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تعداد سانتریفیوژها 
کلید توافق نهایی
حاصل گفت وگوی ایران و 

آمریکا در ژنو چه بود؟

روایت سید رضا صالحی امیری از گفتمان اعتدال
دولت روحانی و شب 24خرداد

     ما به شدت مخالف حاکمیت دوگانه هستیم/  اعتدال 
یک گفتمان است / این دولت تحت هیچ شرایطی با 
نظام زاویه ندارد / شعارهای روحانی با یک سال گذشته 
تفاوت نکرده / فکر می کردیم با والیتی یا قالیباف به 
دور دوم می رویم / اگر انتخابات را  نمی بردیم هم نتیجه 
را می  پذیرفتیم / رفتن روحانی به وزارت کشور در شب 

جمعه صحت ندارد

روحانی گفت  
آقا اجازه نمی دهند
کسی در رای مردم 

دست ببرد

  نگاه جامعه ایران به تیم ملی؛
 از خیال پردازی تا واقع گرایی 

گفت وگوی امیرحاج رضایی و مجید جاللی؛ جامعه ما برد می  خواهد 

  دخالت نئولیبرال ها؛ توهم یا واقعیت؟
بررسی تبانی در جام جهانی در مناظره بهمن فروتن و هوشنگ نصیرزاده 

  عالقه سیاسیون به قهرمانی جهان سومی ها 
نگاه سیاسی به فوتبال در گفت وگو با منصور حقیقت پور، عبدالرضا مصری، 

نقوی حسینی، هادی حسینی، علی یوسف پور و صادق زیباکالم 

  آیا کی روش »سوپرمن« ایرانی ها می شود؟
گفت وگو درباره گذشته و امروز تیم ملی ایران با علی کفاشیان

حشمت مهاجرانی و  بیژن ذوالفقارنسب 

  اقمار متروپل شده
بررسی اقتصاد، سیاست و جامعه برزیل در گفت وگو ها و یادداشت هایی با 
سفیر برزیل در ایران، سیدجعفر هاشمی، هادی اعلمی و میرقاسم مومنی

یک دولت
و دو شکاف 

بررسی دولت  روحانی
 از منظر جامعه شناسی سیاسی 
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دولت

روحانی گفت  
آقا اجازه نمی دهند

کسی در رای مردم دست ببرد
روایت سید رضا صالحی امیری از گفتمان اعتدال 

دولت روحانی و شب 24 خرداد

مثلث در گفت و گویی با فیاض 
زاهد فضای سیاسی را در یک 
سال گذشته مرور کرده است

ابراهیم فیاض به مثلث گفته است: 
انتخابات ریاست جمهوری آینده 

بسیار متکثر خواهد بود

پاستور؛ یک سال بعد
حاال یک س�ال است که حس�ن روحانی کلید دار پاستور شده 
است. او در مقام رئیس جمهور در فضای متفاوتی سیاست ورزی را 
تجربه می کند. مثلث در گزارش  و گفت وگوهایی این مساله را مورد 

بررسی قرار داده است. سیاست
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دولت

  آقای دکتر! ابتدا تش�کر می کن�م از وقتی که در 
اختیار ما قرار دادید. این گفت وگو به بهانه 24 خرداد 
انجام می ش�ود. به هر حال جنابعال�ی از نزدیکان 
آقای روحانی به حس�اب می آیید و در عین حال تا 
کنون کمتر گفت وگوی تفصیلی داشته  اید. این دو 
نکته امیدوارم به جذاب شدن گفت وگوی ما کمک 
کند. به نظرم اشاره به این نکته الزم است که مثلث 
سعی کرده به سنت گفت وگو پایبند باشد و بستری 
برای بیان نظرات جریان های مختلف نظام باشد. ما 
سعی کردیم رسانه ای اصولگرا، حرفه ای و در عین 
حال محلی برای بیان نظرات مختلف باشیم. اگر 
موافق باشید از رابطه ش�ما با آقای روحانی شروع 
کنیم؛ از چه زمانی با ایشان آشنا شدید، سابقه این 
آشنایی به چه زمانی بازمی گردد و آشنایی شما با 

آقای روحانی به چه صورت بوده است؟ 
 آش��نایی ما به دو دوره برمی گردد؛ ما در دوره ای به  
لحاظ کاری، با شورای عالی امنیت ملی ارتباط کاری داشتیم و در 
جلسات و نشست های مختلف حضور پیدا می کردیم و از موضع 
مسئولیتی که در آن دوران داشتم، طبعا ارتباط کاری داشتیم. 
دوره دوم دوره ای است که با آقای روحانی ارتباط مستقیم کاری 
داشتم؛ زمانی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان 
مسئول کمیته اجتماعی و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
به عنوان معاون پژوهش های فرهنگی و اجتماعی با ایش��ان 

همکاری داشتم. 
 در چه سالی؟ 

 دوره اول از س��ال 1382 بود؛ دوره دوم از سال 1384 تا 
1392 در مرکز تحقیقات استراتژیک بود. این ارتباط از شهریور 
84 به  صورت مستمر و دائمی  شکل گرفت و تا امروز نیز ادامه 
یافته است. من در این دوره های متفاوت، درس های بسیاری از 
آقای روحانی گرفتم. به  نظر من، ایشان چند ویژگی ممتاز دارند 
که قابل توجه اس��ت و این ویژگی ها و ظرفیت ها چندان برای 

جامعه شناخته شده نیست. 
اولین ویژگی آقای روحانی - که ب��ه اعتقاد من ویژگی 
بسیار مهمی  اس��ت - قدرت حافظه و ضریب هوشی ایشان 
اس��ت که به جرات می توان گفت که از ای��ن جنبه کم نظیر 
است. دومین ویژگی آقای روحانی، رویکرد استراتژیک نسبت به 
مسائل و قدرت تجزیه و تحلیل پدیده هاست که به اعتقاد من 
نگاه استراتژیک در امر کشورداری بسیار مهم است؛ یعنی نگاه 
جامع، کالن، جامع نگر و خصوصا آینده نگر نسبت به پدیده ها، 
امر بسیار مهمی  است. رویکرد س��وم که ویژگی ممتاز ایشان 
است، داشتن روحیه تعامل و جمع گرایی است؛ ایشان ظرفیت 
کار جمعی بسیار باالیی دارند. انسان های بزرگ، معموال ظرفیت 
و توانایی سازماندهی افراد و نخبگان زیادی را در دایره خود دارند 
که ایشان هم کامال از این ظرفیت برخوردار هستند. اگر بخواهم 
از ویژگی های مهم دیگری پیرامون شخصیت آقای روحانی نام 
ببرم، باید روی شناخت و تجربه قوی ایشان در مسائل کشور در 
بیش از سه دهه گذشته اشاره کنم؛ یعنی در همه عرصه های 
حساس ملی حضور داشتند و دارای شناخت کافی نسبت به 
مسائل کشور هس��تند. مجموعه این ویژگی ها به یک مدیر 

عالی رتبه کمک می کند تا در امر کشورداری موفق باشد.
 در واق�ع می توان گف�ت که جنس رابطه ش�ما با 
ایشان از نوع فرهنگی - اجتماعی است و از همان 

آغاز، کار فرهنگی - اجتماعی می کردید؟ 
 بله؛ اساس��ا حوزه تخصصی من، ح��وزه فرهنگی - 
اجتماعی است؛ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حوزه 
اجتماعی فعالیت می کردیم، در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
در زمینه فرهنگی - اجتماعی مش��غول بودیم و در دانشگاه 
نیز من مدیر گروه مدیریت فرهنگی هس��تم. ما در یک دهه 
گذشته در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک، مجموعا 400 عنوان 

تولید داشتیم و در واقع هر هفته یک محصول تولید می کردیم. 
به دلیل این فعالیت های گسترده، مرکز به یکی از مراکز پرکار 
و پر تولید کشور مشهور شده بود. مرکز تحقیقات استراتژیک، 
پژوهش های فراوانی داش��ت ک��ه این پژوهش ها دو دس��ته 
بودند؛ یک دس��ته اقداماتی بود که براساس آنها، برای فضای 
علمی  و نخبگی کش��ور، ادبیات فرهنگی - اجتماعی تولید 
می کردیم. دسته دوم، مجموعه تولیدات پژوهشی بود که به 
سیاست گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم می شد؛ 
مانند سیاست های خانواده، سیاست های رسانه، سیاست های 
هویت و سیاست های آموزش و پرورش. در حوزه سیاستگذاری، 
پیش نویس سیاست ها را براساس پژوهش های انجام شده تهیه 
می کردیم و سپس از طریق دبیرخانه مجمع، به صحن مجمع 

منعکس می کردیم. 
در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک همزمان معاونت های 
پژوهشی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، سیاست خارجی، 
فقهی و حقوقی و همچنین بین المللی شکل گرفته بود که سه 
اقدام را به  صورت دائمی  انجام می داد؛ اول انجام پژوهش های 
علمی  با هدف گسترش ادبیات تخصصی، دوم نشست های 
علمی  و تخصصی در حوزه های مختلف که به  صورت گسترده 
و با حضور نخبگان برگزار می شد و در حقیقت یک کانون فکری 
و یک اتاق فکر و اندیشه بود. نتیجه این نشست ها به صورت 
گزارش های راهبردی برای مسئوالن کشور ارسال می گردید. کار 
سوم، سیاست گذاری بود که براساس وظیفه ذاتی ما در مجمع 
انجام می شد؛ این سه کار را به  صورت موازی انجام می دادیم. 
اقدامات و دس��تاوردهای مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان 
یک کانون فکری برای کشور بسیار مهم است؛ یعنی اگر هر 
دولتی مجموعه اقدامات، دستاوردها و تجربه های گذشته خود را 
تبیین، نقد و مرور کند، می تواند تجربه های جدید کسب نماید 
و می تواند در صحنه بعدی رقابت خود یا دیگران را با گفتمانی 
جدید به صحنه بیاورد. به اعتقاد م��ن، اگر بتوان الگوی مرکز 
تحقیقات را بازس��ازی و بازنمایی کرد، اتفاق بسیار مهمی رخ 
می دهد؛ یعنی همه دولت ها بپذیرند که می توانند - و چه بسا 
باید - بعد از پایان دوره خود از یک ظرفیت علمی - پژوهشی 
برخوردار باشند و با جمع کردن مجموعه کادرهای خودشان، 
به بازسازی فکر و اندیشه گذشته بپردازند و نقد و بررسی آن را 
در دستورکار خود قرار دهند. در این فرآیند دو اتفاق رخ می دهد؛ 
یکی انتقال مجموع یافته ها به دولت جدید و دیگری شناخت 
نقاط ضعف و قوت آن دولت، که متاس��فانه این کار در کشور 
انجام نمی شود. البته آقای هاشمی نخستین بار در دولت خود 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک را با همین انگیزه دایر کرد و اگر 
به یاد داشته باش��ید، در آن مجموعه کادرهای دولت ایشان یا 
اصطالحا »ژنرال ها« مستقر شدند که به اعتقاد من اقدام مثبتی 

