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مسلم ايران را در زمينه فناوری هسته ای به رسميت شناخته اند. 

نتيجه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ برگشت آرامش به کشور بود
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د اشت ياد 

ــي در  ــر روحان ــروزي دكت ــال از پي  يكس
انتخابات رياست جمهوري و ۱۰ ماه از فعاليت 
كابينه مي گذرد، عملكردها در طي اين مدت را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مي توانيم يــك مطالعه تطبيقي راجع به عملكرد 
دولت فعلي با دولت قبلي داشــته باشيم و همچنين 
مي توانيم يك رويكرد مستقل داشته باشيم كه عملكرد 
دولت چيســت. بطور طبيعي ما بايــد به اين نكته و 
نقطه متمركز شــويم كانون هايي كه دولت بر روي آن 
تاكيد دارد، كدام بود و چه ميزان اين برنامه ها عملياتي 
شده است. سياســت هاي كه دولت در بدو ورود در 
عرصه رقابت دنبال مي كرد چه بود و امروز چه ميزان 
محقق شده است. در مقايســه با گذشته دو موضوع 
مطرح اســت و  به نظر من هنوز ابعادش براي مردم 
باز نشــده بنابراين فقط مي توانم  بگويم كه مجموعه 
عملكرد دولت گذشته عبارت بود از فرصت سوزي 
و توليد تهديدات. عملكرد دولت آقاي روحاني  هم 
در مجموع كالن عبارت اســت از ايجاد فرصت هاي 
جديد و اميد و تدبير براي جامعه و نظام بين الملل. 
به تعبير كلي دولت روحاني، دولت فرصت ها و دولت 
گذشــته دولت تهديدها بود. وقتي بخواهيم عملكرد 
دولت بصورت مستقل بحث كنيم كه چه اتفاقي افتاده 
اســت، بايد به اين موضوع بازگرديــم كه نقطه هاي 

كانوني كه دولت دنبال مي كرد كدام بود و چيست؟
 شما بگوييد چه بود؟

اولين دستاورد اين دولت انسجام و وحدت نسبي 
در سطح ملي بود. دولت معتقد است وحدت ملي در 
عرصه ملي مخدوش شده بود و ما نيازمند بازسازي 
آن هستيم.  وحدت ركن مهم بقاي يك جامعه است. 
از اين منظر نيازمند بازسازي وحدت و انسجام ملي 
بوديم كه به اعتقاد من جهت گيري وعملكرد يك ساله 
نشــان مي دهد دولت در اين مســير در حال حركت 
اســت. دســتاورد دومي كه به نظر من شكل گرفت 
عقالنيت در نظــام مديريتي و تصميم گيري كشــور 
بود. يعني عقالنيت پايه و ستون هاي محكمي هستند 
كه نظام سياســي اجتماعي را به جهت گيري صحيح 
هدايــت مي كنند و دســتاورد ســوم اخالق محوري 
اســت. شما شــاهد بوديد تخريب ها، انگ زني ها و 
هتك حرمت هاي زيادي شد و پديده اي به نام اخالق 

در وحدت ملي عمدتا در حاشيه قرار گرفته بود. 
ــت اما  ــما از دولت قبل اس  اين تحليل ش
ــي بر چه  ــه دولت كنون ــت ك ــوال اينجاس س

مباني اي تاكيد دارد؟
 دولت به شــدت پايبند بــه مباني اخالقي اعم از 
اخالق سياســي، اخالق اجتماعي، اخالق فرهنگي 
و اخالق در نظام تصميم گيري  و مديريتي مي باشــد. 
وقتي مــا از اخالق صحبت مي كنيــم به مفهوم يك 
توسعه و تاكتيك نيست بلكه به مفهوم يك استراتژي 
است امروز نظام سياســي بيش از هر زمان ديگر به 
اخالق براي بقاي خود نيازمند است. اخالق جوهر 
فرهنگ است و جامعه غيراخالقي به سمت فروپاشي 
ميــل مي كند لذا تاكيد دولت بــر رويكرد اخالقي در 
ســطح فردي، اجتماعي و ملــي يك ضرورت عيني 
اســت. بداخالقي هاي گذشــته بســيار تلخ و ناگوار 
بود و بازگويي آنها باعث تلخي مجدد خواهد شــد. 
بــه ياد داريد كه هيچ كــس از زبانهاي تلخ، تهمت و 
انــگ زني در امان نبود.  دولت دكتر روحاني اخالق 
را سرلوحه برنامه ها و سياســت هاي خود قرار داده 
اســت كه تا حدودي نخبگان جامعه آن را احساس 
مي كنند. اثبات و آرامش در جامعه به صورت عمومي 
احســاس مي شود. در فضاي منازعه آميز، احساسي، 
هيجان انگيز و تخريب گري هيچ وقت توسعه شكل 
نمي گيــرد و هيچ وقت پيشــرفتي اتفاق نمي افتد لذا 
براي اينكه قطار توســعه به سمت اهدافش حركت 
كنــد، نيازمند آرامش و ثبات اســت كه اين ثبات در 
سطح سياسي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي احساس 

