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 در جلد نخس�ت كت�اب »اقتصاد 
سياس�ي مناقش�ه اتم�ي اي�ران« 
برآوردهاي�ي از پاي�ان مناقش�ات 
هسته اي كشور در يك بازه زماني 
حدودا 10 س�اله داش�تيد، در عين 
حال طب�ق پيش بيني ه�اي كتاب، 
در اي�ن مدت غرب ت�اش مي كند 
قيم�ت نف�ت را ب�اال نگ�ه دارد و 
به طور متوس�ط قيمت نفت تا سال 
2020 س�االنه ح�دود 1/7درص�د 
افزايش مي يابد. اما از سال گذشته 
قيمت نف�ت در بازاره�اي جهاني 
كاهش يافت و برآورده�ا حاكي از 
ت�داوم روند نزولي قيمت هاس�ت. 
اي�ن تغيي�ر يكب�اره قيم�ت نفت 
را براس�اس هم�ان ن�گاه ش�ما در 
كتاب ت�ان باي�د ب�ه خداحافظ�ي 
زودهن�گام از خاورميان�ه تعبي�ر 

كرد؟
نگارش كتاب مناقش��ه اتمي ايران 
در س��ال 2007 يعني زماني كه هنوز 
اوبام��ا ب��ه رياس��ت جمهوري امري��كا 
نرس��يده ب��ود به اتم��ام رس��يد. طبق 
تحليل كتاب؛ بازي غرب از زمان حمله 
امريكا ب��ه عراق يعني در س��ال 2003 
آغاز ش��د. در اين كتاب گفته شده كه 
مناقش��ه اتمي ايران حدود 10 س��ال 
يعن��ي از آغاز ش��روع بازي )در س��ال 
2003 با حمل��ه امريكا به ع��راق( آغاز 
شد و امروز كه با هم صحبت مي كنيم، 
12 سال از ش��روع بازي گذشته است. 
من در كت��اب مطرح ك��ردم كه قيمت 
نفت بايد هفت تا 10 س��ال ب��اال بماند 
تا طرح غرب براي عب��ور از انرژي هاي 
فس��يلي عملي ش��ود و اگر دقت كنيم 
مي بينيم تقريبا از دو سال قبل كه 10 
س��ال پيش بيني ش��ده به اتمام رسيد، 
رويكرد غرب نس��بت به موضوع تغيير 

كرد. 
بخش��ي از كاه��ش قيم��ت نف��ت 
كه از سال گذش��ته آغاز ش��د ناشي از 
همان عواملي اس��ت كه م��ن در كتاب 
پيش بين��ي كرده بودم و بخش��ي از آن 
هم ناشي از تحوالت جديدي است كه 
تحقق پيش بيني هاي كتاب را تس��ريع 
كرده اس��ت. در واقع در زم��ان نگارش 
كتاب، وقوع چن��ان تحوالتي براي من 
قابل پيش بيني نبوده اس��ت. مثال من 
پيش بيني ك��رده بودم كه ب��ا افزايش 
قيمت نف��ت، اس��تفاده از ذخاير نفتي 
نامتع��ارف )ذخاير نفتي كه اس��تخراج 
آنها گران تر از نفت ه��اي معمولي تمام 
مي شود( آغاز مي ش��ود اما در آن زمان 
تحوالت توليد نفت شيل را پيش بيني 
نمي كردم. در اين دوره اس��تخراج نفت 
شيل اقتصادي شد اما كسي پيش بيني 
نمي كرد كه اين حجم عظيم نفت شيل 

بتواند وارد بازار شود. 
در هر ص��ورت ب��ه گمان م��ن اين 
كاهش قيمتي كه از س��ال گذشته آغاز 
ش��د، در واق��ع ادامه هم��ان تحوالتي 
است كه از س��ال 2003 آغاز شد. ايده 
كتاب اين بود كه به منظ��ور اقتصادي 
ش��دن س��رمايه گذاري در انرژي هاي 
نو، كاه��ش مص��رف نف��ت در اقتصاد 
در  افزاي��ش س��رمايه گذاري  غ��رب، 
ذخاي��ر غيرمتع��ارف نفت��ي و در نفت 
ش��يل و نهايتا ايجاد يك شوك جدي 
در اقتص��اد غرب ب��ه منظ��ور تجديد 
س��اختار الگ��وي مص��رف ان��رژي در 
بنگاه ها و خانوارها، الزم اس��ت افزايش 
قيمت نف��ت رخ دهد. به نظر مي رس��د 
اين روندي ك��ه در كت��اب پيش بيني 
شده اس��ت با يكي دو سال تفاوت ادامه 
پيدا كرده و تاحدودي هم محقق شده 

است. 
 در م�ورد برآورده�اي قبل�ي از 
بح�ث پرون�ده هس�ته اي اي�ران 

چطور؟ 
به نظرم با تواف��ق اخير در مذاكرات 
وين، غ��رب با ايران مصالح��ه كرده كه 
اي��ن مصالحه نش��ان مي دهد نقش��ي 
كه مناقش��ه اتم��ي ايران مي توانس��ت 
در منطق��ه ب��ازي كن��د تمام ش��ده و 
ديگر نيازي به مناقش��ه اتمي نيس��ت 
ك��ه از طريق آن بخواهند ب��ازار نفت را 
مديريت كنن��د. در واقع آن نقش ديگر 
ضرورتي ندارد. در 10 س��ال گذش��ته 
قيم��ت نفت به ان��دازه كاف��ي تحريك 
ش��ده و به تبع آن س��رمايه گذاري در 
انرژي هاي نو به ش��دت باال رفته است 
و امروز حتي ب��ا ادام��ه كاهش قيمت 
نفت هم آن س��رمايه گذاري ها متوقف 
نمي ش��ود. براي مثال در فاصله پنج تا 
شش س��ال اخير هزينه توليد پنل هاي 
خورش��يدي توليد برق، دو بار به نصف 
كاهش يافته است. يعني اگر شش سال 
قبل بايد قيمت نفت ص��د دالر مي بود 
تا توليد پنل هاي خورشيدي اقتصادي 
باش��د، حاال اگر قيمت نفت به يك سوم 
يعن��ي 3۵ دالر هم برس��د ب��از توليد 
پنل هاي خورش��يدي، اقتصادي است. 
به عن��وان نمونه در ح��ال حاضر آلمان 
ظرفي��ت تولي��د برق خورش��يدي اش 
به اندازه نصف برق مصرفي اش اس��ت. 
دقت كني��د ظرفي��ت را مي گوييم، نه 

مق��دار واقعي تولي��د را، يعن��ي مقدار 
تولي��د برق��ي ك��ه در ظه��ر ي��ك روز 
آفتابي كه كل س��رزمين آلمان آفتاب 
باش��د، مي توان از پنل هاي خورشيدي 
گرفت. با اين روند آلمان تا سال 2020 
مي تواند بخش عمده برق مورد نيازش 
را از طريق پنل هاي خورشيدي تامين 

كند.  
ه��م اكنون ب��ا قيمت ه��اي كنوني 
نف��ت، س��رمايه گذاري در انرژي هاي 
نو همچنان اقتصادي اس��ت، اما فرض 
كنيد در يك سال آينده سقوط قيمت 
شديد شود، به گونه اي كه آينده برخي 
از پروژ ه هاي توليد انرژي پاك در غرب 
يا حتي توليد نفت ش��يل در امريكا به 
خطر بيفت��د، در اين ص��ورت غرب به 
راحتي مي تواند با باز گذاش��تن دست 
داعش ب��ه برخ��ي مناطق نفت��ي مثال 
عربس��تان حمله كن��د، و ره��ا كردن 
خاورميان��ه در تنش ه��اي قوم��ي و 
منطقه اي بيشتر، زمينه افزايش قيمت 

نفت را براي مدتي ديگر فراهم كند. 
اما به طور كل��ي معتقدم قيمت هاي 
كنوني نفت يعني نف��ت بين ۴0 تا ۵0 
دالر تا س��ال 2018 دوام م��ي آورد و از 
آن س��ال به بعد يك بار ديگر س��قوط 
قيمت نفت آغاز مي ش��ود. البته ممكن 
اس��ت به علت وقوع تح��والت جديدي 
در ح��وزه انرژي ي��ا اقتص��اد جهاني يا 
خاورميان��ه، قيمت نفت مج��ددا تا 70 
يا 80 دالر هم ب��اال برود ام��ا اين روند 
موقتي خواه��د بود و پ��س از چند ماه 
روند نزولي قيمت ش��روع خواهد شد. 
در ه��ر ص��ورت از 2018 به بع��د بايد 
منتظر س��قوط تازه قيمت نفت به زير 
۴0 دالر باش��يم. البت��ه امري��كا اعالم 
كرده ب��ود از س��ال 2020 صادركننده 
نفت خواهد بود اما به نظر مي رس��د كه 
اين روند س��ريع تر رخ خواهد داد و اين 
كش��ور از س��ال 2018، ديگر واردات 
نفت نداش��ته و تبديل ب��ه صادركننده 
ش��ود. نقطه پايان��ي تحوالت��ي كه در 
كت��اب پيش بيني ك��رده ام ب��ه نوعي 
مي توان نقطه اي دانس��ت كه امريكا از 
يك كش��ور وارد كنن��ده نف��ت به يك 
كش��ور صادر كننده نفت تبديل خواهد 
شد كه به نظر مي رس��د تا سال 2020 

اين تحول رخ خواهد داد. 
 شما معتقديد كه ايران ناخواسته 
درگي�ر مناقش�ه اتم�ي ب�ا غرب  
ش�د، ولي غ�رب حساب ش�ده از 
اين مناقش�ه براي مديري�ت بازار 
نفت س�ود برد و حاال ه�م با توافق 
هس�ته اي، نقش مناقش�ه و نقش 
ايران در قضي�ه مديريت بازار نفت 
به پاي�ان رس�يده اس�ت. در عين 
ح�ال معتقديد مس�اله نب�رد نفت 
كه در كتاب ت�ان آن را نبرد س�وم 
خاورميانه عن�وان كرده ايد حدودا 
در س�ال 2020 به پايان مي رس�د؟ 
در اين خصوص توضيح بيش�تري 