بود و جواب داد.
 همان دوره ای که آقای خوئینی ها و دوستان شان 

بودند؟
 نه؛ آن دور اول بود اما در دور دوم، اعضای دولت آقای 

هاشمی در مرکز تحقیقات استراتژیک مس��تقر شده بودند؛ 
همین مرکز بود که بسیاری از نخبگان، دانشجویان و نیروهای 
مستعد جوان به آنجا می رفتند و با این کادرها بحث و گفت وگو 
می کردند، یک جوان از اینها تجربه می گیرد یا یک شخصیت 
دانشگاهی می رود و اقدامات را آنها نقد می کند. چنین فرآیند 
تعاملی میان مدیران دولت س��ابق، جامعه و نخبگان، فضای 
جدیدی ایجاد می کند که با تکیه بر آنها می توان رهیافت های 
مناس��بی برای کش��ور ایجاد کرد؛ این باید تبدیل به یک امر 
نهادینه شود. بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا این گونه هستند؛ 
یعنی اغلب شخصیت هایی که از قدرت کنار می روند، عمدتا 
خود را در قالب مراکز علمی  و پژوهشی تعریف می کنند. این 
اقدام، دو ُحسن بزرگ دارد؛ یکی بازتعریف خودشان که همان 
نقد و بررسی گذشته است و دیگری کسب و انتقال تجربه به 

نسل جدید است.
 شما در خصوص »نیاوران« تعبیر مکتب را به کار 
برده بودید که جنجال آفرین شد. آیا هنوز هم از این 

سخنان تان دفاع می کنید؟ 
 ایجاد جنجال و تشویش روی مسائلی از این دست، 
جای تأسف دارد. انتظار من این است که عزیزانی که شروع به 
نقد می کنند، حداقل مطلبی را که من گفته ام مطالعه کنند و بعد 
آن را نقد کنند. متاسفانه فرهنگی در کشور در حال شکل گرفتن 
است که مبنای قضاوت عده ای - عمدا یا سهوا و بدون توجه 
به نیت ها - عمدتا بر اس��اس فضاسازی هاست. اصطالحاتی 
همچون »گفته شده است«، »می گویند«، »شنیده شده است« 
و... مطالبی واهی است که به امری نهادینه شده و خطرناک در 
کشور تبدیل شده است. وقتی ما کلمه مکتب را به کار می بریم، 
از یک »مش��رب فکری« صحبت می کنیم؛ مثال می گوییم 
مکتب نجف یا مکتب قم. یا در معماری می گویند مکتب ری، 
اصفهان و شیراز، یا در نقاشی مکاتب مختلفی وجود دارد. در 
کشورهای عربی مستمرا کلمه مکتب را به کار می برند. مکتب 
الزاما به معنی ایدئولوژی نیست؛ این تفسیر غلطی است. منظور 
ما از مکتب، یک مشرب فکری اس��ت. ما می گوییم مکتب 
امام خمینی)ره(؛ مگر مکتب امام خمینی)ره( خارج از اسالم است؟ 
یک مشرب فکری است. یا وقتی از مکتب نجف یا مکتب قم 
صحبت می کنیم، عمدتا منظورمان مشرب   فکری موجود در 
نجف و قم است. ما در ادبیات غرب هم با همین مساله مواجه 
هستیم. به عنوان مثال مکتب فرانکفورت یا مکتب بیرمنگام 
از جمله مکاتب فکری غرب است؛ بنابراین مکاتب به معنی  

ایدئولوژیک نیست. 
خالصه کالم این است که اعتدال یک تبار تاریخی دارد که 
به حکومت علوی برمی گردد؛ پنج سال خالفت حضرت امیر)ع( 
یک تجربه بسیار ارزشمند دینی، تاریخی و حکومتداری است. 
این دوره، نماد اعتدال در عمل است که مثال های مشخصی از 
آن را بیان کردم. نوع رفتار حضرت با مخالفان، تحمل مخالفان، 
عدالت جویی ایش��ان و رفتاری که با غیر مس��لمان داش��ت، 

نمادهای اعتدال حکومت علوی است.
در چارچ��وب تاریخ��ی، از کس��انی همچ��ون فارابی، 
ناصر  خس��رو، ابن س��ینا و... که از آنها به عنوان اندیشمندان 
صاحب فکر و عقالنیت یاد می کنیم، به برهه انقالب اسالمی 
می رسیم که در آن حضرت امام نماد اعتدال است. امام بر خالف 
همه انقالب ها ایده جدیدی را مطرح می کنند و به  جای جنگ 
مس��لحانه از خیزش مردمی  س��خن به میان می آورند. امام 
به شدت با شالوده شکنی بنیان ها از طریق خشونت مخالفت 
می کنند؛ این رفت��ار، با وجود رویکرد انقالب��ی امام، یک رفتار 
اعتدالگرایانه است. این درحالی است که اگر امام دستور حرکت 
مسلحانه می داد، خیلی سریع تر به نتیجه می رسید؛ اما ایشان 
اصرار داشت با روشنگری و افشاگری جنایات پهلوی، جامعه آثار 
منفی حکومت پهلوی را احساس کنند. همین اتفاق هم افتاد؛ 
امام آنجایی که می گوید خون بر شمشیر پیروز است، محرم 
و عاش��ورا را با انقالب گره می زند. پس از آن، قضایا به گونه ای 
پیش می رود که یک موج بزرگ اجتماعی ایجاد می ش��ود که 

گفت و گو: سعید آجورلو
س�یدرضا صالح�ی امی�ری از نزدی�کان سردبیر

حسن  روحانی است. اکنون که او به ساختمان 
کتابخان�ه مل�ی رفته اس�ت هم می ت�وان این 
نزدیکی را حس کرد چ�ه آنکه همایش اعتدال 
برگزار می کند و حرف های زیادی درباره گفتمان 
اعتدال دارد. ما برای پرونده 24خرداد گفت وگو 
با او را از هر جهت مناسب دیدیم. او روایت های 
دس�ته اولی از انتخابات 24خرداد ارائه داد، از 
گفتمان بودن اعتدال گفت و حدود 2س�اعت 
با م�ا گفت وگو ک�رد. ای�ن اولی�ن گفت وگوی 
 تفصیلی دکت�ر صالحی امیری ب�ا یک مجله

 اصولگراست.

1



ت
س
سیا

ث  |  شماره 221   
   مثل

18

دولت

وقتی امام وارد فرودگاه مهرآباد می شود، تمام جامعه، انقالب 
امام را - که ریش��ه آن انقالب فرهنگی بود - پذیرفته بود. در 
عین حال، کمترین خش��ونت را انقالبیون داشتند و رفتار امام 
در برابر گروه های چریکی که به دنبال مبارزه مسلحانه بودند، 
به گونه ای بود که نه به آنها کمک کرد و نه به آنها بها داد. تاکید 
می کنم که همه گفتمان های پس از انقالب به نوعی زیر چتر 
گفتمان حضرت امام قرار دارند. به تعبیر ثانوی، همه گفتمان ها 
یک وجه از اندیشه امام را دنبال می کنند.  این تبار تاریخی به 
گفتمان هایی تبدیل می شود که بعد از انقالب شکل گرفت. 
یکی از این گفتمان ها، گفتمان ارزشی است که در زمان جنگ 
شکل گرفت. این گفتمان، همان گفتمان امام بود و دولت وقت 
نیز همین گفتمان را به عنوان گفتمان غالب خود اعالم کرد. 
این دوره، تنها دوره ای است که گفتمان رسمی جامعه با گفتمان 
غیررسمی منطبق است؛ یعنی جامعه نیز این گفتمان را به طور 
کامل پذیرفته بود و این گفتمان در بط��ن حیات اجتماعی و 

فرهنگ ساز جامعه ظهور و بروز یافته بود.
 در واقع می توان گفت که این گفتمان تا سال 68 

ادامه داشت.
  بله، دهه نخس��ت انقالب؛ پس از آن، گفتمان های 
توسعه و س��ازندگی مطرح می شود که ناش��ی از شرایط پس 
از جنگ و یک ضرورت ب��ود. این گفتمان در زم��ان خود، به 
بسیاری از نیازها پاسخ داد و نوعی الزام تاریخی بود؛ چرا که تمام 
زیرساخت های کشور در دوره جنگ منهدم شده بود. گفتمان یاد 
شده در این دوره، مشکالت اساسی جامعه نظیر فقر، فالکت 
و معیش��ت عمومی را به حد ش��رافتمندانه کاهش می دهد 
و کش��ور را در ریل پیشرفت و توس��عه قرار می دهد. گفتمان 
سوم، اصالحات است؛ گفتمانی که مبتنی بر مشارکت جویی، 
توسعه سیاسی و گس��ترش نهادهای مدنی شکل می گیرد. 
این گفتمان، پاس��خی به بخش دوم نیازهای جامعه بود که 
می توان از آن به عنوان »ض��رورت حضور الیه های اجتماعی 
در نظام های تصمیم گیری« یاد کرد. پس از آن، گفتمان عدالت 
شکل می گیرد. من نقدی که بر گفتمان عدالت وارد می دانم این 
است که ما واقعا عرض، طول، اجزا و ابعاد اضالع این گفتمان را 
نمی دانیم؛ این مسائل تدوین و تبیین نشده و فقط در حد شعار 
باقی مانده بود. عالوه بر این، من معتقدم که گفتمان عدالت، 
گفتمانی است که به مقام معظم رهبری تعلق دارد و می توان آن 
را فراگفتمان نظام دانست؛ یعنی گفتمان بزرگی است که همه 
گفتمان ها باید در بطن خود، واجد عدالت باشند. گفتمان عدالت، 
گفتمانی است که باید چترش بر همه گفتمان ها گسترده باشد. 
در دوره بعد، سخن از گفتمان اعتدال به میان می آید؛ گفتمانی  
که به عنوان ی��ک نیاز ملی برای تحقق وح��دت ملی مطرح 
می شود. جامعه خسته از تعارضات، عصبیت ها، خشونت ها 
و برخوردهای تند، خش��ن و بی منطق است و جامعه به انزوا و 
حاشیه رانده شده، که دیگر تمایل نداشت در این مناقشات روزمره 
حضور داشته باشد. در این فضای مناقشه آمیز، منازعه آمیز و 

