
www.sharghdaily.comسیاست۲

رهبر  انقالب در دیدار تعدادی از مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی:
مالحظه و  رعایت اقتضائات کار فرهنگی - تبلیغی، راهبردی ضروری و همیشگی است

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقالب اســالمی ظهر 
دیروز در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری، 
تولیــد و ارائه محصوالت فاخر مبتنی بر فکر نو و درنظرگرفتن اقتضائات اجتماعی 
و فرهنگی تبلیغ را در عین خشــیت کامل از پروردگار، دو وظیفه مهم دستگاه های 

فرهنگی تبلیغاتی خواندند.
حضرت آیت اهللا خامنه ای ضمن قدردانی از اقدامات خوبی که در سازمان 
تبلیغات اسالمی انجام گرفته است، با استناد به آیات قرآنی، خشیت از پروردگار 
به معنای «مالحظه، رعایت و مراقبت» را راهبرد ضروری و همیشگی فعاالن 
عرصه فرهنــگ و تبلیغ دانســتند و افزودند: دســتگاه ها و عناصر فرهنگی-
تبلیغی باید کامال مراقب باشــند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و 

در این زمینه نباید از جنجال و هوچی گری و اتهامات ترسید.
ایشــان توجه به اقتضائات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت الهی 
ندانســتند و گفتند: کارهای فرهنگی لوازمــی دارد که باید به آنها توجه کامل 

کرد. ایشان توجه به لسان قوم را در فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی از جمله 
این اقتضائات برشــمردند و گفتند: زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و نوجوان با 
زبــان حرف زدن با یک غافل جاهل یا معاند فرق می کند همچنان که باید زبان 
و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر با کار فرهنگی-تبلیغی در داخل از 

جمله در مجموعه های انقالبی تفاوت داشته باشد.
رهبر انقالب اســالمی بازار فکر و محصوالت نو در داخل و خارج را پررونق 
خواندند و گفتند: با تولید فکر نو، فرآوری آنها و تبدیلشان به محصوالت فاخِر 

دارای بسته بندی خوب، در این بازار پرمشتری فعال شوید.
ایشان با ابراز ناخرسندی از کم کاری در این عرصه گفتند: سازمان تبلیغات و 
حوزه هنری در عرصه های مختلف، کار خوِب زیاد کرده اند اما نه به اندازه عمر 

حدودا ۴۰ سال خود، بنابراین باید کار و تالش را مضاعف کرد.
اهمیت دادن به نیروی انســانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه های 
فرهنگی، حفظ نیروهای خوب ســازمان تبلیغات در همه رشته ها،  مراقبت از 

نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون سپاری کارهای فرهنگی تبلیغاتی، چهار 
نکته دیگر رهبر انقالب در این دیدار بود. ایشــان در این زمینه گفتند: البته باید 
از ظرفیت های مردمی حداکثر اســتفاده را کرد که در این زمینه جشنواره عمار 
نمونه خوبی اســت. حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خشنودی مردم از 
دیگر نکاتی بود که ایشان به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه های فرهنگی 

تبلیغاتی بیان کردند.
رهبر انقالب در تشریح بیشــتر ابعاد و اهمیت این موضوع گفتند: البته اگر 
وضع اقتصاد و زندگی مردم بهتر شــود شادابی و خشــنودی آنها تا حدودی 
تأمیــن می شــود اما جدا از این مســئله هم می توان با مشــارکت خود مردم، 

کارهای متنوع، شیرین و سرزنده ای انجام داد.
بخش آخر ســخنان حضرت آیــت اهللا خامنه ای در این دیــدار حاوی چند 
توصیه از جمله پرهیز از جناح گرایی بود. ایشــان گفتند: در کل کشور به اتحاد 
کلمه و همدلی نیاز داریم چه برســد به مجموعه های انقالبی که باید کامال از 

افتادن در دام نحله های گوناگون فکری و جناح گرایی پرهیز کنند.
خودداری از کارهای صرفا ویترینی و شکلی و مراقبت از تولید آثار خنثی و 
بدون جهت گیری صحیح توصیه های دیگر رهبر انقالب به رئیس و تعدادی از 

مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری بود.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی هم در این دیدار، از فعالیت ها گزارش داد.
حجت االســالم قمی گفت: جوان گرایی، پرورش نیرو و جهاد تبیین را جدی 
گرفتــه و در اولویت قرار داده ایم و ســعی داریم به ســهم خودمان به تأمین 
نیازهای فرهنگی جامعه کمک کنیم، البته در برخی زمینه ها همچنان ضعف 

داریم.
آقای دادمان رئیس حوزه هنری هم در گزارش کوتاهی گفت: مســیر رشد 
حــوزه در زمینه ادبیــات و کتاب را ادامه داده ایم اما ســعی کرده ایم در دیگر 
زمینه های فرهنگی، هنری و رسانه ای هم با تکیه بر ظرفیت درخشان جوانان 

همه مناطق کشور فعال باشیم.

پنجشنبه
۲۹  دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۶

  ۵۱۲ روز از عمر دولت سیزدهم گذشت. اگرچه در ماه های اول و حتی سال نخست   .
آغاز به کار دولت فعلی، حسن روحانی و عموما اعضای دولت های یازدهم و دوازدهم 
ســکوت سیاســی پیش گرفتند، اما طی هفته های اخیر در این مدت شــاهد یک موج 
سینوسی از ســکوت و اظهارنظرهای حســن روحانی بودیم. به باور شما برای سؤال 
نخســت  و در نگاه کالن ارزیابی تان از یک سال و چهار ماه و ۲۶ روز سکوت و همچنین 

اظهارنظرهای رئیس جمهور سابق چیست؟
به سؤال بسیار خوبی اشاره کردید چون به نظر من به همان اندازه که موضع گیری  
هفته هــای اخیر حســن روحانی جای بررســی دارد، ســکوت یک ســاله وی پس از 
روی کارآمدن دولت رئیسی هم قابل بحث است. اما در مجموع به نظر من، هم سکوت 
حســن روحانی و موضع گیری های او طی این مدت نشــان می دهد که رئیس جمهور 

سابق به دنبال آن است که نقشی شبیه به مرحوم هاشمی رفسنجانی را ایفا کند.
 مقایسه این دو که بالشک قیاس مع الفارق است و...  .

نه این گونه نیست.
 من که اصرار دارم همین طور است. چراکه حتی...  .

نه. اگر شــما به عملکــرد مرحوم هاشمی رفســنجانی در دو ســال پایانی دولت 
احمدی نژاد نگاه کنید، می بینید که عملکرد ایشــان برای ریل گذاری در انتخابات سال 
۹۲ و بعد هم مجلس دهم بسیار اثرگذار بود؛ بنابراین به باور من این قیاس مع الفارق 

نیست و آقای روحانی می تواند چنین نقشی را ایفا کند.
 باز هم برای من سؤال است که واقعا در شرایط کنونی اساسا حسن روحانی اقبالی   .

در جامعه دارد که بتواند مشــابه هاشمی رفسنجانی برای انتخابات نقش آفرین باشد. 
چون عالوه بــر تکرار نگاه قبلی ام مبنی بر قیاس مع الفارق بودن این دو، اساســا حتی 
اگر هاشمی رفســنجانی هم در قید حیات بود نمی توانست مشــابه سال های ۹۱ و ۹۲ 
برای یازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و همچنین انتخابات مجلس دهم در 
ســال ۹۴ ریل گذاری کند. به واقع با کمترین شناخت سیاسی می توان به این واقعیت 
انکارنشدنی رسید که فضای سیاسی اجتماعی ایران تفاوت کرده که تقریبا خیلی چیزها 

به حاشیه رفته است. غیر از این است؟
از یک سو نکات شما درست است. اما باید سوی دیگر مسائل را هم دید و... .

 مگر سوی دیگری هم وجود دارد؟  .
بله.

