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شماره: 12:0713930330000674 - 93/04/16گروه سیاسی / حوزه احزاب و تشکل ھا

مشروح گفت و گوی تفصیلی فارس با صالحی امیری:

حکم واجب القتل بودن سلمان رشدی عین

اعتدال است/ مرز اعتدال سکوالریسم و

اباحی گری نیست/ بازتولید گفتمان امام

نیاز امروز «اعتدال» است/ گفتمان

مکتب نیاوران ھمان گفتمان امام است

رئیس کتابخانھ ملی با بیان اینکھ امام بھ دور از ھمھ

محاسبات متعارف روز جھان، سلمان رشدی را

واجب القتل دانستند و این عین اعتدال است، گفت:

مرزھای اعتدال مبانی دینی است نھ سکوالریسم و

اباحی گری و آقای روحانی دقیقًا در مرزھای دینی و

عقالنی تعریف می شود.

● گزارش تصويري مرتبط

-------------------------------

ساله یس 53  میری رئ صالحی ا سوی  له از  یک جم ین  ست»؛ ھم یاوران ا تب ن ستگاه اعتدال، مک اشاره: «خا

کتابخانه ملی که سالھا ھمراه با روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع فعالیت کرده است، کافی بود تا

موجی از مخالفت ھا و موافقت ھا را در فعاالن سیاسی اصالح طلب و نزدیک به دولت برانگیزد.

سید رضا صالحی امیری پس از اینکه اواخر مرداد سال گذشته از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش

و جوانان به مجلس نھم معرفی شد و نتوانست از نمایندگان ملت رأی اعتماد بگیرد، اول اسفند سال 92 با حکم

روحانی به عنوان رئیس کتابخانه ملی منصوب شد.

سن باتی ح ستاد انتخا فرھنگی  عاون  سالمی، م ھوری ا ست جم یازدھمین دوره ریا بات  مان انتخا که در ز وی 

مان نیز در ز روحانی بود،  در کارنامه خود معاونت پژوھش ھای فرھنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک را 

ریاست روحانی در این مرکز، بر عھده داشته است. 

اظھار نظر وی درباره خاستگاه اعتدال و «مکتب نیاوران» که با بازخوردھای بسیاری ھمراه بود، یکی از محورھای

مرکز بان  صالح طل سازندگی و اختالف ا لف از جمله دوران  این  گفت و گو است، رویکرد اعتدال در دولت ھای مخت

تحقیقات استراتژیک در زمان ریاست موسوی خوئینی ھا با رفسنجانی از دیگر بخش ھای این مصاحبه است.

ھای اعتدال و ین مرز ستراتژیک، تعی قات ا مرکز تحقی حانی در  ست رو مان ریا به «اعتدال» در ز پرداختن  چرایی 

برگزاری کنگره تبیین اعتدال و ھمچنین انتقاد صالحی امیری از رویکرد صداسیما به خاطر مقایسه وی با مشایی

در بحث مکتب سازی بخش ھایی از بحث ھای مطروح در این مصاحبه است.

میری صالحی ا حزاب خبرگزاری فارس، با سید رضا  حوزه ا گاران  گوی خبرن آنچه در ادامه می آید مشروح گفت و 

است:

فارس: با توجه به اینکه در 24 خرداد آقای روحانی توانست با شعار اعتدال رای اکثریت مردم را بدست بیاورد و

به کرسی ریاست جمھوری بنشیند برای ما درباره زمینه ھای شکل گیری بحث اعتدال بفرمایید و با توجه به اینکه

شما پیش از این تاکید داشتید مکتب نیاوران خاستگاه شکل گیری جریان اعتدال بوده است، چه مؤلفه ھایی را

در شکل گیری اعتدال موثر می دانید.

بار قالب دارد، در ت پس از ان بار  یک ت ینی و  بار د تاریخی، ت بار  یک ت تدال  ضوع اع میری: مو صالحی ا

  

  

  

پربازدیدترین اخبار فارس

پربحث ترین اخبار فارس

پربازدیدترین اخبار سیاسی

اگر«آقا» نبود دیکتاتوری راه می انداختند/

بعضی مدعیان خط امام(ره) سقوط

فرھنگی کرده اند



 

١۶۴١٣٩٣

30 تروریست در نزدیک پاالیشگاه بیجی

کشته شدند/خالفت داعش؛ ابزار

واشنگتن برای تقسیم عراق و سوریه

اھم اخبار رسانه ھای مجازی

تصاویر صفحه اول روزنامه ھای امروز

ظریف و اشتون دیدار می کنند

پارسال ھم مصدوم شدم اما ١١ گل

زدم/ از ھفته آینده می دوم

اگر«آقا» نبود دیکتاتوری راه می انداختند/

بعضی مدعیان خط امام(ره) سقوط

فرھنگی کرده اند

ساندی تایمز: مالکی آمریکا را به لغو

توافقنامه امنیتی تھدید کرده است

یکی از 6 شھرک نشین بازداشت شده،

به قتل نوجوان فلسطینی اعتراف کرد

بازی مجھول آمریکا در زمین عراق

پربیننده ترین اخبار فارس در روزگذشته

اگر«آقا» نبود دیکتاتوری راه می انداختند/

بعضی مدعیان خط امام(ره) سقوط

فرھنگی کرده اند

ھیچ کس ادعاھای بنزینی ابتکار را تایید

نکرد/احتمال رانت واردات قوت گرفت

السیسی: تجزیه عراق به دیگر کشورھا

ھم می رسد/ مرگ ٣٠ تکفیری نزدیک

پاالیشگاه بیجی

دوستی: مسابقات قھرمانی آسیا در

میانمار وحشتناک است/ تیم ملی

می توانست به مرحله دوم صعود کند

پارسال ھم مصدوم شدم اما ١١ گل

زدم/ از ھفته آینده می دوم
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تعداد اخبار امروز: ٢١٢ خبر● برخورد سلیقه ای از عوامل تشدید بدحجابی در دھدشت است
  

جام جھانی

طال، سکه و ارز

شاخص بورس

قیمت خودرو

فارسی١٠٣٫٩۵بازار:نفت  | ٨،۴٢٠بازار:درھم امارات طال، سکه و ارز 



مه با ھ فرھنگی  بادل  مل، ت ستی، تعا ند و ھمزی عادلی بود نگ مت یان دارای فرھ ما ایران تاریخی عمو

تداوم یرانی یک  فرھنگ ھای روز دنیا را با خود ھمراه داشتند. لذا فرھنگ اعتدالی در بطن و متن جامعه ا

گردد و می  باز  سول (ص)  سنت حضرت ر سیره و  ین مسئله به  بار دینی ا ما در ت تاریخی داشته دارد. ا

مھمترین نقطه عطف حکومت اعتدالی به دوران پنجساله خالفت حضرت امیر باز می گردد. وقتی ما دوره

میر نام ھا و خطبه ھای حضرت ا پنجساله این حضرت را مطالعه می کنیم سرتاسر تصمیمات، نگرش ھا، 

در بطن خود از تعادل و رفتار اعتدالی برخوردارند. این رفتار اعتدالی در تداوم خود در ادوار مختلف ظھور و

بروز داشت و من االن نمی خواھم با شما بحث تاریخی داشته باشم لذا این روند ادامه دارد تا زمانی که

ما به انقالب اسالمی می رسیم.

فارس: یعنی شما تبار تاریخی و تبار دینی را یکسان انگاری می کنید؟

ھای یان  عنی بن نه دارم. ی ین زمی قی در ا گاه تطبی یک ن نده  ست. ب طور ا ین  قا ھم صالحی امیری: دقی

ساله میر در دوره پنج ضرت ا ھای ح ست  ھا و سیا مه  ھا، نا به  قدامات خطا عه ا به مجمو تدال  کری اع ف

مان یت گفت با زمان و مکان، ماھ ین اندیشه منطبق  ند بومی سازی ا ین فرای باز می گردد. ا خالفت شان 

اعتدال امروز را شکل می دھد. در حقیقت ریشه اعتدال سیره و سنت حضرت رسول (ص) و حضرت امیر

(ع) است.

فارس: بنابراین شما معتقدید این دو دوره اعتدالی تا زمان رسیدن به انقالب اسالمی متوقف می شود.

