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 مرزهای
 گفتمان اعتدال

بررسي »کارنامه اعتدال« در گفت و گو با صالحي اميري

 حکومت علوي، مظهر نظام 
اعتدالي است

 24 خرداد به عنوان نقطه 
عطفی در تاريخ ايران است 

که خواست رهبری، ملت، 
نخبگان، روحانیت و جامعه 

مدنی همزمان رقم خورد
  مهمترين دستاورد دولت 
احمدی نژاد کاهش منزلت 

ملی بود
  رفتار برخي رسانه ها حاکی 

از نوعی عصبانیت، انتقامجويی 
و تخريب گری است

دكتر سید رضا صالحي امیري رئیس کتابخانه ملی و مرکز اسناد رسمی يكي از همكاران نزديك 
و همفكران رئیس جمهوري است و به همین واسطه وي را يكي از تئوريسین هاي گفتمان»اعتدال« 
مي دانند. از اين رو يكي از افرادي است كه مي تواند روايتي دقیق تر از اين گفتمان ارائه كند. با او 
در آستانه برگزاري همايش اعتدال به گفت و گو نشستیم. همايشي كه نخستین گام رسمي براي 

تئوريزه و نهادينه كردن گفتمان اعتدال به شمار مي آيد.

 با گذشت قريب 10 ماه از آغاز فعالیت دولت برخي 
از پرسش ها درباره »گفتمان اعتدال« بي پاسخ مانده 
است. عالوه بر ضعف هايي كه در تئوريزه و نهادينه 
كردن اين گفتمان ديده مي شود، هنوز پاسخ جامع 
و كاملي به اين سؤال داده نشده كه خاستگاه اصلي 
گفتمان اعتدال را كجا بايد جست وجو كرد؟ عده اي 
»گفتمان اعت�دال« را مطالبه مش�ترك نخبگان و 
فعاالن سیاسي مي دانند و جمعي ديگر بر اين باورند 
كه اين خواس�ته بدنه جامعه اي بود ك�ه از افراط و 
تفريط به س�توه آمده بود. جنابعالي به عنوان يكي 
از افرادي كه از سال ها پیش در معاونت پژوهش های 
فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژيک با 
آقاي روحاني از نزديك همكاري داشتید و امروز هم 
عالوه بر رياست كتابخانه ملي و مركز اسناد، هدايت 
كارگ�روه فرهنگي دولت را به عه�ده داريد، به اين 

پرسش چه جوابي مي دهید؟
اعتدال دارای تبار ديني و تاريخی است. مظهر اعتدال، 
حضرت امير و دوره پنج س��اله خالفت ايشان است. امروز 
هم حكومت علوي، بازتوليد و بازنمايي انديش��ه، مديريت، 
سياس��ت، معرفت و اخالق حضرت امير در اين پنج سال 
را دنب��ال مي كند. در حقيقت حکومت علوي، مظهر نظام 

اعتدالي بود.
در بعد تاريخي هم امام خميني)ره( را به عنوان مظهر 
اعتدال، عقالنيت، معرفت و فضيلت داريم. در مقاطع قبل 
از پي��روزي انقالب، جريانی به دنبال گس��ترش حرکات 
چريکی و خش��ونت آميز در جريان مبارزه بود. در مقابل، 
جريان ه��اي متحجری هم بودند که ب��ه تحول و انقالب 
اعتق��ادي نداش��ته و ترجي��ح مي دادن��د در زمان غيبت 
س��کوت اختيار كرده و زير چتر سازمان سياسی پهلوی 
زيس��ت کنند. با رجوع به انديش��ه هاي بنيانگذار انقالب 
مي بينيم اعتدال در انديشه امام)ره( نه خشونت طلبی بود 
و نه سکوت. در چنين شرايطي است كه انديشه امام)ره( 
مبتنی بر يک حركت مردمی، خودجوش و در عين حال 
انقالبی ش��کل می گيرد كه آگاه��ی و حرکت مردمی در 
آن بس��يار فع��ال و اثربخش بوده و با حداقل خش��ونت و 

خونريزی به پيروزی می رسد. 
بعد از انقالب اين مسير به عنوان يک فكر و انديشه تداوم 
پيدا کرد. در تداوم اين انديشه ما شاهد شکل گيری نگرش 
اعتدالی در بخشی از رهبران دينی و سياسی کشور هستيم 

