میخواهند
بگویند از طیف تندرو جدا شدیم ،بیایند بگویند به چه بخشهایی
ازطیفگذشتهنقدداشتند.هنوزبرایجامعهروشننشدهاستو
اینازنقاطتاریکمسألهاست.آیایادشانرفتهکهافتخارمیکردند
کهاحمدینژادراســرقــدرتآوردند؟اگرهنــوزافتخارمیکنندکه
همــانمســیرراادامهدهند.اگراشــتباهکردندکهصراحتــاًبامردم
صحبت کنند که ما (اصولگرایان جدا شــده از احمدینژاد) در این
مسیریکهپیشرفتیم،اشتباهکردیم.ایناتفاقنیفتادهونیازمند
گفتوگــوی رودر روی طیفهــای معتدل اصولگرایــان با جامعه
اســت.ماهنوزنمیدانیماینطیفهــایاصولگرادرچهزمینهای
بــا هم اختــاف و در چه مــواردی اشــتراک دارند .نقطــه اختالف و
اشتراکشان روشن نیست و این شبهه را به وجود میآورد که همه
اینمسائلبرایمنافعشخصیوگروهیدورمیزندکهامیدواریم
اینگونهنباشد.
تصورمایناستکهعقالیاصولگرا(اگربشوداسمشانرااصولگرا
یهای
گذاشت)بعدازشکستدرانتخابات92و94حتماًبهجمعبند 
خوبیرسیدند.اماجســارتبیاناینراندارند.امیدوارمآنقدرشفاف
بشوندکهبیایندوبهمردمیکنقدازگذشتهخودرامطرحکنند؛آنموقع
اتفاقمناسبیدرسیاستمارخمیدهد.نگرانیعمدهماایناستکه
آقایروحانیبدونرقیبپیروزشود.
جایخوشحالیداردیانگرانی؟
اینبهضرردموکراسیدرکشوراست.ازدوستانعقالیاصولگرا
دعوت میکنم که بیایند با مردم صحبت کنند و نقد گذشته داشته
باشــندویــکشــخصیترابهصحنهانتخابــاتبیاورندوبهشــکل
جدی بــا آقای روحانی رقابت کنند .این به نفع کشــور و به نفع همه
ماست.
باایناوصافشماآقایروحانیرابیرقیبمیدانید؟
منتصورمایناستکهبیرقیبهستند.
اگربخواهیمپایگاهرأیآقایروحانیراباســال92مقایســه
کنیم،چهروندیطیشدهاست؟
ایننیازمندنظرســنجیونگرشســنجیداردکهمندسترسی
ندارم؛تصورذهنیامایناستکهوضعیتآقایروحانیازگذشته
بهترشدهاست.براساسمشاهداتعینیخودمیگویم.
فکرمیکنیــدرقبایآقــایروحانــیدرمدتباقــیماندهتا
انتخاباتدرچهزمینههاییعلیهدولتفعالشوند؟
نقطــهای که رقبــا میخواهنــد اســتفاده کنند ،وضــع عمومی و
معیشــتیمردماستکهاینناشیازعملکرددولتآقایروحانی
نیست .عملکرد ایشان در جهت بهبود وضع معیشتی مردم بوده
اســت و این نکتــه باید به مردم منتقل شــود که وضع بد معیشــتی
ناشــی از عملکرد هشت ســاله دولت احمدینژاد اســت .بیکاری،
رکود ،جذب نشدن ســرمایه خارجی همه ناشی از قبل است .آقای
طیبنیا گفــت وقتی امام جمعهای میگوید 300مدیر کشــور دزد
هستند ،کدام ســرمایهگذار خارجی میآید با دزد همکاری کند؟ ما
برایایجاداشتغالنیازمندسرمایهکافیوسرمایهخارجیهستیم
کــهفقطبااعتمادســازیامکانپذیراســت.آیاایــنکارراکردیم؟نه
نمیتوانیمچوندراختیاردولتنیست.
دولتچهضرباالجلهاییرابایددرفرصتباقیماندهتا
انتخاباتدردستورکارقراردهد؟
نوعینبودانسجامدردروندولتهمازنظرسیاسیورفتارهای
اجرایی مشاهده میشود که دولت بایدمکانیزمی برای آن تعریف
کند و نظارت بر رفتار اعضای دولت داشــته باشد .مثالً صدا و سیما
ازدووزارتخانهدوکارشــناسمیآوردکههردوطرفعلیههمدیگر
هســتند.مــنمعنــای ایــن رامتوجه نمیشــوم ،بــا خــود میگویم
دو تــا رقیب هســتند؟ دو دســتگاه اجرایی کــه حق ندارنــد این گونه
سیاستهای هم را زیر سؤال ببرند .ناهماهنگی در بخش بیرونی و
ظاهریدولتبسیارمشهوداست.دستگاهاطالعرسانیدولتهم
نتوانســته به میزانی که دولت کار کرده ،به مردم منتقل کند که باید
تقویتشود.