آلوده به انتقام جویی، تخریب، تهمت و افترا، جامعه نیاز به نوعی 
آرامش و ثبات داشت که گفتمان اعتدال ظهور پیدا می کند. 
در چنین ش��رایطی، جامعه به گفتمانی نیاز داشت که تمام 
گفتمان ها را زیر چتر خود قرار بدهد و در عین حال دارای یک 
ادبیات مستقل باشد؛ این همان گفتمان اعتدال است. گفتمان 
اعتدال، گفتمانی است که تکامل یافته گفتمان های قبلی است؛ 
نه گفتمان های قبلی است و نه در تعارض با آنها بلکه تکامل 
 یافته آنهاست. گفتمان اعتدال هم به ارزش ها اعتقاد دارد، هم به 
توسعه و سازندگی و هم به اصالحات به عنوان ضرورت دائمی 
 برای تداوم حیات سیاسی جامعه نیازمند است و هم به عدالت 
به مثابه چتر فراگیر همه گفتمان ها توجه دارد؛ اما در عین حال 
معتقد است که برای تحقق وحدت ملی و عقالنیت سیاسی 
باید گفتمان جدیدی در جامعه ش��کل بگی��رد. باید با ادبیات 
جدیدی با دنیای امروز س��خن گفت و دیگر نمی توان ادبیات 
گذشته را در برابر جهان به کار گرفت. مهم ترین و روشن ترین 
دلیل، تجربه هشت سال قبل سیاست خارجی ما و ناکارآمدی آن 
بود. این ادبیات جدید و گفتمان جدید که از آن به عنوان گفتمان 
اعتدال نام می بریم، به معنی وادادگی، انفعال و فراموش کردن 
منافع و مصالح ملی نیس��ت. دلیل این ادعا چیست؟ همه ما 
مطلع هستیم که نظام سیاست های کالنی دارد که در سطح 
عالی تدوین می شود و یک سری سیاست های عملیاتی دارد. 
دولت مسئول عملیاتی کردن سیاست های کالن نظام است؛ 
اما شیوه ها و تاکتیک های اجرای سیاست های کالن متفاوت 

است.
در دولت گذشته اس��تفاده از ادبیات خش��ن، تندخویی، 
تهدید و گاهی تحریک به عنوان تاکتیک تحقق سیاست های 
کالن نظام انتخاب شده بود اما در دولت اعتدال از ادبیات کامال 
دیپلماتیک، احترام آمیز و تعامل گرایانه اس��تفاده می شود، در 
عین حال دست اندرکاران دولت تالش می کنند منافع ملی را 
تأمین کنند. من فکر می کنم آنچه امروز محل مناقشه است، 
تکنیک ها، تاکتیک ها و روش های دیپلماسی و ارتباطی است؛ 
چرا  که اصل سیاست خارجی تغییر نکرده است. سیاست کالن، 
همان سیاستی اس��ت که نهایتا به تایید و تنفیذ مقام معظم 
رهبری می رس��د و دولت ها موظف هس��تند در آن چارچوب 
حرکت کنند. ولی دولت ها می توانند تاکتیک ها و شیوه هایی 
را برای تحقق سیاس��ت ها تعیین کنند. تاکتیک های دولت 
قبلی پاس��خ نداد اما من معتقدم که تاکتیک های این دولت 
پاس��خ خواهد داد؛ چنانچه تا امروز رویکردش��ان در سیاست 
خارجی کامال محسوس است و نگاه ها تغییر کرده است. در 
سفر اخیر آقای دکتر روحانی به »سیکا«ی چین، بازتاب رفتار 
25 رئیس دولت با جمهوری اسالمی و شخص رئیس جمهور 
بسیار مهم است اما متاس��فانه به آن پرداخته نشده است. این 
کشورها مجددا بر سیاست ضد خش��ونت آقای دکتر روحانی 
تاکید کردند. دوم اینکه، کشورها از تحوالتی که دولت یازدهم 
در عرصه بین المللی و داخلی ایجاد کرده به ش��دت استقبال 

کردند. برخی از روس��ای جمهور صراحتا به آقای دکتر روحانی 
اعالم کردند که آمدن شما فقط در ایران ایجاد امید نکرده است؛ 
بلکه در کشورهای منطقه نیز ایجاد امید کرده است. این حرفی 
است که روسای جمهور برخی کشورهای قدرتمند به شخص 
رئیس جمهور گفتند.  س��والی که مطرح می ش��ود این است 
اگر رئیس دولتی آمده و موفق شده با اتخاذ تاکتیک هایی در 
چارچوب سیاست های کالن نظام، دنیا را متوجه ایران کند و 
منافع ملی را از طریق تعامل، تأمین نمای��د؛ این یک رویکرد 
مثبت است یا خیر؟ ما با چه انگیزه ای باید این رویکرد را تخریب 

کنیم؟ این نکته بنیادی مورد نظر بنده است.
جنابعالی مس�تحضرید که طبیعتا هر گفتمانی 
عناصر مختلف�ی دارد که ش�اید مهم تری�ن آنها 
دال های ش�ناور و دال  غلیظ آن باشد. اخیرا برخی 
از اصالح طلبان گفته اند که اعتدال شعار است، نه 
گفتمان. چهره هایی همچون آقای موسوی الری، 
آقای محمدرضا خاتمی و آقای مرعشی این مساله 
را گفته اند و ش�اید اصولگرایان ه�م به نحو دیگر 
چنین نظری داشته باشند. شما چگونه می خواهید 
گفتمان اعت�دال را از نظر تئوری�ک تثبیت کنید؟ 
ممکن اس�ت اصالح طلبان - خصوصا چهره های 
دانش�گاهی آنها - بگویند ک�ه دال غلیظ گفتمان 
اصالحات، آزادی بوده یا فرضا اصولگرایان بگویند 
که دال غلی�ظ گفتمان اصولگرایی، اس�الم گرایی 
یا عدالت بوده اس�ت. بدین معنا، اعتدال باید یک 
دال غلیظ داشته باشد، یک س�ری دال های شناور 
را جذب کند، زنجیره هم ارزی را ایج�اد نماید و در 
نهایت بتواند مفصل بندی کند. البته در عین حال 
باید بتواند غیریت س�ازی هم بکند؛ چراکه شاید 
مهم تری�ن ویژگ�ی گفتمانی که پس�ت مدرن ها 
تعریف می کنن�د، »دگر س�ازی« و نوع�ی ویژگی 
خصومت و آنتاگونیسم آن باش�د. شما اینها را در 

گفتمان اعتدال چگونه تعریف می کنید؟
 دو وجه داریم؛ یکی وجه تئوریک و دیگری وجه پراتیک. 
وجه پراتیک این مساله این است که همه گفتمان های پس 
از انقالب در ایران، پ��س از حضور و ظهور قدرت، خودش��ان 
را »بازتعریف« کردند. وقتی ما از گفتم��ان ارزش ها صحبت 
می کنیم، شعار و گفتمان دولت جنگ، اول گفتمان ارزش ها 
نبود؛ اما زمانی  که کارکرد دولت از منظر تئوریک تعریف شد، 

براساس گفتمان ارزش ها بود.
 در واقع یک اندیش�ه چپ اس�المی ب�ا محوریت 

اسالم و ارزش ها. 
 وقتی دولت تاکید زیادی بر تحقق ارزش ها دارد، شما 
با چه ش��اخص هایی رفتار دول��ت را در عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی، بس��یج گری و حوزه اقتصادی می س��نجید؟ حتی 
گفتمان دولت وقت، بعد از پایان دوره اش به گفتمان تبدیل شد. 
وقتی به دولت آقای هاشمی دقت می کنیم، متوجه می شویم 
که دولت ایشان با گفتمان سازندگی آغاز نشد؛ بلکه در انتهای 
این دوره است که گفتمان س��ازندگی و سردار سازندگی شکل 
می گیرد و ماهیت پیدا می کند. زمانی  که دوره اصالحات آغاز 
می شود عمال با شعار جامعه مدنی آغاز به کار می کند اما این 
گفتمان در فرآیند حرکتی خود، تکامل می یابد و خود را تعریف 
می کند. گفتمان اعتدال، یک سری تبار دارد و این بحث دیروز و 
امروز نیست. گفتمان اعتدال یک ریشه ایدئولوژیک و دینی دارد 
که در سیره و سنت است و در عمل نیز در سیره پنج ساله علوی 
حضرت امیر)ع( مشاهده می ش��ود. اینکه عرض می کنم، در 
مبانی روایی و در مبانی دینی ما وجود دارد و اعتدال در عملکرد 
بزرگان دینی تعریف می شود. ما به  لحاظ تاریخی تضاد میان 
تفکر عقالنیت در مقابل تفکر تحجر را دنبال می کنیم. یکی 
از مفاهیم بنیادی اعتدال، مفهوم عقالنیت است و در حقیقت 
تمام تصمیمات بر محور عقالنیت تعریف می ش��ود. چرا در 
عرصه سیاست خارجی عقالنیت و منافع ملی ایجاب می کند 
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که ما امروز تعامل را انتخاب کنیم؟ چرا در عرصه سیاست داخلی 
تعامل را در پیش می گیریم؟ زیرا عقالنیت ایجاب می کند که 
جامعه خسته و سیاست زده را به ثبات و آرامش برسانیم. بنابراین 
من معتقد هس��تم که اعتدال به  لحاظ تئوریک از منابع قوی 

برخوردار است.
 یعنی ش�ما بر خ�الف برخ�ی اظهارنظرها معتقد 

هستید که اعتدال گفتمان است؟
 قطعا گفتمان است و قابل اثبات است و از مبانی علمی 
 برخوردار است. کاری که ما امروز انجام می دهیم، جمع آوری، 
تبیین و تدوین مفاهیم و کانون ه��ای اصلی گفتمان اعتدال 
اس��ت؛ یعنی ما می خواهیم بگوییم فلسفه اعتدال چیست. 
این مساله ای است که وجود دارد و ما به دنبال خلق کردن آن 
نیس��تیم. ما معتقدیم که همه مفاهیم گفتمان اعتدال وجود 
دارد و ما آن را تبیین، تدوین و متناس��ب با نیازهای روز تنقیح 
می کنیم. مبانی فلسفی، دینی، سیاست خارجی، اقتصادی، 
سیاست داخلی، فرهنگی و اجتماعی گفتمان اعتدال وجود دارند 
و ما با استفاده از تجربیات تاریخی، سیره علوی، سیره نبوی و 
اندیشه حضرت امام و تداوم آن پس از انقالب اسالمی، در حال 
تعریف، تنقیح و تدوین این گفتمان هستیم؛ نه خلق آن. اعتدال 
یک گفتمان موجود در نظام سیاس��ی ایران بوده و دارای تبار 
است. بسیاری از شخصیت های موجود، بسیاری از مراجع بزرگ، 
بسیاری از چهره ها و نخبگان کشور و بسیاری از روحانیون که در 
هیچ یک از ظرف های جاری سیاسی موجود تعریف نمی شوند، 
نماد اعتدال هستند؛ یعنی ضمن احترام به همه گفتمان ها اعم 
از اصولگرایی، اصالح طلبی و سایر گفتمان ها این گفتمان با 
ادبیات جدیدی وارد عرصه سیاسی شده است. در ادبیات جدید، 
معیار، خط کشی های سیاسی متعارف نیست؛ از این  رو وقتی 
به دولت توجه می کنید، می بینید که دولت امروز یک دولت 
اعتدالی است. به  لحاظ آنالیز سیاسی، شما نمی توانید بگویید 
دولت فعلی، دولت اصالحات است، دولت سازندگی است، دولت 
ارزش هاست یا نیست؛ این دولت همه مولفه های الزم را جمع 
کرده است؛ چرا که معتقد به نوعی توسعه ملی و وحدت ملی 

