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بهزاد نبوي در گفتوگو با »شرق«

آﯾﻨﻪ

ﺧﺒﺮ

از استعفا در مجلس ششم هیچ نتیجهای نگرفتیم

 شما شعار مردمي را که ميگفتند اصالحطلب
و اصولگرا کار شما تمام است ،شنیدید؟ بهعنوان
کسي که ســالها فعالیت سیاسي کردهاید ،حس
شما درباره آنچه شنیدید ،چه بود؟
اوال شعاري که مطرح شد ،این بود» :اصالحطلب،
اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا!« .شما شعار را نادرست
مطرح کردید )ميخندد( .خب! هرکســي یک نظري
دارد .این نظر افرادي است که این شعار را دادند؛ ولي
اینکه گفتید ،شــعار مردم ،اگر منظور شما از »مردم«
تودههــاي میلیوني باشــد ،باید بگویم این شــعار در
تصاویري که من دیدم ،شعار تودههاي میلیوني مردم
نبود .تصویري که من دیدم ،اگرچه واضح نبود؛ چون
از طریق موبایل فیلمبرداري شــده بود ،جمعي شاید
حدود صد نفر مقابل ســردِر دانشگاه تهران را نشان
ميداد که این شــعار را ميدادند .شما جاي دیگري
هم دیدهاید چنین شعاري بدهند؟ من ندیدهام.
 بهعنوان مصداق عــرض کردم . ...اصال براي
شما شنیدن چنین صدایي مهم بود؟ اینکه جمعي
که تیپهاي مختلف دانشــجویي ،عامي ،کارگري
و ...در آن حضــور دارند ،شــعار عبور از جریانات
سیاسي رسمي را سر ميدهند؟
خیر .مهم نبود؛ چون مــن این حرفها را قبال هم
شنیدهام .حتي این حرفها را از دوستاني که به دیدنم
ميآیند ،هم ميشنوم .مثال ميگویند کار اصالحطلبان
تمام شده ،اصالحطلبان سازشکار شدهاند!
 به نظر شما اصالحطلبان سازشکار شدهاند؟
اصالحطلبي در ذات خود نوعي سازشکاري دارد.
دلیل اینکه اصالحطلبان رادیــکال نبودهاند و برانداز
و انقالبي نیســتند ،این اســت کــه نميخواهند وضع
موجود را به هر روش و با هر ابزاري تغییر دهند؛ بلکه
به دنبال آن هســتند که آن را بــا روشهاي قانوني و
مسالمتآمیز و با حفظ چارچوبها به وضع مطلوب
تبدیل کنند .با توجه به ضرورت حفظ چارچوب وضع
موجود و اتخــاذ روشهاي قانوني و مســالمتآمیز،
سازشکاري الزاما و در هر شرایطي ،چیز بدي نیست. ...
 ولي شاید محافظهکار شده باشند؟
محافظــهکاري هــم در شــرایطي بــد نیســت.
لطیفــهاي برایتان نقل ميکنم .به فردي گفتند فالني
فلسفهوجودینمایندگیولیفقیهدرسپاه
خیلي شجاع است ،گفت شاید شعور ترسیدن ندارد!
 »فلســفه وجــودی نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه
الزاما محافظهکاري همیشــه بد نیست .من یک مثال
چیست؟« سپاه مولود انقالب اسالمی بوده و طبق اصل
تاریخي ميزنم .رهبــران جبهه ملي دوم ،بعد از ۱۵
 ۱۵۰قانون اساسی جمهوری اسالمی ،وظیفه نگهبانی و
خرداد  ،۴۲سیاســت صبر و انتظــار را مطرح و اجرا
پاسداری از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن را برعهده
کردنــد .ما آن زمان دانشــجو بودیــم و به مقتضاي
دارد . ...با توجه به اهمیت و نقش ایمان ،معنویت ،روحیه
انقالبی و جهادی در سپاه ،از همان ابتدای شکلگیری و
جواني ،رادیــکال فکر ميکردیــم .بههمیندلیل این
تأسیس این نهاد انقالبی ،حضرت امام خمینی)ره( عالوه
تصمیم را نقد کردیم و آنــان را محافظهکار نامیدیم
بر نصب فرماندهی سپاه ،فردی را بهعنوان نماینده ولی
و عمال در انحــالل جبهه ملي دوم نقش داشــتیم.
فقیه در سپاه منصوب کردند .با توجه به احکام صادره از
بعدازآن با فشــار جوانان و خصوصا کمیته دانشگاه
سوی حضرت امام)ره( برای نمایندگان خود در سپاه در
جبهه ملــي ،جبهه ملي ســوم با حمایــت مرحوم
دهه اول انقالب ،میتوان گفت فلسفه وجودی نمایندگی
مصدق و با وجــود مخالفت رهبران جبهه ملي دوم
ولی فقیه در ســپاه ،ساخت یک ســپاه معنوی با روحیه
تشــکیل شــد .بااینحال آن جبهه هم بیش از پنج،
جهادی و انقالبی است . ...با وجود چنین سپاهی ،اساسا
شــش ماه دوام نیــاورد .جمعي از اعضــاي آن که
مشکل الینحلی برای انقالب ،نظام اسالمی و ملت ایران
فعالتر بودند ،دستگیر شدند و جبهه ملي سوم عمال
متصور نخواهد بود.
