
گفتگو،کاملنهوگزیدهمتنهمینروازوشدمنتشرگزیدهصورتبههاسایتبرخیتوسطآشناالدینحسامباپویااندیشهوگویگفت

کندمیمنتشراینترنتیفضایدرراوگوگفتاینکاملمتنپویااندیشهبهتر،ارزیابیبرای.استگرفتهقرارارزیابیونقدمورد : 

 

استزدگیچپبامبارزهروحانیآقایپروژه  

جمهوریریاستاسراتژیکهایبررسیمرکزسرپرستوجمهوررییسفرهنگیمشاورآشناالدینحسامباوگوگفت  

 

استراتژیکهایبررسیمرکزبهماکهبودنخواستهوبیایدکتابشهربهوگوگفتبرایبودکردهقبولکههمین:شبانیمریم

کتاب،شهرجلویکهشدیممطمئنوقتیرااین.اشراحتیوصمیمیتازبوداینشانهبرویمپاستورخیاباندرجمهوریریاست

عکسوخندیدیمهمماوخندیدبگیریم،عکسهمچندتاییواردشدنازقبلوخیابانتویخواستیماوازاحوالپرسیوسالمازبعد

گوشۀدرکهبعدوکردطیسریعخیلیراکتابشهرمرکزیفروشگاهشاپکافیتاورودیدر فاصلۀآشناالدینحسام.گرفتیم

میکهنگویید:»پرسیدتعجبوخندهازمخلوطیباوکردتأملایستاد،لحظهیککردیم،تعارفشنشستنبرایشاپکافیانتهایی

کاری ساعتترینشلوغدرکردیم؛صحبتبهشروعونشستیمهمانجا.«استرحمانهبیخیلیکنیم؟صحبتوبنشینیماینجاخواهید

.نرسدصدابهصداصحبتمیانۀدرگاهیشدمیباعثکهسازقهوهدستگاهصدایودوروبرمیزهایهمهمۀدروشاپکافی

به.کردانتخابرااسطوخودوسوبهارنارنجدمنوشمشاورآقایقهوه،وچایانواعمیانازوخوانددقتباراشاپکافیمنوی

مننیست،مهماماشدهتوصیهدارچینچایاصالح،هنگاموکنیداصالحرامنخواهیدمیشما:»گفتقدیمهایسلمانیازکنایه

لبو.«خورممیبهارنارنجاضافۀبهاسطوخودوس :گفتوکردتکراردوبارهرااشانتخابیدمنوشنامایریزخندهبازیر 

شودچهپویا،اندیشۀحساببههمآناسطوخودوسبابهارنارنج» ...» 

طعمبایدحتما استسختنامشتلفظکهگیاهی.ببینیمبهارنارنجواسطوخودوسدمنوشطعمبهرااشواکنشتابودیممنتظر

خورد،دمنوشازکهقُلُپیک.داردعادتعجیبهایتجربهبهمشاورآقاییابوداشتباهماتصوریااما.باشدداشتههمعجیبی

استالعادهفوقاین:»گفتلیوانداخلمحتویاتکردنوراندازازبعدوکردپایینوباالصورتشجلویرالیوان !» 

گذشتصحبتشروعازکهساعتدواماداریمزمانوگوگفتبرایونیمساعتیکفقطکهبودگفتهآشناالدینحسامدفترمسئول

بهباریکحتیکهاینبدونونداشترفتنبرایایعجلههمبعدساعتچهارحتی.نداردرفتنبرایایعجلهگوییکهفهمیدیم

.راهانگفتنیبعضیحتیگفت؛مانبرایامروزبهتااشنوجوانیاز.کردصحبتماباونشستساعتپنجکند،نگاهساعتش

لباسکهشدچهپرسیدیماوازوقتی.گذشتهسالپنجاتفاقاتیاوگفتجنگروزهایازوقتیشد،خیسچشمانشهمچندباری

باوقتیو«پوشیدی؟روحانیتلباسکهشدچهپرسیدنمیچرا:»گفتودادجوابسؤالباراسؤالدرآوردید؟تنازراروحانیت

:گفتوکردنگاهراروروبهدیوارکرد،تنگراچشمانشهستید،روحانیآقایمشایی گویندمیشمادربارۀکهگفتیماوبهشیطنت

استشناسمشاییخودشروحانیآقایکهاستخوشوقتیبسیجایواستخطرناکتفکراین» .» 

همراماهایواژهحتی.باشدداشتهعجیبیدقتهاواژهانتخابدرکهاستکافیدلیلیکهمینومحتواستتحلیلاشتخصص

ائتالؾنگوییممثال .کنیمانتخابدقتبهراهاواژهبایدکهآیدمیماندستبعد،بهوگفتگپاولساعتازوکندمیاصالح

راحرفشوقتیگاهیکهصریحقدرآنکند،میصحبتصریح.انتخاباتصحنۀازعارؾکناررفتنبگوییمبلکهروحانی،وعارؾ

بدهیمادامهپرسیممیهمازنگاهباوکنیممینگاهیکدیگربهسؤالپرسیدنجایبهبپرسیم،سؤالیتاشودمیمنتظروکندمیتمام

حتیوحصررفعمسئلۀیاوسیاسیاسالمبراجتماعیاسالمتقدمدربارۀیاوکندمیصحبتهاپارازیتدربارۀکهوقتیمثلنه؟یا

فقطلببرلبخندیباپرسیممیکهراسؤالبدهد،جوابسؤالیبهنخواهدهماگر.بوکفیسدرکابینهوزرایحضوربامخالفتش

جایبهرامااصراروکندصحبتجمهوررئیسآقایتبلیؽاتیستادپردۀپشتدربارۀخواستنمیکهوقتیمثلکند؛میماننگاه

آقایخاصلبخندهایومنومدرسیفریدرحیمی،خجستهرضاما؛خاصهایسئوال.دادمیجوابخاصلبخندیباانکار

چیست؟بعدیسؤالبگذریمکهیعنیمشاور،  

××× 



وگذاشتندهمرویآجرآجرکهاندنخواندهدرسصادقامامدرفقطکههاآنازاست،صادقامامهایقدیمیازآشناالدینحسام

باچرخید؛میدانشجویانباتربیشامابوددبیرستانآموزدانششدکهانقالب.ساختندراشانمحبوبدانشگاه مطالعاتیهایگروه

نخستاطالعاتهموکردکارانقالبدادستانیدرهمکهبودآموزدانشهنوز.سفارتتسخیرکنندگانووحدتتحکیمهایبچه

سپاهدروبودسالهشانزدههنوزوقتی95سال.بودجلوتراشسنازانگار.سیاسیبولتنتهیۀوبودسیاسیتحلیلکارش.وزیری

بودگفتهاشپاسخدرپیرزنوکرده؟چهبرایشانقالبکهبودپرسیدهپیرزنیازچادرسیاهیکدرروزیکرد،میخدمتشهرکرد

کردندمیمنتشردانشجویانکهراامریکاسفارتاسنادوقتیترشقبل.کندفرهنگیکاربایدکهبودفهمیدههمانجاشده؟انقالبمگر

هرکهبوداداریاسنادهاآنکهفهمیدمبعدها:»خودشقولبهوبودشدهمندعالقهالمللبینروابطوارتباطاتبهبود،خوانده

ایُرفتهشستهاینبهسندهایتوانندنمیایرانهایسفارتخانهچراکهخوردمؼبطهبعدترهاو.کندتهیهداردوظیفهایسفارتخانه

سیاسیعلومباصادقامامدانشگاهدر.کندمیشیفتفرهنگیگذاریسیاستبهرااوفرهنگوارتباطاتبهعالقهو.«کنندتهیه

علومکهدیدمخوابجبههدر:»گویدمیخودش.تبلیػسمتبهدهدمیتؽییررااوتحصیلمسیرخوابیکبعدوکندمیشروع

تبلیػکهدیدمخواببازلحظههمان.کردمترؼیبخیاباندرتظاهراتبرایراافرادوشدمساختمانیکداخلوخوانممیسیاسی

درودادمرشتهتؽییرآمد،خوشمتربیشخیلیدومیایناز.کنممیجمعکمکدیگرانبرایوروممیراهبازارتویوامخوانده

مقدماتدوستانبرخیهمراهیباویابدمیارتباطاترشتۀدررامشکلحلکلیدبعدسالچندو.«خواندمتبلیػصادقامامدانشگاه

دربارۀاشلیسانسفوق.ارتباطاتدانشجویشودمیهمخودشوکندمیفراهمراصادقامامدانشگاهدرارتباطاترشتۀتأسیس

درباراولینبرایراارتباطاتدکترایتأسیسمقدماتدوستانشازجمعیباهمبازکندمیدفاعکهرارضاشاهدولتاقتدارگرایی

عالقۀ.کندمیجمعمیزیکدورراعادلحدادوخاتمیسیدمحمدتاپهلوانچنگیزازصادقامامدانشگاهدروکندمیفراهمکشور

عالقۀدارد؛پهلوانچنگیزبههمخاصی الزمفرهنگینهادهایساختندر95انقالبیونکاریکمازوقتی.استادبهشاگردیکخاص 

گرفتهیادپهلوانچنگیزدکترازچیزیکفقطاگر:»بیاوردزبانبهراپهلوانچنگیزازاشآموختهکهرودنمییادشکندمیگله

دیگرهدؾیکبرایکهساختارهاییباراحتیبهتوانیمنمیما.کنندمیتحمیلهادولتبهراخودساختارهاکهاستاینباشم،

علیرضابا.داردخاصایعالقههمپسرانشوبهشتیشهیدبهو.«کندعملدیگریهدؾبرایکهبگذاریمقرارشدهطراحی

دبیرستاندربودهدبیرشکههمبهشتیمحمدرضاودادستانی،تادبیرستانازبوده،گلستانوگرمابهرفیقبهشتی . 