 چه سویی؟  .
عملکــرد قدرت اجرائی یک دســت شــده. وقتی طی ۱۷ ماهی کــه از عمر دولت 
ســیزدهم گذشته اســت، جامعه بعینه و به شکل ملموســی عملکرد غیرقابل دفاع 
این فرایند اجرائی یکدست شــده را در همه زمینه ها از دیپلماســی و سیاست خارجه 
تا سیاســت داخلی، مســائل اجتماعی و فرهنگی و به خصوص در حوزه اقتصادی و 
معیشــتی می بیند و اکنون هم دایره این نوع عملکرد به حوزه تأمین انرژی هم کشیده 
شــده اســت، بنابراین می توان این مســئله را هم مطرح کرد که حسن روحانی واقعا 

می تواند جریانی را در داخل کشور مدیریت کند.
 به شــکل صریحی با گفته شــما مخالفم. چون عملکرد بد دولت سیزدهم لزوما به   .

معنای رجعت افــکار عمومی و اقبال جامعه به دولت یازدهم و دوازدهم و شــخص 
روحانی نیست. بدیهی است که وضعیت کنونی امتدادی از دولت پیشین است و حاضر 

به عقبگرد نیستند.
عقبگردی در کار نیست. ببینید جریان رقیب در طول هشت سال حیات دولت های 
یازدهم و دوازدهم از هیچ گونه تخریب، هجمه و فشــار سیاســی علیه روحانی ابایی 
نداشــت. حتی در برهه هایی کار به تهدید هم کشــیده می شد. این جریان مرتب تکرار 
می کرد که می توان بدون نگاه به خارج، کشــور را به بهترین شــکل اداره کرد. حال که 
بیش از دو سال و نیم از عمر مجلس یازدهم و ۱۷ ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد، 
وضعیت کشــور ذیل عملکرد این گروه به یک وضعیت بی ســابقه رسیده است. پس 
وقتی مردم تفاوت کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم را با دولت ســیزدهم در کف 
جامعه به چشــم می بینند، تقریبا بدیهی است که چه ارزیابی ای درخصوص روحانی 

خواهند داشت.
 و این ارزیابی به باور شــما یعنی تمایل به روحانــی؟ بی تعارف فکر می کنم صبغه   .

پارلمانی شما و ریاستتان بر کمیته سیاسی فراکســیون امید در مجلس دهم که قرابت 
معناداری با دولت روحانی داشــت، سبب شده این اســتدالل را درباره رئیس جمهور 

سابق داشته باشید؟
به هیچ وجه. اول اینکه از همین نکته شــما در مصاحبه با «شرق» روشن است که 
فراکسیون امید در مجلس دهم اگرچه اسما برچسب همسویی با دولت روحانی را بر 
پیشانی داشــت، اما به واقع در هیچ کدام از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، دولت 
روحانی نشست و رایزنی با فراکسیون امید نداشت، نه خود رئیس جمهور و نه وزرایش. 
اما اگر بخواهم به ســؤال قبلی باز گردم به نظر من وقتی جریانی که با سمپاشی طی 

هشت سال به دنبال مسموم کردن فضای سیاسی در زمان حیات دولت های یازدهم و 
دوازدهم بود و اکنون همین جریان با این کارنامه نه چندان مناسب در همه زمینه ها و 
امور مردم کار را به جایی رســانده که مردم در تأمین اولیه ترین نیازهایشان درمانده اند، 
خود به خود زمینه برای بازگشت افرادی که طی یک سال و نیم گذشته در حاشیه قرار 

داشتند، فراهم خواهد شد.
 با این اوصاف به نظرتان حسن روحانی زمان مناسبی را برای بازگشت انتخاب کرده   .

است. چون تحوالت چهار ماه گذشــته فضای حساسی را در داخل کشور شکل داده تا 
جایی که اتمســفر سیاســی و اجتماعی فعلی ایران تقریبا با هیچ برهه ای قابل قیاس 

نیست؟
اتفاقا چــون تحوالت چهار ماه گذشــته فضای حساســی را در حوزه سیاســی و 
اجتماعی کشــور شکل داده اســت، جا دارد برخی افراد که نگاه خیرخواهانه دارند و 
با مشــی اعتدالی به دنبال برون رفت کشور از مشکالت فعلی هستند، دوباره به عرصه 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی بازگردند. به همین دلیل اصرار دارم کسانی چون آقای 
روحانــی نقش پررنگ تری را در کشــور ایفا کنند که فضا به ســمت ثبات حرکت کند، 

نه اینکه نهایتا ما شاهد شکل گیری وضعیتی غیرقابل کنترل و غیر قابل مهار باشیم.
 حتی اگر گفته شما را درست بدانیم...  .