است و از همین  رو از همه چهره ها بر اساس شایستگی ها بهره 
برده است. اگر شما دولت را آنالیز سیاسی کنید، نمی توانید یک 
برند سیاسی بر آن اطالق کنید؛ به اعتقاد من دولت امروز، یک 
دولت ملی است و همه نحله های فکری در آن حضور دارند. از 
این منظر، مفاهیمی  همچون عقالنیت، نگاه ملی به پدیده ها، 
نگاه تعاملی، وحدت ملی، امنی��ت ملی، منافع ملی و مصالح 
ملی، از رویکردهای اصلی اعتدال هس��تند که در این رویکرد، 
خط کشی های متعارف سیاسی در گفتمان اعتدال به عنوان 
خط  قرمز تعری��ف نمی ش��وند؛ در حالی ک��ه در رویکردهای 
سیاس��ی، معموال خطوط  زرد و قرمز تعریف می ش��وند اما در 
رویکرد اعت��دال، خط قرمزی که رئیس جمه��ور تعریف کرده، 

»افراطی گری« است.
 یعنی خط قرمز اصلی این گفتمان یا مرز اصلی آن، 

افراطی گری از نوع چپ و راست است؟
 بله؛ یعنی فقط کسانی نمی توانند با این دولت همکاری 
کنند که اصوال در مدار عقالنیت حرکت نمی کنند، همواره با 
تولید و توزیع خشونت و تش��ویش و تخریب فضای سیاسی، 
به دنبال کسب منافع سیاسی هس��تند و اصوال نوع مدیریت 
آنها فقط در فضای تنش معنا پیدا می کند. البته من معتقدم 
که این ترکیب فکری افراطی گری در جامعه ایران ترکیب بسیار 
محدودی است؛ فقط صدایشان بلند است و فریاد می زنند. در 
عین حال، ظرفیت اعتدالگرایی در کشور ظرفیت بسیار بزرگ 
و فربهی است اما به دلیل اعتقاد به عقالنیت و در پیش گرفتن 
استراتژی وحدت، کمتر به دنبال ایجاد تنش در فضای سیاسی 
هس��تند. اگر یک نگاه تطبیقی میان امروز و گذشته داشته 
باشیم، پی می بریم که وضعیت امروز جامعه به  لحاظ ثبات و 
آرامش مطلوب است. اما عده ای اساسا این آرامش را ضد منافع 
خود تعریف می کنند و در صدد هستند که به هر قیمت ممکن 
دولت را به واکنش وا دارند تا فضای ثبات و آرامش برهم بخورد. 
اگر این گونه نباشد، این حجم از تولید اطالعات دروغ، تهمت، 
تخریب، انگ زدن و قضاوت های ناحق چه معنایی می تواند 
داشته باشد؟ خبرنگار رسمی که از اینجا اعزام می شود، از خانم 
شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا می پرسد که شما امروز راجع به 
موشک های ایران صحبت می کنید یا فردا؟! این در حالی است 
که علم دارد این موضوع در دستورکار آنها نیست و مذاکره درباره 
موشک ها، جایی در استراتژی جمهوری اسالمی ندارد. اصرار 
بر این سوال از معاون وزیر خارجه آمریکا به چه معناست؟ این 
اقدام، به معنای ایجاد ذهنیتی در داخل است که دیپلمات ها به 
مردم راس��ت نمی گویند و ما می خواهیم خبر راست را از خانم 
شرمن بش��نویم. این چه معنایی دارد که یک خبرنگار که از 
بودجه بیت المال ارتزاق می کند و به جای اینکه دیپلمات های 
خودش را انسان های صادق و پاک و راستگو بداند، به تعبیر خود 
بخواهد خبر راست را از معاون وزیر خارجه آمریکا بگیرد؟ این 
روند و این جریان، به دنبال برهم زدن فضای آرامش در عرصه 
سیاست خارجی است و با کمال تأسف برخی سایت ها و رسانه ها 
تالش کردند این ادعا را ثابت کنند که غیر از آنچه در مذاکرات 
گفته شد، مسائل دیگری هم هست که پنهان مانده و ما از آنها 
خبر نداریم؛ حتی می بینید که این مس��اله هر روز در نشریات 
آنها منعکس می شود. این اقدام، جز تالش برای تخریب چهره 
سیاس��ت خارجی و دولتمردان ما چه معنای دیگری دارد؟ من 
معتقدم که این جریان افراطی، به دنبال ایج��اد گرد و خاک و 
گل آلود کردن آب برای ماهیگیری است اما دولت با هوشمندی 
از ورود به مناقشه خودداری کرده است؛ چراکه دولت معتقد است 
باید انرژی خودش را در مسیر پیشرفت و توسعه کشور و پاسخ 

به مطالبات مردم صرف کند نه در مقابله با این جریان. 
این سوال را هم می پرسم و از بحث گفتمان اعتدال 
خارج می ش�ویم.آقای دکت�ر! من هنوز درب�اره دال 
مرکزی این گفتمان قانع نشدم. به نظرم دال مرکزی 
باید چنان قدرتمند باشد که بتوان حول آن دال های 

شناور را قرار داد و گفتمان را مفصل بندی کرد.
 گفتمان اعتدال به دنبال استقرار نظام سیاسی مبتنی 

بر استفاده حداکثری از تجارب سی و چند سال گذشته نظام برای 
توسعه همه جانبه سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
است؛ به نحوی که در این فرآیند توسعه، حداکثر منافع و مصالح 
مردم تأمین ش��ود و نظام سیاس��ی به جای تجزیه سیاسی و 
انتقام جویی، نگرش وحدت ملی را در صدر قرار دهد؛ این نقطه 
مرکزی گفتمان است که به دنبال ساماندهی یک فرآیند دولت 
ملی است که همگان در آن حضور داشته باشند و ظرفیت جذب 
تقاضاهای مختلف را داشته باش��د. این واقعیتی است که این 
گفتمان تعقیب می کند؛ بنابراین بعضی ها در تجزیه و تحلیل 
دچار چالش شده اند که این به چه معناس��ت. واقعا این دولت 
به دنبال خط کشی نیست. برای مثال، در حوزه دینی توجه به 
نظرات مرجعیت، فقاهت و روحانیت در فرآیند موفقیت دولت 
را امری کلیدی می داند و از همین رو، ت��داوم ارتباط با مراجع و 
همچنین توجه به دیدگاه ها و نظرات مراجع بزرگ را به عنوان 
یک امر ضروری و الزام آور تلقی می کند. دولت معتقد اس��ت 
بقای جامعه مبتنی بر تداوم حیات دینی است و امروز حیات 
دینی جامعه در اختیار روحانیت و مرجعیت است. دولت، تبعیت 
از مقام معظم رهبری را به عنوان یک ضرورت شرعی، عقالنی 
و قانونی ضروری می داند. امروز به  لحاظ شرعی و قانونی، مقام 
معظم رهبری شخص اول کشور و تعیین کننده سیاست های 
کالن کش��ور هس��تند. دولت در ذیل این سیاس��ت کالن، 
سیاست گذاری عملیاتی انجام می دهد؛ از این رو هر دستور و 
سیاستی که مقام معظم رهبری از سال گذشته تاکنون ابالغ 
کرده اند، سریعا از سوی دولت به دس��تگاه ها ابالغ شده است. 
این معنای واقعی تبعیت است؛ تبعیت فقط به معنای شعار و 
رفتارهای صوری نیست. دولت معتقد است که تبعیت از رهبری 
یعنی اجرای سیاس��ت هایی که رهبری اب��الغ فرمودند. مثال 
زمانی که مقام معظم رهبری سیاس��ت های جمعیتی را ابالغ 
کردند، دولت بالفاصله این سیاست ها را ابالغ کرد. زمانی که 
ایشان سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند، دولت نه تنها 
این سیاست ها را ابالغ کرد، بلکه شورایی تعریف کرد که اقتصاد 
مقاومتی را عملیاتی کند. برای مثال، رایگان کردن هزینه زایمان 
و اقداماتی از این دست را به معنای اعتقاد، باور و وفاداری دولت  
نسبت به رهبری تعبیر می کنم. اما اگر شما این اقدامات را با 
شعارهای هشت ساله گذشته مقایسه کنید، اصال قابل مقایسه 
نیست؛ چراکه شعارهای دولت گذشته گوش فلک را کر کرده بود 
اما عملکرد آنها در تبعیت از رهبری بسیار ضعیف بود. این دولت 
اساسا به دنبال فضای شعارگونه، احساسی، هیجانی و نمایش 
برای تثبیت خود نیست. دولت به  دنبال کار نمایشی نیست و 
اساسا با کار نمایشی مخالف است. من از شما سوال می کنم 
که مفهوم تبعیت از رهبری چیست؟ من تبعیت از رهبری را 
تابعیت از سیاست های ابالغی ایشان و عملیاتی کردن آنها در 
سطح دولت می دانم و به شما عرض می کنم که چنین رفتاری 
در دولت، صد درصد در حال وقوع اس��ت.  رویکرد سوم دولت 
به بحث نخبگان برمی گردد. دولت معتقد است که نخبگان، 
فرهیختگان و اندیشمندان، کانون های اصلی تاثیرگذار در افکار 
عمومی و حلقه واسط میان دولت و مردم اند؛ از این رو دولت بر 
دیدگاه آنها توجه خاص دارد، مدام با آنها ارتباط می گیرد و دیالوگ 
با نخبگان را ضرورتی حیاتی برای خود تعریف کرده است. دولت 
معتقد است که نخبگان بهترین حلقه های وصل میان توده ها، 
جامعه و نهادهای مدنی با دولت هستند و شما در عرصه های 
مختلف این مساله را در نوع رفتار و ارتباط رئیس جمهور و دولت 
با نخبگان می بینید. نکته سوم این است که دولت معتقد است 
امروز دیگر ادبیات خش��ن و توهین آمیز در عرصه سیاس��ت 
خارجی پاسخگو نیس��ت؛ بلکه باید با ادبیات نرم اما بر اساس 
اصول و مبانی حرکت کرد. دیپلماس��ی یک علم و فن است؛ 
امروز نمی توان دیپلماس��ی را با ش��عار اداره کرد، بلکه باید با 
به کارگیری دیپلمات های مجرب، دیپلماسی را به پیش برد. 
در عین حال، سیاست های دیپلماسی در جای دیگری تعریف 
می ش��وند و دیپلمات های ما مجریان تحقق آن سیاست ها 
هستند. در شرایط فعلی، جریان افراطی تالش می کند میان 

ما فکر می کردیم روحانی با قالیباف یا 
والیتی به دور دوم می روند

انتخاب�ات 24 خ�رداد ثاب�ت ک�رد، 
روحانیت همچنان نفوذ اجتماعی دارد

مش�ارکت حداکثری م�ردم را مدیون 
رهبری هستیم

اینکه گفتند  شب شمارش آرا روحانی 
به وزارت کشور رفت، صحت ندارد

منظ�ور م�ن از مکت�ب نی�اوران یک 
مش�رب فکری ب�ود ن�ه ی�ک ایدئولوژی 

متفاوت

تب�ار تاریخ�ی گفتم�ان اعت�دال ب�ه 
حکومت علوی بازمی گردد

اگر روحانی انتخابات را نمی برد، بیانیه 
تشکر صادر می کرد و نتیجه را می پذیرفت
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دولت