بریم که االن صالحی امیری: ما در ادوار تاریخی فرایندی داریم که از آن به عنوان دوران عقالنیت نام می 

بنده نمی خواھم به این بحث تاریخی ورود کنم؛ ما دوره ھای تاریخی عقالنیت و اعتدال را در رفتار بزرگان

که سیم. این می ر ست  مام (ره) ا که مظھر آن حضرت ا سالمی  قالب ا به ان که  تا این ھم داشته و داریم 

عاد مل دارای اب سان کا یک ان نوان  به ع مام  فت حضرت ا ید گ کرد با بات  عا را اث ین اد توان ا می  نه  چگو

شخصیتی بسیار گوناگون با نگرش ھای بسیار عمیق است.

ییر مان تغ یم منظور می کن عریف  ھا ت قالب  ما از ان گویم وقتی  ید ب نه با ین زمی ینی در ا یل ع نده در تحل ب

بنیادی و شالوده شکنی ھمه ساخته ھای نظام اعم از سیاسی گذشته و ایجاد سازوکار جدید است.

نه قام جویا کرد انت شته روی به گذ یون نسبت  با خشونت ھمراه ھستند. معموال انقالب معموال انقالب ھا 

دارند و معموال انقالب با نوعی افراطی گری درھم آمیختگی دارد.

فارس: مسئله ای که برای انقالب ایران کسی متصور نیست؛ درست است؟

مام (ره) شما می بینید که ایشان، ارتش که صالحی امیری: بله، عجیب است که در اندیشه حضرت ا

به مردم دعوت می کند و مھمترین پدیده خشونت زا را به یک به پیوستن  نماد استبداد پھلوی است را 

ین بینش و صلح با مردم دعوت می کند و امروز می بینید که ارتش جزئی الینفک از ملت شده است. ما ا

تاریخ که در  یم  می بین ھایی را قالب الگو مام در ان نامیم. در استراتژی حضرت ا منش را نماد اعتدال می 

برای شکل دھی گروه ھای چریکی رھبری انقالبات جھان بی نظیر است، مثال حضرت امام به جای تالش 

ین است که و نظامی تمام توان خود را به روشنگری، و حرکت مردمی متوجه می کند. نتیجه این تالش ا

جامعه در یک فرایند طبیعی از سال 42 تا 57 در 15 سال آگاھی اش به حدی می رسد که رژیم به خودی

خود مضمحل می شود؛ در خاطرات یکی از ژنرال ھای پھلوی می خواندم که می گفت ما سال 56 سقوط

بان ھا ین قضیه می گوید ما سال 56 با حرکت ھای مردمی در خیا کردیم نه سال 57 و در پاسخ به دلیل ا

به این نتیجه رسیدیم که کار نظامی تمام است و از 56 ما چمدان ھای خود را بسته بودیم.

* انقالب اسالمی نماد اعتدال گرایی است

ظام ستقرار ن لوی و ا ظام پھ سقوط ن مدل  نابراین  ین خیلی نکته ظریف و مھمی محسوب می شود. ب ا

تاریخی ملت جدید که از آن به عنوان انقالبی نام می بریم که بعد از انقالب مشروطیت بزرگترین انقالب 

ست از شروطیت ا قالب م تر از ان یق  ینی عم ھای د شه  مر و ری یت، ع به لحاظ ظرفیت، کیف یران است و  ا

انقالب اسالمی به عنوان انقالب غیرخونین نام می بریم از این رو این انقالب نماد اعتدال گرایی است.

فارس: در این نماد اعتدال گرایی که شما مظھر آن را حضرت امام می دانید چه مؤلفه ھایی برجسته است؟

مت حدت، ا سجام، و صلحت، ان یت، م گرایی عقالن تدال  ین اع ما در ا صالحی امیری: 

نده مفاھیم کانونی و به اعتقاد ب ین مفاھیم  اسالمی، مستضعفین، عدالت، اخالق دیده می شود که ا

بنیادین اندیشه حضرت امام است.

چون ممکن ید.  می کن یابی  نه چطور ارز ین زمی مام را در ا ستیزی حضرت ا ستیزی و آمریکا فارس: رویکرد استکبار

است برخی از اعتدال برداشت سازشکاری در عرصه بین المللی داشته باشند.

مام در که ا کرد  جه  ید تو فت، با خواھم گ ھم  خارجی را  ست  تدال در سیا صالحی امیری: من نماد اع

تازه رھا شده از استبداد 50 ساله پھلوی را، رھبری کرد که به شدت به سمت عرصه سیاسی جامعه 

ند نیز مان قالب  مان ان خارج از گفت نات  یت، جریا نات قومی، روحان سامانه ھای جدید تمایل داشت. جریا

خل که در دا ست  حالی ا ین در  شتند. ا خود را دا خاص  بات  کدام مطال مارکسیست ھا، منافقین ھم ھر

بر نیروھای انقالب ھم به نوعی شکاف ھایی ایجاد شد. حضرت امام در بحث ھایی مانند شیعه و سنی 

ین گفتمان به ا مام  به میزانی حضرت ا ین مفھوم استقامت می کند.  مفھوم وحدت تاکید دارد و بر روی ا



ماز ید در ن ید با به حضور دار شما در کع که وقتی  ند  می ک کم  حاظ فقھی ح به ل حتی  که  ست  ند ا پایب

ین است که در احکام فقھی جماعت اھل تسننی که ما آنھا را وھابی می دانیم شرکت کنید و مھمتر ا

حضرت امام حتی این وحدت صوری نیست و کامال بنیادی است.

* حضور نحله ھای فکری زیر چتر رھبر انقالب

ین رو مام در قبال روحانیت و روحانیون ھم قابل تامل است؛ از ا در سطح داخل جھت سیاسی حضرت ا

شات و بود که ھمه گرای بزرگی  مام چتر  مام متعلق به ماست. چرا که ا ند بگوید که ا ھیچ کس نمی توا

مروز رفتار مقام نه ای داشته باشند و ا ین چتر حیات سیاسی آزادا نحله ھای فکری می توانستند در زیر ا

سال 92 بات  شما در انتخا ھبری را  قام معظم ر تار م ین رف ماد ا ست. ن نه ا ین گو نیز ھم معظم رھبری 

مشاھده کردید که ھمه نحله ھای فکری مجاز بودند کاندیدا داشته باشند و به رقابت بپردازند، ھیچ کس

نتوانست ادعا کند که رھبری متعلق به آنھاست.

فارس: در واقع این رویکرد رھبران را می توان برآمده از ھمان ذات و تفکر انقالب اسالمی دانست.

یادین و ھای بن شه  که ری قدم  نم معت می ک صحبت  تدال  شه اع نابراین وقتی از ری له ب صالحی امیری: ب

یران است و ریشه دیگر آن در اسالم است که ناشی از حکومت علوی است و تاریخ ا کھنی دارد که در 

مام مردم ا شتار  خرداد و ک پس از 15  ست.  مام ا ضرت ا به ح لق  که متع بی دارد  بار انقال یک ت عد  ب

می توانست با سازماندھی نیروھای چریکی و انقالبی سریع تر به نتیجه برسد.

فارس: کما اینکه این آمادگی را داشتند و حتی از امام عبور ھم کردند.

سی و سازمان سیا کرده و  بور  ھم ع مام  که از ا شتند بل مادگی را دا ین آ نه تنھا ا له  صالحی امیری: ب

شنگری در جامعه که رو مانی  تا ز مام  ما حضرت ا ین رو دچار انحراف شدند ا نظامی را ایجاد کردند و از ا

ین تدریج ا به  تا  به یک استبداد دیگر تن دادیم  عد از 42  باره ب ما دو کرد و  مت  سال مقاو شود 15  ایجاد 

روشنگری به دست آید و نتیجه آن انقالبی شد که امروز پایدار است.

در تداوم این گفتمان حضرت امام یک نکته مھمی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، یکی

از ویژگی ھای انقالب اسالمی زایش ھای درونی است و یکی از آنھا گفتمان ھای جدید و نوظھور است،

ند یک وجھی از این گفتمان تبارش گفتمان امام است اما ھر کدام از جریانات پس از انقالب تالش کرده ا

به آن دھه مام برجسته شد که ما  مام را برجسته کنند. در دھه اول آن وجه ارزشی گفتمان ا گفتمان ا

می شت عمو به معی جه  فاه و تو سعه، ر عنی تو مام ی مان ا گر گفت جه دی ھه دوم و ارزش ھا می گوییم. د

مورد توجه قرار گرفت.