مي شود. 
ــت تحقق حقوق  ــاي دول ــي از وعده ه  يك
شهروندي بود. در اين زمينه چه اتفاقي افتاد؟

بــه نظر مــن بحث حقــوق شــهروندي و حريم 
خصوصي بحث بســيار مهمي اســت كــه دولت به 
شــدت به آن پايبند اســت. دولت تاكيد زيادي دارد 
كه بايد به هر قيمت به اين مهم ملزم و پايبند باشيم. 
رعايت حقوق شهروندي در حقيقت حقوق اعطايي 
نيســت بلكه يك حق ذاتي ملت است. هم چنان كه 
حاكميت نيزحقوقي دارد شــهروندان و آحاد جامعه 
نيــز بر حكومت و حاكميت حقوقي دارند. ما بر اين 
باوريم كه مردم هم حــق دارند و بايد حق آنها ديده 
شود در چنين فضايي مساله رعايت حريم خصوصي، 
حرمت و كرامت انســاني بحث هاي بســيار مهمي 
اســت كه بايد به آن توجه شود و تشويش، احساس 
نگراني افراد در جامعه از اينكه هميشــه مورد كنترل 
واقع مي شوند، دائما در زير دوربين ها قرار دارند بايد 
از بيــن برود چون جامعه را دچار دغدغه، نگراني و 
تشــويش مي كند پس بايد اصالح شود و شهروندان 
يك فضايي را احســاس كنند كه داراي حريم امن و 
حرمت هستند و حقوق شهروندي آنها ديده و رعايت 
مي شــود.  از ســوي ديگر ســرمايه اجتماعي موتور 
محركه دولت براي حركت اســت يعني دولت بدون 
سرمايه اجتماعي نمي تواند به اهدافش برسد. وقتي 
از ســرمايه اجتماعي صحبــت مي كنيم يعني اعتماد 
اجتماعــي، رضايت و مقبوليــت اجتماعي. بنابراين 
هر تصميمي كه دولت مي گيرد در آن يك شــاخص 
رضايت مردم هم بايد لحاظ شــود، ميزان مشاركت 
مردم در عرصه ملي به عنوان يك عامل موفقيت براي 
دولت تلقي مي شود. ســرمايه اجتماعي براي دولت 

اعتدال امر بسيار كليدي تلقي مي شود. 
ــت وگوهايي كه تا به امروز در مورد   در گف
ــده، اكثرا عملكرد در بخش  موفقيت دولت ش
ــته اي را نقطه  تعامل با جهان و مذاكرات هس

قوت دانسته اند. نظر شما چيست؟
هشت سال با زبان خشن با دنيا صحبت كرديم و 
نتيجه نگرفتيم بنابراين بايد با دنيا با زبان ديپلماســي 
سخن گفت. زبان ديپلماسي زبان تعامل براي تامين 
منافع ملي است. استراتژي ملت ها، دولت ها و تامين 

منافع است اما تامين منافع بايد در چارچوب مصالح 
و امنيــت ملي صــورت بگيرد؛ از ايــن منظر گرچه 
سياســت هاي كالن سياســت خارجي كشور تغيير 
نكرده از جمله سياست هاي هسته اي اما نوع ادبيات 
با دنيا تغيير كرد و اين مقدمه اي براي تغيير مناسبات 
سياســت خارجي شــد، يعني به جاي تغيير ادبيات 
خشن، عقالنيت و منافع را جايگزين كرديم. حداقل 
اثر بخشي  اين رويكرد در سياست خارجي اين است  
كه نگاه امروز دنيا به ايران از روي نگاه جامعه، ملت 
و دولت عزت مدار هســت و امروز زبان ارتباط دنيا 
با ايران،  زبان تحريم و تهديد نيســت كه اين بسيار 

مهم است. 
 موضوعي كه در دولت قبل به شدت مورد 
ــردن دولت بود.  ــت بزرگ ك ــاد قرار داش انتق

دولت يازدهم در اين راستا چه كرده است؟
 آنچه دولت به شــدت به آن توجه دارد نهادهاي 
خصوصــي، مردمي و مدني اســت يعني در حقيقت 
كوچك ســازي دولــت. دولــت حداقلي بــا ملت 
حداكثــري معنا پيدا مي كند. وقتــي دولت حداكثري 
تعريف شــود عمال مشاركت مردم كم رنگ مي شود. 
دولت در سياســت جديدش حضور نهادهاي مدني 
و خصوصــي را در عرصه هــاي مختلــف فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي دستور كار قرار داده و به اعتقاد 
من، دوره آقاي دكتر روحاني دوره شكوفايي نهادهاي 

مدني و عمومي و نهادهاي صنفي خواهد بود. 
ــي  ــاي روحان ــت آق ــد  دول ــاره كردي  اش

بود  دوره اي خواهد 
ملي،  ــدت  وح ــه  ك
ــت و اخالق  عقالني
ــتقر  مس ــوري  مح
ــد. فكر  ــد ش خواه
ــا توجه به  مي كنيد ب
هجمه هايي كه به اين 
دولت وارد مي شود، 
ــت كافي براي  فرص
وعده  ــن  اي ــق  تحق