تعطیل شد .بسیاري از جوانان انقالبي ازجمله ما هم
به فعالیت مســلحانه روي آوردیم و باقي ماجرا که
ميدانید .امروز که به عقــب برميگردیم و آن دوره
را مرور ميکنیم ،متوجه ميشــویم که رهبران جبهه
ناامیدیهایسالامید
ملي دوم حرف غلطي نزده بودند؛ یعني در آن شرایط
 ناامیــدی و رخوتی که در جامعه ایــران در روزهای
که فضاي بسته ،اختناق و سرکوب به دلیل کشتار ۱۵
پایانی ســال  ۹۶وجود دارد ،مســئلهای نیست که بتوان
خرداد  ۴۲حاکم شــده و عمال امکان فعالیت قانوني
به ســادگی از کنار آن عبور کرد و آن را نادیده گرفت .بنا
و اصالحطلبانــه فراهم نبود ،تصمیــم گرفتند همه
بر ادعای بســیاری از جامعهشناسان تداوم چنین فضایی
فعالیتهــاي خود را تعطیل کــرده و کرکره را پایین
منجر به کشیدهشــدن مــردم به خیابانها و خشــونت
بکشــند! منظورم این اســت که یک جریان قانوني و
خیابانی خواهد شــد که نشــانههایی از آن را در دی ماه
اصالحطلب ممکن اســت در شرایطي به این نتیجه
ســال جاری مشــاهده کردیم] .مرتضی[ مبلغ» :جریان
برســد که نميشــود فعالیــت اصالحطلبانــه کرد.
تندرو در ســاختار حاکمیت هم حضــور دارند و امکان
واکنــش ما که جوان بودیم ،دربــاره این اقدام جبهه
اینکه از امکانات حاکمیت هم به شکلی وسیع استفاده
ملي این بود که آنها محافظهکار و سازشکار شدهاند؛
کنند برایشان مهیاست .با این اوصاف ،آثار منفی بسیاری
ولي با تجربــه امروز که به قضایا نــگاه ميکنیم ،به
دارند و این قبیل مشــکالت را به جامعه تزریق میکنند.
نظر ميرسد که در آن شــرایط واقعا امکان فعالیت
این شــاید مهمترین دلیل مسئلهای باشــد که اینروزها
اصالحطلبانه قانوني و مســالمتآمیز فراهم نبود و
شــاهد این هســتیم ...این رویکرد به صورت ویژه پس از
فضاي بسته تا اواخر ســال  ۵۵و رويکارآمدن کارتر
انتخابات اردیبهشــت ماه سال  ۹۶افزایش پیدا کرد و به
ادامــه داشــت .از این مثال ميخواهم به شــرایطي
دنبال این هســتند که دولــت و اصالحطلبان را زمینگیر
کنند و میخواهند به مردم چنین القا کنند که این انتخاب
کــه در حال حاضر با آن مواجه هســتیم گریز بزنم و
اشــتباه جامعه بود که بــه دولت روحانــی رأی داد. ...
بگویــم که امروز هم یک جریان اصالحي وجود دارد
علی صوفــی» :در ادامه جریان رقیب نتیجه انتخابات را
که ممکن است در شرایطي خیلي با محافظهکاري و
نپذیرفت و برای رئیسجمهوری موانع زیادی را به وجود
سازشکاري مخالف نباشد .طبیعي است؛ جریاني که
آورد و آقای روحانی به رغم تأکید بر وعدههایی که داده
به دنبال انقالب و مبارزه مســلحانه ميرود ،با کسي
بود ،این فضــا در جامعه ادامه پیدا نکــرد چراکه آقای
ســازش ندارد؛ اما جریاني که ميخواهد در جامعه
روحانی به صورت ناگهانی چرخشــی معنادار داشت و
حضور داشــته باشــد و وضع موجود را با روشهاي
کابینهای معرفی کرد که در تضاد با صحبتهای گذشته
مســالمتآمیز ،قانوني و تدریجــي به وضع مطلوب
وی بود و مجلس هم به این اوضاع دامن زد و همه اینها
تبدیــل کند ،مجبور اســت به واقعیتهــاي موجود
باعث شد که به نارضاتی مردم ناامیدی هم اضافه شود
توجه کند؛ یعنــي در جاهایي کوتاه بیاید ،در جاهایي
و تمام اینها خشم مردم را به وجود آورد«.