صله مام فا شه حضرت ا فارس: البته در این مقطع بحثی که وجود دارد این است که این مبانی در عمل از اندی

گرفت که مھمترین انتقاد به آن دوره بحث عدالت است حتی در این مقطع کلیدواژه ھایی ھمچون مستضعفین که

خود شما ھم به آن اشاره داشتید به عنوان طبقات محروم قلمداد شد.

ین حلقه مفقوده ای در باز کنم کامال روشن می شود، ا برای شما  ین بحث را  صالحی امیری: من اگر ا

ین طور مطرح کنم که گفتمان ین بحث را ا توانم ا تحلیل ھای برخی از روشنفکران وجود دارد که من می 

بود یاز ناشی از تخریب ھمه زیرساخت ھای کشور و انھدام اقتصادی  سازندگی یک نیاز زمان بود. این ن

که گفتمان سازندگی نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت تاریخی شکل گرفت.

* معتقد نیستم آقای ھاشمی از عدالت فاصله گرفت

فارس: یعنی به خاطر ھمین ضرورت آقای ھاشمی از عدالتی که قبل تر در خطبه ھای نماز جمعه مطرح می کرد

به یکباره به بحث اقتصاد آزاد روی می آورد؟

با سعه  ند تو ما فرای ست ا ته ا صله گرف عدالت فا شمی از  قای ھا ستم آ قد نی من معت میری:  صالحی ا

به ھم  گری  سی دی ھر ک قدم  لذا معت ست،  قاتی ا بحران ھایی ھمراه است که یکی از آنھا شکاف طب

برای کرد.  می  خاب  سازندگی را انت ید  می گرفت با ست  به د قدرت را  شمی در آن مقطع  جای آقای ھا

نام نه  نه گا حرکت در مسیر توسعه شما با بحران ھایی مواجه می شوید که ما از آن به عنوان بحران ھای 

ند که یکی از مصادیق آن شکاف طبقاتی، می بریم که اصطالحا به آن تونل و پیچ سخت توسعه می گوی

گاھی در سطح آ قاء  موزش و ارت که آ ست  ین ا ھم ا یل آن  ست. دل جاری ا شکاف ھن شی و  شکاف ارز

ییراتی ستخوش تغ عه د تار جام یی و رف شارکت جو نوع م صورت  ین  که در ا گیرد  می  شکل  عه  جام

ته طور طبیعی وقتی مدرنی به  ند و  یدا می ک می شود، مدرنیته در توسعه و سازندگی ظھور بیشتری پ

وارد کشور می شود پیامدھای خود را نیز به ھمراه دارد.



ین فارس: توازن بحث عدالت و توسعه را در آن دوره چطور ارزیابی می کنید؟ یعنی به نظر شما این عدم توازن ب

عدالت و توسعه در دوران سازندگی باعث ایجاد این شکاف طبقاتی نشد؟

ما ھر صالحی امیری: من بر این باور ھستم که این بحث طوالنی است و شاید ھمه وقت ما را بگیرد ا

به ند  تا بتوا کرد  می  خاب  سازندگی را انت سعه و  مان تو ید گفت ما با بود الزا شمی  قای ھا جای آ سی  ک

بود. در آن زمان به عمومی و عقالنیت  به دلیل مطال ین  مجموعه تخریب ھای پس از جنگ پاسخ دھد و ا

برای اقالم غذایی ید در آن دوره  بود و مردم با دغدغه ھای خانواده ھا، اعالم شدن کوپن و امور معیشتی 

خود صف می ایستادند. باید انصاف داشت و گفت آقای ھاشمی جامعه تحت فشار سخت و صاقت فرسا

نزد خانواده تحقیر می شدند را به یک تامین معیشت سفره ھا  برای  پدران  را که در حقیقت بسیاری از 

عزت اجتماعی تبدیل کرد.

برای سالمت یک فرد ند یک عمل جراحی است که  وقتی شما وارد بحث توسعه می شوید توسعه مان

ین است که آقای ھاشمی در زیر نیز به ھمراه دارد. نکته دیگر ا ما پیامدھای خاص خود را  اجبار است ا

مام و مقام معظم رھبری گفتمان مسلط در مام زیست می کردند چرا که گفتمان حضرت ا چتر حضرت ا

سط ندھا تو صالح رو ھبران و ا تذکر ر ند.  می داد تذکر  ند  می دید شی  جا چال ھر ک گان  بود و بزر جامعه 

دولتمردان از خصلت ھای انسانی ھای بزرگی چون آقای ھاشمی و آقای روحانی است.

فارس: به ھمین دلیل می بینیم که مقام معظم رھبری در دوره سازندگی نسبت به رواج اشرافی گری مسئوالن

به صورت جدی تذکر می دھند و یکی از کلیدی ترین مطالبات ایشان بحث عدالت است؛ شما به پیامدھای دوره

مرکز بان  صالح طل چپ و ا یان  سوی جر حتی از  که  طع  قادات در آن مق کی از انت شتید، ی شاره دا سازندگی ا

تحقیقات مطرح می شد می گفتند اشتباه ھاشمی پرداختن به توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی است و از

آن طرف ما شاھد انتقاد به بی عدالتی بودیم.

صالحی امیری: اگر اجازه دھید من آن زنجیره بحث را تکمیل کنم و بعد به این بحث می پردازم.

به اینکه جه  با تو ید،  خود را نگفت ظر  ھم ن فارس: البته شما درباره رویکرد حضرت امام(ره) در سیاست خارجی 

برخی اعتدال را به مثابه سازشکاری در عرصه بین الملل می دانند.

صه مام(ره) در عر ضرت ا ست. ح می ا ته مھ مام(ره) نک ضرت ا خارجی ح ست  میری: سیا صالحی ا

بر تنی  مانی مب گرش آر ند. ن می کرد بال  مان دن ھم ز یاتی را  مانی و عمل سطح آر خارجی دو  ست  سیا

بود که در تصویر امت واحده جھان اسالم، ام القری و موارد مشابه شکل مفاھیم بلند انقالب اسالمی 

مام در عرصه مختلف مشاھده می کنیم. در عرصه می گیرد و در عین حال یک تصمیم کامًال پروتیک از ا

پدیده حج پس از کشتار حجاج، موضع ما مبتنی بر این اصل است که ...

فارس: که اگر ما از صدام و امریکا بگذریم از آل سعود نخواھیم گذشت.

صالحی امیری: بله، ھمان زمان نیز والیتی وزیر وقت خارجه را خواستند و دستور دادند که شما حج را

متوقف نکنید؛ یعنی رھبران آرمانگرا و مدیران واقع گرا ھستند.

*نقطه اصلی گفتمان، آرمان است

فارس: این آرمانگرایی کامًال با واقع گرایی ھمراه است و ھیچ منافاتی ندارد.

یک شود و  می  سوب  ھدف آن مح صلی و  ما گفتمان یک آرمان دارد که نقطه ا له، ا میری: ب صالحی ا

یداتی ھا و تھد بر مجموعه فرصت  ناظر  به آن آرمان است. آن واقعیت ھا  واقعیت دارد و چگونگی رسیدن 

است که در ھر شرایطی برای یک سیاست با آن مواجه می شویم.

فارس: به طور مثال در قضیه سلمان رشدی چطور؟

تل جب الق شدی را وا سلمان ر ھان،  عارف روز ج سبات مت مه محا به دور از ھ مام  میری: ا صالحی ا

نه ست  ینی ا بانی د تدال م ھای اع ست، مرز تدال ا ین اع ین ع ند. ا صادر کرد یی را  کم وال ستند و ح دان



سکوالریسم و اباحه گری، لذا اعتدال آقای روحانی نیز دقیقًا در مرزھای دینی و عقالنی تعریف می شود

ضرت که ح ست  تدالی ا ست اع ین سیا شدی ع سلمان ر ضوع  مام(ره) در مو ضرت ا یه ح غیر. بیان وال

با یام را می دھد که ما در خصوص اصل اسالم، رسول اکرم و ائمه اطھار  ین پ امام(ره) به دنیای آن روز ا

که ست  شان ا مایش ای بر فر تنی  ین مب ست و ا قرمز ما خط  ین  شت و ا خواھیم دا یچ کس مالحظه ن ھ

فرمودند اگر با دین ما مقابله کنید، با تمام دنیای شما مقابله خواھیم کرد.

