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ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای 

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

غلبه فرصت ها بر تهديدها در عبور از پيچ تاريخى
ــت جمهورى كه داراى ويژگى هاى  پس از هر انتخاباتى به ويژه انتخابات رياس
ــت بازار تحليل ها و بررسى ها داغ  ملى و تاثيرهاى منطقه اى و بين المللى اس
ــاس حضور در جناح برنده يا بازنده،  ــود و گاه صاحبان تحليل نيز بر اس مى ش

ارزيابى هاى متفاوتى ارائه مى دهند.
انتخابات يازدهم رياست جمهورى ايران نيز از اين قاعده مستثنى نيست و اين 
ــوى طرف هاى پيروز يا  ــاهد تحليل هاى مختلف و گاه متعارضى از س روزها ش
ــتيم، تحليل هايى كه بيش از آن كه مبتنى بر  ــت خورده انتخابات هس شكس
ــى و دقيق باشند متاثر از احساسات و خلجان  اصول و قواعد يك كار كارشناس
عواطف و بدبينى هاى مفرط و يا خوش بينى هاى بى منطق طرف هاى پيروز 

يا ناكام انتخابات هستند.
ــت جمهورى  ــن ميان اگر بخواهيم نگاه جامعى به انتخابات يازدهم رياس در اي
ــته باشيم اين رخداد مهم و تاثيرگذار را بايد از دو زاويه مورد بحث  يازدهم داش
ــت كه از ناحيه  ــى قرار داد. نگاه اول از زاويه فرصت ها و تهديدهايى اس و بررس
الف- اصل برگزارى انتخابات يازدهم براى نظام اسالمى به وجود آمد و نگاه دوم 
ــد كه در اين  هم از جنبه ب- نتيجه انتخابات و رئيس جمهور منتخب مى باش

نوشتار سعى داريم به هر دو نگاه به صورت مشروح ترى بپردازيم.

الف- نگاه فرصت محور به انتخابات يازدهم
ــردم در اين انتخابات بار ديگر الگوى جامعى از  ــاركت 73 درصدى م   1. مش
ــاالرى دينى را در دنيا و منطقه به نمايش گذاشت. اين ميزان مشاركت  مردمس
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در كشورهاى غربى كه خود را مهد دمكراسى مى خوانند بى سابقه است. ميانگين 
مشاركت مردم آمريكا طى 100 سال گذشته در انتخابات رياست جمهورى، 42 

درصد بوده است.

ــان داد كه على رغم همه  ــترده مردم در اين انتخابات نش ــاركت گس   2. مش
تهديدها و تحريم ها و فشارها، اين ملت در دفاع از كيان نظام اسالمى قدمى به 
ــت. به اعتراف تمامى كارشناسان سياسى و بين المللى، پس  عقب برنداشته اس
از مشاركت 73 درصدى مردم در اين انتخابات، شاهد گشايش و تغيير نگاه در 
ــيرى كه تاكنون در برابر جمهورى اسالمى ايران  ــبت به مس مواضع غربى ها نس

گرفته بودند، خواهيم بود.

  3. دنياى غرب در تحليل انتخابات ايران دچار يك استيصال و سردرگمى در 
ــده است. رسانه هاى غربى، چهار سال تمام بر طبل تقلب و انتخابات  تحليل ش
ــه يكباره خود را در برابر  ــى و ديكتاتورى كوبيدند اما در اين انتخابات ب نمايش
ــس جمهورى ديدند كه به گفته غربى ها از منتقدان جدى دولت دهم بوده  رئي
ــالمى ايران در حفاظت از رأى  ــت. اين انتخابات نشان داد كه جمهورى اس اس
ــان را نقش بر آب كرد.  ــات دنياى غرب و بدخواه ــتاده و تمام تبليغ مردم ايس
ــالمى را  ــالمت و صداقت نظام اس به عبارت ديگر مردم دنيا بار ديگر نمادى از س

مشاهده كردند.

  4. در تحليل رسانه ها و اتاق فكرهاى غربى، پيش بينى شده بود رئيس جمهور 
آينده متعلق به جناح اصولگرايى است و بر اساس اين تحليل، برنامه هاى خود را 
براى مهار و ايجاد فشار بر دولت يازدهم ايران تدارك ديده بودند. انتخاب فردى 
ــتقل كه فنون مذاكره و فعاليت ديپلماتيك را مى داند، يقيناً تا ماه ها غرب  مس
ــتيصال خواهد كرد. به تعبيرديگر آنچه كه تاكنون در  ــردرگمى و اس را دچار س
همين چند روز شاهد آن بوده ايم، يك نوع تفرقه تحليلى در صفوف كشورهاى 

غربى بوده است.

ــاهد يك اقناع و وحدت ملى در ميان مردم  ــد ما ش   5. اين انتخابات باعث ش
باشيم. بايد اين مهم را بپذيريم كه بخش قابل توجهى از مردمى كه در انتخابات 
ــوى راى داده بودند به دليل شدت تبليغات اغوا كننده  ــين موس 88 به ميرحس
ــانه هاى غربى و كم كارى رسانه هاى داخلى نتوانسته بودند اقناع شوند اما  رس
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با اين انتخابات فهميدند كه اتهام تقلب يك دروغ بزرگ بوده است.اين انتخابات 
باعث شد ما شاهد از بين رفتن گسست هاى سياسى و اجتماعى در كشور باشيم.

ــاركت 73 درصدى مردم در كنار نقد گذشته، محصول اميد به آينده    6. مش
است. اگر مردم اميدى به حل مشكالت در چارچوب سيستم فعلى نداشتند و به 
ــيده بودند كه هر چقدر هم به سيستم زمان بدهند سيستم  اين جمع بندى رس
قادر به حل مشكالت آن ها نخواهد بود قطعا نارضايتى آن ها تبديل به نااميدى 
مى شد و عمًال زمينه ى روانى و سياسى الزم براى اين مشاركت وجود نداشت. 
انتخابات يازدهم نشان داد مردم هيچگاه با اصل نظام قهر نكرده و در چارچوب 

همين نظام اصالحات و تغيير و تحول ها را دنبال مى كنند.
ــد اين بود كه دشمن خارجى و  ــاركت فعلى ش اولين عاملى كه باعث ايجاد مش
جريان انحراف، ظرف دو سال گذشته، در نوشتن مسئوليت ناكامى هاى خود به 
ــئوليت زدايى از خود، شكست خوردند.  پاى نظام، مقصر جلوه دادن نظام و مس
ــاركت در درجه ى اول حاوى اين پيام است كه مردم منشأ مشكالت را  اين مش

به درستى تشخيص دادند.
به تعبير ديگر مردم ايران، اعم از طبقه ى متوسط و محروم، نارضايتى اقتصادى 
ــى. بنا بر اين به  ــه پاى كلّيت نظام سياس ــتند، نه ب ــود را به پاى دولت نوش خ
ــروعيت نظام سياسى كاهش پيدا نكرده  ــروعيت دولت، مش موازات كاهش مش
ــى به اين دليل كه امكان گردش قدرت بين گروه هاى  ــت بلكه نظام سياس اس
ــدن دولت فعلى را با دولت جديدى (با رويكردى  مختلف و امكان جايگزين ش
تا حدودى متفاوت) فراهم كرده و زيرساخت الزم را براى آن مهيا نموده است. 
بى شك مشاركت سياسى در حجم فعلى، بدون باور عميق به مشروعيت نظام، 

نمى توانست رخ بدهد.

ــازى،  ــان داد توان گفتمان س ــدى مردم نش ــاركت 73 درص ــزان مش   7. مي
ــبت به گروه هاى  ــيج گرى سياسى مقام معظم رهبرى نس ــازى و بس متقاعدس
ــته است. بدين ترتيب، اين  ــى و مذهبى افزايش قابل توجهى داش مرجع سياس
مشاركت گسترده پاسخ به دعوتى بود كه رهبرى از ماه ها قبل به منظور ضرورت 

مشاركت مردم در صحنه ى سياسى كشور مطرح كرده بودند.
ــان دهنده ى اين است كه به ويژه پس از فتنه ى 88، مرجعيت مقام  اين امر نش
معظم رهبرى، هم در بين طبقه ى متوسط و هم در بين طبقه ى محروم، رشد 
ــوان نماد آرامش،  ــت. اكنون مردم رهبرى را به عن ــل مالحظه اى كرده اس قاب
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ــت  ــتم اس ــازى سيس قاطعيت به  موقع، خردورزى و حاكمى كه قادر به سالم س
ــاركت فعلى  ــند. همين نكته يكى از عوامل اصلى توليدكننده ى مش مى شناس
است. اگر مرجعيت زدايى از گروه هاى مرجع به جايگاه رهبرى هم كشيده شده 

بود، اين حجم از مشاركت سياسى نمى توانست در كشور رخ دهد.

  8. دستاورد بعدى انتخابات يازدهم كه بسيار حياتى است راى مردم به ثبات 
كشور بود. در حال حاضر جمع بندى جامعه اعم از طبقه كارگرى و متوسط  اين 
ــت كه ازهم گسيختگى سياسى و كاهش اقتدار نظام باعث بروز هرج و مرج و  اس
ــى و در نتيجه، باعث كاهش شانس حل شدن  ــتم سياس كاهش ثبات در سيس

مشكالت آن ها خواهد شد.
ــاً اقتصادمحور بوده  اگر فرض را بر اين بگذاريم كه انتخابات 92 انتخاباتى اساس
ــادى بود و بايد از آن تحليل طبقاتى  ــت، آراى 24 خرداد ماهيتاً آراى اقتص اس
ــرداد ديديم اين بود كه مردم حس  ــادى به عمل آورد. آنچه ما در 24 خ اقتص
ــته باشد تا نظام در  ــى وجود داش مى كنند بايد در جامعه حدى از ثبات سياس
موقعيتى قرار بگيرد كه بتواند براى حل مشكالت مردم تصميمات بزرگ بگيرد.