آرام حرکــت کــرده و در فضاهایي هــم با اصحاب
قدرت گفتوگو کند .ایــن گفتوگوي ملي که امروز
politics@sharghdaily.ir
مطرح اســت ،مگــر چیزي
جــز این اســت کــه جریان
فکري و سیاســي معتدل و
دوستان یگانه و قدیمی
میانهرو ،اعم از اصالحطلب
» ،ÅÁ§Ä·YÁÖ´Ì]½Zy|¼uYÖeدرگذشت برادرتان
و اصولگرا ،بــا ارباب قدرت
» Ö^fnرا تسلیت می گوئیم و خود را شریک غمهای شما میدانیم.
گفتوگو کننــد و بگویند که
لعیا و عباس اسعدیان-مهشید و همایون اسعدیان-مهری برادران
کشــور در خطر است .بیایید
انارکی-سهیال و کامران پورصفر -نیره توکلی-حبیب جوربندی
باهــم فکري کنیم تا شــاید
سهیال و لقمان جوشنی-ناهید و ناصرحسین زاده
مشــکالت کشــور کم شود.
جمیله و اسکندر قربانی-نسرین و مرتضی مظاهری
این بــه تعبیر شــما ،نوعي

سازشکاري الزاما چیز بدي نیست
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مبارزهبافسادرا ازگرجستانیادبگیرید
 در گفتوگو با الهه کوالیی :اگر به ضرورت اصالحات
بیتوجهی شــود و مــردم مطالبات خــود را از صندوق
رأی دریافــت نکنند ،به مســیرهای دیگــری میآیند ،از
ادبیــات دیگری اســتفاده میکنند .به نظر میرســد به
جای واکنــش محافظهکارانه ،اصالحطلبــان باید برای
طرح ضرورت تسریع در تأمین خواستههای مردم تالش
کننــد .اصالحطلبانــی کــه در دولت ،مجلــس و دیگر
نهادها فعالیت میکنند ،نقش بســیار مهمی دارند .آنها
میتوانند با عملکرد قابلقبول خــود موجب امیدواری
مردم و پیشگیری از تندشدن جریانهای سیاسی در کشور
شوند ...یادمان نرود چه خســارتهایی به کشور و روند
توسعه و دموکراســیخواهی در هشت سال کشورداری
اصولگرایــان بــه رهبــری احمدینژاد وارد شــد .امروز
نیازمند اســتمرار هســتیم .مردم باید کارایی اصالحات
را لمس کنند ،باید ببینند کــه از طریق انتخابات ،تقویت
نهاد انتخابات ،تقویت جامعه مدنی و سیاسی میتوانند
به خواســتههای خود دست یابند .واقعیت این است که
اصالحات گام به گام و حتی با سرعتی کمتر از حد مورد
انتظار پیش میرود .باید بدانیم در دیگر کشــورهایی که
اصالحات انجام نشــد و گزینههای دیگر اســتفاده شد،
چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا بعد از فروپاشــی اتحاد شــوروی
نظام دموکراتیک شــکل گرفت و قدرت و ثروت با مردم
توزیع شد؟ بســیاری از مردم روسیه فکر میکردند همه
مشکل زیر سر کمونیستهای فاسد است ،آنها رفتند ،اما
الیگارشها آمدند ،مافیا آمد و باالخره پوتین آمد .نتیجه
انقالبهــای عربی چه بود؟ مردم شــعار نمیخواهند،
مبارزه با تبعیض ،فســاد و بیعدالتــی را میخواهند .در
گرجســتان دولت میخاییل ساآکاشــویلی برای مبارزه با
فســاد اقدامهای جدی انجام داد .در این کشــور در سال
 ۲۰۰۳میزان پرداخت رشــوه از سوی مردم در ادارات ۴۷
درصد از مراجعات بود ،اما  ۱۰ســال بعد این عدد به سه
درصد رسید .در گرجستان پنجمیلیونی ،هزار تن از مقامها
و مسئوالن از کار برکنار شــدند .واقعا برکنار شدند .نباید
تعارف کرد .بــرای اصالح جامعه باید همه برابر در نظر
گرفته شوند ،مردم باید ببینند مبارزه با فساد واقعی است.
برادر اســت ،باشد ،نســبت نزدیک دارد ،باشد ،اگر مردم
پاســخ عملی مبارزه با رانت و بیعدالتی را لمس نکنند،
دشــوار خواهد بود بار دیگر این اعتماد را در بزنگاههای
سیاسی بازگرداند.
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شــاید چندینبار تأکید کرد که »من  ۷۶ســال دارم .شــماها جواناید!« گویا با ایــن جمله معترضه قصد
داشت چالش درگرفته در مصاحبه را فرو بنشاند .اشــارهاش به سالها فعالیت سیاسی و چریکیاش بود
و ناخودآگاه میخواست نشــان دهد آنچه میگوید و من برنمیتابم ،حاصل سالها تجربهاندوزی است.