××× 

دّریبااشنزدیکیوپیوند.خواندمیایخامنههللاآیتراآبادینجؾدّریهللاآیتدخترباعقدشخطبۀهمسالگی42در75سال

سابقۀسیاسیونازخیلیبا.خاصهایحریمبهکند؛میترنزدکسیاسیهایحلقهبهبوددانشگاهدانشجویکهرااوآبادینجؾ

ازخارجایرانیاستادانحتیدارد؛دوستیدانشگاهیانازخیلیباهمدانشگاهدرحضورشواسطۀبهوداردآشناییوهمکاری

میذهنبهکهنهادیهربهتقریبا .استمشاورهمیشهخودشقولبه.استفرهنگیمشاورۀوگذاریسیاستاشاصلیکار .ایران

.تهرانشهرداریدرنژاداحمدیمحمودبهوجمهوریریاستدرخاتمیدمحمدسیبه.متضادکامال نهادهایحتیداده؛مشاورهآید

مأموریتکهزمانهمانازنیست،امروزیصداوسیمابهنقدهایش.فیلترینگوسانسورجدیمخالؾوصداوسیماستجدیمنتقد

واستضدامریکایییک.هستوبودصداوسیمامنتقدکند،تهیه57سالدرعاشوراعصرکارناوالحادثۀدربارۀگزارشییافت

تلویزیونیهایشبکهاندازیراهدراشهمکاریشایدوکردمقابلهامریکابافرهنگیگذاریسیاستباتوانمیکهتزاینمعتقد

جمهور،رئیسدفترهمسایگیدرکهشودمیچهارماهیحاالآشناالدینحسام.باشدبودههدؾهمینباهمالعالمو.وی.تیپرس

وبحثبرایکهاستزنگبهگوشهمهمیشهوداردبرعهدهراجمهوریریاستاستراتژیکهایبررسیمرکزسرپرستی

کردتؽییردوباردلیلهمینبهاوباپویااندیشۀوگویگفتقرار.شوداحضارجمهوررئیسدفتربهمشورت . 

 

شد؟آؼازچگونهایشانانتخاباتیستاددرحضوروروحانیآقایباشماآشناییبپرسیمهمهازاولبگذارید!آشناآقای:س  

دوستان.ملیامنیتشورایدرحضورزمانازهمقدیمیدوستانیوداردجنگدورانازایدیرینهدوستانروحانیدکترآقای

دیرآمدهدوستان.گرددبازمیمصلحتتشخیصمجمعاستراتژیکتحقیقاتمرکزبهایشانباشانآشناییسابقۀکهداردهمنزدیکی

بهمربوطکهداردهمجدیدیدوستانالبته.هستمدیرآمدهدوستاناینجزومنوهستندانتخاباتدورانبهمربوطکهداردهمتری

منباهمایشانوشناختممیقبلازراروحانیدکترمن.استشدهزیادهمخیلیتعدادشانکههستندانتخاباتازبعدروزهای

بهکهگفتم.شدمدعوتایشانمنزلبه.کنمصحبتایشانباشدمدعوت59آذرماهدردوستیکواسطۀبهبارایناماداشتندآشنایی



حدوددورههررهبری،معظممقامجمهوریریاستازبعددهدمینشانمنهایبررسیونیستمشماکاندیداتوریموافقدلیلسه

بهتردقیقتعبیربه.باشدچهلدهۀمتولدسنیلحاظبهکهبیاوردرأیکسیبایداآلندرنتیجهوشدهکمجمهوررئیسسنازسالده

نژاداحمدیآقایازبعدمردمگفتمایشانبهکهایندومدلیل.دهندمیرأینژاداحمدیآقایازبعدسالدهبهمردمکهگفتمایشان

میسختیبهندارندمردمیوجهۀکهافرادینژاداحمدیآقایازبعدکهبوداینهمسومدلیل.دهندنمیرأیروحانییکبهدیگر

رأیانتخاباتدردلیلسههمینبهدقیقا گفتمنبهروحانیآقای.نیستیدمردمیشماگفتمایشانبهوبگیرندرأیمردمازتوانند

ایندوم.باشدچشیدهسردوگرمکهبیایدنفریکمنتظرندشده،بازیبچهمملکتانددیدهمردمکهدلیلاینبهگفتایشان.آوردخواهم

خیابانیکارهایازمردمکهاینسومو.آخوندهابهرحمتصدگویندمیحاالواندکردهخرابراکارهاکالهیایندیدندمردمکه

باکردماحساسایشانمنطقبامواجههدرمن.باشداعتبارآورپرستیژشوقیافهوحرؾکهخواهندمیراکسیواندشدهخسته

مهمیتصمیماتبایدکهاستایگونهبهکشوروضعکهدادندتوضیح.هستممواجهباارادهوشناسموقعیتوباهوشبسیارفردی

آبروحاضرمگفتروحانیآقای.کندمعاملهراآبرویشباشدحاضرکههستکسیبهنیازمهمتصمیماتاینبرایوشودگرفته

کندعبوربحرانازکشورتابگذارم . 

تردرستشماتحلیلیاآوردند؟رأیایشاندالیلهمانبهوبودمنطقیدالیلیبرشمردروحانیآقایکهدلیلیسهکنیدمیفکر:س

کرد؟تؽییرنتیجهوافتاددیگریاتفاقاتماجرارونددروبود  

بوددرستبیفتدجامردمبرایکهاینبرمشروطگفتندروحانیدکترکهمطلبیهرسهمننظربه . 

افتاد؟خواهدجاراحتیبهکهکردیدمیفکرشماو:س  

افتادنمیجاهرگزنبودکاندیداهابقیۀهایتالشاگروافتادجاسختخیلیکهکنممیفکرهمهنوز . 

نبود؟خاتمیآقایحمایتوعارؾآقایکناررفتنوهاشمیآقایردصالحیتاگر:س  

کنندتجربهمجددخواستندنمیراشدهتجربهمسائلبرخیکهبودمردمبندیجمعروحانی،آقایآوردنرأیدرتأثیرترینبیش . 

آورد؟میرأیایشانشدیدمطمئنزمانیچهازاصال بودید؟مطمئنروحانیآقایآوردنرأیازدادیدمیرأیکهروزی:س  

بودممطمئن54فروردیناز . 

بود؟رساندهقطعیتاینبهراشمااینشانهچه:س  

رئیس.استشدهمتولدجمهوررئیسیککردماحساسکرد،صحبت«نورراهیان»جمعدرایشانکهاینازبعد54فروردین

.کندمیمطمئنآنرویشازراشمااشجوانهاولیندیدنفقطکهبودایشاخهبرکشیدنمثلمنبرایروحانیدکترجمهورشدن

آقایامابودنامناسبزمانیبرایمناسبمردیبهشتیشهید.خوددرستزماندراستبهشتیشهیدمنبرایروحانیدکترآقای

عدمدلیلبههابندیجمعدراماداشتآمادگیکاندیداشدنبرایهم57سالروحانیآقای.بودرسیدهوقتسر درستروحانی

آقایهم44در.شدندکاندیداهاشمیآقایدادندانجامدیگرانکهاشتباهیبرآوردبا42در.شدکاندیداناطقآقایموقعیت،تشخیص

مواجهفردیبا54درحاالو.نیایدجلوایشانشدباعثهاییسنجیمصلحتهمبازامابپذیردمسئولیتکهداشتآمادگیروحانی

.بوددادهانجامراراهبردیهایدادهآوریجمعتدریجبهوبودکردهفکرکشورادارۀبهباالسطحدرسالشانزدهحداقلکهبودیم

میکهکسیبرایامانخوردتشخیصمجمعدردبهاگرکهبودساکتیمکانمصلحتتشخیصمجمعاستراتژیکتحقیقاتمرکز

بودخوبیخیلیجایکندتدقیقکشورکالنوضعیتدرخواست . 

داشت؟تریقدیمیپیشینۀشماباایشانآشناییآیاآمدند؟شماسراغروحانیآقایکهشدچه:س  

کارنزدیکازایشانبامنتظریهللاآیتحصررفعمسئلۀجریاندر55سال.داشتمنزدیکیهمکاریایشانباموردیکدرمن

آقایحصراتمامبرایتالشمسئلۀسر برامآشناییاولینبنابراین.داشتندتجربهآنازخوبیخاطرۀایشانکنممیفکروکردم

بودمنتظری . 

بود؟رسیدهبندیجمعاینبهکسیچه:س  



لطمهنظامهموشودحفظهاحرمتوآبروهاهمتابردجلوراکاریشودمیچطورکهبودآموزندهایتجربه.امنیتشورای

 .نخورد

ماجرا؟آندرداشتیدنقشیچهشما:س  

کنمکمکروحانیآقایبهکهخواستندمنازآبادینجؾدّریآقایحضرت.هستممشاورهمیشهمن . 

.شماازروحانیآقایانتخاباتیدعوتدربوددخیلحتما داریدهمتبلیؽاتیهایایدهونگاهوهستیدارتباطاتاستادشماکهاین:س

نیست؟طوراین  

شوماضافهتیماینبهکهکردمپیداراافتخاراینهممنوداشتراخودشتبلیؽاتیتیمایشان . 

کردید؟کمکایعرصهچهدرتربیشمشورتیوانتخاباتیتیمایندر:س  

وبرنامهتدوینوچهرهانسانی،کشؾنیرویتأمینوریزیبرنامهاول.دادانجامتواننمیکاردوازتربیشانتخاباتیتبلیؽاتبرای

کنمکمکایشانبهموردهردودرکردمسعی.چهرهوبرنامهبرتریبهمردماقناعوهابرنامهتشریحدوم . 

میگفتهگاهی.شدمییادروحانیآقایدولتپردۀپشتمردعنوانبهشماازروحانیآقایجمهوریریاستاولماهیکدر:س

چیست؟خودتاننظر.استروحانیآقایمشایی آشنا،الدینحسامکهشد  

بهوقتهیچروحانیآقای.نیستمهماآلنونبودمروحانیآقایارشدمشاوروقتهیچمن.دانممیخطرناکخیلیرانگاهاینمن

کندنمیگوشهماآلنونکردهگوشنفریکحرؾ . 

نزدیکیدهندۀنشاناینهستند؟روحانیدولتهایابوالمشاؼلازیکیترکانآقایمثلهمآشناآقایکهگفتندحتیشمادربارۀ:س

است؟روحانیآقایباشما  

هستمجمهوریریاستاستراتژیکهایبررسیمرکزسرپرستوجمهوررئیسفرهنگیامورمشاورمنابوالمشاؼل؟ . 

هستید؟جمهوررئیسویژۀدستیارکهشداعالمهمنیویورکبهسفردر:س  

نبودمجمهوررئیسویژۀدستیاروقتهیچمن . 

کرد؟اعالمدولتسایتراخبرایناما:س  

شودمیپیدازیاددولتسایتدرکهاستاشتباهاتیازیکیهماین . 

