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بــه گــزارش خبرگزاری هــای رســمی کشــور در جریــان 
ــه کردســتان  ســفر اســتانی رهبــر معظــم انقــاب اســامی ب
و اطــاع ایشــان از عــدم پخــش اذان اهــل ســنت از ســیمای 
ــه پخــش اذان  ــورا دســتور ب ــه ف اســتان کردســتان، معظــم ل
دادنــد و بــرای اولیــن بــار اذان مغــرب مســلمانان اهــل ســنت 
منطقــه از شــبکه ســیمای اســتانی پخــش شــد. در پی دســتور 
رهبــر معظــم انقــاب، شــورای فتــوای علمــای اهــل ســنت 
ــی امــر  ــا انتشــار اطاعیــه ای، از موافقــت ول کردســتان نیــز ب
مســلمین بــا پخــش اذان اهــل ســنت بــر اســاس فقه شــافعی 

ــد. ــی کردن از ســیمای مرکــز کردســتان قدردان
دقــت در کلماتــی کــه در متــن ایــن خبــر کــه چیــزی در حدود 
یــک دهــه پیــش بــه روی ســایت ها و خبرگزاری هــای 
ــبی  ــع مناس ــاید مطل ــت، ش ــده اس ــت آم ــه اس ــی رفت ایران
بــرای ورود بــه مقدمــه پرونــده »علیــه محافظــه کاری« باشــد. 
تصمیم گیــران امنیتــی، اجتماعــی، فرهنگــی و رســانه ای 
ــع از پخــش اذان  ــه مــدت دو دهــه مان ــا ایــن امــر ب مرتبــط ب
ــری  ــاال رهب ــد و ح ــتان بوده ان ــیمای کردس ــنت از س ــل س اه
ــرعت  ــه س ــخصا و ب ــاق، ش ــن اتف ــاع از ای ــض اط ــه مح ب
ــی  ــه ذهنیت ــد. فاصل ــن اذان می دهن ــش ای ــه پخ ــتور ب دس
کــه پخــش اذان اهــل ســنت از ســیمای کردســتان را باعــث 
تفرقــه، پدیــد آوردن زمینه هــای ناامنــی و... می دانســته اســت 
تــا ذهنیــت رهبــری کــه بــدون معطلــی »دســتور« بــه پخــش 
ــه  ــده »علی ــه پرون ــت ک ــزی اس ــه آن چی ــد، هم اذان می دهن

ــد. ــت کن ــاره آن صحب ــرار اســت درب ــه کاری« ق محافظ
ایــن ماجــرای جدیــدی نیســت. در نمونــه ای دیگــر ســه ســال 
ــه  ــل هم ــرای تحصی ــاب ب ــر معظــم انق ــتور رهب ــش دس پی
کــودکان افغانســتانی در مــدارس ایرانی منتشــر می شــود. نکته 
جالــب ایــن ماجــرا امــا ایــن اســت کــه دســتور رهبــر انقــاب 
ــی  ــی آنهای ــتانی حت ــودکان افغانس ــه ک ــام از هم ــرای ثبت ن ب
کــه بــه صــورت غیرقانونــی در ایــران زندگــی می کننــد؛ چنــد 
ســال پیــش در توصیــه بــه مرتبطیــن ماجــرا اعــام شــده بــود 
ــه رســانه ای نشــدن اش،  ــا توجــه ب ــد ســال ب ــه مــدت چن و ب
معطــل نگــه داشــته شــده بــود و حــاال بــا اعــام غیرمنتظــره 
ــه کار  ــی ب ــل اجرای ــتگاه های و عوام ــه دس ــانه ای آن، هم رس

ــل  ــه از تحصی ــتانی ک ــودک افغانس ــزار ک ــد و 200 ه می افتن
ــه  ــوند. فاصل ــی می ش ــدارس ایران ــه م ــد روان ــده بودن بازمان
ذهنیتــی کــه مهاجــر افغانســتانی را، عنصــری مخــل امنیــت 
ــده بزهکاری هــای مختلــف اجتماعــی  ــه وجــود آوردن ملــی، ب
و بــاری بــر دوش ممکلــت می دانــد تــا ذهنیــت رهبــری کــه 
ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــه ب ــی ک ــدان آنهای ــرای فرزن ــی ب حت
ــده  ــوند؛ ای ــل می ش ــهیاتی قائ ــز تس ــده اند نی ــران ش وارد ای

ــده اســت. ــده ایــن پرون ــه وجــود آورن مرکــزی ب
***

ــکار  ــیده را آش ــی و نااندیش ــش نامرئ ــی« از پی ــداد، »امکان رخ

ــق یــک »امــکان« اســت و نشــان مــی دهــد  ــد. خل مــی کن
کــه امکانــی وجــود دارد کــه تــا پیــش از ایــن نادیــده انگاشــته 
شــده اســت. بعــد از رخــداد همــه چیــز بســتگی بــه کوششــی 
دارد کــه در جهــت واقعــی کــردن ایــن امــکان صــورت 
ــخ  ــه تاری ــداد آرمانگرایان ــن رخ ــاب بزرگتری ــرد و انق می گی
ایــران اســت. بــا هــر تفســیر و بــا چارچــوب هــر نگاهــی کــه 
انقــاب را بنگریــم، ایــن رخــداد دعــوت بــه آرمانگرایــی بــود؛ 
دعــوت بــه آزادی، جمهوریــت، اســام، عدالــت، اســتقال و... 
.اگــر ســطرها و کتاب هــا در مــدح و ســتایش انقــاب اســامی 
ــه طرفــداری از  ــران نگاشــته شــود و اگــر روزهــا و ســالها ب ای
آن رخــداد عجیــب ســال 57 هیاهــو کنیــم؛ بــاز هــم حــق آن 
ــا  ــاب ب ــش از انق ــت پی ــود. مقایســه وضعی ــداد ادا نمی ش رخ
ــت؛ روزگار  ــبیه اس ــوخی ش ــک ش ــه ی ــا ب ــروز م ــت ام وضعی
زیســت تحقیرآمیــز و رنجــور و حقارت بــار ایرانی هــا ســرانجام 
بــا ایــن رخــداد پایــان پذیرفتــه اســت و حتــی امــروز بــا وجــود 
ــتاوردهای  ــرفت ها و دس ــتی ها، پیش ــتی ها و ناراس ــه کاس هم
معنــوی و مــادی انقــاب بــه نســبت تاریــخ ایــران بی ســابقه 
و غیرقابل شــمارش  اســت. امــا صاحبــان همیــن انقــاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــا آنجای ــد م ــق دی ــه اف ــد ک ــا آموخته ان ــه م ب
ــون  ــم خــورده اســت. اکن صــاح و ســعادت بشــری در آن رق
ــبی  ــت مناس ــت و موقعی ــته اس ــاب گذش ــال از انق ــل س چه
بــرای بازخوانــی انتقــادی وضعیــت امــروز آرمان هــای 
ــود  ــرار ب ــه روزگاری ق ــران ک ــرزمین ای ــال 57 س ــاب س انق
ــوری  ــده مح ــر ای ــه ب ــا تکی ــد ب ــان باش ــده جه نجات دهن
ــه در جهــت  ــاب 57 چگون ــداد انق محافظــه کاری اســت. رخ
ــه  ــدم برداشــت و چگون ــای آن دوره ق ــردن آرمان ه ــی ک واقع
ــای  ــه آرمان ه ــد ک ــاش کردن ــال ت ــه کاران در 40 س محافظ
ــی  ــای زمین ــد و در مرزه ــف کنن ــی)ره( را متوق ــاب خمین انق
ایــن ســرزمین محــدود کننــد و چگونــه راهبــران بعضــاً نادیــده 
ــدن در  ــر ش ــدون درگی ــیر را ب ــن مس ــاب، ای ــناخته انق و ناش
ســاختارهای ســفت و ســخت بــه پیــش بردنــد. پرونــده »علیه 
ــواالت  ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــی ب ــه کاری « تاش محافظ

محــوری اســت.

ــم؟  ــرف می زنی ــه ح ــم از چ ــرف می زنی ــاب ح ــی از انق وقت
»شــاهین انــور زیــب« پاکســتانی اهــل ســنتی کــه به واســطه 
ــد و  ــه مهــر آم ــش ب ــه پی ــد هفت انقــاب شــیعه می شــود چن

ــد: ــف می کن ــه تعری ــن گون ــی را ای ــان ماجرای برایم
روز رحلــت امــام)ره(، روز باورنکردنــی ای بــرای همــه مــا بــود. 
ــتری  ــتان بس ــام)ره( در بیمارس ــه ام ــش ک ــه روز پی از دو س
ــان  ــرس برم ــود؛ ت ــیده  ب ــا رس ــه م ــرش ب ــود و خب ــده ب ش
ــا  ــم. اص ــت بدهی ــام)ره( را از دس ــد ام ــه نکن ــود ک ــته ب داش
ــا  ــم. ام ــور کنی ــام)ره( را تص ــد از ام ــای بع ــتیم دنی نمی توانس
ــاد.  ــاق افت ــن اتف ــره  ای ــود و باالخ ــت نب ــزی از سرنوش گری
بــه محــض اینکــه خبــر بــه مــا رســید. همــه دور هــم جمــع 
ــر  ــمت دفت ــم س ــینه زنان راه  افتادی ــان و س ــدیم و گریه کن ش
کنســولگری ایــران. دوســت داشــتیم برویــم پیــش ایرانی هــا 
ــادم  ــم. ی ــا هــم قســمت کنی ــه را ب ــن فاجع و غــم و غصــه ای
می آیــد کــه فاصله مــان هــم کــم نبــود. ســر راه مردمــی کــه 
ــت و  ــر اس ــه خب ــه چ ــدند ک ــه می ش ــد و متوج ــا را می دیدن م
ــه مــا می پیوســتند، جمعیــت عظیمــی گــرد  کجــا می رویــم ب
هــم آمدنــد و  یــک راهپیمایــی چنــد کیلومتــری راه انداختیــم 
ــع  ــم در جم ــی از اهــل ســنت ه ــران. خیل ــا کنســولگری ای ت
مــا بودنــد. این قــدر فضــا غمبــار و مصیبــت زده بــود کــه مــن 
ــان  ــه زب ــام)ره( ب ــدح ام ــه در م ــک مرثی ــیر، ی ــه مس در فاصل
پشــتو آمــاده کــردم و در مراســمی کــه بعــداً آنجــا برگــزار شــد، 

ــدم. خوان
ــری را  ــای دیگ ــع چیزه ــیدیم توق ــه رس ــا ک ــه آنج ــا ب  ام
ــه  ــدم ک ــود؛ دی ــن ب ــود م ــی خ ــاهده عین ــن مش ــتیم. ای داش

علیه »محافظه کاری« در سال چهلم/انقالب زنده است، زنده باد انتقاد

فاصله ذهنیتی که پخش اذان اهل سنت 
را باعث تفرقه، پدید آوردن زمینه های 

ناامنی و... می دانسته است تا ذهنیت رهبری 
که بدون معطلی »دستور« به پخش اذان 

می دهند، همه آن چیزی است که پرونده 
»علیه محافظه کاری« قرار است درباره آن 

صحبت کند

اکنون چهل سال از انقالب گذشته است و 
موقعیت مناسبی برای بازخوانی انتقادی 
وضعیت امروز آرمان های انقالب سال 
۵۷ سرزمین ایران که روزگاری قرار بود 
نجات دهنده جهان باشد با تکیه بر ایده 
محوری محافظه کاری است
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ــد،  ــرداری آم ــرای فیلم ب ــن  ب ــی دوربی ــی وقت ــئولین ایران مس
شــروع بــه ســینه زنی و گریــه کردنــد و وقتــی دوربیــن رفــت 
کل قضیــه تمــام شــد، یــک جــا دور هــم جمع شــدند و ســیگار 
ــرات  ــگار. آن تاث ــه ان ــگار ن ــد و ان می کشــیدند و حــرف می زدن
غــم و اندوهــی کــه در مردم شــیعه و ســنی اهــل پیشــاور دیده 
می شــد، اصــًا در آنهــا مشــاهده نمی شــد  ایــن خیلــی بــرای 
ــه  ــا ب ــر عشــق م ــم اگ ــش را بگوی ــود. واقعیت ــده ب ــا برخورن م
خــود امــام خمینــی)ره( اینقــدر عمیــق و ریشــه دار نبــود، شــاید 
ــه بعــد جــور دیگــری فکــر  خیلی هــا برمی گشــتند و از ایــن ب
می کردنــد. مســئولین ایرانــی ، نماینــدگان جمهــوری اســامی، 
ــت  ــام و آن وق ــت ام ــه رحل ــد ب ــش نشــان دادن این جــور واکن
ــم از  ــل تســنن را نمی توانســتم آرام کن ــرد اه ــک پیرم ــن ی م
ــا پاکســتانی های  ــرای همــه م ــت تلخــی ب ــن واقعی ــه. ای گری
ــخ 14 خــرداد ســال 6۸ را  ــود و خاطــره تل ــا ب حاضــر در آن ج

تلخ تــر و گزنده تــر کــرد.   
***

اخبــار  در  پربیننــده ای  بخــش  پیــش  ســال  دو  یکــی 
صداوســیمای ایــران بــه نــام »صرفــا جهــت اطــاع « پخــش 
ــز و  ــادات کنایه آمی ــاوی انتق ــری ح ــش خب ــن بخ ــد. ای می ش
بعضــاً تنــدی از مســئولین رده هــای مختلــف بــود کــه بــا زبان 
معمــواًل طنــز بیــان می شــد. صراحــت و کنــار زدن پیرایه هــای 
ــن  ــا ای ــود ت ــده ب ــبب ش ــون س ــی در تلویزی ــول خبرگوی معم

بخــش خبــری بــه ســرعت تبدیــل بــه یکــی از پرطرفدارترین 
بخش هــای خبــری تلویزیــون شــود. ایــن آیتــم خبــری 
ــری 20:30 از  ــش خب ــای  بخ ــنبه در انته ــای پنج ش در روزه
ــاعت 20:45  ــدود س ــی در ح ــد. یعن ــش می ش ــبکه دوم پخ ش
ــم از  ــر ه ــار دیگ ــک ب ــاع« ی ــت اط ــا جه ــه. »صرف دقیق
ــری  ــران پخــش می شــد؛ در انتهــای بخــش خب ــون ای تلویزی
ســاعت 22 شــبکه ســوم. یعنــی چیــزی در حــدود یک ســاعت 
تــا یــک ســاعت و نیــم بیــن پخــش اولیــن بــار آیتــم و پخــش 

ــاد. ــه می افت ــاره آن فاصل دوب
ــم  ــن آیت ــار ای ــر دو ب ــق می شــدند ه ــه موف ــه کســانی ک هم
کوتــاه ده دقیقــه ای را از تلویزیــون ببینیــد متوجــه یــک 
ماجــرای جالــب می شــدند؛ در اکثــر مــوارد زمــان پخــش دوم 
ــی  ــود. یعن ــده ب ــر ش ــاع« کوتاه ت ــت اط ــا جه ــم »صرف آیت
ــود.  ــده ب ــذف ش ــری ح ــاه خب ــم کوت ــن آیت ــی از ای بخش های
ایــن یــک معنــای واضــح بیشــتر بــرای داســتان مــا نداشــت؛ 
ــان  ــه زم ــم فاصل ــه یــک ســاعت، یــک ســاعت و نی در فاصل
پخــش دوبــاره آیتــم، تلفن هــای مســئولین مــورد عنایــت قــرار 

گرفتــه در ایــن آیتــم خبــری، بــه مســئولین ارشــد تلویزیــون 
ــرش  ــا و پذی ــه کاری آنه ــغ محافظ ــرش تی ــد و ب ــاز می ش آغ
محافظه کارانه تــر مســئولین ارشــد تلویزیــون بــه انــدازه ای بــود 
کــه در همیــن زمــان کوتــاه برنامــه ای را کــه یــک بــار مجــوز 
ــش  ــا قابل پخ ــر تلویزیونی ه ــت و از نظ ــه اس ــش گرفت پخ
بــوده اســت را جــرح و تعدیــل کنــد. ایــن شــاید نمادین تریــن 
ــام محافظــه کاری در  ــه ن ــزی ب ــو از چی ــرای گفت وگ ــاق ب اتف
سیســتم مدیریتــی و رســانه ای ایرانــی اســت. برنامــه »صرفــا 

ــل شــد! ــا کًا تعطی جهــت اطــاع« بعده
***

ــت. 40  ــتثنائی اس ــواره اس ــرایط هم ــه کاران ش ــرای محافظ ب
ســال پیــش انقابــی بــزرگ در مرزهــای ســرزمینی کشــوری 
بــه نــام ایــران اتفــاق افتــاد. عالــم و آدم زیــر و زبــر شــد، آدم ها 
تعریــف دیگــری گرفتنــد و معیارهــای نــگاه بــه فــرد و جامعــه 

و دیــن دگرگــون شــد.
خیلــی زود، در شــرایطی پیچیــده و البتــه قابــل حــدس، تعــدد 
ــرزی،  ــک م ــق پرریس ــی در مناط ــی و مذهب ــوع قومیت و تن
ــش از  ــه کودکان ــد ک ــرزمینی ش ــرای س ــد ب ــن تهدی بزرگتری
دوران ابتدایــی بــا حســرتی بــدوی به نقشــه هایی از کشورشــان 
در کتاب هــای درســی خیــره می شــدند کــه مرزهــای 
ــر  ــال نزدیکت ــه دوران ح ــه ب ــر چ ــج، ه ــه تدری ســرزمینی را ب
می شــدیم، تنــگ و تنگ تــر نشــان مــی داد. از اعــراب در 

ــرب، در  ــمال غ ــا در ش ــرب و آذری ه ــا در غ ــوب، کرده جن
اوایــل انقــاب هــر از چنــد گاهــی بــه شــکلی ســنتی و البتــه 
ــتن  ــه داش ــت. آرام نگ ــی برمی خاس ــدای جدای ــق ص بی رم
منطقــه البتــه کار ســختی نبــود، امــا تــرس از جدایی، رعشــه بر 
انــدام می انداخــت و ایــن تــرس، کــم کــم جــای منشــاء تــرس 
را گرفــت و »کشــور بایــد آرام بمانــد« ثمــره ایــن تــرس بــود و 
ــتانی  ــای اس ــه برنامه ریزی ه ــر پوســت هم ــاری شــد در زی ج
و ملــی و منطقــه ای و شــهری... زیرپوســت همــه برنامه هــای 

تلویزیونــی و یادداشــت های روزنامــه ای و...
اینجــا منطقــه ای اســتثنائی اســت و وضعیتــی اســتثنائی بــر آن 
ــی  ــدن« خیل ــام »آرام مان ــه ن ــی ب ــم اســت! هــدف بزرگ حاک
ــز  ــه چی ــرد. هم ــیه می ب ــه حاش ــر را ب ــای دیگ زود اولویت ه
موقتــی می شــود، ترســی بــزرگ بــر هــر چیــزی کــه از ناحیــه 
حکومــت قــرار اســت در کشــور جــاری شــود، ســایه می انــدازد، 
شــیوه های اعمــال سیاســت »آرام مانــدن« نابخردانــه اســت و 
ــا تغییــرات ســریع جامعــه ایرانــی، الجــرم مــدام  نامتناســب ب
ــاال  ــرات باالدســتی ب ــات اجتماعــی تغیی ــد و تبع ــر می کن تغیی

ــدن«  ــط آرام مان ــت »فق ــه های سس ــاال ریش ــرد و ح می گی
ــز  ــز ج ــه چی ــه هم ــرایطی ک ــد در ش ــر ماجراین ــط نظاره گ فق
ــراس وارد  ــه ه ــان دری ک ــت. از هم ــده اس ــا ش ــت ره امنی
می شــود، آرمــان بیــرون مــی رود و سیاســت »هــراس از نــاآرام 
شــدن«، ضدانقابی تریــن ایــده تمــام ایــن ســالهای جمهوری 
ــا  ــخصی ب ــرز مش ــه ط ــی، ب ــراس از ناامن ــت. ه اســامی اس
ــز  ــه ج ــران، اینک ــامی ای ــاب اس ــزاره انق ــن گ اصیل تری
مشــغول بــودن بــه اداره صــرف زندگی، آرمانــی هم وجــود دارد 
کــه الیــق جــان باختــن اســت، در تناقــض بــود. گویــا در ایران 
هیــچ چیــزی وجــود نــدارد کــه مانــع »ناآرامــی« شــود، آرمــان 
ــظ  ــه حف ــوری اســامی، ب ــه نظــام جمه ــران، ب ــه ای ــد ب تعه
وحــدت، بــه همزیســتی مســالمت آمیز و... همــه، چیــزی جــز 
ــر فریــب  ــی ب ــرای یــک ظاهرســازی مبتن ــی ب شــعار حکومت

نیســت و حــاال فقــط بایــد ترســید و مراقــب بــود!
و  آرمان هــا  کــه  موقعیتــی  در  کــه  اســت  واضــح 
ایدئولوژی هــای بــزرگ، پایــان یافتــه تصــور می شــوند، 
بــرای انســجام اجتماعــی و شوربخشــیدن بــه حفــظ حداقلــی 
ــرس«  ــز »ت ــزی ج ــان، چی ــای خودم ــه در دوران مرزه جامع
ــار و  ــن دی ــور از ای ــران تص ــی در ای ــد و گوی ــی نمی مان باق
مردمانــش ایــن بــود کــه ایــن مــردم الیــق آرمان گــرا بــودن 
نیســتند و جمهــوری اســامی چــاره ای نــدارد جــز اینکــه بــه 
ــی،  ــی حداقل ــا کیفیت ــم ب ــی، آن ه ــردن زندگ ــت اداره ک قیم
بــه ترســاندن همــه متوســل  شــود و ایــن بــرای انقابــی بــا 
مختصــات انقــاب ایــران کــه تــک شــعار اساســی اش ترجیح 
ــیار  ــت، بس ــی اس ــر زندگ ــئون دیگ ــه ش ــه هم ــی ب آرمانگرای

ــت. ــده اس ناامیدکنن

***
پیرمــرد سالهاســت کــه در شــهر کوچکــی در اطــراف کرمــان 
ــار  ــن ب ــال. چندی ــا امس ــاب ت ــد. از اول انق ــی می کن زندگ
ــول  ــده و قب ــان آم ــدن کرم ــه ش ــام جمع ــرای ام ــش ب حکم
ــی  ــد. آنهای ــا کن ــهرش را ره ــان ش ــه مردم ــت ک ــرده اس نک
کــه از وضعیــت ســالهای پیــش ایــن شهرســتان کوچــک خبر 
دارنــد، از مخروبه هایــی صحبــت می کننــد کــه نــام خانــه بــر 
آنهــا نهــاده بودنــد و مردمانــی مســتضعف کــه قــوت غالبشــان 
میــوه نخل هایــی بــود کــه بــه صــورت خــودرو در آن منطقــه 
ــت  ــک وان ــود ی ــه می ش ــاب ک ــا، انق ــاج آق ــود. ح ــده ب رویی
ــرزمین و  ــن س ــی ای ــباب آبادان ــود اس ــت می ش ــرد، وان می خ
پیرمــرد کــه آن موقع هــا جــوان رعنایــی بــوده اســت می شــود 
حاجــی آقــای روســتا. زندگــی اش را وقــف مردمــان منطقه اش 
ــه  ــا ب ــک، ام ــای کوچ ــی از کانون ه ــاال او یک ــد و ح می کن
شــدت انقابــی ایــران را آن قــدری ســاخته اســت کــه به شــهر 
ــن منطقــه هــر ســال، موقــع  شــبیه شــده اســت. مردمــان ای
ــاب  ــا را انتخ ــت و نامزده ــن لیس ــات انقابی تری ــر انتخاب ه
می کننــد و هــر ســال شــمارش آرا در ایــن منطقــه کار راحتــی 
ــال ها و  ــان و میانس ــهر، جوان ــی ش ــد اهال ــد در ص ــت. ص اس

از همان دری که هراس وارد می شود، 
آرمان بیرون می رود و سیاست »هراس از 
ناآرام شدن«، ضدانقالبی ترین ایده تمام 

این سالهای جمهوری اسالمی است. هراس 
از ناامنی، به طرز مشخصی با اصیل ترین 

گزاره انقالب اسالمی ایران، اینکه جز 
مشغول بودن به اداره صرف زندگی، 
آرمانی هم وجود دارد که الیق جان 

باختن است، در تناقض بود
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پیرترهــا در شــرایط مانــور قــدرت رســانه هایی مثــل ماهــواره و 
تلگــرام و... فقــط بــه شــخصی رای می دهنــد کــه از نظرشــان 

ــت. ــر اس ــر و غیرمحافظه کارت ــه انقابی ت از هم
ــام  ــه ن ــزی ب ــت. چی ــده اس ــا تکثیرش ــن روزه ــا ای ــاج آق ح
اردوهــای جهــادی بــه وجــود می آینــد و جهادی کارانــی 
کــه بــه دور از وسوســه های مدیریتــی؛ فــراری از ســاختارهای 
بوروکراتیــک محافظــه کار کــه تــا آنجایــی پیــش رفته انــد کــه 
ــادی یــک ســرزمین را ســبب افزایــش مطالبــات و پرتوقــع  آب
ــاب  ــه انق ــزی را ک ــد و آن چی ــد بجنگن ــا می دانن ــدن آنه ش
ــرد؛  ــاری ک ــران ج ــر ســرزمین ای ــی)ره( ب ــا نفــس خمین 57 ب
حــاال بــه دســت بگیرنــد و روســتا بــه روســتا خرابــه بــه خرابه؛ 
بــه دنبــال آبــادی مســتضعفان باشــند.یک جــوان جهــادی کار، 
یــک کانــون فرهنگــی در یــک مســجد، یــک پایــگاه بســیج 
ســرحال و پــای کار کــه جلســات مطهری خوانــی بــه راه 
ــک کــه  ــک کوچــه باری ــه در ی ــک کتابخان ــه اســت، ی انداخت
کــودکان را دور خــودش جمــع کــرده اســت؛ یــک کارگــردان 
ــالگرد آزادی  ــرای س ــرو را ب ــان مدرســه روب ــه نوجوان ــر ک تئات
خرمشــهر تمریــن می دهــد؛ یــک تیــم خاطــرات شــفاهی کــه 
ــد؛  ــه شــهر خاطــرات مــادران شــهدا را ضبــط می کنن شــهر ب
یــک تیــم دانشــجویی کــه کــودکان کار را آمــوزش می دهنــد؛ 
ــران آب  ــراف ته ــای اط ــه کوره ه ــه ب ــاب ک ــی از ط جمع
ــران  ــرای کارگ ــه ب ــجویان ک ــروه از دانش ــک گ ــانده اند؛ ی رس
ــی  ــران اصل ــه راهب ــه و هم ــد و.... هم ــع زدن ــه تجم هفت تپ
ــکن  ــاختار کمرش ــه س ــر گون ــه دور از ه ــتند؛ ب ــاب هس انق
ایرانــی و فاصلــه گرفتــه از محافظه کاری هــای معمــول 
مدیریــت  فرهنگــی در ایــران و انقــاب بــه یمــن وجــود آنهــا 

ــده اســت. زن
***

ــودی و نوســتالژیک  برگزیــدن یــک مواجهــه ی نمادیــن، یادب
ــا گذشــته و امــر تاریخــی، کمتریــن و احتمــااًل مبتذل تریــن  ب
کاری اســت کــه یــک نســل می توانــد بــا تاریخــش بکنــد. این 
نــوع از مواجهــه کمتریــن بهــره  از تاریــخ را بــرای زمــان حــال 
ــتاوردهای  ــه ی دس ــد هم ــراه دارد و می توان ــه هم ــون ب و اکن
ــه مشــتی  ــور سرنوشت ســاز تاریخــی را ب ــام ام گذشــته در مق
دســتاورد زیباشناســانه، احساســی و هیجانــی تقلیــل دهــد. این 
نــوع تخفیف یافتــه از مواجهــه بــا امــر گذشــته، امــکان اعــاده 
ــه دوران  ــد ب ــوای اصیــل تاریخــی و تاریخمن و بازگشــت محت
ــره   ــیر به ــه مس ــاند و در نتیج ــل می رس ــه حداق ــی را ب کنون
گرفتــن از آن امکانــات تاریخــی بــرای ســاختن آینــده مطلــوب 

ــد. ــادی مســدود می کنن ــزان زی ــه می ــم ب را ه
ــر نوعــی  ــی ب ــادی مبتن ــن مواجهــه، مواجــه انتق ــل ای در مقاب
ــد  ــرار دارد کــه می توان ــی بازســازی گذشــته ق ــی و حت بازخوان
امــر کهنــه را بــه نحوی بدیــع و ســرزنده بــه یکــی از مهمترین 
امکانــات موجــود در جهــان نــو و حیــات کنونــی بــدل ســازد. 
ــوع از مواجهــه انتقــادی و واســازانه  ــه ایــن ن اگــر چــه نیــل ب
بســیار دشــوار اســت، ولــی بــه هــر حــال حرکــت کــردن بــه 
ســمت آن اگــر امــروز اتفــاق بیفتــد، بهتــر از فــردا اســت. الزمه 
چنیــن حرکتــی تــن دادن بــه نوعــی از عقانیــت انتقــادی در 
برابــر خوانــش تســلط یافته  یادبــودی از امــر گذشــته و مواجــه 
شــدن بــا گفتمانهــای متنــوع کنونــی در خصــوص همــان امــر 

تاریخــی اســت.
انقــاب ســال 57 در ایــران فــارغ از همــه جنبه هــای 
ــای  ــه در ج ــاس گرایانه اش ک ــودی و احس ــتالژیک و یادب نوس
ــد  ــت، نیازمن ــول اس ــل قب ــده و قاب ــًا پذیرفته ش ــود کام خ
ــری  ــو حداکث ــه نح ــد ب ــا بتوان ــت ت ــه ای اس ــن مواجه چنی

ــا  ــا را ب ــی م ــه کنون ــبت جامع نس
ــار  ــه در کن ــی ک ــداد تاریخ آن روی
ــد  ــیرینش واج ــای ش ــه یادبوده هم
ــوی و  ــی و معن ــای فرهنگ ارزش ه
آرمانــی بســیاری بــود بــه ســنجش 
بگــذارد و در ایــن معنــا تکلیــف 
ــروز« نســبتًا  ــا آن »دی ــروز« را ب »ام
کنــد.  مشــخص  فراموش شــده، 
بایــد  مواجهــه  ایــن  همچنیــن 
بتوانــد تــا حــد ممکــن بــا یــادآوری 
و  ایثارگرانــه  اصیــل  رخدادهــای 
ــه، آن واقعــه تاریخــی را  آرمانخواهان
ــای  ــرای تلنگرزدن ه ــتری ب ــه بس ب
مــداوم بــه خویشــتن خویــش و 
ــد. از  ــل کن ــه خــود تبدی بازگشــت ب

ــات فرهنگــی  ــاده و بازگشــت امکان ــوان اع ــق می ت ــن طری ای
ــه را  ــی و همه جانب ــه ی جمع ــداد آرمانخواهان ــه در آن رخ نهفت
بــه نحــوی ملمــوس و عینــی درک کــرد و ســپس بــر مبنــای 

ــت. ــا زیس آنه
پرونــده »علیــه محافظــه کاری؛ بازخوانــی انتقــادی آرمان هــای 
انقــاب« کــه همیــن روزهــا در ســرویس انقــاب اســامی و 
دفــاع مقــدس خبرگــزاری مهــر منتشــر خواهــد شــد، چنیــن 
ــی  ــه کنشــی سیاس ــن زدن ب ــدف آن دام ــه ای دارد و ه دغدغ
ــا و  ــا آرمانه ــا ب ــنجی م ــوص نسبت س ــی در خص - اجتماع
ــه  ــت ک ــدادی اس ــود در رخ ــوی موج ــات فرهنگی-معن امکان
ــرار داد و  ــر ق ــت تاثی ــران تح ــردم ای ــی م ــئون زندگ ــه ش هم
ــن  ــام چنی ــد از اتم ــد بع ــور می کردن ــگران آن تص ــه کنش هم
رویــداد عظیمــی، جامعــه ایرانــی بــرای همیشــه تکلیــف خــود 
ــن و  ــه در آن روش ــی نهفت ــی و سیاس ــای اخاق ــا آرمان ه را ب
ــد. اینطــور نشــد و امــروز بیــش از هــر روز  آشــکار خواهــد دی
ــان،  ــای درخشــان آرم ــا آن روزه ــا ب ــخ م ــه تل دیگــری فاصل
ــا چــه  ــی اســت. واقع ــت بیشــتر از هــر زمان مقاومــت و معنوی
شــد کــه تنها بعــد از 40 ســال از گذشــت چنــان سرچشــمه ای، 
ــی و  ــه دین ــت ایثارگران رود فرهنــگ انســانی، اخــاق و معنوی
ــده  ــروش ش ــی آن دوران بی خ ــی اجتماع ــی سیاس آرمانخواه

ــت؟ اس
ــد تشــریح  ــانی می توانن ــه، کس ــش از هم ــت را بی ــن وضعی ای
ــال  ــته و ح ــای گذش ــن رویداده ــه در بط ــد ک و واکاوی کنن
ــازمانی و  ــای س ــارغ از قالب ه ــتند و ف ــال داش ــوری فع حض
مدیریتــی جزئیــات و جوانــب آن فاصلــه فرهنگــی معنــوی را با 
پوســت و خــون و گوشت شــان درک کرده انــد. در ایــن پرونــده 
هــم بــا روایــت ایــن فاصلــه توســط کســانی مواجــه خواهیــم 
بــود کــه خودشــان بــا تجربــه امــر گذشــته، بــه نحــو تاریخمند 
ــد،  ــن شــکاف کــم کنن ــد از حجــم ای ــاش کرده ان ــواره ت هم
ولــی بــه هر ترتیــب خودشــان هــم معترفنــد در ایــن راه چندان 

ــد. ــق نبوده ان موف
ــن راه و  ــود بهتری ــت، خ ــن عدم موفقی ــریح همی ــا تش  از قض
ــان  ــق می ــکاف عمی ــان دادن آن ش ــان و نش ــرای بی ــواه ب گ
ــود  ــی خ ــن ناکام ــل ای ــروز اســت و بررســی دالی ــروز و ام دی
ــروز  ــبیه دی ــا ش ــرا اص ــاند. چ ــد رس ــد خواه ــه مقص ــا را ب م
ــده  ــای صرف ش ــا و بودجه ه ــوم تاش ه ــرا عم ــتیم؟ و چ نیس
امــروز بــرای تشــبه جســتن جامعــه کنونــی بــه جامعــه ای کــه 
ــادی  ــد زی ــا ح ــوده، ت ــواه ب ــه آرمان خ ــه جانب ــه صــورت هم ب
ــا  ــم ت ــرف می کنی ــه ص ــاش و بودج ــت؟ ت ــده اس ــاکام مان ن
کمــی شــبیه بــه آن دوره افتخارآمیــز شــویم، همچنــان نــاکام 
ــه  ــوری »علی ــن مح ــی و مت ــائل اصل ــا مس ــم؟ اینه می مانی
ــی  ــود حواش ــی می ش ــه پیش بین ــت ک ــه کاری« اس محافظ

ــه همــراه داشــته باشــد. بســیاری ب

انقالب سال ۵۷ در ایران فارغ از همه 
جنبه های نوستالژیک و یادبودی و 

احساس گرایانه اش که در جای خود 
کاماًل پذیرفته شده و قابل قبول است، 

نیازمند چنین مواجهه ای است تا بتواند 
به نحو حداکثری نسبت جامعه کنونی ما 
را با آن رویداد تاریخی که در کنار همه 

یادبودهای شیرینش واجد ارزش های 
فرهنگی و معنوی و آرمانی بسیاری 
بود به سنجش بگذارد و در این معنا 

تکلیف »امروز« را با آن »دیروز« نسبتًا 
فراموش شده، مشخص کند

http://mehrnews.com
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عماد افروغ:

چپ و راست ندارد، 
همه محافظه کار شدند!

عمـاد افـروغ، جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه در سـال های 
اخیـر، یـک طـرِف خیلـی از جدال هـای فکـری جامعـه ایـران 
بـوده اسـت. حضـور او در مجلـس هفتم و ریاسـت کمیسـیون 
فرهنگـی پرماجرای ایـن مجلس، درسـت در زمانـه اوج گرفتن 
نـام او در جامعـه فکـری ایـران، نـام او را بـا سیاسـت زدگی آن 
سـال ها همـراه سـاخت. امـا حـاال بـا فاصلـه گرفتـن از فضای 
سیاسـی پرتنـش ایـن سـال ها، دوبـاره در حـال ورود جدی تـر 
به فضـای فکری جامعه اسـت. »نقـد درون گفتمانـی« یکی از 
مهم تریـن مباحثی اسـت که از سـمت او در سـال های گذشـته 

مطـرح کرده اسـت.

*پیش فـرض حقیـر ایـن اسـت کـه بعـد از وقوع 
انقـالب اسـالمی و گذشـت چنـد سـالی از انقالب 
مـا دچـار نوعـی محافظه کاری شـدیم کـه به نوعی 
تحقـق عینـی آرمان هایـی ماننـد آزادی و عدالـت 
را دچـار مشـکل کـرد و هنـوز هـم نیـاز جامعـه ما 
در خصـوص تحقق ایـن دو آرمـان برآورده نشـده 
اسـت. شـاید یکی از مهمترین موانـع تحقق عینی 
اینهـا بـروز نوعـی محافظـه کاری بـود که اشـکال 
مختلفـی هـم پیـدا کـرد و در ادامـه بـه آن خواهم 
پرداخـت. حـاال تا اینجا شـما تا چـه میـزان با این 

موافقید؟ پیشـفرض 
اگـر بخواهـم کمـی نظری تـر و ریشـه ای تر صحبت کنـم باید 
بـه این واقعیـت محرز و غیرقابل تردید اشـاره کنم که متأسـفانه 
بـه رغم هـای و هوی های زیـادی که شـنیده و طرح می شـود، 
انقـاب اسـامی هنـوز به خوبـی تئوریزه نشـده اسـت و مبانی 
فلسـفی، نظری، هویتی و تاریخی آن روشـن و شـکافته نشـده 
و مـا فاقـد یک نگـرش منظومه ای به تبـع همین عـدم تئوریزه 
کردن انقاب اسـامی هسـتیم. بـه اعتقاد من گفتمـان انقاب 
اسـامی در ابعـاد و الیه های مختلفش روشـن نشـده و جایگاه 
هـر مبنـا و مؤلفه بـر حسـب همین عـدم نـگاه منظومـه ای به 
انقـاب اسـامی، معلوم نگشـته و ما دچـار روزمرگی شـده ایم.

ــه آرمان هــای انقــاب اســامی  ــات بی توجهــی ب یکــی از آف
ــن  ــت ممک ــن حال ــازه در بهتری ــت؛ ت ــن روزمرگی هاس همی
ــه اســت؛ یعنــی در بهتریــن حالــت می توانیــم بگوییــم  اینگون
کــه دچــار روزمرگــی و عمل زدگــی هســتیم. چــه بســا حــاالت 
ــاره  ــد درب ــه بای ــری هــم داشــته ایم ک ــر و ناموجه ت بســیار بدت
آنهــا هــم بحــث کنیــم؛ حــاالت ناموجهــی کــه یکــی از آن هــا 
مثــا بی توجهــی بــه جایــگاه »تغییــر« اســت و ایــن وضعیتــی 
اســت کــه مطمئنــاً و مســلماً وقتــی یــک حرکــت و انقابــی 
تبدیــل بــه »نظــام مســتقر« می شــود، خواه ناخــواه ایــن 
ــواه  ــن »خواه ناخ ــد ای ــا بای ــد. م ــراغش می آی ــه س ــت ب حال
ســراغش آمــدن« را از قبــل پیش بینــی می کردیــم کــه البتــه 
ایــن پیش بینــی در فکــر و گفتــار بســیاری از روشــنفکران مــا 
ــی  ــا در پیش بین ــم. مث ــی ندادی ــه آن اهمیت ــا ب ــا م ــود، ام ب
مرحــوم مرتضــی مطهــری و دکتــر علــی شــریعتی بــود )آنجــا 
کــه تعبیــر »نهضــت« و »نظــام« را مطــرح می کردنــد(. 
ولــی مــا بــرای جلوگیــری از آفــات »تبدیــل نهضــت 
بــه نظــام«، چاره اندیشــی نکردیــم و اســیر نظام گرایــی 

ــیر  ــی اس ــویم یعن ــی می ش ــیر نظام گرای ــی اس ــدیم. وقت ش
می شــویم. محافظــه کاری  و  کاذب  مصلحت اندیشــی های 

ــه کاری  ــه محافظ ــامی کلم ــاب اس ــول انق ــا در ط ــه م البت
ــه تفکــرات  را هــم خــوب تفســیر نکردیــم. مثــا مــا بعضــاً ب
را  مســئله  ایــن  »محافظــه کاری«!  می گفتیــم  انقابــی 
حتــی در محافــل آکادمیــک هــم می بینیــد. عجیب تــر 
ــه  ــل ب ــک و توس ــان تمس ــل آکادمیک م ــا در محاف ــه م اینک
ــه  ــروف ب ــًا مع ــه اص ــم ک ــی را می بینی ــک جامعه شناس ی
ــپ،  ــای چ ــاح نیروه ــی به اصط ــت، ول ــه کاری اس محافظ
ــوند و  ــه کار می ش ــناس محافظ ــن جامعه ش ــه ای ــک ب متمس
ــرف  ــد، از آن ط ــذاری می کنن ــپ نامگ ــکال و چ ــود را رادی خ
جامعه شناســی رادیــکال را محافظــه کار می داننــد و می خواننــد. 
ایــن واقعیــت تلخــی اســت کــه حتــی در رادیکال تریــن رشــته 
علــوم انســانی و جامعه شناســی در دانشــگاه تهــران هــم آن را 
ــپ  ــان را چ ــونز« خودش ــداران »پارس ــی طرف ــد. یعن می بینی
و مخالفــان او خــود را راســت و محافظــه کار می داننــد! 
درحالی کــه در دنیــا این طــور نیســت و در واقــع برعکــس 
ایــن اســت. همــه جــا چــپ و راســت بــرای خــودش تعریــف و 
جایگاهــی دارد و این طــور نیســت کــه هــر جــور خواســتیم و 
هــر طــور کــه خواســتیم از آن اســتفاده کنیــم. در واقــع مــا یک 
ــراد«!  ــگاه اف ــا جای ــه ب ــط نظری ــم: »خل ــزرگ کرده ای ــط ب خل
ایــن خیلــی نکتــه ظریفی اســت؛ یعنــی »تقلیــل یــک گفتمان 
بــه منافــع و دیــدگاه افــراد«، »تقلیــل حقیقــت بــه برداشــت« 
ــی  ــن درد و آفت ــی«! ای ــه معرفت شناس ــتی ب ــل هس و »تقلی
اســت کــه اگــر در معرفت شناســی های دنیــا هــم وجــود دارد، 
در کشــور مــا بــه درد محتوایــی عمیقــی تبدیــل شــده اســت؛ 
ایــن یعنــی »تقلیــل هســتی بــه حقیقــت از نــگاه افــراد«، یعنی 
ــی  ــذرد، در حال ــه می گ ــت چ ــد در حقیق ــوم می کنن ــراد معل اف
ــه حــد توانایــی  کــه حقیقــت مســتقل از افــراد وجــود دارد و ب
بشــر قابل فهــم و قابــل تبییــن اســت. مــا نبایــد بگوییــم چــون 
ــی  ــت یعن ــس عدال ــن، پ ــی ای ــت یعن ــد عدال ــی می گوی فان
ــن، پــس آزادی  ــد آزادی یعنــی ای ــی می گوی ــن؛ چــون فان ای
یعنــی ایــن. ایــن شــخصیت گرایی ها باعــث بســیاری از آفــات 
نظــام مــا شــده اســت. مثــًا افــرادی یــک روزی واقعــاً ســابقه 
ــتحاله  ــدند، و اس ــتحیل ش ــج مس ــد به تدری ــتند، بع ــپ داش چ
آن هــا بــه رهنمــودی بــرای دیگــران تبدیــل شــد؛ یعنــی چون 
ــاد،  ــر حســب آن اعتم ــتند ب ــاد داش ــا اعتم ــه این ه ــران ب دیگ
ــد  ــد دارن ــه بدانن ــدون اینک ــد ب ــر مســیر دادن ــم تغیی ــا ه آن ه

ــد! ــیر می دهن ــر مس تغیی

مشــکات جامعــه مــا کــم نیســت، یکــی از دالیــل آن 
ــه  ــاالی حقیقت گرایان ــت ب ــت و ظرفی ــه اهمی ــت ک ــن اس ای
ــا  ــن تقلیل ه ــعاع ای ــت الش ــامی تح ــاب اس ــان انق گفتم
ــت  ــه اصال ــی ک ــت. در حال ــه اس ــرار گرفت ــتن ها ق و فروکاس
گفتمــان حقیقت گرایانــه انقــاب اســامی از اســاس بــا حــق 
ــت  ــدم حقیق ــی و تق ــر معرفت شناس ــی ب ــدم هستی شناس تق
ــه  ــه قضی ــه ب ــن زاوی ــراد گــره خــورده اســت. اگــر از ای ــر اف ب
ــی از تفاســیر و تعابیــری کــه  ــم کــه خیل ــد، می بینی ــگاه کنی ن
امــروز شــایع شــده، غلــط اســت. مــا بایــد انقــاب اســامی را 
ــم  ــد بفهمی ــم و بای ــه آن برگردانی ــی حقیقت گرایان ــه آن مبان ب
تشــّیع چیســت؛ بایــد بفهمیــم حضــرت امیــر)ع( چــرا 

می فرماینــد حــق را بــا افــراد می زنیــد و می ســنجید یــا 
ــراد  ــر اف ــق ب ــد ح ــان می فرماین ــرا ایش ــق؟ چ ــا ح ــراد را ب اف
ــن  ــر از ای ــد. اگ ــد باش ــه می خواه ــردی ک ــر ف ــدم دارد، ه تق
زاویــه نــگاه کنیــد ایــن فــرد نیســت کــه تعیین کننــده اســت، 
ــه  ــی ک ــه میزان ــده اســت و ب ــه تعیین کنن ــن حــق اســت ک ای
افــراد منطبــق بــا حــق باشــند احتــرام، منزلــت و قــرب دارنــد؛ 
ــه  ــویم ک ــتانی می ش ــاهد داس ــود ش ــس ش ــر برعک ــی اگ ول
هســتیم. یعنــی ایــن بحثــی کــه تحــت عنــوان محافظــه کاری 
ــم  ــش می توانی ــن حالت ــم در بهتری ــه گفت ــد ک ــرح کردی مط
ــری  ــرایط بدت ــا در ش ــت، ام ــی اس ــی از روزمرگ ــم ناش بگویی
ــر  ــچ تفک ــا هی ــه م ــه اینک ــم ب ــم آن را برگردانی ــم می توانی ه
ــم  ــر »فه ــت« ب ــدم »حقیق ــر تق ــم، تفک ــه ای نداری منظوم
حقیقــت« نداریــم و... از همیــن مســائل شــکل می گیــرد. اگــر 

ما باید انقالب اسالمی را به آن مبانی 
حقیقت گرایانه آن برگردانیم و باید 

بفهمیم تشّیع چیست؛ باید بفهمیم حضرت 
امیر)ع( چرا می فرمایند حق را با افراد 
می زنید و می سنجید یا افراد را با حق؟ 

چرا ایشان می فرمایند حق بر افراد تقدم 
دارد، هر فردی که می خواهد باشد. اگر 

از این زاویه نگاه کنید این فرد نیست 
که تعیین کننده است، این حق است که 

تعیین کننده است

http://mehrnews.com
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این هــا را داشــتیم خیلــی راحــت می توانســتیم بگوییــم آزادی 
و عدالــت مــا چنیــن وضعــی دارد! یعنــی می توانســتیم بگوییــم 
ــخیص  ــه تش ــوط ب ــوط و مرب ــا من ــت م ــع آزادی و عدال وض
یــک فــرد و دو فــرد و یــک گــروه و... نیســت و لــذا دارای ایــن 
ــق  ــرای تشــخیص تحق ــی اســت. چــون ب شــاخصه های عین
عینــی ایــن آرمانهــا بایــد شــاخص های عینــی وســط بیاینــد و 

ــت چیســت. ــد وضــع آزادی و عدال ــا بگوین ــه م ب

*شــما بــروز و ظهــور محافظــه کاری در دوران 
پســاانقالبی را بــا مصلحت اندیشــی شــخصی 
و گروهــی و جناحــی گــره زدیــد و معتقدیــد 
ــالب  ــان انق ــه در گفتم ــی نهفت ــه حقیقت گرای ک
اســالمی خــودش متضمــن باالتریــن مصلحت هــا 

ــت؟ ــت اس ــت؛ درس اس
بحــث محافظــه کاری از نظــر مــن یــک آفــت بــزرگ 
ــم  ــر ه ــه کاری بدت ــم از محافظ ــم بگوی ــن می خواه اســت. م
یــک چیــزی داریــم؛ در محافظــه کاری می گوییــم یــک 
ــا  ــره نظــام اســت و ب ــه اســت و باألخ مصلحت اندیشــی نهفت
ــه رو اســت؛  ــواع و اقســام تهدیدهــای داخلــی و خارجــی روب ان
ــم و اشــکال  ــاز می کنی ــاب مصلحــت را ب ــم اینجــا ب می گویی
نــدارد. یــک وقــت می گوییــم مصلحــت نظــام اقتضــاء 
می کنــد فعــًا چنیــن تصمیمــی بگیریــم. امــا مصلحــت نظــام 
هــم بــرای خــودش راهــکار دارد! بــه عبــارت دیگــر ســنجش 
ــی اســت.  ــه راهکارهای ــام عطــف ب تشــخیص مصلحــت نظ
ــن  ــه ای ــروز ب ــن اســت و ام ــم ای ــم اهــم و مه ــًا می گویی مث
ــی  ــه شــرایط زمان ــا توجــه ب ــا ب نتیجــه رســیدیم کــه اهــم م
و مکانــی ایــن اســت؛ امــا ایــن اهمــی کــه انتخــاب می کنیــم 
بایــد بــا مشــورت بــا ســایر نخبــگان بــه دســت آمــده اســت، یا 
ذیــل احــکام فلســفه احــکام بــه آن رســیده باشــیم و یــا یــک 
قــدر محــدودی داشــته باشــد؛ یعنــی بــه محــض اینکــه از این 
ــر  ــم. اگ ــه برمی گردی ــل قضی ــه اص ــدیم ب ــارج ش ــرایط خ ش
اینهــا رعایــت شــود، ایــن مصلحت اندیشــی قابل قبــول اســت، 
ولــی درد مــا ایــن اســت کــه ایــن مراحــل پشــت ســر گذاشــته 
ــروه و  ــع گ ــام، مناف ــام مصلحــت نظ ــه ن ــاً ب ــود و اتفاق نمی ش
فــرد اعمــال می شــود! ایــن اســت کــه دردآورتــر اســت؛ یعنــی 
ــود را  ــی خ ــت جناح ــام، مصلح ــح نظ ــام مصال ــه ن ــده ای ب ع
ــد، اصــًا نظامــی در کار نیســت! یعنــی حتــی  مطــرح می کنن
اگــر قــرار اســت مصلحــت نظــام باشــد و آن مراحــل را پشــت 
ســر گذاشــته باشــد، درد بــزرگ ایــن اســت کــه آنچــه پیگیری 
می شــود منافــع شــخص و گــروه و جنــاح و حکمرانــان اســت، 
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــا دالیل ــردم! این ه ــت م ــه مصلح ن
ــف  ــد عط ــد می بینی ــگاه می کنی ــرجمع ن ــی س ــود وقت می ش
ــه انقــاب اســامی، مــا وضــع  ــه آن گفتمــان حقیقت گرایان ب

ــم. ــت اجتماعــی نداری ــی در عدال خوب

*بـه طـور انضمامـی ارزیابـی و تحلیـل شـما از 
وضعیـت دو آرمـان مهـم انقـالب اسـالمی یعنـی 
همین عدالـت و آزادی در شـرایط کنونی چیسـت؟
ــح از آزادی  ــت را ارج ــده عدال ــه بن ــم ک ــرض می کن ــدا ع ابت
ــت  ــا عدال ــوی دارد، ام ــک ارزش ثان ــون آزادی ی ــم. چ می دان
ارزش اولیــه دارد، چــون در آزادی ســؤالی کــه مطــرح می شــود 
ــت آزادی،  ــی جه ــه؟« یعن ــرای چ ــه »آزادی ب ــت ک ــن اس ای
ــه  ــدارد ک ــی ن ــن مغایرت ــد و ای ــن می کن ارزش آزادی را تعیی
»آزادی از کــه؟« هــم مطــرح شــود. پــس می توانیــم بگوییــم 
ــرای  ــزی و ب ــه چی ــی از چ ــه؟« یعن ــرای چ ــه؟ ب »آزادی از ک
چــه چیــزی آزاد شــوید؟ همچنیــن در آزادی یک شــعار ســومی 
ــد  ــی چــه کســانی بای ــرای کــه؟« یعن هــم هســت: »آزادی ب
ــا  آزاد باشــند؟ یعنــی آزادی لیبرالیســتی ســرمایه دارانه اســت ی

ــی اســت؟  ــت اجتماع ــه عدال ــیدن ب ــرای رس ــا ب آزادی توده  ه
ایــن عدالــت اجتماعــی کــه یکــی از آرمان هــای ذاتــی 
ــروز اصــًا  ــذات دارد، ام ــوده و ارزشــی بال انقــاب اســامی ب
وضــع خوبــی نــدارد. اتفاقــا مــن معتقــدم اگــر بخواهیــم بیــن 
ــری  ــع بهت ــاز آزادی وض ــم، ب ــه کنی ــت مقایس آزادی و عدال
نســبت بــه عدالــت دارد. ایــن عدالــت اســت کــه امــروز اصــًا 

ــدارد. ــی ن وضــع خوب
ــه  ــد ک ــان می ده ــردم نش ــه م ــات ب ــنجی ها و مراجع نظرس
ــه  ــه ب ــی ک ــی زمان ــتند. حت ــت داش ــواره درد عدال ــردم هم م
دولــت دوم خــرداد رأی می دهنــد و دادنــد، نظرســنجی ای کــه 
ــرای  ــد مــا ب در همــان ســال ها انجــام می شــود 51% معتقدن
ــت رأی  ــه ایــن دول رفــع مشــکات اقتصــادی و تبعیض هــا ب

ــود! ــردم می ش ــری از رأی م ــیر دیگ ــی تفس ــم، ول دادی
بنابرایــن مقولــه عدالــت و عدالــت اجتماعــی مقولــه ی 
ــی  ــه موفق ــًا کارنام ــا اص ــفانه م ــت و متاس ــری اس جدی ت
نداریــم. مــا حتــی می توانســتیم از گفتمــان انقــاب اســامی 
ــام  ــه ن ــت ب ــرای عدال ــدی را ب ــوم جدی ــک مفه ــتفاده و ی اس
»عدالــت در تولیــد« خلــق کنیــم، چــون اآلن دنیــا بــا »عدالت 
در توزیــع« آشناســت، امــا بــا عدالــت در تولید آشــنا نیســت. ما 
می توانســتیم عطــف بــه مبانــی انقــاب اســامی و ملزمــات 
آن، عدالــت در تولیــد را طــرح و بالنــده و بــارور کنیــم کــه ایــن 
ــر در  ــه اگ ــم ک ــما موافق ــا ش ــن ب ــم. بنابرای ــم نکردی کار را ه
زمینــه عدالــت اجتماعــی و آزادی کارنامــه خوبــی نداریــم، ایــن 
بــه دلیــل محافظــه کاری اســت. ایــن محافظــه کاری هــم بــا 
مصلحت هــای فــردی، گروهــی و جناحــی گــره خــورده اســت 
ــرد.  ــت صــورت بگی ــم و واقعی ــب مفاهی ــود قل و باعــث می ش
قلــب واقعیــت بــه ایــن معناســت کــه واقعیــت چیــز دیگــری 
ــوص  ــئله در خص ــن مس ــری و ای ــز دیگ ــعارها چی ــت و ش اس
ــروز و ظهــور بســیاری داشــته اســت. ــت هــم ب آزادی و عدال

امــا بگذاریــد در ایــن  بیــن چیــز دیگــری را عــرض کنــم کــه از 
آفــات ایــن محافظــه کاری اســت؛ در کنــار همــه ایــن دردهــا، 
ــه رو هســتیم.  ــر روب ــا و تظاه ــام ری ــه ن ــا درد دیگــری ب ــا ب م
عــده ای ریاکارانــه و متظاهرانــه در واقــع منافــع خودشــان را در 
چنیــن فضایــی کــه سرشــار از قلــب مفاهیــم و واقعیات اســت، 
ــر از  ــد، غی ــود می کنن ــری وانم ــز دیگ ــد و چی ــش می برن پی
آنچــه هســتند. بنــده یــک ســؤال می کنــم، اگــر فضــا، فضــای 
ــای  ــا، رصده ــر رصده ــد، اگ ــه باش ــی و حقیقت گرایان انقاب

ــت؟  ــد داش ــود خواه ــر وج ــکان تظاه ــا ام ــد، آی ــی باش انقاب
قطعــا خیــر. اساســاً امــکان تظاهــر در شــرایط محافظــه کاری 
وجــود دارد. امــکان تظاهــر در شــرایط مصلحت اندیشــی هایی 
ــای  ــا، فض ــر فض ــود دارد. اگ ــم وج ــش را گفت ــه ویژگی های ک
روشــن و آگاهانــه باشــد، فضــای حقیقت گرایانــه باشــد، 
فضــای ســؤال و پاســخ باشــد، هیــچ متظاهــری قــدرت مانــور 
ــد در  ــا را بگذاری ــام این ه ــن تم ــد. بنابرای ــدا نمی کن ــر پی تظاه
کنــار ایــن وجــه آخــری کــه از آن به عنــوان تظاهــر و ریــا نــام 
ــع  ــد مناف ــت می توانن ــی راح ــه خیل ــده ای متظاهران ــردم. ع ب
ــبرد  ــن پیش ــد، ای ــش ببرن ــی پی ــن فضای ــان را در چنی خودش
ــی و  ــان مصلحت اندیش ــایه هم ــر س ــع را زی ــه مناف متظاهران

ــد. محافظــه کاری ببینی
ــا هــم  ــک م ــل آکادمی ــی محاف ــه حت ــن اســت ک ــت ای واقعی
قلــب مفهــوم می کننــد و مثــا یــک تصویــر انقابــی و 
ــه  ــتی ب ــتی و سکوالریس ــی لیبرالیس ــکال از اصاح طلب رادی
دســت می دهنــد! آخــر کجــای دنیــا ایــن را می پذیــرد؟! 
ببینیــد بینــی و بیــن  اهلل، چقــدر در ایــن مملکــت جفــا صــورت 
ــای  ــت. جف ــده اس ــی ش ــای علم ــی جف ــت، حت ــه اس گرفت
ــن اســت کــه متاســفانه همــه آن  دیگــری هــم کــه شــده ای
نیروهــای تاریخــی انقابــی مــا، همــه آن نهادهــای انقابــی 
ــی پررنگــی  ــد و وجــه نظارت ــی بودن ــی کــه روزی انقاب و دین
ــدند  ــی)ره( ش ــام خمین ــرای ام ــی ب ــا اهرم ــتند و همین ه داش
کــه انقــاب صــورت بگیــرد، این هــا هــم بــه محافظــه کاری، 
عــدم نظــارت و بعضــاً بــه تصدی گــری روی آورده انــد. منظــور 
مــن هــم مشــخص اســت کــه این هــا چــه کســانی هســتند. 
ــد  ــا مترص ــی اص ــده اند، و گوی ــر ش ــه تصدی گ ــانی ک کس
یــک فرصتــی بودنــد تــا عقده هــای تاریخــی اقتصــادی خــود 
ــه  ــت ک ــرایط اس ــن ش ــند! در ای ــلی ببخش ــی تس ــه نوع را ب
ــری  ــاد ناظ ــی نه ــد، ول ــتی رخ می ده ــی و زش ــه چرک این هم
ــان نظــارت  ــد، چــون آقای ــاد بزن ــد فری ــه بیای ــدارد ک وجــود ن

خــود را قربانــی تصدی گــری کرده انــد!

ــت  ــه سیاس ــود اینک ــا وج ــد ب ــر می رس ــه نظ *ب
ــمت دو  ــه س ــر ب ــه اخی ــه ده ــا در س ــه م در جامع
ــی  ــن دو قطب ــت، و ای ــش رف ــدن پی ــی ش قطب
ــه کاری و  ــذر از محافظ ــد گ ــدا نوی ــدن در ابت ش
ــا را  ــی از قطبه ــی های کاذب در یک مصلحت اندیش
مــی داد، امــا عمــال این اتفــاق رخ نــداد و ما شــاهد 
دو نــوع از محافظــه کاری و مصلحت اندیشــی در دو 
ــو  ــک س ــدیم؛ در ی ــاح ش ــا جن ــان ی ــب، جری قط
عــده ای کــه انقالبــی شــناخته می شــدند در 
ــاد  ــه در دهــه هفت ــی شــدند ک ــی حفــظ وضعیت پ
ــای  ــوص آرمانه ــی را در خص ــات صریح انحراف
ــن  ــم ای ــان ه ــی داد و تصورش ــان م ــالب نش انق
ــام)ره(  ــش ام ــری فرمای ــال پیگی ــه در ح ــود ک ب
ــوع  ــن ن ــتند. ای ــام« هس ــظ نظ ــر »حف ــی ب مبن
محافظــه کاری تــا همیــن امــروز هــم کــم و بیــش 
ــم  ــر ه ــوی دیگ ــا در س ــته و دارد. ام ــود داش وج
ــاح  ــتی و جن ــه کاری لیبرالیس ــوع محافظ ــان ن هم
راســتی را کــه در ســطح جهانی وجــود داشــته، در 
ایــران شــکل می گیــرد و بــه قــول شــما بــا یــک 
ــناخته  ــپ ش ــاح چ ــوان جن ــه عن ــوم ب ــب مفه قل
می شــود. بدیــن ترتیــب مــا بــا دو جریــان اصلــی 
ــاص  ــکلی خ ــه ش ــر دو ب ــه ه ــم ک ــه بوده ای مواج
محافظــه کاری را دامــن زده انــد. شــما تــا چــه حد 
بــا ایــن تفســیر موافقیــد و تحلیلتــان از وضعیتــی 
کــه در آن مــردم از هــر دوی ایــن محافظه کاریهــا 

ــت؟ ــده اند چیس ــته ش خس

بنده عدالت را ارجح از آزادی 
می دانم. چون آزادی یک ارزش ثانوی 

دارد، اما عدالت ارزش اولیه دارد.
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ــه رغــم  ــدم ب ــق هســتم و معتق ــا تفســیر شــما مواف ــًا ب کام
از جناح  هــا  را در مجمــوع  اینکــه مــا کارنامــه خوبــی 
ــی  ــم، ول ــم و نمی بینی ــده نداری ــی شناخته ش ــزاب سیاس و اح
ــن  ــون ای ــم. چ ــردم می بینی ــده ای را در م ــی فزاین ــک آگاه ی
ــورت  ــد ص ــه بای ــی جامع ــی و انضمام ــه عین ــی از عرص آگاه
ــردم داوران  ــردم اســت. م ــه م ــق ب ــاً متعل ــه اتفاق ــرد ک می گی
خوبــی هســتند. یعنــی بــه رغــم اینکــه ممکن اســت مــردم در 
ــدرت  ــب گروه هــای ق ــوا و فری ــدت اســیر دام هــای اغ کوتاه م
ــا نیازهــای واقعــی  ــی چــون ب ــع بدفهمــی شــوند، ول ــه تب و ب
ــته های  ــا و خواس ــاً آن نیازه ــتند، نهایت ــر هس ــود گریبان گی خ
ــای  ــن گروه ه ــه ای ــد ک ــوم می کن ــان معل ــرای آن ــی ب واقع
حاکــم بــه نیازهــا و خواســته ها واقعــی آنــان توجــه دارنــد، یــا 
یکســری نیازهــا و خواســت های کاذبــی را برایشــان تراشــیدند. 
بــه عبارتــی چــون مــردم خودشــان دســت اندرکار ایــن نیازهــا 
هســتند و بــا زندگــی روزمــره در حــال کلنجــار رفتــن هســتند 
ــتند،  ــر هس ــد و دمخورت ــری دارن ــه بهت ــات میان ــا واقعی و ب
ــت  ــظ وضعی ــال حف ــا در ح ــه جناح ه ــد ک ــخیص می دهن تش
ــی  ــه راحت ــال 96 ب ــم در س ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب موجودن
می آینــد، دو گــروه شــناخته شــده جناحــی را کنــار می زننــد و 
حتــی در نظرســنجی کــه بعــد از اتفاقــات ســال گذشــته اتفــاق 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــه روی هم رفت ــود ک ــد، مشــخص می ش می افت
26% مــردم گرایشــات اصاح طلبانــه و اصولگرایانــه دارنــد و 

الباقــی یعنــی 74% تقریبــا هیــچ گرایــش سیاســی جناحــی 
ــف  ــری تعری ــور دیگ ــود را ج ــی خ ــد و زندگ ــی ندارن خاص
کرده انــد و بــه دور از سیاســت زدگی ها زندگــی واقعــی  و 
ــی اســت کــه  ــن واقعیت ــد. ای ملمــوس  خــود را طــی می کنن
ــه  ــرد ک ــیر ک ــد تفس ــور نبای ــم و این ط ــم می بینی ــا داری م
نظرســنجی های آن هــا ناشــی از اغوائــات و اوهامــات اســت، 
ــات  ــا واقعی ــت دارد و ب ــن واقعی ــت و ای ــن نیس ــًا چنی اص

ســاختاری و عینــی هــم ســازگار اســت.
ــا در  ــم؛ م ــورد تحلیــل شــما بگوی ــد در م ــه ای را بای ــا نکت ام
ــدرت –  ــاب اســامی از یــک رابطــه »ق ــد از انق ــران بع ای
ثــروت« رنــج می بریــم، ایــن بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه مــن مدافــع رابطــه »ثــروت – قــدرت« هســتم، 
ــروز  ــت ام ــا واقعی ــتم. ام ــم هس ــدی آن ه ــد ج ــن منتق م
ایــران رابطــه »قــدرت – ثــروت« را نشــان می دهــد. 
ــه شــرایط زمانــی و مکانــی  گروه هــای سیاســی، متناســب ب
ــه  ــد ک ــوری پیــش ببرن ــود را ج ــد مواضــع خ ســعی می کنن
ــدازی  ــروت« چنگ ان ــدرت – ث ــن رابطــه »ق ــه ای ــد ب بتوانن
بیشــتری داشــته باشــند. یعنــی اینهــا اساســاً فاقــد ایدئولــوژی 
و فلســفه سیاســی مدونــی هســتند، بلکــه غایــت نوعــا نیل به 
همــان رابطــه »قــدرت – ثــروت« اســت. شــما برویــد ببینید 
فلســفه سیاســی، مســلک سیاســی و ایدئولوژی هــای این هــا 
ــدون و  ــوژی م ــک ایدئول ــد ی ــا بای ــره این ه ــت! باألخ چیس

ــی داشــته باشــند، اگــر شــما چنیــن  فلســفه سیاســی مکتوب
ــد، مــن  ــه مــن هــم نشــان دادی ــد و ب ــدا کردی ــزی را پی چی
ــزی  ــن چی ــا چنی ــرم. واقع ــس می گی ــم را پ ــه حرف های هم
وجــود نــدارد و این هــا اساســاً »ابــن الوقــت« هســتند؛ 
ــر حســب شــرایط زمانــی و مکانــی موضــع عــوض  یعنــی ب
ــرک  ــه مح ــت ک ــز هس ــک چی ــط ی ــع فق ــد. در واق می کنن
اصلــی تغییــر ایــن مواضــع اســت و آن هــم رســیدن 
ــس  ــای در پ ــتفاده از ثروت ه ــرای اس ــی، ب ــدرت دولت ــه ق ب
قــدرت دولتــی اســت؛ یعنــی قــدرت دولتــی مقدمــه رســیدن 
ــی  ــرمایه های سیاس ــتر، س ــادی بیش ــرمایه های اقتص ــه س ب

بیشــتر و ســرمایه های فرهنگــی بیشــتر اســت.
.مــا بارهــا ایــن واقعیــت دردآور و دردنــاک را گفتیم و نوشــتیم 
و مکتــوب کردیــم؛ ایــن یــک واقعیــت اســت کــه افــراد برای 
رســیدن بــه قــدرت دولتــی دســت بــه رقابــت می زننــد، نــه 
ــه  ــند، بلک ــته باش ــی داش ــدرت سیاس ــه ق ــرای اینک ــط ب فق
ــزوده شــود، هــم  ــدرت سیاسی شــان اف ــرای اینکــه هــم ق ب
ــرمایه های  ــه س ــم ب ــند، ه ــی برس ــای آن چنان ــه ثروت ه ب
ــی  ــا گروه ــرد ی ــه ف ــض اینک ــه مح ــند. ب ــی برس فرهنگ
ــود  ــرای خ ــم ب ــد، می بینی ــی می رس ــدرت دولت ــک ق ــه ی ب
ــه و  ــود مجل ــرای خ ــد، ب ــف می کن ــی تعری ــیه تحصیل بورس
ــی  ــا کل ــر این ه ــاوه ب ــد، و ع ــف می کن ــه تعری ــاز مجل امتی
ــات  ــا و اطاع ــه رانت ه ــرد و ب ــی و... می گی ــت اصول موافق

عجیــب و غریــب هــم دســت پیــدا می کنــد. ایــن 
ــا آن  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــکال اساس ــک اش ــاختاراً ی س
مقابلــه کــرد، یعنــی بایــد ایــن ســاختار را دگرگــون کــرد و آن 
ــه ســمت  ــروت« درآورد و ب ــدرت – ث را از حالــت رابطــه »ق
ــرای  ــا بســتر و ظــرف ب ــرد ت ــی حرکــت ک ــک تمرکززدای ی
ــای  ــام قابلیت ه ــتفاده از تم ــد و اس ــت در تولی ــق عدال تحق

کشــور فراهــم شــود.
ــن را  ــا ای ــده باره ــدارد؛ بن ــه x و y ن ــت ک ــی اس ــن بحث ای
ــا  ــور م ــده درکش ــناخته  ش ــی ش ــات سیاس ــه جریان ــم ک گفت
ــت و  ــوم اس ــا معل ــا کام ــا و بدیه ــان در خوبی ه اشتراکاتش
ــًا  ــا عین ــری از فراینده ــه در یکس ــدارد و هم ــذا x و y  ن ل
ــن  ــال ها ای ــه س ــی ک ــوان کس ــتند؛ به عن ــم هس ــد ه مانن
فرایندهــا را رصــد می کنــم و در کنــار بحث هــای آکادمیــک، 
ــردم و از  ــد می ک ــی را رص ــی سیاس ــائل داخل ــه مس همیش
نزدیــک بــا همــه این هــا حشرونشــر داشــتم، اعــام می کنــم 
کــه تفاوت هــای این هــا را نفهمیــدم، اشــتراکات مثبــت 
و منفــی این هــا را می دانــم، ولــی تفاوت هــای آن هــا را 
نفهمیــدم! چــون الگــوی رفتــاری هــر دو یکــی اســت، یعنــی 
ــند و از  ــی برس ــدرت دولت ــه ق ــن اســت ب ــن دو ای ــاش ای ت
ــی  ــای کان ــرمایه ها و ثروت ه ــه س ــی ب ــدرت دولت ــل ق ِقب
برســند، بــه ســرمایه های فرهنگــی و سیاســی برســند. 
بنابرایــن مــن فرقــی بیــن اینهــا ندیــده و نمی بینــم، هــر دو 

جریــان وقتــی بــه قــدرت دولتــی می رســند از یــک مدیریــت 
اصطاحــاً واگنــی اســتفاده می کننــد و تمــام نیروهــای قبلــی 
ــد و نیروهــای خــود را جایگزیــن می کننــد.  ــار می گذارن را کن
ــت،  ــی اس ــاح یک ــر دو جن ــاری ه ــوی رفت ــب الگ بدین ترتی
ــوژی و فلســفه سیاســی  منافعشــان هــم یکــی اســت، ایدئول
هــم کــه ندارنــد و الاقــل مــن ندیــدم. پــس تحلیل مــردم در 
ــه اســت و تحلیــل شــما  خصــوص ایــن دو جنــاح واقع گرایان

هــم از شــرایط کامــًا درســت اســت.
ــده  ــای شناخته ش ــع گروه ه ــض مواض ــه نب ــا ک ــس از آنج پ
سیاســی مــا بــا ایــن رابطــه »قــدرت – ثــروت« زده می شــود 
ــرایط  ــه ش ــتگی ب ــروت« بس ــدرت – ث ــه »ق ــن رابط و ای
ــد کــه چقــدر راحــت گروه هــا  زمانــی و مکانــی دارد، می بینی
تغییــر موضــع داده و می دهنــد. مــن از شــما ســؤال می کنــم 
ــازار آزاد«  ــاد ب ــدار »اقتص ــه طرف ــت ک ــی اس ــه چپ ــن چ ای
ــت  ــدار »عدال ــه طرف ــه راســتی اســت ک ــن چ می شــود و ای
اجتماعــی« اســت؟! مــا واقعــاً از ایــن نظــر رنــج می بریــم.

اگــر اینهــا خیلــی در جریــان بــازی سیاســی جــدی هســتند 
ــد  ــتند، بیاین ــی هس ــای سیاس ــزب و رقابت ه ــدار ح و طرف
ــه  ــان را ب ــد و منشورش ــوم کنن ــود را معل فلســفه سیاســی خ
دســت بدهنــد؛ نــه اینکــه موقــع انتخابــات بافاصلــه لیســت 
انتخاباتــی بدهنــد و همــه هــم بــا هــم شــریک باشــند! بعــد 
ــی از  ــود؟! یک ــته می ش ــور بس ــت ها چط ــن لیس ــد ای می دانی

ــن  ــدم ای ــد نش ــتم کاندی ــس هش ــن در مجل ــه م ــی ک دالیل
بــود کــه مــن بایــد در چــه لیســت و فهرســتی بــروم؟! مــا که 
دیگــر نمی خواهیــم وارد سیاســت شــویم، ولــی یــک فــردی 
کــه می خواهــد وارد مبــارزه سیاســی شــود، بایــد بدانــد 
مرامنامــه و فلســفه سیاســی اش چیســت، یعنــی بایــد بــرای 
خــود اصــول ثابــت و شــرایط متغیــر را تعریــف کــرده باشــد 

ــد. ــا آن را ندارن ــه این ه ک
ــم و  ــام دهی ــه ای انج ــتیم   کار پایان نام ــی می خواس ــا زمان م
ــگ  ــم فرهن ــتیم ببینی ــودم؛ می خواس ــا ب ــتاد راهنم ــن اس م
سیاســی چنــد گــروه سیاســی شناخته شــده در کشــور 
چیســت؟ بایــد از کجــا بررســی می کردیــم؟ می رفتیــم 
می دیــدم منشــور و بیانیه هایشــان چیســت و تحلیــل محتــوا 
ــراغ  ــا س ــجوی م ــیم. دانش ــه برس ــه نتیج ــا ب ــم ت می کردی
همــه این هــا رفــت؛ اواًل هیــچ آرشــیوی نداشــتند و دانشــجو 
ــد  ــا و رســانه ها رجــوع کن ــه آرشــیو روزنامه ه ــور شــد ب مجب
ــاورد.  ــه دســت بی و از طریــق بیانیه هــای آن هــا چیزهایــی ب
ثانیــاً تحلیــل محتواهــا نشــان مــی داد کــه گروه هــا هــر روز 
ــا  ــه رنــگ و موضعــی هســتند؛ چــون اساســاً گروه هــای م ب
ــه  ــد و چگون ــم ندارن ــه را ه ــی اولی ــت الزم سیاس آن عقانی
ــوط  ــه دار روشــنگری مرب ــد طای ــی می توانن ــن گروه های چنی

ــند؟ ــود باش ــای خ ــه فعالیت ه ب

گروه های سیاسی، متناسب به شرایط 
زمانی و مکانی سعی می کنند مواضع 
خود را جوری پیش ببرند که بتوانند 
به این رابطه »قدرت – ثروت« 
چنگ اندازی بیشتری داشته باشند. 
یعنی اینها اساسًا فاقد ایدئولوژی 
و فلسفه سیاسی مدونی هستند، 
بلکه غایت نوعا نیل به همان رابطه 
»قدرت – ثروت« است

یکی از دالیلی که من در مجلس هشتم 
کاندید نشدم این بود که من باید در 

چه لیست و فهرستی بروم؟! ما که دیگر 
نمی خواهیم وارد سیاست شویم، ولی 
یک فردی که می خواهد وارد مبارزه 

سیاسی شود، باید بداند مرامنامه و فلسفه 
سیاسی اش چیست، یعنی باید برای خود 

اصول ثابت و شرایط متغیر را تعریف 
کرده باشد.
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معنایــی  دقیقــا  می فرماییــد  کــه  *چیــزی 
غیرانقالبــی یا حتــی ضدانقالبــی از کار سیاســی را 
بــه ذهــن متبــادر می کنــد؛ چهره هــا و مرام هایــی 
کــه گاهــی ایــن طــرف خــط هســتند و گاهــی آن 
طــرف، و ایــن همــان رویــه محافظه کارانــه بــرای 
ــت؛  ــی اس ــر قیمت ــه ه ــود ب ــت موج ــظ وضعی حف
ســوالی کــه بــرای شــخص مــن ایجــاد می شــود 
ایــن اســت چــرا شــما بــه عنــوان نیرویــی فکری 
ــوده و  ــف ب ــا مخال ــن فض ــا ای ــه ب ــی ک و انقالب
هســتید، در جریــان قــدرت باقــی نماندیــد و 
ــان از درون  ــهم خودت ــه س ــا ب ــد ت ــه ندادی ادام
ــه و  ــلک محافظه کاران ــرام و مس ــن م ــی ای ــه نف ب

ــد؟ ــی بپردازی غیرانقالب
ــه  ــردم ک ــان احســاس ک ــن در آن زم ــی اســت؛ م ــه خوب نکت
ــکاف  ــد و آن ش ــاق می افت ــام دارد اتف ــزی در نظ ــج چی به تدری
ــی و اجتماعــی اســت.  ــن نظــام نظــم رســمی و نظــم مدن بی
ــاب  ــر انق ــتم، اگ ــاب اســامی داش ــه از انق ــناختی ک ــا ش ب
ــروز  ــت، پی ــی را نمی داش ــی و اجتماع ــدرت مدن ــامی ق اس
ــام  ــه ن ــه ب ــت ک ــرض اس ــض غ ــک نق ــن ی ــد و ای نمی ش
ــا انقــاب اســامی اســت، سیاســت ها  ــط ب اتفاقــی کــه مرتب
ــی  ــی و اجتماع ــا نظــم مدن ــچ نســبتی ب ــا، هی ــای م و رفتاره
نداشــته باشــد؛ بنابرایــن مــن بایــد کجــا را بگیــرم؟! مــن بــه 
مجلــس آمــدم تــا بلکــه بــه نوعــی ایــن شــکاف بیــن قــدرت 
ــر  ــم پ ــم و آن را در حــد توان ــل بزن ــی پ ــدرت مدن رســمی و ق

ــم. کن
ــی و  ــدرت سیاس ــن ق ــه بی ــم دوگان ــم بگویی ــا نمی خواهی م
ــم  ــا می گویی ــم، م ــی نمی زن ــن حرف ــن چنی ــی! م ــدرت مدن ق
دیالکتیــک بیــن قــدرت رســمی و قــدرت مدنــی. ایــن 
ــه  ــه اینک ــویه دارد، ن ــاط دوس ــک ارتب ــای ی ــک اقتض دیالکتی
ــی  ــا قــدرت سیاســی باشــیم. ول ــی ی مــا فقــط در قــدرت مدن
ــه روز دارد  ــی روزب ــدرت سیاس ــه ق ــدم ک ــک دی ــن از نزدی م
بــا اهرم هــای در اختیــار خــودش و به صــورت خــودآگاه، 
فاصلــه اش را بــا قــدرت مدنــی بیشــتر می کنــد. در ایــن 
ــف  ــی دارد تضعی ــی و اجتماع ــدرت مدن ــدم ق ــی دی ــن وقت بی
ــر  ــم ب ــر نمی توان ــل اگ ــه حداق ــردم ک ــاس ک ــود، احس می ش
قــدرت اجتماعــی بیفزایــم، حداقــل جــزء کســانی نباشــم کــه 
ــکاف،  ــن ش ــت ای ــت تقوی ــه قیم ــی را ب ــدرت سیاس ــد ق دارن
ــئله را  ــث و مس ــان بح ــم هم ــروز ه ــد. ام ــش می دهن افزای
ــم  ــال می کن ــی دارم دنب به صــورت تخصصــی در عرصــه مدن

ــت. ــئله پرداخ ــن مس ــه ای ــان ب ــد همچن ــدم بای و معتق
ــم  ــی داری ــک نظــم منطق ــا ی ــه م ــن اســت ک ــن ای بحــث م
ــم و  ــا یــک »عرصــه دلیــل« داری ــد رعایــت شــود. م کــه بای
ــًا  ــوری اســامی را عمدت ــت«. نظــام جمه ــک »عرصــه عل ی

ــم کــه بیشــتر دل مشــغولی عرصــه  ــه تحلیــل می کنی این گون
دلیــل اســت، یعنــی عرصــه بایــد و نبایــد اســت و هیــچ کاری 
بــه عرصــه تأثــرات واقعــی مــردم نــدارد و از ایــن رو انبســاطی 
در نظــم منطقــی آن اتفــاق نمی افتــد. اگــر مــا بخواهیــم ایــن 
انبســاط اتفــاق بیفتــد، بایــد دیالکتیکــی بیــن عرصــه دلیــل و 
ــت از  ــه عل ــروز عرص ــد. ام ــته باش ــود داش ــت وج ــه عل عرص
عرصــه دلیــل دور اســت. عرصــه علــت یعنــی عرصــه حیــات 
ــد و  ــع بای ــاً تاب ــه الزام ــردم ک ــرات م ــر و تأث ــی و تأثی اجتماع
ــدارد.  ــد ن ــد و نبای ــا بای ــی هــم ب ــاً مخالفت ــد نیســت، الزام نبای
بــه عبــارت دیگــر زندگــی مــردم مغایرتــی بــا ارزش هــای مــا 
نــدارد. دقــت کنیــد کــه آن  هــا بــا همــه ارزش هــای مــا میانــه 
خوبــی دارنــد ولــی زندگــی کــه الزامــاً تابــع ارزش هــا نیســت. 
اساســا فرهنــگ یــک جعبه آچــار اســت و مــردم از داخــل ایــن 
ــش  ــتراتژی و کن ــا اس ــد ت ــاب می کنن ــاری انتخ ــه، آچ جعب
خــود را معلــوم کننــد. اســتراتژی کنــش هــم لزومــا مخالفتــی 
ــات،  ــا، امکان ــه نیازه ــش ب ــدارد. اســتراتژی کن ــا ن ــا ارزش ه ب
فرصت هــا، محدودیت هــا و موانــع برمی گــردد. این هــا در 
واقعیــت و عرصــه اجتماعــی هســتند و کســی کــه می خواهــد 
بــرای مــردم تحولــی ایجــاد کنــد، بایــد در مــردم باشــد و بایــد 

ــد. ــا را بفهم ــات آن ه ــا و واقعی ــته ها و نیازه خواس
ــل و عرصــه  ــن عرصــه دلی ــردم شــکاف بی ــن احســاس ک م
ــا  ــی آنه ــی و فرهنگ ــطوح اجتماع ــی و س ــد منطق ــت و نق عل
ــاختاری  ــکاالت س ــت و اش ــش اس ــال افزای ــه روز در ح روزب
خیلــی زیــادی وجــود دارد کــه حل ناشــده باقــی مانــده اســت. 
یکــی از دالیلــی کــه مــا از ضــرورت تغییــر در ســاختار مجلس 
خبــرگان بحــث کردیــم همیــن بــود کــه فاصلــه عرصــه دلیل 
ــر  ــه ه ــد. ب ــل برس ــه حداق ــده و ب ــم ش ــت ک ــه عرصــه عل ب
حــال اآلن کــه کشــور شــرایط کشــور بحرانــی و نامســتقری 
دارد و موقعیتــی بــرای طــرح ایــن مباحــث نیســت و مــا ترجیح 
ــم و  ــر بزنی ــرایط دیگ ــا را در ش ــن حرف ه ــه ای ــم ک می دادی

ــم. ــم و گفتی زدی
امــروز می خواهــم بگویــم کــه هیــچ منافاتــی بیــن تــن دادن 
ــکا«ی  ــرگ برآمری ــا آن »م ــاختاری، ب ــرات س ــن تغیی ــه ای ب
ــل جمــع  ــا هــم قاب ــن دو کامــا ب ــا ای ــدارد. اتفاق مــا وجــود ن
ــر  ــودن در براب ــکا و متحــد ب ــر آمری اســت و ایســتادگی در براب
ــا  ــود. اتفاق ــری ش ــیر پیگی ــن مس ــد در از همی ــمنان بای دش
ــا دشــمنی  ــا ب ــل م ــه تقاب ــی اســت ک ــن حرف هــای انقاب ای
ــر  ــا را پررنگ ت ــدت م ــد، وح ــگ می کن ــکا را پررن ــل آمری مث
می کنــد. مــا نبایــد فرافکنانــه برخــورد کنیــم و همــه مســائل 
را بــه خــارج محــول کنیــم. این هــا مســائل خودمــان اســت و 

الحمــدهلل ریشــه در گفتمــان مــا و گفتمــان انقــاب اســامی 
دارد.

ــا همــان گفتمــان،  الحمــدهلل مــا یــک گفتمــان داریــم کــه ب
حرکــت، نقــد و مقابلــه می کنیــم؛ حــاال اگــر ایــن گفتمــان را 
ــن ایســم هایی  ــه ای ــد ب ــا بای ــم؟ ی نداشــتیم چــه کار می کردی
مثــل لیبرالیســم، سوسیالیســم و امثــال آن پنــاه می بردیــم، یــا 
ــن حرف هــای  ــم. الحمــدهلل ای ــب تهــی می کردی ــرس قال از ت
انقابــی حکایــت از ایــن می کنــد کــه انقــاب کمــاکان زنــده 
ــث   ــه بح ــا این گون ــل برخی ه ــم مث ــه نمی خواه ــت. البت اس
کنــم کــه »در کنــار همــه ایــن بحث هــا دســتاوردهای زیــادی 
داشــتیم«، نمی خواهــم وارد آن بحــث شــود  کــه »اال ماشــااهلل 
دســتاورد زیــاد اســت«. بــرای مــن مهــم آن دســتاورد گفتمانی 
ــاب  ــان انق ــر گفتم ــن اآلن دارم از منظ ــه همی ــت؛ اینک اس
اســامی بــا شــما مصاحبــه می کنــم و پرشــور هســتم و امیــدم 
ــه  ــر از همیش ــورتر و پرامیدت ــاً پرش ــداده ام؛ اتفاق ــت ن را از دس
ــد کــه هــم آزادی  هــم هســتم و ایــن از ایــن حکایــت می کن
ــم و هــم دل مشــغول ایــن انقــاب  گفتمانــی دارم، حــرف بزن

ــتم. ــنگ آن هس ــی و گران س ــان غن ــامی و گفتم اس

*ســؤال آخــرم ایــن اســت کــه بــا همه شــرایطی 
کــه تــا اینجــا شــرح دادیــد و بــه نظــرم بســتر را 
بــرای کار انقالبــی شــدیداً تنــگ و محــدود کــرده 
اســت، امــروز راه بازگشــت بــه آرمانهــای انقــالب 
ــودن در  ــی ب ــاً انقالب ــت و اساس ــالمی چیس اس
ــد  ــی بای ــه معنای ــی چ ــه کار کنون ــرایط محافظ ش

داشــته باشــد؟
متاســفانه اتفاقاتــی بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و 
شــکل گیری جمهــوری اســامی رخ داده کــه اواًل نبایــد آنهــا 
ــه اســم انقــاب اســامی نوشــت. حتــی برخــی از آن هــا  را ب
هــم نبایــد بــه اســم جمهــوری اســامی نوشــته شــود، چــون 
ــًا  ــه برخــی  از آن قطع ــی البت ــری دارد. ول ریشــه های تاریخی ت
بــه اســم جمهــوری اســامی، نظــام، سیاســت ها و رفتارهــای 
آن نوشــته می شــود. امــا مســئله ایــن اســت کــه یــک خلــط 
بزرگــی انجــام می دهیــم و آن هــم ایــن خلــط انقــاب 

ــا جمهــوری اســامی اســت. اســامی ب
ــن  ــه بی ــا مقایس ــم و ب ــتفاده می کن ــئله اس ــن مس ــن از ای م
قیــام حضــرت اباعبــداهلل و شــرایط حاضــر تــاش می کنــم 
ــه ســؤال شــما پاســخ دهــم. اگــر مــا می خواســتیم دچــار  ب
ایــن بدفهمــی شــویم کــه آنچــه در نظــام جمهــوری 
اســامی رخ داده، عیــن آرمانهــای انقــاب اســامی اســت، 

من از نزدیک دیدم که قدرت 
سیاسی روزبه روز دارد با اهرم های 
در اختیار خودش و به صورت 
خودآگاه، فاصله اش را با قدرت 
مدنی بیشتر می کند. در این بین 
وقتی دیدم قدرت مدنی و اجتماعی 
دارد تضعیف می شود، احساس 
کردم که حداقل اگر نمی توانم بر 
قدرت اجتماعی بیفزایم، حداقل 
جزء کسانی نباشم که دارند قدرت 
سیاسی را به قیمت تقویت این 
شکاف، افزایش می دهند.
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ــرد و  ــکوت می ک ــم س ــین)ع( ه ــام حس ــد ام ــت بای آن وق
ــد رخ داده،  ــه در دوران یزی ــی ک ــام چیزهای ــود تم می فرم
ــه کار اصــاح  عیــن اســام اســت، پــس چــرا مــا دســت ب
و مقاومــت بزنیــم؟ اتفاقــا یکــی از روشــنفکران همیــن 
حــرف را مــی زد و بــا کمــک گرفتــن از اصــل ابطال پذیــری 
»پوپــر« - کــه آن هــم جــای بحــث دارد - می گفــت یــک 
ــس داده اســت!  ــک انقــاب امتحــان خــود را پ ــب و ی مکت
ــد  ــم می توان ــی ه ــک کس ــن ی ــد، بنابرای ــور باش ــر اینط اگ
بگویــد اســام هــم امتحــان خــود را پــس داده، پــس امــام 
ــرایط کاری  ــرای اصــاح ش ــد ب ــرا بای ــر چ حســین)ع( دیگ
انجــام دهــد! اتفاقــًا امــام حســین)ع( می خواهــد بگویــد ایــن 
تــز و تئــوری غلــط اســت، ایــن انحــراف اســت. واقعیــت را 
ــت  ــر ثاب ــه ام ــت را ب ــد، واقعی ــل ندهی ــل تقلی ــر بالفع ــه ام ب
ــک  ــه اســت. ی ــه الی ــت الی ــد. واقعی ــل ندهی و حاضــر تقلی
ــرای  ــه ب ــن الی ــن از ای ــده نمی شــود و م ــت دی ــه واقعی الی

ــم. ــتفاده می کن ــاب اس انق
حــاال هــم بایــد بگوییــم واقعیــت انقــاب را تقلیــل ندهیــد بــه 

آنچــه در جمهــوری اســامی رخ داده اســت، واقعیــت انقــاب 
الیــه الیــه اســت، یــک الیــه ی آن الیــه ای بــوده کــه محقق 
نشــده اســت و این هــا وجــوه انحرافــی از آن الیــه اســت. مــا 
ــای  ــت ها و رفتاره ــراغ سیاس ــامی چ ــاب اس ــم انق می گویی
ــاری  ــاق و رفت جمهــوری اســامی اســت. هــر سیاســت و اتف
کــه بــا ایــن گفتمــان انقــاب اســامی خوانــد و منطبــق بــود، 
مــورد تأییــد ماســت، هــر کــدام کــه نخوانــد و منطبــق نبــود، 

مــورد نقــد ماســت.
ــؤال  ــما س ــن از ش ــکال دارد، م ــای اش ــن ج ــد ای ــر بگویی اگ
ــرای خــودش  ــان ب ــر اینکــه گفتم ــرض ب ــا ف ــه ب ــم ک می کن
انســجام و وحــدت رویــه و وحــدت جوهــر دارد، چگونــه 
می شــود سیاســت های متناقــض در جمهــوری اســامی 
ــد  ــا بع ــت؟ م ــد دانس ــر واح ــت و جوه ــا آن باف ــب ب را متناس
ــته و  ــم داش ــا ه ــاد ب ــوع و متض ــت های متن ــگ، سیاس از جن
ــراز انقــاب اســامی هســتند؟ وقتــی در  ــم؛ کدامشــان ت داری
ــوع و  ــد، مقایســه کــدام تن ــر می بینی ــوع و تکث اینجــا شــما تن
تکثــر بــا آن جوهــر واحــد مــاک اســت؟ بمانــد کــه اگــر حتی 
ــای داوری  ــاز ج ــود ب ــم می ب ــد ه ــا واح ــت ها/ رفتاره سیاس
ــت ها و  ــن سیاس ــاق ای ــه از انطب ــتیم ک ــود داش ــرای خ را ب

ــیم. ــری بپرس ــان جوه ــا آن گفتم ــد ب ــای واح رفتاره

بنابرایــن بــا ایــن تکثــری کــه در سیاســت ها و رفتارهــا وجــود 
ــت ها و  ــواع سیاس ــن ان ــه ای ــم ک ــم ببینی ــا می توانی ــته م داش
رفتارهــا و چیــزی کــه بــه طــور واقــع در جمهــوری اســامی 
حــادث شــده اســت، لزومــا ربطــی بــه آن جوهــر واحــد گفتمان 
ــان  ــه خودم ــم ب ــن می توانی ــدارد. همچنی ــاب اســامی ن انق
ایــن اجــازه را بدهیــم کــه حتــی اگــر سیاســت ها واحــد بــوده 
ــم  ــان بدهی ــه خودم ــن حــق را ب ــاز ای ــه نیســتند، ب باشــند، ک
کــه داوری کنیــم کــه ایــن الیــه بالفعــل تــا چــه انــدازه بــا آن 
الیــه اصیــل و واقعــی ســازگار اســت. ولــی حــاال چون تنــوع و 
تکثــر می بینیــم مــا بایــد چــه چیــزی را بــا چــه چیــزی داوری 
ــوری  ــای جمه ــا دولت ه ــی، آی ــگ تحمیل ــس از جن ــم؟ پ کنی
ــدی را  ــت واح ــری سیاس ــس از دیگ ــدام پ ــر ک ــامی ه اس
ــت های  ــد. سیاس ــد و ای کاش می کردن ــد؟ نکردن ــاذ  کردن اتخ
متکثــر، متنــوع و متناقــض و ضدونقیــض و ناســازگار بــا هــم 
ــه  ــا چ ــه را ب ــا چ ــن در اینج ــامی. م ــاب اس ــا انق ــه ب و البت
ــاب  ــان انق ــم گفتم ــم بگوی ــط می توان ــن فق ــم؟ م داوری کن
ــد.  ــت ها داور باش ــن سیاس ــام ای ــرای تم ــد ب ــامی می توان اس

ــد  ــه الی این هــا بخشــی موجــه اســت، آن را تأیی حــاال در الب
ــم. ــت و آن را رد می کنی ــه اس ــی ناموج ــم، بخش می کنی

*حــاال بــا همــه ایــن اوصــاف و در ایــن شــرایط، 
ــی  ــه ویژگی های ــا و چ ــه معن ــودن چ ــی ب انقالب

دارد؟
مــن پیشــتر یــک مصاحبــه مفصلــی کــرده ام و در آن 
گفتــم کــه انقابــی بــودن چــه معنایــی دارد. بــه نظــر مــن 
انقابــی بــودن به اصطــاح »رگ گردن کلفــت کــردن 
ــودن  ــی ب ــت. انقاب ــرف« نیس ــور ص ــل و ش ــر جه از س
ــد  ــدا بای ــی ابت ــتن. یعن ــی« داش ــم انقاب ــی اول »فه یعن
ــفی  ــی فلس ــم. مبان ــم کنی ــوب فه ــامی را خ ــاب اس انق
و ریشــه های تاریخــی و هویتــی و شــعارهای انقــاب 
ــاب اســامی چیســت؟  ــم. شــعارهای انق اســامی را بدانی
آزادی، عدالــت، معنویــت و اخــاق. اخــاق و معنویــت 
نبایــد فرامــوش شــود، اتفاقــًا آزادی و عدالــت بــدون اخــاق 
ــاب  ــزه انق ــه ممی ــاق وج ــوند. اخ ــع ش ــد جم نمی توانن
اســامی اســت. اواًل اگــر می خواهیــد انقابــی باشــید 
این هــا را خــوب فهــم و درک کنیــد، وقــت بگذاریــد و 
مطالعــه و اندیشــه ورزی کنیــد و متناســب بــا درکتــان 

موضــع بگیریــد و هــر جــا کــه فاصلــه دیدیــد فریــاد بزنیــد.
انقابــی بــودن یعنــی منافــع خــود را اصالــت ندهیــد، 
بلکــه حقیقــت را اصالــت بدهیــد. انقابــی بــودن یعنــی 
ــر  ــتی ب ــت هس ــی اصال ــت، یعن ــر مصلح ــت ب ــت حقیق اصال
ــر  ــردم ب ــح م ــع و مصال ــت مناف ــی اصال ــی، یعن روش شناس
گــروه، شــخص، حکمــران و... . در یــک کام، مــن می گویــم 
اگــر کســی امــروز می خواهــد انقابــی باشــد، یــک دور 
نهج الباغــه را بخوانــد. یــک بــار بــه طــور عمیــق بــه 
ــد،  ــن را بخوانی ــد، همی ــوع کن ــی)ع( رج ــام عل ــی ام حکمران
بعــد ببینیــد انقابــی بــودن یعنــی چــه! چطــور امــام علــی)ع( 
ــی  ــذرد، ول ــودش نمی گ ــرای خ ــات عم ــن تخلف از کوچک تری
ــر زد،  ــردم س ــی از م ــر خطای ــد اگ ــتر می فرمای ــک اش ــه مال ب
ــام  ــه ام ــایی ک ــر! آن افش ــده بگی ــش و نادی ــن، ببخ ــور ک عب
علــی)ع( انجــام می دهنــد هــم آگاهی بخشــی می کننــد، 
هــم بــه حســاب حکومــت داری می کننــد، هــم کار روشــنفکر 
ــور  ــد. این ط ــت داری می کنن ــم حکوم ــد، ه ــام می دهن را انج
نیســت کــه بــه نــام حفــظ حکومــت و نظــام، خیلــی از چیزهــا 

ــرود. ــم ب را رد کنی
ــش  ــیم راه ــی باش ــم انقاب ــر می خواهی ــم اگ ــن می گوی م
ایــن اســت؛ نــه اینکــه انقابــی بــودن و رفتــار انقابی داشــتن 

معنایــش ایــن باشــد کــه بیاییــم در خیابــان و شیشــه بشــکنیم 
ــی داشــتن،  ــب انقاب ــش و قل ــی بین ــودن یعن ــی ب و... . انقاب
ــتن. در  ــی داش ــب انقاب ــش و قل ــر بین ــار متناظ ــی رفت یعن
ــی کســی  ــی یعن ــم، انقاب ــر بگوی ــد خاصه ت ــر بگوین کل اگ
ــدارد،  ــر ن کــه »تئــوری تغییــر« دارد. کســی کــه تئــوری تغیی
ــر  ــوم تغیی ــا مفه ــاب ب ــون انق ــد، چ ــی باش ــد انقاب نمی توان
ــغول  ــه دل مش ــی ک ــت. آن های ــورده اس ــره خ ــدن« گ و »ش
ــی نیســتند،  ــدن« خودشــان هســتند، انقاب »داشــتن« و »مان
آن هایــی کــه دل مشــغول شــدن خویــش هســتند؛ یعنــی بــه 
ــد.  ــانند، انقابی ان ــی خودش ــای اله ــاندن قابلیت ه ــت رس فعلی
ــط آن  ــای بس ــر ج ــه دیگ ــا دارد ک ــی معن ــودش کل ــن خ ای
ــرف  ــک ظ ــه ی ــد ک ــانی انقابی ان ــی کس ــت. یعن ــا نیس اینج
ــا را  ــد آن ه ــد و می خواهن ــی دارن ــای اله ــودی و قابلیت ه وج
ــه فعلیــت رســاندن  ــرای ب ــه واقعیــت برســانند. حــاال هــم ب ب
ایــن قابلیت هــا ذیــل گفتمــان اســامی، بــا هــر گونــه رابطــه 
ارباب رعیتــی در حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و... 
مقابلــه می کننــد، ایــن کار را هــم بــرای شــکوفایی خودشــان 
ــد؛  ــام می دهن ــت، انج ــران اس ــکوفایی دیگ ــرو ش ــه در گ ک
بــرای ســعادت خودشــان کــه گــره خــورده بــا ســعادت 
دیگــران اســت در ایــن مســیر گام برمی دارنــد. اینهــا انقابــی 

هســتند.

متاسفانه اتفاقاتی بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و شکل گیری 

جمهوری اسالمی رخ داده که اواًل 
نباید آنها را به اسم انقالب اسالمی 

نوشت. حتی برخی از آن ها هم نباید 
به اسم جمهوری اسالمی نوشته شود، 

چون ریشه های تاریخی تری دارد. 
ولی البته برخی  از آن قطعًا به اسم 

جمهوری اسالمی، نظام، سیاست ها و 
رفتارهای آن نوشته می شود.
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مورخــان  و  روزنامه نــگاران  از  نمیــن  ســلیمی  عبــاس 
انقابــی اســت کــه وابســتگی خاصــی بــه جریان هــای 
سیاســی متعــارف نــدارد. رویکــرد نقــادی او چــه در دوره 
ــی  ــه در جایگاه ــی ک ــه در دوره فعل ــگاری اش و چ روزنامه ن
بــه نــام مدیــر دفتــر مطالعــات و تدویــن تاریــخ ایــران حضــور 
ــژه  ــخ معاصــر بوی ــم تاری ــای مه ــی رخداده ــه بازخوان دارد و ب
می پــردازد،  اســامی  انقــاب  رخدادهــای  و  جریان هــا 
می توانــد بــه عنــوان الگویــی از نقــد درون گفتمانــی و 
بازخوانــی انتقــادی از درون جریان هــای انقابــی مــورد توجــه 
ــه  ــا او ب ــر ب ــوی مه ــت گفت وگ ــش نخس ــرد. بخ ــرار گی ق
مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــران 

ــرد. ــد ک ــه خواهی را مطالع

ــروزی انقــالب  ــس از گذشــت 40 ســال از  پی *پ
اســالمی ایــران، اکنــون زمــان مناســبی اســت تــا 
بــه بازخوانــی انقــالب و آرمان هــای آن بپردازیــم.  
ــعارهایی  ــای ش ــر مبن ــالمی ب ــالب اس ذات انق
پیرامــون عدالــت اجتماعــی شــکل گرفــت. 
جمهوریتــی کــه قــرار بــود ایرانیــان بــرای 
ــد مبنایــش  ــه کنن ــخ تجرب ــار در تاری نخســتین ب
ایــن عدالــت بــود و البتــه مولفههایی چــون آزادی 
ــان و  ــف خــودش چــون آزادی بی در اشــکال مختل
ــی و گروههــای »دیگــری  ــدن گروههــای جانب دی
شــده«. جایــگاه و نســبت ایــن گروههــا بــا 
حاکمیــت میتوانــد شــکلی از نقــد درون گفتمانی در 
وضعیــت فعلــی باشــد. بــه نظــر میرســد گونهــای 
از محافظهــکاری باعــث شــد تــا مــا از آرمان هــای 
انقــالب کمــی عقــب نشــینی کنیــم. اگــر موافــق 
باشــید بحــث را بــا همیــن مســاله محافظهــکاری 

ــم. ــروع کنی ــده ش ــه ش نهادین

ــه  بحــث آســیب شناســی یــک نهضــت بــزرگ و پرداختــن ب
ــت.  ــیع اس ــه دار و وس ــیار دامن ــف آن، بس ــوت و ضع ــاط ق نق
بعیــد می دانــم در ایــن فرصــت محــدود بتــوان بــه آن 
ــه  ــرده و ب ــر ک ــد بحــث را جزئی ت ــر باش ــاید بهت ــت. ش پرداخ

ــم. ــت بپردازی ــث عدال بح

ــه کاری  ــث محافظ ــن بح ــر همی ــه نظ ــه ب *البت
ــت  ــث عدال ــی روی بح ــه نوع ــا ب ــده ت ــث ش باع

ــود. ــته ش ــرپوش گذاش ــم س ه
محافظــه کاری یکــی از آفاتــی اســت کــه همــه نهضت هــا، 
حتــی  می شــوند.  دچــارش  حرکت هــا  و  خیزش هــا 
ــتند.  ــون نیس ــه مص ــن بلی ــم از ای ــی ه ــای علم حرکت ه
اگــر بخواهیــم بــه همــه ایــن موضوعــات بپردازیــم بحث در 
نهایــت ســطحی خواهــد شــد، چــرا کــه عدالــت موضوعــی 
یــک وجهــی نیســت کــه عدالــت را فقــط در عرصــه اقتصــاد 
ــی و  ــائل اجتماع ــگ و مس ــه فرهن ــا در عرص ــت ی و سیاس
ــه  ــت ک ــی اس ــوع چندوجه ــت موض ــم. عدال ــی ببینی قضای
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد. در زمــان بحــث از عدالــت 
ــی، سیاســی، فرهنگــی  ــت قضای ــوان عدال اقتصــادی، نمی ت
ــی از  ــوه انضمام ــن وج ــوان ای ــرد. نمی ت ــوش ک و... را فرام
عدالــت را نداشــت، امــا عدالــت اقتصــادی را داشــت، اینهــا 
تکمیــل کننــده هــم هســتند. اگــر امــروزه شــما ضعف هایــی 
ــا  ــه م ــت ک ــا نیس ــدان معن ــد، ب ــاد می بینی ــوزه اقتص در ح
فقــط در زمینــه توزیــع ثــروت یــا بــه حقــوق مــردم در زمینه 
بــا عدالــت  نداشــته ایم.  برنامه ریــزی درســتی  مالــی، 
ــی  ــرد و وقت ــرار می گی ــود ق ــت خ ــای درس ــزی در ج هرچی
قــرار اســت هرچیــزی در جایــگاه خــود قــرار بگیــرد، طبیعتــا 
ــد.  ــاد می کن ــت ایج ــن محدودی ــاع و همچنی ــری انتف یکس
ــاع آن هــم  ــان اســت و انتف ــاده طلب ــرای زی ــش ب محدودیت
ــد. در ایــن میــان  ــرای کســانی کــه حــق خــود را می گیرن ب

ــرد. ــکل می گی ــی ش ــزاع دائم ــک ن ی
ــود.  ــتفاده می ش ــف اس ــای مختل ــزاع از ابزاره ــن ن در ای
ــرای  ــت، ب ــواه اس ــاد زیاده خ ــه اقتص ــه در عرص ــی ک کس
ــی،  ــای سیاس ــا از ابزاره ــود قطع ــود خ ــه مقص ــیدن ب رس
فرهنگــی و اجتماعــی هــم بهــره می بــرد. اگــر ایــن 
ــع  ــند و توزی ــده باش ــی ش ــت بی عدالت ــار آف ــا دچ عرصه ه
ــد  ــه باش ــورت نگرفت ــا ص ــن عرصه ه ــه ای در ای عادالن
ــد  ــن خواه ــاد ممک ــه اقتص ــت در زمین ــق عدال ــا تحق آی
ــن اشــتباه اســت  ــًا منفــی اســت. بنابرای ــود؟ پاســخ قطع ب
ــا ذهنمــان  ــت عموم ــاره عدال کــه در ضمــن صحبــت درب
ــه  ــد. ب ــدا می کن ــوق پی ــادی س ــت اقتص ــرف عدال ــه ط ب
ــع ابزارهــای فرهنگــی  ــه توزی ــال اگــر در زمین ــوان مث عن
ــا مــردم در عرصــه اجتماعــی  ــزار ارتبــاط ب و همچنیــن اب
عدالــت وجــود نداشــته باشــد، آیــا می تــوان عدالــت 
ــد بــه راحتــی از  اقتصــادی ایجــاد کــرد؟ کســی کــه بتوان
ــف  ــا اقشــار مختل ابزارهــای ارتباطــی اســتفاده کــرده و ب
ــر از  ــیار متفاوت ت ــش بس ــد، وضعیت ــت کن ــه صحب جامع
ــه نمی رســد.  ــه جامع ــش ب ــود کــه صدای کســی خواهــد ب

انقالب خواص گرا نبود/انحصار فرهنگی و رسانه ای،نتیجه انحصاراقتصادی

امروزه ابزار رسانه ای در خدمت 
انحصارات است. هر گروه و هر 
جریان سیاسی یک سری از این 
ابزارها را در دست دارند و اگر در 
همه زمینه ها شما با آنها همراه شدید، 
تریبون در اختیارتان می گذارد اما 
اگر در کنار انتقادتان به رقبای آنها به 
نقد خودشان نیز بپردازید، تریبون را 
از شما خواهند گرفت
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ــه  ــد ک ــی باش ــا کس ــق ب ــر ح ــی اگ ــت حت ــن حال در ای
ــا  ــت، اص ــتش نیس ــانه ای در دس ــی و رس ــزار ارتباط اب

ــدارد. ــی ن اهمیت
ــرح  ــوده و ط ــت ب ــما صاحــب صاحی ــر ش ــا اگ در انتخابات ه
ــرای جامعــه باشــید، امــا اگــر نتوانیــد کارشناســان  و برنامــه ب
خبــره ای کــه قابلیت هــای شــما را بــه جامعــه معرفــی کننــد، 
اســتخدام کنیــد، آیــا می توانیــد بــه حــق خــود کــه آوردن رای 
ــال 60  ــن در س ــر. م ــا خی ــید؟ قطع ــت، برس ــات اس در انتخاب
ــاز  ــی آغ ــان هوای ــئولی کیه ــا مدیرمس ــگاری را ب کار روزنامه ن
کــردم. هــدف مــا در رســانه دفــاع از حــق بــود نــه اینکه شــمر 

را امــام حســین کنیــم و امــام حســین را شــمر!

*بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد. بحــث عدالــت 
ــود؟ ــه می ش ــان چ ــن می ــانه ای در ای رس

ــی  ــزار رســانه ای خــاص قضاوت ــاره یــک اب نمی خواهــم درب
کنــم، امــا توجــه داشــته باشــید کــه در آســتانه انتخابات هــا 
هــر کســی پــول بیشــتری بدهــد تعــداد روزنامه هــای 
بیشــتری را می توانــد، به عنــوان ابــزار در خدمــت خــود 
ــن 10  ــد و م ــول بدهی ــون پ ــک میلی ــما ی ــر ش ــرد. اگ بگی
ــم  ــق ه ــما را برح ــر ش ــی اگ ــگار حت ــون آن روزنامه ن میلی
ــذارد  ــن نمی گ ــد. بنابرای ــما نمی آی ــرف ش ــز ط ــد، هرگ بدان
ــه  ــد ک ــان می ده ــد نش ــن رون ــود. ای ــق ش ــت محق عدال
همــه از ابزارهــای مســاوی در عرصــه اجتمــاع بــرای 
عرضــه خــود برخــوردار نیســتند. آیــا می توانیــم ادعــا 

ــد؟ ــر ندارن ــانه ها تأثی ــن رس ــه ای ــم ک کنی
ــه  ــود ک ــانی ب ــا و کس ــگ حرفه ای ه ــته جن ــات گذش انتخاب
می توانســتند خــوب تخریــب کننــد. در ایــن میــان مهــم نبــود 
کــه بعدهــا مخاطــب بفهمــد ایــن حرف هــا غلــط بــوده، مهــم 
ایــن بــود کــه در مقطعــی در مخاطــب  ایجــاد کنــد کــه نکنــد 
ایــن تخریب هــا درســت باشــد؟ یــک فعــال حرفــه ای رســانه 
ــا  ــد و ی ــراد تردی ــی اف ــای مقطع ــد در تصمیم گیری ه می توان
شــوک ایجــاد کنــد تــا افــراد تغییــر مســیر بدهنــد. بنابرایــن در 
بررســی ایــن موضــوع بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه عدالــت 
ــدار  ــن مق ــه ای ــی ک ــدارد. من ــا وجــود ن در بســیاری از زمینه ه
توانایــی مالــی را کســب کــرده ام کــه می توانــم بــرای فریــب 
ــوال  ــال زیرس ــرم، در ح ــه کار بگی ــی را ب ــه متخصصان جامع

بــردن عدالــت هســتم.
از بی عدالتــی در  ناشــی  بنابرایــن بی عدالتــی رســانه ای 
عرصــه اقتصــاد یــا بی عدالتــی در عرصــه قضایــی و سیاســی 
ــه  ــروز در عرص ــی ام ــی از بی عدالت ــا ناش ــه اینه ــت و هم اس
تمرکــز ثــروت اســت. ایــن باعــث شــده کــه تــا جامعــه نتوانــد 
ــری از کســی  ــی صاحــب هن نظــرات عــده ای  را بشــنود. وقت
ــو اینکــه  چهــره وحشــتناکی ترســیم کــرد دیگــر حــرف او ول
ــود.  ــنیده نمی ش ــد، ش ــخن بگوی ــردم س ــا م ــم ب ــتقیم ه مس
مثــال عینــی ایــن جریــان در انتخابــات گذشــته رخ داد. طیــف 
خاصــی اعــام کــرد کــه اگــر فانــی رییــس جمهــور شــود، 

ــد. ــه می کن ــه و مردان ــیده و زنان ــوار کش ــا را دی پیاده روه
ــت  ــن را پذیرف ــه ای ــه جامع ــم ک ــن بگوی ــه یقی ــم ب نمی خواه
یــا خیــر؟ امــا قطعــا مــردم را دچــار تردیــد کــرد. همــه گفتنــد 
کــه مــا در قابلیت هــای اجرایــی او کــه تردیــد داریــم و 
نمی شناســیمش و در قابلیــت سیاســی نیــز شــناختی از او 
نداریــم، امــا نکنــد که بیایــد و ایــن امکانــات جزئــی اجتماعی و 
آزادی مختصــری را هــم کــه داریــم حــذف کنــد؟ ایــن تردیــد 
ــد.  ــاد کن ــد ایج ــره می توان ــه ای و خب ــناس حرف ــک کارش را ی
ــوری  ــا در جمه ــه انتخابات ه ــم ک ــل می گوی ــن دلی ــه همی ب
اســامی بــدل بــه جنــگ کارشناســان شــده و هرکــس پــول 
بیشــتری در اســتخدام و جــذب داشــته باشــد در عرصــه 

ــتری دارد. ــق بیش ــی توفی اجتماع

ــزار رســانه ای در خدمــت انحصــارات اســت. هــر  امــروزه اب
ــا  ــن ابزاره ــک ســری از ای ــان سیاســی ی ــروه و هــر جری گ
ــا  ــا آنه ــا شــما ب ــه زمینه ه ــر در هم ــد و اگ را در دســت دارن
ــر  ــا اگ ــذارد ام ــان می گ ــون در اختیارت ــدید، تریب ــراه ش هم
در کنــار انتقادتــان بــه رقبــای آنهــا بــه نقــد خودشــان نیــز 
ــما  ــا ش ــت. آی ــد گرف ــما خواهن ــون را از ش ــد، تریب بپردازی
ــای  ــه از فرصت ه ــتفاده عادالن ــی اس ــان توانای ــن می در ای
فرهنگــی را داریــد؟ ایــن بی عدالتــی خطــرات بســیار 
ــی  ــروز برخ ــفانه ام ــر دارد. متأس ــه درب ــرای جامع ــی ب مهم
ــتند  ــی توانس ــای اقتصــادی و سیاس انحصــارات در عرصه ه
ــال ها  ــی س ــد. کس ــاد کنن ــم ایج ــی ه ــارات فرهنگ انحص
ــار  ــاده ای را در اختی ــات فوق الع ــود و امکان ــش شــهردار ب پی
ــاب  ــهر کت ــروزه ش ــرد. ام ــاد ک ــارات ایج ــت و انحص گرف
ــی  ــک کتاب ــد ی ــت و می توان ــار اس ــک انحص ــوان ی به عن
ــاال بکشــیده و کتــاب دیگــری را از حیــز انتفــاع ســاقط  را ب
ــان  ــرای هم ــای کشــور ب ــن مجله ه ــروزه قوی تری ــد. ام کن
انحصــارات اســت و جالــب اینکــه ایــن مــوارد را مــا اصــًا 
صورتــی  در  ایــن  نمی شناســیم،  بی عدالتــی  به عنــوان 

ــدم  ــن ع ــا همی ــیاری از بی عدالتی ه ــأ بس ــه منش ــت ک اس
ــات اســت. ــع امکان ــوازن توزی ت

وجــوه  عدالــت  از  شــما  مــراد  *بنابرایــن 
برجســته تری دارد کــه مــا آن را نمی بینیــم و 
بی عدالتــی بســیار عمیق تــر از چیــزی اســت 
کــه در ظاهــر وجــود دارد. ایــن بی عدالتــی عمیــق 
از کجــای انقــالب اســالمی بیــرون آمــد؟ یعنــی از 
ــا از آرمان هــای  کجــای قصــه گسســت و دوری م
ــی  ــن بی عدالت ــه ای ــه ب ــد ک ــش آم ــالب پی انق
گســترده در توزیــع امکانــات، در تولید، در مســائل 
فرهنگــی، سیاســت و اجتمــاع رســیدیم. فرمایش 
نه تنهــا تصدیــق بی عدالتــی موجــود  شــما 
اســت بلکــه ایــن بی عدالتــی را در وجــوه مختلــف 
ــه  ــی ک ــد. انقالب ــان می ده ــور نش ــه و کش جامع
ــروزی  ــه پی ــت ب ــم عدال ــعار مه ــای ش ــر مبن ب
رســید چــه شــد کــه کمتــر از 40 ســال بــه یــک 
حجــم قابــل توجهــی از بی عدالتــی در همــه 

حوزه هــا رســید؟
همــواره هــر نهضتــی، چــه نهضــت انبیــاء الهــی، چــه اوصیــاء، 
چــه صلحــا بــا ایــن آفــات مواجــه هســتند و این گونــه نیســت 
کــه ایــن آفــات انحصــار در جمهــوری اســامی داشــته باشــد. 
ــه  ــه و مک ــه در مدین ــانی ک ــن کس ــم بی ــر ه ــان پیامب در زم
مســلمان شــدند یــک نزاعــی بــر ســر برخــورداری از امکانــات 
ــر حضــور  ــه پیامب ــی ک ــی در زمان ــت. یعن بیشــتر شــکل گرف
ــرایط  ــه ش ــت ک ــود می گف ــه ب ــه در مک ــی ک ــت آن کس داش

ــب  ــعب ابی طال ــتم و در ش ــختی هس ــرق دارد و در س ــن ف م
شــکنجه شــدم در صورتــی کــه شــما بــدون زحمــت مســلمان 
ــر باشــیم. ایــن رونــد منشــا زیــاده  شــدید و نمی شــود مــا براب
خواهــی اســت. ایــن زیــاده خواهــی در ابتــدا اجتماعــی اســت 
ــا  ــدگاه منش ــن دی ــود. ای ــا سیاســی و اقتصــادی می ش و بعده
تفاوت هایــی می شــود و حق هایــی کــه عــده ای بــرای 
خــود قائــل هســتند ولــو اینکــه امــام معصــوم حتــی بخواهــد 

جلوی شــان را بگیــرد.
حــال خوشــبختانه جمهــوری اســامی توانســته از بســیاری از 
ــا  ــی از نهضت ه ــه برخ ــا در مطالع ــد. م ــور کن ــات عب ــن آف ای
ــواص  ــرای خ ــوده و ب ــرا ب ــه خواص گ ــویم ک ــه می ش متوج
حقــوق ویــژه ای قائــل هســتند. تعــدادی هــم عام گــرا هســتند 
ــه  ــد. ب ــر می گیرن ــر در نظ ــوق براب ــه حق ــه جامع ــرای هم ب
عنــوان مثــال در انقــاب اســامی امــام خمینــی)ره( عام گــرا 
ــوق  ــن حق ــرا. ای ــمی خواص گ ــازرگان و هاش ــان ب ــود و آقای ب
هــم الزامــا مــادی نیســت. ببینیــد آقــای منتظــری خواص گــرا 
بودنــد، امــا خــود بســیار ساده زیســت بــود و بــه هیــچ عنــوان 
ــال  ــه دنب ــا ب ــت، ام ــود نمی خواس ــرای خ ــادی ب ــع اقتص مناف
ــوق اجتماعــی  ــود. حق ــرای خــود ب ــژه ب ــوق اجتماعــی وی حق
ــا  چیســت؟ اینکــه مــن چــون در انقــاب زحمــت کشــیدم، ب
ــوای  ــل دیگــران برخــورد شــود. دع ــد مث ــن نبای ــان م اطرافی
آقــای منتظــری بــا مرحــوم امــام هــم بــر ســر همیــن موضوع 
ــل  ــمی قت ــدی هاش ــد مه ــت هرچن ــری می گف ــت. منتظ اس
انجــام داده امــا اگــر بــا او برخــورد شــود اعتبــار مــن زیر ســوال 
ــی  ــت طلب ــال منفع ــه دنب ــود ب ــری خ ــای منتظ ــی رود. آق م
ــاوت  ــن تف ــه ای ــل شــدن ب ــا قائ ــود، ام ــرافی نب ــی اش و زندگ
می توانســت زمینــه سوء اســتفاده های اقتصــادی، سیاســی 

ــد. ــز فراهــم کن و... را نی
ــور کــرد  خوشــبختانه جمهــوری اســامی از ایــن آفــات عب
ــان  ــاب را در هم ــود انق ــن ب ــت ممک ــن آف ــه همی وگرن
ــه  ــات ادام ــن آف ــر ای ــرود. اگ ــن ب ــت از بی ــای نخس روزه
ــه  ــی ب ــون اساس ــه قان ــت ک ــل می گف ــرد نس ــدا می ک پی
ــی  ــد مدت ــم بای ــاب کردی ــا انق ــورد؟ م ــه دردی می خ چ
ــه  ــرده و ب ــد ک ــردم رش ــا م ــم ت ــان آن را اداره کنی خودم
فهــم مــا برســند! یعنــی نبایــد حــق رای مــا بــا مــردم برابــر 
باشــد، آنهــا بایــد رشــد کــرده و وقتــی فهم شــان بــه انــدازه 
ــای  ــیاری از انقاب ه ــود. بس ــر ش ــا براب ــد، حقوق ه ــا ش م
ــا  ــاب م ــا در انق ــدند، ام ــر ش ــه زمین گی ــزرگ این گون ب
ــرد  ــور ک ــری را مجب ــای منتظ ــتاد و آق ــه ایس ــام قاطعان ام
ــق  ــه طری ــد. ب ــر باش ــران براب ــا دیگ ــد ب ــش بای ــه حقوق ک
ــم  ــنجانی ه ــمی رفس ــوم هاش ــی مرح ــاده خواه ــی زی اول
ــری  ــای منتظ ــوی آق ــام جل ــر ام ــی اگ ــد. یعن ــرل ش کنت
را نمی گیــرد بعدهــا مــا نمی توانســتیم در مقابــل آقــای 

ــتیم. ــمی بایس هاش

ــک  ــود دارد و ی ــات وج ــن آف ــای ای ــا زمینه ه ام
ــروزی  ــت ام ــه ران ــم در زمین ــه اش را می توانی وج

ــم. ــت، ببینی ــم اس ــا فراه ــرای آقازاده ه ــه ب ک
ــد  ــه قاعــده ای کــه بتوان ــًا در مــدت زمــان رســیدن ب طبیعت
همه چیــز را در جــای خــود قــرار دهــد، فرصت هایــی 
ــی  ــدت زمان ــی م ــد. یعن ــاد ش ــراد ایج ــدادی از اف ــرای تع ب
ــه ای  ــه نقط ــمی را ب ــای هاش ــتیم آق ــا توانس ــد ت صــرف ش
برســانیم کــه شــخصیت بــزرگ و زحمت هــای شــما دلیلــی 
ــوه از  ــن رش ــرای گرفت ــدی هاشــمی را ب ــه مه نمی شــود ک
یــک شــرکت خارجــی مجــازات نکــرد. در مــدت ایــن زمــان 
مهــدی هاشــمی منشــا انحرافاتــی شــد و چنــد ســال طــول 
ــا محاکمــه شــود و آن مبلــغ رشــوه دریافتــی هــم  کشــید ت
ــت  ــود عدال ــد. نب ــور ش ــری در کش ــای دیگ ــا لغزش ه منش

حقوق اجتماعی چیست؟ اینکه من 
چون در انقالب زحمت کشیدم، 
با اطرافیان من نباید مثل دیگران 

برخورد شود. دعوای آقای 
منتظری با مرحوم امام هم بر سر 

همین موضوع است. منتظری 
می گفت هرچند مهدی هاشمی 

قتل انجام داده اما اگر با او برخورد 
شود اعتبار من زیر سوال می رود
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ــت اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی هــم  ــر عدال قضایــی ب
تاثیــر می گــذارد.

ــا آن  ــه و ب ــی را یافت ــک حقیقت ــی ی ــن فرهنگ ــی م گاه
ــای  ــوده، بج ــی نب ــت قضای ــون عدال ــم و چ ــورد می کن برخ
برخــورد بــا آدم متخلــف بــا منــی کــه خــود را بــا مخاطــره 
ــن  ــا م ــر شــده ام، ب ــدرت درگی ــز ق ــک مرک ــا ی ــه و ب انداخت
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــن حال ــود. در ای ــز می ش ــورد قهرآمی برخ
ــد را  ــن رون ــا ای ــث قض ــا در بح ــرد. م ــرا ک ــت را اج عدال
ــه شــد کــه  ــی دارد. چگون ــم کــه بحثــی طوالن شــاهد بودی
ــرد  ــروزه رویک ــا ام ــدند؟ آی ــوده ش ــا آل ــات م ــی از قض برخ
ــد  ــه در مســیر اصــاح می توان ــوه قضائی درســت ریاســت ق
ــول،  ــر. پ ــا خی ــرد؟ قطع ــن آفــت را از بیــن بب ــه راحتــی ای ب
ــدرت  ــه ق ــده ک ــع ش ــی جم ــی در جای ــزار و توانمندی های اب
ــک قاضــی را بخــرد. ــی ی ــه راحت ــد ب حاصــل از آن می توان

ــاد  ــن نه ــدم، ای ــر ش ــگاه آزاد درگی ــا دانش ــن ب ــه م ــی ک زمان
مدیــر و قاضــی می خریــد و آلــوده می کــرد. ایــن بــرای 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــن ب ــان م ــت. آن زم ــش اس ــه پی ــد ده چن
ــر آن  ــی ب ــچ قانون ــه هی ــی ک ــع امکانات ــه تجم ــیدم ک رس
نظــارت نــدارد توانســته قضــات یــا مدیــران فراوانــی را آلــوده 
کنــد؛ حــال چــه از طریــق مــدرک گرایــی و اســتخدام و چــه 
ــه الزم اســت در  ــی ک ــا در زمان ــر. م ــای دیگ ــق ابزاره از طری
مقابــل مصلحت طلبی هــا واکنــش نشــان نمی دهیــم و 
می گذاریــم کــه تبدیــل بــه آفــت شــوند و پــس از شــیوع ایــن 
آفــت تــاش بــرای رفــع و رجوعــش داریــم. ایــن مســاله یک 
آفــت جــدی در جامعــه ماســت و تهدیــدی بــرای زندگــی مــا 
شــده اســت. مــا معمــوال تصــور داریــم کــه وجــود بی عدالتــی 
در حــوزه ای گریبــان مــا را نخواهــد گرفــت بنابرایــن درصــدد 

ــم. ــا آن برنمی آیی ــه ب مقابل
یکــی از فســادهای جــدی جامعــه مــا در چنــد دهــه 
ــه خــود فســاد را گســترش  ــود ک گذشــته دانشــگاه آزاد ب
قضــات،  از  بســیاری  دانشــگاه  ایــن  مــی داد.  هــم 
در  مــن  کــرد.  آلــوده  را  وزرا  و  مجلــس  نماینــدگان 
خبرگزاری هــا  و  روزنامه هــا  صاحبــان  از  دوران  آن 
ــردم،  ــگاه آزاد ک ــات دانش ــاگری تخلف ــه افش ــوت ب دع
امــا آقایــان بــه صراحــت می گفتنــد چــرا بیخــودی 
ــم؟!  ــر کنی ــدرت درگی ــون و ق ــن قان ــا ای ــان را ب خودم
ــت  ــد محکومی ــکایت کن ــر ش ــه اگ ــی ک ــون و قدرت قان
ــرای  ــه ب ــد ک ــن گفتن ــه م ــا ب ــت. صراحت ــی اس ــا قطع م
ــران  ــوی و دیگ ــی مرتض ــون قاض ــانی چ ــی کس ــه وقت چ
ــود  ــا خ ــتند م ــد هس ــه قدرتمن ــن مجموع ــت ای در خدم
ــم در آن  ــوی ه ــی مرتض ــم؟ قاض ــر کنی ــا آن درگی را ب
دوران قــدرت بســیاری داشــت. در نهایــت جمهــوری 
ــای  ــاش زاویه ه ــال ت ــس از 30 س ــت پ ــامی توانس اس
ــردم  ــح م ــمت مصال ــه س ــگاه آزاد را ب ــراف در دانش انح

ــرف  ــاح ص ــرای اص ــیاری ب ــان بس ــه زم ــد. البت برگردان
ــم  ــاب می گوی ــالگرد انق ــن س ــوت در چهلمی ــا ق ــد. ب ش
از  شــبکه هایی  تــا  شــد  موجــب  غفلت هایــی  کــه 

بگیــرد. شــکل  بی عدالتــی 

ــه  ــی اینک ــبکه ای یعن ــاد ش ــه فس ــما ب ــاور ش *ب
ــت؟ ــتماتیک نیس ــور سیس ــادها در کش فس

ــتماتیک  ــاد سیس ــه فس ــاد ب ــه اعتق ــا ک ــن آنه ــاور م ــه ب ب
در کشــور دارنــد، برداشت شــان از تعریــف سیســتماتیک 
ــر  ــتمی ب ــی سیس ــتماتیک یعن ــاد سیس ــت. فس ــط اس غل
تــا  از رأس  و  انجــام می دهــد  روالــی فســاد  اســاس 
ذیلــش به صــورت یــک سیســتم مــدون کار می کنــد. 
ــان  ــل غفلت هایم ــه دلی ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــن در صورت ای
ــر از  ــک نف ــی ی ــی یعن ــم. یعن ــبکه ای داری ــی ش بی عدالت
قــوه قضائیــه، یــک نفــر از قــوه مجریــه، یــک نفــر از قــوه 
مقننــه و یــک نفــر از فــان دســتگاه امنیتــی بــا هــم پیونــد 
ــش  ــت پوش ــا عدال ــه ب ــرای مقابل ــر را ب ــورده و همدیگ خ

. می دهنــد
دانشــگاه آزاد 30 ســال تــاش کــرد تا یک فســاد شــبکه ای 
ایجــاد کنــد، امــا اراده رهبــری ایــن شــبکه را منهــدم کــرد. 
در فســاد سیســتمی اگــر کســی مصداقــی از فســاد را کشــف 
کنــد، پــس زده می شــود، امــا امــروزه مطمئــن هســتیم کــه 
اگــر فســادی را بــر فــرض بــه رییــس قــوه قضاییــه اطــاع 
دهیــد او آدم ســالمی اســت و آن را پیگیــری می کنــد. حــال 
ــه شــدت مســائل را پیگیــری نکــرده و مثــا  امــکان دارد ب
قاضــی فاســد را اعــدام نکنــد، امــا حتمــا او را از خدمــت بــه 

ــذارد. ــاری می گ کن
*قبــول داریــد برخــی از روزنامه نگارانــی کــه 
ــد، آن  ــا کرده ان ــخصی را افش ــاد ش ــناد فس اس
ــی  ــتم قضای ــه در سیس ــه ای ک ــا رابط ــخص ب ش
داشــت توانســته آن روزنامه نــگار را محــدود و یــا 

ــد؟ ــی کن ــی زندان حت
بله کاما قبول دارم.

ــاد  ــا زی ــن برخورده ــا از ای ــی م ــتم قضای *سیس
ــش منصــور نظــری اســت  ــن مثال داشــته. بهتری
ــی  ــعار مهم ــت و اش ــی اس ــاعری انقالب ــه ش ک

ــری  ــت. نظ ــروده اس ــرم س ــان ح ــرای مدافع ب
فســاد گســترده قضــات دادگســتری در شــهرکرد 
را افشــا کــرد، امــا قــدرت آن قضــات باعــث شــد 
ــی  ــت و زندان ــری را بازداش ــه نظ ــوه قضایی ــا ق ت

ــد! کن
ایــن شــبکه فســاد اســت نــه فســاد سیســتماتیک. تردیــدی در 
ــی  ــه بی عدالت ــدا ب فســاد شــبکه ای نیســت. اگــر از همــان ابت
ــی  ــر کس ــم دیگ ــان می دادی ــش نش ــه واکن ــوه قضائی در ق
جــرات نمی کــرد کــه در ایــن قــوه مهــم شــبکه فســاد ایجــاد 
ــرادات اساســی در ایــن زمینــه وجــود دارد، امــا  کنــد. قطعــاً ای
ــاد سیســتمی  ــا فس ــبکه ای ب ــاد ش ــه فس ــم ک ــوش نکنی فرام

ــش دارد. ــاوت فاح تف

*بیــان کردیــد کــه نظــام توانســته از بســیاری از 
آفت هــا عبــور کنــد، امــا اشــاره شــد کــه امــروزه 
ــدرت،  ــون ق ــه کان ــتگان ب ــا و وابس ــم آقازاده ه ه
ــک  ــد. ی ــار دارن ــا را در اختی ــیاری از رانت ه بس
ــان ارز 4200  ــال در جری ــن امس ــه آن همی نمون
تومــان رخ داد و یکــی از وابســتگان رییــس 
جمهــور توانســت مبلــغ کالنــی ارز دولتــی بــرای 
واردات مــوز بگیــرد و انتقــادی هــم نمی شــود. بــه 
عنــوان مثــال مراجــع تقلیــد و برخــی از روحانیــون 
ــاره کوچکتریــن مســائل ماننــد ورود  ذی نفــوذ درب
ــدرت  ــع و ق ــالم موض ــگاه ها اع ــه ورزش ــان ب زن
می کننــد، امــا هیچکــدام از آنهــا بــر فــرض 
ــداری  ــتم بانک ــر سیس ــه خاط ــه ب ــد ک نگفته ان

غیراســالمی فعلــی کفــن می پوشــم و بــه خیابــان 
ــن  ــود س ــا وج ــون ب ــیاری از انقالبی ــم. بس می آی
بــاال هنــوز در مصــدر کارنــد ایــن در صورتــی کــه 
حتــی در ابتــدای انقــالب نیــز آنهــا بازنشســته بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در صورت ــد. ای ــاب می آمدن حس
ــد.  ــد کرده ان ــی تاکی ــر جوان گرای ــا ب ــری باره رهب
ــردم  ــرای م ــود ب ــه می ش ــائل را چگون ــن مس ای
ــدرت  ــا در راس ق ــور آنه ــا حض ــرد؟ آی ــن ک تبیی
ــون  ــه چ ــی آورد ک ــان نم ــه اذه ــر را ب ــن فک ای
انقــالب کردنــد حــق خــود می داننــد کــه کمــاکان 

ــند؟ ــته باش ــور داش ــدرت حض در راس ق

حضور بسیاری از انقالبیون در راس 
کارهای اجرایی به بی عدالتی باز 
نمی گردد، بلکه مساله آفت توقف 

در نسل هاست که باعث تقابل نسلی 
می شود. تقابل بین نسل ها آفتی است 

که خود به طور مستقل یک موضوع 
است و البته از داخل آن بی عدالتی 

هم درمی آید
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ــما  ــا ش ــم ب ــت داری ــه دوس ــری ک ــث دیگ *بح
ــی  ــردن عدالت خواه ــزه ک ــم، تئوری ــرح کنی مط
جمهــوری  رســانه های  در  انقالبی گــری  و 
ــه  ــد ک ــی بودی ــما از انقالبیون ــت. ش ــالمی اس اس
ــن  ــرض م ــتید. پیش ف ــت داش ــانه فعالی در رس
ــک  ــا ی ــن دوران ب ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ای
اختگــی رســانه ای در حــوزه تئوریــزه کــردن 
انقالبی گــری و عدالت خواهــی بویــژه در دهــه 
ــش  ــی از اثرات ــه یک ــتیم. البت ــه هس ــر مواج اخی
ــود  ــه خ ــت ک ــی اس ــای نولیبرال ــن دولت ه همی
ــد. در دوره  ــج می کنن محافظــه کاری را عمــالً تروی
ــت  ــوزه عدال ــانه ها در ح ــودن رس ــه ب بی دغدغ
ــانه ای  ــا موج ســواری رس ــز ب ــاد نی رو شــدن فس
ــای  ــال در افش ــود. مث ــه می ش ــان مواج ــک جری ی
ــعی  ــاص س ــی خ ــان سیاس ــاوری جری ــاد خ فس
می کنــد جریــان مقابــل را بکوبــد. در ایــن 
ــن  ــری در ای ــت و نابراب ــاله عدال ــود مس ــان خ می
تاکنــون  مــا  و  می شــود  ذبــح  رســانه های 
ــم.  ــزه کنی ــی را تئوری ــت طلب ــته ایم عدال نتوانس
ــتاده و از  ــت ایس ــای عدال ــا پ ــردم م ــه م اینک
مســئوالن بویــژه مســئوالن قضایــی مطالبه گــری 
ــانه های  ــرا رس ــت. چ ــر رخ داده اس ــد کمت کنن
انقالبــی در جمهــوری اســالمی بــه ایــن وضعیــت 

دچــار شــده اند؟
ــاع از  ــوای دف ــا دع ــت ت ــدرت اس ــوای ق ــتر دع ــروزه بیش  ام
ــه  ــا ب ــر م ــد اگ ــه می گوین ــب آنک ــه و عجی ــح جامع مصال
ــاع  ــه دف ــح جامع ــم از مصال ــر می توانی ــیم بهت ــدرت برس ق
ــما  ــی ش ــم. وقت ــادق نمی دان ــا را ص ــن ادعاه ــن ای ــم. م کنی
در راســتای دغدغه هایتــان بــه دنبــال ایــن باشــید کــه طــرف 
ــوم نیســت  ــد معل ــب کنی ــات خــود تخری ــرای اثب ــل را ب مقاب
کــه نتیجــه حاصلــه چیــزی بــه عایــدی جامعــه اضافــه کنــد. 
ــق  ــا از طری ــی عمدت ــات سیاس ــن جریان ــت بی ــون رقاب اکن
تخریــب اســت. در ایــن تخریــب صرفــا یکســری اطاعــات 

ــد. ــه می رس ــه جامع ــوچ ب پ
ــک  ــر ی ــی اگ ــات سیاســی، حت ــن جریان ــت بی ــروزه رقاب ام
جریــان خــود را بــه حــق برتــر بدانــد رقابــت ناســالم و غیــر 
اســامی اســت. چــرا غیــر اســامی اســت؟ چــون معنــای 
ــه  ــه ای ک ــه  در ازای هزین ــت ک ــن اس ــامی ای ــت اس رقاب
ــر  ــم پ ــردم را ه ــت م ــد دس ــاد می کنی ــردم ایج ــرای م ب

ــرای جامعــه هزینــه  دارد. وقتــی جامعــه  ــات ب کنیــد. انتخاب
ــه  ــه جامع ــل می شــود، خدمت گــزاری ب ــی تعطی ــرای مدت ب
ــد بیشــتر شــده و چیــز بیشــتری در  در ازای ایــن مــدت بای
ســبد مــردم قــرار بگیــرد. اشــخاص بــا اثبــات خــود صرفــا 
ــا  ــا برنامه ه ــف را ب ــای مختل ــات و فرمول ه ــزان، اطاع می
بــه مــردم ارائــه می دهنــد. ایــن برنامــه نــزد مــردم میــزان 
ــن  ــا ای ــه ب ــنجند ک ــما را می س ــده ش ــا در آین ــده و آنه ش
ــردم  ــه م ــه ب ــر؟ آن برنام ــا خی ــد ی ــت کرده ای ــه حرک برنام
در اصــل یــک راه حــل بــرای برون رفــت از مشــکات 
ــود  ــد خ ــرای رش ــی ب ــن آن راه ــا گرفت ــردم ب ــت و م اس

پیــدا می کننــد و البتــه بــا برنامه هــای دیگــران نیــز 
گزینه هــای مختلــف پیش روی شــان اســت.

امــروزه امــا رونــد انتخابات هــا در جمهــوری اســامی 
ــت  ــاالری اس ــرمایه س ــط س ــت، فق ــل اس ــی کام بی عدالت
ــن  ــا ای ــود و قطع ــات خ ــرای اثب ــان ب ــک جری ــاش ی ــا ت ت
ــد مــا در ارتباطــات  ــر نکن ــد و اگــر تغیی ــر کن ــد تغیی ــد بای رون
ــدر  ــی ه ــن یعن ــم داشــت و ای ــی نخواهی ــات عدالت ــا انتخاب ب
رفتــن ســرمایه های جامعــه. مطبوعــات امــروزه دچــار یــاس 
ــی  ــادی را معرف ــرده و فس ــاش ک ــا ت ــا باره ــده اند. آنه ش
کردنــد، امــا نــه تنهــا آنهــا مــورد تشــویق قــرار نگرفتنــد بلکه 
ــی آنهــا مرتکــب خطــا  ــد. گوی ــه ســختی مواخــذه  شــده ان ب
ــاز  ــال ها ب ــن س ــه ای ــط ب ــد فق ــن رون ــه ای ــد. البت ــده بودن ش
ــکات  ــن مش ــار ای ــم گرفت ــه 60 ه ــا در ده ــردد. م نمی گ

ــم. بودی
مــا در آن دوران پرونــده ای را دنبــال می کردیــم کــه مقــام 
ــت از  ــا برمی گش ــه آنه ــده ب ــاد آن پرون ــه فس ــئولی ک مس
ــات  ــه هی ــود ک ــا ب ــب اینج ــرد و جال ــکایت می ک ــا ش م
ــا  ــده م ــته و پرون ــام را وارد ندانس ــکایت آن مق ــه ش منصف
ــه  ــات منصف ــی هی ــرد. یعن ــی می ک ــاری از خطــا معرف را ع
ــف در آن  ــم و تخل ــف نکرده ای ــا تخل ــه م ــی داد ک رای م
ــی  ــبه دولت ــا ش ــی ی ــاد دولت ــی در آن نه ــرا یعن ســوی ماج
ــر  ــه ب ــات منصف ــر هی ــام نظ ــس از اع ــفانه پ ــود. متاس ب
عــدم تخلــف از ســوی روزنامه نــگار هیچــگاه خطــای 
ــد  ــری نمی کردن ــر را پیگی ــا وزی ــا مث ــی ی ــام دولت آن مق
ــتند.  ــگار نمی خواس ــا را از روزنامه ن ــف آنه ــدارک تخل و م
شــاید ایــن رونــد صرفــا ناشــی از حــس رقابتــی باشــد کــه 
ــفانه  ــی متاس ــود دارد. برخ ــات وج ــا مطبوع ــی ب ــن برخ بی
ــگاران  ــه خبرن ــد ک ــات دارن ــاره مطبوع ــر را درب ــن تفک ای
و  فســاد  تشــخیص  و  می کننــد  دخالــت  آنهــا  کار  در 
متخلفــان کار مقــام هــای مســئول اســت و یــک خبرنــگار 
ــر  ــان وزی ــه ف ــد ک ــام کنن ــد اع ــگار نبای ــا روزنامه ن ی
ــا مســئوالنی صحبــت کــردم  متخلــف اســت. مــن بارهــا ب

ــود. ــن ب ــان ای ــرز تلقی ش ــه ط ک
ــود دارد  ــاد وج ــن اعتق ــئوالن ای ــی مس ــفانه در برخ متاس
ــزارش  ــط گ ــانه فق ــی رس ــگاران و اهال ــه خبرن ــه وظیف ک
و انعــکاس رای و کارهــای مــا در زمینــه مبــارزه بــا 
ــام  ــا مق ــر ی ــا وزی ــی اگــر م ــه بیشــتر. یعن فســاد اســت و ن
و رســانه ها  روزنامه هــا  را محاکمــه کردیــم  مســئولی 

ــان  ــد و خودش ــکاس دهن ــه را انع ــن محاکم ــد ای ــط بای فق
حــق ندارنــد بگوینــد کــه کســی متخلــف اســت. در 
ــون  ــت. در قان ــه نیس ــد این گون ــون رون ــه در قان ــی ک حال
صراحتــا درج شــده کــه مطبوعــات می تواننــد پیــش از 
قــوه قضائیــه بگوینــد کــه فــان فــرد متخلــف اســت. بعــد 
ــد  ــات کنن ــتند اثب ــر نتوانس ــرد اگ ــورت می گی ــکایتی ص ش
ــات  ــتند اثب ــر توانس ــا اگ ــود، ام ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ب
ــی خــود را کــه  ــی و دین ــه انســانی، مل ــًا وظیف ــد طبیعت کنن
ــزد  ــد و ن ــر اســت انجــام دادن ــی از منک ــروف و نه امربه مع

ــتند. ــفید هس ــردم روس م
ــگاه  ــاال کشــیدن جای ــع ب ــی از مناب ــد یک ــه بای ــوه قضائی ق
ــوه  ــه ق ــی اینک ــت یعن ــد. عقانی ــات بدان ــود را مطبوع خ
ــد و تشــویق  ــود بدان ــات را چشــم وچراغ خ ــه مطبوع قضائی
ــتورات  ــاس دس ــر اس ــه ب ــوه قضائی ــون ق ــه اکن ــد.  البت کن
ــا ایــن مفاســد  رهبــری در ایــن مســیر افتــاده اســت کــه ب
ــن  ــرم ای ــه نظ ــه ب ــد و البت ــورد کن ــات برخ ــی از قض برخ
برخوردهــا قانــع کننــده نیســت. بــه نظــرم اگــر قــوه قضائیه 
ــتین  ــت نخس ــد را می داش ــا مفاس ــدی ب ــورد ج ــد برخ قص
ــود. یعنــی  ــا قضــات متخلــف می ب ــد برخــورد ب قدمــش بای
ــدا  ــه ابت ــوه قضایی ــادی ق ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــرای مب ب
ــد.  ــروع کن ــات ش ــی از قض ــدام را از برخ ــث اع ــد بح بای
ــه  ــه عین ــگاه آزاد ب ــاد دانش ــان را در فس ــن جری ــن ای م
ــما  ــرای ش ــگاری ام ب ــه روزنامه ن ــوان تجرب ــه عن ــدم و ب دی
ــا  ــگاه آزاد دقیق ــده دانش ــری پرون ــم. در پیگی ــان می کن بی
ــا  ــیاری از برنامه ه ــه در بس ــم ک ــردم و دریافت ــاهده ک مش
ــه ســعید مرتضــوی متکــی اســت.  آقــای جاســبی کامــا ب
ــه  ــت هم ــه می توانس ــود ک ــتانی ب ــوی دادس ــعید مرتض س
ــرار  ــیری ق ــگاه آزاد را در مس ــبی و دانش ــای جاس پرونده ه
ــورت  ــی ص ــورد قضای ــا او برخ ــی ب ــچ زمان ــه هی ــد ک ده
ــه  ــبی ب ــه جاس ــود ک ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ــرد. ب نگی
ــت  ــا می گذاش ــر پ ــن را زی ــرد و قوانی ــف می ک ــی تخل راحت

مطبوعات امروزه  دچار یاس 
شده اند. آنها بارها تالش کرده و 

فسادی را معرفی کردند، اما  نه تنها 
آنها را مورد تشویق قرار ندادند بلکه 

به سختی مواخذه شان کردند

قوه قضائیه باید یکی از منابع باال 
کشیدن جایگاه خود را مطبوعات 

بداند. عقالنیت یعنی اینکه قوه 
قضائیه مطبوعات را چشم وچراغ 

خود بداند و تشویق کند
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ــرد. ــاد می ک ــبکه ای ایج ــاد ش و فس

*امــروزه بســیاری از نســل جدیــد  دغدغــه 
ــن  ــد. در ای ــالب را دارن ــای انق ــالب و آرمان ه انق
شــرایط کــه شــما بهتــر از مــا آن را می شناســید 
چــه میزانــی از بی عدالتــی و چــه مقــدار از 
محدودیت هــا بــرای آزادی بیــان و مطبوعــات 
وجــود دارد؟ کنــش انقالبــی داشــتن بــرای زنــده  
ــکلی  ــه ش ــا چ ــازی آن آرمان  ه ــا بازس ــردن ی ک
بایــد داشــته باشــد و نســل جدیــد انقالبــی چــه 
ــود؟ ــازی ش ــاره بازس ــا دوب ــا آن ارزش ه ــد ت کن
هــر تاشــی بــرای بــرای تقویــت قانونمنــدی قطعــًا 
ســعادت کشــور را تضمیــن می کنــد. امــروز انقابــی 
بــودن و بــه نفــع جامعــه گام برداشــتن، ارتبــاط تنگاتنگــی 
بــرای تقویــت شــفافیت در جامعــه دارد.  بــا تــاش 
شــفافیت هــم بــا قانونمنــدی شــکل می گیــرد. اینکــه بعــد 
ــا  ــه م ــد ک ــام می کن ــتا دارد اع ــروز شس ــال ها، ام از س
ــور  ــرای کش ــم ب ــی می کنی ــره  را معرف ــای هیئت مدی اعض
بــد اســت. تاکنــون ضربــه جــدی بــه صندوق هــای تأمیــن 
اجتماعــی زده شــده و ســایر صندوق هــای بازنشســتگی 
ــتند؛  ــدی هس ــکات ج ــار مش ــز دچ ــز نی ــر مراک در دیگ
ســرمایه های  خــروج  محــل  صندوق هــا  ایــن  چــون 
مــردم هســتند. حــاال پــس از 40 ســال تــازه داریــم اعــام 

ــل  ــه مح ــرکت هایی ک ــره ش ــات مدی ــه هی ــم ک می کنی
ــد، چــه کســانی  توزیــع ثــروت مــردم بیــن نخبــگان بوده ان

ــتند؟ هس
نماینــده مجلســی اگــر بــه وزیــری رای اعتمــاد مــی داد 
درعــوض عضویــت در هیــات مدیــره ایــن صندوق هــا را 
طلــب می کــرد. اگــر شــفافیت در کشــور رواج پیــدا کنــد دیگــر 
ایــن مطالبــات پشــت صحنه معنــا نمی دهــد. بنابرایــن امــروزه 
نیروهــای انقابــی و دلســوز بایــد بــه دنبــال قانونمنــد کــردن 
باشــند کــه مدیــران امــکان سوءاســتفاده از قدرتشــان را پیــدا 
ــد  ــس می توان ــده مجل ــک نماین ــال ها ی ــن س ــد. در ای نکنن
ــش  ــرای زیاده خواهی های ــزاری ب ــه اب ــل ب ــش را تبدی قدرت
ــد قــدرت خــود را در مســیر مــردم نیــز  کنــد، البتــه او می توان

ــرار دهــد. ق
ــی در  ــد تغییرات ــا بای ــه م ــد ک ــده را دارن ــن ای ــی  ای  برخ
ــدگان  ــای آن نماین ــر مبن ــه ب ــم ک ــی بدهی ــون اساس قان
مجلــس فقــط  قانــون گــذار باشــند و عنصــر نظــارت 
ــرای  ــزاری ب ــارت اب ــون نظ ــرا؟ چ ــم. چ ــا بگیری را از آنه
فســاد شــده اســت و متاســفانه حرف شــان درســت اســت. 
ــه  ــد ک ــام می ده ــر پیغ ــان وزی ــه ف ــس ب ــده مجل نماین
ــو  ــی ت ــن نده ــه م ــا ب ــان ج ــکان را در ف ــان ام ــر ف اگ

ــوال  ــم. س ــتیضاحت می کن ــانده و اس ــس کش ــه مجل را ب
ــا گرفتــن نظــارت از نماینــدگان راه حــل  اینجاســت کــه آی
درســتی اســت؟ بــه نظــر مــن خیــر و نبایــد قانــون اساســی 
ــاط  ــژه در ارتب ــد بحــث شــفافیت را بوی ــا بای ــر داد. م را تغیی

ــم. ــال کنی ــی دنب ــات دولت ــا موسس ب
یک ســوم بودجــه کشــور بــرای مؤسســات عام المنفعــه 
بــرای  دیگــر  دوســوم  وزارتخانه هــا.  مثــل  اســت 
ــز  ــفافیت نی ــدم ش ــی و بانک هاســت و ع ــرکت های دولت ش
ــه نیســت.  ــتدها عادالن ــه دادوس ــوزه اســت ک ــن ح در همی
ــد عضــو  ــدرت باشــید می توانی ــر صاحــب ق ــی شــما اگ یعن
ــط  ــت در فق ــوید و عضوی ــرکت بش ــک ش ــره ی هیات مدی
ــما  ــت ش ــت پش ــرای هف ــا ب ــات مدیره ه ــن هی ــی از ای یک
کافــی اســت. اگــر عضــو باشــید بجــز حقــوق ماهانــه آخــر 
ــاالنه  ــاداش س ــان پ ــون توم ــما 500 میلی ــرای ش ــال ب ش
ــی  ــت مال ــاوت فاحــش وضعی ــن باعــث تف می نویســند و ای

ــود. ــران می ش ــا دیگ ــما ب ش

ــد؟  ــد باش ــه بای ــفافیت چگون ــن ش ــوه ای *وج
پــس از اعتراضاتــی کــه از ســال گذشــته صــورت 
گرفــت، تعــدادی از نهادهــا و همچنیــن اشــخاص 
بگیرنــد.  پیــش  در  شــفافیت  راه  خواســتند 

ــد؟ ــه می بینی ــا را چگون ــرد آنه عملک
ــان  ــما ف ــه در مؤسســه ش ــن نیســت ک ــفافیت ای ــد ش ببینی

ــن  ــر از ای ــیار باالت ــرد و... بس ــوق می گی ــدر حق ــخص چق ش
ــان  ــد ف ــه بدان ــه جامع ــن اســت ک چیزهاســت. شــفافیت ای
مســاله در کجــا گیــر کــرده و متوقــف شــده اســت. از 
ــد فســادی را کــه باعــث ایــن توقــف  اینجاســت کــه می توان
ــک  ــه در ی ــه ای را ک ــا نام ــود. مث ــه ش ــت، متوج ــده اس ش
ــود،  ــف ش ــئولی متوق ــز مس ــر در می ــد، اگ ــتم می چرخ سیس
ملــت بایــد متوجــه شــود کــه اینجــا فســادی در حــال رخ دادن 
اســت و باعــث ایــن توقــف درخواســتی اســت کــه آن مســئول 

دارد.
ــه  ــرای هم ــور ب ــا در کش ــام چرخش ه ــی تم ــفافیت یعن ش
بی عدالتــی  اگــر می خواهیــم  باشــد.  و روشــن  آشــکار 
ــزش  ــوی لغ ــم و جل ــار کنی ــادی مه ــد زی ــا ح ــور ت را در کش
انســان ها را بگیریــم، بــه نظــرم بایــد در ایــن وادی گام 
ــورت  ــن ص ــا در ای ــد. تنه ــا باش ــه م ــن مطالب ــم و ای برداری
اســت کــه خواهیــم دیــد مســئوالن مثــل انســان های 
مومنــی کــه خــدا را همیشــه ناظــر بــر خــود می بیننــد، عمــل 
ــد کــه فــان  ــد. مــردم شــفافیت باشــد و مــردم بدانن می کنن
دســتور در کجــا متوقــف شــده، طبیعــی اســت کــه بســیاری از 

بی عدالتی هــا و مشــکات حــل خواهنــد شــد.
شــما به عنــوان فعــاالن رســانه ای بایــد ایــن مســاله را 

ــت  ــه مقاوم ــد ک ــه بدانی ــد و البت ــری کنی ــه طــور جــد پیگی ب
ــی  ــه راحت ــن حــوزه بســیار جــدی اســت و ب مســئوالن در ای
تــن بــه شــفافیت نخواهنــد داد. بســیاری از آقایــان بــه ظاهــر 
ــه  ــر علی ــه و ب ــا آن را برنتافت ــد، ام ــغ می کنن ــفافیت را تبلی ش
ــتاورهای  ــه دس ــم ک ــد می کن ــم تاکی ــد. بازه ــود می بینن خ
ــه دلیــل  ــزرگ هســتند. ب ــت بســیار ب انقــاب در مســیر عدال
ــیاری از  ــتیم بس ــا توانس ــود م ــتماتیک نب ــاد سیس ــه فس آنک
ــد برطــرف  ــه بودن ــر جهــت جامع ــه در حــال تغیی ــات را ک آف
ــادها  ــاره فس ــم درب ــت می توانی ــیار راح ــروزه بس ــم. ام کنی
و دربــاره اشــخاص فاســد ماننــد قاضــی، وزیــر و حتــی 
مراکــز فســاد صحبــت کنیــم. اگــر فســاد سیســتماتیک بــود 
دســتگاه های اطاعاتــی پــدر افشــا کننــدگان فســاد را 

درمی آوردنــد.
ظاهــرا  فســاد  شــبکه های  ایــن  مقابــل  در  سیســتم   
ــی  ــس بی عدالت ــروز ح ــت. ام ــرده اس ــل نک ــده عم اقناع کنن

در خیلــی از مــردم مــا وجــود دارد. 
بایــد در اینجــا از تجربه هــای خــودم در عرصــه مطبوعــات 
بگویــم. زمانــی مــن اولیــن کســی بــودم کــه در مطبوعــات 
کــه از آقــای هاشــمی انتقــاد کــردم. در آن هنــگام 
وقتــی بــه برخــی از مراکــز قــدم می گذاشــتم همــه 
ــن  ــی در ای ــد. زمان ــاره می کردن ــن اش ــه م ــت ب ــا انگش ب
ــکنی  ــدس ش ــی تق ــمی نوع ــای هاش ــاد از آق ــور انتق کش
ــود  ــاب ب ــابقه در انق ــخصیت باس ــک ش ــان ی ــود. ایش ب
ــرای  ــدس را ب ــه ای از تق ــان هال ــخ فعالیت هایش ــه تاری ک
ــکنیم.  ــم آن را بش ــعی کردی ــا س ــرد و م ــاد می ک ــا ایج م
ــر  ــه خاط ــمی ب ــای هاش ــه آق ــت ک ــن نیس ــن ای ــرف م ح
ــال  ــر ح ــه ه ــا ب ــر! ام ــود. خی ــرام نب ــورد احت ــش م زحمات
ــم در  ــه ه ــن عرص ــود و در ای ــده ب ــرا ش ــه اج او وارد عرص
اطــراف شــخص انســان های سوءاســتفاده گر بــه هــر 
حــال قــرار می گیرنــد. در اینجــا دیگــر نبایــد بــرای 
نبایــد بگذاریــم کــه در  قائــل می شــدیم.  او تقــدس 
ــود.  ــاد ش ــف ایج ــرای تخل ــی ب ــخاص مخفیگاه ــل اش ذی
ــتفاده ها  ــتیم سواس ــم و گذاش ــکار را کردی ــا این ــفانه م متاس

ــود. ــه ش نهادین
ــم  ــخصیتی بودی ــک ش ــدان ی ــه منتق ــا ک ــا م ــا ب ــا مدت ه ت
کــه ســابقه انقابــی مثبتــی داشــت برخــورد می کردنــد 
و نمی گذاشــتند مــا کارمــان را ادامــه بدهیــم. ایــن کار 
ــود  ــد خ ــرد. ببینی ــتفاده گران ایجــاد ک ــرای سوءاس ــی ب فرصت
ــیه  ــد، حاش ــف نبودن ــال تخل ــه دنب ــزرگ ک ــخصیت های ب ش
ــا دور  ــد ت ــث ش ــرد باع ــاد می ک ــا ایج ــام آنه ــه ن ــی ک امنیت
و بری هــای آنهــا فرصــت را بــرای فســاد مهیــا ببیننــد. 
ــته،  ــود داش ــد وج ــما می گویی ــه ش ــی ک ــن ضعف ــن ای بنابرای
ــای  ــان آق ــت. زم ــیده اس ــر رس ــه صف ــه نقط ــون ب ــا اکن ام
ــادها  ــه فس ــتیم ب ــر می توانس ــال تاخی ــا 10 س ــا ب ــمی م هاش
بپردازیــم. در زمــان آقــای خاتمــی بــا 2 ســال تاخیــر. در دوره 
ــدرت  ــش از ق ــار رفتن ــس از کن ــژاد در روز پ ــای احمــدی ن آق
ــم  ــش داری ــان قدرت ــی در زم ــای روحان ــون در دوره آق و اکن
ــو  ــه جل ــی رو ب ــن حرکت ــما ای ــر ش ــه نظ ــم. ب ــاد می کنی انتق

ــت؟ نیس

*پس شما دورنما را روشن می بینید.
ــی  ــم. زمان ــد را در مســیر پاســخگویی می بین ــن رون ــاً، م قطع
بــرای شــورای نگهبــان پاســخگویی هیــچ موضوعیتــی 
ــی  ــه یک ــل ب ــورا تبدی ــن ش ــرای ای ــروزه ب ــا ام ــت، ام نداش
ــا  ــان را ب ــد خودم ــا نبای ــت. م ــده اس ــی ش ــائل اساس از مس
کشــورهای غربــی در ایــن زمینــه مقایســه کنیــم. مــا ســال ها 
ــا چهــل ســال اســت  ــم و طرف ــگان بودی تحــت تســلط بیگان
ــا  ــم. غربی ه ــورمان را اداره می کنی ــان کش ــم خودم ــه داری ک

شما به عنوان فعاالن رسانه ای 
باید مطالبه شفافیت را به 
طور جد پیگیری کنید و 
البته بدانید که مقاومت 

مسئوالن در این حوزه بسیار 
جدی است و به راحتی تن 

به شفافیت نخواهند داد. 
بسیاری از آقایان به ظاهر 

شفافیت را تبلیغ می کنند، 
اما آن را برنتافته و بر علیه 

خود می بینند
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حتــی ســابقه اســتعمار شــدن هــم نداشــته اند. ملتــی 
ــاال  ــوده، ح ــه ب ــر بیگان ــلط و تحقی ــت تس ــال ها تح ــه س ک
ــال  ــن 40 س ــا در ای ــد و انصاف ــاال بکش ــود را ب ــد خ می خواه

ــت. ــته اس ــی داش ــتاوردهای خوب ــم دس ه
ــرائیل  ــفیر اس ــت. س ــی نیس ــا تبلیغات ــن اص ــخن م ــن س ای
در ایــران دوره پهلــوی دوم در خاطــرات خــود می نویســد 
ــرد و  ــه کاری دعــوت ک ــه صبحان ــن را ب ــدا م ــه روزی هوی ک
ــن  ــه م ــید ک ــوال را پرس ــن س ــه آرام آرام ای ــن صبحان در حی
بــرای شــما بهتــر کار می کنــم یــا اعلــم؟ کــه ســفیر در پاســخ 
گفــت هــر دوی شــما. یعنــی نخبــگان و صاحبــان قــدرت در 
آن دوران بجــای عرضــه خــود بــه مــردم، عملکردشــان را بــه 

ــد. ــه می کردن ــه عرض بیگان
 بلــه اکنــون مــا رقابت هــای ناســالم بســیار داریــم و 
زمــان الزم اســت تــا بــه آن رشــد فرهنگــی برســیم 
کنیــم. جریان هــای  را ســالم  رقابت هــای خــود  کــه 
ــم  ــالمی باه ــت ناس ــه رقاب ــل آنک ــه دلی ــور ب ــی ام سیاس
ــر  ــر چت ــد و زی ــود نمی رانن ــد را از خ ــای فاس ــد، آدم ه دارن
ــه برســند  ــن نکت ــه ای ــا ب ــد. ت حمایتــی خــود حفــظ می کنن
ــت و  ــان نیس ــه نفعش ــدت ب ــت در درازم ــن حمای ــه ای ک
ــان  ــی رود، زم ــردم م ــزد م ــان ن ــا آبروی ش ــره یکج باالخ

ــد یکــی  ــادی می طلبــد و همانطــور کــه گفتــم ایــن رون زی
ــا  ــادی الزم اســت ت ــان زی ــی اســت. زم ــل بی عدالت از دالی
ــی  ــا بی عدالت ــد ب ــود بای ــه خ ــد ک ــی ببرن ــا پ ــن جریان ه ای

ــد. ــه کنن ــان مقابل درون حزبش
ــم.  ــک کنی ــا نزدی ــه واقعیت ه ــود را ب ــارات خ ــد انتظ ــا بای م
انقــاب اســامی در عــرض 4 دهــه، کشــور را بســیار جابه جــا 
ــا رای  ــه م ــد ک ــد بگوی ــی نمی  توان ــروز کس ــت. ام ــرده اس ک
ــن در  ــدارد. ای ــا ن ــرای م ــی ب ــم و ارزش ــول نداری ــردم را قب م
ــگان  ــاب بســیاری از نخب ــل انق ــه در اوای ــی اســت ک صورت
ــن  ــرای تدوی ــه تاشــی ب ــه چ ــد ک ــام فشــار می اوردن ــه ام ب
قانــون اساســی داریــد؟ اجــازه بدهیــد مــا بــه عنــوان نخبــگان 
مدتــی کشــور را اداره کنیــم تــا مــردم بــه بلــوغ برســند، امــا 
ــرف را  ــن ح ــد ای ــدرت می توان ــب ق ــک صاح ــروز ی ــا ام آی

ــود؟! ــوو نمی ش ــه ه ــد؟ در جامع بزن
ــد  ــه کنی ــد و مطالع ــب برگردی ــه عق ــه ب ــه ده ــما دو س ش
ــور  ــس جمه ــون ریی ــه اکن ــی ک ــای روحان ــن آق ــه همی ک
و در راس قــدرت اســت، چــه حرف هایــی را در لــزوم 
مطالبــه تغییــر قانــون اساســی بــرای حضــور بیشــتر آقــای 
ــی  ــی زد؟ روحان ــوری م ــت جمه ــت ریاس ــمی در پس هاش
ــگان  ــرای نخب ــون ب ــه قان ــت ک ــاد داش ــان اعتق در آن زم
ــی  ــای روحان ــا آق ــون. آی ــرای قان ــگان ب ــه نخب ــت ن اس
ــون  ــر. چ ــا خی ــد؟ قطع ــرف را بزن ــن ح ــد ای ــروز می توان ام
ــن  ــدرت گرفت ــن ق ــدر ای ــد ق ــد و بای ــدرت گرفته ان ــردم ق م
ــروزه  ــی ام ــدرت سیاس ــان ق ــیاری از صاحب ــت. بس را دانس
ــدرت  ــن ق ــل همی ــه دلی ــان را ب ــان باورهایش ــرات بی ج
ــند  ــردم نباش ــدرت م ــأ ق ــر منش ــد. اگ ــردم ندارن ــن م گرفت

ــد. ــر کن ــد تغیی ــدد می توان ــد مج ــن رون ای
ــه  ــرض 4 ده ــته در ع ــامی توانس ــوری اس ــن جمه بنابرای
مــردم را بــه جایگاهــی برســاند کــه چــه مدیرانــی کــه واقعــًا 
بــه مــردم بــاور دارنــد و ندارنــد، خودشــان را بــه مــردم عرضــه 
ــن تحــول بزرگــی  ــد، ای و  مــردم را منشــأ قــدرت خــود بدانن
ــاری  ــر پافش ــم اگ ــول ه ــن تح ــت. ای ــه اس ــرض 4 ده در ع
رهبــران انقــاب بــر لــزوم قانونمنــد کــردن کشــور نبــود بــه 

ــد. ــت نمی آم ــه دس ــوان ب ــچ عن هی
ــری  ــام و رهب ــیر ام ــم در مس ــر می خواهی ــم اگ ــروزه ه ام
ــور  ــردن کش ــد ک ــا قانونمن ــدف م ــد ه ــم بای ــت کنی حرک
باشــد. قانونمنــد کــردن کشــور مــردم را بــر مدیرانــش مســلط 
می کنــد. جامعــه ای کــه بتوانــد مــردم را بــر مدیرانــش مســلط 
ــاس  ــد احس ــی بای ــد. زمان ــون می مان ــرات مص ــد از خط کن
خطــر کــرد کــه فعــاالن سیاســی و صاحبــان قــدرت از نظــر 
مالــی و شــخصیتی بــزرگ و غــول شــوند و مــردم در هنــگام 
ــا دارد روز  ــاب م ــد. انق ــان بیفت ــا کاه از سرش ــه آنه ــگاه ب ن
ــر  ــئوالن نزدیک ت ــردم و مس ــأنی م ــری ش ــه براب ــه روز ب ب

می شــود.
ــد  ــه یــک کارگــر توهیــن کنی ــان ب شــما اگــر امــروز در خیاب
بافاصلــه بــا شــما برخــورد می کنــد. اگــر رئیــس قــوه قضائیه 
یــا مجریــه هــم بــه یــک کارگــر توهیــن کننــد، جامعــه آنهــا 
ــه  ــم ب ــا داری ــه م ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای ــس می زن را پ
عدالــت اجتماعــی نزدیــک می شــویم. اگــر عدالــت اجتماعــی 
ــس  ــش ح ــث افزای ــود باع ــه ش ــا نهادین ــود م ــود خ در وج
ــه را  ــوه قضایی ــا ق ــری م ــه گ ــری می شــود. مطالب ــه گ مطالب
ــه  ــد. البت ــک می کن ــت نزدی ــن عدال ــش گرفت ــه در پی ــم ب ه
ــوده و بیجــا و ناممکــن  ــی ب ــد منطق ــری بای ــه گ ــن مطالب ای
ــت  ــو حرک ــه جل ــری روب ــه گ ــا مطالب ــد ب ــه بای ــد. جامع نباش

ــد. ــت برس ــه بن بس ــه ب ــه اینک ــد ن کن

شما دو سه دهه به عقب برگردید و 
مطالعه کنید که همین آقای روحانی 

که اکنون رییس جمهور و در راس 
قدرت است، چه حرف هایی را 

در لزوم مطالبه تغییر قانون اساسی 
برای حضور بیشتر آقای هاشمی 

در پست ریاست جمهوری می زد؟ 
روحانی در آن زمان اعتقاد داشت 

که قانون برای نخبگان است نه 
نخبگان برای قانون

به نظرم اگر قوه قضائیه قصد 
برخورد جدی با مفاسد را 
می داشت نخستین قدمش باید 
برخورد با قضات متخلف می بود. 
یعنی برای مبارزه با مفاسد 
اقتصادی قوه قضاییه ابتدا باید 
بحث اعدام را از برخی از قضات 
شروع کند
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ــن  ــال، جش ــر س ــنت ه ــه س ــال 1393، ب ــن س در 22 بهم
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــبت پی ــه مناس ــی ب ــکوه و بزرگ باش
ــن  ــژه ای ــخنران وی ــود. س ــزار می ش ــم برگ ــهر ق ــران در ش ای
مراســم »علــی الریجانــی«، رئیــس مجلــس و یکــی از 
چهره هــای پرســابقه در نظــام اســت. مراســم بــه روال عــادی 
ــان  ــده ای از جوان ــخنرانی ع ــه س ــه در میان ــی رود ک ــش م پی
ــون در  ــراض مذهبی ــی اعت ــنت قدیم ــه س ــا ب ــه بن ــی ک قم
ایــران کفــن پوشــیده اند، خــروش می کننــد، شــعارهای 
اعتراضــی بــه او ســر می دهنــد و آن طــور کــه شــاهدان عینــی 
ــا  ــای از پ ــاز و نعلین ه ــای نم ــا مهره ــد ب ــانه ها می گوین و رس
ــخنرانی  ــد. س ــه می کنن ــم حمل ــون مراس ــه تریب ــده ب خارج ش
ــه  ــت حلق ــا حرک ــد و ب ــی می مان ــه کاره باق ــی نیم الریجان
معترضــان بــه ســمت تریبــون، محافظــان او را از ســالن 
ــبکه  ــم از ش ــده مراس ــش زن ــد و پخ ــارج می کنن ــم خ مراس
ــر  ــی نمادین ت ــاید ماجرای ــود. ش ــف می ش ــم متوق ــتانی ق اس
از ایــن اتفــاق بــرای توصیــف یــک وضعیــت حاشــیه ای، امــا 
ــدا نشــود. در ســالروز  بســیار مهــم، در جمهــوری اســامی پی
ــر و  ــا مه ــان ب ــران، کفن پوش ــامی ای ــاب اس ــروزی انق پی
نعلیــن بــه یــک چهــرة پرســابقه در جمهــوری اســامی ایــران 
ــه می کننــد. وضعیتــی حاشــیه ای کــه گمــان مــی رود در  حمل
ــک  ــدان نزدی ــه چن ــد ســال هایی ن ــده، هــر چن ســال های آین
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــران را ب ــاب ای ــت انق سرنوش

ــد داد. خواه
ــدی در حــال  ــک جدی ــف ایدئولوژی ــگ، طی ــه شــکلی کمرن ب
ــران  ــن مدی ــبات روتی ــه در محاس ــت ک ــران اس ــور در ای ظه
ــدت  ــداِن به ش ــد: معتق ــد گنجی ــامی نخواه ــوری اس جمه
مذهبــی و پایبنــد و وفــادار بــه آرمان هــای انقــاب اســامی و 
رهبــران ارشــد آن کــه حــاال دیگــر نمی تواننــد بــه شــک های 
ــد و  ــا می کنن ــتم اعتن ــرد سیس ــت کارک ــاره حقانی ــود درب خ
ــه  ــانی ک ــد؛ کس ــان نمی کن ــگی راضی ش ــخ های همیش پاس
ــدر جانشــان را خــورده اســت کــه حــاال دیگــر  ــا آن ق تردیده
ــامی  ــوری اس ــد جمه ــه نکن ــد ک ــک افتاده ان ــه ش ــاً ب واقع
مســیر دیگــری انتخــاب کــرده اســت. محافظه کاری هــا 
در پاســخ بــه انحرافــات دولتــی، آن هــا را بــه ســرعت 
دلــزده و خســته می کنــد. آنهــا متوقــع برخــورد انقابــی 
ــن را  ــرب اســت و ای ــه غ ــه نگاهــش ب ــی هســتند ک ــا دولت ب

نمی بیند.کلیشــه های همیشــگی در پاســخ بــه ناراســتی ها 
ــد  ــرده بودن ــظ ک ــی وار حف ــه طوط ــام ک ــای نظ و بی عدالتی ه
ــرای  ــر ب ــد، دیگ ــرار می کردن ــا تک ــا و منازعه ه و در بحث ه
ــان و  ــن آرم ــه بی ــت. فاصل ــده نیس ــم قانع کنن ــان ه خودش
واقعیتــی کــه امــروز در اطرافشــان می بیننــد، حــاال به انــدازه ای 
شــده اســت کــه تحملــش را خطــری بــرای آرمانگرایی شــان 
می داننــد و ایــن فاصلــه رهایشــان نمی کنــد، خمــوده و 
ــراض  ــه اعت ــا را ب ــر آن ه ــرم اگ ــد و الج ــان می کن پژمرده ش
نکشــاند؛ بــه ســکوت فــرا می خوانــد؛ آن هــا منفعــل می شــوند 
و ســرمایه اجتماعــی بــزرگ آن هــا بــه زیــر الیه هــای عمیــق 
ــه کاری  ــگ محافظ ــای پررن ــود.زیر الیه ه ــن می ش ــد دف تردی

ــاختاری. س
ــه  ــی اتهــام ب ــه رخ می دهــد؟ انگشــت اصل ــن اتفــاق چگون ای
ــر  ــی دیگ ــان انقاب ــت. آرمانگرای ــه کاری اس ــمت محافظ س
ــد.  ــدن نمی بینن ــی مان ــودن و انقاب ــی ب ــرای آرمان ــی ب فضای
ــا ندانم کاری هــای بــزرگان شــان  ســاختارهای دولتــی همــه ب
بــه دســت گروه هــای رقیــب غربگــرا افتــاده اســت و انتظــاری 
ــه کار  ــدری محافظ ــز آنق ــاختارها نی ــر س ــت؛ دیگ ــا نیس از آنه
شــده اند کــه انقابیــون جــوان و جدیــد را بــه شــکل 
تردیدآمیــزی نــگاه می کننــد و در بزنگاه هــا، در ماجــرای 
ــان  ــت سرش ــه و ... پش ــران هفت تپ ــرای کارگ ــک، ماج ده ون

نمی ایســتند.
قابــل  کــه  می شــود  زیــاد  آن قــدری  کژکاری هــا 
ــل  ــت. فامی ــدن نیس ــی مان ــزرگ انقاب ــره ب ــه در دای توجی
حــد  از  بیــش  دیگــر  منصب دارشــان  سوءاســتفاده گر 
جلــوی چشمشــان اســت و کارمنــد اداره ای کــه وقــت 
ــردا  ــه ف ــا کارش را ب ــد ت ــول می ده ــدر ط ــارش را آن ق ناه
بینــدازد برایــش دیگــر نمــادی از خیانــت بــه نظــام نیســت، 
پیــچ رســانه ها را کــه بــاز مــی کنــد هــر روز خبــری دربــاره 
سوءاســتفاده مالــی رده هــای مختلــف نظــام اســت. ناامیــدی 
بــر همــه رســانه های خــودی و مرجــع آنهــا ســایه انداختــه 
اســت و رهبــران گروه هــای همفکــر و همســان آنهــا 
ــره  ــا تی ــرای آنه ــده ب ــد. آین ــد نمی گوین ــز نق ــزی ج چی
پاســخی  اســت. در رســانه های همیشگی شــان  تــار  و 
ــع  ــای مرج ــد. گروه ه ــان نمی بینن ــن تردیدهایش ــرای ای ب
سابقشــان آن هــا را بعــد از مدتــی ســکوت و عــدم همراهــی 

ــی  ــا جای ــا تنه ــرای آن ه ــت ب ــرد و هیئ ــد ک ــرد خواهن ط
ــه دیگــر حرف هــای  ــزی ک ــه دور از چی ــه ب ــود ک ــد ب خواه
ــا و  ــر مداح ه ــایند؛ اگ ــی بیاس ــدش، دم ــی می خوانن سیاس

ســخنران های سیاســی اجــازه دهنــد.
ــته،  ــال گذش ــامی در دو س ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
شــاید اولیــن بــروز منســجم تر و البتــه بــدون هماهنگــی ایــن 
ــخ جمهــوری اســامی  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــود. ب ــه ب طبق
ایــران در مناطقــی از شــهر کــه رأی ســنتی انقابیــون و 
ــار مــی آورد، آدم هــای  ــه ب ــه انقــاب را همیشــه ب ــاداران ب وف
ــا  ــد ی ــرده بودن ــرکت نک ــات ش ــه در انتخاب ــدند ک ــدا می ش پی
ــری،  ــام رهب ــه ن ــا این ک ــد و ی ــفید داده بودن ــه رأی س این ک
ــان را روی آن  ــاب از منظرش ــه انق ــادار ب ــخص وف ــا ش تنه
نوشــته بودنــد و بعــد در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 96 
ــروز رســمی تر رســیده اند. روحانــی را قبــول  ــه یــک ب آن هــا ب
ــا یــک خواننــده زیرزمینــی، آن هــا  نداشــتند و دیــدار رقیــب ب
را مجــاب کــرد کــه بحــث فقــط قــدرت اســت. حــال آن کــه، 
ــرار  ــام ق ــرار نظ ــان افشــای اس ــرض طوف ــاال در مع ــا ح آن ه
ــام،  ــاف نظ ــر لح ــوای س ــرف دع ــاِن دو ط ــد و در می گرفته ان
کــه تخلفــات و سوءاســتفاده های تمــام ایــن ســال های 
ــی جــز  ــن افشــاگری ها، مخاطبان ــد و ای یکدیگــر را رو می کنن

ــدارد. ــن قشــر ن همی
ــه طــور مــداوم شــاهد حمله هــای عربســتان ســعودی  آنهــا ب
بــه یمــن هســتند و در مقابــل واکنــش درخــوری از جمهــوری 
ــا  ــره ب ــه مذاک ــد؛ تجرب ــک هایش نمی بینن ــامی و موش اس
ــته  ــوع پیوس ــه وق ــا ب ــی آنه ــرانجام در دوران زندگ ــکا س آمری
اســت و ســرنای ناامیــدی از ســوی چهره هــای بنــام و شــناخته 

ــود. ــه می ش ــر نواخت ــه روز بلندت ــان روز ب ــده آرمانگرای ش
ــرای  ــک ماج ــد در ی ــکاران جدی ــف گناه ــی طی ــز اصل مرک
ــرای دوران  ــهر پرماج ــت. ش ــران اس ــی در ته ــب تاریخ جال
ــأس و  ــی را ی ــان انقاب ــی جوان ــاال برخ ــران. ح ــر ته معاص
ناامیــدی فــرا گرفتــه اســت.جوانان طبقــه متوســط و پایینی که 
ــت مداران  ــای سیاس ــر پ ــده زی ــان را له ش ــای انقابی ش آرزوه
ــونامی  ــد. س ــان را گرفته ان ــر تصمیم ش ــاال دیگ ــد، ح می دانن
ــای  ــی و حقوق ه ــاک نجوم ــادی، ام ــد اقتص ــای مفاس افش
نجومــی، زمین هــای گرفته شــده و داده شــده، پاداش هــای 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــی دارد. نام ــب اصل ــک مخاط ــده، ی ردش
ــی اش  ــده اصل ــط گیرن ــد و توس ــد می رس ــه مقص ــرانجام ب س
ــی کــه زندگی شــان  ــون جوان ــه انقابی ــده می شــود. طبق خوان
ــته  ــه گذش ــه ب ــاال ک ــته اند و ح ــاب گذاش ــان انق را در راه آرم
ــه در  ــن طبق ــد. ای ــا نمی بینن ــز این ه ــزی ج ــد چی می نگرن
تهــران در حــال زیــاد شــدن هســتند و راه ســاختارهای رســمی 
ــکار اســت. درســت اســت کــه  ــًا ان ــا آن هــا فع در مواجهــه ب
آن هــا فعــًا وجــود ندارنــد، امــا بــه زودی وجودشــان عینی تــر 
از چیــزی خواهــد شــد کــه در صندوق هــای رأی قابــل 

ــد. ــمارش باش ش
فضــای  در  آمانگــرا  و  انقابــی  جــوان  جماعــت  ایــن 
ــن  ــدگان ظاهری ــتند. نماین ــب هس ــی غای ــانه های ایران رس
آنهــا در شــبکه های اجتماعــی، ســلبریتی های پرطرفــدار 
ــن  ــود محافظــه کار می شــوند و از ای ــج خ ــه تدری ــون ب انقابی
جماعــت فاصلــه می گیرنــد. آنهــا قابــل شناســایی و شــمارش 
نیســتند. محافظــه کاری در حــال بــه زانــو در آوردن آنهاســت و 
اگــر ســخنرانی های گاه بیــگاه رهبــری نباشــد و رمــق دوبــاره 
ــا کم کــم در  ــا می دهــد؛ آنه ــه جــان نیمه نفــس آنه ــه ب ای ک
ــه آنهــا فکــر کــرده  حــال محــو شــدن هســتند. آیــا کســی ب

ــت؟ اس
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ــی  ــوم سیاس ــته عل ــام رش ــتاد تم ــی، اس ــی نجف ــر موس دکت
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی( پژوهش ــه سیاس ــش اندیش ــا گرای )ب
ــس پژوهشــکده  ــن رئی ــات فرهنگــی اســت. او همچنی مطالع
اندیشــه سیاســی و تمــدن اســامی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
اســت و در زمینــه تاریــخ و اندیشــه سیاســی اســام  و ایــران 
ــردازی  ــه نظریه پ ــامی ب ــاب اس ــد از انق ــازی بع و تمدن س
مشــغول اســت. نظریــه او بــا عنــوان »تکویــن و تکــون 
هویــت ملــی ایرانیــان« در دهــه هشــتاد شمســی مطــرح شــد 
ــا  ــت تنه ــد اس ــت. او معتق ــی داش ــادی را در پ ــات زی و مباحث
ــیدن  ــامی و فعلیت بخش ــاب اس ــای انق ــق آرمانه راه تحق
بــه امکانــات نهفتــه در انقــاب ســال 57، حرکــت بــه ســمت 
ــه  ــت. در مصاحب ــد اس ــن دوران جدی ــرای ای ــازی ب تمدن س
ــوع و  ــن موض ــول ای ــائل ح ــه مس ــده ب ــاش ش ــش رو ت پی
ــس از  ــه کاری در دوران پ ــا محافظ ــا ب ــبت آنه ــی نس بررس

ــود. ــه ش ــامی پرداخت ــاب اس انق

*چنــدی پیــش در قالــب یــک ســخنرانی بــه طور 
ــالمی  ــوری اس ــا در جمه ــر م ــد اگ ــذرا فرمودی گ
نتوانیــم تمدن ســازی بعــد از دوران انقــالب 
ــل  ــرای تحلی ــر ب ــم، ناگزی ــات کنی ــالمی را اثب اس
وضعیــت امــروز بایــد بــه دو مســئله »فروپاشــی« 
ــت  ــن دس ــد م ــم. قص ــر کنی ــتحاله« فک و »اس
ــتحاله«  ــی »اس ــوع دوم یعن ــتن روی موض گذاش
را  اســالمی  انقــالب  تاریــخ  وقتــی  اســت. 
می خوانیــم و در ادامــه وضعیــت امــروز را بررســی 
می کنیــم، بــه وضــوح شــکاف و گسســتی را میــان 
ــم. در ســرآغاز آرمانهــا و  آنهــا تشــخیص می دهی
ــه  ــال 57 هم ــه س ــته ک ــود داش ــعارهایی وج ش
ــداد  ــد و آن رخ ــع می کن ــم جم ــرد ه ــا را گ طیف ه
ــی  ــه ثمــر می رســاند، ول ــم را ب شــکوهمند و عظی
ــه  ــاکان فاصل ــا کم ــی از آرمان ه ــا خیل ــروز ب ام
زیــادی داریــم. بــه اعتبــاری می تــوان گفــت کــه 
ــود  ــالب وج ــه در دل آن انق ــی ک ــات عظیم امکان
ــا حــد زیــادی نادیــده گرفتــه می شــود  داشــت ت
ــرار اســت انقــالب مســتضعفان  ــه ق ــی ک و انقالب
از  بخشــی هایی  در  باشــد،  پابرهنــگان  و 
تاریــخ اش  بــه ضــد خــود بــدل می شــود و رســما 
ــه  ــد. ب ــاب می کن ــی را انتخ ــت های لیبرال سیاس
عبــارت دیگــر در انقالبــی کــه قرار بــود بــر مبنای 
ــر دوش پابرهنــگان راه  عدالت اجتماعــی فراگیر، ب
خــود را طــی کنــد و از این نظر گسســتی اساســی 
در سیاســت های لیبرالیســتی سرمایه ســاالر در 
جهــان غــرب و امپریالیســم باشــد،  حــاال کســانی 
ســر کار آمده انــد کــه انــگار اعتقــاد دارنــد 
ــان  ــد در هم ــق بای ــکلی عمی ــه ش ــز ب ــالب نی انق
ــد  ــه بازتولی ــود و ب ــم ش ــی هض ــتم جهان سیس
ــومی اش  ــوع جهان س ــرمایه داری از ن ــتم س سیس
بپــردازد و نتیجــه اش هــم فاصلــه طبقاتــی و 
تبعیضــی اســت کــه امــروز مشــاهده می کنیــم. را 
ــخص  ــور مش ــه ط ــن ب ــوال م ــد. س ــن می زن دام
ــه طــور جــدی  ایــن اســت کــه چــرا مــا نبایــد ب
ــه »اســتحاله« فکــر کنیــم و اساســا چــرا شــما  ب
ــه  ــته و ب ــتحاله گذش ــئله اس ــادگی از مس ــه س ب

تمدن ســازی پرداختیــد؟
ــر  ــد دکت ــید و بروی ــته باش ــاری داش ــاس بیم ــما احس ــر ش اگ

ــه  ــا خیــر؟ او ب و بگوییــد آقــای دکتــر مــن مریــض هســتم ی
شــما می گویــد بایــد آزمایــش دهیــد، یــا مثــا عکس بــرداری 
کنیــد تــا مــن نشــانه ها را ببینــم و بتوانــم بــر مبنــای نشــانه ها 
ــم  ــاخص ها ه ــانه ها و ش ــود نش ــه خ ــم. البت ــخیص بده تش
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــد، ول ــی دارن ــاب خاص ــاب و کت ــک حس ی
این هــا بایــد مشــخص باشــند تــا بتــوان رای داد. گاهــی ممکن 
ــر جــواب  ــی وقتــی دکت اســت شــما ظاهــراً ســالم باشــید، ول
ــا  ــت، مث ــی باالس ــا چرب ــد مث ــد می گوی ــش را می بین آزمای
ــوی  ــد. از س ــان کنی ــد درم ــت و... و بای ــن اس ــما پایی ــد ش قن
دیگــر ممکــن اســت شــما بــه دکتــر بگوییــد ســرم خیلــی درد 
ــدارم و...،  ــواب ن ــد، شــب ها خ ــن درد می کن ــای م ــد، پ می کن
ــد  ــد، می بین ــگاه می کن ــه آزمایش هــا ن ــی وقتــی پزشــک ب ول
ــا و دردهــا و شــب  ــن ناراحتی ه ــه ای ــی ن ــزی نیســت. یعن چی
نخوابیــدن شــما، نشــان دهنده بیمــاری اســت، و نــه آن ســالم 
ــودن  ــادی ب ــوردن و ع ــذا خ ــدن و غ ــیدن و دوی ــر رس ــه نظ ب

شــما نشــانه ســامت اســت.
مســئله ایــن اســت کــه پزشــک تــا برگــه جــواب آزمایــش، یــا 
ــری  ــد نظ ــد، نمی توان ــکن و... را نبین ــوژی و سی تی اس رادیول
ــی  ــت، یعن ــان شاخص هاس ــل هم ــه دلی ــم ب ــن ه ــد. ای بده
وقتــی جــواب آزمایــش بیایــد، او شــاخص دارد و می توانــد بــر 
مبنــای شــاخص ها کــه مثــا حداقــل و حداکثــر دارد منطقــه 
ــامت  ــاری و س ــاره بیم ــرده و... درب ــخص ک ــران را مش بح
اظهارنظــر می کنــد. در جامعــه هــم همین طــور اســت؛ 
بحثــی کــه شــما بــاز کردیــد و بــه طــور کلــی همــه ایــن نــوع 
ــما  ــکال از ش ــه اش ــد، البت ــده دارن ــکال عم ــا دو اش از بحث ه

ــی را دارد.  ــن اقتضائات ــوع بحث هــا چنی ــن ن نیســت و خــود ای
تــا ایــن مشــکات را حــل نکنیــم، مــن هــر جوابــی بــه شــما 

بدهــم، یــک جــواب ســلیقه ای اســت.
یکــی از ایــن مشــکات آن اســت کــه بایــد ببینیــم شــاخص 
ــن شــاخص ها را در  ــا ای ــا م بیمــاری و ســامت چیســت، و آی
دســت داریــم؟! »اســتحاله« یــک بیمــاری اســت؛ ســوال ایــن 
اســت کــه شــاخص اینکــه بفهمیــم جامعــه ای در ایــن زمینــه 
ــرای تشــخیص  ــار اســت، چیســت؟ برخــی شــاخص ها ب بیم
بیمــاری در یــک جامعــه، شــاخص هایی جهانــی اســت و 
بــرای همــه کشــورها هــم مشــترک اســت، مثــل توســعه، فقر، 
ــد و  ــع آن را می خواهن ــه جوام ــه هم ــت و... ک ــت، امنی بهداش
ــعه یافته  ــا توس ــر اســامی، ی ــه کشــور اســامی و غی کاری ب
و توســعه نیافته و جهــات اول و جهــان ســوم و... نــدارد. 
ــا نشــان  ــا را داشــته باشــند و شــاخص اینه ــد این ه ــه بای هم
می دهــد کــه یــک جامعــه تــا چــه حــد بیمــار یــا ســالم اســت. 
مــا االن ایــن نــوع از شــاخص ها را بــه طــور دقیــق نداریــم و 

ــد. ــزی می گوی ــک چی ــم ی ــر کســی ه ه
دومیــن نــوع شــاخص کــه مــا آن را هــم نداریــم، ایــن اســت 
ــه ای  ــت و جامع ــامی اس ــه اس ــوری ک ــک کش ــاال ی ــه ح ک
کــه فرهنگــش دینــی اســت، بــر چــه مبنایــی دچــار اســتحاله 
اســت و بــر چــه مبنایــی دچــار آن نیســت؟ مثــًا یــک جامعــه 
غربــی را فــرض کنیــد کــه در آن هــزار تــا مشروب فروشــی و 
ــی  ــتحاله تلق ــا اس ــرای آنه ــا ب ــد، این ه ــاد و... باش ــز فس مرک
نمی شــود، چــون خــط قرمــز آن هــا ایــن چیزهــا نیســت، ولــی 
این هــا اگــر در یــک جامعــه دینــی وجــود داشــته باشــد، بــرای 
جامعــه اســامی بــه معنــای اســتحاله اســت. مثــا اینکــه در 
ــا  ــه باشــند و ب ــردان برهن ــا و م ــان کشــور، زن ه ســواحل ف
ــتحاله  ــم اس ــا در حک ــه آنه ــرای جامع ــد و... ب ــنا کنن ــم ش ه
نیســت، ولــی مــا اینهــا را بــرای جمهــوری اســامی اســتحاله 
ــه  ــا ب ــد، ی ــاز نخوان ــی نم ــر کس ــع اگ ــم. در آن جوام می دانی
کلیســا نــرود، مهــم نیســت، ولــی بــرای جامعــه مــا اینهــا جزء 
ــامی  ــه اس ــک جامع ــون ی ــت. چ ــم اس ــت و مه ماک هاس
نرم هــای خــودش را دارد و شــاخص های اســتحاله را هــم 

ــرد. ــن ک ــا تعیی ــن نرم ه ــای همی ــر مبن ــد ب بای
ــًا و اواًل  ــم دارد. اص ــاک ک ــتحاله دو م ــث اس ــن بح بنابرای
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 نیروی حیاتی انقالب ربطی به این رئیس جمهور و آن نماینده مجلس ندارد

برخی چیزها گفتنش ساده است، 
ولی تحققش به غایت دشوار است. 

برخی از چیزهایی که انقالب عنوان 
کرد، گفتنش ساده بود، ولی عمل 

کردن و تحقق آن بسیار مشکل است. 
مثاًل می گویید انقالب گفت همه 

باید سواد داشته باشند، حرف خوبی 
است، ولی شدنی است؟!
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ــای آن  ــر مبن ــه ب ــی ک ــه طــور کل ــود اســتحاله ب شــاخص خ
ــد  ــه ض ــا ب ــده، ی ــف ش ــه متوق ــک جامع ــم ی ــم بگویی بتوانی
ــاخص  ــه ش ــی اواًل اینک ــت. یعن ــده اس ــل ش ــودش تبدی خ
ــا  ــرای م ــد ب ــن بای ــت و ای ــی چیس ــور کل ــه ط ــتحاله ب اس
روشــن باشــد تــا بتوانیــم بگوییــم ایــن جامعــه اســتحاله شــده 
اســت یــا نــه. دوم اینکــه آیــا در جامعــه دینــی، مــا می توانیــم 
ــت  ــده اس ــه ش ــی پذیرفت ــور کل ــه ط ــه ب ــاخص هایی ک از ش
ــاخص های  ــاخص ها، ش ــر آن ش ــاوه ب ــا ع ــم، ی ــت کنی تبعی
دیگــر هــم بایــد باشــد و آنهــا دقیقــا چیســت؟ تــا این هــا را بــه 
طــور روشــن و دقیــق معیــن نکنیــم، نمی توانیــد بگوییــم ایــن 
جامعــه ســالم اســت یــا دچــار بیمــاری اســتحاله شــده اســت.
ــر  ــت دکت ــه دارد؛ یک وق ــتن درج ــامت نداش ــود س ــازه، خ ت
ــی و...  ــد نمــک و چرب ــه بع ــن ب ــر از ای ــد اگ ــه شــما می گوی ب
ــد  ــم می گوی ــت ه ــی یک وق ــوید، ول ــوب می ش ــد، خ نخوری
اآلن وضــع شــما در حــد ســکته و ســرطان اســت و بایــد روی 
عمــل جراحــی شــما فکــر کنیــم. خــود ایــن درجــه و ســطح 
ــه  ــن ب ــوم می شــود. بنابرای ــد معل ــاری هــم در مراحــل بع بیم
ــک  ــاره ی ــود درب ــه نمی ش ــدت و عجوالن ــی و کوتاه م ــور آن ط

جامعــه حکــم کــرد و گفــت دچــار اســتحاله شــده اســت.

*موافقــم، ولــی بــه هــر حــال مــا می توانیــم بعــد 
ــی  ــای برخ ــر مبن ــه ب ــی را ک ــال وضعیت از 40 س
ــال 57  ــه های راه در س ــداف و نقش ــا و اه آرمانه
و اوایــل انقــالب تعییــن شــده بــود را بــا وضعیتــی 
کــه امــروز در آن قــرار گرفته ایــم مقایســه کنیــم 
و بــه عــدم تحقــق بســیاری از آن آرمانهــا و 
اهــداف پــی ببریــم. کمــا اینکــه یــک پزشــک هم 
ــیاری از  ــش بس ــواب آزمای ــدون ج ــد ب می توان
ــا آن مواجــه اســت  ــه یــک بیمــار ب مشــکالتی ک
ــت  ــرای دق ــی ب ــد ول ــی دریاب ــور تلویح ــه ط را ب
ــان  ــا درم ــز دارو ی بیشــتر در اظهــار نظــر و تجوی
ــت؟ ــور نیس ــاخص ها دارد. اینط ــه آن ش ــاز ب نی

همینطــور اســت؛ االن دهــه پنجــم انقــاب اســت و 40 ســال 
از پیــروزی انقــاب گذشــته اســت و 40 ســال فرصــت خوبــی 
اســت کــه مــا بــه عقــب برگردیــم و مســائل را نــگاه کنیــم. اما 
چنــد مســئله را در نظــر بگیریــد؛ اواًل دلیــل نمی شــود هــر چــه 
اول انقــاب گفتیــم، یــا بــه آن شــدتی کــه گفتیــم، عملــی و 
اساســاً شــدنی باشــد. ممکــن اســت شــرایط و مــواردی باشــد 
کــه مــا روی چیزهایــی دســت گذاشــتیم کــه شــاید گفتنشــان 
آســان باشــد ولــی در تحقــق بســیار مشــکل و دور از دســترس 
اســت. از ســویی هــم ممکــن اســت اساســا نیــاز بــه تجدیدنظر 
ــه زاد و  ــد شــد ک ــال در دوره ای تاکی ــرای مث ــند. ب ــته باش داش
ــی خــود  ــی حت ــرل هــم شــد، یعن ــرل شــود و و کنت ــد کنت ول
ــم  ــی گفتی ــد چیزهای ــورد زاد و ول ــد در م ــری هــم فرمودن رهب
کــه دیدیــم اشــتباه اســت و بایــد تصحیــح کنیــم. مــا از ایــن 
ــی  ــه وقت ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــم، علت ــاد داری ــوارد زی م
ــاوت  ــی متف ــن خیل ــد، ای ــی را می زنی شــما اجمــااًل یــک حرف
اســت بــا زمانــی کــه وارد تفصیــل می شــوید. مثــًا شــما بــه 
ــارج  ــرو خ ــا »ب ــو!«، ی ــر ش ــرو دکت ــد »ب ــان می گویی فرزندت
درس بخــوان« و...، ایــن حــرف اجمالــی اســت و کســی هــم 
نمی گویــد بــد اســت. ولــی اگــر بخواهیــد آن را عملــی کنیــد، 
می دانیــد چقــدر دردســر دارد؟ بایــد زبــان یــاد بگیــرد، برایــش 
ویــزا بگیریــد، امنیتــش را حفــظ کنیــد، دانشــگاه بــرود، فکــر 
ــد  ــد ص ــی چن ــید و...؛ یعن ــش باش ــورد و خوراک ــکن و خ مس
میلیــون تومــان پیــاده  شــوید تــا یــک بچــه بــرود خــارج درس 

بخوانــد و دکتــر شــود.
ــش  ــا گفتن ــه برخــی چیزه ــد ک ــد در نظــر بگیری ــن بای بنابرای
ــت دشــوار اســت. برخــی  ــی تحققــش به غای ســاده اســت، ول

ــود،  از چیزهایــی کــه انقــاب عنــوان کــرد، گفتنــش ســاده ب
ولــی عمــل کــردن و تحقــق آن بســیار مشــکل اســت. مثــًا 
ــند،  ــته باش ــواد داش ــد س ــه بای ــت هم ــاب گف ــد انق می گویی
حــرف خوبــی اســت، ولــی شــدنی اســت؟! یعنــی شــما بایــد 
آن پیــرزن تــه روســتا را هــم باســواد کنیــد و آیــا بــه نظر شــما 

ــن کار شــدنی اســت؟! ای
ــند!  ــی باش ــاه عموم ــد در رف ــه بای ــه هم ــد ک ــه ش ــا گفت مث
ــگاه  ــه موضــوع ن ــه ب ــد اینگون ــی نبای ــی اســت ول حــرف خوب
کــرد کــه وقتــی همــه رفــاه ندارنــد، جامعــه مــا ضــد آن حــرف 
ــا ایــن هــدف ضدیــت  و شــعار حرکــت کــرده و قــرار اســت ب
داشــته باشــد. گاهــی برخــی شــعارها کــه محقــق نمی شــود 
ــه آن  ــئوالن ب ــه مس ــا اینک ــوند، ی ــد بش ــه نخواهن ــه اینک ن
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــت هســتند. بلکــه گاهــی ب بی رغب
ــم  ــد تی ــًا می گویی ــزرگ هســتند؛ مث ــداف ب ــعارها و اه آن ش
ــعار  ــن ش ــود! ای ــی ش ــام جهان ــان ج ــد قهرم ــا بای ــال م فوتب
نبایــد شــرایطی را ایجــاد کنــد کــه اگــر تیــم ملــی مــا قهرمان 
جهان نشــد، بگوییــم ایــن از اهمــال کاری وزارت ورزش اســت. 
خیــر، کســی کــه بخواهــد قهرمــان جــام جهانی شــود شــرایط 
ــان  ــوب، بازیکن ــیار خ ــان بس ــم از مربی ــاز دارد اع ــژه ای نی وی
ــات بــدون نقــص و... . صــرف اراده شــما  بســیار خــوب، امکان
ــدف و  ــن ه ــد؛ ای ــی نمی کن ــام جهان ــان ج ــه شــما را قهرم ک

ــد. ــادی می خواه ــیار زی ــات بس ــوان و امکان ــعار ت ش

*ولــی بررســی شــرایط بــه نوعــی نشــان 
می دهــد کــه در بدنــه مســئوالن جمهــوری 
ــای  ــه آرمانه ــاور ب ــاد و ب ــم آن اعتق ــالمی ه اس
ــی  ــود و گوی ــده می ش ــر دی ــالب کمت ــی انق اصل
ــی از آن  ــوارد حت ــی م ــا در برخ ــیاری از آنه بس
ــیمان  ــتین پش ــری نخس ــی و انقالبی گ آرمانخواه

ــت؟ ــور نیس ــما اینط ــر ش ــه نظ ــتند! ب هس
نرســیدن بــه برخــی اهــداف و چیزهــا دلیــل بــر ایــن نیســت 
ــچ مســئولی  ــد هــم هی ــه کســی پشــیمان شــده باشــد. بع ک
ــی  ــا حت ــرد؛ م ــاب را بگی ــک انق ــد ی ــوی رون ــد جل نمی توان
ــم  ــام ه ــدر اس ــم، در ص ــم داری ــن ه ــر از ای ــه باالت تجرب
ــت و  ــد می رف ــه نبای ــد ک ــمتی بردن ــه س ــیر را ب ــده ای مس ع
اتفاقاتــی را رقــم زدنــد کــه نبایــد رقــم می خــورد. حــق ائمــه 
را ضایــع کردنــد و ایــن نقــد بــه آن دوران وارد اســت. امــا آیــا 
ــا  ــر! آنه ــد؟ خی ــوض کنن ــام را ع ــیر اس ــتند مس ــا توانس آنه
ــاد شــد،  ــل شــد، کــم و زی ــع شــدند، برخــی احــکام تعطی مان
برداشــت های شــخصی شــد و... ولــی اصــل قضیــه دیــن ســر 
ــا ایــن  جایــش مانــد. بنابرایــن اینطــور نیســت کــه انقــاب ب
ــک  ــی ی ــه حت ــو اینک ــرود. ول ــن ب ــائل از بی ــکات و مس مش
حاکمیتــی بخواهــد نمی توانــد انقــاب را از بیــن ببــرد، چــون 
ــی  ــرده و کس ــه ک ــه ریش ــت ک ــدی اس ــت تنومن ــل درخ مث
نمی توانــد آن را دربیــاورد؛ ممکــن اســت شــاخه هایش را 
ببرنــد و یــا جلــوی رشــدش را بگیرنــد و نگذارنــد قــد بکشــد، 
ــن  ــا چنی ــاب دقیق ــد. انق ــود را می کن ــه، کار خ ــی ریش ول

ــرد. ــد ک ــی خواه ــود را ط ــزی اســت و ره خ چی
ــم و از آن  ــن در آن ســخنرانی آن دو راه دیگــر را گفت اینکــه م
گذشــتم و به نوعــی اظهــار کــردم دچــار آن دو گزینه نیســتیم، 
ناظــر بــه همیــن تحلیــل اســت. چــون وقتــی بــه تاریخ کشــور 
ــان،  ــدن رضاخ ــا آم ــد ب ــد بگویی ــًا نمی توانی ــد مث ــگاه کنی ن
ــن  ــم از بی ــروطه« ه ــوی، »مش ــام پهل ــن نظ ــن رفت ــا از بی ی
رفــت. مــن هیــچ وقــت چنیــن تحلیلــی نــدارم و آن را قبــول 
ــوز هــم هســت، شــاید آن جنبــش و  ــم؛ مشــروطه هن نمی کن
اعضــای جنبــش نباشــند، ولــی پارلمــان و قانــون اساســی آن 
ــتند، در  ــی نوش ــون اساس ــک قان ــروطه ی ــت. در دوره مش هس
جمهــوری اســامی هــم دومــی آن را نوشــتند؛ بــه عبارتــی مــا 

ــون اساســی  همــه چیــز را از صفــر شــروع نکردیــم. خــود قان
کــه یــک کشــور بــه آن احتیــاج دارد، همــان میــراث مشــروطه 
اســت. اینکــه امــروز مملکــت پارلمــان و مجلــس دارد، یعنــی 
مشــروطه همچنــان هســت و از بیــن نرفتــه اســت. اینکــه رأی 
ــا  ــند، این ه ــد آزاد باش ــا بای ــد، روزنامه ه ــت باش ــد رأی مل بای
ــد و  ــدود کن ــت مح ــت. او می خواس ــن نرف ــان از بی ــا رضاخ ب
ــا  ــرد، ی ــود بگی ــرل خ ــس را در کنت ــت مجل ــاً می توانس نهایت
در نهایــت می توانســت قانــون اساســی را نادیــده بگیــرد، 
ــه  ــو اینک ــرد. ول ــروطه را بگی ــوی مش ــت جل ــا نمی توانس ام
انحــراف ایجــاد کــرد ولــی ایــن انحرافــات ذاتــی نبــود؛ یعنــی 
ــد  ــو می رون ــد و واقعــی باشــند، جل نهضت هــا اگــر ریشــه کنن
و در ایــن مســیر افــراد، اشــخاص و حتــی کلیــت مــردم هــم 

ــد. آنقدرهــا نقــش ندارن
ــودش  ــی کارد، خ ــت را م ــک درخ ــه ی ــی ک ــر باغبان ــا اگ آی
ــر. مــن  بعــد از مدتــی بمیــرد، درخــت هــم خواهــد مــرد؟ خی
معتقــدم اگــر تمــام ایــن مــردم هــم از انقــاب برگردنــد، ایــن 
ــت.  ــد رف ــش خواه ــرده اســت و پی ــود را ک ــاب ریشــه خ انق
چــون انقــاب وابســته بــه ایــن مــردم نیســت. مــردم یکــی از 

علــل بــه وجــود آمــدن آن هســتند، امــا همــه علتــش نیســتند. 
علت هایــش عمیق تــر اســت و مــردم فقــط یکــی از علــل آن 
ــاب،  ــی انق ــت اصل ــم عل ــم بگویی ــی نمی توانی هســتند و حت
ــاب  ــد، انق ــد برگردن ــر بخواهن ــاال اگ ــه ح ــتند ک ــردم هس م
ــام  ــدر اس ــت. در ص ــور نیس ــًا این ط ــردد، اص ــم برمی گ ه
ــت  ــن)ع( بیع ــا امیرالمؤمنی ــر خــم ب ــه در غدی ــی ک هــم مردم
کردنــد، چنــد نفرشــان آمدنــد حقشــان را پــس بگیرنــد؟ پنــج 
ــن رفــت؟ اســام جــای خــود هســت،  ــا اســام از بی ــر! آی نف
ولــی خیلــی از مــردم مدینــه و عربســتان بصیــرت را از دســت 
دادنــد. اینکــه یــک جامعــه بصیــرت را از دســت بدهــد، دلیــل 
ــورت  ــته ص ــه در گذش ــی ک ــه آن حرکت ــت ک ــن نیس ــر ای ب
ــد.  ــن نمی کنن ــردم تعیی ــاخص را م ــت. ش ــتباه اس ــه، اش گرفت
ــق می شــوند.  ــد، موف ــت کنن ــا شــاخص ها حرک ــردم ب ــر م اگ
نــه اینکــه صرفــاً بگوییــم مــردم می خواهنــد یــا نمی خواهنــد 
و ایــن مــاک درســت بــودن یــا درســت نبــودن اســت. گرچــه 
ــد  ــی می مان ــن باق ــط در ذه ــاب فق ــند انق ــردم نباش ــر م اگ
ــن  ــه زمی ــمان ب ــاب را از آس ــه انق ــتند ک ــردم هس ــن م و ای
ــاب،  ــز انق ــه چی ــی هم ــد، ول ــق می دهن ــد و تحق می آورن
آن هــا و داوری شــان نیســت. ایــن مثــل همــان باغبانــی اســت 
کــه درخــت را کاشــته و بــه آن آب داده ولــی اگــر باغبــان مرد، 
ــاب  ــا انق ــرده و ب ــاب ک ــه انق ــرد. نســلی ک ــت نمی می درخ
همــراه می شــود هــم همینطور اســت؛ اگــر لیاقــت آن را داشــته 
باشــند، همــگام بــا درخــت انقــاب رشــد می کنــد، نــه اینکــه 
اگــر نخواســت همــراه انقــاب بمانــد، انقــاب از بیــن بــرود.

ــامی، آن دو راه  ــاب اس ــورد انق ــه در م ــدم ک ــن معتق بنابرای
ــود؛  ــق نمی ش ــتحاله« محق ــی »فروپاشــی« و »اس ــر یعن دیگ

اینکه یک جامعه بصیرت را از دست 
بدهد، دلیل بر این نیست که آن 

حرکتی که در گذشته صورت گرفته، 
اشتباه است. شاخص را مردم تعیین 

نمی کنند. اگر مردم با شاخص ها 
حرکت کنند، موفق می شوند. نه 

اینکه صرفًا بگوییم مردم می خواهند 
یا نمی خواهند و این مالک درست 

بودن یا درست نبودن است.
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»فروپاشــی« رخ نمی دهــد، چــون ایــن درخــت ریشــه کــرده 
و می مانــد، همانطــور کــه درخــت مشــروطه و صفویــه و 
جنبش هــای واقعــی قبلــی از بیــن نرفتنــد، بلکــه صرفــاً آدم هــا 
ــن  ــر زمی ــه زی ــا ظاهــراً ب ــه محــاق ی عــوض شــدند. شــاید ب
رفتــه باشــند ولــی در مقاطعــی، بــا اندیشــه ای دیگــر از زمیــن 
ــد. »اســتحاله« هــم رخ نمی دهــد،  ــرده و می کنن ــد ک ســر بلن
زیــرا تجربــه دوره رضاخانــی و مشــروطه بــه مــا ایــن نویــد را 
می دهــد کــه دیگــر تکــرارش نکنیــم. البتــه برخــی هشــدار و 
زنــگ خطرهــا در طــول ایــن 40 ســال رخ داده اســت، امــا اینها 

ــد  ــه تاریخــی باشــد، می توان ــد تجرب اســتحاله نیســت؛ می توان
ــه  ــر چ ــا ه ــی ی ــدی تکامل ــد رون ــد، می توان ــرت باش بصی
دیگــری باشــد. شــاید صدهــا آســیب هــم بــه همــراه داشــته 
اســت. امــا انقــاب نمی تواننــد متوقــف شــود، زیــرا تحــوالت 
دنیــا و تحــوالت جامعــه هیچ کــدام متوقــف نمی شــود. چــون 
ــم زده  ــود را رق ــرگ خ ــی م ــف شــود، یعن ــی متوق ــر انقاب اگ

اســت.