چرا تشکیک می کنید؟
 شــرح چرایی تشــکیک من در این مقال و گفت وگو با شما نمی گنجد؛ به سؤال قبل   .

بازگردم. حتی اگر گفته شــما را درســت بدانیم اصال مجال و فرصتی برای بازگشت به 
روحانی داده می شــود؟ چون همین جریان یک دست شده قدرت اجرائی اگرچه احیانا 
کارنامه غیرقابل دفاعــی را در همه زمینه ها دارد، اما همچنان حساســیت به مراتب 
باالتری از گذشــته نســبت به دولت های یازدهم و دوازدهم، شخص حسن روحانی، 
محمدجواد ظریف، برجام، مذاکرات هسته ای و... دارند. پس در کمال احترام نگاه شما 

قدری خوش خیالی نیست؟
ســؤال بسیار خوبی را پرسیدید؛ چون اتفاقا جواب آن تنها به آقای روحانی محدود 
نمی شــود. افزون  بر ایشان (روحانی) ما باید دایره این ســؤال شما را به کسانی مانند 
ناطق نوری، الریجانی، ســیدمحمد خاتمی، محمدجواد ظریف، عارف، جهانگیری و... 
هم تعمیم دهیم؛ اما اینجا نکته و در واقع مشکل اساسی برای این افراد در ۱۷ ماهی 
که از عمر دولت ســیزدهم می گذرد، ناظر به تنگ نظری یــا مخالفت برخی جریان ها 
به خصوص قدرت یکدست شــده با بازگشــت این افراد به عرصه سیاسی و اجتماعی 

نیست.
 پس مشکل کجاست؟  .

مشــکل جدی این چهره ها کم رنگ شــدن و به نحوی می توان گفت فقدان پایگاه 
اجتماعی سابق شــان بوده است؛ چون اوج گیری مشکالت در همه زمینه ها به ویژه در 
حوزه اقتصادی و معیشتی، فضایی را از اواخر سال ۹۷، ذیل پررنگ شدن تأثیرات مخرب 
تحریم های دونالد ترامپ و آغاز سیاســت فشــار حداکثری، شکل داد که عمال بخش 
درخورتوجهی از جامعه از این افراد روی گردان شــدند. این روند به ســال های ۹۸، ۹۹ 
و ۱۴۰۰ هم کشــیده شــد و در این مدت جریان مقابل هم با تخریب، توهین و تحقیر در 
تالش بود یک شکاف گسترده را بین مردم با این افراد شکل دهد، به گونه ای که تقریبا 
پایگاه اجتماعی جریان میانه رو، مستقلین و اصالح طلبان از بین رفت. البته جریانی که 
امروز قدرت را در دست دارد، سعی داشت فضا به قدری رادیکال شود که این افراد از 
روحانی تا خاتمی، الریجانی، ظریف، جهانگیری و... دیگر قادر به ترمیم پایگاه اجتماعی 
سابق خود در جامعه نباشند و یک گسست همیشگی و بازگشت ناپذیر بین مردم و این 

چهره ها شکل بگیرد.
 و اکنون اعتقاد دارید کــه روحانی، الریجانی، عارف، ظریف، خاتمی، جهانگیری و...   .

توانسته اند پایگاه اجتماعی خود را ترمیم کنند؟
تا حدودی بله.