ــتلزم داشتن  به عبارت ديگر، گرفتن تصميمات بزرگ در حوزه ى اقتصادى، مس
ــت و اين همان ارتباطى است كه  ــتوانه اى چشمگير در حوزه ى سياسى اس پش
ــه ى اقتصادى و حماسه ى سياسى برقرار كردند و تاكيد  حضرت آقا بين حماس
ــروعيت و اقتدار كافى را براى خلق حماسه ى  ــى مش ــه ى سياس كردند حماس
ــر  اقتصادى فراهم مى كند، در غير اين صورت، اگر دولت ضعيفى در ايران بر س
ــت از انتخابات به  كار مى آمد يا نظام در موقعيتى قرار مى گرفت كه نمى توانس
ــتفاده كند (مانند انتخابات سال 88 كه  عنوان پديده ى توليدكننده ى ثبات اس
ــد)، آن گاه دولتى كه بر سر كار مى آمد قادر  تبديل به موتور توليد بى ثباتى ش
ــزرگ اقتصادى نبود. بدون  ــت فضاى اقتصادى و گرفتن تصميمات ب به مديري
جراحى هاى بزرگ اقتصادى، بى ترديد قادر نخواهيم بود در كوتاه مدت مشكالت 

را تسكين دهيم.

ــتاوردهاى انتخابات يازدهم رياست جمهورى و نيز    9. يكى از مهمترين دس
تركيب آراى پيروز و بازنده ى اين انتخابات، صداقت و پاك دستى نظام جمهورى 
ــت؛  ــز ابطال گر ادعاى «تقلب» در انتخابات دوره ى قبل اس ــالمى ايران و ني اس
ــال 1388  ادعاى تقلبى كه قرار بود مهمل «تغلب» جريان فتنه در انتخابات س

باشد.
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انتخابات يازدهم رياست جمهورى خط بطالنى بر چهار سال تبليغ تقلب،برگزارى 
ــى و ديكتاتورى در ايران بود. انتخاب رئيس جمهورى خارج از  انتخابات نمايش
گردونه اصولگرايى آن هم با اختالف هفت دهم درصد در مرحله اول نشان تمام 
ــال هاى گذشته متوجه جمهورى اسالمى ايران كرده  اتهاماتى كه غرب طى س

بود نقش بر آب شد.
در اين انتخابات گزينه اى راى آورد كه حتى غربى ها هم گمان نمى كردند وى 
ــى براى پيروزى برخوردار باشد. آن ها در تحليل ها و گزارش  از كمترين شانس
هاى خود مدام بر اين دروغ آشكار تاكيد مى ورزيدند كه گزينه نظام و رهبرى 
انقالب دكتر سعيد جليلى است و او را به هر طريق ممكن از صندوق ها بيرون 

مى آورند.
ــالمت نظام اسالمى است. نظامى كه  انتخاب روحانى مهر تاييدى بر پاكى و س
سال ها با بى رحمانه ترين اتهامات مواجه بود اما صيانت نظام از راى مردم نشان 
داد همه اين اتهامات واهى است و نظام اسالمى با انصاف و صداقت تمام به راى 

مردم تمكين مى كند.
در انتخابات 1388 جريان فتنه ى سبز مدعى بود كه نظام در آراى ملت خيانت 
ــت. تقلبى  ــى آراء) را رقم زده اس نموده و تقلبى بزرگ (يا به تعبير آنان مهندس
ــور دولت  ــيار بزرگ و ناباورانه مى نمود. حتى وزير كش 11ميليونى كه البته بس
ــزار مى توان آرا را  ــه در حد چند صده ــوى الرى، گفته بود ك ــات، موس اصالح
ــت. ادله و استنادات اين ادعا البته  جابه جا نمود؛ اما 11 ميليون امرى محال اس
به اندازه ى يك تقلب چند هزار رأى هم نبود، چه رسد به اندازه ى 11 ميليون. 
ــناد افتاد و به حاميانش  ــوى پس از ادعاى تقلب، تازه به ياد جمع آورى اس موس
فراخوان ارسال اسناد و مدارك تقلب را داد. فراخوانى كه البته به نتيجه نرسيد. 

ادعايى كه مدرك و سند معتبرى به پيوست نداشت.
حال پس از گذشت چهار سال از آن روزها، ديگر بار انتخابات رياست جمهورى 
ــان و حاميان تقلب بزرگ،  ــتر مدعي ــران برگزار گرديد و جالب آن كه بيش در اي
ــرد آمدند تا خود نقيض ادعاى تقلب  ــه 24 خرداد پاى صندوق هاى آرا گ جمع
ــود، مضاف بر آن كه آراى  ــور آنان خود ابطال ادعاى تقلب بزرگ ب ــند. حض باش
ــيخ حسن روحانى بر لب مرز ميان دور  ميلى مترى مردم كه موجب پيروزى ش

اول و دوم گرديد، خود معانى عميقى را باز مى گفت.
ــت از 36704156 رأى از  كل آراى مأخوذه در اين دوره ى انتخابات عبارت اس
ــرايط كه داللت بر 2/72 درصد مشاركت فعال مردم  حدود 50 ميليون حائز ش
ــت. از اين ميزان آراى مأخوذه، آراى حسن روحانى 18613329 است كه  داش
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ــد به عالوه ى يك  ــن يعنى اين كه وى 50 درص ــت و اي ــد كل آراس 7/50 درص
ــت. حال اگر نصف آراى مأخوذه را، كه عبارت است از  ــب نموده اس رأى را كس
18352078، از آراى جناب روحانى كسر كنيم، ميزان آرايى كه موجب پيروزى 
ــان شد عبارت است از 261251 حال پرسش اين است نظامى كه مى تواند  ايش
11 ميليون رأى تقلب كند، آيا از جابه جايى 260 هزار رأى قاصر است؟ چگونه 
ــت با جابه جايى 260 هزار رأى، انتخابات را به دور  نظامى كه حتى حاضر نيس
دوم بكشاند، مى تواند در 11 ميليون رأى مردم كه به وى اعتماد كرده اند و آن را 

امانت دار خود مى دانند، دست ببرد و آن را جابه جا نمايد؟
ــتن  ــروزى جناب آقاى روحانى، آن هم تنها به اتكا به 261251 رأى و نشس پي
ــان بر كرسى دولت يازدهم، آن هم در همان دولتى كه در انتخابات 1388  ايش
متهم به تقلب در انتخابات شده بود و هم چنين حضور اكثريت مدعيان تقلب در 
ــاى صندوق هاى اخذ رأى، در روز 24 خرداد 92، خود  دور قبل انتخابات، در پ
مهر ابطالى است بر دروغ بزرگ تقلب در خرداد 1388 كه سرآغاز فتنه اى بزرگ 
در كشور گرديد كه عالوه بر آن كه موجب ريخته شدن خون بى گناهان گرديد، 
موجب مخدوش شدن چهره ى نظام اسالمى و ملت ايران در عرصه ى بين المللى 
نيز شد و فرصت بزرگى كه پس از انتخابات فراهم شده بود و مى رفت تا جهشى 
ــرد  بزرگ را براى ملت ايران در عرصه ى بين المللى به وجود آورد، به ركودى س
فرو برد و اگر نبود تدابير رهبرى نظام، نه از تاك نشان مى ماند و نه از تاك نشان.

  10. جمهورى اسالمى ايران پيروز بزرگ انتخابات 24 خرداد 1392 بود. به 
اين عبارت بايد فراتر از كليشه ها نگريست. جمهورى اسالمى در ظرف شريفى به 
نام ايران و به اعتبار اراده مداوم جمهور خود كه مانند جريان خون در رگ هاى 

نظام سياسى است، قوام و دوام يافته است.
ــه جمعه 24خرداد 1392، در واقع  ــالمى ايران در حماس پيروزى جمهورى اس
ــت. تنها واشنگتن پست نبود كه به فشار غرب براى  پيروزى مردم و رهبرى اس
تحريم اقتصادى و تحريم انتخابات اشاره كرد و نوشت: ”رهبر عالى ايران بى امان 
مردم را به شركت در انتخابات تشويق مى كرد و مردم ايران نيز اجابت و استقبال 
كردند و در عين حفظ آرامش، صف هاى طوالنى در حوزه هاى رأى گيرى تشكيل 

دادند.“
شايد براى برخى تحليل گران غريب بود كه مقتداى حكيم انقالب دو روز پيش 
ــار مختلف مردم فرمودند: ”من توصيه اول و اهّمم،  از انتخابات و در ديدار اقش
حضور در پاى صندوق هاى رأى است. اين از همه چيز مهم تر است براى كشور. 
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ــالمى  ــت بعضى ها- حاال به هر دليلى- نخواهند از نظام جمهورى اس ممكن اس
حمايت كنند اما از كشورشان كه مى خواهند حمايت كنند، آن ها هم بايد بيايند 
پاى صندوق رأى. همه بايد بيايند پاى صندوق هاى رأى... كشور ما دشمن دارد، 
ــت كه با  ــمنى نيس ــمن بين المللى دش معارض دارد.  در عرصه بين المللى، دش
رودربايستى و با من بميرم، تو بميرى كنار بكشد؛ در دنيا اين جورى نيست كه 
بارودربايستى بگوييم طرف را خجالت زده كنيم، مثًال عقب بكشد. نه خير هرچه 
ــما عقب بكشيد، او جرى تر  ــان بدهيد او مى آيد جلو؛ هرچه ش ــما ضعف نش ش
ــود. اين را ما تجربه كرديم؛ يك جاهايى عقب كشيديم، دشمن ما جرى تر  مى ش
ــى حرف او را قبول كرديم، ديديم  ــد؛ يك چيزى او گفت، ما به خيال مصلحت ش

پايش را گذاشت روى آن حرف، يك قدم آمد جلو. دشمن اين جورى است.“
جمهورى اسالمى ايران پيروز بزرگ ماجراى حماسى روز جمعه 24خرداد است 
ــتند كه براى مردم و نظام  ــن بزرگ ملى، كسانى هس و تنها بازندگان اين جش
ــور را به آغوش بى ثباتى و بى قانونى بردند.  ــال پيش كش ــتردند و 4 س دام گس
ــبهه اى در اين  آن ها اكنون به توهم پيروزى، خود را لو داده و مى گويند هيچ ش
ــى پيروز شده است؛ در واقع شهادت مى دهند  انتخابات وجود ندارد و دموكراس
دموكراسى را صرفاً هنگامى مى پذيرند كه پيروز باشند وگرنه حاضرند خانه هاى 

جدول دشمن را پر كنند.