مي دهيد. 
بله از ن��گاه امريكايي ه��ا،  در بحث 
پروژه عبور از نف��ت و پايان اعتياد غرب 
به نف��ت، ام��روز ديگر ضرورت��ي براي 
تداوم مناقشه اتمي ايران نيست. يعني 
الزم بود عرضه نف��ت خاورميانه در يك 
دوره اي كاهش پيدا كن��د كه اول نفت 
عراق را از بازار خ��ارج كردند و بعد هم 
با تشديد مناقشه اتمي وتحريم ها نفت 
ايران از بازار خارج ش��د و از 2003 كه 
جنگ عراق آغاز ش��د تا دو سال پيش 
ب��ه مدت 10 س��ال ب��ا جنگ ع��راق و 
مناقش��ه اتمي ايران توانس��تند قيمت 
نف��ت را باال ببرن��د و چند س��ال باالي 
100 دالر نگه دارن��د. ام��ا ح��اال ديگر 
نقش��ي ك��ه اي��ران مي توانس��ت بازي 
كند، تمام شده اس��ت و پايان مناقشه 
اتمي ديگ��ر مانع تحق��ق تحوالتي كه 
غرب مايل بود محقق ش��ود، نمي شود. 
گرچه هن��وز حدود چهار تا پنج س��ال 
ديگر مدارا الزم اس��ت تا قيمت نفت يا 
خيلي س��قوط يا خيلي نوس��ان نكند، 
اما ب��ه نظر مي رس��د كه قيم��ت نفت 
فعال در همي��ن ح��دود ۵0 دالري كه 
هس��ت با پنج دالر كم و زي��اد اگر نگه 
داش��ته ش��ود، آخرين گام  هاي تحول 
يعن��ي س��رمايه گذاري هاي اوليه براي 
تحول در الگوي ان��رژي صنايع غربي و 
انطباق ه��اي الزم در صناي��ع غربي رخ 
خواهد داد و سرمايه گذاري هايي كه در 
انرژي هاي نو ص��ورت گرفته، از طريق 
تحقيق و توس��عه ارتقا پيدا خواهد كرد 
و هزين��ه توليد انرژي هاي ن��و به اندازه 
كافي كاهش خواه��د يافت، به گونه اي 
كه بع��د از آن، اگر قيم��ت نفت خيلي 
پايين هم بيايد، مثال ح��دود 30 دالر، 

ديگر اين تحوالت متوقف نشود. 
 به نظ��ر مي رس��د در ح��ال حاضر 
اجازه داده نمي ش��ود كه قيمت نفت به 
حدود 30 دالر برسد چرا كه هم اكنون 
قيمت توليد نفت در درياي ش��مال يا 
برخ��ي حوزه هاي نفتي امري��كا به طور 
متوس��ط حدود 30 تا ۴0 دالر است و 
به اي��ن ترتي��ب توجيه اقتص��ادي اين 
ش��ركت ها از بي��ن مي رود. پس س��ه، 

چهار س��ال ديگر غرب ب��ا قيمت نفت 
بازي مي كند و در گام بعدي، زماني كه 
امريكا خودش صادركننده نفت ش��د، 
كاهش بيش��تر قيمت آغاز مي ش��ود. 
در اين حوزه هم سياس��ت هاي اروپا با 

امريكا در يك راستا قرار دارد. 
 پيش بين�ي ش�ما اين اس�ت كه 
از س�ال 2018 س�قوط قيمت نفت 
اجتناب ناپذير اس�ت. ام�ا يكي از 
مسائلي كه در حال حاضر بر قيمت 
نف�ت اثرگ�ذار اس�ت، تنش ه�اي 
ايدئولوژيك در خاورميانه اس�ت. 
به نظر شما اين تنش ها نيز بخشي 
از نقش�ي اس�ت كه براي تحريك 
قيمت نفت و عبور از خاورميانه در 

نظر گرفته شده است؟
در  ايدئ��ولوژي��ك  جن��گ ه��اي 
خاورميانه  به نوعي س��وار ب��ر موضوع 
ذخاي��ر انرژي اس��ت، ت��ا پ��ول و اميد 
به كس��ب منافع��ي نباش��د، جنگي در 
نمي گي��رد. جنگ ه��اي ايدئولوژي��ك 
به واس��طه حمايت��ي كه كش��ورهاي 
از  منطق��ه  ثروتمن��د  و  قدرتمن��د 
گروه ه��اي ايدئولوژيك��ي مانند داعش 
مي كنن��د، در مي گيرد. اي��ن وضعيت 
تا س��ال 2020 كم��اكان ادامه خواهد 
ياف��ت. داع��ش از بين نخواه��د رفت، 
براي غ��رب ه��م از بين ب��ردن داعش 
منفعتي ن��دارد ك��ه ب��راي آن هزينه 
كند. داع��ش تضعيف و مهار مي ش��ود 
ام��ا باق��ي مي مان��د. در اي��ن فاصله تا 
سال2020 آرام آرام قدرت كشورهاي 
نفتي مانند عربس��تان و قط��ر كاهش 

مي يابد، به خصوص ق��درت اقتصادي 
قطر.  

 كاه�ش ق�درت برچ�ه مبنايي؟ 
صرف�ا ب�ه واس�طه كاه�ش قيمت 

نفت؟ 
ببينيد، قطر در حال از دس��ت دادن 
بازاره��اي گاز خ��ود اس��ت. تحوالت 
اخير و ب��ه خصوص تح��والت فناوري 
استخراج نفت شيل باعث شده كه گاز 
ش��يل هم توليد ش��ود و امريكا بتواند 
بخشي از بازارهاي جنوب شرق آسيا را 
كه پيش از اين مقصد گاز قطري ها بود 
به دس��ت آورد. به اين ترتيب با افزايش 
ظرفيت توليد گاز شيل، قطر به سرعت 
مزيت خود در صادرات گاز را از دس��ت 
خواهد داد، ضمن اينكه ممكن اس��ت 
طي س��ال هاي آينده فش��ار در مخازن 
گازي اين كش��ور هم كاه��ش يافته و 
حتي اس��تخراج گاز براي��ش اقتصادي 

نباشد.  
عربس��تان همچنان ذخاي��ر نفتي 
خ��ود را خواهد داش��ت اما با س��قوط 
قيمت نفت، اقتصاد اين كشور به شدت 
تضعي��ف خواهد ش��د كه اين مس��اله 
حتي مي توان��د به م��رور زمينه تجزيه 
عربستان يا درگيري هاي قومي در اين 
كشور را به همراه داشته باشد. زماني كه 
حمايت غرب برداشته شود، زمينه هاي 
كافي براي بروز بي ثباتي در عربس��تان 
وجود خواه��د داش��ت. به نظ��رم اگر 
غرب بخواهد خاورميانه را به سرزمين 
س��وخته تبديل كند )آن ط��ور كه در 
كتاب گفته ام( فروپاشي عربستان گام 

نهايي آن خواهد بود. 
  و ش�ما معتقدي�د ك�ه ط�ي يك 

برنامه مشخص، عربس�تان مزيت 
از دس�ت  ب�راي غ�رب  را  خ�ود 
مي دهد؟ چه به لح�اظ اقتصادي و 
چه نقش نظامي و ايدئولوژيكي در 

منطقه؟ 
بله. در س��ال 2020 عربستان براي 
غرب ش��ايد 10 درصد مزيت��ي كه در 
س��ال هاي پيش داش��ته ه��م نخواهد 
داشت. در حال حاضر عربستان نزديك 
به 10 ميليون بشكه نفت توليد مي كند 
اما اين كشور در سال هاي آينده يا بايد 
مي��زان توليد خ��ود را كاه��ش دهد يا 

سقوط زودهنگام قيمت نفت به حدود 
30 دالر را بپذيرد.   

البته در صورت رسيدن قيمت نفت 
به 30 دالر، توليد نف��ت همچنان براي 
عربس��تان صرفه اقتص��ادي دارد زيرا 
هزينه توليد نفت عربستان بسيار پايين 
و حدود هف��ت دالر اس��ت. بنابراين با 
اي��ن ميزان كاه��ش قيم��ت همچنان 
عربس��تان انگيزه حفظ مي��زان توليد 
و حفظ س��هم خود در ب��ازار را خواهد 
داش��ت اما اين روند زودگذر اس��ت. به 
محض اينكه امري��كا واردات نفت خود 
را متوقف كن��د، بخش بزرگ��ي از بازار 
نفت عربس��تان از بين م��ي رود. به اين 
ترتيب عربس��تاني كه يك زماني توليد 
10 ميليون بش��كه نفت با قيمت 100 
دالر را تجربه كرده و درآمدي در حدود 
3۵0 ميليارد دالر در سال داشته است، 
از 2020 ب��ه بعد باي��د روي حدود يك 
هفتم آن درآمد حس��اب كند. بنابراين 
اقتصادي ك��ه ب��ا 3۵0 ميلي��ارد دالر 
خ��ودش را منطب��ق ك��رده، نمي تواند 
با كاهش بي��ش از ح��د درآمدها دوام 

بياورد. 
زماني ك��ه اين درآمدها به س��رعت 
كاهش پيدا مي كند، اين كشور تبديل 
به ي��ك اقتص��اد درمانده مي ش��ود كه 
مي تواند زمين��ه بي��كاري و نارضايتي 
گس��ترده را به همراه داش��ته باشد. در 
عين حال گروه هايي مث��ل داعش هم 
حض��ور خواهند داش��ت ك��ه مي تواند 
زمينه ساز يك فروپاشي باشد. بنابراين 
عربس��تان مي تواند هدف بعدي غرب 

براي فروپاشي باشد.  
  فروپاشي عربس�تان در راستاي 
همان موضوع جن�گ خداحافظي 

خاورميانه؟ 
قطع��ا. ب��راي اينكه عربس��تان يك 
مرجعيت فرهنگ��ي، ايدئولوژيك و يك 
قطب اقتصادي در جهان اس��الم است. 
همان گونه كه در كتاب توضيح داده ام، 
اگر قرار باش��د خاورميانه اس��المي به 
سرزمين س��وخته تبديل ش��ود بدون 
سقوط عربس��تان ممكن نيست وقتي 
صحب��ت از »عب��ور تمدن ها« اس��ت 
بايد قل��ب اين تمدن از نظ��ر اقتصادي 
و فرهنگ��ي فروبپاش��د، بنابراين بدون 
فروپاش��ي عربس��تان، پ��روژه عب��ور 
ناتم��ام خواه��د  غ��رب  تمدن ه��اي 

ماند.  
 و ش�رايط ب�راي اي�ران چط�ور 
خواهد بود؟ در واقع ش�ما به نوعي 
معتقديد تحوالت به سمت حركت 
اقتص�ادي  فروپاش�ي  در مس�ير 
منطق�ه  قدرت ه�اي  سياس�ي  و 
پيش برده مي ش�ود ك�ه در نهايت 
خاورميانه را به س�رزمين سوخته 
تبديل مي س�ازد. در اي�ن ميان آيا 
تصور مش�ابهي ب�راي اي�ران هم 