خواهد بود؟
اكثريت  مــن معتقــدم 
نخبــگان،  جامعــه، 

فرهيختــگان، صاحبان صنعــت، تجارت، بــازار با 
رويكرد دولت همگرايي و همراهي دارند و عملكرد  
دولت را مثبت مي بينند ولي متاسفانه اقليتي هنوز در 
فضاي رقابت انتخاباتي به ســر مي برند. آنها نيازمند 
يك بازنگري در خودشان هستند، يك بازنگري درون 
تشكيالتي نياز دارند تا  متوجه شوند دوران رقابت به 
سر آمده و همگان بايد به دولت كمك كنند.  درهمه 
دوره ها اينگونه رفتارها را داشتيم. شايد از يك منظر 
ديگر، تكثرگرايي و تنــوع گرايي كه در بطن انقالب 
اســالمي  وجــود دارد و دولت به آن وفادار اســت، 
فضايــي را ايجاد مي كند تا ديگران دولت را ببينند و 
نقد كنند. ما از منتقدان اســتقبال مي كنيم چرا كه  نقد 
باعث بالندگي خواهد شد. نقد يك مفهوم ارزشمند 
است كه مي تواند مسير سياست ها را اصالح كند، نقد 
ضرورت دائمي اســت كه بايــد نه تنها ديگران بلكه 

دولت هم بايد خودش را نقد كند. 
ــه مطرح كرديد چگونه  ــور از  نقدي ك  منظ

نقدي است؟
نقد در چند سطح اتفاق مي افتد. اول نقد در سطح 
سياســت ها، دوم نقد در سطح ســاختارها، سوم نقد 
مديريتي، چهارم نقد برنامه اي و پنجم نقد كاركردي. 
بنابراين بايد بصورت مستمر سياست هاي خود را نقد 
كنيم و ســاختارهايمان را مديريت  كرده و آنها را بر 
برنامه ها و عملكرد تنظيم نماييم. اما نقد براي ايجاد 
بســتر اصالح اســت و نقد مترادف با اصالح مسير 

است نه تخريب. 
 به نظر شما اين نقدها چقدر مي تواند براي 

دولت مفيد باشد؟
نقد هشــداري اســت كه به دولت داده مي شود تا 
دولت بتواند اشكاالت خود را ببيند و پاسخ دهد اما 
وقتي نقد به تخريب مي رســد ديگــر نمي توان آن را 
مثبت ارزيابي كــرد. اينكه آقايان تخريب را به جاي 
نقــد انتخاب كرده اند در حقيقــت به دنبال ضربه به 
مشــروعيت، مقبوليت و كارآمدي هســتند. اينكه با 
فضاســازي بتوانيم كارآمدي دولت را پايين بياوريم 
قابل قبول هيچ فرد منصفي نيســت. اكنون بخشي از 

اقدامــات برخي  جريان ها و رســانه هاي مجازي و 
مكتوب به معناي نقد واقعي اســت كه دولت به آنها 
احترام مي گذارد چنان كه  روزنامه آرمان امروز دولت 
را نقد مي كند و هيــچ اتفاقي رخ نمي دهد  اما وقتي 
كه جرياني در مذاكرات هسته اي اصرار دارند چنين 
القا كند كه توافقنامه دو نسخه دارد، يك نسخه به نام 
نسخه آشكار و ديگري پنهان است، به نوعي رفتار دو 
گانه در ديپلماسي خارجي را القا مي كند. يك جرياني 
اصرار دارد از زبان شرمن يا جناح ديگر غربي استناد 
كند آنچه كه ديپلمات هاي ما مي گويند اينگونه نيست 

كه اين رويكرد تخريب دارد. 
ــما به نام نقد  ــن جريانات كه به گفته ش  اي

تخريب مي كنند، چه هدفي را دنبال مي كنند؟
 آنهــا ۴ هــدف را دنبــال مي كننــد. اول كاهش 
مشروعيت دولت  دوم  تخريب كارآمدي است يعني 
دولت كارآمدي الزم ندارد. ســوم هم تالش دارند تا 
دولتي كه دولت پاك تعريف شــده و مبارزه با فساد 
را در ســر لوحه كارهاش قرار داده است را اينگونه 
جلوه دهند كــه در اين دولت نيز فســاد وجود دارد 
مثال نمونه زنده آن بحث ۶۵۰ ميليون يورويي كه يكي 
از افتخارات اين دولت هســت.  در مقطع جابجايي 
دولت، تمام ســيلوهاي كشــور خالي بود و دولت به 
لحاظ تعهدي كه به ملت داشت بالفاصله اقدام به پر 
كردن ســيلوها كرد و هم چنين با واردكردن نهادهاي 
دامي بخش زيادي از مشــكالت كشور را حل نمود. 
تــا امروز يك ريال به واردكننده پرداخت نكرده ولي 

با اين وضعيت، مشكل تامين كاالهاي اساسي كشور 
حل شده است و هنوز هم كه واردكننده پول نگرفته، 
پرونده جعلي ۶۵۰ ميليون يورو ســاخته مي شود كه 
هدف تخريب دارد. بحث كاهش مشروعيت و ضربه 
زدن به كارآمدي، تالش براي اثبات فساد مقابل دولت  
پاك و تالش براي عدم موفقيت دولت درعرصه بين 