ب- نگاه تهديد محور به انتخابات يازدهم
  1. انتخابات رياست جمهورى يازدهم با مشاركت 73 درصدى برگزار شد كه 
ــته، با كاهش 12 درصدى مشاركت مواجه بوديم.  در مقايسه با انتخابات گذش
همچنين اگر به آمار واجدين شرايط راى هم نيم نگاهى داشته باشيم حدود 14 
ميليون نفر از ايرانى ها در اين انتخابات شركت نكردند كه اين قهر با صندوق ها

 جاى بحث و بررسى دارد.

  2. انتخابات يازدهم بار ديگر پرده از حضور و نفوذ رسانه هاى دشمن به ويژه 
شبكه هاى تلويزيونى در خانواده هاى ايرانى كنار زد. بر اساس آمار بيش از 60 
ــد تهرانى ها و حدود 50 درصد از مردم ايران داراى آنتن هاى ماهواره اى  درص
هستند كه اين ضريب نفوذ باالى رسانه هاى غربى در منازل ايرانيان نشان مى 
دهد دشمن به اعماق منازل ما نفوذ كرده و نقش موثرى در فريب و شكل دهى 
افكار عمومى ايفا مى نمايد به گونه اى كه در بسيارى موارد بازى رسانه و افكار 

عمومى را به دشمن واگذار كرده ايم.
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ــتراتژى جامع رسانه اى  ــور و اس ــان داد هنوز از يك منش انتخابات يازدهم نش
برخوردار نيستيم. چهار سال در دوران قبض رسانه اى به سر مى بريم و به ناگاه 
ظرف 20 روز تمام دريچه هاى انتقاد و سياه نمايى و مخالفت با وضع موجود را 
به روى ده ها ميليون مخاطب باز مى كنيم و با شدت هرچه تمام هر چه را كه 

كاشته ايم به تاراج سيالب مى دهيم.
ــيارى موارد اسير طوفان   در فضاى مجازى هم حضور كارامدى نداريم و در بس
ــى در عصر جمعه 24 خرداد  ــويم. تنها يك موج فيس بوك هاى مجازى مى ش

كافى است تا معادله آراى روحانى به سمت پيروزى در دور اول برود.

  3. سياه نمايى هاى صورت گرفته در اين انتخابات عليه دولت نهم و يازدهم 
ــته بى سابقه بود به گونه اى كه گاه نقاط مثبت دولت  ــال گذش در طول 34 س
دهم نيز از نگاه كانديداهاى رياست جمهورى تبديل به نقاط ضعف و سياه دولت 
ــت كه نگاه مردم به سمت نامزدى مى رود  ــد. در اين شرايط طبيعى اس مى ش
ــياه نمايى را ارائه كرده و در قالب يك اپوزيسيون  ــنگين ترى از س كه حجم س

ظاهر مى شود.

ــناد فوق  ــار برخى نامه ها و اس ــى از تهديدهاى انتخابات يازدهم انتش   4. ك
محرمانه بود كه به يقين تحليل حريف را از جمهورى اسالمى ايران باال خواهد 
ــوى امين ترين چهره هاى نظام باعث شد  ــناد آن هم از س ــار اين اس برد. انتش
دنياى غرب روانشناسى جامع ترى از ذهنيت ، برنامه ريزى و رفتارهاى گذشته 

و آينده مسووالن نظام داشته باشد.

  5. انتخابات يازدهم نشان داد تعارض منافع اشخاصى كه با تابلوى اصولگرايى 
ــد! اين انتخابات نشان  ــدند مى تواند مقدم بر منافع نظام باش وارد انتخابات ش
ــور قربانى كردن منطق  ــار برخى كانديداهاى اصولگرا دقيقا بر مح ــه رفت داد ك

اصولگرايى در پيش پاى منافع شخصى بوده است.
مردمى كه با هوشمندى شاهد ائتالف و امضاى ميثاق قبل از برگزارى انتخابات 
ــه زمانى پاى منافع  ــاهده كردند ك ــوى اصولگرايان بودند به يك باره مش از س
شخصى و حزبى در ميان باشد ايثار و گذشت معنايى ندارد. چگونه مى توان به 
ــدن به وعده  اين گزاره مردمى بى توجه بود ” اصولگرايان كه قبل از انتخاب ش
و ميثاق خود عمل نمى كنند چگونه مى خواهند پس از انتخاب شدن به انبوه 

وعده هاى داده شده خود عمل نمايند؟“
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ــان داد ذائقه هاى فرهنگى و سياسى مردم تا حدود    6. انتخابات يازدهم نش
ــير تغيير و لرزش شده است و نقش گروه هاى مرجع دينى همچون  زيادى اس
جامعه مدرسين و جامعه روحانيت به شدت كم رنگ شده و در شهرى مثل قم 

، كانديداى مورد حمايت جامعه مدرسين در رتبه چهارم قرار مى گيرد.

  7. انتخابات يازدهم بار ديگر فرصتى براى بازسازى شبكه تشكيالتى جريان 
ــه و اصالحات فراهم آورد. اين جريان در جريان رقابت هاى انتخاباتى اعالم  فتن
كرد من زنده ام و بدون عذر خواهى از دروغ بزرگ 88 به عرصه رقابت سياسى 

كشور بازگشته ام.

ــت اعتماد به نفس به پيكره و  ــت جمهورى موجب بازگش   8. انتخابات رياس
راس جريان فتنه و اصالحات شد و اين دو جريان سرمست از پيروزى به دست 
ــت جمهورى و توفيقاتى كه در انتخابات شوراها داشته  آمده در انتخابات رياس

اند، از هم اكنون براى انتخابات مجلس دور خيز كرده اند.

  9. اين انتخابات در حقيقت معركه اى براى وزن كشى گفتمان سازش و مقاومت 
بود. پيروزى حسن روحانى كه در مناظره ها خواستار كند شدن سرعت حركت 
سانتريفيوژها براى به حركت درآمدن چرخه توليد و صنعت شده بود توانست بر جليلى 
دبير شورايعالى امنيت ملى كه نماد گفتمان مقاومت معرفى شده بود، پيروز شود.

  10. اين انتخابات نشان داد كه جريان اصولگرايى بايد اقدام به يك بازنگرى 
جدى در ادبيات، شعارها و ويترين خود نمايد. اصولگرايى بايد از خرافه گرايى، 
فرقه گرايى و تندروى هاى بى منطقى كه به نام انقالبى گرى و اصولگرايى انجام 

مى شود پيرايش شود.
در عين حال بايد فكرى جدى براى برخى تك روى ها و تكليف گرايى هاى كرد 
كه بدون رصد دقيق صحنه انجام مى شود. نيروهاى اصولگرا بايد ميان ”عمل به 
تكليف“ با ” شناخت تكليف“ تفاوتى جدى قائل شوند. مقدمه انجام هر تكليفى، 

نخست شناخت آن تكليف است.

ــات يازدهم مى تواند خطر  ــان هاى حزب اللهى در انتخاب ــى جري   11. ناكام
انفعال و سرخوردگى را در برخى نيروها ايجاد كند كه با تدبير الزم بايد از اين 

مرحله مخاطره آميز عبور كرد.
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ج- نگاه فرصت محور به انتخاب حسن روحانى
ــن روحانى مى تواند تمام محاسبات و معادالت دشمن را بر    1. انتخاب حس
ــيدن گزينه اصولگرايان  ــد. در حالى كه غرب خود را براى به قدرت رس ــم زن ه
ــمى  آماده كرده بود انتخاب روحانى با گفتمان و ادبياتى متفاوت با گفتمان رس
نظام مى تواند غرب را دچار سر درگمى در تحليل و تصميم كند و نظام اسالمى 
ــمن نخواهد داشت. در واقع ما شاهد يك  در كوتاه مدت چالش راهبردى با دش
امنيت سازى و لو كوتاه مدت در محيط امنيتى جمهورى اسالمى خواهيم بود.

ــت هاى موجود در روابط منطقه    2.  انتخاب روحانى مى تواند برخى بن بس
ــكند. در دوره جديد مى  ــالمى ايران را درهم بش اى و بين المللى جمهورى اس
ــايگان به ويژه با كشورهاى  ــاهد گشايش هايى در روابط ايران با همس توان ش

عربى و اروپايى بود.

  3. انتخاب روحانى با گفتمان اقتصادى مى تواند آرامش و انسجام ملى كشور 
ــد. انتخاب نامزدى مستقل كه خود را فارغ از  را تا حدود قابل قبولى ارتقا بخش
ــور تعريف كرد مى تواند گسست ها و شكاف هاى ملى را  دو جناح معمول كش
تا حدودى التيام بخشد و مردم به دور از نگاه هاى حزبى و جناحى شاهد اداره 

كشور باشند.

  4. انتخاب حسن روحانى توانسته است به بسيارى از ابهامات و اتهامات عليه 
ــالمت سازوكار انتخابات پايان دهد. انتخاب فردى كه به شدت  نظام به ويژه س
مخالف اداره كشور به سبك و سياق دولت نهم و دهم بود نشان داد نظام از آرا 

مردم به خوبى صيانت كرده است.

ــى تواند دايره مطالبات  ــى با راى كمتر از 51 درصدى نم ــاب روحان   5. انتخ
راديكالى جريان هاى اصالح طلب را از روحانى باال ببرد.