ــه  ــا راهــی ک ــه تنه ــد ک ــن شــما معتقدی *بنابرای
ــازی«  ــدن« و »تمدن س ــت »تم ــش روی ماس پی

ــد داد؟ ــر رخ خواه ــن ناگزی ــت و ای اس
ــی »تمــدن«، »اســتحاله« و  ــرده ام یعن ــه ترســیم ک ــی ک مدل
ــی  ــتند. فروپاش ــول هس ــای تح ــر 3 مدل ه ــی«، ه »فروپاش
ــه  ــتحاله ک ــت و اس ــی اس ــادی منف ــول بنی ــک تح ــه ی ک
ــاط  ــدل انحط ــی اســت دو م ــی و انحراف ــک تحــول غیرذات ی
هســتند. امــا تمــدن یــک تحــول بنیــادی مثبــت اســت. آن دو 
ــا  ــل. ب ــدل تکام ــن یکــی م مدل هــای انحطــاط هســتند و ای
ایــن مــاک، مــن معتقــدم کــه مــا بایــد بــه ســمت تکامــل و 
تمدن ســازی پیــش برویــم. حــاال ممکــن اســت در ایــن میانــه 

دالر بــاال و پاییــن بــرود، ایــن دولــت بــرود و آن دولــت بیایــد، 
یکــی لیبــرال باشــد، دیگــری نباشــد و...؛ اینهــا بــه نظــر مــن 

اســاس قضیــه نیســتند.
ــه  ــک جامع ــردم ی ــت م ــه کلی ــا ک ــی از آنج ــور کل ــه ط ب
ــده ام و کارم،  ــخ خوان ــن تاری ــون م ــتند و چ ــن هس نزدیک بی
ــم  ــت، نمی توان ــخ اس ــوص تاری ــری در خص ــری و نظ کار فک
ــائل و  ــن مس ــه ای ــم هم ــن ه ــم. م ــن باش ــی نزدیک بی خیل
ــم،  ــد، می بین ــردم می بینن ــه م ــی ک ــکات و تناقض های مش
گرانــی و تــورم و... را می بینــم و لمــس می کنــم، ولــی 

این هــا بــه نظــر مــن ذاتــی نیســت. البتــه نمی گویــم آســیبی 
ــاب  ــه انق ــدی ب ــه ح ــت ب ــن اس ــد؛ ممک ــراه ندارن ــه هم ب
ــد،  ــم بده ــی ه ــمن خارج ــت دش ــه دس ــد و بهان ــه بزنن ضرب
ــًا  ــرد. مخصوص ــن نمی ب ــاب را از بی ــک انق ــا ی ــی این ه ول
ایــن انقــاب کــه ظرفیــت باالیــی را از خود نشــان داده اســت؛ 
ــود  ــمنانش می ش ــم از دش ــت را ه ــاالی ظرفی ــم ب ــن حج ای
ــه  ــان ب ــای جه ــام قلدره ــا تم ــته ب ــه توانس ــد. از اینک فهمی
ــن نخــورده اســت و  ــاال زمی ــا ح ــد و ت ــی دربیفت ــای واقع معن
خــود را ســرپا نگــه داشــته اســت، نشــان از یــک ظرفیــت بــاال 
دارد. حــاال بــه اهدافــش نرســیده اســت، باشــد، ولــی در نظــر 
ــه شــما  ــد ک ــی می روی ــه جای ــت ب ــه شــما یک وق ــد ک بگیری
ــما را  ــوره ش ــه ج ــد، هم ــک می بندن ــوپ و تان ــار ت ــه رگب را ب
ــی  ــد، ول ــد آن هــا را بزنی ــد، شــما هــم نمی توانی کتــک می زنن
ــد.  ــده می مانی ــان زن ــوید و همچن ــم نمی ش ــته ه ــل کش الاق
ــی  ــم، ول ــه او را زدی ــن هم ــن دیگــر کیســت، ای ــد ای می گوین

ــوز ایســتاده اســت. هن
ــر  ــورد و ب ــه می خ ــدام ضرب ــه م ــی ک ــان بوکس ــل قهرم مث
ــمارد و  ــداد را بش ــد اع ــا داور می خواه ــی ت ــد ول ــن می افت زمی
ــد می شــود! درســت  ــم بلن ــاز ه ــد، او ب ــام کن ــده اع او را بازن
اســت کــه شــما نتوانســته اید حریــف و دشــمن را بزنیــد 
و پیــروز شــوید ولــی خودتــان هــم زمیــن نمی خوریــد و 
از بیــن نمی رویــد. قصــه ایــن نارســایی ها و انحرافاتــی 
کــه ذاتــی نیســت هــم همیــن اســت. یک وقــت یــک 
مســئولی یــک چیــزی گفتــه و کارهایــی انجــام شــده کــه بــا 
ــن  ــی ای ــادی دارد، ول ــه زی اهــداف و آرمانهــای انقــاب فاصل
دلیــل نمی شــود کــه جهت گیری هــای اصلــی انقــاب، 
ــوده  ــق نب ــه موف ــوند ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ جهت گیری های

ــت. و نیس

*آیــا ایــن برداشــت و تحلیــل خــودش منجــر بــه 
ــوز  ــه هن ــی اینک ــود؟ یعن ــه کاری نمی ش محافظ
زنــده مانده ایــم و ادامــه می دهیــم را بــه شــیوه ای 
ــم و وضعیــت موجــود  ــه کافــی بدانی محافظه کاران

ــم؟ ــه کنی را توجی
ــی  ــاد و دولت ــچ نه ــر هی ــن توجیه گ ــید، م ــته باش ــه داش توج
ــا در  ــود. ام ــم ب ــوده ام و نخواه ــا نب ــون در این ه ــتم، چ نیس
نظــر بگیریــد کــه کشــور را بــا جنــگ و تحریم هایــی مواجــه 
ــی  ــزرگ موانع ــور ب ــک کش ــرای ی ــان ب ــه خودش ــد ک کردن
ایجــاد می کنــد کــه ادامــه حیــات را ناممکــن می ســازد. 
جنــگ و تقابلــی کــه رســانه های غربــی و شــبکه های 
ــدام  ــر ک ــت؛ ه ــوخی نیس ــد ش ــه راه انداخته ان ــازی و... ب مج
این هــا بــرای کشــور دیگــری اعمــال می شــد، بواســطه 
ــرد  ــاد می ک ــه ایج ــی ای ک ــی و اجتماع ــای فرهنگ بحران ه
ــم  ــا ه ــور م ــه کش ــا اینک ــی آورد، کم ــور را درم ــدر آن کش پ
ــت  و  ــر هس ــا و فق ــاد، فحش ــای اعتی ــر از بحران ه ــروز پ ام
مــن منکــر ایــن وضعیــت نیســتم. امــا تفــاوت مــن بــا دیگران 
شــاید ایــن باشــد کــه مــن بــا اینکــه اینهــا را می بینــم، معتقــد 
ــت؛  ــیده اس ــش رس ــرطان دارد و مرگ ــار س ــن بیم ــتم ای نیس
ــک پزشــک  ــه ی ــل عــاج اســت و همین ک ــا قاب ــر، این ه خی
ــون داری و در  ــی خ ــد و فشــار و چرب ــد قن ــارش بگوی ــه بیم ب
ــت و  ــا مراقب ــد ب ــت و می توان ــده اس ــًا زن ــال او فع ــن ح عی
پرهیــز ســامت خــود را تضمیــن کنــد، بــه ایــن معناســت کــه 
هنــوز ســرطان نــدارد و قنــد یــا فشــار خــون او را از پــا نینداخته 
ــت  ــان دهنده آن اس ــن نش ــه دارد و ای ــات غلب ــان حی و همچن
کــه ایــن بیمــار بــر ســرطان و ســکته پیــروز اســت. ایــن زنــده 
بــودن فعــًا هســت و نشــانه غلبــه عوامــل مثبــت بــر عوامــل 
منفــی اســت. حــاال شــما هــر چقــدر هــم لیســت بیمــاری را 
ــًا ســرپا  ــی فع ــم درســت اســت، ول ــد می گویی ــش دهی افزای

ــت. اس

*تــا حــد زیــادی بــا فرمایــش شــما موافقــم؛ امــا 
در ایــن وضعیــت برخــی اقتضائــات ممکــن اســت 
ــاد  ــالب ایج ــه انق ــبوق ب ــای مس ــرای رونده ب
ــن  ــا چنی ــر م ــت اگ ــن اس ــن ای ــوال م ــود. س ش
ــا  ــم آی ــی کنی ــی تلق ــا طبیع ــوب ی ــزی را مطل چی
ــا نیســت کــه داریــم وارد فراینــدی  ــه ایــن معن ب
می شــویم کــه مثــال بــرای انقــالب اکتبــر 
ــات  ــاً امکان ــی آن تقریب ــم رخ داد و ط ــیه ه روس
موجــود و منطــوی در آن انقــالب بــزرگ از دســت 
ــز  ــت ج ــزی نیس ــم چی ــد ه ــن رون ــت؟ ای رف
حفــظ وضعیــت موجــود و طــرد امکانــات انقالبــی 
ــای  ــای آرمانه ــر مبن ــرفت ب ــر و پیش ــرای تغیی ب
خــود انقــالب اســت. ایــن ســوال از ایــن جهــت 
ــد  ــان معتقدن ــی کارشناس ــه برخ ــت ک ــم اس مه
در وضعیــت نظام ســازی و بــه نوعــی حفــظ 
ــه کاری  ــی از محافظ ــن نوع ــم و ای ــام مانده ای نظ
ــد از  ــد بع ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــن زده اس را دام
جنــگ تحمیلــی و تــن دادن بــه اقتصــاد سیاســی 
ــت  ــه کار اس ــدیداً محافظ ــه ش ــتی ک دست راس
مــا را در چنیــن رونــدی قــرار داده اســت. اینطــور 

ــت؟ نیس
ــر را اصــًا  ــاب اکتب ــا انق ــاب اســامی ب ــده مقایســه انق بن
ــاق  ــیه اتف ــه در روس ــزی ک ــن چی ــر م ــه نظ ــدارم؛ ب ــول ن قب
افتــاد اساســاً و بــه معنــای واقعــی انقــاب نبــود؛ چــون مــن از 
انقــاب تفســیری بــرای خــودم دارم و بر ایــن مبنــا آن حرکتی 
کــه در روســیه اتفــاق افتــاده نمی توانــد یــک انقــاب واقعــی 

کشور ما امروز پر از بحران های اعتیاد، 
فحشا و فقر است  و من منکر این وضعیت 

نیستم. اما تفاوت من با دیگران شاید 
این باشد که من با اینکه اینها را می بینم، 

معتقد نیستم این بیمار سرطان دارد و 
مرگش رسیده است؛ خیر، این ها قابل 

عالج است

http://mehrnews.com


صفحه 21 | شماره 1 |  اردیبهشت 98  MEHR NEWSAGENCY

باشــد. آن اتفــاق بیشــتر حرکــت یــک گــروه اقلیــت بــود کــه 
از تضادهــای جامعــه اســتفاده کــرد و حرکتــی را شــروع کــرد 
کــه بعــد از 70 ســال هــم بــه نتیجــه نرســید و مــا نتیجــه آن 
را دیدیــم. هــر چنــد نتایــج آن حرکــت خیلــی بســط پیــدا کرد، 
ولــی دیدیــم کــه خیلــی زود بــا آن همــه قدرتــش از بیــن رفت 
و امــروز تقریبــاً اثــری از آن نیســت. بــه نظــر مــن اســم ایــن 
انقــاب نیســت، اگــر انقــاب باشــد بایــد در تــار و پــود جهــان 
ــی  ــه وقت ــه اینک ــد، ن ــد و بمان ــته باش ــوذ داش ــان ها نف و انس
قــدرت از پشــت ســرش برداشــته شــد، نابــود شــود. بنابرایــن 
ــاب  ــم. انق ــه نمی کن ــا آن مقایس ــامی را ب ــاب اس ــن انق م
ــک تحــول  ــه ی ــم نیســت. البت ــاب فرانســه ه ــل انق ــا مث م
بــزرگ مثــل آن هاســت و در ایــن شــکی نیســت امــا تفاوتهای 

ــا ایــن انقابهــا دارد. بســیاری ب

ــه  ــود دارد و ب ــدس در خ ــس مق ــک جن ــامی ی ــاب اس انق
ــرف  ــادی ص ــوتی و م ــاب ناس ــک انق ــم ی ــت ه ــن عل همی
نیســت؛ یعنــی مثــا وقتــی از عدالــت و آزادی حــرف می زنــد، 
ــد  ــًا شــما فرزن ــادی نمی شــود. مث ــاً تفســیر م ــا صرف از آن ه
یــک خانــواده هســتید، وقتــی بچــه هســتید محبــت خانــواده 
ایــن اســت کــه بــه شــما شــیر دهند، یــا مــادر باالی ســر شــما 
ــد،  ــا دانشــگاه می روی ــه دبیرســتان ی ــی ب ــی وقت باشــد و...، ول
ــر  ــت تغیی ــق محب ــت، مصادی ــیر دادن نیس ــر ش ــت دیگ محب
ــین  ــه و ماش ــر، خان ــما همس ــرای ش ــد ب ــًا بای ــد، مث می کن
خــوب انتخــاب کننــد؛ محبــت همــان محبــت اســت، 
ــم در  ــت و آزادی ه ــد. عدال ــرق می کن ــق آن ف ــی مصادی ول
این طــور  می کنــد؛  فــرق  انقــاب  مختلــف  دهه هــای 
نیســت کــه شــعارش فرامــوش شــده باشــد، شــعارش اجمــااًل 
در انقــاب بــوده و امــروز هــم هســت ولــی مصادیقــش تغییــر 
کــرده اســت. شــعارهای دیگــر مثــل »اســتقال«، »آزادی«، 
»جمهــوری اســامی« هــم همینطــور هســتند. حــاال عدالــت 
را مــا کمتــر در شــعارها شــنیدیم، شــعار اصلــی همــان آزادی 

ــت. ــنخ اس ــت هم س ــا عدال ــت ب ــود گف ــه می ش ــود ک ب
امـا حـاال در خصوص تحقق همیـن عدالت، اینگونه نیسـت که 
به طـور کلـی و مبهـم از آن سـخن بگوییـم و اظهـار کنیم که 
عدالـت محقق نشـده اسـت. مثـا عدالـت در آموزش وپرورش 
یا بهداشـت، یـا امکانـات و... بایـد هر کـدام را با شـاخص هایی 
بررسـی کنیـم و مثا ببینیم در عدالت آموزشـی تـا چه حد همه 
می تواننـد از مدرسـه خـوب برخـوردار باشـند. این طـور کلـی 
نمی شـود نظـر داد و گفـت عدالـت هسـت یـا نیسـت. مـن به 
شـخصه نمی توانـم کلـی نظـر بدهـم؛ نـه می گویم هسـت، نه 

می گویـم نیسـت.
مثًا شـاید در بخش بهداشـت، عدالـت 70 درصد محقق شـده 
باشـد، در بخـش آموزش وپرورش ۸0 درصـد، در مصرف آب 40 
درصـد و... بـه طـور فرضـی می گویـم، نمی دانـم دقیـق چطور 
اسـت. در هـر صـورت شـاخص  این ها با هـم فرق می کنـد و ما 
بایـد بـر مبنای ایـن شـاخص ها نظر بدهیـم. مثـل کارنامه یک 
بچـه محصل اسـت؛ ممکن اسـت نمره انشـایش خوب باشـد و 
ریاضـی اش بد باشـد. اما مـا نهایتاً بایـد یک معـدل بگیریم و بر 
ایـن مبنـا داوری کنیـم. نمی توانیـد بگوییـد اینکه انشـایش 20 
اس و ریاضـی 10 شـده، خیلـی خـوب یـا خیلـی بد اسـت. تازه 

وقتـی هـم تجدیـد یـا رد شـود، بایـد همـان درسـی را امتحان 
بدهـد که نمـره کمی دارد، نـه همه درس ها را. بررسـی وضعیت 
عدالـت هـم این طور اسـت. بایـد ببرنیم تحقـق عدالـت در چه 
مـواردی نمـره زیـر 10 دارد تـا بـرود همان هـا را تقویـت کند و 
دوبـاره امتحـان بدهـد، نه اینکـه به طور کلـی بگوییم رد شـده 
و بایـد همـه را از اول امتحـان بدهـد. یـا مثل ماشـینی که یک 
قطعـه آن خراب شـده اسـت، آن قطعـه خـراب را بایـد بردارید، 
یکـی دیگر بگذاریـد. البته مـن قبـول دارم که جامعـه ارگانیک 
اسـت و همـه اعضـا بـه هم مربـوط هسـتند؛ ولـی به هـر حال 
بایـد شـاخصی وجود داشـته باشـد و شـما بر مبنای شـاخص ها 
روی مـواردی کـه دچـار ضعف و بیماری اسـت دسـت بگذارید.

مرحــوم شــهید مطهــری هــم می فرماینــد وحــدت در جامعــه 
مثــل وحــدت اجــزای یــک ماشــین نیســت، یعنــی ارتبــاط من 
بــا شــما و بقیــه، مثــل ارتبــاط ســیلندر و پیســتون و کاربراتــور 
و... نیســت کــه اگــر یکــی از آنهــا خــراب شــود بــدون 
ارتباطــش بــا دیگــر اجــزا آن را عــوض می کنیــد. ایــن وحــدت 
ماننــد وحــدن اعضــای بــدن اســت، یعنــی وقتــی گــوش شــما 
ــگار همــه بدنتــان درد می کنــد. حــاال ســوال  درد می گیــرد، ان
اینجاســت چــرا دنــدان، چشــم و گــوش بــه هــم ربــط دارنــد؟ 
ــا  ــات« این ه ــام »حی ــه ن ــری ب ــروی عالی ت ــک نی ــون ی چ
ــوش  ــا گ ــم ی ــات«، چش ــد. »حی ــل می کن ــم وص ــه ه را ب
ــه همــه  ــزی اســت کــه ب ــدان شــما نیســت، بلکــه چی ــا دن ی
ــع  ــا جم ــدت ی ــد وح ــی می گوین ــد. وقت ــا می ده ــا معن این ه
ــه همیــن دلیــل اســت کــه  ارگانیکــی، منظــور ایــن اســت. ب
وقتــی انســانی می میــرد، همــه این هــا را دارد، ولــی در حقیقــت 
ــد،  ــمش نمی بین ــی چش ــم دارد، ول ــی چش ــدارد. یعن ــا ن آنه

ــت. ــه اس ــات رفت ــون حی ــرا؟ چ ــنود و... . چ ــش نمی ش گوش
پــس حیــات اســت کــه بــه ایــن  اعضــا و اجــزا معنــا می دهــد. 
جامعــه هــم همین طــور اســت، بهداشــت، شــهرداری، زمامدار، 
ــا  ــد، ت ــات« می خواه ــک »حی ــی ی ــاد و...  دارد، ول ارگان، نه
ــه  ــه جامع ــت ک ــت اس ــد. درس ــل کن ــم وص ــه ه ــا را ب این ه
ــون و  ــا و قان ــات و نهاده ــت و آزادی و مطبوع ــع عدال از جم
ــش  ــی اصل ــود، ول ــاخته می ش ــازار و... س ــرورش و ب آموزش وپ
ــد.  ــدا می کنن ــر این هــا اشــراف پی ــز دیگــری اســت کــه ب چی
مثــل یــک خانــواده کــه از یــک زن و مــرد و چند بچه تشــکیل 
ــی هــر جایــی کــه یــک زن، یــک مــرد و دو  شــده اســت، ول
ــا خانــواده مواجــه نیســتیم. ممکــن  بچــه حاضــر باشــند مــا ب
اســت این هــا در یــک اتوبــوس جمــع شــده باشــند و خانــواده 
نباشــند. خانــواده فراتــر از چنــد انســان اســت، یک رابطــه زن و 
شــوهری و پــدر و فرزنــدی بــر آن حاکــم اســت کــه در حکــم 
ــر  ــد در ه ــد می توان ــن باش ــر ای ــت. اگ ــات« اس ــان »حی هم
ــا  ــاغ ی ــه، چــه در ب ــواده شــکل بگیــرد، چــه در خان جایــی خان
در آپارتمــان و حتــی در اتوبــوس! امــا اگــر ایــن رابطــه و حیــات 
نباشــد، هــر چقــدر ایــن اجــزاء جمــع شــوند، فایــده ای نــدارد. 
ــی در  ــد باشــند، ول ــدا این هــا بای یعنــی درســت اســت کــه ابت
ــواده را می ســازند. جامعــه هــم  انتهــا این هــا نیســتند کــه خان

درســت همینطــور اســت.
مــن معتقــدم یــک نیــروی حیاتــی در انقــاب وجــود داشــته 
ــای  ــه آق ــی ب ــر ربط ــن دیگ ــه ای ــود دارد ک ــم وج ــوز ه و هن
احمدی نــژاد و روحانــی و نماینــدگان مجلس شــورای اســامی 
ــود  ــرای خ ــرو ب ــن نی ــدارد؛ ای ــازمان و... ن ــاد و س ــان نه و ف
ــم نیســت،  ــردم ه ــرای م ــرو ب ــن نی ــی ای ــاب اســت. حت انق
بلکــه از جــای دیگــری اســت. مــردم فقــط توانســتند بــه ایــن 
ــه راه  ــن را ب ــی ای ــک مقطع ــد و در ی ــی ببرن ــات پ ــرو و حی نی
انداختنــد. مــن معتقــدم ایــن نیــرو و حیــات اســت کــه دارد جلو 
مــی رود و جلــو می بــرد. وقتــی اعضــا و اجــزای جامعــه بــا ایــن 
هماهنــگ شــوند، پیــش می رونــد و می شــود گفــت کــه یــک 
شــعور نامرئــی و مرمــوزی در هســتی ایــن جامعــه وجــود دارد. 

بــرای همیــن اســت کــه انقــاب اســامی بــا دیگــر انقاب ها 
فــرق می کنــد. وقتــی شــما بــه ایــن شــعور، حیــات و هســتی 
نزدیــک می شــوید، بــه شــما جــواب مثبــت می دهــد؛ وقتــی از 
ــوع  ــک ن ــن ی ــد. ای ــواب نمی ده ــر ج ــوید، دیگ آن دور می ش
فلســفه تاریــخ اســت. دربــاره انقــاب اکتبــر کــه کمونیســتی 
ــی وقتــی خــدا از جامعــه  ــا حــدی جــواب داد، ول ــدا ت ــود، ابت ب
حــذف شــد و مادیــت تســلط پیــدا کــرد، دیگــر جــواب نــداد و 
شــما دیدیــد کــه خواســتند مســاوات را برقــرار کننــد، اما نشــد.

*بـر ایـن مبنـا اسـت کـه شـما معتقدیـد مـا باید 
تعریـف و پارادایم جدیـدی از انقالب، نظام سـازی 
و به تبـع تحقق عدالـت و آزادی و دیگـر آرمانها که 
مبتنـی بـر ارزش های دینـی و بومی خودمان اسـت 
شـکل بدهیـم و ایـن همـان شـق سـومی اسـت 
کـه محـورش »تمدن سـازی« در جریـان انقـالب 

است؟ اسـالمی« 
ــبی در  ــور نس ــه ط ــه ب ــت و آزادی ک ــت. عدال ــور اس همینط
ــا  ــم در چــه پکیجــی و ب ــد ببینی ــا بای ــی م ــه هســت، ول جامع
ــن  ــم همی ــا نمی توانی ــم. م ــگاه می کنی ــی آن را ن ــه الگوی چ
ــتی  ــا کمونیس ــی ی ــه غرب ــک جامع ــا ی ــدودش را ب آزادی و ح
ــگاه  ــه آن ن ــان ب ــا ماک هــای خودم ــد ب بســنجیم، بلکــه بای
ــا ســراغ آن  ــی م ــن هــم شــاخص می خواهــد. وقت ــم و ای کنی
ــا  ــودش را دارد، و م ــاص خ ــاخص های خ ــم ش ــدن می روی تم
هــم بایــد شــاخص های تمــدن خودمــان را داشــته باشــیم. بــر 
ایــن مبنــا طبیعتــاً آزادی و عدالــت در یــک ترکیب جدیــد دیده 
می شــود کــه هــم میــراٍ گذشــته مــا را دارد، هــم تاثیراتــی کــه 
ممکــن اســت تمــدن غربــی بــر مــا داشــته باشــد. منتهــا ایــن 

یــک ترکیــب جدیــد اســت. بگذاریــد یــک مثــال بزنــم؛
از نظــر مــا، ولــی فقیــه نمی توانــد دیکتاتــور باشــد، چــون بــه 
محــض اینکــه بــه هــوای نفــس رجــوع کنــد و دیکتاتور شــود 
ــن  ــد ای ــرب نمی توان ــگ غ ــود. فرهن ــاقط می ش ــت س از والی
ــر  ــا رهب ــت را ب ــن وضعی ــت ای ــن اس ــًا ممک ــد و مث را بفهم
یــک کشــور کمونیســتی مقایســه کنــد و ایــن نشــان می دهــد 
ــور  ــک کش ــر ی ــد. رهب ــوع را نمی فهم ــن موض ــًا ای ــه اص ک
ــرای مــا  ــت« در معنایــی کــه ب کمونیســتی نمی فهمــد »عدال
مطــرح اســت، چیســت؛ او حتــی نمی فهمــد ظلــم در معنایــی 
ــک  ــد در ی ــا را بای ــه. این ه ــی چ ــم، یعن ــا می فهمی ــه م ک
مجموعــه فکــری دینــی فهــم کنیــد تــا بدانیــد چگونــه اســت 
کــه اگــر ولــی فقیــه ظلــم یــا فســاد کــرد، اصــًا از والیتــش 
ســاقط می شــود. چنیــن چیــزی در تمــدن غــرب قابــل فهــم 

اگر یک انقالب، واقعا انقالب باشد 
باید در تار و پود جهان و انسان ها 
نفوذ داشته باشد و بماند، نه اینکه 

وقتی قدرت از پشت سرش برداشته 
شد، نابود شود.

معتقدم یک نیروی حیاتی در 
انقالب وجود داشته و هنوز هم 
وجود دارد که این دیگر ربطی 
به آقای احمدی نژاد و روحانی 
و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و فالن نهاد و سازمان 
و... ندارد؛ این نیرو برای خود 
انقالب است. حتی این نیرو 
برای مردم هم نیست، بلکه از 
جای دیگری است. مردم فقط 
توانستند به این نیرو و حیات 
پی ببرند و در یک مقطعی این 
را به راه انداختند. معتقدم این 
نیرو و حیات است که دارد جلو 
می رود و جلو می برد.
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ــا معیارهــای خــودش  ــد ب نیســت. بنابرایــن هــر چیــزی را بای
بســنجیم.

البتــه یکســری معیارهــا جهانــی و عــام اســت، امــا یکســری 
ــرای خودمــان اســت و اصطاحــاً بومــی اســت؛  معیــار هــم ب
ــای  ــت و معیاره ــور اس ــم همین ط ــی  ه ــع غرب ــرای جوام ب
ــدارد و شــاید  ــه مــا ربطــی ن ــد کــه ب خــاص خودشــان را دارن
ــری  ــی هن ــم. منته ــات آن را بفهمی ــم جزئی ــم نتوانی ــا ه م
کــه آن هــا دارنــد ایــن اســت کــه می تواننــد معیارهــا و 
ــی  ــی همه جای ــکلی تحمیل ــه ش ــان را ب ــاخص های خودش ش
و جهانــی کننــد. مثــًا در جامعــه غــرب بیمــاری ایــدز، 
ــکل  ــه ش ــان ب ــه خودش ــت ک ــتناک اس ــت وحش ــک واقعی ی
خطرناکــی بــه ایــن معضــل گرفتــار هســتند. امــا در جامعــه ما 
ایــدز مشــکل اصلــی نیســت؛ نــه اینکــه وجــود نــدارد، هســت، 
ــش  ــدز نیســت. علت ــاری ای ــا بیم ــن مشــکل م ــی مهمتری ول
ــت  ــا اس ــویی م ــی و زناش ــط خانوادگ ــدل رواب ــاید م ــم ش ه
ــی  ــه مســئله ای اصل ــل ب ــدز تبدی ــه ای کــه اجــازه نمی دهــد ب
شــود. اگــر هــم ایــدز در جامعــه مــا شــکل گرفتــه بیشــتر در 
ســطح معتــادان اســت. امــا شــما می بینیــد کــه در کشــورهای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــر از اعامیه ه ــا پ ــی روی درب و دیواره غرب
ایــدز و جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری اســت و حتــی آنهــا 
ــزرگ  ــانه، آســیب ب ــازی و رس ــق فرهنگ س ــد از طری می توانن
ــا  ــه م ــن مســئله ب ــد، در حالی کــه ای ــی کنن خودشــان را جهان
ربطــی نــدارد. یــا مثــًا آنجــا ازدواج هم جنس بــازان آزاد اســت 
ــدز هــم همیــن اســت. امــا در  و یکــی از علت هــای شــیوع ای

ــادر اســت.  ــور و ن ــز منف ــک چی ــازی ی ــا همجنس ب ــه م جامع
مثــًا در آنجــا انجمن هــای همجنس بــازان وجــود دارد و 
ایــن را آزادی می داننــد؛ ولــی فرهنــگ عمومــی مــا در مقابــل 
ایــن مســئله موضــع تنــدی دارد و ایــن را ضــدارزش می دانــد 
و مــا نمی توانیــم بگوییــم چیــزی را کــه آن هــا مــاک آزادی 
ــرای آزادی اســت.  ــن مــاک ب ــا و درســت تری ــد، تنه می دانن
ــی و  ــدارد و طبیع ــردی ن ــران کارب ــاک در ای ــن م ــا ای طبیعت

ــی هــم نیســت. عقان
ــرب  ــل غ ــی در مقاب ــه وقت ــت ک ــن اس ــدن همی ــث از تم بح
قــرار می گیریــد، اگــر تمــدن خودتــان را نداشــته باشــید، یعنــی 
ــا  ــرای م ــن شــاخص ب ــد. ای مــاک و شــاخص خــود را نداری
چیســت و کجاســت؟ مثــًا ســعادت. فیلســوفان بزرگــی مثــل 
ــن مــاک را مطــرح  ــا ای ــزرگان م ــر و ب ــی، خواجــه نصی فاراب
کرده انــد و اصــًا دیــن آمــده کــه شــاخص بدهــد بــرای همین 
ســعادت. یعنــی همــه دعــوای مــا روی همین مســئله ســعادت 
ــعادت  ــرای س ــا و ب ــم ب ــت و آزادی ه ــی آن عدال ــت؛ حت اس
ــی  ــه. یعن ــزی فی نفس ــوان چی ــه عن ــه ب ــود، ن ــف می ش تعری
ــه اینکــه  ــی شــود؛ ن ــا ســعادت معن ــد آزاد باشــد ت ــه بای جامع
آزاد شــود کــه آزاد شــده باشــد. همچنیــن جامعــه بایــد عدالــت 
ــت  ــه عدال ــه اینک ــود، ن ــا ش ــعادت معن ــا س ــد ت ــته باش داش
داشــته باشــد تــا عدالــت داشــته باشــد! یــک اثــری بایــد بــر 
آن مترتــب شــود و نوعــی خوشــبختی کــه در پشــت آن قــرار 
ــده ای  ــد یــک فای ــزی بای ــد. هــر چی ــد کن ــن را تایی ــه ای گرفت
ــت  ــت. آزادی و عدال ــور اس ــم همین ط ــن ه ــد، ای ــته باش داش
ــد.  ــره بزنی ــعادت گ ــام س ــه ن ــد ب ــی بای ــک دورنمای را در ی
ــه دنبالــش  حــاال طبیعتــاً ســعادتی کــه یــک جامعــه دینــی ب
ــا ســعادتی کــه یــک جامعــه مــادی دنبــال می کنــد،  اســت ب
تفــاوت اساســی دارد؛ اگــر چــه ممکــن اســت تــا یکجاهایــی 
مشــترک باشــند و مثــًا هر دو امنیــت و رفــاه و بهداشــت و... را 
بخواهنــد، ولــی این هــا نیازهــای اولیــه اســت و بــه جــز اینهــا 
ــه هــم وجــود دارد کــه بســیار مهــم  یکســری نیازهــای ثانوی
اســت. مثــا همــه بگوینــد بقــای نســل می خواهیــم، امــا برای 
مــا بقــای نســل فرمولــی بــه نــام ازدواج دارد ولــی مثــا بــرای 
غــرب ایــن فرمــول ضرورتــی نــدارد و حتــی در برخــی جاهــا 
ــد!  ــم ازدواج می کنن ــود ه ــرام خ ــا مح ــا ب ــه آنه ــد ک می بینی

ــرد و تضادهایــی وجــود دارد.  ــی جامعــه مــا ایــن را نمی پذی ول
ــه ای ارزش هــا فرهنگــی خــاص خــودش  ــن هــر جامع بنابرای
را دارد و اگــر تمدن ســازی نکنــد نتوانســته فرمول هــای 
خانــواده، بــازار، آموزش وپــرورش و بهداشــت و عدالــت و 

ــد. ــرده و رســمیت بده ــت ک ــودش را تثبی ــاص خ آزادی خ
ــد.  ــاک نداری ــی م ــد، ول ــازار داری ــما ب ــرایط ش ــن ش در ای
یعنــی یــک بــازاری می گویــد مــن می خواهــم در بــازار 
ــوط اســت! می خواهــم ســود  ــه شــما چــه مرب ــا بخــورم، ب رب
بیشــتری بگیــرد، بــه کســی ربطــی نــدارد؟! می خواهــم دزدی 
و اختــاس کنــم، بــه شــما چــه مربــوط اســت؟ می گوییــم بــد 
ــودن  ــد ب ــن ب ــی ای ــد و حــرام اســت ول ــه ب و حــرام اســت! بل
ــی و  ــوه عین ــازی وج ــب تمدن س ــد در قال ــودن بای ــرام ب و ح
عملیاتــی پیــدا کنــد. اگــر ایــن اتفــاق نیفتد هر کســی توانســت 
ثــروت بیشــتری بــه دســت بیــاورد، مــی آورد. همــه اینهــا بایــد 
ــن  ــوند و ای ــن ش ــاخص هایی تعیی ــا و ش ــای ماک ه ــر مبن ب
ماک هــا چیــزی نیســتند جــز همــان تمــدن. وقتــی تمــدن 
داریــد، یعنــی شــاخص داریــد، امــا وقتــی تمــدن نداریــد، شــما 
ــرای شــما شــاخص  ــد ب ــی کســی نمی آی ــد، ول ــز داری همه چی

و اصــول تعییــن کنــد.

ــه  ــدی ک ــن رون ــبت ای ــه روی نس ــم در ادام *مایل
هدفــش نیــل بــه وضعیــت تمدنــی اســت و بحــث 
محافظــه کاری بیشــتر تاکیــد کنیــم. مــن معتقــدم 
ــه از  ــرد ک ــرح ک ــش را ط ــن پرس ــوان ای می ت
ــد  ــازی می توان ــد تمدن س ــود رون ــو خ ــک س ی
بــه شــکلی محافظه کارانــه طــی شــود و از ســوی 
دیگــر خــود تمــدن هــم بــه نوعــی شــکل بگیــرد 
کــه یــک تمــدن محافظــه کار تلقــی باشــد. مثــاًل 
بــه نظــر حقیــر، تمــدن مبتنــی بــر ســرمایه داری 
متاخــر در غــرب یــک تمــدن محافظــه کار 
اســت و دوره هــای اخیــر در کشــور مــا هــم میــل 
ــای  ــه دورنمایه ه ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــی ب عجیب
ایــن تمــدن متاخــر دیــده می شــود؛ البتــه در یــک 
ــی اش!  ــدی و مصرف ــی، تقلی ــالً تصنع ــکل کام ش
ــن  ــدن ای ــه ش ــه نهادین ــت ک ــن اس ــئله ای مس

در زندگی اجتماعی انسان، برخی 
چیزهایی که اسمش را محافظه کاری 

می گذاریم، در حقیقت الزمه آن 
زندگی شهری و اجتماعی است. مثاًل 

شما در زندگی روستایی اصاًل کاری به 
محافظه کاری ندارید و از آن صحبت 

نمی شود. یکی از دالیلش همین 
داشتن نهاد در جامعه شهری است
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رویکردهــای محافظــه کار، چــه در حــوزه سیاســت 
ــرای  ــگ موجــب موانعــی ب و چــه اقتصــاد و فرهن
ــیاری  ــروز بس ــت. ام ــی اس ــرد انقالب ــک رویک ی
ــر  ــه ب ــتند ک ــی هس ــان انقالب ــا و جوان از چهره ه
مبنــای همــان آرمانهــای انقــالب اســالمی تــالش 
ــد  ــه نق ــی اوال ب ــیوه ای انقالب ــه ش ــد، ب می کنن
ســاختار محافظــه کار موجــود بپردازنــد و ثانیــا کار 
ــه شــکل مردمــی، اجتماعــی و غیــر نهــادی و  را ب
غیردولتــی پیــش ببرنــد؛ زیــرا بــه نوعــی از ایــن 
ــای  ــد. مثاله ــدیدا ناامیدن ــاختارها ش ــا و س نهاده
ــادی از اردوهــای جهــادی و کمکهــای مردمــی  زی
ــا  ــری آنه ــای فک ــه بن مایه ه ــود دارد ک و... وج
ــام راحــل  ــا فرمایشــات ام ــی ب ــد عجیب هــم پیون
دارد. آیــا می پذیریــد در رونــدی کــه مــا بــه 
ــم، نوعــی  ســمت تمدن ســازی در پیــش گرفته ای
محافظــه کاری در حــال نهادینــه شــدن اســت کــه 
بــا روح اصلــی انقــالب اســالمی در تضــاد اســت؟

سـؤال شـما دو قسـمت دارد؛ یـک قسـمت مثال هایـی کـه 
می گوییـد گروه هـای انقابـی در حـال انجـام کار جهـادی و 
انقابـی هسـتند و کارهـای خوبـی هـم انجـام داده انـد؛ و یک 
قسـمت اصـل بحـث شماسـت کـه یـک بحـث نظری اسـت.
در مـورد مثال هـای گروه هـای انقابـی فـرض کنیـد در یـک 
محلـه زندگی می کنیـد، اولیـن نکته که برای شـما مهم اسـت 
ایـن اسـت می خواهیـد از خانه تـان محافظت شـود و مثـا دزد 
نیایـد اموال شـما را غارت کنـد. می توانید یک  چمـاق بردارید و 
شـب ها دم در خانـه کشـیک بدهید. یا مثـا بگویید مـن خودم 
می خواهـم در محلـه راه بـروم و امنیـت را خـودم حفـظ کنـم. 
امـا راه دیگـر این اسـت کـه اینجـا کانتری داشـته باشـید و او 
امنیـت را تامیـن کند. مهمتـر از خود امنیت هم احسـاس امنیت 
اسـت؛ شـما احسـاس امنیـت را نمی توانیـد بـا چماق بـه مردم 
محلـه بدهیـد، حتمـاً بایـد به صـورت نهـادی و سـازمانی ایـن 
احسـاس را بـه آنها بدهید. یعنی مثـا نیروی انتظامی و... باشـد 
و شـما احسـاس کنید آنها مراقب هسـتند و دیگـر دزدها جرئت 
نمی کننـد بیاینـد. اساسـاً چـرا دزد شـبانه و بـا تـرس می آیـد؟ 
چـون می دانـد کارش بـد اسـت و اگـر او را بگیرنـد، پـدرش را 
درمی آوردنـد، یعنـی احسـاس خطـر می کنـد و ایـن همـان 

احسـاس امنیـت را بـه مـردم می دهد.
حــاال در ایــن وضعیــت، خــودم یــا خودمــان بایــد ایــن امنیــت 
ــن کار را  ــد ای ــه، نهادهــا بای ــه نظــر مــن ن ــم؟ ب را تامیــن کنی
ــاد  ــان نه ــی در ف ــا آدم های ــاال اینکــه آدم ی ــد. ح انجــام دهن
ــری  ــرف دیگ ــن ح ــتند، ای ــی نیس ــای خوب ــا، آدم ه ــا نهاده ی
ــاد از  ــه نه ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــا ب ــت. ام اس
ــری  ــری رئیــس کانت ــر اســت. اینکــه در کانت شــخص بهت
خــودش دزد اســت، دلیــل نمی شــود بگوییــم نهــاد بــد اســت، 
ــد،  ــوض کنن ــری را ع ــس کانت ــد آن رئی ــرایط بای ــن ش در ای
نــه اینکــه کانتــری را ببندنــد. پــس گریــزی از نهــاد نیســت. 
بنابرایــن در زندگــی اجتماعــی انســان، برخــی چیزهایــی کــه 
ــه آن  ــت الزم ــم، در حقیق اســمش را محافظــه کاری می گذاری
ــی  ــما در زندگ ــًا ش ــت. مث ــی اس ــهری و اجتماع ــی ش زندگ
روســتایی اصــًا کاری بــه محافظــه کاری نداریــد و از آن 
ــاد  ــتن نه ــن داش ــش همی ــی از دالیل ــود. یک ــت نمی ش صحب
ــگام شــب در شــهر  ــه شــهری اســت، شــما چــرا هن در جامع
ــرا  ــًا چ ــا مث ــد؟ ی ــت می کنی ــتا، احســاس امنی بیشــتر از روس
شــما اگــر شــب در جنــگل باشــید، می ترســید؟ چــون پلیــس 
نــدارد و آن نهادهــای مدنــی اطــراف شــما نیســت. پــس خــود 
بــودن نهادهــای مدنــی در زندگــی شــهری یــک آرامشــی بــه 
ــاز تاکیــد می کنــم کــه نهــاد مســلماً از فــرد  شــما می دهــد. ب
بهتــر اســت و اهــداف ثانویــه زندگــی مــردم را بهتــر بــرآورده 

ــد انقابــی  می کنــد و مــا گریــزی از آن نداریــم. بنابرایــن نبای
ــرد. ــف ک ــازی ها تعری ــا و نهادس ــا نهاده ــل ب ــودن را در تقاب ب

ــوخ  ــور رس ــتم؛ منظ ــدی نداش ــن قص ــده چنی *بن
نوعــی محافظــه کاری در کل سیســتم نهــادی 

ــت. اس
قصــد مــن ایــن اســت کــه بــا شــاخص بــرای شــما صحبــت 
ــی را در نظــر  ــی تمــدن غرب ــه متمــدن، حت ــم. یــک جامع کن
ــم  ــر می توانی ــرب راحت ت ــدن غ ــاره تم ــون درب ــد - چ بگیری
ــان هایی  ــا انس ــد ب ــه کنی ــن را مقایس ــم – ای ــت کنی صحب
ــد.  ــدن نبرده ان ــی از تم ــه بوی ــل داعشــی ها و وحشــی ها ک مث
ــرج  ــدن و ه ــرایط غیرمتم ــر از ش ــی بهت ــرایط تمدن ــا ش قطع
و مــرج اســت. بــرای همیــن اساســاً مــا معتقدیــم کــه عصــر 
ظهــور، عصــر تمــدن اســت. یعنــی حضــرت مهدی)عــج( در 
ــد  ــت می کنن ــق صحب ــا منط ــان، ب ــت و ظهورش دوره مهدوی
و آدمــی هیــچ گاه از منطــق نمی ترســد. لــذا گســترش 
ــا  ــی نهاده ــور کل ــه ط ــات و ب ــدارس و مطبوع ــگاه ها، م دانش
ــاک  ــی، خطرن ــی و منطق ــی، عقان ــام دین ــچ نظ ــرای هی ب
ــن  ــه از ای ــند ک ــا باش ــرادی در آنجاه ــه اف ــو اینک ــت، ول نیس

ــد. ــوء کنن ــتفاده س ــات اس امکان
مثــال دیگــر تشــکیل خانــواده اســت. ممکــن اســت یــک مرد 
یــا یــک زن در دل یــک خانــواده آدمهــای بــدی از آب دربیایند، 

ــم؟!  ــواده نمی خواهی ــر خان ــا دیگ ــد م ــد بگوی ــا دیگــری بای آی
ــواده بــه خــودی  نخیــر، تجربــه شــما اشــتباه بــوده، ولــی خان
خــود چیــز خوبــی اســت. یــا مثــا ممکــن اســت بچــه یــک 
نفــر، معتــاد شــود، آیــا آن پــدر بایــد بگویــد داشــتن بچــه یعنی 
مصیبــت!؟ خیــر، داشــتن بچــه مصیبــت نیســت، بچــه شــما بد 
درآمــده یــا بــد تربیــت شــده اســت. پــس بــودن نهــاد اهدافــی 
مثــل امنیــت، ســواد، بهداشــت، و... را بهتــر بــرآورده می کنــد. 
ــر  ــا وجــود نهــاد بهت ــودن« ب ــل »مردمــی ب ــی هدفــی مث حت
ــاد  ــتا ابع ــک روس ــتر از ی ــهر بیش ــک ش ــود. ی ــرآورده می ش ب
اجتماعــی وجــود آدمــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. بــرای 
همیــن اســت کــه مــردم متمایل انــد بیشــتر بــه شــهر رجــوع 
کننــد؛ ایــن یــک احســاس فطــری و اجتماعی اســت؛ در شــهر 
ــد و  ــارک و... بروی ــه، پ ــتخر، کتابخان ــه اس ــد ب ــما می توانی ش
ــی  ــردم تعامــل و مشــارکت بیشــتری داشــته باشــید، ول ــا م ب
ــد.  ــرآورده می کنی ــود را ب ــه خ ــای اولی ــط نیازه ــتا فق در روس
همچنیــن در شــهر انســان امنیــت بیشــتری احســاس می کنــد 
و بــه طــور کلــی یــک جامعــه شــهری حتــی اگــر بــد باشــد، 
ــر  ــدوی بهت ــه روســتایی و ب ــددی از یــک جامع از جهــات متع
اســت. شــما در خانــواده و محلــه و شــهر باشــید، بهتــر از ایــن 

اســت کــه رهــا باشــید.
ــد  ــن چن ــود م ــد، خ ــی را ببینی ــراق فعل ــه ع ــًا جامع شــما مث
ــار  ــت صــدام 3 ب ــه ام؛ هــم در دوره حاکمی ــراق رفت ــه ع ــار ب ب
ــا  ــه ام. قطع ــد از ســقوط صــدام رفت ــم و هــم بع ــه آنجــا رفت ب
االن وضعیــت بهتــر از دوره صــدام اســت، چــون صــدام واقعــا 
جانــور وحشــتناکی بــود. ولــی بــا ایــن حــال، عــراق امــروز هم 

یــک ایــرادی دارد، اینکــه انتظــام اجتماعــی زندگــی مــردم در 
ــز ســرجای خــودش نیســت.  ــه اســت و هیچ چی آن به هم ریخت
ــی  ــط اجتماع ــهرها و رواب ــته اند ش ــم نتوانس ــوز ه ــی هن یعن
زندگی شــان را کنتــرل کننــد و شــما یــک بی نظمــی خاصــی 
ــا نیســت. ــبختانه در کشــور م ــه خوش ــد ک را در آنجــا می بینی

ــی  ــی از چیزهای ــید یک ــته باش ــر داش ــر، در نظ ــوی دیگ از س
ــی  ــام اجتماع ــان انتظ ــد و هم ــرفته می کن ــور را پیش ــه کش ک
ــدن  ــون در تم ــت و قان ــون اس ــد، قان ــه می ده ــه جامع را ب
نقــش مهمــی دارد. اینکــه فــان روحانــی یــا امــام جمعــه یــا 
گــروه جهــادی و انقابــی می خواهــد منطقــه ای را به شــیوه ای 
خودجــوش ســامان دهی کنــد و کــرده اســت، ایــن هــم قطعــا 
ــت  ــه درس ــود. و اال اینک ــام ش ــون انج ــای قان ــر مبن ــد ب بای
ــام  ــی و اجتماعــی و ام ــم فــان کنشــگر انقاب نیســت بگویی
ــرد  ــن را بگی ــان زمی ــودش، ف ــد خ ــه صاحدی ــه و... ب جمع
ــه  ــا را ب ــرمایه و نیروه ــا س ــان کار ی ــام ف ــرای انج ــد ب بده
فــان کار مردمــی اختصــاص دهــد کــه درســت نیســت، ایــن 
ــه را  ــئله جامع ــن مس ــط ای ــد و بس ــاد می کن ــرج ایج هرج وم
دچــار مشــکات اساســی می کنــد. مثــا یکــی می گویــد مــن 
از زندگــی آن هــا بیشــتر خوشــم می آیــد و مــی روم مــال آن را 
برمــی دارم؛ اینکــه نمی شــود! حــدود مــن و شــما و هــر کســی 

ــر اســت. ــون امکان پذی ــا قان ــن ب ــود و ای ــت ش ــد رعای بای
بنابرایــن اگــر نمونه هــای انقابــی و خودجــوش موفقــی 

داشــته ایم بــه دلیــل نوعــی خودســری نبــوده، بلکــه او 
ــط  ــا ضواب ــرده اســت، توانســته از اســاس ب ــن کار را ک ــه ای ک
ــن  ــر از ای ــر غی ــاً اگ ــد. اساس ــام ده ــن کار را انج ــن ای و قوانی
باشــد اصــا کار درســتی نیســت؛ اگــر قانونــی و قانونمنــد کار 
کــرده اســت، درســت اســت. قانــون حتــی اگــر بــد باشــد، بهتر 
ــه  ــت، هم ــن نیس ــرف م ــم ح ــن ه ــت؛ ای ــی اس از بی قانون

ــد. ــن را می گوین ــفه ای ــران و فاس متفک
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه خــود نهادهــا بــا انتخــاب اصلــح 
ــی  ــای روحان ــا از آق ــه م ــًا اآلن جامع ــده اند. مث ــاب ش انتخ
ــرف  ــان ح ــه ایش ــد علی ــا می روی ــر ج ــتند و ه ــی نیس راض
می زننــد و می گوینــد وعده هــای انتخاباتــی اش عمــل نکــرده 
ــن شــهامت هــم  ــی ای ــد  و حت ــی گوین اســت راســت هــم م
وجــود نــدارد کــه بیاینــد بگوینــد اشــتباه کردیــم یــا شکســت 
خوردیــم و اســتعفا می دهیــم. اگــر بــرای مثــال در ژاپــن، ارزش 
ــر  ــل وزی ــد، الاق ــف می ش ــبه نص ــور یک ش ــی کش ــول مل پ
ــا کمــال  خودکشــی می کــرد. امــا بســیاری از مســئوالن مــا ب
ــاال  ــد. ح ــم طلبکارن ــزی ه ــک چی ــتند و ی ــی می ایس پرروی
ــن رئیــس جمهــور را انتخــاب  ــه ای ــا ک ــا م ــن وجــود آی ــا ای ب
ــم  ــم!؟ نمی توانی ــما را نمی خواهی ــم ش ــد بگویی ــم بای کرده ای
ایــن کار را بکنیــم؛ چــون مــردم تــا 4 ســال ریاســت جمهــوری 
ایشــان را تعییــن کرده انــد و بایــد تــا 4 ســال تحملــش کننــد. 
ولــی از یــک مجــرای قانونــی می تواننــد عکس العمــل نشــان 
دهنــد، مثــًا بــه نمایندگانشــان در مجلــس فشــار بیاوردنــد تــا 

رئیــس جمهــور را اســتیضاح کننــد.
ادعــا می شــود »مهــد  امــروز در خــود کشــوری کــه 

اآلن جامعه ما از آقای روحانی راضی نیستند و هر جا می روید علیه ایشان حرف 
می زنند و می گویند وعده های انتخاباتی اش دروغ بوده است. درست هم می گویند، 

به معنای واقعی به مردم دروغ گفته شد و این شهامت هم وجود ندارد که بیایند 
بگویند اشتباه کردیم یا شکست خوردیم و استعفا می دهیم... با این وجود آیا ما که این 

رئیس جمهور را انتخاب کرده ایم باید بگوییم شما را نمی خواهیم!؟ نمی توانیم این 
کار را بکنیم؛ چون مردم تا ۴ سال ریاست جمهوری ایشان را تعیین کرده اند و باید تا ۴ 

سال تحملش کنند
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دموکراســی« اســت، عــده می گوینــد مــا »ماکــرون« را 
نمی خواهیــم، - مــن اصــًا وارد ماهیــت کار آن هــا نمی شــوم 
ــرکوب  ــات را س ــن اعتراض ــم ای ــا ه ــود همان ج ــی خ - ول
ــات،  می کننــد و می گوینــد مــا راه هــای قانونــی داریــم، انتخاب
ــه  ــی در کشــوری کــه ب ــم. یعن احــزاب، مطبوعــات و... را داری
عنــوان مهــد دموکراســی شــناخته می شــود هــم اجــازه 
نمی دهــد هرج ومــرج بــه خیابان هایشــان کشــیده شــود. 
ــه راه  ــور دلخواهان ــه ط ــم ب ــم و حــق نداری ــم نمی توانی ــا ه م
ــی  ــم. حت ــرج کنی ــرج و م ــی و ه ــان راهپیمای ــم در خیاب بیفتی
ــوی مجلــس صــف بکشــند  ــد جل حزب اللهی هــا اگــر بخواهن
ــت و  ــی هس ــره قانون ــد! باألخ ــق ندارن ــد، ح ــراض کنن و اعت
ــه هــر دلیلــی  ــد کــه ب ــود. مردمــی بودن ــه آن پایبنــد ب بایــد ب
بــه ایــن آقــا بــرای 4 ســال رأی داده انــد، حــاال هــم پشــیمان 
ــودش را دارد.  ــکار خ ــم راه ــیمانی ه ــراز پش ــی اب ــتند؛ ول هس
ــواده  و همســرش را  ــد شــخصی خان ــرض کنی ــال ف ــرای مث ب
نمی خواهــد، ایــرادی نــدارد، بــرود طــاق بگیریــد، ولــی حــق 
نــدارد همســرش را بکشــد. طاق هــم قاعــده دارد بایــد مهریه 
و اثــاث منــزل را بــه او بدهــد و... . جامعــه هــم همیــن اســت و 

ــاب دارد. ــودش حس ــرای خ ــزی ب ــر چی ه

ــی  ــوز نســبت وضعیــت کنون ــم هن *تصــور می کن
بــا محافظــه کاری روشــن نشــده اســت. شــما این 
وضعیــت را محافظــه کار نمی دانیــد و یــا همانطــور 
ــه  ــت ک ــری اس ــه کاری ام ــد محافظ ــه فرمودی ک
ــت.  ــهری اس ــی و ش ــه مدن ــک جامع ــای ی اقتض
ــت  ــه کاری در وضعی ــه محافظ ــی ب ــچ صورت در هی

ــل نیســتید؟ امــروز قائ
مــن محافظه کاری هــا را یــک جــور دیگــری می بینــم و 
ــم.  ــگاه می کن ــی ن ــی آن را در بســته تمدن ــم، یعن ــا می کن معن
ــه ای  ــن اســت کــه یــک جامع محافظــه کاری از نظــر مــن ای
کــه دارد رشــد می کنــد کــه از قضــا جامعــه ای اســت 
ــتند و  ــدار هس ــش دین ــت و مردم ــی اس ــش دین ــه فرهنگ ک
می خواهنــد ایــن فرهنــگ را بســط بدهنــد و داشــته باشــند و... 
امــا اجــازه ندهنــد ایــن بســط پیــدا کنــد. یعنــی بیاینــد بــر ســر 
ایــن رشــد و تعالــی موانعــی بگذارنــد. در ایــن شــرایط، وضعیت 
محافظــه کار بــه ایــن معنــی اســت کــه ســیطره یــک تمــدن 
دیگــر را قبــول کنیــم و مانــع رشــد تمدنــی در جامعــه خودمان 
ــت  ــن حرک ــه ای ــت ک ــت اس ــه کاری وضعی ــویم. محافظ بش
درونــی را رشــد ندهنــد. شــما اگــر فرهنــگ ملــی و امکانــات 
خــود را رشــد ندهیــد در یکجــا متوقــف می شــوید و اســم ایــن 

ــن محافظــه کاری اســت. ــف از نظــر م توق
محافظــه کاری هــم فقــط در سیاســت نیســت، بلکــه در 
ــزان آن  ــن می ــاز تعیی ــه ب ــت ک ــم هس ــه ه ــگ و جامع فرهن
ــط در  ــعه را فق ــما توس ــی ش ــد. وقت ــاخص می خواه ــم ش ه
یــک جهــت متمرکــز کردیــد و مثــًا فقــط بــه شــکم مــردم 
می رســید و کاری بــه آمــوزش و پــرورش و بهداشــت و 
فرهنــگ و... نداریــد، ایــن محافظــه کاری اســت، چــون ابعــاد 
ــد و  ــد کرده ای ــک بع ــه ی ــدود ب ــان را مح ــک انس ــف ی مختل
مانــع رشــد همه جانبــه او شــده اید. شــما هــر چــه بــه ســاحت 
وجــودی انســان ها کــه بایــد از یــک فرهنــگ متعالــی نشــأت 
بگیــرد و بــه یــک تمــدن متعالــی برســد، غافــل شــدید و ایــن 
ــده اید. ــه کار ش ــه محافظ ــت ک ــن اس ــش ای ــد معنای را ندیدی

محافظــه کاری بــه ایــن نیســت کــه بگوییــم ایــن شــعار تنــد 
انقابــی داده اســت و بایــد اینگونــه بــود تــا محافظــه کار نبــود. 
مــن بــه ایــن وجــه اصــًا بــاور نــدارم. البتــه محافظــه کاری به 
عــدول از آرمانهــا و ارزش هــا و شــعارها و... هــم ارتبــاط دارد و 
ــود؛  ــامل می ش ــم ش ــتی ها را ه ــا و سس ــیاری از کرختی ه بس
ــه نظــر مــن مهمتــر از این هــا پذیــرش ســیطره یــک  ولــی ب

ــًا  ــم. مث ــری می دان ــه کاری بزرگت ــر را محافظ ــدن دیگ تم
وقتــی شــما یــک اســتاندار یــا وزیــر ضعیــف را می پذیریــد و او 
ــد،  ــد و کاری از پیــش نمی بری ــل می کنی ــان تحمی ــر خودت را ب
ــی  ــه کاری زمان ــن محافظ ــتید. بنابرای ــه کار هس ــما محافظ ش
ــان  ــاد وجودم ــه یکــی از ابع ــود را ب ــا خ ــه م ــد ک ــش می آی پی
محــدود می کنیــم و اجــازه رشــد بــه همــه ابعــاد را نمی دهیــم. 
یــا مثــا مســئولی می آیــد و بــه مــا لگامــی می زنــد و 
ــان را  ــف وجودی م ــاد مختل ــم و ابع ــر بروی ــذارد جلوت نمی گ
ــا از  ــم! اینه ــات می کنی ــا او مماش ــان ب ــم و همچن ــد دهی رش

نظــر مــن محافظــه کاری اســت.

*ایــن همــان چیــزی نیســت کــه مــن بــا عنــوان 
ــم در  ــم و نئولیبرالیس ــلطه لیبرالیس ــرش س پذی
ــه آن  ــرمایه داری ب ــی س ــاد سیاس ــه اقتص عرص

ــرد؟ ــاره ک اش
ــا  ــط لیبرال ه ــت. فق ــم هس ــگ ه ــت و فرهن ــوزه سیاس در ح
هــم نیســتند، پذیــرش ســلطه کمونیســت ها هــم همین طــور 
اســت، فرقــی نمی کنــد. پذیــرش ســیطره یــک تمــدن دیگــر 
ــن محافظــه کاری و انحــراف  ــدن اســامی، از نظــر م ــر تم ب
ــال  ــه دنب ــه ب ــگ ک ــک فرهن ــا ی ــد ب ــما نمی توانی ــت. ش اس
ســعادت دینــی اســت و ایــن را بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفته 
اســت ، بــه دنبــال ســعادت نهایــی موجــود در یــک تمــدن یک 
وجهــی و صرفــاً مــادی - تــازه همــان مادیتــش هــم در جهات 
خاصــی اســت - باشــید؛ شــما بســیاری از وجــوه تمدنــی غرب 
ــار  ــی کن ــا یعن ــرش آنه ــون پذی ــد، چ ــد بپذیری را نمی توانی
گذاشــتن ارزش هــا و اصــول فرهنگــی خودمــان؛ چــون آنهــا 
بــا ماک هــای دیگــر بــه قضایــا نــگاه می کننــد؛ وقتــی شــما 
آنهــا را بپذیریــد یعنــی از اصــول خودتــان صرف نظــر کرده ایــد 
ــان  ــا مــاک خودت ــد ب و ایــن یعنــی محافظــه کاری. شــما بای
رشــد کنیــد، بــا آنهــا در همــه ســطوح و حوزه هــا برنامه ریــزی 

کنیــد و بــه پیــش برویــد.
ــی  ــرف زدم یعن ــاره اش ح ــتر درب ــه پیش ــات ک ــروی حی آن نی
همیــن. آن نیــروی حیــات یــک »نشــاط تمدنــی« اســت کــه 
ــا و  اگــر ایــن بیــن اجــزای جامعــه وجــود نداشــته باشــد، معن
ــاک و  ــما م ــی رود و ش ــن م ــی از بی ــعادت جمع ــوم س مفه

ــد. ــت می دهی ــود را از دس ــاخص خ ش
مــن محافظــه کاری را حتــی در خــود ایــن ماک هــا می دانــم 
ــه  ــک جامع ــای ی ــی ماک ه ــه کاری گاه ــدم محافظ و معتق
را خیلــی تنــزل می دهــد؛ چــون زمانــی کــه نمی توانــد 
ــول  ــداف را قب ــًا آن اه ــا اص ــد، ی ــداف برس ــی از اه ــه برخ ب
ــان  ــد هم ــه را در ح ــای جامع ــد ماک ه ــذا می آی ــدارد، ل ن
ــدن و  ــرگرم ش ــکم و س ــدن ش ــیر ش ــتی و س ــورد معیش 4 م
خیابان ســازی و لوله کشــی و... تقلیــل می دهــد و تــاش 
ــود  ــرار ب ــه ق ــد! درصورتی ک ــرم کن ــردم را گ ــر م ــد س می کن
ــد.  ــدا کن ــعه پی ــد و توس ــا رش ــش از این ه ــی بی ــه خیل جامع
بنابرایــن گاهــی مــا حتــی در ماک هــا و معیارهــا محافظــه کار 

می شــویم و معیارهــای و ماک هــای خــود را متوقــف و 
ــویم. ــی می ش ــود راض ــت موج ــه وضعی ــرده و ب ــوش ک فرام

بــا ایــن تعریــف از محافظــه کاری، قطعــا تعریــف 
انقالبی گــری هــم تعیــن  و  انقالبــی بــودن 
خاصــی پیــدا می کنــد. تعریفتــان از انقالبــی 

ــت؟ ــرایط چیس ــن ش ــودن در ای ب
حتمــاً. انقابــی بــودن در بســتر آن رشــد معنــا می شــود. چــون 
جامعــه در حــال رشــد اســت و یــک انســان انقابــی هــم بایــد 
ــت؛  ــه اس ــودن دو مرحل ــی ب ــن انقاب ــر م ــد. از نظ ــد کن رش
ــازندگی«  ــت »س ــک وق ــت و ی ــب« اس ــت »تخری ــک وق ی
ــزی  ــک چی ــب می خواهــد ی ــه تخری اســت. انقــاب در مرحل
»نباشــد«، ولــی در مرحلــه ســازندگی می خواهــد یــک چیــزی 

»باشــد«.

*یعنی دارای وجوه دوگانه سلب و ایجاب است!
بلــه. انقابــی کــه فقــط ســلب بخواهــد و ایجــاب را نخواهــد 
بــه جایــی نمی رســد؛ اصــًا بحــث تمدن ســازی مــن همیــن 
اســت. وقتــی یــک جامعــه ای دارای تمــدن نباشــد، انقابــش 
ــی دارد  ــم ایجاب ــر ه ــت. اگ ــلبی اس ــاب س ــک انق ــط ی فق
خیلــی محــدود اســت. اصــًا بحــث تمــدن بــه ســلب و ایجاب 
ــد.  ــی نمی ده ــلب معن ــد، س ــی نباش ــا ایجاب ــردد. ت برمی گ
ــاب  ــم، ایج ــام می دهی ــلب را انج ــم اول س ــه بگویی ــه اینک ن

ــت. ــور نیس ــًا این ط ــد؛ اص ــودش می آی خ

ــم  ــه کســی می توانی ــروز ب ــن اســاس، ام ــر ای *ب
بگوییــم »انقالبــی« کــه دارد بســتر را بــرای 
ــالب  ــای انق ــر آرمانه ــی ب ــازی در مبتن تمدن س

اســالمی مهیــا می کنــد؟
بلــه؛ و اینکــه ایــن فرهنــگ و تمــدن هــم از وجــه مــادی و هم 
معنــوی پیــش ببریــم و بــه طــول کلــی بســط آن ســعادت را 
در ابعــاد مختلــف جامعــه محقــق کنیــم. چــه در حــوزه اقتصاد، 

چــه بــازار، چــه آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ و... .
خـود این نـاش همـان متمـدن شـدن و تمدن سـازی اسـت. 
دقـت بفرماییـد کـه خـود این تـاش، تمدن اسـت. نقل اسـت 
کـه بـه آیـت اهلل بروجردی گفتـه بودنـد »مـا طلبه هـا از کی به 
حقیقت می رسـیم؟« ایشـان فرمـوده بودند »از همـان وقتی که 
عمامـه را می گذاریـد، کارتان شـروع می شـود«. یعنـی از همان 
موقعـی کـه یـک روحانـی معمـم می شـود، سـربازی دینی اش 
شـروع شـده و هم باید خـودش را بسـازد، هـم دیگـران را؛ این 
بـرای او یعنی اتصـال به حقیقت. نـه اینکه تصور کنـد هر وقت 
کـه آیت اهلل شـد تـازه بـه حقیقت رسـیده اسـت و حـاال ویژگی 

خاصی پیـدا کرده اسـت.
ــان  ــما از هم ــت؛ ش ــور اس ــم همین ط ــازی ه ــاره تمدن س درب
زمانــی کــه برنامــه ای می ریزیــد، تمــدن آغــاز می شــود، 
ــر و  ــن فک ــود ای ــیدید. خ ــدن رس ــه تم ــی ب ــه وقت ــه اینک ن
ــزم  ــی ع ــت، وقت ــافرت اس ــل مس ــت. مث ــدن اس ــاش، تم ت
مســافرت کردیــد، از خانــه کــه بیــرون رفتیــد، مســافرید، نــه 
اینکــه فکــر کنیــد وقتــی بــه مقصــد رســید، مســافر هســتید. 
ــان را بســته اید و  ــه همیــن خاطــر اســت کــه وقتــی چمدانت ب
هنــوز در خانــه خودتــان هســتید و کســی از شــما بپرســد »کجا 
ــافر  ــن مس ــد »م ــواب می گویی ــما در ج ــد؟« ش ــد می روی داری
هســتم«! هنــوز در خانــه خودتــان هســتید، ولــی چــون بارتــان 
را بســته اید و چمدانتــان را در دســت گرفته ایــد، می گوینــد 
طــرف مســافر اســت. یعنــی چــون قصــد رفتــن دارید، مســافر 
می شــوید. تمــدن هــم همیــن اســت، همیــن کــه عزمــش را 
ــه  ــیدید ب ــی رس ــه وقت ــه اینک ــوید ن ــدن می ش ــد متم می کنی

تمــدن، متمــدن شــده باشــید.

وضعیت محافظه کار به این معنی 
است که سیطره یک تمدن دیگر را 

قبول کنیم و مانع رشد تمدنی در 
جامعه خودمان بشویم. محافظه کاری 
وضعیت است که این حرکت درونی 
را رشد ندهند. شما اگر فرهنگ ملی 

و امکانات خود را رشد ندهید در 
یکجا متوقف می شوید و اسم این 

توقف از نظر من محافظه کاری است
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مهدی چمران:

قرار بود خودمان را 
فدای انقالب کنیم، 
نه انقالب را فدای 

خودمان!

محافظــه کاری نســبت تنگاتنگــی بــا منفعت طلبی دارد، اساســا 
آنچــه انگیــزه حفــظ وضعیــت موجــود را بــرای محافظــه کاران 
ــرای  ــت ب ــن وضعی ــه ای ــت ک ــی اس ــد منافع ــم می کن فراه
آنــان بــه همــراه دارد. در گفت وگــو پیــش رو، مهــدی 
ــوع  ــن ن ــران ای ــهر ته ــورای ش ــبق ش ــس اس ــران، رئی چم
منفعت طلبــی را در تقابــل بــا روحیــه و فرهنــگ انقابی گــری 
ــد از انقــاب  ــف کــرده و مصادیقــی از آن را در دوران بع توصی
ــه  ــم اینک ــد علی رغ ــد. او می گوی ــری می کن ــامی پیگی اس
ــا  ــم، عــده ای ب ــدای انقــاب کنی ــان را ف ــا خودم ــود م ــرار ب ق
ــردن  ــدا ک ــال ف ــاب در ح ــرافی گری انق ــی و اش منفعت طلب
ــه  ــه در ادام ــتند. آنچ ــان هس ــع خودش ــرای مناف ــاب ب انق
ــران در  ــدی چم ــا مه ــو ب ــت گفت وگ ــش نخس ــد بخ می آی

ــت. ــم« اس ــال چهل ــه کاری در س ــه محافظ ــده »علی پرون

ــبت  ــه مناس ــه ب ــده ای ک ــران در پرون ــای چم *آق
چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی ترتیــب داده 
ــه ای می پردازیــم کــه از  ــه بررســی فاصل شــده، ب
یــک ســو بــا آرمانهــای محــوری انقالب اســالمی 
و از ســوی دیگــر بــا روحیــه انقالبــی و انتقــادی آن 
ــوان  ــا عن ــده ب ــن پرون ــم. ای ــدا کرده ای دوران، پی
ــد  ــم« قص ــال چهل ــه کاری در س ــه محافظ »علی
ــه کاری  ــی محافظ ــش نوع ــرای خوان دارد از مج
منفعت طلبانــه، بــا رویکــردی انتقــادی بــه تحلیــل 
وضعیــت امــروز و نســبتش بــا آرمانهــای انقــالب 
ــه  ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس ــردازد. در ای ــالمی بپ اس
ــهر  ــراز اول ش ــران ط ــا از مدی ــما مدته ــه ش اینک
ــی  ــه عوامل ــد چ ــر می کنی ــد، فک ــران بوده ای ته
در ســاختارهای مدیریتــی مــا موجــب ایــن فاصله 
گرفتــن از آرمانهــا و روحیــه انقالبی گــری شــدند؟
ــه  ــاز ب ــت و نی ــده اس ــیار پیچی ــوع بس ــث و موض ــن بح ای
یــک آسیب شناســی عمیــق دارد. امــا اگــر مــا بخواهیــم 
ــنجش آن  ــن راه س ــم بهتری ــگاه بیندازی ــت ن ــن وضعی ــه ای ب
ــه  ــک روحی ــاب ی ــت. اول انق ــاب اس ــان دوران انق ــا هم ب
ــم  ــول ه ــن تح ــد و ای ــم ش ــور حاک ــر کش ــی ب ــًا انقاب کام
ــد.  ــدت کوتاهــی بوجــود آم ــود و در م ــی ب ــک تحــول درون ی

می شــود گفــت ایــن تحــول در خیلی هــا عمیــق بــود، 
به خصــوص کســانی کــه بعــد از انقــاب بــه جنــگ و جبهــه 
ــه  ــه درج ــا ب ــد و بســیاری از آنه ــا کردن ــی را ره ــد، زندگ رفتن
شــهادت رســیدند. این هــا کســانی بودنــد کــه تحــول درونــی 
آن هــا واقعــا عمیــق بــود. مثــا مــا شــاهد بودیــم کــه طــرف 
ــا  ــش را ره ــود و درس ــا ب ــای زیب ــکده هنره ــجوی دانش دانش
ــًا  ــا مث ــد. ی ــهید می ش ــت و ش ــه می رف ــه جبه ــرد و ب می ک
خــود شــهید آوینــی و دیگــران چنــان تحولــی را تجربــه کــرده 
ــار و  ــه مجاهــده و ایث ــا آخــر عمــر شریفشــان ب ــه ت ــد ک بودن
ــول  ــه آن تح ــد ک ــان می ده ــا نش ــد. این ه ــت پرداختن مقاوم
ــه دگرگــون  ــوده کــه توانســته آنهــا را اینگون ــق ب ــدر عمی چق
ــا  ــا بــدون هیــچ چشم داشــتی ت ــه آن ســو بکشــاند ت کنــد و ب

ــد. ــد و جانفشــانی کنن ــف کنن ــود را وق ــگ خ ــان جن پای
ــه ای  ــه گون ــه ب ــد ک ــده ای بودن ــم ع ــان ه ــان زم ــا در هم ام
ــر از آنچــه  ــا تفکــرات دیگــری غی ــد؛ ب ــار می کردن دیگــر رفت
ــد  ــدوزی بودن ــال زران در انقــاب اســامی وجــود داشــت، دنب
ــد.  ــود، سوءاســتفاده می کردن و از شــرایطی کــه پیــش آمــده ب
ــد و در  ــکار زده بودن ــه احت ــت ب ــا دس ــع، برخی ه ــان موق هم
ــا را  ــی از این ه ــن یک ــتند! م ــوپرمارکت داش ــان س خانه هایش
دیــده بــودم کــه در زیرزمیــن خانــه اش ســوپر مارکــت درســت 
کــرده بــود و مــن وقتــی شــنیدم تعجــب کــردم. چنــدی بعــد 
هــم فــوت کــرد و آن همــه جنســی کــه انبــار کــرده بــود مانــد 
و او نتوانســت از آنهــا اســتفاده کنــد. ایــن هــم نشــان می دهــد 

کــه آن تحــول بــرای بســیاری درونــی نبــود و نشــد.
ــود و در  ــی ارزشــمند ب ــی خیل ــه انقاب ــه هــر حــال آن روحی ب
زمــان جنــگ هــم ادامــه داشــت و مــا را متاثــر می کــرد؛ مثــًا 
وقتــی وقتــی مــن از جبهــه بــه تهــران می آمــدم و در خیابــان 
ــادی  ولیعصــر کــه در آن زمــان هــم مغازه هــا بوتیک هــای زی
در آن وجــود داشــت، قــدم مــی زدم عصبانــی می شــدم؛ 
ــوی و  ــای معن ــا آن فض ــت ب ــهر و پایتخ ــای ش ــی فض یعن
ــن  ــود و ای ــاس نب ــل قی ــا اصــًا قاب ــه جبهه ه غیرمنفعت طلبان

ناراحت کننــده بــود.

*به طور عینی تر، خاطراتی از این تقابل دارید؟
ــه در آن دوران  ــرادرم ک ــی ب ــم. یعن ــل رفتی ــه آم ــک روز ب ی
ــاع  ــا و بق ــت امامزاده ه ــرد و معاون ــت می ک ــاف فعالی در اوق
متبرکــه را برعهــده داشــت، بــه من گفــت در آمــل امامــزاده ای 
ــم و  ــم بروی ــا ه ــا ب ــازند بی ــد آن را بس ــه می خواهن ــت ک اس
آنجــا را ببینیــم. مــن تــازه از جبهــه آمــده بــودم و بــرادرم بــه 

مــن گفــت یکــی دو نفــر از اســاتید معمــاری دانشــگاه تهــران 
ــه را از نظــر معمــاری  ــاور و ســاختن بقع ــا خــودت بی را هــم ب
ــگ  ــر از دوســتانم زن ــه 2 نف ــم ب ــن ه ــد. م هــم بررســی کنی
زدم و بــا هــم رفتیــم و آنجــا را دیدیــم و در نمــاز جمعــه آمــل 
ــتایی در  ــه روس ــا را ب ــر م ــگام ظه ــم. هن ــرکت کردی ــم ش ه
نزدیکــی آمــل بردنــد کــه خیلــی زیبــا بــود و بــاالی یــک کوه، 
خانــه ای بــود کــه قــرار بــود آنجــا ناهــار بخوریــم. مــن دیــدم 
کشــتاری کرده انــد و غــذای مفصلــی جلــوی مــا گذاشــتند کــه 
بــر مبنــای روحیــه مهمان نــوازی، عادتشــان بــود و اتفاقــا از آن 
غــذا بــه همــه اهالــی روســتا هــم می دادنــد. بــرای مــن کــه 
ــور  ــات در آنجــا مجب ــودم و گاهــی اوق ــده ب ــازه از جبهــه آم ت
ــی غذاهــای  ــه طــور کل ــم و ب ــوا ارده بخوری ــان و حل ــم ن بودی
ــفره و آن  ــدن آن س ــود، دی ــدود ب ــاده و مح ــی س ــه خیل جبه
غذاهــای مفصــل، خیلــی ســنگین بــود و راســتش را بخواهیــد 
اصــا نتوانســتم غــذا بخــورم؛ البتــه چیــزی هــم نگفتــم ولــی 
نتوانســتم دســت بــه غــذا ببــرم. یکــی از آن دوســتان مــن کــه 
خیلــی آدم تیــزی بــود و هســت، متوجــه شــد و پرســید جریــان 
چیســت؟ گفتم راســتش دیــروز آنجــا بــودم و آن فضــا را دیدم، 
ــم هضمــش کنــم.  امــروز اینجــا آمــدم و ایــن فضــا، نمی توان
بعــد یکــی از آقایــان میزبــان آمــد و گفــت ایــن رســم ما اســت 
ــه  ــرای مهمــان گوســفندی می کشــیم و از غــذای آن ب کــه ب
ــاً خودشــان هــم از  ــم. اتفاق ــی روســتا هــم می دهی همــه اهال
ــد و  ــه جبهــه و جنــگ کمــک می کردن ــه ب ــد ک ــرادی بودن اف
ــه  ــی ب ــد، ول ــاش نبودن ــز و بپ ــل بری ــدار و اه ــم پول ــی ه خیل
هــر حــال بــرای مــا چیــزی کــه می دیدیــم بــا آن چیــزی کــه 
ــی  ــم همخوان ــا می دیدی ــی در جبهه ه ــای انقاب ــک فض در ی

ــرد. ــت می ک ــن آدم را ناراح ــت و ای نداش
ــه خیابان هــای شــهر  عــرض کــردم کــه حتــی وقتــی مــن ب
ــرد و  ــت می ک ــن را ناراح ــا م ــاوت فضاه ــن تف ــدم ای می آم
حالــت خاصــی بــه مــن دســت مــی داد. بنابرایــن ایــن شــرایط، 
ــت  ــی اکثری ــع هــم در عــده ای وجــود داشــت، ول همــان موق
جامعــه مــا آن حالــت انقابــی و غیرمنفعت طلبانــه را داشــتند. 
ــداً  ــا بع ــود دارد. ام ــی وج ــه انقاب ــم آن روحی ــوز ه ــه هن البت
اتفاقــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه بعــد از اتمــام جنــگ و دوران 
ســازندگی، متأســفانه تــاش شــد ایــن روحیــه عــوض شــود. 
ــائل  ــی از مس ــد خیل ــاش می ش ــه ت ــت ک ــادم هس ــی ی حت
صــورت نمایشــی و شــیک و تــا حــدی هــم غربــی بــه خــود 
بگیــرد. مثــا مــا یــک کنفرانــس بیــن المللی بــرای بازســازی 
مناطــق جنــگ زده برگــزار کردیــم و مــن چــون طبــق معمول، 

در اواخر جنگ از طرف دانشگاه 
به من گفتند شما زیاد به جنگ 

می روید و نباید بروید. من گفتم اگر 
نمی خواهید استعفا می دهم. بعد دیدم 

برای چنین چیزی نباید استعفا بدهم 
و گفتم اگر می خواهید حکم مرا لغو 

کنید که همین کار را هم کردند
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کاپشــن بــه تــن می کــردم، از مــن می خواســتند ایــن 
ــه  ــم. ن ــن کن ــه ت ــا کــت و شــلوار ب کاپشــن را نپوشــم و مث
ــا  ــر م ــا از نظ ــی این ه ــد، ول ــت نباش ــان درس ــه حرفش اینک
اهمیتــی نداشــت، آنچــه مهــم بــد کار کــردن در یــک فضــای 

ــم. ــم مشــکات را حــل کنی ــا بتوانی ــود ت جــدی و علمــی ب
یــا مثــا در اواخــر جنــگ از طــرف دانشــگاه بــه مــن گفتنــد 
ــم  ــن گفت ــد. م ــد بروی ــد و نبای ــگ می روی ــه جن ــاد ب ــما زی ش
ــرای چنیــن  ــدم ب ــد اســتعفا می دهــم. بعــد دی اگــر نمی خواهی
چیــزی نبایــد اســتعفا بدهــم و گفتــم اگــر می خواهیــد حکــم 
ــا را  ــد. حکــم م ــم کردن ــن کار را ه ــه همی ــد ک ــو کنی ــرا لغ م
ــای نخســت وزیر  ــا هماهنگــی آق ــم، ب ــس دانشــکده بودی رئی
ــتر  ــی دادم و بیش ــط درس م ــد از آن فق ــا بع ــد و م ــو کردن لغ
وقتــم را در کارهــای علمــی و نظامــی صــرف می کــردم. 
ــمت  ــه آن س ــش ب ــه گرای ــردم ک ــاس می ک ــی احس ــه نوع ب
زیــاد شــده اســت و در بســیاری از مــوراد حفــظ روحیــه انقابی 
ــود! مثــا اگــر می خواســتیم مســافرت  اصــًا ممنــوع شــده ب
ــد  ــا بای ــد و حتم ــد ســاده بروی ــد نبای ــم می گفتن خارجــی بروی
ــاس خاصــی بپوشــید. حــاال شــاید حرفشــان درســت هــم  لب
بــود، ولــی ایــن روحیــه کم کــم حاکــم شــد بــه ایــن صــورت 
بعــد از جنــگ مــا شــاهد شــیوع یــک نــوع دنیاطلبــی بودیــم؛ 
ــادن  ــا افت ــال دنی ــد! دنب ــا افتادن ــال دنی ــده دنب ــک ع ــی ی یعن
ــه  ــد خان ــون می خواهن ــذارد. چ ــا می گ ــر پ ــت را زی ــم عدال ه
ــد بیشــتری  ــی و درآم ــند، زندگ ــته باش ــان داش ــل ف و اتومبی
ــا  ــا، کم ــوف دنی ــال آالف و اول ــد دنب ــند و می افتن ــته باش داش

ــد. ــده ای افتاده ان ــم ع ــه می بینی اینک

ــئله  ــک مس ــوان ی ــه عن ــر ب ــئله را اگ ــن مس *ای
ــی  ــد نوع ــر می رس ــه نظ ــم، ب ــی درک کنی فرهنگ
نفــی فرهنگــی بــود کــه بعــد از انقــالب اســالمی 
ــرا در دل  ــود. چ ــت ش ــه و تثبی ــود نهادین ــرار ب ق
ــی  ــگ انقالب ــه و فرهن ــالمی روحی ــوری اس جمه

ــد؟ ــی ش نف
ــب تهاجــم فرهنگــی از درون و  ــن مســئله فرهنگــی در قال ای
بیــرون شــکل گرفــت. تهاجــم فرهنگــی ای بســیار قدرتمندی 
ــدف  ــم ه ــا را ه ــه)ع( م ــر)ص( و ائم ــدا و پیامب ــی خ ــه حت ک
قــرار داده بــود، چــه برســد بــه روحیــات و عناصــر موجــود در 
ــه نظــر مــن  انقــاب اســامی را. مهاجمــان فرهنگــی کــه ب
ــه زدن  ــردن ب ــروع ک ــی، ش ــم خارج ــد و ه ــی بودن ــم داخل ه
همــه ارزش هــای مــا از خــدا بگیریــد تــا پاییــن. نتیجــه همــه 
ایــن حماتــی کــه بــه تفکــرات و ایدئولــوژی مــا شــد توجــه 
همــه، اعــم از مــردم عــادی و مســئوالن را بــه زندگانــی دنیوی 
معطــوف کــرد و آنهــا را از حالــت انقابــی خــارج کــرد. در ایــن 
شــرایط مــردم و مســئوالن از قناعــت، ایثار، گذشــت، فــداکاری 
و... دور می شــوند و بــه خودخواهــی، خودپســندی، تکبــر، 
ــود  ــبب می ش ــا س ــند و این ه ــرافی گری می رس ــرور و اش غ

ــد. ــی برون ــی و دنیاطلب ــی و منفعت طلب ــال راحت طلب دنب
به هرحــال بایــد پذیرفــت کــه داشــتن زندگــی انقابــی، 
ــک  ــرافی. در ی ــی اش ــتن زندگ ــت از داش ــخت تری اس کار س
ــل  ــه می ــا ک ــی چیزه ــد از خیل ــی بای ــی آدم ــی انقاب زندگ
ــیطانی  ــه های ش ــال وسوس ــذرد و دنب ــت، بگ ــی اش اس باطن
ــاد و  ــا افت ــه م ــاق در جامع ــن اتف ــفانه ای ــرود و متأس ــود ن خ
ــه  ــن مــردم روحی ــی در بی ــدا کــرد. یعن ــم پی گســترش و تعمی
منفعت طلبانــه و دنیاطلبــی رواج پیــدا کــرد و مــا امــروز 
ــه  ــا روحی ــد و مث ــه را دارن ــن روحی ــم ای ــردم ه ــم م می بینی
ایثارگــری و گذشــت کمتــر در جامعــه دیــده می شــود؛ مگــر در 

ــرد. ــدت اوج می گی ــه ش ــه ب ــاص ک ــرایطی خ ش
ــود  ــاص خ ــترهای خ ــم در بس ــی ه ــه انقاب ــه آن روحی البت
وجــود دارد و اتفاقــا به شــدت هــم تشــدید شــده اســت؛ یعنــی 
ــاب  ــاً از اول انق ــا قطع ــی م ــن و انقاب ــان متدی ــا جوان مث

بیشــتر و معتقدتــر شــده اند. یعنــی بــا اینکــه این هــا آن موقــع 
ــی و  ــه انقاب ــا روحی ــی کام ــد ول ــد و درک نکرده ان را ندیده ان
مومنانــه دارنــد و نبایــد این هــا را نادیــده گرفــت. ولــی بــا ایــن 
حــال، از ســوی دیگــر می بینیــم کــه عــده ای آمده انــد و یــک 
روحیــه مصرفــی و و فرنگــی و دنیاطلبانــه را رواج داده انــد. مثا 
اآلن نزدیــک کریســمس اســت، شــما ببنیــدی چــه کارهایــی 
ــه  ــتن روحی ــار گذاش ــی کن ــات یعن ــن روحی ــد! رواج ای می کنن
اعتقــادی، اســامی، مکتبــی، انقابــی، ازخودگذشــتگی، ایثــار، 

خودســازی و کشورســازی.
ایــن روحیــه کــه بــه قــول شــما می تــوان آن را محافظــه کاری 
هــم نامیــد، بیشــترین آســیب را اتفاقــا بــه کشورســازی 
ــم  ــم، بیایی ــا بیکاری ــر م ــت مگ ــدا می گف ــًا هوی ــد. مث می زن
تــاش کنیــم و بســازیم و تولیــد کنیــم، پــول داریــم از خــارج 
وارد می کنیــم! بــرای چــه بیاییــم تــاش کنیــم؟ پــول 
ــاج داری  ــه احتی ــر چ ــیم و ه ــم، می فروش ــت داری ــم، نف داری
ــتگیر و  ــگاه دس ــا را از دانش ــی م ــم. زمان ــارج وارد می کنی از خ
ســرباز صفــر کردنــد و بــه ژاندارمــری تحویــل دادنــد تــا مــا را 
بــه بنــدر لنگــه و بنــدر بوشــهر و بندرعبــاس بفرســتد؛ یعنــی 
مــا را تبعیــد کردنــد. هویــدا بــرای بازدیــد بــه بندرلنگــه آمــد 
ــد، اینجــا کــه جــای  ــرای چــه اینجــا مانده ای و گفــت شــما ب
زندگــی نیســت؟! گفــت برویــد یــک جــای درســت و درمــان 
زندگــی کنیــد! یعنــی بــه جــای اینکــه نخســت  وزیــر کشــور 
ســربازان و کارگــران را تشــویق و ترغیــب کنــد کــه کار کننــد 
ــی  ــای زندگ ــه ج ــا ک ــت اینج ــد، می گف ــاد کنن ــا را آب و آنج
ــای  ــک ج ــد ی ــی دارد، بروی ــه آبادان ــادی و ن ــه آب ــت، ن نیس
خــوب زندگــی کنیــد! ایــن روحیــه ای اســت کــه جامعــه را بــه 
جایــی نمی رســاند. بــر مبنــای ایــن دیــدگاه همیشــه بایــد یک 
ــدار باشــد کــه پول هــا را خــرج کنــد و دیگــران هــم  فــرد پول
از او بهــره ببرنــد و خــودش هــم تبدیــل بــه یــک نوکــر شــود. 
ــا  ــال ها و دهه ه ــن س ــول ای ــرد در ط ــن رویک ــفانه ای متأس
ــان اشــرافی گری  ــز هم ــزی نیســت ج ــن چی ــرد و ای رشــد ک

ــودن. ــم گاو شــیرده ب ــر بگوی ــا بهت ی
عــاوه بــر ایــن روحیــه، یــک روحیــه فرهنگــی ضــد دیــن و 
مکتــب، یــک روحیــه ســکوالر و پلــورال هــم در کنــارش قــرار 
گرفــت و یــک عــده ای از تئوریســین ها هــم آمدنــد و اینهــا را 
تئوریــزه کردنــد؛ کســانی کــه پیشــتر مــا آنهــا را متخصــص و 
ــی  ــی و مذهب ــزرگ مکتب ــخنرانان ب ــه و س ــارح نهج الباغ ش
ــه های  ــد و ریش ــن زدن ــا دام ــن تئوریه ــه ای ــناختیم ب می ش
ــد  ــردم سســت کردن ــن م ــی را در بی ــی و مکتب ــادات دین اعتق

ــدازه ای هــم توفیــق داشــتند. ــا ان و ت
فضاهــای  هــم  بیگانــه  رســانه  های  دیگــر  طــرف  از 
ــتر  ــتر و بیش ــن را بیش ــد دی ــی و ض ــر مکتب ــی و غی غیرمذهب
ــود کــه  ــبب می ش ــا س ــد؛ مجموعــه این ه برجســته کردن
عــده زیــادی، هــر کســی کــه دســتش بــه جایــی می رســد بــا 
ــد صباحــی  ــه اینجــا رســیده ام و چن ــد مــن ب خــودش می گوی
ــدم و  ــودم را ببن ــت خ ــودم و پش ــار خ ــد ب ــتم، بای ــا هس اینج
ــد.  ــاهده می کنی ــروز مش ــه ام ــود ک ــزی می ش ــت چی وضعی
متاســفانه ایــن چیــزی کــه می گویــم را از خیلی هــا شــنیده ام؛ 
ــد. می گوینــد  ــر بودن از کســانی کــه در جاهــای مختلفــی مدی
مگــر مــن چنــد ســال اینجــا هســتم! بایــد وقتــی بیــرون رفتم 

ــودم را بســته باشــم. پشــت خ

*ایــن همــان منفعت طلبــی محافظه کارانــه ای 
ــای  ــی و فض ــا آرمان خواه ــدیداً ب ــه ش ــت ک نیس
کلــی انقــالب اســالمی فاصلــه دارد و متاســفانه در 
عرصه هــای مختلفــی جریــان پیــدا کــرده؟ یعنــی 
ــه تنهــا در حــوزه اقتصــاد ایــن اندیشــه وجــود  ن
ــگ  ــت و فرهن ــای سیاس ــه در عرصه ه دارد، بلک

ــود! ــده می ش ــم دی و... ه
همین طــور اســت. مــا آمدیــم خودمــان را بــرای انقــاب فــدا 
کنیــم، نه اینکــه انقــاب را فــدای خودمــان کنیم. شــهید دکتر 
چمــران یــک دســت نگاشــته زیبایــی دارد کــه وقتــی ایامــی 
ــن  ــاید ای ــت. ش ــته اس ــن را نوش ــود، ای ــران می ش ــه وارد ای ک
ــد؛ اولیــن  ســومین دســت نگاشــته ای اســت کــه نوشــته بودن
ــی  ــتند، دوم ــرودگاه نوش ــان در ف ــه مادرم ــته را ب دست نوش
ــم  ــن ه ــتند و ای ــت زهرا نوش ــهدای بهش ــزار ش ــر م ــر س را ب
ــزم را  ــدم همه چی ــن آم ــد »م ــه در آن می گوی ــود ک ــومی ب س
ــدارم و  ــی ن ــدارم، مال ــزی ن ــی چی ــم، ول ــاب کن ــدای انق ف
درویــش و بی چیــزم، قلبــم را هــم کــه نثــار انقــاب کــرده ام و 
جانــم هــم کــه چیــزی نیســت کــه بخواهــم بدهــم!« بعــد در 
ــد آرزو  ــد و می گوی ــاز می کن ــدا راز و نی ــا خ ــته ب ــان نوش هم
ــزم  ــدم همه چی ــرو می بن ــان ف ــم از جه ــی چش ــه وقت دارم ک
ــه  ــم! ک ــته باش ــز نداش ــم و هیچ چی ــاب داده باش ــرای انق را ب
ــی  ــد. زمان ــتجاب ش ــش مس ــد و دعای ــم ش ــور ه همین ط
کــه بــه شــهادت رســید فقــط 35 هــزار تومــان پــول داشــت 
ــود کــه در طــول چنــد مــاه در  کــه مجموعــه حقوق هایــش ب
بانــک جمــع شــده بــود. مــا هنــوز هــم آن را نگــه داشــته ایم. 
چــون ایشــان به عنــوان نماینــده مجلــس شــورای اســامی در 
بانــک ملــی شــعبه پاســتور در باجــه مجلس شــورای اســامی 
حســابی برایــش بــاز کــرده بودنــد و چــون رفتــه بــود جبهــه، 
حقــوق ماهانــه نمایندگــی مجلســش را نگرفتــه بــود؛ ماهــی 7 
هــزار تومــان حقــوق می گرفــت کــه در طــول پنــج مــاه شــده 

ــود 35 هــزار تومــان. ب
ــم  ــن و ه ــود م ــرای خ ــم ب ــا ه ــته ایم ت ــه داش ــن را نگ ــا ای م
ــانی  ــد؛ کس ــا درس باش ــس م ــدگان مجل ــه نماین ــرای هم ب
ــش از  ــا پی ــد م ــوند و می گوین ــده می ش ــد نماین ــه می آین ک
ــد داشــتیم و اآلن  ــان درآم ــون توم نمایندگــی ماهــی 20 میلی
حقــوق مجلــس بــرای مــا کــم اســت! می گوینــد حــق 
ــم  ــان بگیری ــان و بهم ــد حــق ف ــا بای ــود؟! م ــه می ش ــا چ م
ــم  ــا آمدی ــه م ــی ک ــت. در حال ــب آور اس ــاً تعج ــه واقع و... ک
ــه اینکــه از انقــاب  ــرای انقــاب بدهیــم، ن همه چیزمــان را ب
چیــزی بخواهیــم و حتــی بدتــر همــه چیزمــان را از انقــاب به 
ــه دلیــل  ــروز شــد، ب ــم! اگــر انقــاب اســامی پی دســت آوری
ــم. ــم می بینی ــروز داری ــه ام ــزی ک ــه چی ــود، ن ــه ب ــن روحی ای

ــد  ــری می گوی ــته دیگ ــک دست نگاش ــران در ی ــهید چم ش
ــد ســرزمین  ــد کــه دشــمن بیای ــول نمی کن ــی قب ــچ منطق هی
مــا را تســخیر کنــد، وقتــی کــه مــا حاضریــم بــرای کشــورمان 
خــون و جان مــان را بدهیــم! ایــن یــک اصــل اســت. اگــر مــا 
این طــور نباشــیم، می شــویم مثــل کویــت  کــه بعــد از حملــه 
عــراق بســیاری از ســران کشــور و سرمایه دارهایشــان حاضــر 
ــی  ــد. حت ــان بدهن ــرای کشورش ــان را ب ــال و جانش ــدند م نش
ــداکاری و  ــه ف ــد ب ــه برس ــد، چ ــت بگذارن ــد وق ــر نبودن حاض

باید پذیرفت که داشتن زندگی انقالبی، کار سخت تری است از داشتن زندگی 
اشرافی. در یک زندگی انقالبی آدمی باید از خیلی چیزها که میل باطنی اش است، 

بگذرد و دنبال وسوسه های شیطانی خود نرود و متأسفانه این اتفاق در جامعه ما
 افتاد و گسترش و تعمیم پیدا کرد. یعنی در بین مردم روحیه منفعت طلبانه و

 دنیاطلبی رواج پیدا کرد
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جانفشــانی! مــا دیدیــم کــه طــی آن حملــه، در عرض یــک روز 
همه شــان کویــت را خالــی کردنــد و بــا هلی کوپتــر و هواپیمــا 
و اتومبیــل شــخصی و... تــاش کردنــد از مرزهــا خارج شــوند. 
برخــی از تجــار و مردمشــان هــم بــه مــرز آبــادان آمدنــد و بــا 
کلــی پــول و طــا در خودروهایشــان می خواســتند وارد ایــران 
ــن شــد کــه صــدام  شــوند و وارد هــم شــدند. نتیجــه هــم ای
در یــک روز همــه آنجــا را گرفــت. در حالــی کــه ســاح هــم 
داشــتند و می توانســتند بجنگنــد ولــی آن انگیــزه  را نداشــتند و 
حاضــر نبودنــد حتــی یــک زخــم بردارنــد. ایــن فــرق می کــرد 
بــا کســانی کــه آمــاده بودنــد بــه جبهــه برونــد و بــا رشــادت 
ــد و هیــچ  ــل دشــمن بایســتند و بجنگن ــت تمــام مقاب و صاب
بیمــی از شــهادت هــم نداشــته باشــند. حتــی بســیاری از اینهــا 
ــت  ــی خدم ــی وقت ــوند؛ یعن ــهید بش ــه ش ــد ک آرزو می کردن
ــا شــهید شــویم!  ــد م ــا کنی ــد دع ــد می گفتن ــام)ره( می آمدن ام
فیلمهایــش هنــوز هــم وجــود دارد، کــه امــام می فرمودنــد هــر 

چــه صــاح شــما باشــد، خــدا نصیبتــان کنــد.
بنابرایـن مـا امـروز شـاهد روحیـه ای منفعت طلـب هسـتیم که 
می خواهـد از انقـاب و ارزش هـای دینـی و فرهنگی اسـام و 

انقـاب اسـامی بگیـرد و پشـت خـود را ببنـدد و برود!
ــاش  ــدام ت ــه م ــده ام ک ــری را دی ــتان دیگ ــًا دوس ــا مث ی
می کردنــد وزیــر و نماینــده بشــوند، یک بــار بــه یکــی 
ــن کار را  ــرا ای ــم چ ــت گفت ــتان ماس ــه از دوس ــا ک از این ه
می کنیــد؟ گفــت عمــرم دارد تمــام می شــود، ســنم دارد 
ــیده ام!  ــی نرس ــه جای ــوز ب ــی هن ــد ول ــالگی می رس ــه 50 س ب
ــا  ــر کج ــد در ه ــی بای ــر کس ــه ه ــد ک ــر نمی کنن ــا فک این ه
ــًا  ــه حتم ــه اینک ــد، ن ــام ده ــود را انج ــه خ ــت وظیف ــه هس ک

بــه مقــام و پســتی برســد! وقتــی بــا ایــن دیــدی کــه برخــی 
ــه  ــدش ب ــه بع ــم، بل ــگاه کنی ــم ن ــد بخواهی ــتان دارن از دوس
ــا  ــی این ه ــون گوی ــد! چ ــد ش ــم خواه ــم خت ــاس ه اخت
ــی برســند و  ــه جای ــد ب ــد، بلکــه آمده ان ــد خدمــت کنن نیامده ان
بــار خودشــان را ببندنــد. انقــاب اســامی و آرمانهــای انقاب 
را کســانی رشــد و تحقــق می دهنــد کــه بــا نــگاه خدمــت آمده 
باشــند و ماننــد شــهدا حتــی حاضــر باشــند جانشــان را بــرای 
انقــاب و دیــن بدهنــد، نه اینکــه بخواهنــد انقاب اســامی را 

ــی برســند. ــه جای ــا خودشــان ب ــد ت ــدا کنن ف

*فــارغ از اینکــه چنیــن رویکــرد منفعت طلبانــه ای 
ــده  ــاد ش ــه ایج ــت جامع ــدی در مدیری ــا ح ت

ــه بســیاری  ــن اســت ک ــب ای ــه عجی اســت، نکت
ــوان  ــه عن ــا ب ــا و منفعت طلبی ه ــن رویکرده از ای
ــران و  ــه مدی ــت ب ــد و الزم اس ــه بای ــی ک حقوق
مســئوالن اختصــاص یابــد، توجیــه می شــود 
و خــود ایــن منفعت طلبــی و محافظــه کاری را 

نهادینــه می کنــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه کســانی کــه می خواهنــد 
ــود  ــد خ ــزی عای ــام چی ــند و از آن مق ــام برس ــه مق ــد و ب بیاین
ــوند و  ــل می ش ــق قائ ــود ح ــرای خ ــان بشــود، ب ــا خانواده ش ی
می گوینــد مــن شــهردار یــا فرمانــدار یــا اســتاندار، یــا نماینــده 
مجلــس و... بــوده ام و حــاال بایــد بــه خاطــر مــن فــان قانــون 
ــن  ــد. م ــن بدهی ــه م ــاز را ب ــان امتی ــا ف ــد ی ــده بگیری را نادی
خــودم دیــده ام کــه می گویــم، مثــًا گفتــه می شــود حــاال مــا 
ــه  ــاق روی پشــت بام خان ــا دو ات ــه ی ــک نیم طبق ــم ی  میخواهی

ــه! ــد ن ــرا می گویی ــما چ ــازیم، ش ــه بس ــود اضاف خ
پرسـش مـا این اسـت که چه کسـی یـا کـدام قانونـی این حق 
را بـرای شـما ایجاد کرده اسـت؟ چه کسـی این حق را به شـما 
داده کـه وقتـی می خواهیـد، حقـوق بگیریـد، نجومـی حقـوق 
بگیریـد؟ هیـچ کسـی در جمهـوری اسـامی این حـق را ایجاد 
نکـرده اسـت. حتـی در کشـورهای غیراسـامی هـم این طـور 
نیسـت، چـرا بایـد در کشـور مـا کـه دینـی و مذهبـی و مکتبی 
اسـت اینگونه باشـد؟ من خانه لنین را در شـوروی دیـده ام، یک 
اتـاق درازی بـود کـه یک بخـش خیلی کوچکـی داشـت که با 
چـوب جدا کـرده بودند و یک تخـت خیلی سـاده و یک صندلی 
چوبـی داشـت. آن طـرف هم یـک میز بـود و چنـد تـا صندلی، 
کـه دفتـر کار کسـی بـود کـه در روسـیه انقـاب کبیـر را راه 

انداختـه بـود، ولـی زندگی اش این طور سـاده بـود. اتفاقـاً همین 
سـادگی سـبب می شـود که آن ها موفق شـوند، چون مردمشان 
می دیدنـد یک آدم ساده زیسـت رهبـری جنیش و انقـاب را به 

دوش گرفتـه از او پیـروی می کردنـد و تبعیت داشـتند.
حــاال مــا کــه اعتقــادات مکتبــی و مذهبــی داریــم و ســرلوحه 
ــه هیچ کســی  ــن)ع( باشــد - ک ــد حضــرت امیرالمؤمنی ــا بای م
ــی)ع(  ــر)ص( و عل ــه از پیامب ــم ک ــال بزنی ــم مث را نمی توانی
ــی  ــن وضعیت ــار چنی ــد دچ ــرا بای ــد – چ ــت تر باش ساده زیس
شــویم؟ حضــرت امیــر)ع( کفششــان را خودشــان وصلــه 
ــراد  ــن اف ــطح پایین تری ــان در س ــاس و غذایش ــد و لب می زدن
جامعــه آن زمــان بــوده اســت. مــا کــه چنیــن الگــو و امامــی 
ــات ایشــان نمی رســد، حــاال  ــه مقام ــه هیچکــس ب ــم ک داری

مــا بیاییــم بگوییــم کــه بنــده وزیــر و وکیــل و رئیس جمهــور 
و فــان شــده ام و طبیعــی یــا موجــه اســت کــه فــان حــق را 
داشــته باشــم! یــا دیگــر خــوب نیســت در یــک خانــه معمولــی 
و آپارتمانــی زندگــی کنــم و بایــد خانه ویایــی چنــد میلیاردی 
داشــته باشــم! این هــا چیزهایــی اســت کــه مــا را بــه انحــراف 
ــا  ــن م ــده اســت و بی ــش آم ــروز پی می کشــاند و متأســفانه ام
و آرمانهــا و جامعــه مطلــوب انقابــی فاصلــه انداختــه اســت.

مــا امــروز بــا یــک دوگانگــی مواجــه هســتیم؛ دوگانگــی بیــن 
نســل انقابــی امــروز، و نســل انقابــی دیــروز مــا. اینهــا خیلی 
ــم  ــم از کســی اس ــاال نمی خواه ــه ح ــد ک ــه دارن ــم فاصل از ه
ــود،  ــری ب ــات انقابی گ ــروز از مختص ــه دی ــی آنچ ــاورم ول بی
ــد  ــا مانن ــی م ــروز انقاب ــل دی ــت. نس ــده اس ــا ش ــروز ره ام
ــا  ــه ب ــه و کبکب ــه دبدب ــا آن هم ــه ب ــوردی ک ــوم الج مرح
ــر  ــا یکــی دیگ ــد؛ ی ــد می کردن ــت و آم ــه در شــهر رف دوچرخ

از انقابیــون قدیــم کــه امــروز را نمی دانــم بــه علــت کهولــت 
ســن هنــوز دوچرخــه ســوار می شــوند یــا نــه، ولــی منزلشــان 
ــا دوچرخــه  ــد ســال پیــش ب ــن چن ــا همی ــود  و ت ــه ب در امیری
بــه محــل کارشــان کــه در خیابــان شــهید اســتاد نجات اللهــی 
بــود می رفتنــد. تــا بــه حــال هــم کســی از آنهــا و اســتفاده از 
دوچرخــه در حمــل و نقــل عکــس و فیلــم نگرفتــه  اســت؛ در 
حالــی مــه اینهــا هــم مســئول بودنــد و مســئولیت های مهــم 
هــم داشــتند. یــا مثــا بســیاری دیگــر از انقابیــون کــه هنــوز 
ــرف  ــی ار ط ــد. ول ــی می کنن ــادگی زندگ ــن س ــا همی ــم ب ه
ــت  ــند مهل ــا می رس ــه ت ــم  ک ــروز می بینی ــر کســانی را ام دیگ
ــدای  ــاب را ف ــد و انق ــاول کنن ــد چپ ــد، می خواهن نمی دهن

ــد. خودشــان و منافعشــان کنن
اینهــا همه چیــز را بــرای خودشــان می خواهنــد و فکرهایشــان 
ــاده اســت.  ــد و مســیرها و پاسپورت هایشــان آم را هــم کرده ان
حتــی برخی شــان در خــارج از کشــور بــرای خودشــان زندگــی 
ــاس و  ــه اخت ــی ک ــس بانک ــل آن رئی ــد؛ مث ــت کرده ان درس
ــر  ــد و فک ــی می کن ــا زندگ ــت و االن در آنج ــرد و رف ــرار ک ف
می کنــد کــه آدم موفقــی اســت! اگــر زندگــی و موفقیــت ایــن 
ــی  ــد. ول ــه بودن ــد و معاوی ــا یزی ــر از این ه ــه موفق ت ــت ک اس
ــت آن اســت کــه  ــا موفقی ــن اســت؟ ی ــاً ای ــت واقع ــا موفقی آی
ــد را بســازیم؟ و  ــد و نیرومن ــاد، آزاد، توانمن ــک کشــور آب ــا ی م
ــم، روی تشــک  ــان رفتی ــه خودم ــه خان ــر ب ــال اگ ــن ح در عی
معمولــی بخوابیــم و برایمــان مهــم نباشــد چــه غذایــی 
ــر  ــن فک ــتیم؟ م ــوار هس ــی س ــه خودروی ــا چ ــم، ی می خوری
می کنــم ایــن لــذت دارد، نــه اینکــه در پــر قــو زندگــی کنیــم، 
ولــی یــک اختــاف طبقاتــی شــدید را در جامعــه ایجــاد بکنیم. 
ــن  ــر روی کارت ــی دیگ ــم و یک ــو بخوابی ــر ق ــان الی پ خودم
بخوابــد. دیــدن کارتن خــواب در خیابــان همــه آن لذت هــا را از 
بیــن می بــرد و اگــر کســی می توانــد بــا وجــود آنهــا، خــودش 
از ایــن زندگــی لــذت ببــرد، قطعــا و یقینــا از انســانیت بــه دور 

اینها همه چیز را برای خودشان 
می خواهند و فکرهایشان را هم کرده اند 
و مسیرها و پاسپورت هایشان آماده است. 
حتی برخی شان در خارج از کشور برای 
خودشان زندگی درست کرده اند؛ مثل 
آن رئیس بانکی که اختالس و فرار کرد و 
رفت و االن در آنجا زندگی می کند و فکر 
می کند که آدم موفقی است! اگر زندگی 
و موفقیت این است که موفق تر از این ها 
یزید و معاویه بودند
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ــت. ــر او گذاش ــان را ب ــام انس ــوان ن ــت و نمی ت اس
ــای غــرب کــه یــک جهــان غیردینــی اســت هــم  حتــی دنی
ایــن را نمی پذیرنــد، حتــی لیبرالیســم و کاپیتالیســم هــم معتقد 
اســت، اگــر خــودش می خواهــد در ایــن شــهر راحــت زندگــی 
کنــد، بــه تنهایــی نمی توانــد ایــن کار را بکنــد و فقــط موقعــی 
می توانــد راحــت باشــد کــه ایــن راحتــی بــه نوعــی بیــن همــه 
توزیــع شــده باشــد؛ یعنــی یــک عدالــت اجتماعــی نســبی بــه 
وجــود آمــده باشــد و مــا خودمــان بایــد ایــن عدالــت اجتماعــی 
ــه طــور شــخصی  ــدر ب ــه هــر چق ــم وگرن ــه وجــود بیاوری را ب
ــم  ــی نخواهی ــی راحت ــیم، زندگ ــت باش ــاز و نعم ــروت و ن در ث

داشــت.

* بــه یــک تمایــز و گسســت در میــان نســل های 
ــل  ــن نس ــم روی ای ــد؛ مایل ــاره کردی ــی اش انقالب
متاخــر بیشــتر تامــل کنیــم. شــما مدت هــا رئیــس 
ــور  ــت کش ــی پایتخ ــران، یعن ــهر ته ــورای ش ش
ــی و  ــای غیرانقالب ــن فض ــد ای ــا بای ــد و طبع بودی
نزدیــک  از  را  منفعت طلبانــه  و  محافظه کارانــه 
ــه  ــره ای ک ــوان چه ــه عن ــید. ب ــرده باش درک ک
ــا ایــن فضــا  ــی شــناخته می شــود چقــدر ب انقالب
ــه  ــا چ ــق آن چالش ه ــتید و مصادی ــش داش چال

ــت؟ ــوده اس ب
متاســفانه از همــان اوایــل انقــاب تــا بــه امــروز، یــک عــده از 
مــا فکــر می کردنــد کــه انقــاب صرفــا یــک رفــرم سیاســی 
ــای  ــاختی در حوزه ه ــی زیرس ــرم اساس ــک رف ــه ی ــت، ن اس
ــک  ــاب اســامی ی ــه انق ــوی و روحــی. البت فرهنگــی و معن
رفــرم سیاســی و اقتصــادی، هــم اســت، ولــی اصلــش همــان 
ــران در  ــر چم ــاً دکت ــت. اتفاق ــی اس ــوی و فرهنگ ــرم معن رف
ــت  ــب اس ــی جال ــد و خیل ــخنرانی دارن ــد س ــه چن ــن زمین ای
ــا  ــاب هســت و م ــرم سیاســی در انق ــه رف ــد بل ــه می گوین ک
ــده  ــک ع ــر کشــیدیم و ی ــه زی ــم و شــاه را ب ــن کار را کردی ای
ــل  ــی اص ــد، ول ــرکار آمدن ــی س ــای انقاب ــوان چهره ه به عن

ــز دیگــری اســت. ــه چی قضی
ــی  ــاب یکــی از چهره های ــل انق ــه اوای ــر دارم ک ــن در خاط م
کــه در دولــت موقــت بودنــد می گفــت انقــاب تمــام شــد، و 
اآلن دیگــر بایــد پیمانــکاران بیاینــد و کارهــا را توزیــع کنیــم و 
ــی  ــی راحت ــم و زندگ ــرمایه گذاری کنی ــیم و س ــت را بفروش نف
ــان  ــاره هم ــی دوب ــا. یعن ــم و اینه ــم کنی ــردم فراه ــرای م را ب
لفــت و لیس هــا و ســبک زندگــی ای را کــه پیــش از انقــاب 
وجــود داشــت ایجــاد کنیــم. حتــی در همــان دولــت، بــه رئیس 
برنامــه بودجــه می گفــت چــرا شــما نفــت را کــم می فروشــید؟ 
رئیــس برنامــه و بودجــه هــم جــواب داد ایــن نفــت ســرمایه ای 

بــرای آینــدگان اســت و مــا بایــد هــر چقــدر کــه نیــاز داریــم، 
بفروشــیم و مجــاز نیســتم هــر چقــدر دلمــان خواســت مفــت 
بفروشــیم؛ امــا ایــن آقــا نــه، بایــد بفروشــیم و ریخــت و پــاش 

کنیــم و همــه را راضــی نماییــم.
ــن  ــش ای ــی راه ــت ول ــوب اس ــی خ ــازندگی و آبادان ــه س البت
نیســت. یعنــی نبایــد دوبــاره بــه همــان زمانــی برگردیــم کــه 
اندکــی از مــردم خــوش باشــند و بچاپند و کشــور مدام وابســته 
ــادمانی  ــا ش ــت، ام ــوب اس ــودن خ ــاد ب ــی و ش ــد. خوش باش
واقعــی، نــه الکی خــوش بــودن. شــادی امــری درونــی اســت، 
ولــی متاســفانه مــردم مــا گاهــی اوقــات الکی خــوش بــودن را 
بــا شــادی و نشــاط واقعــی اشــتباه می گیرنــد. خاصــه اینکــه 
ــا  ــواره ب ــدگاه هم ــت و آن دو دی ــت موق آن دو مســئول در دول
ــری  ــن درگی ــن امــروز هــم ای ــا همی ــد و ت ــر بوده ان هــم درگی

ــه دارد. ادام
اآلن هــم ایــن تفکــر در جامعــه مــا و میــان مســئوالن وجــود 
ــد.  ــن را می بینی ــات ای ــع انتخاب ــما موق ــوص ش دارد و به خص
ــا  ــد و ب ــردم را راضــی نگــه دارن ــه م ــد هم ــده ای می خواهن ع
ــه را  ــد هم ــاش می کنن ــا ت ــعارها و وعده ه دادن یکســری ش
راضــی کننــد و رای بیاورنــد. هــر جایــی می رونــد؛ بــرای مثــال 
ــاد  ــور زی ــرای کنک ــجو ب ــد دانش ــان می گوین ــع جوان در جم
ــد  ــه بتوانن ــه هم ــم ک ــاد کنی ــگاه ها را زی ــد دانش ــم و بای داری
ــان راضــی  ــا جوان ــد ت ــن را می گوین ــد. ای راحــت درس بخوانن

شــوند.
بــاز مثالــی را کــه خــودم شــاهدش بــودم را بــه شــما بگویــم؛ 
ــتند  ــه می خواس ــود ک ــوم ب ــورایی در وزارت عل ــی ش یک زمان
بــرای رشــته هنــر، زیررشــته ها و مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 
ــه در  ــی ک ــوان آدم ــه عن ــم ب ــن را ه ــد و م ــب کنن را تصوی
دانشــکده هنــر و معمــاری فعالیــت داشــتم و مقــداری بــه ایــن 
فضاهــا وارد بــودم دعــوت کردنــد. من در آن جلســه گفتــم چرا 
ــداد  ــه تع ــی ک ــد، در حال ــا را گســترش دهی ــد این ه می خواهی
دانشــجویان معمــاری مــا اآلن بــا تعــداد دانشــجویان معمــاری 
ــد کار  ــر اســت! این هــا کجــا می خواهن ــکا براب در کشــور آمری
کننــد؟ آیــا واقعــاً مــا بــه ایــن میــزان دانشــجوی معمــاری نیاز 
ــن  ــرای ای ــه کار ب ــع عادالن ــرای توزی ــری ب ــا فک ــم؟ آی داری
ــد؟  ــوند، کرده ای ــل می ش ــه فارغ التحصی ــجو ک ــم از دانش حج
ــه  ــی نگ ــا را »راض ــه این ه ــر اینک ــه خاط ــد ب ــن گفتن ــه م ب
ــر  ــا »س ــم ت ــری بگذاری ــانس و دکت ــًا فوق لیس ــم« فع داری
این هــا گــرم شــود!«. ایــن یــک دیــدگاه کامــًا اشــتباه اســت. 
ایــن کارهــا را بایــد بــر اســاس طــرح جامــع و چشــم اندازهای 
ــه اینکــه بگوییــم  دقیــق و بلندمــدت انجــام دهیــم این هــا، ن

»سرشــان فعــًا گــرم باشــد!«.
ایــن دیــدگاه کــه می گویــد ســر ملــت را گــرم نگــه داریــم، در 
ــا، شــخصی  ــن مبن ــر همی ــای دیگــر هــم هســت و ب حوزه ه
ــت را  ــر مل ــد س ــود می گوی ــم می ش ــور ه ــس جمه ــه رئی ک
ــود  ــام ش ــذرد و تم ــا بگ ــاله م ــن دوره 4 س ــا ای ــم ت ــرم کنی گ
و در انتهــا هــم بگوییــم کــه مــا کاری کردیــم و ملــت را هــم 
راضــی نگــه داشــتیم. ایــن متأســفانه دیدگاهــی اســت کــه بــه 
ــه  ــرار داد ک ــی ق ــل دیدگاه ــد. در مقاب ــه زده و می زن ــا ضرب م
ــا اســتقامت و محکــم  ــد ب ــاوم هســتیم و بای ــا مق ــد م می گوی
جلــو برویــم و کارهــا را درســت و دقیــق انجــام دهیــم. مثــا 
حضــرت آقــا خیلــی محکــم می گوینــد مــن انقابــی هســتم! 
ــی کــه  ــد، در حال ــی هــم نمی گوین ــا سســتی و پنهان ــن را ب ای
بســیاری بــا نوعــی رودربایســتی و بــا تــرس و لــرز می گوینــد 
مــا انقابــی هســتیم، یــا مثــًا وقتــی می خواهنــد »مــرگ بــر 
آمریــکا« بگوینــد، از تــه دل نیســت، بلکــه ظاهرســازی اســت. 
ایــن انقابــی بــودن محکــم، یعنــی مــن بــه اصــول انقــاب 
پایبنــد هســتم و دارم جلــو مــی روم. مــا نبایــد پــس بزنیــم و پــا 
پــس بکشــیم. امــا ایــن تفکــر وجــود دارد و همه جــا هســت.