باشم؟داشتهخودکنارهمیشهتانکردموزیرراشمااندگفتهروحانیآقایکهشدهشنیده:س  

نهیادهندمیگوشحرفشبهکهاینازفارغزندمیراحرفشمشاور.نگفتندکهمنبهگفتند؟شمابه . 

.کندمینامثبتاو:»بودایناشپردهآخرینکهنوشتیدخودوبالگدرایپردهسهسناریوییککاندیداهانامثبتروز:س

اندازۀبهانتخابات.شودمیگذاشته/رودمیکنارهمدیگری.شودمیگذاشتهکناراو.کندنمیاحرازرااوصالحیتنگهبانشورای

...«شوندمیمحوایرانیسیاستصحنۀازخاتمی/مصباح/قالیباؾ/رضایی/روحانی/ناطق/هاشمیحضرات.شودنمیگرمکافی

درآمد؟کارازاشتباهتانتحلیل.شدگرمانتخاباتفضایکهدیدیمامانکرداحرازراهاشمیآقایصالحیتنگهبانشورایدرنهایت  

لزوما منوبالگمخاطب.شودمیخواندهکهچیزهاییدوموشودمینوشتهکهچیزهاییاول.کردتفکیکهمازبایدرامسئلهدو

.کنندمیچهآنباخوانندمیراهامتناینکهکسانیاستاینمهم.نوشتنفقطنهواستشدنخواندهمهممنبرای.نیستیدشما

اتفاقکهباشندمراقببایدواستجریاندرخطرناکیسناریویکهشوندمتوجههانوشتهاینازهاخوانندهازبرخیاستممکن

امگرفتهدیگرهاینوشتهبرخیونوشتهآنازخواستممیکهرااینتیجهمنلذا.نیفتد . 



کردید؟تعریؾکسانیچهراتانوبالگمخاطب.داریددیگریمخاطبونیستیمتانوبالگمخاطبکهگوییدمیمابهشما:س  

وبالگمخاطبشمافقطکهاستاینمنظورم.کندمیانتخابراوبالگخودشمخاطببلکهکنمنمیتعیینمنراوبالگمخاطب

شورایازالریجانیآقایوقتی.زندمیحرؾمنباداردفقطنوشتهاینانگاربگویدوبخواندرامتنیکسیاستممکن.نیستیدمن

میفکرکهنفریچهارـسهآنازنفردواز.نداشتتربیشمخاطبچهارـسهمتنآنکهنوشتموبالگدرمتنیرفتند،کنارامنیت

گرفتمهمجدیهایفیدبکهستند،متنمخاطبکردم . 

مخاطبرسدمینظربهنوشتید؟اخیرانتخاباتهمینجریاندرقالیباؾآقاینفعبهعادلحدادآقایکناررفتنازبعدکهمتنییا:س

بودعادلحدادآقایفقطتان . 

بودعادلحداددکترآقایهمآنونداشتتربیشمخاطبیکمتنآن!بله . 

رامردمآرایتواندمیروحانیآقایکهرودمیپیشسمتیبهفضاکردیدمیتصورکاندیداهانامثبتهنگامازکهمعتقدیدپس:س

کند؟جذب  

کردمنمیشرکتایشانمشاورۀتیمدرآوردمیرأیایشانکهنبودممطمئناگرمن . 

درروحانیآقایبودیددادهپیشنهادکهبودایخطابههمان.«نشدخواندهکهایخطابه»عنوانبانوشتیدخودوبالگدرمتنی:س

نشد؟خواندهآنجاوبخوانندنامثبتهنگام  

.نشدهخواندهکهاستایخطابهنوشتمفقط.امنوشتهمنرامتناینکهنگفتمضمنا .شدخواندهتدریجبهمنتهیشدخواندهخطابهآن

شدخواندهدیگرجاهایوتنفیذوتحلیؾدرخطابهاین . 

است؟بردهباالراریسکامکانتبلیؽات،موعدوانتخاباتبرگزاریزمانشدننزدیکایراندرکهبودیدنوشتهباریکشما:س  

باشدداشتهوجودانتخاباتیتبلیؽاتامکانسالیککههستماینطرفدارهمهمینبرای . 

دوـدرکهاتفاقیمثلدقیقا .داردخودباالکشیدنبرایباالتریشانسباشدناشناختهکهکسیشرایطیچنیندرکهبودیدنوشتهو:س

شد؟عوضنمودارهامسیردفعهیکوافتادروحانیآقایبرایاخیرانتخاباتآخرروزسه  

داردوجودایراندرساختاریصورتبهامکاناین.شداستفادهامکانهمینازکامال وحانیردکترآقایبرای!بله . 

داددقیقیمشورتروحانیآقایبهانتخاباتایندربود،کردهتحلیلدرسترا44و42سالانتخاباتکهکسیبنابراین:س . 

میشهربرروستاپیروزیحاصلرا44و42انتخابات.دانممیروستابرشهرپیروزیحاصلرا57سالانتخاباتنتیجۀمن

کهتدلیسیبا.استبردهراانتخابات44سالدرنژاداحمدیآقایکهامقانعکامال من.روستاوشهرهمکاریحاصلرا54ودانم

درهاروشبرخیکاربردنبهباکنندمیتالشهادولتهمۀ.بکنیمبازینبایدهاواژهبا.نیستمموافقگفتهحجاریانسعیدآقای

قیمتخوداولدورۀآخرسالدرهادولتهمۀ.نههمراهابعضیوداریمدوستماراهاروشبعضی.شوندپیروزهمدومدورۀ

دهیمافزایشرامشارکتخواهیممیگویندمی.دارندنگهراضیرامردمکنندمیتالشودارندمینگهثابتکنند،میکنترلراها

بوداولیدفعۀنهوبودعجیبنههمنژاداحمدیآقایکارهایاین.دهندمیافزایشخودنفعبهرامشارکتکهاستاینواقعیتاما

افتادمیاتفاقکه . 

نشودؼیرمحتملشانپیروزیکهبردکاربهراهاییروشگذشتههایسالتجربۀبرمبتنیروحانیآقایگویا:س . 

جماراندر.شدشروعهمجماراناز.بودنددادههمرامابازداشتدرخواستبرخی،حتی.شدمیاجراداشتمجددا 44پروژۀ!بله

بازداشتحکمدرخواستکههاییآنکنماضافهالبته.نشدنددستگیردادندشعارکهکسانیوشدنددستگیرندادندشعارکهکسانی

زدندتبریکزنگانتخاباتفردایبودندکرده . 



کجاازکلیدایدۀکردید؟روحانیآقایبهتبلیؽاتیکمکچهدورهاینبودیدگرفتهقبلهایدورهازتبلیؽاتیلحاظبهکهدرسیاز:س

 آمد؟

خواستیممیما.بودمشکالتحلکلیدتدبیر،مانظراز.استجالبیایدۀکلیدرویتبلیؽاتیگذاریسرمایهکردنداحساسدوستان

شناسیممیرامشکالتماکهاستاینکلیدمعنای.داردوجودهمحلیراهوداردوجودقفلیکهاینیعنیکلید.بیندازیمجاراتدبیر

.کرداستفادهمختلؾکلیدهایازونداشتکلیدیکروحانیآقای.مشخصحلراهیکنهمنتهیداریم،اختیاردرهمراحلشراهو

دولتروحانیدکترآقایدولت.کنیداشارههاحلراهبهخواهیدمیکهوقتیخصوصبهکرد؛کارخیلیتوانمیکلیدمفهومبا

باشدفهمقابلهمهبرایکهداشتیماحتیاجمجسمنمادیبهمادرنتیجه.استواقعیمشکالتبارودررومواجهۀ . 

آمد؟کجاازبنفشرنگایدۀ:س  

بنفشرنگشناسیرواندرکهاینسومو.بودهمسالرنگ.استآبیوقرمزجمعکهایناول:داشتدلیلسهبنفشرنگانتخاب

استشدهتعریؾپیچیدگیوؼرورافتخار، . 

هستید؟راضیروحانیآقایدولتصدروزۀکارنامۀازداشتیدانتخاباتزماندرکههاییبینیپیشبرمبتنی:س  

دوم.نباشدتبلیؽاتیصرفا کهکندتنظیمایبرنامهبتواندکهایناول:بودبزرگکارسهانجامروحانیدکترآقایبرایاصلیمسئلۀ

خودشانرابارباشندحاضرکهافرادییافتنبرایتالشیعنیبکنند؛هماجراراآنخواهندمیکهبنویسندرابرنامهافرادیکهاین

کردنادارهروحانیآقایبزرگکارسومین.بگیرندیادرامسائلتازهنباشدقراروباشندخبرهوسربازکهنههمهرکداموبردارند

احساسبلکهایدئولوژیک،وعقیدتیمسائلنهوباشدزدهگرههمبهراهاآناعضامنافعنهکهبودترکیبیوتدبیریدولتیک

واستبیمارکشورکهبوداینروحانیآقایتشخیص.باشدشدههمدورهاآدماینشدنجمعباعثبحرانرفعبرایتالشوبحران

.بیاوردبخشبه.یو.سی.سیازرابیمارخواهدمیروحانیآقای.استبستری.یو.سی.سیدربیماروشدهبحرانیبیماریاین

بتواندکهکاریتیمیکبهجاافتادهکاردان افراداینکردنتبدیلترسختآنازووضعیتاینرفعبراینیازموردافرادپیداکردن

البتهواندداشتهقبولیقابلنسبتا کارنامۀحوزهسههردرایشان.بودروحانیآقایدؼدؼۀتریناصلیببردجلوراهدؾیک

دارندوداشتههمدشواریروزهای . 

بود؟چهروزصدایندرکارترینسخت:س  

سالهشتدر.بودایراندرحکمرانیوداریدولتبنیۀسیستماتیکتخریبآثارکردنخنثیروز،صدایندشواریترینمهم

تابودشدهزیادیتالش.بودشدهبرداشتهقاجاریدولتسمتبهایراندرداریدولتمعکوسگذاردربلندیبسیارهایقدمگذشته

یعنیاین.باشدنداشتهارزشتصمیماتخوداندازۀبهتصمیماتتبعاتوقتی.شودگرفتهکوچکیبسیارحلقۀدرومتمرکزتصمیمات

بسیاراتفاقاین.رودمیپیششدهحسابوساختاریصورتبهگاهیوافتدمیاتفاقتصادفیسوءتدبیرگاهی.سوءتدبیرحاکمیت 

«کشورادارۀدرگذاریمین»راافتادهقبلیدولتدرکهاتفاقاتیبرخیمن.ببردعقبراکشورتوانستمیسالهشتازتربیش

کنممیتعبیر . 