 آن وقت چطور؟  .
به نظر من هوشمندی این افراد آن بود که بعد از روی کار آمدن رئیسی و در ۱۷ ماه 
گذشته یک سکوت سیاسی را در پیش گرفتند و دست به موضوع گیری نزدند که متهم 
به تخریب، کارشــکنی و فضاسازی منفی علیه دولت سیزدهم نشوند و منتظر ماندند 
که در عمل کارنامه این دولت و قدرت یکدست شــده چــه خواهد بود؟ اکنون که ۱۷ 
ماه از پروســه یا پروژه یکدست سازی قدرت اجرائی می گذرد و امور بسیاری از کشور به 
مشکل رسیده است، مردم با مقایسه این ۱۷ ماه با دوران قبل می توانند تشخیص دهند 
روحانی، ظریف، جهانگیری، عارف، خاتمی، الریجانی و... در کجای سپهر سیاسی ایران 
قرار دارند؛ چون مردم با چشم خود می بینند دولتی که با حمایت گسترده و بی سابقه 
تمام جریان های اصولگرا و همراهی همه جانبه ارگان ها و سازمان ها به قدرت رسید و 
در طول ۱۷ ماه گذشته همه گونه حمایت سیاسی و رسانه ای از این دولت شکل گرفته؛ 
اما این عملکرد را از خود بر جای گذاشــته است، خود به خود زمینه را به سمتی پیش 

می بــرد که جامعه با افرادی مانند روحانی در هم گرایی قــرار گیرند؛ چون اکنون باور 
دارند که اگر یک سوم این سطح بی سابقه از حمایت هایی که از دولت رئیسی در ۱۷ ماه 
گذشــته به عمل آمده، از دولت روحانی به عمل می آمد، شرایط کنونی کشور به کلی 
متفاوت از امروز بود. این به آن معناست که دیگر یک گارد بسته با افکار عمومی وجود 
ندارد و جامعه آمادگی بیشــتری برای شــنیدن دفاعیات کسانی مانند حسن روحانی، 

الریجانی، ظریف، جهانگیری، عارف و... دارد.
 هنوز برخی پارامترها را در تحلیل خود نادیــده می گیرید. ذیل همین گزاره و وقایع   .

سیاسی - اجتماعی آیا چهره های سیاسی از  جمله حسن روحانی پتانسیلی برای ترمیم 
جایگاه سابق خود دارند؟

نگاه شــما اگرچه از منظر برخی نزدیک به واقعیت اســت؛ اما مــن آن را بدبینانه 
می دانم و...

 به چه دلیل؟  .
چون ما در گذشته  سابقه چنین افرادی را داشته ایم.

 نگویید که منظورتان هاشمی رفسنجانی است.  .
اتفاقا چرا.

 اما جناب میرزایی درباره هاشــمی هم این مباحث می توانست تأثیر داشته باشد؛   .
شک نکنید که آن مرحوم هم اگر امروز بودند، درباره توان بازیابی ایشان هم می شد این 

پرسش ها را مطرح کرد.
این گونه نیســت. ببینید در برهه ای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از سوی برخی 
جریان ها و رســانه ها به شــدت تخریب شــدند؛ اما در ادامه روند تحوالت به ســمتی 
پیــش رفت که بدون شــک آن مرحوم یــک اهرم تأثیرگــذار و بی بدیــل در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۹۲ و انتخابات مجلس دهم بود.
 البتــه نباید همه تقصیرها را گردن تخریب ها انداخت، عملکرد ایشــان هم چندان   .

بی تأثیر نبود.
بله. هیچ کس منکر این واقعیت نیســت و جامعه هم آقای هاشــمی را معصوم 
نمی داند. ایشــان هم اشــتباهات بزرگی را در حوزه سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و... 
داشــتند؛ اما میزان تخریب بی ســابقه علیه او با هدف نابودی پایگاه اجتماعی ایشان 
شــکل گرفت. با این حال رفته رفته جامعه به این ارزیابی رســید که در کل وجود آقای 
هاشمی رفســنجانی می تواند آثار مثبت بیشتری را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل 
واقعا من معتقدم حســن روحانی هم با توجه به تحوالت چهار ماه گذشته و از همه 
مهم تر عملکرد و کارنامه قدرت یکدست شده در فضایی قرار گرفته که می تواند دوباره 
پایگاه اجتماعی خود را بازتعریف کند. البته در راســتای انتقادات شما من هم معتقد 
نیســتم که این بازیابی یک فرایند کوتاه مدت خواهد بود و روحانی می تواند در چند ماه 
طیف حامی خود را دوباره بازیابد. قطعا این روند یک رویه زمان بر خواهد بود؛ اما فعال 
بر این نکته تأکید دارم که جامعه گارد بســته خود را کنار گذاشــته و حاضر به شنیدن 

سخنان و دفاعیات آنهاست.
 آیا واقعا فضای دوقطبی فعلی اجازه شنیده شدن سخنان و دفاعیات حسن روحانی   .