كه در خرداد 92 با رأی مردم به قدرت رسيد.
دکتر روحانی به دليل تعلق فکری و انديشه ای به گفتمان 
حض��رت امام)ره( هم در ه��دف و هم در عمل به گفتمان 
اعتدال باور دارد. حضور ايش��ان در عرصه قدرت سياس��ی 
و تحقق گفتمان اعتدال خواس��ت ملتی بود که نسبت به 
گذشته خود احساس تحقير، فشار و ناکارآمدی می کرد. من 
معتقدم »گفتمان اعتدال« مطالبه يک عمر ملت بود که در 

24 خرداد به آن پاسخ داده شد.
 به اعتقاد شما چه چیز باعث پیروزي اين گفتمان 

شد؟
24 خرداد محصول چندين پديده همزمان بود. نخست 
اراده رهب��ری معظم انقالب برای مش��ارکت حداکثری و 
برگزاری انتخابات سالم و تأکيد بر امانت و حق الناس بودن 
رأی مردم. عامل دوم اراده ملتی بود که احس��اس سختی، 
فش��ار و تحقير او را بش��دت رنج می داد. سومين عامل هم 
ش��خصيت آقای روحانی بود که می توانست در طراز ملت 
اي��ران ظاهر ش��ود. من معتق��دم ملت به دنب��ال انتخاب 
شخصيتی بود که بتواند هم در عرصه ملی و هم بين المللی، 
ايران بزرگ را نمايندگی کند و جست وجوی مردم به دکتر 
روحانی منجر شد. عامل چهارم اجماع بزرگان، شخصيت ها 
و جريانات ذی نفوذ برای حمايت از آقای دکتر روحانی بود. 
در اين ميان می توان از نقش و اثربخشی چهره هايی چون 
آقای  هاشمی رفسنجانی، سيدمحمد خاتمی، ناطق نوری 
و سيدحسن خمينی اشاره کرد. عامل پنجم هم باال رفتن 
س��طح آگاهی مردم بود. به نظر م��ن، پديده 24 خرداد به 
عنوان نقطه عطفی در تاريخ ايران است که خواست رهبری، 
ملت، نخبگان، روحانيت و جامعه مدنی همزمان رقم خورد.

 با وجود پی�روزي و حضور اين گفتمان در عرصه 
قدرت اجرايي و به تعبیر شما برخوردار بودن از تبار 
ديني و تاريخي ضعف هاي جدي در تعريف و تبیین 
ابعاد آن وجود دارد. اين ضعف تئوريك باعث شده 
عده اي اعتدال را براساس برداشت هاي خود تفسیر 
كنند. برخي ه�م اين خأل 9 ماهه را میدان دادن به 
رقبا تعبیر كردند. تیم فرهنگي دولت در اين باره چه 

تصمیمي گرفته است؟
مجموعه اقدامات پراکنده توسط دوستان و در حقيقت 
نزديکان رئيس جمهوري در حوزه های مختلف انجام شده 
اس��ت اما نيازمند کار منسجم، فراگير و کالن تر هستيم و 
بنا داريم اين کارهای غيرمنسجم را سامان دهيم. برگزاري 
همايش اعتدال، پاسخ به اين نياز است. به دنبال احساس 
اي��ن ضرورت در پي برگ��زاری همايش هاي ملی در تهران 
و مراکز بزرگ دانشگاهی هستيم كه با محوريت نخبگان، 
انجمن های علمی، اساتيد دانشگاه ها و کمک های نهادهای 
رس��می مانند مرکز امور زنان و خانواده و س��اير نهاد های 
ذيرب��ط برگزار مي ش��ود. هدف اين هماي��ش تبيين ابعاد 
15گانه اعتدال است كه در قالب چندين جلد کتاب علمی- 
پژوهش��ی با قل��م نخبگان و فرهيختگان چاپ و منتش��ر 

می ش��ود. در حقيق��ت خأليی که در دولت های گذش��ته 
وجود داشت، پوشش خواهيم داد و مرزهای اعتدال با ساير 