ــا  *در شــورای شــهر و شــهرداری تهــران هــم ب
ایــن فضــا درگیــر بودیــد؟

مــا کــه بــه شــورای شــهر آمدیــم، تفکــری کــه در 
ــه  ــده از ده ــا مان ــه ج ــود، تفکــری ب ــاب شــده ب شــهرداری ب
ــرافی گری  ــی از اش ــوع خاص ــر ن ــی ب ــری مبتن ــود، تفک 70 ب
و پولدارمحــوری بــود و متأســفانه ایــن در جاهــای دیگــر هــم 
ــوان گفــت کــه ایــن تفکــر  رســوخ کــرده بود.حتــی شــاید بت
ــوذ و  ــر نف ــای دیگ ــه جاه ــد و ب ــاب ش ــهرداری ب ــاً از ش اساس
ــر مبنــای ایــن دیــدگاه عــده ای گفتنــد  رســوخ کــرد. حتــی ب
ــد،  ــران بمانن ــد در ته ــول ندارن ــد و پ ــه نمی توانن ــانی ک »کس
ــی  ــهر گران ــران را ش ــد »ته ــد!« گفتن ــرک کنن ــران را ت ته
ــران  ــد از ته ــی ندارن ــوان مال ــه ت ــانی ک ــا کس ــم ت می کنی
برونــد!« و اصــل ایــن نــگاه مبنایــش ایــن بــود کــه ما بایــد در 
کشــور یک عــده فدایــی بدهیــم، یک عــده بایــد خــرد شــوند، 
ــا مــا بتوانیــم اقتصــاد شــهرمان را رشــد دهیــم. ایــن تفکــر  ت
غلــط و غیرانقابــی و محافظه کارانــه متاســفانه در دولــت 
ــتضعف را  ــوردار و مس ــار کم برخ ــت اقش ــود و می خواس ــم ب ه
ــًا  ــه و مث ــه یــک شــهر مرف ــل ب ــا تهــران تبدی ــد ت خــرد کن
ــا،  ــاب م ــه انق ــود ک ــی ب ــن در حال ــود. ای ــعه یافته بش توس
انقــاب مســتضعفان بــوده اســت. اگــر همیــن مــردم معمولــی 
ــد  ــد بیاین ــه کســانی می توانن ــند، چ و اقشــار مســتضعف نباش
ــا  ــراف، پولداره ــد؟ آن اش ــداری کنن کشــور را حفاظــت و نگه
ــد و  ــان بگذرن ــتند از خودش ــر نیس ــه حاض ــین ها ک و خارج نش
از کشــور محافظــت کننــد؛ اینهــا نمی تواننــد روحیــه انقابــی 
ــاً باعــث مــوت آن  ــد، بلکــه اتفاق ــده نگــه دارن را در کشــور زن

می شــوند.
مــا هــم وقتــی بــه شــورای شــهر و شــهرداری آمدیــم، بــا یک 
شــرایط اشــرافی مواجــه شــدیم. یادم هســت بــه اتاق شــهردار 
رفتیــم و وقتــی فضــای آنجــا را دیدیــم، گفتیــم هــر چــه فرش 
در اینجــا هســت جمــع کنیــد و ببریــد جایی کــه از آن اســتفاده 

شــود. چــون کــف آن اتــاق ســنگ مرمــر گران قیمتــی بــود و 
در و دیــوار پوشــیده از چوب هــای خالــص ارزشــمندی بــود و ... 
ــم نداشــته باشــیم و  ــا را می توانی ــن فرش ه ــم دیگــر ای . گفتی

جــای دیگــری از آنهــا اســتفاده بهترش شــود.
یــادم هســت کــه روی میــز یــک طبــق میــوه گذاشــته بودنــد 
ــن  ــم از ای ــان روز گفت ــود! هم ــا ب ــاع میوه ه ــر ارتف ــه نیم مت ک
بــه بعــد در تمــام شــهرداری و شــورای شــهر، گذاشــتن میــوه 
ــوه خــوردن  ــوع اســت. جلســه کــه جــای می در جلســات ممن
نیســت، کجــای دنیــا این طــور اســت؟! فقــط شــاید در برخــی 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــعودی و کش ــین س شیخ نش
ــرف ترین  ــان از مس ــردم و مسئوالنش ــه م ــد ک ــور باش اینط
آدم هــای روی زمیــن هســتند و مــا نبایــد خودمــان را بــا آنهــا 
ــات  ــوه را در جلس ــود می ــه وج ــه اینک ــم. خاص ــه کنی مقایس
ــات  ــم در جلس ــوم ه ــورای س ــر ش ــا آخ ــردم و ت ــوع ک ممن
ــه  ــزی جــز یکســری شــکات های کوچــک و خاصــی ک چی
معــروف شــده بــود، بــرای خــوردن پیــدا نمی شــد. گاهــی هــم 

در خاطر دارم که اوایل انقالب یکی از 
چهره هایی که در دولت موقت بودند 
می گفت انقالب تمام شد، و اآلن دیگر 
باید پیمانکاران بیایند و کارها را توزیع 

کنیم و نفت را بفروشیم و سرمایه گذاری 
کنیم و زندگی راحتی را برای مردم 

فراهم کنیم و اینها. یعنی دوباره
 همان لفت و لیس ها و سبک زندگی ای 

را که پیش از انقالب وجود داشت ایجاد 
کنیم. حتی در همان دولت، به رئیس 

برنامه بودجه می گفت چرا شما نفت را 
کم می فروشید؟

این دیدگاه که می گوید سر ملت را 
گرم نگه داریم، در حوزه های دیگر هم 
هست و بر همین مبنا، شخصی که رئیس 
جمهور هم می شود می گوید سر ملت 
را گرم کنیم تا این دوره ۴ ساله ما بگذرد 
و تمام شود و در انتها هم بگوییم که ما 
کاری کردیم و ملت را هم راضی نگه 
داشتیم. این متأسفانه دیدگاهی است 
که به ما ضربه زده و می زند
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کــه اعضــا خســته و گرســنه می شــدند یکســری بیســکوئیت 
ــد. چــون عمومــا جلســات مــا  ــا چــای بخورن ــد کــه ب می آورن
ــته و  ــاً خس ــی واقع ــید و برخ ــول می کش ــاعت ط ــار س چه

گرســنه می شــدند.  
شــاید پــول ایــن میــوه و شــیرینی و در قبــال بودجه شــهرداری 
بــه آن صــورت اهمیتــی نداشــت، اگــر چــه همــان هــم اگــر در 
ــل توجهــی می شــد،  ــغ قاب ــد مبل طــول ســال جمــع می کردی
ــا  ــه ب ــه خاطــر مقابل ــم ب ــف بودی ــا ایــن مخال ــی مــا اگــر ب ول
ــا  ــا در نهاده ــز و بپاش ه ــی و بری ــه مصرف ــان رواج روحی هم
ــات  ــا از امکان ــم ی ــا بخوری ــم اینج ــا نیامده ای ــون م ــود. چ ب
اســتفاده کنیــم. بلکــه هــدف مــا خدمــت اســت و حتــی گاهــی 
ــش  ــان پی ــه خودم ــا هزین ــم و کار را ب ــان بزنی ــد از خودم بای
ــه  ــا شــرکت در جلســات ب ــد ی ــرای بازدی ببریــم. حتــی اگــر ب
ــراض  ــد، اعت ــوه آورده ان ــم می ــم و می دیدی ــق می رفتی مناط
می کردیــم. برخــی اوقــات می گفتنــد بــرای پذیرایــی از 
شــما آوردیــم، می گفتــم اشــتباه کردیــد! ایــن کار غلــط اســت 
ــه آدم  ــم چ ــورا باش ــس ش ــه رئی ــن چ ــد. م ــد می آوردی و نبای
دیگــری باشــم، معنــی نــدارد میــوه بیاوریــد؛ مگــر مــن بــرای 

ــده ام. ــرای کار آم ــده ام؟ ب ــی آم مهمان

*چقــدر ایــن رفتارهــای شــما در تغییــر وضعیتــی 
کــه حاکــم شــده بــود موثــر واقــع شــد؟

ــم و  ــعی مان را کردی ــا س ــذارد. م ــر می گ ــال تاثی ــر ح ــه ه ب
تــاش مــا هــم حاکــم کــردن ســادگی و قناعــت در قبــال آن 
روحیــه اشــرافی گری در شــورا و شــهرداری بــود. مثــًا گفتیــم 
اتومبیل هــا همــه بایــد معمولــی ســاخت ایــران باشــد، کســی 
ــی  ــای معمول ــر از خودروه ــری غی ــل دیگ ــدارد اتومبی ــق ن ح
داخلــی ســوار شــود؛ یــا مثــا مســافرت ها را کنتــرل کردیــم و 
اینهــا چیزهایــی بــود کــه روی مــردم تأثیــر می گــذارد و بایــد 

اصــاح شــود.
ــور  ــه ط ــه شــب و روز، ب ــد ک ــتانی بودن ــرایط دوس ــن ش در ای
ــهر  ــورای ش ــب در ش ــا مرت ــود م ــد و خ ــادی کار می کردن جه
ــان  ــران و معاون ــق، مدی ــهرداران مناط ــًا ش ــا مث ــم. ی بودی
شــب و روز نداشــتند و مــدام درگیــر کار بودنــد. مثــا بســیاری 
ــی زود انجــام  ــح خیل ــا صب ــا نصــف شــب، ی از بازدیدهــای م
ــق  ــهرداران مناط ــران و ش ــاش مدی ــاهد ت ــت و ش می گرف
ــا  ــی از جاه ــی خیل ــد، ول ــی نباش ــا گفتن ــاید این ه ــم. ش بودی
ــر  ــودم آخ ــن خ ــد، م ــاح کنن ــح افتت ــتند صب ــه می خواس را ک
شــب می رفتــم، ببینــم این هــا چــه کار می کننــد؛ چــون 
دیــده بــودم گل را می آورنــد و همین طــور رویــش خــاک 
می ریزنــد و یــا گلدان هــا را می کارنــد و می گوینــد اینجــا 
گل کاشــتیم و افتتــاح می کننــد و بعــد هــم رهــا می شــود. یــا 
مثــا یــک آســفالت عجلــه ای را بــرای روز افتتاحیــه، یک شــبه 
می ریزنــد و دو مــاه و شــش مــاه دیگــر هــم خــراب می شــود. 
ــد  ــده دارن ــک ع ــه ی ــود ک ــوم می ش ــش معل ــی شــب قبل یعن
تنــد تنــد کار می کننــد کــه فــردا صبــح کــه شــهردار، اعضــای 
شــورا یــا رئیــس مجلــس یــا وزیــر می خواهــد بیایــد، مراســم 

ــه خــوب برگــزار شــود. افتتاحی
بــه همیــن دلیــل مــن بــدون هماهنگــی و پنهانــی و تنهایــی 
ــوری  ــه این ط ــدم قضی ــر می فهمی ــدم و اگ ــم می دی می رفت
ــدان  ــت، گل ــا گل نیس ــه آن گل ه ــم ک ــردا می گفت ــت، ف اس
ــب  ــفالت را دیش ــن آس ــتید. ای ــاک گذاش ــر خ ــه زی ــت ک اس
ــوز گــرم اســت و دوامــی نخواهــد داشــت.  ــد کــه هن ریخته ای
ــود  ــی ناب ــردن، یعن ــرام ک ــول ح ــی پ ــا یعن ــم این ه می گفت
ــن  ــه ای ــم ک ــه ســعی مان را می کردی ــال و هم ــردن بیت الم ک

ــد. ــات نیفت اتفاق
ــا مثــا گاهــی می خواســتند یــک پــل را افتتــاح کننــد کــه  ی
چهــار تــا رمــپ و لــوپ داشــت، هــر دفعــه بــرای یــک رمــپ 

ــه  ــم اینک ــا گفتی ــد! م ــه می گرفتن ــم افتتاحی ــک مراس آن ی
نمی شــود، یک دفعــه بیاییــد پــل را افتتــاح کنیــد و تمــام شــود، 
نــه اینکــه بیاییــد یــک پــروژه را چهــار بــار افتتــاح کنیــد و کار 
ــه هــر  ــن اعتراضــات و تذکــرات ب ــد. ای ــی انجــام دهی تبلیغات

ــرد. ــط ایجــاد ک ــی را در برخــی روندهــای غل حــال تغییرات

محافظــه کار  ویژگی هــای جریــان  از  *یکــی 
همیــن بحــث تبلیغاتــی و نمایشــی اســت. 
جریــان  یــک  کــه  آنجــا  از  محافظــه کاری 
منفعت طلبانــه اســت، اســتفاده اش از رســانه 
اوالً حداکثــری و حتــی افراطــی اســت و ثانیــا ایــن 
ــت کاذب  ــه واقعی ــر ارائ ــی ب ــا مبن ــتفاده عموم اس
ــازی  ــک پرزنت س ــا ی ــا ب ــا م ــن معن ــت. در ای اس
ــت را  ــوع و واقعی ــل موض ــوال اص ــه معم کاذب ک
ــن  ــان ای ــم در پای ــم. مایل ــد طرفی ــان می کن پنه
بحــث به ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم؛ بویــژه که 
نهادهــای متولــی کالن شــهرها در ایــن خصــوص 

ــد. ــم دارن ــته ای ه ــگاه برجس جای
انصافــا زمانــی کــه مــا در شــورای شــهر و شــهرداری بودیــم، 
ــی  ــًا وقت ــه مث ــم ک ــور نبودی ــم؛ اینط ــات نبودی ــال تبلیغ دنب
ــگار را بیاوریــم کــه جــار  می خواهیــم کاری کنیــم کلــی خبرن
ــًا  ــون واقع ــم. چ ــام می دهی ــن کار را انج ــم ای ــا داری ــد، م بزنن
ــی  ــگار نیســت. حت ــردن خبرن ــه ب ــازی ب ــا نی ــی کاره در برخ
ــگار  ــًا خبرن ــم، اص ــا می رفتی ــه م ــی ک ــیاری از بازدیدهای بس
ــا  ــتیم. اتفاق ــن کار نداش ــه ای ــم ب ــادی ه ــم و اعتق نمی بردی
ــا  ــد. ت ــانه ای نمی ش ــا رس ــی اینه ــتیم ول ــد داش ــی بازدی خیل
ــه  ــد ک ــه می کردن ــا گای ــه م ــدام ب ــانه ها م ــه رس ــی ک جای

ــد. ــر نمی کنی ــا را خب ــرا م چ
مــن اگــر خــودم بــودم و خــودم هیچــگاه خبرنــگاری را خبــر 
نمی کــردم، امــا حــاال دوســتان دیگــری بودنــد کــه می گفتــم 
ــه  ــا ب ــن مبن ــر ای ــم شــود و ب ــه آن هــا ظل ــد اســت، شــاید ب ب
ــا  ــد ت ــانی کنن ــه اطاع رس ــی دادم ک ــر م ــی خب ــط عموم رواب
ــت  ــم هیچ وق ــانه ها را رصــد کنی ــر رس ــد. اگ ــگاران بیاین خبرن
ــن  ــرم ای ــه نظ ــم. ب ــم نبودی ــانه ها ه ــات اول رس در صفح
روحیــه را بایــد حفــظ کنیــم، نــه اینکــه همیشــه دنبــال مطرح 
کــردن خودمــان باشــیم. مــن نمی خواهــم ادعــا کنــم انقابــی 
هســتم، و هنــوز در خــودم نمی بینــم کــه ایــن را دربــاره خــودم 
بگویــم. وقتــی خــودم را بــا شــهدا و انقابیــون واقعی مقایســه 

ــا دارم. ــا آنه ــادی ب ــه زی ــوز فاصل ــم هن ــم می بین می کن
حتــی در جریــان تبلیغــات انتخاباتــی هــم مــا هیــچ گاه از ایــن 
برنامه هــای شــام و ناهــار دادن و پــول خــرج کــردن و... 
ــرای چــاپ پــاکارد و  ــار هــم نداشــتم. حتــی ب حتــی یــک ب
ــه درد  پوســتر، ســرمایه ای نگذاشــتم، چــون فکــر می کــردم ب
نمی خــورد و واقعــاً هــم بــه درد نمی خــورد. ایــن کارهــا، 
کارهایــی اســت کــه عــادت شــده، وگرنــه تأثیــری روی مــردم 

ــاردی  ــد میلی ــی می آم ــورا یک ــات ش ــن انتخاب ــدارد. در همی ن
ــا را هــم پوســتر می چســباند  ــرد و کــف خیابان ه ــغ می ک تبلی
و می دیدیــم نفــر ششــم یــا هفتــم شــده اســت! تــازه آن هــم 
بــرای ایــن بــود کــه اســمش در لیســت فــان و بهمــان بــوده 
کــه رای آورده. یعنــی اگــر اســمش در آن لیســت نبــود، قطعــًا 
ــن  ــس ای ــی آورد. پ ــا، رأی نم ــرج کردن ه ــول خ ــن پ ــا ای ب

ــورد. ــه درد نخ ــا ب خرج ه
خــود مــا هــم اگــر لیســت نمی دادیــم و مــردم ایــن لیســت ها 
ــم  ــدر ه ــر ق ــد، ه ــا رای نمی دادن ــه آنه ــناختند و ب را نمی ش
پــول خــرج می کردیــم رای نمی آوردیــم. نــه پوســترها 
ــع  ــا رای جم ــه دادن ه ــا و هدی ــه پاکارده ــا و ن و بیلبورده
ــد،  ــزار ش ــال ۸1 برگ ــه س ــات دوم ک ــا در انتخاب ــد. م نمی کن
پشــت یــک تقویــم کــه انــدازه کــف دســت بــود اســم اعضای 
لیســتمان را نوشــتیم و آن طرفــش هــم تصویــر تقویــم ســال 
۸2 را چــاپ کردیــم، همیــن. رقبــای مــا بنرهــای گران قیمتــی 
ــد و آن موقــع هــم بنــر مثــل حــاال نبــود کــه  چــاپ می کردن
ــود. اتفاقــاً یــک  ــود، خیلــی گــران ب ارزان باشــد، چــون کــم ب
نفــری کــه تمــام بزرگــراه شــهید مــدرس را پــر از بنــر کــرده 
ــت و  ــزء خارج نشین هاس ــت و ج ــران نیس ــم ای ــود و اآلن ه ب
ــع  ــد، همــان موق ــه کار می کن ــو و تلویزیون هــای بیگان در رادی
بــا آن همــه خــرج کــردن بــرای تبلیــغ، نتوانســت رای بیــاورد. 
ــغ  ــی تبلی ــدارد، ول ــری ن ــات تأثی ــم تبلیغ ــم بگوی نمی خواه

صــرف، چیــزی نیســت کــه واقعــا موثــر باشــد.
ــزی  ــتم، چی ــن کار نداش ــرای ای ــی ب ــون پول ــودم چ ــن خ م
ــود، تقســیم  ــی هزینه هایــی هــم کــه ب هزینــه نمی کــردم، ول
می کردیــم و بــه هــر کــدام هزینــه اندکــی می افتــاد و 
ــرات  ــا تاثی ــن رفتاره ــن ای ــر م ــه نظ ــم. ب ــت می کردی پرداخ
ــن  ــای ای ــد پ ــئولی بیای ــک مس ــر ی ــذارد؛ اگ ــود را می گ خ
ــک  ــد و از متل ــت کن ــتد و مقاوم ــت بایس ــتی و قناع ساده زیس
ــد  ــا ح ــذارد و روال ت ــر می گ ــد، تاثی ــره، نترس ــا و غی گفتن ه
ــم  ــا کــه در شــورا بودی ــه خــود م ــادی اصــاح می شــود. ب زی
ــه مــا می گفتنــد اینجــا  خیلــی متلک هــا گفتــه شــود، مثــًا ب
را کــرده »شــعب ابی طالــب«! اینجــا را کــرده »ربــذه«! 
و... . مــن هــم هــر وقــت اینهــا را می شــنیدم، می گفتــم 
»الحمــدهلل«! اینکــه بتوانیــم قناعــت کنیــم و اســراف نکنیــم، 
واقعــا جــای شــکر دارد. مــن معتقــدم همیــن امــروز بســیاری 
از دردهــای جامعــه مــا بــا »قناعــت« درمــان می شــود. 
چشم وهم چشــمی هایی کــه در عرصه هــای اقتصــادی و 
مصــرف در کشــور مــا رواج پیــدا کــرده اســت واقعــا اســف بار 
ــد. ــان می کن ــادی درم ــد زی ــا ح ــا را ت ــت اینه ــت و قناع اس

ــه ای بخــورد و  ــرود یکجــا صبحان ــد ب ــک مســئول بای چــرا ی
ــا و  ــا و اجاس ه ــرای کنگره ه ــرا ب ــی خــرج بشــود؟ چ میلیون
ــی آدم  ــرج بشــود؟ وقت ــی خ ــن پول های ــد چنی ــا بای همایش ه
زندگــی حضــرت امــام)ره( و حضــرت آقــا را می بینــد کــه بــه 
ــر قناعــت اســت، ایــن رفتارهــا  آن صــورت ســاده و مبتنــی ب
ــش و  ــه من ــر اســت ک ــن خاط ــه همی ــد؟ ب ــی دارن ــه معنای چ
ــیاری  ــی بس ــر دارد، ول ــران تاثی ــر دیگ ــواران ب ــار آن بزرگ رفت
از مســئوالن دیگــر حتــی بــر خانــواده خودشــان هــم تاثیــری 
ــه  ــی ک ــه میزان ــش و ب ــول و نرمال ــد معم ــه در ح ــد. البت ندارن
ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج ــد، بای ــا باش ــور م ــروی کش ــظ آب حف
ولــی آبــرو کــه فقــط بــه ایــن چیزهــا نیســت. مــا بایــد بدانیــم 
ــز  ــدارد ج ــی ن ــردن معنای ــی ک ــرافی زندگ ــه اش ــه آن گون ک
اینکــه در ســوی دیگــر ایــن داســتان، عــده ای از زندگــی عادی 
ــاً وقتــی ایــن کفــه  و معمولــی محــروم شــده اند. چــون قاعدت
ــد و  ــن می آی ــرازو پایی ــر ت ــه دیگ ــی رود، آن کف ــاال م ــرازو ب ت
عــده ای در شــهر و کشــور مــا هســتند کــه بایــد زندگــی عادی 
و معمولــی ای داشــته باشــند ولــی بــه خاطــر زیاده خواهــی مــا 

از حداقــل زندگــی هــم برخــوردار نیســتند.
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انقــاب اســامی  از رخــداد بی ســابقه  40ســال بعــد 
ــراد در  ــه تغییراف ــتاب گرفت ــه ش ــاال در مرحل ــال 57؛ ح س
ســاختار قــدرت در بخش هــای مختلــف اداره جمهــوری 
اســامی ایــران، خطــر جــدی گرفتــه نشــده رابطــه قــدرت 
ــران  ــن مدی ــدی در کمی ــورت ج ــه ص ــه کاری ب و محافظ
جوانــی قــرار گرفتــه اســت کــه بــه یکبــاره در معــرض اداره 
ــی  ــد؛ در حال ــرار گرفته ان ــه ق ــی از جامع ــای بزرگ بخش ه
کــه در شــرایط بســیار پیچیده تــری از انقابیــون نســل اول 

و دوم قــرار گرفته انــد.
 نســل اول و دوم مدیــران جمهــوری اســامی کــه بــه 
ســاختار قــدرت وارد شــدند؛ در شــرایطی اســتثنائی و خــاص 
اداره جامعــه انقابــی و بحرانــی بــه عهده شــان قــرار 
ــدند  ــاختار ش ــژه وارد س ــت وی ــا در دو موقعی ــت. آنه گرف
ــا و  ــا اراده ه ــظ ب ــی غلی ــا ارمانگرایان ــر آنه ــه  اکث اول آنک
ــد کــه ابایــی از هزینــه  انگیزه هــای الهــی و غیرمــادی بودن
ــادی و  ــای م ــه هزینه ه ــتند؛ چ ــاب نداش دادن در راه انق
چــه هزینه هایــی معنــوی همچــون آبــرو و تهمــت و... 
ــی اســت  ــه ای اله ــت وظیف ــه مدیری ــد ک ــد بودن ــا معتق آنه
ــته  ــان گذاش ــر دوشش ــرعی ب ــی ش ــب تکلیف ــر حس ــه ب ک
ــق  ــه ح ــه ب ــی ک ــر مردم ــد در براب ــاال بای ــده اســت و ح ش
می شــدند  خوانــده  مســتضعفین  و  می شــدند  تقدیــس 
ــر  ــت باالت ــر موقعی ــن در ه ــرار گرفت ــد. ق ــه کنن ادای وظیف
ــران  ــر مدی ــرای اکث ــوری اســامی ب ــدرت جمه ــرم ق در ه
انقابــی نســل اول نــه تنهــا فضیلتــی بــه شــمار نمی رفــت 
متوجه شــان  ســخت تر  و  ســنگین تر  وظیفــه ای  بلکــه 
ــدی  ــه ج ــا دغدغ ــدن تنه ــس آن برآم ــه از پ ــرد ک می ک
ــه  ــود ک ــا ب ــرای آنه ــاری ب ــن افتخ ــود. ای ــرش آن ب پذی
ــدن  ــران بعــد از انقــاب چرخان می توانســتند در موقعیــت ای
ــود؛  ــان ش ــاب نصیب ش ــد از انق ــک بع ــچ کوچ ــک پی ی
ــان را  ــر زیرمجموعه ش ــود ب ــت خ ــتند و والی ــدر می دانس ق
ــه می دانســتند.  ــر جامع ــام ب ــی ام ــت اله ــر والی ــه ای ب ادام
ــده  ــرایط پیچی ــه ش ــود ک ــاص دوم آن ب ــت خ ــا موقعی ام
ــه  ــه بافاصل ــران ک ــه بحــران زده ای ــل انقــاب و جامع اوای

جنگــی فرسایشــی و طوالنــی بــر مصائبــش افــزود مســتلزم 
ــود  ــه ب ــت جامع ــاص در مدیری ــرایطی خ ــردن ش ــاظ ک لح
ــه  ــت را ب ــه در مدیری ــرایط محافظه کاران ــی از ش ــه بخش ک
ــی در  ــت ارض ــظ تمامی ــرد. حف ــزام می ک ــب ال ــن ترتی ای
ــوب و شــمال کشــور  ــرب و شــرق و جن ــه از غ ــه ای ک زمان
نــدای ضعیــف و قــوی تجزبــه طلبــی برمی خواســت و 
جنــوب و غــرب کشــور همزمــان درگیــر جنگــی ناعادالنــه 
ــوف  ــور را معط ــوان اداره کش ــی از ت ــش مهم ــه بخ ــود ک ب
ــرایطی  ــاب در ش ــل انق ــظ اص ــرد و حف ــود می ک ــه خ ب
ــد  ــته بودن ــه اش برخاس ــاب علی ــین انق ــاران پیش ــه ی ک
ــده  ــم ش ــش هم قس ــن زدن ــرای زمی ــی ب ــمنان داخل و دش
ــات  ــخ گــوش کشــور، حی ــدرت خارحــی بی ــد و دو ابرق بودن
انقــاب را بــه شــدت تهدیــد می کــرد؛ قــرار گرفتــن 
محافظــه کاری در اولویت گــذاری ارزش هــای جامعــه را 
تــا انــدازه ای طبیعــی و مســتلزم می ســاخت. ایــن گــزاره ای 
ــه  ــه ای ب ــظ  مجموع ــه حف ــود ک ــل اســتناد ب ــح و قاب صحی
ــر هــر چیــز  ــام انقــاب، فعــا ب ــه ن ــام ایــران و اتفاقــی ب ن
دیگــری اولویــت دارد.امــا در همیــن شــرایط نیــز مدیریــت 
ــوان  ــران ج ــر مدی ــی و دیگ ــام خمین ــه ام غیرمحافظه کاران
ــی مثــا در حــوزه دفــاع مقــدس نشــان مــی داد کــه  انقاب

تــوان غلبــه مدیریــت ایرانــی بــر شــرایط طبیعــی محافظــه 
ــود دارد. ــز وج کاری نی

در ایــن شــرایط پیچیــده کــه بنابــه تعبیــر رهبــر ایــن انقــاب 
ــول اهلل  ــش رس ــال پی ــد س ــزارو چهارص ــه از ه ــی ک پرچم
ــن  ــی در ای ــه دســت مردمان ــود باالخــره ب ــرده ب برافراشــته ک
ســرزمین افتاده بــود و اگــر این انقاب در آن شــرایط شکســت 
می خــورد »اســام چنــان ســیلی  می خــورد« کــه تــا ســالهای 
ســال بلنــد شــدنش بســیار بعیــد بــود؛ طبیعــی اســت کــه عقا 
ــود شــتابزده  ــر ریســک بهب و شــرعا حفــظ شــرایط موجــود ب
شــرایط فعلــی غلبــه پیــدا می کنــد.  امــا ایــن محافظــه کاری 
شــرایط ویــژه ای داشــت؛ اوال در برابــر هــر نــوع عقب نشــینی 
از آرمان هــای اصلــی انقــاب بــه ســختی مقاومــت می کــرد؛ 
آرمــان گریــز و ضدآرمــان نبــود  و دومــا خــود ایــن نــوع تاش 
ــای  ــوال  از چهارچوب ه ــود معم ــرایط موج ــظ ش ــرای حف ب
ــت جــز  ــر نمی رف ــی موجــود در انقــاب فرات انســانی و اخاق
مــواردی خــاص کــه اجــازه آن شــرعا از رهبــر جامعــه گرفتــه 

می شــد.
شــرایط امــا بــه ســرعت تغییــر کــرد. پایــان جنــگ و آغــاز 
ــران بعضــا ارشــد و  ــا مدی ــازندگی ی ــه س ــوم ب دوره ای موس
عمومــا میانــی جامعــه را تغییــر داد و یــا چارچوب هــای 
ــران را وارد  ــی آن هــا را دگرگــون کــرد و نســلی از مدی ذهن
ــان  ــام آرم ــه ن ــدی ب ــه ح ــرد ک ــور ک ــاختار اداری کش س
ــی از  ــب نوع ــن ترتی ــه ای ــناختند و ب ــود نمی ش ــرای خ ب
ــا  ــه ب ــد ک ــور ش ــه وارد کش ــه کاری مصلحت گرایان محافظ
ــژه ای  ــاش وی ــود و ت ــده ب ــانده ش ــی پوش ــه ای امنیت روی
ــتفاده  ــور و اس ــرایط کش ــودن ش ــتثنائی ب ــات اس ــرای اثب ب
ــای  ــش شــدت محافظه کاری ه ــرای افزای ــرایط ب ــن ش از ای
دوم  شــرط  از  حــال  عیــن  در  و  داشــت  موجــود 
ــودن  ــدود ب ــی مح ــاب یعن ــل انق ــای اوای محافظه کاری ه
آن بــه دایــره اخاقــی و انســانی نیــز صرفنظــر کــرده بــود.
ــر آرمان هــای  ایــن همــان ســد بلنــد محافظــه کاری در براب
ــاب را  ــد از انق ــی بع ــخ آرمانگرای ــه تاری ــود ک ــاب ب انق

ــرد. ــون ک دگرگ

مدیران جوان انقالبی در 
معرض خطر تلفن، قدرت طلبی 

و محافظه کاری

حلقه جدیدی از مدیران در حال 
ورود به ساختار اداری کشور هستند 

که در آرمانگرا بودن شباهت 
زیادی با مدیران نسل اول انقالب 

دارند. انقالبی هستند و برای اصالح 
سیستم و کارکرد نظام وارد گود 

شده اند؛ اما آنها به سرعت و به شدت 
آماده تاثیرپذیرفتن از شرایطی 

هستند که نهایت آن تبدیل آنها به 
محافظه کارانی تاییدکننده وضع 

موجود است
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حــاال امــروز در شــرایطی کــه اعتراضــات بــه محافظــه کاری 
شــدت یافتــه اســت و انقابیــون بــه شــدت از شــرایط فعلــی 
ــران در حــال ورود  ــدی از مدی ناراضــی هســتند؛ حلقــه جدی
ــودن  ــرا ب ــه در آرمانگ ــتند ک ــاختار اداری کشــور هس ــه س ب
ــد.  ــاب دارن ــل اول انق ــران نس ــا مدی ــادی ب ــباهت زی ش
انقابــی هســتند و بــرای اصــاح سیســتم و کارکــرد نظــام 
وارد گــود شــده اند؛ امــا آنهــا بــه ســرعت و بــه شــدت آمــاده 
ــل  ــت آن تبدی ــه نهای ــتند ک ــرایطی هس ــن از ش تاثیرپذیرفت
ــه محافظه کارانــی تاییدکننــده وضــع موجــود اســت.  آنهــا ب
مدیــران جــوان انقابــی تــازه ســکان بــه دســت گرفتــه اوال 
ــک  ــی دیالکتی ــرایط طبیع ــن در ش ــرار گرفت ــرض ق در مع
ــه نســل  قــدرت و محافظــه کاری هســتند. حتــی اگــر تجرب
ــی  ــه محافظه کاران ــامی ک ــوری اس ــران جمه ــوم مدی س
عمیــق بودنــد نیــز وجود نداشــت؛ شــکل بــه قدرت رســیدن 
افــراد در جامعــه ایــران کــه اندکــی غیرسیســتماتیک و 
ــه  ــدگان ب ــزان طمع کنن اتفاقــی اســت؛ در شــرایطی کــه می
قــدرت بــه حداکثــر شــرایط قابــل تصــور در جامعــه ایــران 

رسیده اســت؛ رابطــه متناســبی میــان 
ــه وجــود مــی  قــدرت و محافظــه کاری ب
ــا  ــی داســتان م ــر جــوان انقاب آورد. مدی

ــن در  ــرار گرفت ــرض ق ــدت در مع ــه ش ب
ــرای  ــد ب شــرایطی اســت کــه تصــور کن
ــن ســنگر از انقــاب  ــدادن ای از دســت ن
فعــا الزم اســت کــه بــه اولویــت 
محافظــه کاری روی آورد تــا حداقــل 

ــن  ــن اولی ــد؛ ای ــان نیفت ــت غربگرای ــه دس ــنگر ب ــن س ای
خطــری اســت کــه یــک مدیــر جــوان انقابــی در شــرایط 
فعلــی جامعــه ایــران را تهدیــد می کنــد. در شــرایطی 
ــری  ــان فک ــی هم گروه ــری و حت ــای فک ــه رقب ــه هم ک
ــتباهی  ــی اش ــوان انقاب ــر ج ــا مدی ــته اند ت ــر نشس منتظ
ــه کاری و  ــد؛ محافظ ــل آوردن ــه ذی ــدر ب ــد و او را از ص کن
تثبیــت وضــع موجــود و رســیک نکــردن بــرای بهبودهــای 
ســاختاری اولیــن گزینــه هــر کســی اســت کــه بــرای رفتــار 
ــا در چنیــن  ــرد. ام و عملکــردش از آرمانــش دســتور نمی گی
ــن اســت  ــی جــوان ای ــران انقاب ــا از مدی شــرایطی انتظاره
کــه اوال علــم جنــگ علیــه همــه دوســتداران حفــظ وضــع 
ــده  ــای زدوده ش ــز آرمان ه ــزی ج ــه چی ــد ک ــود بلن موج
ــود  ــی موج ــاختارهای فعل ــی در س ــد و انقاب ــت بردارن نیس

ــد. ــود آوردن ــه وج ب
از طــرف دیگــر ســنت نهادینــه شــده در نســل دوم مدیــران 
ــه روی  ــا دوره ســازندگی ب ــی کــه ب ــد از انقــاب؛ مدیران بع

کار آمدنــد؛ محافظــه کاری ای عمیــق و طبیعــی جلــوه 
ــه اصــرار  ــاب ک ــران نســل دوم انق ــده اســت. مدی داده ش
زیــادی بــر تــداوم وضــع جنــگ و تحریــم و ابتــدای 
ــداوم  ــه و ت ــت اســتثنائی جامع ــات وضعی ــرای اثب ــاب ب انق
ــی  ــان در طبیع ــتند؛ آن چن ــتلزم آن داش ــه کاری مس محافظ
کــردن ایــن محافظــه کاری کوشــیدند کــه بــه تدریــج یکــی 
از سرلیســت های وظایــف مدیــران در ایــران؛ تــاش بــرای 
ــی  ــد: جای ــی ش ــای ممکن ــر ج ــد نشــدن ســروصدا از ه بلن
ــه  ــد ک ــوری اداره کنی ــد ج ــما داده ان ــت ش ــه دس ــه ب را ک
ــت  ــت و حکوم ــزای دول ــه اج ــد و هم ــراض نکن کســی اعت
ــن  ــد. چنی ــان برون ــه خانه هایش ــما ب ــرد ش ــی از عملک راض
ــامی  ــوری اس ــت در جمه ــف برانگیزی از مدیری ــی تاس تلق
بــه تدریــج آنقــدر ریشــه دوانــد کــه هــم اکنــون در کمیــن 
مدیــران جــوان و آرمانگــرای انقابــی ماســت.بهم نخــوردن 
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــران ب ــه ای ــی در جامع ــش مدیریت آرام
ــد.  ــل ش ــران تبدی ــی در ای ــای مدیریت یکــی از ســرفصل ه
ــد و  ــی دادش درنیای ــود و کس ــد نش ــی بلن ــی از جای صدای

همــه در آرامــش در کنــار هــم زندگــی کنیــم و ایــن دومیــن 
خطــری اســت کــه در کمیــن مدیــران جــوان انقابی اســت 
ــران  ــه مدی ــه ای اســت ک ــا آرمانگرایان ــن کار ســخت ام . ای
ــده  ــه های تولیدکنن ــه وسوس ــر هم ــی در براب ــوان انقاب ج
توهــم »اســتثنائی بــودن« وضعیــت فعلــی ایــران بایســتند و 
بــه محافظــه کاری مولــد آن اهمیتــی ندهنــد. امــروز ایــران 
ــرار  ــش ق ــام تاریخ ــای تم ــن دوره ه ــی از پرثبات تری در یک
دارد و بــا وجــود همــه تهدیدهــا علیــه ایــران، همــگان مــی 
ــر  ــزاران کیلومت ــه ه ــران ک ــرزی ای ــدرت فرام ــه ق ــد ک دانن
دورتــر از مرزهــای ســرزمینی را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده 
ــر  ــده ت ــران را تثبیت ش ــت ای ــدرت حکوم ــات و ق ــت، ثب اس
ــت  ــب وضعی ــن فری از هــر وضــع دیگــری کــرده اســت. ای
ــه  ــت ک ــردم از حکوم ــه م ــدی هم ــم ناامی ــتثنائی و توه اس
ــت  ــا دربس ــی دارد اینج ــی فراوان ــی و اجتماع ــات سیاس تبع
ــدام  ــوع اق ــر ن ــری از ه ــه کاری و جلوگی ــت محافظ در خدم
ــی در  ــد؛ حت ــرار می ده ــکن ق ــی ساختارش ــی و انقاب سیاس

ــک ســازمان. حــد بهــم زدن ســاختار آرشــیو ی
اضافــه کنیــد بــه همــه ایــن شــرایط بحــث پچیــده تلفن هــای 
ــران را. کامــا قابل پیش بینــی اســت کــه هــر  مدیریتــی در ای
کار ساختارشــکن و ضدمحافظه کارانــه ای کــه در ایــران انجــام 
شــود و ســروصدایی کنــد بافاصلــه تلفن هــای مدیــران 
ــد. آن  ــوردن می کن ــگ خ ــه زن ــروع ب ــا ش ــه م ــوان قص ج
طــرف خــط، مدیــران رده باالیــی هســتند کــه مدیــر جــوان را 
انــذار می دهنــد از نزدیــک شــدن بــه کاری کــه انجــام گرفتــه 
اســت و تشــویق مــی کننــد بــه بازگشــت بــه مرزهــای آرامش 
ــاد  ــدر زی ــی آنق ــا در مواقع ــن تلفن ه ــم ای ــی و حج و بی خیال
می شــود کــه مدیــر جــوان واقعــا تصــور می کنــد کــه حیــات 
ــز را دگرگــون  ــه اســت؛ همــه چی ــه خطــر انداخت انقــاب را ب
ــند  ــی، س ــای قبل ــه مرزه ــاال بازگشــت او ب ــرده اســت و ح ک
ادامــه حیــات نظــام اســت. معضــل تلفن هــای مدیریتــی اگــر 
ــا بخــش مهمــی از  ــد ام ــی آی ــه نظــر بســیار ســاده م ــه ب چ
محافظه کاری هــای ناخواســته مدیــران انقابــی در ایــن 

ــا بســتگی دارد.  ــن تلفن ه ــه ای ــر ب ــالهای اخی س

امــا آنچــه در نکتــه ســوم بــه شــدت حائــز اهمیــت اســت و بــه 
ــای  ــود درب ه ــاد نش ــر ی ــا اگ ــت ام ــف برانگیز اس ــدت تاس ش
ــر  ــاز می شــود؛ تغیی ــز ب ــن نی ــن مت ــه روی ای محافظــه کاری ب
ــن  ــی در بی ــگ آرمان ــای پررن ــی و انگیزه ه ــرایط اخاق در ش
ــان  ــوند. جوان ــر می ش ــه مدی ــت ک ــی ای اس ــان انقاب جوان
انقابــی نســل اول انقــاب کــه مدیریــت جامعــه را در 
ــای  ــد در طوفان ه ــت گرفتن ــه دس ــون ب ــای گوناگ بخش ه
انقــاب و کودتــا و رزم آبدیــده شــده بودنــد و آرمان گرایــی آنها 
ــود و  ــودن نب ــی ب ــل جناح ــا در مقاب ــودن ی ــه ب ــته ب اوال وابس
دومــا نشــان داده بودنــد کــه از هزینــه دادن بــرای ایــن آرمــان 
بــه هیــچ وجــه کوتــاه نخواهنــد آمــد و ایــن آن چیــزی اســت 
ــوان  ــران ج ــن مدی ــی در بی ــانه های بعضــا قدرت طلب ــه نش ک
انقابــی و تمایــات آنهــا بــرای ســریع تر طــی کــردن پله هــا 
یــا اتوبوســی آوردن و بــردن زیردســتان تردیدهایــی درشــباهت 
ــل  ــی اصی ــا آرمانگرای ــی ب ــکل از آرمان گرای ــن ش ــای ای ه

ــه وجــود مــی آورد. ــی ب انقاب

کامال قابل پیش بینی است 
که هر کار ساختارشکن 
و ضدمحافظه کارانه ای 

که در ایران انجام شود و 
سروصدایی کند بالفاصله 
تلفن های مدیران جوان 

قصه ما شروع به زنگ 
خوردن می کند. آن طرف 

خط، مدیران رده باالیی 
هستند که مدیر جوان را 
انذار می دهند از نزدیک 
شدن به کاری که انجام 

گرفته است
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1. درســت یــک هفتــه پیــش برنامه هــای شــب یلــدای 
تلویزیــون بــه ســبک و ســیاق هــر ســال پــر از ســلبریتی هایی 
می شــود کــه فقــط ســالی دوبــار؛ شــب ســال نــو و شــب یلــدا 
ــده هــا و بازیگــران و  ــد. خوانن ــون می افت ــه تلویزی گذرشــان ب
ورزشــکاران معــروف و پرطرفــدار از ایــن شــبکه تلویزیونــی به 
ــزه  ــرات بی م ــف خاط ــه الی تعری ــی. الب ــبکه تلویزیون آن ش
ســلبریتی ها از شــب یلــدا و کرســی و مادربزرگشــان، روحانیون 
هــم مثــل همیشــه در نقــش ســرعت گیر ســلبریتی ها حاضــر 
ــا  ــودت ب ــم و م ــه رح ــاره صل ــی درب ــد کام ــوند و چن می ش
ــه  ــی ک ــی از روحانیون ــا یک ــد. ام ــواده و... ســخن می گوین خان
قــرار اســت مثــل همیشــه نقــش روحانی مهربــان و خوشــروی 
ماجــرا را بــازی کنــد از نقشــش بیــرون می آیــد. حجت اســام 
ــادات درســت و غلطــش  ــی میانســالی کــه انتق ــری، روحان زائ
ــی  ــات فرهنگــی و اجتماع ــه و اتفاق ــت جامع ــد مدیری ــه رون ب
در ســال های اخیــر بــه شــدت ســروصدا کــرده اســت و 
ــار میهمــان برنامــه »فرمــول  جنجال ســاز شــده اســت ایــن ب
یــک« بــه مجری گــری علــی ضیــاء مجــری جــوان و 
شــهرت طلب تلویزیــون ایــران اســت. زائــری دربــاره شــب یلدا 
ــه  ــی ، گــذری هــم ب ــق پیش بین ــا طب ــد، ام هــم حــرف می زن
مهمتریــن اتفــاق آن روزهــای جامعــه می زنــد. فیلمــی از یــک 
نماینــده مجلــس کــه خواســتار ورود بــه گمــرک شــده بــود و 
بعــد از ایســتادگی کارمنــد حراســت بابــت ناهماهنگــی ورود او 
ــا  ــود و ب ــده ب ــد ش ــوا بلن ــه  ه ــاختمان دادش ب ــل س ــه داخ ب
ــم  ــن فیل ــود. ای ــده ب ــریع تر ش ــتار ورود س درشــت گویی خواس
کوتــاه بــا تــاش یــک شــهروند کاپشن مشــکی کــه -بعدهــا 
ــل شــد-  ــداری در فضــای مجــازی تبدی ــه هشــتگ پرطرف ب
بــرای بیــرون انداختــن نماینــده مجلــس پایــان می یافــت. امــا 

ایــن تــازه آغــاز ماجــرا بــود.
ــای  ــتناک در فض ــی وحش ــه ای جنجال ــک دقیق ــم ی ــن فیل ای
ــه راه انداخــت و در یکــی از معــدود  ــی ب عمومــی جامعــه ایران
مــوارد اتفاقــات فضــای مجــازی از  مــردم عــادی تــا نخبــگان 
ــز و  ــال گیزمی ــرا و کان ــب  و اصولگ ــاح طل ــی، اص اجتماع
ــار  ــن رفت ــه ای ــی ب ــا منف ــی کام ــه صورت ــوری و... ب ــر ف خب
نماینــده مجلــس واکنــش نشــان دادنــد. امــا ایــن پایــان ماجرا 
ــاه از  ــوی کوت ــک ویدئ ــد از آن روز ی ــه بع ــود. بافاصل ــم نب ه
صحــن علنــی مجلــس منتشــر شــد کــه نماینــده مذکــور بــه 
ســایر نماینــدگان اعــام مــی کــرد کــه اگــر بــه مــورد بنــده 
رســیدگی نشــود نوبــت تــک تــک شــماها خواهــد شــد. و بعــد 
رئیــس مجلــس اعــام مــی کــرد کــه باید مشــخص شــود که 
ــل از پخــش  ــرون داده اســت. قب ــم را بی ــن فیل چــه کســی ای
ــود  ــده ب ــر ش ــری منتش ــازی؛ خب ــای مج ــم در فض ــن فیل ای
مبنــی بــر اینکــه نماینــدگان مجلــس خواســتار اســتیضاح وزیر 
ــد  ــده بودن ــاق رخ داده ش ــاره اتف ــخگویی او درب ــاد و پاس اقتص
وبــه ایــن ترتیــب جامعــه ایــران در بهتــی بــزرگ فــرو رفــت.
در حالــی کــه همــه تصــور می کردنــد کــه بعــد ازپخــش فیلــم 
اول از همــه نماینــده مذکــور عذرخواهــی خواهــد کــرد و  بقیــه 
نماینــدگان نیــز بــه ســرعت از ماجــرا کنــاره خواهنــد گرفــت؛ 
ــود. جــای  ــه یکبــاره موقعیــت همــه چیــز دگرگــون شــده ب ب
ــود و  ــده ب ــا ش ــه ج ــا ب ــال تعجــب ج ــوم در کم ــم و مظل ظال
اخبــاری مبنــی بــر برخــورد بــا کارمنــد گمــرک و دســتگیری 
ــود  ــه ب ــرون انداخت ــه بی ــس را ب ــده مجل ــه نماین ــردی ک م
ــازی  ــای مج ــم در فض ــود ه ــه ب ــم را گرفت ــه فیل ــی ک و کس
دســت بــه دســت مــی چرخیــد. در چنیــن شــرایطی که خشــم 
اجتماعــی از عملکــرد آن نماینــده مجلــس و نماینــدگان دیگــر 
بــه شــدت فــوران کــرده بــود حجت االســام زائــری در برنامــه 

ــه  ــس تاخت ــه مجل ــدت ب ــه ش ــاء ب ــی ضی ــدای عل ــب یل ش
ــود. ــده ب ــس خوان ــرم مجل ــث ش ــرد را باع ــن عملک ــود و ای ب

ــک  ــس ی ــات مجل ــه اقدام ــری ب ــش حجت االســام زائ واکن
ــن و  ــی متدین تری ــران - حت ــردم ای ــی م ــش واقع ــم واکن ده
ــود.  ــس نب ــر مجل ــرای اخی ــه ماج ــا- ب ــن آنه حزب اللهی تری
ــرون  ــه بی ــه از آنچ ــده و مودبان ــک و محدودش ــی کوچ نمایش
ــود و  ــان ب ــی در جری ــه واقع ــون در جامع ــای تلویزی از قاب ه
ــخ اتفاقــات اجتماعــی معاصــر،  در یکــی از معــدود مــوارد تاری
ــانه ای از  ــردم نش ــود و م ــده ب ــک ش ــه آن نزدی ــون ب تلویزی
انعــکاس واقعــی ذهنیــات و افکارشــان را در تلویزیــون 

می دیدنــد.
2. دیروزظهــر خبــری مبنــی بــر احضــار علــی ضیــاء مجــری 
ایــن برنامــه بــه خاطــر ایــن گفتگــو در رســانه های غیررســمی 
دســت بــه دســت چرخیــد و ســرانجام رنجبــرزاده عضــو هیئت 
ــه میــان رســانه ها آمــد و از نتایــج نشســت  رئیســه مجلــس ب
ــده  ــیما و تهیه کنن ــران صداوس ــا مدی ــس ب ــدگان مجل نماین
برنامــه فرمــول یــک ســخن گفــت. نتایجــی کــه جــز بیــان 
بدیهیاتــی همیشــگی دربــاره حفــظ حرمــت مجلس و شــهدای 
مجلــس حــاوی یــک نکتــه اساســی بــود: رئیــس صداوســیما 
ــام  ــور حجت االس ــس حض ــن پ ــه از ای ــت ک ــول داده اس ق

زائــری درتلویزیــون ممنــوع شــود.
اســتداللی کــه ایــن نماینــده مجلــس بــرای ایــن اقــدام آورده 
بــود البتــه آشــنا بود:مطمئــن باشــید هــر برنامــه ای کــه منجــر 
بــه آســیب بــه ســطوح نظــام و اعتمــاد عمومــی مــردم شــده 
و تخریــب چهره هــای خــدوم نظــام جمهــوری اســامی 
ــده  ــیه ران ــه حاش ــم ب ــان ه ــا آن مجری ــد حتم ــب کن را تخری
خواهنــد شــد، البتــه در جلســه روز گذشــته هــم صــدا و ســیما 

ــه مــا قــول داد کــه ایــن اقــدام را خواهــد کــرد. ب
بــه ایــن ترتیــب انعــکاس اعتــراض صریــح زائــری بــه اتفاقات 
ــاری و  ــای مج ــردم در فض ــت م ــه اکثری ــزی ک ــس، چی مجل
ــه ســطوح  ــد آســیب ب ــا آن همراســتا و همنظــر بودن واقعــی ب
ــود. چنانچــه  ــده شــده ب ــردم خوان نظــام و اعتمــاد عمومــی م
گفتیــم ایــن البتــه اســتدالل جدیــدی نیســت. سالهاســت کــه 
ــر  ــودن ه ــاوی ب ــز مس ــا مغلطه آمی ــتدالل کام ــه اس ــکا ب ات
نماینــده و وزیــر وکیــل و رئیــس اداره بــا کلیــت نظــام مقــدس 
ــود و  ــرار می ش ــا تک ــون ه ــران از تریب ــوری اســامی ای جمه

سالهاســت کــه انعــکاس صــدای اعتراضــی مــردم در رســانه 
ــده  ــه اعتمــاد عمومــی مردمــی خوان ــی آســیب و خدشــه ب مل
می شــود کــه ســالها جلوتــر از رســانه های محافظــه کار 
جمهــوری اســامی در حــال نقــادی مــداوم عملکــرد نهادهای 
ــل  ــه اص ــاد ب ــش اعتم ــال نمای ــن ح ــام و در عی ــف نظ مختل
ــک  ــدن ی ــا نیام ــدن ی ــا آم ــتند و ب ــامی هس ــوری اس جمه
ــا اعتمــادش  ــادی ی ــزی از نق ــون هــم چی ــه تلویزی ــی ب روحان

کــم نخواهــد شــد.
خودســاخته  مرزهــای  از  عبــور  سرنوشــت  ایــن   .3
ایــن  و  اســت  ایرانــی  رســانه های  در  محافظــه کاری 
ــاده  ــده س ــی از فرآین ــیار واضح ــش بس ــاده، نمای ــه س نمون
ــران  ــانه ها در ای ــدن رس ــه کار ش ــای محافظ ــده نم وپیچی
ــت  ــوم نیس ــه معل ــی ک ــور از مرزهای ــض عب ــت.به مح اس
ــده  ــاخته ش ــران س ــامی ای ــوری اس ــا در جمه ــی و کج ک
ــام  ــت نظ ــا کلی ــود را ب ــا خ ــن نهاده ــکانداران ای ــت س اس
یکــی فــرض و طــرح مــی کننــد وبــا هــر ابــزار قانونــی یــا 
ــور  ــانه مذک ــه رس ــار ب ــرای فش ــان ب ــه دم دستش ــی ک عرف
ــرا را  ــد و ماج ــی آین ــدان م ــه می ــریعا ب ــند س ــته باش داش
ــل  ــان ح ــم خودش ــه زع ــن ب ــطح ممک ــن س ــه در باالتری ب
می کننــد. رئیــس صداوســیما بایــد در جلســه ای بــا حضــور 
ــه از  ــاره 15 دقیق ــد و درب ــرکت کن ــس ش ــدگان مجل نماین
یــک برنامــه در هفتــه هــا پیــش توضیــح ارائــه کنــد و بعــد 
ــر از  ــی را دیگ ــک روحان ــه ی ــد ک ــول ده ــدگان ق ــه نماین ب
ــد و  ــرش بردارن ــت از س ــا دس ــد ت ــم راه ندهن ــام ج درب ج
ــع  ــواس جم ــد ح ــه بع ــن ب ــا از ای ــیما حتم ــس صداوس رئی
تــر خواهــد بــود و بــه مدیــران و کارمنــدان توصیــه خواهــد 

ــوند. ــر رد ش ــد و آرام ت ــر نگردن ــال دردس ــه دنب ــرد ک ک
مــردم بیــرون از مرزهایــی کــه نماینــدگان مجلــس یــا باقــی 
ســکانداران نهادهــا و اداره هــای مختلــف دولتــی بــرای 
ــاره مــردم  ــد فــارغ از تصوراتــی کــه آنهــا درب خــود ســاخته  ان
می کننــد در حــال پیــش رفتــن هســتند. مثــل همیشــه 
منابــع رســانه ای خــود را درســت یــا غلــط از بیــن آنهایــی کــه 
ــد  ــاب خواه ــد انتخ ــتر می زن ــان را بیش ــای ناگفته ش حرف ه
ــی  ــی آنهای ــاد عموم ــال اعتم ــه دنب ــان ب ــا همچن ــرد و م ک
هســتیم کــه روز بــه روز در حــال دورتــر شــدن از آنها هســتیم.

ایــن همــان محافظــه کاری اســت.

زائری در تلویزیون؛ مطالعه موردی محافظه کار شدن در ایران
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ــا »حافــظ  ــه می شــود رســانه ای »محافظــه کار« ی ــی گفت وقت
وضعیــت موجــود« اســت، نخســتین پرسشــی کــه بــه ذهــن 
می آیــد ایــن اســت کــه محافظــه کار نســبت بــه چــه 
ــد  ــانه می خواه ــه آن رس ــت اســت ک ــدام وضعی ــی؟ ک وضعیت
ــکلی  ــر ش ــت ه ــن اس ــخ ممک ــرای پاس ــد؟ ب ــش کن حفظ
ــه  ــی فاصل ــرایط عقان ــه از ش ــت ک ــه را در نظــر گرف از جامع
گرفتــه و در عیــن حــال رســانه ها بــه جــای آنکــه ایــن فاصلــه 
رو کمتــر و کمتــر کننــد، همچنــان تــاش می کننــد وضعیــت 

ــد. ــت کنن ــا تثبی ــه ی ــی آن را توجی ناعقان
ولــی قضیــه بــه همیــن ســادگی هــم نیســت و بایــد بــر روی 
ــن  ــای زیری ــت و الیه ه ــت گذاش ــا دس ــی پیچیدگی ه برخ
محافظــه کاری و همچنیــن مناســبت ها و اقتضائــات چندالیــه 
آن را بــر آفتــاب افکنــد؛ مــا امــروزه در جهانــی زندگــی 
می کنیــم کــه در آن انــواع مختلفــی از تملــک، انحصارگرایی و 
منفعت طلبــی همــه حوزه هــا را درنوردیــده و پیونــد بــا همیــن 
عناصــر ایدئولوژیــک و تمامیت خــواه اســت کــه تعینــات 
اساســی آن حوزه هــا را مشــخص می کنــد. بــه عبــارت 
دیگــر همیــن پیوندهــا هســتند کــه نقش هــای اساســی ایــن 
ــی  ــرده و حت ــن ک ــا آن را معی ــط ب ــای مرتب ــا و نهاده حوزه ه

ــازد. ــا را برمی س ــودی آنه ــفه وج ــت و فلس ماهی
ایــن وضعیــت، بــه نظــر می رســد اگــر رســانه ای  در 
ــد،  ــته باش ــود داش ــد وج ــاً نمی توان ــد، اساس ــه کار نباش محافظ
ــکان  ــه ام ــود ک ــد ب ــودی خواه ــفه وج ــد آن فلس ــرا فاق زی
ــا،  ــن معن ــت. در ای ــرده اس ــم ک ــش فراه ــادش را از پی ایج
ــه  ــر ســر ایــن نیســت کــه رســانه هایی داریــم کــه ب بحــث ب
ــاً محرومــان  جــای انتقــال حرف هــا و انتقــادات مــردم و احیان
ــول  ــه ق ــه ب ــده ها ک ــده ش ــیه ران ــه حاش ــتضعفان و ب و مس
امــام راحــل »صاحبــان اصلــی انقــاب و مملکــت هســتند«، 
ــه  ــه و محافظه کاران ــای منفعت طلبان ــال حرفه ــال انتق در ح
مســئوالن و جناح هــای درگیــر بــر ســر قدرتنــد، بلکــه 
مســئله اصلــی ایــن اســت کــه ایــن رســانه ها – بــر مبنــای 
فلســفه وجودیشــان - ماهیتــاً تــوان تبدیــل شــدن بــه رســانه 
ــدن  ــدل ش ــن رو مب ــان و از ای ــتضعفان و محذوف ــردم و مس م
ــه  ــدارد. ب ــکال را ن ــی و رادی ــادی، انقاب ــانه هایی انتق ــه رس ب
ــوان از  ــاً نات ــانه هایی اساس ــن رس ــر، چنی ــی مصداقی ت عبارت
ــه و  ــه« در جامع ــع ناعادالن ــق »توزی ــوم و مصادی ــرح مفه ط
بــه چالــش کشــیدن آن هســتند، چــرا کــه خودشــان هــم بــر 
مبنــای همیــن مفهــوم و مصــداق ظهــور یافته انــد و همچنیــن 
بــرای توجیــه و تببیــن همیــن امــر اســت کــه فعالیــت 

ــیدن آن. ــش کش ــه چال ــد و ب ــه نق ــد، ن می کنن
ــه  ــا توج ــرده و ب ــگاه ک ــانه ای ن ــه رس ــک نمون ــه ی ــد ی بیایی
بــه ایــن معنــا مقتضیــات محافظه کارانــه آن را بررســی 
ــا  ــینما«! ممکــن اســت در صده ــون »س ــه ای چ ــم: نمون کنی
فیلــم بــا روایــت زندگــی و مســائل »حاشیه نشــین ها«، 
ــی  ــه نوع ــه ب ــانی ک ــتضعفان« و کس ــده ها«، »مس »طردش
ــت  ــامی از وضعی ــاب اس ــس از انق ــود در دوران پ ــرار ب ق
ــوز  ــه هن ــم ک ــا می دانی ــد و م ــه بگیرن ــان فاصل اسفناک ش
خبــری از چنیــن فاصلــه ای نیســت، روبــرو می شــویم؛ همــان 
موضوعــات کلیشــه ای موجــود در ســینمای موســوم بــه 
»ســینمای اجتماعــی« در دهه هــا ۸0 و 90. بــا ایــن وجــود آیــا 
ــردی  ــود، رویک ــرایط موج ــینما در ش ــن س ــت ای ــوان گف می ت
ــال  ــرده و در ح ــاذ ک ــی را اتخ ــادی و انقاب ــکال و انتق رادی
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــت؟ ب ــود اس ــت موج ــم زدن وضعی ــر ه ب

ــرا؟ ــد! چ ــه باش اینگون
ــردازد،  ــه و می پ ــی پرداخت ــن موضوعات ــه چنی ــاً ب ــینما قطع س

ولــی ســینمای موجــود، ماهیتــاً ناتــوان از طــرح و نقــد بنیادیــن 
ــه ایــن دلیــل کــه ایــده  چنیــن وضعیتــی اســت، نــه صرفــا ب
یــا طــرح یــا پرسشــی دربــاره وضعیــت تناقض بــار موجــود، در 
ــه  ذهــن ســینماگر یــا فیلمســازش مطــرح نمی شــود، بلکــه ب
ایــن دلیــل ســاده کــه خــود ســینما بــه قــول »پیــر بوردیــو« 
از مهمتریــن مصادیــق »توزیــع ناعادالنــه« ســرمایه های 
فرهنگــی در جوامــع جدیــد اســت و اگــر در ایــن جوامع، اساســًا 
ــه  ــوان ســینمای موجــود، امــکان حــدوث یافت ــه عن چیــزی ب
اســت، بــه دلیــل وجــود همیــن توزیــع ناعادالنــه ســرمایه های 
ــود  ــرایط، خ ــن ش ــه در ای ــی اســت ک ــی اســت؛ طبیع فرهنگ
ســینما تبدیــل بــه حافــظ وضعیتی باشــد کــه سرشــت و حضور 
آن وابســته بــه آن اســت. از ایــن نظــر، ســینما نــه تنهــا دغدغه 
بــر هــم زدن وضعیــت ناعادالنــه توزیــع ســرمایه ها و امکانــات 
را نــدارد، بلکــه خــودش تبدیــل بــه یکــی از بســترهای مهــم 
ــرای نهادینــه کــردن ایــن معنــا از توزیــع ناعادالنــه شــده و  ب
ــا و  ــد از بدبخت ه ــینمایی بای ــن س ــرا چنی ــس چ ــود. پ می ش
مســتضعفان و محرومــان و... فیلــم بســازد؟ نخســتین دلیلــش 
ــژه  ــا اب ــه ب ــت ک ــی اس ــناختی نمایش ــوه زیبایی ش ــا وج قطع
کــردن بدبخت هــا و درب وداغان هــا در دل وضعیتــی کــه 
ــر  ــه سراس ــک جامع ــه ی ــات تمایزجویان ــر اقتضائ ــه درگی هم
نمایشــی و الکچــری زده هســتند، حاصــل می شــود. امــا دالیل 
دیگــری هــم دارد؛ اوال یــک نهــاد یــا رســانه محافظــه کار، بــا 
ــاذ  ــده ها و اتخ ــه حذف ش ــی ب ــتن نیم نگاه ــیوه )داش ــن ش ای
موضــوع ظاهــراً رادیــکال و...( می توانــد خــود را از انصــاف بــه 
ــه و  محافظــه کاری دور نگــه دارد و وضعیــت موجــود را عادالن
تــا حــدی انســانی جلــوه دهــد؛ ثانیــاً در چنیــن آثــاری همــواره 

ــذف و  ــمندانه ای ح ــور هوش ــه ط ــا ب ــاز قضای ــه دردسرس وج
ــه  ــک مواج ــکان ی ــیوه ام ــن ش ــود و بدی ــف می ش ــا تحری ی
ــده  ــی« پذیرفته ش ــاد سیاس ــا »اقتص ــکال ب ــادی و رادی انتق
توســط محافظــه کاران همــواره از دســت مــی رود. ثالثاً ایــن آثار 
ــک »درام«  ــه ی ــکل دادن ب ــان ش ــوم تاش ش ــینمایی عم س
ــه  ــم« سیاســی و اجتماعــی؛ ب ــه یــک »پرابل ــری اســت، ن هن
ــد  ــت می توان ــم در نهای ــل آنچــه در اینجــا می بینی ــن دلی همی
»اشــک« مــا را دربیــارود، نــه مثــا »کفــر« مــا را از وضعیــت 
ــه  ــه ای ک ــن محافظه کاران ــه و همچنی ــه، چپاولگران ناعادالن

ــرده اســت! ــد ک ــا بازتولی ــد ی ــا را تولی ــن وضعیت ه ــه ای هم
امــا چــرا ســینما بــه مثابــه یــک رســانه اینگونــه اســت؟ طبــق 
نظــر بوردیــو ســینما و عمــوم عرصه هــای هنــری و رســانه ای 
ــلطه« و  ــت »س ــتند: نخس ــز هس ــال دو چی ــه دنب ــروز ب ام
ــز( توجیه گــر  ــز«. هــر دوی اینهــا )ســلطه و تمای دیگــر »تمای
و تقویت کننــده مفهــوم توزیــع ناعادالنــه و در عیــن حــال حفظ 
ــه  ــت. در ادام ــا اس ــن عرصه ه ــع در ای ــود توزی ــرایط موج ش
ــه  ــه مثاب ــز ب ــلطه و تمای ــا از س ــن معن ــود ای ــاش می ش ت
کارکردهــای رســانه تشــریح و محافظــه کاری همبســته بــا آن 

ــود. ــان داده ش نش
هــر سیســتمی کــه بــه محافظــه کاری گرایــش دارد، در تحلیل 
نهایــی بــه دنبــال تثبیــت نوعــی »تســلط یــا ســلطه مانــدگار« 
ــدرت سیاســی،  ــم ق ــا مفاهی ــه همبســته ب اســت؛ تســلطی ک
ــه طــور کلــی ســرمایه های  ــوژی و ب قــدرت اقتصــادی، ایدئول
مــادی و فرهنگــی اســت. اندیشــمندان مکتــب فرانکفــورت و 
ــه  ــانه ب ــه از رس ــر« ک ــو« و »هورکهایم ــا »آدورن در راس آن ه
ــزار »صنعــت فرهنــگ« یــاد می کردنــد،  عنــوان مهمتریــن اب

چرا صاحبان انقالب هیچ وقت صاحب رسانه نشدند؟

بحث بر سر این نیست که رسانه هایی داریم که به جای انتقال حرف ها و انتقادات 
مردم و احیانًا محرومان و مستضعفان و به حاشیه رانده شده ها که به قول امام راحل 
»صاحبان اصلی انقالب و مملکت هستند«، در حال انتقال حرفهای منفعت طلبانه و 

محافظه کارانه مسئوالن و جناح های درگیر بر سر قدرتند، بلکه مسئله اصلی این است 
که این رسانه ها – بر مبنای فلسفه وجودیشان - ماهیتًا توان تبدیل شدن به رسانه مردم 

و مستضعفان و محذوفان و از این رو مبدل شدن به رسانه هایی انتقادی، انقالبی و 
رادیکال را ندارد
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ــه  ــم ک ــو ه ــتند و بوردی ــد نظــر داش ــا را م ــن معن ــا همی دقیق
ســینما و عرصه هــای گوناگــون هنــر و رســانه را واجــد توزیــع 
ــا را  ــرد آن ه ــد، کارک ــرمایه های فرهنگــی می دی ــه س ناعادالن
نوعــی اعمــال تســلط بــا ابــزاری »پنهــان« یــا »نامحســوس« 

می دانســت.
بــر مبنــای ایــن تحلیــل، رســانه ابــزاری اســت کــه از طریــق 
آن می تــوان شــرایط را از نظــر ذهنــی و روانــی آمــاده پذیــرش 
ــان و  ــا و صاحب ــه ایدئولوژیه ــرد ک ــلطه ای ک ــی و س هژمون
ــد.  ــد آنن ــات نیازمن ــرای ادامــه حی ــان قــدرت و ســرمایه ب وارث
ایــن فضــای هژمونیــک ممکــن اســت از طریــق آنچــه 
ــی  ــاختن »آگاه ــا برس ــی ی ــازی فرهنگ ــو« یکدست س »آدورن
ــه  ــا آنگون ــود، ی ــد شــکل داده ش ــوژی( می نامی کاذب« )ایدئول
ــزار ســلطه و  ــق پنهان ســازی اب ــو می گفــت از طری کــه بودری
تمایــز؛ تمایــزی کــه در نهایــت بــه کار مشروعیت بخشــی بــه 
ــد. پنهان گــری رســانه ای از نظــر او هــم  همــان ســلطه می آی
شــامل پنهــان کــردن ابــزار ســلطه اســت، هــم شــامل پنهــان 

ــز و تشــخص. ــزار تمای ــردن اب ک
ــای  ــه عرصه ه ــانه ها و ورود ب ــو رس ــر بودی ــای نظ ــر مبن ب
مختلــف آن هــا در قبضــه صاحبــان و وارثــان ایــن حوزه اســت 
و کامــا واضــح اســت کــه ســرمایه های فرهنگــی و رســانه ای 
ــری  ــر براب ــی ب ــه و مبتن ــیوه ای عادالن ــه ش ــا ب ــع م در جوام
ــانی  ــات یکس ــوان و امکان ــه، ت ــا هم ــت ت ــده اس ــع نش توزی
بــرای ورود بــه عرصه هــای رســانه ای را داشــته باشــند. رســانه 
ــب و  ــات صاح ــزاری اســت در دســت طبق ــرایط اب ــن ش در ای
ــه  ــان اواًل ب ــا رسانه هایش ــه ب ــی ک ــان و وارثان وارث؛ صاحب
ــا  ــن مبن ــر همی ــپس ب ــن« و س ــز نمادی ــی »تمای ــال نوع دنب
بــه دنبــال نوعــی »تســلط نمادیــن« هســتند. اگرچــه بوردیــو 
ــن  ــی روش ــد ول ــام نمی کن ــزی را اع ــن چی ــا چنی صراحت
ــانه ای، در  ــرد رس ــداف و کارک ــن اه ــر دوی ای ــه ه ــت ک اس
صورت بنــدی نهایی شــان، چیــزی نیســتند جــز ابــزاری بــرای 
تقویــت فضــای محافظه کارانــه. زیــرا هــم تمایزطلبــان و هــم 
ســلطه گران )نمادیــن یــا غیرنمادیــن( در شــرایطی کــه خــود 
را در وضعیــت متمایــز و متســلط ببیننــد، بــه هیــچ وجــه تمایل 
ــد و از برهــم خــوردن نظــم موجــود  ــه تغییــر وضعیــت ندارن ب

ــود. ــد ب شــدیداً ناراضــی خواهن
بوردیــو بــه درســتی نشــان می دهــد کــه فراینــد ناعادالنــه 
برخــورداری عــده ای خــاص، از ســرمایه ها و امکانــات، 
صرفــًا بــه ســرمایه های اقتصــادی مربــوط نمی شــود، 
رســانه ای  و  فرهنگــی  بســا ســرمایه های  چــه  بلکــه 
ــی  ــرمایه فرهنگ ــد. س ــادی باش ــرمایه های م ــر از س مهمت
ــا  ــات ی ــه اطاع ــو ب ــر بوردی ــای نظ ــر مبن ــانه ای ب و رس
ــارة باورهــا و ســنت های فرهنگــی و معیارهــای  ــش درب دان
ــی در  ــت و کامیاب ــه موفقی ــاره دارد ک ــی اش ــاری خاص رفت

زندگــی را ارتقــاء می دهنــد.
بوردیــو در همیــن ارتبــاط بــا نقــد رویکــرد ســوبژکتیو در حــوزه 
ــه اســم  خاقیــت زیباشــناختی منکــر می شــود کــه چیــزی ب
ــی  ــی و فرهنگ ــتر اجتماع ــرایط و بس ــارغ از ش ــتعداد«، ف »اس
قابــل تعیــن یــا تشــخیص باشــد. او در کتــاب »تمایــز« بــا این 
ادعــا کــه »ذائقه هــای مــا ذاتــی، نــاب و خالــص هســتند« بــه 
مخالفــت پرداخــت و نشــان داد کــه ذوق و ســلیقه و خاقیــت 
ــی ای  ــای اجتماع ــرد در فض ــت ف ــه موقعی ــدیداً ب ــراد، ش اف
ــت  ــن رو اس ــتگی دارد و از همی ــه، بس ــرار گرفت ــه در آن ق ک
ــا و ســایق فرهنگــی  ــه، ذائقه ه ــف جامع ــات مختل ــه طبق ک
مختلفــی دارنــد. از نظــر او فقــط ســرمایه اقتصــادی نیســت که 
منشــأ نابرابــری اســت، بلکــه ســرمایه فرهنگــی و رســانه ای و 
امــکان دسترســی بــه آنچــه کــه بوردیــو دارایی هــای نمادیــن 
ــی  ــات مال ــه امکان ــا ب ــد و لزوم ــات و...( می نام ــگ، ادبی )فرهن
ارتبــاط مســتقیم نــدارد هــم می توانــد منشــا بزرگتریــن 

ــد. ــا باش نابرابری ه
همچنیــن ایــن ســرمایه های فرهنگــی و رســانه ای مشــخصًا 
بــه آنچــه کــه بودریــو »عــادت واره« )habitus( می نامــد 
ــه  ــودن« ب ــا »شــیوه های ب هــم بســتگی دارد. عادت واره هــا ی
ــکل  ــه ش ــرد را ب ــه ف ــود ک ــاق می ش ــی اط ــوع عادات مجم
ــد و در  ــرار می ده ــط ق ــک محی ــا ی ــه ب ــودآگاه در رابط ناخ
ــاوت  ــای متف ــان  ه ــه جه ــرد ب ــر ف ــی ورود ه ورود و چگونگ
ــش  ــگاه و...( نق ــت، دانش ــر، سیاس ــگ، هن ــی )فرهن اجتماع
تعیین کننــده ای دارد. ایــن خصلت هــا و عــادات ثانویــه، 
ــه در  ــت ک ــدن ماس ــی ش ــد اجتماع ــت و فراین ــل تربی حاص
ــه شــکل  ــد ب ــده و بع ــودآگاه درآم ــه صــورت ناخ ــان ب رفتارم
ــور  ــروز و ظه ــت و... ب ــلیقه، ذوق، خاقی ــی، س ــتعداد طبیع اس
می یابــد. در نتیجــه، برخــورداری از ایــن اســتعدادها و یــا 
محــروم بــودن از آن هــا، امــری ذاتــی نیســت، بلکــه بــه فرایند 
اجتماعی شــدن مــا بســتگی دارد. این هــا موانعــی پنهــان 
ــوزه  ــه ح ــراد ب ــد ورود اف ــوان س ــه عن ــًا ب ــه عم ــتند ک هس

فرهنــگ، هنــر و رســانه نقــش بــازی می کننــد؛ افــرادی کــه 
از ایــن ســرمایه  هــا محرومنــد و به طــور طبیعــی آن را بــه ارث 
نبرده انــد، نــه صاحبــان ایــن ســرمایه ها هســتند و نــه وارثــان 
آن هــا، و نــه کســانی کــه ایــن ســرمایه ها بخواهنــد یــا بتواننــد 
ــای  ــان دادن درد و داغ و دغدغه ه ــا نش ــال ی ــرای انتق کاری ب

ــد. آنهــا انجــام دهن
بنابرایــن از نظــر بوردیــو، فقــط بــه دلیــل نداشــتن امکانــات 
مالــی نیســت کــه مثــا مــن نمی توانــم بــه یــک کنســرت، 
مــوزه، تئاتــر یــا بــه اپــرا بــروم، بلکــه بیشــتر بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه در حیــن حضــور در آن موقعیــت، احســاس اینکــه 
ــال  ــه احتم ــد! ب ــم می کن ــتیم، معذب ــود نیس ــای خ ــر ج س
خیلــی زیــاد لبــاس پوشــیدنم، رفتــار و داوری هایــم، حــرف 
ــت و  ــاوت اس ــم متف ــط اطراف ــا محی ــم،  ب ــر دادن زدن و نظ
ــرا  ــد و م ــل می  کن ــان عم ــی پنه ــوان مانع ــه عن ــا ب این ه
ــه  ــی  دارد. در نتیج ــاز م ــا ب ــن حوزه  ه ــه ای ــی ب از سرکش
ــگ،  ــدان فرهن ــون می ــی چ ــدان داری میدان های ــًا می عم
ــن و  ــان، قوانی ــا زب ــنایی ب ــد آش ــه نیازمن ــانه ک ــر و رس هن
ــان و  ــت صاحب ــه دس ــت، ب ــوزه اس ــان ح ــهای هم ارزش
ــا  ــان حوزه ه ــن هم ــی و نمادی ــرمایه  های فرهنگ ــان س وارث
می  افتــد و آنهــا کــه از ایــن ســرمایه  هــا محرومنــد، 
هرچنــد کــه از ســرمایه اقتصــادی برخــوردار باشــند، در ایــن 
ــو  ــه بوردی ــد ک ــرار می گیرن ــزی ق ــرض چی ــدان در مع می
ــا  ــا ب ــرا آنه ــذارد. زی ــن« می گ ــونت نمادی ــام آن را »خش ن
ــد  ــروم می مانن ــن، مح ــان و نمادی ــونت پنه ــکلی از خش ش

و جــزو حذف شــدگان از ایــن حوزه هــا قــرار می گیرنــد.
بــه نظــر می رســد حــاال منظــور بوردیــو از »ســلطه« و 
ــای فرهنگــی  ــه فضاه ــی ک ــوان کارکردهای ــه عن ــز« ب »تمای
ــد. او  ــده باش ــن ش ــتند، روش ــال آن هس ــه دنب ــانه ای ب و رس
ــانه ای را  ــه ســرمایه های فرهنگــی و رس ــد کســانی ک می گوی
در اختیــار دارنــد، می توانــد روایــت، تفســیر و برداشــت خــود را 
از اجتمــاع بــر دیگــران تحمیــل کننــد و از ایــن نظــر از دیگران 
متمایــز گردنــد. بــر مبنــای نظــر او، »تمایــز« نوعی اســتراتژی 
ــاز کــردن خــود در متــن زندگــی اجتماعــی اســت  ــرای ممت ب
ــر  ــگ، هن ــروز »فرهن ــع ام ــزار آن در جوام ــن اب ــه متداولتری ک
ــگ  ــان دهنده فرهن ــخص نش ــز و تش ــت. تمای ــانه« اس و رس
ــی و  ــوردار اجتماع ــه و برخ ــار مرف ــه اقش ــت ک ــی اس پنهان
ــوه ی داوری و  ــی در نح ــکلی طبیع ــه ش ــان ب ــان و وارث صاحب
ــه  ــود را از عام ــا خ ــد ت ــکار می برن ــود ب ــی خ ــار فرهنگ در رفت

ــد. مــردم جــدا نماین
چــرا رســانه های امــروز از اســاس نمی تواننــد مفاهیمــی 
ــر  ــت در براب ــا »مقاوم ــرمایه« ی ــه س ــع ناعادالن ــد »توزی مانن
هژمونــی ایدئولوژیــک«، »نقــد فاصلــه داشــتن بــا مــردم« و... 
را بــه دغدغــه اصلــی و باطنــی خــود تبدیــل کــرده و در برابــر 
اینهــا بایســتد و از ایــن طریــق نظــم موجــود را بــه هــم بریــزد. 
ــوِد  ــت موج ــت و وضعی ــه اس ــا در کاس ــود آنه ــت خ آری، دس
خــود اینهــا و همچنیــن محتویــات موجــود در آن کاســه، بایــد 

بــه همیــن شــکل کــه هســت باقــی بمانــد!
ــه  ــانه ای ک ــی و رس ــوالت فرهنگ ــا محص ــتراتژی، ب ــن اس ای
ــری،  ــی و هن ــوالت فرهنگ ــد محص ــم )خری ــرف می  کنی مص
ــه  ــی ک ــری و...(، قضاوتهای ــن فرهنگــی و هن ــه اماک ــن ب رفت
در مــورد دیگــران بــه کار می بریــم )ســلیقه دیگــری را دهاتــی 
خوانــدن، یــا دیگــری را تــازه بــه دوران رســیده قلمــداد کــردن 
ــه  ــود را از عام ــا خ ــم ت ــش می  گیری ــه در پی ــاری ک و...(، رفت
ــاس  ــذا خــوردن، حــرف زدن، لب ــم )نحــوه غ ــردم جــدا کنی م
ــان  ــه زب ــق ب ــی و متعل ــات فن ــتفاده از کلم ــیدن و اس پوش
ــتره  ــی و آبس ــار انتزاع ــه آث ــان دادن ب ــه نش ــه و عاق بیگان
ــاد  ــه ایج ــا در جامع ــن رفتاره ــه ای ــاری ک ــل اعتب ــه دلی و... ب
ــی  ــگ پنهان ــر فرهن ــد و نمایانگ ــود می  یاب ــد( و... نم می کنن
ــانه های  ــگ و رس ــان« فرهن ــان« و »وارث ــه »صاحب ــت ک اس
ــر  ــی ب ــز و از جهات ــا آن هــا از عــوام متمای ــد ب مســلط می توانن
ــه  ــوده، کــه در اینجــا ب ــرا عــوام و ت آن هــا مســلط باشــند. زی
دور از هــر برداشــت ارزش گذارانــه بــه معنــای کســانی اســت 
کــه از آن ســرمایه  های بــه ارث رســیده، محرومنــد و بــه طبقــه 
وارثیــن تعلــق ندارنــد، در تحلیــل بوردیــو یــا اساســاً از ورود بــه 
میــدان فرهنــگ و هنــر و رســانه ســر بــاز می  زننــد، یــا اینکــه 
بــا پذیــرش فرهنــگ صاحبــان و وارثــان و درونــی کــردن آن 
فرهنــگ، عمــًا بــدان »مشــروعیت« می  بخشــند، از آن منظر 
ــن  ــک ای ــا تمل ــد و در نتیجــه می  کوشــند ب ــه خــود می  نگرن ب
ــمیت  ــه رس ــان ب ــب وارث ــا از جان ــر بدان ه ــرمایه  ها و تظاه س
ــر شــدن  ــز نهادینه ت ــی ج ــد معنای ــن فراین شــناخته شــوند! ای
ــوام  ــر ع ــانه ب ــر و رس ــگ و هن ــی فرهن ــان اهال ــلطه پنه س

ــدارد. ن
حــال می تــوان بــا وضــوح بیشــتری بــه ایــن پرســش 
اندیشــید و حتــی پاســخ داد کــه چــرا رســانه های امــروز 
ــه  ــع ناعادالن ــد »توزی ــی مانن ــد مفاهیم ــاس نمی توانن از اس
ــک«،  ــی ایدئولوژی ــر هژمون ــت در براب ــا »مقاوم ــرمایه« ی س
ــه دغدغــه اصلــی و  ــا مــردم« و... را ب ــه داشــتن ب »نقــد فاصل
باطنــی خــود تبدیــل کــرده و در برابــر اینهــا بایســتد و از ایــن 
طریــق نظــم موجــود را بــه هــم بریــزد. آری، دســت خــود آنها 
ــن  ــا و همچنی ــود اینه ــوِد خ ــت موج در کاســه اســت و وضعی
محتویــات موجــود در آن کاســه، بایــد بــه همیــن شــکل کــه 

ــد! ــی بمان هســت باق

رسانه ابزاری است که از طریق آن 
می توان شرایط را از نظر ذهنی 
و روانی آماده پذیرش هژمونی 

و سلطه ای کرد که ایدئولوژیها و 
صاحبان و وارثان قدرت و سرمایه 

برای ادامه حیات نیازمند آنند. 
این فضای هژمونیک ممکن 

است از طریق آنچه »آدورنو« 
یکدست سازی فرهنگی یا برساختن 

»آگاهی کاذب« )ایدئولوژی( 
می نامید شکل داده شود، یا آنگونه 

که بودریو می گفت از طریق 
پنهان سازی ابزار سلطه و تمایز

http://mehrnews.com
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اول
»چارلــز  کــه  بــود  آمــده  خبرهــا  در 
شناخته شــده ی  شــاعر  برنشــتاین«، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه آوازه اش ب ــی ک آمریکای
»هنرمنــد و شــاعر تجربــی« در جهــان 
ــار  ــیتی« دی ــت، از »نیویورک س ــده اس پیچی
نظــم  جــوالن  شــهر  آســمان خراش ها، 
ــی  ــات جمع ــای حی ــه اع ــی و نمون بورژوای
ــن  ــه نمادین تری ــاید ب ــه ش ــک زده ای ک تکنی
ــت  ــول« و »کاال« را عینی ــن »پ ــکل ممک ش
می بخشــد و سراســر حیــات اخاقــی و 
ــای  ــت آرمان ه ــی کلی ــی و حت ــی آدم سیاس
ــاد  ــی در ب ــای مختلف ــه ترفنده ــری را ب بش
ــه هــوار  ــد و ب ــات مجســم، دود می کن انتزاعی
می فرســتد، دعــوت شــاعر ایرانــی مقیــم 
ــرکت در  ــرای ش ــی« را ب ــنگتن دی س »واش

شــب شــعری پذیرفتــه اســت کــه صراحتــاً و بــه سیاســی ترین 
ــه  ــکا علی ــم آمری ــا تحری ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــن ب ــکل ممک ش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــران برگ ــردم ای م
ــچ  ــتاین هی ــن از برنش ــره زمی ــر ک ــس در سراس ــاید هیچ ک ش
ــدازه سیاســی  ــن ان ــا ای ــرای شــرکت در کنشــی ت انتظــاری ب
ــر  ــرد و در توئیت ــوت را می پذی ــتاقانه دع ــی او مش ــدارد، ول را ن
ــه  و دیگــر صفحــات اجتماعــی کــه در دســترس دارد اقــدام ب
ــردم  ــوص م ــت هایش در خص ــپ و سیاس ــد از ترام ــاد تن انتق
ایــران می پــردازد. او بــه همــراه حــدود ده شــاعر مطــرح دیگــر 
ــداد  ــار تع ــرار اســت در کن ــار ق ــورک و واشــنگتن در کن از نیوی
ــداد  ــب یــک روی ــی بنشــینند و در قال ــادی از شــاعران ایران زی
فرهنگــی و ادبــی کــه حــاال شــدیدا شــکلی سیاســی بــه خــود 
ــخ  ــای تاری ــی ترین رویداده ــی از سیاس ــاره یک ــه، درب گرفت

ــد. معاصــر شــعر بخوان
ــا  گویــی برنشــتاین، شــاعر تجربــی آمریکایــی، قــرار اســت ب
ــات  ــه اقدام ــخ در دنبال ــر در تاری ــار دیگ ــک ب ــش ی ــن کن ای
شــدیدا سیاســی چهره هــای فرهنگــی، متفکــران و هنرمنــدان 
بزرگــی چــون »اســپینوزا«، »همینگــوی«، »کاپــا«، »اورول«، 
»برشــت«، »پازولینــی«، »کوســتلر«، »کامــو« و... خــط 
بطــان دیگــری باشــد بــر ایــن کلیشــه  هولنــاک کــه »مــن 
ــتم!«  ــی نیس ــتم، سیاس ــر و...( هس ــی، متفک ــد )فرهنگ هنرمن
کلیشــه ای فریبنــده و اغواگــر کــه اگــر از جهــل نشــات نگرفته 
باشــد، قطعــا از دل نوعــی شارالتانیســم برمی آیــد کــه هــدف 
از آن چیــزی جــز »کیســه دوختن در وضعیــت سیاســی 
ــوده ای  ــفره های آل ــرریز س ــان از س ــردن انب ــر ک ــود« و پ موج
نیســت کــه بــرای جشــن پیونــد نامبــارک اقتصــاد و سیاســت 
ــرال  ــرمایه داری لیب ــه س ــم منفعت طلبان ــیطره ی پارادای در س

پهــن شــده اســت.
کلیشــه کثیــف »مــن سیاســی نیســتم« کــه خــودش یکــی از 
ــت،  ــن اس ــای ممک ــت زده ترین گزاره ه ــی ترین و سیاس سیاس
صرفــاً ترفنــدی بــرای حضــور موثــر در فراینــد چپاولــی اســت 
ــا  ــال ب ــن ح ــود و در عی ــاول ب ــل چپ ــوان اه ــا آن می ت ــه ب ک
نوعــی فقــدان »موضع گیــری«  در برابــر زشــتی چپــاول، خــود 
ــن  ــت. روش ــگاه داش ــون ن ــودن، مص ــر ب ــگ چپاول گ را از ان
ــت  ــر حقیق ــری در براب ــه داشــتن موضــع و موضع گی اســت ک
ــه معنــای طرفــداری  ــا شــرافت و خباثــت هرگــز ب و فریــب ی
ــازار سیاســت  ــذل ب در یکــی از دو ســویه ی جناح بازیهــای مبت
ــی از  ــا مصداق ــان لزوم ــه هیچ کدامش ــویه هایی ک ــت، س نیس
حقیقــت و شــرافت، یــا جبهــه فریــب و خباثــت نیســتند. بلکــه 

ــا خــوِد  ــای تعیــن تکلیــف خویــش ب ــه معن داشــتن موضــع ب
ــا  ــکلی کام ــا ش ــه م ــه در زمان ــت ک ــرافت اس ــت و ش حقیق

جمعــی و از ایــن نظــر سیاســی بــه خــود گرفتــه اســت.
برنشــتاین می توانســت منفعانــه در کنــاری بنشــیند و دعــوت 
هیــچ نهــادی را نپذیــرد بــرای تحریم هــا هیــچ شــعری 
نگویــد و نخوانــدو همچنــان بــه عنــوان یــک »شــاعر تجربــی 
شناخته شــده«، یــک »چهــره فرهنگــی« و »خــادم هنــر« یــا 
ــد؛  ــی بمان ــر« باق ــرای هن ــر ب ــان هن ــل »حامی عضــوی از خی
ــن وجــود شــاید احتمــال برگــزاری »بزرگداشــت  ــا ای ــی ب حت
ــل از  ــم تجلی ــری« و »مراس ــاش هن ــر ت ــک عم ــرای ی ب
چهــره مانــدگار شــعر و ادب« و... بــرای او بــه مراتــب بیشــتر از 
حاالیــی بــود کــه او بواســطه هنــرش در یــک رویــداد کامــا 
ــدا  ــح« حضــور پی ــری صری ــر »موضع گی ــی ب سیاســی و مبتن
ــه یــک  ــه تنهــا خــود دســت ب ــن کار ن ــا ای کــرده اســت. او ب
موضع گیــری صریــح در خصــوص حقیقــت و دروغ یــا ســلطه 
و برابــری می زنــد، بلکــه همــه شــاهدان تاریــخ پــس از خــود 
ــد در خصــوص  ــه قادرن ــد ک ــوژه هایی می کن ــه س ــل ب را تبدی
ــری  ــلطه و براب ــا س ــت و دروغ ی ــا حقیق ــتاین ب ــبت برنش نس
موضع گیــری صریحــی داشــته باشــند و ایــن درســت همــان 
ــن  ــخ« را تعی ــا »تاری ــتاین ب ــد برنش ــه پیون ــت ک ــزی اس چی
می بخشــد و نــام او را در ایــن تاریــخ واجــد وجــوه برجســته ای 

ــرد. ــد ک خواه

دوم
ــم«  ــال چهل ــه کاری در س ــه محافظ ــده »علی ــب پرون در قال
ــاب در  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــه ب ک
ســال 57 ایــن روزهــا منتشــر می شــود، از »چهره هــا«ی 
ــه  ــردم ک ــوت ک ــادی دع ــری زی ــری و فک ــی و هن فرهنگ
بــا ایــن موضــوع حــرف بزننــد و »موضــع« خــود را در 
خصــوص »محافظــه کاری« و »انقابی گــری« در طــول 
ــی از محافظــه کاری طــی  ــا حجــم باالی ــه ب ــالی ک ــل س چه
ــش  ــر ابتنای ــه خاط ــا ب ــه دقیق ــی ک ــد! دعوت ــان کنن شــده، بی
بــر همــان »موضع گیــری صریــح« توســط عمــوم ایــن 
ــی  ــوارد هــم حرف های ــا رشــد شــد و در بســیاری از م چهره ه
کــه در گفت وگوهــا رد و بــدل شــده بــود، توســط خــود 
حتــی  و  سانســور  اصــاح،  و  حــک  مصاحبه شــوندگان 

شــد. پس گرفتــه 
ــن نمونه هــا از یــک »چهــره  فرهنگــی  در یکــی از عجیب تری
ــا  ــردی ب ــور در میزگ ــرای حض ــوه« ب ــی« و »عدالتخ انقاب
موضــوع »محافظــه کاری نــزد انقابی هــا« دعــوت کــردم و او 

تاکیــد زیــادی بــر معرفــی اشــخاصی داشــت 
ــور  ــرد حض ــن میزگ ــت در ای ــرار اس ــه ق ک
ــی  ــی از چهره های ــا یک ــند؛ از قض ــته باش داش
کــه قــرار بــود در ایــن میزگــرد حضــور 
داشــته باشــد، چهــره ای متمایــل بــه جریــان 
آن  و  بــود  »اصاح طلــب«  بــه  موســوم 
چهــره فرهنگــی انقابــی و از فعــاالن جنبش 
عدالتخواهــی پــس از مطلــع شــدن از حضــور 
ــا ارســال ایــن  ایــن »چهــره اصاح طلــب« ب
ــارت، از حضــور در ایــن میزگــرد انصــراف  عب
داد: »خروجــی ایــن میزگــرد »سیاســی« 

می شــود و مــن معــذورم!«
جــدای از ایــن پرســش کــه چطــور سیاســی 
را  گفت وگومحــور  رویــداد  یــک  شــدن 
ــاال  ــه احتم ــی ک ــور محتوای ــوان از حض می ت
ــه  ــت، نتیج ــا اس ــرات م ــا نظ ــارض ب در تع
ــه ایــن پرســش بنیادیــن در ایــن »چهره« هــا  گرفــت؛ بایــد ب
ــور  ــاً چط ــه اساس ــرد ک ــرح ک ــا مط ــاران آنه ــر هم قط و دیگ
ــی  ــا »غیرسیاس ــوان ب ــی را می ت ــری و عدالت خواه انقابی گ
بــودن« جمــع کــرد؟! بــه عبــارت دیگــر چطــور چنیــن 
ــی  ــا سیاس ــودن ی ــی ب ــز از سیاس ــن پرهی ــی در عی چهره های
شــدن، توانســته اند بــه عنــوان برجســته ترین چهره هــای 
ــی  ــوند! دو مفهوم ــناخته ش ــواه« ش ــی« و »عدالت خ »انقاب
ــی  ــا کس ــد و اساس ــت دارن ــا سیاس ــح ب ــاس صری ــه مم ک
ــه  ــد انقابــی و حامــی عدالــت باشــد کــه از پیــش و ب می توان
طــور بنیادیــن و از هــر ســو، یــک ســوژه کامــا سیاســی شــده 

ــد. باش
گویــی حمایــت و پیــروی از کلیشــه هولنــاک »مــن سیاســی 
ــود  ــا خ ــه را ب ــی از توجی ــای مختلف ــواع و انح ــتم«  ان نیس
ــی  ــومی اش حت ــان س ــکل های جه ــد و در ش ــراه می کن هم
می توانــد بــا انقابی گــری و عدالت خــواه بــودن جمــع 
ــان دهنده  ــتر نش ــازه بیش ــداد ت ــن روی ــه ای ــر چ ــود. اگ ش
یــک فقــر تئوریــک در خصــوص مفاهیمــی چــون سیاســت، 
انقــاب، عدالــت، محافظــه کاری، کنــش سیاســی اجتماعــی 
و... اســت، امــا نشــان دهنده یــک نکتــه برجســته در 
خصــوص جابه جایــی مفاهیــم و در مــواردی دیالکتیــک 
ــد در  ــی بای ــن مصداق ــان اســت. در چنی ــات توام ــی و اثب نف
ــرای  ــه« ب ــش »محافظه کاران ــن کن ــه ای ــت ک ــر داش نظ
»غیرسیاســی« جلــوه دادن خویــش دقیقــا از »جا«یــی 
ــوان  ــه عن ــرد کــه همــواره تــاش می شــود ب نشــات می گی
ــی  ــود! در حال ــی ش ــودن« معرف ــی ب ــگاه »انقاب ــک جای ی
ــا  ــودن دقیق ــه از محافظــه کاری و غیرسیاســی ب ــه هرگون ک
ــی  ــی »ضدانقاب ــا حت ــودن« ی ــی ب ــای »غیرانقاب ــه معن ب
ــب  ــم جال ــه ه ــن قضی ــر ای ــویه دیگ ــت. س ــودن« اس ب
توجــه اســت؛ امــروز در همیــن شــرایط جهــان ســومی مــا 
ــای  ــه ایدئولوژی ه ــام ب ــام و تم ــپردگی ت ــا سرس ــانی ب کس
راســت افراطــی، محافظــه کاری ســازمان یافته و تعهــد 
نئولیبــرال  و  لیبرالــی  بــه سیاســت های  تمام عیارشــان 
ــا  ــتند، ب ــری هس ــه انقابی گ ــی هرگون ــان ناف ــه در ذاتش ک
ــری از  ــذل انقابی گ ــری و مبت ــئون ظاه ــی ش ــت برخ رعای
ــش و تســبیح و انگشــتر«، »اســتفاده از  ــه »داشــتن ری جمل
ادبیاتــی حــوزوی«، »غیرمنتقــد بــودن« در عیــن »ســکوت 
ــه  ــی« ب ــم و بی عدالت ــارت، ظل ــر غ ــه در براب محافظه کاران
عنــوان چهره هــای شــاخص انقابی گــری و مدافعــان 

ــوند. ــناخته می ش ــامی ش ــاب اس انق
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حجــت االســام و المســلمین رضــا غامــی، مؤســس و 
ــانی اســامی صــدرا   ــوم انس ــای عل ــز پژوهش ه ــس مرک رئی
ــا و  ــون کتابه ــی تاکن ــری و فرهنگ ــال فک ــن فع ــت. از ای اس
ــای  ــن و دنی ــه انتشــار رســیده اســت؛ »دی ــادی ب ــاالت زی مق
متجدد«،»جنبــش تولیــد علــم و نظریه پــردازی«، »مانیفســت 
روحانیــت«، »اســام و جهانــی شــدن؛ بررســی امــکان جهانی 
شــدن اســامی در قــرن 21«، »چهــل ویژگــی جــوان 
مســلمان و انقابــی«، »تأماتــی دربــاره اســام و پیشــرفت«، 
»فلســفه تمــدن نویــن اســامی« برخــی از کتابهــای حجــت 

ــت. ــی اس ــام غام االس

*انقــالب اســالمی ســال 57 در ایــران بــا ارمغــان 
آرمان هــای انســانی مختلفــی بــرای جامعــه 
ــاع  ــگفت آور دف ــاق ش ــود. اتف ــراه ب ــران هم ای
ــن  ــی روش ــرآوردن آرمان های ــر ب ــدس و س مق
ــی  ــع عموم ــابقه وض ــول بی س ــانی و تح و انس
جامعــه تــا ســالهای اولیــه، انقــالب ایــران را بــه 
ــی  ــی و بیرون ــزرگ درون ــول ب ــک تح ــوان ی عن
ــه از  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد. ام ــت ک تثبی
ــای  ــاختار و فض ــی در س ــد اتفاقات ــه بع ــی ب زمان
ــان »آزادی«  ــژه دو آرم ــه وی ــه ب ــی رخ داد ک عموم
و »عدالــت« بــا مشــکالتی مواجــه شــدند ایــن دو 
آرمــان انقالبــی بعــد از جنــگ و بــا آغــاز دهــه 70 
ــی  ــه وضعیت ــروز ب ــد و ام ــگ ش ــه کمرن رفته رفت
ــه  ــدان ب ــون و معتق ــی انقالبی ــه حت ــیده ک رس
ــا حــدی ناامیــد  آرمان هــای انقــالب اســالمی را ت
ــی رخ  ــه اتفاقات ــد چ ــر می کنی ــت. فک ــرده اس ک
داد و چــه موانعــی بــر ســر راه انقــالب بــه وجــود 
ــر  ــا از نظ ــش از آرمان ه ــن چرخ ــل ای ــد و دالی آم

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ش
ابتــدا الزم اســت منظــور از آزادی در پرســش جنابعالــی 
مشــخص شــود. آزادی در گفتمــان انقــاب اســامی بــا آزادی 
ــاد  ــاوت و بلکــه در بعضــی ابع ــرال متف ــرِب لیب ــان غ در گفتم
معــارض اســت. وقتــی در انقاب مــا، از آزادی ســخن بــه میان 
می آیــد، منظــور آزادِی بــه عــاوه عدالــت و اخــاق اســت. در 
ــه  ــت و اخــاق ب ــای عدال ــر اســامی، آزادِی منه منظــر تفک
ــت  ــاب دق ــخ انق ــه تاری ــر ب ــود. اگ ــل می ش ــود تبدی ضــد خ
کنیــد، وقتــی مــردم ایــران قبــل یــا بعــد از پیــروزی انقــاب، 
شــعار آزادی ســر می دادنــد، در بطــن شــعار آنهــا چنــد مطالبــه 
ــی  ــتبداد و خودکامگ ــم. آزادی از اس ــود؛ یک ــه ب ــی نهفت اساس
داخلــی و دســت یابی بــه جمهــوری و مردم ســاالری اســامی؛ 
ــی و در  ــرقی و غرب ــد ش ــای فاس ــلطه قدرته دوم. آزادی از س
رأس همــه امریــکا کــه بــرای ســالیان دراز خــون ایــن ملــت را 
مکیــده بودنــد؛ ســوم. آزادی فرهنــگ و هنــر ایرانــی از اســارِت 

ــه  ــت آن ب ــق و برگش ــذال عمی ــی و ابت ــی، غربزدگ فرنگی مآب
آغــوش تمــدن اصیــل ایــران اســامی؛ چهــارم. آزادی منابــع 
ــا طیف هــای  ــات ی ــادی کشــور از انحصــار طبق ــات م و امکان
ــروت کشــور در رگ هــای  خــاص و جــاری و ســاری شــدن ث

ــه. جامع
ــود  ــا ب ــن ه ــا از آزادی ای ــردم م ــی م ــات اصل ــع، توقع در واق
ــان انقــاب اســامی طــی چهــل  ــوز هــم هســت. جری و هن
ــق دو  ــیر تحق ــی در مس ــای کامیاب ــته، تاش ه ــال گذش س
ــی و حــوزه سیاســت  ــه اول یعنــی حــوزه سیاســت داخل مطالب
ــا  ــد ب ــا بای ــن تاش ه ــد ای ــت، هرچن ــته اس ــی داش خارج
قــوت ادامــه پیــدا کنــد و ضعف هــا و کاســتی های آن 
برطــرف شــود. مثــًا مــا امــروز صاحــب نظــام مردم ســاالری 
دینــی هســتیم، امــا ایــن نظــام هنــوز رشــد الزم را نداشــته و 
ــارت  ــا نظ ــارکت، ی ــد مش ــی مانن ــای سیاس ــی نیازه ــه برخ ب
همگانــی و غیــره پاســخ هــای سیســتمی الزم را نــداده اســت. 
ــروز  ــه ام ــا اینک ــی، ب ــت خارج ــه سیاس ــن در عرص همچنی
دخالــت و نفــوذ بیگانــگان در ایــران بــه صفــر رســیده اســت، 
امــا بیــش از همــه، وجــود وابســتگی های اقتصــادی و ضعــف 
بُنیــه اقتصــادی، دائمــا فرصت هایــی را بــرای نفــوذ و مداخلــه 
غیرمســتقیم قدرت هــای ســلطه گر در مقــدرات کشــور ایجــاد 
می کنــد. در عرصه هــای فرهنگــی و اقتصــادی هــم گام هــای 
مهمــی برداشــته شــده، امــا هنــوز خیلــی از انتظــارات بــرآورده 
نشــده اســت. جریــان انقــاب در بســط فرهنــگ و هنــر ایرانی 
ــل  ــت؛ الاق ــته اس ــده ای را برداش ــای ارزن ــامی قدم ه و اس
در الگوســازی و کادرپــروری توفیقــات بزرگــی داشــته ایم، 
امــا همچنــان فرهنــگ و هنــر مــا از اســارت فرهنــگ و هنــر 

ــد. ــج می کش ــی رن غرب
ــع و  ــد. مناب ــه می فرمایی ــه ماحظ ــم ک ــاد ه ــدان اقتص در می
امکانــات کشــور هنــوز بــه صــورت یکپارچــه در خدمــت عموم 
مــردم نیســت و جــدای از انحصارگرایــی دســتگاه های دولتــی، 
ــا اســتفاده از ضعف هــا  ــروت و قــدرت ب عــده ای از اصحــاب ث
و خألهــای جــدی قانونــی و کم توانــی و عــدم قاطعیــت 
ــات  ــع و امکان دســتگاه مدیریتــی کشــور، بخشــی از ایــن مناب
را در خدمــت منافــع نامشــروع خــود قــرار داده انــد. پــس دقــت 
ــه را  ــم راه رفت ــد ه ــم می کن ــی حک ــه واقع بین ــد ک بفرمایی

ببینیــم و هــم راه نرفتــه را.

