دو سال از عمر دولت
گذشت و در آستان ه آغاز
سال سوم هستیم .اگر
بخواهید نگاهی کلی به
نقاط قوت و ضعف دولت
داشته باشید ،چه موارد
شاخصی را قابل ذکر
میدانید؟
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ی ش��اپور را
دانش��مندان مطرود دنیا به اینجا پناه میآوردند و جند 
ش��کل دادند و بعداًهمانها رفتند و تمدن اسالمی را ساختند .ایران
چنین جایی بوده است.
پ�س نتیج�ه بحث این میش�ود که در اسلام،
فرهن�گ ايران�ي و حت�ي در انقالبم�ان اعتدال
محوریت داش�ته اس�ت .همچنان كه در دولتهاي
پس از انقلاب هم اعت�دال ،وجه غالب اس�ت .اما
چگونه پ�س از دولته�اي س�ازندگي و اصالحات
كه رويكردي اعتدالي داش�تند  ،ناگهان ما با دولت
احمدینژاد مواجه میش�ویم که تناسبی با اعتدال
نداش�ت و در م�واردی ،ض�د اعتدال هم ب�ود .چرا
خروجی آن پیش�ینه اعتدالی ،چنین دولت دور از
اعتدالی بود؟
ریش ه تاریخی آن کام ً
ال روش��ن است .در دولت اصالحات ،آقای
خاتمی با ادبیات اعتدال پیروز ش��د .وقتی که پیروز شد ،چند نفر از
آدمهای افراطی به ش��کل دیگری آمدند و سخنگوی دولت شدند و
رس��انهها را تأس��یس کردند و بنا بر کارهای افراطی گذاشتند .آنها
دولت آقای خاتمی را به مخمصه انداختند.
این عام�ل به تنهایی میتواند باعث ش�ود که آن
همه عواملی که حامی اعتدال هستند ،مغلوب شوند؟
اعتبار آقای خاتمی ماند و در دفعه دوم رأی بیشتری هم آورد .اما آنها
این لکه را در دامان دولت اصالحات گذاشتند .مجلس ششم تحت تأثیر
آنها عمل میکرد و برای اصالحطلبها مشکل درست کردند که دیگر از
آن به بعد نتوانستند جان بگیرند ،ولی االن دوباره به اعتدال نزدیک شدند
و فکر میکنم که ریش ه آنها هم اعتدالی بوده است .به هر حال دولت نهم
عکسالعمل سیاسی اقدامات تندروها در دولت آقای خاتمی بود.
منابع فکری و مالی تندروها و ارتزاقشان از کجا
تأمین میشود؟
منابعش��ان در هم ه منابع ملی هس��ت و هر چه هس��ت ،دست
آنهاست.
دول�ت احمدین�ژاد را ميت�وان ب�ه مثابه يك
میانپرده در تاریخ سیاس�ی ایران تصور كرد .زيرا
دولته�اي پيش از آن هر يك ب�ه نحوي اعتدالگرا
بودهان�د و پ�س از آن ه�م؛ دولت روحاني با ش�عار
اعتدال رأي آورده بود ...با اين وجود آيا به نظر ش�ما
احتمال تکرار مش�ابه آن دولت -نه ش�خص آقای
احمدینژاد -هست؟
این طبیعت سیاس��ت اس��ت .کس��انی را که مردم نپس��ندند و
انتخابات هم در کار باش��د ،دورهشان کوتاه است .حتی اگر با ابزاری
جلوی ش��کلگیری دولت اعتدال��ی را بگیرند ،مردم ب��ا مراجعه به
ذات خویش و با اس��تفاده از اب��زاری که دارند ،تفک��رات اعتدالی را
برمیگزینن��د .همی��ن دوره هم بع��د از اینکه مرا کنار گذاش��تند،
نتوانستند دکتر روحانی را کنار بگذارند .البته مطمئن بودند که رأی
نمیآورد .براساس نظرسنجیهای خودشان گفتند او هشتم است و
تا بخواهد باال بیاید ،فرصتی نیست و فع ً
ال رأي ندارد .باور نمیکردند
مردم ظرف دو سه روز چنین اقبالی به ایشان نشان بدهند .این کار به
خاطر ذات اعتدالی مردم اتفاق افتاد.
پس معتقدید احتمال تکرار دولتی مشابه آقای
احمدینژاد وجود دارد؟
بل��ه ،اگر آقای روحان��ی و دولتش بد عمل کنن��د ،دوباره همان
جريانها پیروز میشوند .افکار عمومی عالوه بر اعتدالگرایی ،از افراط
و تفریط گریزان است.