د-نگاه تهديد محور به انتخاب روحانى
ــت در برخى نيروهاى انقالب ايجاد نگرانى  ــن روحانى ممكن اس  انتخاب حس
هايى كرده باشد كه بدون قضاوت درباره اين نگرانى ها به تعدادى از آنها اشاراتى 

خواهيم داشت:
ــن روحانى اگر چه خود را چهره اى مستقل معرفى كرده اما ادبيات    1. حس
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ــنجانى و كارگزاران سازندگى به شدت  ــى وى به هاشمى رفس ــليقه سياس و س
نزديك است و انتخاب وى مى تواند خطر بازگشت عناصر تكنوكرات را به عرصه 

مديريتى كشور فراهم سازد.

ــوراى  ــتراتژيك نظام همچون وزارت اطالعات، ش ــش هاى مهم و اس   2. بخ
ــى، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم  ــازمان انرژى اتم عالى امنيت ملى، س
ــات،وزارت خارجه،بانك مركزى، وزارت نفت، وزارت  و تحقيقات، وزارت ارتباط
ــان اصولگرايى بايد  ــه و مركز مهم و تاثير گذار را جري ــاد و ده ها وزارتخان ارش

تحويل نيروهاى اصالح طلب ميانه رو و مديران كارگزارانى نمايد.

  3. انتخاب حسن روحانى در برهه اى اتفاق افتاد كه به فرموده رهبر انقالب، 
نظام اسالمى در يك پيچ تاريخى قرار داشته و آماده يك جهش استراتژيك بود. 
ــاب روحانى اين دغدغه را به وجود آورده كه مبادا وى نتواند نقش مثبتى  انتخ

در اين برهه حساس ايفا نمايد.

ــل مالحظه اى از نيروهاى جوان و حزب اللهى در دوران دولت  ــداد قاب   4. تع
ــيده و به تجربيات خوبى دست  ــووليت هاى مهم اجرايى رس نهم و دهم به مس
ــى هايى را در ارتباط با بركنارى اين  ــيدن روحانى نگران يافته اند. به قدرت رس

نيروها به وجود آورده است.

  5. در حال حاضر روحانى در يك نقطه حساس قرار گرفته است. از يك سو 
ــكن جريان اصالحات و فتنه  ــاختار ش مطالبات پرحجم و در عين حال بعضا س
ــوى ديگر با دغدغه ها و نگرانى هاى نيروهاى اصولگرا در عبور از  ــت و از س اس
ــده است. به نظر مى رسد چنانچه روحانى نتواند  خط قرمز هاى نظام مواجه ش
ــخ مناسبى بدهد موضوع عبور از  به مطالبات جريانات افراطى اصالح طلب پاس
روحانى به شكل جدى مطرح شده و فضاى سياسى كشور بار ديگر دستخوش 

التهاب و ظهور پديده افراط گرايى خواهد كرد.

غرب و بن بست تحليلى دنياى غرب
ــد با پيروزي «روحاني» در انتخابات رياست جمهوري  ــاره ش همان گونه كه اش
اخير، غرب با بن بست در «تحليل» و «راهبرد» مواجه شده است به گونه اي كه 
ــته مواجهه  ــت دو هفته از اعالم نتايج اين انتخابات ، هنوز نتوانس عليرغم گذش
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ــخصيت هاي سياسي اروپا و آمريكا با  ــجمي از خود بروز دهد. بعضي از ش منس
ــت اذعان كرده اند كه انتخابات 24 خرداد واقعاً آزاد بوده و راي مردم هم  صراح
ــت اما در عين حال مي گويند غرب بايد به تحريم ها عليه ايران  همين بوده اس

ادامه دهد تا روحاني پذيرش راي جامعه بين المللي را رسماً اعالم نمايد.
مواجهه غرب با انتخاب روحاني نشان داد كه غرب به هيچ وجه تمايل ندارد كه 
مردم ايران، سياست مستقالنه خود را در عرصه منطقه اي و نيز عرصه بين المللي 
دنبال نمايد. آنان مي دانند كه راي دهندگان به روحاني حتي اگر دنبال فضاي 
ــتند، تمايلي به كوتاه آمدن در برابر غرب را ندارند  بازتر و درون گرايانه تري هس
ــند كه آنچه را در سعد آباد و پاريس به  ــته باش و لذا نبايد از روحاني انتظار داش

تروئيكاي اروپا ارائه كرد، تكرار نمايد.
ــريه معتبر اروپايي در هفته اول پس از انتخابات پيش نوشت: «زمان به  يك نش
ــته اي ايران را متوقف نمي  كند و از اين  عقب  بازنمي گردد و روحاني برنامه هس
ــد درباره روحاني به خطا رفت» در عين حال غرب اگر بخواهد روي اين  رو نباي
ــت مانور كند، پاسخي  موضوع كه پيروزي روحاني، اتفاق جديدي در ايران نيس
ــت جمهوري ايران،  ــؤال ندارد كه پس چرا در دوره انتخابات رياس براي اين س
اصولگراها، جليلي و احمدي نژاد را عامل اصلي تحريم ها عليه ايران معرفي كرده 
ــت. روحاني هيچ تمايلي ندارد كه خود را در مقابل ميليونها راي دهنده اش  اس
قرار دهد كه صيانت از دستاوردهاي هسته اي را از دولت طلب مي نمايند. از اين 
ــته تعلق  ــي او در اولين مصاحبه راديو تلويزيوني گفت:  ”تعليق به گذش رو وقت
ــت. در عين اينكه  ــه راي به روحاني، رأي به تعليق نيس ــرب فهميد ك دارد“ غ
دكتر روحاني نمي خواهد روند هسته اي را تغيير دهد در عين حال به خوبي هم 
ــد كه اين و موضوعاتي از اين قبيل از دايره اختيارات رئيس جمهور فراتر  مي دان
است و از يك سو به ملت و از سوي ديگر به شوراهاي فرادستي تعلق داشته و 
در نهايت به تأييد رهبري نيازمند مي باشد و همه مي دانند كه ملت و رهبري با 

سستي در برنامه هسته اي كشور مخالف هستند.
ــلي بدهد و يا به خود تبريك  ــه با روحاني نمي داند خود را تس ــرب در مواجه غ
بگويد چرا كه از يك طرف طي 8 سال گذشته بر اهميت بازگشت به تكنوكراسي 
ــالم هاشمي رفسنجاني و  و مديران غرب باور تأكيد كرده و اطرافيان حجت االس
از جمله دكتر روحاني را تكنوكرات معرفي كرده است و از اين رو مخاطب توقع 
دارد با پيروزي  روحاني در انتخابات، غرب از شادي در پوست خود نگنجد ولي 
در همان حال تصاوير عبوسانه و عبارات محتاطانه سران آمريكا، فرانسه، انگليس 
و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه غرب واقعاً عزادار است و نتايج انتخابات را براي 
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خود يك تهديد تلقي مي نمايد! چرا؟
ــوار نيست. غرب از يك طرف ناچار است اعتراف  پاسخ اين موضوع چندان دش
ــتي آن ترديد  ــد كه در ايران انتخابات واقعي وجود دارد و نمي توان در درس كن
ــت  ــت: «انتخابات رياس ــتاندارد چند روز پيش در تحليلي نوش كرد. ويكلي اس
ــور ديگر  ــده و نمونه آن را در هيچ كش جمهوري در ايران كامًال آزاد برگزار ش
ــوي ديگر غرب به تجربه آموخته است  منطقه خاورميانه نمي توان يافت.» از س
كه رؤساي جمهور از هر سليقه سياسي كه باشند قادر به تغيير روند، سياست ها 
ــتند و در نهايت در  ــالمي نيس ــته از انقالب اس ــاختار نظام و اصول برخاس و س
ــود آنان براي نظام  ــت ها به ايفاي نقش مي پردازند و س چارچوب همان سياس
چند بار از زيان آنان بيشتر است كما اينكه متقابًال از چنين انتخاباتي آنچه براي 
غرب به جاي مي ماند يك سياهه از بدهكاري هايي است كه نزد ملت ايران روي 
ــان مي ماند بنابراين غرب مي داند كه فقط مي تواند در عرصه رسانه اي تا  دستش
حدي خود را تسلي بدهد ولي در صحنه واقعي، عزادار انتخابات و نتايج آن است. 
ــور بگو مگوهايي مبني بر  ــود و در داخل كش وقتي در ايران انتخابات برگزار ش
ناعادالنه بودن انتخابات به وجود آيد، آمريكا و كشورهاي وابسته اي نظير فرانسه 
و انگليس بهانه مناسبي براي چالش با جمهوري اسالمي و سياه نمايي از آينده 
ايران پيدا مي كنند و از آن در حوزه هاي مختلف از جمله در حوزه هاي حساس 

امنيتي بهره مي برند.
ــال گذشته  ــورها طي 4 س ــده اين كش  اگر نگاهي ولو گذرا به مواضع اعالم ش
ــخن گفتن كنايي از اينكه  بيندازيد مي بينيد كه «تهديد به حمله نظامي» و س
«همه گزينه ها روي ميز است» مكرر مطرح شده و حتي در چندين مورد زمان 
اين حمله را هم به دروغ مشخص كرده بودند. در يك مورد آمريكايي ها -در تير 
ــيب زده است،  ــدت اختالفات، بنيه دفاعي ايران را آس -1388 به گمان آنكه ش
يگانهايي از نيروي نظامي خود كه در عراق مستقر بود را به سمت مرزهاي غربي 
ايران به حركت درآوردند حاال در اين فضا غرب نمي تواند ايران را به اقدام نظامي 
ــتدالل آوردن از اينكه تهديدات زمينه جدا شدن مردم از نظام  تهديد كند و اس