گفتمان ها مشخص خواهد شد. 
همه کسانی که مي خواهند بدانند ابعاد و اضالع اعتدال 
چيست و حتی کسانی که بخواهند آن را نقد کنند، منابعی 
را در دس��ترس خواهند داش��ت. مهم تر اين که اين منابع 
تئوريک، پايه ای برای سياس��تگذاری در دولت خواهد بود 
و مديران اجرايی و سياس��تگذاری از اين ظرفيت به عنوان 
منبع الهام بخش برای سياستگذاری و برنامه ريزی و اجرا و 
نظارت بهره مند خواهند شد. نسل های آتی هم برای مطالعه 
گذشته تاريخی خود منابع الزم را در اختيار خواهند داشت. 
متأس��فانه در هياهوی سياسی بعد از انقالب کمتر به فکر 
تدوين و ترس��يم مباحث تئوريک بوده و هستيم اما تالش 
ش��ده با همکاری بيش از يکصد نفر از اساتيد دانشگاه اين 

مهم به سر انجام برسد. 
بعد از برگ��زاری اولين »همايش اعتدال« با تش��کيل 
دبيرخانه دائمی از اين پس همايش های تخصصی اعتدال 
را دنب��ال می کنيم. به اين معنا که به چرايی، چيس��تي و 
چگونگی مفهوم اعتدال و ابعاد کالن آن خواهيم پرداخت. 
در همايش ه��ای بعدی كه به صورت فصلي برگزار خواهد 
ش��د به مباحث تخصصي اعتدال مثل اعت��دال در مبانی 
دينی، اعتدال در مبانی سياسی، اعتدال در مباني فرهنگی 
و... خواهيم پرداخت. مجموعه اين مباحث در قالب کتب، 
فصلنامه و پژوهشنامه منتشر شده و امکان مطالعه و قضاوت 

نسبت به گفتمان اعتدال را فراهم می کند.
 به ادوار گذش�ته اشاره داش�تید. ما در دوره هاي 
پیش�ین گفتمان هايي چون توس�عه و سازندگي يا 
اصالحات كه منشأ اثر نیز بودند را شاهد بوديم در 
انتقال مفاهیم گفتماني و همراه كردن بدنه جامعه با 
خود با موانع جدي روبه رو ش�دند. براي جبران اين 

نقیصه چه تدبیري انديشیده شده؟
وقتی از گفتمانی صحبت می کنيم که در عرصه قدرت 
حض��ور و ظهور دارد، باي��د از نگاه ذهنی و رمانتيک خارج 
ش��ويم. ما پيش از اي��ن 4 دوره گفتمان��ی را طی کرديم. 
گفتمان اول، گفتمان ارزش ها اس��ت. مرجع اين گفتمان 
حض��رت امام بود و دولت، تابع و تداوم دهنده اين گفتمان 
بود. اين مقطع با جنگ تحميلی همزمان بود. در اين دوران 
ميان گفتمان حاکميت و مردم انطباقی گسترده و عميق 
وجود داشت. رهبری کاريزما، شور انقالبی، حس نوعدوستی، 
انگيزه های دينی جامعه، رفتارهای اخالقی سياستمداران، 
س��رمايه اجتماعی بسيار گسترده همه و همه شرايط الزم 
برای انطباق مي��ان ارزش های حاکميت و جامعه را فراهم 
کرده بود. به عبارت ديگر دهه اول از بهترين و مرتفع ترين 
نقطه های تاريخی کشور است که متأسفانه آن گونه که بايد 

به نسل هاي بعدی منتقل نشد.
ده��ه دوم، دهه س��ازندگی اس��ت. اي��ن گفتمان به 
دنبال بازس��ازی تخريب های گسترده ناشي از جنگ بود. 
فرام��وش نمی کنيم در آن مقطع تأمي��ن مايحتاج اوليه 
مردم با مش��کالت جدی مواجه بود. ل��وازم اوليه زندگی 
س��هميه بندی ش��ده و مردم از حداقل امکانات زيستي، 
رفاهی و درمانی برخوردار بودند. نکته عجيب اين بود که 
جامعه ايران ش��رايط کشور پس از جنگ را درک می کرد 
و به نوعی س��ازگاری و خويشتنداری نشان می داد. انصافًا 
آقای  هاشمی و گفتمان سازندگی توانست در اين مقطع تا 
حدود زيادی به نياز ها و مطالبات جامعه در حوزه اقتصادی 
پاس��خگو باش��د. البته اين بدان معنا نيست که ما در اين 
دوره هيچ گونه چالش و آس��يبي نداش��تيم يا نسبت به 