ــه  ــم ک ــرض کن ــد ع ــدا بای ــت، ابت ــا عدال ــاط ب ــا در ارتب و ام
ــه معنــای  ــت در گفتمــان انقــاب اســامی هیچوقــت ب عدال
تســاوِی صــرف نبــوده اســت. بلــه، در پیشــگاه شــرع و 
ــال  ــه دنب ــامی ب ــت اس ــا عدال ــاوی اند، ام ــه مس ــون هم قان
ــان ســاده، در  ــه بی ــه صاحــب حــق اســت. ب رســاندن حــق ب
اتمســفر عدالــت اســامی، می بایســت راه بــرای هــر صاحــب 
ــه  ــور ب ــات کش ــع و امکان ــتفاده از مناب ــت اس ــتعدادی جه اس
منظــور بــه فعلیــت رســاندن اســتعداد خــود بــاز باشــد و آنهایی 
هــم کــه بــه هــر دلیــل دچــار عارضــه ای هســتند و قــادر بــه 
کار و تــاش طبیعــی نیســتند، بایــد بــدون اینکه تحقیر شــوند، 
ســهم خــود را از منابــع و امکانــات کشــور دریافــت کننــد. پس 
مهم تریــن بُعــد عدالــت، بــه توزیــع معقــول منابــع و امکانــات 

برمی گــردد.
ــم، شــامل  ــت می کنی ــات صحب ــع و امکان ــی از مناب ــه وقت البت
ــت  ــوزش، بهداش ــه آم ــی در عرص ــات عموم ــتفاده از خدم اس
ــی از  ــن، یک ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــم می ش ــت ه ــان و امنی و درم
مصادیــق بــارز امکانــات عمومــی، اطاعــات اســت و عدالــت 
اقتضــا می کنــد کــه اطاعــات کشــور بــه جــز اطاعاتــی کــه 
ــار عمــوم  ــوط می شــود در اختی ــت کشــور مرب ــه حــوزه امنی ب
ــد،  ــت بفرمایی ــد. دق ــی نباش ــار کس ــد و در انحص ــردم باش م
ــت مزاحــم و  ــه عدال ــرال- دموکراســی ک برخــاف نظــام لیب
مانــع آزادی اســت، آزادی در اندیشــه اســامی، مولــود عدالــت 
ــی  ــت باشــد، آزادی هــم در حــد باالی ــه عدال اســت و زمانی ک

هســت.
ــه پرســش شــما. حقیقــت ایــن اســت  ــم ب حــاال برمــی گردی
ــه  ــدی در زمین ــن چهــل ســال، گام هــای بلن کــه در طــول ای
ــاب،  ــروزی انق ــش از پی ــت. پی ــده اس ــته ش ــت برداش عدال
ــق  ــادار در مناط ــکلی معن ــه ش ــور ب ــات کش ــع و امکان مناب
خاصــی از کشــور متمرکــز شــده بــود و تنهــا طیف هــا و 
ــتایی از  ــر روس ــد. کمت ــد بودن ــی از آن بهره من ــات خاص طبق
ــود.  ــوردار ب ــاده مناســب برخ ــا از گاز و ج ــرات، ی ــرق و مخاب ب
ــزرگ  ــی از شــهرهای ب ــی در شــهرهای کوچــک و مناطق حت
هــم از ایــن امکانــات خبــری نبــود. در همین تهــران، مــردم در 
مناطــق مرکــز و جنــوب شــهر از خیلــی امکانــات اولیــه بــرای 
زندگــی بی بهــره بودنــد، امــا پــس از پیــروزی انقــاب، مرحلــه 
بــه مرحلــه امکانــات توزیــع شــد بطوری کــه شــما االن کمتــر 

حجت االسالم غالمی:

بزدالن سیاسی به بهانه حفظ نظام، ترمز جمهوری اسالمی شده اند

منابع و امکانات کشور هنوز به صورت 
یکپارچه در خدمت عموم مردم نیست 
و جدای از انحصارگرایی دستگاه های 

دولتی، عده ای از اصحاب ثروت و قدرت با 
استفاده از ضعف ها و خألهای جدی قانونی 
و کم توانی و عدم قاطعیت دستگاه مدیریتی 

کشور، بخشی از این منابع و امکانات را در 
خدمت منافع نامشروع خود قرار داده اند
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ــا  ــرق ی ــبکه ب ــه از ش ــد ک ــراغ داری ــران را س ــتایی در ای روس
ــب  ــی مناس ــای مواصات ــد. از جاده ه ــروم باش ــرات مح مخاب
ــما  ــد. ش ــروم باش ــره مح ــانی و غی ــبکه سوخت رس ــا از ش ی
بــه رتبــه ایــران در ضریــب »جینــی« دقــت کنیــد، مهمتریــن 
شــاخصی کــه اقتصاددانهــا بــرای بررســی میــزان نابرابــری در 
ــب  ــام ضری ــه ن ــاخصی ب ــد، ش ــی می کنن ــه معرف ــک جامع ی

ــی اســت. جین
ضریــب جینــی پیــش از انقــاب بــه بــاالی 50 رســیده 
ــران را  ــی ای ــب جین ــی ضری ــک جهان ــروز بان ــا ام ــود، ام ب
ــامی در  ــوری اس ــی جمه ــن یعن ــد و ای ــی می کن 36 معرف
ــد از  ــت. بع ــته اس ــی برداش ــای بزرگ ــت گام ه ــق عدال تحق
پیــروزی انقــاب تعریــف و ســطح رفــاه در ایــران تغییــر کــرد 
ــق  ــا متعل ــاه را تنه ــه رف ــته ک ــِج گذش ــط و رای و تصــورات غل
ــان  ــه آن ــل ب ــات متص ــان و حلق ــب منصب ــان، صاح ــه ارباب ب
ــن ســخنان، اصــرار  ــا ای ــه هــم ریخــت. مــن ب می دانســت، ب
ــاب و  ــن انق ــوم. ای ــر ش ــاف را متذک ــی و انص دارم واقع بین
ــق  ــردن ح ــع ک ــت و ضای ــردم اس ــود م ــه خ ــق ب ــام متعل نظ
ــا  ــم آن، مســاوی اســت ب ــات عظی ــن خدم ــده گرفت آن و نادی

ضایــع کــردن حــق ملــت. در عیــن حــال، همانطــور کــه رهبر 
بزرگــوار انقــاب فرمودنــد، مــا در تحقــق عدالــت بــا ضعفهــا 
ــدم  ــن معتق ــتیم. م ــرو هس ــدی روب ــای ج ــب ماندگی ه و عق
سیاســت گذاری ها و ریل گذاری هــای غلــط و لیبــرال زده در 
دولــت پنجــم و ششــم موســوم بــه دولــت ســازندگی، و ســپس 
ــم و هشــتم، فرصت هــای بزرگــی را  ــت هفت ــداوم آن در دول ت

ــت. ــران گرف ــی از ای ــت اجتماع ــق عدال در تحق
در دولــت آقــای روحانــی هــم شــاهد اتفاقــات مشــابه هســتیم 
ــور  ــم کش ــم و دوازده ــت یازده ــدم دول ــن معتق ــه م چنانچ
ــدای از  ــت. ج ــرده اس ــت دور ک ــیر عدال ــنگ ها از مس را فرس
ــد یــک  ــن چهــل ســال، فاق ــا در ای ــط، م ریل گذاری هــای غل
تئــوری و مــدل اســامِی کارآمــد در عرصــه عدالــت هســتیم و 
وقتــی از عدالــت صحبــت می کنیــم در کلی گویــی و اقدامــات 

ــویم؛ ــف می ش ــی متوق ابتدای
از طــرف دیگــر، عــده ای کــه منافع شــان بــا عدالــت بــه خطــر 
ــه  ــوری و چ ــاحت تئ ــه در س ــت چ ــیر عدال ــد، در مس می افت
ــی  ــه کوچک ــد. نمون ــنگ اندازی می کنن ــل س ــاحت عم در س
ــه  ــکن ک ــابق مس ــر س ــار وزی ــنگ اندازی را در رفت ــن س از ای
ــم.  ــاهده کردی ــد، مش ــوب می ش ــف محس ــک طی ــده ی نماین
البتــه بــر خــاف نظــر شــما، مــردم ناامیــد نیســتند. علی رغــم 
ــد  ــا امی ــردم م ــاده، در دل م ــه راه افت ــه ب ــی ای ک ــگ روان جن
زیــادی هســت و خــود مــردم بــا اتــکا بــه نخبــگان و مدیــران 

ــد داد. ــر خواهن ــه نظــام، شــرایط را تغیی ــی در بدن انقاب

ــی  ــن عوامل ــه نظــر می رســد یکــی از مهم تری *ب
کــه مســیر را بــرای چرخــش از آرمان هــای 
نخســتین انقــالب اســالمی فراهــم کــرد، شــکلی 
ــه  ــه ده ــن س ــه در ای ــود ک ــه کاری ب از محافظ
تــالش  کــرده حافــظ منافــع و شــرایط موجــود بــا 
هــدف تثبیــت برخــی منافــع بــرای قشــری خاص 
باشــد. دیــدگاه و کنــش انقالبــی موجــود در دهــه 

ــی  ــه وضعیت ــور ب ــالمی چط ــالب اس ــت انق نخس
رفته رفتــه  کــه  شــد  دچــار  محافظه کارانــه 
امکانــات نقــد عناصــری کــه مانــع بــروز آزادی و 

ــرد؟ ــدود ک ــدند را مح ــت می ش عدال
بــا دیــدگاه جنابعالــی موافقــم. در طــول چهــل ســال گذشــته، 
ــور  ــه کاری را در کش ــط محافظ ــًا خ ــده عم ــان عم دو جری
ــزدالن  ــان و ب ــطحی اندیش ــته اول، س ــد. دس ــو برده ان ــا جل م
ــورت  ــظ ص ــی حف ــای انقاب ــت گروه ه ــه در قام ــی ک سیاس
نظــام جمهــوری اســامی را بــه حفــظ ســیرت انقــاب ترجیح 
داده انــد و بــه بهانــه حفــظ اصــل نظــام، همیشــه نقــش ترمــز 
ــف،  ــای مختل ــاس ه ــر در لب ــن عناص ــد. ای ــازی کرده ان را ب
ــت کشــور  ــان ماســت مالی را در مدیری ــا هم ماحظــه کاری ی
فرمولــه کرده انــد و بخشــی از شــرایط غیرقابــل قبــول امــروز، 

ــار آنهاســت. محصــول رفت
امــا جریــان دیگــری کــه معمــواًل از نقــش آن در پیشــبرد خــط 
محافظــه کاری کمتــر صحبــت می شــود، هســته های قدرتمنــد 
ــا  ــه تکنوکرات ه ــت ک ــان اس ــه اصاح طلب ــن مجموع در بط
ــت.  ــر گرف ــه در نظ ــن مجموع ــاخه ای از همی ــد ش ــم بای را ه
ــت  ــک حرک ــا ی ــته ها، ب ــن هس ــته، ای ــه گذش ــه ده در س
خزنــده بــه نــام انقاب زدایــی، تــاش زیــادی را بــرای 
نهادینه ســازی منافــع تشــکیاتی خــود در ایــران انجــام 
داده انــد. در واقــع، تمرکــز ایــن هســته های اصاح طلبــی، بــر 
روی منزوی ســازی گفتمــان اصیــل انقــاب و مســلط کــردن 
گفتمانــی در ایــران بــوده تــا بتواننــد در زیر ســایه ایــن گفتمان، 
بــا حفــظ نــام جمهــوری اســامی و یــا بــدون ایــن نــام، قدرت 
و نفــوذ سیاســی خودشــان را در ایــران تضمیــن کننــد. این هــا 
ــد،  ــاب ندارن ــای انق ــداف و آرمان ه ــه اه ــدی ب ــچ تعه هی
ــی  ــات سیاس ــا احساس ــازی ب ــه و ب ــری منافقان ــا ظاه ــا ب ام
ــه جــان اهــداف و  ــا تیشــه ب ــردم، ســی ســال اســت کــه ب م
آرمان هــای انقــاب از جملــه همیــن دو آرمــان آزادی و 

ــد. ــد، افتاده ان ــاره کردی ــما اش ــه ش ــت ک عدال

جریان محافظه کاری که معمواًل 
از نقش آن در پیشبرد خط 

محافظه کاری کمتر صحبت می شود، 
هسته های قدرتمند در بطن مجموعه 
اصالح طلبان است که تکنوکرات ها 

را هم باید شاخه ای از همین مجموعه 
در نظر گرفت. در سه دهه گذشته، 
این هسته ها، با یک حرکت خزنده 

به نام انقالب زدایی، تالش زیادی را 
برای نهادینه سازی منافع تشکیالتی 

خود در ایران انجام داده اند

http://mehrnews.com
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بــرای ایــن طیــف از اصاح طلبــان، اندیشــه و روحیــه انقــاب 
ــی  ــود، حت ــته ش ــار گذاش ــد کن ــی بای ــر قیمت ــه ه ــامی ب اس
ــاز شــود  ــه روی دشــمنان ایــن ملــت ب اگــر درهــای کشــور ب
ــا  ــاط ب ــود. در ارتب ــته ش ــراج گذاش ــه ح ــور ب ــس کش و نوامی
ــه  ــد، هــر وقــت کــه از عناصــر وابســته ب همیــن آزادی، ببینی
ــدر  ــد، چق ــده دار بوده ان ــور را عه ــت کش ــان مدیری ــن جری ای
دایــره آزادی را بــه نفــع خودکامگی هــای سیاســی خــود 
محــدود کرده انــد؟ دوران دولــت هفتــم و هشــتم و لکــه 
بــزرگ و ســیاهی کــه در ایــن دوران بــا بــه راه انداختــن جنــگ 
ــن  ــر دام ــازی دروغ ب ــا و مباح س ــب واقعیت ه ــانه ای و قل رس
کشــور ایجــاد شــد فراموش شــدنی نیســت. در انتخابــات 
ســال ۸۸، حاضــر شــدند بــرای منافــع کثیــف خــود جمهوریت 
نظــام را ذبــح کننــد. بــرای این هــا، دموکراســی وقتــی خــوب 
اســت کــه نــام آنهــا از صنــدوق آراء خــارج شــود. وقتــی ایــن 
ــق  ــه طری ــد، ب ــه می کنن ــه معامل ــا آزادی اینگون ــته ها ب هس
اولــی، بــاب عدالــت و عدالــت ورزی را مســدود می کننــد. البتــه 
در ایــن بیــن، جریــان ســومی هــم بــوده کــه بــا روشــنگری، 
ــت،  ــه اس ــی را گرفت ــوی انقاب زدای ــداکاری جل ــت و ف مقاوم
امــا آنقــدر قــدرت نداشــته کــه بتوانــد مســیر حرکــت دو جریان 
دیگــر را مســدود کنــد. لــذا مــن بــا نظــر شــما موافقــم امــا باید 
تــاش کنیــم الیــه هــای پنهــان ایــن محافظــه کاری را تبیین 

ــان خــود آدرس صحیــح بدهیــم. ــه مخاطب کنیــم و ب
ــالمی  ــالب اس ــد انق ــت بع ــه نخس ــارغ از ده *ف
ــر تــرور و جنــگ بودیــم، در طــول ســه  کــه درگی
ــت،  ــه اس ــان رفت ــرور از می ــگ و ت ــه جن ــه ک ده
بی آرمــان  بهره منــدان  از  بعضــی  ســوی  از 
از انقــالب تــالش شــده وضعیــت موجــود در 
ــناخته  ــی« ش ــاس کنون ــت حس ــران، »وضعی ای
و تبلیــغ شــود. ایــن وضعیــت به خودی خــود 
باعــث می شــود کــه اداره جامعــه وجوهــی 
ــالش  ــه ت ــب ک ــد. به این ترتی ــدا کن ــی« پی »امنیت
می شــود بــا نگاهــی امنیتــی، فرهنــگ بــه حاشــیه 
ــروع  ــات مش ــای مطالب ــر آن فض ــالوه ب رود و ع
ــالها  ــن س ــه ای ــا در هم ــود. م ــدود ش ــز مح نی
ــروع  ــراض مش ــرای اعت ــی ب ــه الگوی ــان ب همچن
و در چارچــوب سیاســت های کلــی نظــام بــه 
ــا  ــرای آرمان ه ــردن ب ــاد ک ــع ایج ــداد و مان انس
نرســیده ایم. شــما تــا چــه حــد بــا ایــن 
ــرش  ــه و تأثی ــن ســه ده ــل در خصــوص ای تحلی
در چرخــش از آرمان هــای انقالبــی ســال 57 

ــد؟ موافقی
ــرد  ــت. رویک ــده گرف ــوان نادی ــور را نمی ت ــای کش واقعیت ه
انتزاعــی بــه مســائل هنــر نیســت؛ هنــر ایــن اســت کــه بیــن 
ــد  ــما می دانی ــم. ش ــرار کنی ــد برق ــات پیون ــا و واقعی ایده آل ه
کــه چهــل ســال اســت غــرب بــا محوریــت امریــکا بــا همــه 
ــه راه  ــه انقــاب و جمهــوری اســامی جنــگ ب ــات علی امکان
ــام  ــدازی نظ ــرای بران ــی ب ــچ اقدام ــا االن از هی ــه و ت انداخت
ــزی  ــن چی ــت. ای ــرده اس ــی نک ــامی کوتاه ــوری اس جمه
ــه  ــم ب ــا را مته ــده ای م ــا ع ــم ت ــا بگویی ــط م ــه فق نیســت ک
توهــم توطئــه بکننــد؛ امــروز خــود غربی هــا بــه ایــن 

ــود  ــرای آن موج ــند ب ــزاران س ــد و ه ــان دارن ــی اذع رویاروی
ــه بعــد، مواجهــه فکــری  اســت. از پایــان دهــه اول انقــاب ب
و فرهنگــی، اولویــت اول غــرب در مبــارزه بــا انقاب اســامی 
تبدیــل شــد. در ایــن ســی ســال، غــرب از هــر روزنــه ای بــرای 
ــرده  ــتفاده ک ــامی اس ــوری اس ــه جمه ــه زدن ب ــوذ و ضرب نف

ــت. اس
ــات  ــز امکان ــه ج ــا ب ــه غربی ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه مهم ت نکت
ــزرگ در داخــل  ــک پیاده نظــام ب ــرزی، از ی ــرون م گســترده ب
کشــور بــرای پیشــبرد برنامه هــای خــود برخوردارنــد. بخشــی 
ــی  ــتگاه های غرب ــر دس ــام مواجــب بگی ــن پیاده نظ ــراد ای از اف
هســتند و بخــش اعظــم آنهــا بــه صــورت خودجــوش و مبتنی 
بــر گرایشــاتی کــه بــه فرهنــگ غربــی دارنــد، نقــش خــود را 
ــی  ــه مدیریت ــی در بدن ــد. حت ــن پیادهنظــام اجــرا می کنن در ای
ــن  ــته در ای ــا ندانس ــته ی ــه دانس ــتند ک ــانی هس ــام کس نظ
ــی  ــین جنگ ــن ماش ــد و عضــوی از ای ــام حضــور دارن پیاده نظ

محســوب می شــوند.
ــا توطئــه روبروســت و  در یــک چنیــن وضعــی، نظــام دائمــاً ب
از امکانــات قانونــی و آزادی هــای مدنــی بــه صــورت گســترده 
ــه نظــام اســتفاده می شــود. از مطبوعــات  ــه زدن ب ــرای ضرب ب
و فضــای مجــازی گرفتــه تــا صنعــت نشــر؛ از ســینما و تئاتــر 
گرفتــه تــا موســیقی؛ از محافــل علمــی و دانشــگاهی گرفتــه تا 

هــر میــدان دیگــری کــه بتــوان از آن بــرای مواجهــه نــرم بــا 
انقــاب اســامی اســتفاده کــرد. ُخــب در ایــن شــرایط، کامــًا 
طبیعــی اســت کــه حساســیت ها و مراقبت هــای امنیتــی 
ــودم کــه  ــد ب ــه مــن از گذشــته معتق ــد. البت ــدا کن افزایــش پی
جمهــوری اســامی هزینــه اقتدارگرایــی را می پــردازد، بــدون 
ــاب  ــس انق ــه جن ــن ب ــد! ای ــرا باش ــل اقتدارگ ــه در عم اینک

ــد. ــور درنمی آی ــی ج ــا اقتدارگرای ــه ب ــردد ک برمی گ
ــاره  ــی درب ــه جنابعال دقــت بفرماییــد، مــن در ایــن مصاحبــه ب
برخــی  بــرای  می شــود  تصــور  کــه  محدودیت هایــی 
ــه  ــم ک ــح می ده ــده، توضی ــاد ش ــی ایج ــای فرهنگ آزادی ه
ــان  ــروز مخالف ــدارد. ام ــی ن ــِی چندان ــت عین ــل واقعی در عم
انقــاب و جمهــوری اســامی در مطبوعــات، فضــای مجــازی 
ــاب  ــه انق ــد علی ــه بخواهن ــر آنچ ــره ه ــینما و غی ــا در س ی
ــه  ــا ب ــد، ام ــتی می کنن ــا دشــمن همدس ــد و ب مطــرح می کنن
ــی می شــود. در هیــچ کشــوری  ــا آنهــا برخــورد قانون ــدرت ب ن
ایــن میــزان مســامحه وجــود نــدارد. فرانســه خــودش را مهــد 
ــظ اصــول  ــا حف ــه هولوکاســت ی ــا در قضی ــد، ام آزادی می دان

ــد. ــورد کردن ــه برخ ــن بی رحمان ــا منتقدی ــیته ب الئیس
عــاوه بــر ایــن، شــما در ســئوالتان دربــاره تجمعــات اعتراضی 
صحبــت کردیــد، امــا بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه 
پیــاده نظــام غــرب در داخــل، حتــی از ســوء اســتفاده از یــک 
تجمــع کارگــری یــا دانشــجویی کوچــک بــا اهــداف صنفــی 
ــات  ــال، تجمع ــل س ــن چه ــد. در ای ــت نمی کنن ــم گذش ه
اعتراضــی کــه طبــق قانــون اساســی جــزو آزادی هــای مدنــی 
ــه  ــبرد برنام ــرای پیش ــتری ب ــه بس ــود را ب ــوب می ش محس
برانــدازی جمهــوری اســامی تبدیــل کرده انــد و عمــًا 
ــی  ــات قانون ــا تجمع ــه ب ــردم ک ــی از م ــن آزادی را از بخش ای
ــا  ــد. این ه ــد، گرفته ان ــال کنن ــات خــود را دنب ــد مطالب می توانن
واقعیت هایــی اســت کــه نمی تــوان چشــم ها را بــر روی 

آنهــا بســت.
ــه  ــتند ک ــا هس ــم در دولت ه ــانی ه ــن، کس ــن بی ــه در ای البت
ــگاه  ــی ن ــک امنیت ــا عین ــی ب ــر موضوع ــه ه ــد ب ــه دارن عاق
ــما  ــد. ش ــرج دهن ــه خ ــا ب ــخت گیری های بی ج ــد و س کنن
ــزوم برگــزاری  ببینیــد، سالهاســت رهبــر بزرگــوار انقــاب از ل
ــد،  ــت می کنن ــگاهها صحب ــی در دانش ــی های آزاداندیش کرس
ــن  ــترش ای ــوی گس ــی جل ــای امنیت ــه بهانه ه ــده ای ب ــا ع ام
کرســی ها را گرفته انــد. مثــا از زمانــی کــه ایــن دولــت 
ــت  ــد دول ــگاران منتق ــده از روزنامه ن ــک ع ــده، ی ــر کار آم س
بــه برخــی دانشــگاهها ممنــوع الــورود شــده اند تــا مبــادا علیــه 
دولــت حرفــی زده شــود! یــک شــخصی، اخیــراً بــرای اینکــه 
بــه نظــر رئیــس جمهــور دربــاره نفــی علــوم انســانی اســامی 
اعتــراض کــرده بــا شــکایت معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور 
ــس  ــای رئی ــرا آق ــده اســت. چ ــم ش ــدان محک ــا زن ــه ماهه ب
جمهــور در برابــر منتقدیــن تــا این حــد نابردبــاری از خودشــان 
نشــان می دهنــد؟ آیــا ایــن رفتارهــا قابــل قبــول اســت؟ حتمــا 

ــل قبــول نیســت. قاب

ــت  ــه حرک ــتین تجرب ــالمی نخس ــالب اس *انق
جمعــی مــردم ایــران بــه ســمت اســتقرار 
جمهوریــت در طــول تاریــخ بــوده اســت. بــا توجه 
ــه ایــن امــر، بســیاری از کارشناســان معتقدنــد  ب
ــا  ــه تنه ــه ک ــای محافظه کاران ــان فض ــه هم ک
ــا  ــوده، ب ــود ب ــت موج ــظ وضعی ــه اش حف دغدغ
محــدود کــردن »دیگری« هــا مانــع بــروز جوانــب 
متعــدد جمهوریــت در ایــران شــده و بــرای مثــال 
اجــازه نــداده قومیت هــا، مذاهــب، ادیــان و 
گروه هــای دیده نشــده کــه می تــوان همــه را 
در قالــب »دیگــری« جمع بنــدی کــرد، خــود را بــه 
شــکلی منفعــل و کنش منــد بــروز دهنــد. تــا چــه 
حــد بــا ایــن پیش فــرض موافقیــد و تحلیلتــان از 

ــت؟ ــئله چیس ــن مس ای
ــد و در  ــًا محترمن ــاب کام ــان انق ــا در گفتم خرده فرهنگ ه
نهایــت، جزئــی از یــک پیکرنــد. اگــر بــه آنچــه در ایــن چهــل 
ــا  ــی ب ــوام ایران ــد؛ اق ــم خــورده توجــه کنی ســال در عمــل رق
زبان هــا، گویش هــا و ســنت های گوناگــون بــا هــم در جهــت 
اهــداف انقــاب و اعتــای ایــران اســامی، نهایــت همدلــی و 
همــکاری را داشــته اند و هیــچ وقــت کســی تصــور نکــرده کــه 
انقــاب یــا نظــام در اختیــار یــک قــوم خــاص اســت. امــروز 
ــر و عــرب و  ــرک و ل ــت و همــه دســتگاه های نظــام، ت در دول
کــرد و بلــوچ و فــارس حضــور دارنــد و کســی حضــور اقــوام را 

ــت. ــرده اس ــدی نک طبقه بن
ــران،  ــی ای ــان مل ــی دارد و زب ــان مل ــوری زب ــر کش ــه ه البت
فارســی اســت، امــا بــه زبان هــا و گویش هــای دیگــر 
ــب  ــت قری ــر، اکثری ــرف دیگ ــود. از ط ــته می ش ــرام گذاش احت
ــران شــیعه هســتند و مذهــب رســمی در  ــاق مــردم ای ــه اتف ب
ــع  ــوان توق ــی نمی ت ــت. یعن ــی اس ــیعه دوازده امام ــران ش ای
داشــت در کشــوری کــه اکثریــت مــردم شــیعه هســتند، تعلیــم 
و ترویــج تعالیــم مذهبــی مســاوی باشــد هــر چنــد در مناطــق 
سنی نشــین، آزادی مذهبــی وجــود دارد و کســی احــکام و 

قانون اساسی ما در مواجهه با خرده فرهنگ ها یک قانون اساسی مترقی است و دقیق 
عمل کرده است. پس دقت کنید، این مساله ای که جنابعالی تحت عنوان عدم تحمل 
دیگری مطرح می کنید بیش از اینکه واقعیت عینی داشته باشد، بخشی از جنگ روانی 

است که از سالها قبل کلید خورده و هدف آن روشن است

معتقدم، با ادامه شرایط فعلی و با 
میدان داری محافظه کاران در ایران، 
انقالب اسالمی زمینگیر خواهد شد. 
لذا بنده اصرار دارم که باید از همین 
حاال بسترهای الزم برای ورود به 
شرایط تحول مهیا شود
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ســنن شــیعی را بــه بــرادران و خواهــران اهــل تســنن تحمیــل 
نمی کنــد. حتــی دربــاره اقلیت هــای مذهبــی در ایــران 
ــا  ــلمانان ب ــان مس ــت و ایرانی ــوده اس ــکلی نب ــت مش هیچوق
بــرادران و خواهرانشــان اعــم از مســیحی، کلیمــی و زردشــتی 
زندگــی مســالمت آمیز و تــوأم بــا همدلــی و همــکاری دارنــد و 
اقلیت هــا نیــز معمــواًل از حقــوق خــود در ایــران ابــراز رضایــت 

می کننــد.
ــا  ــا خرده فرهنگ ه ــه ب ــا در مواجه ــی م ــون اساس ــواًل قان اص
ــرده  ــل ک ــق عم ــت و دقی ــی اس ــی مترق ــون اساس ــک قان ی
اســت. پــس دقــت کنیــد، ایــن مســاله ای کــه جنابعالــی تحت 
ــش از  ــد بی ــرح می کنی ــری مط ــل دیگ ــدم تحم ــوان ع عن
اینکــه واقعیــت عینــی داشــته باشــد، بخشــی از جنــگ روانــی 
ــورده و هــدف آن روشــن  ــد خ ــل کلی ــالها قب ــه از س اســت ک

ــت. اس
البتــه نمی تــوان تجزیه طلبــی برخــی گروه هــای قومــی، 
ــال آن  ــا مســیحیت تبشــیری و امث ــی ی ــی واردات وهابیت گرای
ــا آن مســامحه کــرد.  ــد و ب ــا دیگــری خوان را خرده فرهنــگ ی
ــی را  ــق تجزیه طلب ــا عای ــر ب ــک عنص ــوان ی ــه می ت چگون
ــک  ــوان ی ــه می ت ــت؟ چگون ــام پذیرف ــئولیت های نظ در مس
ــدی  ــای کلی ــری را در جایگاهه ــش وهابیگ ــا گرای ــنی ب س

نظــام قــرار داد؟ یادمــان نرفتــه بعضــی از 

ــی را  ــه جنایات ــاب چ ــی انق ــالهای ابتدای ــا در س ــن گروه ه ای
مرتکــب شــدند. حتــی بــه همشــهری و فامیــل خودشــان هــم 
ــی بخشــی از عقــب ماندگی هــا در  ــت اصل ــد. عل رحــم نکردن
برخــی مناطــق مــرزی کشــور همیــن گروه هــا هســتند. البتــه 
کــم کاری دولت هــا در ایــن مناطــق هــم محــل تأمــل جــدی 
اســت؛ خــود ایــن کم کاری هــا بهانــه بــه دســت ایــن گروه هــا 
داده اســت. عــاوه بــر ایــن، دشــمن می خواهــد ایــن گروههــا 
ــد و  ــب کن ــته ترغی ــای گذش ــرار جنایت ه ــه تک ــاره ب را دوب
بوســیله آنهــا انســجام نظــام را از بیــن ببــرد، امــا ایــن گروه هــا 
در میــان قــوم خــود هــم منفورنــد و فرصت هــای الزم را 

ــد. ــاء و بازســازی خــود ندارن ــرای احی ب

ــی از  ــش بزرگ ــه بخ ــد ک ــما معتقدی ــس ش *پ
موانــع موجــود بــر ســر راه دو آرمــان بــزرگ آزادی 
ــنگ اندازی هایی  ــل س ــه دلی ــران ب ــت در ای و عدال
آرمانهــای  مخالــف  گروه هــای  کــه  بــوده 
ــیر  ــارج در مس ــل و خ ــالمی در داخ ــوری اس جمه
ــد  ــام دادن ــالب انج ــن انق ــت ای ــظ موجودی حف
ــل  ــت و اص ــی موجودی ــه وقت ــت ک ــی اس و طبیع
انقــالب مــورد هــدف قــرار گرفته اســت حفــظ آن 

ــای  ــرایط آرمان ه ــال ش ــر اعم ــا ب ــن خطره از ای
ــد؟ ــدم باش آن مق

ــات اســت،  ــدی نیســت کــه حفــظ نظــام از اوجــب واجب تردی
امــا کســی کــه بــا جوهــر انقــاب آشــنایی داشــته باشــد، تایید 
ــک  ــزء الینف ــاب ج ــل انق ــای اصی ــه آرمان ه ــد ک می کن
ــه اســم حفــظ اصــل نظــام آرمان هــای  نظــام اســت و اگــر ب
ــکیده  ــام خش ــن نظ ــه ای ــود، ریش ــه ش ــده گرفت ــاب نادی انق
ــرایطی  ــر ش ــام در ه ــل نظ ــظ اص ــذا حف ــد و ل ــد ش خواه
ــه  ــا هم ــت شــود. اتفاق ــا صیان ــه از آرمان ه ــد ک اقتضــا می کن
ــی  ــای انقاب ــر آرمانه ــر س ــمنی ها ب ــنگ اندازی ها و دش س
اســت و اگــر روزی ایــن آرمان هــا کنــار گذاشــته شــود، خیلــی 
ــود. ــا خواهــد ب ــن انقــاب و نظــام بی معن ــا ای از دشــمنی ها ب

البتــه ظاهــرا شــما روی آزادی تاکیــد خــاص داریــد. بلــه درباره 
ــته  ــه داش ــاری اســت لکــن توج ــت ج ــن حقیق ــم ای آزادی ه
ــاس  ــا لب ــی ب ــوع خودکامگ ــدیدترین ن ــی ش ــه گاه ــید ک باش
ــروطه  ــت مش ــای نهض ــر در انته ــد؛ مگ ــور می کن آزادی ظه
ایــن اتفــاق نیفتــاد؟ در فتنــه ۸۸ هــم شــاهد ایــن اتفــاق تلــخ 
بودیــم. از ســوی دیگــر، آزادی مطلــق وجــود خارجی نــدارد. در 
واقــع، قانــوِن مشــروع، چــه دائمــی و چــه موقــت حتــی اگــر 
ــع آزادی  ــود، مداف ــی ش ــده آزادی تلق ــواردی تضییق کنن در م

ــع شــدن بســاط خودکامگــی  ــظ آزادی و جم ــه حف اســت و ب
کمــک می کنــد. مثــًا در جایــی کــه وزارت کشــور بــه دلیــل 
ــلیقه  ــب س ــه حس ــه ب ــون ن ــب قان ــه حس ــی ب ــائل امنیت مس
سیاســی، موقتــاً اجــازه تجمــع را نمی دهــد، ایــن کار بــه نفــع 
آزادی اســت، نــه بــه ضــرر آن؛ چــرا کــه در تجمعــی کــه اصل 
ــم آزادی، آزادی  ــه اس ــد، ب ــی باش ــکنی و حق کش ــر قانون ش ب
ــورها  ــن کش ــت در لیبرال تری ــن واقعی ــد. ای ــرکوب می کن را س

ــود. ــه می ش ــم پذیرفت ه

ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
ــه کاری  ــه »محافظ ــد ک ــالم کرده ان ــاً اع صراحت
قتلــگاه جمهــوری اســالمی اســت«، تصــور 
عملــی  و  نظــری  خاســتگاه های  می کنیــم 
در  موجــود  منفعت طلبــی  و  محافظــه کاری 
ــده  ــالش ش ــواره ت ــه هم ــالمی ک ــوری اس جمه
بــه عنــوان یــک جمهــوری »انقالبــی« شناســانده 

شــود، در کجاســت؟
محافظـه کاری در اندیشـه سیاسـِی غرب چـه از نـوع مذهبی و 
چـه از نـوع سـکوالر، واجـد یـک تا چنـد بسـتر تاریخی اسـت 
کـه انـواع و اقسـام گوناگونـی پیدا کـرده اسـت و لـذا ارائه یک 

تعریـف واحـد از آن سـاده نیسـت. مـا وقتـی از محافظـه کاری 
در ایـران صحبـت می کنیـم، منظورمـان جسـتجوی منافـع در 
تثبیـت نُرم هـا، قواعـد و سـاختارهای موجـود، و نقطـه مقابـل 
تحول خواهـی و انقابی گـری اسـت. در واقـع، محافظـه کاری 
را بایـد نوعـی منفعت طلبـی دانسـت کـه جامعـه را بـه قیمـت 
صیانـت از قـدرت یـک گـروه یا جریـان خـاص، دچار سـکون، 
رکـود و انفعـال می کنـد. امـروز مباحثـی کـه ثمـره آن، رهایی 
از آرمـان اسـتقال و پیوسـتن بـه جهانـی شـدن و عضویت در 
جامعه جهانی می شـود، هم خاسـتگاه محافظه کارانـه دارد. البته 
عوام فریبـی جـزء الینفـک محافظـه کاری در ایران اسـت، کما 
اینکـه امـروز عـده ای انقابی گـری را در تعارض بـا منافع ملی 

معرفـی می کننـد.

ــالمی،  ــالب اس ــال از انق ــت 40 س ــد از گذش *بع
ــد  ــرار باش ــود ق ــرایط موج ــا ش ــروز و ب ــر ام اگ
ــی  ــردی« از »انقالب ــد« و »کارب ــی »زمانمن تعریف
بــودن« در شــرایط حاضــر ارائــه دهیــم کــه بتواند 
مــا را از وضعیــت موجــود رهایــی دهــد، آن تعریف 
از نظــر شــما چیســت و بایــد واجــد چــه عناصری 
امــروز  انقالبیــون  به عبارت دیگــر  باشــد؟ 
بایــد بــا کــدام ســاختارها و 
ــی  ــوژه غیرانقالب ــای س ویژگی ه
تقابــل و مرزبنــدی صریحــی 

ــند؟ ــته باش داش
ــه،  ــاش آگاهان ــی ت ــودن یعن ــی ب انقاب
ــه خــود  ــه، متکــی ب ــه، همــه جانب مؤمنان
ــه  ــه ب ــرب جامع ــرای تق ــه ب و مجاهدان
شــرایط آرمانــی. دقــت داشــته باشــید کــه 
آرمانگرایــی در ذات انقابــی بــودن اســت 
ــا  ــا ب ــه تنه ــی ن ــِی انقاب ــا آرمانگرای ام
ــود  ــه مول ــه نیســت، بلک ــا بیگان واقعیت ه
ــات  ــر حی ــم ب ــادِی حاک ــای بنی واقعیت ه
ــن  ــودن در ای ــی ب ــت. انقاب ــی اس جمع
ــاز  ــزرگ آغ ــاب ب ــک انق ــا ی ــق، ب منط
می شــود ولــی در یــک بســتر زمانــی 
معقــول و بــا فراهــم شــدن مقدمــات 
ــاء  ــه، ارتق ــه در رأس هم ــاز ک ــورد نی م
ــا سلســله  ــردم اســت، ب فهــم سیاســی م
ــه  ــر، ب ــا زنجیــره ای از انقاب هــای کوچــک امــا بســیار مؤث ی

ــد. ــه می ده ــود ادام ــات خ حی
اثــر همیــن  ایــن اســت کــه در  مشــکل امــروز مــا 
ــح  ــه در جــای خــود توضی ــل ک محافظــه کاری، و ســایر عوام
ــک  ــای کوچ ــکل دهی انقاب ه ــه ش ــر ب ــم داد، حاض خواه
در جهــت تقــرب جامعــه بــه نقــاط آرمانــی نیســتیم. انقــاب 
در نظــام علمــی و فکــری، انقــاب در نظــام آموزشــی، 
ــاب در  ــی، انق ــاب در نظــام مال ــاب در نظــام اداری، انق انق
ــه و بودجــه، انقــاب در ســبک زندگــی، انقــاب  نظــام برنام
ــی،  ــاب در مناســبات بین الملل در ســاختارهای اقتصــادی، انق
این هــا همــان چیزهایــی اســت کــه بایــد بــه آن عمیقــاً فکــر 
کــرد. مــن معتقــدم، بــا ادامــه شــرایط فعلــی و بــا میــدان داری 
ــر خواهــد  ــران، انقــاب اســامی زمینگی محافظــه کاران در ای
شــد. لــذا بنــده اصــرار دارم کــه بایــد از همیــن حاال بســترهای 
الزم بــرای ورود بــه شــرایط تحــول مهیــا شــود. البتــه 
ــردم  ــی م ــد سیاس ــتر، اواًل، رش ــن بس ــه ای ــن مؤلف مهم تری
ــارض  ــان مع ــی از جری ــکار عموم ــدان اف ــن می ــس گرفت و پ
ــان انقــاب، و  ــاً، افزایــش قــدرت گفتمانــی جری انقــاب، ثانی
ثالثــاً، تقویــت بُنیــه فکــری اســت کــه در جــای خــودش محل 

ــت. ــدی اس ــای ج بحث ه

تردیدی نیست که حفظ 
نظام از اوجب واجبات 
است، اما کسی که با جوهر 
انقالب آشنایی داشته 
باشد، تایید می کند که 
آرمان های اصیل انقالب 
جزء الینفک نظام است و 
اگر به اسم حفظ اصل نظام 
آرمان های انقالب نادیده 
گرفته شود، ریشه این نظام 
خشکیده خواهد شد
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ــا حضــور ســه تــن از جانبــازان قطــع نخــاع دوران  میزگــرد  ب
دفــاع مقــدس در محــل دفتــر انجمــن جانبــازان قطــع نخــاع 
ــد از  ــارت بودن ــرد عب ــن میزگ ــران در ای ــد. حاض ــزار ش برگ
»ســیدمحمد مدنــی« کــه متولــد تهــران اســت و در ســال 61 
در منطقــه شــلمچه در »عملیــات بیت المقــدس« مجــروح و از 
ــی«  ــه کمــر قطــع نخــاع شــده اســت. »بهمــن تاج دولت ناحی
ــاه   ــدت 9 م ــس از م ــه پ ــت ک ــران اس ــد 1335 در ته متول
ــود و  ــاع می ش ــع نخ ــر قط ــه کم ــه از ناحی ــور در جبه حض
ــره  ــه جزی ــال 64 در منطق ــه در س ــدی« ک »موســی گل محم
مجنــون مجــروح و قطــع نخــاع شــده اســت.گفته هــای ایــن 
ــال  ــه کاری در س ــه محافظ ــده »علی ــز در پرون ــازان عزی جانب
ــت  ــی اس ــی طای ــادآوری دوران ــرای ی ــری ب ــم« تلنگ چهل
کــه انقابــی بــودن محافظــه کار بــودن را برنمی تابیــد و 

ــود. ــرده ب ــاه ب ــه ای پن ــه گوش ــی ب منفعت طلب

ــوری  ــالب و جمه ــه انق ــرایطی ک ــما در ش *ش
اســالمی و آرمانهایــش در خطــر بــود، خــود را بــه 
خــط مقــدم مبــارزه رســاندید و از آرمانهایــی دفاع 
کردیــد کــه مــردم ایــران برایشــان انقــالب کرده 
بودنــد؛ در ایــن راه بخــش مهمــی از قــوای بدنــی 
ــش از  ــد؛ حــاال بی و ســالمتی تان را از دســت دادی
30 ســال از آن روزهــا می گــذرد و وضعیــت امــروز 
ــای  ــه روزه ــا ک ــا آن روزه ــیاری ب ــات بس از جه
گــرم آرمانخواهــی بــود تفــاوت پیــدا کــرده 
ــود و  ــی موج ــای فرهنگ ــان از فض ــت؛ تحلیت اس

ــت؟ ــه چیس ــا آن دوره آرمانخواهان ــش ب قیاس

ــادی  ــردی انتق ــم رویک ــر بخواهی ــی: اگ ــیدمحمد مدن س
ــا  ــیم و مخصوص ــته باش ــی داش ــت کنون ــه وضعی ــبت ب نس
عملکــرد مســئوالن مان را از وجهــی انتقــادی بنگریــم و 
ــه  ــم ک ــد ببنی ــم، بای ــی کنی ــروز را بررس ــته و ام نســبت گذش
در دفــاع مقــدس چــه چیــزی مــا را بــه پیــروزی رســاند. ایــن 
ــده  ــکار مناســب آین ــد راه ــاً می توان ــل طبیعت ــا عوام ــل ی عام
ــد.  ــخص کن ــم مش ــی ه ــاع مقدس ــت غیردف ــا را در وضعی م
ــاع  ــخ دف ــد تاری ــری می فرماین ــم رهب ــام معظ ــه مق زمانی ک
ــا  ــری 100 ت ــوراک فک ــد خ ــگ آن دوران بای ــدس و فرهن مق
ــد  ــن دوران می توان ــه ای ــن اینک ــد، یع ــده باش ــال آین 150 س

ــد. ــده باش ــت آین ــرای مدیری ــا ب ــتگیر م دس
اگـر مبانی انقـاب اسـامی را و آن کم وکاسـتی هایی که منجر 
بـه وقـوع انقاب شـد را بررسـی کنیم، حتمـاً درخواهیـم یافت 
کـه علت بقا و مانـدن انقاب اسـامی چه چیزهایی بوده اسـت 
و اگـر خدایـی نکـرده از آن آرمان هـای انقاب اسـامی فاصله 
گرفتیم چه چیزهایی سـبب نابـودی و ضعف آن خواهد شـد که 

ان شـاءاهلل چنین هم نخواهد شـد.
بـه نظر می آید اولین مسـئله مهمـی که در ما و بویژه مسـئوالن 
مـا که فرمـود »الناس علـی دین ملوکهـم«، می تواند چـراغ راه 
باشـد همین بررسـی مبانی و آرمانهای انقاب اسـامی اسـت. 
اگر مردم ببینند مسـئوالن و حاکمانشـان بر مبنـای آن ارزش ها 
و آرمانهـا عمـل می کننـد، طبیعتاً آن  هـا هم بهتر عمـل خواهند 
کـرد؛ امـا امـروز بـه نظـر می رسـد که مسـئوالن مـا بـه میزان 
بسـیار زیـادی از وضعیـت »انقابـی بـودن« فاصلـه گرفته اند. 
آن هـم انقابـی به عنـوان انقـاب اسـامی که مسـئله بسـیار 

مهمی اسـت.

شــما هــم در فرمایشــات امــام و هــم در ارشــادات حضــرت 
ــه داده  ــن زمین ــی در ای ــرات مهم ــه تذک ــد ک ــا می بینی آق
شــده اســت، مثــا رهبــری یکــی از عناصــر مهم مســئوالن 
ــیاری از  ــفانه بس ــه متأس ــد ک ــودن« می دانن ــی ب را »انقاب
ــوری  ــام جمه ــئولیتی در نظ ــه مس ــی ک ــان و خانم های آقای
ــه  ــیار فاصل ــوع بس ــئله و موض ــن مس ــد، از ای ــامی دارن اس
گرفته انــد. ایــن را شــما می توانیــد از نحــوه زندگــی و 
ــوازم و وســایل زندگــی  و مراکــز  ــا ارباب رجــوع، ل برخــورد ب
و مناطقــی کــه در آن زندگــی می کننــد ببینیــد. ایــن ســبک 
ــئوالن  ــن مس ــی ای ــه زندگ ــت ک ــن اس ــر ای ــی دال ب زندگ
ــا  ــه م ــزی ک ــام عزی ــی ام ــا آن زندگ ــاوت دارد ب ــی تف خیل
ــادی  ــدت زی ــت داشــتم م ــه خــودم لیاق ــژه ک ــم؛ به وی دیدی
را در مراکــزی بــودم کــه مســئوالن درجــه یــک مملکتــی، 
ــت وزیری  ــت جمهوری و نخس ــا ریاس ــه ت ــام )ره( گرفت از ام
بــه آنجــا رفــت و آمــد داشــتند. بــرای خــود مــن به عنــوان 
ــم  ــر بخواه ــه اگ ــت ک ــور اس ــاده  اینط ــر س ــک تحلیلگ ی
ــی  ــبک زندگ ــن س ــم ای ــم می بینی ــان کن ــهوداتم را بی مش

ــاوت دارد. ــی تف ــام خیل ــی ام ــا نحــوه زندگ مســئوالن ب
ــه  ــزی ک ــدم؛ آن عزی ــام)ره( را می دی ــی ام ــن زندگ ــًا م مث
ــه  ــاران ک ــینیه جم ــراف حس ــود دور و اط ــر نب ــی حاض حت
مخصــوص برنامه هــای امــام)ره( ســاخته شــده بــود، از 
ــد آن را  ــازه ندادن ــی اج ــد و حت ــی« دربیای ــت »کاه گل وضعی
رنــگ کننــد. دیــدن ایــن شــرایط بــرای مــن به عنــوان جــوان 
بیســت و چنــد ســاله بســیار جذابیــت داشــت کــه رهبــر کبیــر 
انقــاب اســامی و یــک مرجــع تقلیــد، چنیــن زندگــی ســاده 
و علــی واری دارد. امــا در دوران کنونــی می بینیــم کــه آن 
وضعیــت حاکــم نیســت. بنابرایــن یکــی از علت هــای ضعــف 
ــن دور  ــم، همی ــه داری ــدی ک ــی ب ــت فرهنگ ــا و وضعی آرمانه
ــودن« اســت. ــی ب شــدن از مســئله »ساده زیســتی« و »انقاب

ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــن ســاده زیســتی و وضعیت ای
»انقالبــی بــودن« توصیــف می کنیــد از کجــا 

می گرفــت؟ نشــات 
ــز  ــه همه چی ــرای امــام)ره( مســائل و احــکام شــرع ب ــد ب ببینی
ارجحیــت داشــت و می چربیــد، مثــا در جلســه ای کــه 
ایشــان بــا »ادوارد شــواردنادزه«؛ وزیــر امــور خارجــه شــوروی 
ــه را  ــد، جلس ــدند اذان می گوین ــه ش ــه متوج ــتند، زمانی ک داش
بــرای اقامــه نمــاز تــرک می کننــد. شــاید برخــی  از مــا بگوییم 
ایــن  مــوارد، موضوعــات ســاده ای اســت و ربطــی بــه وضعیــت 
ــی  ــدارد؛ ول ــت کاری ن ــتی و درس ــودن و ساده زیس ــی ب انقاب
همیــن عملکردهــای کوچــک در زندگــی رهبــران مــا و بعــد 
از آنهــا، در زندگــی عزیــزان رزمنــده مــا خیلی کارســاز بــود و از 
آنهــا نیروهایــی آرمانخــواه و انقابــی و درســتکار می ســاخت.

اگــر برگشــتی کنیــم و تاریــخ اســام را مطالعــه کنیــم، 
ــن)ع(  ــه امیرالمؤمنی ــگ ب ــه جن ــی در بحبوبح ــم وقت می بینی
ــت  ــه »اآلن وق ــد ک ــر می دادن ــی)ع( تذک ــن عل ــین ب ــا حس ی
ــی  ــدند. خیل ــحال می ش ــواران خوش ــن بزرگ ــت«، ای ــاز اس نم
ــه  ــی ب ــگ وقت ــش جن ــرم آت ــی در گرماگ ــت! یعن ــرف اس ح
ایشــان می گوینــد زمــان نمــاز رســیده اســت، دســت از جنــگ 
می کشــند و بــه نمــاز می ایســتند. مگــر غیــر از ایــن بــود کــه 
ــده نگه داشــتن ایــن مــوارد  ــرای زن وقــوع انقــاب اســامی ب
ــت و  ــه حکوم ــده اســت کســانی ک ــم آم ــرآن کری ــود؟ در ق ب
ــة  ــان »إقام ــن کارش ــن و مهم تری ــد اولی ــدا می کنن ــدرت پی ق
الّصــاة« اســت، ایــن بحــث ســاده و عبــادی تنهایــی نیســت 
ــی از  ــن یک ــم. ای ــم و از آن بگذری ــرف نزنی ــه روی آن ح ک
ــاب  ــه انق ــه ای کاری ب ــد ضرب ــه می توان ــت ک ــرایطی اس ش
ــات و  ــروی از مقام ــه پی ــد ک ــی بزن ــاً مردم ــامی و طبیعت اس
رهبــران حکومتــی دارنــد. وقتــی فاصلــه مــا بــا خــدا زیــاد شــد 
شــیطان ایــن فاصلــه را پــر می کنــد و بســیاری از کارهــا از مــا 

ــد. ــد بزن ــه نبای ــد ک ــر می زن س

*آقـای تاج دولتـی، مـا در زمـان جنـگ تحمیلـی 
وارسـتگی  و  انقطـاع  از  زیـادی  حکایت هـای 
بسـیاری  آنهـا  طبـق  کـه  شـنیده ایم  رزمنـدگان 
از مـردم مـا از همـه چیـز خـود بـرای کشورشـان 
گذشـتند و حتـی جانشـان را فـدای جامعه شـان 
کردنـد. امـروز امـا شـرایط به نوعـی اسـت که به 
نظـر می رسـد نـه تنهـا ایـن انقطعـاع و بریدگـی 
از مادیـات و امکانـات دنیایـی وجـود نـدارد، بلکـه 
بسـیاری از ما در یـک شـکل محافظه کارانه تالش 
می کنیـم بسـیاری از امـور ارزشـمند فـدا بشـوند 
تا مـا بـه منافـع و موقعیت های ویـژه ای برسـیم و 
وقتـی هـم می رسـیم گویـی می خواهیم همـه چیز 
را فـدا کنیـم تـا در آن موقعیت باقی بمانیـم. تحلیل 

شـما از ایـن وضعیـت چیسـت؟

ــا یــک خاطــره  از آن  ــن ب ــد م ــی: بگذاری ــن تاج دولت بهم
دوران شــروع کنــم. وقتــی من بــه جبهه رفتــم بســیجی، آزاد و 
بی ترمــز بــودم، چــون هیچ گونــه دلبســتگی و دغدغــه ویــژه ای 
نســبت بــه دنیــا نداشــتم؛ البتــه بــا خانــواده قهــر نکــرده بــودم، 
ــودم را  ــتم خ ــا می خواس ــودم، ام ــم نب ــد ه ــول و نیازمن بی پ
بشناســم و خــدا را شــکر در طــول 9 مــاه حضــور در جبهه هــا 
ــد.  ــاد ش ــم ایج ــدی برای ــا ح ــی ت ــت خودشناس ــن فرص ای

منتهــی درســت موقــع مجروحیتــم ایــن اتفــاق افتــاد!
اولیــن بــاری کــه بــه جبهــه اعــزام شــدم، راننــده شــدم. یعنــی 

میزگردجانبازان قطع نخاعی

سکوت و محافظه کاری حزب اللهی ها،از عوامل نابسامانی های جامعه است
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همــان اول گفتنــد چــه کســی گواهینامــه دارد؟ مــن دســتم را 
ــد و  ــن دادن ــل م ــک ماشــین تحوی ــم ی ــا ه ــردم و آنه ــاال ب ب
گفتنــد بــا ایــن ماشــین خدماتــی را انجــام بــده. بعــد از حــدود 
ــد کــه  4، 5 مــاه کــه گذشــت، یــک شــب مــا را مأمــور کردن
ــب در  ــد دیش ــم؛  گفتن ــرب بروی ــن در غ ــه پنجوی ــه منطق ب
ــه کــه  ــن دو قل ــا بی ــات شــده و بچه هــای م ــه عملی آن منطق
وســطش بــه صــورت دره اســت درگیــر شــدند و بعــد از کلــی 
ــهید  ــروح و ش ــده مج ــک ع ــدازی، ی ــارزه و تیران ــگ و مب جن
ــرار  ــمن ق ــررس دش ــر تی ــی زی ــه نوع ــد و ب ــا مانده ان در آنج
ــد  ــده، بای ــف ش ــی متوق ــدازی کم ــه تیران ــاال ک ــد. ح گرفته ان
ــم  ــل کنی ــط منتق ــهیدان را از آن وس ــان و ش ــم مجروح بروی

ــب. عق
ــن دو  ــطی بی ــه وس ــه آن منطق ــود ک ــن ب ــئله ای ــی مس منته
خــط مقــدم بــود و مجروحــان و اجســاد هــم بــرای بچه هــای 
ــاش  ــاون ت ــای تع ــا. تیروه ــرای عراقی ه ــم ب ــود، ه ــا ب م
خودشــان را بــرای برگردانــدن زخمی هــا و شــهدا کــرده بــود و 
حــاال بچه هــای تعــاون خســته شــده بودنــد و چــون نیــرو کــم 
ــد  ــم  ضــرورت داشــت بای ــب ه ــه عق ــا ب ــال بچه ه ــود انتق ب
ایــن کار را می کردیــم. مســئوالن آمــده بودنــد بیــن نیروهــای 
ــال آدمهایــی می گشــتند کــه  ــره دنب ــد و غی ــی و پدافن تدارکات
برونــد کمــک تــا بچه هایــی کــه آن وســط گیــر کــرده بودنــد 
ــاک و حســاس  ــه شــدت خطرن ــم ب ــن کار ه ــد. ای را برگردانن
ــد  ــن کار می رون ــرای ای ــه ب ــانی ک ــد کس ــام کردن ــود و اع ب
ممکــن اســت برنگردنــد، چــون درســت وســط دو خط هســتند 
ــد،  ــد، می زنن ــی را ببینن ــر حرکت ــرف ه ــر دو ط ــای ه و نیروه
ــه  ــود ایــن نیروهــا ب چــه خــودی باشــد، چــه دشــمن. قــرار ب
ــد  ــه می توانن ــکلی ک ــر ش ــه ه ــد و ب ــینه خیز برون ــورت س ص
ــه عقــب بکشــند. یــک  مجروحــان و شــهدا را پیــدا کننــد و ب
ــد کــه فکــر کنیــم و بعــد از مدتــی  ــه مــا وقــت دادن مقــدار ب

عــده ای داوطلــب شــدند کــه مــن هــم جــزو آنهــا بــودم.
ــکل و  ــک مش ــا ی ــم تنه ــودم و گفت ــین ب ــده ماش ــن رانن م
ــل  ــه مــن تحوی ــن ماشــینی بیــت المــال اســت  ب آن هــم ای
ــل  ــن تحوی ــن را از م ــر ای ــک نف ــر ی ــک نف ــر ی ــد، اگ داده ان
بگیــرد خیــال مــن راحــت می شــود و می توانــم بــرای کمــک 
بــروم. یکــی از فرماندهــان مــا ماشــین را  تحویل گرفــت و من 
آمــاده رفتــن شــدم. عــده ای بــه خاطــر کار مــا کــه تقریبــا غیر 
رزمــی و غیرنظامــی بــود از تصمیــم مــا تعجــب کــرده بودنــد و 
ــته اید؟  ــان گذش ــد؟ از جانت ــد بروی ــاً می خواهی ــد واقع می گفتن
وظیفــه شــما چیــز دیگــر اســت؟! مــن گفتــم بلــه، چــون مــن 

ــت و  ــتم و از دوس ــط هس ــودم آن وس ــم خ ــر می کن اآلن فک
رفیــق و هم وطــن خــودم انتظــار دارم کــه بیایــد مــن را از زیــر 
آن آتــش بیــرون بکشــد، حتــی اگــر در گــردان پدافنــد، راننــده 
باشــد. مــن از هموطنــم در هــر پســت و مقامــی باشــد انتظــار 
داشــتم بیایــد دســت مــرا بگیــرد و بــه عقــب بیــاورد و زندگــی 

مــن را نجــات دهــد.
ــود شــدیم،  خاصــه مــا ســوار ماشــینی کــه مثــل کامیــون ب
ــه آن  ــا ب ــم ت ــتان رفتی ــر راه را درون کوهس ــدود 20 کیلومت ح
منطقــه برســیم. تاریکــی مطلــق بــود، امــا وقتــی بــه نزدیــک 
مدرســه رســیدیم دیدیــم چقــدر نیــروی داوطلــب آمــده اســت، 
ــعر  ــد و ش ــعار می دادن ــم و ش ــون بودی ــوار کامی ــم س ــه ه هم
و نوحــه می خواندنــد و ســینه می زدنــد و خاصــه حــال 
خوشــی داشــتند. مــن در تمــام طــول ایــن راه بــا خــودم فکــر 
ــده ام، زن و  ــب ش ــه االن داوطل ــن ک ــر م ــه اگ ــردم ک می ک
بچــه داشــتم، واقعــاً ایــن کار را می کــردم؟ یعنــی حاضــر بــودم 
ــذارم؟  ــتم بگ ــف دس ــم را ک ــوم و جان ــتگی ها دور ش از وابس
ــل  ــرد متاه ــک م ــال ی ــتم ح ــودم نمی توانس ــرد ب ــون مج چ
را دقیقــا درک کنــم ولــی احتمــال مــی دادم کــه در آن حالــت 
داوطلــب نمی شــدم و دلــم نمی خواســت زن و بچــه مــن 
ــه آنهــا  ــازه مــن ب ــاه باشــند و جن پشــت خــط منتظــر و بی پن
برســد. در ایــن شــرایط چــون اجبــار و تکلیفــی بــر گــردن مــن 
ــواده ام  نبــود، می توانســتم نــروم و بــه خاطــر زن و بچــه و خان

ــب نشــوم. داوطل
مــن آن شــب خیلــی فکــر کــردم و برایــم شــب مهمــی بــود 
ــه توانایی هــای خــودم واقــف  ــا حــدی نســبت ب کــه مــن را ت
ــودن و  ــن مجــرد ب ــم ای ــدم یکــی از توانایی های کــرد. مــن دی
منقطــع بــودن مــن از دنیــا و عایــق مــادی و دنیــوی اســت 
ــا اگــر در خودمــان داشــته  ــزی اســت کــه همــه م ــن چی و ای
ــان  ــدم از بی ــد. قص ــا می ده ــه م ــیاری ب ــوان بس ــیم، ت باش
ایــن خاطــره آن بــود کــه بــه طــور تلویحــی و کنایــی بگویــم 
ــه  ــد، ب ــد نظــر داری ــزی کــه شــما م ــادی از آن چی بخــش زی

ــردد. ــی برمی گ ــاع از دنیاطلب ــئله انقط ــن مس ای

*توانســتید مجروحــان و پیکــر شــهدا را بــه عقب 
برگردانید؟

ــه  ــه آن منطق ــح ب ــک صب ــا نزدی ــتش م ــی: راس تاج دولت
رســیدیم و فرماندهــان گفتنــد، دیــر رســیدید، اآلن هوا روشــن 
می شــود و دیگــر نمی تــوان کاری کــرد. همــه نیروهــا را 

برگرداندنــد. یــک عــده ناراحــت بودنــد کــه بــه فیض شــهادت 
نرســیدند و محــروم شــدند و یــک عــده هــم خوشــحال بودنــد 

ــد. ــدا کرده ان از اینکــه جانشــان حفــظ شــده و نجــات پی

شما ناراحت بودید یا خوشحال؟

تاج دولتـی: مـن نـه ناراحـت بـودم، نـه خوشـحال. فقـط 
ازاین جهـت تـا حـدی تکلیفـم را بـا خـودم فهمیـده بـودم یک 
مقدار خوشـحال بودم. فهمیدم جزء کسـانی هسـتم که آمادگی 
دارم و حاضـرم از جانـم بگـذرم. فهمیـدم آدمـی نیسـتم کـه در 
این جـور مواقـع جـا خالی کنـم و کم بیـاورم. چـون مـن در آن 
دوره جوانـی خیلـی دوسـت داشـتم ببینـم به چـه اعتقـاد دارم؟ 

چنـد مـرده حاجـم؟ و مـرد عمل هسـتم یا نیسـتم؟!

چیـزی که مـن از صحبت هـای شـما می فهمم این 
اسـت که جنس آدمهـای آن زمـان به لحـاظ باور و 
اعتقـاد به خـدا و یقین ایمانـی و آرمانهای انسـانی 
و اسـالمی موجـود در آن دوره و... بـا آدمهایـی کـه 
بودنـد،  متفـاوت  می بینیـم  اطرافمـان  در  امـروز 

منظورتـان همین اسـت؟

ــنیدم  ــی می ش ــه جنگ ــان در منطق ــا آن زم ــی: م تاج دولت
ــاص  ــه خ ــه ک ــای منطق ــده ای از بچه ه ــد ع ــه می گفتن ک
ــؤال  ــه س ــن همیش ــرای م ــند. ب ــن می رس ــه یقی ــتند، ب هس
بــود کــه »بــه یقیــن می رســند« یعنــی چــه؟ یکــی از بچه هــا 
ــه آن عمــل کــرد و  برایــم توضیــح داد و خــودش هــم بعــدا ب
ــه  ــه ب ــی اینک ــند یعن ــن می رس ــه یقی ــت ب ــم. او گف ــا دیدی م
ــن  ــر م ــد اگ ــان می گوی ــه دوستانش ــه ب ــند ک ــی می رس جای
ــه  ــمت منطق ــه آن قس ــا ب ــروم ی ــات ب ــرای عملی ــب ب امش
ــروم، شــهید می شــوم، پــس هــر کســی می خواهــد  جنگــی ب
ــد  ــه می گفتن ــد ک ــد! کســانی بودن ــن بیای ــا م شــهید بشــود ب
فــان منطقــه، جایــی اســت کــه مــن آنجــا شــهید می شــوم و 
ــم  ــوز هــم نمی توان ــن هن ــن هــم می شــد. م ــت و همی می رف
آن را بفهمــم، ولــی یکجاهایــی ایــن مســئله را دیــدم و باورش 
ــات  ــن درج ــه ای ــد ب ــد می توان ــی بخواه ــر آدم ــه اگ ــردم ک ک

برســد.

ــه  ــت را تجرب ــه آن وضعی ــا ک ــی م ــای تاج دولت آق
نکردیــم و بچه هــای نســلهای بعــد از شــما 
ــگ  ــه و فرهن ــه جامع ــروز ب ــی ام ــتیم وقت هس
ــه  ــه فاصل ــم ک ــم، می بینی ــگاه می کنی ــی ن کنون
آن زمــان تــا امــروز بســیار زیــاد اســت؛ در حالــی 
کــه آن زمــان امثــال شــما حاضــر بودیــد از جــان 
ــان در  ــا باقــی هموطنانت و ســالمتی تان بگذریــد ت
آســایش و آرامــش باشــند، امــروز مــا با شــرایطی 

اگر بخواهیم رویکردی انتقادی 
نسبت به وضعیت کنونی داشته باشیم 

و مخصوصا عملکرد مسئوالن مان را 
از وجهی انتقادی بنگریم و نسبت 

گذشته و امروز را بررسی کنیم، باید 
ببنیم که در دفاع مقدس چه چیزی 

ما را به پیروزی رساند. این عامل 
یا عوامل طبیعتًا می تواند راهکار 

مناسب آینده ما را در وضعیت 
غیردفاع مقدسی هم مشخص کند

http://mehrnews.com
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مواجــه هســتیم کــه کامــالً منفعت طلبانــه و 
ســودانگارانه و مبتنــی بــر منافــع شــخصی اســت؛ 
ــر  ــی حاض ــه کس ــم ک ــرایطی را می بینی ــا ش م
نیســت حتــی بــرای کســی و تنهــا زمانــی بــرای 
بدانــد  کــه  می دهــد  انجــام  کاری  دیگــری 
ســودش بیشــتر از هزینــه ای اســت کــه پرداخــت 
می کنــد. این همــه اختــالف از کجــا می آیــد؟ 
چــه در بیــن مــردم و چــه بیــن مســئوالن کــه بــه 
ــی و...  ــی و حزب ــخصی و گروه ــع ش ــی مناف نوع

خودشــان را دنبــال می کننــد!

تاج دولتــی: مــن فکــر می کنــم برداشــت هایی کــه در 
ــی  ــای کل ــی و اقتص ــی و سیاس ــت فرهنگ ــوص وضعی خص
کشــور داریــم ناشــی از جــو و اتمســفری اســت کــه در آن قــرار 
ــان  ــد مملکــت ف ــه برخــی  می گوین ــم ک ــا می بینی ــم. م داری
شــد، مملکــت بهمــان شــد، بی حجابــی بیــداد می کنــد، دزدی 
ــه  ــن متوج ــه م ــزی ک ــه و... . چی ــا را گرفت ــه ج ــی هم و گران
ــدام  ــما در ک ــه ش ــه اینک ــته ب ــه بس ــت ک ــن اس ــوم ای می ش
ــتهای  ــن برداش ــد، ای ــی می کنی ــه و زندگ ــرار گرفت ــط ق محی
شــما کامــا متفــاوت خواهــد بــود. یعنــی اگــر همیــن آدمهــا 
را بــا رضایــت خودشــان یــک روز بــه نمــاز جمعــه یــا مراســم 
مذهبــی و گروه هــای انقابــی و... ببریــد، می بیننــد کــه دور و 
ــد  اطرافشــان همــه چــادر مشــکی و لباس هــای پوشــیده دارن
ــوز  ــد هن ــی در اطرافشــان هســتند و... می گوی وآدمهــای مومن
ــاد هســتند و شــرایط را متفــاوت می بینــد.  مــردم مســلمان زی
یعنــی اگــر از همیــن آدم کــه تا دیــروز فحــش می داده بپرســید 
ــان  ــردم اعتقاداتش ــد م ــد؟ می گوی ــور می بینی ــت را چط مملک
برقــرار اســت، همــه خــوب و بــرادر و اخــاق و روحیــه دینــی و 
معنــوی دارنــد و... . بنابرایــن مــن معتقــدم مــا در هــر محیطــی 

ــط می شــویم. ــان محی ــم جــوزده هم ــرار بگیری ق
ــانه ها و  ــر رس ــت تاثی ــتر تح ــا را بیش ــن فضاه ــن ای ــه م البت
ــامانی  ــم نابه س ــن ه ــر م ــه نظ ــم. ب ــازی می دان ــای مج فض
ــن  ــود. در همی ــغ می ش ــه تبلی ــور ک ــه آنط ــی ن ــت ول هس
شــرایطی کــه شــما ایــن منفعت طلبــی را می بینیــد، بســیاری 
ــی  ــد ول ــت می کنن ــتند و فعالی ــم هس ــر ه ــای ایثارگ از آدمه

ــوند. ــده می ش ــر دی کمت
ــت،  ــه هس ــر چ ــد ه ــر بگیری ــد در نظ ــر، بای ــرف دیگ از ط
مملکــت خودمــان اســت، نــه مملکــت غریبه هــا. ایــن خــاک 
خودمــان اســت، ایــن مــردم نامــوس خودمــان هســتند و هــر 
اشــکالی هــم هســت، اشــکال از مــن و تــو و آن یکــی اســت؛ 
ــه  ــم، چ ــئول باش ــه مس ــم، چ ــه ای باش ــاز جمع ــن نم ــه م چ
ــن  ــکال از م ــادی و... اش ــردم ع ــد و م ــه هنرمن ــیجی و چ بس
اســت؛ چــون مــن نتوانســتم خــودم و جامعــه ام را درســت کنم، 
ایــن اشــکاالت جمــع شــده و حــاال بــه اینجــا رســیده اســت.
ــن  ــه ۸۸ م ــی فتن ــلوغی های خیابان ــان ش ــک روز در جری ی
ــک خانمــی  ــه ی ــم ک ــان انقــاب می رفت ــا ویلچــرم در خیاب ب
ــت  ــید و گف ــن رس ــه م ــود ب ــم ب ــلوغ بازی ه ــل ش ــه اه ک
ــی  ــت راض ــت مملک ــن وضعی ــما از ای ــا ش ــام، آی ــرادر س ب
ــق بســیج  ــه از طری ــن داوطلبان ــه، م ــم بل ــم گفت هســتید؟ من
ــه ایــن وضــع دچــار شــدم از  ــه جبهــه رفتــم و حــاال هــم ب ب
کســی انتظــاری نــدارم، آن روز وظیفــه ام را انجــام دادم و حــاال 
ــد  ــما نمی بینی ــت ش ــم. گف ــام می ده ــه ام را انج ــم وظیف ه
ــدم.  ــرش را خوان ــا آخ ــن ت ــد؟ م ــه کار می کنن ــا مملکــت چ ب
خیلــی خونســرد و بــا خوش رویــی گفتــم خانــم! ایــن خیابــان 
ــن  ــرای م ــان ب ــن خیاب ــم ای ــه، گفت ــت بل ــد؟ گف را می بینی
ــا و  ــت خارجی ه ــدش را دس ــا کلی ــت و م ــن اس ــال م و امث
ــد و  ــا آخــر حــرف مــن را خوان ــم. او هــم ت دشــمنان نمی دهی

ــت. ــت و رف ــش را گرف ــما« و راه ــظ ش ــت »خداحاف گف

بنابرایــن مــن توصیــه ام ایــن اســت کــه وضعیــت را بــه طــور 
وســیع تر و بــا دیــد بازتــری ببینیــم و نســبت بــه وجــوه مختلف 
بصیــرت داشــته باشــیم. داعــش چــرا بــه وجــود آمــد؟ دلیلــش 
ــدارد و همــه وجــوه را نمی بینــد، و  ایــن اســت کــه بصیــرت ن
ــد. از  ــت بخوانن ــرآن و روای ــه و ق ــد آی ــر بلن ــا بهت ــا از م اال آنه
ــرت و  ــی بصی ــد ول ــی حزب اللهی ترن ــا خیل ــا از م ــی آنه جهات
دیــد بــاز ندارنــد. همیــن باعــث انحــراف آنهــا شــده اســت. من 
ــد از کســانی  ــاز و بصیــرت را بای ــد ب معتقــدم کــه مــا ایــن دی
ــد و کلیدهــا  ــاد می دهن ــا ی ــه م ــم کــه اعتقاداتمــان را ب بگیری
را بــه دســت مــا می دهنــد، نــه کســانی کــه پــول بــرق و آب 
از مــا می گیرنــد و مــا را مدیریــت می کننــد، مــا بایــد از علمــا 
و روحانیــت و رهبــری ایــن بصیــرت را بگیریــم. این هــا بایــد 
کلیدهــای نجــات از وضعیــت موجــود را بــه دســت مــا بدهند و 

مــا را راهنمایــی کننــد.
این همــه حــرف را گفتــم کــه بگویــم اگــر مــا دیدمــان را بــاز 
کنیــم، نبایــد گذشــته و دوران جنــگ را بــا اآلن مقایســه کنیم.

مدنــی: آقــای تاج دولتــی، پــس چــرا یــک عــده دارنــد 
می خورنــد؟! را  دوره  آن  افســوس 

ــت.  ــت خداس ــز دس ــه چی ــن هم ــر م ــی: از نظ ــاج دولت ت
ــد و  ــاب گفتن ــل انق ــام )ره( اوای ــرت ام ــی را حض ــک حرف ی
تلویزیــون هــم پخــش کردنــد؛ گفتنــد مــا هیــچ کاره هســتیم و 
همــه کارهــا را خــدا کــرده اســت. در مــورد انقــاب هــم حرف 
می زدنــد. گفتنــد ایــن انقابــی کــه شــد، ایــن تغییــر رژیمــی 
کــه اتفــاق افتــاد، مــا هیچ کــدام کاری نکردیــم، همــه کارهــا 
را خــدا کــرد. مــا بایــد بــه ایــن نــگاه توحیــدی برســیم؛ اگــر 

ــم. ــروز را درک می کنی ــروز و ام ــت دی ــیدیم وضعی رس
وظیفــه مــا در هــر زمانــی ایــن اســت کــه آنچــه خــدا گفتــه 
ــت  ــق دس ــور مطل ــه ط ــز ب ــه چی ــون هم ــم چ ــام دهی را انج
ــرایط را  ــه ش ــتند ک ــانی هس ــه االن کس ــا اینک ــت. ام خداس
ــا  ــد م ــم نبای ــراض داری ــه آن اعت ــا ب ــه م ــد ک ــوری کرده ان ط
را بــه ایــن مســئله برســاند کــه چــرا آن موقعــه اینطــور بــود و 

ــت! ــور اس ــاال اینط ح

ــه  ــاد داد ک ــاف کاران ی ــه خ ــد ب ــور بای ــس چط ــی: پ مدن
ــت؟ ــاف اس ــان خ کارش

ــد اول  ــم. بای ــاد بگیری ــد ی ــان بای ــی: اول خودم تاج دولت
ــم. ــا او را ببینی ــه کاره ــویم و در هم ــدا بش ــه خ ــان آئین خودم

ــته  ــمه گذاش ــت روی سرچش ــی دس ــا تاج دولت ــی: آق مدن
ــا در مســئله  ــه م ــه مشــکل هم ــم ک ــم موافق ــن ه اســت؛ م
مهمــی بــا عنــوان »توحیــد« اســت کــه ایــن خرابکاری هــا رخ 
می دهــد. اگــر خــدا در زندگــی انســانها موجودیــت پیــدا نکنــد، 
تمــام ایــن افتضاحــات پیــش می آیــد. مــن در کل حرف هــای 
آقــای تــاج دولتــی را قبــول دارم، چــون بــزرگان مــا می گوینــد 
مشــکات مــا از عــدم شــناخت درســت توحیــد اســت؛ یعنــی 
خداشناســی نادرســت مــا را بــه اینجــا می رســاند. اگــر آدم هــا 
بداننــد رزاقــی دارنــد کــه روزی دهنــده اســت و هــر جــا باشــید 
زیــر ســنگ هــم بــه شــما روزی می رســاند، دیگــر بــه دزدی و 
اختــاس دســت نمی زنیــد، ایــن نادانــی اســت کــه آدم را بــه 

ــاند. ــا می رس اینج
ــم،  ــده لشــگر ق ــه »شــهید مهــدی زین الدیــن« فرمان روزی ب
گفتنــد: »شــما کــه می گفتیــد از قــم تــا لرســتان را 3 ســاعته 
ــد! او  ــاعته رفتی ــب 4 س ــد امش ــه ش ــد، چ ــین می روی ــا ماش ب

گفتــه بــود، در روز، میــزان ســرعت مجــاز ماشــین بــر اســاس 
قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی یــک ســرعت اســت و 
ــن آدم چــه  ــد! در ای ــر می کن ــزان ســرعت آن تغیی در شــب می
ــدا را  ــرا خ ــرد، زی ــت می ک ــررات را رعای ــه مق ــود ک ــم ب حاک
ــاف  ــامی خ ــوری اس ــت در جمه ــد می گف ــر می دی ــاال س ب

مقــررات اســت.
باورهایــی کــه جنــاب تاج دولتــی بیــان می کنــد در دوران 
ــل  ــن عم ــل ای ــود و حاص ــده ب ــی ش ــدس عملیات ــاع مق دف
ــان  ــی از رفیق ــدس یک ــاع مق ــی آورد. در دوران دف ــت م موفقی
مــا بــه زمیــن افتــاده بــود و لبــاس رزمــی  ســربازی اش کنــار 
ــید او را  ــت: »س ــن گف ــه م ــا ب ــی از بچه ه ــود، یک ــه ب رفت
می شناســی؟« مــن احســاس کــردم می خواهــد اســم اش 
ــگاه  ــر تــن دارد ن ــه زیرپوشــی کــه ب را بگویــد کــه گفــت: »ب
کــن! همــه اش وصلــه شــده و به هــم دوختــه اســت«، گفتــم: 
ــت: »او  ــی؟ گف ــا چــه می گوی ــزن و بکــش عراقی ه ــن ب در ای
ــه حــدود 300 و  ــی کســی ک ــا اســت، یعن ــردان م مســئول گ
400 لبــاس، پوتیــن و وســایل زیــر دســت اش اســت، امــا یکی 
را اضافــه بــر ســازمان برنداشــته بــود خــودش اســتفاده کنــد.«
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ــد در  ــرح می کن ــی مط ــای تاج دولت ــه آق ــی ک ــل موضوع اص
ــدس  ــا در دوران دفاع مق ــن آدم ه ــه ای ــتا اســت ک ــن راس همی
ــود کــه  ــه ب ــد، مثــا اگــر امــام )ره( گفت ــه خــدا رســیده بودن ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــان ب ــت آن ــرام اس ــردن ح ــز رد ک ــراغ قرم چ
ــه  ــه)ع( اســت و ب ــه جانشــین ائم ــه ولی فقی ــد ک رســیده بودن
ایــن حــرف عمــل می کردنــد، نــه صرفــا در حــد شــعار کاری 
را انجــام دهنــد. یکــی از عللــی کــه انقــاب مــا بــه بیچارگــی 
رســیده، عــدم اســامی بودن مــا در شــرایط کنونــی اســت. در 
ــا طنــاب، مهمــات و  ــد ب ــه ســختی از قله هــای بلن جبهه هــا ب
ــه  ــم ک ــاال می رفتی ــنگین موشــک و فشــنگ ب ــای س جعبه ه
ــد! در اینجــا نفســانیت  ــد برگردی ــر رســید امــام)ره( فرمودن خب
ــدم  ــد ق ــا چن ــدی و ب ــو آم ــختی ها جل ــام س ــا تم ــد ب می گوی
ــم  ــتورات عمــل می کردی ــه دس ــا ب ــام اســت، ام ــر راه تم دیگ
ــد  ــه می فرمودن ــن )ع( ک ــای امیرالمومنی ــد آن جنگ ه همانن
برگردیــد و متابعــت کردنــد! کــه در همــان جنــگ قرآن را ســر 

ــد. ــه اینجــا رســیده بودن ــا ب ــای م ــد! بچه ه ــزه کردن نی
مــا نیــاز داریــم بــه عملکردهــای گذشــته برگردیــم، تــا بتوانیم 
ــه یکــی  ــی  در جبهــه ب ــم. زمان ــه راه کنی ــروز را روب زندگــی ام
از دوســتانم گفتــم: اســلحه را روی رگبــار بگــذار و بــه ســمت 
ــم  ــار بگذاری ــر روی رگب ــت: اگ ــن! او گف ــلیک ک ــا ش عراقی ه
فشــنگ ها بی هــدف شــلیک می شــود و از بیــن مــی رود 
ــرا  ــم زی ــتفاده کنی ــنگ ها اس ــه از فش ــه یک دان ــد یک دان بای

ــود. ــرام می ش ــت و ح ــال اس ــرای بیت الم ــا ب این ه
ــان  ــه آن ــال در هم ــد متع ــه خداون ــم ک ــر بگیری ــد در نظ بای
ــد  ــا خداون ــی برخی ه ــروز در زندگ ــم اســت، متاســفانه ام حاک
ــن  ــوم می شــود؟ »همی ــر از کجــا معل ــن ام حاکــم نیســت، ای
درجــات طبقه بنــدی سلســله مراتب تبعیــت«. اگــر در خانــواده 
همســر از شــوهرش تبعیــت کنــد، اگــر تبعیــت از پــدر و مــادر 
ــت  ــر او حکوم ــی دارد ب ــر حکیم ــر از آن اگ ــد، باالت ــوی ش ق
ــه  ــی ب ــن عــدم تبعیــت بدبخت ــد. ای ــد تبعیــت کن ــد بای می کن
ــد، »چــه کار  ــه عامــه طباطبایــی می گوین وجــود مــی آورد. ب
کنیــم از ایــن وضعیــت رهایــی پیــدا کنیــم؟ ایشــان می گوینــد 
توحیدتــان را درســت کنیــد.« تــا شــما نفهمیــد از کجــا 
ــه  ــم، ب ــت و اینجــا چه کاره ای ــم رف ــه کجــا خواهی ــم، ب آمده ای
جایــی نخواهیــم رســید. بــه فرمایــش امیرالمؤمنیــن)ع( »خــدا 
رحمــت کنــد کســی را کــه بدانــد از کجاســت، در کجاســت و 
بــه کجــا خواهــد رفــت« اگــر اینهــا درســت نشــود، هیچ چیــز 

درســت نخواهــد شــد.

ــدم  ــئله ع ــما مس ــای ش ــه گفته ه ــه ب ــا توج *ب
توحیــد و شــناخت ناکافــی از خــدا و مســائل دینی 
و مذهبــی وجــود دارد، امــا چــرا ایــن مســائل گاه 
حتــی در نهادهایــی کــه می بینیــم خودشــان 
بزرگ تریــن متولیــان معرفــی خــدا و دیــن و 

ــد؟ ــتند رخ می ده ــد هس توحی

ــا  ــدان و فض ــا می ــه آنه ــما ب ــن و ش ــون م ــی: چ تاج دولت
ــم،  ــان نکردی ــم و بازخواستش ــه نکردی ــا مطالب ــم، از آنه دادی

ــید! ــا رس ــه اینج ــت ب وضعی

مدنــی: بلــه، یکــی از علت هایــش همیــن ســکوت و خفقــان 
ــن  ــه م ــه ب ــا در جبه ــت. بچه ه ــا حزب اللهی هاس ــن م گرفت
می گفتنــد اگــر خطایــی کردیــم جریمــه آن مثــًا 100 صلوات 
ــی  ــد فــرد بفرســتد یعنــی ایــن نظــارت همگان اســت کــه بای
ــت،  ــود داش ــر وج ــی از منک ــروف و نه ــام امربه مع ــه ن ــه ب ک
ــه ایــن  کمرنــگ شــده اســت.االن بچــه حزب اللهــی اصــا ب
چیزهــا فکــر نمی کنــد؛ دنبــال چیزهــای دیگــر اســت.چرا ایــن 
قــدر محافظــه کار شــدیم؟ چــرا می ترســیم ایــن را بگوییــم بــه 

آن بربخــورد ایــن کار را جلویــش را بگیریــم بــه آن یکــی برمی 
خــورد. زمــان جنــگ ایــن حرفهــا نبــود. جلــوی کار غلــط همه 

مــی ایســتادند.
ــر  ــارم پرپ ــتانم در کن ــر دوس ــه اگ ــن اســت ک ــن ای ــرض م ف
شــدند و مــن از میــان آن همــه گلوله هــا بیــرون آمــدم و تنهــا 
یــک گلولــه بــه مــن خــورد - کــه بعــد از 30، 40 ســال هنــوز 
هــم برایــم ســؤال اســت کــه چــرا فقــط یــک  گلولــه بــه مــن 
ــن  ــته و ای ــود داش ــر وج ــن ام ــی در ای ــا حکمت ــورد! - حتم خ
امتحــان مــن اســت و مــن بایــد راه را ادامــه بدهــم. امتحــان 
کــه فقــط بــه رفتــن نیســت، زمانــی  هــم امتحــان در مانــدن 

ــودن و مســئولیت داشــتن و... اســت. اســت، در دارا ب
اتفاقــاً صحبــت مــن بیشــتر بــا همــان دوســتانی اســت کــه در 
جبهه هــا و در دوران انقــاب بوده انــد و مســئولیتی داشــته 
ــد! اول شــما چــرا ســکوت مــی کنیــد بعــد هــم اینکــه  و دارن
اصــا شــما چــرا بعضــی هایتــان نامــردی می کنیــد و 
ــرا  ــده چ ــم آن رزمن ــه نمی ش ــن متوج ــدید؟ م ــردار ش کاه ب
ــه در  ــدس، ک ــه مق ــی رود؟ آی ســردار جبه ــه م ــه بیراه دارد ب
حــال حاضــر عناوینــی برایتــان درســت شــد، تــو چــرا بیراهــه 

مــی روی و منفعت طلــب و محافظــه کار شــدی؟
آن  و  ایــن  می گوینــد  مــن  بــه  خیلی هــا  تاج دولتــی: 

رئیس جمهــور، فــان کار را کردنــد و بــد عمــل کردنــد 
ــت.  ــا اس ــود م ــر خ ــم تقصی ــا می گوی ــه آنه ــم ب ــن ه و... . م
ــان را  ــا خودم ــر م ــم اگ ــا! می گوی ــر م ــرا تقصی ــد چ می گوی
می ســاختیم بــرای اینکــه رئیس جمهــور خوبــی شــویم و 
ــراب  ــد کار را خ ــت بیای ــم، او نمی توانس ــل کنی ــت عم درس
ــه  ــه شــیوه درســت مطالب ــو ب ــن و ت ــر م ــد. حــاال هــم اگ کن
می کردیــم و خــود را می ســاختیم تــا نقــد و نقــض آنهــا 

باشــیم، وضعیــت اینطــور نمی شــد.
بنابرایــن مــن معتقــدم اگــر جایــی کاری خــراب می شــود، مــن 
ــد  ــم و هــم بای ــد خــودم را درســت کن هــم مقصــرم، هــم بای
ــم  ــراض کن ــه خــودم اعت ــد ب ــم. منتهــی اول بای ــراض کن اعت
ــی  ــا را خال ــم، ج ــام ده ــت انج ــم کار را درس ــرا نرفت ــه چ ک
ــی  ــی خراب ــر جای ــرد. اگ ــت و کار را خــراب ک گذاشــتم و او رف

ــت. ــود دارد از ماس ــکال وج و اش

*بگذاریــد نظــر آقــای گل محمــدی را هــم 
بپرســیم. آقــای گل محمــدی تحلیــل شــما از 
ــروز  ــه ام ــه و محافظه کاران ــت منفعت طلبان وضعی

چیســت؟

موســی گل محمــدی: اصــل و اســاس ایــن قضیــه 
ــگار بســیاری از مســئوالن  ــه ان ــن اســت ک ــن ای ــه نظــر م ب
انقابــی، امــروز بــه بی راهــه رفته انــد. بــه قــول شــهید 

حمیــد باکــری کــه گفــت در دوران بعــد از جنــگ افــراد ســه 
ــته  ــه دس ــا س ــه این ه ــم ک ــروز می بینی ــوند، ام ــته می ش دس
ــد  ــرج دارن ــد هم قطاری هایشــان همــه ب شــدند، عــده ای دیدن
ــال  ــه دنب ــد، حــاال ب ــرج را از دســت دادن ــه ب ــا در جبه و این ه
ــرج و  ــن ب ــد بی ــط دیدن ــن وس ــده در ای ــک ع ــد. ی ــرج رفتن ب
ــدند،  ــاوت ش ــت، بی تف ــه اس ــی فاصل ــگ خیل ــای جن آرمانه
زیــرا دیدنــد کــه زورشــان نــه بــه آن طــرف می رســد، نــه بــه 
ــد  ــک عــده ای هــم از اســام سوءاســتفاده کردن این طــرف! ی
ــا  ــد ب ــات می توانن ــا تبلیغ ــگار ب ــد، ان ــات کردن ــط تبلیغ و فق

ــم! ــری بگذاری تاثی
زمانــی کــه مــا در جبهــه بودیــم، رزمنــده ای خــودکاری بــرای 
ــس!  ــس! ننوی ــت: ننوی ــاره گف ــه یک ب ــن داد، ب ــه م نوشــتن ب
ــا  گفتــم چــه شــد؟ گفــت ایــن خــودکار بیت المــال اســت، بی
ــن  ــه ای ــروز ب ــا ام ــس! ام ــخصی ام بنوی ــودکار ش ــن خ ــا ای ب
مــوارد اهمیتــی داده نمی شــود و اگــر مــا مطــرح کنیــم، 
ــد و  ــر می کنی ــی فک ــات کوچک ــه موضوع ــه چ ــد ب می گوین
ــد. ــد بزنن ــی ممکــن اســت پوزخن ســطحی نگر هســتید و حت

ــا  ــه حزب اللهی ه ــر بچ ــه اگ ــت ک ــن اس ــاس ای ــل اس اص
ــا تبلیغــات،  بی تفــاوت شــدند بــه خاطــر کســانی اســت کــه ب
دیــن را جلــو می برنــد و هیــچ کاری را بــه طــور عملــی انجــام 

نمی دهنــد.

ــو  ــات جل ــا تبلیغ ــن را ب ــه دی ــان از اینک *منظورت
ــت؟ ــا چیس ــد دقیق می برن

ــور  ــج ام ــرای تروی ــه ب ــم ک ــروزه می بینی ــدی: ام گل محم
ــنده  ــی بس ــای تبلیغات ــتی کاره ــه مش ــا ب ــا صرف ــی م دین
ــردن  ــل ک ــن عم ــغ دی ــن تبلی ــد بهتری ــد و نمی دانن می کنن
بــه آن اســت؛ جوانــان مملکــت مــا امــروز احســاس می کننــد 
ــردن«؛  ــادر ســر ک ــی »حجــاب« و »چ ــاب اســامی یعن انق
یعنــی  فکــر می کننــد چــادر و حجــاب را انقــاب آورده اســت، 
در حالــی کــه حجــاب در قــرآن ذکــر شــده اســت. امــا افــرادی 
ــاب  ــی انق ــه گوی ــد ک ــات را انجــام می دهن ــه ای تبلیغ به گون

ــه کــرده اســت. ــاری را دیکت ــان حجــاب اجب ــه جوان ب
ــده ای  ــه ع ــد ک ــه فرمودن ــن زمین ــم در ای ــا ه ــرت آق حض
نفــوذی وارد سیســتم شــده اند و بــه جــای دیــن واقعــی، 
دیــن تبلیغاتــی را بــه مــردم معرفــی می کننــد! حتــی در 
ــز  ــن زمینه هــا همــه چی ــم کــه در ای صداوســیما هــم می بینی
جنبــه تبلیغاتــی پیــدا کــرده اســت. شــک نکنیــد کــه در ایــن 
ــر  ــاه اخی ــد م ــدارد. در چن ــی وجــود ن ــه عمل ــات هیچ گون تبلیغ
ــان هــم رســید کــه مســئوالن  ــم کــه دالر 19هزارتوم دیده ای
می توانســتند جلــوی افزایــش قیمــت آن را بگیرنــد، امــا هیــچ 

ــد. ــار بگیرن ــت فش ــردم تح ــا م ــد ت ــام ندادن کاری انج
ــن  ــر همی ــه خاط ــا ب ــه خیلی ه ــم ک ــم می بینی ــروز داری ام
وضعیــت صرفــا تبلیغاتــی و اینکــه در عمــل ارزش هــای دینــی 
را در عملکــرد مســئوالن و نهادهــا نمی بیننــد از بســیاری 
ــی  ــده اند؛ گاه ــزده ش ــد و دل ــم روی برگردانده ان ــا ه ارزش ه
ــم  ــن ه ــن م ــم؟ بنابرای ــاب کردی ــرا انق ــند چ ــی می پرس حت
ــاط دارد؛  ــا ارتب ــه دین شناســی م ــئله ب ــن مس ــه ای ــدم ک معتق
ــی کــه در ســال 57  ــن شــناختن خــط و مســیر انقاب همچنی
کردیــم هــم شــدیدا الزم اســت؛ آن انقــاب قــرار نبــود مــا را 
بــه ایــن وضعیــت برســاند. اگــرکار شــناخت درســتی از دیــن و 

ــید. ــا نمی رس ــه اینج ــتیم کار ب ــاب داش ــای انق ارزش ه
مــن خــودم دو تــا پســر دارم امــا هیچکدامشــان تــا االن مــن 
ــاب  ــرا انق ــا چ ــه »باب ــد ک ــد و نگفته ان ــوال نبرده ان ــر س را زی
ــی از  ــناخت خوب ــرا ش ــد!« زی ــرا جنگیده ای ــا چ ــد؟ ی کرده ای
دیــن و ارزش هــای انقابــی پیــدا کرده انــد. مــن ســعی کــردم 
فرزندانــم را از همــان کودکــی بــا رفتــن بــه صــورت عملــی به 

ما نیاز داریم به عملکردهای گذشته 
برگردیم، تا بتوانیم زندگی امروز 

را روبه راه کنیم. زمانی  در جبهه به 
یکی از دوستانم گفتم: اسلحه را روی 

رگبار بگذار و به سمت عراقی ها 
شلیک کن! او گفت: اگر روی رگبار 

بگذاریم فشنگ ها بی هدف شلیک 
می شود و از بین می رود باید یک دانه 

یک دانه از فشنگ ها استفاده کنیم 
زیرا این ها برای بیت المال است و 

حرام می شود
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ــان را  ــا تبلیغــات و شــعار آن باورهــای دینــی برســانم، یعنــی ب
ــا خلــوص نیــت و شــناخت، عمــا  دیــن دار نکــرده ام، بلکــه ب

ــیده اند. ــن رس ــه دی ب

ــدی  ــک جمع بن ــم ی ــر بخواهی ــی اگ ــای مدن *آق
از بحــث داشــته باشــیم و نگاهــی هــم بــه آینــده 
ــه  ــد چ ــس بای ــن پ ــد از ای ــر می کنی ــم، فک کنی

ــرد؟ ــی ک ــیری را ط مس

ــی دیگــر  ــک بازگشــت انقاب ــد ی ــدم بای ــن معتق ــی: م مدن
داشــته باشــیم، یعنــی بایــد انقابــی در انقــاب اســامی بــه 
ــاب  ــان انق ــت و بنی ــدت از کلی ــوان به ش ــا بت ــد ت ــود آی وج
اســامی دفــاع کــرد. چــون مــا اگرچــه بــه وضعیــت کنونــی 
کشــور نقــد داریــم ولــی بــه شــدت مدافــع ارزش هــا، آرمانهــا 
ــر  ــاب را در نظ ــل از انق ــما قب ــتیم. ش ــاب هس ــت انق و کلی
بگیریــد؛ قبــل از انقــاب مملکتــی بودیــم کــه وقتــی بحریــن 
ــیدند:  ــاه پرس ــت وزیر ش ــدا، نخس ــد و از هوی ــران گرفتن را از ای
ــر  ــت: »دخت ــد؟« گف ــی ها دادی ــه انگلیس ــا را ب ــرا اینج »چ
ــی  ــه کس ــم ب ــوهرش بدهی ــم ش ــت می خواهی ــان اس خودم
ــات  ــت نج ــن وضعی ــاب از ای ــا انق ــا ب ــت!« م ــوط نیس مرب
پیــدا کردیــم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه وقتــی در دل ایــن 
ــم دلمــان از  ــی را مشــاهده می کنی انقــاب، وضعیــت نامطلوب
همــه خون تــر اســت، چــون طبیعتــا بــرای کســانی کــه در راه 
انقــاب ســختی کشــیدند و تمــام اهدافشــان انقــاب و دفــاع 

ــع بیشــتر اســت. ــود، توق مقــدس ب
ــد  ــم و ببینی ــی کنی ــد برگشــت و رجوع ــل بای ــن دلی ــه همی ب
اهــداف عالیــه ای که ســبب شــد انقــاب اســامی پیروز شــود 
،آن ایثــار و از خــود گذشــتگی کــه در انقــاب اســامی بــود و 
ــود،  ــدس ب ــاع مق ــال دف ــروزش در دوران ۸ س ــن ب مهم تری
چــه بودنــد؛ بایــد آن هــا را عملیاتــی کنیــم و از ایــن وضعیــت 
دنیاخواهانــه ای کــه در برخــی از افــراد دیــده می شــود فاصلــه 
بگیریــم. راه نجــات مــا همیــن اســت. یکــی از علــل موفقیــت 
مــا عــدم دنیاخواهــی بــود، عــدم جمــع کــردن و تکاثــر بــود. 
امــروز برعکــس شــده اســت و دنیاخواهــی غلبــه پیــدا کــرده 

اســت.
ــت  ــی اف ــای آن چنان ــر خودروه ــدن ب ــوار ش ــر روزگاری س اگ
ــز  ــروز ُپ ــد، ام ــوب می ش ــدی محس ــت و پلی ــت و خباث داش
ــم  ــر ه ــائل دیگ ــود. در مس ــی می ش ــت و ارزش تلق دادن اس
ــا  ــا و آرمانه ــه آن ارزش ه ــا ب ــر م همینطــور شــده اســت و اگ
ــری  ــور دیگ ــا و کش ــن م ــی بی ــه تفاوت ــم، چ ــت نکنی برگش
کــه صرفــا اســمش جمهــوری اســامی اســت، خواهــد بــود؟ 
کشــوری مثــل »جمهــوری اســامی پاکســتان« یــا جاهــای 

ــتند! ــامی هس ــوری اس ــما جمه ــط اس ــه فق ــر ک دیگ
آیــت اهلل جــوادی آملــی می گوینــد: »امــروز مشــکل جامعــه 
مــا اخــاق اســت«. یــک زمانــی اخــاق در عالی تریــن 
درجاتــش در جامعــه مــا حاکــم بــود. حتــی خــودکار بیت المــال 
ــه  ــد. ب ــتفاده نمی کردن ــود و از آن اس ــم ب ــان مه ــم برایش ه
خاطــر دارم در آسایشــگاه جانبــازان ثــاراهلل فــردی یــک ســوزن 
ــت!  ــه اس ــرای مجموع ــن ب ــه ای ــد ک ــه او گفتن ــت و ب برداش
ــتان  ــی از دوس ــد. یک ــات می کردن ــد مراع ــن ح ــا ای ــی ت یعن
ــی فقــط  ــی اســت، یعن ــاز  قطــع نخــاع گردن ــا یــک جانب م
ــه مــن می گفــت: ســید،  ــد تــکان  دهــد؛ ب ســرش را می توان
ــده ام  ــت خوابی ــه پش ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــی وچن ــن س م
ــی آورم،  ــمش را نم ــتم! اس ــظ هس ــقف را از حف ــا س و تمام
چــون راضــی نیســت. یکــی از دوســتان مشــترکمان تعریــف 
ــان  ــد از آسایشگاهش ــاز آم ــن جانب ــرادر ای ــه ب ــرد ک می ک
ــن دوســت  ــرد. ای ــرای خانه شــان بب ــخ از جایخــی ب ــک  ی ی
مــا بــه بــرادرش گفــت: کجــا می بــری داداش؟ گفــت: خانــه 

بــرق رفتــه، کارگــر هــم کار می کنــد، آب داغ اســت و 
ــرادر  ــود: ب ــه ب ــم. او گفت ــه او بده ــک ب ــم آب خن می خواه
ــتید آن را  ــاز نیس ــما مج ــا اســت و ش ــرای اینج ــخ ب ــن ی ای
ببریــد! مــا ایــن تفکــرات و ارزش هــا را فرامــوش کردیــم و 
خیلــی کمرنــگ شــده اســت. در ایــن شــرایط حتــی قانونــی 
ــی  ــات عال ــد درج ــاال نمی خواه ــم، ح ــل نمی کنی ــم عم ه
ــه قوانیــن عمــل کنیــم.  اخاقــی را پیــاده کنیــم، حداقــل ب
ــش  ــا پی ــن گرفتاری ه ــم ای ــل می کردی ــون را عم ــر قان اگ
ــم. ــا برگردی ــون و آن ارزش ه ــه قان ــدوارم ب ــد و امی نمی آم
ــوَن« اگــر  ــا اَل تَْفَعُل ــوَن َم ِــَم تَُقولُ قــرآن کریــم می فرمایــد: »ل
همیــن را عمــل کنیــم کافــی اســت. بارهــا دیده ایــم کســانی 
ــای  ــی ادع ــته اند، و کل ــاردی نشس ــل 10 میلی ــه در اتومبی ک
فهــم و شــعور هــم می کننــد، زبالــه خــود را بــه بیــرون 
ــا و  ــی رود از آنج ــه م ــور ک ــارج از کش ــه خ ــد ب ــد، بع می اندازن
ــداری در آنجــا  ــم اســت و قانون م ــه در آنجــا حاک ــی ک قوانین
تعریــف و تمجیــد می کننــد؛ بایــد از او پرســید خــودت چــرا بــه 

ــی! ــل نمی کن ــن عم قوانی
البتــه خداونــد مــا را معصــوم نیافریــده اســت، باالخــره 
درصــدی خطــا داریــم، امــا بایــد قوانیــن و امــورات را رعایــت 
کنیــم، حــق دیگــری را نادیــده نگیریــم. امــام حســین)ع( روز 
عاشــورا فرمودنــد، هــر کســی بدهــکاری دارد بــرود حقــش را 
ــا مــن باشــد. وقتــی شــهید بــه زمیــن  ادا کنــد، نمی خواهــد ب

ــر  ــد، مگ ــش می کش ــه جرائم ــو ب ــم عف ــد قل ــد خداون می افت
ــق  ــردن ح ــع ک ــا ضای ــای م ــروز در زندگی ه ــاس! ام حق الن
ــده  ــا پیچی ــی م ــود زندگ ــار و پ ــه ت ــود و ب ــده می ش ــردم دی م
ــان برنمی آیــد،  اســت. بایــد مســئوالنی کــه کاری از عهــده آن
ــد؛  ــرار گیرن ــد مــورد ســوال ق ــول می کنن ــا مســئولیت را قب ام
مــا حدیــث داریــم کــه »خــدا لعنــت کنــد کســی را کــه کاری 
را نمی توانــد انجــام دهــد ولــی مســئولیت را بــه عهــده 
ــات  ــا درج ــرد ت ــی دم در بگی ــئول نگهبان ــرد« از مس می گی

ــر. باالت
بــه قــول آیــت اهلل بهجــت »بــه آنچــه می دانیــم عمــل کنیــم، 
ــم« زمانی کــه پیــش  ــاد بگیری ــد ی نمی خواهــد چیزهــای جدی
ایشــان می رفتنــد و می گفتنــد آقــا یــک وصیتــی، نصیحتــی، 
ــردم  ــت م ــه از دس ــی ک ــل کس ــان مث ــد، ایش ــزی بگویی چی
ــد  ــه می دانی ــه آنچ ــد ب ــت بروی ــد، می گف ــده باش ــته ش خس

عمــل کنیــد.
ــود  ــا ب ــنگر م ــا در س ــی از رزمنده ه ــه یک ــت ک ــادم هس ی
ــره  ــوی پنج ــد او جل ــتند بخوابن ــه می خواس ــی هم ــه وقت ک
می ایســتاد کــه اگــر خمپــاره آمــد صدمــه  بــه او وارد شــود، نــه 
ــه ســربازان امام زمان)عــج(. در آن دوران ایــن باورهــا حاکــم  ب
ــت و خــط را می شــکافت،  ــر می رف ــه جلوت ــود، آن کســی ک ب
ــکن و از  ــه خط ش ــاز ب ــروز نی ــه ام ــا در جامع ــود. م ــده ب برن

ــم. ــته داری خودگذش
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ــر اقتصــاددان و اســتاد اقتصــاد دانشــگاه الزهــرا  حســین راغف
ــود  ــناخته می ش ــر« ش ــگر فق ــوان »پژوهش ــه عن ــت. او ب اس
ــر  ــی« دارد. راغف ــاه اجتماع ــوزه »رف ــی در ح ــات مهم و تالیف
چنــدی پیــش پــس از بــروز آشــفتگی در بــازار ارز بــه دعــوت 
ــی  ــده تلویزیون ــه زن ــک برنام ــیما در ی ــبکه 4 س ــران ش مدی
حاضــر شــد و  از یــک »کودتــا« در ایــران خبــر داد؛ او اعــام 
ــزی  ــور چی ــرخ ارز در کش ــمگیر ن ــن چش ــاال رفت ــه ب ــرد ک ک
ــود را  ــگفتی خ ــراز ش ــه اب ــت و در ادام ــا نیس ــک کودت ــز ی ج
ــای  ــن کودت ــوع ای ــور از وق ــی کش ــات امنیت ــه مقام از اینک
ــه  ــت ک ــراز داشــت! او گف ــد، اب ــل مانده ان ــرم اقتصــادی غاف ن
ــی نقــش  ســوداگران و کســانی کــه در فســاد چشــمگیر دولت
ــال دســتگیری  ــه دنب ــد و هیچ کــس ب ــه می گردن ــد، آزادان دارن
ایــن طمــع کاران و فاســدان نیســت. در گفت وگــوی تفصیلــی 
ــع  ــه مناف ــه کار ک ــت محافظ ــن وضعی ــاره همی ــش رو درب پی
ــت های  ــا سیاس ــبت هایش ب ــراه دارد و نس ــه هم ــده ای را ب ع
ــم. ــو کردی ــا او گفت وگ ــران ب ــر ای ــه اخی ــه ده ــادی س اقتص

ــد از  ــا بع ــه م ــود دارد ک ــهوری وج ــول مش *ق
جنــگ تحمیلــی بــه ســمت سیاســت های اقتصــاد 
بــازار آزاد گرایــش پیــدا کردیــم و مناســبات 
اقتصــاد سیاســی ســرمایه داری را پذیرفتیــم. 
ــم  ــان ه ــه در جه ــت ک ــزی اس ــان چی ــن جری ای
ــه کار  ــی محافظ ــاد سیاس ــی اقتص ــوان نوع به عن
شــناخته می شــود و قصــد مــن از گفت وگــو 
ــن رویکــرد  ــه نســبت ای ــن اســت ک ــا شــما ای ب
اقتصــادی و سیاســی را بــا محافظــه کاری در دوران 
ــد  ــژه بع ــالمی  و بوی ــالب اس ــروزی انق ــد از پی بع
ــه  ــی ب ــم. یعن ــل کنی ــی را تحلی ــگ تحمیل از جن
عبارتــی نشــان دهیــم کــه چگونــه سیاســت های 
اقتصــادی کــه بعــد از ســال 68 در ایــران پذیرفته 
شــد و بــر مبنــای آنهــا پیــش رفتیــم چــه نقشــی 
در وجــود جریانــی داشــت کــه امــروز بــه عنــوان 
محافظــه کاری در کلیــت جمهــوری اســالمی قابــل 
تشــخیص اســت و مانعــی بــرای تحقــق آرمانهــا 
ــان  ــژه آرم ــالب 57 بوی ــی انق ــعارهای اصل و ش

ــت؟ ــده اس ــری ش ــت و براب عدال
البتــه داســتان از ســال 6۸ شــروع نشــد، بلکــه از اواســط جنگ 
شــروع شــد؛ ریشــه اصلــی آن هــم ایــن بود کــه سیاســت های 
تعدیــل ســاختاری کــه مــا امــروز بــا آنهــا آشــنا هســتیم، بــه 
سیاســت هایی برمی گــردد کــه نهادهــای مهــم اقتصــاد 
جهانــی مثــل »بانــک جهانــی«، »صنــدوق بین المللــی 
پــول« و این هــا، در دهــه 70 در کشــورهای آمریکایــی دنبــال 
ــه از  ــم برگرفت ــت ها ه ــن سیاس ــی از ای ــش مهم ــد. بخ کردن
ــای  ــن« و نئولیبرال ه ــون فریدم ــی »میلت ــت های پول سیاس
دیگــر بــود؛ نئولیبرال هــا بــه معنــای امــروزی، افــرادی بودنــد 
ــًا  ــادی و عم ــای اقتص ــل فعالیت ه ــان آزادی کام ــه خواه ک

ــای  ــا گزاره ه ــن زمینه ه ــی در ای ــد و گاه ــت بودن ــذف دول ح
ــتگاه  ــون دس ــی چ ــد، منته ــه ای را مطــرح کردن ــی بی پای خیل
ــه طــور  ــا ب ــن حرفه ــود؛ ای ــی گســترده ب ــا خیل ــی آنه تبلیغات
ــا در  ــن گزاره ه ــد و ای ــش می ش ــذاری پخ ــترده و تاثیرگ گس
ــوم  ــان س ــورهای جه ــی کش ــات سیاس ــی از مقام ــن خیل ذه

ــه شــد. شــکل گرفــت و پذیرفت
ــا  ــرا ب ــت های مردم گ ــن سیاس ــی بی ــا مقابله  های ــه بعده البت
سیاســت های اســتعماری آمریــکا، بــه خصــوص در آمریــکای 
التیــن ایجــاد شــد و ایــن تقابل هــا گاه شــکل بســیار حــادی 
ــارز آن را مــا در »شــیلی« می بینیــم  ــه ب هــم پیــدا کــرد. نمون
کــه وقتــی »آلنــده« شــرکت های مخابــرات راه دور آمریکایــی 
ــرای  ــد، از آنجــا زمینه هــای ب ــی اعــام می کن در شــیلی را مل
کودتــا علیــه او شــکل می گیــرد و بعــد هــم کودتــا علیــه آلنــده 
صــورت می گیــرد و یــک حکومــت نظامــی در شــیلی ســرکار 
می آیــد کــه دقیقــاً سیاســت های نئولیبــرال میلتــون فریدمــن 
ــای  ــاهد کودتاه ــا ش ــیلی، م ــز ش ــه ج ــد. ب ــال می کنن را دنب
ــکای  ــی در آمری ــای نظام ــدن حکومت ه ــر و روی کار آم دیگ
التیــن هســتیم و ایــن پدیــده بــه شــکلی ســریع هــم اتفــاق 
ــل  ــد در برزی ــرد، بع ــه شــکل می گی ــی در اروگوئ ــد؛ یعن می افت
رخ می دهــد، بعــد از آن مکزیــک و بعــد هــم آرژانتیــن! جالــب 
ــدت  ــد به ش ــای بع ــت ها در دهه ه ــن سیاس ــه ای ــه هم اینک
شکســت خوردنــد، امــا ایــن حکومت هــا، حکومت هایــی 
ــتند  ــردم می توانس ــای م ــرکوب آزادی ه ــا س ــه ب ــد ک بودن
ــی  ــت های افراط ــد و آن سیاس ــه دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ب
اقتصــادی را کــه حافــظ منافــع قدرت هــای شــرکت های 

فراملیتــی بودنــد را تأمیــن کننــد.
ــوع ســاخت  ــا شــاهد شــکل گیری یــک ن ــب م ــن ترتی ــه ای ب
قــدرت در درون کشــورهای در حــال توســعه و جهــان ســومی 
ــی،  ــاس جهان ــدرت در مقی ــای ق ــا کانون ه ــا ب ــاط آن ه و ارتب
ــه  ــع ادام ــن وض ــتیم. ای ــی هس ــای غرب ــکا و اروپ ــل آمری مث
ــال 1361  ــود س ــه می ش ــال 19۸2 ک ــا س ــد ت ــدا می کن پی
ــه  ــه ب ــد ک ــام می کن ــک اع ــان مکزی ــن زم ــران؛ در ای در ای
دلیــل بدهی هایــش عمــًا کشــور ورشکســته ای اســت و قــادر 
بــه بازپرداخــت بدهی هایــش نیســت. مکزیــک در ایــن ســال 
حــدود 97 میلیــارد دالر بدهــی دارد و ایــن رقــم در آن موقــع، 
رقــم بســیار بزرگــی اســت؛ بــا ایــن حــال مکزیــک مقــام دوم 

کشــورهای بدهــکار را دارد، مقــام اول بــرای کشــور برزیــل بــا 
ــرای  ــن مســئله ب ــاً ای ــارد دالر بدهــی اســت. طبیعت 107 میلی
بانک هــای اروپایــی کــه ایــن وام هــا را اعطــا کرده انــد، خیلــی 
ــرعت  ــه س ــا ب ــا این ه ــن مبن ــر همی ــت؛ ب ــده اس نگران کنن
ــی  ــت های نئولیبرال ــان سیاس ــوند و هم ــه کار می ش ــت ب دس
ــت  ــری تح ــته بندی دیگ ــک بس ــار در ی ــن ب ــه 70 را ای ده
ــد  ــرح می کنن ــاختاری مط ــل س ــت های تعدی ــوان سیاس عن
کــه عمــًا نقــش دولــت را بــه شــدت کاهــش می دهــد و بعــد 
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــاد را از دول ــت اقتص مدیری

می کنــد.
ــی  ــی، گروه ــال 1362 شمس ــی در س ــدت یعن ــن م ــی ای ط
ــناخته  ــا« ش ــوان »نئولیبرال ه ــه عن ــران ب ــروز در ای ــه ام ک
می شــوند ایــن سیاســت ها را ترجمــه می کننــد و تحــت 
ــس  ــه مجل ــامی« ب ــوری اس ــر جمه ــه صف ــوان »برنام عن
ــا  ــت و ب ــگ اس ــر جن ــدیداً درگی ــه ش ــی ک ــد؛ مجلس می برن
توجــه بــه فضــای آن زمــان و جهت گیری  هــا و حداقــل 
شــعارهای عدالت خواهانــه ای کــه در آن زمــان هنــوز اهمیــت 

ــد. ــه را رد می کنن ــن برنام ــته، ای داش

*چگونــه و چــرا وقتــی ایــن برنامه هــا در آن 
زمــان رد شــد، در ســال های بعــد مــورد پذیــرش 

ــت؟ ــرار گرف ق
ــه در آن  ــی ک ــن گروه ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــواهد متقن ش
ــد،   ــال کنن ــال و دنب ــن سیاســت ها را اعم ــتند ای ــان نتوانس زم
ــن کار را  ــد ای ــا آن بتوانن ــه ب ــتند ک ــیری می گش ــی مس در پ
انجــام دهنــد. از جملــه ایــن راه هــا یکــی حضــور در مجلــس 
بــود؛ بنابرایــن آنهــا گروهــی از نماینــدگان خودشــان را در دوره 
ــد  ــدی بتوانن ــا در دوره هــای بع ــس فرســتادند ت ــه مجل ــد ب بع
ایــن برنامه هــا را تصویــب کننــد. پایــان جنــگ ایــن فرصــت 
را بــرای آن هــا فراهــم کــرد؛ آنهــا مدت هــا روی ذهــن 
مســئوالن کار کــرده بودنــد و حــاال زمینــه بــرای تصویــب این 

ــود. ــده ب ــم ش ــت ها فراه ــا و سیاس برنامه ه
ــا  ــاب ب ــه اول انق ــا در ده ــت م ــن اس ــه ای ــه قابل توج نکت
ــود  ــا خ ــی از آن ه ــم. یک ــه رو بودی ــی روب ــای عمیق بحران ه
نفــس انقــاب اســت؛ یعنــی جایگزینــی یــک حکومــت و یک 
ــادی از  ــداد زی ــراج تع ــر و اخ ــی دیگ ــا رژیم ــی ب ــم سیاس رژی
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نیــروی اداری رژیــم قبلــی و جایگزیــن کــردن نیروهــای جدید 
بــا آنهــا اســت. هم زمــان و بافاصلــه بــا تحــرکات ضدانقــاب 
در ســطح گســترده در نقــاط مختلــف کشــور روبــه رو هســتیم. 
بافاصلــه مــا بــا جنــگ تحمیلــی روبــه رو هســتیم و ۸ ســال 
ــان  ــه و همزم ــود. بافاصل ــل می ش ــور تحمی ــر کش ــگ ب جن
ــه  ــترده مواج ــیار گس ــادی بس ــای اقتص ــال تحریم ه ــا اعم ب

می شــویم.
ــا  ــن بحران ه ــه ای ــا هم ــاب ب ــه اول انق ــال ده ــر ح ــه ه ب
ســپری می شــود؛ دهــه ای کــه می شــود گفــت دهــه تثبیــت 
ــود و  ــام می ش ــگ تم ــه جن ــه ک ــا بافاصل ــاب اســت. ام انق
ــی  ــه نوع ــا ب ــکل گیری آنه ــه ش ــا - ک ــن بحران ه ــه ای هم
طبیعــی بــوده اســت - تأثیــرات خیلــی منفــی ای روی عملکرد 
ــور  ــرمایه داران از کش ــادی از س ــداد زی ــذارد. تع ــاد می گ اقتص
خــارج می شــوند و کارخانه هــای زیــادی بــدون صاحــب 
ــای  ــا، کارخانه ه ــن کارخانه ه ــیاری از ای ــوند. بس ــا می ش ره
مونتــاژ هســتند و دولــت بایــد این هــا را بــه دســت می گرفــت 

ــی داد. ــام م ــامان یافته ای انج ــور س ــه ط ــا را ب و کاره

بــه هــر حــال همــه این هــا ســبب شــد کــه همــان گروهــی 
کــه بــه آن اشــاره کــردم بعــد از پایــان جنــگ گفتمــان خاصی 
را در کشــور حاکــم کننــد. بــه یــک معنــا همــه مشــکاتی که 
ــق  ــای عمی ــدی و بحران ه ــیار ج ــکات بس ــوان مش به عن
ــود  ــا 67 وج ــًا از 57 ت ــاب مث ــه اول انق ــترده در ده و گس
داشــت، باعــث شــد کــه گفتمــان جدیــدی بــر کشــور حاکــم 
شــود و ایــن گفتمــان جدیــد، همــراه بــا یــک تغییــر ایدئولوژی 
بــود. گفتمان دهــه اول انقــاب، گفتمــان حمایــت از محرومان 
ــش و  ــای آزادی بخ ــا نهضت ه ــکاری ب ــتضعفان و هم و مس
ــا بعــد از جنــگ،  ــود؛ ام ــی ب برخــی دیگــر از شــعارهای انقاب
ایــن شــعارها و گفتمــان غالــب، جــای خــود را بــه شــعارهای 

خیلــی محافظه کارانــه داد.
طبیعــی بــود کــه بــا همــه ایــن بحران هــا و سیســتم 
ــرده  ــی کار ک ــی نازل ــای خیل ــا ظرفیت ه ــه ب ــادی ای ک اقتص
بــود، مشــکات اقتصــادی جامعــه خیلــی گســترده شــود. امــا 
همــه عواملــی را کــه برشــمردم در ایــن خاصــه کردنــد کــه 
اگــر اقتصــاد موفــق نبــوده اســت، بــه خاطــر دولتــی بــودن آن 
ــان  ــودن اقتصــاد، گفتم ــی ب ــد دولت ــن نق ــوده اســت؛ بنابرای ب
غالــب در کشــور شــد. معنــای دیگــر ایــن حــرف ایــن اســت 
ــد،  ــدا کنی ــی پی ــکات رهای ــن مش ــد از ای ــر بخواهی ــه اگ ک
بایســتی اقتصــاد را بــه دســت بــازار بســپارید؛ بنابرایــن گزینــه 
ــازار بســپاریم و  ــز را دســت ب ــه چی ــه هم ــود ک ــن ب ــدی ای بع
ــه  ــه در ســال 1362 ترجم ــود ک ــان سیاســت هایی ب ــن هم ای
ــرده  ــدا نک ــق پی ــت تحق ــاح فرص ــی به اصط ــود، ول ــده ب ش
بــود. امــا بــا فضایــی کــه ایجــاد شــده بــود، از حــاال بــه بعــد 
ــی  ــش عموم ــاختاری، وارد بخ ــل س ــت های تعدی ــن سیاس ای

ــد. ــود آم ــه وج ــرش آن ب ــت پذی کشــور شــد و ظرفی
همانطــور کــه قبــا گفتــم، مــا در فاصلــه ســال های 1361 تــا 
136۸ کــه شــروع اولیــن برنامه هــا و سیاســت های جمهــوری 
اســامی اســت، در حالــی بــه اعمــال و تحقــق سیاســت های 
ــا  ــن سیاســت ها در دنی ــه ای ــم ک ــن دادی ــاختاری ت ــل س تعدی
ــه رو شــده  ــا بحران هــای خیلــی جــدی روب ــود و ب کار کــرده ب
بــود. در ســال 1993 یعنــی ســال 1372 شمســی بانــک جهانی 
رســماً اعــام می کنــد کــه آن سیاســت  ها بــا شکســت 
ــل  ــد تعدی ــا نیازمن ــت ها و برنامه ه ــده و آن سیاس ــه ش مواج
و تغییــر اســت. مثــًا از جملــه نکاتــی کــه آن هــا ذکــر کردنــد 
ــه شــده، بحــث  ــده گرفت ــه ندی ــن برنام ــد در ای ــد بودن و معتق
ــت  ــار پایین دس ــت اقش ــت از محرومی ــرا و غفل ــت از فق حمای
ــن  ــال ای ــر اعم ــار در اث ــن اقش ــد ای ــه بودن ــا گفت ــود. آنه ب
ــد و بحــث  ــد و ســقوط می کردن سیاســت ها آســیب می خوردن
طراحــی »تورهــای ایمنــی اجتماعــی« را مطــرح کردنــد کــه 
ــادی از آســیب هایی کــه گروه هــای  ــا حــدود زی ــرار اســت ت ق
پایین دســت جامعــه در همــه جــای دنیــا خورده انــد و خواهنــد 

خــورد، بکاهــد. منتهــی بــه نظــر مــن ایــن طــرح نمی توانســت 
از بــار منفــی ایــن سیاســت ها بکاهــد؛ یعنــی بــه صــرف پهــن 
کــردن »تــور ایمنــی اجتماعــی« و انجــام حمایت هایــی بــرای 
ــن  ــود در ای ــوان مشــکل موج ــای آســیب خورده، نمی ت گروه ه

جوامــع را برطــرف کــرد.