المللي از اهداف اصلي اين افراد مي باشند. 
ــا، فضاي  ــه دو فض ــاره كرديد ب ــما اش  ش
تخريب و فضاي نقد درحال حاضر كدام فضا 

در دولت حاكم است؟
اينكه تخريب تا چه زمانــي كار خودش را ادامه 
خواهــد داد به نظر من به چند عامل بســتگي دارد: 
عامــل اول اينكه دولت بتوانــد كارآمدي خودش را 
اثبــات كند. عامــل دوم اينكه دولــت در عرصه بين 
المللي بتواند سياست هاي خودش را به نتيجه برساند 
و در اين صورت اين عده به حاشيه رانده مي شوند. 
معتقدم جريان تخريب عمده تر با اهداف سياســي و 
با رويكــرد انتقام جويانه، اهداف خــودش را دنبال 
خواهــد كــرد و از اين منظر تخريــب ادامه خواهد 
داشــت ولي از اين جهت كه ظرفيت واقعي تخريب 
گران بسيار پايين است اما صدايشان بلند است. كسي 
كه در ارتفاعي، بلندگو مي گذارد و ديگران را مخاطب 
قــرار مي دهد اين روش با فردي كــه در روي زمين 
حركت مي كند و بــدون هيچگونه ابــزاري مردم را 
مخاطب قرار مي دهد، متفاوت است. معتقدم عوامل 
تخريب به دليل داشتن تريبون و بلندگو صداهايشان 
بلند بود ولــي به لحاظ جذب مردم و تاثيرگذاري بر 

افكار عمومي فاقد توانايي اند. 
 تخريب ها بيشتر ازسوي تندروهاي  داخل 

مجلس صورت مي گيرد يا بيرون مجلس؟
كانون هاي تخريــب در هر كجا باشــند، اهداف 
مشــترك دارند. در كجا حضور دارند را نبايد مالك 
عمل قرار داد بلكه اساســا تخريب گران با جمعيتي 
همســويي دارد كه در يك ســازمان سياسي طراحي 

شده است. 
ــده اي بر اين باورند كه آقاي روحاني در   ع

ــت بين المللي توانست، كارنامه  عرصه سياس
مثبتي ارائه دهد ولي درعرصه داخلي آنچنان 
ــت. با  ــوده و ضعيف عمل كرده اس ــق نب موف
توجه به صحبتي كه شما كرديد تخريب بيشتر 
ــد به خاطر  ــت فكر نمي كني ــد حاكم اس از نق
ــت  ــت ضعيف دولت  در عرصه سياس مديري

داخلي باشد؟
مي خواهم تاكيد كنم كه برنامه هاي دكتر روحاني در 
عرصه سياســت داخلي ايجاد ثبات و آرامش و تاكيد 
بر توسعه است.  اصوال اگر به اين دو هدف نائل بيايم 
جهت گيري كشور در كاهش مناقشات سياسي، ايجاد 
يك انســجام و وحدت ملي و حركت قطار دولت در 
ريل توسعه را شاهد خواهيم بود البته منكر چالش هاي 
سطح خرد نيســتيم اما معتقديم جهت گيري سياست 
داخلي دولت، جهت گيري درستي است. دولت به دنبال 
اين نيســت كه گروه هاي اجتماعــي را با هم درگير و 
ايجاد مناقشه كند. دولت در عرصه سياست داخلي سه 
حوزه اصلي دارد. يكي ايجاد وحدت و انسجام ملي، 
رويكرد دوم توجه به امنيت اجتماعي از فرد تا جامعه 
است و رويكرد ســوم توجه به مباني ديني در عرصه 
سياست است يعني هر نوع حركت و تصميم در سطح 
ملي بايد مبتني بر ارزشهاي ديني باشد. به اعتقاد من، 
پيچيدگي هاي عرصه سياست داخلي بيشتر از عرصه 
سياست خارجي است. شخص آقاي روحاني هم در 
سي سال گذشته در عرصه سياست داخلي و خارجي 
تجربه بســيار ارزشــمندي دارد و از اين منظر تالش 
براي ايجــاد ثبات حركت 
در ريــل توســعه كاهش 
استراتژي  سياسي  مناقشه 
اصلــي و اساســي دولت 
تلقي مي شود. اگر عملكرد 
يك سال گذشته را مطالعه 
كنيــم ايــن جهت گيــري 
كامال محســوس در حال 
ولي  اســت  شــكل گيري 
براي تحقق اين سياست ها 
بــه اعتقاد من مــا نيازمند 