را فراهم مي كند، خريدار ندارد.
ــه در روز رأي گيري نزاعي در  ــده، بدون آنك ــن فضا كه انتخابات برگزار ش در اي
ــد و  ــه در اعالم نتايج ترديد يا تاخيري روي داده باش ــد و بدون آنك گرفته باش
ــته  ــده، اعتراضي داش بدون آنكه كانديداها و يا هواداران آنها به نتايج اعالم ش
باشند- و حال آنكه در همه دنيا اعتراض به نتايج آرايي كه با ابطال چند صندوق 
ــت-غرب نمي تواند اهداف خود  نتيجه كامال تغيير مي كند، پديده اي طبيعي اس
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را پيگيري كند. در واقع از عجائب دنياست كه يك انتخابات پر مشاركت بدون 
ــد كه به  ــود و نتايج هم به گونه اي باش درگيري گروهي با گروه ديگر برگزار ش
ــورت نگيرد و همه آن را  ــاره آن بحث كرد اما هيچ بحثي ص ــاني بتوان درب آس

بپذيرند. غرب با چنين نظام و مردمي نمي تواند مواجهه اي جدي داشته باشد.
ــردم حرفي نزد و  ــترده م ــاركت گس غرب در مواجهه با اين انتخابات روي مش
ــر مرعوبانه گفت «نتايج انتخابات ايران را مي پذيرد و در  اوباما در يك اظهارنظ
ــت هاي ايران مي ماند» و مقامات انگليسي گفتند روحاني را  انتظار تغيير سياس
ــاي او براي بهبود  ــند و در انتظار راه حل ه ــور آينده ايران مي شناس رئيس جمه

پرونده  هسته اي مي مانند.»
ــكل» مي داند و به موازات آن  ــرب روحاني را در مجموع براي خود يك «مش غ
ــاب مي آورد از نظر غرب از  ــور طبيعي براي ايران يك فرصت مهم به حس و بط
ــته اي خود را تغيير  ــت هس ــت هاي خارجي و سياس اين نظر كه روحاني سياس
ــاب مي آيد و از اين نظر كه با يك انتخابات  ــكل مهم به حس نمي دهد يك مش
آرام و منطبق با استاندارد روي كار آمده و به اصول و سياست هاي بنيادي نظام 
ــالمي  ــالمي كامال اعتقاد دارد يك فرصت مهم براي جمهوري اس جمهوري اس
ــاب مي آيد. از نظر غرب، ايران يك فرصت جديد 4 ساله پيدا كرده تا با  به حس
ديالوگ جديد روي اصول و موازين خود حركت كند و اهداف سياست خارجي 

ايران را محقق گرداند.
ــالف ضدايراني غرب را دچار بحران  ــر غرب، روي كارآمدن روحاني، ائت از منظ
ــدن رئيس جمهور جديد هم اكثر  ــه پيش از روي كار آم ــد مي كند چرا ك جدي
كشورهاي عضو ائتالف غرب ناراحتي خود را از سياستهاي يك جانبه غرب عليه 
ــيده است تمايل  ــتند، حاال كه روحاني در ايران به قدرت رس ايران ابراز مي داش
اين كشورها براي جدا كردن راه خود از آمريكا و انگليس بيشتر مي شود و اين، 
ــتر ايران بر سياست مستقالنه خود را افزايش مي دهد كه براي غرب  تاكيد بيش

تلخ خواهد بود.
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سوال 1: آيا مى توان تحليل جامعى از سبد راى روحانى در كشور ارائه 
كرد؟ آيا آراى روحانى صبغه اصالح طلبى دارد يا پيام ديگرى دارد؟

پاسخ: ارائه يك تحليل جامع از سبد راى روحانى كار دشوارى است و به راحتى 
ــبد راى وى را تحليل كرد اما آن چه مسلم است روحانى در ميان  نمى توان س
مردم روستاها راى بيشترى از رقبا آورده است. همچنين بخش عمده اى از آراى 
ــهرى مانند قم نيز رتبه نخست را به  اصالح طلبان را متوجه خود كرده و در ش
دست آورده است.عالوه بر اين در استان هايى چون خراسان جنوبى كه زادگاه 
رقيب انتخاباتى وى سعيد جليلى بوده ، روحانى از جليلى راى بيشترى آورده و 
در خراسان رضوى هم بر رقيب اصلى خود قاليباف پيشى گرفته است. روحانى 
در استان هاى سنى نشين ، مرزى و محروم هم بر رقباى خود پيشى گرفته كه 

اين سبد راى هم قابل تحليل است.
ــه و بوير احمد و  ــتان و كهكيلوي ــى مثل خوزس ــتان هاي ــن حال در اس در عي
چهارمحال و بختيارى از رقيب خود محسن رضايى عقب افتاد. بنا براين تحليل 
سبد راى روحانى به سادگى ميسر نيست و نبايد آن را تك بعدى ارزيابى كرد.

ــا اصالح طلبان اين  ــى راى روحانى ب ــوى ديگر يكى از تفاوت هاى اساس از س

پاسخ به ۱۰ سوال مطرح درباره 

انتخابات ریاست جمهوری۹۲
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است كه سبد راى روحانى در ميان طبقات محروم بيشتر بوده در حالى كه در 
انتخابات هاى گذشته اكثر راى اصالح طلبان از شهرهاى بزرگ و مراكز استان 

تامين شده است.

سـوال 2: خاسـتگاه راى مردم به حسـن روحانى در انتخابات رياست 
جمهورى  چه بود؟

ــاندند كه  ــت كه مردم در 24 خرداد اين پيام را رس پاسـخ: اولين نكته اين اس
ــور هستند. به يك  ــتار پايان مديريت تيم اقتصادى دولت بر كش قاطعانه خواس
ــود كه دولت را از نقاط قوت خودش  ــا، مهم ترين كار جريان انحرافى اين ب معن
ــيه هايى كرد كه همواره جزء نقاط ضعف دولت هاى  دور كرد و آن را وارد حاش

بعد از انقالب بوده است.
در اين انتخابات پتانسيل تغيير در كشور، فوق العاده قوى بود و به همين دليل، 
ــادى از تداوم وضع  ــاى جليلى هم رأى ندادند، چون او را نم ــردم حتى به آق م
ــتند. اين رأى واكنشى به دولت آقاى  موجود و دولت آقاى احمدى نژاد مى دانس
ــژاد و به معناى يك انرژى عظيم اجتماعى خفته در پِس يك مفهوم،  احمدى ن
به نام فرار از وضع موجود  و به تعبيرى ديگر تمناى توقف وضعيت موجود بود.

شايد براى بسيارى از مردم مهم اين بود كه وضع فعلى متوقف شود. اينكه وضع 
بعدى چيست مهم نبود و شايد مردم حتى نمى توانند ارزيابى كنند كه در آينده 
با چه دولتى مواجه خواهند شد. حتى خود دولت جديدى كه بر سر كار خواهد 
ــت چه خواهد كرد. مردم مى خواستند اين وضع متوقف شود و  آمد معلوم نيس

همين توقف، موضوعيت و اصالت داشت.
ــتگاه اقتصادى بود، نه آن طور كه  ــاً رأى به خاس ــا رأى 24 خرداد اساس منش
عده اى تصور مى كنند رأى به خاستگاه سياسى يا ايدئولوژيك. اگر حتى چنين 
سرچشمه هايى براى اين رأى وجود داشته باشد، سرچشمه هاى ضعيفى هستند.

ــمنان خارجى نيز از ماه ها قبل روى اين موضوع تأكيد كردند كه انتخابات  دش
ــرداد (به تعبير آن ها، انتخابات ژوئن) اقتصادمحور خواهد بود و مطالبات  24 خ

اقتصادى كوتاه مدت مهم ترين عاملى است كه به رأى مردم شكل مى دهد.
درعين حال درباره  منشأ رأى آقاى روحانى بايد باز هم تأمل بيشترى كرد. آقاى 
روحانى در اين انتخابات تبديل به نماد اعتراض به وضع موجود شد. آن وجه از 
شخصيت آقاى روحانى رأى آورد كه جنبه ى نمادين داشت. آقاى روحانى نه به 
سبب كارنامه اش رأى آورد، نه به سبب برنامه ها، شخصيت و تيمش؛ هيچ كدام 
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از اين ها عوامل اصلى نبودند. اصلى ترين عامل موفقيت ايشان اين بود كه اجماع 
ــت فعلى، روى آقاى روحانى  ــيون دول جريان اصالح طلب، يعنى جريان اپوزيس
پيامى را به جامعه منتقل كرد و جامعه هم  زمان زيادى براى تحليل آن نداشت. 
در زمان كوتاهى، اين پيام به جامعه منتقل شد كه آقاى روحانى نماد تمام عيار 
ــت و مى تواند دفتر مديريت كشور را يك بار ورق بزند و  توقف وضع موجود اس

فصل جديدى بگشايد.
ــت كه چه عواملى روحانى را تبديل به نماد كرد. اين شخص  اين بحث مهم اس
ــايد هر كس ديگرى هم در وضعيت آقاى  ــن روحانى نبود كه رأى آورد. ش حس
ــد و از اين زمينه ى  ــت، اگر چنين اجماعى روى او مى ش ــى قرار مى گرف روحان
ــت همين رأى را، كمى باالتر يا پايين تر  ــد، مى توانس اجتماعى برخوردار مى ش
ــزى رأى  او تغيير نمى كرد. بنابراين نكته ى كليدى  ــته ى مرك بياورد؛ يعنى هس
ــت كه تبديل شدن به نماد براى عبور از وضعيت فعلى، مهم ترين عامل  اين اس

موفقيت آقاى روحانى بود.
اين رأى به معناى قضاوت درباره ى كارنامه ى آقاى روحانى يا برنامه هاى ايشان 
ــت، بلكه مردم فقط تالش كرده اند يك نماد براى عبور از وضع فعلى پيدا  نيس
كنند و به او فرصت دهند. پس به اين معنا، اين رأى از لحاظ هدف گذارى رأى 
ــت. به لحاظ تحليلى، اين رأى مبتنى بر دريافت دقيقى از آنچه از  عميقى نيس
راه خواهد رسيد نيست؛ بلكه تنها مبتنى بر شانس دادن به كسى است كه مردم 
ــر را در وضعيت مديريتى دولت فعلى  ــر مى كنند مى تواند عميق ترين تغيي فك