نظام و دولت تفکیک قائل ش��ود و نوعی تمایز میان دولت و 
نظام را تعریف کند؛ در حالی  که این اقدام، ظلم بزرگی به نظام 

و دولت است.
 از صحبت های ش�ما این طور اس�تنباط می کنم؛ 
انگار ش�ما به شدت حساس هس�تید که تجربه 
حاکمیت دوگانه زمان اصالحات دیگر شکل نگیرد؛ 

درست است؟
  بله، دقیقا. حاکمیت دوگانه بسیار هزینه زا، بی منطق و 
تجربه تاریخی ناموفقی است. این دولت معتقد است که تحت 
هیچ شرایطی با نظام زاویه ندارد و دارای یک انطباق کامل است. 
ما به شدت مخالف شکل گرفتن و  ترویج ایده حاکمیت دوگانه 
هستیم. وقتی ما از نظام صحبت می کنیم، یعنی مجموعه ای 
از ساختارها و نهادها که پیوستگی وثیقی با یکدیگر دارند. امروز 
نمی توان مجلس را از قوه قضائی��ه، قوه قضائیه و مجلس را 
از نهادهای حوزه و نهادهای دینی، این س��ه نهاد را از نهادهای 
علمی و همه اینها را از نهادهای عموم��ی و مردمی  جدا کرد؛ 
این تجزیه غلط اس��ت و ما را به جایی نبرده است. همه قوا و 
نهادها زیر یک چتر زیست می کنند و آن چتری است که ما از 
آن به عنوان نظام والیت فقیه یاد می کنیم. تالش برای بیرون 
راندن عده ای با زور، تهدید و فش��ار از زیر این چتر برای فراهم 
کردن زمینه حمله به آنها، ظلم فاحش��ی است. عده ای اصرار 
دارند که تالش کنند حتما یک دوگانه سازی ایجاد شود تا بتوانند 
کار تخریب را ساده تر انجام دهند. این ظلمی فاحش نسبت به 
نظام است. اصرار عده ای برای تهدید دیگران نسبت به اینکه از 
این چتر خارج شوید به چه معناست؟ از سوی دیگر، من معتقدم 
که عده ای خط ریل مخالف سازی ایجاد کرده اند؛ ادعای یک فرد 
بی هویت در آن سوی دنیا را به یک پدیده بزرگ خبری تبدیل 
می کنند و یک ماه روی آن مانور می دهند اما به اظهارات مقامات 
خودمان کم توجهی می کنند. غائله سفر نیویورک را به خاطر 
دارید؟ رئیس جمهور آمریکا تم��اس گرفت و با رئیس جمهور 
ایران صحبت تلفنی کرد. اما اینها تالش فراوانی به خرج دادند 
که از زبان عده ای انس��ان بی هویت یا از زبان دشمن بگویند 
رئیس جمهور ما تماس گرفته است. اینها جز تخریب چه هدفی 
را دنبال می کردند؟ که البته من در جای مناسب خواهم گفت 
که این جریان کوچک اما متأسفانه دارای  تریبون چه هدفی را 

دنبال می کنند.
 اگر موافق باشید درباره 24 خرداد صحبت کنیم. 
زمانی که ش�ما فعالیت در س�تاد آقای روحانی را 
آغاز کردید، واقعا امید داش�تید که ایش�ان پیروز 

انتخابات شوند؟ 
 عقیده من مبتنی بر این اصل بود که ما باید تحلیلی 
سه وجهی از پدیده ها داشته باشیم. مساله اول، وضعیت موجود 
بود که جامعه به شدت ناراضی و عصبانی بود؛ به تعبیری از حوزه 
روحانیت گرفته تا دانشگاه، از دانشگاه تا بازار، از بازار تا نخبگان، 
از نخبگان گرفته تا جوانان - و حتی در عرصه بین المللی - 
هیچ کس رضایت نداشت. مهم ترین دستاورد دولت گذشته، 
تجزیه جامعه و از بین رفتن انس��جام ملی بود؛ یعنی جامعه 
تکه تکه شده بود، هرکسی در مقابل دیگری قرار گرفته بود و 
ما جای خالی کلیت انسجام را - که عامل بقای جامعه است 
- احساس می کردیم. هر فرد و جریانی در مقابل جریان دیگری 
قرار گرفته بود، جامعه ذره  ذره و تجزیه شده بود و به اعتقاد من، 
انس��جام ملی فروپاش��یده بود؛ این نکته مهمی  است.  نکته 
دوم - که بسیار مهم است - فروپاشی نظام مدیریتی کشور بود. 
نظام مدیریتی و بوروکراسی کشور تجربه ای تاریخی را از ابتدای 
انقالب دنبال می کرد؛ نس��ل جدیدی از مدیران جوان تربیت 
شده بود که این مدیران تجربه و علم همراه داشتند و بلوغی در 
مدیریت کشور به  وجود آمد که معموال دولت ها با اندکی تغییرات 
از این ظرفیت اس��تفاده می کردند. فروپاشی تجربه مدیریتی 
کشور، لطمه بزرگی به اداره کشور زد. اتفاق سومی  که در آن دوره 
رخ داد، ایجاد یک فضای نامطمئن و لرزان در همه عرصه ها بود. 
برای مثال، در عرصه اقتصاد، اطمینان  خاطر نداشت، در عرصه 

سیاست خارجی، هر روز موضع جدیدی اتخاذ می شد و در عرصه 
سیاست داخلی، هر روز مناقشه جدیدی پیش می آمد. در دولت 
قبل، عزل و نصب های گسترده و رفتارهای احساسی به وفور 
دیده می شد. من مصاحبه ای می خواندم که در آن وزیر آموزش 
و پرورش گفته بود: »من به رئیس جمهور محترم گفتم که بهتر 
است این فرد کنار شما نباشد حاال که این همه حساسیت وجود 
دارد. گفت: شما؟ گفتم: من وزیر آموزش و پرورش شما هستم، 
گفت: شما وزیر آموزش و پرورش بودید، اما دیگر نیستید.« در 
همان لحظه! این تصمیمات لحظه ای، نظام اجرایی ما را منهدم 
کرد. مهم تر از همه اینها، گسترش فقر و آسیب های اجتماعی 

گسترده ای بود که بر اثر سوءمدیریت در آن دولت اتفاق افتاد. 
بنابراین، یکی از س��ه دلیل مورد نظر ما، شرایط حاکم 
بر دولت گذش��ته بود. وجه دوم این بود که این جامعه خسته 
و ناراضی، منتظر ظهور یک چهره جدید ب��ود؛ به اعتقاد من، 
جامعه به دنبال تک��رار گفتمان آقای احمدی ن��ژاد نبود بلکه 
گفتمان جدیدی را دنبال می کرد. این گفتمان جدید، باید دارای 
وجوه تمای��زی با گفتمان های قبلی باش��د و تکرار هیچ کدام 
از گفتمان های قبلی نباشد. مس��اله دیگر، وجود شخصیتی 
کاریزما بود که قدرت اقناع عمومی را برای کس��ب رای داشته 
باشد؛ این برای جامعه بسیار مهم است. اساسا، جامعه به دنبال 
انسان های با پرس��تیژ، با فضیلت، با تجربه و امتحان پس داده 
می گردد. به عب��ارت دیگر، جامعه دیگ��ر به دنبال چهره های 
ناشناس نبود که آزمون و خطا انجام دهند بلکه می گفت باید 
کسی بیاید که تجربه کافی را داشته باش��د. ویژگی های این 
چهره در آقای روحانی وجود داشت.  نکته سوم که به اعتقاد من 
بسیار مهم است، اراده نظام برای برگزاری یک انتخابات کامال 
آزاد و با مشارکت حداکثری به عنوان یک نیاز و ضرورت بود. اگر 
به ادبیات مقام معظم رهبری در آن مقطع دقت کنید، می بینید 
که مفاهیم بسیار مهمی  از سوی معظم له به کار برده شده است؛ 
»آرزوی من مشارکت حداکثری اس��ت«، »رای مردم امانت و 

حق الناس است« و... 
این س��ه وجه یعنی »اراده نظام برای برگزاری انتخابات 
پرشور و حداکثری«، »خستگی جامعه و نخبگان از وضعیت 
موجود«، »وجود چهره الزم برای این کار« و نکته چهارم یعنی 
»عقالنیت سیاسی حاکم بر کشور«، یعنی اجماع اصالح طلبان 

با آقای روحانی زمینه پیروزی آقای روحانی را فراهم کرد.
گروه های سیاسی - خصوصا اصالح طلبان - دیگر الزاما 
به دنبال ایجاد یک سازوکار جدید نبودند بلکه قائل بودند که 
برای تغییر وضعیت، باید از تجربیات گذشته درس گرفت و به 
اجماع تن داد. من گفتم که اگر مجموعه ای از اتفاقات در کنار 
هم قرار بگیرد؛ یعنی اجماع میان اصولگرایان و اصالح طلبان 
معتدل اتفاق بیفتد، کاندیدای الزم برای ج��ذب آرای مردم به 
میدان بیاید، گفتمانی جدید خارج از گفتمان های قبلی و از سوی 
چهره جدید طرح شود و مهم تر از همه باتوجه به اراده نظام برای 
انتخابات پرشور و مش��ارکت حداکثری، مطمئن هستم آقای 

روحانی پیروز می شود.
 ش�ما چه زمانی این تحلی�ل را داش�تید؟ در زمان 

شروع رقابت های انتخاباتی یا قبل از آن؟
  نه، قبلش بود؛ این بحث در سال 91 مطرح شد. البته 
واقعیت این است که بنده و دیگر همراهان آقای روحانی هرگز 
فکر نمی کردیم که در مرحله اول پیروز شویم اما این تحلیل را 
داشتیم که اگر به دور دوم برویم - براساس ویژگی هایی که به 

آنها اشاره کردم - امکان پیروزی آقای روحانی بسیار باالست.
 فکر می کردید با کدام ی�ک از کاندیداها به مرحله 

دوم بروید؟
 گزینه اول آقای قالیباف بود و بعد از ایشان آقای والیتی.