مشکالت چشمپوشی کنيم.
در مرحله سوم گفتمان اصالحات ظهور و بروز می کند 
كه پاس��خ به بخش ديگری از مطالبات جامعه ايران است. 
مطالباتي چون مشارکت جويی، اعتمادسازی، همگرايی ملی 
و به نوعی کاهش شکاف ميان دولت و ملت كه اين پديده 
از چنان اهميتي برخوردار است که رهبری معظم انقالب از 
آن به عنوان حماسه ياد کردند. دولت اصالحات با استفاده 
از تجارب دو گفتمان قبلی خود عالوه بر تأکيد بر ارزش ها 
و س��ازندگی عمدتًا به توسعه سياسی، مشارکت اجتماعی 
و گس��ترش نهاد های مدنی همت گماش��ت. اما متأسفانه 
به رغ��م تالش خالصان��ه آقای خاتمی و همراهان ايش��ان 
ب��رای حرکت در مدار انقالب و نظ��ام و تالش برای درونی 
کردن گفتمان، عده ای با فرافکنی به دنبال طرح مطالبات 
فراقانونی يا غيرقانونی خود بودند که ما از اين قشر به عنوان 

»ساختارشکن« نام می بريم.
به اعتقاد من نفوذ جريان ساختارش��کن در اصالحات 
بزرگ تري��ن ضربه تاريخی را به اين جري��ان وارد کرد. اين 
در حالی است که آقای خاتمي به عنوان رهبری اصالحات 
و حلقه اول ايشان يعني مجمع روحانيون مبارز از پيروان و 
وفاداران به انديشه امام)ره(، اسالم، رهبری و نظام اسالمی 

بوده و هستند.
متأس��فانه از دوره چه��ارم که گفتم��ان عدالت مطرح 
مي شود، هيچ گونه سند مکتوب، مدون و مباحث تئوريزه  
ش��ده ای برای قض��اوت وجود ن��دارد. گفتم��ان عدالت و 
پيشرفت، گفتمان مقام معظم رهبری و چتر فراگير همه 
گفتمان هاست. بدين معنا که همه دولت ها و همه گفتمان ها 
ع��الوه بر چارچوب فکری و برنامه ای خود بايد عدالت را به 
عنوان جوهر انقالب اسالمی در گفتمان خود داشته باشد. 
به اعتقاد من، دولت قبل به دليل فقدان گفتمان تالش کرد 

تا به نوعی از عدالت كه گفتمان فراگير انقالب اس��المی و 
چتر همه گفتمان هاس��ت، وام بگيرد. بدون آن که تحليل 
روش��نی از اين گفتمان داشته باشد. از اين منظر گفتمان 
آقای احمدی نژاد را گفتمان پوپوليستی تعريف می کنم. در 
حقيقت می توانيم بگوييم که 8 س��ال گذشته دولت فاقد 

گفتمان معين و مشخصی بود.
 اما دولت قبل و طرفداران و حامیانش اين تعبیر 
را نمي پذيرد و نه تنها اعالم مي كند گفتمان اصیل 
انقالب را احیا كرده بلكه گفتمان هاي ديگر را در 
مقابل اين گفتمان مي نشاند. در نتیجه هر مخالفتي 
با خود را مخالفت با گفتمان انقالب يا به قول شما 