خصــوص  در  کــه  هشــداری  وجــود  *بــا 
وجــود  سیاســت ها  ایــن  شکســت خوردن 
ــت ها  ــن سیاس ــان ای ــرا همچن ــس چ ــته؛ پ داش
در جمهــوری اســالمی اجــرا شــد؟ آن هــم نــه در 
ــت در  ــوان گف ــه می ت ــدت بلک ــک دوره کوتاه م ی
تمــام طــول ایــن 30 ســال اگــر چــه دولت هایــی 
ــرار  ــاوت در راس کار ق ــا شــعارها و ســالیق متف ب
گرفتنــد، چــرا همچنــان مــا همیــن سیاســت ها را 

ــم؟ ــش بردی پی
ــم اینکــه  ــون علی رغ ــن سیاســت ها تاکن ــرا ای ــه، اینکــه چ بل
ــد  ــه آمدن ــی ک ــته دولت های ــال گذش ــن 30 س ــرف ای در ظ
ــتند،  ــی داش ــادی متفاوت ــای اقتص ــر جهت گیری ه ــه ظاه ب
ــد، مســئله ای  ــال کردن ــن سیاســت ها را دنب ــا همگــی همی ام
ــه نوعــی  ــم. ب ــم ببینی ــا هــم می توانی ــه آن را در اروپ اســت ک
ــا  ــه در اروپ ــی ک ــا اتفاق ــوال را ب ــن س ــخ ای ــم پاس می توانی
ــی را در  ــت های نئولیبرال ــا سیاس ــه اروپ ــم. اتحادی ــاد بدهی افت
ــار کــرد و علی رغــم اینکــه در بســیاری از  حــوزه اقتصــاد اختی
کشــورهای اروپایــی مثــل پرتغــال، اســپانیا، ایتالیــا و فرانســه، 
دولت هــای چــپ ســرکار می آینــد، امــا قــادر نیســتند 
ــرای  ــرا؟ ب ــد. چ ــال کنن سیاســت های اقتصــادی چــپ را اعم

اینکــه سیاســت های کان اقتصــادی از طــرف اتحادیــه اروپــا 
بــه همــه دیکتــه می شــود و همــه بــه نوعــی مجبورنــد همیــن 
ــی  ــد. یک ــرا کنن ــی را اج ــی و پولی گرای سیاســت های نئولیبرال
ــورهای  ــن کش ــات در همی ــد اعتراض ــی رش ــل اصل از دالی
اروپایــی از جملــه اعتراضــات روزهــای اخیــر در فرانســه هــم 
همیــن اســت. فرانســه ای کــه مشــکات اقتصــادی در آن در 
ــا  ــور م ــود در کش ــادی موج ــای اقتص ــا بحران ه ــه ب مقایس
عمــًا چیــز قابــل توجــه و معنــاداری نیســت، ولــی می بینیــم 
ــه  ــد و چ ــرار می گیرن ــی پشــت آن ق ــتوانه های مردم ــه پش چ
ــه  ــدم ادام ــان ع ــم خواه ــا ه ــه این ه ــد؛ هم ــی می افت اتفاق

ــتند. ــت هس ــط دول ــت ها توس ــن سیاس ای
اینهــا نشــان می دهــد کــه به طــور منطقــی ادامــه ایــن 
ــان  ــا مردمش ــا ب ــی دولت ه ــای رویاروی ــه معن ــت ها، ب سیاس
اســت و ایــن اتفاقــی اســت کــه همــه جــای دنیــا رخ می دهــد. 
همیــن چنــد روز در یکــی از کشــورهای اروپــای شــرقی و فکر 
ــدام  ــت اق ــه سیاســت های دول می کنــم صربســتان مــردم علی
ــا  ــه اروپ ــد عضــو اتحادی ــد؛ دولت هایــی کــه می خواهن می کنن
ــد  ــاش می کنن ــتند و ت ــا هس ــه اروپ ــا عضــو اتحادی ــوند ی ش
سیاســت های اقتصادی شــان را عمــًا از اتحادیــه اروپــا 
اقتبــاس کننــد. ایــن اعتراضــات در ایــران هــم وجــود داشــته 
ــزی حــدود  ــا 90، چی ــا در حــد فاصــل ســال ها ۸0 ت اســت؛ م
ــن  ــال همی ــر اعم ــه در اث ــته ایم ک ــهری داش ــورش ش ۸5 ش
ــی  ــدند. منته ــاد ش ــور ایج ــادی در کش ــت های اقتص سیاس
ــا  ــی ب ــا تفاوت های ــی م ــی و فرهنگ ــه سیاس ــاخت جامع س
جوامــع غربــی دارد؛ ولــی بــاز در کشــور خودمــان هــم اَشــکال 
ــم و  ــن مــدت شــاهد بوده ای ــف شــورش ها را در طــی ای مختل

ــا حــدی ادامــه دارد. ــوز هــم ت هن
برگــردم بــه ســوال اصلــی و موضــوع ادامــه ایــن سیاســت های 
ــم  ــت ها علی رغ ــن سیاس ــرا ای ــه چ ــاختاری؛ اینک ــل س تعدی
آســیب هایی کــه بــرای جامعــه داشــته هــم در غــرب، هــم در 
ــه  ــیا و... ادام ــا و آس ــن و آفریق ــکای التی ــم در آمری ــران، ه ای
ــل  ــا مث ــی از دنی ــز بخش های ــه ج ــه ب ــرده اســت! البت ــدا ک پی
جنــوب شــرق آســیا کــه اجــازه ندادنــد ایــن سیاســت ها خــارج 
ــا در  ــود و م ــرا ش ــان اج ــا در کشورش ــرل دولت ه از اداره و کنت
ــرل کامــل  ــا نظــارت و کنت ــت اقصــاد ب ــن کشــورها مدیری ای
ــه  ــزی اســت ک ــان چی ــن هم ــتیم. ای ــاهد هس ــا را ش دولت ه
اخیــراً هــم رئیس جمهــور چیــن آن را اظهــار کــرده و گفتــه که 
توفیقــات توســعه اقتصــادی چیــن مرهــون حضــور پرقــدرت 
دولــت در اقتصــاد بــوده اســت. یعنــی در ایــن کشــورها حتــی 
اگــر اقتصــاد بــاز شــده اســت، ایــن امــر بــا نظــارت و کنتــرل 
ــه اســت؛ امــا در بســیاری از کشــورهای  ــت صــورت گرفت دول

دیگــر دنیــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
از ســوال منحــرف نشــویم؛ چــرا علی رغــم اینکــه ایــن 
سیاســت ها عمــًا شکســت خورده انــد، بــاز در خیلــی از 
ــت ها  ــن سیاس ــران ای ــه ای ــا از جمل ــر دنی ــورهای دیگ کش
ــانی  ــه کس ــت ک ــن اس ــخش ای ــد؟ پاس ــدا کرده ان ــه پی ادام
کــه در ایــن کشــورها در راس قــدرت قــرار می گیرنــد، از ایــن 
ــورها،  ــن کش ــا در ای ــن م ــتند؛ بنابرای ــع هس ــت ها منتف سیاس
بویــژه کشــورهای در حــال توســعه شــاهد شــکل گیری 
پدیــده ای می شــویم کــه بــه اشــکال مختلفــی ایــن 
منفعت هــا را بــرای صاحبــان قــدرت تضمیــن می کنــد. 
مثــا بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و کشــورهای 
 State« اقمــاری آن پدیــده ای اتفــاق افتــاد تحــت عنــوان
Capture« یــا »تســخیر دولــت« کــه کارکــردش همــان 
ــًا در  ــا مث ــود. ی ــدرت ب ــان ق ــرای صاحب ــع ب ــن مناف تضمی
ــه اســم »خصوصی ســازی«  ــده ای ب بســیاری از کشــورها پدی
ــرادی  ــا و اف ــه آلیگارش ه ــی ب ــای بزرگ ــی آن بنگاه ه ــه ط ک
ــذاری  ــد واگ ــده بودن ــا آم ــا و حاکمیت ه ــه از درون دولت ه ک

گفتمان دهه اول انقالب، 
گفتمان حمایت از 

محرومان و مستضعفان و 
همکاری با نهضت های 
آزادی بخش و برخی 

دیگر از شعارهای انقالبی 
بود؛ اما بعد از جنگ، این 
شعارها و گفتمان غالب، 

جای خود را به شعارهای 
خیلی محافظه کارانه داد.
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و  بنگاه هــا  ایــن  می شــوند صاحبــان  آنهــا  و  می شــود 
ــی  ــی بزرگ ــادی خیل ــای اقتص ــا قدرت ه ــا؛ و این ه کارخانه ه
ــام  ــت در نظ ــی راح ــتند خیل ــد و می توانس ــکل داده بودن را ش
ــد و عمــًا بســیاری  ــری کنن ــوذ و تصمیم گی سیاســی هــم نف
ــت  ــود هدای ــع خ ــت مناف از سیاســت های اقتصــادی را در جه

ــد. کنن
ــا و در ســطوح  ــه یــک معن ــا ب ایــن اتفــاق در همــه جــای دنی
و درجــات مختلفــی اتفــاق افتــاده اســت و همــواره بــه 
ــده  ــی انجامی ــات مردم ــت و اعتراض ــا دول ــردم ب ــی م رویاروی
ــدت  ــی ش ــی و اروپای ــرفته صنعت ــورهای پیش ــت. در کش اس
ــن اســت  ــر اســت و علتــش هــم همی ــن رویارویی هــا کمت ای
ــترهای  ــه بس ــل فرانس ــوری مث ــک کش ــره در ی ــه باألخ ک
ــال  ــورهای در ح ــی در کش ــود دارد ول ــات وج ــروز اعتراض ب
توســعه، خیلــی وقت هــا ایــن فرصــت و بســترها وجــود 
ــف  ــه ک ــه ب ــای اینک ــه ج ــورش ها ب ــوب ها و ش ــدارد و آش ن
ــد.  ــاق می افتن ــان ها اتف ــود انس ــد، در درون خ ــا بیاین خیابان ه
ــور  ــی را به ط ــن شــورش های درون ــان ای ــه خودم ــا در جامع م
ــه  ــاد ک ــل اعتی ــی مث ــای نامیمون ــم؛ پدیده ه گســترده ای داری
ــه شــدن اســت،  ــده گرفت ــل نادی ــی در مقاب ــام دفاع ــک نظ ی
ــاده  ــاق افت ــترده ای اتف ــورت گس ــا به ص ــور م ــًا در کش عم
ــی  ــش قابل توجه ــه بخ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــق  ــده  متعل ــک پدی ــا ی ــروز م ــه ام ــاد در جامع ــده اعتی از پدی
بــه جوانــان اســت. یعنــی در حالــی کــه قبــل از انقــاب ایــن 
پدیــده، یــک پدیــده ســالمندی بــود و بخشــی از ســالمندان از 

ــری تفریحــی  ــا ام ــک آرام بخــش ی ــوان ی ــواد مخــدر به عن م
ــایع  ــراد خاصــی ش ــن اف ــم بی ــازه آن ه ــد، ت اســتفاده می کردن
ــه  ــوط ب ــده ای مرب ــا پدی ــه م ــدت در جامع ــروز به ش ــود، ام ب
ــردگی و  ــی از افس ــن ناش ــر م ــه نظ ــت و ب ــده اس ــان ش جوان
ــه  ــه سیاســت های اقتصــادی اســت ک ســرخوردگی نســبت ب
ــت. ــه اس ــراد در جامع ــن اف ــدید ای ــدن ش ــس زده ش ــث پ باع

حــاال کم کــم می توانیــم بــه آن موضــوع محافظــه کاری 
ــه در  ــه کار ک ــادی محافظ ــت های اقتص ــا سیاس ــبتش ب و نس
آغــاز بحــث مطــرح شــد، پــی ببریــم. علــت اینکــه در ایــران 
علی رغــم اینکــه ایــن سیاســت های تعدیــل ســاختاری 
ــن  ــت، ای ــرده اس ــدا ک ــداوم پی ــان ت ــت خورده، همچن شکس
بــوده کــه کســانی کــه در حکومــت و قــدرت هســتند از 
ایــن سیاســت ها منتفــع هســتند و به تدریــج دولــت بــه 
یــک ابــزاری در دســت همیــن قدرت هــای اقتصــادی و 
ــل  ــه، تبدی ــکل گرفت ــور ش ــه در کش ــی ک ــای بزرگ انحصاره
ــن  ــه همی ــت ک ــی اس ــل، طبیع ــن دلی ــه ای ــت. ب ــده اس ش
انحصارگــران و برنــدگان کــه در درون قــدرت هســتند 
ــرل  ــرای کنت ــان ب ــای خودش ــه ابزاره ــد از هم ــعی می کنن س
ــان  ــه هم ــت ک ــه اس ــد و اینگون ــتفاده کنن ــود اس ــع موج وض

محافظــه کاری پدیــد می آیــد.

*بــا توجــه بــه پیچیدگــی ایــن وضعیــت، از نظــر 
ــر  ــت را تغیی ــن وضعی ــوان ای ــه می ت ــما چگون ش

داد؟
اینکــه آیــا ایــن وضعیــت می توانــد تغییــر کنــد یــا نکنــد، بــه 
نظــرم خیلــی بســتگی بــه آینــده دارد و اینکــه ایــن اعتراضــات 
درونــی کــه می توانیــم طیــف  و شــورش های عمومــاً 
گســترده ای از مصادیــق و اقدامــات را بــرای آن بشــماریم، مثل 
ــونت  های  ــا، خش ــرار مغزه ــی، ف ــردگی، خودکش ــاد، افس اعتی
اجتماعــی و... کــه از نظــر مــن همه شــان پدیده هــا و 
به عنــوان  آن هــا  از  اســت کــه می شــود  واکنش هایــی 
»شــورش« اســم بــرد، چــه وضعیتــی پیــدا خواهــد کــرد. تنهــا 
ــه  ــردم ب ــه م ــن اســت ک ــورش ها ای ــروه ش ــته از گ ــک دس ی
کــف خیابــان بیاینــد کــه ســال گذشــته هــم در همیــن ایــام 
ــی از  ــش مهم ــم. بخ ــش بودی ــکل گیری زمینه های ــاهد ش ش
ــاق  ــی و در درون انســان ها اتف ــان و مخف شــورش ها هــم پنه
اقتصــادی و  می افتــد و نمی تــوان نقــش سیاســت های 
ــده  ــا نادی ــروز آنه ــور را در ب ــی کش ــاد مدیریت ــرد نه عملک

ــت. گرف
در خصــوص اعتراضــات خیابانــی هــم کامــًا مشــخص بــود 
ــش  ــر افزای ــردم در اث ــی از م ــال 96 بخش ــاه س ــه در دی م ک
قیمــت ارز و هجــوم عــده ای بــرای خریــد ارز و از ایــن 
ــش  ــود و نق ــده ب ــازمان دهی ش ــًا س ــه کام ــی ک بازی های
ــراض  ــه اعت ــت ب ــود، دس ــته ب ــی برجس ــا خیل ــت در آن ه دول
ــاق  ــی و اتف ــئله کوچک ــئله، مس ــن مس ــرم ای ــه نظ ــد و ب زدن
ســاده ای نیســت کــه رخ داده اســت، چــون عمــا خــود 
ــل هــر ســه  ــن کار را انجــام داده اســت، درســت مث ــت ای دول

ــه از ســال 72  ــه شــوک های ارزی دیگــری ک ــار مرتب ــا چه ی
ــالهای  ــاز در س ــد، ب ــرار ش ــد و در 77 و 7۸ تک ــروع ش و 73 ش
90 ، 91 شــاهدش بودیــم و ایــن آخــری هــم در ســالهای 96 و 
97 اتفــاق افتــاده و تاکنــون هــم ادامــه دارد. همــه این هــا هــم 
در اثــر همــان سیاســت های حــذف مــردم از نظــام اقتصــادی 
و جایگزینــی آن هــا بــا انحصارهــای قدرت-ثروتــی اســت کــه 
در ســاخت اقتصــاد تجاری-مالــی کنونــی دســت دارنــد. ایــن 
ــت های اقتصــادی بــه معنــای  ــت سیاس ــی  و کلی جایگزین
ایــن اســت کــه مقامــات تصمیم گیرمــان، خودشــان یــا 
ــی  ــا صاحــب ســرمایه های تجاری-مال کارگزارانشــان اســیر ی

ــتند. هس
ــگ،  ــد از جن ــوص بع ــه خص ــازی ب ــب خصوصی س بدین ترتی
ــراد  ــه اف ــرد ک ــم ک ــترده فراه ــور گس ــه ط ــکان را ب ــن ام ای
یک شــبه ره صدســاله را طــی کننــد؛ دسترســی بــه اعتبــارات 
بــزرگ بانکــی از طریــق حمایت هــای کســانی کــه در قــدرت 
ــم  ــا و... فراه ــتان و هم حزبی ه ــنایان و دوس ــرای آش ــد ب بودن
شــد و از یک ســو افــراد زیــادی توانســتند ره صدســاله را یــک 
ــور  ــر حض ــه خاط ــتند ب ــر توانس ــوی دیگ ــد و از س ــبه برون ش
ــذاری  ــدرت،  نظــام قیمت گ ــا بی واسطه شــان در ق باواســطه ی
را دســت کاری کننــد، تعرفه هــا را بــاال و پاییــن ببرنــد و از ایــن 
ــی را  ــارد تومان ــد ده هــزار میلی ــد درآمدهــای چن ــق بتوانن طری
یک شــبه و چندشــبه بــه جیــب بزننــد. ایــن فراینــدی شــد کــه 
در اقتصــاد کنونــی کشــورمان کامــًا متــداول اســت و آنچیزی 

کــه محافظــه کاری را ایجــاب می کنــد همیــن مســئله اســت.
ــج شــاهد فرســایش شــدید آرمان هــا  ــا به تدری ــب م بدین ترتی
و ارزش هــای انقــاب اســامی مثــل عدالــت اجتماعی شــدیم 
و امــروز شــدیداً بــا آن مواجه ایــم و می بینیــم کــه ایــن 
ــوند.  ــرد می ش ــی ط ــد و حت ــه ای رفته ان ــه گوش ــا ب ارزش ه
ــدی مواجــه  ــده و رون ــا پدی ــج ب ــا به تدری ــن م ــد از ای ــی بع حت
ــن  ــر کســانی کــه از ای ــه تحقی ــد ب شــدیم کــه شــروع می کن
ــاب  ــر انق ــه تحقی ــه ب ــدی ک ــد، رون ــرف می زنن ــا ح ارزش ه
و انقابی گــری می پــردازد و حتــی در پــی انتقام گیــری از 

ــاب اســت. انق
ــتاوردی  ــگ دس ــاب و جن ــه اول انق ــر ده ــن اگ ــر م ــه نظ ب
داشــت، آن دســتاورد عمدتــاً توجــه بــه نــگاه جمعــی و منافــع 
ــود. ایــن آرمانــی اســت کــه حتــی یــک  عمومــی و جمعــی ب
عــده ای بــرای آن آرمان هــا شــهید می شــوند، ولــی بــه 
ــوع  ــک ن ــگ رخ داد، ی ــد از جن ــه بع ــی ک ــن اتفاقات ــر م نظ
ــل  ــرادی مث ــا اف ــن فض ــت. در ای ــاب اس ــری از انق انتقام گی
مرحــوم دکتــر شــریعتی کــه نقــش تعیین کننــده ای در 
ــته  ــار گذاش ــرعت کن ــه س ــتند، ب ــاب داش ــکل گیری انق ش
می شــوند و بعــد از جنــگ عمــًا به عنــوان مســببین انقــاب 
و مســببین پیامدهــای آن معرفــی می شــوند. علــت آن هــم تــا 
حــدی مربــوط بــه اســت کــه عــده زیــادی از انقــاب آســیب 
ــاب،  ــد از انق ــون بع ــد برمی گشــتند. چ ــا بای ــد و این ه خوردن
ــد  ــادی از ســرمایه داران از کشــور خــارج شــدند و بع ــداد زی تع
از انقــاب بایــد یــک تعــداد ســرمایه دار می ســاختیم! و 
ــه از درون انقــاب و حضورشــان در  ــد ک این هــا کســانی بودن
قــدرت، عمــًا توانســتند جایگزیــن ســرمایه داران قبلی شــوند. 
اینهــا هــم کســانی بودنــد کــه وفــاداری بــه نظــام را حداقــل 
به طــور ظاهــری داشــتند و حتــی ممکــن اســت در جبهه هــای 
جنــگ حاضــر شــده باشــند، حــاال اینکــه حضورشــان بــه چــه 
ــد  ــداً اینهــا آمدن ــوده، جــای بحــث دارد. بع نســبت و چطــور ب
ــت  ــور دس ــادی را در کش ــزرگ اقتص ــی ب ــای خیل موقعیت ه
ــه ایــن  ــوام و نزدیکانشــان را ب ــا آدم هــا اعــم از اق ــد و ی گرفتن
مناصــب گماردنــد و فرصت هــای بزرگــی را بــه دســت آوردنــد 
و یــک طبقــه جدیــد از ســرمایه داران رانتــی در کشــور شــکل 
ــاب و  ــه انق ــری ب ــق خاط ــا تعل ــم اینه ــر می بینی ــت. اگ گرف
ــای  ــر ثروت ه ــه خاط ــد، ب ــام دارن ــاب و نظ ــای انق ارزش ه
ــظ و  ــد و حف ــب کرده ان ــل آن کس ــه از ِقَب ــت ک ــی اس بزرگ
گســترش ایــن ثروت هایشــان هــم در اســتمرار وضــع کنونــی 
ــت  ــظ وضعی ــا حاف ــه آنه ــل اســت ک ــن دلی ــه همی اســت و ب

ــی محافظــه کار هســتند. موجــود یعن

*وضعیتــی کــه ترســیم کردیــد، علی رغــم 
واقع گرایــی اش ممکــن اســت نــزد مخاطبــان مــا 
نوعــی ناامیــدی را القــا کنــد. مایلــم بــه روزنه هایی 
ــد  ــود دارد و می توان ــت وج ــن وضعی ــه در همی ک
ایــن تاریکــی را بشــکافد تــا حــدی اشــاره 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــور م ــون تص ــم؛ چ کنی
ــه  ــره و منفعت طلبان ــت تی ــن وضعی ــی در همی حت
ــتیم.  ــی هس ــرای رهای ــد ب ــد امی ــان نیازمن همچن
مــن معتقــدم همانگونــه کــه »هولدرلیــن« شــاعر 
بــزرگ آلمانــی گفتــه اســت »همان جــا کــه خطــر 
ــن  ــاً در همی ــا اتفاق ــد« م ــات می بال ــت، نج هس
ــم  ــه می توانی ــه کار و منفعت طلبان ــرایط محافظ ش
روزنه هــای امیــدی را بیابیــم کــه مــا را بــه 
ــه  ــد. ب ــون کن ــش رهنم ــت های رهایی بخ سیاس
ــرایط  ــن ش ــدم در همی ــن تر معتق ــارت روش عب
همچنــان امــکان بازگشــت بــه آرمان هــای 
ــاً  ــود دارد و اتفاق ــال 57 وج ــالب س ــی انق انقالب

علت اینکه در ایران علی رغم اینکه سیاست های تعدیل ساختاری شکست خورده، 
همچنان تداوم پیدا کرده است، این بوده که کسانی که در حکومت و قدرت 

هستند از این سیاست ها منتفع هستند و به تدریج دولت به یک ابزاری در دست 
همین قدرت های اقتصادی و انحصارهای بزرگی که در کشور شکل گرفته، تبدیل 

شده است. طبیعی است که همین انحصارگران که در درون قدرت هستند سعی 
می کنند از همه ابزارهای خودشان برای کنترل وضع موجود استفاده کنند و اینگونه 

محافظه کاری پدید می آید.
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ــد  ــت نوی ــن اس ــی ممک ــت از جهت ــن وضعی ای
ــی  ــای رهایی بخش ــه آرمانه ــت ب ــن بازگش همی
ــا  ــن مبن ــر ای ــد. ب ــی باش ــت اجتماع ــون عدال چ
ســوالم مشــخصا ایــن اســت کــه در این شــرایط 
ــد  ــک ش ــا نزدی ــه آن آرمانه ــوان ب ــه می ت چگون
ــر  ــه تعبی ــرد؟ ب ــق ک ــی را محق ــت اجتماع و عدال
دیگــر انقالبــی بــودن بــه نیــت رهایــی از وضعیت 
موجــود چــه معنایــی دارد و چگونــه ممکن اســت؟
در بخــش اول پرســش تان نکتــه جالبــی را از شــاعر 
آلمانــی ذکــر کردیــد، و مــن فکــر می کنــم دربــاره 
وضعیــت امــروز ایــران هــم کمــاکان همیــن مســئله صــادق 
ــردم  ــوق م ــه حق ــی ب ــد بی توجه ــرم می رس ــه نظ ــت. ب اس
ــدرت  ــه در ق ــانی ک ــط کس ــی توس ــع عموم ــاول مناب و چپ
ــور  ــا در کش ــکاری آن ه ــا هم ــه ب ــانی ک ــا کس ــتند و ی هس
ــد  ــرای رش ــه را ب ــد، زمین ــکل داده ان ــت را ش ــن وضعی ای
نارضایتی هــا فراهــم کــرده و ایــن نارضایتی هــا خــود را بــه 
ــا  ــی از آن ه ــد داد؛ یک ــف نشــان داده و خواه اشــکال مختل
ــمردید؛  ــما ش ــه ش ــت ک ــی اس ــای نامیمون ــن پدیده ه همی
ــود  ــه خ ــرخوردگی« ک ــردگی« و »س ــدی« و »افس »ناامی
را بــه شــکل های مختلفــی بــروز داده اســت، از جملــه 

خودکشــی، اعتیــاد، رشــد جــرم و جرائــم، خشــونت، طــاق، 
فــرار مغزهــا و... . همــه این هــا بخش هایــی از همــان 

ــتند. ــرخوردگی هس ــردگی و س ــدی و افس ناامی
ولــی آن روی دیگــر ســکه هــم رشــد آگاهــی مــردم اســت و 
ــه از  ــواده ای ک ــی خان ــن مســئله بســیار مهمــی اســت؛ یعن ای
ــه اش  ــور می شــود کلی ــر، تنگدســتی و مســکنت مجب ســر فق
ــه  ــی بچ ــاز اساس ــواده و نی ــره خان ــاز روزم ــا نی ــد ت را بفروش
ــد، - کــه البتــه خــود  ــا عملــش در بیمارســتان را تأمیــن کن ی
ــیار  ــتند بس ــاهدش هس ــه ش ــانی ک ــرای کس ــده ب ــن پدی ای
ــؤال را در  ــن س ــائل، ای ــن مس ــا ای ــت – ام ــده اس تکان دهن
ــن  ــاهد ای ــه ش ــر ک ــیاری دیگ ــا و بس ــان خانواده ه ــن هم ذه
ــرا  ــه چ ــد ک ــرح می کن ــتند، مط ــده هس ــت تکان دهن وضعی
یــک عــده بــرای اینکــه بتواننــد زندگــی کننــد، بایــد مجبــور 
بــه تن فروشــی یــا فــروش اعضــای بدنشــان باشــند، در حالــی  
کــه منابــع ایــن کشــور بســیار زیــاد اســت و می توانــد زندگــی 
همــه مــردم را در یــک شــکل منطقــی تأمیــن کند! چــرا برخی 
بایــد کلیــه بفروشــند و یــک عــده در کاخ هــا زندگــی آنچنانــی 
داشــته باشــند؟ چــرا قانــون اساســی بــه ســهولت بعــد از جنگ 

ــار گذاشــته شــد و فقــط حفــظ منافــع گروه هــای خاصــی  کن
در درون قــدرت و ثــروت تأمیــن شــد؟ چــرا نظــام مالیاتــی مــا 
نمی توانــد از صاحبــان ســرمایه های تجــاری و مالــی و صدهــا 
میلیــارد تومــان پولــی کــه از روی مناســبات رانتــی بــه دســت 
ــه  ــی این گون ــام بانک ــرا نظ ــرد؟ چ ــات بگی ــت مالی ــده اس آم
ــی  ــک زوج جوان ــه ی ــد ب ــی می خواه ــه وقت ــد ک عمــل می کن
کــه قــرار اســت زندگی شــان را شــروع کننــد، 2 میلیــون تومان 
وام یدهــد، ده هــا ســفته و ضامــن می طلبــد، درحالی کــه چنــد 
ــه افــرادی می دهــد کــه عمــا هیــچ  هــزار میلیــارد تومــان ب

ــته اند؟ ــش نگذاش ــرای بازپرداخت ــی ب ضمانت
ــرای  ــاً ب ــت و طبیعت ــش اس ــه آگاهی بخ ــش ها هم ــن پرس ای
کســانی کــه در قــدرت و حاکمیــت هســتند دردسرســاز خواهــد 
بــود. اگــر حکومــت بخواهــد عاقانــه عمــل کنــد و ارزش های 
ــود  ــای خ ــه بق ــد ب ــی بخواه ــد و حت ــی کن ــودش را اجرای خ
بیندیشــد، قطعــاً بایــد یــک بازنگــری اساســی در ایــن وضعیت 
ــا  داشــته باشــد. و اال حفــظ ایــن وضعیــت در هیــچ جــای دنی
ــم.  ــا ایــن را بگوییــم و چــه نگویی ــر نیســت، چــه م امکان پذی
چــه کســانی ایــن نــکات را نقــد کننــد، یــا نکننــد. جامعــه ای 
کــه در آن گروهــی بــه خاطــر مناسباتشــان بــا قــدرت و فســاد، 
بتواننــد در چنــد ســاعت چنــد میلیــارد تومــان بــه جیــب بزننــد 

و هم زمــان یــک جمعیــت بزرگــی مجبــور شــوند بــرای 
ــه را  ــطل های زبال ــات س ــان محتوی ــوت روز خودش ــن ق تأمی
ــا بــه تن فروشــی بپردازنــد و یــا اعضــای  جســت  وجو کننــد، ی
بدنشــان و بخشــی از وجودشــان را بــه فــروش بگذارنــد، 
ــد  ــرو خواه ــا زود ف ــر ی ــدارد و دی ــاء ن ــکان بق ــه ام ــن جامع ای
پاشــید. چــه مــا ایــن را بگوییــم، چــه نگوییــم؛ چــه مــا ایــن را 

بپذیریــم، چــه نپذیریــم.
ــه  ــئوالن عالی رتب ــه مس ــدودی ب ــا ح ــا ت ــن اخطاره ــه ای البت
کشــور رســیده اســت، ولــی عمــق فســاد بســیار گســترده بوده 
ــش قیمــت ارز و...  ــل افزای ــد مث ــه می بینی ــی ک ــن اقدامات و ای
هــم بــرای تأمیــن بخشــی از نقصان هــای سیاســت های 
ــط را  ــت های غل ــه سیاس ــی ادام ــت؛ منته ــته اس ــط گذش غل

ــرد. ــران ک ــری جب ــط دیگ ــت های غل ــا سیاس ــود ب نمی ش
ــک  ــر از ی ــت ناگزی ــه حاکمی ــدم ک ــل معتق ــن دلی ــه همی ب
تغییــر جهت گیری هــای اساســی در سیاســت های بخــش 
ــوم  ــع عم ــظ مناف ــد حف ــه در آن بای ــود ک ــد ب ــی خواه عموم
مــردم و کاهــش نابرابری هــا و کاهــش تنش هــای اجتماعــی 
گفت وگــوی  فرصت هــای  آوردن  فراهــم  همین طــور  و 

ــا،  ــارف آن ه ــدی و مص ــع درآم ــازی مناب ــی و شفاف س عموم
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــا اقدامات ــد. این ه ــت باش ــد در اولوی بای
صــورت بگیــرد، در غیــر ایــن صــورت همین هــا توســط 
فشــارهایی از پاییــن بــه حاکمیــت اعمــال خواهــد شــد و ایــن 

ــد. ــته باش ــادی داش ــا زی ــت هزینه ه ــن اس ــم ممک ه

*بخــش زیــادی از مخاطبــان مــا جوانــان انقالبی 
ــخص و  ــور مش ــه ط ــد ب ــر بخواهی ــتند، اگ هس
ــان  ــن جوان ــه ای ــئولیت هایی را ب ــی مس انضمام
پیشــنهاد کنیــد تــا در عرصه هــای مختلفــی 
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  رســانه  ماننــد 
ــه  ــت ب ــمت بازگش ــه س ــت را ب ــی وضعی اجتماع
آرمانهایــی ماننــد عدالــت و انقالبــی بــودن پیــش 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــنهادها چ ــن پیش ــد، ای ببرن
بــه نظــرم مســئله تشــکل های مردمــی و مدنــی مثــل احــزاب 
سیاســی، رســانه ها، تشــکل های غیردولتــی، ســمن ها و 
ــی  ــد. منته ــدی دارن ــش کلی ــی نق ــاد خیل ــای مردم نه نهاده
ــه  ــا همیش ــش این ه ــه نق ــم ب ــدرت ه ــام ق ــفانه نظ متأس
ــانه ها  ــه رس ــم ک ــل می بینی ــن دلی ــه همی ــت و ب ــف اس واق
ــفانه  ــد. متاس ــد، نکردن ــاء می کردن ــد ایف ــه بای ــی را ک آن نقش

امــروز بســیاری از رســانه ها در خدمــت قــدرت هســتند، پــول 
ــای  ــان گروه ه ــت هم ــه منفع ــی را ک ــد و ارزش های می گیرن
مــورد اشــاره در ایــن گفت وگــو را تضمیــن می کنــد، منعکــس 
ــع  ــد مناف ــا ض ــت این ه ــود گف ــی می ش ــه معنای ــد. ب می کنن

ــد. ــت می کنن ــردم حرک م
در ایــن شــرایط انتظــار مــی رود رشــد آگاهی هــا بــه خصــوص 
ــرد و  ــورت بگی ــد ص ــی می توان ــکل های مردم ــق تش از طری
ــه  ــزی ک ــش از آن چی ــردم، بی ــی م ــوق صنف ــر حق طــی آن ب
ــد  ــرا تاکی ــد شــود. زی ــده می شــود، تأکی ــوق سیاســی  نامی حق
بــر حقــوق سیاســی، مقاومت هــای خیلــی جــدی را از طریــق 
نظــام قــدرت برمی انگیــزد. بــه نظــرم این هــا اقداماتــی 
اســت کــه بایســتی صــورت بگیــرد تــا تبدیــل بــه موج هــای 
ــود.  ــت ش ــردم از حاکمی ــات م ــری از مطالب ــترده و فراگی گس
ــر  ــن وضــع نابســامان و پ ــه ای ــه نظــرم ادام ــاً ب آن وقــت قطع
از فســاد امکان پذیــر نخواهــد بــود و حاکمیــت جــواب خواهــد 
داد؛ چــون ادامــه ایــن رونــد بــه مصلحــت حاکمــان و حاکمیت 
ــدرت خودشــان  ــظ ق ــظ نظــام و حف ــرای حف هــم نیســت و ب

ــد. ــرات را اعمــال کنن ــن تغیی هــم الزم اســت ای

ما به تدریج شاهد فرسایش شدید 
آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی 
مثل عدالت اجتماعی شدیم و امروز 
شدیداً با آن مواجه ایم و می بینیم که 
این ارزش ها به گوشه ای رفته اند و 
حتی طرد می شوند. حتی بعد از این 
ما به تدریج با پدیده و روندی مواجه 
شدیم که شروع می کند به تحقیر 
کسانی که از این ارزش ها حرف 
می زنند، روندی که به تحقیر انقالب 
و انقالبی گری می پردازد و حتی در 
پی انتقام گیری از انقالب است.
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غامعلــی حدادعــادل، شــاعر، ادیــب، فیلســوف و سیاســتمدار 
ایرانــی، یکــی از مشــهورترین شــخصیت های نظــام سیاســی 
ایــران اســت. او در دوره ای ریاســت یکــی از قــوای ســه  گانــه 
جمهــوری اســامی را نیــز برعهــده داشــته اســت و در طــول 
تاریــخ انقــاب مســئولیت های سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــچ گاه  ــال هی ــن ح ــت و در عی ــرده اس ــه ک ــی را تجرب مختلف
ــای  ــا پدیده ه ــورد ب ــگاه فرهنگــی در برخ ــی از مشــی و ن خال
ــت.هجدهمین  ــوده اس ــاب نب ــخ انق ــف تاری ــی مختل تاریخ
ــه  ــم« ب ــه محافظــه کاری در ســال چهل ــده »علی بخــش پرون
گفتگــو بــا او اختصــاص دارد.حدادعــادل معتقــد اســت فســاد، 
نقــش مهمــی در نرســیدن آرمــان عدالــت اجتماعــی بــه کمال 
ــد؛  ــتفاده نمی کن ــه کاری اس ــظ محافظ ــت. او از لف ــته اس داش
ــر گلوگاه هــای  ــن حــال از تســلط محافظــه کاران ب ــا در عی ام

ــد. ــخن می گوی ــران س ــروت در ای ــدرت و ث ق

*40 ســال از  وقــوع رخــداد تاریخــی و اجتماعــی 
ــته  ــران گذش ــال 57 در ای ــالمی س ــالب اس انق
ــی  ــرای ارزیاب ــبی ب ــان مناس ــون زم ــت و اکن اس
آن چیــزی اســت کــه در ایــن 40 ســال در انقــالب 
رخ داده اســت.  دســتاوردها و پیشــرفت های ایــن 
ــاء  ــل احص ــت و قاب ــمار اس ــم و پرش ــالها مه س
نیســت؛ امــا فکــر مــی کنــم کــه بــه نــکات مثبت 
ــاره  ــمی اش ــای رس ــی در تریبون ه ــدر کاف ــه ق ب
می شــود. اگــر موافــق باشــید بــا شــما بــه 
عنــوان یــک عنصــر فرهنگــی و اجرایــی بلندپایــه 
ــه گانه  ــوای س ــی از ق ــت یک ــه روزگاری ریاس ک
ــا  ــاره آن آرمان ه ــد درب ــه کنی ــم تجرب ــران را ه ای
انتظــار  کــه  کنیــم  و تجربه هایــی صحبــت 
پیشــرفت بیشــتری در آن حوزه هــا بــود ولــی بــه 
هــر دلیلــی محقــق نشــد. تاکیــدات مقــام معظــم 
ــا  ــت. ام ــمار اس ــت بی ش ــوزه عدال ــری در ح رهب
ایشــان چنــدی پیــش در یــک ســخنرانی رســمی 
اعــالم کردنــد کــه پیشــرفت هــا در حــوزه عدالت 
ــوده  ــده، نب ــور می ش ــه تص ــان ک ــی آنچن اجتماع
ــث  ــن بح ــید روی همی ــق باش ــر مواف ــت. اگ اس

ــه  ــم ک ــی داری ــش فرض ــا پی ــم. م ــز کنی تمرک
ــی از  ــدن برخ ــق نش ــی محق ــل اصل ــی از دالی یک
ــه کاری ای  ــالمی محافظ ــالب اس ــای انق آرمان ه
ــه  ــر اداره جامع ــه 70 گریبانگی ــه از ده ــت ک اس
ــفرض  ــن پیش ــدای از ای ــا ج ــود. ام ــران می ش ای
ــه  ــر ب ــه اگ ــن اســت ک ســوال مشــخص مــن ای
ــم  ــگاه کنی ــی ن ــگاه تاریخ ــا ن ــال ب ــن 40 س ای
دالیــل عــدم تحقــق عدالــت در معنــای کاملــش 

ــوده اســت؟ ــه نظــر شــما چــه ب ب
ــود  ــاره ش ــه آن اش ــد ب ــن بحــث بای ــه در ای ــزی ک ــن چی اولی
ــن  ــر تأمی ــا از نظ ــوزه ه ــا در بعضــی از ح ــه  م ــن اســت ک ای
عدالــت پیشــرفت خوبــی داشــته ایم کــه نبایــد نادیــده گرفتــه 
ــت آموزشــی  ــا گذشــته حــوزه عدال ــًا در مقایســه ب شــود. مث
ــی  ــر دسترس ــم از نظ ــت؛ ه ــه اس ــترش یافت ــدت گس ــه ش ب
بــه امکانــات آموزشــی کــه شــما اآلن واقعــا نمی توانیــد 
ــه  ــه مدرس ــی ب ــد دسترس ــه بگوی ــد ک ــدا کنی ــی را پی کس
ــته  ــه گذش ــبت ب ــی نس ــطح آموزش ــر س ــم از نظ ــدارم و ه ن
ــا،  ــت، کتابخانه ه ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــرفتی محسوس پیش
پوشــش  درصــد  متخصــص،  معلمــان  آزمایشــگاه ها، 
ــز  ــه مراک ــه در هم ــگاه هایی ک ــم، دانش ــال واجب التعلی اطف
ــته ها در  ــه رش ــه در هم ــری ک ــته های دکت ــت، رش استان هاس
دانشــگاه ها تأســیس شــده اســت حکایــت از افزایــش ســطح 
دسترســی عمــوم مــردم بــه امکانــات آموزشــی و همیــن طــور 
ــاب  ــور دارد و انق ــش در کش ــی دان ــطح عموم ــش س افزای
توانســته فرصت هــای نســبتاً برابــری را، تاکیــد می کنــم 

ــذارد. ــران بگ ــت ای ــار مل ــری را در اختی ــبتاً براب نس
یــا مثــا در حــوزه عدالــت بهداشــت و درمانــی؛ ایــن واقعیــت 
غیرقابــل انــکاری اســت کــه در دوران پیــش از انقــاب 
خیلی هــا دسترســی بــه دکتــر، دارو و درمــان نداشــتند و امــروز 
ــه  ــتان ها پزشــک متخصــص ن ــز اس ــه مراک ــد در هم می بینی
تنهــا وجــود دارد بلکــه تربیــت می شــود. در روســتاها درمانــگاه 
و مراکــز پزشــکی متعــددی وجــود دارد و مردمــی کــه در 
ــد  ــارج می رفتن ــه خ ــه ب ــرای معالج ــان ب ــته پولدارهایش گذش
حــاال فقــرا و پولدارهایشــان در داخــل کشــور درمــان 
ــداد تخت هــای بیمارســتانی، بیمارســتان ها  می شــوند. اگــر تع

ــل از انقــاب مقایســه  ــا قب ــداد پزشــکان متخصــص را ب و تع
کنیــد؛ ایــن جمعیــت حــدوداً 2 برابــر شــده اســت که پیشــرفت 
ــت و  ــوب اس ــا خ ــت. این ه ــی اس ــزرگ و قابل توجه ــیار ب بس
بایــد دیــده شــود ولــی خــب مشــکات اقتصــادی هــم وجــود 

ــت. ــود آن نیس ــکی در وج دارد و ش
گرانــی هســت، بیــکاری هســت و... امــا بایــد حواســمان باشــد 
کــه آدرس اشــتباه ندهیــم. ایــن مشــکات دلیــل دارنــد و بایــد 
ــد  ــت نبای ــچ وق ــا هی ــم. مث ــی آن را واکاوی کنی ــل واقع دالی
ــادی  ــکات اقتص ــن مش ــی از ای ــه بخش ــم  ک ــوش کنی فرام
کــه باعــث فشــار وحشــتناکی بــر مــردم شــده اســت توطئــه 
آنهایــی اســت کــه بــرای زانــو زدن ایــن انقــاب برنامه ریــزی 
ــا  ــد ت ــار بده ــت را فش ــن مل ــوی ای ــد گل ــد. می خواه می کن

ــا  ــه خیابان ه ــان ب ــول خودش ــه ق ــوند و ب ــی ش ــردم عاص م
بریزنــد و اختالــی در رونــد پیــش روی ایــن انقــاب بــه وجود 
ــرف  ــد. ح ــان می گوین ــا خودش ــر صریح ــن را دیگ ــد. ای آوردن
خودشــان اســت. مــردم هــم ایــن را فهمیدنــد در عیــن اینکــه 
مشــکات دارنــد ولــی نجیبانــه و صبورانــه تحمــل می کننــد. 
ــه  ــردم ب ــه م ــد ک ــات می کنن ــدام در فضــای مجــازی تبلیغ م
ــان  ــان روز، ف ــاعت، ف ــان س ــر ف ــد؛ س ــا بریزی خیابان ه
ــی  ــا اتفاق ــد؛ ام ــان کنی ــن و چن ــوید و چنی ــدان، حاضــر ش می
هــم نمی افتــد. بلــه؛  فشــار بــر مــردم هســت و دلیــل اصلــی 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــی اس ــا و مخالفت های ــن مزاحمت ه آن همی
ــد  ــال کرده ان ــر اعم ــای دیگ ــن روش را در جاه ــد. ای می کنن
و شــاید برخــی جاهــا نتیجــه هــم گرفتــه باشــند. مثــًا وقتــی 
ــا  ــید آمریکایی ه ــت رس ــه حکوم ــده ب ــالوادور آلن ــیلی س در ش
ــد  ــا رفتن ــا آنج ــد این ه ــدار او بودن ــردم طرف ــف او و م مخال
و بــا فشــارهایی کــه بــه او آوردنــد نهضــت قابلمه هــای 
ــاندند  ــا کش ــه خیابان ه ــا را ب ــد.  زن ه ــه راه انداختن ــی را ب خال
ــا  ــد ی ــرات کنن ــد و تظاه ــدا درآورن ــه ص ــا را ب ــه قابلمه ه ک
ــرنگون  ــره او را س ــد و باألخ ــک کردن ــا را تحری کامیون داره
کردنــد و از چشــم مــردم شــیلی بعــد از ســقوط او خــون چکیــد 
ــد  ــا می خواهن ــد. آمریکایی ه ــردم آم ــه روزگار آن م ــه ب و چ
ــد. امــا اینجــا  در ایــران هــم چنیــن کاری کننــد، فشــار بیاورن
نبایــد دچــار ســوءتفاهم معمــول شــویم. همــه گرفتــاری مــا در 
حــوزه  عدالــت اجتماعــی هــم ناشــی از ایــن نیســت. درســت 
ــا بســیار پررنــگ  اســت کــه نقــش آنهــا در اقتصــاد امــروز م
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ــا  ــه م ــار علی ــام عی ــگ اقتصــادی تم ــک جن ــا ی اســت و آنه
ــن  ــه آخری ــد ک ــا گفته ان ــم باره ــان ه ــد و خودش راه انداخته ان
حربه شــان بــرای زمیــن زدن ایــن انقــاب، اقتصــاد اســت امــا 
یــک پــای همــه ایــن ماجراهــا هــم در داخــل کشــور اســت و 

نبایــد تصــور کنیــم کــه در داخــل خبــری نیســت. 
اقتصــاد  مــا اصــواًل از قبــل از انقــاب یــک اقتصــاد وابســته  
و ضعیفــی بــوده اســت.به ایــن ترتیــب کــه اقتصــاد مــا تــک 
پایــه و تــک محصولــی و وابســته بــه نفــت بــوده اســت. نفــت 
ــم. از  ــز وارد می کردی ــه چی ــول آن هم ــا پ ــم و ب را می فروختی
ــرای آشــپزخانه از خــارج  ــا روغــن خوراکــی ب مــواد شــوینده ت
می آمــد کــه هنــوز هــم متأســفانه همین طــور اســت. 
گنــدم و شــکر را هــم از خــارج وارد می کردیــم. برویــد ببینیــد 
کشــاورزی ایــران قبــل از انقــاب چطــور بــوده، میوه چطــور از 
خــارج می آمــده و مــا چــه صادراتــی داشــتیم.االن اوضــاع تــا 
انــدازه ای تغییــر کــرده اســت؛ مــا االن حــدود 45 میلیــارد دالر 
صــادرات غیرنفتــی داریــم آن هــم در شــرایطی کــه در تحریــم 
هســتیم، ولــی واقعیــت ایــن اســت میــراث آن اقتصــاد بیمــار 
همچنــان بــر مــا تســلط دارد. مــا همچنــان بــه صــادرات نفــت 
ــم و  ــگاه می کنی ــان ن ــع مالی م ــن منب ــوان اصلی تری ــه عن ب
ــد؛  ــا کن ــد کشــور را خودکف ــه می توان ــاوری ک ــه آن ب ــوز ب هن

ــم. ــان نیاورده ای ایم
ــای  ــوزه نظریه ه ــی در ح ــدازه کاف ــا به ان ــر م ــرف دیگ  از ط
اقتصــادی و روش هــای اقتصــادی بومــی و مطلــوب خودمــان 
کار نکرده ایم.متخصــص مســلط بــر مســائل اقتصــادی 
نداشــته ایم و  نهایتــا بایــد اقــرار کنیــم کــه در عرصــه اقتصــاد 
ــل فشــارها و توطئه هــای بیرونــی هــم بــه  هــم بــه دلی
ــه  ــودن اقتصــاد و ضعــف مدیریتــی خودمــان ب دلیــل بیمــار ب
ــد می کنــم  ــاره تاکی ــه دوب ــوب نرســیدیم. البت ــگاه مطل آن جای
کــه ایــن بــه معنــای نفــی پیشــرفت های ایــن عرصــه 
ــه  ــن عرص ــی در ای ــتاوردهای خوب ــرفت ها و دس ــت. پیش نیس
رخ داده اســت؛ امــا بــه آن مطلــوب آرمانــی کــه می خواســتیم 

نرســیده ایم.

*بحــث یــک مقــدار بیشــتر از انتظــار مــن 
اقتصــادی شــد؛ امــا در عیــن حــال فکــر می کنــم 
کــه بایــد بــه دو نکتــه در ایــن زمینــه اشــاره کــرد 
ــن دو  ــاره ای ــما درب ــر ش ــه نظ ــت دارم ک و دوس
ــا در ســال های  ــم. اول اینکــه م ــورد را هــم بدان م
ــی  ــی عجیب وغریب ــدن خیل ــی ش ــا طبقات ــر ب اخی
ــی  ــه اتفاق ــتیم. چ ــه هس ــهرها مواج در کالن ش
افتــاد کــه انقــالب مســتضعفان اجــازه و فرصــت 
ایــن گونــه جــوالن دادن بــه ســرمایه داران را داد. 
ــای  ــروز در خیابان ه ــه ام ــی ک ــور تجمل ــن مان ای
ــدام  ــا ک ــرد ب ــورت می گی ــران ص ــهر ته باالش
ــی  ــروز وقت ــت؟ ام ــوان اس ــالب همخ ــی انق مبان
ــم  ــت می کنی ــان صحب ــه و خیاب ــردم کوچ ــا م ب
همــه می گوینــد کــه کســی کــه پــول دارد 
ــد و  ــدا کن ــد پی ــه رش ــن جامع ــد در ای می توان
کســانی کــه در طبقــه مســتضعف قــرار می گیرنــد 
ــر  ــن فک ــد. م ــد ش ــر خواهن ــه روز ضعیف ت روز ب
ــه  ــا نکت ــی ب ــه نوع ــاق ب ــن اتف ــه ای ــم ک می کن
ــم  ــاره کن ــه آن اش ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک دوم
پیونــدی عمیــق داشــته باشــد. مــا  بعــد از جنــگ 
وارد سیاســت های تعدیــل ســاختاری اقتصــاد 
ــی را  شــدیم و سیاســت های نئولیبرالیســتی جهان
ــگ  ــد از جن ــای بع ــه دولت ه ــم و هم ــول کردی قب
تقریبــاً ایــن روال را پذیرفتنــد و نســخه های 
جهانــی نئولیبرالیســتی ترین اقتصادهــای جهانــی 

ــت های  ــک سیاس ــا  ی ــاده کردند.م ــران پی را در ای
ــه  ــرب ب ــه در غ ــتی ک ــت راس ــه کار دس محافظ
عنــوان الگــوی نهایــی اداره جامعــه ترویــج 
می شــود  راکامــالً پذیرفتیــم و بــه آن ایمــان 
ــک  ــالب ی ــود انق ــرار ب ــه ق ــم. درحالی ک آوردی
و  برنامه هــا  نظریه هــا،  ایــن  در  گسســتی 
ــن الگوهــا را کــه  ــا ای ــد. م سیاســت ها ایجــاد کن
ــی  ــی حام ــه یعن ــال محافظه کاران ــان کام خودش
ــا  ــم و ب ــتند  پذیرفتی ــود هس ــع موج ــظ وض حف
ــد آن  ــه نق ــال محافظه کاران ــی کام ــاد فضای ایج
را هــم ممنــوع کردیــم و نتیجــه چیــزی شــد کــه 

امــروز می بینیــم.
ببینیــد اینجــا چنــد بحــث وجــود دارد. اول اینکــه بنــده قبــول 
ــالهای  ــه در س ــادی ک ــای اقتص ــه روش ه ــی ب دارم انتقادهای
ــی  ــود دارد ول ــت وج ــوده اس ــم ب ــه حاک ــر جامع ــف ب مختل
ــد از  ــور را بع ــتیم کش ــا نمی توانس ــه م ــت ک ــئله اینجاس مس
ــم.  ــه همــان روش اقتصــادی دوران جنــگ اداره کنی جنــگ ب
ــدگان  ــر تصمیم گیرن ــری ب ــک تفک ــاب ی ــواًل از اول انق اص
ــود کــه همــه  ــران کشــور حاکــم ب اقتصــادی و برخــی از مدی
کارهــا را از دســت ملــت بگیرنــد و در اختیــار دولــت بگذارنــد. 
ــود  ــی وج ــه در وزارت بازرگان ــی ک ــه و توزیع ــز تهی آن مراک
داشــت دقیقــا نشــانه ایــن بــود کــه مدیــران یــک نــوع اقتصاد 
ــه  ــود ک ــن روش ممکــن ب ــی را می پســندند. ای ــز دولت متمرک
ــب  ــم مناس ــر ه ــی اگ ــد و حت ــب باش ــگ مناس ــان جن در زم
ــود در زمــان جنــگ امــکان تحــول وجــود نداشــت، چــون  نب
ــد همــه حواســش را  کشــوری کــه در حــال جنــگ اســت بای
در جبهــه ببــرد و دیگــر نمی توانــد بــه برنامه ریزی هــای 
دیگــر بپــردازد ولــی بعــد از جنــگ، ســپردن کار مــردم بــه خود 
مــردم یــک فکــر درســتی بــود و باعــث رشــد اقتصــادی هــم 
شد.اســاس اینکــه کار مــردم بــه مــردم ســپرده شــود و نقــش 
دولــت کــم شــود درســت بــود و منجــر بــه نتیجــه هــم شــد. 
امــا مســئله اینجــا بــود کــه اقتصــاد ایــران دچــار فســاد شــد. 
ــای  ــتفاده از فض ــا سوءاس ــگ و ب ــان دوران جن ــده ای از هم ع
ــرای  ــی ب ــم و... فضای ــدی و مشــکات تحری جنــگ و جیره بن
ــک  ــگ ی ــود جن ــی خ ــد. یعن ــدارک دیدن ــود ت ــدوزی خ مال ان
نــوع ناهنجــاری اقتصــادی ایجــاد کــرد. در دوران بعــد از جنگ 
هــم  همــان طــور کــه شــما اشــاره کردید سیاســت هــای کلی 

اقتصــاد، فضــا را بــرای جــوالن ســرمایه دارهــا و ایجــاد فســاد 
اقتصــادی  فراهــم کــرد. این فســاد اقتصــادی بعدها گســترش 
ــل  ــه کشــور لطمــه زد. مســائلی مث ــه شــدت ب ــدا کــرد و ب پی
ــه در  ــد ک ــائلی بودن ــه از مس ــه هم ــا واردات بی روی ــاق ی قاچ
فضایــی کــه امــکان فســاد وجــود داشــت و متاســفانه برخــورد 

ــا فســاد نمــی شــد ایجــاد شــد. درســتی هــم ب
در نهایــت بنــده معتقــدم کــه اگــر همیــن خصوصی ســازی و 
واگــذار کــردن بنگاه هــای اقتصــادی بــه مــردم، بــه آن شــکلی 
ــد  ــی می ش ــود،  عمل ــده ب ــرر ش ــل 44 مق ــیر اص ــه در تفس ک
می توانســت گره گشــای اقتصــاد مــا باشــد. منتهــی متأســفانه 
دولت هــا بــه ایــن جنبــه آن طــور کــه موردنظــر مقــام معظــم 
ــون  ــرای قان ــن اج ــی همی ــد؛ یعن ــه نکردن ــود توج ــری ب رهب
ــه  ــت و بخــش خصوصــی ب اصــل 44 درســت صــورت نگرف
نحــو ســالم و منطقــی وارد نشــد. خیلــی وقت هــا خــود دولــت، 
ــی  ــه آن خصولت ــه ب ــزی ک ــان چی ــت هم ــودش فروخ ــه خ ب
ــا   ــه مث ــا اینک ــق اقتصــادی نشــد. ی ــث رون ــد و باع می گوین
ــه جــای آن کــه دولــت تمــام  ــژاد  ب در دولــت آقــای احمدی ن
ــون اصــل 44  ــه اجــرای قان هم وغــم خــودش را در اقتصــاد ب
معطــوف کنــد؛ آن را در حاشــیه قــرار داد و قانــون هدفمنــدی 
یارانه هــا را اصــل قــرار داد، ایــن آن خطــی نبــود کــه رهبــری 
پیــش پــای ملــت گذاشــته بــود. رهبــری رونــق اقتصــادی را 
بــا کنــار گذاشــتن تصدی گــری از جانــب دولــت همــراه 
ــژاد درســت اســت  می دانســت ولــی در دولــت آقــای احمدی ن
ــث  ــا بح ــی ب ــد ول ــل 44 می ش ــرای اص ــت از اج ــه صحب ک
هدفمنــدی یارانه هــا، ایــن اصــل بــه حاشــیه رفــت. بعــد از آن 

هــم  کار جــدی صــورت نگرفــت.
ــاد  ــود دارد. اآلن اقتص ــه وج ــت ک ــکاالتی اس ــا اش     این ه

بنده معتقدم که اگر همین 
خصوصی سازی و واگذار کردن 
بنگاه های اقتصادی به مردم، به آن 
شکلی که در تفسیر اصل ۴۴ مقرر 
شده بود، عملی می شد می توانست 
گره گشای اقتصاد ما باشد. منتهی 
متأسفانه دولت ها به این جنبه 
آن طور که موردنظر مقام معظم 
رهبری بود توجه نکردند
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ــن  ــی از مهمتری ــرد، یک ــج می ب ــادی رن ــکات زی ــا از مش م
ایــن مشــکات بانک هــا هســتند. بانک هــا بــه وظیفــه 
ــن  ــد و ای ــا نمی کنن ــی باشــد اکتف ــات پول خودشــان کــه خدم
ــورت  ــا به ص ــتر بانک ه ــت. بیش ــده اس ــان ش ــرع کارهایش ف
ــا  ــی بانک  ه ــد؛ یعن ــده ان ــادی درآم ــی و اقتص ــای مال بنگاه ه
ــد.  ــروش می کنن ــا خریدوف ــازی ی ــد تجــارت، ساختمان س دارن
پــول شــما را می گیرنــد حداکثــر بــه شــما 20% ســود 
ــد %34  ــرض می دهن ــر ق ــردم دیگ ــه م ــی ب ــد ول می دهن
می گیرنــد؛ یعنــی چنیــن فاصلــه ای وجــود دارد. بانک هــا 
ــن  ــا ای ــور ب ــه اقتصــاد کش ــده ب ــه زنن ــل صدم ــی از عوام یک
شــیوه های غلــط هســتند. این هــا بایــد اصــاح شــود 
ــت شــود،  ــا تقوی ــش روی بانک ه ــد نظارت ــک مرکــزی بای بان
جلوگیــری از فســاد اقتصــادی و قاچــاق جدی تــر لحــاظ شــود. 
ــده ایم.  ــم ش ــوس ه ــاق معک ــده قاچ ــار پدی ــه دچ ــاال ک ح
ــل  ــه داخ ــی ب ــاق کاالی خارج ــران قاچ ــل نگ ــالهای قب س
ــی  ــن و حت ــل، بنزی ــد نگــران قاچــاق گازوئی ــم حــاال بای بودی

ــیم. ــران باش ــارج از ای ــه خ ــران ب ــفند از ای گوس

*آقــای حــداد! تعــداد زیــادی از مخاطبیــن پرونده 
ــان  ــم« جوان ــال چهل ــه کاری در س ــه محافظ »علی
ــد از  ــال بع ــه 40 س ــانی ک ــتند؛ کس ــی هس انقالب
ــزه و  ــد و پرانگی ــربازان جدی ــه س ــازه ب ــالب ت انق
ــا  ــده اند. آنه ــل ش ــالب تبدی ــرای انق ــی ب پرتوان
زندگی شــان را می دهنــد بــرای اینکــه ایــن 
شــرایط نابرابــر رفــع شــود و آرمان هــای انقــالب 
ــد!   ــای کار مانده ان ــوز پ ــا هن ــود. آنه ــق ش محق
خودشــان  کــه  جهــادی  گروه هــای  همیــن 
ــی  ــت زدای ــرای محرومی ــدند ب ــت به کار ش دس

ــدون  ــت. ب ــوش آنهاس ــرد خودج ــه عملک نتیج
ــن  ــروز همی ــا ام ــاختارها. ام ــه س ــتگی ب وابس
ــون  ــده اند. چ ــد ش ــی ناامی ــی کم ــان انقالب جوان
معتقدنــد کــه در ســاختارهای جمهوری اســالمی از 
همــان بعــد از جنــگ، ســاختارهای محافظــه کاری 
ــرای  ــت ب ــده اس ــزی ش ــه ترم ــه ک ــکل گرفت ش
ــی.  ــای انقالب ــام دادن کاره ــودن و انج ــی ب انقالب
ــه  ــان را ب ــن جوان ــدای ای ــم ص ــت داری ــا دوس م
ــی کــه دوســت  گــوش شــما برســانیم. جوان های
دارنــد شــرایط را تغییــر دهنــد، مــردم در جامعــه 
ــوند و  ــر ش ــور براب ــروت به ط ــدرت و ث ــب ق صاح
آرمان هــای انقــالب بــه صــورت حداکثــری محقق 
شــود؛ امــا نــگاه ایــن دوســتان عمومــاً این گونــه 
اســت کــه نهادهــا و اشــخاص صاحــب ثــروت و 
ــا  ــد؛ آنه ــام  نمی گذارن ــدرت در نظ ــرمایه و ق س
ــظ  ــود را حف ــع موج ــان وض ــد همچن ــل دارن تمای
کننــد و بــرای حفــظ وضــع موجــود دســت بــه هر 

می زننــد. کاری 
عینــاً اصطاحــات شــما را بــه کار نمی بــرم ولــی قبــول 
ــت کــه در دهــه 60، گفتمــان مســلط  دارم کــه گفتمــان عدال
ــیه  ــه حاش ــاالن سیاســی ب ــه 70 و ۸0 توســط  فع ــود در ده ب
رانــده شــد. جالــب اینجاســت کــه کســانی کــه در دهــه 60 بــا 
ــردن  ــای و گ ــرده، رگ ه ــت های گره ک ــدت، مش ــدت و ح ش
ــاره  ــد، یک ب ورم کــرده دم از اقتصــاد دولتــی و متمرکــز می زدن
1۸0 درجــه تغییــر موضــع دادنــد؛ چپ هــای دهــه اول مبــدل 
ــانی  ــدند و کس ــدی ش ــای بع ــی دهه ه ــت های افراط ــه راس ب
ــه جاسوســی  ــد و الن ــاال رفتن ــکا ب ــوار ســفارت آمری کــه از دی
ــا  ــد م ــد و گفتن ــا رفتن ــش آمریکایی ه ــد پی ــخیر کردن را تس

ــم از  ــا ه ــان ه ــم و... هم ــط کردی ــم، غل ــرده بودی ــتباه ک اش
ــد و  ــدرت افتادن ــدوزی و ق ــر ثروت ان ــه فک ــادی ب ــر اقتص نظ
یــک اتحــاد نامقدســی بیــن ثــروت و قــدرت بــه وجــود آمــد. 
یــک عــده دنبــال ثروت انــدوزی رفتنــد. افــرادی کــه قبــل از 
ــل و  ــه در داخ ــد ک ــروز می بینی ــد ام ــا بودن ــاب یک القب انق
خــارج کشــور چــه ســرمایه هایی دارنــد و فعــال سیاســی هــم 
هســتند. پــول می دهنــد مطبوعــات و احــزاب اداره می کننــد و 

پشــتیبان سیاســی احــزاب هســتند.

* حتــی بســیاری از آن هــا فرزندانشــان امــروز در 
ــد! ــی می کنن ــکا زندگ آمری

بلـه حـاال صـرف اینکه یک کسـی بـرود خـارج تحصیـل کند 
گناه نیسـت. ولی مسـلم اسـت که کسـی کـه در خـارج خانه و 
ویـا دارد خـارج را بیشـتر از ایران دوسـت دارد. آنـی که بچه ها 
را فرسـتاده و دیگر غم برگشتنشـان را ندارد خیلـی فرق می کند 
با کسـی کـه نـگاه و قلـب و ذهنـش در داخـل اسـت. خاصه 
بنـده هـم بـا شـما همنظـرم که ایـن جریانـات بـه وجـود آمده 
اسـت و این هـا همان هایـی اسـت کـه رهبـر انقاب هـم دائم 
از این هـا انتقـاد می کننـد و در واقـع واقعیت هـای سیاسـی و 
اقتصـادی کشـور را همین هـا بـا غرب زدگـی و غرب گرایی رقم 

می زننـد. ایـن یـک واقعیتی اسـت.

ــن  ــا ای ــی ب ــوان انقالب ــن ج ــف م ــاال تکلی *و ح
ــودن  ــی ب ــر انقالب ــت؟ به عبارت دیگ ــد چیس رون
در شــرایط کنونــی کــه 40 ســال از انقــالب 

ــی ای دارد؟ ــه معن ــت چ ــته اس گذش
ــد. راه  ــده نباش ــاد پیچی ــش زی ــا فرمول ــم اتفاق ــر می کن فک
روبــروی مــا بــرای انقابــی بــودن بســیار ســاده اســت. وقتــی 
ــه دیپلمــات؛ تعریــف  آقــا می فرماینــد مــن انقابــی هســتم ن
ــان  ــت از ایش ــا و متابع ــروی از آق ــودن پی ــی ب ــرده انقاب فش
اســت. تــاش بــرای تحقــق راه هایــی کــه نشــان می دهنــد، 
چــه اقتصــاد مقاومتــی، چــه تقویــت بخــش خصوصــی، چــه 
ــا فســاد اقتصــادی، چــه تأمیــن عدالــت و رســیدگی  مبــارزه ب
ــوم  ــتقال. راه معل ــت و اس ــظ هوی ــه حف ــان و چ ــه محروم ب

ــد. ــرو می خواه ــت و راه اس

جالب اینجاست که کسانی که در دهه ۶۰ با شدت و حدت، مشت های گره کرده، 
رگ های و گردن ورم کرده دم از اقتصاد دولتی و متمرکز می زدند، یک باره ۱۸۰ 

درجه تغییر موضع دادند؛ چپ های دهه اول مبدل به راست های افراطی دهه های 
بعدی شدند و کسانی که از دیوار سفارت آمریکا باال رفتند و النه جاسوسی را تسخیر 

کردند پیش آمریکایی ها رفتند و گفتند ما اشتباه کرده بودیم، غلط کردیم و...
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»اگــر ایــده یــا کنــش انقابــی نتوانــد شــکافی در وضعیــت موجــود ایجــاد کنــد، اساســا »مــن 
ــه  ــه هم ــن پرسشــی اســت ک ــد؟« ای ــته باش ــد داش ــی می توان ــه معنای ــی هســتم« چ انقاب
طرفــداران انقــاب یــا انقابیــون در هــر کجــای تاریــخ کــه حضــور داشــته باشــند، بایــد بــه 
طــور مــدام از خویشــتن بپرســند و همــواره بــه ایــن موضــوع فکــر کننــد کــه ایــن »وضعیــت 
موجــود« همــواره از جهاتــی غیرآرمانــی و غیرمطلــوب اســت و انقابــی بــودن بــه ایــن خاطــر 
اســت کــه ســوژه های تاریــخ روز بــه روز ایــن وضعیــت را بــه وضعیــت آرمانــی یــا مطلــوب 
نزدیــک و نزدیک تــر کننــد. ایــن فراینــد هــم تنهــا از یــک طریــق امکان پذیــر خواهــد بــود: 
»ایجــاد شــکاف در وضعیــت موجــود«! بنابرایــن اگــر ایــن ســوال ذهــن انســانی انقابــی یــا 
ــر،  ــا بدت ــد و ی ــش نمی افت ــه جان ــد و همچــون خــوره ب ــر نمی کن ــون، را درگی ــدار انقابی طرف
حتــی بــه ذهنــش خطــور هــم نمی کنــد، او چــاره ای نــدارد جــز اینکــه بــا متصــف بــودن بــه 

»محافظــه کاری« کنــار بیایــد.
از ســوی دیگــر بایــد در نظــر داشــت کــه انســان محافظــه کار، بــه ایــن دلیــل ناتــوان از ایجــاد 
آن شــکاف در وضــع واقــع اســت کــه اساســاً درکــی از واقعیــت و همچنیــن پیونــد و تعهــدی 
بــا حقیقــت نــدارد تــا بــر مبنــای آن درک و تعهــد کــه الزمــه قــوام یافتــن معنــای »انقابــی 
ــا محافظــه کاری  ــه یــک ســوژه انقابــی تبدیــل کنــد. در ایــن معن ــودن« اســت، خــود را ب ب
واجــد یــک یــک نظــام معرفتــی اســت کــه در آن وادادگــی، سســتی و میانمایگــی بــه در قبال 
ــی و  ــی شــکلی شــدیداً ذهن ــن نظــام معرفت ــج می شــود. خروجــی ای ــه و تروی حقیقــت توجی
انتزاعــی دارد کــه در راســتای آن واقعیــت بــه طــور فریبکارانــه ای نادیــده گرفتــه شــده، نفــی یا 
انــکار می شــود. معرفت شناســی محافظــه کاری مبتنــی اســت بــر نوعــی از وادادگــی در قبــال 
حقیقــت؛ حقیقتــی کــه همراهــی بــا آن در ذات هــر انقابــی نهفتــه اســت و همیــن حقیقــت 
اســت کــه پیش برنــده و احیاگــر هرگونــه ای از کنش هــای انقابــی اســت. بــر مبنــای همیــن 
معرفت شناســی اســت کــه هرگونــه آگاهــی از »وضــع واقــع« یــا »واقعیــت عینی«، به مشــتی 
ــد و  ــل می یابن ــند« تقلی ــی باش ــوم نیســت واقع ــه معل ــط ک ــات درســت و غل ــار و اطاع »آم

ــی  ــی و انضمام ــور عین ــق ام ــاره حقای ــر درب ــار نظ ــه اظه هرگون
ــه  ــیر«های غرض ورزان ــا »تفس ــا ی ــت«ها، »قرائت«ه ــه »برداش ب
فــرو کاســته می شــوند کــه بنــا بــر ادعــای محافظــه کاران از ســوی 
»دشــمن«، »معانــدان« و »جناح بــازان« ارائــه شــده تــا بــا آن، ما را 
از میــدان بــه در کــرده و از ایــن طریــق منافــع خودشــان را تامیــن 

کننــد!
در چنیــن وضعیتــی، بــازار آمارســازی ها و تولیــد توجیهــات و 
ــدان« و »مخالفــان« و  ــا قرائت هــای »معان تفســیرهای متفــاوت ب
ــه کار  ــانه های محافظ ــزان رس ــود و می ــازان« و... داغ می ش »جناح ب
ــه  ــا ب ــود ت ــتر می ش ــتر و بیش ــه روز بیش ــا روز ب ــای آنه و بودجه ه
ــن  ــد و در ای ــیرها بپردازن ــا و تفس ــا آن روایت ه ــه ب ــد و مقابل تولی
شــرایط حتــی بســیاری از واقعیــات و حقایــق را هــم یــا بپوشــانند یا 
انــکار کننــد! می تــوان پیش بینــی کــرد کــه در ایــن وضعیــت چــه 
بایــی بر ســر شــناخت و فهــم اعضــای یــک جامعــه از »واقعیت« 
و »حقیقــت« امــور خواهــد آمــد؛ اعضــای جامعــه ای کــه دقیقــا بــه 
ــه  ــی ب ــت، زمان ــت و حقیق ــق از واقعی ــم دقی ــناخت و فه ــل ش دلی

مهمتریــن ابــزار پیش برنــده انقــاب بــدل شــده بــود و همیــن امــروز هــم ســوژه های اصلــی 
ــر و  ــار و اطاعــات مشــوش، معتب ــاالی آم ــا وجــود حجــم ب ــی اســت، حــاال ب کنــش انقاب
ــواع قرائت هــا و تفســیرهای ســاختگی  ــا مخلوطــی از ان نامعتبــر و همچنیــن مواجــه شــدن ب
و واقعــی و... بــه وضعیتــی دچــار شــده اســت کــه نتیجــه اش چیــزی جــز بی اعتنایــی نســبت 
بــه واقعیــت و بی تعهــدی نســبت بــه حقیقــت و آرمــان انســانی و انقابــی نیســت. ایــن دقیقــا 
ــرده  ــال ک ــه کاری« دنب ــی محافظ ــه »معرفت شناس ــت ک ــی ای اس ــدف و خروج ــان ه هم
ــل  ــری در قاب ــدم موضع گی ــت و ع ــه حقیق ــبت ب ــار نس ــی تمام عی ــک وادادگ ــد؛ ی و می کن

ــه. ــن جامع ــای مزم ــا و درده ــا، تیرگی ه تناقض ه
ایــن همــان وضعیتــی اســت کــه در فضــای عمومــی بــا تعابیــر متفاوتــی مــورد اشــاره قــرار 
ــره  ــدان انســانیت«، دوران تی ــی از دوره »فق ــوان فصل ــه عن ــود را ب ــت موج ــرد و وضعی می گی
ــم  ــه علی رغ ــی ک ــد؛ عبارات ــی می کن ــت، بازنمای ــیده اس ــرا رس ــون ف ــه هم اکن ــاری ک و ت
ــازاری« بــودن، نقــش به ســزایی را در توصیــف واقعیــت ایفــا می کننــد، عباراتــی  »کوچــه و ب
چــون »مــرد دیــدی، ســام برســان!«، »انســانیت مــرده اســت«، »همــه گــرگ شــده اند«، 
»مــرد فقــط فردیــن بــود کــه ُمــرد« و... همــه نشــان دهنــده وضعیــت اتمیــزه شــدن جامعــه 
ایرانــی اســت کــه از ِقَبــل همــان »معرفت شناســی محافظــه کاری« بــا هــدف تحقــق منافعــی 
اســتقرار می یابــد کــه محافظــه کاران بــه طــور همه جانبــه در پــی دســت یابی بــه آن هســتند.
ایــن وضعیــت اتمیــزه بــا وضعیتــی کــه در آن ســوژه ها بــه ایــن نتیجــه برســند کــه »دیگــی 
کــه بــرای مــن نمی جوشــد، ســر ســگ در آن بجوشــد!« تنهــا یــک قــدم فاصلــه دارد و ایــن 
ــاید  ــی اســت. ش ــرمایه اجتماع ــوبات س ــن رس ــن آخری ــی و از دســت رفت اوج ســیطره وادادگ
ــد الوصــف  ــر و همچنیــن تمایــل زای ــان در ســال های اخی ــزان چشــمگیر مهاجــرات  ایرانی می
ــم  ــرت برایشــان فراه ــکان مهاج ــوز ام ــه هن ــی ک ــرت - در حال ــه مهاج ــی ب ــی ایرانیان باق

نیســت – را بتــوان بــا ایــن وضعیــت فهــم و تبییــن کــرد.
بدیــن ترتیــب بــه نظــر می رســد آنچــه کــه در ایــن ســال ها در فضــای عمومــی 
جامعــه ایرانــی شــاهدش بودیــم بــه طــور مســتقیم 
نظــام  ســیطره  براینــد  و  نتیجــه  غیرمســتقیم،  یــا 
»معرفت شناســی محافظــه کاری« اســت؛ نظامــی کــه 
ــه  ــه جامع ــی ک ــوم اهداف ــای آن، عم ــا ابزاره ــا و ب ــر مبن ب
ــه عنــوان آرمانهــای جمعــی اش در انقــاب ســال  ایرانــی ب
57 دنبــال می کــرد، از دســت رفتــه جلــوه می کنــد و 
ــرانی  ــار خس ــود را دچ ــدیدا خ ــی ش ــرمایه اجتماع ــن س ای
ــود  ــر، او خ ــن تقدی ــای ای ــر مبن ــد. ب ــر می بین جبران ناپذی
ــا  ــدن از این ج ــن و کن ــه رفت ــور ب ــی مجب را مســتحق و حت
می بینــد؛ از وطنــی کــه روز بــه روز بیشــتر و بیشــتر در 
ــود  ــا خ ــه از قض ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــلط محافظه کاران تس
ــانگر  ــم نش ــواهد ه ــه ش ــد و هم ــم می نامن ــی ه را انقاب
ــن  ــه ای ــا ب ــی از این ه ــت کس ــرار نیس ــه ق ــت ک ــن اس ای
ســوال بیاندیشــد کــه »اگــر ایــده یــا کنــش انقابــی نتوانــد 
ــن  ــا »م ــد، اساس ــاد کن ــود ایج ــت موج ــکافی در وضعی ش
ــته باشــد؟!« ــد داش ــی می توان ــه معنای ــی هســتم« چ انقاب

خروجی »معرفت شناسی محافظه کاری«: اضمحالل سوژه انقالبی

فرایند انقالبی بودن تنها از یک 
طریق امکان پذیر خواهد بود: 

»ایجاد شکاف در وضعیت موجود«! 
بنابراین وقتی سوال »اگر ایده 

یا کنش انقالبی نتواند شکافی در 
وضعیت موجود ایجاد کند، اساسا 

»من انقالبی هستم« چه معنایی 
می تواند داشته باشد؟« ذهن یک 

انسانی انقالبی یا طرفدار انقالبیون 
را درگیر نمی کند و همچون خوره 

به جانش نمی افتد، او چاره ای 
ندارد جز اینکه با متصف بودن به 

»محافظه کاری« کنار بیاید

http://mehrnews.com
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بــر روی صــورت رقیــب نــه چنــدان کم امیــد مرحــوم هاشــمی 
رفســنجانی در اوج قــدرت در انتخابات ســال 72 و مدیرمســئول 
نشــریه پرماجــرای فــردا؛ خســتگی یــک عمــر تجربه ســنگین 
ســهیم بــودن در اداره جامعــه ایــران کامــا واضــح و مشــخص 
ــت های  ــد سیاس ــا نق ــه روزگاری ب ــی ک ــد توکل ــت. احم اس
دولــت هاشــمی، در روزگاری کــه عنــوان پرطمطــراق ســردار 
ــید  ــه شــهرت رس ــد ب ــان می چرخی ــه ده ــان ب ــازندگی ده س
ــکوت  ــر س ــاد را ب ــز فری ــژاد نی ــدارت احمدی ن و در دوران ص
ــان  ــام دیده ب ــه ن ــی ب ــازمانی خصوص ــاال س ــح داد ح ترجی
شــفافیت و عدالــت تشــکیل داده اســت تــا بعــد از یــک عمــر 
تجربــه حکومت داری؛آنچــه را کــه ســالها از طریقــه زمامــداری 
ــد  ــد. احم ــری کن ــر پیگی ــکلی دیگ ــه ش ــود ب ــش ب ــه دنبال ب
توکلــی مدیــر ســایت الــف اســت، هیــچ گاه از شــفاف ســخن 
ــماره  ــتمین ش ــاال در بیس ــت و ح ــرده اس ــز نک ــن پرهی گفت
ــر چــه از  ــم« اگ ــه محافظــه کاری در ســال چهل ــده »علی پرون
ــه  ــرایط را ب ــن ش ــا ای ــا دارد ام ــه کاری اب ــام محافظ ــن ن گفت

ــد. ــح می ده ــنی توضی روش

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــفرض م ــی پیش ــای توکل *آق
طــی دهه هــای اخیــر در جمهــوری اســالمی، 
ــی، نوعــی  ــه طــور خــاص بعــد از جنــگ تحمیل ب
ســوژه های  و  ســاختارها  در  محافظــه کاری 
مدیریتــی کشــور ایجــاد شــده اســت  کــه 
ــم  ــالمی اع ــالب اس ــای انق ــق آرمانه ــد تحق رون
ــف  ــا متوق ــت، آزادی و... را ی ــت، جمهوری از عدال
ــت.  ــرده اس ــد ک ــدیدا کن ــرعت آن را ش ــا س و ی
ــا چــه حــد  ــاره چیســت و ت نظــر شــما در ایــن ب
ــالمی  ــوری اس ــه کاری در جمه ــود محافظ ــا وج ب
موافــق هســتید و آن را مانعــی بــر ســر راه 
ــوال  ــد؟ و اص ــران می دانی ــالب ای ــای انق آرمان ه
ــاره تحقــق آرمان هــای انقــالب  تحلیــل شــما درب
ــران در دولت هــای مختلــف چیســت؟ اســالمی ای

ــزی  ــق نیســتم. آن چی ــدان مواف ــا پیشــفرض شــما چن ــن ب م

کــه در دوران بعــد از جنــگ تــا بــه همیــن امــروز اتفــاق افتــاده 
اســت، واجــد تحــوالت بــزرگ و مهمــی بــوده کــه نمی گــذارد 
ــه طــور کامــل تصدیــق کنــم. البتــه  ایــن محافظــه کاری را ب
ممکــن اســت مــا بــا برخــی از ایــن تحــوالت، موافــق باشــیم 
ــی از  ــت برخ ــن اس ــر ممک ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــیم، ی ــا نباش ی
ــن  ــا ای ــا برخــی را نپســندیم؛ ام آن تحــوالت را بپســندیم و ی
لزومــا بــه معنــای محافظــه کاری در نظــام جمهــوری اســامی 

نیســت.
مثــًا مرحــوم آقــای هاشــمی در خصــوص بازســازی و 
ســازندگی کشــور در دوران پــس از جنــگ، مخصوصــا در 
ــی و... کارهــای  بازســازی شــهرها و انجــام پروژه هــای صنعت
زیــادی انجــام دادنــد و مــا می توانیــم ایــن تحــوالت را نشــان 
دهیــم. امــا چــون مدلــی کــه ایشــان انتخــاب کــرده بــود، یک 
مــدل اقتصــادی درســت و کارآمــد نبــود، بــه بن بســت رســید 
و در نتیجــه در توزیــع درآمــد، بــه جایــی رســیدیم کــه مــردم 
ضــرر کردنــد. ولــی بایــد تصدیــق کــرد کــه ایشــان در زمینــه 
ــی  ــم آبادان ــعه«، می گوی ــم »توس ــی- نمی گوی ــد و آبادان رش
ــا حــدود زیــادی موفــق بــود و بســیاری از مخروبه هــای  – ت

ــا شــد. حاصــل از جنــگ در دوره ایشــان احی
حتــی در توزیــع امکانــات زندگــی و رفــاه نســبی کــه فرایندش 
از زمــان اول انقــاب شــروع شــده بــود، و همچنیــن در زمینــه 
ــرق و جاده ســازی و رســیدگی  ــد آب و ب ــی مانن ــع امکانات توزی
ــون  ــی چ ــت، ول ــمگیری داش ــد چش بــه روســتاها و... رش
ــد،  ــاد« را پذیرفتن ــاختاری در اقتص ــل س ــدل »تعدی ــان م ایش
ــش  ــی پی ــد و گران ــری در درآم ــد و نابراب ــکل خوردن ــه مش ب
ــید.  ــد رس ــه 6/ 49درص ــال 73 ب ــورم در س ــا ت ــد و مث آم
ــت را  ــت های تثبی ــد سیاس ــعی کردن ــدا س ــان بع ــه ایش البت
ــه  ــی ب ــد، ول ــا حــدی رفــع کنن ــد و مشــکات را ت اتخــاذ کنن
هــر حــال ایــن مشــکات پیــش آمــد.  بنابرایــن حرفــم ایــن 
اســت کــه مرحــوم آقــای هاشــمی برنامــه داشــتند و طرح هــا 
ــا نوعــی تحــول را ایجــاد  ــود ت ــد نظرشــان ب و نقشــه هایی م
کننــد، ولــی مــدل اقتصــادی ای کــه پذیرفتــه بودنــد درســت 

ــد. ــری بیشــتر انجامی ــه نابراب ــود و نتیجــه اش ب نب

ــت اصاحــات هــم ســعی کــرد توســعه  در ادامــه رئیــس دول
سیاســی را تعریــف و دنبــال کنــد و تــا انــدازه ای هــم ایــن کار 
را کــرد، امــا در ایــن دوره هــم از آنجــا کــه این توســعه سیاســی 
جنبه هایــی از لیبــرال ســرمایه داری را تقویــت می کــرد، بــاز در 
عمــل باعــث شــد کــه نتواننــد آن انتظــاری کــه در خصــوص 
ــانند و  ــی برس ــه جای ــت را ب ــود داش ــت وج ــری و عدال براب
محقــق کننــد و ایشــان هــم از ایــن نظــر موفقیتــی نداشــتند. 
در حقیقــت می تــوان گفــت سیاســت هایی کــه ایشــان اتخــاذ 
کردنــد باعــث شــد کــه کشــور بــه انحــراف بــرود و از مســیر 

مســتقیم خــارج شــود.
امــا در دوره آقــای احمــدی نــژاد، مســائلی کــه داشــت 
مثــا  شــد،  احیــا  بــاز  شــود،  فرامــوش  می رفــت 
ــت.  ــرار گرف ــه ق ــون توج ــی در کان عدالت خواهــی و مردم گرای
همانطــور کــه آقــای خاتمــی بــه نخبــگان اتــکا کــرد، آقــای 
ــرادی کــه ایشــان  ــی ای ــه مــردم اتــکا کــرد. ول ــژاد ب احمدی ن
داشــت ایــن بــود کــه بــه طــرز افراطــی اســتقال  رای داشــت 
ــه  ــرد و ب ــورت می ک ــش مش ــا و کارهای ــر در برنامه ه و کمت
همیــن دلیــل بــا اینکــه در قالــب حــرف می گفــت کــه مدلهــا 
ــل  ــم مث ــان ه ــی ایش ــدارد، ول ــول ن ــی را قب ــای غرب و الگوه
ــاختاری و  ــل س ــت های تعدی ــی سیاس ــور قبل ــس جمه دو رئی
سیاســت های صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی را 

ــرد. ــو ب ــت و جل ــش گرف پی

امــروز هــم کــه آقــای روحانــی ســعی کــرده بیــش از هــر چیز 
بــه سیاســت خارجــی توجــه نشــان دهــد و آن را تغییــر دهــد، 
ــی  ــه دولت ــفانه ب ــی متاس ــده، ول ــق ش ــم موف ــدازه ای ه ــا ان ت
اعتمــاد کــرد کــه اصــا قابــل اعتمــاد نبــود و عمــا نتوانســت 

در اجــرای اهدافــش موفــق شــود.
بنابرایــن مــا می بینیــم کــه هــر دولتــی بــر یکــی از جهــات و 
ــته  ــه داش ــز و توج ــر تمرک ــای دیگ ــتر از جنبه ه ــا بیش جنبه ه
ــا  ــد. مث ــق بودن ــا ناموف ــق ی ــی موف ــه درجات ــدام ب ــر ک و ه
ــا  ــود، ت ــرده ب ــاب ک ــازی را انتخ ــه بازس ــمی ک ــای هاش آق
حــدی موفــق شــد، رئیــس دولــت اصاحــات کــه فضــای بــاز 
سیاســی را دنبــال می کــرد، تــا انــدازه ای در ایــن زمینــه موفــق 
شــد. آقــای احمدی نــژاد کــه توزیــع عادالنــه منابــع را تعقیــب 
می کــرد هــم تــا انــدازه ای موفــق شــد و آقــای روحانــی هــم 
ــا  ــد، ت ــهیل کنن ــی را تس ــت خارج ــتند سیاس ــاز خواس ــه ب ک
حــدی شــاید موفــق بودنــد، ولــی بــه طــور کلــی از ایــن نظــر 
ــود  ــن ب ــم ای ــش ه ــق دانســت؛ دلیل نمی شــود ایشــان را موف
کــه بــه کشــورهایی اعتمــاد کردنــد کــه قابــل اعتمــاد نبودند و 

بــه تعهداتشــان پایبنــد نماندنــد.
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ــا  ــا ی ــن دولت ه ــدام از ای ــر ک ــه ه ــت ک ــود گف ــس می ش پ
سیاســت ها و مدل هایــی کــه انتخــاب شــدند، اشــکاالتی 
ــورد  ــد م ــان بای ــای خودش ــکاالت در ج ــن اش ــتند و ای داش
بررســی قــرار گیــرد. ولی بــا شــدت و ضعفهایــی هر کدامشــان 
بــه دنبــال تغییــر وضعیــت بودنــد و بــه درجاتــی توانســتند این 
کار را انجــام دهنــد؛ از ایــن نظــر اســت کــه می گویــم خیلــی با 
تفســیر شــما دربــاره محافظــه کار بــودن نظــام موافــق نیســتم.

*تفســیر مــن ناظــر بــه عــدم تحقــق مهمتریــن 
ــما  ــا ش ــت. ب ــالمی اس ــالب اس ــای انق آرمانه
موافقــم کــه هــر کــدام تغییراتــی را دنبــال 
ــرار  ــه ق ــالب ک ــای انق ــا آرمانه ــی آی ــد ول کرده ان
بــود ســرلوحه تحــول قــرار بگیرنــد، در رونــد این 

ــدند؟ ــق ش ــرات محق تغیی
بایـد دالیـل ایـن را بـه طـور دقیـق بررسـی کنیـم. مثا شـما 
آرمـان »جمهوریـت« را ذکـر کردیـد، چـرا معتقدیـد مـا در 
جمهوریـت موفق نبودیـم؟ من معتقـدم اتفاقـا در جمهوریت ما 
به شـدت موفـق بودیم، چـون در طول ایـن سـالها از رای مردم 
بـه خوبـی دفـاع شـده اسـت. مثـا در دوم خـرداد، از رای مردم 
دفـاع شـد و دولـت اصاحـات روی کار آمـد، در زمـان انتخاب 
آقـای احمدی نـژاد بـاز از رای مـردم دفاع شـد و منتخـب مردم 
رئیـس جمهور شـد. یـا دربـاره آزادی و همیـن جمهوریت مثا 
در انتخابـات اخیـر، حرفهـای کاندیداهای ریاسـت جمهوری به 
شـکل کامـًا آزادانه و حتـی در مواردی به شـکل فضاحت باری 
ارائـه و از رسـانه ها پخـش شـد؛ چـه حرف هـای خودشـان چه 
حرفهـای طرفـداران و طیف هایی کـه از آنها حمایـت می کردند 
کامـا آزادانـه رسـانه ای می شـد و مـا دیدیم کـه نظـام در برابر 
ایـن نـوع رفتارهـا و حرفهایی که زده شـد، مانعی ایجـاد نکرد و 
بسـیاری از حرفهـا که تـا آن زمان قابـل بیان و پخـش نبود، به 
شـکلی کامـا آزادانـه زده و پخـش شـد. حرفـم این اسـت که 
نظـام بـا اینها برخـورد نکـرد، که البتـه از نظـر من اگـر برخورد 

می کـرد، بهتـر بود.

*اگــر از یــک منظــر تاریخــی نــگاه کنیــم 
ــترین  ــردم بیش ــر ک ــده ذک ــه بن ــه کاری ک محافظ
ــا  ــن معن ــه ای ــت دارد. ب ــان عدال ــا آرم ــه را ب زاوی
ــاع  ــی دف ــه کاری از وضعیت ــوال در محافظ ــه معم ک
بــرای  را  منافــع  بیشــترین  کــه  می شــود 
چهره هــای مســلط بــر ایــن وضعیــت بــه 
ــه  ــور ک ــرایط همانط ــن ش ــی آورد. در ای ــار م ب
شــما هــم فرمودیــد بســیاری از ســاختارها و 
برنامه هــای تعدیــل ســاختاری و منطبــق بــا 
منطــق ســرمایه داری حفــظ می شــود و هــر قــدر 
هــم مــا مســئول و دولــت و کابینــه را تغییــر دهیــم 
ــع  ــظ مناف ــت و حف ــم در اجــرای عدال ــاز می بینی ب
ــد  ــت. چن ــری نیس ــر، خب ــور براب ــه ط ــگان ب هم
ــدم  ــه ع ــا ب ــم صراحت ــری ه ــش رهب ــت پی وق
توفیــق در تحقــق شایســته عدالــت اشــاره کردند 
ــور  ــه ط ــد. ب ــوص دادن ــن خص ــی در ای و تذکرات
خــاص دربــاره عــدم تحقــق ایــن آرمــان انقــالب 

ــد؟ ــری داری ــه نظ چ
مـن با نظر رهبـری مبنائـاً موافقم. از نظـر کاربردی هم ایشـان 
حرفهایـی در ایـن زمینه دارنـد که باید مـورد توجه قـرار بگیرد؛ 
مثـا معتقدنـد کـه عدالت بـه دلیل شـکل گیری و حاکم شـدن 
روحیـه اشـرافی گری و تجمل خواهـی در مسـئوالن بـه طـور 
کلـی مـورد غفلـت و بی توجهـی آنهـا قـرار گرفته اسـت. من با 
نظـر ایشـان موافقم و معتقـدم عدم تحقق ایـن آرمـان را از این 

نظر بررسـی کنیم.

ــی،  ــرافی گری و تجمل خواه ــه اش ــن روحی ــه ای ــون نتیج چ
ــی از  ــه طــور کل ــان ب ــده و آرم ــن ای ــی ای ــه زمان ــن شــد ک ای
عرصــه و صحنــه سیاســت مــا داشــت کنــار می رفــت و نادیــده 
ــژاد روی  ــی کــه آقــای احمدی ن ــه می شــد. تنهــا در زمان گرفت
ــد و  ــده ش ــدی زن ــا ح ــان ت ــا و آرم ــن معن ــاز ای ــد ب کار آمدن
الاقــل در حــرف احیــا و پررنــگ شــد و بــه میزانــی هــم مــورد 

ــرار گرفــت. ــری ق پیگی
االن هــم همــه در ایــن زمینــه گایــه دارنــد. شــما وقتــی آمــار 
ــد  ــد، می بینی ســپرده های بانکــی در کشــور را بررســی می کنی
ــپرده ها را  ــف س ــر از نص ــپرده گذار، کمت ــد س ــه 6/99 درص ک
ــد، ولــی 4 دهــم )4/.( درصــد از ســپرده گذاران 52 درصــد  دارن
ســپرده ها را دارنــد؛ قطعــا ایــن عدالــت نیســت و نشــان 
ــن  ــم. ای ــق بوده ای ــت ناموف ــا در تحقــق عدال ــد کــه م می دهن
شــکل از توزیــع درآمــد، کامــا نشــان دهنده نابرابــری اســت.
ــه  ــت ب ــی هــم عدال ــی و قضای از ســوی دیگــر، از نظــر حقوق
طــور کامــل و بــه درســتی پیــاده نشــده اســت. تبعیض هایــی 
در آئین هــای داردســی مــا اتفــاق می افتــد و رشــوه هــم 
متاســفانه وجــود دارد؛ وجــود فســاد هــم چیــزی نیســت کــه 
ــر  ــا ب ــا در کشــور م ــه این ه ــد. هم ــکار کن ــد ان کســی بخواه

ــد. ــل می کن ــت عم ــد عدال ض

*آقـای دکتـر توکلـی در همـه جـای دنیـا برنامه ها 
و سیاسـت های تعدیـل سـاختاری در اقتصـاد بـه 
دست راسـتی  محافظـه کار  سیاسـت های  عنـوان 
شـناخته می شـود. شـما فرمودیـد تقریبـا همـه 
را  ایـن سیاسـت ها  از جنـگ  بعـد  مـا  دولتهـای 
دنبـال کرده انـد، حـاال هـر یـک بـه نوعی. بـر این 
مبنـا چطـور می تـوان ایـن دولت هـا و سیاسـت ها 
طـول  در  بازتولیدشـده  و  تولیـد  سـاختارهای  و 
دولت هـا  ندانسـت؟  محافظـه کار  را  ایـن سـالها 
شـما  خـود  کـه  سـاختارهایی  و  سیاسـت ها  و 
می فرماییـد بـا شـدت و ضعف هایـی دچـار رانـت 
و فسـاد بوده انـد و بـه دلیـل منافعـی کـه عـده ای 
خـاص از آنهـا کسـب می کرده انـد همچنـان حفظ 

شـده اسـت؟!
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــدان »ام ــل فق ــه دلی ــت ب ــن وضعی ای
ــا ادبیاتــی  از منکــر« در کشــور بــه وجــود آمــده اســت. مــن ب
کــه شــما فرمودیــد، نمیتوانــم ایــن مســئله را توضیــح بدهــم 
ــی  ــد معان ــه کاری می توان ــه محافظ ــم. گرچ ــه کن ــا توجی ی

ــد، ــته باش ــی داش مختلف
از آنجــا کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را رهــا کرده ایــم، 
پیــش آمــدن چنیــن وضعــی قابــل فهــم اســت. البتــه امــر بــه 
ــت  ــده حکوم ــر عه ــه اول ب ــر در درج ــی از منک ــروف و نه مع
اســت و متولــی اصلــی آن هــم حکومــت اســت. وقتــی امــر به 
معــروف و نهــی از منکــر تعطیــل شــد و برخی هــا تقــدس پیــدا 
کــرده و هیچ کــس بــه آنهــا چیــزی نگفــت، وضعیتــی ایجــاد 
شــد کــه در آن بســیاری ماحظــه کار شــده و می شــوند. ایــن 

تقــدس اشــتباه، آرام آرام فراگیــر می شــود و مردمــی هــم کــه 
ماحظــه کار شــده اند، بــرای مقابلــه بــا فســاد و ناراســتی ها یــا 
دچــار نوعــی خــوف و تــرس می شــوند، یــا اینکــه دچــار یــأس 
و ناامیــدی می شــوند. جنــس آن تــرس ایــن اســت کــه مــردم 
می گوینــد اگــر مــا فســاد و بی قانونــی را فــاش کنیــم بــه مــا 
لطمــه و صدمــه می زننــد؛ همچنیــن جنــس ایــن یــأس هــم 
ــا  ــد و ب ــر ندارن ــه تغیی ایــن اســت کــه دیگــر مــردم امیــدی ب

ــد. ــه نمی کنن ــتی ها مقابل ناراس
مــن در تحلیــل وضعیــت موجــود چنیــن نظــری دارم و معتقــد 
نیســتم کــه اینهــا بــه معنــا مــدرن کلمــه، پیــاده کــردن مــدل 
ــا  ــا کشــور م ــدل اصــا ب ــون آن م ــه اســت. چ محافظه کاران
ــل اقتصــاد  ــزه نوب ــده جای ــد. جــوزف اســتیگلیتز، برن نمی خوان
در ســال 2001 می گویــد: »اگــر یــک پزشــک  از 100 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــد، ای ــان بمیرن ــارش، 95 نفرش بیم
ایــراد در نســخه اش اســت«. سیاســت تعدیــل ســاختاری تقریبًا 
همیــن نتیجــه را داده اســت، یعنــی در 95 درصــد مــوارد نتیجه 
ــه  ــت و ن ــه کاری اس ــه محافظ ــن ن ــت؛ ای ــوس داده اس معک
ــا کشــورهای  چیــز دیگــری، بلکــه یــک نســخه نامتناســب ب
جهــان ســوم اســت کــه بــا ارزشــهای انســانی و دینــی مــا هم 
ســازگار نیســت و عمدتــا موجــب فقــر و نابرابــری شــده اســت.

ــن  ــدوق بی ــادی صن ــان اقتص ــود کارشناس ــه خ ــن اینک ضم
ــا  ــد ب ــزی کرده ان ــی را برنامه ری ــول االن طرح های ــی پ الملل
عنــوان »مــدل رشــد حامــی فقــرا« یــا »مــدل رشــد فراگیــر« 
ــات  ــا طبق ــا آنه ــوان ب ــه بت ــتند ک ــای هس ــا مدله و این ه
پاییــن جامعــه را نجــات داد. بــه عبــارت دیگــر آنهــا بــا یــک 
ــا  ــد ت ــاش می کن ــان ت ــت های پیشین ش ــری در سیاس بازنگ
بــا ایــن مدلهــای جدیــد بتواننــد نســبت معقولــی از رشــد را در 
طبقــات پاییــن بــا میــزان رشــد طبقــات بــاال تضمیــن کننــد، 
ــری کــم شــود، هــم فقــر. بنابرایــن خــود آنهــا  ــا هــم نابراب ت
ــل آن  ــال تحمی ــال در ح ــه 40 س ــی ک ــد مدل ــم فهمیده ان ه
ــد رشــد را  ــد، نتیجــه درســتی نداشــته و االن می خواهن بوده ان

ــد. ــری و تناســب پیــش ببرن ــه ســمت نوعــی براب ب

ــالب  ــی انق ــای فرهنگ ــر از آرمانه ــی دیگ *یک
ــی  ــی، دین ــائل اخالق ــول در مس ــد و تح 57 رش
ــعارهای  ــا ش ــالمی ب ــالب اس ــود. انق ــوی ب و معن
دینــی و معنــوی پیــش بــرده شــد و بخــش زیادی 
از اقبــال مــردم بــه آن هــم از ایــن جهــت بــود. اما 
وقتــی بعــد از چهــل ســال بــه وضعیــت اخــالق و 
فرهنــگ عمومــی نــگاه می کنیــم وضعیــت چنــدان 
ــد  ــای رش ــه ج ــال ب ــت و مث ــده نیس راضی کنن
ــا یــک  رویکردهــای معنــوی، مــا امــروز عمومــا ب
مادیت زدگــی فراگیــر و ســودجویی فردگرایانــه در 
ــه نظــر شــما چــرا  ــرو هســتیم. ب ــان روب جامعه م

ــاده اســت؟ ــاق افت ــن اتف ای
ــی و  ــان زیاده خواه ــر هم ــه خاط ــیب ب ــن آس ــی از ای بخش
ــی  ــت. وقت ــگ اس ــد از جن ــئوالن در دوران بع ــی مس رفاه طلب
ــاره  ــردم بیچ ــند، م ــواه باش ــب و تجمل خ ــئوالن رفاه طل مس
ــگاه  ــتادتمام دانش ــزدی اس ــی ی ــر پاپل ــای دکت ــوند. آق می ش
ــروزی  ــان ام ــه بی ــد ک ــی دارن ــه جالب ــهد جمل ــی مش فردوس
اســت از فرمایــش امیــر المومنیــن)ع(؛ پرفســور پاپلــی یــزدی 
ــر مســئوالن  ــه اگ ــی اســت ک ــوم جای ــان س ــد »جه می گوین
ــت خــود را  ــد، مل ــد راحــت زندگــی کنن ــران آن بخواهن و رهب
ــه راحتــی  ــد ملــت خــود را ب ــد، و اگــر بخواهن بیچــاره می کنن

ــوند«. ــاره می ش ــود بیچ ــانند، خ برس
مســئله ایــن اســت کــه مســئوالن و رهبــران مــا بایــد 
خودشــان بیچارگــی را تحمــل کننــد، ایــن اصلیتریــن مســئله 
ــن  ــر از ای ــن اســت. اگ ــت همی ــن وضعی ــا ای اســت و سرمنش

امر به معروف و نهی از منکر در درجه 
اول بر عهده حکومت است و متولی 
اصلی آن هم حکومت است. وقتی 
امر به معروف و نهی از منکر تعطیل 

شد و برخی ها تقدس پیدا کرده 
و هیچ کس به آنها چیزی نگفت، 

وضعیتی ایجاد شد که در آن بسیاری 
مالحظه کار شده و می شوند
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مســیر فاصلــه بگیریــد، دنیــا جلــوه می کنــد و ایــن وضعیــت را 
ــا از  ــن جلوه گــری دنی ــا ای ــزد غربی ه ــه ن پیــش مــی آورد. البت
آنچــه در اینجــا وجــود دارد خیلــی بیشــتر اســت، حتــی بــرای 
آنهــا دنیــا زیباتــر جلــوه می کنــد. امــا آنهــا مدلهــای خودشــان 
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــان و ب ــتثمار جه ــه اس ــانده اند ب را رس
بــه وضعیــت پــر زرق و بــرق امــروز خــود رســیده اند. کار آنهــا 
اســتثمار اســت، مــا نــه می خواهیــم و نــه می توانیــم اســتثمار 
ــویم، اصــا  ــا ش ــل آنه ــم مث ــر بخواهی ــی اگ ــا حت ــم و م کنی
امــکان آن نــدارد. چــون بــه ســطحی از مصــرف هســتند کــه 
اگــر بقیــه بخواهنــد ماننــد آنهــا شــوند، مجبورنــد خودشــان را 
بواســطه مصــرف منابع شــان بــه زمیــن بزننــد و نابــود کننــد. 
ــع  ــرای جوام ــط ب ــی فق ــرف و دنیاگرای ــطح از مص ــن س ای
اســتثمارگر امکان پذیــر اســت، نــه جوامعــی ماننــد جامعــه مــا.