بااینحال ،میانههای گفتوگو بارها بحث از حالت گفتوگو خارج شد و پرسید که برای مناظره به آن منزل
رفتهام یا مصاحبه؟! منزلی که در نخســتین نگاه ،آن را زیبا و دلنشــین یافتم ،با آنکه به گفته بهزاد نبوی،
عمری  ۴۰ســاله دارد؛ آپارتمانی که طراحی به سبک مدرن داشت ،با دیوارهای سبزرنگ و نوری کمسو که
صدای گفتوگوی ما و شاترهای عکاس ،سکوت آن خانه را میشکست .وقتی گفتم خانه شما قشنگ است!
گفت این خانه جدید نیست ،فونداســیون آن برای  ۴۰سال گذشته است .اما آن را بازسازی کردیم و حاال
از نظر شــما زیبا جلوه میکند .اصالحات هم ،همین اســت .چارچوب را قبول دارد و در پی اصالح است.
درباره اصالحطلبی و آنچه این جریان با توجه به رویدادهای اخیر پیشرو دارد ،به گفتوگو نشستیم .نبوی
همچنان مصرانه تأکید دارد جز اصالحات تدریجی هیچ راه دیگری برای تحقق مطالبات وجود ندارد .وقتی
میگویم شما در مقطعی ،نقش دیگری ایفا کرده ،معترض شده و از نمایندگی استعفا دادید ،میگوید از آن
حرکت هیچ نتیجهای نگرفته است .مصاحبه که تمام شد با خنده به او گفتم ببخشید شما را ناراحت کردم و
او نیز گفت شما هم از من ناراحت نشو! با فرزندانم هم گاهی به همین شکل صحبت میکنم!
محافظهکاري و سازشکاري ميشود!
 شــما ميفرمایید روند اصالحي باید تدریجي
باشــد .ممکن اســت با افتوخیز همراه بوده و
در جاهایي هم به گفتوگو منجر شــود .بسیاري
ميپرســند در مدت  ۲۰ســالي که از عمر جنبش
دوم خــرداد و پیدایــش جریــان اصالحطلبي
ميگذرد ،دســتاورد این حرکت تدریجي چه بوده
است که حاال بخواهد با اســتناد به آن دستاورد
یا دســتاوردها ،همچنان ایــن حرکت تدریجي را
توجیه کرده و بر ادامه آن تأکید کند؟
من بــا بعضي از کســاني هــم کــه ميگفتند از
رأيدادن بــه روحانــي پشــیمان هســتند ،صحبت
ميکردم ،همیــن نکته را بیــان ميکردند .ميگفتند
آقاي روحاني چه کار کرده اســت؟ اتفاقي نیفتاده و
پرســشهایي از این دســت را مطرح ميکردند .من
به آنها پاســخي را دادم که در جواب ســؤال شــما
هم ميتوان این پاســخ را داد که دستکم دستاورد
دولت یازدهم و دوازدهم این اســت که جلوی تداوم
حاکمیــت افــراد تندرو در کشــور را گرفــت .همین
بزرگترین دستاورد است .شما مسائل را نسبي ببینید؛
اینکه با رويکارآمدن روحاني اوضاع بیشتر به سمت
بحران نرفت ،باید خدا را شــکر کرد .شما جوانان به
این موضوع توجه کافي ندارید و ميخواهید یکشبه
ره صدساله را طي کنید.
 یک شب هم نیست البته!
حاال  ۲۰ســال است ،بله  ۲۰ســال! اصالحطلبان
که با جایي یا کسي قرارداد نبسته بودند که بخواهند
کشــور را در مدت  ۲۰ســال به بهشــت تبدیل کنند.
اصالحطلبان شعارهایي را طرح کرده و قصد داشته
و دارند تا آنها را محقق کنند .در راســتاي تحقق این
شــعارها هم تالش کردند .اما در پرانتز بگویم؛ اگر در
مدت این  ۲۰ســال جنبش اصالحي وجود نداشــت،
شرایط کشور چگونه پیش ميرفت؟ همین که در این
مدت بارها شــاهد انتخاباتهایي هستیم که بعضي
طیفهــاي صاحب قــدرت ،به نتایــج آن عالقهمند
نیســتند ،نشــان ميدهد که باالخره آزاديهایي )در
نتیجه  ۲۰ســال تالش( در کشــور حفظ شده است.
تضمین این دســت آزاديها به دلیــل حضور مردم
و حرکــت اصالحــي بــوده و در نتیجه باعث شــده
اصالحطلبــان ،میانهروهــا و معتــدالن بتواننــد در
مقابــل نامزدهاي تندرو ،نامزدهایــي را مطرح کنند.