گفتمان ارزش ها تلقي مي كرد.
با يك مثال در سياس��ت خارجي تناق��ض اين ادعا با 
رفتارهاي دولت قبل را توضيح مي دهم. مطالعه رفتارشناسی 
دولت قبل در حوزه سياس��ت خارجی از س��ردرگمی، بی 
برنامگی و تضادهای رفتاری فاحش حاكي است. دولت قبل 
از هولوکاس��ت آغاز می کند که طرح اين شعار هزينه های 
سنگينی بر نظام تحميل كرد. اين روند با كاغذ پاره خواندن 
قطعنامه ادامه مي يابد. موضعگيری های احساسی و بدون 
مطالعه الزم و ارزيابی تأثيرات آن تا آنجا ادامه مي يابد که 
در نيويورک به دنبال هماهنگی برای سفرهای استانی در 
ايالت های امريکا و سخنرانی در جمع مردم امريکا مي روند. 
در حوزه هس��ته ای به نحوی رفتار ش��د که خاويار سوالنا 
در خاطرات��ش می نويس��د رئيس تيم مذاک��ره کننده در 
يکی از جلس��ات دوجانبه هسته ای، چند ساعت راجع به 
پايان نام��ه خود صحبت کرده بود كه حاصل اين مذاکرات 
هزينه و خسارات سنگين به ملت بود. سياست های مقام 
معظم رهبری درخصوص مسأله هسته ای هميشه با ثبات، 
مش��خص و تغييرناپذير بود. دولت اعت��دال در چارچوب 
سياس��ت های رهبری با دانش ديپلماس��ی و فن تعامل و 
ارتباط با دنيای امروز توانست قدم های مؤثری برای کاهش 
فشارها و تحريم های ظالمانه غرب بردارد. نکته دوم طرح 
انديشه »پان ايرانيسم« توسط دولتمردان قبل بوده که به 
دليل آگاهی نداش��تن و جهل در تضاد با تفکر دينی قرار 
گرف��ت و از اين منظر باعث واکن��ش مراجع، روحانيت و 

جريانات وفادار به نظام دينی شدند.
تعارض ه��ای گفتاری و رفت��اری در آن دولت بس��يار 
گسترده است و در اين مقال نمی گنجد. دولت گذشته هيچ 
گونه چارچوب ذهنی، تئوريک، عملياتی و حتی برنامه ای 
برای تبيين استراتژی و سياست ها نداشت و عمدتًا روزمره، 

احساسی و لحظه ای تصميم گيری می شد.
نظام کارشناس��ی در دولت قبلی چنان مخدوش شده 
بود که همگان از آن گله داشتند. نتيجه اش هم تورم باالی 
40 درصد، نقدينگی باالی 500 هزار ميليارد تومان، بيکاری 
گسترده، گرانی سرس��ام آور، کاهش سطح رفاه و معيشت 

ملت بود.
در واقع مهم ترين دس��تاورد دولت قبل، کاهش منزلت 
مل��ی در عرصه داخلی و بين المللی ب��ود. آن دولت در تراز 

ملت بزرگ ايران نبود.
 بع�د از اي�ن گفتمان 8 س�اله، ما ش�اهد حضور 
گفتمان اعتدال هس�تیم. اگر بخواهی�م با ترازوي 
اعتدال تحقق خواسته هاي اين گفتمان را بسنجیم، 
جنابعالي بیشترين جلوه اعتدال را در كدام زمینه 

متبلور مي دانید؟
ب��رای ارزياب��ی عملکرد گفتم��ان اعتدال قطع��ًا زمان 
بيش��تری نياز داريم اما ام��کان ارزيابی حداقلی در همين 
10 ماه گذشته وجود دارد. اولين جلوه اعتدال، ايجاد ثبات 
و آرامش نسبی در کش��ور بود. ما و شما و همگان شرايط 
ناس��الم و بی ثبات و پر تنش گذشته را فراموش نمی کنيم. 
چه ادبيات دولت گذشته هم در عرصه داخلی و هم خارجی 
عمدتًا تنش آفرين بود. به ياد دارم در يکی از ماه های مبارک 
رئيس جمهوری سابق در جمع دانشگاهيان تعبيری داشتند 
که بش��دت نگران کننده و تنش زا بود. ايشان تعبيری در 
مورد برخی نخبگان به کار برده و آنان را با بز قياس کردند. 
 يا در يکی از استان ها در جمع عمومي مردم پرسيدند که: 
»از اس��تاندار راضی هس��تند يا خير؟ و اگر راضی نيستند، 

گوشش را خواهم کشيد.«
در عرص��ه اقتصادی نيز تصميمات نس��نجيده هر روز 
تنشی را به جامعه وارد می کرد. هنوز داستان افزايش روزانه 
قيمت ها، چالش های ناشی از افزايش سرسام آور ارز و سکه 

و... را فراموش نکرده ايم.
دومين مورد حاكم ش��دن عقالنيت مبتنی بر مصالح و 
منافع ملی اس��ت. در اين رويکرد، اساس نگاه دولت تدبير 
و اميد به استقرار نظام کارشناسی، تصميم گيری عاقالنه و 
منطقی، نگاه بلندمدت، استفاده از خرد جمعی، پرهيز شديد 
از عوام زدگی و رفتارهای احساس��ی زود گذر و پوپوليستی 
است. اين رويکرد در حقيقت به دور از احساسات به دنبال 
اتخاذ سياست های بلندمدت برای تأمين منافع ملت مصالح 