ــای  ــد مدله ــاب کرده ان ــی انتخ ــورهای غرب ــه کش ــی ک مدل
ســرمایه ای اســت و اشــکالش ایــن اســت کــه در آن »رشــد« 
محــور همــه چیــز اســت؛ یعنــی می گویــد دولــت بایــد همــه 
ــم  ــد و آن ه ــف کن ــتان متوق ــک داس ــتهایش روی ی سیاس
ــی  ــا مدع ــه آنه ــت ک ــی« اس ــص داخل ــد ناخال ــد تولی »رش
ــرا  ــن رشــد، فق ــار ای ــد، آث ــق ش ــن محق ــر ای ــه اگ هســتند ک
ــن  ــاد و ای ــون نیفت ــاق تاکن ــن اتف ــه ای را نجــات می دهــد! البت
ــی  ــل، وقت ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاس اس ــه و اس ــی بی پای ادعای
ــور  ــه ط ــما ب ــد، ش ــور ش ــل و مح ــد اص ــرمایه و رش ــه س ک
طبیعــی تمایــل پیــدا می کنیــد بــه اینکــه بچرخیــد بــه ســمت 
ــن  ــر همی ــود. ب ــر می ش ــث فق ــن باع ــرمایه گذاران و همی س
ــر  ــت فق ــد عل ــن)ع( می فرماین ــر المومنی ــه امی ــا اســت ک مبن
ــز اســت کــه اولیــن آن »جمــع کــردن مــال  جامعــه ســه چی

ــت. ــئوالن« اس ــط مس توس
ــد،  ــال می افتن ــردن م ــع ک ــر جم ــه فک ــئوالن ب ــی مس وقت
ــد و می گوینــد »مگــر  ــاه و تجمــل و تفریــح می رون ــال رف دنب
ــه ســرخی خــون بقیــه  مــا دل نداریــم؟«، »مگــر خــون مــا ب
ــروز  ــه ام ــود ک ــن می ش ــت همی ــت؟« و... وضعی ــردم نیس م
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــه اینه ــان ب ــا حرفم ــد. م می بینی
ــرمایه داران  ــه س ــل بقی ــد و مث ــر کنی ــور فک ــد اینط می خواهی
ــر  ــل بشــوید، اگ ــر و وکی ــد وزی ــید نیایی ــان باش و تجمل خواه
عرضــه داریــد، برویــد از دل بــازار ایــن منافــع را بــرای خودتان 
ــا  ــه اینه ــت ک ــن اس ــئله همی ــا مس ــا اتفاق ــد. ام ــل کنی حاص
ــود  ــای موج ــد از رانته ــد و می خواهن ــن کار را ندارن ــه ای عرض

ــد. ــتفاده کنن ــدرت اس ــای ق در نهاده
بنابرایـن تنهـا یـک علـت ایـن وضعیـت فرهنگـی و اخاقـی 
جامعـه، تغییـر نگاه عمومی بـه ارزش هـا و آرمانهـای اخاقی و 
معنوی اسـت؛ یـک علت دیگر تغییـر رفتار بزرگان اسـت. وقتی 
بـزرگان بـه فکـر جمـع آوری مـال بیفتند مـردم فقیر می شـوند 
و وقتـی مـردم فقیـر شـوند، کرنـش می کننـد، چون فقـر، ذلت 
مـی آورد و در نتیجـه جامعـه بـه طـور طبیعـی بـه دو طبقـه 
»ثروتمنـد و فقیـر« و »قدرتمنـد و ضعیـف« تبدیـل می شـود 
و بسـیاری از ارزش هـای اخاقـی و معنـوی در فرایندهـای 

اجتماعـی تحـت الشـعاع ایـن وضعیـت قـرار می گیرد.

ــاد  ــه ایج ــه در زمین ــت ک ــال اس ــد س ــما چن *ش
ــور  ــفافیت در کش ــترش ش ــفاف و گس ــای ش فض
ــام  ــک نظ ــا در ی ــرا اساس ــد. چ ــت می کنی فعالی
اســالمی کــه خــود را بــا نمادهــای دینــی و 
ــد مشــکالت  اســالمی برجســته کــرده اســت بای
بســیاری بــر ســر راه گســترش شــفافیت وجــود 
ــن  ــرای ت ــن ب ــن اراده آهنی ــد، و ای ــته باش داش
ــئوالن  ــده ای از مس ــزد ع ــفافیت ن ــه ش ــدادن ب ن
ــرا  ــر چ ــارت دیگ ــه عب ــورد؟ ب ــا آب می خ از کج
ــعار  ــه ش ــالمی ک ــوری اس ــک جمه ــده ای در ی ع

مردمســاالری هــم می دهــد بایــد از شــفاف 
ــد؟ ــره برون ــردم طف ــرای م ــا ب ــردن فراینده ک

ــد  ــد و کاری می کنن ــف دارن ــه تخل ــانی ک ــت! کس ــح اس واض
ــم  ــش چش ــد پی ــندند، نمی خواهن ــردم نمی پس ــدا و م ــه خ ک
ــران وحشــت  ــخاصی از چشــم دیگ ــن اش ــد. چنی ــرار بگیرن ق
ــد، از  ــر نمی بینن ــر و ناظ ــدا را حاض ــون خ ــا چ ــد. اینه می کنن
چشــم مــردم می ترســند. همــان فســادی کــه از آن حــرف زدم 
مانــع شــفافیت می شــود و نمی گــذارد اینهــا بــه شــفافیت تــن 
ــوند.  ــه می ش ــفاف در جامع ــای ش ــاد فض ــع ایج ــد و مان بدهن
ــت.  ــان اس ــدان و زیاده طلب ــرر مفس ــه ض ــفافیت ب ــرا ش زی
ــا  ــه فســاد این ه ــردم متوج ــه م ــر فضــا شــفاف باشــد هم اگ
ــات  ــن اعتراض ــا از ای ــد و اینه ــراض می کنن ــوند و اعت می ش

ــت. ــت اس ــن عل ــن مهمتری ــند. ای می ترس

امــا یــک علــت دیگــر هــم ایــن اســت که مــا همیشــه عــادت 
بــه پنهــان کاری داریــم. حتــی در دوره پهلــوی هــم همــه مــا 
ــت  ــان حکوم ــه در آن زم ــا ک ــتیم. از آنج ــادت را داش ــن ع ای
ــش  ــان کاری پی ــی پنه ــمت نوع ــه س ــه ب ــود، هم ــفاک ب س
رفتــه بودنــد؛ برخــی از ایــن عــادات نامناســب هنــوز هــم نــزد 
مســئوالن مــا وجــود دارد. منظــورم ایــن اســت برخــی هــم که 
بــه شــفافیت تــن نمی دهنــد، لزومــا اهدافشــان نفس پرســتانه 
و منفعت طلبانــه و مبتنــی بــر فســاد نیســت، بلکــه بــه عــادات 

ــردد. ــراد برمی گ ــی از اف ــب برخ نامناس

ــف  ــا توصی ــه در اینج ــی ک ــود وضعیت ــا وج *ب
کردیــد، امــروز و در ایــن شــرایط وظیفــه انســان 
ــت؟  ــرایط چیس ــن ش ــا ای ــه ب ــی در مواجه انقالب
بــه عبــارت دیگــر، از نظــر شــما »انقالبــی بــودن« 
در ایــن وضعیــت چــه معنایــی دارد؟ ایــن ســوال 
ــود  ــده می ش ــه دی ــت ک ــم اس ــت مه ــن جه از ای
بســیاری از کنش هــای انقالبــی انقالبیــون در 
زمینــه مبــارزه بــا ســاختارهای ناراســت و مبتنــی 
ــا شــماتت عــده ای مواجــه می شــود  ــر فســاد ب ب
و توجیــه ایــن برخوردهــا هــم ایــن اســت کــه مــا 
در »وضعیــت حســاس« هســتیم و نبایــد بــا ایــن 
انتقــادات نظــام را تضعیــف کنیــد و ایــن رویکــرد 
انتقــادی بــا منافــع ملــی و حفــظ تمامیــت نظــام 
و... در تضــاد اســت. در ایــن وضعیــت بســیاری از 
ــد!  ــرار گرفته ان ــردرگمی ق ــی در س ــان انقالب جوان
در ایــن وضعیــت تکلیــف نیروهایــی کــه همچنــان 
دغدغــه آرمانهــای انقــالب 57 را دارنــد، چیســت؟

مــا همیشــه در »شــرایط حســاس« هســتیم، ولــی ایــن نبایــد 
ــر  ــه نشــود! اگــر ب ــق گفت ــرای اینکــه حقای ــه ای بشــود ب بهان
ــد،  ــد می کنن ــا رش ــود، عیب ه ــته ش ــرپوش گذاش ــا، س عیب ه
اینطــور نیســت کــه در همیــن ســطح بماننــد! امــا اگــر عیــب 
ــد  ــدا می شــود و یــک فراین ــه طبیــب پی ــاز ب آشــکار شــود، نی
ــدا  ــود. خ ــان می ش ــاری درم ــد و بیم ــی رخ می ده چاره جوی
درد بی درمــان خلــق نکــرده اســت. بنابرایــن مــا نبایــد گــول 
ــه  ــم؛ چ ــاد را بخوری ــداران فس ــای طرف ــه ها و فریب ه وسوس
آنهــا بداننــد کــه طرفــدار فســاد هســتند، چــه نداننــد، بــا ایــن 
حرفهــا دارنــد از فســاد طرفــداری می کننــد و مــا نبایــد حــرف 

آنهــا را گــوش بدهیــم.
البتــه زیــاد هــم پیچیــده نیســت. خودمــان عقلمــان می رســد 
کــه چــه بگوییــم چــه نگوییــم. مثــا اگــر مــن کارمنــد بانــک 

ــود در  ــزان ارز موج ــام می ــه اع ــم ک ــزی هســتم، می دان مرک
ــی خــوب نیســت  ــا از نظــر امنیت ــک مرکــزی حتم ــه بان خزان
ــر  ــه اگ ــی اینک ــم، ول ــم بگوی ــد ه ــم و نبای ــن را نمی گوی و ای
بانــک مرکــزی بــه غلــط ارزهــا را تخفیــف  دهــد و رانت خوری 
ــه  را حاکــم کنــد، بایــد ایــن را بگویــم، اگــر نگویــم کــه خزان
خالــی می شــود. بنابرایــن هــر انســان منصــف و انقابــی، اگــر 
ــه  ــه می شــود ک ــودش متوج ــد خ ــر و مشــورت کن ــی فک کم

کجــا را بایــد گفــت و کجــا را نبایــد گفــت.
همچنیـن مـا بـا لحـاظ کـردن برخـی ماک هـا می توانیـم در 
ایـن خصوص تصمیـم بگیریـم؛ مثا بـا این ماک کـه چیزی 
بـه نفع مـردم یا به ضـرر مردم اسـت، می تـوان تشـخیص داد. 
امـا اینکـه بـه ما بگوینـد آن چیـزی را کـه به نفـع مردم اسـت، 
نگوییـم، مـا ایـن را نمی پذیریـم. از سـوی دیگـر هم مـا دنبال 
هتاکـی و آبروبـری نیسـتیم, مثـا برخـی بـا شـعار شـفافیت و 
عدالتخواهـی می آینـد هتاکی می کننـد و حوزه خصوصـی افراد 

را افشـا می کننـد، ولی مـا نبایـد ایـن کار را بکنیم.
بنابرایـن معنـای انقابـی بـودن در این شـرایط، این اسـت که 
موانع را از سـر راه رشـد کشـور برداریم. زمانی مانع رشد، »شاه« 
بـود و رژیـم اش، یک وقتـی مانع رشـد و تعالی، »صـدام« بود و 
لشـکرش، یک وقتـی، یعنـی از اول انقـاب تا حـاال و در طول 
ایـن سـالها یـک مانـع دائمی بـرای رشـد ما وجـود داشـته که 
آن آمریـکا اسـت. مـا بایـد موانعـی کـه عـده ای آنهـا را وضع و 
جعـل می کننـد، از سـر راه انقـاب اسـامی و مردم شـریفمان 
برداریـم. برداشـتن این مانـع یک وقت بـا جنگ و اسـلحه گرم 
اسـت و یـک وقتـی با عقـل و قلـم توانا اسـت و انقابـی بودن 
در شـرایط حاضر اسـتفاده از این عقـل و قلم برای حـذف موانع 

رشـد انقاب و کشـور است.

ما همیشه در
 »شرایط حساس« هستیم، 
ولی این نباید بهانه ای 
بشود برای اینکه حقایق 
گفته نشود. ... ما نباید گول 
وسوسه ها و فریب های 
طرفداران فساد را بخوریم؛ 
چه آنها بدانند که طرفدار 
فساد هستند، چه ندانند، با 
این حرفها دارند از فساد 
طرفداری می کنند و ما 
نباید حرف آنها را 
گوش بدهیم
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ــد 1345  ــرودی متول ــم ام ــلمین میث ــام والمس ــت االس حج
ــت  ــد مدیری ــناس ارش ــوق، کارش ــناس حق ــران و کارش در ته
ــه و اصــول طــی  ــا ســطح خــارج فق و دروس حــوزه را هــم ت
ــی،  ــای دین ــوزه ه ــغله در ح ــره ای پرمش ــت. او چه ــرده اس ک
ــه و فلســطین اســت  فرهنگــی، اجتماعــی و مســائل خاورمیان
ــاف  ــر قالیب ــاور محمدباق ــاون و مش ــوان مع ــه عن ــاً ب و عموم
ــام  ــود. حجت االس ــناخته می ش ــران ش ــبق ته ــهردار اس ش
امــرودی پیــش از معاونــی و مشــاوری شــهردار تهــران، 
ــهید  ــاد ش ــرکل بنی ــه »مدی ــری از جمل ــئولیت های دیگ مس
انقــاب اســامی اســتان اردبیــل«، »مشــاور فرهنگــی بنیــاد 
ــوری  ــدارس جمه ــت م ــامی«، »مدیری ــاب اس ــهید انق ش
ــتاد  ــورا و س ــا ش ــری دهه ــت«، »دبی ــران در کوی ــامی ای اس
و کارگــروه در وزارت آمــوزش و پــرورش«، »مســئولیت 
بنیــاد شــهید انقــاب اســامی شــهرداری تهــران«، »معــاون 
ــود  ــه ب ــده گرفت ــر عه ــاهد« و... را ب ــگاه ش ــی دانش فرهنگ
و ســپس در دوره متاخــر فعالیتــش بــه عنــوان »مشــاور 
ــده  ــی«، »نماین ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــران در ام ــهردار ته ش
ــورای  ــر ش ــطین«، »دبی ــور فلس ــهردار در ام ــار ش تام االختی
عالــی فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری تهــران«، »قائــم مقــام 
ــاون  ــران«، »مع ــهرداری ته ــی ش ــی فرهنگ ــاون اجتماع مع
ــس  ــران«، »رئی ــهرداری ته ــی ش ــی و فرهنگ ــور اجتماع ام
شــورای راهبــردی مدیریــت محلــه«، »رئیــس شــورای عفــاف 
ــی  ــس شــورای کارآفرین و حجــاب شــهرداری تهــران«، »رئی
ــازمان  ــی س ــورای فرهنگ ــس ش ــران«، »رئی ــهرداری ته ش
زیباســازی شــهرداری تهــران« و... فعالیــت کــرد. او همچنیــن 
جــزو مؤسســین جمعیــت دفــاع از ملــت فلســطین و مؤســس، 
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــال( و عض ــدت دو س ــه م ــل )ب مدیرعام
ــات  ــز مطالع ــل مرک ــس و مدیرعام ــدس، مؤس ــزاری ق خبرگ
فلســطین و خاورمیانــه و... بــوده اســت. در گفت وگــوی پیــش 
ــت  ــادی وضعی ــی انتق ــه بازخوان ــم ب ــاش کردی ــا او، ت رو ب
فرهنگــی امــروز و آنچــه بــه عنــوان آرمانهــای انقــاب 
ــال از  ــل س ــت چه ــد از گذش ــود، بع ــناخته می ش ــامی ش اس

ــم.   ــامی بپردازی ــاب اس ــکوهمند انق ــروزی ش پی

*هــدف مــا بازخوانــی انتقــادی آرمان هــای 
فرهنگــی انقــالب اســالمی اســت و در ایــن 
و  صاحب نظــر  کــه  چهره هایــی  بــا  مســیر 
دســت اندرکار امــروز فرهنگــی و اجتماعــی در 
ــم  ــرح می کنی ــث را مط ــن بح ــد ای ــور بوده ان کش
کــه بعــد از 40 ســال وضعیــت تحقــق آرمانهــای 
ــر  ــت و اگ ــی اس ــه وضعیت ــالب در چ ــم انق مه
ــا  ــته دقیق ــود داش ــا وج ــق آنه ــی در تحق موانع
ــه  ــردی ک ــوان ف ــه عن ــما ب ــت! ش ــوده اس ــه ب چ
دربیشــتر شــاخه هــاو حــوزه هــای مرتبــط اعــم 
ــگاهی،  ــوزوی، دانش ــی، ح ــی، اجتماع از  فرهنگ
گردشــگری، آســیبهای اجتماعــی، تربیــت بدنــی 
ایجــاد فضاهــای فرهنگــی، بســیج، دفــاع مقــدس 
و ... بــا وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری، دادگاه 
مطبوعــات، ســازمان تربیــت بدنــی، بنیــاد شــهید، 
دانشــگاه شــاهد، آمــوزش و پــرورش، شــهرداری 
تهــران  و ... ســابقه همــکاری داشــته و در زمینــه 
ــن  ــردی در ای ــای راهب ــش ه ــات و پژوه مطالع
حوزه هــا هــم از چهره هــای شــناخته شــده 

ــد؟ ــاره داری ــن ب ــری در ای ــه نظ ــتید، چ هس
ــری  ــد یکس ــن بای ــث م ــن بح ــات ای ــه جزئی ــل از ورود ب قب
ــم؛  ــاره انقــاب اســامی و وضعیــت حاضــر بگوی ــات درب کلی
مــا یــک بحــث »انقــاب اســامی« داریــم، یــک بحــث هــم 
بحــث مدیریتــی اســت کــه امــروز در جامعــه وجــود دارد. ایــن 
دو را بایــد از هــم تفکیــک کنیــم. امــا چطــور تفکیــک کنیــم؟

شــما حتمــا وصیت نامــه حضــرت امــام)ره( را خوانده ایــد. 
ــا ابتهــاج  ــه مؤلفه هــای انقــاب می رســد، ب امــام)ره( وقتــی ب
ــا  ــامی دنی ــاب اس ــد انق ــا می فرماین ــد، مث ــرف می زنن ح
ــداز  ــا طنین ان ــت در دنی ــدای آزادی و عدال ــرد! ن ــد ک را خواه
ــع  ــان ضای ــط ظالم ــه توس ــی ک ــق مظلومان ــد! ح ــد ش خواه

شــده، بــه آنهــا برگردانــده خواهــد شــد، یعنــی مــدام ادبیاتــی 
ــم.  ــن خصــوص می بینی ــده را در ای مبتهــج، شــاد و امیدوارکنن
امــا وقتــی می خواهنــد راجــع بــه نماینــدگان مجلــس و 
ــن  ــد م ــد، می فرمای ــت کنن ــئوالن و... صحب ــات و مس قض
ــی  ــم و... یعن ــدار می ده ــن هش ــم، م ــت می کن ــداً وصی اکی
ــاره انقــاب  دائمــاً پــر از خطابــات و عتابــات اســت. اولــی درب

ــت. ــت اس ــاره مدیری ــی درب ــت، دوم اس
در ایــن فضــا اگــر بخواهیــد چهــل ســالگی انقــاب اســامی 
را بررســی کنیــد، حتمــاً خیلــی مــوارد امیدوارکننــده و ایجابــی 
ــا  ــمال افریق ــک روز در ش ــم. ی ــه بگویی ــود دارد ک ــادی وج زی
ــر  ــردم ب ــه م ــرد ک ــور نمی ک ــس تص ــیا هیچ ک ــرب آس و غ
ــد از  ــاق بع ــن اتف ــی ای ــوند. ول ــم ش ــان حاک ــور خودش کش
ــما  ــرای ش ــه اآلن ب ــی ک ــا جای ــامی رخ داد. ت ــاب اس انق
عجیــب اســت کــه در کشــوری ماننــد عربســتان یــک خاندان 
ــن  ــت در بی ــد و حکوم ــت می کنن ــی حکوم ــو موروث ــه نح ب
ــه همیشــه یــک  ــدان انحصــاری اســت! در خاورمیان ــن خان ای
ــوده در کشــورهای منطقــه  نوکــری کــه اســمش »حاکــم« ب
ــه آن را در برخــی  حکومــت می کــرده اســت و اآلن هــم نمون
ــو  ــن تاب ــاب اســامی ای ــم. انق ــی می بینی از کشــورهای عرب
را شکســت و مــردم فهمیدنــد کــه می تواننــد خودشــان 

وقتی می خواهید انقالب اسالمی را 
ارزیابی کنید به مدیران و مسئوالن نگاهی 

می کنید؛ برخی از آن ها جزء مستضعفان 
و فقرا بودند، کسانی که در تب وتاب 

انقالب بوده در فرازوفرودهای انقالب به 
هر شکلی کنار انقالب ماندند. اما عده ای 

هم از یک زمانی سفره شان را از سفره 
مستضعفان جدا کردند! وقتی جدا کردند 
از دایره شمول انقالبیون بزرگ اسالمی 

آهسته آهسته بیرون رفتند

حجت االسالم امرودی:

تفکیک بین انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی/

انقالب با سرعت پیش می رود
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سرنوشــت خــود را تعییــن کننــد و ایــن اولیــن تابویــی بــود که 
بــا انقــاب اســامی شکســت و واقعــا دســتاورد خیلــی بزرگی 

ــود. ب
امــا تابــوی دیگــری کــه طــی انقــاب اســامی شکســت این 
بــود کــه در همــان زمــان کــه همــه دنیــا مقابــل ایــن حرکــت 
مردمــی و دموکراتیــک بــا جهت گیــری دینــی ایســتاده بودنــد 
و جنــگ تحمیلــی را هــم بــرای همیــن بــه راه انداختنــد و همه 
ــه  ــرده و هم ــرازیر ک ــراق س ــرف ع ــه ط ــان را ب حمایت هایش
جــوره حمایــت سیاســی، رســانه ای، نظامــی و مالــی کردنــد و 
ــود  ــروف شــده ب ــن مع ــد و ای ــم کردن ــا را تحری همــه جــور م
کــه حتــی ســیم خاردار هــم بــه مــا نمی دادنــد؛ در ایــن 
شــرایط تابــوی دوم شکســته شــد، اینکــه اگــر تمــام دنیــا جمع 
ــتند،  ــن بایس ــت موم ــک مل ــت دار ی ــل اراده جه ــوند و مقاب ش
نمی تواننــد کاری از پیــش ببرنــد و پیــروز واقعــی همیــن ملتــی 
اســت کــه بــا اراده جهــت دارش آینــده را می ســازد؛ روی ایــن 
ــم  ــی حاک ــون وقت ــم! چ ــد می کن ــی تأکی ــت دار دین اراده جه
ــد  ــًا بخواهی شــوید و اراده شــما جهــت دار دینــی نباشــد و مث
ــا کار  ــال دنی ــان و آب و شــکم و آســایش و م ــرای صــرف ن ب
ــه  ــی ک ــا جای ــد؟ ت ــو می روی ــا جل ــا کج ــارزه ت ــد، در مب کنی
ــه اســت، امــا در  ــی اینگون ــگاه غرب جانتــان در خطــر نیفتــد! ن
یــک نــگاه دینــی، شــما عــاوه بــر یــک مشــارکت عقانــی، 
ــی  ــد؛ در مشــارکت عقان ــی هــم داری ــک مشــارکت اخاق ی
می گوییــد مــرا نخوریــد تــا نخورمتــان، ضــرر نزنیــد تــا ضــرر 
نبینیــد. ولــی در مشــارکت دینــی و اخاقــی این طــور نیســت، 
شــما رنــج می کشــید و اســیر می شــوید و حتــی کشــته 
می شــوید تــا دیگــران آزاد و باشــند و از آزادگــی متنعــم شــوند.
ــه اول مــا توانســتیم آمریــکا و اســتکبار  بدیــن ترتیــب در وهل
ــتیم  ــه دوم توانس ــم و در مرحل ــرون کنی ــور بی ــل کش را از داخ
آنهــا را از پشــت مرزهــا بیــرون کنیــم و ایــن کار بســیار بزرگی 
ــد در 40 ســال،  ــد اگــر حســاب کنی ــن رون ــا ای ــوده اســت. ب ب
هنــوز وقــت زیــادی صــرف نشــده اســت تــا انقــاب اســامی 

بتوانــد بــه تحقــق همــه شــعارهای خــود برســد.
انقــاب اســامی انقاب مســتضعفان بــود و بــه نویــد آزادی و 
عدالــت جلــو رفــت. آن کســانی کــه قــرار اســت پیــروز شــوند 
کوخ نشــینان و مســتضعفین هســتند؛ وقتــی می خواهیــد 
ــران و مســئوالن  ــه مدی ــد ب ــی کنی انقــاب اســامی را ارزیاب
نگاهــی می کنیــد؛ برخــی از آن هــا جــزء مســتضعفان و 
ــوده در  ــاب ب ــاب انق ــه در تب وت ــانی ک ــد، کس ــرا بودن فق
فرازوفرودهــای انقــاب بــه هــر شــکلی کنــار انقــاب ماندنــد. 
امــا عــده ای هــم از یــک زمانــی سفره شــان را از ســفره 
مســتضعفان جــدا کردنــد! وقتــی جــدا کردنــد از دایــره شــمول 
ــد.  ــرون رفتن ــته بی ــامی آهسته آهس ــزرگ اس ــون ب انقابی
پــس مــا بایــد انقــاب اســامی را بــا مدیریــت در جمهــوری 

ــل شــویم. ــز قائ ــن اینهــا تمای ــم و بی اســامی جــدا کنی

*پــس قائلیــد کــه مــا در راســتای اهــداف انقالب 
ــی در  ــته ایم ول ــی برداش ــای بزرگ ــالمی قدم ه اس
زمینــه مدیریــت داخلــی کــه قــرار بــود وضعیــت 
ــر شــعارهای انقــالب اســالمی  جامعــه را مبنــی ب

ــم؟ ــل کرده ای ــف عم ــازد، ضعی بس
ــی  ــا کلی گوی ــدارم ب ــه ن ــی عاق ــورد بحــث مدیریت مــن در م
ــات  ــاره جزئی ــر درب ــرای اظهارنظ ــون ب ــم، چ ــر کن اظهارنظ
بحــث مدیریــت نیازمنــد بســیاری از اطاعــات ریــز و درشــت 
ــاب  ــای انق ــتر در فض ــن بیش ــل م ــن دلی ــه همی ــتیم، ب هس
ــه  ــدم ک ــت معتق ــث مدیری ــم. در بح ــرف می زن ــامی ح اس
ــادی،  ــوزه اقتص ــی ح ــم، یعن ــر کنی ــدیدا تجدیدنظ ــد ش بای
ــا  ــد و م ــا تجدیدنظــر جــدی می طلب اجتماعــی و فرهنگــی م
ناگزیــر بایــد بــه ایــن تجدیدنظــر تــن بدهیــم کــه گفتــم ایــن 

بحــث نیازمنــد پرداختــن بــه مصادیــق عینــی و جزئیات بســیار 
ــت. اس

ــا  ــت م ــه وضعی ــدم ک ــامی، معتق ــاب اس ــوزه انق ــا در ح ام
ــما  ــت. ش ــاب اس ــوع انق ــان وق ــر از زم ــی بهت ــروز خیل ام
ــوز  ــد، هن ــاق می افت ــام اتف ــری ام ــا رهب ــاب ب ــد انق ببینی
ــد، از  ــش می آی ــدر پی ــتان بنی ص ــه، داس ــاب نگرفت ــخ انق ی
آن طــرف واقعــه بــه شــهادت رســاندن هفتــاد و دو تــن پیــش 
ــی از  ــه و کل ــوه قضائی ــس ق ــا، رئی ــور م ــد. رئیس جمه می آی
ــد؛  ــرور می کنن ــه و ... را ت ــام جمع ــس و ام ــدگان مجل نماین
ــهادت  ــه ش ــور را ب ــن کش ــای اول ای ــیاری از ترازه ــی بس یعن
می رســانند؛ گاهــی اوقــات در برخــی از کشــورها، وقتــی یکــی 
ــوض  ــت ع ــود، حکوم ــرور ش ــته ت ــئول و برجس ــراد مس از اف
ــه، رئیس جمهــور،  ــوه قضائی ــران رئیــس  ق ــا در ای می شــود، ام
ــد و هیــچ  ــرور می کنن ــدگان مجلــس را ت نخســت وزیر و نماین
اتفاقــی نمی افتــد. البتــه اتفــاق بزرگــی افتــاده اســت، ولــی او 
کــه تضمیــن کــرده انقــاب اســامی را بــه پیــروزی برســاند، 

ــت. ــته اس ــه داش آن را نگ
بعــد منافقیــن اقــدام مســلحانه می کننــد و شــما نمی توانســتید 
ــد در اتوبوســی  ــا نمی دانی ــد، ی ــان راه بروی ــی در خیاب ــه راحت ب
کــه امــروز ســوار می شــوید بمــب می گذارنــد و منفجــر 
ــان  ــینمایی و رم ــم س ــه و فیل ــا قص ــر. این ه ــا خی ــود ی می ش
نیســت! از آن کســانی کــه در آن زمــان زندگــی کردنــد، 
ــع  ــما آن وض ــرزی ش ــق م ــهرها، مناط ــاران ش ــید. بمب بپرس
ــل ملی گراهــا، منافقیــن، چپی هــا،  را پیــدا می کنــد، از داخ
گروه هــای معــارض و... کــه در کشــور هســتند همــه کار 
می کننــد تــا ایــن نهــال تــازه پــا گرفتــه را از ریشــه درآوردنــد. 
ولــی الحمــدهلل بــه جایــی نرســیدند و امــروز ثبــات و امنیتــی 
کــه بــا انقــاب اســامی ایجــاد شــده، زبانــزد اســت و ایــن از 

ــاب اســامی اســت. ــان انق ــت جری برک
ــور  ــت، حض ــت گذاش ــد روی آن دس ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
رهبــری اســت کــه ایــن امــکان را ایجــاد کــرد تــا برنامــه ای 
کــه کــه توســط حضــرت امــام)ره( چیــده شــد، محقــق شــود. 
ــد  ــر می کردن ــا فک ــاب خیلی ه ــد از انق ــت بع ــه نخس در ده
کــه اگــر امــام رحلــت کننــد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد! خیلی 
ــد، یعنــی کشــورهای  ــه بودن از مســتکبرین هــم کیســه دوخت
ــی و...  ــی و خارج ــمنان داخل ــت ها، دش ــا صهیونیس ــی ی غرب

فکــر می کردنــد کــه وقتــی امــام رحلــت کننــد اتفاقــی ممکــن 
ــه  ــد ک ــد! بع ــتفاده کنن ــد سوءاس ــا بتوانن ــا آنه ــد ت ــت بیفت اس
مقــام معظــم رهبــری بــه شایســتگی تعییــن شــدند، تــا امــروز 
ــد و در  ــت کنن ــور را مدیری ــن شــکل ام ــه بهتری توانســته اند ب

ــد. ــق بوده ان ــًا موف ــان کام ــت خودش مدیری
ــت و  ــت امنی ــون اساســی، مدیری ــق قان ــد اآلن طب شــما ببینی
امــور نظامــی کشــور بــا رهبــری اســت؛ در حــوزه دفــاع، اجــازه 
ــکلی  ــت مش ــوزه امنی ــما در ح ــت. ش ــری اس ــا رهب ــاد ب جه
ــد، از  ــا دارن ــی ادع ــروز خیل ــه ام ــورهایی ک ــد؟ کش می بینی
ــد  ــتی بوده ان ــوادث تروریس ــتر ح ــتر بس ــه، بیش ــه فرانس جمل
تــا کشــور مــا. در ســال گذشــته در کشــورهای اروپایــی 
چقــدر اتفاقــات ناهنجــار امنیتــی افتــاد و چــه مقــدار از مــردم 
ــوده اســت؟  ــا کشــته شــدند؟ در ایــران تعــدادش چقــدر ب اروپ

ــود. ــواز ب ــه اه ــس و فاجع ــه مجل ــش فاجع بزرگ ترین
در حــوزه هدایتــی، عبــادی، اعتقــادی، هــوش و فقــه هــم یک 
رهبــری حساب شــده و تمام عیــار داریــم کــه در مقابــل همــه 
دنیــا ایســتاده اســت و شعارشــان هــم همــان شــعار امــام)ره( 
ــل  ــا در مقاب ــا بایســتید، م ــن م ــل دی ــر در مقاب ــه اگ اســت ک
ــی  ــه کس ــا ب ــه م ــا اینک ــتیم. ی ــما می ایس ــای ش ــه دنی هم
حملــه نمی کنیــم، ولــی از خــود دفــاع می کنیــم. طبیعــی هــم 
هســت، نظامــی کــه مبتنــی بــر فقــه شــیعه اســت بــه هیــچ 
کشــوری حملــه نمی کنــد، امــا اگــر کســی بــه او حملــه کــرد 

ــش می ایســتد. ــر باشــد، در مقابل ــا کاف مســلمان ی
پــس اگــر از مــن دربــاره انقــاب اســامی ســؤال کنیــد، مــن 
ــش  ــام دارد پی ــرعت تم ــا س ــامی ب ــاب اس ــم انق می گوی
ــی در  ــد وقت ــما ببینی ــت؟ ش ــان عدال ــد آرم ــی رود. می گویی م
ــه  ــا در منطق ــد، ی ــاق می افت ــکا  جنبــش وال اســتریت اتف آمری
ــه  ــت ک ــانه آن اس ــا نش ــد اینه ــامی رخ می ده ــداری اس بی
ــروز  ــت. ام ــده اس ــته ش ــان برجس ــت در جه ــث از عدال بح
ــا شــعار عدالت خواهــی در همــه جــای  ــادی ب جنبش هــای زی
دنیــا اتفــاق می افتــد، ایــن در حالــی اســت کــه قبــًا شــعارها 
ــگاری  ــای ولن ــه معن ــکم و آزادی ب ــان و ش ــور ن ــول مح ح
ــزی  ــد آن چی ــن می رس ــه ای ــا دارد ب ــروز دنی ــی ام ــود ول ب
ــن  ــت. در ای ــت اس ــت، عدال ــریت اس ــده بش ــه نجات دهن ک
ــت  خصــوص تنهــا دیــن و مکتبــی کــه هــم در عرصــه عدال
ــن  ــت. ای ــام اس ــی دارد اس ــه دقیق ــم برنام ــه دارد و ه کارنام
ــام)ص( در  ــر اس ــش پیامب ــیره و من ــه در س ــه و برنام کارنام

ــترس اســت. ــل دس ــل تشــخیص و قاب ــا قاب ــه کام مدین
پیامبــری کــه نــه ِعــده داشــت و نــه ُعــده و بــه گفتــه قــرآن 
»امــی« بــود، حتــی مــردم هــم امــی بودنــد و اقتصــاد حاکــم 
ــالم و  ــای ناس ــرده داری و تجارت ه ــر ب ــی ب ــه مبتن در آن زمان
معــوج بــود. روابــط ناســالم خویشــاوندی، جایــگاه معــوج زنان، 
ــوع  ــی ن ــود. یعن ــم ب ــتی حاک ــرک و بت پرس ــرده داری، ش ب
ــط  ــط و ســبک زندگــی غل ــط، رواب ــط، اقتصــاد غل ــاد غل اعتق
ــد و معجــزه اش در  ــری می آی ــک پیامب ــرایط ی ــن ش و ... در ای
عیــن اینکــه الهــی اســت، امــا جنســش کامــًا بشــری اســت. 
بــا یــک مدیریــت صحیــح جامعــه ای برابــر و آزاد را در مدینــه 

مدیریــت می کنــد.

ــر  ــه اگ ــت ک ــم اس ــی مه ــه خیل ــن نکت *همی
ــم  ــی بدانی ــت انقالب ــک حرک ــر را ی ــت پیامب حرک
ــر  ــه ثم ــالب را ب ــن انق ــه ای ــال آنچ ــر ح ــه ه ب
ــه قــول شــما آرمــان عدالــت  می نشــاند و مثــال ب
ــکل  ــر را ش ــه ای براب ــد و جامع ــق می کن را محق
ــن  ــود و ای ــان ب ــح ایش ــت صحی ــد، مدیری می ده
همــان نکتــه ای اســت کــه بایــد در تــداوم انقالب 
روی آن دســت گذاشــت و در چهــل ســال گذشــته 

ــرد! ــت ک ــاره آن صحب درب

ما باید انقالب اسالمی را با مدیریت 
در جمهوری اسالمی جدا کنیم و بین 

اینها تمایز قائل شویم...
در بحث مدیریت معتقدم که باید 

شدیدا تجدیدنظر کنیم، یعنی حوزه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما 

تجدیدنظر جدی می طلبد و ما ناگزیر 
باید به این تجدیدنظر تن بدهیم

یقین بدانید انقالب اسالمی موفق 
بوده است. اینکه ما در داخل 

مدیریت ضعیفی داشتیم به معنای 
این نیست که اهداف انقالب اسالمی 

محقق نشده است. مبنای موفقیت 
انقالب اسالمی چیزی نیست که 

امروز بخواهید آن را پیدا کنید، 
مبنایش از بدو خلقت بشر و از زمان 

رسالت پیامبر اکرم)ص( است
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مــن چنــد تــا از ویژگی هــای یــک مدیــر را بــه شــما 
ــره  ــی از ک ــش بزرگ ــال بخ ــی 23 س ــر ط ــم. پیامب می گوی
زمیــن را در عرصه هــای اقتصــاد و رفتارهــای انســانی و... 
ــاح  ــا و... را اص ــادات و رفتاره ــوع اعتق ــد. ن ــاح می کنن اص
ــا  ــد. ام ــان دارن ــًا درخش ــه کام ــک کارنام ــس ی ــد. پ می کنن
مدیریــت یعنــی چــه؟ مدیریــت یعنــی از یــک نقطــه بــه یــک 
ــان و بیشــترین بهــره.  ــن زم نقطــه دیگــر رســیدن، در کمتری
از ایــن نظــر پیامبــر قطعــاً موفــق بودنــد و مدیریتشــان عالــی 
بــوده اســت. ایــن همــان کارنامــه و برنامــه درخشــان ایشــان 

ــت. اس
ــق و  ــر موف ــک مدی ــوان ی ــر)ص( را به عن ــر پیامب ــاال اگ ح
ــت  ــه در مدیری ــورد را ک ــول داشــته باشــیم، 4، 5 م دلســوز قب
ــا  ــا آنه ــان را ب ــا خودم ــم ت ــته را بگوی ــود داش ــان وج ایش
بســنجیم. مــن از »تخصــص« شــروع می کنــم، چــون 
ــا  ــی اینه ــم ول ــوا شــروع می کنی ــن و تق ــد، دی ــواًل از تعه معم
ــک  ــه مال ــی ب ــن)ع( وقت ــد؛ امیرالمؤمنی ــار بگذاری ــا کن را فع
ــت  ــا را مدیری ــرود و آنج ــر ب ــه مص ــه ب ــد ک ــتور می دهن دس
ــن  ــد. امیرالمؤمنی ــروع می کنن ــاً از »تخصــص« ش ــد، اتفاق کن
ــن  ــته اند، اولی ــتر نوش ــک اش ــرای مال ــه ب ــه ای ک در عهدنام
ــواًل  ــه معم ــی ک ــت، در حال ــص اس ــث از تخص ــه آن بح جمل
ــد  ــی بخوانن ــد آن را جای ــران می خواهن ــرات مدی ــی حض وقت
از تقــوا شــروع می کننــد، درصورتی کــه جملــه ای قبــل از 
توصیــه بــه تقــوا دارد کــه می گویــد »جبایــة خراجهــا« یعنــی 
آقــای مالــک وقتــی بــه مصــر رفتــی، پــول دربیــاور! »و جهــاد 
ــا« راه و  ــاره باده ــل دشــمن بایســت و »و عم ــا« مقاب عدوه
چــاه بســاز و آن ســرزمین را آبــاد کنــد؛ یعنــی مثــا از دامداری 
و کشــاورزی حمایــت کــن. »و اســتصاح اهلهــا« مدیریــت و 

ــن. ــاح ک ــت را اص آدم های
 پــس قبــل از هــر چیــز تخصــص اهمیــت دارد و یــک مدیر 
ــرآن  ــش آن کار را داشــته باشــد. ق ــد دان ــدم بای ــن ق در اولی
ــی  ــٌم« وقت ــِه ِعلْ ــَک بِ ــَس لَ ــا لَْی ــُف َم ــد »َواَل تَْق می فرمای
چیــزی را نمی دانــی دانــش آن را یــاد بگیــر. دانــش و 
ــِر بَِصیــَرٍة  ــی َغْی ــُل َعلَ تخصــص خیلــی مهــم اســت. »اَلَْعاِم
ــْیِر إاَِلّ  ــْرَعُة اَلَسّ ــُدُه ُس ــِق اَل َیِزی ِری ــِر اَلَطّ ــی َغْی ــائِِر َعلَ َکالَسّ
ــی رود و  ــه راه م ــی ک ــد کس ــادق فرمودن ــام ص ــداً« ام بُْع
بصیــرت آن کار را نــدارد هــر چــه مــی رود زاویــه آن دورتــر 
ــی مهــم اســت. شــهید چمــران رحمــة  ــن خیل می شــود! ای
اهلل علیــه می گویــد مــن نمی گویــم تعهــد و تخصــص 
همــدوش هســتند، امــا اگــر کســی تخصــص کاری را 
ــم  ــد ه ــًا تعه ــد، حتم ــول می کن ــک کاری را قب ــدارد و ی ن
نــدارد. چــون اگــر کســی تعهــد داشــت، وقتــی ســواد آن کار 
ــما از  ــرد. االن ش ــول نمی ک ــئولیت را قب ــت، آن مس را نداش
ــا  ــد؟ آق ــا می دهی ــران م ــه مدی ــره ای ب ــه نم ــر چ ــن نظ ای
رفتــه در دانشــگاه یــک رشــته دیگــر خوانــده و کار دیگــری 
می کنــد! امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایــد »َیســَتدُل علَــی 
ادبــاِر الــُدوِل باربــٍع« چهــار چیــز مدیریــت، حکومــت 
و دولــت تــو را خــراب می کنــد، یکــی همیــن اســت. 
ــت را  ــای پس ــِل« آدم ه ــِر ااَلفاِض ــِم ااَلراِذِل َو تَاخی َ»تقدی
ــما  ــر ش ــد. اگ ــوس بگذاری ــته را مرئ ــراد شایس ــس و اف رئی
ــن  ــد همی ــاال نیاوردی ــواد آن ب ــل و باس ــزرگ، فاض آدم ب
ــبیه  ــتر ش ــردم بیش ــت م ــم اس ــی مه ــر خیل ــود. مدی می ش
ــت  ــدر و مادرشــان، این هــا روای ــا پ مدیرهایشــان هســتند ت
ــری را  ــردم تعبی ــم«. م ــن ملوکه ــی دی ــاس عل ــت »الّن اس
ــردم،  ــر م ــه ظاه ــد ک ــدر می گوین ــای گران ق ــی علم از یک

ــت. ــئوالن اس ــن مس باط
ویژگــی دوم توانایــی اســت. برخــی آدم هــا ســوادش را 
دارنــد؛ یــادم هســت آن زمــان کــه مدیریــت رفتــار ســازمانی 
ــت  ــی. اچ. دی مدیری ــه پ ــتیم ک ــتادی داش ــم، اس می خواندی

ــی  ــود. یعن ــوادی ب ــا آدم باس ــت و واقع ــازمانی داش ــار س رفت
ــود،  ــازمانی ب ــانی و س ــار انس ــت رفت ــان مدیری تخصــص ایش
ولــی خــود ایشــان نمی توانســت کاســش را اداره کنــد! 
یعنــی ایشــان پــی. اچ. دی دارد و بســیار آدم مــؤدب و متدیــن و 
دارای تألیفــات متعــدد و انباشــتی از علــوم بــود ولــی کاســش 
ــش  ــا دان ــوان ب ــت. ت ــکل داش ــد، مش ــت اداره کن را می خواس
متفــاوت اســت و دو امــر مجــزا اســت. دانــش بــا عقــل آدم هــا 

ــم و اراده آدم. ــا تصمی ــوان ب ــی ت کار دارد، ول
ــاور،  ــش چیســت؟ اراده، ب ــش اســت. کن ــی کن ســومین ویژگ
ــه  ــم ک ــری داری ــع مدی ــزم. برخــی موق ــوکل و ع خواســت، ت
ــد.  ــش نمی زن ــه آب وآت ــودش را ب ــا خ ــش دارد ام ــواد و توان س
ــئولیت  ــه مس ــه ن ــای اژدری، ک ــل آق ــی مث ــک کس ــی ی ول
ــول  ــه او مح ــازمانی را ب ــه ای س ــی وظیف ــه کس ــت و ن داش
ــرد و مــی رود  ــود، امــا جانــش را کــف دســتش می گی کــرده ب
بــه فقــرا کمــک می کنــد و جهادگــر نمونــه ای اســت. ایــن از 

ویژگی هــای مدیــر اســت. مدیــری کــه تــوکل و عــزم و اراده 
کار جهــادی نداشــته باشــد - مخصوصــاً بــا نگاهی کــه انقاب 
ــن  ــی اســت. ای ــد - شکســت او قطع ــج می کن اســامی تروی
خیلــی مهــم اســت کــه وقتــی مدیــر می خواهــد کاری کنــد، 
جــرأت داشــته باشــد و ماننــد موســی بگویــد »إَِنّ َمِعــی َربـِّـی« 

ــا مــن اســت. خــدای مــن ب
مــا در بحــث مدیریــت یــک »مدیریت بــرو« و یــک »مدیریت 
بیــا« داریــم. شــما دقــت کردیــد کــه چــرا مــا در جنگ، شــهید 
ــا«  ــت بی ــا »مدیری ــت م ــون مدیری ــم؟ چ ــاد داری ــده زی فرمان
بــوده اســت. »مدیریــت بــرو« یعنــی مدیــر بــه صندلــی تکیــه 
ــه  ــد هم ــده، می گوی ــام ب ــرو کار را انج ــد ب ــد و می گوی می ده
ســربازها برونــد بجنگنــد. ولــی در »مدیریــت بیــا« خــود مدیــر 
جلوتــر از همــه اســت و می گویــد دنبــال مــن بیاییــد تــا کار را 
انجــام دهیــم. مدیــری کــه بــاور دینــی داشــته باشــد اینگونــه 

ــد، همــه  ــد دســتور بدهی ــی می گوی ــت غرب ــا مدیری اســت. ام
ــد  ــام ببینی ــدر اس ــای ص ــما در جنگ ه ــد. ش ــت کنن اطاع
اول فرمانــده مــی رود و می جنگــد و راه را بــاز می کنــد 
ــت  ــش اس ــان کن ــن هم ــد. ای ــد بجنگن ــگریان بیاین ــا لش ت
ــراهلل و  ــن نص ــت. سیدحس ــاور و اراده اس ــتوانه آن ب ــه پش ک
ــا  ــد، حضــرت آق ــام)ره( اول خودشــان شــهید دادن حضــرت ام
اول خودشــان در جبهــه بودنــد و اول خودشــان جانبــاز شــدند. 
ــل  ــم مقاب ــت. اول خودشــان محک ایــن مدیریــت بیــا اس
ــی  ــچ غلط ــکا هی ــد آمری ــد می گوین ــتند و بع ــکا می ایس آمری
ــش  ــه آت ــر چ ــمن ه ــکا و دش ــی آمری ــد. یعن ــد بکن نمی توان
ــد  ــردم می آین ــد م ــزد و بع ــان می ری ــر ایش ــر س ــه دارد، ب تهی
ــرف  ــب ح ــد عج ــد می گوین ــه می رون ــد ک ــوند، بع و رد می ش
ــق  ــه محق ــد ک ــد، بع ــع نمی فهمن ــود! آن موق ــتی زده ب درس
ــاور  ــان ب ــه هم ــن عنصــر ســوم اســت ک ــد، ای شــد می فهمن

ــت. ــوکل اس ــش و ت و اراده و کن

عنصــر چهــارم »وقت گــذاری« اســت. اگــر بــه موقــع آمدیــد 
ــد، کار  ــل کرده ای ــود عم ــه خ ــه وظیف ــد ب ــع رفتی ــه موق و ب
ــر زود  ــا اگ ــد. ام ــوق می گیری ــد حق ــد، داری ــژه ای نکردی وی
ــر  ــد. اگ ــار کرده ای ــد، ایث ــد احســان کرده ای ــر رفتی ــد و دی آمدی
ــد.  ــت کرده ای ــه دزدی و خیان ــد ک ــد و زود رفتی ــر آمدی هــم دی
ــره او  ــد و به ــران باش ــش از دیگ ــد بی ــر بای ــذاری مدی وقت گ
ــتور  ــا دس ــد. این ه ــر باش ــه کمت ــط جامع ــد از متوس ــم بای ه
ــال از  ــت 40 س ــد از گذش ــوز بع ــی هن ــرا وقت ــت. چ ــن اس دی
انقــاب وقتــی اســم امــام می آیــد، حــرف، حــرکات و 
صحبــت ایشــان بــرای همــه حجــت اســت؟ چــرا شــما، مــن، 
ــد.  ــام اســتفاده می کنن ــی دشــمنان از جمــات ام ــردم و حت م
کــدام انقــاب بعــد از انجامــش 40 ســال از آن بگــذرد، رهبــر 
ــت؟  ــل اس ــق و باط ــت ح ــوز حج ــش هن ــه اش حرف های اولی
غیــر از وجــود پیامبــر اکــرم)ص( کــه تــا امــروز ادامــه داشــته و 
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ادامــه خواهــد داشــت؟ بــه خاطــر همیــن عنصــر بــود کــه خود 
را از متوســط مــردم جامعــه پایینتــر نگــه می داشــتند، در حالــی 

ــود. کــه تاثیرشــان از همــه بیشــتر ب
ــاری و  ــرق بردب ــت؛ ف ــل اس ــاری و تحم ــر بردب ــی دیگ ویژگ
صبــر چیســت؟ مدیــر بایــد صبــر داشــته باشــد و در ســختی ها 
ــد  ــی می آین ــه«! یعن ــی »جنب ــاری یعن ــی بردب ــد، ول ــر کن صب
ــن را  ــت ای ــد ظرفی ــو بای ــی ت ــد ول ــم می گوین ــد ه ــو ب ــه ت ب
ــد،  ــول بزنن ــه ای آمپ ــه بچ ــد ب ــر بخواهن ــی. اگ ــته باش داش
ــش  ــتاده دل ــرش ایس ــاالی س ــه ب ــادرش ک ــد، م ــغ می زن جی
ــد  ــادر آنجــا بای ــا م ــزن! ام ــد ن ــر می گوی ــه دکت ــوزد و ب می س
ــد  ــی می دان ــی وقت ــوزد. یعن ــش نس ــد و دل ــته باش ــه داش جنب
ــن مســیر را طــی  ــد ای ــن مســیر حــق و درســت اســت، بای ای

ــد. کن
ــاره  ــر فرصــت درب ــد س ــه بای ــم هســت ک ــوارد دیگــری ه م
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــی حرف ــود؛ ول ــت ش ــم صحب ــا ه آنه
ــه  ــت. اینک ــوده اس ــق ب ــامی موف ــاب اس ــد انق ــن بدانی یقی
ــن  ــای ای ــه معن ــتیم ب ــی داش ــت ضعیف ــل مدیری ــا در داخ م
نیســت کــه اهــداف انقــاب اســامی محقــق نشــده اســت. 
مبنــای موفقیــت انقــاب اســامی چیــزی نیســت کــه امــروز 
بخواهیــد آن را پیــدا کنیــد، مبنایــش از بــدو خلقــت بشــر و از 

ــت. ــرم)ص( اس ــر اک ــالت پیامب ــان رس زم

ــالمی و  ــالب اس ــن انق ــما بی ــه ش ــی ک *تفکیک
ــر  ــه از نظ ــود دارد ک ــروز وج ــه ام ــی ک وضعیت
شــما نتیجــه مدیریــت کنونــی اســت و ربطــی بــه 
ــز  ــش برانگی ــی چال ــدارد، کم ــالمی ن ــالب اس انق
ــر  ــک ام ــا ی ــی م ــه گوی ــر ک ــن نظ ــت. از ای اس
ــوان  ــه عن انتزاعــی و دور از دســترس و مقــدس ب
انقــالب داریــم کــه بایــد در یــک ســاحت متعالــی 
ــچ  ــه هی ــم ک ــود داری ــع موج ــک وض ــد و ی بمان
ارتباطــی بــا آن انقــالب نــدارد. آیــا نبایــد ایــن دو 
را بــه هــم نزدیــک کــرد و بــه واســطه آرمانهــای 
ــف  ــه ضع ــود را نتیج ــت موج ــالب وضعی آن انق
ــائل  ــرد و مس ــی ک ــا تلق ــراف از آن آرمانه ــا انح ی
ــی  ــیوه ای انضمام ــه ش ــود را ب ــهای موج و چالش
ــه  ــان داد ک ــرار داد و نش ــث ق ــورد بح ــی م و عین
ــی  ــای انقالب ــه ادع ــانی ک ــیاری از کس ــیر بس مس
ــی  ــای اصل ــا آرمانه ــاد ب ــد در تض ــودن می کنن ب
ــال  ــرای مث ــت؟ ب ــوده اس ــالمی ب ــالب اس انق
امــروز بــر مبنــای آرمــان عدالــت اجتماعــی 
ــا در  ــوده، م ــته ب ــالمی برجس ــالب اس ــه در انق ک
ــد  ــا نبای ــم. آی ــی نداری ــه وضعیــت خوب ــن زمین ای
بپرســیم چــرا ایــن آرمــان محقــق نشــده اســت؟

ــد مــن یــک  ــه ای دارد کــه می گوی فیــدل کاســترو یــک جمل
ــران ارشــد ایــن  جاسوســی را گرفتــم کــه کارش در بیــن مدی
بــود کــه افــراد انقابــی را زیرمجموعه کارهــای اجرایــی و دون 
ــی  ــه انقاب ــه روحی ــی ک ــا آدم های ــت ت ــک می گذاش و کوچ
نداشــتند بیاینــد مســئولیت بگیرنــد و رأس کارهــا را عهــده دار 
ــده  ــه ش ــزی مواج ــن چی ــا چنی ــامی ب ــاب اس ــوند. انق ش
ــم،  ــه بگیری ــی فاصل ــه انقاب ــن روحی ــدر از ای ــر چق اســت؛ ه
ــود. بحــث مــن هــم اصــا  ــا بیشــتر خواهــد ب آســیب های م
انتزاعــی و نوســتالژیک کــردن انقــاب اســامی نیســت بنــده 
ــط  ــد، اآلن وس ــروع ش ــا ش ــاب از کج ــک انق ــم ی می گوی
ــما  ــت ش ــت. یک وق ــد رف ــم خواه ــه آن ه ــا ت ــت و ت راه اس
ــان  ــر زم ــم مگ ــن می گوی ــد، م ــر داری ــد نظ ــا را م مصداق ه
ــاب  ــوار کشــتی انق ــان س ــا ایش ــه ب ــانی ک ــر)ص( کس پیامب
ــان  ــیاری از هم ــر! بس ــد؟ خی ــه آن ماندن ــا ت ــدند ت ــام ش اس
ــتادند و  ــر ایس ــوی پیامب ــد جل ــام آمدن ــدر اس ــون ص انقابی
بچه هایــش را شــهید کردنــد. قــرار ایــن نیســت همــه تــا آخــر 

ــی رود. ــش را م ــاب راه ــتند، انق بایس
ــور  ــع اآلن را چط ــی وض ــر مدیریت ــد از نظ ــما می فرمایی ش
ــوع  ــا 3 ن ــه م ــم ک ــما می گوی ــه ش ــن ب ــد! م ــی می کنی ارزیاب
ــن  ــیاری در ای ــات بس ــد جزئی ــه بای ــم ک ــی داری ــی علم ارزیاب
ــت  ــق و درس ــا دقی ــن ارزیابی ه ــا ای ــود ت ــخص ش ــوزه مش ح
ــد،  ــدی« باش ــه »فراین ــا چ ــی در ارزیابی ه ــد. یعن از کار دربیای
چــه »تطبیقــی« باشــد و چــه »مقایســه ای« بایــد فاکتورهــای 
ــه  ــه نتیجــه رســید. امــا ب ــا ب ــرار داد ت بســیاری را مــد نظــر ق
ــاز  ــتیم نی ــه داش ــی ک ــن مدیریت ــه ای ــم ک ــق گفت ــور مطل ط
ــام معظــم  ــا در کل همانطــور کــه مق ــه تجدیدنظــر دارد و م ب
رهبــری هــم فرمودنــد در زمینــه عدالــت آنگونــه کــه بایــد بــه 
ــای آن نیســت  ــه معن ــن ب ــا ای ــادی نرســیدیم. ام توفیقــات زی
ــان  ــن همچن ــت. م ــوده اس ــق نب ــامی موف ــاب اس ــه انق ک
معتقــدم انقــاب موفــق بــوده و بــا ســرعت هــم ایــن مســیر 

موفقیــت را می پیمایــد.
مــن بحــث راجــع بــه انقــاب اســامی را از بحــث در 
ــر  ــا راحت ت ــردم ت ــدا ک ــی ج ــای مدیریت ــوص کمبوده خص
ــه نتیجــه ملموس تــری برســیم و  بتوانیــم صحبــت کنیــم و ب
بدانیــم کــه در فضــای مدیریتــی بایــد دنبــال چــه باشــیم و در 
حــوزه انقــاب بایــد دنبــال چــه باشــیم. اگــر بــه اینها رســیدیم 
آرمانهــای انقــاب بــه واســطه یــک مدیریــت ســالم و در یــک 

ــود.   ــق می ش ــالم محق ــت س زیس
ــا و  ــیاری از حرفه ــد بس ــوش نکنی ــم فرام ــه را ه ــک نکت ی
ــر  ــی ب ــت، مبتن ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــادی ک ــای انتق فضاه
فضاســازیهای رســانه ای اســت و اینهــا را نبایــد مــاک داوری 
ــرار داد.  ــاب اســامی ق ــق انق ــدم توفی ــا ع ــق ی ــاره توفی درب
ــت.  ــد نیس ــی و معان ــانه های خارج ــا رس ــم صرف ــورم ه منظ

بلکــه بســیاری از رســانه های داخلــی هــم کپی کننــده 
ــخص  ــا مش ــت آنه ــتی و صح ــه درس ــتند ک ــی هس مطالب

ــت. نیس

ــالب  ــرفت انق ــد پیش ــد در رون ــر می رس ــه نظ *ب
و در دل نظــام جمهــوری اســالمی مســئله ای 
ــه  ــت ک ــکل گرف ــه کاری« ش ــوان »محافظ ــا عن ب
رهبــر انقــالب از آن بــا عنــوان »قتلــگاه نظــام« یاد 
می کننــد. حتــی زمانــی هــم کــه فضــای سیاســی 
ــه  ــد ک ــور می ش ــد و تص ــی ش ــی و دو قطب جناح
الاقــل یکــی از جناحین ایــن فضــای محافظه کاری 
را بشــکند، بعــد از مدتــی روشــن شــد کــه 
ــت  ــود و در نهای ــع خ ــر مناف ــا ب ــاح بن ــر دو جن ه
ــردم  ــع م ــه نف ــه ب ــودی ک ــت موج ــظ وضعی حف
ــه  ــه کاری ب ــال محافظ ــت در ح ــون نیس و انقالبی
شــیوه خــاص خــود هســتند. شــما ایــن وضعیــت 
را چقــدر در ایجــاد شــرایط کنونــی دخیــل 

می دانیــد؟
ــامی  ــگاه اس ــک ن ــا ی ــا ب ــت؛ م ــت اس ــما درس ــرف ش ح
انقــاب کردیــم و قــرار شــد مبانــی اســام را پیــاده کنیــم. در 
اســام جــدای از »امــر بــه معــروف« و »نهــی از منکــر«، یک 
چیــز دیگــری هــم داریــم بــه نــام »نصیحــت ائمه مســلمین«! 
ــا را  ــورد از این ه ــا م ــق« و ده ه ــه ح ــت ب ــن »وصی همچنی
ــتیم؟  ــر آن هس ــم و پیگی ــرح می کنی ــک را مط ــم. کدام ی داری
ــروف و نهــی از منکــر! اصــل ۸  ــه مع ــر ب ــم ام ــدام می گویی م
قانــون اساســی می گویــد مبانــی نظارتــی ایــن کشــور، نظــارت 
همگانــی بــر اســاس امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت، 
ــی نشــده اســت. در صورتی کــه مــا  ــزه و اجرای ــن تئوری ــا ای ام
فرامــوش کردیــم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا نظــارت 
دو تــا اســت و اینهــا بــا هــم فــرق دارنــد! بــه نظــرم مــا در این 
زمینــه اشــتباه کردیــم. نظــارت باعــث کشــف می شــود، امــر 

ــری می شــود. ــروف و نهــی از منکــر باعــث جلوگی ــه مع ب
شــما در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر طبــق نــص 
ــک  ــا ی ــد؛ ام ــرام اســت تجســس کنی ــرآن، ح ــه ق ــح آی صری
ــد و  ــش را بپای ــون« نیروی ــل العی ــت »اجع ــف اس ــر موظ مدی
ــا  ــذارد. م ــن بگ ــن دوربی ــاق م ــی در ات ــد، حت او را نظــارت کن
ــه معــروف  این هــا را حــذف کردیــم و مــدام می گوییــم امــر ب
ــود را  ــه خ ــد زیرمجموع ــوق بای ــر ماف ــر! مدی ــی از منک و نه
ــه  ــد، چ ــه کار می کن ــد، چ ــی می آی ــی رود، ک ــا م ــد. کج بپای
ــود  ــارت وج ــد نظ ــا بای ــه اینه ــر هم ــد و... ب ــتوری می ده دس
داشــته باشــد. آیــا االن وجــود دارد!؟ پــس عمــوم حرف هایــی 
کــه مــن و شــما می زنیــم، هنــوز تئوریــزه نشــده اســت، حتــی 
اگــر تئوریــز شــده باشــد، بــرای بســیاری از مدیــران مــا تفهیــم 

ــد. ــت کنن ــد رعای نشــده کــه حــاال بخواهن

فیدل کاسترو یک جمله ای دارد که 
می گوید من یک جاسوسی را گرفتم 

که کارش در بین مدیران ارشد این بود 
که افراد انقالبی را زیرمجموعه کارهای 

اجرایی و دون و کوچک می گذاشت 
تا آدم هایی که روحیه انقالبی نداشتند 
بیایند مسئولیت بگیرند و رأس کارها را 
عهده دار شوند. انقالب اسالمی با چنین 

چیزی مواجه شده است
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قائــم  پیروزمنــد  علیرضــا  والمســلمین  حجت االســام 
علــوم  فرهنگســتان  علمــی  هیئــت  عضــو  و  مقــام 
اســامی قــم اســت. او از اعضــای گــروه علــم اصــول 
احــکام حکومتــی در دفتــر ایــن فرهنگســتان و از نظــر 
پژوهشــی عــاوه بــر مســائل بنیــادی، در موضوعــات 
ــام  ــت االس ــز دارد. حج ــامی تمرک ــام اس ــردی نظ راهب
پیروزمنــد در دفتــر فرهنگســتان علــوم اســامی در موضوعات 
زیــر مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت: روش هــای ســنتی و 
ــت  ــم و معرف ــاد، موضوع شناســی، فلســفه عل ــی اجته انحراف
شناســی، مبانــی اقتصــاد سوسیالیســتی و ســرمایه داری، روش 
ــی،  ــی جامعه شناس ــازی، مبان ــوی سیستم س ــتمی، الگ سیس
ــازی،  ــه، روش مدل س ــت فقی ــی، والی ــام سیاس ــی نظ مبان
روش تحقیــق، مبــادی و مبانــی اصــول فقــه احــکام حکومتی 

و… .
ــت و  ــام فعالی ــدی نظ ــز کلی ــی مراک ــا برخ ــن ب او همچنی
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــه ب ــت، از جمل ــته اس ــکاری داش هم
ــه مجمــع  مســائل علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی در دبیرخان
تشــخیص مصلحــت نظــام از ســال 76 تــا ۸2 فعالیــت 
داشــت و  در طــول ایــن مــدت عــاوه بــر مشــاوره، طرحهــای 
ــه  ــرای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب تحقیقاتــی را ب
انجــام رســاند. او همچنیــن از کارشــناس مســائل فرهنگــی 
دبیرخانــه شــورای انقــاب فرهنگــی بــوده و طرح هــای 
تحقیقاتــی زیــادی را هــم در همــکاری بــا ایــن شــورا تدویــن 
ــی  ــی و پژوهش ــات علم ــر ارتباط ــاوه  ب ــت. ع ــرده اس ک
ــم  ــه و تنظی ــاب، مقال ــف کت ــه تألی ــف، او ب ــز مختل ــا مراک ب
ــردی  ــی و راهب ــش مبنای ــا دو گرای ــی ب ــای تحقیقات طرح ه
ــی همچــون  ــادی، مباحث ــات بنی مشــغول اســت. در موضوع
ــن ،  ــفه دی ــتمی، فلس ــم، روش سیس ــم، روش عل ــفه عل فلس
ــه  ــردی ب ــات راهب ــول و … و در موضوع ــم اص ــی عل مبان
موضوعاتــی همچــون، شــبکه های اطاع رســانی، رابطــه 
دیــن و دولــت و فرهنــگ، طبقه بنــدی موضوعــات فرهنگــی، 
ــرفت  ــوی پیش ــی، الگ ــی فرهنگ ــوی مهندس ــی و الگ مبان
اســامی ایرانــی، جنبــش نرم افــزاری و تحــول علمــی 
ــه و … را  ــوزه علمی ــول ح ــداز تح ــم ان ــو و چش ــور، الگ کش

مــورد توجــه قــرار داده اســت.
»مبانــی و راهکارهــای اسامی شــدن دانشــگاه«، »مبانــی و 
ــتهای  ــم سیاس ــدل تنظی الگــوی مهندســی فرهنگــی«، »م
فرهنگــی  عملکــرد  »ارزیابــی  فرهنگــی«،  کان 
حوزههــای علمیــه در تاریــخ معاصــر«، »مفهوم شناســی 
اســامی در فرهنــگ نبــوی)ص(« و... برخــی از کتاب هــای 
تالیفــی حجــت االســام پیروزمنــد اســت. در مصاحبــه 

پیــش رو بــا او، تــاش شــده تقابــل فضاهــای محافظــه کار و 
انقابــی موجــود در کشــور بویــژه در دهه هــای اخیــر  مــورد 

ــرد.  ــرار گی بررســی ق

*بــرای تحلیــل پدیــده محافظــه کاری و تقابلــش 
بــا انقالبی گــری نیازمنــد نوعــی تدقیــق در 
ــما  ــر ش ــتیم. از نظ ــا هس ــق آن ه ــا و مصادی معن
ــری  ــه کاری و انقالبی گ ــای محافظ ــا و معیاره معن

ــت؟ چیس
بلــه، قطعــا بایــد معنــا و معیــار محافظــه کاری و انقابی گــری 
را بدانیــم و بــا توجــه بــه ایــن معیارهــا بتوانیــم اتفاقــی را کــه 
ــتا  ــن راس ــم. در ای ــی کنی ــه رخ داده ارزیاب ــه جامع در صحن
بایــد بــه طــور دقیــق مشــخص شــود کــه محافظــه کاری را 
ــد  ــوع محافظــه کاری ای بای ــه ن ــا چ ــد و ب ــا می کنی ــه معن چ
موافــق و بــا چــه نــوع محافظــه کاری ای بایــد مخالــف بــود. 
همچنیــن در نقطــه مقابلــش بایــد بدانیــم بــا چــه مفهومــی 
ــا چــه معناهایــی از آن موافــق و  از انقابی گــری مواجــه، و ب

مخالــف هســتیم.
مفهــوم محافظــه کاری را بــه دو گونــه کامــًا متفــاوت 
می شــود معنــا کــرد. یــک معنــای محافظــه کاری »احتیــاط 
عقایــی و انقابــی تــوأم بــا واقع گرایــی« اســت. اگــر 
محافظــه کاری را اینگونــه معنــا کنیــم، طبیعتــاً حــرف، تفکــر 
و رویــه مــردودی نیســت، البتــه بــا توضیحاتــی کــه در ادامــه 
ــد  ــاط را مقی ــن احتی ــا، م ــن معن ــرد. در ای ــم ک ــان خواه بی
بــه »عقایــی« و »انقابــی« کــردم و ایــن در مقابــل 
احتیاطــی قــرار می گیــرد کــه از ســر تــرس و وادادگــی 
ــرس  ــاط از روی ت ــوع احتی ــن ن ــت. ای ــی اس و منفعت طلب
ــد  ــدوح، و نمی توان ــه مم ــت و ن ــی اس ــه طبیع ــی ن و وادادگ
یــک محافظــه کاری قابــل پذیــرش بــرای انقــاب اســامی 
ــاط  ــر احتی ــی ب ــه کاری مبن ــوع محافظ ــی آن ن ــد. ول باش
عقایــی و انقابــی و واقع گرایــی، یــک محافظــه کاری 
قابــل پذیــرش اســت. وقتــی در اینجــا از واقع گرایــی ســخن 
می گوییــم یعنــی نوعــی از واقع گرایــی کــه مبتنــی بــر 

شــناخت درســت از ظرفیت هــا و توانمندی هــای انقــاب 
اســامی و همچنیــن توجــه بــه نصــرت الهــی اســت 
کــه بــه طــور خــاص همــواره در حرکــت انقــاب مــا 
ــن  ــه ای ــزم ب ــه کاری مل ــر محافظ ــت. اگ ــده اس ــاهده ش مش

ــرد. ــتقبال ک ــد از آن اس ــد، بای ــی باش ــوع از واقع گرای ن
نکتــه دیگــری کــه در ایــن زمینــه بایــد بــه آن توجــه کــرد 
ایــن اســت کــه در عیــن اینکــه شــجاعت در فرهنــگ 
ــکلی  ــر ش ــه ه ــول ب ــی تح ــده، ول ــه ش ــامی پذیرفت اس
ــد  ــان نبای ــه انس ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــه نش پذیرفت
ــرت  ــدی ای پ ــر بلن ــودش را از ه ــدد و خ ــود را ببن ــم خ چش
ــئله  ــن مس ــاً ای ــتم! طبیعت ــجاع هس ــن ش ــد م ــد و بگوی کن
مــاک پذیرفتــه ای بــرای شــجاعت نیســت. در ایــن زمینــه 
ــا آینده نگــری  واقع گرایــی ای کــه حرکــت مــا را منطقــی و ب

ــد. ــه باش ــتقبال و توج ــورد اس ــد م ــد، می توان ــوأم بکن ت

ایــن تمایــز در معانــی دوگانــه را، می تــوان بــرای 
انقالبی گــری هــم لحــاظ کــرد؟

بلــه، در نقطــه مقابــل ایــن معنــا از محافظــه کاری، 
ــای  ــه معن ــا آن را ب ــرد کــه اگــر م ــرار می گی انقابی گــری ق
پرخاشــگری، برخــورد احساســی، حرکــت غیرعقایــی 
ــده  ــه ش ــا پذیرفت ــم، قطع ــا کنی ــات معن ــدن واقعی ــا ندی ی
نیســت. ایــن معنــا از انقابی گــری اساســاً نــه تعریــف 
ــف را از  ــن تعری ــی ای ــر کس ــه اگ ــت و ن ــری اس انقابی گ
ــًا  انقابی گــری کنــد قابل قبــول و مــورد تأییــد اســت. طبیعت
ــش  ــری پی ــوع از انقابی گ ــن ن ــا ای ــا ب ــامی م ــاب اس انق
ــا  ــت. ام ــد رف ــش نخواه ــم پی ــد ه ــه بع ــن ب ــه و از ای نرفت
ــرت،  ــری، بصی ــای والیت پذی ــه معن ــه ب ــری ای ک انقابی گ
و  بلنــد  همــت  ســعه صدر،  شــجاعت،  عقانیــت، 
اهتمــام و حرکــت جمعــی باشــد بــرای انقابی گــری 
ــق  ــم منطب ــت ه ــا واقعی ــت و ب ــرش اس ــول و پذی ــل قب قاب
ــوع انقابی گــری اســتقبال کــرد. اســت و می تــوان از ایــن ن

ــری  ــرایط انقالبی گ ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ *ب

حجت االسالم پیروزمند:

انقالبی گری، پرخاشگری نیست/محافظه کاری، ضد واقعیت و عقل است

موضع گیری انقالبی یعنی نگاه به 
آرمانهای انقالب و شناخت پیدا کردن 

نسبت به راه های تحقق آنها، یعنی شناخت 
واقعیت های صحنه، یعنی نترسیدن از 

نهیب دشمن، یعنی تکیه بر ظرفیت های 
جوشنده جامعه دینی و اگر این گونه باشد 
به نظرم حرکت انقالبی اتفاق افتاده است؛ 

حرکتی که هم واجد یک موضع گیری 
انقالبی است و هم آن احتیاط ممدوح را 

در بطن خود دارد
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ــد  ــه فرمودی ــی ک ــل پذیرش ــای قاب ــی در معن حت
در دهه هــای اخیــر در کشــور مــا تضعیــف شــده 
ــی  ــد نوع ــام رش ــه انضم ــاق ب ــن اتف ــت. ای اس
ــی  ــوان آن را نوع ــاید بت ــه ش ــه کاری ک از محافظ
محافظــه کاری منفعت طلبانــه نامگــذاری کــرد رخ 
ــان  ــد از پای ــخص بع ــور مش ــه ط ــت و ب داده اس
جنــگ تحمیلــی و ظهــور نوعــی از سیاســت های 
ــا ظهــور  ایدئولوژیــک دست راســتی در کشــور م
و بــروز پیــدا کــرد. تــا چــه حــد بــا ایــن تحلیــل 
ــما  ــر ش ــه نظ ــد ب ــق داری ــر تواف ــد و اگ موافقی

عواملــش چــه بــوده اســت؟
بــه  بایــد  کــه  را کــردم  عــرض  را  نکتــه  ایــن  اواًل 
در  تحــول  و  تغییــر  شــیوه های  و  انقابی گــری 
بــا  مــا  چراکــه  کنیــم؛  توجــه  محیط هــا  و  شــرایط 
ــرایط  ــر ش ــتیم و در ه ــرو هس ــی روب ــای متفاوت وضعیت ه
معیارهــای حاکمــی وجــود دارد؛ یعنــی بــروز انقابی گــری در 
زمــان انقــاب و مقابلــه بــا شــاه به گونــه ای بــوده 
اســت، کــه متفــاوت از انقابی گــری در زمــان بعــد از 
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــدس ب ــاع مق ــاب و در دوران دف انق
هــر دوی اینهــا به گونــه ای متفــاوت اســت بــا نــوع 
ــی  ــیم، یعن ــته باش ــد داش ــروز بای ــه ام ــری ای ک انقابی گ

ــرم اســت. ــگ ن ــه دوره  جن ــی ک دوران
ممکــن اســت کســانی کــه در زمــان دفــاع مقــدس، انقابــی 
ــد  ــود می دیدن ــل خ ــمن را مقاب ــه دش ــل اینک ــه دلی ــد ب بودن
ــار،  ــا ایث ــه ب ــتند ک ــود می دانس ــه خ ــناختند، وظیف و می ش
شــجاعت و شــهامت مقابــل دشــمن بایســتند و معنــای 
ــا  ــوده اســت. ام ــن ب ــان همی ــودن هــم در آن زم ــی ب انقاب
ــا جمهــوری  ــه نظــام ســلطه ب ــد ماهیــت مقابل در مقطــع بع
ــی  ــه اســت. ول ــرم رفت ــه طــرف جنــگ ن ــران ب اســامی ای
ــوری  ــدازی جمه ــمن در بران ــه دش ــه توطئ ــل اینک ــه دلی ب
اســامی، آن هــم یــک توطئــه فراگیــر و همه جانبه را درســت 
ــه«  ــم توطئ ــمش را »توه ــود و اس ــم نمی ش ــاس و فه احس
می گذارنــد، بــه شــیوه غلطــی اســتنباط می کننــد کــه باعــث 
ــل  ــلطه، تعام ــام س ــا نظ ــان ب ــوع تعاملش ــه ن ــود ک می ش
متفاوتــی بشــود. بــه ایــن معنــا کــه تعاملشــان دیگــر نســبتی 
ــد و  ــدا نمی کن ــامی پی ــاب اس ــری و انق ــا روح انقابی گ ب
ــه بیــرون  ــا خوش بینــی و اعتمــاد و اتــکای بیشــتر ب مثــا ب
مرزهــا و منابــع فراملــی ســعی می کننــد بــه توســعه کشــور 
اهتمــام بورزنــد و ایــن بــه نظــرم در بخشــی از دولتمــردان ما، 
ــا درجــات مختلفــی از شــدت و ضعــف وجــود دارد. حــاال ب

ــبت  ــرت نس ــدم بصی ــان ع ــم هم ــئله ه ــن مس ــل ای عام
بــه ابزارهــای دشــمن در جنــگ نــرم، عــدم بصیــرت کافــی 
نســبت بــه ماهیــت تمــدن غــرب و مبانــی ای اســت کــه آن 
را پشــتیبانی می کنــد و همچنیــن عــدم بصیــرت نســبت بــه 
ــی از  ــرال دموکراس ــام لیب ــه نظ ــت ک ــای اصولی اس ارزش ه
آن هــا پیــروی می کنــد و بــه دنبــال جهانــی کــردن آن اســت. 
ــیاری از  ــه بس ــی روی ــه به نوع ــده ک ــث ش ــئله باع ــن مس ای
مســئوالن و نهادهــا تبدیــل بــه رویــه و سیاســت هایی شــود 
ــاع از  ــدارد و دف ــبتی ن ــامی نس ــاب اس ــا روح انق ــه ب ک
ــن  ــود. ای ــتنباط نش ــاب از آن اس ــای انق ــتمرار ارزش ه اس
رویه هــا کــه بــر همــان خوش بینــی نســبت بــه نظــام 
ســلطه مبتنــی هســتند، از واقع گرایــی الزم نســبت بــه 
ــتند و  ــوردار نیس ــرب برخ ــلطه گرانه غ ــای س ــت رفتاره ماهی
ایــن فقــدان باعــث می شــود احســاس کننــد کــه مــا، برخــی 
از حرکت هــا و شــعارهایی کــه در گذشــته داشــته ایم، باعــث 
تشــنج و دشمن ســازی شــده اســت و امــروز بایــد بــا احتیــاط 
بیشــتری موضع گیــری کنیــم و مثــًا شــعار بــر علیــه آمریــکا 
و اســرائیل و اذنــاب آن هــا را کمتــر بدهیــم و بیشــتر بــه دنبال 

ایــن باشــیم کــه اعتمادشــان را جلــب کنیــم و آن هــا متوجه و 
مطمئــن شــوند کــه مــا هــم مثــل بقیــه اقمــار آن هــا حاضــر 
بــه انجــام یــک »رفتــار عقایــی!«، از نــوع رفتــار عقایــی 

کــه آن هــا می پســندند، هســتیم.
ایــن »رفتــار عقایــی« تحمیلــی آنهــا هــم فقــط در عرصــه 
ــر  ــرگ ب ــر م ــما دیگ ــا ش ــه مث ــدارد ک ــود ن ــی وج سیاس
آمریــکا و مــرگ بــر اســرائیل نگوییــد و بــا اســرائیل و 
ــادی آن تعامــل داشــته باشــید و... ، بلکــه در عرصه هــای  ای
دیگــر هــم بایــد اینگونــه باشــید، مثــا در عرصــه اقتصــادی 
ــه  ــی ب ــن یعن ــی داشــته باشــید و ای ــار عقای ــد رفت هــم بای
ــد.  ــرمایه داری بپیوندی ــام س ــاد و نظ ــی اقتص ــبکه جهان ش
ــته  ــی داش ــار عقای ــازی رفت ــای مج ــه فض ــد در عرص بای
باشــید، یعنــی جــان و روح آحــاد جامعه تــان را بــر همــه انــواع 
ــموم در  ــموم و نامس ــای مس ــد، از راه ه ــوب و ب ــای خ پیام ه
ــد.  ــا کنی ــگ را ره ــد و فیلترین ــاز بگذاری ــازی ب ــای مج فض
مثــا در عرصــه فرهنگــی و ســبک زندگــی بایــد تکثرگرایــی 
ــگ را  ــی در فرهن ــال و وادادگ ــی، انفع ــی از بی انضباط و نوع

بپذیریــد و میــدان فرهنــگ را بــه روی محصــوالت و صنایــع 
ــاز کنیــد و نگــران نباشــید، چــون  فرهنگــی دنیــای غــرب ب
مــردم خودشــان انتخــاب می کننــد و بــه عبارتــی راه صحیــح 
را تشــخیص می دهنــد و شــما مســئولیتی بــرای ایجــاد 

فضاهــای ســالم در محیــط فرهنگــی نداریــد.
بنابرایــن لیبــرال دموکراســی یــک مکتــب، مــرام و رویــه ای 
اســت کــه در عرصه هــای مختلــف رهنمــود خــودش را دارد 
و جالــب و مهــم ایــن اســت کــه در صــادر کــردن خــودش به 
توضیحاتــی متمســک می شــود کــه ایــن حــرف را معقــول و 
منطقــی جلــوه دهــد؛ از جملــه اینکــه شــما بــه مــردم اعتمــاد 
ــد مــردم خودشــان مســیر درســت را  داشــته باشــید و بگذاری
ــگ و...  ــه فرهن ــت، چ ــه سیاس ــاد، چ ــدان اقتص ــه در می چ
انتخــاب کننــد و صحیــح هــم انتخــاب خواهنــد کــرد. پس به 
ایــن ترتیــب نمی توانیــد و نبایــد بــه دنبــال ایــن باشــید کــه 
ــاء  ــه مــردم الق الگوهــای مشــخصی را از جانــب حاکمیــت ب

کنیــد و الــی آخر!
بدیــن ترتیــب بــا چنیــن توجیهــات و عباراتــی تــاش می کند 
این گونــه  القــا کنــد کــه گویــی جمهــوری اســامی در 
گذشــته بــه دنبــال تحمیــل یــک قرائــت خــاص بــه 
ــده  ــرال دموکراســی آم ــوده و حــاال نظــام لیب ــردم ب عامــه م
ــاد بدهــد کــه  ــه مــا ی ــا ناجــی مــردم شــود و می خواهــد ب ت
شــما چگونــه نیــرو و انــرژی مــردم را آزاد  کنیــد! حــال آنکــه 
دقیقــاً برعکــس بــوده اســت؛ یعنی مــردم بــر اســاس فرهنگ 
ــر اســاس ارتبــاط بیــن امــام و  اســامی و غیــرت دینــی و ب
امــت، بیشــترین حضــور در صحنــه را داشــته اند و بیشــترین 
مســئولیت را در دوران انقــاب، قبــل و بعــد از آن پذیرفته انــد 
ــت،  ــم اس ــرایط تحری ــه ش ــم ک ــاال ه ــن ح ــی همی و حت
ــه  ــد ک ــم می کن ــردم حک ــی م ــل انقاب ــه عق ــم ک می بینی
ــال ایــن  ــه دنب ــم و از آنجــا کــه دشــمن ب ــد تحمــل کنی بای
ــاورد، علی رغــم تنگناهــا و  ــه ســتوه بی اســت کــه مــردم را ب
شــرایط ســخت اقتصــادی، تــاش می کننــد تحمــل  کننــد، و 
ــاً نشــان دهنده مســئولیت پذیری، حضــور و  ــر اتفاق ــن ام همی
مشــارکت مــردم اســت. امــا غــرب و وادادگان بــه غــرب، بــه 

غلــط حضــور و مشــارکت را به گونــه دیگــری معنــا می کننــد 
ــد. ــا به نوعــی از داخــل آن وادادگــی را اســتخراج کنن ت

با ایـن توضیحـات روحیـه انقالبـی و انقالبی گری 
در ایـن وضعیـت چـه معنایـی پیـدا می کند؟

ــم  ــه بگوی ــود ک ــن ب ــم همی ــا ه ــا اینج ــم ت ــل صحبت حاص
ــی در وضعیــت حاضــر، در شــناخت راه هــای  ــرت انقاب بصی
ــرم و علــی التخصیــص  ــژه در جنــگ ن ــه وی نفــوذ دشــمن ب
در جنــگ نــرم فرهنگــی نهفتــه اســت. ایــن شــناخت باعــث 
ــکل  ــدوح ش ــی مم ــاط و واقع گرای ــک احتی ــه ی ــود ک می ش
بگیــرد کــه متقابــًا بــا یــک موضع گیــری عقایــی انقابــی 
بــه معنــای دقیــق کلمــه هــم همــراه خواهــد بــود. مــا بایــد 
ــم  ــی رغ ــم و عل ــی بفهی ــن ویژگی های ــا چنی ــری ب انقابی گ
ــم. ــظ کنی ــم حف ــی را ه ــه انقاب ــدوح روحی ــاط مم آن احتی

در ایــن معنــا موضع گیــری انقابــی یعنــی نــگاه بــه 
آرمانهــای انقــاب و شــناخت پیــدا کــردن نســبت بــه 
واقعیت هــای  شــناخت  یعنــی  آنهــا،  تحقــق  راه هــای 

یعنــی  دشــمن،  نهیــب  از  نترســیدن  یعنــی  صحنــه، 
تکیه بــر ظرفیت هــای جوشــنده جامعــه دینــی و اگــر 
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــت انقاب ــرم حرک ــه نظ ــد ب ــه باش این گون
اســت؛ حرکتــی کــه هــم واجــد یــک موضع گیــری انقابــی 
ــود دارد. ــن خ ــدوح را در بط ــاط مم ــم آن احتی ــت و ه اس

ــن  ــد ای ــن می آی ــه ذه ــا ب ــه در اینج ــوالی ک *س
ــل  ــق عم ــم مصادی ــا بخواهی ــر م ــه اگ ــت ک اس
انقالبی گــری  و  غیرمحافظه کارانــه  انقالبــی 
را پیگیــری و فهــم کنیــم احتمــاال بهتریــن 
راهــش نــگاه بــه ســخنان و رویــه عملــی رهبــر 
ــالب«  ــری انق ــت؛ »رهب ــالمی اس ــالب اس انق
ــه  ــت، بلک ــب نیس ــا منص ــمت ی ــک ِس ــا ی صرف
ــد  ــون هــم بای ــه دیگــر انقالبی معنایــی اســت ک
ــق  ــا منطب ــن معن ــا ای ــود را ب ــری، خ در انقالبی گ
ــالب از  ــر انق ــا رهب ــتا قطع ــن راس ــد. در ای کنن
همــه کســانی کــه داعیــه انقالبــی بــودن 
ــوزی  ــالمی دلس ــالب اس ــه انق ــبت ب ــد، نس دارن
بیشــتری دارنــد و طبیعتــاً دغدغــه واقعــی 
ــان  ــد در ایش ــالمی بای ــالب اس ــت از انق حفاظ
بســیار پررنگتــر از باقــی افــراد و مســئوالن 
باشــد؛ امــا وقتی مــا رفتــار و فرمایشــات ایشــان 
ــد  ــی می دانن ــود را انقالب ــه خ ــی ک ــا دیگران را ب
از نظــر میــزان محافظــه کاری مقایســه می کنیــم 
می بینیــم کــه اصــال قابــل قیــاس نیســت. 
ــای  ــم در دیداره ــان ه ــه ایش ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــن  ــه تندتری ــدر ب ــعه ص ــا س ــم ب ــددی ه متع
ــاد  ــیاری از نه ــام و بس ــئوالن نظ ــه مس ــا ب نقده
و خــروج و انحــراف از آرمانهــای انقــالب گــوش 
ــی  ــد، در حال ــی داده ان ــخ های صریح داده  و پاس
کــه بســیار واضــح اســت کــه مــا حتــی ده درصد 
از میــزان نقدهایــی کــه در محضــر ایشــان 
ــم  ــت را نمی توانی ــده اس ــرح ش ــام مط ــه نظ ب
در رســانه ها یــا نــزد مســئوالن مســتقیم آن 

اینکه رهبری »آتش به اختیار« را مطرح می کنند نشان دهنده این است که 
دستگاه هایی که مخاطب رهبری در ساماندهی فعالیت های فرهنگی و در به صحنه 

آوردن حرکت های خودجوش مردمی بوده اند، حرکت به هنگام و مؤثری 
نداشته اند که کار به اینجا می رسد که مسئله »آتش به اختیار« را مطرح می کنند
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ــوی  ــم! از س ــس کنی ــا منعک ــرح ی ــا ط نهاده
ــخنان را  ــن س ــان صریح تری ــود ایش ــر خ دیگ
ــه  ــات راه یافت ــه کاری و مماش ــح محافظ در تقبی
ــی  ــای منفعت طلب ــر مبن ــه ب ــاختارهایی ک ــه س ب
شــخصی و گروهــی و جناحــی و... حقــوق مــردم 
و آرمانهــای عدالتخواهانــه انقــالب را نادیــده 
ــی از  ــان در جای ــد. ایش ــراد فرموده ان ــه ، ای گرفت
ــوری  ــگاه جمه ــوان »قتل ــه عن ــه کاری ب محافظ
اســالمی« نــام برده انــد و حتــی قضیــه تــا 
جایــی پیــش رفــت کــه ایشــان بــا دیــدن حجــم 
ــای  ــری آرمانه ــه کاری و نادیده گی ــاالی محافظ ب
ــیاری  ــوی بس ــالمی از س ــالب اس ــی انق فرهنگ
از نهادهــا و مســئوالن کشــور دســتور بــه 
ــی  ــاالن فرهنگ ــودن« فع ــار ب ــه اختی ــش ب »آت
ــه  ــد اینگون ــت بای ــرا وضعی ــد! چ ــی دادن انقالب
باشــد و مــا شــاهد یــک فضــای محافظه کارانه ای 
باشــیم کــه شــخص رهبــری انقــالب اســالمی، 

نافــی اصلــی آن هســتند؟
ــات  ــن مطالب ــاداری بی ــه معن ــک فاصل ــد ی ــرم می آی ــه نظ ب
رهبــری معظــم انقــاب بــا عملکــرد دســتگاه های فرهنگــی 
و از آن طــرف، نیازهــا و تحرک هــای مــردم وجــود دارد. 
ــتر از  ــا االن بیش ــه ت ــزی ک ــرم آن چی ــه نظ ــی ب ــه عبارت ب
ــه  ــش از آنک ــت، بی ــوده اس ــاب ب ــظ انق ــزی حاف ــر چی ه
دســتگاه های  مؤثــر  و  به هنــگام  عملکــرد  حاصــل 
ارتبــاط  حاصــل  باشــد،  دولتــی  ویــژه  بــه  فرهنگــی 
ــوده اســت و بــه عبارتــی مــردم بیشــتر  بیــن امــام و امــت ب
از طریــق ارتبــاط مســتقیم بــا رهنمودهــای رهبــری و 
توجهــات  و  کرده انــد  ایشــان  کــه  آگاهی ســازی هایی 
ــد و  ــدا کرده ان ــان را پی ــد، راه خودش ــه داده ان ــی ک و تذکرات
ــد. ــتمرار داده ان ــرده و اس ــق ک ــان را تصدی ــی خودش همراه
البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه هــم حرکت هــای 
جهــادی و مؤثــری کــه توســط دســتگاه های دولتــی و 
غیردولتــی صــورت پذیرفتــه و هــم اشــخاصی کــه به صــورت 
ــد راه  ــد و می کنن حقیقــی در عرصــه فرهنــگ فعالیــت کردن
را تــا حــد زیــادی همــوار کــرده و تاثیــرات خوبــی بــر جــای 
گذاشــته اند، منتهــی آن موضع گیری هایــی کــه اشــاره 
کردیــد گــواه بــر ایــن اســت کــه انتظــارات رهبــری از ایــن 

ــاده اســت. ــاق نیفت ــی اتف ــه خوب ــتگاه ها ب دس
اگــر بعــد از اینکــه رهبــری انقــاب، شــورای انقــاب 
فرهنگــی  مهندســی  به عنــوان »قــرارگاه  را  فرهنگــی 
ــاق  ــن اتف ــتند، ای ــار داش ــد و انتظ ــی کردن ــور« معرف کش
بیفتــد و بعــد از آن یعنــی در دوره بعــد، اگــر شــورای 
انقــاب فرهنگــی زمینــه تحــرک و پیونــد نیروهــای انقابــی 
خودجــوش  حرکت هــای  و  فرهنــگ  عرصــه  در  را 
ایــن  از  بســیاری  شــاید  بــود،  کــرده  فراهــم  را 
ــم  ــا می بینی ــن م ــاد. بنابرای ــاق نمی افت ــا اتف موضع گیریه
کــه ایــن اتفاقــات آن گونــه کــه بایــد، نمی افتنــد و 
نتیجــه آن ایــن می شــود کــه رهبــری »آتــش بــه 
اختیــار« را مطــرح می کننــد و ایــن نشــان دهنده ایــن 
اســت کــه آن دســتگاه هایی کــه مخاطــب رهبــری 
در ســاماندهی فعالیت هــای فرهنگــی و در بــه صحنــه 
ــت  ــد، حرک ــی بوده ان ــوش مردم ــای خودج آوردن حرکت ه
ــه اینجــا می رســد  ــه کار ب ــری نداشــته اند ک ــگام و مؤث به هن

ــد. ــرح می کنن ــار« را مط ــه اختی ــش ب ــئله »آت ــه مس ک
آن وقــت نتیجــه ایــن می شــود کــه اگــر مســئوالن و 
ــه  ــه ن ــگ - و البت ــه فرهن ــه عرص ــوط ب ــتگاه های مرب دس
ــان  ــئولیت خودش ــش و مس ــی - نق ــه فرهنگ ــط در عرص فق
را بــه خوبــی ایفــا نکننــد، طبیعتــاً فشــار مطالبــات و انتقــادات 
مــردم بــه مســئوالن باالتــر و حتــی شــخص مقــام 
ــن  ــه چنی ــت ک ــن روا نیس ــد و ای ــری می رس ــم رهب معظ
شــانه خالــی کردنــی باعــث شــود کــه فشــارها بــه 

ــود. ــز ش ــد متمرک ــه نبای ــه ای ک نقط
بــه نظــرم راه عــاج همچنــان ایــن اســت کــه رهنمودهــای 
ایشــان را جــدی بگیریــم و یــک همدلــی و فعالیــت همگــرا 
ــی کــه  ــا، مخاطب ــم. مخاطــب م ــی را شــکل دهی و هم افزای
ــی  ــد دغدغــه آن را داشــته باشــیم، نســل جوان ــا بای همــه م
اســت کــه دارد بــه میــدان می آیــد و اگــر از فرهنــگ دینــی 
ــتمرار  ــه اس ــت ک ــی اس ــم، طبیع ــت نکنی ــل صیان ــن نس ای
انقــاب بــه خطــر بیفتــد و جوانــان هســتند کــه بایــد حامــل 

ایــن ارزش هــای انقــاب باشــند.
ــن  ــه آن همی ــک جنب ــه کاری، ی ــث از محافظ ــاً در بح اتفاق
اســت کــه رهبــری معظــم توانمنــدی، شــور، نشــاط و 
مســئولیت پذیری نســل جــوان حاضــر را بیــش از آنچــه 
ــی  ــد و برخ ــاور دارن ــد، ب ــر می کنن ــئوالن فک ــی از مس برخ

از مســئوالن فرهنگــی و سیاســی، چــون ایــن بــاور را 
و  عقب تــر  قــدم  چنــد  می خواهنــد  طبیعتــاً  ندارنــد، 
محتاطانه تــر از خــود ایشــان عمــل کننــد و تصورشــان 
ــد و گوششــان  ــدان نمی آین ــه می ــان ب ــه جوان ــن اســت ک ای
ــای  ــوع حرکت ه ــکار نیســت و موض ــا بده ــن  حرف ه ــه ای ب
انقابــی، جهــادی، ارزشــی و... مربــوط بــه اول انقــاب بــوده 
اســت و اآلن جوانــان بــه جــز غــم معــاش، عیــش 
و نــوش و خوش گذرانــی بــه مســائل دیگــر، خیلــی 
هســتند  البتــه  نمی دهنــد.  اهمیــت  و  ندارنــد  توجــه 
ــد؛  ــًا هــم بودن ــه باشــند، کمااینکــه قب ــی کــه اینگون جوانان
امــا بــا توجــه بــه حجــم، ایــن نکتــه را تأکیــد می کنــم »بــا 
توجــه بــه حجــِم« تهاجــم رســانه ای و تبلیغاتــی کــه در قبال 
ــًا  ــرم اتفاق ــه نظ ــاده، ب ــاق افت ــامی اتف ــران اس ــه و ای جامع
ــان  ــط جوانانم ــی توس ــر فرهنگ ــی را از نظ ــت مبارک مقاوم
ــا  ــه م ــی ک ــه کم کاری های ــا هم ــی ب ــتیم. یعن ــاهد هس ش
ــن  ــد، ولیکــن ای ــی می گیرن ــره خوب ــا نم ــان م ــتیم جوان داش
ــران  ــا را جب ــی م ــد و کوتاه ــم نمی کن ــا را ک ــئولیت م مس
ــن  ــت ای ــدرت و هم ــام ق ــا تم ــم ب ــد بتوانی ــد و بای نمی کن

ــم. ــال کنی مســئله را دنب
مــا بایــد بــه مســئوالن مربوطــه توجــه دهیــم کــه اگــر برخی 
از هزینه هــا را بــه موقــع نکنیــم، بعــد بایــد چندیــن برابــر آن 
را هزینــه کنیــم تــا بتوانیــم ضررهــا جبــران کنیم. البتــه چون 
اینهــا مربــوط بــه بودجــه اســت و تنگناهــا و محدودیت هــای 
بودجــه ای را همــه مــا متوجــه هســتیم و بایــد از ایــن جهــت 
ــد کمــی  ــد و بای ــه نمی توان ــم ک ــت هــم حــق بدهی ــه دول ب
انقباضــی عمــل کنــد، امــا بایــد هوشــیار بــود کــه اگــر ایــن 
هزینه هــا به هنــگام صــورت نگیــرد جبــران آن بســیار دشــوار 
ــن  ــگ این چنی ــم و فرهن ــه عل ــا در عرص ــود. مث ــد ب خواه
ــم و  ــدی نگیری ــگ را ج ــم و فرهن ــه عل ــر عرص ــت، اگ اس
پشــتیبانی الزم را به صــورت پیشــگیرانه انجــام ندهیــم، 
ــد  ــد چن ــداً بای ــم، بع ــت فرهنگــی را جــدی نگیری ــر صیان اگ
برابــر بــرای دفــع تهاجمــات و تخریب هــا هزینــه کنیــم. اگــر 
تولیــد علــم را جــدی نگیریــم بعــدا بایــد چنــد برابــر هزینــه 
کنیــم بــرای واردات علــم، محصــوالت و تکنولــوژی و... . در 
ــت  ــا حمای ــن زمینه ه ــان را در ای ــر از جوانانم ــه اگ ــی ک حال
ــا را وارد  ــری این ه ــه کمت ــا هزین ــتیم ب ــم می توانس می کردی

کشــور کنیــم.
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مدیریــت  دکتــرای  دارای  ابیانــه  قدیــری  محمدحســن 
اســتراتژیک اســت و ســفیر اســبق ایــران در مکزیــک و 
اســترالیا بوده. »ســبک اقتصــادی و فرهنگــی زندگــی« و »زن 
ــت.  ــده اوس ــر ش ــار منتش ــی از آث ــرب« برخ ــام و غ در اس
گفتگویــی بــا موضــوع علیــه محافظــه کاری مصاحبــه ای بــا 

وی ترتیــب داده شــد کــه در زیــر میخوانیــد:

*پــس از چهــل ســال از پیــروزی انقالب اســالمی 
ــت،  ــی، عدال ــگ عموم ــت فرهن ــه وضعی ــی ب وقت
اخــالق، آزادی معنویــت و... بــه عنــوان آرمانهــای 
آن انقالبــی کــه همــواره هــم »انقــالب فرهنگــی« 
نامیــده شــده، نــگاه می کنیــم، بــه نظــر می رســد 
ــه  ــوب فاصل ــت مطل ــا وضعی ــا ت ــت م ــه وضعی ک
ــی  ــئله را آمارهای ــن مس ــادی دارد. ای ــیار زی بس
ــوند  ــر می ش ــم منتش ــان ه ــور خودم ــه در کش ک
ــه راحتــی  ــوان ب ــد و دیگــر نمی ت تصدیــق می کنن
ــانه های  ــط رس ــه توس ــتند ک ــی هس ــت توهم گف
ــرا  ــاً چ ــوند. اساس ــا می ش ــمنان الق ــد و دش معان
ــی  ــای اصل ــدازه از آرمانه ــن ان ــا ای ــا ت ــه م جامع
ــی  ــن وضعیت ــه چنی ــه و ب ــه گرفت ــالب فاصل انق
دچــار شــده  اســت و موانــع تحقــق آن آرمانهــای 

ــوده اســت؟ چــه ب
ــان از  ــود ایم ــر از در وارد ش ــر فق ــه اگ ــم ک ــث داری ــا حدی م
پنجــره بیــرون مــی رود؛ بنابرایــن دالیــل اقتصــادی می توانــد 
ــک  ــا ی ــد؛ ام ــر باش ــا مؤث ــی م ــی و ایمان ــت فرهنگ در وضعی
ــث  ــک بح ــت، ی ــادی« اس ــت اقتص ــت وضعی ــث »واقعی بح
ــکات و  ــادی و مش ــت اقتص ــی از وضعی ــور عموم ــم »تص ه
فقــر« اســت. بایــد ایــن دو را تفکیــک کــرد. یکــی از کارهایــی 
کــه جوامــع و دولت هــای غربــی انجــام می دهنــد، ایــن 
ــد: اول اینکــه  ــد دارن ــی تأکی اســت کــه روی ســه محــور خیل
ــود  ــود خ ــر از »وج ــی مهم ت ــاس آزادی« خیل ــد »احس می دانن
آزادی« اســت. دم اینکــه »احســاس امنیــت« را مهمتــر از 
»خــود امنیــت« می داننــد و ســوم اینکــه می داننــد »احســاس 

ــت. ــورداری« اس ــود برخ ــر از »خ ــورداری« مهم ت برخ
ــر کســی آزادی  ــه اگ ــد ک ــن شــرایط شــما کاری می کنی در ای
نــدارد، احســاس نکنــد آزادی نــدارد، اگــر امنیــت ندارد احســان 
ــدارد و اگــر فقیــر اســت، احســاس نکنــد  نکنــد کــه امنیــت ن
ــت و  ــاس آزادی، امنی ــدم احس ــون ع ــت. چ ــر اس ــه فقی ک
ــر از نبــودن اصــل آزادی، برخــورداری  برخــورداری، خطرناک ت
ــی  ــانه های گروه ــور رس ــن منظ ــه همی ــت. ب ــت اس و امنی

ــی  ــان را همراه ــت های دولتش ــه سیاس ــن زمین ــی در ای غرب
ــک  ــی ی ــا، شــما حت ــًا در آتش   ســوزی کالیفرنی ــد. مث می کنن
عکــس از جســد ســوخته یــک آمریکایــی را ندیدیــد و در هیــچ 
ــانه های  ــه رس ــی  ک ــد. در حال ــش درنیام ــه نمای ــم ب ــا ه ج
مــا برعکــس ایــن هســتند، یعنــی درصــد القــای فقــر، نبــود 
آزادی و فقــدان امنیــت هســتند. اخبــار حــوادث تلــخ در ایــران 
بــا بــزرگ کــردن در رســانه ها به صــورت تیتــر اصلــی 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــن می زنن ــه آن احســاس دام ــد و ب درمی آین
ــا امنیتــی کــه در  ــران اســت،  ب اســت  کــه امنیتــی موجــود ای
ــی  ــران خیل ــت. ای ــه نیس ــت، قابل مقایس ــا اروپاس ــکا ی آمری
ــود  ــا می ش ــه ادع ــت ک ــورهایی اس ــیاری کش ــز بس ــر ل امن ت

ــن هســتند. ام
ــی از آن عــدم احســاس محرومیــت و فقــر  اگــر بخواهــم مثال
ــرب  ــانه ای غ ــت های رس ــزء سیاس ــه ج ــم ک ــرب بزن در غ
ــاره اســت. شــلوار  ــی پ ــا ل ــن ی ــن شــلوارهای جی اســت، همی
لــی جنســی اســت کــه محکــم و بــادوام اســت و بــه عنــوان 
ــر  ــه دیرت ــر چ ــها اگ ــن لباس ــود. ای ــتفاده می ش ــاس کار اس لب
ــا  ــاورزان ی ــود و کش ــاره می ش ــره پ ــا باألخ ــود، ام ــاره می ش پ
کارگرانــی بودنــد کــه وقتــی شلوارشــان پــاره می شــد و پــول 
نداشــتند برونــد شــلوار نــو بخرنــد، آنهــا بــرای اینکــه این هــا 
ــد پوشــیدن  ــد، ســعی کردن ــت نکنن ــر و محرومی احســاس فق
ــی را  ــد و هزینه های ــوه دهن ــد جل ــورت م ــاره را به ص ــلوار پ ش
بــه هنرپیشــه ها  پرداختنــد تــا ایــن شــلوارها را بــه تــن کننــد 
و بابــت ایــن تبلیغــات هــم کلــی هــم پــول گرفتنــد. از اینهــا 
ــوه  ــد جل ــاره م ــا شــلوار پ ــد ت ــد و پخــش کردن عکــس گرفتن
کنــد و آن فــردی کــه فقیــر اســت و نــدارد شــلوار نــو بخــرد، از 
پوشــیدن شــلوار لــی پــاره احســاس فقــر و محرومیــت نکنــد. 
متأســفانه یــک عــده غــرب زده در ایــران و در برخــی از جوامــع 
ــد، ایــن  ــاره دارن هــم فکــر می کننــد چــون غربی هــا شــلوار پ

ــد و  ــو می خرن ــلوارهای ن ــی ش ــا اســت و حت ــد اســت و زیب م
ــدون  ــد؛ ب ــر می خرن ــاره را گران ت ــلوار پ ــا ش ــد ی ــاره می کنن پ

ــوده اســت. اینکــه بداننــد آن سیاســت در راســتای چــه ب
مثــال دیگــر در بحــث احســاس آزادی ایــن اســت کــه وقتــی 
بخواهنــد بــا یــک نفــر و گروهــی برخــورد کننــد، نمی گوینــد 
ــا  ــا م ــی ب ــر سیاس ــون از نظ ــم، چ ــورد می کنی ــما برخ ــا ش ب
ــدود  ــا را مح ــری آنه ــات دیگ ــه از جه ــتید، بلک ــف هس مخال
و ســرکوب می کننــد. مثــًا در جنبــش وال اســتریت در 
ــه جنبــش 99 درصــد، 1 درصــد موســوم شــد،  ــکا کــه ب آمری
ــد،  ــع کردن ــتریت تجم ــوی وال اس ــد جل ــان آمدن ــی جوان وقت
اواًل این هــا شــهرداری را فرســتادند و گفتنــد کــه شــما داریــد 
چمن هــا را لــه می کنیــد و ایــن بی قانــوی و بی نظمــی 
اســت. وقتــی بــا ایــن شــیوه نتوانســتند تجمــع اعتراضــی را به 
هــم بزننــد پلیــس راهنمایــی و رانندگی شــان آمــد و بــه خاطــر 
ــاز  ــرد. ب ــورد ک ــا برخ ــا آنه ــک ب ــردد و ترافی ــی در ت بی نظم
وقتــی مــردم نرفتنــد در مرحلــه آخــر ارتــش را فرســتادند و بــا 
شــدیدترین رفتــار خشــونت آمیز بــا معترضــان برخــورد کردنــد. 
ــم،  ــم می بینی ــس ه ــا در پاری ــن روزه ــا را ای ــن برخورده ای
ــد  ــه نتوانن ــد ک ــه کار می گیرن ــی ب ــی خشــونت علن ــط وقت فق
اعتراضــات را کنتــرل کننــد. بنابرایــن بــه نوعــی پشــت شــعار 
آزادی پنهــان می شــوند و یــا از اســم آزادی سوء اســتفاده 
ــی  ــرد ول ــورت می گی ــرکوب ها ص ــدیدترین س ــود، ش می ش
ــن  ــاس آزادی« از بی ــه »احس ــد ک ــان را می کنن ــه تاشش هم
نــرود. مثــًا بارهــا اتفــاق افتــاده کــه بــه جــای اینکــه کســی 
را بــه خاطــر مخالفــت سیاســی بــا دولــت و حاکمیــت بگیرنــد 
ــرف  ــه ط ــا خان ــین ی ــدر در ماش ــواد مخ ــی م ــد کم می رون
ــد و  ــف می کنن ــد آن را کش ــد می رون ــد، بع ــازی می کنن جاس
آن ششــخص را بــه جــرم داشــتن مــواد مخــدر می گیرنــد. یــا 
ــری  بــا دوربین هــای مخصــوص جاسوســی، عکــس اســناد سِّ
ــف  ــد و کش ــخص کار می گذارن ــه آن ش ــد و در خان را می گیرن
ــه  ــا هم ــد. ب ــی می گیرن ــرم جاسوس ــه ج ــد و او را ب می کنن
ــن  ــم روی خش ــع ه ــیاری از مواق ــت در بس ــا، در نهای این ه
ــد  ــات اعتراضــی نشــان می دهن ــا تجمع ــورد ب ــود را در برخ خ

و حاضــر هســتند دســت بــه هــر جنایتــی بزننــد.
ــه  ــن زمین ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــال حرف ــر ح ــه ه ب
ــر  ــه را فقی ــدام هم ــم و م ــل می کنی ــس عم ــفانه به عک متأس
ــه ای  ــان را جامع ــم و جامعه م ــوه می دهی ــر جل ــط فق و زیرخ
ــم  ــوه می دهی ــت جل ــر از محدودی ــه آزادی و پ ــدون هیچ گون ب
ــر  ــت فراگی ــت و محدودی ــی محرومی ــی روان ــک ناامن ــه ی و ب

دامــن می زنیــم.