ظرفيت هاي جديد هستيم
 مثال؟

شكل گيري نهادهاي مدني بسيار مهم است. دولت 
بايد تالش حداكثر خود را در تقويت نهادهاي عمومي 
ومدني داشــته باشــد و حجم مســئوليت خودش را 
كاهــش دهد يعني آنها را به نهادهاي عمومي و مدني 
واگذار كند كــه  در اين صورت، دولت موفق خواهد 
شد. دولت فربه نمي تواند به اهداف متعالي دست پيدا 
كند دولت حداقلي ولي چابك با ظرفيت ملي مي تواند 
به قله هاي تعالي برسد. به اعتقاد من، ما بايد نظام هاي 
صنفي را به شــدت تقويت كنيم، شما نقش نهادهاي 
مدني در محيط زيست را ببينيد االن وقتي كه يك گونه 
از حيوانات در كشــور تلف مي شود، آنها چه واكنشي 
در ســطح ملي نشان مي دهند. شــما واكنش نهادهاي 
مدنــي در حوزه درياچــه اروميه وكودكان ســرطاني 
و همچنيــن در حوزه فقر و فقرزدايــي و يا در حوزه 
بخشــش قصاص  را مي بينيد كه چه آثار و پيامدهاي 
مثبتي بــه همراه دارد.  اينها  نشــان مي دهد ما در هر 
كجا كه به ظرفيت هاي مدني اتكا كرديم، موفقيت هاي 
بزرگي داشتيم و هر كجا دولت به خود بدون توجه به 
ظرفيت هاي مدني اتكا كند،  معموال به مقصد نخواهد 
رســيد. در حوزه هاي اقتصادي، سياســي، جتماعي و 
فرهنگــي هم اين موضوع صادق اســت. همين هفته 
گذشــته در حوزه بحث رضايــت از خانواده هايي كه 
محكوم به قصاص مي شوند و جشن بخشش  برگزار 
شــد و ۱۸۰ نفر رضايت دادند يعني هم حكم قاطع و 
هم رضايت زيباست. حكم وجه قانوني و شرعي دارد 
براي اينكه الزمه بقاي امنيت اجتماعي است و تالش 
گروه هاي مدني، هنرمندان، بازاريان، دانشــگاهيان و 
افــراد ذي نفوذ براي جلب رضايت آنقدر زيباســت 
كــه امروز به يك حركت ملي تبديل شــده اســت و 
نشــان مي دهد هر كجا كه نهادهاي مدني وارد شدند 
و مسئوليتي را قبول كردند، موفقيت زيادي حاصل شد  
كــه فكر مي كنم اين موضوع بايد تبديل به يك برنامه 
ملــي فراگير  شــود و دولت در همــه حوزه ها بايد از 
نهادهاي مدني كمك بخواهد چون پاسخ خواهد داد، 
سرعت لكوموتيو دولت بيشتر خواهد شد و زودتر به 

مقصد مي رسد.  

ــال   مهمترين اقدامات دولت در اين يكس
كدام بوده است؟

دولت اقدامات جدي انجام داده از جمله باز شدن 
خانه سينما، در حوزه نشر هم اتفاقات مهمي رخ داده 
اســت و فضاي سانسور به شــدت كاهش پيدا كرد؛ 
فضاي عمومي نشر فضاي مثبتي است و  در بسياري 
از حوزه هــا، اتفاقــات بزرگــي  رخ داد. در مجموع 
معتقدم دولت در عرصه توليد اميد، نشاط، عقالنيت، 
اخالق گرايي، استقرار نظام شايسته ساالري، آرامش 
وثبات عمومي، افزايش ســطح ســرمايه اجتماعي، 
كاهش ســطح گراني وتورم، توسعه گسترش روابط 
با دنيا، مشاركت جوئي نهادهاي عمومي و فرهنگي، 
توجــه به روحانيت و معنويــت، امنيت اجتماعي و 
امنيت ملي قدم هاي جدي برداشته است. تاكيد مي كنم 
نوع قضاوت را اگر با چارچوب عملكرد كالن دولت 
بخواهيد تحليل كنيــد، جهت گيري كلي جهت گيري 
مثبتي  وبه سمت اهداف متعالي است ولي در مسير 
حركت، دولت با موانعي مواجه اســت. قطار دولت 
با ســرعت زيادي در مسير اهداف و آرمانها در حال 
حركت است اما عده اي سنگ مي اندازند. آيا مي توانيم 
به دليل پرتاب چند ســنگ ريزه قطار را متوقف كنيم 
يا دولت بايد مســير خودش را ادامه دهد؟ بنابراين 
شــما از منظر بيرون قطار كه احتماال چند شيشه هم 
خواهد شكست را مي بينيد اما در منظر لوكوموتيوران 

اين قطار به سمت اهدافش حركت مي كند. 
ــتور  ــه برنامه اي را در دس ــت بايد چ   دول
كار قرار دهد تا اين سنگ ها به قطار برخورد 

نكرده و آسيب نبيند؟
دولت بايد دو سياســت را پيش بگيرد؛ اول اينكه 
مســير خود را تغيير ندهد و اراده، عزم و جديتش را 
براي طي مسير مدام تقويت كند چون مسير  انتخابي، 
مسير صحيحي است. نكته دوم  هم اينكه بايد براي 
پاســخ به ديگران سياســتها تحمل و مدارا را داشته 
باشــد  و در موارد بســيار نادر و خاص كه به امنيت 
ملي و عمومي و حيثيت اجتماعي برمي گردد، دولت 
نبايد انرژي خودش را صرف پاسخ به تخريب گران 
كند. دولت بايد انرژي خودش را صرف توسعه كند. 