مه طع، ھ مان مق ما در ھ ست، ا ین ا به ھم ینی  ھبری د مانگرایی ر ست و آر قرمز ا خط  مرز  ین  ا

سفارتخانه ھا و سفرای اروپایی ایران را ترک می کنند و روابط ما با دنیا به شدت مخدوش می شود.

فارس: در واقع ایشان ھیچ گاه به خاطر اعتدال دچار محافظه کاری نشدند.

با غرب را آغاز کرد و به صالحی امیری: بله این نقطه آرمانی بود. از سویی دیگر، وزارت خارجه تعامل 

کم یک ح مام(ره)  ین مرز که وزیر خارجه رسمًا اعالم کرد که حکم صادره از ا تا ا تدریج سفرا بازگشتند 

چتر حضرت یر  یا وزیر خارجه وقت توانست در ز برای اجرای آن تالش نخواھد کرد. آ فقھی است و دولت 

امام(ره) موضع خالف مصلحت بگیرد؟ لذا جوانان عزیز ما باید بدانند که آرمانگرایی خصیصه رھبران است

و واقع گرایی رسالت مدیران و این عین اعتدال است.

فارس: به ھر حال، این واقع گرایی منافاتی با آرمانگرایی ندارد و ھمین مدیرانی که شما می گویید نیز در سطح

یر ضع وز گرفتن مو خردتر به عنوان رھبران جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر ھمان جوانان بدون در نظر 

خارجه وقت، برای تحقق این مطالبه حضرت امام(ره) برای اجرای حکم سلمان رشدی اقدام عملیاتی کردند.

کالن و ھای  ست  ھبران سیا شود، ر شن  حث رو تا ب من طور دیگری تفسیر می کنم  میری:  صالحی ا

نده سیر حرکت آی حال م ین  ند و در ع می کن سیم  نده را تر ند آی ند و راه بل ندازھا را روشن می کن چشم ا

جامعه را مشخص می کنند. اما مدیران چگونگی پیمودن این مسیر برای رسیدن به آن قله ھا را طراحی،

کانیزم ست و م ھبران ا با ر ما  خاب دورن کالن و انت ھای  ست  طراحی سیا ند.  می کن جرا  یزی و ا مه ر برنا

رسیدن به آن با مدیران.

فارس: پس دقیقًا به ھمین خاطر است که رھبری بر نرمش قھرمانانه تأکید می کنند.

بزنم. سیاست ھای مقام معظم رھبری در حوزه ھسته ای ین زمینه  صالحی امیری: مثال زنده ای در ا

از ابتدا تاکنون ثابت بوده و تغییری نکرده است، اصل حق غنی سازی، اصل عدم مداخله دیگران و سایر

حتی ند  غرب را داده ا با  شور  قوق ک تأمین ح برای  مذاکره  مل و  جازه تعا ھا ا به دولت مان  ما ھمز صول، ا ا

نام نه  به عنوان تعلیق داوطلبا برخی مواقع برای تأمین حقوق شاید نیاز به تعلیق موقت باشد که از آن 

می بریم. آیا این اجازه را دارند که برای رسیدن به این ھدف ھا، تاکتیک ھای مختلفی را اتخاذ کنند؟

تاکتیک آقای احمدی نژاد برای رسیدن به اھداف ھسته ای، تھدید و تقابل و تحقیر دنیا بود. اما با این حال

طریق مذاکره از  مل،  بر تعا بنی  لت م ین دو ھای ا یک  کرد. تاکت ییر ن ھبری تغ ظم ر قام مع ستراتژی م ا

ین ین ھدف قابل تغییر است و ا برای ا ھمکاری متقابل است، لذا ھدف بلند تغییر نکرد، بلکه تاکتیک ھا 

طبیعت انقالب است چرا که انقالب در درون خود دارای یک سیالیت است که این ظرفیت را در درون خود

تولید کرده است.

*در ھر دوره ای ما از یک رویش گفتمانی برخوردار ھستیم

فارس: در ادامه بحث قبلی تان که بررسی خاستگاه گفتمانی دولت ھا اشاره داشتید، دلیل عدم توازن در دو بال

توسعه سیاسی و اقتصادی که مورد انتقاد جریان چپ و بی عدالتی و دوره سوم و چھارم را توضیح ندادید.

یش یک رو ما از  ھر دوره ای  که در  ست  جامعی ا مان  یک گفت مام  مان ا له، گفت میری: ب صالحی ا

ندارد بلکه زایش ھای مام و رھبری  با گفتمان ا گفتمانی برخوردار ھستیم و این رویش ھا ھیچ تعارضی 

گیرد. می  شکل  مان  ین گفت ماعی ا بات اجت بق مطال ست و ط مان ا ضرورت ز شی از  ست نا طبیعی ا

برای به مردمی  بود، گفتمان دوم مطال گفتمان ارزش ھا در آن دوره اول انقالب از ضرورت ھای اول انقالب 

ین مسیر را طی ما ا ید الزا بود با بود. ھر کس جای آقای ھاشمی  بازسازی تخریب ھای ناشی از جنگ 

می کرد.

به که  بود  شده ن یزه  بل تئور ھا از ق مان  ین گفت بود؛ ھیچ کدام از ا نیز دوره گفتمان اصالحات  دوره سوم 

ند. بوده ا قدرت برسد بلکه در فرایند قدرت خودش را تئوریزه کرد و ھمه گفتمان ھای بعد از انقالب اینگونه 

نوان به ع تدا  که اب ندارد. در گفتمان سازی، اصالحات  ین است که نظام ما ساختار حزبی  دلیلش ھم ا

به نوعی ھمگرایی میان قدرت و مردم است. مشارکت عمومی، جامعه مدنی ذکر می شد عمدتا ناظر 

توسعه سیاسی و جامعه مدنی از دل این گفتمان بیرون می آید.

نژاد است که البته معتقدم عدالت، گفتمان دولت به آقای احمدی  گفتمان چھارم گفتمان عدالت مربوط 

قبلی نبود چرا که این بحث مربوط به مقام معظم رھبری است.

فارس: یعنی مانند بحث اعتدال که به شخص رئیس جمھور تعلق ندارد؟

خیر، عرض می کنم. عدالت فرا گفتمان است و چتر فراگیر ھمه گفتمان ھا محسوب میری:  صالحی ا

ین اعتدال در عرض گفتمان ھای دیگر می شود و ھر گفتمانی باید در نوع خود عدالت را داشته باشد و ا



تعریف نمی شود.

فارس: اعتدال ھم به ھمین شکل است؟

بانی نه م یچ گو شد ھ ستفاده  که از آن ا عدالت  مان  ما گفت ست، ا له در دل آن ا میری: ب صالحی ا

ین سیاری در ا ضات ب ین رو تعار شد، از ا ین ن شته تبی لت گذ ینی آن در دو نی و ع فلسفی دینی و عقال

زمینه دیده می شود. از یک طرف فشار به ھمه و دنیا از ھولوکاست گرفته تا کاغذپاره خواندن تحریم ھا و

به گرایش  حث  طرف ب یک  غرب؛ از  با  طه  سامان دادن راب برای  تالش  گر  سویی دی یا و از  قیر دن تح

مستضعفین و زیست ساده و از سوی دیگر فسادھای کالن اقتصادی از یک طرف بحث رفاه و معیشت و

از سوی دیگر تورم و گرانی گسترده را شاھد بودیم.

* احمدی نژاد مفھوم عدالت را از مقام معظم رھبری وام گرفت

فارس: این تعارضات را در ھر دو دولت آقای احمدی نژاد می بینید یا فقط دولت آخر ایشان؟

بود و مفھوم عدالت را از مقام تدا فاقد یک گفتمان کانونی  نژاد از اب صالحی امیری: خیر، آقای احمدی 

نه آن را محقق کند که ما معظم رھبری وام گرفته بودند و اساسًا نه توانست این مفھوم را تبیین کند و 

شود و می  سوب  مان مح فرا گفت عدالت  مان  ین جھت، گفت شیم. از ا شته با مه ای دا توانیم از آن کارنا ب

ھر عدالت جو که  چرا  شند  برخوردار با عدالت  خود از  طن  ید در ب ند با می کن یش  که رو ھا  مان  ھمه گفت

انقالب اسالمی است.