را می دهد.
مــن هم معتقدم فضای دوقطبی فعال این زمینه را محدود کرده؛ اما به طور کامل 
بسته نشده است. متأســفانه دوقطبی جریان رادیکال داخلی و جریان برانداز و معاند 
بیرون از کشور مانند دو لبه قیچی عمل می کنند و هر فرد، چهره، جریان و حزبی را که 
به فکر منافع کشور، ایجاد ثبات و آرامش و تالش برای برون رفت از این وضعیت باشد 

و بخواهد برخالف آنها سخن بگوید و عمل کند، قلع و قمع می کنند.
 منظور مــن از دوقطبی، «دوقطبی تندروها و اپوزیســیون» نبــود؛ بلکه دوقطبی   .

اصولگرایی دولت و مجلس، درون دولت و درون مجلس است.

من معتقد نیستم که دوقطبی درون ســاختاری اصولگرایان و قدرت یکدست شده 
مانعی برای شنیده شــدن مواضع آقای روحانی باشد. دوقطبی مهم تر و کلی تر یعنی 

دوقطبی تندروها و اپوزیسیون عامل اصلی است.
 ناگفته نماند کــه موضع گیری های اخیر روحانی جای مناقشــه دارد؛ چراکه برخی   .

معتقدند در دیدار پنجم دی رئیس جمهور ســابق با اســتانداران دولت های یازدهم و 
دوازدهم، روحانی تنها به دفاع از عملکرد خــود و لزوم احیای برجام برای برون رفت 

کشور از این وضعیت پرداخت و اشاره ای به مسائل اخیر کشور نکرد.
اگر منظورتان از نوع اشــاره آن چیزی است که افرادی مانند آقای عبداهللا نوری 
و انصــاری راد به آن پرداخته اند، به نظر من اکنون نمی تواند راهکار باشــد. با وجود 
احترامی که برای این افراد دارم؛ ولی از چهار ماه پیش تا به اکنون روی سه موضوع 
مهم لزوم گفت وگو، ضرورت اصالحات و نفی خشــونت تأکید داشته ام. اتفاقا دیدم 
که روزنامه «شــرق» درباره این سه مسئله هم مطالب خوبی را منتشر کرد که جای 
کار بیشــتر هم دارد؛ چون با توجه به هزینه هایی که ایجــاد ناامیدی و نیز براندازی 
می تواند برای کشــور به دنبال داشته باشــد، باید مدام بر این موضوعات تکیه کرد. 
در ایــن زمینه باید دیــد که نخبگان و چهره هــای کلیدی ماننــد روحانی، خاتمی، 
ناطق نوری، جهانگیری، ظریف، الریجانی و عــارف در کنار برخی افراد صاحب قلم 
ماننــد آقای عبــدی، زیدآبادی، تاجیک، ســریع القلم، جالیی پور و بســیاری دیگر از 
فعاالن مطبوعاتی کشــور و چهره های دانشگاهی می توانند مسیری برای دیالوگ با 
جامعه باز کنند و جامعه را به این اقناع برسانند که اصالحات از درون و استفاده از 
مکانیسم دموکراسی و رجوع به صندوق رأی بهترین و در عین حال کم هزینه ترین راه 
برای تحقق اهداف و برون رفت کشــور از این وضعیت اســت و اتفاقا در این شرایط 
 اساسا نمی توان نگاهی احساسی و آرمان گرایانه داشت؛ چرا که واقعا همه طیف ها 
و جریانات می دانند که فضا و امکانات برای تغییر بســیار محدودتر از گذشته است. 
مشکالت بسیار زیادی در همه عرصه ها پیش رو است و راه حل های اندکی هم برای 
آن وجود دارد؛ بنابرایــن یک جریان عقالنی و قطعا باتجربه باید میانه کار را بگیرد. 
پس اگر آقای روحانی در دیدار با اســتانداران دولت خود اشاره ای به تحوالت چهار 
ماه اخیر نکرده اســت، چندان دیر نیست. هر زمان می توان به این مسائل پرداخت؛ 
ولی زمان و نوع ورود اهمیت دارد. آقای روحانی می داند در چه زمانی چه چیزی را 
بگوید. شما در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی صاحب قلم هستید و می دانید ما 
در چه وضعیت حساسی قرار داریم. بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند اتفاقات چهار 
ماه اخیر وجهه و اعتبار جمهوری اسالمی ایران را در سطح منطقه و جهان به شدت 
تحت تأثیر قرار داده است. ما اکنون با یک انسداد در حوزه دیپلماسی مواجه هستیم؛ 
وضعیت داخل هم که نیازی به بازگوکردن نــدارد؛ بنابراین دامن زدن به ناامیدی و 
قطع هرگونه تالش دلســوزانه راهکار نیســت. باید از یک موضع واقع بینانه و برای 
ترمیم وجهه جمهوری اسالمی ایران در سطح مجامع جهانی استفاده کرد. این کار 
بســیار سخت است، می دانم؛ اما هیچ راه دیگری وجود ندارد. باید اصالحات جدی، 
لزوم گفت وگو و نفی خشــونت محقق شود. اگر این اتفاقات روی دهد، حتی زمینه 