 تخريب گران فرار به جلو مي كنند؟
معتقدم كســاني كه امروز اصرار بر تخريب دارند، 
نوعي فرافكني و فرار براي پاســخگوئي به ملت براي 
عملكرد ناصحيح ۸ سال گذشته آنهاست. آنهابايد به اين 
سوال پاسخ دهند چه كسي مسئول خسارت به اعتماد 
و اخالق و سرمايه  و تخريب روابط بين المللي كشور 
است؟ يك ســوال ساده مي كنيم و دوستان خشمگين 
مي شــوند. يك بار براي هميشه  از ملت عذرخواهي 
كنيد يا پاسخ بدهيد كه چه كسي مسئول گذشته است؟ 
دولت به تنهايي نمي تواند كاري كند، مجموعه نهادهاي 
سياسي، جريانات و افراد كه دولت گذشته را تحسين 
مي كردند و مخالفت با آن دولت را مخالفت با انقالب 
تعريف مي كردند، امروز به ملت پاسخ دهند چرا گراني، 
بيكاري، تورم را تحميل كردند. به ملت پاســخ بدهيد 
اين در حالي است كه بزرگترين درآمد تاريخ ايران در 
اختيار آنها بود. امروز اگر فردي در يك مقاله درجمله اي 
به فردي توهين كند، موظف اســت عذرخواهي كند و 
رضايت بگيرد امروز در قانون هســت كه اگر كسي در 
تريبــون مجلس عليه فرد ديگري صحبت كند، آن فرد 
حق دارد از همان تريبون از خودش دفاع كند. اگر كسي 
آمد و به همه ملت خسارت بزرگ زد، چه كسي بايد او 
را مورد بازخواست قرار دهد.  تخريب گران امروز در 
ايجاد شرايط گذشته دولت نقش اساسي داشتند، بايد 
پاسخگو باشــند. بعضي از اين سايت ها و مطبوعات 
با بودجه بيت المال دســت به تخريب مي زنند به رغم 
اظهار نارضايتي بزرگان  كشــور تغييري در سياست و 
رفتارشان نمي دهند بنابراين به اين جمع بندي مي رسيم 

آنهاظاهرا قسم خوردند، مخالفت كنند. 
 توفيقي خواهند داشت؟

قطعــا نه، من معتقدم جامعه ايران به لحاظ ســطح 
آگاهي به يك حدي رسيده كه كامال هوشيارانه تصميم 
مي گيرد و از يك ســطح آگاهــي و انتخاب برخوردار 
اســت و به جاي مناقشــه، نظر خودش را در صندوق 
راي اعمال مي كند. راي به آقاي روحاني نه به گروه هاي 
افراطي بود، لذا جريان تندرو بايد بپذيرد چند ســالي 
در مرخصي باشد و سياست ها و رفتارشان را بازبيني 
كند.  هر ميزاني كه تخريب براي دولت از ســوي اين 
جريان بيشتر شود، محبوبيت دولت افزايش پيدا مي كند 
و  وفاداري ملي بيشــتر مي شود، چون مردم احساس 
رسالت بيشــتري به دكتر روحاني مي كنند. تندروها به 
نوعي دارند پايگاه اجتماعي دولت را تقويت مي كنند. 
اگر اين تخريب هــا كارآمد بود، مــردم نبايد حمايت 
مي كردند اما االن نوع حمايت افكار عمومي از سياست 
خارجي را ببينيد. نظرسنجي ها نشان مي دهد بيش  از 
۸۰ درصــد مردم از سياســت خارجي رضايت دارند.  
نظر ســنجي ها نشــان مي دهد بيش از ۷۰ درصد مردم 
از سياست داخلي رضايت دارند كه اينها سرمايه هاي 
اصلي دولت براي ادامه حركت اســت. برخي دوست 
دارنــد هر روز يك عدم موفقيت دولت را بشــنوند و 
جشن بگيرند. بعضي خوشــحال شدند كه مشكالتي 

پيش آمده است. 
 مهمترين ضعف دولت را چه مي بينيد؟

اگر بخواهيم بگوئيم مشكل دولت كجاست به نظر 
من دولت بايد  در حوزه هايي ســرمايه گذاري اساسي 
انجــام دهــد. به اعتقاد من توســعه زيرســاخت هاي 
فرهنگي كشور يكي از آنهاست. توسعه فرهنگ، منبع 
و منشاء تحول اجتماعي است. فرهنگ توليد فضيلت 
و ضايع كننده رذيلتهاست و هم در سطح اجتماعي و 
هم در ســطح ملي مهمترين عامل براي تحول عنصر 
فرهنگي است.  نكته دوم سازماندهي  براي استفاده از 
ظرفيت نخبگان در عرصه تصميم سازي هاست و بايد 
ســاز و كاري تبيين شود كه بتوانيم از ظرفيت نخبگان 
براي تصميم ســازي ملي استفاده كنيم. نكته سوم  كه 
بسيار مهم است انســجام در درون دولت و در سطح 
ملي است البته شهادت مي دهم همه دولتمردان به دليل 
درگيري بســيار زياد و در گود بودن و در صحنه عمل 
بودن با مشكالتي مواجه مي شوند و  نيازمند كمك از 

بيرون هستند. 