و رفاه ملی است.
س��ومين دس��تاورد کاهش تنش با نظ��ام بين الملل و 
رويکرد تعاملی به جای رويکرد تقابلی در سياست خارجی 
بود. اصول و منافع ما ثابت است و اين رفتار سياستمداران، 
ديپلمات ها و نظام سياس��ی است که با چه ادبيات و زبانی 

منافع ملت را دنبال کند.
ما می توانيم با دنيا خشن و با زبان توهين سخن بگوييم 
ام��ا آن وقت نبايد منتظر نتيجه ای برای ملت باش��يم. در 

مقابل می توان با زبان ديپلماسی و آشنايی با فنون ارتباطی 
و تعاملی در چارچوب مصالح و منافع ملی به خواسته های 

خود نائل شويم.
نکته بع��دی توجه دولت اعتدال به نظرات نخبگان در 
تصميمات ملی است. دولت بر اين اعتقاد است که نمی تواند 
به تنهايی کشور را اداره کند. به همين دليل به خرد جمعی 

و استفاده از ظرفيت های ملی باور عميق دارد.
ميزان مشارکت نخبگان و فرهيختگان در عرصه ملی 
با دولت تدبير و اميد بس��يار گس��ترده و مشهود است. در 
عرصه اقتصاد ثبات نسبی، کاهش تورم، افزايش تحرکات 
اقتصادی و اميد صنعتگران و کارآفرينان به آينده ای بهتر 

نتيجه گفتمان اعتدال است.
محور بعدی ايجاد فضای اميد و نش��اط اس��ت. امروز 
اکثريت جامعه بر اين باورند جهت گيری، مسير حرکت و 
مجموع اقدامات دولت، آينده اي اميدبخش را نويد می دهد. 
دغدغه، ترس، نگرانی و بی ثباتی حاکم بر فضای گذشته 
تا حد زيادی مرتفع شده است. نکته بعدی توليد سرمايه 
اجتماعی اس��ت. اين دولت بر اين باور است که مشارکت 
مردم، اعتم��اد عموم��ی، رضايتمندی، حض��ور فعال در 
عرصه های اجتماعی و گسترش نهاد های مدنی و مردمی 
مهم ترين عامل برای تداوم حيات دولت است. بر اين باوريم 

که موتور دولت بدون سوخت مردم حرکت نخواهد کرد و 
آينده کشور صرفًا در گرو مشارکت اعتماد و همياری مردم 

است.
 همكاري و همراهي نهادهاي ديگر قدرت با دولت 

اعتدال را چگونه ارزيابي مي كنید؟
به اين سؤال پاسخ خرد و کالن خواهم داد. خوشبختانه 
قرائن، ش��واهد و اطالعات واصله نش��ان می دهد که مقام 
معظم رهبری به طور مس��تمر از دولت حمايت می کنند. 
واکنش معظم له نس��بت به برخورد برخی رس��انه ها که 
تخري��ب دولت را وظيفه خود می دانس��تند، حاکی از اين 
واقعيت است که رهبری معظم انقالب به تضعيف و تخريب 
دولت راضی نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. 
حمايت رهبری مهم ترين سرمايه دولت برای تداوم حيات 
سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. دولت هم 
خود را مکلف می داند که در چارچوب سياست ها و منويات 
رهبری حرکت کند. بی شک اين دولت به دور از رفتارهای 
صوری، قش��ری و رياکاری های متعارف در گذشته ايجاد 
ارتباط مستحكم ميان رهبری، مراجع، روحانيون، نخبگان، 
صاحبان فکر و قلم را مهم ترين استراتژی خود می داند. چرا 
كه به باور دولت جامعه اعتدالی، جامعه ای است که در آن 
همگان امکان تنفس آرامش و زيست داشته باشند. بر اين 