داريد؟
به گمان من، ايران ت��ا به امروز يك 
هدف عمده غرب براي رفتن به س��مت 
فروپاش��ي نبوده، حتي به نظر مي رسد 
در آينده اي��ران مي تواند متحدي براي 
غرب باش��د. يعن��ي اي��ران مي تواند به 
نوعي تركي��ه دوم ب��راي غرب باش��د 
زيرا تضاده��اي ايدئولوژيكي كه ميان 
كش��ورهاي س��ني نش��ين با فرهنگ 

غربي وج��ود دارد، ميان فرهنگ ايراني 
و فرهنگ غربي نيس��ت. ضم��ن اينكه 
جامع��ه ايران��ي جامع��ه اي در ح��ال 
توسعه است و س��طح دانش آموختگي 
در كش��ورمان باالس��ت كه اينها نوعي 
همگرايي فرهنگي ايجاد كرده اس��ت. 
بنابراي��ن ب��ه نظر مي رس��د اي��ران در 
آين��ده خط��ري فرهنگ��ي، نظام��ي و 
اقتصادي ب��راي غ��رب نخواه��د بود، 
حداقل ب��ا اج��راي توافق هس��ته اي، 
ايران تا 2۵ س��ال آين��ده خطر نظامي 
خاصي براي غرب نخواهد داش��ت، بعد 

از آن هم آنقدر نظام جهاني كش��ورها 
را در تاروپ��ود موافقتنامه ها و پيمان ها 
درگير مي كند كه عمال هيچ كش��وري 
نمي توان��د س��از مس��تقل خ��ودش را 
بزند ك��ه اگر چني��ن كند به س��رعت 
منزوي خواهد ش��د. پ��س از اين بابت 
ما ديگر حكومت خطرناكي براي غرب 

نيستيم.  
به لح��اظ فرهنگ��ي و اجتماعي نيز 
ش��واهدي از تع��ارض فرهنگ��ي حل 
ناش��دني ميان ما و غرب وج��ود ندارد، 
ممكن اس��ت ميان نظ��ام ايدئولوژيك 
ايدئول��وژي  و  اس��المي  جمه��وري 
س��رمايه داري تعارضي باشد كه هست 
اما بنيادين نيس��ت، ام��ا ميان فرهنگ 
ما و فرهنگ غرب تعارض حل ناشدني 
وجود ندارد. اين هم ناشي از عقالنيتي 
است كه در فرهنگ تشيع وجود دارد و 
به گمان من به عل��ت همين عقالنيت، 
تش��يع مي تواند خود را با دنياي جديد 

سازگار كند.  
از طرف ديگر ما خط��ري اقتصادي 
هم براي غرب نيس��تيم زيرا باتوجه به 
مشكالتي كه امروز در كشور داريم و با 
توجه به روندي كه در 10 سال گذشته 
در تحقق اهداف سند چش��م انداز 20 
س��اله طي كرده ايم بعيد مي دانم تا 30 
س��ال آينده بتوانيم حت��ي به يك غول 
اقتص��ادي منطق��ه اي تبديل ش��ويم. 
بنابراين ما در طول يك نس��ل آينده نه 
خطري اقتصادي براي غرب هس��تيم، 
نه خطري فرهنگي و نه خطري نظامي. 
پس ضرورتي ندارد كه ايران به س��مت 

فروپاشي برود. 
اما كشوري مثل عربستان مي تواند 
صادركننده بنيادگرايي باشد، تفكرات 
س��لفي صادركننده بنيادگرايي است. 
از نگاه غربي ه��ا و از منظر نظريه »عبور 
تمدن ه��ا« اينه��ا باي��د به خودش��ان 
مش��غول ش��وند و نيروهاي ش��ان بين 
خودشان درگير ش��ده و از درون از بين 
بروند. بنابراين به نظر مي رس��د بيشتر 
مناط��ق سني نش��ين خاورميانه هدف 
»جن��گ خداحافظ��ي« غرب باش��ند. 
ضمن اينكه اي��ران مي توان��د در كنار 
افغانس��تان و حتي پاكس��تان، ديواري 
باش��د در براب��ر فرهنگ كنفس��يوس، 
بنابراين به نظر مي رس��د كه در دو دهه 
آينده، غرب به حضور و ثبات ايران نياز 

داشته باشد.  
 از دي�دگاه تحليلي ك�ه در كتاب 
اراي�ه كرده اي�د، جنگ�ي ك�ه ب�ه 
جن�گ خداحافظ�ي در خاورميانه 
مي انجام�د، تاش�ي كه اس�ت كه 
غ�رب س�ازمان مي ده�د و البت�ه 
اكن�ون مي گويي�د اي�ران از دايره 
اي�ن جن�گ خداحافظ�ي خ�ارج 
اس�ت. نهايتا ش�ما نطف�ه تعارض 
غيراقتص�ادي  و  ايدئولوژي�ك  را 

مي دانيد؟
يك تم��دن از چند منظ��ر مي تواند 
براي تم��دن ديگ��ر خطرناك باش��د؛ 
يكي ق��درت اقتص��ادي، يك��ي قدرت 
فرهنگ��ي و نهايت��ا ق��درت نظامي. در 
اين ميان قدرت فرهنگ��ي كه مباحث 
ايدئولوژيك هم بخش��ي از آن است، در 
بلندمدت از همه مهم تر اس��ت. به نظر 
مي رسد كشورهاي س��ني خاورميانه، 
حوزه اي اس��ت كه نطفه هاي تعارض با 
غرب را دارد. هرچند ممكن است نظام 
سياس��ي ايران هم تعارضات��ي با غرب 
داشته باش��د، اما با مناقشه اتمي و بعد 
تحريم ها و سپس توافق، عمال هر گونه 
خطر نظام��ي محتملي از س��وي نظام 
سياس��ي ايران براي غرب منتفي شده 
است. از س��وي ديگر فرهنگ و جامعه 
ايران تع��ارض جدي ب��ا فرهنگ غرب 
ن��دارد )وقتي مي گوي��م فرهنگ غربي 
منظورم جامعه مس��يحي اروپاس��ت(. 
ما نقاط متعارض مان��دگاري به لحاظ 

ايدئولوژيك نداريم.  

اما خاورميانه س��ني ك��ه هم قطب 
فرهنگ��ي جه��ان اس��الم اس��ت و هم 
قط��ب اقتص��ادي و ايدئولوژي��ك آن، 
تعارض هاي جدي اي با غرب دارد. براي 
نابودي يك تمدن بايد همه قطب هاي 
فرهنگ��ي، اقتص��ادي، ايدئولوژي��ك و 
نظامي اش را هدف ق��رار داد. به گمان 
من اي��ران در مركز پروژه غ��رب براي 
عبور از تمدن خاورميانه قرار ندارد زيرا 
همان طور كه گفتم كشور ما حداقل تا 
30 س��ال آينده نمي تواند قطب نظامي 
و اقتص��ادي خاورميان��ه باش��د. عالوه 

براين ايران از يك طرف ديوار محكمي 
در برابر حركت بنيادگرايي اس��المي از 
خاورميانه عربي به س��مت شرق است 
)باتوجه به جمعيت عظيم مس��لمانان 
در هن��د و چي��ن و اندون��زي و اينكه 
ثبات اين كش��ورها براي غرب بس��يار 
حايز اهمي��ت اس��ت( و از س��وي ديگر 
به هم ريختن ثب��ات اي��ران، مي تواند 
حت��ي  و  تاجيكس��تان  افغانس��تان، 

پاكستان را دچار به هم ريختگي كند. 
دقت كنيد، م��ردم اي��ران در طول 
تاري��خ ب��ا فرهنگ هاي بس��يار متضاد 
مانن��د مغول ه��ا، ترك ه��ا و عرب ه��ا 
س��ازگار ش��ده اند، پ��س با غ��رب هم 
مي توانند س��ازگار بش��وند. ما فرهنگ 
س��ازگاري داريم ضمن اينكه تش��يع، 
ي��ك نظ��ام فك��ري عقالني اس��ت و 
ابزارهاي الزم براي س��ازگار شدن را به 

ما مي دهد. 
بنابراين فك��ر نمي كنم فروپاش��ي 
اي��ران در دس��تور كار غرب باش��د، اما 
فروپاش��ي قلب فرهنگ��ي، اقتصادي و 
ايدئولوژيك جهان اس��الم كه ش��امل 
خاورميانه عرب��ي  اس��ت، مي تواند در 
دس��تور كار قدرت هاي محوري تمدن 

غرب باشد. 
 اين كش��ورها فرومي پاشند يا براي 
ده ها س��ال به ي��ك منطقه پ��ر تنش 
با اختالف��ات قوم��ي مان��دگار تبديل 
خواهند شد. آيا برادركشي اي كه امروز 
در عراق بين شيعه و سني رخ مي دهد 
از بين خواهد رفت؟ فك��ر نمي كنم در 
تاريخ عراق چنين كش��ت و كش��تاري 

ميان شيعه و س��ني تجربه شده باشد. 
يا آنچه در س��وريه و يمن ميان شيعه و 
سني در جريان است. اينها يك شكاف 
تاريخي ايج��اد مي كند كه ب��ه زودي 
قابل ترميم نيس��ت، حداقل در كمتر از 

يك قرن قابل ترميم نيست. 
نس��لي كه ام��روز كودك اس��ت و 
اين مس��ائل را از نزدي��ك مي بيند، 30 
س��ال فرصت مي خواهد تا بزرگ شود. 
اين نس��ل به طور طبيع��ي ناراحتي ها 
و فش��ارهاي فك��ري و روان��ي ناش��ي 
از اي��ن تح��والت را به بچه ه��اي خود 

منتق��ل مي كن��د، آن بچه ه��ا دوباره 
30 س��ال طول مي كش��د رخدادهايي 
را كه شنيده اند به نس��ل بعد خودشان 
منتق��ل كنن��د. اي��ن مس��ائل حداقل 
به دو نس��ل منتق��ل خواهد ش��د و به 
اين ص��ورت آثار ش��كاف ايجاد ش��ده 
در خاورميان��ه، حداقل تا 100 س��ال 
آينده برجا مي مان��د. همين ها كفايت 
مي كند براي اينكه يك تمدن زمينگير 