ايجاد كند. به چند دليل مردم چنين برداشتى كردند.
ــه آقاى روحانى  ــكل گرفت. دوم اينك ــه روى آقاى روحانى ش ــى ك  اول اجماع
ــم بيرون آن، به عنوان  ــط بلندگوهاى مختلف، هم از داخل حاكميت و ه توس
قدرتمندترين موتور تغيير معرفى شد. سوم آنكه خود آقاى روحانى با وضعيت 
ــود به طور راديكال برخورد كرد. چهارمين دليل اين بود كه آقاى روحانى  موج
رقيبان قدرتمندى نداشت. در واقع بخش بزرگى از آراى آقاى روحانى مختص او 
نيست، بلكه رأى منفى آقاى جليلى محسوب مى شود. اين عده آمدند تا جليلى 
رأى نياورد، مهم نبود به چه كسى رأى مى دهند، هر كس ديگرى هم به جاى 

روحانى بود به او رأى مى دادند.
ــمبليك دارد.  ــرايط، آقاى روحانى فعًال داراى جنبه ى س  بنابراين تحت اين ش
ــش ماه تا يك سال آينده، هر چه از فضاى انتخاباتى فاصله بگيريم، از  ظرف ش
ــخصيت آقاى روحانى كاسته مى شود و به جنبه ى واقعى  جنبه ى سمبليك ش
ــد. به اين ترتيب، مردم كمتر از روى هيجان،  ــخصيت افزوده خواهد ش اين ش
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ــرايط، زمانى  انتخابى را كه در 24 خرداد كردند داورى خواهند كرد. در اين ش
نيز آقاى روحانى از مرحله ى وعده، وارد مرحله ى برنامه و سپس وارد مرحله ى 
اقدام مى شود. هر چه اين فرآيند قوى تر طى شود، جنبه ى سمبليك اين انتخاب 

و اين شخصيت كاهش پيدا مى كند و مورد ارزيابى واقعى ترى قرار مى گيرد.

سوال 3: تفاوت راى و روحيه افرادى كه به روحانى راى دادند با افرادى 
كه به اصولگرايان راى دادند چيست؟

ــى راى مى دهند اغلب پاى راى و  پاسـخ: افرادى كه به كانديداهاى اصولگراي
ــتاده و آماده هزينه دادن براى نظام و انقالب هستند. به عنوان  اصول خود ايس
ــه جليلى راى دادند  ــت هزار نيرويى كه ب ــال تركيب چهار ميليون و دويس مث
ــى به كار و زندگى  ــتند كه پس از انتخابات به راحت ــاى پا به ركابى هس نيروه
خود برنخواهند گشت بلكه آماده هزينه كردن خود براى انقالب و نظام اسالمى 
ــوريه، تحصن و تجمع در دفاع  همچون حضور در اردوهاى جهادى ، اعزام به س
از انقالب و.. هستند. اما تركيب اكثريت آراى روحانى كسانى هستند كه معموال 

پس از شركت در انتخابات، به سراغ زندگى و معيشت خود مى روند.
اين مسئله مى تواند نقطه قوتى براى اصولگرايان باشد كه در فرصت سه ساله تا 
انتخابات مجلس و چهار ساله تا انتخابات رياست جمهورى و شوراها، از ظرفيت 
ــگاه اجتماعى خود را تقويت و  ــتفاده كرده و پاي ــيل طرفداران خود اس و پتانس

گسترش بيشترى دهند.

سـوال4: تفاوت حسـن روحانى با محمد خاتمى و هاشمى رفسنجانى 
چيست؟

ــى، نظامى،  ــابقه مبارزاتى، امنيت ــه س ــت ك ــن روحانى فردى اس پاسخ:حس
ــالمى، مجلس خبرگان  ــوراى اس ــج دوره مجلس ش ــور در پن ديپلماتيك،حض
ــت كه از  ــخيص مصلحت نظام، جامعه روحانيت و... دارا اس رهبرى، مجمع تش
ــت. روحانى همچون خاتمى  ــاكله او با محمد خاتمى متفاوت اس اين حيث ش
ــتر يك مدير قاطع و تا حدودى  ــه اى ندارد و بيش ــخصيت فرهنگى و انديش ش
مستبد است. احتمال اينكه روحانى در دوران رياست جمهورى همچون خاتمى 
توسط افراد و جناح هايى اداره شود دور از ذهن است و اين يكى از تفاوت هاى 

عمده روحانى با خاتمى است.
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ــابقه مبارزاتى،  ــمى بايد گفت كه وى يقينا س اما درباره تفاوت روحانى با هاش
ــى هاشمى رفسنجانى را ندارد اما به دليل  مديريتى و پايگاه اجتماعى و سياس
ــمى براى مديريت قوه مقننه  ــيل بهترى از هاش ــمى پتانس ــن كمتر از هاش س

برخوردار است.
روحانى از اينكه مهره هاشمى معرفى شود به شدت ناراحت است و مى خواهد 
خود را چهره اى مستقل معرفى كند كه آمده نماد يك جريان مستقل و معتدل 

در كشور باشد.

سـوال 5: در برخى تحليـل هايى كه اين روزها در رسـانه ها و محافل 
سياسـى شاهد هستيم مى گويند در انتخابات 92 اصولگرايى شكست 

خورد. آيا اين تحليل را شما قبول داريد؟

پاسخ: اگر اصولگرايى را به معناى التزام به چهار اصل -1 قبول داشتن انقالب 
و نظام اسالمى -2 پايبندى به رهبرى حضرت امام خمينى(ره) و حضرت آيت 
ــالمى  ــه اى(مد ظله العالى) -3دفاع از جايگاه واليت فقيه در نظام اس اهللا خامن
ــى جمهورى اسالمى ايران بدانيم قطعا اصولگرايى در  و-4التزام به قانون اساس
ــاركت بيش از  ــت چرا كه مش ــيده اس انتخابات يازدهم بار ديگر به پيروزى رس
ــات و راى دادن آنها به يكى از 6 نامزد تاييد  ــدى مردم در اين انتخاب 72 درص
صالحيت شده ،  در واقع راى به انقالب اسالمى، جايگاه ولى فقيه در جمهورى 
ــالمى بود.مردمى  هم كه پاى  ــالمى ايران و آرمان ها و ارزش هاى نظام اس اس
ــرفت هر چه بهتر  ــراى تقويت و ثبات نظام و پيش ــاى راى آمدند ب ــدوق ه صن

جمهورى اسالمى ايران سر صندوق ها حاضر شدند.
اما اگر اصولگرايى را به معناى روش ها و شيوه هاى سياسى برخى افراد و جناح 
هاى سياسى در اداره كشور و يا ادبيات آن ها براى به دست گرفتن قدرت بدانيم 
ــيوه هاى سياسى با عدم اعتماد اكثريت  ، بله در اين انتخابات اين روش ها و ش
ــت آمده  ــد كه در اين ميان جريان اصولگرايى در فرصت به دس مردم مواجه ش
بايد به پيرايش و ترميم نقاط ضعف خود پرداخته و در اولين گام براى انتخابات 
ــپس تالش خود را معطوف  ــت خود را آماده كند و س مجلس كه در پيش اس

انتخابات دوازدهم رياست جمهورى نمايد.
از اين منظر، گفتمان اصولگرايى نه تنها شكست نخورده بلكه به خاطر پيشينه 
اى كه دارد مى تواند يك بازسازى در خود ايجاد كرده و دوباره با پشتوانه قدرت 

مردمى و با فراگيرى بيشتر به عرصه قدرت رسمى بازگردد.
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ــت باختند. اينكه چرا چنين شد  ــت در زمان درس اصولگرايان به تصميم درس
داليلي مهم دارد كه تكليف اول ما بازشناسي آن  است. به سرعت بايد دوراني از 
نقد دروني آرام و بدون جنجال اما عميق  آغاز شود. باالخره البد مشكلي هست 
كه انتخابات برده را در دقيقه 90 مي بازيم و عقالي ما درست آن زمان كه بايد 
ــه اين بحث، در نهايت بايد تدوين  ــدي  كنند، كار ديگر مي كنند. نتيج خردمن
اصول و مباني يك سبك جديد سياست ورزي اصولگرايانه باشد كه  در آوردگاه 

بعدي اجازه بروز مجدد مشكالت و ندانم كاري هاي فعلي را ندهد. 
 نتيجه فرعي اين بحث اين خواهد بود كه جريان اصولگرا حريف خود را بزرگ 
ــت  ــت و اعتماد به  نفس خود را از دس ــت درنظر نخواهد گرف ــر از آنچه هس ت
ــاده انتخابات  ــد داد. باالخره وقتي ما بدانيم كه با يك مانور تاكتيكي س نخواه
ــيار بعيد بود نتيجه  ــت به دور  دوم برود و در دور دوم بس 24 خرداد مي توانس
فعلي حاصل شود، حس نخواهيم كرد به حريف باخته ايم و در اين صورت توان 
ــازي تشكيالتي و گفتماني جريان اصولگرا بيشتر و سرعت اين روند افزون   بازس
ــيم اگر فقط يك  مانور تاكتيكي ساده الزم  ــد. مي ماند اينكه بپرس تر خواهد ش
ــت) چرا اصولگرايان  ــش را مي توان ائتالف يا هر چيز ديگر گذاش ــود (كه نام ب
نتوانستند اين مانور را سروقت  انجام بدهند، كه اين بحثي دروني است و ربطي 
ــكالتي در  ــا مربوط به مش ــه ضعف هاي ما در مقابل حريف ندارد بلكه اساس ب
ــت ورزي است كه ظرف 8 سال گذشته تحت تاثير آنچه  ــبك سياس  مباني و س
مي توان آن را مكتب  خودشيفتگى ناميد، درون راس  و بدنه جريان اصولگرا به 

وجود آمده است. 
البته شكست برخى گروه هايى كه پرچم دار اصولگرايى هستند در اين انتخابات 
ــت چرا كه رئيس جمهور  ــه معناى پيروزى طيف اصالح طلب نيز نبوده اس ، ب
منتخب مردم در حالى به پيروزى رسيد كه در همان ابتداى ثبت نام اعالم كرد 
كه مستقل وارد انتخابات شده و شعار وى هم متفاوت با جريان هاى اصولگرايى 
و اصالح طلبى، مبتنى بر اعتدال و مبتنى بر تشكيل دولت تدبير و اميد است.