بود و یا دوم، مجمع عقالیی شکل گرفته  در گفتمان بعدی به موضوع اعتدال می رسیم، در مجلس اول 

بود و نماد عینی آن به عنوان یک جریان سوم شکل گرفته  جریانی خارج از بحث چپ و راست آن دوره 

آقای روحانی و جمعی از نمایندگان مجلس بودند.

حانی قای رو ست و آ ماجرا چی که  سیدند  فارس: آخر من اینطور شنیده ام که آقای ھاشمی از آقای روحانی پر

بعدًا به او توضیح داده است.

صالحی امیری: آقای ھاشمی ھم در حقیقت از لحاظ تبار فکری در این گفتمان تعریف می شوند.

فارس: پس از شکل گرفتن به سمت آقای ھاشمی گرایش پیدا کرد؟

توان از صالحی امیری: وارد محاجه کالمی نشویم. ریشه ھای فکری آقای ھاشمی و روحانی را نمی 

به عنوان یک جریان یکدیگر جدا کرد. من نمی خواھم بگویم انطباق مطلق دارند، اما ما از تبار فکری آنھا 

خارج از جریانات موجود در ساختار سیاسی که چپ و راست بودند، تعریف می کنیم؛ یعنی ھر دو جریان

جوع عه و ر یان مراج ین جر به ا عات  صل مناز حل و ف برای  موًال  شات مع سیاری از مناق سی و ب سیا

داشته اند.

ست و مام ا شه ا شی از اندی که نا باری دارد  تدال ت یم. اع جام دھ سی ان یک تبارشنا خواھیم  می  ما 

ین نیز مقام معظم رھبری اینگونه است و مثال زنده ھم در ا بود و در حال حاضر  مام(ره) مظھر اعتدال  ا

که ضایی  ستم و ف برتر ھ یدای  بات 92 است، ھیچ جریانی نتوانست مدعی باشد من کاند زمینه انتخا

به عنوان یک حرکت اعتدالی ین  برای ھمه نحله ھای فکری ایجاد کرد و ما از ا ایجاد شد حق انتخاب را 

یر نام می بریم که رھبری نظام به دنبال حاکمیت یک فکر و نفی سایر نحله ھای فکری نیست بلکه در ز

قالب که ان چرا  گیرد،  می  شکل  تدال  عدالت و اع ھم  صالحات و  ھم ا سازندگی،  ھم  مان،  ین گفت ھم

ند. کر کن سان ف مه در آن یک که ھ ست  ستی نی قالب مارکسی یک ان ست و  نوع گرا ماھیتش ت سالمی  ا

بزرگی است که ھمه نحله ھای فکری انقالب اسالمی یک انقالب سوسیالیستی نیست بلکه یک چتر 

بودن شی  ست، گرد جه ا مورد تو قالب  یت ان ین ماھ مه در ا چه از ھ ند و آن ست کن یل آن زی ند ذ می توان

قدرت در نظام سیاسی است.

نظام به طور طبیعی گردش قدرت را در درون ساختار خود انجام می دھد و در ھر دوره یک جریان فکری

ین گردش ید و حاکم می شود و سپس به حاشیه رفته و مجدد ا با نقد جریان فکری قبلی روی کار می آ

فکری اتفاق می افتد. زایش کانون ھای جدید قدرت از خصیصه ھای انقالب اسالمی است که خوشبختانه

گر ند ا ھر چ نداریم، عمًال نوعی کارکرد حزبی داریم  با اینکه ما حزب  نه شدن است و  در نظام ما نھادی

حزب داشتیم وضع مان خیلی بھتر بود.



ھور اعتدال در دوره بروز و ظ شما از  یابی  ید، ارز بودن اعتدال دار مانی  فرا گفت به  فارس: با توجه به تأکیدی که 

سازندگی چیست؟ در واقع دوگانه عدالت اعتدال را در دوره دولت سازندگی چطور ارزیابی می کنید؟

شد و نه مواجه خواھیم  نه گا با بحران ھای  من معتقد ھستم که در تونل توسعه ما  میری:  صالحی ا

این یک امر طبیعی است.

فارس: یعنی می توان رفتارھای آقای ھاشمی و دولت ایشان را در آن مقطع نماد اعتدال دانست؟

ینی و ھای ع یت  بر واقع ید مبتنی  بوده است، قضاوت ھای خود را با میری: حتمًا ھمین گونه  صالحی ا

تاریخی کنیم نه ذھنی، شما در دولت آقای ھاشمی می بینید آقای عسکر اوالدی وزیر بازرگانی است و

لب صالح ط که االن ا گر  فراد دی ند و ا نه حضور دار نیز در کابی یتی  ناطق و وال نه و  قای زنگ گر آ سوی دی از 

بود، چرا که کابینه نماد و تجلی مدیریت نامیده می شوند در دولت حضور داشتند و واقعًا یک دولت ملی 

یک رئیس جمھور است یک کابینه اعتدالی بود پس رویکرد دولت نیز اعتدالی است البته نسبی گرایی در

ساند. ھد ر جه نخوا به نتی ما را  گاری  لق ان شویم و مط یل ن تحلیل کمک می کند که دچار انحراف در تحل

ناطق قای  عنی آ یت وقت ی ماد روحان فه و ن تا مؤتل کارگزاران  که از  ست  وقتی در دولتی ظرفیت آنگونه ا

مر یک ین ا بود و ا بال استفاده از ظرفیت ھای ملی  به دن حضور دارند، نشان می دھد که آقای ھاشمی 

حرکت اعتدالی است.

*رفتار برخی سیاسیون در مرکز تحقیقات با ھاشمی ناعادالنه بود

ظر خواھیم ن فارس: آقای دکتر! با توجه به اینکه شما دولت آقای ھاشمی را یک دولت اعتدالی می دانید، می 

جنابعالی را درباره برخوردھای آقای ھاشمی با آقای موسوی خوئینی ھا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بدانیم،

چرا که آقای عباس عبدی می گوید بعد از انتشار روزنامه سالم و با انتقاداتی که از دولت آقای ھاشمی صورت

شمی تدال ھا مه اع جای منظو قدان در ک با منت برخورد  قع  شدند، در وا قات  مرکز تحقی ترک  به  فت، مجبور  گر

می گنجد؟

بود. غیرمنطقی  نه و  با آقای ھاشمی ناعادال میری: رفتار عده ای از سیاسیون در آن مقطع  صالحی ا

ین واقعیت پی بردند که تضعیف ھاشمی در حقیقت بریدن شاخه ای است به ا بعدھا بسیاری از آقایان 

که خود بر آن تکیه داده بودند.

فارس: یعنی کسانی که در آن مقطع از دولت خروج پیدا کردند و بیرون ماندند افراطی بودند؟

صالحی امیری: نمی دانم، من روی اشخاص متمرکز نیستم.

فارس: بنده ھم جریان را می گویم.

مه ست ھ قد نی شمی معت قای ھا عًا آ بود. طب ناحی  شمی شخصیتی فراج قای ھا میری: آ صالحی ا

با نان نتوانستند  ما آ ین رویکرد دفاع می کردند ا ید از ا به عنوان ھمکار انتخاب کرده است با کسانی که 

قای با آ خود را  ست  یان نتوان آقای ھاشمی ھمکاری کنند. آقای ھاشمی مشکل نداشت، بلکه آن جر

ھاشمی تطبیق دھد.

صادی سعه اقت نار تو ید در ک شما با که  کردیم  می  صیه  شمی تو قای ھا ھا این است که ما به آ فارس: انتقاد آن

توسعه سیاسی را نیز دنبال کنید که البته ایشان ھم نمی پذیرفت.

بازگردیم تداوم حرکت گفتمانی  به  صالحی امیری: ما اینجا تاریخ نگاری می کنیم، بنابراین اگر بخواھیم 

ند می توا ین واقعیت تحلیلی تن می دھند که آقای ھاشمی  به ا ھمان جریان سیاسی در بستر زمان 

مھم ترین حامی برای اصالح طلبان باشد.

فارس: شاید به این دلیل است که آقای ھاشمی تغییر کرده اند؟

صالحی امیری: شما در انتخابات 92 دیدید که گفتمان اصالحات با گفتمان سازندگی و گفتمان اعتدال



به دو نحله فکری درون نظام که و اصول گرایی معتدل ائتالف کردند. وقتی از اصالحات بحث می کنم آن را 

بزرگ از روشنفکران نمادش آقای خاتمی است و وفادار به نظام ھستند مانند مجمع روحانیون و جمعی 

ند تقسیم بوده ا بال عبور از نظام  به دن بوده و  و مدیران باتجربه 3 دھه گذشته و طیفی که ساختارشکن 

می کنم.