  در واقع فکر می کردید که اصولگرایان میانه رو به 
دور دوم بیایند؟

  بله، ما به دور دوم انتخابات با حضور یکی از این دو نفر 
فکر می کردیم؛ اما یک اتفاق بزرگ افتاد. ما احساس می کردیم 
که در حرکت خودمان کار خارق العاده ای انجام نداده ایم. باور کنید 

نه سازوکار قوی داشتیم و نه پول داشتیم، نه ستاد خیلی گسترده. 
صادقانه عرض می کنم که هزینه های س��تاد به قدری ناچیز 
است که اگر اعالم کنیم، کسی باور نمی کند و به همین خاطر، 
ما خیلی به آن نپرداختیم اما قابل اثبات است. یعنی به قدری 
ناچیز است که ممکن اس��ت اعالم آن، این  تردید را ایجاد کند 
که مگر ممکن اس��ت که انتخابات ریاست جمهوری این قدر 
هزینه ناچیزی داشته باشد؟ ما روی سه چیز متمرکز شدیم. ما 
به س��راغ نخبگان رفتیم تا آنها را قانع کنیم که مطلوب ترین 
کاندی��دا، آقای روحانی اس��ت و جالب اینجاس��ت که جامعه 
نخبگی کشور، مطالبات خودش را در دیدگاه ها و نظرات آقای 
روحانی جست وجو می کرد. نکته دوم، استفاده از ظرفیت رادیو 
و تلویزیون و مناظره های زنده بود که انصافا این ظرفیت ایجاد 
شده بود؛ البته منهای نواقصی که در جای خود قابل بحث است، 
رادیو و تلویزیون خوب عمل کرد و فضای مناسبی را در اختیار 
کاندیداها قرار داد. از آنجایی که ما از قبل کار تشکیالتی انجام 
داده بودیم، بحث های فکری زیادی انجام شده بود و تقریبا راجع 
به همه مباحث در آنجا بحث هایی نه با هدف انتخاباتی بلکه 
بحث های نظری انجام شده بود. خالء تئوریکی برای ورود به 
صحنه احساس نمی کردیم و احساس می کردیم نیازی نیست 
که همه چیز را از نو بنویس��یم؛ چون راجع  به مسائل اساسی 
کشور چندین سال بحث و گفت وگو انجام شده بود و میان حلقه 

اول آقای دکتر روحانی انسجام و اجماع فکری وجود داشت. 
 خود آقای روحانی هم توجیه بودند؟ 

 کامال واقف و مس��لط بودند. در حوزه اقتصادی نیز 
آقای دکتر نوبخت و جماعت دیگ��ری در آنجا متمرکز بودند. 
در حوزه فرهنگی- اجتماعی نیز فعالیت های مشابهی صورت 
گرفته بود. بنابراین خالء تئوریک احساس نمی شد و ما برای 
تبیین دیدگاه ها و برنامه های آقای دکت��ر روحانی، از ظرفیت 
رادیو و تلویزیون نهایت استفاده را کردیم. نکته سوم که بسیار 
مهم اس��ت، مس��اله اجماع بود. به اعتقاد من، اصالح طلبان 
یک تصمیم تاریخی گرفتند. آنها به یک تحلیل و عقالنیت 
سیاسی رسیده بودند که مهم ترین استراتژی برای پیروزی را 

ائتالف می دانستند. 
انگار آنها هم در انتخابات 88 و هم درانتخابات 84 

تجربه کسب کرده بودند.
 بله؛ ام��ا در انتخابات 92، این تجرب��ه تاریخی کامال 
معکوس است و شخص آقای خاتمی منادی وحدت، ائتالف و 
انسجام با آقای روحانی می شود. به نظر من، در این رابطه، سه 
پدیده براساس بستری که مقام معظم رهبری ایجاد کرده بودند، 
مهم است. اول اینکه باور اجتماعی بر این شد که انتخابات 92، 
یک انتخابات کامال آزاد است؛ یعنی احساس همه جوان ها، 
نخبگان، فرهیختگان و... این بود که وقتی ش��خص رهبری 
حساسیت به خرج می دهند، کسی جرات تخلف در انتخابات 
ندارد. کامال مش��هود بود که نظام تصمیم ب��ه برگزاری یک 
انتخابات پرشور گرفته است؛ بنابراین اعتماد عمومی نسبت به 
نظام شکل گرفته بود. این نکته بسیار مهمی  است؛ چرا که ما 
معتقد بودیم هرچه مشارکت بیشتر باشد، ما برنده هستیم و در 
صورت مشارکت حداقلی، حتما بازنده خواهیم بود. من معتقدم 
که این مش��ارکت حداکثری را مدیون موضع گیری های مقام 
معظم رهبری هستیم. مواضع ایشان اعتماد الزم را در الیه های 
مختلف اجتماعی ایجاد کرد که انتخابات جدی است؛ شش نفر 
روبه روی هم ایستادند و هیچ گونه سیگنال خاصی از هیچ کجا 
داده نشد. به هیچ کس این اجازه داده نشد که بگوید من کاندیدای 
کجا هستم. در چنین فضایی، بسیاری تالش کردند که بتوانند 
تاییدیه بگیرند و خود را منتس��ب به رهبری نش��ان دهند اما 
نتوانستند. در این فضا اصالح طلبان نیز مصلحت، منافع ملی و 
عقالنیت سیاسی را در این دیدند که به ائتالف بپیوندند. آمدن 
اصالح طلبان به ائتالف، موج جوانان را به راه انداخت. در مقطعی 
که قریب یک ماه تا انتخابات باقی مانده بود، من کامال احساس 

کردم که یک بهمن رایی در حال شکل گیری است. 
 از چه زمانی این احساس در شما ایجاد شد؟ 
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 حداکثر یک ماه یا 20 روز قبل از انتخابات. 
 یعنی زمانی که تازه رقابت های انتخاباتی شروع 

شده بود. 
 نش��انه های این بهمن رای چه بود؟ دیدیم سیگنال 
جوانان، ش��عارهایی که داده می شود، عکس هایی که منتشر 
می ش��ود، اس ام اس هایی که ارسال می ش��ود و شبکه های 
اجتماعی که فعالیت می کردند، نشان می داد که میل آنها به 
روحانی بیشتر است؛  ترس اینها ناشی از بازگشت گفتمان قبلی 

بود. در اینجا به طور ناخواسته یک جریان دوقطبی ایجاد شد.
  نامزد شدن آقای جلیلی هم در ایجاد این دوقطبی 

کمک کرد؟ 
  بله؛ تاثیر بسزایی داشت. 

 یعنی اگر ایشان نمی آمد... 
 در اینجا یک فضای دو قطبی شکل گرفت که به شدت 
به نفع آقای روحانی بود. علت این مس��اله، نگرانی عمومی از 
بازگش��ت گفتمان قبلی بود و از ای��ن رو باید گفتمان جدیدی 
را انتخاب می کردند. در این فرآین��د چند عامل نقش کلیدی 
داش��ت: اول اینکه نظام به صورت دائمی  و لحظ��ه ای، برای 
افزایش مشارکت تالش می کرد و این اقدام محسوس بود. ما 
این تالش نظام را کامال در راستای منافع جریان اعتدال تعریف 
می کردیم و بسیار برای ما ایده آل بود؛ یعنی بخشی از تبلیغات 
صداوسیما برای آوردن مردم به صحنه رای، به طور غیر مستقیم، 
به نفع این گفتمان بود. دوم اینکه اکثریت نخبگان در انتخاب 
نهایی، به روحانی رسیده بودند. در اینجا منظور از نخبگان به 
مفهوم کل نخبگان کشور است و امضای طومارهای چند صد 
تایی و چند هزار تایی، دال بر این قضیه است. از این رو ما هم 
دانشگاه را خاستگاه اصلی مان قرار دادیم. نکته سوم این بود که 
آقای دکتر روحانی در مناظره ها درخشید و کاندیداها نتوانستند 
تعریف جدیدی از خود ارائه دهند. اگر بخواهم صادقانه بگویم، 
من هیچ گفتمان جدیدی در مجموعه ادبیات کاندیداها ندیدم 
بلکه عمدتا بازسازی و بازنمایی ادبیات گذشته با تغییر ادبیات 
بود. اما آقای روحانی آمد و خود را با گفتمان جدیدی تعریف کرد 
و درخش��ید.  اتفاق دیگری که رخ داد، ای��ن بود که در مقطعی 
مجموعه روحانیت هم نسبت به آقای روحانی واکنش مثبت 
نشان دادند. این نکته بسیار مهم و جالبی است که جامعه معتقد 
اس��ت که روحانیت هیچ گاه در ایران خیانت نمی کند و نفس 
روحانی بودن، مزیت اس��ت. به اعتقاد من، یکی از عوامل رای 
آوردن آقای روحانی، روحانی بودن ایشان است؛ چرا که روحانیت 
قم در فرآیند 40 سال گذشته، تجربه آقای روحانی را داشت. آقای 
روحانی در یک خط سیر مس��تقیم حرکت می کرد، متعادل و 
بدون رفتارهای احساسی اس��ت و روحانیت با او مراوده داشت 
و با این ادبیات آشنا بود؛ در نتیجه بر خالف تحلیل بسیاری از 
افراد سکوالر که می گفتند روحانیت دیگر جایگاهی ندارد، این 
انتخابات دقیقا ثابت کرد که روحانیت همچنان نفوذ اجتماعی 
خود را در جامعه ایران حفظ کرده و این مساله خود را در انتخاب 
طبقه متدین بین یک فرد روحانی و غیر روحانی نشان داد.  این 
نکته بسیار مهم بود که کمتر تحلیلگری به آن پرداخته است؛ 
یعنی بیشترین آرای آقای روحانی، متعلق به روستاها، شهرهای 
مذهبی و طبقات مذهبی و سنتی است. این چیزی نیست جز 

وجهه روحانی بودن ایشان. 
که  اساسا انتخابات در ایران، یک حرکت توفانی است؛ چرا 
مبتنی بر حزب نیس��ت، بلکه اتفاقات لحظ��ه ای و ثانیه ای، 
تعیین کننده سرنوشت هاست. در انتخابات اخیر، رای یک کاندیدا 
باال رفته بود و مانند کوه انباشته شده بود اما این بهمن رای با 
یک جمله در مناظره ریزش می کند؛ وقتی بهمن می آید، همه 
می ریزد. در اینجا به  دلیل غیر حزبی بودن جامعه، جابه جایی 
رای اتفاق می افتد. این دقایق، مهم ترین لحظه های انتخابات 
بود. واقعا تعیین کننده بود که چگونه یک کاندیدا بتواند از این 

فرصت بهره کافی را ببرد. 
یکی از نکات مهمی  که باید به آن اشاره کنم، این بود که 
ما این استراتژی را انتخاب کرده بودیم که به هیچ وجه و تحت 

هیچ شرایطی کسی را تخریب نکنیم. من شهادت می دهم که 
یک کلمه اطالعات، یک خبر، یک شایعه، یک اس ام اس، علیه 
هیچ یک از کاندیداها ما تولید و توزیع نکردیم. این مساله، جزو 
خط قرمزهای ما بود. اما در عین حال رفتارهایی از این دست، به 
وفور علیه آقای دکتر روحانی به  کار گرفته شد اما همه آنها به 
نفع ایشان تمام شد. جامعه ایران به لحاظ روان شناختی اجتماعی 
از تخریب متنفر است و واکنش منفی نشان می دهد؛ یعنی اگر 
کسی در جامعه بخواهد با تخریب دیگران باال برود، اصوال این 
جامعه در نقطه مقابلش قرار می گیرد. به  نظر من، بخشی از 
موفقیت ما، به واسطه تخریب دیگران و حرکت هایی بود که 
انجام دادند. البته نمی خواهم وارد جزئیات ش��وم؛ زیرا مساله 
تلخی است. اما کارهای زش��تی انجام دادند که ما هیچ وقت 
چنین رفتارهایی از خود بروز ندادیم. ما در تهران، مشهد و ساری 
میتینگ برگزار کردیم؛ اما بین 20 تا 100 هزار نفر جمعیتی که 
آمده بود، هیچ اتفاقی نیفتاد. این مساله نشان می دهد که به طور 
طبیعی، رفتارهای سیاسی جامعه عقالنی است؛ مگر اینکه ما 
در این رفتار دخالت کنیم و آن را به یک امر تعارض آمیز تبدیل 
کنیم. رفتار جامعه عقالنی است اما عده ای مأموریت دارند که 
اوضاع را برهم بزنند و آن را به اوضاع منازعه آمیز تبدیل کنند. من 
معتقدم مشکل نظام در آینده از همین جا خواهد بود؛ کسانی  که 
مدعی هستند و تکلیف شرعی شان را در برهم زدن معادالت 