سوال 6: اگر بخواهيم برندگان و بازندگان انتخابات را به دور از جناح هاى
 سياسـى ارزيابى كنيـم آن وقت چگونه مى توان طـرف هاى پيروز و 

شكست خورده را ترسيم كرد؟

پاسـخ: اگر بخواهيم از زاويه اى باالتر به صحنه نگاه كنيم برندگان و بازندگان 
انتخابات را مى توانيم اين گونه برشماريم:
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ــت كه با  الف) برندگان: اصلي ترين برنده انتخابات 24 خرداد مردم ايران اس
حضور بيش از 72 درصدي خود بار ديگر بصيرت سياسي خويش را به نمايش 
ــاالري ديني، براي تعيين سرنوشت خويش  ــيدند و در سايه نظام مردم س كش
ــتند و ظرف يك روز برنامه هاي طوالني مدت  پاي به حوزه هاي انتخابيه گذاش
كاخ سفيد جهت كاهش مشروعيت سياسي از طريق ناكارآمدي اقتصادي را به 
ــت كشاندند.دومين برنده انتخابات «نظام پويا و ماناي جمهوري اسالمي  بن بس
ــاالري ديني، رقابتي  ــش به الزامات مردم س ــت كه با پايبندي خوي ايران» اس
نفسگير و غير قابل پيش بيني را با حضور گروه هاي مختلف سياسي رقم زد و 
بار ديگر نشان داد قادر به برگزاري دموكراتيك ترين انتخابات بوده و به نتيجه 

آن كه همان خواست ، پاي بند است.
رهبري نظام اسالمي را بايد بزرگترين برنده انتخابات 92 دانست كه با نامگذاري 
ــه راه كشور جهت  ــه اقتصادي» نقش ــه سياسي و حماس ــال جاري «حماس س
ــازي تحريم هاي غرب از طريق خلق حماسه سياسي و ايجاد بستر  ناكارآمدس
الزم جهت حماسه اقتصادي را ترسيم و با مهارت به مرحله اجرا درآورد.دستگاه 
ــالمي را به نمايش  ــات كه با عمل به مر قانون، انتخابات س ــاي متولي انتخاب ه
گذاشتند كه عمال كذب بودن ادعاى تقلب در فتنه 88 را اثبات كرد و تالش ها

ــانه هاي جمعي به ويژه رسانه   براي بي اعتمادي به نظام را ناكام گذاشتند.رس
ــت كه جهت خلق حماسه سياسي به ايفاي نقش  ملي هم با برنده انتخابات اس
ــور و  ــزايي در كاهش هزينه تبليغاتي كانديداها و ايجاد ش پرداخته و نقش بس
نشاط انتخاباتي داشتند. گروه هاي سياسي كه جهت خلق حماسه ضمن ايجاد 
ــور انتخاباتي، نامزد هاي خود را معرفي و براي دستيابي به قدرت جهت حل  ش

مشكالت جامعه تالش كردند.
نامزد هايي كه جهت معرفي خود به مردم ساعت ها تالش شبانه روزي به عمل 
آورده و با تقبل هزينه هاي مالي و سياسي به تشكيل ستادهاي انتخابات اقدام 
ــه و مشاركت  ــكل گيري حماس ــته از آقاياني كه اصل ش نمودند به ويژه آن دس
ــح داده و ضمن رقابت  ــخصي خويش ترجي حداكثري را بر منافع گروهي و ش
ــتن اميد به  ــا حريفان خود، از عدم حضور احتمالي يك جريان به دليل نداش ب
پيروزي نگران بودند و نامزد هايي كه براي پيروزي جريان خود صحنه را ترك 
كردند تا با افزايش شانس دوستان خود و افزايش احتمال پيروزي آنها در واقع 

هواداران آنها را به صحنه فراخواندند.
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ب) بازندگان:
ــه 24 خرداد غرب و اياالت متحده هستند كه تصور مي  1. اولين بازنده حماس
كردند در سايه فشارهاي اقتصادي، مردم ايران حمايت خود از نظام اسالمي را 
ــته و پاي صندوق هاي رأي حاضر نخواهند شد. اما مردم ثابت كردند از  برداش
ــت متفاوت بوده و راه  ــالمي و معيش منظر آنها دو مقوله دين و دنيا، انقالب اس

تغيير وضع موجود هم به دست خود آنها بايد صورت گيرد نه به اراده اجانب.

2.  بازنده ديگر انتخابات يازدهم رياست جمهوري همه مخالفان ومعاندان نظام 
ــالمي بودند كه با اتخاذ راهبرد تحريم، تالش زيادي كردند تا مردم در پاي  اس
ــدوق هاي رأي حضور نيابند اما به وضوح دريافتند كه وزن قابل توجهي در  صن

ايران امروزي ندارند.

ــاني به خود اختصاص مي دادند كه پس از  ــومين بازنده انتخابات را كس 3.  س
طرح موضوع تقلب و راه اندازي فتنه 88، بارها سخن از ناسالم بودن ساز و كار 
ــاي انتخاباتي نظام به ميان آورده و با تصوير ديوار بي اعتمادي چنين وانمود  ه
ــاي رأي حضور نخواهد يافت اما  ــي در پاي صندوق ه مي كردند كه ديگر كس

كذب ادعاي خود را عمًال اعالم داشته و از ديوار خود ساخته عبور كردند.

4. انتخابات 24 خرداد بازنده ديگري هم داشت و آن كساني بودند كه براي بر 
هم زدن امنيت و آرامش سياسي و اجتماعي كشور برنامه ريزي كرده و مترصد 
ــيه، تمكين  راه اندازي فتنه ديگري بودند. برگزاري انتخاباتي ايمن و بدون حاش
ــائبه  همه گروه ها و نامزدها به قانون و پذيرش نتيجه انتخابات بدون هرگونه ش
ــازه اي از اين حيث بر جاي  ــالم حمايت همگاني از منتخب ملت، ركورد ت و اع

گذاشتند.

5.  آخرين بازنده اين حماسه هم كساني بودند كه با متوهم كردن خود و نامزد 
ــرايط به  ــاي خويش هم به تخريب رقباي خويش پرداخته و هم از تحليل ش ه

ويژه شناخت رقيب اصلي بازماندند.

سـوال 7: اين روزها برخى با استناد آيه شريفه ” مكروا و مكر اهللا و اهللا 
خير الماكرين“ پيروزى روحانى را مكر خداوند مى خوانند.آيا اين تعبير 

را درست مى دانيد؟
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ــراى خود راى بودن،  ــريفه توجيهى ب پاسـخ: اگر بخواهيم با قرائت اين آيه ش
متفرق عمل كردن، بى برنامه بودن و شكست جناح اصولگرا در انتخابات درست 
ــت. اما در عين حال نبايد از  ــريفه مردود اس ــتناد به آيه ش نماييم قطعا اين اس
رحمت و حكمت خداوند هم غافل بود. خداوند گاه به اعمال ما نگاه نمى كند و 
باران رحمت و حكمتش نصيب بندگان مى شود كه در زوايايى مى توان دست 

حكمت الهى را در انتخاب حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى ديد.
ــد در فضاى بين المللى  ــايش هاى جدي ــاب آقاى روحانى قطعا باعث گش انتخ
ــن انتخاب، موضع  ــد. اي ــالمى ايران خواهد ش ــه اى براى جمهورى اس و منطق
يكپارچه دنياى غرب در برابر نظام اسالمى كشورمان را خواهد شكست و رژيم 
ــتى بيش از گذشته احساس نگرانى خواهد كرد. بخشى از عصبانيت  صهيونيس
ــى از احساس تنهايى و  ــتى از نتيجه انتخابات ايران ناش كنونى رژيم صهيونيس

انزواى اين رژيم پس از انتخابات يازدهم است.
ــده بود رئيس جمهور  ــانه ها و اتاق فكرهاى غربى، پيش بينى ش در تحليل رس
آينده متعلق به جناح اصولگرايى است و بر اساس اين تحليل، برنامه هاى خود را 
براى مهار و ايجاد فشار بر دولت يازدهم ايران تدارك ديده بودند. انتخاب فردى 
مستقل كه فنون مذاكره و فعاليت ديپلماتيك را مى داند، يقيناً تا ماه ها غرب را 
دچار سردرگمى و استيصال خواهد كرد. به تعبيرديگر آنچه كه تاكنون در همين 
ــاهد آن بوده ايم، يك نوع تفرقه تحليلى در صفوف كشورهاى غربى  چند روز ش
ــت.از سوى ديگر گفتمان و ادبيات دكتر روحانى باعث ايجاد اميدهايى  بوده اس
تازه در دل مردم و خارج شدن سايه تهديد و فشار و تحريم هاى جهانى از سر 

ملت ايران خواهد شد.
اولين نشست مطبوعاتى روحانى نشان داد كه هيچ انحرافى در مسير هسته اى 
ــت و اصًال اين موضوعات  ــتكبار به وجود نيامده اس و نحوه مواجهه با دنياى اس
ــى  ــت كه با آمد و رفت دولت ها، تغيير اساس ــتراتژيك نظام اس ــايل اس از مس
ــته اى  ــاهد تغييراتى در منطق و ادبيات هس ــا به وجود نيامده و تنها ش در آن ه
ــى ديگر آنكه، انتخاب آقاى روحانى  مذاكره كنندگان خواهيم بود؛ و نكته اساس
با شعار اعتدال و به عنوان يك چهره مستقل و با سوابق انقالبى و رفتارهايى در 
چارچوب نظام مى تواند فرصتى براى هم افزايى اجتماعى و برطرف نمودن برخى 