كساني كه امروز اصرار بر تخريب دارند، نوعي فرافكني و فرار براي 
پاسخگوئي به ملت براي عملكرد ناصحيح ۸ سال گذشته آنهاست. 

آنهابايد به اين سوال پاسخ دهند چه كسي مسئول خسارت به 
اعتماد و اخالق و سرمايه  و تخريب روابط بين المللي كشور است؟ 

يك سوال ساده مي كنيم و دوستان خشمگين مي شوند. يك بار 
براي هميشه  از ملت عذرخواهي كنيد يا پاسخ بدهيد كه چه كسي 

مسئول گذشته است؟ 

كارنامه روحاني 
در ۴ شاخص اقتصادي 

 بررسي كارنامه اقتصادي يكسال گذشته حسن روحاني 
نشــان مي دهــد، دولت حداقــل در چهار شــاخص كالن 
اقتصادي وضعيت مثبتي پيدا كرده است. كنترل نقدينگي، 
بهبود وضعيت توليد، افزايش رشد اقتصادي و تغيير شرايط 
بورس همگي تنها طي يكسال رخ داده است. همچنين در 
همين دوره زماني وضعيت شاخص تورم نيز به شكل قابل 
توجهي بهبود پيدا كرده اســت. تورمي كه يكسال قبل مرز 
۴۰ درصد را پشــت سرگذاشته بود بازهم فرصت پيدا كرد 
تا با ۸/۹ درصد كاهش به وضعيت نســبتا متعادلي بازگردد. 
همچنيــن در همين دوره ارزش پول ملي تقويت شــد. از 
ســوي ديگر انتقال ســرمايه ها به بازارهاي سفته بازي نيز 
قدري آرام شــد. در شرايطي كه دولت تا پايان سال جاري 
به رشــد اقتصادي ۲ درصدي و تورم ۲۵ درصدي دســت 
پيدا كند، مردم تغيير وضعيت عمومي اقتصادي كشــور را 
در زندگي خود احساس مي كنند. در حال حاضر بيكاري و 

تورم مهم ترين دغدغه دولت به شمار مي آيد. 
  توليد از بن بست خارج شد

برآوردها نشان مي دهد متوسط رشد ساالنه صنعتي از 
منفي ۱۲. ۴ درصد در ســال ۹۱ به منفي ۵ درصد در ســال 
۹۲ رسيده است. آمارها نشان مي دهد كه ميانگين نرخ رشد 
صنعتي كه در نيمه اول سال ۹۱ منفي ۹/۱۰ درصد بوده در 
نيمه اول ســال ۹۲ به منفي ۷/۷درصد و در اسفند ماه سال 
۹۲ به صفر رســيده است. پيش بيني وزير صنعت، معدن و 
تجارت اين است كه در بهار امسال رشد صنعتي مثبت شود. 
اين نشان مي دهد كه با توجه به سياست هاي در نظر گرفته 
شده براي خروج از ركود و كاهش تورم، عملكرد دولت در 
نيمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نيز مصمم هستند 
كه در سال جاري كشور بطور كامل از ركود اقتصادي خارج 
شود. عالوه  بر اين، اطالعات موجود درباره شاخص توليد 
كارگاه هاي بزرگ صنعتي كه از ســوي بانك مركزي منتشر 
شده نيز چنين روندي را تاييد مي كند. آمار عملكرد شاخص 
توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در  ۹ ماه منتهي به آذر ماه سال 
۹۲، نســبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت 
خروج از ركود در اين بخش اســت. ۷ گروه صنعتي مورد 
بررسي در محاسبه شاخص  توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
(بيــش از ۱۰۰نفر كاركن) بيش از ۷۰ درصد ارزش افزوده 
بخش صنعت كشور را به خود اختصاص مي دهند. در  ۹ ماه 
منتهي به آذر ماه ســال ۹۲ رشد اين بخش منفي ۷/۶درصد 
برآورد شــده در حالي كه اين شاخص در دوره مشابه سال 

۹۱ منفي۸/۸درصد بوده است. 
 رشد اقتصادي نجات پيدا كرد

برآوردهاي كارشناســي نشان مي دهد كه در پايان سال 
۹۲ رشــد اقتصادي از مدار منفي خارج شده است. دولت 
كه بيشــترين تمركز خود را در ابتدا به كنترل تورم معطوف 
كرده بود، امســال را ســال بازگشت رونق به اقتصاد ناميده 
است. برنامه هاي اقتصادي دولت نشان مي دهد كه نرخ رشد 
اقتصادي در سال جاري وارد مدار مثبت شده است تا هدف 
كســب ارزش افزوده ۳ درصدي تا پايان ســال جاري در 
پيش بيني ها گنجانده شود. دولت اميدوار است در اين بخش 
با حمايت از توليد و افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي 