برای بازگشت این افراد دلسوز مانند روحانی به بدنه قدرت وجود دارد.
  منظورتان اخبار اخیر درخصوص احتمال حضور حسن روحانی در انتخابات مجلس   .

دوازدهم است؟
بله.

 ولی محمود واعظی در مصاحبه ای که چند روز پیش انجام داد، اساســا این مسئله   .
را تکذیب کرد.

مــن آن مصاحبه را خوانده ام. آقای واعظی عنوان داشــت که تاکنون این فعالیت 
انتخاباتی وجود نداشته است، اما جمله او به معنای آن نیست که ظرف ماه های آینده  
یا ســال پیش رو حســن روحانی یا برخی اعضای دولتش ورودی به انتخابات مجلس 

دوازدهم نداشته باشند.
 قدری پذیرش این گزاره برای من ســخت اســت. چون نمی توان قبول کرد که یک   .

رئیس جمهور بخواهد نماینده مجلس باشد. البته بنایی به تحقیر کرسی نمایندگی مجلس 
ندارم. اما به باور شــما روحانی به کرسی ریاست مجلس قناعت خواهد کرد. چون من 
در یک صورت این احتمال را می دهم که حســن روحانی خود را برای ریاست مجلس 

دوازدهم آماده کند؟
اول اینکه قطعا هر پستی، چه ریاست جمهوری، چه نمایندگی مجلس و... به اندازه 
خود اهمیت دارند. بنابراین نباید این گونه تصور کرد که یک فرد چون یک رئیس جمهور 
بــوده به دیده تحقیر به کرســی نمایندگــی مجلس می نگرد و حاضر به نشســتن بر 
آن نیســت، کما اینکه ما پیش تر دیدیم مرحوم هاشمی رفســنجانی هم بعد از دوران 

ریاست جمهوری وارد انتخابات مجلس شد و... .
 که البته هیچ گاه بر کرسی نمایندگی مجلس ششم ننشست.  .

تفاوتــی در اصــل موضــوع نمی کند. بــه هر حــال مرحوم هاشــمی بعد از 
ریاســت جمهوری وارد انتخابات مجلس شدند. اما درخصوص چرایی مخالفتم با 
اینکه چرا روحانی بســیار بعید اســت بخواهد به دنبال کرسی نمایندگی مجلس 
باشــد، بر این واقعیت تأکید دارم که شــرایط حال حاضر حسن روحانی متفاوت از 
افرادی چون مرحوم هاشمی رفســنجانی و حتی احمدی نژاد اســت. احمدی نژاد 
هنــوز در بخشــی از قدرت یعنی مجمع تشــخیص مصلحت نظــام حضور دارد 
و مرحوم هاشــمی نیز به تناوب دوره ها، هم در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بودند و هم در خبرگان رهبری. به همین دلیل نیازی به حضور در انتخابات مجلس 
احساس نمی کردند. اما آقای روحانی اکنون در هیچ مجمع، نهاد، ارگان و سازمانی 
حضور ندارد. بنابراین بی میل نیســت که بخواهــد در انتخابات مجلس دوازدهم 

حضور پیدا کند.
 مشابه این وضعیت که برای آقای خاتمی هم وجود دارد. چرا ایشان چنین نگاهی   .