شود.  
  در كت�اب در م�ورد ن�گاه غرب 
به تم�دن كنفس�يوس هم س�خن 
گفته اي�د. آيا غ�رب ب�راي تمدن 
تم�دن  يعن�ي  ديگ�رش  رقي�ب 
كنفس�يوس هم چني�ن برنام�ه اي 

دارد؟
تمدن كنفسيوس به خاطر پيوستي 
كه ب��ه لحاظ اقتص��ادي با غ��رب پيدا 
ك��رده، بيش��تر ب��ه س��مت همگرايي 
متمايل اس��ت تا واگرايي. در سال هاي 
اخير هيچ گزارشي منتشر نشده كه در 
تمدن كنفسيوس )ش��امل بخش هايي 
از هن��د و چي��ن و س��اير كش��ورهاي 
آسياي جنوب ش��رقي(، يك فرد غربي 
ترور ش��ده باش��د. اين نش��ان مي دهد 
ك��ه ذات تنفر از غ��رب در م��ردم تابع 
تفكر كنفس��يوس وجود ن��دارد. تمدن 
كنفس��يوس مي توان��د رقيب��ي براي 
غرب باشد، اما رقيبي فاقد تنفر و نفرت 
تاريخي. اين رقي��ب مي تواند برمبناي 
منافع اقتصادي به ي��ك همكار تبديل 

شود.  
تمدني ك��ه رقيب خطرناك اس��ت 
تمدن اس��المي اس��ت كه كافي اس��ت 
اين تمدن به خودش مش��غول ش��ده و 
در خودش درگي��ر ش��ود. اينها همان 
بحث هايي اس��ت ك��ه م��ن در كتاب 
تحت عنوان عب��ور از تمدن ها آورده ام 
و در كنار بحث »جنگ خداحافظي« و 
»تبديل خاورميانه به منطقه سوخته« 
يا »آفريقايي سازي خاورميانه« تحليل 
ك��رده ام. به نظر مي رس��د تحوالتي كه 
در خاورميان��ه در حال رخ دادن اس��ت 
با س��رعت زيادي به همين س��مت در 

حركت است. 
  ش�ما ش�كل گيري گروهي مثل 
داع�ش كه زمين�ه جن�گ داخلي 
مي�ان اع�راب را تقويت ك�رده را 
هم به حس�اب تاش ب�راي ايجاد 

واگرايي در خاورميانه مي دانيد؟
من به داعش از منظر تئوري توطئه 
نگاه نمي كنم يعني معتقد نيس��تم كه 
اين گروه از س��وي غ��رب طراحي و به 
جهان اس��الم تزريق شده است. داعش 
در دل منطقه ش��كل گرفت��ه و برآيند 
انديش��ه و عمل ما در جوامع اس��المي 
اس��ت. باالخ��ره ك��م كاري و ناتوان��ي 
مفتيان اهل س��نت در ايجاد سازگاري 

بي��ن س��نت و مدرنيت��ه، نتيج��ه اش 
مي ش��ود يك تع��ارض فك��ري عميق 
در ميان مس��لمانان كه ي��ك جايي به 
ش��كل داعش ظهور مي كند. ش��ما هر 
جا افراطي گري ديديد آن را از چش��م 
عالم��ان ديني ي��ا ايدئولوژيس��ت هاي 
آن جامع��ه ببيني��د. م��ن القاع��ده يا 
داع��ش را محص��ول ناتوان��ي تاريخي 
فقه��ا و مفتي��ان اه��ل س��نت و ك��م 
كاري روش��نفكران و س��طحي نگري 
سياس��تمداران كش��ورهاي اس��المي 
مي دان��م. گرچ��ه ممك��ن اس��ت يك 
جايي ه��م غرب ب��ر اس��اس مصالح و 
منافع خ��ودش به اي��ن گروه ها كمك 
مالي ي��ا نظامي ك��رده باش��د. در واقع 
غربي ه��ا به وي��ژه امريكايي ه��ا بعد از 
ش��كل گيري پديده هايي مثل القاعده، 
مثل هر بازيگر هوش��يار ديگري به فكر 
اس��تفاده از اين پديده به نفع خودشان 
مي افتن��د. مث��ل وقتي كه س��يلي راه 
مي افتد و شما مي كوش��يد نيروي اين 
س��يل را به س��ويي كه به نفع شماست 
هدايت كنيد. به نظر من برخورد غرب 
با القاعده و داعش اين گونه بوده است. 
در هر صورت داعش مانند يك بولدوزر 
قدرتمن��د به تولي��د خش��م و نفرت و 
تخري��ب در تمدن اس��المي مش��غول 
است و چه ابزاري بهتر از اينكه غرب از 

آن در جهت منافع خود استفاده كند. 
بايد به اي��ن نكته توجه داش��ت كه 
داعش قدرتمندتر و سيستماتيك تر از 
طالبان است. اين گروه منابع اقتصادي 
در اختي��ار دارد و ح��وزه جغرافياي��ي 
گس��ترده تري را نس��بت ب��ه طالب��ان 
در دس��ت گرفته و بس��يار هوش��يارتر 
عم��ل مي كن��د. گ��روه طالب��ان فاقد 
اين قدرت ه��ا بود. با اين ح��ال طالبان 
در س��ال 199۵ در افغانس��تان شكل 
گرفت و در سال 2001 با حمله امريكا 
حكومتش ساقط ش��د اما امروز كه در 
سال 201۵ قرار داريم، به رغم گذشت 
حدود 20 س��ال، طالب��ان همچنان در 
افغانس��تان حضور جدي دارد و حذف 

نشده است. 
براين اس��اس، مي توان گفت به طور 
قطع وضعي��ت داعش از طالب��ان بهتر 
خواه��د ب��ود. اينك��ه هن��وز تصمي��م 
جدي اي براي نابودي داعش از س��وي 
غرب وجود ندارد نش��انه آن اس��ت كه 
از نظ��ر غرب حضور داع��ش در منطقه 
مي توان��د مفيد باش��د. وج��ود داعش 
در خاورميان��ه يعني وج��ود يك تنش 
بلندمدت، كش��ت و كش��تار بلندمدت 
و درهم ريزي بلندمدت. يادمان باش��د 
كه به ط��ور بالق��وه نطفه ه��اي داعش 
در همه كش��ورهاي عرب��ي خاورميانه 
وجود دارد و هر گاه الزم باشد مي تواند 
عامل شروع تنش در كشورهايي نظير 
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گفت وگو با محسن رناني

روحاني نبايد  پشت درهاي بسته گفت و گو كند
به بهانه انتشار نسخه كامل كتاب »اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران«

  مولود حاجي زاده/ اين روزها رفت و آمدش به تهران بيشتر به كارهاي شخصي اش محدود مي شود تا براي سخنراني؛ 
اواخر خردادماه بود كه »محس�ن رناني« در تارنماي ش�خصي خود اعام كرد كه پس از يك س�ال كه هفته اي يك 
سخنراني در كشور داشت، تا پايان سال 94 در هيچ كجا سخنراني نخواهد كرد.  با اين حال به بهانه انتشار نسخه كامل 
كتاب »اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران« كه نيمه نخست سال از طريق تارنماي رسمي اش منتشر شد، در تهران به 
گفت وگو با استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي اصفهان نشستيم. در دفتري كه در آن خبري از فضاي سنگين همايش ها و 
مراسم هاي اقتصادي كه طي سال هاي قبل در آن به سخنراني مي پرداخت  نبود.شروع گفت و گو در خصوص موضوع 
كتاب بود؛  از مساله نفت در خاورميانه گرفته تا نظريه جنگ خداحافظي در اين منطقه؛ موضوعي كه به عقيده او از ابتدا 

جمله هاي كليدي 1
    اگر قرار باشد خاورميانه اسامي به سرزمين سوخته تبديل شود بدون 
سقوط عربس�تان ممكن نيس�ت وقتي صحبت از »عبور تمدن ها« است 
بايد قلب اين تمدن از نظر اقتصادي و فرهنگي فروبپاش�د، بنابراين بدون 

فروپاشي عربستان، پروژه عبور تمدن هاي غرب ناتمام خواهد ماند.

  كشوري مثل عربستان مي تواند صادركننده بنيادگرايي باشد، تفكرات 
س�لفي صادركننده بنيادگرايي اس�ت. از نگاه غربي ه�ا و از منظر نظريه 
»عبور تمدن ها« اينها بايد به خودشان مشغول شوند و نيروهاي شان بين 
خودشان درگير شده و از درون از بين بروند. بنابراين به نظر مي رسد بيشتر 

مناطق سني نشين خاورميانه هدف »جنگ خداحافظي« غرب باشند. 

جمله هاي كليدي 3
ايران معموال پيچيده بازي مي كند و از گفتارش نمي توان رفتارش را پيش بيني كرد و البته همين رفتار بود كه 
در مناقش�ه اتمي هم غرب را كافه كرده بود. من فك�ر مي كنم در مورد خاورميانه هم همين طور اس�ت. يعني 
گفتارهاي ما معطوف به چيدمان ها و تعامات سياسي داخلي است ولي رفتارهاي ما معطوف به واقعيات موجود 
در جغرافياي سياسي منطقه و جهان است. در عمل هم به گمانم نه به صاح ما است و نه امكان پذير است كه ما 

بتوانيم در تمام تنش ها حضور داشته و تاثيرگذار باشيم.
 امروز ما آنچنان گرفتار مس�ائل داخلي هستيم كه بايد به سرعت از اين مس�ائل و فشارها عبور كرده و به يك 
ثبات و تحول مثبت در داخل برس�يم. ما اگر روز به روز مستهلك ش�ويم و اقتصاد ما عقب نشيني كند، دچار 
مش�كل خواهيم ش�د و به اين ترتيب عما ادعاي ما در مورد حمايت از عراق، يمن و سوريه هم بي ثمر خواهد 

بود. ورود ما به تنش هاي منطقه مي تواند نظام را درگير منازعاتي كند كه به راحتي خروج از آنها ممكن نباشد.
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عربس��تان، مصر، الجزاير، تونس، لبنان 
و س��اير كش��ورهاي خاورميان��ه عربي 

باشد. 
در ح��ال حاض��ر اين گروه ن��ه تنها 
مناب��ع اقتص��ادي و انس��اني را ناب��ود 
مي كن��د بلك��ه آث��ار تاريخ��ي را ك��ه 
پش��توانه فرهنگي تمدن اسالمي بوده 
نيز ناب��ود مي كند. زماني ك��ه تنها يك 
نس��ل س��وخته حاصل از جن��گ باقي 
بماند كه آث��ار اقتص��ادي و فرهنگي و 
تاريخي اش هم نابود ش��ده باش��د، در 
واق��ع بنيادهاي يك تمدن نابود ش��ده 
اس��ت كه داعش دارد اين كار را انجام 
مي دهد. بنابراين چه ضرورتي دارد كه 
غرب داعش را نابود كن��د؟ فقط كافي 
است آن را مديريت كند كه به تهديدي 
جدي براي غرب تبديل نش��ده و دامنه 
عملي��ات و فعاليتش به غ��رب نزديك 
نش��ود. بنابراين غرب با تحرك داعش 
در نزديكي مرز اسراييل مبارزه خواهد 
كرد، همچنين با ورود داعش به تركيه 
كه هم مرز اروپاس��ت نيز مبارزه خواهد 
كرد. اما در كل حضور اين گروه در قلب 
خاورميانه براي غرب خطرناك نيست. 