مولد راه را براي تداوم صعود رشد اقتصادي باز كند. 
 پول ها به توليد بازگشت

جديدترين آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه نقدينگي 
در پايان ســال ۹۲ به ۶۰۰ هزار ميليارد تومان نزديك شده 
است كه رشد ۲۹ درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه 
كرده است. اضافه شدن نقدينگي ناشي از فعاليت موسسات 
مالي به اين محاســبات به تنهايي ۳ درصد از اين رشــد را 
پوشــش مي دهد اما نكته مهم تر در اين آمار، سالم ســازي 
فرايند گردش پول در كشــور اســت بطوري كه سهم رشد 
پايه پولي كشور در اين مدت در حد ۳ درصد بوده است و 
مابقي رشد نقدينگي ناشي از رشد ضريب فزاينده پولي به 
معني افزايش سرعت گردش پول بوده است. در سال ۹۱ اما 
از رشد ۳۰. ۸ درصدي نقدينگي بيش از ۲۷ درصد مربوط 
به رشــد پايه پولي بوده است كه آثار مخرب آن در اقتصاد 
به ويژه در شــاخص تورم نمايان شده است. استقراض از 
بانك مركزي براي طرح هاي مختلف در دولت قبل به امري 
عادي بدل شده بود. تنها به واسطه اجراي طرح مسكن مهر 
نقدينگي ۵۰ هزار ميليارد توماني به كشور تزريق شد كه اين 
بي انضباطي پولي رشد دوبرابري نرخ تورم را رقم زد. دولت 
جديد اما خط قرمزي به نام استقراض از بانك مركزي دارد. 
علــي طيب نيا، وزير امور اقتصــادي و دارايي نيز اقدامات 
دولت بــراي مديريت نقدينگي را يكــي از عوامل اصلي 
كاهش نرخ تورم عنوان مي كند. حجم نقدينگي در شهريور 
ماه سال گذشته كه دقيقا مصادف با آغاز به كار دولت تدبير و 
اميد بود، حدود ۵۰۶ هزار ميليارد تومان اعالم شد. اين رقم 
در پايان دي ماه به ۵۶۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد كه 
نسبت به شهريور ماه كمتر از ۱۱ درصد رشد نشان مي دهد. 
بــه گفته معاون اقتصادي بانك مركزي علت اصلي رشــد 
نقدينگي در ســال ۹۱، رشد ۲۷ درصدي پايه پولي بوده اما 
در سال ۹۲، رشد ضريب فزاينده يا همان افزايش سرعت 
گردش پول عامل اصلي افزايش حجم نقدينگي بوده است. 
پايه پولي شامل بدهي بانك ها به بانك مركزي، بدهي دولت 
به بانك مركزي و خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
مي شــود. پيمان قربانــي با بيان اينكه سالم ســازي تركيب 
نقدينگي يك دستاورد براي بانك مركزي محسوب مي شود، 
بيان كرده است: «افزايش ضريب فزاينده نشان دهنده بهبود 
كاركــرد بانك ها در اين مدت بوده اســت. » اين روند طي 
دوره فعاليت دولت گذشــته اما معكوس بوده اســت. طي 
هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم داليل بسياري مانند 
پرداخت تسهيالت به بنگاه هاي زودبازده، تامين منابع مورد 
نياز براي جبران كســري هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از 
طريق بانك مركزي، پرداخت تسهيالت تكليفي و اجباري 
از سوي بانك ها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح 
مســكن مهر موجب افزايش حجم نقدينگي از حدود ۷۰ 
هــزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز ۴۷۰ هزار 

ميليارد تومان در پايان دولت دهم شده است. 
 بورس نجات پيدا كرد

همزمان با منفي شــدن بازدهي در بازارهاي طال و ارز 
اين بازار ســرمايه بود كه براي ســهامداران خود سودهاي 
قابل توجه كسب مي كرد. در نيمه دي ماه سال گذشته ركورد 
تارخي ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد براي شاخص كل رقم خورد. 
اين رقم تقريبا دوبرابر شــاخص كل در ميانه خرداد ســال 
گذشــته بود. در اين مدت ۷ ماهه قله هاي شاخص دايما با 
ثبت ركوردهاي جديد فتح شــد تا فعاالن بورس تكرار آن 
ركوردها را در آينده بعيد بدانند. بازار ســهام اما از زمستان 
سال گذشته وارد فضاي ركود شد و برخي ابهامات موجب 
كاهش شاخص بورس شد. شاخص بورس قبل از انتخابات 
رياست جمهوري حول ۴۶ هزار واحد نوسان مي كرد اما در 
حال حاضر در كانال ۷۴ هزار واحد قرار دارد. اين موضوع 
نشان مي دهد كه بطور ميانگين بازدهي بازار سهام حدود ۷۵ 
درصد بوده است. در مدت يك سال اين ميزان بازدهي رقم 
فوق العاده اي محسوب مي شود كه نصيب سرمايه گذارن در 

بازار سرمايه شده است. 
*آفتاب نيوز

گفت و گو با سيدرضا  صالحي اميري: 

سرمايه اجتماعي كليد دولت اعتدال است

محمد عدلي*

 