شد؟منفجرهممینی:س  

و.شودمنفجرتابرداریمآنرویازرامانپایکهاستکافیفقطواستانفجارآستانۀدرهمبرخی.شدکشؾهامینازبرخی

شدمنفجرالبتههمبرخی . 

؟مثال :س  

برایهایارانهکهایهزینه.کنیمقطعتوانیممینهودهیمادامهتوانیممینه.استمینرویاآلنماپایهایارانهموضوعدربارۀ

.استطورهمینهممهرمسکناست؟شدهاشتباهکهگفتتوانمیمردمبهآیا.استباالتربسیاردرآمدشازکندمیایجادکشور

دولتازقبلببینید.استدیگرمینیکهمبردنام«ایرانعلیهالمللیبیننابجایبحران»عنوانبهآنازظریؾدکترکهچیزی

صهیونیستیرژیمعلیهابزاریعنوانبههولوکاستازوقتهیچامانداشتیمصهیونیستیرژیمباکمیدرگیریمانژاداحمدیدکتر

حرؾهولوکاستبهراجعکهاندبودهکشوردرهمدیگرانی.استبحثیکبلکهنیستجدیدیکشؾهولوکاست.نکردیماستفاده



کهشریؾمجیددکترمرحومهرکسیازقبل.اندنکردهتبدیلاسالمیجمهوریخارجیسیاسترسمیگفتمانبهراآناماداشتند

آزادینهضتبهمنتسبافرادیعنی.بودکردهترجمهراگارودیروژهآقایکتاببودمشکوکهایقتلمظلوممقتولینجزو

کردنتبدیل.نبودنژاداحمدیآقایکشؾمسئلهاینپس.کردندترجمهماجامعۀدرباراولینراهولوکاستپنداشتنافسانهموضوع

تا.بودؼربباایرانخارجیروابطکلکردنقفلاشنتیجهکشوربرایسنگینایهزینهتحمیلوگفتمانیکبههولوکاستانکار

دراتفاقاتیچنینبروزتوانمنمیاصال منو.چیستهولوکاستانکارهزینۀمعنایکهداندنمینباشدامریکاواروپادرفردی

بدانمتصادفیراخودمانخارجیسیاست . 

بود؟همدیگریهایمینو:س  

صداوسیما.کردواگذارصداوسیمابهقانونیمراحلطیبدونراالمللیبیننمایشگاهخودکاری آخرهفتۀدرقبلدولتمثال !بله

!خب.دادندصداوسیمابهراآندولتکاری آخرهفتۀبارهیکوندادنداوبهوخواستمیراالمللیبیننمایشگاهسالهشت

دولتوصداوسیمامیانرابطهدرمینیکگذاشتنیعنیاینودادنخواهدصداوسیمابهرانمایشگاهبعدیدولتکهاستمشخص

بهتومانمیلیاردپانصدمبلػباآخرهفتۀدرقبلدولتدارد،قیمتمیلیاردتومانپانصدهزارودوازدهکهرا...نامبهشرکتی.جدید

وقدسآستانرابطۀدرگذاریمینشودمیاینوکندمیابطالراآنبعدیدولتکهاستمشخصهمباز.کردواگذارقدسآستان

محترمبسیارشخصیکبهسالهپانزدهصورتبهکردهمیکارآندرموسویمهندسکهدفتریدولت،هفتۀآخریندر.تازهدولت

دیگرمواردخیلیونگیرد؟یابگیردرادفترآنبعددولت .استشدهواگذارحقوقیعنوانباولیحقیقی . 

بکنند؟افشاگریصدروزهگزارشدرصرفا کهاستاینروحانیآقایمسئولیتاتفاقاتاینبرابردرو:س  

هرکهاستایناصلانداخت؟بایدکسیچهگردناما.نینداختقبلدولتگردنشودمیالبته.گفتبایدنگفت؟مردمبهشودمی

گونهاینهمخودشبهراجعکهپذیردمیحرؾاینزدنباروحانیآقای.بپذیردبایدراخوددادۀانجامکارهایمسئولیتدولتی

وداخلیسیاستواقتصادحوزۀدرسیاستیتؽییردولتاگربدانندبایدمردمهمۀکهاستاینروحانیآقایمسئلۀ.شودزدهحرؾ

درکهاینجزنداشتایچارههیچروحانیآقایمننظربه.رودمیکجابهکجاازاودولتودارددلیلیچهداده،خارجیسیاست

وضعوکردتولیدگزارشجلدسهمجلسهایپژوهشمرکزروحانیآقایازقبل.استگرفتهتحویلچیزیچهبگویداولروزصد

وضعیتازملیگزارشیایدورهصورتبهدولتیهرکهاستخوبیسنت مننظربه.کردارائهگزارشآندرراکشورصفر

تحویلکهراچیزیگزارشدولتیهرکهاستخوبیسنتکهایندومو.بپذیردهمراخودگزارشمسئولیتوکندمنتشرکشور

اینبایدمجلسهایپژوهشمرکزمثال .کندارزیابیراهاگزارشایندولتدوازؼیرجاییکهاینسومو.بدهدمردمبهگرفته

بکندراکار . 

چرا؟.داریدانتقادینگاهصداوسیمابهزیادخیلیشما:س  

میملیاعتمادجلببرایرسانهآنازکهراتوقعیحداقلنتوانستههنوزاماداشتهکشوردررامسئولیتترینبزرگصداوسیما

دهدجوابرود، . 

دهد؟انجامتواندمیکاریچهروحانیآقایکنیدمیتوصیؾشماکهصداوسیماییاینبرابردر:س  

هایارانهمسئلۀمثلکند؛کمکموجودصداوسیمایهمینبهکهایناول:دهدانجامصداوسیمابرایتواندمیکارچهارروحانیآقای

همۀواستفشارتحتبودجهنظرازصداوسیماحاضردرحال.برودجلوبتواندتاشودفراهمبرایشامکاناتحداقلمهرمسکنو

شیرانآنچه»درواقع.استدرآمدکسبفقطهدؾکهشوندمیمتوجهبینندمیتلویزیوندرراربطبیهایآگهیاینوقتیبینندگان

مبتنیوداردشناختآنهایبدهیوصداوسیماواقعیوضعیتازدولتپس.«احتیاجاستاحتیاجاستاحتیاجمزاج،روبهکندرا

صداوسیمابرنظارتدردولترویکرددرکهاستایندوممسئلۀ.کردکمکصداوسیمابهبایدکهداردؼلبهنظراینآن،بر

قبولکردتصویبصداوسیمابرنظارتشورایمورددرمصلحتتشخیصمجمعکهراقانونیدولت.استآمدهوجودبهتؽییری

ازحالتابهکهاموریبگذرد؛نظارتشورایکانالازبایدصداوسیماامورازبسیاریقانونآنطبق.کنداجراخواهدمیودارد

اصولازنظارتشورایتقویتوکندمیحمایتصداوسیمابرقوهسهنظارتاصلازروحانیآقایپس.گذشتهنمیکانالاین

جذبدرتواناییمیزانحیثازصداوسیماواقعیوضعیتبررسیمسئلهسومین.کردخواهدپیگیریایشانکهاستایاساسی



و.شودانجامبایدمردمایرسانهمصرؾسبدتردقیقبیانبهیاوتأثیرگذاریمیزانمورددرمستقلتحقیقات.استمخاطباناعتماد

شودخارجانحصاربارزیرازتاحدودیبتواندتاکردکمکصداوسیمابهوکردتالشبایدکهاینآخرنکتۀ . 

خصوصی؟هایتلویزیوناندازیراهازحمایتیعنی:س  

کهکنیمتلقیاصلی(رگوالتوری)مقدماتکنندهتنظیمسازمانعنوانبهراصداوسیماسازمانتوانیممیماکهاستاینمهمبحث

کندنظارتتولیدکنندههایشرکتبریاکندتولیدخودشکهاینازاعمکند؛میمدیریتراکشورایرسانهفضای . 

باشند؟خصوصیهایشرکتتوانندمیتولیدکنندههایشرکتاینو:س  

حرفهوترکوچکراسازمانکهاستاینسربحث.شودمیسپاریبرونصداوسیمادرتولیدازباالییدرصدهمحاضردرحال

کنیمتربیشرااشکارآمدیوترای . 

است؟جدیچقدرخصوصیتلویزیوندربارۀشماپروژۀ:س  

یکوجودمعنایبهاین.استشدهدفاعمنزیرنظرایراندرتلویزیونرسانۀازانحصارزداییدربارۀلیسانسفوقرسالۀچند

نیستایراندرخصوصیتلویزیونبرایگذارانهسیاستپروژۀ . 

نشده؟بازدیگرایرسانههایفعالیتبرایعرصهروزصدایندرصداوسیماازفارغچرااما:س  

دبیرینقشصرفا دولتواستچندجانبهنظارتدرواقع.استایقوهسهمختلطنظارتماکشوردرهارسانهبرنظارتاصوال 

استشدهمستقرارشادوزارتدرمطبوعاتبرنظارتدبیرخانۀتنهاونیستمطبوعاتبرنظارتمتولیارشادوزارت.دارد . 

است؟دادهانجامتاکنوندهدانجامایرسانهفضایبازکردنبرایتوانستهمیکهراکاریتمامدولتشمانظربهیعنی:س  

مدیرکهبودهایندولتمهمکارهایازجمله.دهدانجامبایدهمکارهاییودادهانجامکارهاییایرسانهفضایبازکردنبرایدولت

برایارشادوزارتمطبوعاتیمعاونتدرانتظامیحسینآقایآمدن.استکردهانتخابمطبوعاتبخشبرایتخصصیوایحرفه

دورهپنجکهکسی.استشدهدولتیسیستمداخلخودشانصنؾازنفریکچوناست؛نعمتیککشورؼیردولتیای رسانهنظام

شروعمسئولیتتصدیزمانازایشان.کندایجادخودحولاجماعیکتوانستهیعنیبودهنظارتشورایدرمسئولمدیراننمایندۀ

.نیاوردرأیمطبوعاتبرنظارتهیئتدرانتظامیآقایپیشنهادبهارروزنامۀتوقیؾمسئلۀدر.استکردهاموردهیسامانبه

سمتاینبهنگارانروزنامهبیکارکردنوروزنامهیکبستنجایبهکهبوداینبودهمایهوشمندانهپیشنهادکهایشانپیشنهاد

کنیمعوضرامدیرمسئولکهبرویم . 

