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سیمای روحانی

اگر بخواهیم برای دکتــر روحانی بهعنوان رئیس جمهور،
چارچوبــی به منظــور تبییــن رفتــار و مواضع ایشــان تعریف
نماییــم ،راهــی جــز مداقــه بــر ریشــههای تاریخــی فکــری و
فرهنگی ایشــان نداریم بــه این خاطر میکوشــیم بنیانهای
فکری ایشــان را بازخوانی نماییم تا در نهایت ســاختار فکری
ایشان به دست آید.
روحانی برآمده از سنت
ســنت و پاسداشــت آن همــواره یکــی از دغدغههــای
اندیشــمندان و متفکــران بــوده و هســت ،جامعــه بیســنت
جامعهای بیریشــه اســت و جامعه بیریشــه توان رویارویی
بــا حــوادث و اتفاقــات پیچیــده جهان را نــدارد ،بازگشــت به
خویشــتن و ارائــه راهحلهایی منطبق با ســنت ،بــرای حفظ
هویــت فرهنگــی و اجتماعــی هــر جامعهای ضروری اســت.
ســنت ،چشــمه جوشــانی اســت که میتواند هــر روز بر غنای
درک و فهــم مــا از حــوادث بیفزایــد و بدینگونــه راهکارهای
ارزشمندی را در تعامل با دنیای مدرن امروز به ما نشان دهد،

از پــس نظریههــای رقیبــی مانند سکوالریســم برآیــد ،باید از
گســترش روزافزون پدیدههای مــدرن در جامعــه ایرانی نیز
غافل نباشــد .حســن روحانی بهعنوان رئیس جمهور ،دقیقاً
همــان زمان که بــه دنبال آرام کــردن اردوگاه مؤمنان ســنتی
اســت باید به فکر نوآوریهای جهان مدرن نیز باشد و در کنار
آن پاســخگوی نسل جدیدی باشــد که هر روز تشنهتر از دیروز
در جامعه جهانی محو میشود ،از سویی باید به دنبال حفظ
آثار نیک گذشــتگان باشــد و از ســویی بکوشــد تا نســل جدید
بــا کلیکهای پــی در پی هویتش را از دســت ندهــد .این البته
پارادوکســی اســت که هر شــهروند برآمده از ســنت در دنیای
مــدرن بــه آن گرفتــار اســت و برای شــخصیتی کــه در جایگاه
ریاســت جمهــوری مســئولیت بــه عهــده دارد ،مســئولیتی
چنــد برابــر را به همــراه میآورد و روحانی نشــان داده اســت
بــا تمام تــوان به دنبــال تلفیق و آشــتی ایــن دو پدیده اســت
کــه هــم در آن ایمــان مؤمنــان حفظ شــود و هــم محصوالت
دنیــای مــدرن ،مشــتریان عاقلــی در میــان شــهروندان
ایران پیدا کند.
روحانی توسعه مدار
درک دقیق و درســت حســن روحانی و ســلف بزرگوارش
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در دهه چهــارم انقالب باعث

اما نکته حایز اهمیت در این باره آن است که سنت حوزههای
علمیــه در کنــار آداب و رســوم ایرانی کــه در آن به تبــع ایرانی
بودن ،جاری شده است ،حامل آیین اسالم و تفکر شیعی نیز
بوده و هســت و از این نظر منبع بسیار معتبری برای استفاده
و بهرهبــرداری را در اختیار نســل امروز و فردا قرارداده اســت
و دکتــر حســن روحانی بــر آمده از چنین ســنتی اســت ،این را
زندگی تاریخی او به ما یادآوری میکند .ممارست و تحصیل
در حوزههــای علمیــه دینــی که خــود ریشــههای محکمی در
ســنت دارد و از ایــن لحــاظ مبتنــی بــر فقــه پویــای شــیعه در
تعامل با دنیای جدید همواره بدنبال ارائه راهکارهایی برای
زندگــی بهتــر مســلمانان و شــهروندان بودهاند ،از نخســتین
خاســتگاههای فکری یا به عبارتی مهمترین خاستگاه فکری
حســن روحانــی اســت و بایــد در تحلیل رفتــار او به ایــن نکته
اساسی توجه داشت.