ندارند؟
اوال اینکه ایشان با محدودیت مواجه اند. در ثانی روحانی صبغه ای شبیه به مرحوم 

هاشمی دارد.
 چه صبغه ای؛ پارلمانتاریستی؟ در اینکه روحانی با حضوری ۲۰ ساله (از سال  ۱۳۵۹   .

تا ۱۳۷۹) در مجلس، تعلق خاطر جدی به پارلمان و پارلمانتاریســم دارد، جای بحث 
نیست، اما روند کنونی اجازه ورود او را به انتخابات می دهد؟

اتفاقا به دالیلی که قبل تر اشاره کردم نهایتا این فضا داده خواهد شد.
ادامه در صفحه ۱۰

«شرق» در گفت وگو با جالل میرزایی فضای سیاسی فعلی و تحرکات اخیر رئیس جمهور سابق را بررسی می کند

حسن روحانی می خواهد نقش هاشمی  را ایفا کند
دامن زدن به ناامیدی و قطع هرگونه تالش دلسوزانه راهکار نیست. باید از یک موضع واقع بینانه برای ترمیم وجهه جمهوری اسالمی ایران در سطح مجامع جهانی استفاده کرد

عبدالرحمن فتح الهی: طی هفته های اخیر تحرکات حســن روحانی به قدری جدی شــده است که برخی زمزمه تالش های رئیس جمهور ســابق برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم را جدی می دانند. در این راستا وب سایت رسمی حسن 
روحانی به طور آزمایشی آغاز به کار کرد. راه اندازی این سایت از جنبه های مختلف می تواند اهمیت داشته باشد تا جایی که برخی روی گزاره «رسانه حسن روحانی در عمق استراتژیک نظام سیاسی» مانور داده اند و معتقدند حاال اعتدال گرایان، 
به دنبال احیای کلید «تدبیر و امید» با هدف ایجاد صدای متفاوتی هستند تا زمان و مردم فرصت مرور دستاوردهای یکی از مهم ترین انتخاب هایشان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را به دست بیاورند. این امر می تواند  در کشاکش برخی 
مناســبات غیردوســتانه، روزنه های امید راه سوم یعنی میانه روی مبتنی بر عقالنیت جمعی را نمایندگی کند؛ ازاین رو وب سایتی تحت نام حســن روحانی قرار است بخشی مهمی از پژواک چنین حرکتی را نمایندگی کند. البته از این منظر تقلیل 
راه اندازی چنین وب ســایتی به انتخابات مجلس آینده اشــتباه اســت اما پیش از آن هم حسن روحانی ششم دی ماه با جمعی از اســتانداران دولت های یازدهم و دوازدهم دیدار و گفت وگو کرد و در آن نشست به بیان برخی نکات مهم روز 
پرداخت. اما این دســت اقدامات در ســایه تحوالت چهار ماه گذشته چه معنایی می دهد و اساسا فضای متفاوت کنونی که رنگ و بوی رادیکالیســم به خود گرفته چگونه می تواند به دیالکتیک و ارتباطی منجر شود. این سؤالی است که «شرق» 
پاسخش را در گفت وگو با جالل میرزایی پی گرفته است. این نماینده ادوار مجلس که ریاست کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم را بر عهده داشت، همواره در تحلیل ها و ارزیابی های خود قرابت خاصی با دولت روحانی دارد. به همین 

دلیل سعی شده است از منظر و نگاه او اقدامات و تصمیمات اخیر رئیس جمهور سابق و میزان پذیرش آن در فضای فعلی ارزیابی شود.