 ش�ما در كتاب خ�ود گفته ايد كه 
اس�امي  كش�ورهاي  فروپاش�ي 
خاورميان�ه در دس�تور كار غ�رب 
اس�ت ك�ه ازجمل�ه اين كش�ورها 
س�وريه، عراق، يمن و... هس�تند. 
اينها همان كش�ورهايي هس�تند 
ك�ه ب�ه لح�اظ سياس�ي و امنيتي 
جزو خط�وط قرمز ايران به ش�مار 
تواف�ق  از  بع�د  مث�ا  مي آين�د. 
هس�ته اي، مس�ووالن نظ�ام بارها 
اع�ام كردن�د ك�ه تواف�ق الزام�ا 
مواضع سياس�ي اي�ران در منطقه 
و از جمله در س�وريه، يمن و عراق 
را تغيي�ر نخواه�د داد و همچن�ان 
حمايت از اين كش�ورها همراستا با 
منافع ملي ما خواه�د بود. رويكرد 
ايران در منطقه، همچنان به عنوان 
نقطه تقابل ب�ا غرب باق�ي خواهد 
ماند. ح�اال در ش�رايطي كه ش�ما 
معتقدي�د حركت كش�ورهاي فوق 
در مس�ير فروپاشي هس�تند، اين 
مس�اله نمي تواند ايران را برخاف 

آنچه مي گوييد، درگير كند؟
فكر نمي كنم. ببينيد، ايران معموال 
پيچيده ب��ازي مي كن��د و از گفتارش 
نمي ت��وان رفت��ارش را پيش بيني كرد 
و البته همين رفتار بود كه در مناقش��ه 
اتمي هم غرب را كالفه ك��رده بود. من 
فكر مي كن��م در م��ورد خاورميانه هم 
همين ط��ور اس��ت. يعن��ي گفتارهاي 
ما معطوف ب��ه چيدمان ه��ا و تعامالت 
سياس��ي داخلي اس��ت ولي رفتارهاي 
ما معط��وف ب��ه واقعيات موج��ود در 
جغرافي��اي سياس��ي منطق��ه و جهان 

است. در عمل هم به گمانم نه به صالح 
ما اس��ت و ن��ه امكان پذير اس��ت كه ما 
بتوانيم در تمام تنش ها حضور داش��ته 
و تاثيرگذار باش��يم. امروز م��ا آنچنان 
گرفتار مس��ائل داخلي هستيم كه بايد 
به سرعت از اين مسائل و فشارها عبور 
كرده و به يك ثب��ات و تحول مثبت در 

داخل برسيم.  
ما اگر روز به روز مس��تهلك ش��ويم 
و اقتصاد ما عقب نش��يني كن��د، دچار 
بحران خواهيم ش��د و به اي��ن ترتيب 
عمال ادع��اي م��ا در م��ورد حمايت از 
عراق، يمن و سوريه هم بي ثمر خواهد 
ب��ود. بنابراين ب��ه نظر مي رس��د هدف 
چنين گفتارهايي آن اس��ت كه از يك 
س��و ما بتواني��م در تعامالت سياس��ي 
منطق��ه اي چانه زني كنيم و از س��ويي 
هم نوع��ي اقناع داخلي ايج��اد كنيم و 
البته منطق موقعيت در ح��وزه منافع 
ملي هم به ما القا مي كند كه در شرايط 
كنوني كه با مش��كالت گسترده اي در 
حوزه  ه��اي اقتص��ادي و اجتماع��ي و 
زيس��ت محيطي درگير هستيم، صالح 
نيست كه حضور ميداني در بحران هاي 
منطق��ه اي داش��ته باش��يم. ممك��ن 
اس��ت حضور ما در ح��د حمايت هاي 
انسان دوس��تانه  اقتصادي، كمك هاي 
يا كم��ك نظامي متع��ارف باش��د، اما 
فكر نمي كنم بخواهيم در اين مس��ائل 
حضور مس��تقيم داشته باش��يم ورود 
ما به تنش هاي منطق��ه مي تواند نظام 
را درگير منازعاتي كند ك��ه به راحتي 

خروج از آنها ممكن نباشد. 
  و ام�ا در خصوص اي�ران؛ به طور 
كلي معتقدي�د كه اي�ران به نوعي 
از بحران بين الملل�ي عبور كرده و 
در معرض فروپاش�ي مش�ابه آنچه 
براي كشورهاي سني نشين منطقه 
پيش بين�ي مي كني�د ق�رار ندارد. 
اما در اين ش�رايط در بع�د داخلي 
ب�راي م�ا مس�اله چگونه اس�ت؟ 
امروز بحران هايي وج�ود دارد كه 
كش�ور را از درون تهديد مي كند. 
اقتص�ادي،  بحران ه�اي  دامن�ه 
اجتماعي و سياسي را چقدر جدي 

مي دانيد؟ 
ب��ا اش��اره ب��ه مباحثي ك��ه مطرح 
كردم، بايد اين را بگويم نقشي كه نظام 
سياسي ايران بازي مي كند براي غرب 
مفيد اس��ت، به خصوص بع��د از پايان 
مناقش��ه اتمي. پ��س فروپاش��ي نظام 
سياس��ي ايران كه معتقدم از گذش��ته 
هم در دستور كار غرب نبوده، از اين به 

بعد هم نخواهد بود. 
تا اينج��ا، بحث ما بر س��ر آن بود كه 
آيا فروپاش��ي ايران در دستور كار غرب 
هس��ت يا منفعتي براي غ��رب دارد كه 
گفتيم خير. اما اينكه خودمان از داخل 

دچ��ار فروپاش��ي ش��ويم يا ن��ه، بحث 
ديگري اس��ت. ما در ح��وزه اقتصادي 
سال هاس��ت ب��ا بحران ه��اي ج��دي 
مواجهيم. پي��ش از اين گمان مي كردم 
كه بحران ها ب��ا آمدن دول��ت يازدهم 
كاهش مي يابد اما در حال حاضر بر اين 
گمان نيس��تم، كمااينكه اين بحران ها 
مي تواند ش��ديدتر هم ش��ود. به لحاظ 
اقتصادي، ما مشكالت عاجلي داشتيم 
كه تحريم ها عامل آن ب��ود. حاال از آن 
مش��كالت خارج ش��ده ايم ي��ا در حال 
خروجي��م ام��ا مش��كالت س��اختاري 
و نه��ادي اقتصاد م��ا تعمي��ق و مزمن 
ش��ده اس��ت كه به تب��ع آن مي توانيم 
ب��ه بحران ه��اي ديگري دچار ش��ويم. 
در واق��ع دولت توانايي اينكه كش��ور را 
از بحران خ��ارج كند ن��دارد، زيرا حل 
مش��كالت موجود تنها از دست دولت 
ساخته نيس��ت و ابزارهايش در اختيار 
دولت نيست؛ اينها مشكالتي است كه 
دولت هاي قبلي ب��ا همراهي و حمايت 
نظام سياس��ي ايج��اد كردن��د و حاال 
هم حل و فص��ل آنها به دس��ت دولت 
ب��ه تنهاي��ي امكان پذير نيس��ت. مثال 
بحران آب حاصل سياس��ت هاي همه 
دولت هاي گذشته بوده است. به همين 
ترتيب بحران يارانه ها، بحران مس��كن 
مهر و... براي خروج از اين بحران ها بايد 
كل نظام سياسي به كمك دولت بيايد. 

معتق��دم م��ا در باقي مان��ده دولت 
يازده��م از ركود خ��ارج نمي ش��ويم. 
خروج از ركود نيازمند تحوالت بزرگي 
اس��ت كه آنها از دس��ت دول��ت خارج 

اس��ت ضمن اينكه دولت زبان و جرات 
گفتن مش��كالت پيش روي خودش را 
هم ندارد. نمي دانم كه نظام سياسي تا 
چه اندازه آمادگي، ع��زم و توان اجراي 
جراحي ه��اي ب��زرگ را دارد. آنچه به 
نظر مي رس��د اين اس��ت ك��ه در حال 
حاضر تمايلي ب��ه گفت وگوي عمومي 
در م��ورد اي��ن بحران ها وج��ود ندارد. 
مث��ال ببيني��د در سياس��ت هاي كالن 
برنامه شش��م هيچ صحبت��ي از بحران 
آب نشده اس��ت، در حالي كه به گمان 
من س��ه بحران بيكاري، فس��اد و آب، 

سه بحراني هس��تند كه اگر نه تنها عزم 
سياس��ي بلكه اگر عزم ملي ايجاد نشود 
و جامع��ه و كل قواي نظام سياس��ي با 
هم همكاري نكنند، اين بحران ها قابل 
مديريت و اصالح نيس��تند. بنابراين از 
اين پ��س نقطه عزيمت ه��ر اصالحي، 
عزم سياس��ي اس��ت. در واقع نخست 
عزم سياس��ي در ميان همه كنشگران 
سياس��ي و س��پس ع��زم اجتماعي در 
مي��ان كل بخش ها و قش��رهاي جامعه 
الزم اس��ت. ما براي خروج از ش��رايط 
كنوني نيازمند »اجماع ملي« هس��تيم 
و نقطه شروع شكل گيري اجماع ملي، 
»عزم سياسي« اس��ت و بعد از آن بايد 
ي��ك »گفت وگ��وي فراگير مل��ي« در 