نشدهمنتشرروزچندوکردهعذرخواهیخودشکهایروزنامهگفت.ارشادوزیرنهزدمطهریعلیآقایراحرؾبهتریناما:س

کرد؟تأییدرابهارروزنامۀتوقیؾحتیونگرفتخوبیموضعارشادوزیرکهدرحالی.شودتوقیؾکهندارددلیلی  

ازفارغاما.کندتؽییرمدیرمسئولکهبوداینارشادوزارتپیشنهاددانممیامانه،یاکردحمایتتوقیؾازوزیرکهنخواندممن

حاالامابودسیاهجعبۀیکهمیشهمطبوعاتهاییارانهتوزیعمسئلۀمثال .شودتوجههمساختاریهایتصمیمبهبایدمصادیقاین

تیراژبگذارید،فرمولداخلرایارانهمبلػاگر.استدادهقرارسایترویوکردهاعالمراکمکمبلػوفرمولمطبوعاتیمعاونت

استچقدرادعاازفارغهرروزنامهتیراژکهبدانیمتوانیممیبعدبهاینازدرنتیجه.آیددرمینشریهآن . 

بگیرند؟ارشادازتریبیشیارانۀخاصهایروزنامهنیستقراردیگریعنی:س  

آنبهتریبیشیارانۀشودنمیکهاینیکی:افتدمیاتفاقدوگیرد،مییارانهچقدرنشریههرکهببینندسایترویمردموقتی

استنگرفتهپولیکهشودمدعیتواندنمینشریهآنکهایندیگرودادنشریه . 

شود؟میچهشودگرفتهدیگرنهادهایازشایدکهاییارانهتکلیؾ:س  

استپخشحقنیست،یارانههاآن ! 



ارشادوزارتدرسانسورحذؾایدۀحتیبرخیکهچنانآن.ایدکردهمخالفتآنباوگرفتهموضعسانسوردربارۀبارهاشما:س

یااستمؤثرتنهاییبهدولتفیلترینگبرداشتندرآیا.استروزبحثاینترنتفیلترینگبحثهماکنون.دادندنسبتشمابهرا

دارد؟وجودهمدیگرینهادهای  

عالیشورایمورددر.کندمشخصرامسئولنهادخواهدمیابتدادولت.داردنیازکلیدچندبهکهاستهاییقفلهمانازهماین

ترینقدیمیازکهانتظاریمهندسآقای.شودانتخابایجاافتادهومتخصصفردشورادبیرکهبودایناقداماولینمجازیفضای

ایشاندورراحتدیگرانزندمیحرؾایشانوقتی.شدانتخابشورادبیرعنوانبهاست،ارتباطاتفناوریحوزۀدرفعالافراد

میکهکسانیعمدۀبوکفیسدربارۀ.شودمیمهیافکرکردنفرصتبشودآرامفضاوقتیوشودمیآرامفضاوشوندمیجمع

44رویدادهایدرآننقشبوکفیسدربارۀمهمبحث.بزنند.اس.ام.اسیکنیستندبلدکههستندکسانیهمانباشدفیلتربایدگویند

ودستگیرشدگانبا.شدهدفاعبارهایندرنامهپایانمنزیرنظر.استخوردهگره44بااشتباهبهایراندربوکفیس.است

قطعاینترنتکهدلیلاینبه.استداشتهفرعیبسیارنقش44دربوکفیسکهشدهمشخصهمنهایتا .شدهمصاحبهدستگیرکنندگان

.شدبستهترسفتدوبارهزودخیلیوشدبازکمیبعد.بودقطعاینترنتانتخاباتازبعدهفتهیکتاانتخاباتقبلروزدواز.بود

بازیایندامدرنبایدما.استداشتهایراندرمؤثرینقشکهبیندازدجاهاامریکاییبرایتوانستکهشدمهماینبرایبوکفیس

 .بیفتیم

بوکفیسدولتوزرایاماباشدفیلترایراندربوکفیساستمنطقیاصال کهبفرماییددولتفرهنگیمشاورعنوانبهشما:س

باشند؟داشته  

هستمتعارضاینمخالؾشخصا  . 

هستید؟دستاینازجمعیهایرسانهوبوکفیسفیلترینگمخالؾدرنهایتاما:س  

کهکنندمیاستفادهبوکفیسازدارندهمهکهاینچیست؟فیلترمعنایپساستفیلتراگراست؟فیلترایراندربوکفیسمگراصال 

بایدشما.نظارتیعنیفیلترندارد؛تربیشمعنایکفیلترمننظراز.ایمسوختهدهنونخوردهآشما.استفیلترینگبهتوهین

تاراشماارتباطیخطکهکسیوشمادوستبوک،فیسصاحببینند؛میراشمانفرسهشویدمیبوکفیسداخلوقتیکهبدانید

کندمیمحرومببیندراشماکهاینازرادولتفقطمافیلترینگسیستمدرواقع.استکردهفراهمبوکفیس . 

اقتصادی؟تجارتچقدرواستفرهنگیمسئلۀچقدرایراندرفیلترینگ:س  

میاستفادهگیتفریازفیلتردورزدنبرایشما.استایجدیمسئلۀفیلتر.نیستعددیهاتجارتبسیارینسبتبهتجارتاین

تمام.امریکافقطکند؟استفادهتواندمیآسیباینازکسیچه.کندمیپذیرآسیببسیارراشماکامپیوترگیتفریباشیدمطمئن.کنید

بشویدماجراسوارهمبازبتوانیدبایدکنیدمیفیلتروقتیکهاستاینمنحرؾ . 

دهدنمینتیجهچوناینترنتماجرایدراماندارداشکالرسیدنتیجهبهپارازیتباشودمیچونماهوارهماجرایدریعنی:س

نتیجه؟وسودنهاندتکلیؾبهمعتقدفیلترینگوپارازیتمدافعاناما.بگذاریمبایدکنارش  

او.دارندهمباتفاوتیچههاشهرستانوتهرانکهبوداینمابحث.بودرفتهلنگهبندربهمادوستانازیکیانتخاباتجریاندر

سیاستیچهاین.بینندنمیپارازیتعلتبههاتهرانیامابینندمیکاملراماهوارههایبرنامههاشهرستانی.دارندتفاوتیکگفت

دانیدمی.کردپارازیتراکشوراستانسیشودمیمگر(.خندهبا)کردندآشتیشهرباانتخاباتایندرروستاهاهمینبرایاست؟

.چربدمیاشفایدهبراشهزینهشودملیکهاینبرایپروژهایناست؟چقدراشبرقمصرؾدانیدمیخواهد؟میایبودجهچه

مابابزنیمراماهوارهبخواهیمکهاینمحضبه.راهادیشنهبزنیمراهاماهوارهبایددهیمانجامپارازیتباشدقراراگردرواقع

هدؾراهاماهوارهکهاستدرحالیاین.ایمدادهدستازرامانفعالهایماهوارههمۀتقریبا هماآلنهمین.کنندمیمقابله

این.دهیمیدستازراماهوارهبکنیپارازیتگویندمیمابهدیپلماتیکخیلیصورتبه.گرفتیمهدؾراهادیشفقطونگرفتیم

مخابراتیماهوارۀرویممیخودمانگوییممیماکهشودمیایننهایتش.نهیاارزدمیاشهزینهبهببینیمبایدکهاستمحاسبهیک

بدهیدرااشهزینهوبرویدگویندمیهمهاآن.سازیممی . 

نتیجه؟بیشعاردادنجایبههستیدفایدهوهزینهبهمعتقدنهایتا :س  



میهانظامیمثلماکهگفتندروحانیدکترآقایازنقلبهترکانآقای.کردادارهراکشورشودمیاینازبهترکهبگویمخواهممی

خودجایبههرکسگوییم . 

چه.اندکردهاعالمروحانیآقایبامناظرهبرایراخودآمادگینژاداحمدیآقای.کردیممیصحبتصدروزهگزارشاز:س

شود؟گرفتهآمادگیاعالماینمقابلدراستقرارتصمیمی  

اینازقبلکنممیتوصیهایشانبهولی.کنممیاستقبالمناظرهبراینژاداحمدیدکترآمادگیاعالمازشهروندیکعنوانبهمن

احمدیآقایلطفا وکردندمنتشرسایترویراخودروزۀصدگزارشمتنروحانیدکترآقای:دهندانجامکارسهکنندمناظرهکه

میتشکیلسایهکابینۀکهایشانوزرایوشدهمستقردیگریجایاآلنکهالدنتیم.بنویسندآنبهپاسخدرمکتوبمتنیکهمنژاد

مناظرهفرصتازاستفادهدرایشانکهایسوءسابقهبهتوجهباکهایندوم.کنندنقدراگزارشوبدهندزحمتخودشانبهدهند

ونداشتندحضورجلسهدرکهاشخاصیبهزدناتهامازوکنندعذرخواهیشانمناظرهشیوۀبهراجعایرانملتازباریکدارند،

ایشانبهایراندرکسیثانویاطالعتادانممیبعیدکهچرابخواهند؛عذرمردمازشدهمحرزآنکذببعدا کهسخنانیگفتناز

سؤاالتوبزنندحرؾدانشجویانباکمیوببرندتشریؾکشورهایدانشگاهبهمناظرهازقبلکهاینسوم.بدهدزندهمناظرۀتریبون

سهایناگر.شوندمواجهایشانبادیگراناستقرارچگونهنیستندجمهوررئیسوقتیکهکنندتمرینودهندجوابرادانشجویان

آقایبرایخیر؟یادارندراجمهوررئیسبامناظرهتقاضایایشانهمبازببینیمتاشودمیفراهمزمینهوقتآندهندانجامراکار

رئیسموقعیتیعنیبیایند؛کنارجدیدموقعیتاینبابتوانندوکننددرکراجدیدشانموقعیتکهاستمناسببسیارنژاداحمدیدکتر

کنندقبولراجمهورنبودن . 

است؟جمهوریریاستجایگاهبهبازگشتنفکربههمچنانایشانکنیدمیفکریعنی:س  

خانۀنزدیکمیدانایرانهمۀگفتبایدتردقیقتعبیربه.اندنرفتهبیرونجمهوریریاستازهنوزکندمیگمانایشانکنممیفکر

نیستایشان . 