چرا چنین میشود؟
باالخ��ره یک عده از م��ردم فراموش میکنن��د و جوانهایی که در
جريان مسائل سياسي نبودهاند ،میآیند و رأی میدهند و یک مقدار هم
از ابزار قدرت کمک گرفته ميشود .یعنی اتفاقی که در سال  84افتاد.
برای اینکه این اتفاق نیفتد ،چه کار باید کرد؟
ما میگوییم که مؤمن از یک س��وراخ دو بار گزیده نمیشود .باید
اعتدالمان را حفظ کنیم.
اش�ارهای ب�ه وضعی�ت روحان�ی در رتبهبندی
نظرسنجیها کردید که هشتم بودند و احتمال داده
نمیش�د که باال بیایند .اما در پایان رقابت ،او پیروز
شد .ریشههای اين پيروزي را چه میدانید؟ چگونه
فرد هشتم نظرسنجیها ،روانه «پاستور» شد؟
اين پيروزي عوامل متعددی داش��ت .مردم ش��رایط سیاسی و
اقتصادی را دیده بودند .تهدیدها و تحریمها روی مردم سایه انداخته
ب��ود .من و آقای خاتمی هم صریحاً حمای��ت کردیم .در همان چند
روزی که بودم ،طبق هم ه نظرسنجیها رأی من  70درصد شده بود
و آقای خاتمی هم حضور داش��تند و به آقای عارف هم گفته بود که
کنار برود تا تفرقه نباش��د .اگر آقای عارف کنار نرفته بود ،قطعاً آقای
روحانی در مرحله اول پیروز نمیش��د .عواملش روش��ن است .خود
آق��ای روحانی هم با حرفها و رفتارش مردم را جذب کرده بود .حاال
هم همینهایی را که گفتند ،دارند عمل میکنند.
دو س�ال از عمر دولت گذشت و در آستان ه آغاز
سال سوم هستیم .اگر بخواهید نگاهی کلی به نقاط
قوت و ضعف دولت داشته باشید ،چه موارد شاخصی
را قابل ذکر میدانید؟
نقط ه قوت آقای روحانی عمدتاً این است که سر حرفهایش
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اگر برخی سیاستها در دولت
قبلنبود،رژیمصهیونیستی
در همان انزوای سیاسی دچار
مشکل میشد .اما دامن زدن
بههولوکاست،فرصتیبرای
مظلومنماییآنهابود.ازطرف
دیگرحامیاناسرائیلنیزدنبال
بهانهمیگشتندوهم هاینها
دست به دست هم داد تا آن
قطعنامههاصادروتحریمهای
ظالمانهاعمالشود

مانده اس��ت .بعضیها را نتوانسته عمل کند و من هم میدانم که
چرا نتوانسته است و اگر میتوانست ،عمل میکرد .ممکن است
انتقاد کنند و بگویند انسان چرا چیزی را که نمیتواند انجام دهد،
بیان کند .معل��وم بود که از اول اوضاع چگونه اس��ت و چرا آمد؟
در صورتی که اینگونه نبود که معلوم باش��د و ایش��ان به همان
ادلّ ه امید داش��ت که آمد ،البته کم کم دارد درست میشود .یکی
همین هستهای بود که سختترین کارش بود که به نتیجهرسید.
اینها اص ً
ال قبول نداش��تند که میشود .البته االن هم میخواهند
که نش��ود .برای اینکه بگویند ما راست ميگفتیم .ولی میشود و
ش��ده است .تورم را پایین آورد .البته مش��کل هم بود ،چون بايد
پ��ول کمتر بریزن��د و پول را کمتر ریختن��د .بعضی جاها مجبور
ش��دند که تعطیل کنند .در مجموع کارهای اقتصادی ایش��ان
قابل قبول است.
فعالیتهایی ک�ه در حوز ه بهداش�ت و ...انجام
شده ،چگونه بوده است؟
کارهای خوبی است .البته اینها موقت است .ولی اگر پول بریزیم،
سخت است .مجموعاً آقای روحانی تا آن مقدار که میشد ،خوب کار
کرده اس��ت .من عرض میکنم که چند ریسمان ایشان را میبندد،
یک مقدار خودش باز میکند و جلو میآید.