سیاسی و اجتماعی می دانند.
 اش�اره کردید که اجماع اصالح طلبان و تصمیمی 
 که گرفتند، بسیار مهم و تاریخی بود. فکر می کنید 
در ادام�ه راه هم ای�ن ائتالفی که وجود داش�ته، در 
رخدادهای سیاسی آینده از جمله انتخابات مجلس 
دهم در سال 94 ادامه پیدا می کند؟ تحلیل من این 
اس�ت که اینک�ه اصالح طلبان می گوین�د اعتدال 

گفتمان نیس�ت، منظورشان این اس�ت که لطفا 
دولت آق�ای روحانی در ح�وزه نظریه پ�ردازی وارد 
نش�ود؛ ما گفتمان اصالحات را داریم و ایش�ان کار 
سیاس�ی اش را با حمایت ما انجام ده�د. آیا این 
گزاره را قب�ول دارید؟ هر رئیس جمه�وری که وارد 
عرصه دولت می شود، شاید به تدریج معادالتش 
با قبل از ریاست جمهوری متفاوت شود؛ هم از نظر 
نیروهای انس�انی جدیدی که ب�ا او کار می کنند و 
هم از نظر تجربه هایی که کسب می کند. آیا شما 
فکر می کنید که ش�رایط فعلی ائت�الف روحانی و 

اصالح طلبان تغییر می کند؟ 
 من معتقدم اصالح طلبان با س��ه دلیل تاریخی؛ یک 
تجربه هشت ساله اداره کشور و با چالش هایی که در آن دوره 
مواجه شدند، دوم دوره هشت ساله احمدی نژاد و وقایع 88 که 
تجربه بسیار تلخی برای آنها بود، به این جمع بندی رسیده اند 
که الزاما حضور در قدرت هدف آرمانی اصالح طلبان نیس��ت. 
تجربه یک سال اخیر نش��ان می دهد که دیگرانی می توانند 
کشور را اداره کنند، مسیر را به سمت صحیح هدایت کنند و در 
عین حال هم تعارضی با آنها نداشته باشد. من معتقدم در فضای 
فعلی مجموعه اصالح طلبان با ارزیابی که از آقای دکتر روحانی و 
دولت ایشان دارند، حمایت از این مسیر را به عنوان یک ضرورت 
عقالنی تعریف می کنند و معتقدند که ای��ن دولت می تواند 
مصالح و منافع ملی را تأمین کند؛ ولو اینکه اصالح طلبان در 

قدرت نباشند. 
 یعنی ائتالف ادامه پیدا می کند؟

 بله، اما در عین حال، هر دو جری��ان و همه جریانات 
مرزبندی خاص خود را دارند و یک مرزبندی عام و یک مرزبندی 
خاص دارند. آقای روحانی در اصالحات تعریف نمی ش��ود. اما 
اصالح طلبان عملکرد آقای روحانی و خط  مشی او را در عرصه 
سیاس��ت داخلی و خارجی، اقتصادی و فرهنگی در تعارض با 

خود نمی بینند. 
 یعنی آقای روحانی عضو جریان سیاسی اصالحات 

نیست؟ 
 خیر، آقای روحانی یک شخصیت مستقل سیاسی 
است و با همین شعار وارد عرصه رقابت شد، اما اصالح طلبان 
حضور آقای روحانی را مغایر با تحلیل ها، نقطه  نظرات و اهداف 
خود نمی دانند؛ در نتیجه همکاری با دولتی را که در چارچوب 
منافع عمومی حرکت می کند، به عنوان یک رس��الت تعریف 
می کنند. البته فراموش نکنید که اصالح طلبان امروز تجربه 
تاریخی ارزشمندی کسب کرده اند و به دنبال کسب قدرت به 
هر قیمت نیستند بلکه از دولت مستقلی که در جهت مصالح و 

منافع ملی حرکت می کند استقبال می کنند. 
 شخص آقای روحانی در چند ماه اخیر، به صورت 
ش�فاف و صری�ح در خصوص نظ�رات فرهنگی و 
اجتماعی خود بحث می کنند، ویژگی دولت ایشان 
این است که حداقل اول کارش�ان بیشتر در حوزه 
سیاس�ت خارجی متمرکز بودند و بیشتر به دنبال 
حل موضوع هس�ته ای بودند ولی در این چند ماه 
اخیر وارد حوزه های فرهنگی - اجتماعی ش�ده اند 
و از آزادی ه�ای اجتماع�ی و آزادی ه�ای فرهنگی 
صحبت می کنند اما در مقابل ایشان قطب سازی 
هم شده؛ یعنی هم خودش�ان این را انجام دادند، 
هم طرف مقابل به این جریان کمک کرده اس�ت و 
شاهد آقای روحانی متفاوتی هستیم. یک تحلیل 
این اس�ت که آقای روحانی از این به بعد برد - برد 
عمل می کند؛ یعنی اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه 
رسید و ایشان توانست به وعده ای که در سیاست 
خارجی داده عمل کند و آن را به گشایش سیاسی 
تبدی�ل نماید، ه�م رضایت حاکمیت را به دس�ت 
می آورد هم رضایت جامعه را. اما اگر این مذاکرات 
به نتیجه نرسد یا طوالنی مدت شود، ایشان به بدنه 

من و آقای آش�نا و آقای روحانی سه نفری 
با ه�م بودی�م. ایش�ان قبل از نیمه ش�ب، 
بین س�اعت 10 تا 11 ش�ب بود که رفتند 
استراحت کنند. وقتی ما احساس دغدغه 
کردیم، گفتند که من هیچ استرسی ندارم 
و طبق پروسه رای خوانده می شود و نتیجه 
مش�خص می ش�ود؛ ضمن اینکه ما نتایج 
مثبت از کل اس�تان ها را منتقل می کردیم. 
وقتی ه�م که داش�تند می رفتن�د، رو به ما 
کردند و گفتند که آقا اجازه نمی دهند در رای 
مردم دست ببرند؛ این را با اطمینان گفتند

حاکمیت دوگانه بسیار هزینه زا، بی منطق 
و تجربه ناموفق تاریخی اس�ت. به همین 
دلیل ما به ش�دت مخالف ش�کل گرفتن و 
ترویج ایده حاکمیت دوگانه هس�تیم. این 
دولت تحت هیچ ش�رایطی با نظام زاویه 

ندارد و در انطباق کامل است
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اجتماعی خود رجوع می کند و برای ادامه حضور در 
قدرت به بدنه اجتماعی متکی اس�ت با دوقطبی 
فرهنگی- اجتماعی. شما این تحلیل را قبول دارید؟

 نه؛ واقعیت این اس��ت ک��ه یک��ی از دالیل حمایت 
گس��ترده تر نخبگان و اصالح طلبان از آقای روحانی - حتی 
در مقطع انتخابات - ناش��ی از عدم شناخت کافی از دیدگاه ها 
و نظرات ایشان است. آقای روحانی همین است که می بینید. 

 یعنی ب�ا آن چیزی که ش�ما می شناس�ید فرقی 
نکرده اند؟ 

 نه، واقعا هیچ فرقی ندارد. آنچ��ه امروز آقای روحانی 
می گوید با باورهای خودش انطباق فکری دارد. اساسا شخصیت 
آق��ای روحانی، تحت هیچ ش��رایطی دوگانه سیاس��ت های 
اعالمی  و اعمال��ی را نمی پذیرد. آنچه باور دارد، همان اس��ت 
که بیان می کند. اساسا آقای دکتر روحانی معتقد است که ما 
با همین شعارها آمدیم از مردم طلب  رأی کردیم و ما امانت دار 
مردم هستیم؛ این برنامه های انتخاباتی، شعارهای انتخاباتی 
و سیاس��ت ها را بر اس��اس باور درونی به مردم اعالم کردند. از 
این رو این سیاس��ت ها تغییر نکردند و نخواهند کرد. اگر شما 
به برنامه های مدون آقای دکتر روحانی برگردید، عین همین 
مفاهیم را در آنجا می بینید و هیچ فرقی نکرده است. ولی عدم 
 اطالع بعضی ها را دچار شوک کرده است. به اعتقاد من، دلیل 
آن، عدم اطالع از دیدگاه ایشان بوده است؛ چراکه موضع گیری 
ایشان مثال در موضوع هسته ای از اول تا امروز تفاوتی نداشته و 
ندارد.  همان موقع مصاحبه کردند که مسیری را که دولت آقای 
احمدی نژاد انتخاب کرده اند، خالف مصالح ملی است و در سال 
92 نیز در مناظره و در مصاحبه همین را مجددا اعالم کرد که 
این مسیر غلط است و باید اصالح شود. ایشان در حوزه اقتصادی 
معتقد به توسعه اقتصادی با رعایت عدالت اجتماعی است؛ این 
مهم است که طبقات فرودست در فرآیند توسعه دیده نشوند. 
آقای روحانی در حوزه فرهنگی، نواندیشی دینی مبتنی بر مبانی 
اندیشه عقالنی و اس��المی را محور بحث قرار داده اند. ایشان 
معتقد اس��ت آنچه مطرح می کند، بر اساس مبانی اعتقادی و 
دینی است. همین مطلبی که مردم را به زور به بهشت نفرستید، 
مبتنی بر روایتی از حضرت رس��ول اکرم)ص( است. در حوزه 
رسانه، همین اعتقاد را دارد که آن را در نشست اخیر رسانه بیان 
کرده و در حوزه نخبگان همان بحثی است که در دانشگاه مطرح 
کردند. در سایر حوزه ها نیز همین طور است. اینها از نظر ما که 
سالیان طوالنی با ایشان بوده ایم، حرف های جدیدی نیست، 
بلکه بیان اعتقادات دائمی  خودش است اما برای بسیاری که با 
این ادبیات مأنوس نبودند وجه تازه ای دارد. در حالی که اگر شما 
وارد برنامه های انتخاباتی ایشان شوید، عین همین ادبیات را 
می بینید؛ این ادبیات آنجا هست، تکثرگرایی فرهنگی، انسجام 
ملی، وحدت ملی، حقوق شهروندی، حریم خصوصی، رعایت 
اخالق سیاسی، توجه به هویت دینی و ملی و حمایت و گسترش 
نهادهای صنفی مثل انجمن صنفی مطبوعات، خانه سینما و... 
بیان شده است. ایشان معتقد است که ما با این برنامه ها از مردم 
رای گرفته ایم و باید به امانتی که مردم به ما دادند وفادار باشیم؛ 
یعنی به اعتقاد من کاری که آقای دکتر روحانی انجام می دهد، 