مورد مسائل مان آغاز شود. 
ب��ه نظ��رم دو س��اله پايان��ي دولت 
آقاي روحاني دو س��ال خيلي خطيري 
اس��ت. فرق اي��ن دولت ب��ا دولت هاي 
قبلي اين اس��ت كه اين دولت در دوره 
»تهي ش��دگي منابع« بر س��ركار آمده 
اس��ت يعني نه تنها درآمدهاي عظيم 
نفتي ديگر نيس��ت، ذخاي��ر عظيم آبي 
ني��ز ب��ه مرحله تهي ش��دگي رس��يده 
اس��ت و منابع عظيم پولي و سرمايه اي 
ما ني��ز در پروژه هاي ناتم��ام و صنايع 
فرسوده زمين گير ش��ده است. از سوي 
ديگ��ر ذخاي��ر اجتماعي م��ان، مانن��د 
س��رمايه هاي اجتماعي، س��رمايه هاي 
نمادين، اخالق عمومي، همبس��تگي و 
نشاط اجتماعي نيز آسيب ديده است. 
بنابراين در باقي مانده اين دولت اگر به 
يك عزم سياس��ي و ملي براي مديريت 
بحران  برس��يم، احتم��ال موفقيت در 
براب��ر بحران ها هس��ت اما اگ��ر در اين 
دوره وارد دوره جدي��دي از منازع��ات 
سياس��ي فرس��اينده و مخرب ش��ويم، 
به احتمال زياد فرصت ه��اي مديريت 

بحران را از دست  خواهيم داد. 
آنچه مش��خص اس��ت، تداوم وضع 
موجود ب��ه آنج��ا منتهي مي ش��ود كه 
ما در كمت��ر از پنج س��ال آين��ده وارد 
زنجيره اي از بحران هايي مي ش��ويم كه 
مثل دومينو كش��ور را با خ��ود مي برد. 
در حوزه زيس��ت محيطي ما همين االن 
وارد بحران شده ايم اما ظاهرا هنوز نظام 
تدبي��ر و نظام سياس��ي كش��ور متوجه 
آن نيس��ت يا ج��رات پذي��رش بحران 
را ن��دارد. خيلي زم��ان نداري��م؛ نظام 
سياسي بايد به س��رعت تصميم بگيرد 
كه مي خواهد ب��ا بح��ران آب و محيط 
زيس��ت چه كند. نظام اي��ن را هم بايد 
بداند كه ه��ر جراحي اي، ب��ا خونريزي 
همراه اس��ت. قطعا تالش ب��راي عبور از 
بح��ران آب، اعتراضات��ي به خصوص از 
سوي كش��اورزان و روستاييان به همراه 
خواهد داش��ت اما مي توان از هم اكنون 
ب��ا اقدام��ات اقناع��ي و جبران گرايانه، 
بح��ران را مديري��ت كرد. اما اگ��ر آن را 
رها كرده و بحران پي��ش برود، در آينده 
با درگيري هاي گسترده انساني روبه رو 
خواهيم بود ك��ه مي تواند ابعاد بس��يار 
گس��ترده اي به خود بگي��رد. بحران آب 
مستعد است كه به يك بحران اجتماعي 
تبديل شود. زماني كه اين اتفاق بيفتد، 
بحران ه��اي نهفت��ه ديگر هم س��ر باز 

مي كنند. 
باي��د توج��ه داش��ت ك��ه در برخي 
حوزه ها فقط عزم دولت كافي اس��ت تا 
بتواند سياس��تگذاري كن��د و اصالحي 
ص��ورت گي��رد. مث��ال دول��ت مي تواند 
تصميم جدي بگيرد ك��ه تا زمان خروج 
از ركود، ن��رخ ارز را مديريت كند كه باال 
نرود. اين از دولت س��اخته اس��ت ولي 
البت��ه نيازمند اجم��اع در ميان مقامات 
ارشد دولتي است. اما در برخي حوزه  ها 
از دولت به تنهايي كاري ساخته نيست. 
مثال ح��ل بح��ران بي��كاري از دس��ت 
دولت به تنهايي خارج اس��ت و نيازمند 
مش��اركت كل اج��زاي نظام سياس��ي 
است. اش��تغال با پخش پول يا وام دادن 

ايجاد نمي شود، اش��تغال نيازمند ايجاد 
يك »افق با ثبات و پايدار« در دست كم 
10س��ال آين��ده اقتصاد ايران اس��ت تا 
سرمايه گذاران با ديدن يك افق پايدار، 
تصميم به ورود به س��رمايه گذاري هاي 
مول��د بگيرند ول��ي ايجاد پاي��داري در 
اقتصاد مس��تلزم هماهنگي و همكاري 
همه قواس��ت. اگر قوا همديگر را دفع و 
تخريب كنند، س��رمايه گذاران ترجيح 
مي دهن��د س��رمايه هاي خ��ود را وارد 
تولي��د نكنن��د و در زمينه ه��اي كمتر 
آس��يب پذير )مث��ل خ��ارج ك��ردن از 

كشور، س��پرده گذاري در بانك، خريد 
س��كه و ارز، خري��د مس��تغالت و....( 
س��رمايه گذاري كنن��د. بنابراي��ن حل 
مس��اله بيكاري، اجماع، عزم و همكاري 
ج��دي همه ق��واي نظ��ام سياس��ي را 

مي طلبد. 
در برخي حوزه ه��ا هم حل بحران ها 
نه تنها نيازمن��د عزم همه ق��واي نظام 
سياس��ي اس��ت بلكه مس��تلزم اجماع، 
هم��كاري و مش��اركت جامع��ه مدني 
اس��ت. مثال در حوزه هاي فساد اداري، 
بح��ران آب، بح��ران محيط زيس��ت، 
اعتياد، آلودگي ه��وا و نظاير اينها بدون 
مش��اركت جدي جامعه، ن��ه دولت نه 
نظام سياس��ي كار جدي اي نمي توانند 
بكنن��د. در اين خصوص نظام سياس��ي 
بايد جامع��ه را به كم��ك بطلبد، بدون 
كمك جامعه برون رف��ت از چالش هاي 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي ممكن نيس��ت 
و مديريت بح��ران با شكس��ت روبه رو 
خواهد شد. براي مش��اركت جامعه هم 
بايد نهادها و شبكه هاي اجتماعي شكل 

بگيرد. 
 صرفا از بعد فراگيري آسيب هاي 

اجتماعي؟
بحران هاي اجتماعي از بي هنجاري 
و خشونت ميان افراد گرفته تا تصادفات 
رانندگي كه س��اليانه ح��دود 20 هزار 
نف��ر ك��ه ح��دود 20 ميلي��ارد دالر از 
سرمايه هاي انس��اني ما را نابود مي كند. 
بحران بيكاري ام��روز به معضلي فراگير 
تبديل ش��ده؛ دولت خيل��ي تالش كند 
مي توان��د ب��راي ورودي ه��اي جدي��د 

به ب��ازار ش��غل ايج��اد كند ام��ا براي 
ح��دود ش��ش ميلي��ون بي��كار كنوني 
)چهارميلي��ون رس��مي و دو ميلي��ون 
غيررس��مي(، كاري نمي توان��د بكن��د. 
همين مس��اله ب��ه بحران بزه��كاري و 
جنايت دامن مي زند. هم اكنون چندين 
ميليون زن بي همس��ر در كشور وجود 
دارد كه اينها ام��كان ازدواج ندارند زيرا 
ماب��ه ازاي جمعي��ت براي ش��ان وجود 
ندارد. اين پديده موج��ي از بحران هاي 
جنس��ي ايج��اد مي كند ك��ه نمونه آن 
گسترش ازدواج سفيد اس��ت. از سوي 
ديگ��ر، بيماري هاي��ي مانند س��رطان 
به س��رعت در س��طوح مختلف جامعه 
در حال گس��ترش اس��ت. عالوه بر اين، 
بحران هاي ناشي از مشكالت اقتصادي 
و زيست محيطي را كه طي چهار تا پنج 
س��ال آينده به مهاجرت هاي گس��ترده 
مي انجام��د ني��ز باي��د در نظ��ر گرفت. 
همچنين گس��تردگي معض��ل اعتياد 
كم ك��م دارد ب��ه نقط��ه غيرقابل عالج 
مي رس��د. اين معضالت چيزي نيس��ت 
كه حكومت بتواند به تنهايي آنها را حل 
كند، حل اينها نياز به مش��اركت جامعه 
دارد. به نظر مي رسد حكومت هم هنوز 
هيچك��دام از اي��ن بحران ه��ا را جدي 

نگرفته است.  
 در حوزه اقتصادي، كاهش قيمت 
جهاني نف�ت كه ش�ما معتقديد در 
س�ال هاي آين�ده س�قوط خواهد 
كرد، مي توان�د زمينه ي�ك بحران 
درآمدي را براي ما به همراه داشته 

باشد؟
در ح��ال حاض��ر م��ا ح��دود 2۵ تا 
30 ميلي��ارد دالر درآمد نفت��ي داريم. 

در صورت ح��ذف تحريم ه��ا، حتي اگر 
قيمت نفت كاه��ش هم پي��دا كند، ما 
مي تواني��م همين مي��زان درآمد نفتي 
را داش��ته باش��يم؛ زيرا به رغم كاهش 
قيم��ت م��ا مي تواني��م صادرات مان را 
افزايش دهيم. ايران چند س��الي است 
كه با درآم��د نفتي ح��دودا 30 ميليارد 
دالري، خ��ود را اداره ك��رده و از اين به 
بعد ه��م بايد روي درآم��دي حدود 2۵ 
ميليارد دالر حساب كند. نظام سياسي 
بايد با وضعيت موجود خود را وفق داده 
و ديگر اميدي به نفت نداش��ته باش��د، 

درآمده��اي نفتي ب��االي 100 ميليارد 
دالري در چن��د س��ال در دول��ت قبلي 
يك حادثه و تصادف در تاريخ س��ه هزار 
ساله ايران بود كه ديگر تكرار نمي شود. 
از اين ب��ه بعد در بهتري��ن حالت درآمد 
نفت��ي بين 2۵ ت��ا 30 ميلي��ارد دالري 
خواهي��م داش��ت. بنابراين اگ��ر نظام 
سياس��ي در ايران نتواند خود را اصالح 
كند به گونه اي كه بتوان��د امورات خود 
را با همي��ن درآمد به خوب��ي اداره كند 
به مش��كالتي بر مي خورد كه مي تواند 

بحران زا باشد.  
 با هم�ه اي�ن مس�ائل اگ�ر نظام 
عب�ور  ب�ه  تصمي�م  سياس�ي 
اقتص�ادي،  بحران ه�اي  از 
زيست محيطي و اجتماعي بگيرد، 
از كج�ا بايد آغاز كن�د؟ صرفا براي 
عبور از اين بحران ها بايد از همانجا 
كه اش�اره كرديد، يعني گفتمان با 