گسست هاى موجود در سطح جامعه باشد.
ــران، نبايد از برخى  ــاى به وجودآمده براى ملت اي ــار اين فرصت ه ــه در كن البت
ــه در بخش هاى ديگر به بخش هايى از اين تهديدها  ــا هم غافل بود ك تهديده

هم اشاراتى خواهيم داشت.
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سوال 8: نحوه برخورد اصولگرايان با روحانى بايد چگونه باشد؟

ــه ملى و سياسى بدانند،  پاسـخ: اصولگرايان بايد روحانى را نتيجه يك حماس
حماسه اى كه نظام و انقالب اسالمى را تا مدت ها بيمه خواهد كرد.روحانى در 
نخستين نشست انتخاباتى خود اعالم كرد من خود را رئيس جمهور همه مردم 
ــاح ها مى دانم.  نيروهاى اصولگرا بايد به روحانى به عنوان رئيس جمهور  و جن
ملت ايران نگاه كرده و دست همكارى و هميارى خود را به سمت روحانى دراز 
ــن نيت خود نيز برخى موانع فراروى دولت روحانى را  نمايند و براى اثبات حس
نيز بر طرف نمايند. روحانى  هم نبايد به جريان اصولگرايى به عنوان يك نيروى 
ــران اين جريان، در نحوه اداره  ــارض نگاه كند و با بكارگيرى امكانات و مدي مع

كشور گشايش ها و فرصت هايى را ايجاد نمايد.

سـوال 9: جريـان اصولگرايى در اين چهار سـال چـه اقداماتى را بايد
 انجام دهد؟

ــال  ــن كار، نقد رويكردها و عملكردهاى جريان اصول گرايى در س پاسـخ: اولي
ــالق، ولى در عين حال بى رحمانه  ــت. اين فرآيند بايد آرام و با اخ هاى اخيراس
ــرعت  ــود. بايد بدون مالحظه كارى خودمان را نقد كنيم تا بتوانيم با س انجام ش
ــانيم. بايد بتوانيم از وضعيت فعلى بيرون  ــمگيرى اين نقد را به نتيجه برس چش
ــاش فكرى در مبانى، در انتخابات آينده  بياييم، در غير اين صورت، با اين اغتش

سرنوشت مان ضرورتاً بهتر از انتخابات فعلى نخواهد بود.

دوم، جريان اصول گرا بايد حقيقتاً به دولت فعلى براى پايبند ماندن به ارزش هاى 
ــور كمك كند؛ چرا كه آينده ى انقالب اسالمى به  ــكالت كش انقالب و حل مش
ــكالت گره خورده است. اآلن زمان همكارى است،  حل فورى بعضى از اين مش
ــرد در اين صورت، از ظرفيت ها و  ــر اينكه دولت رويه اى ديگر در پيش بگي مگ
همكارى هاى جريان اصول گرا، كه در حل مشكالت فعلى بى نهايت مفيد است، 

محروم مى شود.

ــت از ارائه كردن قرائت  ــومين كارى كه فوق العاده ضرورى است عبارت اس  س
جديدى از تفكر مقاومت. يكى از برداشت هاى بسيار مهمى كه از انتخابات 24 
خرداد شد اين بود كه مردم بين دو تفكر سازش و مقاومت، به تفكر سازش رأى 
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ــه ى محورى آنچه منابع غربى، نه منابع ضدانقالب،  دادند. در حال حاضر، نقط
ــت كه مردم ايران پيوند بين اقتصاد و  در مورد انتخاب مردم مى گويند اين اس
سياست خارجى را كشف كردند و به كسى رأى دادند كه مى تواند كارآمدترين 
ــيوه را براى حل مشكالت سياست خارجى در پيش بگيرد. اينكه اين تحليل  ش
چقدر درست است بحث مفصلى است كه بايد در فرصتى ديگر به آن پرداخت.

ــت كه ما بايد بتوانيم در مقطع بعد از  اما نكته اى كه اينجا اهميت دارد اين اس
ــت  24 خرداد 92 روايت جديدى را از تفكر مقاومتى، به ويژه در حوزه ى سياس
خارجى و پرونده هاى امنيت ملى، ارائه كنيم كه در تضاد با گرايش هاى عمومى 
جامعه قرار نگيرد. اين قرائت بايد مبتنى بر درك دقيقى از گرايش هاى عمومى 
ــد و به دشمن فرصت ندهد كه نظام و مردم را در حوزه هاى امنيتى  جامعه باش
ــر مقاومت، معمارى نوينى الزم دارد  ــل هم قرار دهد. به عبارت ديگر، تفك مقاب
كه اگرچه اصول سابق را حفظ مى كند، در نحوه   تركيب اين اصول با همديگر 
و شكل دادن به يك منظومه   فكرى، ابتكارات جديدى را به خرج مى دهد. اين 

نياز جزء ضرورت هاى ماست.
اصول گرايان كار چهارمى بايد بكنند كه شايد از همه ى موارد قبلى مهم تر است و 
آن را «آغاز دوران جديدى از اجتماعى شدن» نام گذارى مى توان كرد اين است 
كه آنچه در 24 خرداد ديديم، حتماً واكنشى بود به اتفاقى كه قبل تر در جامعه 
ــه اين طور است كه پديده هاى  ــناختى، هميش رخ داده بود. به لحاظ جامعه ش
اجتماعى شكل مى گيرند و پس از آن، پديده هاى اجتماعى، پديده هاى سياسى 
ــازند. يكى از مهم ترين اولويت هاى كارى جريان اصول گرا اين است كه  را مى س
ــت آقاى خاتمى، به دوران  ــال هاى 81 تا 84، يعنى اواخر دول مثل فاصله ى س
ــدن بازگردد (اجتماعى شدن به معناى شناخت جامعه،  جديدى از اجتماعى ش
ــد برقرار كردن با جامعه و قدرتمند كردن آن در مقابل دولت، يعنى ايجاد  پيون
تشكل هايى كه به آن جامعه ى مدنى مى گويند). اين يعنى توانمندسازى جامعه 
ــه بايد در وضعيتى قرار  ــت كه جامع ــل دولت. معناى مثبت آن اين اس در مقاب
ــته باشد و از آن مطالبه كند. از اين حيث  بگيرد كه در مقابل دولت هويت داش
بايد داخل جريان اصول گرا، دوران جديدى شروع شود. ما احتياج داريم كه بار 
ديگر جامعه مان را بشناسيم و نسبت خودمان را با جامعه تعريف كنيم تا بتوانيم 
آن را در مقابل دولتى كه سر كار آمده است و مى گويد: «من نماينده ى اكثريت 
ــتم» نمايندگى كنيم. ما بايد بتوانيم در مقطع بعد از 24 خرداد 92 روايت  هس
ــت خارجى و پرونده هاى  جديدى را از تفكر مقاومتى، به ويژه در حوزه ى سياس

امنيت ملى، ارائه كنيم كه در تضاد با گرايش هاى عمومى جامعه قرار نگيرد.
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سـوال 10: در برخى تحليل ها و اظهار نظرها ديده مى شود كه شراايط 
امروز را مثل دوران دوم خرداد معرفى مى كنند. آيا اين مشابهت سازى 

درست است؟

پاسخ: خير، چرا كه اوال شخصيت و آرمان هاى آقاى روحانى با خاتمى متفاوت 
ــت. خاتمى با شعار توسعه سياسى و آزادى هاى فرهنگى به قدرت رسيد و  اس
ــعار تحول اقتصادى و گشايش در سياست خارجى به منظور  آقاى روحانى با ش

به چرخش درآمدن چرخه توليد توانست آراى مردم را به خود جلب نمايد.

در دوم خرداد آقاى خاتمى با يك راى قاطع 20 ميليونى در برابر راى 8 ميليونى 
ــال آقاى روحانى  ــيد در حالى كه در 24 خرداد امس آقاى ناطق به پيروزى رس
ــون راى در برابر 18 ميليون راى كانديداهاى اصولگرا به پيروزى  ــا 5/18 ميلي ب

رسيد.

ــانى و نيروهاى  ــكيالت انس در دوم خرداد 76 نيروهاى اصولگرا از كمترين تش
رسانه اى برخوردار بودند در حالى كه هم اكنون ساختارهاى تشكيالتى مناسبى 
ــيارى از اصولگرايان، درخشان ترين  در اختيار دارند.در عين حال به اعتقاد بس
ــازى نيروهاى انقالبى و حزب اللهى متعلق به همان دوران76 تا  دوران كادر س
84 است كه از اين جهت بايد به دوران جديد هم به عنوان يك فرصت مغتنم 

نظر داشت.
ــال 76 هم قوه مجريه، هم قوه مقننه و هم شوراها را به  نيروهاى انقالبى در س
ــتند اين  ــالح طلب دادند اما طى يك فرايند منطقى و آرام توانس ــاى اص نيروه
ــه در حال حاضر مجلس در اختيار  ــب كليدى را پس بگيرند در حالى ك مناص
ــهرها اصولگرايان در انتخابات  ــان قرار دارد و در بيش از 70 درصد ش اصولگراي

شوراها به پيروزى رسيده اند.
ــكالت موجود در عرصه اقتصادى كشور، مطالبات  عالوه بر اينكه با توجه به مش
ــت و به جنبه هاى فرهنگى و آزادى هاى اجتماعى و  امروز مردم اقتصادى اس
ــعار اعتدال روحانى اين  ــى كمترين توجه و مطالبه را دارند. همچنين ش سياس
پيام را براى طيف افراطى دوم خرداد مخابره خواهد كرد كه در ساز و كار اداره 

كشور جايگاهى براى حضور و مشاركت نخواهند داشت