تداوم وعده های ایشان به مردم است.
 ش�ما نس�بت به القای خط حاکمیت دوگانه ابراز 
نگران�ی می کنید. بعد از صحبت ه�ای اخیر آقای 
روحانی یک شبکه خبری خارج از کشور، دقیقا این 
خط خبری را القا کرد که آقای روحانی به نوعی اعالم 
سکوالریسم می کند؛ جشن گرفته بودند که کامال 
دین از سیاست جداست. البته آقای روحانی گفته 
بود که دولت دینی را قطعا قب�ول دارم حاال بیایید 
بنشینیم و بر سر دین دولتی بحث کنیم. از آن طرف 
هم منتقدان رادیکال دولت که بیشتر احمدی نژادی 
هس�تند و تبار احمدی نژادی دارند، از این مس�اله 
استفاده می کنند. آیا این فضا بستر شکل گرفتن 

حاکمیت دوگانه را ایجاد نمی کند؟

 من با صراح��ت عرض می کنم ک��ه بخش زیادی 
از خوراک رس��انه های ضد انقالب را رفتار خودی ها در داخل 
تامین می کند؛ اگر شما این شبکه های معاند را مرور کنید، 
مش��اهده می کنید که عمدتا منابع خبرش��ان به اظهارات 
داخلی بازمی گردد. نکته دوم این است که اساسا تحلیل های 
ش��بکه های خارجی، هیچ ارزش ماهوی برای ما ندارد؛ چرا 
که آنها مأمور هس��تند و در جهت تامی��ن منافع نظام های 
استکباری عمل می کنند. از این منظر، من اهمیت چندانی 
برای ن��گاه بیرونی قائل نیس��تم؛ خوش��بختانه جمهوری 
اس��المی »دگر« ندارد و از معدود نظام هایی اس��ت که دگر 
برایش تولید نشده است. امروز کسانی که در خارج از کشور 
فعالیت می کنند، به  قدری دچار حقارت و کوچکی هستند که 
در جامعه واقعا هیچ توجهی نسبت به آنها جلب نمی شود؛ 
این یک واقعیت پیرامون حاکمیت دوگانه است. حاکمیت 
دوگانه زمانی ش��کل می گیرد که یک جریان سیاس��ی در 
نقطه مقابل جریان دیگر، قد علم کند و در جهت نگاه خود، 
برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تربیت کادر انجام دهد و برای 
به عقب راندن آن، حداکثر تالش خود را به کار گیرد. سازمان 
باید نهاد داشته باش��د؛ اساس��ا نهاد دولت، نه تنها به دنبال 
دوگانه سازی نیس��ت، بلکه به دنبال انس��جام است. گرچه 
تالش برخی بر دوگانه س��ازی دولت و نظام امری خطرناک 
و زیانب��ار خواهد بود. یعنی هیچ کس امروز در س��طح ملی 
و در ح��وزه دولت، دوگانه س��ازی را تایید نمی کند. درس��ت 
اس��ت که هدف آقایان تضعیف دولت است اما تالش برای 
دوگانه س��ازی، تضعیف نظام اس��ت. نتیجه زیان ناش��ی از 
تالش برای واگرایی، گسترش شکاف خواهد بود که نهایتا 
به گسست منجر می شود و باعث جشن و شادمانی جریانات 
ضد انقالب خارج از کشور می ش��ود. نمی دانم آقایان با چه 
انگیزه ای تالش می کنند این ادبیات را تبلیغ کنند و بگویند 
دولت از نظام فاصله گرفته است؟ آیا این دفاع از نظام است 

یا تخریب نظام؟
 اگر اجازه دهید چند سوال کوتاه هم داشته باشیم؛ 

از جمله موضوع رای اعتماد شما و حواشی اش. 
 راجع به مجلس من متن مکتوبی دارم که کامل و دقیق 
است؛ عین ابهامات و عین پاسخ ها را مطرح کردم. آقایانی که 
قریب یک سال است این اتهامات را به ما می زنند، چند بار باید 
دادگاه آقایان را احضار کند تا برای ادعایشان ادله بیاورند؟! من 
برای ردشان ادله کافی و مستند ارائه کردم. چرا جسارت حضور 
ندارند؟ در مورد مجلس، من در مقطع دیگری سخن می گویم. 

حداقل بعد از حکم دادگاه.
 اگر موافق باش�ید در خصوص ساعات منتهی به 
اعالم نتیجه نهایی انتخابات و فضای آن صحبت 

کنیم. 
 من یک خاطره ای خدمت ش��ما عرض می کنم که 
برای ش��ما و خوانندگان محترم جذاب و جالب خواهد بود. در 
غروب جمعه )شب شنبه( به هنگام شمارش آرا، من و آقای دکتر 
آش��نا در اتاق آقای دکتر روحانی بودیم. صحنه جالب و خاطره 
ماندگاری است. من با همه استان ها در تماس بودم. خبرهایی 
که از استان ها می رسید همه اخبار خوشی بود. من تا اذان صبح 
بیدار بودم و تعقیب می کردم اما بعد از آنکه نماز صبح را خواندم، 
خوابیدم. تک تک استان ها را دنبال می کردم. آقای روحانی، قبل 
از نیمه شب برای استراحت رفت. ایشان اظهار داشتند که من 
هیچ دغدغه ای ندارم و واقعا آرامش کاملی داشت. من تعجب 
کردم. ایشان گفت که نتیجه اش صبح مشخص می شود و من 
هیچ دغدغه ای ندارم، ما تکلیف خود را انجام دادیم. نکته دیگر 
این بود که ایشان با اطمینان گفت که آقا هم اجازه نمی دهند 
کسی تصرفی در رای کند؛ یعنی ایشان هم خودش در آرامش 
بود و هم از صمیم قلب مطمئن بود که هیچ گونه تصرفی در 

آرا نخواهد شد. 
 اینکه گفتند نزدی�ک اذان صبح ایش�ان به وزارت 

کشور رفتند، شایعه بود؟ 

 صحت ندارد؛ من با ایش��ان بودم. من و آقای آشنا و 
ایشان سه نفری با هم بودیم. ایشان قبل از نیمه شب، بین 
س��اعت 10 تا 11 شب بود که رفتند اس��تراحت کنند. وقتی 
ما احس��اس دغدغه کردیم، گفتند که من هیچ استرس��ی 
ندارم و طبق پروسه رای خوانده می شود و نتیجه مشخص 
می شود؛ ضمن اینکه ما نتایج مثبت از کل استان ها را منتقل 
می کردیم. وقتی هم که داشتند می رفتند، رو به ما کردند و 
گفتند که آقا اجازه نمی دهند در رای مردم دس��ت ببرند؛ این 
را با اطمینان گفتند. ایشان براساس شناختی که از آقا دارد و 
حساسیتی که از ایشان سراغ دارد، با چنین اطمینان خاطری 
صحبت می کرد و می گفت که هر چه هست باالخره خوانده 
می شود و دلیلی ندارد که دغدغه داشته باشیم. بنابراین، شما 
دیدید که فضای انتخابات فضای س��المی  بود و هیچ کس، 
فرد دیگری را متهم نکرد. شما هیچ مصاحبه ای از ما دال بر 
اتهام زنی نمی بینید. البته مشکالت ریز، جزئی و صندوق به 
صندوق در همه جای دنیا وجود دارد اما اراده آقای روحانی و 
تیمش در راس��تای متهم کردن نظام نبود. خدا می داند که 
اگر نتیجه انتخابات غیر از این بود، همان روز بیانیه تشکر 
آقای روحانی صادر می شد و صد درصد نتیجه را می پذیرفت. 
استراتژی آقای روحانی و تیم ایشان تقابل نبود؛ فقط رقابت 
بود و اصال ب��ه آینده فکر نمی کردند. فک��ر می کردند که تا 
همان روز رقابت می کنند و تمام می شود. این دیدگاه از نظر 
روانی انس��ان را دچار نوعی آرامش می کند که ما به نتیجه 

شنبه کار نداریم؛ ما تا جمعه مسئولیم و رقابت می کنیم. 
 شاید به  نوعی بتوان گفت که تیم سیاسی آقای 
دکتر روحانی هنوز شکل نگرفته و شاید بخشی از 
آنها کمی محافظه کارانه در سیاست حاضر شوند. 
در پی این خالء می بینیم که کارگزاران می خواهد 
تیم سیاسی دکتر روحانی را شکل دهد؛ البته شاید 
به عنوان نزدیک ترین حزب ب�ه دولت، فعالیت ها 
برای انتخابات مجلس را در خالء مشارکت، سازمان 
مجاهدی�ن و... کلی�د زده اس�ت. نگاه کل�ی آقای 

روحانی به این موضوع چگونه است؟
 من معتقدم که شخص آقای دکتر روحانی، ظرفیت 
بس��یار باال و تعریف ش��ده ای دارند. اگر انتخاب استانداران و 
فرمانداران، به طور تحلیلی بررسی شود، بیانگر رفتار سیاسی 
دولت است؛ رویکرد سیاسی آقای دکتر روحانی ثبات، آرامش، 
وحدت ملی و پرهیز از تنش است. استراتژی دولت، استفاده از 
همه ظرفیت ها در درون نظام، ع��دم تنش زایی و بی ثباتی و 
همچنین ایجاد یک فضای آرام است و نکته مهم تر نگرش 
و اعتقاد آقای روحانی به این مس��اله اس��ت که فعالیت های 
سیاسی باید بستر توسعه را فراهم کند؛ نه بستر مناقشه.  به 
نظر من، این استراتژی درستی اس��ت؛ یعنی ایشان به دنبال 
برجسته سازی فضای سیاسی کش��ور نیست بلکه به دنبال 
استفاده از ظرفیت سیاسی برای شکل دهی یک سامان وحدت 
ملی است.  تاکید می کنم که استراتژی دولت، سیاست ورزی 
است؛ نه سیاست بازی یا سیاست گری. سیاست، مبنایی برای 
ایجاد مناقشه نیس��ت، بلکه مبنایی است برای توسعه و این 
رویکرد بسیار مهم اس��ت. از این منظر، دولت در هیچ کدام از 
این جریانات به دنبال رودررویی سیاسی نیست، بلکه به دنبال 

تعامل است. 
 یعنی هر کس�ی می تواند فکر کند که همراه و در 
راستای تیم سیاس�ی دولت است و صحبت های 

آقای روحانی مهر تاییدی بر این موضوع بود. 
 همین طور است؛ یعنی ایشان نه  تنها مانع فعالیت های 
سیاسی نیست بلکه تشویق می کند. حاال می تواند از موتلفه 
باش��د تا کارگزاران؛ چراکه نگرش ایشان، تالش سیاسی برای 

فراهم کردن بستر توسعه است.
 فکر می کنید در انتخابات سال 96 کدام گفتمان 

می خواهد رقیب آقای روحانی شود؟ 
 برای این بحث هنوز زود است.  
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