روحانی شهروند جهانی
اگر چه حســن روحانی برآمده از سنت اســت اما در هوای
مدرنیته تنفس کرده اســت ،او نیز مبتنی بر اجتهاد مصطلح
در حوزههای علمیه همواره به دنبال تلفیق نص کالم الهی با
مقتضیات روز بوده و هســت و یکی از بنیادیترین اقتضائات
روزگار کنونی نیز ،درک حال و هوای مدرنیســم است تا بتوان
با تلفیق ایــن دو ،راهی برای زندگی اخالقی شــهروندان پیدا
کرد ،امروز دیگر حســن روحانی برآمده از ســنت ،یک دســت
در ســنتهای حــوزه علمیــه دارد و دســتی دیگــر در آشــتی
دادن این ســنت کهنسال با مدرنیته خردســال تازه برآمده از
غرب ،ایــن البته انتخاب روحانی نبوده و نیســت اما اقتضای
جایــگاه اوســت که الجــرم  -در ایــن روزگار -در وجود او جمع
شــده اســت ،به این خاطر اســت که میبینیــم او همزمان که
میخواهــد دیــن در ســاخت قــدرت حضــور داشــته باشــد تا

شــد ،ادبیــات سیاســی ایــران گامــی بــه پیــش گــذارد ،بــرای
یــادآوری باید گفت که جریانهای سیاســی انقالب اســامی
هــر روز با رشــد و ارتقــای تاریخی ادبیات خاص خــود را تولید
کردهاند .روزگاری دو جریان جامعه روحانیت مبارز و مجمع
روحانیون مبارز بهعنوان پیشانی جریانهای سیاسی انقالب
تولیدگــر ادبیــات خــاص خــود بودنــد ،آنهــا بعــد از اندکی با
عنوانهــای اصولگرا و اصالحطلب باز تعریف شــدند و البته
هر یک با تغییرات اساســی نســبت به حوزههــای اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،ســردمداری خــود در ســاخت قدرت
در ایــران را شــکل دادند ،اما انــدک اندک در ماههــای پایانی
دولــت دهم مرزهای فکــری این جریانهای سیاســی به هم
ریخــت و جریانــی پــا به عرصــه نهاد که هــم به دنبــال حفظ
ســنتها و هم در پی تعامل و آشــتی با جهان بود و از جهانی
شــدن نمیهراســید و بدینگونــه بــاز تعریفــی در حوزههای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی اتفاق افتاد .جریانی
کــه خود را اعتدالــی در روش مینامید ،اما بــه لحاظ تئوریک
مبتنــی بر پذیرش توســعه متــوازن و پایدار بوده و هســت .در
ادبیــات ایــن جریــان فکری کــه در میــان آنهــا از اصولگرایان
و اصالحطلبــان حضــور داشــته و دارنــد؛ محیــط زیســت،
شــهروند جهانی ،جهانی شــدن ،حــدود اختیار فــرد و اقتدار
دولــت ... ،و بســیاری از مباحث ایــن چنین را میتوان ســراغ
گرفت و حســن روحانی بهعنوان چهره شاخص این جریان،
امــروزه بهعنوان کســی کــه از ســنت برآمده اســت و در هوای
مدرنیســم تنفــس میکنــد و درک دقیقی از توســعه متوازن
دارد ،یکــی از رهبــران ایــن جریان عمیق و گســترده اســت .او
میداند هویــت ،جامعیت و حفظ ایرانی بــزرگ و اخالقی با
توســعه متــوازن و پایدار به انجام میرســد و به نظــر میآید،
غالب نخبگان فکری ایرانزمین نیز به گامهای او امیدوارند.
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گســترش روابط با کشــورهای فالن منطقه هســتیم؛ انتظار نداشته
باشــید اصالحطلبان و اصولگرایان برنامه داشــته باشند .در ضمن
اصولگرایان کاندیدا معرفی نکردند ،اما اصالحطلبان هم معرفی
نکردهاند.
ایــن اســتدالل چنــدان قابــل قبــول نیســت چــون رئیس
جمهوریمستقراصلیتریننامزدرقابتهایمیاندورهای
اســتحتیاگراعالمرسمینشودمگراینکهخالفشاعالم
شود.
ایمانــی :اصولگرایان نامــزد معرفی نمیکنند چــون فضا آلوده
اســت و آســیبپذیری زیاد اســت؛ دلیل بعدی این اســت ســازوکار
جبهــه نیروهــای انقــاب رســیدن بــه کاندیــدای واحــد از پاییــن به
باالست.