باورم که نهاد ه��ا و قوای ديگر مثل قوه قضائيه و مجلس از 
سياست های رهبری تبعيت خواهد کرد. اما در سطح خرد 
منکر برخی اقدامات، رفتارها، تصميمات نسنجيده يا بعضًا 
مخالف مصالح ملی نيستم. عده ای كه عمدتاً در انتخابات و در 
فضای رقابت حرکت می کردند، تمايل دارند همچنان جامعه 
را در فضای انتخاباتی نگه دارند. عقالنيت سياس��ی ايجاب 
می کند هم��گان بپذيريم که جامعه در فضای آزاد، انتخاب 
خود را انجام داده و نسبت به آينده خود تصميم گرفته است. 
تالش برای ايجاد فضايی پرتنش، جنجالی برخالف مصالح و 

منافع ملی و نفی عقالنيت سياسی است.
مطالعه رفتار برخي رس��انه ها حاکی از نوعی عصبانيت، 
انتقامجويی و تخريبگری است. توليد شايعات، تکثير دروغ 
و ايجاد تشويش در اذهان ويروس های خطرناکی هستند که 
قطعًا انتشار آن به همه آسيب خواهد زد. انتظار اين است که 
همه فعاالن عرصه سياسی به دولت فرصت و فضای الزم را 
بدهند تا سياست هايی که برای آن از مردم رأی گرفته محقق 
كند و قضاوت را به مردم واگذار کنند. مطمئن باشيد مردم 
در انتخابات آتی درک و آگاهی الزم برای انتخاب مطلوب را 

دارند و نيازی به فضاسازی رسانه ای نيست.
 ت�الش و مانع تراش�ي اين اف�راد مي تواند جريان 

اعتدال را متوقف كند؟
اي��ن عده ب��ا نص��ب بلندگ��و در مکان ه��ای مرتفع و 
س��اختمان هاي بلند فرياد می زنند و اين به معنای شنيدن 
صدای آن ها توس��ط مردم نيس��ت؛ چون هر فريادی که از 
بلندگو منتشر می شود، به منزله پذيرش جامعه نيست. رفتار 
جامعه ايران در واکنش به اين جريانات کاماًل محس��وس و 
قابل درک اس��ت. به لحاظ توسعه سياس��ی در ايران زمان 
آن که عده ای معدود از زبان ملت نامحدود س��خن بگويند، 

گذشته است.
 يكي از نقدهايي كه به دولت وارد اس�ت، س�كوت 
برخي دولتمردان در تبیین گفتمان و ابعاد اعتدال و 
پاس�خ به نقد ها و چالش هاست. به گونه اي كه اغلب 
شخص رئیس جمهوري است كه در كنار امور اجرايي 
در اين راس�تا قدم بر مي دارد. اين نقد را به مجموعه 

دولت وارد مي دانید؟
ضع��ف و کم کاری تيم رس��انه ای دولت را دکتر روحانی 
شخصًا به دوش گرفته اند. پرواضح است که تداوم اين وضعيت 
به مصلحت دولت و کشور نيست. اميدواريم همه فرهيختگان، 
صاحبان فکر و قلم و کسانی که به آينده کشور اميد بسته اند 
خصوصاً جوانان، زنان، دانش��جويان و همه دلسوزان در هر 
نقطه ای خ��ود را يک تريبون دولت بدانند و در هر حوزه ای 
که فعاليت می کنند، عملکرد دولت را رصد و تجزيه و تحليل 
كنند. دولت انسجام را عامل تداوم بخش حيات جامعه مدنی 
می داند. انس��جام به معنای ادغام يا يکسان شدن نيست. به 
معنای حرکت هماهنگ، همگرا و زيست مسالمت آميز در 
زير چتر جامعه ملی اس��ت. بنابراين وقتی از انسجام سخن 
می گوييم، به معنای يکسان سازی يا شبيه سازی همه جامعه 
به يک گفتمان فکر و انديش��ه نيست، بلکه منظور تحمل، 
مدارا، پذيرش تنوع، تحمل مخالف و حرکت بر مدار قانون و 
عقالنيت است. دولت تدبير و اميد به جامعه منسجم اميدوار 

آينده نگر و سختکوش می انديشد. 
اميدوارم روزنامه وزين ايران که انصافاً در يک سال اخير 
صادقانه به دور از جنجال های رسانه ای رسالت خود را بخوبی 
انجام داده است، در اين عرصه موفق باشد. من معتقدم ايران 
ظرفيت بسيار بزرگی است که می تواند رابطه دولت و ملت 

را تحکيم بخشد.

فرنازحسنعلیزاده

انتخاب امید)اولین سالگرد انتخابات 24 خرداد(