جامعه آغاز كرد؟
بگذاريد ابتدا س��والي مط��رح كنم. 
شايد همه تصور مي كردند بعد از توافق 
هسته اي، بورس به س��رعت رشد كرده 
و نرخ دالر كاه��ش مي يابد و اين آغازي 
خواهد بود ب��ر يك جه��ش اقتصادي. 
حاال براي آنها اين س��وال مطرح اس��ت 
كه چرا اينچنين نش��د؟ من قبال گفته 
بودم ك��ه ح��ل مناقش��ه اتم��ي ايران 
يك ش��رط الزم است اما ش��رط كافي 
نيس��ت. براي حل بحران ه��اي داخلي 
به وي��ژه بحران هاي اقتص��ادي، حل و 
فص��ل مناقش��ه اتمي يك ش��رط الزم 
و يك نقط��ه عطف بود اما ش��رط كافي 

نب��ود. براي من روش��ن بود ك��ه با حل 
اين مناقش��ه، تحولي در اقتص��اد ايران 
رخ نمي ده��د مگراينكه نظام سياس��ي 
بخواهد تحول��ي رخ بدهد، نه اينكه تنها 
دول��ت بخواهد. دولت ب��ه دنبال تحول 
اس��ت اما نظام سياس��ي هنوز نمي داند 
كه مي خواهد چنين تحولي رخ دهد يا 

خير.  
به عنوان نمونه دولت بس��ته خروج 
از ركود را نوش��ت ام��ا چرا اين بس��ته 
تغييري در اقتصاد ايج��اد نكرد؟ حتي 
ديگر از بس��ته خ��روج از ركود صحبتي 
ه��م نمي كنن��د. دول��ت كارش همين 
بود كه اي��ن بس��ته را بنويس��د و براي 
اجراي آن تالش كند ام��ا باز هم جواب 
نمي دهد. دولت كارش اين بود مذاكره 
و مناقشه هس��ته اي را حل و فصل كند 
كه ك��رد، اما اين هم ب��ه تنهايي چيزي 
را تغيي��ر نمي دهد. ام��روز جامعه ايران 
و اقتصاد اي��ران در ش��رايطي فرو رفته 
كه بيدار ك��ردن آن نيازمن��د تحوالت 

اساسي است. 
در س��ال 91 من بح��ث تكينگي در 
اقتصاد اي��ران را مطرح ك��ردم و گفتم 
كه اقتصاد ايران به س��رعت به س��مت 
تكينگي مي رود. تكينگ��ي يعني نقطه 
بي بازگش��تي كه اگر به دادش نرس��يم 
ديگر نمي ت��وان آن را برگرداند. گمانم 
براين ب��ود كه انتخاب��ات 92 و روي كار 
آمدن دولت يازدهم مي تواند مانع ادامه 
اين تكينگي در اقتصاد باش��د اما به دو 
علت اي��ن اتف��اق رخ نداد. يك��ي اينكه 
خ��ود دولت و ش��خص آق��اي روحاني 
از ظرفيت و پتانس��يل ايجاد ش��ده در 
انتخابات استفاده نكرد و دوم آنكه ساير 

بخش هاي نظام سياس��ي اجازه ندادند 
كه از اي��ن تحول ب��ه نح��وي مطلوب 

استفاده شود. 
جامع��ه م��ا ام��روز مانن��د بيماري 
ش��ده كه از فرط خوابي��دن روي تخت 
بيمارس��تان حس خود را از دست داده 
و ديگر انواع داروها و مسكن هاي تزريق 
ش��ده به بدنش، جواب نمي دهد. براي 
درمان اي��ن بيمار نبايد دوب��اره برايش 
دارو تجوي��ز ك��رد بلكه بايد ب��ا آن يك 
ارتب��اط عاطفي برقرار ك��رد. بايد بيمار 
را به كمك طلبي��د و ب��ه او فهماند كه 

ب��دون همراه��ي و هم��كاري خودش 
درمان بي نتيجه اس��ت. اقتص��اد ايران 
مانند بيماري اس��ت كه به انواع س��موم 
ناش��ي از سياس��ت هاي اقتصادي آلوده 
شده و انگيزه و اعتماد خود را به پزشك 
خودش يعني نظام تدبير از دس��ت داده 
است. به س��رمايه گذار مي گوييم توافق 
هسته اي شده، بيا س��رمايه گذاري كن، 
مي گويد نه، بگ��ذار ببينم مثال انتخابات 
مجلس چه مي ش��ود. يعني حتي ديگر 
توافق هس��ته اي هم س��رمايه گذار را به 

هيجان نمي آورد. 
ب��راي عب��ور از اي��ن فض��ا باي��د با 
كنشگران اجتماعي و اقتصادي آن وارد 
تعامل شد و به آنها رسميت و شخصيت 
داد. باي��د ب��ا جامع��ه گفت وگ��و كرد و 
اعتمادش را جلب ك��رد. در حال حاضر 
اين گفت وگو مختل است. اين گفت وگو 
همچنان ميان نظام سياس��ي و جامعه، 
يك طرفه هس��ت. هنوز آق��اي روحاني 
و س��اير مقام��ات مي آين��د و رهنم��ود 
مي دهن��د. هنوز ب��ه بيم��ار مي گويند 
بخواب ت��ا درمان��ت كني��م. گفت وگو 
مختل اس��ت و جامع��ه باور ن��دارد كه 
نظام تدبير به او ارج مي نهد و او را جدي 

مي گيرد. 
يكي از عوامل��ي كه موج��ب از بين 
رفت��ن بخش��ي از اعتم��اد در جامع��ه 
ش��ده، مربوط به تحوالت سياسي سال 
1388 اس��ت. در اي��ن س��ال ش��كافي 
به لح��اظ فكري، روح��ي و رواني، ميان 
بخش��ي از جامعه و نظام تدبي��ر ايجاد 
ش��د. براي عبور از مشكالت داخلي بايد 
اين مساله حل و فصل ش��ود؛ ما نياز به 
آشتي ملي داريم. مانند زمان جنگ؛ در 
آن زمان جنگ مس��اله اول م��ا بود، اگر 
س��ني ها مي خواس��تند به جبهه بروند، 
مي گفتيم قدم تان روي چش��م، بياييد، 
مس��يحي ها و يهودي ها مي خواس��تند 
بيايند همين طور. ما در جنگ از حضور 
همه قش��ر هاي اجتماع��ي و اقليت هاي 
قومي و مذهب��ي اس��تقبال مي كرديم. 
مگر ما در دوران جنگ چنين فضايي از 
همدلي و مشاركت در كشور نداشتيم؟ 
امروز چالش ها و مش��كالت ما از دوران 
جنگ عميق تر است، آيا امروز هم نبايد 
به همان ش��يوه فراگير عمل كنيم؟ آيا 
نبايد ب��راي ايج��اد همبس��تگي ملي و 
اجتماع��ي، اميدبخش��ي ب��ه جامعه و 
بازس��ازي اقتصاد به همه قشرها خوش 

آمد بگوييم؟
آقاي روحاني در انتخابات س��ال 92 
وعده هاي��ي ب��راي حل و فصل مس��ائل 
مربوط به انتخابات س��ال 88 داد؛ خب 
كارهايي ه��م كردن��د، تواف��ق اتمي را 
به عنوان ي��ك چالش بزرگ ب��ه نتيجه 
رس��اندند، حاال هم رييس جمهور انتظار 
دارد با رفع بخشي از مس��ائل مردم وارد 
ميدان كار و تالش ش��وند، ام��ا برمبناي 
چ��ه اعتم��ادي؟ ام��روز دولت و س��اير 
بخش ه��اي نظ��ام سياس��ي باي��د وارد 
ميدان گفت وگو با جامعه شوند. جريان 
گفت وگ��و ميان نظ��ام حاك��م و جامعه 
ايران مختل است. آيا ميان قوه قضاييه و 
مقننه با مردم گفت وگويي جريان دارد؟ 
كافي است چهارنفر جلوي مجلس جمع 
شوند؛ به جاي آنكه خواس��ته اين گروه 
شنيده ش��ده و ميان قوه مقننه با مردم 
گفت وگو ايجاد ش��ود، آنها را مي گيرند و 
از محدوده دور مي س��ازند. ما اصال نهاد 
گفت وگو كننده مدني در كشور نداريم، 
در واق��ع نه��ادي را باقي نگذاش��ته ايم، 
بنابراين ت��ا زماني كه گفت وگو نباش��د، 

اعتماد هم نخواهد بود. 
 يعني ش�ما معتقديد ش�كافي كه 
بع�د از س�ال 88 در كش�ور ايجاد 

شده با گفت وگو قابل ترميم است؟
به گمانم در صورتي ك��ه اجازه داده 
ش��ود رهبران سياس��ي و اجتماعي آن 
بخش جامعه كه بعد از سال 88 از سپهر 
سياسي و اجتماعي كشور كنار گذاشته 
ش��دند، وارد گفت وگو ش��وند، مي توان 
ش��كاف را ترميم ك��رد. يادمان باش��د 
كه زماني هم بخش��ي از جامعه مخالف 
گفت وگوي اتمي با غرب بودند اما وقتي 
رهبران شان اين گفت وگو را پذيرفتند، 
آنها هم توجيه ش��دند، وقت��ي رهبران 
سياس��ي مذاكره را بپذيرند، جامعه هم 

مي پذيرد. 
 تعام�ل ي�ا گفت وگ�و؟ مش�خصا 
منظور ش�ما جريان گفت وگو ميان 
رهبران اصاح�ات با نظام اس�ت؟ 
پس از ح�دود هفت س�ال، رهبران 
اصاح�ات وارد گفت وگ�و ب�ا نظام 
شوند تا كشور به س�مت مشكات 

بيشتر نرود؟ 
من فكر مي كن��م تمايل به گفت وگو 
هم از س��وي رهبران اصالح طلب وجود 
دارد و ه��م در مي��ان برخ��ي رهب��ران 
محافظه كار، اما اين نظام سياسي است 
كه باي��د زمين��ه را فراهم كن��د. حتي 
من گم��ان مي كنم رهبران حصر ش��ده 
هم آماده گفت وگو باش��ند؛ ن��ه از باب 
خودش��ان بلكه از جهت كمك به كشور 
براي عب��ور از بحران. باي��د بپذيريم كه 
اصالح طل��ب واقع��ي فردي اس��ت كه 