بهموضوع«جبهه»اشــارهکردیدکهاتفاقاًیکیازمحورهای
بحــثنیزهســت؛یکــیازتفاوتهایــیکهبــرایانتخابات
ریاســت جمهــوری ســال آینــده بــا انتخاباتهای گذشــته
ذکــرمیشــود،ایناســتکــهانتخاباتآتــی،رقابــتبین
«جبهه»های سیاســی اســت .اصالحطلبــان در چارچوب
شــورای سیاســتگذاری و بخشــی از اصولگرایــان در قالــب
«جبهــهمردمــینیروهایانقــاباســامی»حرکتهایی
کردهانــد کــه معتقدنــد «جبهــه» ای اســت؛ آیــا انتخابات
ســال آینده ریاســت جمهوری رقابت بین جبههها خواهد
بــود؟آقایدهقــانآیــااعتدالگرایانهمچنــاندرائتالفبا
اصالحطلبانخواهندماند؟
دهقــان:آنچه در انتخابات 92اتفاق افتاد ،یعنی اتحاد نانوشــته
اصالحطلبان و اعتدالیون در مجلس شــورای اســامی  7اسفند 94
ضلع ســومی پیدا کرد و بخشی از اصولگرایان که ما اصطالحاًآنها را
اصولگرایــان معتدل یا اعتدالی مینامیم به آن اضافه شــد .به نظر
میرســد این ائتالف ســه گانه بیش از گذشته به هم نزدیک خواهند
شد ،چون موفق بودند .حتی گروههای مستقل هم میتوانند به این
ائتــاف بپیوندند .از طــرف دیگر طبیعی اســت اصولگرایان منتقد
دولــت ،که طیف وســیعی هســتند فعال شــوند و به نظــرم «جبهه
نیروهای مردمی» با همین نگاه شــکل گرفته اســت .اما هنوز درباره
این تشــکل ســؤالهای اساسی مطرح اســت که فعالً پاسخی ندارد؛
آیا این جبهه میتواند در نهایت یک کاندیدا داشــته باشد؟ آیا دیگر
کاندیداهای اصولگرا ،حاضر میشــوند به نفع نامزد این تشکل کنار
برود؟ آنچه مســلم اســت و ســران جریــان اصالحات بارهــا و بارها
گفتنــد جــز روحانی بــه گزینه دیگــری فکــر نمیکننــد؛ اعتدالیون و
اصولگرایانمعتدلهمهمینموضعرادارند.
حقشــناس :به نظرم ابتدا باید تعریف روشنی از «جبهه» ارائه
کــرد و بعد دید آیا حرکتهایی که دوســتان انجام دادهاند ،در قالب
ایــن عنوان میگنجد یا نه؟ به نظر میرســد دوســتان مــا در «جبهه
مردمــی نیروهای انقالب اســامی» خیلی با مشــخصات «جبهه»
نمیخواندوهرچیزمیتواندباشد،جز«جبهه».
«جبهــه» در حــوزه سیاســی عبــارت اســت از احزابی که بــا هویت
مشــخص کنار هــم قــرار میگیرند و دربــاره برنامــه یا یــک کاندیدای
مشــترک با هم ائتالف میکننــد و تا زمانی که آن ائتالف پایدار اســت،
میتواننــدکنــارهمقرار بگیرند .با این تعریف شــایدجبهــه پیروان به
رهبری مرحوم عسگر اوالدی را میشد «جبهه» نامید .اما این تشکلی
که اخیراًشــکلگرفته،متفاوت اســت .زیرا چهرههای حقیقیکنارهم
قرار گرفتنــد و اعالم موضع کردند و متعاقــب آن دهها چهره حقیقی
دیگــر که با هم همســنخی ندارند ،اعالم حمایت کردنــد .بنده چنین
حرکتهایــی را خیلــی به نفــع نظام و انقــاب نمیدانم.بــرای اینکه
بتوانیــم مســیر مناســبی برای رشــد ،تعالی ،پیشــرفت و توســعه طی
کنیم ،الجرم باید به سمت تحزب برویم .اگر به صد کشور برتر دنیا در
حوزههای مختلف نگاه کنید ،میبینید هیچ کدام اینها به پیشــرفت
نرســیدهاند ،مگر اینکه نظام حزبی تأثیرگذاری داشــته باشند .حزب،
ماشین اداره کشور است .ما از دوره ناصرالدین شاه که تمام امور کشور
رایکنفرادارهمیکرد،فاصلهگرفتیم 110.سالپیشقیاممشروطهرا
داریمکهمهمتریندستاوردشمجلسشورایاسالمیاستوبحث
انتخابــات را مطرح میکند .الزمــه انتخابات یک نظام حزبی اســت.
رویکرد انقالب ما ،ضد اســتبدادی و ضد اســتثماری بــود و تحقق این
رویکــرد ،نیازمند نظام حزبی کارآمد اســت .امــروز ما 250حزب ثبت
شــده داریم اما یک یــا دو حزب قدرتمنــد نداریم و به ناچــار از بدلش
(جبهه) اســتفاده میکنیم .متأســفانه قانــون جدید احــزاب ما  5گام
عقبتر از قانون ســال 69است و نظام حزبی را قربانی میکند.باید در
دو ســوی ماجرا ،چه دوستان اصالحطلب چه اصولگرایان و چه میانه
روها ،جبهههــا را به یک حزب قدرتمند و فراگیر با مشــخصات حزبی
تبدیل کند تا بتواند کشور را اداره کند.
ایمانی:منباصحبتهایآقایحقشناسموافقم.
دهقان:منهمهمین طور.
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