صورتقبلدولتدرکهتخلفاتیباحقوقیبرخوردبرایهمراایزمینهنیستالزمآیادادندکهگزارشیازفارغروحانیآقای:س

کنند؟فراهمدادند،رااشگزارشواستگرفته  

رااعدادوداردمسئولیتهمدهدمیگزارشکهعددیبهراجع.استکشورمسئولودادهملیرسمیگزارشیکروحانیآقای

دیگرطرؾازو.بودشدهپنهانمردمازکههستیممواجهایرسمیآمارهایباما.استرسیدهعدداینبهتاکردهپایینوباالبارها

خطرناکتفکراین.باشدفعلیدولتکارمالکبایدقبلیخوردۀدستآمارهایبگویندخواهندمیکههستیممواجهکارانیپنهانبا

وبیایندبایدحاالواندکردهادعاایشان.دادندتحویلممکنوضعیتبهتریندرراکشورکهبودندمدعینژاداحمدیدکتر.است

کنممیفکرونگرفتهبرعهدههنوزراقبلیدولتاقداماتحقوقیپیگیریمسئولیتروحانیدکترآقایاما.کنندثابتراشانادعای

.کندکوتاهیاوستاختیاردروشدهضایعکهملتحقوقبازگرداندندرمقابلطرؾکهاینمگررود؛نمیحقوقیاقداماتدنبال

وشدهجاجابهپولیکردندقبولهاآنکهاینتابکندآندربارۀهمحقوقیاقدامداشتآمادگیدولتکهمیلیاردشانزدهبحثمثل

 .برگرداندند

میدولتکنیدمیفکر.نیستندبرگشتقابلاآلنکههستچیزهاخیلیاماشودبرگرداندهشدمیکهبودشرایطیدرپولآن:س

بگیرد؟پسرامواردهمۀتواند  

اینهمدولتوظیفۀ.کندشکایتخودشازتواندنمیوداردتداومدولتچونکندشکایتهمقبلیدولتازتواندنمیو.تواندنمینه

شودمیمربوطاستالعموممدعیکهکلدادستانبهموارداینازخیلی.نیستپیگیریعدمهمقضاییهقوۀوظیفۀاما.نیست . 

آقایشهرداریزماندرگویاشما.نیستندجمهوررئیسندارندباورهمچناننظرتانبهکهکردیداشارهنژاداحمدیآقایبه:س

درنودسال.ایدداشتهایشانبهنسبتزمانهمانازشناختیحتما اید؛داشتهجلساتیایشانباتهرانشهرشورایدرنژاداحمدی

اماکنم،نقلاینجاخواهمنمیراداستان.حاکمحکیمیکوکارگرزادهکارگزاریکدربارۀنوشتیدکوتاهداستانیکتانوبالگ

این»کهبوداینهمتاننوشتهآخر.ریختخواهدهمبهراچیزهمهکندمیتهدیدکهبودنژاداحمدیآقایبهشبیهفردیاشسوژه

داشتید؟ایشانازشناختیچنیننژاداحمدیآقایشهرداریدورانوقبلازشما.«داردادامهکمیداستان  



تماساشعریآقایبزرگوارمدوست.دادممیانجامایمشاورهکارهایزمانآنمن.شدبرگزارشهرشوراهایانتخابات44سال

.کنیدکمکشوراایندرلطفا همشماوداردمشاورهشوراییکشهرداریفرهنگیکارهایبرایتهرانجدیدشهردارکهگرفتند

ارتباطیوفرهنگیشورایگذاشتندرااسمشکهکردمشرکتایجلسهدرسالیکمدتبهصبحنهتاهفتساعتباریکایهفته

مزبورشورایکهبوداینمنسؤالجلساتایندر.بودتهرانشهرفرهنگیهایفعالیتدهیسامانشوراوظیفۀ.تهرانشهرداری

کهرسیدمنتیجهاینبهوقتیتهران؟شهردارارتباطیـفرهنگیشوراییااستتهرانشهرداریارتباطیـفرهنگیشورایآیا

آمدمبیرونشوراازاستتهرانشهردارشخصبهمربوط . 

بودند؟کسانیچهدیگرداشت؟حضورجلساتدرشهردارخود :س  

ثمره،هاشمیجوانفکر،وبودمشاییآقایجلساتدر.بودهمخوبیصبحانۀباهمراهجلسهوکردمیادارهراجلسهخودشهمیشه

پژوهشیمعاونعنوانبهرابندهخواستمیکنیمهدویهللاآیت48سالاوایل...ونبویاکبرعطار،شیخدارابی،اشعری،

صبحنهتاهفتهایکشنبهکهاستایجلسهکارهاازجملهگفتمکنم؟میکارهاییچهکهپرسیدند.کنندمنصوبصادقامامدانشگاه

کهبودمفهمیده44سالدرجلساتهماندرهمخودم.کردمنعجلساتاینبهرفتنازرامنایشان.تهرانشهرداریروممی

جمهوریریاستبهنژاداحمدیآقایوقتی.شودجمهوررئیسداردقصدداشتدولتبادرگیریدرکهاصراریبانژاداحمدی

بودرفتهخودشوبوددادهایشانبهرااسالمیشورایمجلسدراتاقشعادلحدادآقای.رفتمایشاندیدنبهباریکشدانتخاب

جمهوریریاستدرکسهیچوامدارمنگفتکهشنیدمنژاداحمدیآقایاز.نشستمیمجلسدرمنتخبجمهوررئیسوبهارستان

بهراجع.کردمصحبتایشانباارشادوزارتواطالعاتوزارتبهراجع.هستمندبهدعاهایوعاشورازیارتوامدارفقطونیستم

.کردمیدرسترامیزشیشۀزیرایشانکردممیصحبتمنکهربعییکحدوددر.کردمصحبتایشانباهمدیگرموضوعدو

بیافزایشآنوداشتتفاوتیککردمترک44سالانتهایکهنژادیاحمدیآقایبادیدم42سالمنکهنژادیاحمدیآقای

بوداونفساعتمادبهحدوحصر . 

نداشتید؟نژاداحمدیآقایباایرابطهوبرخورددیگرشدیدخارجکهمشاورهشورایآناز:س  

دکترآقایمحوریتباانسانیعلومپژوهشگاهدرشدنجهانیمطالعاتعنوانتحتفعالیتیآمدمبیرونفرهنگیشورایآنازوقتی

تصمیمنژاداحمدیآقایجمهوری،ریاستازبعدماهسه.آموختمبسیارایشانازوکردمکارنهاوندیانآقایبا.شدشروعنهاوندیان

رانهاوندیانآقای.کردندعوضرارئیسبعدوقطعرابودجهاول.دهدتؽییرراشدنجهانیمطالعاتملیمرکزرئیسگرفت

نهاوندیانآقای.کردصحبتدقیقهبیستنژاداحمدیآقایمعارفهوتودیعمراسمدر.گذاشتندجایشبهرامشاییآقایوبرداشتند

مشاییگویممیوقتیکهبودایننژاداحمدیآقایسخنآنجا.کردصحبتدقیقه29مشاییآقایوکردصحبتدقیقهپنجحداکثر

نهاوندیانآقایازصحبتمیاندرنژاداحمدی.شناختخواهدرااوجهانبعدهاوشدهخالصهکلمهیکدرکهحرؾدنیایکیعنی

بودجهبایدمیلیاردهزارگفتاو.تومانهزاردویستومیلیاردیکدادپاسخایشانبود؟چقدرشدنجهانیملیمرکزبودجۀپرسید

هزارــکنیمفراهممرکزدرراظهورمقدماتبایدکهبوداینمعنایشــگویممیمنکهمعناستاینبهشدنجهانیاگر.باشدداشته

خواهیدمیشماکهشدنیجهانیکهگفتموکردمعذرخواهیکهاینتا.بودممرکزایندرماهیچندمدتبعد.استالزممیلیارد

وجودچیزیچنینمادینیادبیاتدروبیایدکهکنیممجبورشبایدماوبیایدخواهدنمی(عج)زمانامامکهاستایناشخالصه

نکنیداساسیکارگفتمی.نداشتتربیشتئورییکمشاییآقایشهرداریدر44سالدراما.آمدمبیرونمحترمانهخیلی.ندارد

.بودهواکردنفیلایشانتخصصدرواقع.بیایدشانخوشمردمکهکنیدکاریبایدآنجایبهواستزیاداساسیکارخرجچون

کهماندمییادشبخوردراماافطاریهرکسیکهبودایناواستدالل.بدهیمافطاریشهرهایمیداندررمضانماهکهاینمثل

یادبهکسیهمبعدماهیکوداردخرجخیلیبزرگراهیککردندرستگفتکهشنیدمخودشاز.دادهافطاریاوبهنژاداحمدی

کردکهکند؛میایجادمشکلکشورداریبرایامااستیکدرجهتبلیؽیذهنبرایتفکراین.استساختهراآنکسیچهکهندارد . 

کردهکمجمهوریریاستازبعدخاتمیوهاشمیآقایانباراخودروابطروحانیآقایشودمیگفتهداخلیسیاستحوزۀدر:س

ومشارکتجبهۀآن،مطابقکهبودیدکشیدهجدولیوبودیدنوشتهرفتگانحاشیهبهدربارۀمتنیخودوبالگدر44سالشما.اند

رفتهحاشیهبهکهکسانیبازگرداندنبرایامکانیآیاروزصدایندر.اندشدهراندهحاشیهبهمتنازهاشمیآقایوانقالبمجاهدین

نیست؟ایندردولتاولویتفعال یاآمدهوجودبهاند  

شوندمینزدیکمرکزبههمهمواردازبسیاریدرکنممیفکرمن . 



اند؟شدهنزدیکروزصدایندر:س  

.نیستفرهنگبخشبهفشارآوردندولتبرنامۀکهشدهمشخصروزصدایندر.استنتیجهازترمهمگیریجهتروزصددر

.هاستدانشگاهبهفشارکاهشدنبالبهدولتکهشدهمعلوم.نیستورزشیهایفدراسیوندردخالتدولتبرنامۀکهشدهمشخص

دالرهمکهاستاینمهم.برگرددبازاربهامیدکهاستایندولتموضع.داردهاجهتتؽییرازنشانمردملبرویلبخندتههمین

یکقبلیدولتمسیرکهاستاینماتصور.شودتربیشبودافزایشبهروکهزندانیانتعدادندهیداجازههموبماندثابتنسبتا 

برگردیمسرباالییبهبایدتازهماحاال.ایمکندهراترمزکهبودگفتههمآقایییکوبودسرپایینی . 