اگــر تندروها به تنهایي یکهتاز بودنــد ،حتي احتمال
جنــگ جدید هــم بعید نبــود .این دســتاورد خیلي
مهمي اســت ،اما من نميتوانم آن را به شــما نشان
دهــم .دوره آقاي خاتمي ،همزمــان با جورج بوش
پســر در آمریکا بود .همان زمان کــه آمریکا به عراق
و افغانستان حمله کرد ،ایران هم ميتوانست هدف
تهاجم آمریکا قرار گیرد.
 اما در همان دوران ،ایــران را در کنار عراق و
کرهشمالي محور شرارت نامید.
درســت اســت ،ولي بین محور شــرارتبودن با
اشغال نظامي تفاوت زیادی است .واقعیت این است؛
ســربازان آمریکایي وارد عراق و افغانستان شدند ،اما
نتوانستند به ایران وارد شوند .این دستاورد به نظر من
محصول وجود دولت آقاي خاتمي بوده اســت .اگر
یک دولت تندرو در ایران حاکم بود ،چهبسا آمریکا به
ایران هم حمله ميکرد .این مهم است .البته ممکن
اســت گفته شــود بههیچوجه امــکان حمله وجود
نداشــت! که طبیعي است با گذشت  ۱۳یا  ۱۴سال از
آن شرایط ،امکان رد این ادعا وجود ندارد.

 تفــاوت من بــه عنــوان ســمپات جریان
اصالحطلبي و شــما بــه عنوان فعال سیاســي
اصالحطلــب که انتخابات دهــه  ۹۰را به عنوان
دســتاورد مثــال ميزنند ،این اســت که شــما
بازسازي نهاد انتخابات را یک دستاورد ميدانید،
اما از نظر ما انتخابات وســیلهاي براي رسیدن به
دستاورد است .اینکه انتخاباتي برگزار شود و من
به فهرستي که جریان اصالحطلب تعیین ميکند،
رأي دهــم ،امــا مطالباتم محقق نشــود ،ممکن
اســت باعث شــود در انتخابات بعدي تصمیم
دیگري بگیرم .یعني تالش ما در ۲۰ســالي که از
عمر اصالحات گذشــته ،این بوده اســت که تنها
انتخابات برگزار شود؟
درست است که انتخابات یک وسیله است ،ولي
اگر دقت کرده باشــید ،یکي از مهمترین شــعارهاي
جنبشهاي دموکراسيخواهي و اصالحطلبي در هر
کشــور ،برگزاري انتخابات آزاد است .شما اگر بتوانید
انتخابــات آزاد ،حتــي انتخاباتی در حــد انتخابات
خودمان را در یک جامعه نهادینه کنید ،یک پیروزي
بــزرگ به دســت آوردهاید ،حتی اگر منتخبان شــما
هیچ کاري نکنند! هرکســي کــه نتواند کاري صورت
دهد ،شــما ميتوانید در انتخابات بعدي او را تغییر
دهید و این فرایند ميتوانــد ادامه پیدا کند .بنابراین
نهادینهشــدن انتخابات در کشور ،خود ،یک دستاورد
اســت .بيســبب نیســت که برخي بياثربودن رأي
مردم را مطرح ميکنند یا شعار تغییر قانون اساسي
را جهــت تبدیــل نظام ریاســتي به نظــام پارلماني
ميدهند .شــعار انقالب اسالمي ،اســتقالل ،آزادي،
جمهوري اســالمي بــود .یکــي از معیارهاي مهم
آزادي ،آزادي انتخابــات اســت .البتــه در انتخابات
خیلــي محدودیت وجــود دارد ،با ایــن حال ،همین
قدر کــه بتوانیم این نهاد را حفــظ کنیم و از دل آن
منتخب فرمایشــي بیرون نیاید ،یک دســتاورد است.
در اول انقــالب ،یــک رقابت بین آقــاي بنيصدر و
مرحوم حبیبي در انتخابات وجود داشت .بعد از آن
شــهید رجایي بيرقیب بود و اگــر رقیبي هم وجود
داشت ،براي جورشــدن جنس انتخابات بود! آقاي
خامنهاي هر دو دوره ،به همان ترتیب ،بيرقیب بود
و آقاي هاشــمي هم همینطــور .البته دور دوم بین
ایشــان و آقاي توکلي تا حــدودي رقابت بود .اولین
انتخابــات رقابتي ،همان دوم خــرداد  ۷۶بود و بعد
از آن بود که انتخابات رقابتي در کشــور شکل گرفت
و شاید این را هم بتوان یکي از دستاوردهاي جنبش
اصالحي به حســاب آورد .البته طیفي که ارتباط آن
با مراکز قــدرت ،قويتر بود ،ســعي ميکرد با انواع
لطایفالحیــل ،بتواند اکثریت را به دســت آورد .اما
نتیجــه جنبش اصالحي این بود کــه وقتي مردم به
صحنه ميآمدند ،همــه لطایفالحیل جریان رقیب
بياثر ميشــد و فردي را که خودشــان ميخواستند
انتخاب ميکردند .شــاید به همین دلیل اســت که
طیفهایــي که امیدي به رأي مــردم ندارند ،در کنار
معتقدان به براندازي ،مســتمرا درصدد بيخاصیت
نشــاندادن انتخابــات و ناامیدکردن مردم نســبت
بــه صندوقهاي رأي بــوده و هســتند .ضمنا اینکه
ميگوییــد دســتاورد جریــان اصالحات چــه بود؟
بــه عنوان یک نمونــه ميتوانم بــه بحث قتلهاي
زنجیرهاي اشــاره کنم که قبل از دولت آقاي خاتمي
شــروع شــده بود و در دوره او ادامه داشــت ،اما با
برخورد دولت اصالحات ،ریشه این موضوع حداقل
در وزارت اطالعات این کشــور خشکانده شد .در ۱۸

یا  ۱۹سال اخیر شما نميتوانید حتي یک مورد مثال
بزنید که از سال  ۷۷وزارت اطالعات دست به چنین
اقدامي زده باشــد .این دســتاورد کمي نیســت .این
اقدام نتیجه فعالیت آقاي خاتمي ،دولت اصالحات
و خصوصا وزارت اطالعات آن دوره بود.