همواره منافع ملي را درنظر بگيرد. 
زمان��ي ك��ه گفت وگ��و آغاز ش��ود، 
ممكن است چند ماهي فضاي شايعات 
و اتهام زني ها در كش��ور شكل بگيرد اما 
اينها به سرعت تمام مي ش��ود و پس از 
مدت��ي التهاب ها مي خوابد و كش��ور به 
س��مت ثبات حركت مي كند. گفت وگو 
راهبرد نهايي ما اس��ت، بذر توس��عه نيز 
ب��ا گفت وگو ش��كل مي گيرد. مناقش��ه 
88 يك ظرفيت ب��راي تخريب دو جانبه 
در كش��ور ايجاد ك��رد كه باي��د از ميان 

برداشته شود. 
رهب��ران اصالح طلب��ان و محافظ��ه 
 كاران باي��د گفت وگ��و را آغ��از كنن��د؛ 
گفت وگوي��ي ش��فاف و بي پ��رده ميان 
خودش��ان، ب��ا جامع��ه و با نظ��ام. اين 
گفت وگ��و بايد مس��تقيم و همس��نگ 
باشد نه اينكه بخش��ي بخواهد از موضع 
باال با جرياني وارد گفت وگو ش��ود. بايد 
بپذيري��م كه وضعي��ت كنوني كش��ور 
حاص��ل عملك��رد 3۵ س��اله دو جناح 
است. فقدان گفت وگو عمال در تمام اين 
سال ها به كشور آس��يب زده است، بايد 
پذيرفت كه هيچ كس به تنهايي قادر به 

نجات كشور نيست. 
البته هن��وز ب��ه نظر نمي رس��د كه 
نظام سياس��ي تحمل و ع��زم گفت وگو 
با جريان هاي سياس��ي منتقد را داشته 
باشد. امروز نظام سياسي تصور مي كند 
كه از بحران مناقش��ه اتم��ي عبور كرده 
و كار تمام اس��ت، اما اين طور نيس��ت. 
نه تنها نظام سياس��ي كه حت��ي دولت 
يازدهم هم باب گفت وگو را با مالحظات 
سياس��ي آغاز نمي كن��د وگرن��ه آقاي 
روحاني توانايي خوبي ب��راي گفت وگو 
دارد. اينك��ه رييس جمه��ور هر از گاهي 
دوب��اره  و  مي زن��د  تك مضراب هاي��ي 
س��كوت مي كن��د، نش��ان مي دهد كه 
توانايي ادامه گفت وگ��و را ندارد يا اينكه 

مي داند ادامه آن پرهزينه است. 
بدون گفت وگ��و و آش��تي ملي، افق 
روش��ني در اقتصاد ما ش��كل نمي گيرد 
چون فعاالن اقتصادي همواره احساس 
مي كنن��د ب��ا ي��ك انتخابات ي��ا با يك 
تحول پيش بيني نش��ده ديگ��ر ممكن 
اس��ت تم��ام برنامه  ها و سياس��ت هاي 
ج��اري متوقف ش��ود. بنابراي��ن فضا را 
فض��اي »عدم اطمين��ان« مي بينن��د و 
وارد س��رمايه گذاري ج��دي اقتصادي 
نمي ش��وند. مث��ال االن واقع��ا فع��ال 
اقتص��ادي م��ا نمي دان��د ك��ه پ��س از 
انتخاب��ات مجلس ك��ه در پايان س��ال 
جاري انجام خواهد شد، ساختار كشور 
چه تحوالتي خواهد كرد و آينده چگونه 
رقم خواهد خ��ورد. اين فضاي ابهام بايد 
از بي��ن برود تا س��رمايه گذار احس��اس 
اطمينان كند و اين فض��اي ابهام تنها با 
گفت وگوي ج��دي و البته اخالقي ميان 
همه بازيگران ساختار سياسي و البته با 

حضور نهادهاي مدني ممكن است. 
 در اي�ن مي�ان آق�اي روحاني چه 

مي تواند بكند؟
ويژگي هاي ش��خصي آق��اي روحاني 
آن گون��ه نيس��ت ك��ه بياي��د و بي پرده 
با م��ردم گفت وگ��و كن��د. اما ب��ه نظرم 
اگر آق��اي روحان��ي بتوان��د اي��ن كار را 
انج��ام داده و گفت وگ��و را آغ��از كن��د، 
گام مهمي برداش��ته اس��ت. گفت وگو با 
مردم، گفت وگ��و با جري��ان اصالح طلب 
و محافظ��ه كار و همچني��ن ب��ا س��اير 
بخش هاي نظام. اما اي��ن گفت وگو نبايد 
در پش��ت درهاي بس��ته انجام شود؛ اين 
گفت وگو باي��د پژواك اجتماعي داش��ته 
باش��د تا اميد اجتماعي بياورد. متاسفانه 
احساسم اين اس��ت كه آقاي روحاني نه 
از ظرفيت بعد از انتخابات اس��تفاده كرد 
و نه اكن��ون از پتانس��يل ايجاد ش��ده در 
توافق هس��ته اي بهره ب��رداري مي كند. 
ضمن اينكه بدون عب��ور از پيچ 88 نيز ما 
به جايي نمي رسيم. مناقش��ه 88 ابزاري 
براي حذف بخش��ي از نيروهاي توانمند 
از مناصب مديريتي كش��ور ش��ده است. 
هنوز دولت براي انتصاب برخي از روساي 
دانش��گاه هاي خود دچار معضل اس��ت. 
نه فق��ط در دانش��گاه، در فرمانداري ه��ا، 
استانداري ها و همه بخش ها اين شرايط 
حاكم اس��ت و اتهام زني ها تصميم گيري 
دولت ب��راي نص��ب نيروه��اي توانمند 
را مختل ك��رده اس��ت. طي س��ال هاي 
اخير بخش بزرگي از نيروه��اي توانمند 
جامعه ب��ه اين وس��يله حذف ش��دند و 
معموال افرادي ك��ه كارايي ش��ان پايين 
اس��ت از همين ابزار براي ح��ذف رقباي 

توانمندشان استفاده مي كنند. 
من معتقدم ك��ه اصالح طلب��ان نيز 
بايد آمادگي حل مس��اله 88 را داش��ته 
باشند تا بتوان كش��ور را از بحران عبور 
داد. اصولگراي��ان نيز ايران��ي و ملي گرا 
نيس��تند اگ��ر بخواهن��د اين ش��رايط 
ادامه پي��دا كند و همچنان ب��ه دنبال از 
ميدان به در كردن رقيب خود باش��ند. 
همچنين اصالح طلب نيس��ت كسي كه 
حاضر نباش��د از آبرويش بگ��ذرد براي 
اينكه به تفاهم ملي دس��ت پيدا كرده و 
دست در دست يكديگر بحران ها را حل 

و فصل كنيم. 

ي/
النق

د م
حام

س: 
عك

    

گفت وگو با محسن رناني

روحاني نبايد  پشت درهاي بسته گفت و گو كند
به بهانه انتشار نسخه كامل كتاب »اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران«

غرب به واسطه آن هدف مشخصي را در خاورميانه دنبال مي كرده است. البته اين گفت وگو به نظريات مطرح شده در 
كتاب محدود نماند و به مسائل جاري اقتصاد ايران نيز كشيده ش�د. صحبت از بحران اقتصادي و سياسي در كشور 
مي شود كه همين موضوع پاي مسائل اجتماعي و موضوع آب را هم به بحث باز مي كند. اما به اعتقاد رناني براي عبور 
از تمام اين مسائل و بحران ها  كه كشور را در معرض آسيبي بزرگ قرار دادند، تنها يك گزينه پيش رو قرار دارد و آن 
باز شدن فضاي گفت وگو ميان جامعه و نظام است، فضايي كه سالهاست بسته است. او در عين حال برمبناي نظريات 
نهادگرايي خود بر لزوم فعال شدن نهادهاي مدني در جامعه نيز تاكيد دارد؛ نهادهايي كه براي ايجاد جريان گفت وگو در 

جامعه، نه تنها يك نياز كه يك الزام هستند. مشروح اين گفت و گو را در اينجا مي خوانيم. 

جمله هاي كليدي2
    من به داعش از منظر تئوري توطئه نگاه نمي كنم يعني معتقد نيستم 
كه اين گروه از س�وي غرب طراحي شده و به جهان اس�ام تزريق شده 
اس�ت. داعش در دل منطقه شكل گرفته و برآيند انديش�ه و عمل ما در 

جوامع اسامي است.
  من القاعده يا داعش را محصول ناتواني تاريخي فقها و مفتيان اهل س�نت 
و كم كاري روشنفكران و سطحي نگري سياس�تمداران كشورهاي اسامي 
مي دانم. گرچه ممكن اس�ت يك جايي ه�م غرب بر اس�اس مصالح و منافع 
خودش به اين گروه ها كمك مالي يا نظامي كرده باشد. در واقع غربي ها به ويژه 
امريكايي ها بعد از ش�كل گيري پديده هاي�ي مثل القاعده، مث�ل هر بازيگر 

هوشيار ديگري به فكر استفاده از اين پديده به نفع خودشان مي افتند.

جمله هاي كليدي 4
 يكي از عواملي كه موجب از بين رفتن بخشي از اعتماد در جامعه شده، مربوط به تحوالت سياسي سال 1388 است. در اين سال 
شكافي به لحاظ فكري، روحي و رواني، ميان بخشي از جامعه و نظام تدبير ايجاد شد. براي عبور از مشكات داخلي بايد اين مساله 

حل و فصل شود؛ ما نياز به آشتي ملي داريم.
 آقاي روحاني در انتخابات سال 92 وعده هايي براي حل و فصل مسائل مربوط به انتخابات سال 88 داد؛ خب كارهايي هم كردند، 

ز توافق هسته اي را به عنوان يك چالش بزرگ به نتيجه رساندند، حاال هم رييس جمهور انتظار دارد با رفع بخشي  ا
مسائل مردم وارد ميدان كار و تاش شوند، اما برمبناي چه اعتمادي؟ امروز دولت و ساير بخش هاي نظام سياسي 

بايد وارد ميدان گفت وگو با جامعه شوند. جريان گفت وگو ميان نظام حاكم و جامعه ايران مختل است. 
 در صورتي كه اجازه داده شود كه رهبران سياسي و اجتماعي آن بخش جامعه كه بعد از سال 88 از سپهر سياسي و 

اجتماعي كشور كنار گذاشته شدند، وارد گفت وگو شوند، مي توان شكاف را ترميم كرد. 