* ائتالف اصالح طلبان و ھاشمی مبتنی بر عقالنیت است نه انطباق گفتمانی

فارس: در حال حاضر نیز این دو جریان ھمسو شده اند.

نه انطباق گفتمانی به صالحی امیری: بعدًا در تداوم حرکت تاریخی خود مبتنی بر عقالنیت سیاسی 

یک اجماع و انسجام می رسند نه یک ادغام.

نده از اصالحات، بروز دارد و منظور ب گفتمان اصالحات یک گفتمانی است که در عرصه سیاسی ظھور و 

ظام چارچوب ن قانونی را در  ییرات  حوالت و تغ که ت صالحات  یان ا عنی جر ست، ی ظام ا صالحات درون ن ا

سیاسی جمھوری اسالمی تعقیب می کند.

فارس: یعنی فتنه گران را جدا می کنید؟

شمی قای ھا مان آ نم. گفت حث ک که ب ست  من نی طب  صال مخا مان ا ین گفت خارج از ا صالحی امیری: 

ھای مان  حال گفت ین  خودش را دارد و در ع خاص  مانی  ھای گفت غه  که دغد ست  ستقلی ا مان م گفت

با سیاسی دیگر نیز حتی در حوزه اصولگرایی دچار این تجزیه شد و امروز گفتمان پایداری ھیچ انطباقی 

به عنوان یک تحلیل مثبت تحت عنوان توسعه توانیم  ین را می  ندارد، ما ا گفتمان ھای دیگر اصولگرایی 

خود تاریخی  طور  مل و ت ند تکا بدانیم که در حقیقت ھر گفتمان در فرای سطح دانش و آگاھی سیاسی 

دچار شکاف ھایی می شود و از درون آن گفتمان ھای جدید زایش می کند.

بل افراط است؛ نکات اصلی و کانونی اما به عنوان یک نکته مسلم می توانم بگویم که اعتدال نقطه مقا

ناظر به حضرت رسول یامبر داریم یکی  اعتدال، وحدت ملی و عقالنیت، است. در روایت داریم که ما دو پ

با ما است و ما را ین عقل ھمیشه  برای ما وحی آورده و ا یامبر  (ص) و دیگری پیامبر عقل است که آن پ

ھای گر از محور کی دی نیز ی سجام  ست و ان تدال ا کانونی اع حور  یت م نابراین عقالن راھنمایی می کند ب

کانونی این گفتمان محسوب می شود.

کردن لی، ذره ای  صه م ھا در عر کرد آن جه عمل بود و نتی لی  یه م شتیم تجز بل دا لت ق به دو ما  که  قدی  ن

سی جامعه، شکاف گسترده در میان گروه ھای سیاسی و گسترش نوعی انتقام جویی در عرصه سیا

بود.

جاد باره ای شما را در ستم نظر  می خوا ید  عه دار کردن جام قد ذره ای  حث ن به ب که  شاره ای  به ا جه  با تو فارس: 

معاونت اقوام و اقلیت ھا بدانم چراکه برخی این مسئله را باعث دامن زدن به مباحث قومی و اقلیت ھا می دانند.

با صالحی امیری: ثبات و آرامش عمومی یکی دیگر از مباحث مھم گفتمان اعتدال است چراکه جامعه 

ثبات می تواند به توسعه روی آورد و جامعه مناقشه آمیز با تالطم نمی تواند به توسعه برسد و آسیب ھای

میز رشد می کند؛ یکی دیگر از یدز و فساد در جامعه مناقشه آ لذا طالق، ا اجتماعی در آن رشد می کند 

نیز توجه به حقوق ین المللی و در حوزه داخلی  مفاھیم کانونی گفتمان اعتدال، بحث تعامل در عرصه ب

عدالت و در با  مراه  گرایی ھ سعه  صادی تو صه اقت سانی و در عر مت ان صی و کرا حریم خصو شھروندی و 

عرصه عمومی توجه جدی به نھادھای مدنی، نقاط اصلی گفتمان اعتدال است.

مع لف در آن ج کری مخت ھای ف له  با نح فرادی  که ا ید  ھمین االن در کابینه دولت، نماد اعتدال را می بین

باال است. رویکرد پایین و غلظت تجربه اقتصادی و مدیریتی آن بسیار  ند و غلظت سیاسی دولت  شده ا

یت ماعی، عقالن سرمایه اجت سترش  برای گ ید  ھای جد یت  جاد ظرف عدالت ای با  مراه  سعه ھ به تو دولت 

ند قدرت مجازی و نرم است مان به کانون ھای جدید قدرت  سیاسی، تأمین منافع و مصالح ملی و توجه 

مدنی.

فارس: یعنی دولت با ھمین رویکرد به شبکه ھای اجتماعی ھمچون فیسبوک و توئیتر اقبال دارد؟

نام نرم و نوظھور  به عنوان قدرت ھای  ین کانون  صالحی امیری: اینھا قدرت ھای جدید ھستند و ما از ا

گر مانی دی با گفت عارض  مانی را در ت ند گفت تالش دار عده ای  که  ست  سیار مھم ا ته ب ین نک بریم، ا می 

تعریف کنند،  در حالیکه من معتقدم گفتمان اعتدال تکامل یافته گفتمان ھای قبلی است.

*انسجام مھمترین و اصلی ترین نیاز جامعه امروز ایران است

فارس: نظر شما درباره نسبت انسجام ملی با ایجاد معاونت اقوام و اقلیت ھا چیست؟

به معنای صالحی امیری: ما انسجام را مھمترین و اصلی ترین نیاز جامعه امروز ایران می دانیم انسجام 

ظام حد ن ھداف وا ھت ا صادی در ج ماعی، اقت سی، اجت کری سیا ھای ف له  مه نح یک ھ حرکت ھارمون

سیاسی است از این رو انسجام به معنای ادغام و یکی شدن نیست بلکه به معنای حرکت ھماھنگ و

عه ای گر در جام ست ا سجام ا ضوع ان حث مو ترین ب صلی  مترین و ا فرھنگی مھ حوزه  ست. در  موزون ا

نابراین انسجام فرھنگی یک انشقاق فرھنگی شکل بگیرد آن جامعه سمت فروپاشی میل خواھد کرد ب



ضرورت حیاتی برای بقای جامعه است.

فارس: این انسجام فرھنگی از نظر شما چگونه شکل می گیرد؟

صالحی امیری: ھمگرایی، ھمزیستی و ھمکاری ھمه نیروھای حاضر در عرصه فرھنگی و اجتماعی به

برخوردار ھستیم یادینی  سمت اھداف واحد این انسجام فرھنگی را شکل می دھد؛ ما از ارزش ھای بن

سی، ھای سیا مه نیرو قتی ھ ست. و ینی(ره) ا مام خم سالمی و ا قالب ا یران، ان سالم، ا مان ا که ھ

ما اگر فرھنگی به این ارزش ھا وفادار باشند و در جھت تقویت آن حرکت کنند، انسجام شکل می گیرد ا

لی نیروی م ید نتیجه اش بی انسجامی، اغتشاش، منازعه و استھالک  ین عرصه پیش بیا مشکلی در ا

است.

عه یک مناز ستمر دارای  صورت م به  سی  ظام سیا مروز ن تا ا شروطیت  می از م عات قو حوزه مطال در 

یران به عنوان بخش وسیعی از جامعه ا بوده است، جامعه قومی  با جامعه قومی  سیاسی اجتماعی 

ھا و ترکمن  ھا،  ھا، آذری  لوچ  ھا، ب له کرد بریم از جم می  نام  نگ  خرده فرھ نوان  به ع ما از آن  که  ست  ا

اعراب. از این رو اینھا بخشی از جامعه ملی ھستند که باید در زیر این چتر زندگی کنند و ھرگاه بخشی

ین یر ا به نوعی خود را از ز با تحریک خارجی تالش کند  یا  با رفتار ناصحیح دولت ھا  بزرگ  ین جامعه  از ا

چتر خارج کند، مناقشه شکل می گیرد. مھمترین رسالت دولت آقای روحانی انسجام جامعه ملی است

کن از یک ر لت  مر فراتر از دولت است؛ در واقع دو ین ا مر عامل بقای سیاسی یک نظام است و ا ین ا و ا

انسجام است و من مجموعه نظامی سیاسی را عرض می کنم یعنی ھمه کانون ھایی که در حاکمیت

شگاه یت و دان ھاد روحان لس و ن تا قوه قضائیه، مج ند از نیروھای مسلح  فا می کند می توا ملی نقش ای

باشد.