دوره آقاي روحاني هم مشــمول همین ۲۰سالي
ميشود که فرمودید هیچ دستاوردي نداشته است!
شــما فکر ميکنیــد برجام ،دســتاورد کمــي بود؟
مخالفــان برجــام ميگویند برجام چه دســتاوردي
داشــت؟ ولي به این نکته توجه نميکنند که قبل از
برجام روابط اقتصادي ما با کشــورهاي جهان تقریبا
تعطیل بود و جز از طریق بابکزنجانيها ،آنهم به
شکلي که همه ميدانند ،برقرار نميشد.
 هنوز هم مشکل وجود دارد...
چرا اینگونه صحبت ميکنید؟ شــما ميخواهید
بــا من مناظره کنید یا مصاحبــه؟! آیا االن هم با هیچ
کشــوري در دنیــا روابط اقتصــادي نداریــم؟ قبل از
امضاي برجام ،ساالنه کمتر از یک میلیون بشکه نفت
ميفروختیــم؛ آن هم به صورت تهاتــري .همچنین
به کشــورهاي معیني نفت فروخته ميشد و پول آن
در حســابي بدون بهره در کشــورهاي خریدار ذخیره
ميشــد .اگر از آنها کاال خریداري ميشــد ،پول نفت
به کشور بازميگشــت و اگر هم کاال وارد نميکردیم،
پول نفت ایران به صورت قرضالحسنه در کشور آنها
باقــي ميماند .یکي از دالیل مهم رکود اقتصادي هم
همین بود .برای مثال باید در ازاي خرید نفت از سوي
چین ،از آن کشــور هر چقدر که ميتوانستیم کاال وارد
کنیم ،تا پول نفتمان به کشــور بازگــردد .این واردات
بيرویه تولید داخلي را نابود کرد .بعد از برجام ،ایران
هیچ منعي براي برقراري رابطــه اقتصادي و انعقاد
قرارداد با کشــورهاي خارجي ندارد .بعد از  ۴۰ســال
تحریم ،توانســتیم قرارداد خرید هواپیما امضا کنیم.
اگر به یاد داشــته باشید ،پس از رسانهايشدن انعقاد
قرارداد خرید هواپیما بــا ایرباس و بویینگ ،مخالفان
چهها که نگفتند .گفتند ایرباس درحال ورشکســتگي
است و ایران این هواپیماها را خریده است .اما بعد از
سقوط هواپیماي تهران-یاسوج ،بسیاري از معترضان
حداقل در خلوت خود پي بردند که خرید هواپیما در
چه حدي از اولویتهاي کشــور ما قرار گرفته است.
اگر تحریم بودیم ،قرارداد توتال امضا ميشــد؟ حتما
نميشد .آیا ميتوانســتیم به جاي یک میلیون بشکه
نفت ،بیش از دو میلیون بشــکه نفــت صادر کنیم و
پول نقد آن را وارد کشــور کنیم؟ اگر آن روند اصالح
نميشد ،کشور ورشکست ميشد .اما چون ورشکست
نشــدهایم» ،ان قلت« وارد ميکنیــم و ميگوییم که
»سهم ما کجاست؟ یارانه که همچنان  ۴۵هزار تومان
است! چرا اضافه نشده است؟!«.