اگ�ر بخواهی�د به کاس�تیها اش�اره کنید ،چه
مواردی مد نظرتان است؟
اش��کاالتی در بعضی انتصابات دیده میش��ود .ایشان بايد توجه
بیش��تری به عقب ه خودش کند .وقتی که به شهرس��تانها میرود،
آنهایی که در آنجا جو را به نفع او شکستند ،آنها باید اطرافش بیایند
و باید آنها را داش��ته باش��د .خیلی وقتها هنوز قدیمیها دارند زور
میگویند و به آنها میخندند .این درس��ت نیست و ایشان باید یک
مقدار بیشتر توجه کنند.
اتفاق ًا به نکتهای اشاره کردید که اغلب منتقدان
هم اش�اره میکنن�د .برخی ای�ن دی�د را دارند که
روحان�ی هر ق�در در موضوع هس�تهای خوب عمل
کرده ،در ح�وز ه داخل�ی و عمدت ًا سیاس�ی ،اغلب
انتظ�ارات را برآورده نکرده اس�ت .طیف�ی هم در
مقابل اس�تدالل میکنن�د كه اوالً بحث هس�تهای
نیاز به آرامش داخلی داشته است و ثانی ًا یک سری
موانع وجود دارد که خ�ارج از کنترل آقای روحانی
است .شما این مسأله را چگونه میبینید؟
در هر دو جا همین طور اس��ت .یعنی در خارج هم موانع خیلی
زیاد بود .هم اسرائیل و هم دلواپسان امريكا و هم اینجا مشکل وجود
داش��ت .هنوز هم مرحل ه س��ختی در پیش داریم .یعنی این اسناد
به پایتخته��ا برمیگردد و بعضی جاها به مجلسها میرود و باید
کار کنند .البته االن با این فضایی که مردم دارند ،دیگر مجلس��يها
ل ایجاد کنند .ولی موانعی وجود
جرأت نمیکنند که در کار مش��ک 
دارد .در امريكا هم هس��ت .االن اس��رائیل با چه��ار پا جلو میآید و
 10نفر اسرائیلی در مقابل هتل کوبورگ نشستند و دارند مخالفت
میکنند و شعارش��ان این اس��ت که با ایران تواف��ق نکنید و فریب
نخورید.
تعام�ل روحانی را ب�ا افکار عموم�ی و جناحها
چگونه میبینید ،خوب است یا بد؟
نیمه خوب میبينم .آقاي روحاني باید با افکار عمومی بیشتر
تعامل کند .باالخ��ره افکار عمومی و این طبق��های که اکثریت
جامعه هستند ،توقع دارند که آقای روحانی با آنها بیشتر محشور
باشد.

پيشبينيت�ان درب�اره انتخاب�ات اس�فندماه
چيست؟
در حال حاضر پیشبینی انتخابات اس��فند آسان نیست .اگر زور
نگویند ،انتخابات خوب میشود و االن اکثریت آراي آقای روحانی و
راه ایشان را تأیید میکنند.
ایش�ان خیلی ب�ه برگزاری رقابت آزاد و س�الم
اصرار دارند ،آیا محقق میشود؟
وزارت کشور تا حدودی دست ایشان است .ولی نمیدانیم طرف
دیگر چه کار میکند.
شما در انتخابات شرکت میکنید؟
بله ،شرکت میکنم .اص ً
ال هم ه زندگی من همین است.
به عنوان نام�زد وارد انتخابات مجلس خبرگان
خواهید شد؟
بله ،شرکت میکنم .در انتخابات مجلس نمیتوانم حضور داشته
باشم ولی در خبرگان میتوانم و حضور خواهم داشت.
در بخش�ی از صحبتهایت�ان به بحث مصلحت
اندیش�ی ام�ام(ره) اش�اره کردی�د .االن ه�م ما با
مس�ائل مصلحتآمیزی مواجه هستیم .یکی بحث
قدیمی اس�رائیل اس�ت و بحث جدید داعش .برای
مقابله با این دو مس�أله شاید مصلحت این باشد که
برای مقابله با این دش�منان با بعضی از ابرقدرتها
و کش�ورهای قدرتمند همكاري داش�ته باش�یم و
يارگي�ري كنيم .اگ�ر چنین ضرورت�ی در مصلحت
ی حاكم
ش و ایدئولوژ 
نظام باش�د ،رابطهاش با نگ�ر 
برانقالب و جمهوری اسالمي چه خواهد بود؟
ممکن است بعضیها خوششان نیاید .ولی داعش یک خطر جدی
است .کما اینکه طالبان در افغانس��تان یک خطر جدی هستند .کما
اینکه بوکوحرام در آفریقا هم خطر است .داعش در دو طرف ما هست.