شاش به اغت سخگویی  ست؛ پا فرین ا قش آ نه ن ین زمی لی در ا یت م سازوکار حاکم عه  نابراین مجمو ب

ما ین مسئله خرج شد ا برای ا مور پھلوی اول  نه سنگینی دارد، تمام ا ناشی از عدم انسجام ملی ھزی

که بود  مام  شه ا قط اندی ند و ف جاد ک لی را ای سجام م ین ان ست ا نیز نتوان پاسخی نگرفت و پھلوی دوم 

جامعه انقالبی ایران را که پس از خروج از قفس استبداد که دچار تنش شده بود به انسجام ملی و ثبات

شند و از بود که ھمه می توانستند در ذیل آن حیات سیاسی داشته با مام آنچنان فراگیر  رساند. چتر ا

این منظر من معتقدم نیاز امروز جامعه ایران بازسازی و بازنمایی گفتمان امام است.

*یکی از نیازھای اعتدال بازتولید گفتمان امام است

فارس: یعنی یکی از نیازھایی که مکتب نیاوران برای اعتدال در نظر می گیرد ھمین بازتولید گفتمان امام است؟

صالحی امیری: دقیقا.

فارس: درباره بحث مکتب نیاوران و جریان مکتب که پیش از این مطرح کرده بودید، برایمان توضیح دھید.

مروز غیراخالقی است، متن مصاحبه من که صالحی امیری: با کمال تاسف رفتار برخی از رسانه ھای ا

ھا و که از معیار ست  ینی ا بار د یک ت تدال  بار اع که ت ست  ین ا شد ا شر ن شروح منت صورت م به 

ھای له  تداوم نح که  تاریخی دارد  بار  یک ت ست،  لی(ع) ا صلی آن دوره خالفت حضرت ع ھای ا شاخص 

صلی یان ا ما بن گیرد؛ ا می  شکل  پس از خالفت حضرت  که  ست  نی ای ا ھای عقال شه  کری ای و اندی ف

قات مرکز تحقی مام(ره) در  مان ا به گفت فادار  فراد و گردد، ا می  باز  مام(ره)  ضرت ا به ح تدال  مان اع گفت

یم می کن صحبت  تب  قتی از مک ند. و یزه کرد ید و تئور شه را بازتول ین اندی ند و ا مع کرد ستراتژیک تج ا

برخی گام و  فرانکفورت، بیرمن تب  منظورمان منشور فکری است، ما در مبانی تحلیلی، فرھنگی از مک

تب یا مکا بریم  می  نام  نیز  شیراز و ری  ند  کاتبی مان ماری و م بریم. ھمچنین از مکاتب مع نام می  دیگر 

عادل تب را م عده ای مک ما  شود ا می  سوب  کری مح شرب ف یک م تب  ین رو مک شی از ا لف نقا مخت

بار اعتدال حکومت علوی ایدئولوژی تعریف کرده اند و این غلط است، چراکه من در آن مصاحبه گفتم که ت

و وفاداران به گفتمان امام در مرکز تحقیقات جمع شدند تا به بازتولید گفتمان امام در ظرف زمان و مکان

ین ید شود و ا با تحوالت بازتول ید مدام ھر گفتمانی  بپردازند. یکی از ویژگی ھای گفتمان این است که با

بازتولید به معنای تغییر بنیادین و دگر شدن نیست بلکه نوسازی است.

بر گفتمان دینی گفتمانی که در مکتب نیاوران مطرح شد در حقیقت ھمان گفتمان امام است و مبتنی 

با فه را  کری موتل شرب ف که م ثل این ست، م کری ا شرب ف نای م به مع جا  تب در این ست، مفھوم مک ا

مشرب فکری کارگزاران متفاوت می دانیم، آیا می توانیم بگوییم که آنھا ضداسالم یا ضدامام ھستند؟

در نظام اسالمی پس از انقالب مشرب ھای فکری مختلفی ایجاد شده است از جمله اینکه ما به مکتب

فکری نجف و قم اشاره می کنیم لذا اینجا مکتب معادل ایدئولوژی نیست.



فارس: یعنی شما معتقدید تئوری پردازی اعتدال در مرکز تحقیقات شکل گرفت؟ برخی از اصالح طلبان معتقدند که

ند برخی معتقد چون  ست  صوص چی ین خ شما در ا ظر  ندارد، ن تدال  برای اع یتی  صال مرجع یاوران ا تب ن مک

افراطی گری دولت قبل در مطرح شدن شعار اعتدال موثر بوده است.

مل تن کا ست، م من ا ید  مورد تاک چیزی  یک  ما  ست ا حترم ا من م برای  مه  میری: نظرات ھ صالحی ا

کردن لب  ین رو ق ھد از ا می د شان  لی را ن یت تحلی ین واقع بی ا به خو یران  مه ا با روزنا من  صاحبه  م

مام قرار بدھیم جعل است چراکه من صحبت ھا اخالقی نیست. اینکه مکتب نیاوران را در مقابل مکتب ا

مام است و در آن مصاحبه تاکید داشتم ین گفتمان در اندیشه ا در آن مصاحبه بارھا تاکید کردم ریشه ا

ین موضوع که تبار این گفتمان به دوره خالفت حضرت امیر(ع) باز می گردد لذا اگر کسی که می خواست ا

را منعکس کند انصاف داشت دو جمله قبل تر از آن را ھم می خواند.

*مکتب نیاوران مشرب فکری است/ دلیل پیگیری «اعتدال» در مرکز تحقیقات

فارس: با توجه به اینکه این نشریه متعلق به حزب کارگزاران است چنین رویکردی داشته آیا این موضع آنھا است.

ین موضوع وزن سیاسی بدھم و من نگاه فکری و فرھنگی دارم و صالحی امیری: من نمی خواھم به ا

یک حانی در  قای رو مدیریت آ به  که جمعی  ست  کری ا شرب ف یاوران م تب ن ندارم. مک کاری  به دیگران 

پروسه طوالنی آن را سامان دادند.

فارس: چرا اصال روی بحث اعتدال کار کردید و چرا به دنبال احیای این مکتب رفتید؟

صالحی امیری: این یک مشرب فکری است، آقای دکتر روحانی معتقد است راه نجات نظام سیاسی

سی، ھای سیا صه  مام عر تدالی در ت ضای اع یک ف جاد  شته ای صل گذ بی حا شات  خروج از مناق برای 

ین ماد ا ند و ن ستقر ک چتر م ین  یر ا لی را در ز حدت م ند و که بتوا ست  فرھنگی ا صادی و  اجتماعی، اقت

وحدت ھم ولی فقیه رھبری است و دولت ھم کارگزار تحقق این اعتدال است.

فارس: این ایده که روی این پروسه کار کردید از چه زمانی به ذھنتان رسید؟

باز فت  شکل گر قال  مع ع که مج قالب  یل ان به اوا که  تاریخی دارد  شه  یک ری مر  ین ا صالحی امیری: ا

یا ید، جامعه در ھر دوره دچار خسارت ھایی ناشی از سوءمدیریت  می گردد و وقتی به صحنه عمل می آ

ست، کرده ا به نظام است و از بطن انقالب ظھور  ما یک جریان فکری که وفادار  سایر عوامل می شود ا

ید و در شورای آقای روحانی که از حوزه به دانشگاه و از آنجا به سطح مدیریت کالن اجرایی کشور می آ

عالی امنیت ملی، مجلس، خبرگان، مجمع تشخیص و سایر مسئولیت ھای کلیدی مسئولیت برعھده

می گیرد به این جمع بندی می رسد که ما به یک بازتولید گفتمان جدید در درون گفتمان انقالب اسالمی

ساند و دقایق آن سعه بر ھای تو له  به ق مروز را  ند جامعه ا یاز داریم که بتوا مام(ره) ن بر گفتمان ا مبتنی 

گفتمان با سایر گفتمان ھا تعارض ندارد اما فاصله دارد. یعنی به تعبیر دیگر با توجه به چھار گفتمان دیگر

ست و لی ا ھای قب مان  تر از گفت و از استفاده از تجارب آنھا، گفتمان جدیدی شکل می گیرد که متکامل 

به مان  ین گفت ما ا ست ا برخوردار ا قوت آن  قاط  حال از ن ندارد و در عین  نیز  ضعف گفتمان ھای قبلی را 

پس از 8 سال دولت قدم  من معت ست،  قالب نی مام و ان مان ا یره گفت خارج از دا مان نوظھور  معنای گفت

ما یم ا نده قضاوت کن باره آی توانیم در ما ما نمی  آقای روحانی ممکن است گفتمان جدیدی شکل بگیرد ا

نکته ای که مھم است این که نظام، این ظرفیت درونی زایش گفتمان را در خود دارد.