بنابرایــن برجام راهــي را براي بهبــود وضعیت
اقتصادي کشور باز کرد .اما چرا نتایج دلخواه از برجام
گرفته نشــد؟ باید بگویم چــون جریانهایی در داخل
و خارج از کشــور با تمام قوا تالش کرده و ميکنند تا
برجام به اهداف خود نرســد .مثال مهمترین انتظاري
که از برجام ميشد داشت ،جذب سرمایه خارجي بود،
اما با سیاســتهاي ماجراجویانه از سوي برخيها در
داخل و همســوي با این داخليها ،ترامپ در آمریکا،
تــالش ميکنند برجام بــه فرجام مــورد انتظار خود
نرسد .این به برجام مربوط نميشود .اگر روحاني نبود،
اصال برجامــي در کار نبود .دولــت میانهروي فعلي
توانست موانع را از ســر راه بردارد .مخالفان عالمانه
و عامدانه ميگویند پس از برجام چه شد ،چه اتفاقي
افتــاد؟ خب معلوم اســت! )خطاب بــه مخالفان(
وقتي شما ،با توجه به قدرت و امکاناتي که در اختیار
دارید نگذارید ،اتفاقي نميافتد .اقدامات شــما سبب
ميشــود ،اروپایيها که عالقهمند به ســرمایهگذاري
در ایران هســتند ،از ایــن کار اجتناب کننــد .دولت و
رئیسجمهــور در حد تــوان خــود ميتوانند به حل
مشکالت کشور بپردازند و اگر نهادهاي قدرتمند دیگر
نخواهند و نگذارند ،دسترســي به نتایج نهایي بسیار
دشوار خواهد بود .دو ،سه ماه بعد از دوم خرداد ،۷۶
من در مصاحبهاي که با روزنامه ســالم داشتم ،گفتم
که مردم توجه کنید! طبق قانون اساسي اگر هیچیك
از قوا و نهادها ،مخالف رئیسجمهور نباشند ،حداکثر
 ۱۰یا  ۱۵درصد از قدرت کشور در اختیار رئیسجمهور
و دولت است .بنابراین از خاتمي انتظار نداشته باشید
فیل هوا کند! خاتمي ،روحاني و همه رؤساي جمهور
در صورتي ميتوانند موفق شوند که هر  ۹روز یا حتي
هر  ۹ساعت ،بحراني برايشان ایجاد نکنند .در جایی
که اختیــارات دولت حدود  ۱۵درصد اســت ،قدرت
مجلــس هم همین حــدود و  ۷۰درصد قدرت خارج
از این مجموعه باشــد ،امکان تغییر به وضع مطلوب
به شــکل سریع و جهشــي وجود نخواهد داشت .در
واقــع دولت و مجلس اصالحــات در دوره خاتمي و
دولت و مجلس اعتدال امروز ،ســخنگویان مردماند
کــه باید بتوانند بــا بخشهاي دیگــر در ارتباط دائم
باشــند ،تا امکان تعامل بر سر تغییرات به وجود آید.
اگــر این تعامل صــورت نگیــرد ،کاري پیش نخواهد
رفــت .بهاینترتیب ،با توجه به اینکه مجموعه قدرت
نهادهایــي نظیر دولــت و مجلس به حدي نیســت
کــه بتوانند تغییرات معنــاداري ایجاد کننــد ،باید با
بخشهــاي دیگر حاکمیــت در ارتبــاط و در تعامل
باشــند .ضــرورت »گفتوگوي ملي« هــم که امروز
مطرح ميشود ،عمدتا برای تحقق همین هدف است.
ادامه در صفحه ۱۵

واکنش شمخانی به حمله
به سفارت ایران در لندن
 علی شــمخانی ،دبیر شــورایعالی امنیت ملی،
عصر روز گذشته در مراســم »پاسداشت رویکردها و
اقدامــات متین ،انقالبی و مدبرانه دبیر شــورایعالی
امنیت ملــی« گفت» :مجموعه سیاســتهای کالن
کشــور ،از جمله در بخش سیاست خارجی بر اساس
قانون اساسی ،تابع اصول و مبانی مشخصی است که
از ســوی رهبر معظم انقالب تعیین و ابالغ میشــود
و مســئوالن مختلــف؛ از دکتــر ظریف کــه عهدهدار
اداره دســتگاه دیپلماسی هســتند تا سردار سلیمانی
که ظرفیتهای مستشــاری کشــور در پشــتیبانی از
کشورهای خط مقدم مبارزه با تروریسم را فرماندهی
میکنند ،هر یــک در حوزه مأموریت خود با رویکردی
واحد و همگرا تأمینکننده اهداف عالی نظام و انقالب
هستند« .به گزارش »ایسنا« ،شمخانی در این نشست
گفت» :راهبرد غیرقابلتغییر جمهوری اسالمی ایران
در سیاســت خارجی ،توســعه روابــط همهجانبه با
کشورهای غیرمعارض بر محور تأمین منافع و امنیت
ملی و عــدم پذیرش هر نوع اعمال فشــار و تحمیل
اراده خارجی اســتوار اســت« .شــمخانی گسترش
حمایتهای مستقیم نظامی و اطالعاتی آمریکا از
گروههای تروریستی مانند جبهه النصره در سوریه
و ســکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر این
اقدامات را پیگیری سیاســتهای شکستخورده
گذشــته در عراق و افغانستان عنوان کرد و افزود:
»مردم آمریکا باید مانند گذشته هزینه کمعقلی و
بلندپروازیهای بیحاصل کابویهای متوهم کاخ
سفید را با صرف سرمایههای مادی و انسانی خود
پرداخت کنند« .او توســعه توانمندیهای دفاعی
کشــور را که در چارچوب تأمیــن امنیت و ارتقای
توان بازدارندگی پیگیری میشود ،غیرقابلمذاکره
عنوان کرد و افزود» :جای تعجب است که برخی
کشــورهای مدعی که حتی توانایــی تأمین امنیت
ســفارت ایران در پایتختشــان را ندارنــد به خود
اجــازه میدهند در مورد امنیت ســرزمین پهناور
ایران اظهارنظر کنند«.