است؟دوربرگرداندردولتروزصددرفعال یعنی:س  

آقایدولتکارتریناصلیوترینمشکلتیمیکبهدولتهیئتکردنتبدیلواستدوربرگرداندرروحانیآقایدولتفعال !بله

مدلاینروحانیدکترآقای.کنندعملبقیهوکندفکرنفریکشدمیتالشتربیشنژاداحمدیدکترآقایدولتدر.استروحانی

.استتربزرگهدفیبرایرسیدناجماعبهبرایجاییووزراتقابلوجدیهایوگوگفتوفکرجایدولت.پسندندنمیاصال را

هامصوبهایناماآیددرمیمصوبهچهار.بیایدبیرونمصوبهبیستنیستقرارروحانیآقایدولتهیئتجلساتدرونازدرنتیجه

ملتآرامش مقدمۀکرده،ایجاددولتدرروحانیآقایکهآرامشی.استشدهدیدهآنجوانبهمۀواستمطالعاتیکاربرمبتنیحتما 

وخوبخیلیبایدایعدهکشوردرکنممیفکرمن.کندمیایجادمشوشومضطربایجامعهمضطرب،وشلوغدولت.است

متفکریخیلیهایآدمکندفکرکهنداشتیمدولتیچونما.کنندفکرمردمشودالزمترکمتابگیرندتصمیموکنندفکرجانبههمه

کنیمفکرچیزهمهبهمجبوریمهمه.ایمشده . 

طیؾکنیدنمیفکراما.سرباالییدربیفتدسرپایینیازوبچرخاندرافرمانکهبودهاینفعال دولتوؼمهمتمامکهدرستاین:س

درخواستبرخیحتیکهکردیداشارهکرد؟خواهدمخالفتبهشروعوشدخواهدقدرتمندکمکمهمروحانیآقایودولتمخالؾ

رفته؟بینازوشدهخنثیارادهاین.بودندکردهانتخاباتپایانیروزهایدردیگرانیوشمابرایبازداشتحکم  

کهدرحالیکندپوشیچشمتواندمیروحانیآقای.کنداجتنابخودشعلیه«ضد»تولید ازکهبودهاینهمیشهروحانیآقایتالش

فاصلۀاین.نکندبودنبازندهاحساسکسهیچتاکنددرست«ملیآشتی»دولتکهبودهمهمخیلیاوبرای.داردقویایحافظه

هایصحبت.ضددرنهواستزندهچتردرروحانیآقای.هستندزندهضددرطلباناصالح.استروحانیآقایوطلباناصالح

.داشتزیادیاهمیتوبودنظامینهادهایبهبخشیآرامشتماما مقدسدفاعکسوتانپیشوسپاهعالیفرماندهانجمعدرایشان

دولتازگاههیچاند،دادهدستازجدیددولتآمدندلیلبهکهمنافعیخاطربهکههستندکسانیاستمتوجهروحانیدکترالبته

اماکندمیمسئلهحلوخوردمیعادیهایقفلبهکهداریمکلیدیما.استمتفاوتکامال حلراههاآندربارۀ.بودنخواهندراضی

بایدواستخرابکلیدخورشانهااین.دارندالزمدیگریچیزوخواهندنمیکلیدهااین.استخرابشانقفلکههستندکسانی

کرددیگریفکرهاآنبرای . 

هستند؟کسانیچهمنظورتانکهکنیدصحبتتوانیدمیترمشخص:س  

کهکسانی.استکردهتأمینشانبرایزیادیخیلیاقتصادیمنافعهاتحریمکهکسانی.هستندتحریمکاسبانوفتنهکاسبانمنظورم

یکسالیکطولدرکنیدتصور.گرفتندمیدرصدهفتتایکازوکردندمیجاجابهدیگربانکبهبانکیکازراایرانپول

همفداکاریمثابۀبهرااینو.باشدگرفتهدرصدپنجمثال وباشدکردهجاجابهدیگربانکبهبانکیکازدالرمیلیون991نفر

.بپوشدهمکفناستحاضراوشودمیشروعتحریمرفعوقتی.امکردهفداکاریمنکهباشدفروختههمکشوربهوباشددادهانجام

بدهدراپوشکفنهزارانهزینۀتواندمیاماپوشدنمیکفنحتما خودش . 

کیست؟فتنهکاسبانازمنظورتانو:س  

منفتنهبحثدربارۀ.بدمندآنآتشدردوبارهخواهندمیبرخیوشدهتماماتفاقاتیکهکرداشارهصدروزهگزارشدرروحانیآقای

استنبودهفتنهااّلواستنداشتهسریکفقطفتنهکهمعتقدمهم . 

تجربهاینروحانیآقایدولت.نشدسیاسینهادبهتبدیلاماشدزدههاحرؾخیلیکهبودایناصالحاتدورۀاشکاالتازیکی:س

کند؟نمیتکراررا  



تقریبا ولیکندمیعملترکمزند،میحرؾدیرترزند،میحرؾترکمروحانیآقایکهاستاینخاتمیوروحانیآقایفرق

کههاییآن.شودمیسازیزمینهحتما استدولتبهمربوطکههاییآنتؽییرات،کردناجراییدر.کندمیعملتؽییرؼیرقابل

میترسختهمبازاستقضاییهقوۀودولتومجلسبهمربوطکههمهاییآنواستترسختاستمجلسودولتبهمربوط

وشود ... 

میبازمدتکوتاهدرنظرتانبه.شدخواهدبازحصررفعگرهکهکردنداشارهتایمزفایننشالباوگوییگفتدرروحانیآقای:س

 شود؟

آن.استحصرتحتکهاستکسیآنوماندمیباقیجانبیکبازکنید،حلشماکهراجوانبهمۀ.استچندجانبهحصرمسئلۀ

تصوراگر.شودمیدشوارهمگانبرایکاربگیردتصمیمنخواهدیاونتوانداواگر.بگیردتصمیماتیبایدهستحصرتحتکه

ازاوکهباشداینتصوراگروطلبدمیراهبردجوریکاستحصرتحتکهاستظلومیمموسویمهندسآقایکهباشداینشما

تاکهاستزیادخیلیفاصلهدواینبین.کنیدمیفکرموضوعدربارۀدیگرجوریکشدهحصراشخانهدراسالمیرأفتباب

ماندخواهدباقیسؤالهمیشهتد،نیفاتفاقمصالحهیکونکنیدپیدابینظالمومظلومنگاهمیانمشترکیوجه . 

انجامید؟حصررفعبهکهشدطیمسیریچهآنجا.داریدهمرامنتظریهللاآیتازحصررفعماجرایدرحضورتجربۀشما:س  

آیتکهاینمگرنشدبرداشتهمنتظریآقایحصراماکنندقبولنباشندحاضرشانفرزندانشایدکهاینرؼمبهمنتظریآقایدربارۀ

کردمسئولیتقبولهممنتظریهللا . 

مسئولیتی؟چه:س  

ورویدمیدادگاهشمازنداندر.استزندانمسئلۀازؼیرحصرمسئلۀببینید.بنویسندشانخاطراتدرایشانفرزندانامیدوارم

آزادزندانازمحکومیتدورانگذرانازبعدنکنید،قبولچهوهستیدمجرمکهباشیدداشتهقبولچه.استمعلومهمتانمجازات

کردعبورآنازتواننمیسادگیبهوداردهماخالقیجنبۀحقوقی،مسئلۀازؼیراماحصرمسئلۀ.شویدمی . 

مدتکوتاهدرکهبگوییدخواهیدمینهایتا و:س ... 

شودحلمدتکوتاهدرکهامیدوارمبسیار . 

کنید؟میبینیپیشیاامیدوارید:س  

داردسردوماجراکهگفتمالبته.کنمنمیبینیپیش . 

چه؟یعنیملیآشتیدولتهرحالبه:س  

استکردهعبورجناحازبحثحصرموضوعدر.هاستجناحآشتیدولتملیآشتیدولت . 

کندپرشدهایجادگذشتهسالپنجدرکهراشکافیخواهدمیحتما ملیآشتیدولت:س ... 

تواندنمیتنهاییبهدولتوشودمیپرکنندکمکهمهاگرکنممیفکرمن . 

است؟روحانیآقایزمیندرتوپاآلنوکندایجادملیآشتیدولتروحانیآقایکهاندکردهاعتمادهمه:س  

تردقیقملیآشتیازراتعریفمبگذارید.کنداعتمادروحانیآقایبههممقابلطرؾامیدوارموهستمامیدوارمخیلیدلیلهمینبه

.دادندمیفرمانمادرهاوپدربههابچهکهشدیمایدورهوارداسالمیانقالببا.بودپدرانعلیهفرزندانقیاماسالمیانقالب.کنم

تقدمباهفتاد،دهۀتاحداقلوطوالنیخیلیدورۀتاوشدانقالب.نداردفایدهانقالبگفتندمیبودنددیدهرامرداد44کههاییآن

خواستند.بودندبچهخودشانقبال کهرفتیادشانشدند،پدروشدندبزرگهابچههمانوقتیولی.بودیممواجهپدرانبرفرزندان

هابچهوشدعوضمسئلهصورتبودند،بچهروزیکخودشانرفتیادشانکهزمانیاز.کنندتربیتخودشانپدرمثلراهابچه



نهواستدرصدیپنجاهاماآشتیاین.بودفرزندانوپدرانآشتیاما54.کردندانقالب42و57درپدرانعلیهدیگرباریک

روحانیآقایدولت.استدولتوظیفۀشود،میامیدبهمنجرکهآشتیاینازپاسداری.استموقتولرزانآشتیاین.صددرصدی

پایدارآشتییکبهیاوشودتبدیلدائمقهربهیاتواندمیکهموقتتحملیکپاسداران است؛امیدوآشتیپاسداران دولت . 

است؟کمآشتیاینحفظبرایدولتاقداماتسرعتمعتقدندهمبرخیاما:س  

توانیدنمیشما.کنیممیبازراجادهداریمما.استباریکوشلوغخیلیجاده.کندمیایجادتصادؾفقطباالسرعتباکارهاخیلی

کنیدبازراجادههواپیمابا . 