*انتقاد از صداسیما به خاطر مقایسه وی با مشایی

فارس: با توجه به این بحث مکتب نیاوران شائبه ای درخصوص بحث مشایی و مکتب ایرانی مطرح شد.

لت شعور م به  توھین  یم و آن را  لم زد کردیم و ق قد  مان ن بل آن گفت سال در مقا ما 8  صالحی امیری: 

شیدند، قدس بخ نور ت له  به ھا یات پرداختند و  به آن ادب لذا کسانی که شب و روز در تلویزیون  دانستیم 

باید پاسخگو باشند از ما که منتقد بودیم پاسخ می خواھند، ما در آن تفکر حضور داشتیم و در عین حال



سم پان ایرانی که  یرانی  تب ا نای مک تم مب یران گف با روزنامه ا یم، من در مصاحبه ام  ئم آن را نقد کرده ا دا

به معنای بحث شھید است یک جھل محسوب می شود چرا که مکتب اسالم معنا دارد اما اگر این بحث 

مطھری مبتنی بر خدمات متقابل ایران و اسالم باشد، درست است.

* در مرکز تحقیقات نقطه مقابل تفکرات احمدی نژاد شناخته می شدیم

نژاد شناخته می شدیم و ما و دوستانمان در مرکز تحقیقات 8 سال در نقطه مقابل تفکرات آقای احمدی 

کی ست ی مل ا شی از دو عا مر نا ین ا یم! ا می کن سویی  مان ھم با آن گفت که  بدھیم  نه  ید ھزی مروز با ا

ین کدھای مفصلی در ا من  سیده و  خود ر به اوج  سیما  صداو  که در  یران  سی در ا خالق سیا آلودگی ا

نم زمینه دارم و شخص آقای ضرغامی و مدیریت صداو سیما را به شخصه انسان متدین و سالمی می دا

بلکه این بیماری در الیه ھای مختلف این سازمان نفوذ کرده است از این رو این آلودگی سیاسی در حال

تبدیل شدن به یک فساد است.

* جزئیات ھمایش اعتدال/ نھادھای غیردولتی و پژوھشی برگزار کننده ھمایش اعتدال

فارس: درباره جزئیات ھمایش اعتدال که قرار است، برگزار کنید، بیشتر توضیح دھید.

برخی از مراه  به ھ من  کرده ام؛  برگزار  یاد  نه ز با ھزی ند که من ھمایش اعتدال را  صالحی امیری: گفته ا

آقایان از جمله آقای آشنا در مرکز تحقیقات استراتژیک، خانم موالوردی امور زنان، سید ضیاء ھاشمی از

سفی، حاظ فل تدال را از ل بانی اع گرفتیم م صمیم  شی ت مرکز پژوھ می و  من عل لوم و 20 انج وزارت ع

ین رو برگزار می کردیم از ا لب 15 محور تبیین کنیم و جلسات را اینجا  ماعی در قا دینی، اقتصادی و اجت

که سند  می نوی ناحق  به  ما وقتی  بود ا نه آن ھم از دولت نخواھد  یم و ھزی نه ای نکرده ا تاکنون ھیچ ھزی

لذا پیش داوری خالف ھزینه ھای گزافی از بیت المال برای این ھمایش ھزینه شده است جای تعجب دارد 

شرع و اخالق است و این تھمت بدون ادله است و وقتی ھم که ما پاسخ می دھیم آن را چاپ نمی کنند

نه قام جویا ست و انت ھای ناشای ین رفتار که از ا ین بداخالقی سیاسی است؛ اخالق حکم می کند  لذا ا

فاصله بگیریم.

فارس: متولی اصلی این ھمایش چه کسانی ھستند؟

صالحی امیری: جمعی شامل مرکز بررسی ھای استراتژیک ریاست جمھوری، معاونت امور زنان، وزارت

علوم، کتابخانه ملی و 20 مرکز پژوھشی و انجمن علمی ھستند.

فارس: این افراد به صورت حقیقی حضور دارند یا حقوقی؟

برای ند افراد را  صالحی امیری: انجمن ھا حقوقی و افراد حقیقی ھستند به عالوه اینکه کسی نمی توا

برگزاری ھمایش علمی منع کند و ھنوز ھزینه ای اتفاق نیفتاده که بخواھد گزاف یا غیر گزاف باشد از این

رو انصاف و اعتدال حکم می کند که پس از انجام یک کار قضاوت شود.

فارس: بودجه این ھمایش از کجا تامین می شود؟

صالحی امیری: منابع بیرون و غیردولتی.

فارس: یعنی اسپانسر خصوصی دارد؟

صالحی امیری: خیر نھادھای غیردولتی و پژوھشی و خود انجمن ھا آن را برگزار می کنند و بار اصلی آن

تاریخ و یرانی  به عھده انجمن ھای علمی جامعه شناسی، علوم سیاسی، مطالعات فرھنگی و انجمن ا

برای تئوریزه کردن یک گفتمان کار غلطی برخی انجمن ھای دیگر است. آیا برگزاری یک ھمایش علمی 

ما یا پیش داوری در رسانه ھا اخالقی است؟ قطعا پاسخ منفی است ا است یا نه؟ قطعا صحیح است؛ آ

باور نمی کند که این پردازد و ھیچ کس  متاسفانه این امر در رسانه ھا مطرح و رسانه ملی ھم به آن می 

بر رفتار غیراخالقی سیاسی است و قابل لذا کار صداو سیما در حوزه سیاسی مبتنی  ندارد  امر وجود 

دفاع ھم نیست در حالی که تذکر مقام معظم رھبری مشمول ھمه است.

شی ست و م قاومتی ا صاد م با اقت غایر  فارس: خیلی ھا بعد از مصاحبه شما تاکید داشتند که مکتب نیاوران م

اشرافی گری را دنبال می کند.

برگزار می کند و صالحی امیری: دولتی که ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده و معاون اولش جلسات را 

به مقام ین دولت وفادارترین دولت  ھمه ارکان نظام در آن حضور دارد چنین اتھامی به آن وارد می شود. ا

بالغ می کند دولت بالفاصله آن معظم رھبری است چراکه در ھر وقت که معظم له سیاست ھای کالن را ا

قداماتی را نه ا ین زمی بالغ می کند از جمله بحث سیاست جمعیت که وزارت بھداشت در ا برای اجرا ا را 

انجام داد یا ستاد اقتصاد مقاومتی که پس از طرح سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رھبری فعال شد.

فارس: در بحث فرھنگی دولت چه اقداماتی داشته است؟

کردن آن بال  به دن ظف  خود را مو لت  ند، دو صادر ک ھبری  صالحی امیری: ھر دستوری که مقام معظم ر

لت را ند و دو ست بدا یک سیا لی  خود را متو ھر کس  که  ما این ید ا می بین قض آن را ن شما ن ند و  می دا

موظف به انجام آن کند، دولت آن را نمی پذیرد چراکه در سلسله ھرم قدرت پس از مقام معظم رھبری،

دولت مجری سیاست ھا و فرمایشات ایشان است و الغیر.



09:14 - 93/04/16 ○ گفت وگو با رئیس سازمان اسناد و کتابخانھ ملی 

فارس: باتشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

صالحی امیری:  خواھش می کنم.

 

گفت وگو از امین صبحی و مریم عاقلی 

 

بخش خبری این گفت وگو را اینجا مطالعه کنید

انتھای پیام/

 

 

   

اخبارمرتبط :

دیدگاه ھای ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواھد شد

پیام ھایی که حاوی تھمت یا افترا باشد منتشر نخواھد شد

پیام ھایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواھد شد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید نام شما

پست الکترونیک

کلید را به چپ بکشید
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