االن در افغانس��تان و در مرز ما نیرو گذاش��ته و در آن طرف هم معلوم
اس��ت که چه کار میکند .در حال جذب نیرو است و نیروهای افراطی
دنیا در آنجا جمع میشوند .این مسأله مهمی هست .این کام ً
ال معلوم
اس��ت که در قسمتی ما با هم ه آنها مش��ترک هستیم .همین االن که
م��ا در عراق کمک میکنیم ،نمیرویم که بجنگیم ،اما به عراق کمک
میکنیم .در آن جاهایی که عراق نمیتواند بمباران کند ،امريكا میآید
بمباران میکند .امريكا در زمی��ن نیرو ندارد .ولی پادگانی دارد که به
نیروهای عراق آموزش میدهد .به نظرم کار مش��ترک در این میدان
اشکالی ندارد .بخصوص در سوریه اش��کالی ندارد .اتفاقاً در مذاکرات
اخیر یکی از ادلهای که آنها قانع ش��دند ،همین بود که ایران بعد از این
میتواند در برخورد داعش با آنها صریحتر همکاری کند.
دولتهای�ی ک�ه گرای�ش اعتدالی دارن�د ،در
مقابل نگرشهای تندرو ،ب�ا يك چالش مواجهند و
آن اينكه موفقيتهايش�ان در بعضي حوزهها مانند
حوزه سياس�ت خارجي با س�ختگيري تندروها در
حوزههاي اجتماعي خنثي مي ش�ود .در اين معادله
رقابت جناحي مش�خص ًا بح�ث رأي و پاي�گاه رأي
مطرح اس�ت .اما مردم در اين رقابت آسیب اساسی
میبینن�د و با سیاس�تهای متض�اد در حوزههاي
مختلف مواجه ميش�وند .راهبرد پیشنهادی شما
برای اینکه جامع ه ما از این مسأله نجات پیدا کند و
مردم قربانی جدالهای جناحی نشوند ،چیست؟
هر جا که آزادی و انتخابات باش��د ،این وضع طبیعی است .یعنی دو
یا س��ه گروه با هم رقابت میکنند و این وضع پی��ش میآید .البته باید
موازین مش��خص باشد که از حدی تجاوز نکنند .كشورهايي که تجربه
دارند ،این کارها را بلد شدند و ما هم باید بلد شویم که این کارها را بکنیم.
مالک را هم خودشان انتخاب کردند که مالک درستی است که اکثریت
میپس��ندند و ما راه دیگری نداریم .در انتخاب��ات اخیر آن نکتهای که
توانس��ت آقای روحانی را سر کار بیاورد ،این بود که درصدی از مجموع
آنها اضافه آورد و این معنای اکثریت اس��ت و همین یک ذره کار را حل
کرد .همه دنیا هم این اصل را میپذیرند .پس مالک روش��ن است و در
اختالفات سیاسی ،مالک رأی اکثریت است و دموکراسی هم بدون این
اختالفات نمیشود و هیچوقت فکر نکنید دموکراسی بدون اختالفات
میشود .باالخره هم افکار ،هم منافع و همه چیزشان با هم است.
میگویید که در واقع این خود مردم هستند که
ع خودشان باشند؟
بايد حافظ مناف 
م��ردم نبای��د بگویند که ای��ن اختالفات دارد به ما آس��یب وارد
میکن��د .چون خودش��ان آن طرف یا این طرف هس��تند .البته این
رقابتها باید در چارچوب قوانین باشد.
ی�ک نی�روی توانمند ک�ه میتوان�د از اعتدال
حمای�ت کن�د و آن را پیش ببرد ،روحانیت اس�ت.
دولت اعتدال برای اینکه بتواند نگرشهای خودش
را پیش ببرد ،فکر میکنید چگونه میتواند از نیروی
روحانیت بهره بیشتری بگيرد؟
در انتخاب��ات قبلی هم همین ط��ور بود .باالخ��ره روحانیت در
ایران جایگاه تاریخی دارد و مردم ایران همیش��ه به این قشر احترام
میگذاشتند .در قشر روحانی هم اختالفاتی هست که فکر میکنم
کم کم به طرف نظر اکثریت میروند که این ریشه در قرآن دارد و آن
مر ُهم ُشوری بَی َن ُهم» و
تأکیدات خداوند بر شورا و مشورت استَ « .و اَ ُ
« َو َشا ِو ْر ُه ْم فِي األَ ْمر»ِ.