شــمخانی درباره علت انفعال پلیس و دولت
انگلیس در تعرض به ســفارت کشورمان در لندن
گفــت» :این بازی پینگپنگی طراحیشــده دولت
انگلیــس بود که همزمان با ســفر یکی از رهبران
کشــورهای منطقه به لندن انجام شد« .او تعرض
به ســفارت جمهوری اســالمی ایران در لندن را
خوشخدمتی دولت انگلیس به خرید تسلیحاتی
میلیاردی ولیعهد عربســتان از این کشور دانست
که به شکل بسیار مفتضح آن انجام شد.
شمخانی درباره اظهارات ضد ایران و مقاومت
اســالمی ولیعهد عربســتان هم تصریح کرد» :در
منطــق و ادبیــات سیاســی منطقهای مــا ،رژیم
صهیونیســتی و آمریــکا بابت حمله بــه عراق و
افغانستان مروجان تروریسم در منطقه وشرورند«.
او افــزود» :رئیسجمهــور اســبق آمریکا تالش
کرد لفظ شــر را از رژیم اشــغالگر قدس بردارد و
درمقابل به کشورهایی که نوعا تأمینکننده صلح
و ثبات در منطقه هســتند اطالق کرد« .او با اشاره
به فرافکنی ولیعهد عربستان تأکید کرد» :این خطا
ناشــی از کمعقلی اســت که زمان باید پاسخ آن
را به او بدهد .متأســفانه حکام سعودی در طول
حیات سیاســی خود با ترویــج گروههای تکفیری،
مرزهای خونینی را در جهان اسالم ایجاد کردند«.
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گزارههاي غایب درباره مؤسسات
غیرمجاز
معاون نظارت بانک مرکزي همچنین در پاسخ به
ســؤال خبرنگاري که ميپرسید چرا از سال  ،۹۲چنین
رویکرد فعاالنهاي را در پیش نگرفتید ،نتوانست بگوید
که حضور همکاران وي در همان سال در صداوسیما
و هشدار درباره تعاوني ثامنالحجج چگونه با واکنش
 ۹۰نماینده وقت مجلس در حمایت از تعاوني مذکور
و تذکر به رئیس بانک مرکزي روبهرو شد.
بههــرروي ،غیرمجازها در پایان ســال  ۹۶به خط
پایان رسیدند .پرواضح بود که از لجنزاري که در طول
حدود دو دهه شــکل گرفت ،هــر چقدر به خط انتها
نزدیکتر ميشــدند ،بوي تعفن بیشتري برميخاست
و درواقع هر کســي ،هر وقت شــروع ميکرد در خط
پایــان ،با چنین ملغمهاي روبهرو ميشــد و فقط این
سیف بود که نخواست همچون اسالف خود آن را به
مدیران بعدي بســپارد.حیدري در گزارش ملي دیروز
درباره خاستگاه شــکلگیري این مؤسسات و روند آن
توضیحات واضحــي را ارائه کرد ،اما هیچ نکتهاي در
این گزارش نبود که پیشتر در کمیسیونهاي مجلس
یا در صحن عمومي تکرار نشده باشد .او فقط اطالعات
خبرنگاران دراینباره را بهروزتر کرد .با این وصف ،این
پرســش باقي ميماند که با این همه اطالعات روشن
و مســتند ،نمایندگان از چه چیزي قانع نشدند و بانک
مرکزي چه آماري باید ميداد تا آنها مطمئن شوند که
ساماندهي جز این مسیر راه دیگري پیشِرو نداشت.
گزارش ملي بانــک مرکزي ،مخاطباني ملي دارد.
نمایندگان مجلس ،فعاالن اقتصادي ،مدیران بانکي،
مدیــران حاکمیتي بیش از مردم مخاطب این گزارش
بودنــد .آنهــا بيشــک ميتوانند حرفهــاي ناگفته
بیشتري را در این گزارش ببینند؛ حرفهایي که مجال
آسودهتر و منصفانهتري از فضاي کنوني را ميطلبد.