کنند؟نمیپیدااحتیاجمدنیجامعۀومردمطرؾازفشاربهروحانیآقایدولتتالشایندرو:س  

احمدیآقایمردمیحمایتجنسازنهوخاتمیآقایمردمیحمایتجنسازنهاماداردمردمیحمایتبهنیازحتما روحانیآقای

بگیرندشکلکشورواقعینیازموردموضوعاتحولهاتشکلکهاینواستروحانیآقاینیازموردچیزیکفقط.نژاد . 

است؟شدهفکریهماحزابدوبارۀفعالیتامکانواعتمادجلببرایملیآشتیدولتایندر:س  

درنتیجه.شودمیدمیدهآندرایتازههوایکنند،تؽییرآندردولتنمایندگانوشوداصالحاحزابدهمادۀکمیسیونساختاروقتی

ودارستارهدانشجویاندربارۀدولت.اخراجیاستادانودارستارهدانشجویانمسئلۀمثلشود،میممکنشکایاتبهرسیدگی

ندادانجامراکاریخودش.شودمیرسیدگیشکایاتبهواستبررسیقابلکهگفتهمبازنشستهواخراجیاستادان . 

ازپیشتانوبالگدرشود؟انجامروحانیآقایدولتاولروزصددرامریکاوایراندولتمذاکرۀکهکردیدمیتصورشما:س

داشتنگرانیازنشانکهنوشتیدهاییپستنیویورکبهروحانیآقایسفر . 

حوزۀدرخودمسائلتوانیدنمی.نبوداینجزایچارهوکردعملایهستهمناقشۀحلچارچوبدرو9+9چارچوبدرایران

باوباشیدداشتهجداگانهمذاکرات9+9اعضایتکتکباکهاینمگرکنیدحلراامریکاوامنیتشورایاروپا،اتحادیۀتحریم

نمیکنیم،حلراهاتحریممسئلۀخواهیممیگوییممیاگر.نیستهمبردارشوخی.باشیدداشتهسازندهمذاکراتهمهاآنمجموع

کنیمچنینخواهیممیامریکامنهایبگوییمتوانیم . 

بیفتد؟اتفاقاینکردیدمیفکرآؼازدر:س  

وفهمیدراایشانموقعیتباید.کرددرکبایدرااوباماآقایمعتقدمنه؟یاروندمیبارزیرهاآنآیاکهبوداینمااصلیمشکل

استمیزرویچیزهمهگویندمیهاآن.داشتندمابامذاکرهازؼیردیگریهایگزینههاامریکایی.خواهدمیچهکهکرددرک

خواستۀوامریکازیرمیزیهایگزینهازیکی.کنندمیصحبتمیزرویبهراجعفقط.استمیززیرچیزهاخیلیگویندنمیاما

مذاکرهنهوحملهنهبخوابانند؛راکارونزندحرؾکال کهبوداینامریکاازاسرائیلاصلی . 

ویلتونوهاوسچتمهمچونمراکزیگیریشکلایدۀازشماکهبودیمدیدهروحانیآقایجمهوریریاستازقبلوگذشتهدر:س

هستید،جمهوررئیسفرهنگیمشاوروجمهوریریاستاستراتژیکهایبررسیمرکزدرکهحاال.گوییدمیسخنانگلستانپارک

داریم؟راظرفیتیچنینکنیدمیفکرکنید؟درستپارکویلتونوهاوسچتمهمچونفضاییکهنداریدایعالقه  

هاآنرسیدننتیجهبهشیوۀوکردیممطالعهرادنیاپژوهشیمرکزدهما.افتدمیاتفاقهمیندارداستراتژیکهایبررسیمرکزدر

تواندمیچگونهجمهوررئیسبهنزدیکمرکزیکبفهمیمکهاینبرایکردیمطراحیرامختلؾهایمدلوکردیماستخراجرا

همکناردیگرجایهیچکهافرادیکردیم،کارنیویورکسفربرایکهمدلیدر.باشدنخبگاننظرگاهازاستفادهبرایایدروازه

رئیسشخصبرایحتیکههاییگزارشدر.کردیمبرقراررااظهارنظرامنیتما.زدندحرؾهمباونشستندهمدورنشینندنمی

بندیجمعوگذاریممیراماقالوکنیممیحذؾراقالمن.استزدهحرفیچهکسیچهکهنیستمشخصشودمیتولیدجمهور

کنندمیپیداامنیتزدنحرؾبرایهمهصورتاینبه.کنیممی . 

کردید؟وگوگفتهاوسچتمسبکبهکسانیچهبانیویورکسفربرایمثال :س  



نظربودنصاحبمهممابرای.ایزدیفؤاددکترهموداشت،حضورباوندهرمیداسدکترآقایهمنیویورکبهسفربرایجلسهدر

اسالمیجمهوریآمیزصلحایهستههایفعالیتسیاسیاقتصادبهراجعکهایجلسهدر.بودمهمموضوعدرهاآنهردوی

نوشتهراایهستهانرژیسیاسیاقتصادکتابکهرنانیمحسنآقایهموداشتندحضورایهستهانرژیسازمانازهمداشتیم،

 .است

گذاشتکنارراایدئولوژیکدیدگاهبایدهانشستایندرکهمعتقدیدیعنی:س . 

پروژۀ.استچپجریانبهمتعلقایدئولوژیشد؟ماگفتاریادبیاتواردزمانیچهایدئولوژیواژۀاینکهبپرسمشماازخواهممی

گریافراطیعنیهمزدگیچپ.استزدگیچپحذؾایشانپروژۀ.استاسالمیانقالباززدگیچپزدودنپروژۀروحانیآقای . 

است؟شدهایجادکجاازعالقهاین.داریدؼفوریزادهگلمرحومبهخاصیعالقۀشماپایان؛درو:س  

کناردراجتماعیاسالمفهمهستمآندنبالمنکههمایپروژه.دارد«اجتماعیاسالم»گردنبربزرگیحقؼفوریزادهگلآقای

.استسیاسیاسالموفردیاسالممیانواسطاجتماعیاسالمکهمعتقدمتحلیلگریکعنوانبه.استسیاسیاسالموفردیاسالم

پنجاهدهۀتاسیدهۀبهرضاشاهدورۀومدرسسرکوبازبعدوکردیمعبورفردیاسالمازکهمعتقدمواستتاریخیمننگاه

استشدهسواراجتماعیاسالمرویسیاسیاسالمپروژۀ.بوداجتماعیاسالماوجدورۀکهرسیدیم . 

اجتماعی؟اسالمبهکنیمبرگشتبایدکهمعتقدیدو:س  

ومطهریمرحوممننظراز.کردندمیدنبالرااجتماعیاسالمپروژۀکهاستکسانیمدیوناستحکومتدرامروزکههرکسی

مثال .دارندوجودهمهاییواسطمیانایندر.بردندمیپیشرااجتماعیاسالمپروژۀصدرموسیاماموؼفوریگلزادهمرحوم

اسالماززودخیلیچرا.بنویسیمراننوشتههایمشقبایدما.سیاسیاسالمهمواجتماعیاسالمهمدارد؛راهردوطالقانیآقای

رااخالقکهاینبدونما.بنویسیمرااجتماعیاسالمدرننوشتههایمشقبایدهنوزشدیم؟سیاسیاسالمواردوکردیمگذراجتماعی

درماآیاکهایناصال .استاخالقفاقدمانحکومتیهایفعالیتبسیاریدرنتیجهودادیمتشکیلحکومتکنیمنهادینهجامعهدر

مثال اماکنیمنمیمسئولیتاحساسخودمانهمسایۀبهنسبتما.استاجتماعیاسالممسئلۀنهیاهستیممسئولمردممعیشتمقابل

کنیممیمسئولیتاحساسونزوئالبهنسبت . 

کیست؟بااجتماعیاسالمراهبری:س  

درمن.رااسالمیحکومتنهگیرندمیبرعهدهرااسالمیجامعۀوظیفۀکهاسالمینهادهایوهاتشکلاسالمیعنیاجتماعیاسالم

.شودمیدرستجامعهوکنیممیدرسترافردفردماکهبودمعتقدایشان.هستمکرباسچیانعالمهآقایشاگردعلویمدرسۀ

علویمدرسۀتاشدهانقالبکهبوداینکرباسچیانعالمهمرحومتحلیل.دیدمیشدهخالصهعلویمدرسۀدررادنیاهمۀدرنتیجه

خانمبهوبوددوختهروسریماخانوادۀ95تاسوعایوعاشوراتظاهراتدر.شدشروع97دیاز95اسالمیانقالب.شودتعطیل

یکعنوانبهراروسریبیاورد؟دواممدتیچهاستقرار95عاشورایتظاهراتروسری.دادیممیروسریحجاببدونهای

بنیادینتحولسطحدرنهوبودهسیاسیساختارهایتؽییرسطحدرانقالبتحوالتعمقکهبگویمخواهممی.برممیکاربهتمثیل

برایکافیاندازۀبهماوشدمیادارهبایدکشورروزآنفردای.شدعوضچیزییک2381ساعتدر95بهمن49در.فرهنگی

.گرفتیمکاربههمچنانراسابقساختارهایوسابقهایتئوریسابق،هایآدمدرنتیجه.نداشتیمساختاروآدموتئوریکشورادارۀ

نفروکنندمیعوضچهرههاآدمو.کنندمیتحمیلشمابهراخودهاتئوری.کنندمیعملخودفرمانصورتبههمساختارها

گرفتهیادصادقامامدانشگاهدرپهلوانچنگیزدکترآقایازراچیزیکاگرفقطمن.صؾاولنفرشودمیبارهیکصؾآخر

دیگرهدفیبرایکهساختارهاییباراحتیبهتوانیمنمیما.کنندمیتحمیلهادولتبهراخودشانساختارهاکهاستاینباشم

میمجبورحکومتوقتآننگیردصورتفرهنگیبنیادینتحولاگر.کندعملدیگریهدؾبرایکهبگذاریمقرارشدهطراحی

دولتکارمندتعدادیکهاینیعنیکند،میپذیریمسئولیتدولتوقتی.بکشددوشبرراجامعهفرهنگیتحولهمۀمسئولیتشود

اشتباهواستانحراؾاینکه.بگیرندبرعهدهراجامعهاصالحمسئولیتخواهندمی . 