محمدحسین قدیری ابیانه:

همه فقط مطالبه گر شده اند/ 
احساس بی عدالتی بیشتر از 

بی عدالتی است

تصور می شود که یک جنبش 
انقالبی، صرفًا جنبش مطالبه گری 
است، نه جنبش مسئولیت پذیری. 
در این وضعیت همه »دسِت بگیر« 

دارند، نه اینکه مثال از دیگران 
دستگیری کنند. این تصورات غلط 
باعث شده عده ای اشکال را صرفًا 

در مدیریت ها یا در نظام یا حتی در 
اسالم ببینند
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*موافقـم که احسـاس عـدم امنیـت، عـدم آزادی 
و عـدم برخـورداری در جامعـه مـا وجـود دارد، امـا 
معتقـدم که این احسـاس ها چنـدان هـم مبتنی بر 
توهم نیسـت، یعنی فقـط امور ذهنی نیسـتند، بلکه 
برآینـد عواملـی در بیرون هسـتند که ایـن وضعیت 
مهمتریـن  از  یکـی  می دهنـد.  شـکل  را  روانـی 
ایـن عوامـل وجـود نوعـی بی عدالتـی و طبقاتـی 
شـدن برخـورداری از امکانـات اسـت کـه بـه این 
احسـاس ها دامـن می زنـد. یعنـی مثـال طبقـات 
پاییـن احسـاس می کننـد آزادی و برخـورداری و 
امنیـت فقـط بـرای قشـر خاصـی از جامعه اسـت 
و ایـن باعـث می شـود همـواره احسـاس عـدم 
امنیـت و امکانـات مالـی  از آزادی و  برخـورداری 
و معیشـیتی و فرهنگـی داشـته باشـند. در چنیـن 
فضایـی همان طبقـه پائین یا متوسـط هـر قدر هم 
برخـوردار از آزادی و امکانـات و امنیت باشـد، وقتی 
همـواره خـود را بـا طبقه بـاالی جامعه که بواسـطه 
رانـت و رابطه، از میـزان بیشـتری از آزادی و امنیت 
و امکانـات برخوردار اسـت، مقایسـه می کند، تصور 
می کند که از او دریغ شـده و اصطالحاً سـرش کاله 
رفتـه اسـت. بنابرایـن بـه نظر می رسـد کـه نوعی 
تشـخیص بی عدالتـی و توزیـع نامناسـب آزادی، 
امنیـت و برخـورداری در جامعـه بـه این احسـاس 

دامـن زده اسـت. موافقیـد؟
مــن معتقــدم همیــن مســئله هــم در حقیقــت یک »احســاِس« 
بی عدالتــی در جامعــه اســت کــه به شــدت رایــج شــده و 

بســیار هــم جــو ســنگینی ایجــاد کــرده اســت.

ــود دارد؟  ــی وج ــاس بی عدالت ــط احس ــی فق *یعن
ــور؟ ــی چط ــود بی عدالت خ

بی عدالتی هایــی هــم در جامعــه داریــم، ولــی تصــورم 
ــی  ــا و حت ــی ده ه ــی، گاه ــه احســاس بی عدالت ــن اســت ک ای
هــزاران برابــر واقعیــت اســت. بگذاریــد بــا یــم نمونــه بحــث 
را دنبــال کنــم. مــا یــک کشــور نفت خیــز و ثروتمنــدی 
ــن  ــود ای ــا وج ــد ب ــع دارن ــردم توق ــویم و م ــوب می ش محس
ــان،  ــت، درم ــکن، معیش ــر، مس ــل فق ــکاتی مث ــروت مش ث
رفــاه، اشــتغال و... را کــه امــروز داریــم، نداشــته باشــیم. بلــه ما 
عضــو مهــم اوپــک هســتیم و درآمدهــای نفتــی ای کــه خیلــی 
از کشــورها ندارنــد؛ عــاوه بــر نفــت، گاز و معــادن و مالیــات و 
گمــرک و عــوارض و جریمه هــا و... هــم هســتند و ایــن ســؤال 
در ذهن هــا مطــرح اســت کــه چــرا بــا وجــود این همــه درآمــد، 
مــا این همــه مشــکل اقتصــادی داریــم. مــا جلســات متعــددی 
در سراســر کشــور و بــا حضــور اقشــار مختلــف داشــتم و ســعی 
کــردم ایــن ســؤال را پاســخ بدهــم. تصــور مــردم ایــن اســت 
ــد نیازهــای همــه مــردم  ــران این قــدر درآمــد دارد کــه بتوان ای
را بــرآورده کنــد. حتــی تصــور می شــود فقــط اگــر درآمدهــای 
ــرای مــردم  نفتــی درســت هزینــه می شــد، ایــن مشــکات ب

ــد. ــود نمی آم ــه وج ب
امــا مســئله ایــن اســت کــه تصــور مــردم از درآمدهــای نفتــی، 
ــن  ــت و ای ــت اس ــر واقعی ــزار براب ــی ه ــا و گاه ــا، صده ده ه

ذهنیــت غلــط باعــث پدیــد آمــدن احساســی مبتنــی بــر ظلم و 
ــه در شــرایط  ــا روزان ــد م اجحــاف در حق شــان می شــود. ببنی
غیرتحریــم، حداکثــر روزی 2 میلیــون و 300 هــزار بشــکه نفت 
صــادر می کردیــم. روزی 2 میلیــون و 300 هــزار بشــکه یعنــی 
ــه ازای هــر ایرانــی؛ یعنــی ۸5  ماهــی کمتــر از یــک بشــکه ب
صــدم یــک بشــکه کــه بایــد هزینه هــای آن را هــم کــم کــرد. 
در بودجــه ســال 97 یعنــی امســال، مبلغــی کــه برای صــادرات 
ــغ 96  ــی شــده اســت مبل ــات گازی پیش بین نفــت، گاز و میعان
هــزار میلیــارد تومــان اســت؛ یعنــی بــه ازای هــر ایرانــی ماهی 
ــت  ــده اس ــر ش ــم از آن کس ــه 3 رق ــان. البت ــزار توم 100 ه
32% صنــدوق توســعه، 3% مناطــق نفت خیــز و محــروم و 
14/5% ســهم شــرکت نفــت کــه جمعــاً 49/5% می شــود. 
50/5% آن 96 هــزار میلیــارد تومــان می شــود. ایــن مطابــق 
پیش بینــی بودجــه اســت، ولــی تصــور مــردم از درآمــد نفــت، 
ــه ازای هــر نفــر در مــاه  ده هــا و گاه صدهــا میلیــون تومــان ب
اســت و بــه خاطــر همیــن اشــتباه، تصــور می کننــد حکومــت 
ــن  ــد. ای ــن کن ــردم را تأمی ــای م ــه نیازه ــد هم ــد و بای می توان
ــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای جهــان مــردم  در حال
ــور  ــای کش ــا و هزینه  ه ــد نیازه ــان بای ــه خودش ــد ک می دانن

را تأمیــن کننــد.
داســتان ایــن اســت کــه خیلی هــا وضعیــت مــا را بــا وضعیــت 
ــه  ــارس مقایس ــوب خلیج ف ــز جن ــی نفت خی ــورهای عرب کش
می کننــد. یــک محاســبه ســاده بــا احتســاب جمعیــت و حجــم 
ــزان  ــد می ــان می ده ــران نش ــورها و ای ــن کش ــادرات ای ص
ــارات  ــر و ام ــت، قط ــه کوی ــر تبع ــه ازای ه ــت ب ــادرات نف ص
معــادل بیــش از 100 ســال صــادرات نفــت مــا بــه ازای یــک 

تبعــه ایرانــی اســت؛

امــا منابــع درآمــد ایــران بــه نفــت، گاز و میعانــات گازی 
ــه  ــرای بودج ــاری، ب ــال ج ــه س ــود. در بودج ــدود نمی ش مح
عمومــی شــامل همــه درآمدهــای حکومت )شــامل نفــت، گاز، 
منابــع گازی، پتروشــیمی، معــادل، مــس، آهــن، ســنگ، طــا، 
ــای  ــاوه وام ه ــا( به ع ــوارض، جریمه ه ــرک، ع ــات، گم مالی
داخلــی و خارجــی و واگــذاری کارخانه هــا و 75% ســود 
خالــص شــرکت های دولتــی - اگــر ســودآور باشــند – اســت. 
اینهــا مجموعــاً بودجــه عمومــی را تشــکیل می دهنــد کــه باید 
کلیــه امــورات کشــور از جملــه قــوه مجریــه، مقننــه، قضائیــه، 
نیروهــای مســلح و... بــا آن اداره شــود؛ ایــن رقــم بــه ازای هــر 
ــت  ــده اس ــی ش ــان پیش بین ــزار توم ــه 462 ه ــی ماهیان ایران

ــه دارد. ــی فرســنگ ها فاصل ــا تصــور عموم ــه ب ک
بدیــن ترتیــب همیــن تصــورات غلــط باعــث شــده در ذهنیــت 
ــاس  ــه آن احس ــه ب ــرد ک ــکل بگی ــی ش ــا باورهای ــردم م م
بی عدالتــی دامــن می زنــد. ایــن  باورهــا غلــط هســتند. همیــن 
تصــورات غلــط باعــث شــده کــه مــردم فکــر کننــد حکومــت 
بایــد نیازهــای مــردم را بــرآورده کنــد، در حالــی کــه در جهــان 
عکــس ایــن اســت. مــردم مــا تصــور می کننــد بــا اتــکای بــه 
درآمدهــای عمومــی کشــور و از جملــه منابــع نفــت و امثالهــم 
ــًا  ــه اص ــت! درحالی ک ــدنی اس ــرآورده ش ــردم ب ــای م نیازه
این گونــه نیســت. همیــن تصــورات غلــط باعــث بــروز تنبلــی 
اجتماعــی شــده اســت، چــون اگــر افــراد بداننــد رفــع نیازشــان 

بــه کار و تــاش خودشــان بســتگی دارد، کار می کننــد؛ 
ــاد اســت کــه  ــدر زی ــن درآمدهــا آن ق ــد ای ــا اگــر فکــر کنن ام
نیازهــای مــردم برآورده شــدنی اســت، صرفــاً بــه مطالبه گــری 
ــا  ــفانه م ــه متأس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب روی می آورن
ــورها  ــن کش ــزء بدتری ــرف، ج ــگ کار و مص ــه فرهن در زمین
هســتیم. تعطیــات مــا باالتریــن تعطیــات و ســاعات مفیــد 
کاری مــا جــزء پایین ترهــا در جهــان اســت و در زمینــه اســراف 
ــی   ــز جــزء مســرف ترین ملت هــای جهــان هســتیم! در حال نی
کــه امــام علــی)ع( فرمودنــد »بهتریــن تفریــح کار اســت«، امــا 
ــن کار،  ــه »بهتری ــن اســت ک ــا ای ــه م ــی در جامع ــاور عموم ب
ــاً در  ــم تقریب ــا ه ــانه های م ــفانه رس ــت!«. متأس ــح اس تفری
ــر  همــه فیلم هــای ســینمایی و ســریال ها، کار کــردن را تحقی
و مصــرف بی رویــه را ترویــج می کننــد. مثــًا فیلــم و ســریالی 
ــان  ــوان »ســگ  دو زدن«، »ج ــردن به عن ــه از کار ک نیســت ک
ــه در  ــی ک ــد. در حال ــم نبرن ــی« و... اس ــر حمال ــدن«، »خ کن
ــدات  ــراف تأکی ــز از اس ــر پرهی ــت و ب ــزت اس ــام کار ع اس
ــا جــزء مســرف ترین ملت هــای  ــی م ــادی شــده اســت، ول زی

جهــان هســتیم.
بــر مبنــای همیــن تصــورات غلــط از انــدازه درآمدهــای نفتــی 
ــه شــیوه ای غیرمعقــول فقــط مطالبه گــر شــده اند.  و... همــه ب
ــًا  ــی، صرف ــش انقاب ــک جنب ــه ی ــود ک ــور می ش ــًا تص مث
جنبــش مطالبه گــری اســت، نــه جنبــش مســئولیت پذیری. در 
ایــن وضعیــت همــه »دســِت بگیــر« دارنــد، نــه اینکــه مثــا از 
دیگــران دســتگیری کننــد. ایــن تصــورات غلــط باعــث شــده 
عــده ای اشــکال را صرفــاً در مدیریت هــا یــا در نظــام یــا حتــی 

در اســام ببیننــد.

ــت  ــن اس ــد ای ــش می آی ــا پی ــه اینج ــؤالی ک *س
ــاور  ــی و ب ــئله فرهنگ ــن مس ــروز همی ــر ب ــه اگ ک
ــر  ــرف را در نظ ــه کار و مص ــبت ب ــی را نس عموم
ــف  ــه ضع ــت ک ــن اس ــر از ای ــا غی ــم، آی بگیری
عملکردهــا، رفتارهــا، بوروکراســی های اداری و 
از  ســازمانی  و  فرهنگــی  سیاســت گذاری های 
ســوی نهادهــای دولتــی و رســمی بــه این مســئله 
ــه  ــت ک ــن اس ــر از ای ــا غی ــت؟ آی ــن زده اس دام
ــا، دور  ــات، بی قانونی ه ــات، تناقض ــی تعارض برخ
زدن قانــون و منفعت طلبی هــا کــه ریشه شــان 
نهادهــای رســمی بوده انــد، در طــی ایــن ســال ها 
ــاور عمومــی منجــر شــده کــه  ــه ایجــاد یــک ب ب
همــه دنبــال منافــع خــود باشــند و بــا خــود بگویند 
همــه دارنــد می خورنــد و می برنــد و مــا هــم بایــد 
ــم کاله  ــم و نگذاری ــه کنی ــان را مطالب ســهم خودم
ســرمان بــرود!؟ مــن بســیاری از حرف هــای شــما 
را قبــول دارم ولــی از ســویه دیگــر بــه ایــن قصــه 
نــگاه می کنــم و نقــش دولت هــا و نهادهــای 
رســمی جمهــوری اســالمی و سیاســت هایی 
کــه بــِوزه در چنــد دهــه اخیــر اتخــاذ شــده را، در 
ایجــاد ایــن وضعیــت دخیــل می دانــم. مثــال شــما 
مصرف گرایــی  و  مصــرف  رواج  از  نمی توانیــد 
در ایــران صحبــت کنیــد و رواج سیاســت های 
موجــود  نئولیبرالیســتی  و  سرمایه ســاالرانه 
در ایــران را در آن دخیــل ندانیــد. نمی توانیــد 
فاصلــه طبقاتــی و روابــط جناحــی، بانــدی و 
ــر  ــه را در نظ ــه و محافظه کاران ــی منفعت طلبان رانت
ــئولیت پذیر و  ــد مس ــردم بای ــد م ــد و بگویی نگیری
اهــل کار و تــالش بــرای تامیــن نیازهــای کشــور 
و دولــت باشــند. وقتــی روحیــه انقالبــی در ســطح 
دولتمــردان و کارگــزاران یافــت نشــود و مــا در دل 

من نظام سازی را مغایر با روحیه انقالبی گری نمی دانم. اگر بخواهم مقایسه کنم 
می گویم نظام مثل جسم و انقالب مثل روح است. هر چه جسم سالم تر باشد طول عمر 
و سالمت روح نیز بیشتر است؛ اما برخی ها اصواًل نظام سازی را مغایر با روحیه انقالبی و 

انقالبی گری دانستند، نمونه آن آقای روحانی است
مدیران ما قطعًا ایراداتی دارند،
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یــک محافظــه کاری نوعــی منفعت طلبــی جناحی و 
بانــدی را ببنیــم، چطــور می تــوان از مــردم انتظــار 
داشــت کــه انقالبــی باشــند و بــه مصــرف توجــه 
ــت  ــردن اهمی ــه کار ک ــال ب ــن ح ــد، و در عی نکنن

ــد؟ ــر نمی کنی ــور فک ــما اینط ــد؟ ش بدهن
ایــن مشــکل فرهنگــی زمینــه کار و تولیــد و مصــرف، بــه نظر 
ــه  ــوده اســت. نفــت و گاز ک ــن نتیجــه سیاســت اســتعمار ب م
خوشــبختانه مــا از آن برخــوردار هســتیم، مــوادی هســتند کــه 
ــدت  ــش به ش ــت خوی ــد و صنع ــرفت، تولی ــرای پیش ــرب ب غ
ــم  ــرژی، ه ــع ان ــوان منب ــم به عن ــت؛ ه ــد اس ــه آن نیازمن ب
ــوی در  ــی ق ــا اهرم ــذا این ه ــه. ل ــام و اولی ــاده خ ــوان م به عن
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــه آن ه ــم علی ــا بتوانی ــتند ت ــا هس ــت م دس
قــرار دهیــم. امــا آن هــا تــاش کردنــد ایــن اهــرم را از دســت 
ــن  ــد. در رزم تن به ت ــل کنن ــرم تبدی ــد اه ــه ض ــارج و ب ــا خ م
ــف  ــه ســاح را از دســت حری ــد کــه چگون ــه شــما می آموزن ب
خــود خــارج کــرده و از آن علیــه خــود او اســتفاده کنیــد! غــرب 
دقیقــا تــاش کــرده چنیــن کاری بــا مــا بکنــد. یعنــی بــرای 
ــه خــود  ــر علی ــه و ب ــا گرفت ــرژی را از م ــن ســاح ان اینکــه ای
مــا اســتفاده کننــد بــه نوعــی نفــوذ کردنــد کــه امــور روزمــره 
و جــاری مملکــت مــا وابســته بــه صــادرات نفــت خــام شــود. 
متاســفانه ایــن سیاســت ها هــم موفقیت آمیــز بــوده کــه 
ــم و  ــان را نمی خری ــد، نفت ت ــا می گوین ــه م ــروز ب ــا ام آن ه
ــتیم  ــا هس ــن م ــه ای ــید. درحالی ک ــم آن را بفروش نمی گذاری
کــه بایــد آن هــا را تهدیــد می کردیــم کــه نفتمــان را بــه شــما 
ــدند!  ــکل می ش ــار مش ــا دچ ــه آن ه ــیم و در نتیج نمی فروش

ــه امــروز برعکــس شــده اســت. ــی قضی ول

ــرد دو  ــا بگی ــرم را از دســت م ــن اه ــتکبار ای ــه اس ــرای اینک ب
ــد  ــه بای ــی اینک ــد: یک ــش گرفتن ــوازی را در پی ــتراتژی م اس
وابســته بــه فــروش نفــت خــام باشــیم و امــور جــاری حکومت 
ــته باشــد.  ــام بســتگی داش ــت خ ــروش نف ــه ف ــا ب ــت م و دول
بــرای اینکــه نیازمنــد فــروش نفــت خــام باشــیم بایــد تولیــد 
ثــروت و ســرمایه نکنیــم. بــرای اینکــه تولید ثــروت و ســرمایه 
ــد  ــم، بای ــه کار نکنی ــرای اینک ــم و ب ــد کار نکنی ــم، بای نکنی
ــای  ــی از کارکرده ــد. یک ــراب می کردن ــا را خ ــگ کار م فرهن
حکومت هــای مثــل آل ســعود، پهلــوی و... پیاده ســازی 
ــت و انصافــاً در ایــن  ــت های اســتعماری اس همیــن سیاس
زمینــه موفــق بودنــد و فرهنــگ کار مــا بســیار ضعیــف شــده 
اســت و برنامه هایــی کــه بعــد از انقــاب نیــز در زمینــه 
ــاید  ــًا - ش ــم عم ــده ه ــرح ش ــانه ها مط ــگ کار در رس فرهن
ــت  ــان سیاس ــتای هم ــد - در راس ــود بدانن ــه خ ــدون اینک ب

ــت. ــوده اس ــتعماری ب اس
ــروت  ــرمایه و ث ــه س ــوده ک ــن ب ــتراتژی ای ــن اس ــد دوم ای بُع
ــکای  ــی و آمری ــیایی، آفریقای ــز آس ــورهای نفت خی ــن کش ای
التیــن صــرف توســعه و ســازندگی و نجاتشــان نشــود. 
ــور  ــی صــرف ام ــای نفت ــه درآمده ــرای اینک ــن منظــور ب بدی

توســعه ای و عمرانــی و زیرســاختی نشــود، ســعی کردنــد 
ــذا  ــد. ل ــار بیاورن ــرف ب ــرا و مس ــی مصرف گ ــان را مردم ایرانی
ــه  ــرای اینک ــاز ب ــد، و ب ــن زدن ــی را دام ــگ مصرف گرای فرهن
ایــن پــول بــه جیــب خودشــان بازگــردد برنامه هایــی ریختنــد 
ــه کاالی  کــه مــا کاالی خارجــی مصــرف کنیــم و آن هــا را ب
ایرانــی ترجیــح دهیــم. و بــرای داشــتن انگیــزه بــرای اســتفاده 
ــی  ــرف کاالی خارج ــی، مص ــه کاالی داخل ــی ب کاالی خارج
ــد و مــا امــروز  را نشــانه »تشــخص اجتماعــی« معرفــی کردن
گرفتــار ایــن نــگاه هســتیم. این هــا از مهمتریــن موانــع 
پیشــرفت مطلــوب  کشــور ماســت. البتــه مــا در ایــن ســال ها 
دســتاوردهای زیــادی داشــتیم، امــا بایــد بدانیــم کــه نبایــد بــه 

ــرد. ــه ک ــی تکی ــای نفت درآمده

ــا  ــه م ــه مصاحب ــی ک ــه کس ــری ابیان ــای قدی *آق
ــش  ــش پی ــور برای ــن تص ــاال ای ــد احتم را بخوان
ــک  ــا از ی ــیب ها و نقصان ه ــه آس ــه هم ــد ک می آی
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــردم« اس ــه »م ــو متوج س
ــت  ــت. دوس ــرب« اس ــتکبار« و »غ ــه »اس متوج
دارم بــه نقــش دولت هــا و نهادهــای رســمی 
ــبت  ــم و نس ــم بپردازی ــه ه ــن زمین ــور در ای کش

ــم... ــخص کنی ــت مش ــن وضعی ــا ای ــا را ب آنه
ــش  ــم نق ــا ه ــم هســت. و سیاســت ها و دولت ه ــن ه ــه ای بل

مهمــی در ایــن وضعیــت داشــتند.

*ســؤال قبلــی بنــده ناظــر بــه همیــن نقــش بــود. 
مــن فکــر می کنــم اگــر اســتکبار توانســته نفــوذ 
ــوذ از  ــکار نف ــه راه ــت ک ــن اس ــش ای ــد، دلیل کن
ــن  ــیر ای ــده و مس ــه ش ــا تعبی ــش در همین ج پی
ــدون  ــم ب ــت. نمی توانی ــوده اس ــوار ب ــوذ هم نف
درنظــر گرفتــن نقصــان و کمبــود دولت هــا و 
ــه  ــه هم ــد ده ــن چن ــود در ای ــت های موج سیاس

ــرد. ــول ک ــردم مح ــمن و م ــه دش ــز را ب چی
ــران اتخــاذ  ــه مدی ــران و هــم در سیاســتی ک ــا هــم در مدی م
ــه  ــد ب ــه بای ــن اینک ــم. ضم ــتیم و داری ــکل داش ــد، مش کردن
ــا  ــرد؛ ام ــه ک ــز اضاف ــی را نی ــای خارج ــارها و تحریم ه آن فش
معتقــدم مشــکل اصلی کشــور مــا ســبک اقتصــادی و فرهنگ 
ــرآن  ــه ق ــا اینک ــت. کم ــردم اس ــود م ــرد خ ــی و عملک زندگ
ــد، مگــر اینکــه  ــر نمی کن ــی تغیی ــد سرنوشــت قوم نمی فرمای
ــد  ــد می کن ــه تأکی ــد! بلک ــته باش ــح داش ــران صال ــه مدی اینک
مگــر اینکــه آن قــوم در سرنوشــت خــود تغییــر ایجــاد کننــد.

البتـه مدیریـت خیلـی مهـم اسـت، امـا مدیـران را نیـز مـردم 
انتخـاب می کننـد و اگـر اشـکاالتی در مدیـران باشـد کـه کـم 
نداریـم به رأی مـردم بـاز می گـردد؛ بنابراین این مردم هسـتند 
کـه بـا انتخـاب رئیس جمهـور، نماینـدگان مجلـس، اعضـای 
شـورای شـهر و روسـتا و خبرگان رهبری و... راه را برای اصاح 
امـور بـاز می گذارنـد. نظام جمهـوری اسـامی ایران بـرای هر 
ایرانی یـک رأی قائل شـده و وظایف رئیس جمهـور، نمایندگان 
مجلـس، اعضای شـورای شـهر، خبـرگان رهبری و دیگـران را 
نیـز تعیین کرده اسـت. اما باید بدانیم ریشـه مشـکات در وهله 

اول بـه خـود مـا برمی گردد.

*آنچــه در خصــوص مدیــران و سیاســت های 
اتخــاذ شــده محــل توجــه اســت ایــن اســت کــه 
ــازار  ــی و ظهــور سیاســت ب ــگ تحمیل ــد از جن بع
ــدیم  ــی ش ــا وارد جریان ــاد م ــوزه اقتص آزاد در ح
ــم از  ــادی و ه ــر اقتص ــم از نظ ــه اش ه ــه نتیج ک
ــه کاری  ــک محافظ ــی، ی ــی و سیاس ــر فرهنگ نظ
گســترده بــود؛ سیاســتی کــه حــدود یــک 

ــی  ــا آرمانهای ــکال و ب ــی رادی ــد از انقالب ــه بع ده
ــاال  ــود و ح ــه ب ــکل گرفت ــه ش غیرمحافظه کاران
ــت  ــظ وضعی ــه حف ــاً ب ــت صرف ــه آن داش در نتیج
موجــود می اندیشــید. هــر چــه جلوتــر هــم 
ــاد  ــر اقتص ــت تاثی ــتر تح ــتر و بیش ــم بیش آمدی
سیاســی محافظه کارانــه دســت راســتی بــر 
ــا  ــن فض ــد. ای ــزوده ش ــا اف ــن فض ــت ای غلظ
جنبه هــای انتقــادی و انقالبــی را روز بــه روز کمتــر 
کــرد و حــاال بــه گفتــه برخــی صاحب نظــران مــا 
ــت  ــظ وضعی ــازی و حف ــرگرم نظام س ــدیداً س ش
موجــود شــدیم و در نتیجــه از آرمانهــای انتقــادی 
انقــالب فاصلــه گرفتیــم. نظــر شــما در ایــن بــاره 

ــت؟ چیس
ــری  ــه انقابی گ ــا روحی ــر ب ــازی را مغای ــه نظام س ــن البت م
نمی دانــم. اگــر بخواهــم مقایســه کنــم می گویــم نظــام مثــل 
ــالم تر  ــه جســم س ــر چ ــل روح اســت. ه ــاب مث جســم و انق
ــا  ــت؛ ام ــتر اس ــز بیش ــامت روح نی ــر و س ــول عم ــد ط باش
ــی و  ــه انقاب ــا روحی ــر ب ــازی را مغای ــا اصــواًل نظام س برخی ه
ــی اســت کــه  ــای روحان ــه آن آق انقابی گــری دانســتند، نمون
ــه  ــا نهایتــاً یــک ســال! نمون می گفــت انقــاب 7 یــا ۸ مــاه ی
ــه  ــری اســت ک ــام معظــم رهب ــم مق ــن نظــر ه معکــوس ای
ضمــن تــاش بــرای تقویــت همه جانبــه نظــام و سالم ســازی 
ــه انقابی گــری و اهــداف واالی انقــاب تأکیــد  ــر روحی آن، ب
داشــته و دارنــد. البتــه ایــن دو نــگاه دو مســیر متفــاوت را طــی 
ــه دادن امتیازهــا  ــوای حفــظ نظــام ب می کننــد. اولــی تحــت ل
روی مــی آورد کــه مثــل ماجــرای برجــام، فرجامــی هــم بــرای 
ــه خــارج  ــد و اعتمــادش ب ــه، امی ــگاه اول تکی ــدارد. ن کشــور ن
اســت؛ ولــی نــگاه دوم اعتمــاد و اعتقادش بــه مردم کشــورمان 
اســت. نــگاه اول کشــور را در وابســتگی بــه بیگانــگان می بینــد 
ــگاه دوم پیشــرفت را مرهــون اتخــاذ سیاســت های بومــی  و ن

ــد. ــردم در آن می دان ــر اســام و مشــارکت دادن م ــی ب مبتن
مدیـران ما قطعـاً ایراداتی دارنـد، برخـی از این ایرادات اساسـی 
اسـت، مانند تفکر لیبرالیسـتی یا رفاه طلـب، آن هم صرفـاً برای 
خود مسـئوالن! حضـرت امـام)ره( هشـدار داده بودند کـه مبادا 
لیبرال هـا و مرفهـان بـر کشـور حاکم شـوند. در حـال حاضر در 
حقیقـت لیبرال ها و آن هـم مرفهانشـان، وحتی سـوپر مرفهان، 
به خصـوص در قـوه مجریـه کشـور را مدیریـت می کننـد. ایـن 
ناشـی از نادیـده گرفتـن هشـدارهای حضـرت امـام)ره( و مقام 
معظـم رهبـری اسـت. در نظـام جمهوری اسـامی ایـن مردم 
هسـتند کـه مسـئوالن را انتخـاب می کننـد و اگـر ایـرادی بـه 
مدیریت هـا باشـد، ایـن ایـراد بـه مـردم و نحـوه رأی دادنشـان 
برمی گـردد و نباید آن را پای نظام بنویسـند. نظام بـه هر ایرانی 
یک حـق رأی داده اسـت؛ یک رای مسـاوی با همـه، هم برای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، هم بـرای مجلس، هم شـوراهای 
شـهر و روسـتا و هم مجلس خبـرگان رهبری. بـه عبارتی همه 
مسـئوالن کشور مستقیم و غیرمسـتقیم منتخب مردم هستند و 

اگـر ایرادی داشـته باشـند بـه رأی مـردم بـاز می گردد.
ــکاالت،  ــه اش ــود هم ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــرم ای ــخن آخ س
ــی  ــا، رویش های ــار ریزش ه ــران در کن ــامی ای ــوری اس جمه
ــری نســل  ــام معظــم رهب ــول مق ــه ق ــته اســت و ب ــم داش ه
حاضــر، بهتــر از نســل اول انقــاب بــوده و ایــن یــک واقعیــت 
ــی  اســت. بنابرایــن درســت اســت ریزش هایــی داشــته ایم، ول
در کنــارش رویش هایــی مثــل »شــهید حججــی« و دیگــران 
ــای  ــم تاش ه ــم بگویی ــم و در کل می توانی ــته و داری را داش
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــه فرهنگ ــی ای در زمین ــا ناکاف ــوب، ام خ
اســت و ملــت  مــا از مزیت هــا و محاســن کم نظیــری در جهــان 
برخــوردار اســت. امــا درعین حــال بایــد نقــاط ضعــف خــود را 

ــرای ترمیــم آن تــاش کنیــم. بســنجیم و ب

برخی از این ایرادات اساسی است، 
مانند تفکر لیبرالیستی یا رفاه طلب، 
آن هم صرفًا برای خود مسئوالن! 

حضرت امام)ره( هشدار داده بودند 
که مبادا لیبرال ها و مرفهان بر کشور 

حاکم شوند. در حال حاضر در حقیقت 
لیبرال ها و آن هم مرفهانشان، وحتی 

سوپر مرفهان، به خصوص در قوه مجریه 
کشور را مدیریت می کنند
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»سـعید پاسـبانی«، »احمـد افراسـیابی« و »محمـود تنهـا« 
سـه تـن از رزمنـدگان فعـال دوران دفـاع مقـدس بوده انـد کـه 
در سـطوح مختلـف نظامـی و عملیاتـی اعـم از فرمانـده دسـته 
و گروهـان و گـردان و... مسـئولیت هایی بـر عهده داشـتند. هر 
کدامشـان زخم هـا و جراحـات و ترکش های متعـددی از جنگ 
به یـادگار دارنـد و آنچـه این هـا متمایز می سـازد دلمشـغولی و 
دردمندی شـان در خصـوص آرمانهایـی اسـت کـه از انقـاب 
اسـامی بـه جای مانـده بـود و اتفاقـاً همـان دغدغه هـا، آنها را 
راهـی جبهه هـای جنگ کـرده بـود. در طـول این سـال ها این 
همسـنگران دیـروز و همراهـان امـروز در هـر جایگاهی تاش 
کرده انـد از ایـن آرمانهـا دم بزننـد و ارزش هـای فراموش شـده 
آن دوران را بـه یاد امروزیهـا بیاورند. در البـه الی حرف  زدن ها 
بغـض می کننـد و از البـه بـای بغض ها نشـانه خـون دلی که 
خـورده و می خورنـد را بـروز می دهنـد. گاهـی صدایشـان بلنـد 
می شـود و از غفلتهـا و منفعت طلبی هـا فریـاد می زننـد؛ گاهـی 
هـم آرام آرام چشمانشـان راه می گیـرد و در خـود فـرو می روند. 
»محمـود تنها« متنـی را که با دوسـتان رزمنـده اش تهیه کرده 
بودنـد، بـا خود آورده بـود و می گفـت می خواهیم این متـن را در 
همـه جا پخـش کنیم و به دسـت مـردم برسـانیم. می گفت این 
حـرف عموم »بچه رزمنده ها« اسـت کسـانی که امـروز دیگر به 
»کهنه سـرباز« شـناخته می شـوند. قبـل از آغـاز بحث ها متنش 
را گرفـت و بـا صدایی لـرزان تـا انتها خوانـد و می خواسـت این 
متـن به گوش مـردم برسـد. متن بچه هـای رزمنده برای نسـل 

نسـل آینده ایـن بود:

از ما کهنه سربازها، به نسلهای آینده
ــد،  ــرد کردن ــه نب ــو را دعــوت ب ــاره جنگــی آمــد و ت »اگــر دوب
میدانــی چــه بگویــی؟ آری از قــول مــا کهنــه ســربازها بگــو: 
ــچ  ــد بی هی ــم. او آم ــه بودی ــگ نرفت ــال جن ــا دنب ــدا م ــه خ ب
اســتدالی و منطقــی. مــا ابتــدا می جنگیدیــم کــه کشــته 
ــته  ــا کش ــیم ت ــان داد بکش ــگ یادم ــد جن ــا بع ــویم، ام نش
ــده ای  ــد، و ع ــی گرفتن ــگ رزمندگ ــا رن ــده ای از م ــویم. ع نش
ــه  ــدادی جبه ــیدند. تع ــود پاش ــه خ ــی ب ــگ رزمندگ ــم رن ه
نیامــده راوی جنــگ شــدند! و عــده ای شــهید شــدند تــا آینــده 

ــن شــکل! ــه ای ــده ای ب ــه آین ــا ن ــد؛ ام ــده بمان زن
راســتی مــا بایــد چــه می کردیــم؟ عــده ای آمــده بودنــد تــا آدم 
حســابی شــوند، عــده ای آمدنــد تــا بی پیکــر شــوند و عــده ای 

نیــز پیکرتــراش!
ــا  ــت و م ــان داش ــوقی جری ــقی و معش ــس عاش ــه ح در جبه
ــاع از  ــتیم دف ــا می توانس ــتیم. آی ــاره ای نداش ــدن چ ــز جنگی ج
کشــور و مــردم را رهــا کنیــم؟ و گورمــان را گــم می کردیــم و 
ــه ی نفــت می شــدیم؟  برمی گشــتیم شــهرهایمان؟ و دزد غافل
ــا دالر  ــده ب ــاس« ش ــا »فاین ــده؟ ام ــاخته نش ــا دزد دکل س ی

نفــت در عالــم تحریمــی آلــوده؟ مــا هــم، آینــده را بــرای خــود 
ــده  ــر از آین ــگ ۸ســال نزدیکت ــا جن ــم، ام ــرده بودی ترســیم ک
بــود. جــان عزیــز بــود، ولــی پــای عشــق هــم در کار بــود، در 
ــا چــه  ــرد و م ــا می ک ــا رقــص مســتانه ی شــهدا غوغ جبهه ه
ــر روی  ــدیم؟ و ب ــف می ش ــد یوس ــا نبای ــم؟ آی ــد می کردی بای
میــن می رقصیدیــم؟ و میخانــه ی فکــه را رونــق می دادیــم؟ و 

ــم؟ ــن نمی کردی ــهر را آذی دروازه ی خرمش
بــاور کنیــد ای نســل های بعــد، مــا جــواِن جــوان رفتیــم، پیــِر 
پیــر برگشــتیم! حــال شــما بگوئیــد مــا چــه بایــد می کردیــم؟ 
ــان  ــه اعتقاداتم ــویم؟ ک ــلک ش ــه کوفی مس ــم ک می گریختی
ــکرمان را  ــام لش ــه ن ــود؟ ک ــراج ش ــکه ح ــرخ دالر و س ــه ن ب
ــد چــه خاکــی  ــر پیشــانی بانکــی رباخــوار بنویســند؟ مــا بای ب
بــر ســرمان می کردیــم کــه امــروز ســرکوفت نشــنویم!؟ بلــه، 

ــود. ــن نب ــان ای ــده قرارم ــل های آین نس
راســتی اگــر دوبــاره جنگــی آمــد و شــما را دعــوت بــه 
ــد از  ــه بع ــدگان، ب ــد: »رزمن ــا بگوئی ــول م ــد! از ق جنــگ کردن
جنــگ هــم بیندیشــید!« وقتــی ارزش هــا را در خاکریزهــا جــا 
گذاشــتیم و ارزشــها عــوض شــد، عوضی هــا ارزشــمند شــدند! 

ــد! ــه می پندارن ــا را غریب ــه م ــد، چگون ــوب بنگری ــروز خ ام
ــن  ــم، واگ ــار می رفتی ــار قط ــا قط ــا م ــد، آن روزه ــاور کنی ب
واگــن برمی گشــتیم. راســت قامت می رفتیــم، کمرخمیــده 
برمی گشــتیم، دســته دســته می رفتیــم و تنهــای تنهــا 
ــط  ــروری؛ فق ــن و س ــتقبال و جش ــچ اس ــتیم! بی هی برمی گش
آغــوش گــرم مــادری چشــم انتظارمــان بــود و دیگــر هیــچ...! 
ــود؟  ــان ب ــا چــه مرگم ــس م ــا ایســتادیم. شــاید بپرســید پ ام
ــان  ــال و خانم ــد و عی ــتیم، فرزن ــم دل داش ــا ه ــد م ــاور کنی ب
 داشــتیم، امــا بــا دل رفتیــم، بــی دل برگشــتیم. بــا یــار رفتیــم، 
ــا  ــتیم. ب ــا برگش ــا عص ــم، ب ــا رفتی ــا پ ــتیم، ب ــار برگش ــا ب ب
عــزم رفتیــم، بــا زخــم برگشــتیم. پــر شــور رفتیــم، بــا شــعور 
ــا  ــا پشــیمان نیســتیم! م ــون پریشــانیم، ام ــا اکن برگشــتیم! م
ــم!  ــواری نیاموخته ای ــه س ــم ک ــربازان پیاده ای ــان کهنه س هم

ــم. ــه بودی ــدرت نرفت ــه وسوســه ی ق ــا ب م
ــود؟ 3/5  ــر ب ــد نف ــگ چن ــال جن ــا در ۸ س ــداد م ــد تع می دانی
ــا نگذاشــتیم،  ــا مردانگــی را تنه ــران! ام ــت ای درصــد از جمعی

مــا غــارت را آمــوزش ندیــده بودیــم، رفتیــم و غیــرت را تجربه 
کردیــم. اکنــون نیــز فریــاد می زنیــم کــه اینــان از مــا نیســتند! 
ایــن حرامیــان غافلــه ی اختــاس از مــا نیســتند! گرگانــی کــه 
ــات  ــن خراف ــد ای ــد. باورکنی ــف را دریده ان ــن یوس ــد پیراه ص
ــه اســب امــام  خوارج پســند، وصلــه ی مــرام مــا نیســت، مــا ن
زمان)عــج( دیدیــم، نــه بــی ذکــر حســین)ع( جنگیدیــم. لیکــن 
ــی  ــا صورت ــرمنده ایم، ب ــروز ش ــو، از ام ــتخوان در  گل ــا اس م

ســرخ و دســتانی کــه در فکــه جــا مانــده اســت!
اکنــون شــما بگوئیــد مــا اگــر نمی رفتیــم، چــه بایــد 
ــود  ــده ب ــداد قادســیه آم ــه امت ــه ب ــا دشــمنی ک ــم؟ ب می کردی
بــرای هــاک مــردم و میهنمــان ایــران؟ مــا را بهتــر قضــاوت 
کنیــد، جــز اندکــی از مــا کــه آلــوده شــدند و شــرافت خــود را 
فروختنــد. درود بــه روان پــاک شــهیدان راه حــق و آرمان هــای 

ــامی.« ــاب اس واالی انق
ــران دوران  ــون و ایثارگ ــا انقابی ــو ب ــه گفت وگ ــن مقدم ــا ای ب
ــا حضــور  ــرد ب ــن مشــروح میزگ ــاز شــد. ای ــدس آغ ــاع مق دف

ــت: ــواه آن دوران اس ــر و آرمانخ ــه ایثارگ س

*شـما جزو قشـری هسـتید کـه بـا دلبسـتگی به 
آرمانهـای انقـالب اسـالمی، در مسـیر ایثارگـری 
بـرای آن آرمانهـا قـدم گذاشـتید؛ امـروز وضعیت 
و  کـرده  پیـدا  دوران  آن  بـا  بسـیاری  تفاوتهـای 
مثـال جوانـان نسـل مـا کـه خبـر ندارنـد چـه بـر 
ایـن مملکـت گذشـته، نیازمنـد روایتی هسـتند که 
بازگـو کنـد و در عیـن  واقع گرایانـه آن دوران را 
حـال پیوند انسـانها بـا آرمانهـای انقالب را نشـان 
دهـد. اگر موافقیـد از اینجا شـروع کنیم که اساسـاً 
چه شـد که سرنوشـت شـما با جنـگ گـره خورد؟ 
چـه انگیـزه  و آرمانـی شـما را بـه آن وادی کشـاند 
کـه بخشـی از عمـر و زندگـی خـود را بـرای جنگ 
بگذاریـد؟ و اآلن بعد از سـه دهـه اگـر بخواهید در 
مـورد آن آرمانهـا صحبـت کنیـد، چـه می گوییـد؟

ــه  ــه جبه ــی ب ــخصه احساس ــه ش ــن ب ــا: م ــود تنه محم

میزگرد رزمندگان دفاع مقدس :

 خدای امروز همان خدای ۵۷ است، مدیران جمهوری اسالمی چه؟

راستی اگر دوباره جنگی آمد و شما 
را دعوت به جنگ کردند! از قول ما 
بگوئید: »رزمندگان، به بعد از جنگ 

هم بیندیشید!« وقتی ارزش ها را 
در خاکریزها جا گذاشتیم و ارزشها 

عوض شد، عوضی ها ارزشمند شدند! 
امروز خوب بنگرید، چگونه ما را 

غریبه می پندارند!

http://mehrnews.com
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ــته  ــری نداش ــچ اث ــات هی ــم تبلیغ ــه بگوی ــه اینک ــم؛ ن نرفتی
ــا  ــه م ــی قص ــد ول ــوق می ده ــور و ش ــات ش ــت، تبلیغ اس
ــگ  ــه در دوران جن ــن ک ــرای م ــود. ب ــا ب ــن حرفه ــر از ای فرات
21 ســال داشــتم ایــن احساســات اهمیتــی نداشــت. مــن قبــل 
ــه  ــودم و کار در نظــام را تجرب ــه ب ــه ســربازی رفت از انقــاب ب
کــرده بــودم، آمــوزش دیــده بــودم و قصــه مــن بــا بچه هایــی 
کــه تــازه بــه جبهــه آمــده بودنــد، خیلــی فــرق داشــت. مــن در 
جامعــه زمــان طاغــوت زندگــی کــرده بــود و آن را دیــده بــودم 
و بعــد از طاغــوت، قرارمــان ایــن بــود کــه یاقــوت شــویم ولــی 

ــد. ــه می بینی ــدیم ک ــن ش ــفانه ای متأس
ــه مــن می گوینــد شــما  ــم اکثــراً ب مــن هــر جــا حــرف می زن
ــدای آن  ــر خ ــم مگ ــد! می گوی ــر می کنی ــی فک ــاه و هفت پنج
ــاوت دارد،  ــر تف ــاوت دارد؟ اگ ــان تف ــن زم ــا خــدای ای ــان ب زم
خــدای اآلن را بــه مــن معرفــی کنیــد تــا راجــع بــه ارزشــهایی 
کــه ایــن خــدا ترویــج می کنــد صحبــت کنــم! مــن می گویــم 
ــه اآلن  ــی ک ــا خدای ــناختم ب ــع ش ــن آن موق ــه م ــی ک خدای

ــدی  ــدای جدی ــاهلل خ ــوذ ب ــر نع ــدارد. اگ ــی ن ــم فرق می شناس
ــد مــا هــم آن را بشناســم! آمــده، بگویی

ــا  ــد، م ــروز می گوین ــده ای ام ــه ع ــاف آنچ ــر خ ــن ب بنابرای
ــک احســاس مســئولیت  ــم. اواًل ی ــگ نرفتی ــه جن ــی ب هیجان
ــی  ــف حقوق ــد وظای ــه مانن ــود داشــت ک ــی وج ــی و مل عموم
ــه  ــر دشــمن ب ــم و اگ ــرت داری ــی هســتم و غی ــا ایران ــود؛ م ب
ــه  ــم. هم ــاع می کنی ــد، از کشــورمان دف ــه کن ــا حمل ــاک م خ
ــی  ــر کس ــن اآلن اگ ــتند. همی ــور هس ــم این ط ــا ه ایرانی ه
بــه ایــران چــپ نــگاه کنــد، حتــی کســانی کــه صــد در صــد 
مخالــف مــن هســتند، بلنــد می شــوند و از کشــور و وطنشــان 
دفــاع می کننــد. مــن در ایــن بــاره یقیــن دارم، چــون در بیــن 

ــم. ــی می کن ــردم زندگ ــن م همی
پــس یکــی از انگیزه هــای مــا ایــن بــود. چــون دشــمن گفتــه 
بــود 3 روز دیگــر بــه تهــران می آیــم و تــا 5 کیلومتــری 
ــا نمی توانســتیم  ــن خاطــر م ــه همی ــود. ب ــده ب ــواز هــم آم اه
ــازه  ــم. ت ــگاه کنی ــم و بنشــینیم و ن دســت روی دســت بگذاری
ــرود  ــد ب ــی بتوان ــر کس ــه ه ــود ک ــور نب ــگ این ط ــل جن اوای
جبهــه. خــود مــن 3 بــار بــه دانشــگاه امــام حســین)ع( رفتــم 
و مــرا بیــرون کردنــد! یعنــی این طــوری نبــود کــه هــر 
ــاس  ــا التم ــد. ب ــد بروی ــه، بگوین ــروم جبه ــت ب ــی می گف کس
ــد کــه  ــرود، یعنــی بایــد یقیــن می کردن می گذاشــتند کســی ب
ــرود. ــد ب ــا بگذارن ــد آمــاده و مهیــای جنــگ اســت، ت ایــن بای

*احسـاس عمومـی در خصـوص انقالب اسـالمی 
کـه تازه می خواسـت پـا بگیـرد و دشـمن هم قصد 

تخریـب یا تضعیـف آن را داشـت چـه بود؟

تنهــا: آن روزهــا تفکــر مــا ایــن نبــود کــه آمریــکا می خواهــد 

بیــاد و فــان و بهمــان کنــد؛ این هــا بیشــتر حرفهــای امــروز 
اســت کــه عــده ای هــم اآلن خودشــان را پشــت آن هــا پنهــان 
ــًا  ــد! اص ــان می خورن ــا ن ــن حرفه ــن ای ــا گفت ــد و ب کرده ان
بحــث آن روزهــا ایــن نبــود. بحــث ایــن بود کــه دشــمن حمله 
کــرده و مــا بایــد از انقــاب و کشــورمان دفــاع کنیــم. چــون 
ــود اوضــاع کشــور بعــد از انقــاب خــوب شــود! همــه  قــرار ب

مــا هــم چنیــن تصــوری را داشــتیم.
شــرایط مــا طــوری نبــود کــه بتوانیــم دوران بعــد از جنــگ را 
ــهید  ــد ش ــخصیتی مانن ــًا ش ــم. مث ــی کنی ــم و پیش بین ببینی
حمیــد باکــری کــه آن جملــه معــروف را دارد کــه بچه هــا دعــا 
ــد از جنــگ 3 دســته می شــویم  ــرا بع ــد شــهید شــویم زی کنی
و الــی آخــر؛ ایشــان آینــده را می دیــد و می فهمیــد، امــا 
ــه  ــیم ک ــا برس ــه اینج ــک روز ب ــه ی ــد ک ــان نمی ش ــا باورم م
مســئوالنی روی کار بیاینــد کــه مــردم را بــازی دهنــد و کشــور 
ــازی و دروغ و فســاد و... مواجــه شــود  ــن حجــم از حقه ب ــا ای ب

و یکــی بشــود پوزیســیون و دیگــری هــم بشــود اپوزیســیون 
ــاد و  ــان بی ــه می ــم ب ــان ایس ــم و بهم ــان ایس ــرف از ف و ح
ــد. ــن مــردم باشــند کــه همــه هزینه هــا را بدهن در نهایــت ای
 آن دوران احســاس وظیفــه کردیــم و کاری جــز آن هــم 
ــت  ــن اس ــن ای ــرف م ــاال ح ــم. ح ــام دهی ــتیم انج نمی توانس
ــن  ــه ای ــدار ب ــک مق ــد ی ــان و مســئوالن بای ــن آقای ــه همی ک
ــود را  ــی و ســامت خ ــه زندگ ــگ و کســانی ک ــای جن بچه ه
گذاشــتند، بــه ایــن جانبــازان کــه دســت  و پــا و چشــم و ریــه 
خودشــان را گذاشــتند و برگشــتند، نــگاه کننــد و کمــی خجالت 

بکشــند.
ــربازی  ــت س ــاه خدم ــان ش ــن در زم ــم م ــه گفت ــور ک همانط
ــد  ــان ض ــه آقای ــه گفت ــه ب ــود ک ــوت ب ــان طاغ ــم؛ آن زم رفت
دیــن و کافــر بودنــد، امــا یــک »اســتوار« در ارتــش آن زمــان 
یــک زندگــی راحــت بــا امکانــات متوســط داشــت، اآلن من به 
شــما تیمســار جنــگ یعنــی فرمانــده تیــپ و جانبــاز را معرفــی 
می کنــم کــه مســتأجر بــود و صاحبخانــه اثــاث اش را در خیابان 
ریخــت! آن هــم در کجــا؟ در دولت آبــاد یکــی از جنوبی تریــن 
ــا  ــه ممکــن اســت آنه ــی ک ــل آقایان ــه مث ــران؛ ن مناطــق ته
ــده جنــگ  ــن فرمان ــاوران! ای ــی در نی هــم مســتاجر باشــند ول
کــه یــک پایــش هــم قطــع شــده اســت، اولیــن نفــری بــود 

کــه بــه یمــن ورود امــام خمینــی)ره( بــه ایــران از بــرج آزادی 
ــت  ــی اش را روی دس ــای مصنوع ــد و پ ــن پری ــر پایی ــا چت ب
گرفــت و گفــت »جانــم فــدای خمینــی)ره(«! امــا همیــن آدم از 
شــدت فشــارهای عصبــی روزی یــک مشــت قــرص اعصــاب 
می خــورد تــا بتوانــد بــه زندگــی ادامــه دهــد. در زمــان جنــگ 
ــی  ــش مصنوع ــک پای ــه ی ــا اینک ــود و ب ــا ب ــپ م ــده تی فرمان
ــر  ــا جلوت ــه م ــر از هم ــا دو کیلومت ــه در عملیات ه ــود همیش ب

ــم. ــا می ماندی ــا از او ج ــت و م می رف
ــوده و  ــپ ب ــده تی ــه فرمان ــن تیمســار ک ــه همی اســباب و اثاثی
معــادل ژنرالهــای جهانــی اســت، از خانــه بــه خیابــان ریختنــد! 
ــه  ــد؟ البت ــواب بده ــد ج ــه کســی بای ــا را چ ــن بی عدالتی ه ای
خــدا جــای حــق نشســته و مــن مطمئنــم کــه اینهــا تاوانــش 
را خواهنــد داد. ایــن نان هــا را کســی نمی توانــد بخــورد، 
ــن مملکــت  ــا را در ای ــن نان ه ــا خــون خودشــان ای ــا ب بچه ه
ــا در  ــد. م ــهدا را بدهن ــون ش ــواب خ ــد ج ــا بای ــد؛ اینه آوردن

ــروز  ــت ام ــا وضعی ــی ب ــه وقت ــدم ک ــی دی ــا چیزهای جبهه ه
ــن  ــم و ای ــرده بودی ــه م ــم ک ــویم آرزو می کردی ــرو می ش روب
ــم  ــم گرفتی ــی را در بغل ــه جنازه های ــم. چ ــائل را نمی دیدی مس
ــا  ــی از بچه ه ــدم. خیل ــون دی ــاک و خ ــی را در خ ــه جوانهای چ
همــان دوران هــم کــه جانبــاز و اســیر شــده اند، هنــوز هســتند 
و دارنــد ایــن وضعیــت را می بیننــد. ایــن آقایــان بایــد از اینهــا 

ــت بکشــند. خجال
و  منفعت طلــب  آدمهــای  هــم  دوران  همــان  در  البتــه 
دنیاپرســت مثــل همیــن آقایــان بودنــد، ولــی تعدادشــان خیلی 
کــم بــود. همان جــا آدمــی بــا مــا بــود کــه آمــد الکــی خــودش 
ــتان  ــت انگلس ــت می رف ــا زد و داش ــاز ج ــوان جانب ــه عن را ب
ــد کــه دنبــال درصــد  کــه جلویــش را گرفتنــد! آدمهایــی بودن
ــا از  ــیاری از بچه ه ــی بس ــد ول ــتفاده بودن ــازی و سواس جانب
ــت و  ــازی چیس ــد جانب ــم درص ــن نمی دانی ــود م ــه خ جمل
دنبالــش هــم نرفتیــم. خــدا را شــکر امــروز حتــی 1% هــم 

ــه اســت. ــق نگرفت ــن تعل ــه م ــازی ب جانب

ــش  ــد ترک ــن و چن ــه چندی ــالع دارم ک ــن اط *م
ــرا  ــد؛ چ ــر خورده ای ــی تی ــت و حت ــان هس در بدنت

ــد؟ ــری نکردی پیگی

ما باورمان نمی شد که یک روز 
به اینجا برسیم که مسئوالنی روی 
کار بیایند که مردم را بازی دهند 
و کشور با این حجم از حقه بازی 
و دروغ و فساد و... مواجه شود و 
یکی بشود پوزیسیون و دیگری 
هم بشود اپوزیسیون و حرف از 
فالن ایسم و بهمان ایسم به میان 
بیاد و در نهایت این مردم باشند 
که همه هزینه ها را بدهند

http://mehrnews.com
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ــذرد  ــدا نگ ــم. خ ــه بودی ــا نرفت ــن چیزه ــرای ای ــا ب ــا: م تنه
از کســانی کــه می گوینــد بــه جانبازهــا و رزمنده هــا یــا 
ــا  ــه کاری ب ــد. البت ــه داده ان ــرم و... خان ــع ح ــای مداف بچه ه
ــا  ــدارم، آنه ــران ن ــی و دیگ ــهید حجج ــد ش ــهدایی مانن ش
ــواده  ــه خان ــد ب ــد ببینی ــما بروی ــی ش ــت. ول ــان جداس بحثش
شــهید عبــاس آبیــاری خانــه داده انــد؟ پــدرش بــا مــن دوســت 
اســت و ســرهنگ بازنشســته ســپاه اســت. برویــد در شــهریار 
ببینیــد در کجــا زندگــی می کننــد! کــدام خانــه؟ برویــد ببینیــد 
کــه در یــک آپارتمــان 50 متــری اجــاره ای زندگــی می کننــد 
یــا خانــه اهدایــی؟ پســرش هــم در خان طومــان شــهید شــده 
ــد. ــواده اش آوردن ــرای خان ــا 2 تکــه اســتخوان ب و ســرش را ب

ــه کاری  ــا چ ــرای اینه ــت  ب ــئوالن بی لیاق ــد مس ــد ببینی بروی
کرده انــد؟ آیــا می آینــد یــک بــار بــه خانه شــان فقــط 
ــرای  ــب ب ــی عوامفری ــای سیاس ــط چهره ه ــد؟ فق ــر بزنن س
ــد و  ــه او می آین ــه خان ــد ب ــع کنن ــرو جم ــزب و نی ــه ح اینک
ــی  ــن دلجوی ــغ از کوچکتری ــد، دری ــد و می برن ــم می گیرن فیل
ــط دو  ــم فق ــن می دان ــه م ــی ک ــا جای ــهدا! ت ــواده ش از خان
ــه  ــم خان ــت بروی ــا گف ــه م ــی ب ــی فضل ــاج عل ــردار ح ــار س ب
ــد و  ــان آمدن ــم و ایش ــا بزنی ــه آنه ــری ب ــاری و س ــر آبی اصغ
ــار  ــد، دیگــر کســی نیامــده اســت. حتــی یک ب دلجویــی کردن
نمی رونــد حالشــان را بپرســند، بعــد بعضی هــا می گوینــد 
ــه  ــول را ب ــاید پ ــه ش ــد! البت ــول می گیرن ــاردی پ ــا میلی این ه
ــود  ــانند و خ ــا نمی رس ــه آنه ــی ب ــد ول ــا می گیرن ــم این ه اس
مســئوالن در جیــب خودشــان می گذارنــد! چــه کســی 
می خواهــد جــواب جانبــازان و خانــواده شــهدا را بدهــد؟ حــرف 
مــا بــا اینهــا همــان حــرف امــام حســین)ع( اســت؛ دیــن کــه 
ــا  ــد ب ــی و کجــا می خواهی ــا ک ــید! ت ــل آزاده باش ــد، الاق نداری

ــد؟ ــازی کنی ــهدا ب ــون ش ــردم و خ م

ــن وادی  ــه ای ــور ب ــما چط ــیابی، ش ــای افراس *آق
ــن  ــه ای ــما از ورود ب ــزه ش ــدید و انگی ــیده ش کش

ــود؟ ــه ب ــارزه چ مب

احمــد افراســیابی: مــن متولــد 1342/3/14 هســتم، یعنی 

ــه دنیــا آمــدم حضــرت امــام)ره( را دســتگیر  روزی کــه مــن ب
کردنــد و قصــه تبعیــد ایشــان کلیــد خــورد! در زمــان انقــاب 
ــزده ســاله در آن روزهــا خیلــی  ــودم و یــک آدم پان 15 ســاله ب
ــا  ــه م ــن اینک ــد. ضم ــد و می فهمی ــه می ش ــا را متوج چیزه
خیلــی چیزهــا را هــم بــه چشــم دیــده بودیــم. حــدود 17 ســاله 
ــروی  ــوان نی ــه به عن ــود ک ــل ســال 59 ب ــی در اوای ــودم، یعن ب
ــگ  ــوز جن ــدم و هن ــا دوره دی ــدم. آنج ــپاه ش ــمی وارد س رس
ــد و از  ــزام کردن ــه ســنندج اع ــا را ب ــه م ــود ک شــروع نشــده ب
ــمی  ــروی رس ــوان نی ــم و به عن ــوان رفتی ــه مری ــم ب ــا ه آنج
ــان در  ــم. در آن زم ــت کردی ــوان خدم ــداران مری ــپاه پاس س
ــین  ــهید حس ــلیان، ش ــد متوس ــاج احم ــر ح ــار جاویداالث کن
ــتای  ــی، روس ــای دزل ــی در تپه ه ــهیدرضا چراغ ــه ای، ش قوج
دزلــی ارتفاعــات گردنــه تتــه، داالنــی ملخــور، تپــه حســون و 
کل مناطــق اورامانــات عملیــات انجــام دادیــم و مناطقــی کــه 
ــگ  ــا اینکــه جن ــم، ت ــود را گرفتی ــاده ب ــه افت ــه دســت کومل ب

آغــاز شــد.
ــاندیم  ــهر کش ــه خرمش ــا را ب ــد نیروه ــاز ش ــه آغ ــگ ک جن
ــال  ــه س ــد ک ــا را گرفتن ــد و تپه ه ــا آمدن ــه ه ــاره کومل و دوب
ــی  ــه فرمانده ــول اهلل)ص( ب ــد رس ــات محم ــرای عملی 60 ب
ــاره آن تپه هــای تتــه،  ــر حــاج احمــد متوســلیان دوب جاویداالث

ــم. ــس گرفتی ــات را پ ــی و اورامان داالن

ــود؟  ــه ب ــگ چ ــه جن ــن ب ــرای رفت ــما ب ــزه ش ــد انگی فرمودی
ــی هســتیم،  ــا ایران ــد م همان طــور کــه حــاج محمــود فرمودن
ــر اآلن  ــتیم. اگ ــت هس ــم و ناموس پرس ــرف داری ــرت و ش غی
ــان  ــرای جوان ــان را ب ــای آن زم ــا و بعثی ه ــم عراقی ه بخواه
توصیــف کنــم و مصــداق بیــاورم، بــه داعــش اشــاره می کنــم. 
نمونــه بــارز دشــمن در آن زمــان، همیــن داعــش اســت کــه در 
ایــن ســالها دیدیــد. مــردم مــا در رســانه ها، کلیــپ، تلویزیــون 
و فضــای مجــازی دیدنــد کــه داعــش چــه بایــی ســر عــراق 
ــن  ــم در چنی ــا ه ــور آورد، م ــن دو کش ــوس ای ــوریه و نام و س

ــیم. ــاوت باش ــتیم بی تف ــم و نمی توانس ــرایطی بودی ش
بگذاریــد کمــی عینی تــر بگویــم؛ اوایــل جنــگ مــا بــه 
ــد  ــه بع ــودم ک ــده 14 روز در خرمشــهر ب ــم. بن خرمشــهر آمدی
ــو«  ــل ن ــن روی »پ ــود م ــرد و خ ــقوط ک ــهر س از 1۸ روز، ش

ــدود 10، 15 روز  ــد. ح ــب آوردن ــه عق ــرا ب ــوردم و م ــر خ تی
تهــران بــودم، بعــد مجــدداً بــه منطقــه برگشــتم و رفتیــم بــه 
ــه  ــده و ب ــتان ش ــه وارد بس ــراق از چزاب ــی ع ــنگرد. وقت سوس
سوســنگرد رســیده بــود 90 درصــد از مردان بســتان را کشــتند. 
ــد!  ــد، و بســیاری را هــم ســر بریدن ــاران کردن بســیاری را تیرب
ــد و  ــتند و بردن ــا را برداش ــهر و خانم ه ــن ش ــوس ای ــد نام بع

ــتند! ــی گذاش ــا را باق ــری از پیرزن ه ــط یکس فق
در ایـن شـرایط مـا نمی توانسـتیم بنشـینیم و نـگاه کنیـم. اگر 
جوانـان امـروز هم بـا این موقعیـت مواجه شـوند همـان کاری 
را می کننـد که مـا در آن زمان انجـام دادیم. االن شـرایط خیلی 
تغییر کرده اسـت ولـی جوانان امـروز هم بـا جوانـان آن دوره از 
نظـر خصلـت و منـش، مردانگـی و غیـرت چیـزی کـم ندارند؛ 
منتهی یکسـری از جوانان ما به واسـطه روزگار و شـرایط کنونی 
اآلن بـه ایـن وضعیـت و اعتقـادات رسـیده اند. حرفم این اسـت 
کـه مـا بـه جنـگ رفتیـم بـرای دفـاع از شـرف و ناموسـمان و 
شـهدایمان این قـدر غیرت و شـرف داشـتند که تـا آخرین زمان 
جنـگ حتی یک وجـب از خـاک کشـورمان را به دشـمن تا بن 

دنـدان مسـلح ندهند.

ــت  ــد از گذش ــته اید و بع ــگ برگش ــاال از جن *ح
ــدید.  ــه ش ــی مواج ــت کنون ــا وضعی ــه ب ــد ده چن
ــان  ــه آن زم ــی ک ــوص آرمانهای ــدر در خص چق
ــی را  ــت کنون ــد، وضعی ــارزه می کردی ــش مب برای

ــد؟ ــور بودی متص

افراســیابی: مــا اصــًا فکــرش را نمی کردیــم زمانــی برســد 
ــه اینجــا برســد کــه یکســری از  کــه کشــور و مملکــت مــا ب
ــال  ــوال بیت الم ــال و ام ــر از دشــمن شــوند و م ــا بدت خودی ه
را غــارت کننــد و مــردم را بــه بدبختــی و بیچارگــی بکشــانند، 
چــه در قالــب اختــاس و چــه کــم کاری و خیانــت بــه مــردم 
ــک  ــد، ی ــم می آی ــر کســی ه ــه ه ــن اســت ک ــب ای و... . جال
گروهــی درســت کــرده اســت و یکــی می گویــد حــزب  چــپ 
و دیگــری می گویــد راســت و... . آن زمــان می گفتنــد »حــزب 
فقــط حــزب اهلل، رهبــر فقــط روح اهلل«؛ یعنــی چــپ و راســتی 
وجــود نداشــت، همــه یکدســت و حــزب خــدا بودنــد. جوانانــی 
بودنــد کــه بــرای دفــاع از میهــن خودشــان آمدنــد و تــا آخرین 
نفــس هــم جنگیدنــد، یکســری شــهید شــدند و یکســری هــم 
مثــل همیــن آقــا ســعید پاســبانی جانبــاز شــدند. امــا وضعیــت 
امــروز را کــه می بینیــم واقعــاً نمی دانیــم چــه بگوییــم. اصــا 
در آمپــاس قــرار گرفته ایــم و نمیدانیــم حــرف بزنیــم یــا خیــر!

*اتفاقا باید حرف بزنید آقای افراسیابی!
افراســیابی: زمانــی کــه بــه جنــگ رفتــم 17 ســاله بــودم، 

ما رفتیم جنگ و برگشتیم و حتی یک 
وجب خاک را هم به دشمن ندادیم. 
خاک کشور را تحویل آقایان دادیم، 

آقایان چه بالیی سر آن آوردند؟! 
احمد افراسیابی جانباز است؟ باشد؛ 

سعید پاسبانی جانباز است؟ باشد؛ 
محمود تنها جانباز است؟ باشد! 

اصاًل همه جانبازها و ایثارگران را 
ببرید و در دریا بریزید تا نه ما شما را 
اذیت کنیم، نه شما ما را اذیت کنید. 

ولی با جوان من و بچه های اینها 
می خواهید چه کنید؟
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ــدن  ــا ب ــتم و ب ــال داش ــتم 26 س ــگ برگش ــه از جن ــی ک زمان
ــدن شیمیایی شــده  ــازی، ب ــا جانب ــر و ترکــش، ب ــاره از تی پاره پ
ــا هــم بچــه کوچــک داشــتم،  ــه و... برگشــتم. 2 ت و موج گرفت
ــرده  ــه ازدواج ک ــا اینک ــودم. ب ــرده ب ــال 63 ازدواج ک ــون س چ
بــودم و بچــه داشــتم، وقتــی حضــرت امــام)ره( فرمودنــد رفتن 
ــان  ــرای خودم ــا آن را ب ــت، م ــی اس ــب کفای ــه واج ــه جبه ب
ــه  ــاد گرفت ــی می دانســتیم. جنــگ کاســیک را ی واجــب عین
بودیــم و در جبهــه هــم در ســطح خودمــان مســئولیت گرفتــه 
ــتیم  ــه می داش ــگ را داغ نگ ــور جن ــم و تن ــم و می رفتی بودی

ــود. ــورمان نش ــمن وارد کش ــرده دش ــه خدای نک ک
ــجوی دوره  ــرم دانش ــته و پس ــالها از آن دوران گذش ــاال س ح
لیســانس و دختــرم هــم فوق لیســانس اســت؛ امــروز وضعیــت 
جامعــه را می بیننــد و از مــن می پرســند »بــرای چــه بــه جبهــه 
ــان دیگــری هــم  ــه تنهــا این هــا بســیاری از جوان رفتیــد؟!« ن
ــا  ــواالت را از م ــن س ــوند همی ــه می ش ــن مواج ــا م ــه ب ک
می پرســند. مــن می دانــم کــه در آن دوران حــق بــا مــا بــود و 
می دانــم حــق بــودم کــه بــه جبهــه بــروم و بــه همیــن خاطــر 

رفتــم، ولــی امــروز نمی توانــم پاســخ این هــا را بدهــم! برخــی 
ــه  ــد ک ــان آورده ان ــن جوان ــه ســر ای ــی ب ــا بای از مســئولین م
مــن امــروز نمیتوانــم حتــی از عملکــرد خــود در آن دوران دفاع 
ــه خــاک ســیاه نشــانده اند.  ــان را ب ــم! برخــی از اینهــا جوان کن
همیــن امــروز جــوان مــن بیــکار در خانــه افتــاده اســت. مگــر 

ــن مســئوالن می خواســتند؟ ــه از ای ــا چ ــان م جوان
ــت و... اســت؛ آن  ــات و اینترن ــد عصــر، عصــر اطاع می گوین
موقــع چنیــن چیزهایی نبــود و مــا بــا تلفــن دوزاری کارمــان را 
راه می انداختیــم. اآلن اطاعــات و آگاهــی جوانــان باالتــر رفته 
و فرهنــگ آنهــا نســبت بــه فرهنگــی کــه در جوانــی مــا حاکم 
بــود خیلــی تفــاوت پیــدا کــرده اســت. اینهــا خیلــی چیزهــا را 
ــان هــم  ــه مخیله م ــی ب ــان حت ــا آن زم ــد کــه م درک می کنن
خطــور نمی کــرد. مــا آن موقــع روی عقیــده و ایمانمــان بلنــد 
شــدیم بــه جبهــه رفتیــم و جنگیدیــم تــا ناموســمان و شــرف 
ــی  ــاال وضعیت ــی ح ــرد، ول ــرار نگی ــر ق ــان در خط و اعتقادم
را می بینیــم کــه خــودش در حــال از بیــن بــردن همــان 

ــم. ــان می جنگیدی ــه خاطرش ــا ب ــه م ــی اســت ک چیزهای
ــه بخشــی از  ــم ک ــی را دیدی ــان چیزهای ــگ هم ــا در آن جن م
ــان همســایه مــا  ــر ســر مــردان و زن آن را داعشــی ها امــروز ب
ــود  ــن ب ــن همی ــرایط درســت ترین کار ممک ــد. در آن ش آوردن
کــه مــا بــه جبهــه برویــم و جلــوی دشــمن را بگیریــم. ولــی 
ــروز  ــه ام ــد ک ــن می ش ــا ای ــه آن مجاهدت ه ــد نتیج ــا بای آی
ــا  ــان آوردن آنه ــه زب ــی ب ــه حت ــی ک ــم؟ مجاهدتهای می بینی
ــود.  ــان نمی ش ــی باورش ــروز حت ــا ام ــت و خیلی ه ــوار اس دش
ــم  ــا ه ــدر و پســر ب ــایی، پ ــک شناس ــن، در ی ــود م ــوی خ جل
ــم؛ پســر  ــر دیگــر هــم بودی ــد نف ــد، مــن و چن در جبهــه بودن
ــم،  ــت و نمی توانســتیم او را بیاوری ــور رف ــن من پایــش روی می
ــم و متوجــه می شــدند  ــو می رفتی ــا ل ــرد م ــر حرکــت می ک اگ
ــا را  ــمن م ــر دش ــم. اگ ــایی آمده ای ــه شناس ــات ب ــرای عملی ب
ــز را  ــه چی ــد تاهم ــکنجه می دادن ــا را ش ــدر م ــت، آنق می گرف
ــم،  ــت »بروی ــدر گف ــم، پ ــه کنی ــم چ ــده بودی ــم. مان ــو بدهی ل
ــر  ــم؛ پس ــرد بروی ــور ک ــا را مجب ــم!« م ــر نمی خواه ــن پس م

ــدیم  ــی ش ــه مخف ــک تنگ ــم در ی ــم. رفتی ــتیم و رفتی را گذاش
ــه  ــر چ ــن پس ــت ای ــه سرنوش ــم ک ــگاه می کردی ــتیم ن و داش
ــه می کــرد و ســر  ــگاه می کــرد و گری ــدر داشــت ن می شــود؛ پ
پســر را جلــوی چشــمان پــدرش بریدنــد! مگــر داعــش امــروز 
غیــر از ایــن اســت؟ هیچ وقــت ایــن مــوارد از جنــگ را نشــان 
ــد کــه در  ــد و نگفتن ــد؛ هیچ وقــت نشــان ندادن ــد و نگفتن ندادن

ــد! منطقــه بســتان چنــد نفــر را ســر بریدن
ــت  ــم، درس ــزه آمدی ــه هوی ــنگرد ب ــا از سوس ــه م ــی ک زمان
همــان زمانــی بــود کــه بــه 20 دختــر تجــاوز کــرده بودنــد، بعد 
ــد؛ در دهــان  ــا گــردن در خــاک کــرده و کشــته بودن آنهــا را ت
ــد، در  ــرده بودن ــرو ک ــت کوبی ف ــن گوش ــان می بعضی هایش
دهــان برخــی نارنجــک گذاشــته بودنــد و... مــا مقابــل چنیــن 
ــول  ــا قب ــای م ــده و آرمانه ــرت و عقی ــتادیم. غی ــمنی ایس دش
نمی کــرد بمانیــم. امــا اآلن بــه جوانــی بگوییــد آن موقــع روی 
ایمــان و عقیــده بــود، او حــرف آدم را نمی فهمــد! اصــا  گــور 
ــان  ــا آقای ــته اش! ام ــوی و دار و دس ــدر پهل ــور پ ــاه، گ ــدر ش پ
بایــد بگوینــد چــه شــد کــه امــروز جوانــان مــا بــه ایــن مرحلــه 

ــا  ــوی، ام ــاه و پهل ــای ش ــه خیانت ه ــا هم ــرا ب ــیده اند و چ رس
ــان عقیــده و آرمــان و ایمانشــان را حفــظ کــرده بودنــد؟! جوان

مــا رفتیــم جنــگ و برگشــتیم و حتــی یک وجــب خــاک را هم 
بــه دشــمن ندادیــم. خــاک کشــور را تحویــل آقایــان دادیــم، 
آقایــان چــه بایــی ســر آن آوردنــد؟! احمــد افراســیابی جانبــاز 
اســت؟ باشــد؛ ســعید پاســبانی جانبــاز اســت؟ باشــد؛ محمــود 
تنهــا جانبــاز اســت؟ باشــد! اصــًا همــه جانبازهــا و ایثارگــران 
را ببریــد و در دریــا بریزیــد تــا نــه مــا شــما را اذیــت کنیــم، نــه 
ــای  ــن و بچه ه ــوان م ــا ج ــی ب ــد. ول ــت کنی ــا را اذی ــما م ش
ــد  ــن می گوی ــوان م ــد؟ اآلن ج ــه کنی ــد چ ــا می خواهی اینه
ــم  ــه او بگوی ــم ب ــر بخواه ــی؟ اگ ــگ رفت ــه جن ــه ب ــرای چ ب
ــه  ــد ب ــش می آم ــل داع ــراق مث ــم ،ع ــا نمی رفتی ــر م ــه اگ ک
ناموســت تجــاوز می کردنــد و خــاک و مالــت را می بــرد 
و... قبــول نمی کنــد! می گویــد شــما بــه جبهــه رفتــی و 
ــد، چــرا اآلن او  ــی هــم رفــت و جنگی ــدی، ســردار فان جنگی
بهتریــن خانــه و ماشــین و پســت و مقــام و... را دارد ولــی تــو 

ــتأجری؟! مس
مــن چــه بایــد جــواب بدهــم؟ بگویــم بــه او رســیدند، بــه مــا 
نــه؟ بگویــم بــه او امتیــاز دادنــد؟ یــا بگویــم دزدی و اختــاس 
ــان در  ــه عمومش ــئولی ک ــان مس ــم؟! آقای ــه بگوی ــد؟ چ کردن
ــر و رئیــس جمهــور  ــل و وزی ــد و االن وکی ــا بودن ــا م جبهــه ب
شــدند، چــرا حاال انقــدر اخاقشــان فــرق کــرد؟ آن آقــای وزیر 
نفتــی کــه فرمانــده لشــگر بــود، چطــور اخاقــش تــا ایــن حــد 
ــا  ــا م ــًا ب ــه قب ــی ک ــان روحان ــای ف ــرد؟ آق ــدا ک ــاوت پی تف
جبهــه بــود و برگشــت، چطــور اخاقــش فــرق کــرده اســت؟ 
ــهید و  ــا ش ــل این ه ــاک در بغ ــن آب و خ ــای ای ــر بچه ه مگ
پرپــر نشــدند؟ مگــر بچه هــا جلــوی اینهــا بــه طــور داوطلــب 
ــان  ــر خودت ــدند؟ مگ ــته نش ــد و کش ــن نرفتن ــدان می ــه می ب
ــر  ــا دیگ ــد ت ــن می خوابیدن ــه روی می ــه داوطلبان ــد ک ندیدی
بچه هــا از روی آن هــا رد شــوند و عملیــات کننــد؟ پــس چــرا 
آمدیــد اینجــا اخاقتــان بــه کل عــوض شــد؟ پــول و زندگــی 

ــد؟ ــام را دیده ای ــت و مق ــه و پس مرف

*آقــای پاســبانی شــما چــه انگیــزه ای داشــتید و 
چــه شــد کــه بــه جبهــه رفتیــد؟

ســعید پاســبانی: تقریبــاً مــا انگیزه هــای مشــابه و 
ــه  ــردم ک ــف می ک ــن هــم احســاس تکلی ــم. م یکســانی داری
بــه ســهم خــودم جلــوی دشــمن و ورودش بــه خــاک کشــورم 
ــت  ــد داش ــد روی آن تاکی ــا بای ــه در اینج ــا آنچ ــرم. ام را بگی
ــداکاری و آرمانخواهــی در آن  ــار و ف ــه ایث ــودن روحی ــر ب فراگی
ــه شــدت از بیــن رفتــه اســت. البتــه  ــود کــه امــروز ب زمــان ب
در همــان زمــان هــم سواســتفاده و ســودجویی و منفعت طلبــی 
ــد  ــی بودن ــم آدمهای ــا ه ــی در جبهه ه ــود داشــت و حت و... وج
ــت  ــد و از موقعی ــده بودن ــودجویی آم ــت و س ــرای منفع ــه ب ک
ــم  ــی ک ــا خیل ــداد اینه ــا تع ــی واقع ــد؛ ول ــتفاده می کردن سواس
بــود و می توانــم بگویــم کــه یــک درصــد از مــردم و مســئوالن 
اینطــور بودنــد. ولــی االن بــه نظــر می رســد برعکــس شــده و 
تنهــا یــک درصــد از مــردم و مســئوالن انســانهای اخاقــی و 

ــری هســتند. آرمانخــواه و ایثارگ

ــا یــک چرخــش مواجــه شــده ایم و  *یعنــی مــا ب
ارزشــهای اخالقــی و فرهنگــی حاکــم بــر آن دوره 
ــا  ــا ب ــد و م ــها داده ان ــه ضدارزش ــود را ب ــای خ ج
فراگیــری چیــزی روبــرو هســتیم کــه در آن زمــان 

*کامال ضدارزش بود؟

پاسـبانی: یکـی از عمده ترین چیزهایـی که مـرا آزار می دهد 
همیـن اسـت. در محله مـان چندین نفـر را سـراغ دارم که اصا 
سنشـان بـه جنگ رفتن نمی خـورد، ولـی کارت جانبـازی دارند! 
جالـب ایـن اسـت کـه آنها بـه راحتـی می تواننـد چنیـن کارتی 
را بگیرنـد! بـرای ایـن آدمها هـم عمومـا جانبازی شـیمیایی رد 
می کننـد. یعنـی هـم پرونده اعـزام به جبهـه و گـزارش صورت 
سـانحه، هـم پرونـده بستری شـدن در بیمارسـتان و هـم نامـه 
کمیسـیون و درصـد جانبـازی و... را بـه طـور کامـل می سـازند 
و می شـوند جانبـاز! بـا همه ایـن مدرک سـازی ها هم اگر شـما 
بخواهیـم برویم ته ایـن را دربیاوریـم و اثبات کنید دروغ اسـت، 

نمی توانیـد! چـون همـه مـدارک را به طـور کامـل دارند.
ایــن سواســتفاده ها در همــه عرصه هــا هــم وجــود دارد. 
بگذاریــد یــک خاطــره از بــرادر خــودم برایتــان بگویــم؛ بــرادر 
مــن چهــا تــا از انگشــتان دســتش زیــر پــرس مانــده و قطــع 
ــرادرم عضــو  ــه ب ــش ک ــدود 15، 16 ســال پی شــده اســت؛ ح
بســیج بــود بــه او گفتــه بودنــد کــه ۸50 هــزار تومــان بــه مــا 
بــده مــا برایــت 35% جانبــازی می زنیــم بــا همــه مدارکــش! 
بــرادرم هــم گفتــه بــود نمی خواهــم و بــرای همیــن موضــوع 

هــم دیگــر بســیج نرفــت.
ــم؛ 2 ســال پیــش  ــرای شــما بگوی ــه دیگــر هــم ب یــک نمون
ــت  و  ــخصی وام می خواس ــا، ش ــای اینج ــی از بانک ه در یک
ــرد و  ــداد ک ــود، دادوبی ــه ب ــش نرفت ــی پی ــر دلیل ــه ه کارش ب
شیشــه باجــه بانــک را شکســت و بــه رئیــس و کارکنــان بانک 
فحــش داد. وقتــی هــم خواســته بودنــد بــا اون برخــورد کننــد، 
گفتــه بــود مــن جانبــاز 70% هســتم و کارت قرمــز دارم و... 
. بعــد از کلــی دادوبیــداد و درگیــری وقتــی می آینــد کارش را 
ــد  ــد متول ــد می بینن ــراغ مدارکــش می رون ــه س ــد، ب راه بیندازن

ــال 67 اســت! س
خاصــه اینکــه مــا در شــرایطی هســتیم کــه خیلــی 
هــم  اینهــا  همــه  و  می گیــرد  سوءاســتفاده ها صــورت 
بــه عنــوان زرنگ بــازی توجیــه می شــود و ارزش تلقــی 
می گــردد. مســئول و غیرمســئول هــم نــدارد. یکی از دوســتان 
مــا می گفــت دزدی را گرفتیــم و دنبالــش کردیــم و آمدیــم او را 
بزنیــم، در حــال فــرار می گفــت »نزنیــد، نزنیــد، مــن از بــاال تــا 

سالها از آن دوران گذشته و پسرم دانشجوی دوره لیسانس و دخترم هم فوق لیسانس 
است؛ امروز وضعیت جامعه را می بینند و از من می پرسند »برای چه به جبهه رفتید؟!« 

نه تنها این ها بسیاری از جوانان دیگری هم که با من مواجه می شوند همین سواالت را 
از ما می پرسند. من می دانم که در آن دوران حق با ما بود و می دانم حق بودم که به 

جبهه بروم و به همین خاطر رفتم، ولی امروز نمی توانم پاسخ این ها را بدهم!
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پاییــن بدنــم بخیــه و ترکــش اســت و جانباز هســتم«! دوســتم 
ــرود. ــم ب ــم بزنیمــش، رهایــش کردی می گفــت جــرأت نکردی
امــروز وضــع طــوری شــده کــه ایــن جانبــازی بــرای مــردم و 
مســئوالن خــاف کار و اختاســگر و ... تبدیــل بــه ســپر شــده 
اســت. مثــل یــک کارت شناســایی جعلــی کــه بــا داشــتن آن 
می توانیــد خیلــی کارهــا انجــام دهیــد. همیــن چیزهــا باعــث 
ــازی  ــازان جانب شــده کــه خــود مــن و بســیاری دیگــر از جانب
ــد  ــر بخواهن ــا اگ ــر یکج ــا اگ ــم. مث ــان کنی ــان را پنه خودم
ــازی  ــن کارت جانب ــد، م ــم را ببینن ــد و کارت ــش کنن ــرا تفتی م
ــی می پرســند چشــمت چــه شــده،  را نشــان نمی دهــم، و وقت
ــاز و  ــروز جانب ــده ام. ام ــوری ش ــادف این ط ــم در تص می گوی
خانــواده شــهید و ایثارگــر بدنــام شــده اســت، چــرا؟ چــون بــا 

ــد. ــد و می کنن ــتفاده ها کرده ان ــی سواس ــا خیل ــام اینه ن
ــان  ــا و جانبازی ش ــا جراحت ه ــم بچه ه ــگ ه ــان جن در زم
ــام  ــدن ن ــام ش ــر بدن ــه خاط ــه ب ــا ن ــد، ام ــی می کردن را مخف
جانبــاز، بلکــه از روی اخــاص! در آن زمــان هــر کــس 
ــی داد  ــام م ــن انج ــت و دی ــردم و مملک ــرای م ــم ب کاری ه
می گفــت مــن کاری نکــرده ام. همــه اش کار خــدا بــوده! یعنــی 

ــرد. ــب نمی ک ــود را طل ــخصی خ ــت ش ــس منفع هیچ ک

ــه در آن  ــت ک ــن نیس ــئله ای ــر مس ــارت دیگ ــه عب ــا: ب تنه
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــود، مس ــب نب ــی منفعت طل ــان کس زم
ــی  ــروز خیل ــا ام ــان ب ــع در آن زم ــی و مناف شــکل منفعت طلب
ــان حاضــر  ــا زم ــود و ب ــا خــدا ب ــه  آنهــا ب ــرق داشــت. معامل ف
ــن  ــا م ــن ب ــه م ــه بچ ــت ک ــال اس ــرد. اآلن 2 س ــرق می ک ف
ــه  ــابقه جبه ــر س ــه خاط ــه ب ــو ک ــد ت ــت و می گوی ــر اس قه
می توانســتی مــن را از خدمــت ســربازی معــارف کنــی، 
ــو را  ــه ت ــم ک ــه نرفت ــن جبه ــم م ــن گفت ــردی؟ م ــرا نک چ
معــاف کنــم. البتــه قانونــا و شــرعا هــم ایــرادی نداشــت اگــر 

ــم.  ــن کار را نمی کن ــت ای ــی هیچ وق ــردم، ول ــش می ک معاف
ــم،  ــدا رفت ــرای خ ــر ب ــم و اگ ــه کن ــم معامل ــون نمی خواه چ
ــن  ــرد. ای ــد می گی ــد، بخواه ــد می ده ــودش بخواه ــدا خ خ
قانونهــای ســهمیه و بده و بســتانی بــا ایثارگــران و جانبــازان را 
ــد،  ــه می دیدن ــدارم. در آن زمــان منافــع را اینگون هــم قبــول ن
یعنــی نــگاه اخــروی داشــتند، نــه منافــع 50 ســال عمــر و ایــن 

ــان را. دنیایش

پاســبانی: بگذاریــد بــاز خاطــره ای را بــرای شــما بگویــم. در 
ــت جمهوری  ــای ریاس ــی از دوره ه ــای یک ــه رقابت ه بحبوبح
کــه یکــی از فرماندهــان برجســته جنــگ هــم بــرای ریاســت 
ــه و  ــدم خان ــرون آم ــن از بی ــود، م ــده ب ــد ش ــوری کاندی جمه
همســر و بچه هایــم در خانــه نبودنــد. دیــدم یــک نامــه شــکیل 

ــل نامه هــای  ــود مث ــه ای ب ــدم اســت. نام ــم آم ــاال برای و بلندب
ــوز هــم آن را نگــه داشــته ام. 4، 5 صفحــه ســام  ــه، هن جبه
و صلــوات نوشــته بــود و بعــد هــم قیــد کــرده بــود کــه ایــن 
فــان کارهــا بایــد بــرای قشــر فرهنگــی جانبــاز انجــام شــود 
ــت  ــرورش خدم ــوزش و پ ــگ در آم ــد از جن ــن بع ــون م )چ
ــد  ــهیل خری ــکن، تس ــاد مس ــد ایج ــواردی مانن ــردم(؛ م می ک
ــود  خــودرو، اشــتغال و از ایــن چیزهــا. در انتهــا هــم نوشــته ب
کــه ان شــاءاهلل در رفرانــدوم شــرکت خواهیــم کــرد و بــه اصلح 
ــت  ــن اس ــدوم« واژه التی ــه »رفران ــود کلم ــم! خ رأی می دهی
ــا را  ــم، م ــه کار می بردی ــه ای را ب ــن کلم ــا چنی ــر م و اآلن اگ
می کوبیدنــد! زیــرش هــم یــک امضــای اســکن شــده داشــت 
ــم،  ــده بزن ــود »از اینکــه وقــت نکــردم امضــای زن و نوشــته ب

ــی!« ــم: فان ــوزش می طلب پ
ــگ  ــان جن ــم در زم ــر نمی کن ــن فک ــه م ــم ک ــما بگوی ــه ش ب
هیــچ فرمانــده لشــگر یــا مقــام باالتــری بــوده باشــد کــه بــه 
خاطــر مجاهدت هایــش دو خــط تقدیرنامــه از ایــن آقــا داشــته 
ــن  ــرای م ــا ب ــن آق ــه ای ــده اســت ک ــه ش ــا اآلن چ ــد، ام باش
ــی می فرســتد؟! چــه  ــه بلندباالی ــن نام ــان چنی ــده آن زم زرمن
شــده اســت کــه مــا تــا ایــن حــد تغییــر کرده ایــم؟! تــازه ایــن 
را در نظــر بگیریــد کــه بعــد از اتمــام جنــگ، ســال های ســال 
گذشــته اســت و مــن از آن موقــع تــا آن زمانــی کــه نامــه بــه 
ــرده  ــوض ک ــه ع ــا خان ــود، 3 ت ــده ب ــال ش ــا ارس ــه م در خان
بــودم! ســوال اینجاســت کــه ایــن فرمانــده جنــگ کــه هیــچ 
ــه ام  شــناختی از مــن نداشــته اســت، چطــور مــرا و آدرس خان
را پیــدا کــرده و می دانــد مــن یــک جانبــاز فرهنگــی هســتم؟

ــه  ــه و منفعت طلبان ــای محافظه کاران ــلط فض *تس
ــیاری از  ــدی بس ــث ناامی ــی باع ــه نوع ــی ب کنون
چهره هــای جــوان انقالبــی شــده اســت؛ کســانی 

وضع طوری شده که جانبازی 
برای مردم و مسئوالِن خالف کار و 

اختالسگر و ... تبدیل به سپر شده 
است. مثل یک کارت شناسایی جعلی 

که با داشتن آن می توانید خیلی 
کارها انجام دهید. همین چیزها 
باعث شده که خود من و بسیاری 

دیگر از جانبازان جانبازی خودمان 
را پنهان کنیم. مثال اگر یکجا اگر 

بخواهند مرا تفتیش کنند و کارتم را 
ببینند، من کارت جانبازی را نشان 

نمی دهم، و وقتی می پرسند چشمت 
چه شده، می گویم در تصادف 

این طوری شده ام!
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کــه همــواره تالششــان ایــن اســت همــان 
ــی و  ــد باق ــش جنگیدی ــه شــما برای ــی ک آرمانهای
ــی  ــت کنون ــفانه وضعی ــی متاس ــد ول ــلط باش مس
ــرده اســت. ســوال  ــل ک آنهــا را ســردرگم و منفع
ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــی انقالبــی بودن 
ــت و  ــر اس ــه امکان پذی ــدن چگون ــی مان و انقالب
بــرای بهبــود ایــن وضعیــت بایــد چــه کــرد؟ بــه 
ــن  ــی از ای ــرای رهای ــارت دیگــر چــه راهــی ب عب

ــد؟ ــنهاد می کنی ــا پیش ــه آنه ــت ب وضعی

ــای  ــک فض ــاد ی ــات ایج ــن راه نج ــر م ــه نظ ــبانی: ب پاس
انتقــادی از دولتمــردان و مســئوالنی اســت کــه کــج روی کرده 
ــه  ــد. البت ــت بوده ان ــن وضعی ــی ای ــان اصل ــد و عام و می کنن
ــا  ــوده و صرف ــدت ب ــا بلندم ــه سیاســت این ه ــدم ک ــن معتق م
ــد از  ــد بع ــان باش ــر یادت ــردد. اگ ــروز برنمی گ ــروز و دی ــه ام ب
جنــگ، تصویــب چنــد قانــون در کشــور مــا باعــث شــد ضربــه 
ــاب وارد شــود. برخــی از  ــای انق ــردم و آرمانه ــه م اساســی ب
ــد  ــردان مانن ــای دلتم ــت ها و تصمیم ه ــا و سیاس ــن قانونه ای
ایــن بــود کــه یــک ســاختمان چندیــن طبقــه را یک دفعــه بــا 
تــوپ در هــم بکوبــی! همینهــا بــود کــه باعــث شــد بســیاری 
ــان را از  ــم امیدهایش ــم ک ــا ک ــن و انقابی ه ــان موم از جوان
ــته از  ــد. گذش ــری کنن ــز کناره گی ــد و از همه چی ــت بدهن دس
ــاه  ــرد و گن ــدا ک ــاد رواج پی ــت گذاریها، فس ــن  سیاس آن قوانی
در جامعــه عــادی شــد. اعتیــاد و بســیاری از آســیب های 
اجتماعــی در جامعــه زیــاد شــد و در نتیجــه آرمان هــا و 
ــه همیــن دلیــل مــن معتقــدم کــه  ارزش هــا از بیــن رفــت. ب
ــاد از وضعیــت موجــود پرداخــت و کج روی هــا را  ــه انتق ــد ب بای
ــی  ــا راه نجــات و کار انقاب ــن تنه ــه نظــر م ــرد. ب اصــاح ک

ــن اســت. ممکــن در شــرایط حاضــر همی
ــه  ــد ب ــه هســتیم بای ــی ک ــر شــرایط و موقعیت ــا در ه ــه م هم
ایــن کار اهتمــام داشــته باشــیم. بایــد تبلیــغ کنیــم و رســالت 
انســانی و اخاقــی و دینــی را تبلیــغ کنیــم. مثــا در هیئت هــا، 
ــل ورزش  ــل کار و مح ــانه ای؛ در مح ــخنرانی و کار رس ــا س ب
ــم  ــام دهی ــن کار را انج ــه و... ای ــه و محل ــل و در خان و تحصی
و آگاهی بخشــی کنیــم. همیــن آرمان هــا و ارزش هایــی 
ــاز و ایثارگــران برایشــان  ــرادران جانب ــا ب ــدران شــهید ی کــه پ
ایثارگــری کردنــد را بگوییــم و فریــاد بزنیــم. هیچ کــس نبایــد 
تنهــا بــه خــودش اکتفــا کنــد، اگــر یــک نفریــم بایــد بشــویم 
ــر شــود.  ــا اینکــه فراگی ــر ت ــر و 200 نف ــد 100 نف ــر، بع 10 نف
ــم را  ــه پای ــن خان ــه از ای ــاز ک ــن جانب ــر شــود، م ــی فراگی وقت
ــگاه  ــه مــن چپ چــپ ن ــه کوچــه می گــذارم، دیگــر مــردم ب ب
نمی کننــد، دیگــر خانــواده شــهدا غریبــه نمی شــوند، ایثارگــران 
ــام و  ــه زور س ــا ب ــا اینه ــی ب ــر کس ــوند. دیگ ــزوی نمی ش من
علیــک نمی کنــد، یــا در دلشــان بــه مــا فحــش  نمی دهنــد و 

ــد! ــد و خوردن ــد و بردن ــا چاپیدن ــد این ه نمی گوین
ایــن جوانــان انقابــی و آرمانخــواه بایــد بــه بطــن مــردم وارد 
ــه  ــی ک ــد، کس ــم کنن ــردم را ک ــا م ــان ب ــوند و فاصله ش ش
ــد  ــا نمی توان ــه تنه ــرود ن ــو ب ــی جل ــد و تنهای ــک روی کن ت
کاری را از پیــش ببــرد، بلکــه کلــی هــم برچســب و انــگ بــه 

می چســبانند. او 

ــو  ــد از آن جل ــه بای ــی ک ــیابی راه ــای افراس *آق
برویــم و آرمانخواهــی را در برابــر منفعت خواهــی و 
محافظــه کاری زنــده کنیــم از نظــر شــما چیســت؟

افراســیابی: مــن معتقــدم جوانــان امــروز هــم مثــل جوانــان 
گذشــته هســتند و هیــچ فرقــی نمی کنــد، چیــزی کــه 
عــوض شــده فرهنــگ مــا اســت. ایرانیــان آدم هــای باغیــرت 

و باشــرفی هســتند و همیــن امــروز هــم اگــر خــدای نکــرده، 
جنگــی صــورت بگیریــد و دشــمن بــه مــا حملــه کنــد، همیــن 
ــن  ــی در همی ــتاد. حت ــد ایس ــمن خواهن ــوی دش ــان جل جوان
جبهــه از اقلیت هــای دینــی و مذهبــی هــم بــه عنــوان ســرباز 
ــاع  ــد و از کشورشــان دف ــه جبهــه می آمدن ــی بســیجی ب و حت

ــم. ــا داری ــن اقلیت ه ــهید از همی ــی ش ــا کل ــد و م می کردن
ــت  ــگ آن دوران از دس ــروز فرهن ــه ام ــت ک ــن اس ــئله ای مس
ــای  ــرای احی ــردن ب ــاش ک ــئله کار و ت ــت و مس ــه اس رفت
همــان فرهنــگ اســت. جوانــان مــا الحمــدهلل هــم ســواد دارند 
ــد  ــد بدانن ــا بای و هــم هــوش و ذکاوت و اطاعــات وســیع. ام
ــر و  ــی و تی ــی ج ــاره و آر پ ــگ خمپ ــر جن ــروز دیگ ــگ ام جن
تفنگ نیســت. یــک جنگ فرهنگــی و اقتصــادی اســت. کاری 
کــه بایــد انجــام دهنــد این اســت کــه نگذارنــد خون آن شــهدا 
ــد از ایــن خــون حراســت و حفاظــت کننــد  پایمــال شــود، بای
و حرمــت آن را نگــه دارنــد. چــون مــا هــر پیشــرفتی هــم تــا 
امــروز کرده ایــم پایــه آن در همــان ســنگرهایی بــوده کــه آن 

ــد. ــد و خونشــان را برایــش دادن شــهدا ایجــاد کردن
ــت  ــن اس ــروز ای ــان ام ــه جوان ــن ب ــام م ــا پی ــن مبن ــر ای ب
ــه صــد در صــد برخــی  ــن رســیدند ک ــن یقی ــه ای ــر ب ــه اگ ک
و  منفعت طلبــی  و  می رونــد  ناصــواب  راه  مســئوالن 
جاه طلبــی و بی قانونــی و بی اخاقــی و خیانــت می کننــد، 
یــا وضعیــت بــه گونــه ای شــده اســت کــه غــارت بیت المــال 

عــادی شــده و اختاســگران هــر کاری می خواهنــد می کننــد، 
ــل  ــا عکس العم ــر اینه ــید و در براب ــدم باش ــد ثابت ق ــما بای ش
نشــان دهیــد. ایــن تــداوم راه همــان شــهدا اســت. مــا خــدا و 
قــرآن خــدا و پیغمبــر)ص( و ائمــه )ع( و خــاک کشــور و شــرف 
ــه خاطــر  ــه حــاال ب ــان و ن ــه آن زم ــم و ن و ناموســمان را داری
ــا  ــم؛ بلکــه م ــم و نمی جنگی ــان و شــخص نجنگیدی ــن آقای ای
ــرای آرمان هــای خــود و همــان چیزهایــی کــه ذکــر کــردم  ب

جنگیدیــم و می جنگیــم.
الحمــداهلل اآلن آرمان هــای و ارزش هــای مــا هســت و حفــظ 
شــده اســت، چیــزی کــه تغییــر کــرده برخــی از شــخصیت ها 
ــی االن  ــود ول ــم ب ــان حاک ــه آن زم ــود ک ــگ ب ــک فرهن و ی
نیســت. شــهید باکــری درســت فرمــوده بودنــد کــه برخی هــا 
ــن  ــه ای ــی ب ــن وقت ــی م ــد، ول ــر می کنن ــگ تغیی ــد از جن بع
ــئوالنی  ــد مس ــه درص ــم ک ــم می بین ــگاه می کن ــت ن وضعی
ــزی در  ــرده، چی ــرق ک ــان ف ــد و اخاقش ــر کرده ان ــه تغیی ک
ــر  ــی کــه تغیی ــا درصــد رزمندگان حــد هــزار درصــد اســت، ام
کردنــد شــاید چیــزی در حــد 10 درصــد باشــد، تــازه اینهــا هم 
کســانی هســتند کــه بــه نوعــی مســئولیت گرفتنــد! مــن اینجا 
ــک  ــم و ی ــن بودی ــه در رده پایی ــا ک ــه م ــم ک ــام می کن اع
رزمنــده معمولــی بیشــتر نبودیــم و تــا آخریــن روز جنــگ هــم 
ایســتادیم و جنگیدیــم، همانــی هســتیم کــه بودیم. ولــی اآلن 
ــا پســر فــان مســئول چــه  ــن ب ــم کــه پســر م ــگاه می کن ن

ــه؟ ــن ن ــازاده اســت و پســر م ــد؟ او آق ــی می کن فرق
ــع ایــن کشــور اعــم از  ــا غیــر از ایــن اســت کــه تمــام مناب آی
ــرای  ــات و... ب ــادن و کانی هــا و ســرمایه ها و امکان نفــت، و مع
همــه اســت و بایــد بــه طــور برابــر بــه همــه تعلــق بگیــرد؟ آیا 
غیــر از ایــن اســت کــه اآلن متأســفانه اینهــا بــرای یــک عــده 
ــن  ــرایط م ــن ش ــه نیســت؟ در ای ــرای هم خاصــی اســت و ب
تنهــا کاری کــه می توانــم بکنــم ایــن اســت بــه جوانــم بگویــم 
ــرآن  ــق ق ــر طب ــد ب ــا می کنن ــه این ه ــی ک ــن کارهای ــه ای ک
ــو ســعی کــن  ــط اســت، دزدی اســت و ت ــن و اســام غل و دی
ــت  ــه را دس ــی و بقی ــظ کن ــت را حف ــگ و ناموس ــن، فرهن دی

خــدا بســپاری!
ولــی بــه طــور کلــی مــن معتقــدم کــه نســل آینــده مــا نســل 
خوبــی اســت و جوانــان مــا خیلــی باغیــرت و باشــرف هســتند. 
متأســفانه دولتمــردان مــا نتوانســته اند فرهنگــی را حاکــم کنند 
ــتمان  ــم کاری از دس ــا ه ــد. م ــظ کنن ــان را حف ــن جوان ــا ای ت
ــد  ــا را می بندن ــان م ــم ده ــی بزنی ــم حرف ــا بیایی ــد ت برنمی آی
در کشــوری کــه در مجلــس شــورای اســامی اش کــه یکــی 
ــاز  ــر امتی ــده اش از وزی ــا نماین ــی نظــام اســت، ت ــوای اصل از ق
نگیــرد، کاری بــرای مــردم انجــام نمی دهــد. از مــا چــه کاری 

برمی آیــد؟
ــیابی،  ــد افراس ــه احم ــم ک ــان می گوی ــه جوان ــن ب ــن م بنابرای
ــی جــی« کــه یــک جــوان 1۸ ســاله  ــه »احمــد آر پ ملقــب ب
بــود و وارد جنــگ شــد و 26 ســاله بــود کــه برگشــت و همیــن 
امــروز هــم خــودش را مخلــص همــه شــما می دانــد، از 
ــم و رفتیــم  صمیــم قلــب اعــام می کنــم کــه مــا حــق بودی
جبهــه و بــرای آینــده شــما جنگیدیــم کــه خاکــی باشــد کــه 
در آن زندگــی آرامــی داشــته باشــید. بــه واهلل قســم آن زمانــی 
کــه مــا رفتیــم و در بیابان هــا بــر علیــه دشــمن جنگیدیــم، مــا 
ــتیم،  ــی داش ــان عشــق و دلبســتگی و جوان ــرای خودم ــم ب ه
امــا همــه را رهــا کردیــم کــه دیــن، خــاک، ملــت و جوانانمــان 
ــن  ــه حفــظ ای ــت شماســت کــه ب ــم و حــاال نوب را حفــظ کنی

ــد. آرمانهــا بپردازی

*آقــای تنهــا، نظــر شــما دربــاره اینکــه در 
ــه  ــد چگون ــان آرمانخــواه بای شــرایط امــروز جوان

ــت؟ ــند، چیس باش

تنهــا: ایــن بحــث، بحــث خیلــی گســترده ای اســت و بــا 10 
ــه نتیجــه  ــت مــن و احمــد و ســعید نمی شــود ب ــه صحب دقیق
ــه  ــم ک ــن فکــر می کن ــن حــال م ــا ای ــی ب ــی رســید، ول دقیق
ــا  ــی چیزه ــگ، خیل ــرایط جن ــد ش ــران، مانن ــرایط بح در ش
ــم  ــا رفقای ــی کــه مــن ب مشــخص می شــود. یکــی از حرفهای
ــری  ــگ دیگ ــروز جن ــرایط ام ــر در ش ــه اگ ــود ک ــن ب زده ام ای
شــکل بگیــرد خیلــی چیزهــا هــم مشــخص می شــود و هــم 
درســت می شــود! بــا همــه نفــرت و تنفــری کــه مــن از جنــگ 
ــرار  ــگ ق ــرایط جن ــاره در ش ــدارم دوب ــت ن ــچ دوس دارم و هی
ــرد  ــم اگــر فرضــاً جنگــی صــورت بگی ــی مطمئن ــم، ول بگیری
ــهید  ــول ش ــه ق ــود! ب ــت می ش ــا درس ــکات م ــی از مش خیل
چمــران وقتــی شــیپور جنــگ بــه صــدا درآیــد، مــرد و نامــرد 

مشــخص می شــوند.
وقتــی جنــگ شــود خواهیــم دیــد کــه آیــا بــاز همیــن چپــل 
ــه  ــاره ب ــی، دوب ــگ تحمیل ــده از جن ــی مان ــای باق چاق ه
میــدان می رونــد یــا »ژن خــوب«  هــا و »نجومــی بگیــر« هــا 
و آقازاده هــا و ســرمایه دارهای دولتــی و...!؟ همین هــا کــه 
امــروز داد می زننــد و اعتــراض می کننــد و در عــوض بــه 
آنهــا می گوینــد از مســیر منحــرف شــده و ریــزش بــوده و ضــد 
انقــاب شــده اند و... می رونــد جلــوی دشــمن را می گیرنــد یــا 
ایــن آقایانی کــه متظاهرانــه و ریاکارانــه دم از والیــت و انقاب 

راه نجات ایجاد یک فضای انتقادی 
از دولتمردان و مسئوالنی است که 
کج روی کرده و می کنند و عامالن 

اصلی این وضعیت بوده اند. البته من 
معتقدم که سیاست این ها بلندمدت 

بوده و صرفا به امروز و دیروز 
برنمی گردد. اگر یادتان باشد بعد از 
جنگ، تصویب چند قانون در کشور 

ما باعث شد ضربه اساسی به مردم و 
آرمانهای انقالب وارد شود
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ــر  ــب خودشــان را پ ــد جی ــع دارن ــی در واق ــد ول ــن می زنن و دی
ــه ریشــه انقــاب می زننــد!؟ احمــد جــان  می کننــد و تیشــه ب
ــاخته  ــر س ــت، اگ ــاخته نیس ــا س ــد کاری از م ــت می گوی درس
بــود بســیاری از ایــن آقایــان و آقازاده هــا و دزدان و ریــارکاران 
را خفــه می کــردم، ولــی متاســفانه دســتمان بــه جایــی 
ــا  ــرم را ب ــم س ــرش ه ــم و آخ ــم را می زن ــا حرف ــد، ام نمی رس

ــم! ــاد می ده ــه ب ــا ب ــن حرف ه همی
ــز شــده  ــه چی ــه هم ــن اســت ک ــروز ای مســئله در شــرایط ام
ــه عمــل  ــه جــای اینکــه ب ــش«! و مســئوالن ب »ادا« و »نمای
رو بیاورنــد و کار مــردم را انجــام دهنــد، ادا در می آورنــد؛ 
ــا از ادا خســته شــده اند! در همیــن شــرایط  ــان م مــردم و جوان
ــا دزدان دیــروز خیلــی فــرق دارنــد؛ دزدان  دزدان امــروز هــم ب
امــروز خیلــی شــیک و مجلســی شــده اند؛ قبــًا بارهــا ایــن را 
ــانه  ــا رس ــده اند، ب ــری ش ــا کامپیوت ــروز دزده ــه ام ــه ام ک گفت
ــد.  ــما را می دزدن ــن ش ــای کاذب دی ــر و جذابیت ه و کامپیوت
ــه  ــان را ب ــا جوان ــد ت ــد شــرف خودشــان را بدهن حتــی حاضرن
ــتری  ــرافت بیش ــته دزدان ش ــد، در گذش ــود بکش ــرف خ ط

داشــتند، نمونــه اش فضیــل عیــاض بــود که یــک جایــی عنان 
ــون  ــی روم؛ چ ــر نم ــن جلوت ــت از ای ــت و گف ــودش را گرف خ

ــت! ــرف داش ش
اآلن وظیفــه مــا چیســت؟ مــن نظــرم ایــن اســت کــه مــا بایــد 
همدیگــر را پیــدا کنیــم و در مرحلــه اول همدیگــر را بفهمیــم. 
یعنــی مثــا مــن کــه شــصت ســال دارم، خــودم را برســانم بــه 
ــه  ــم ک ــوان آرمانخواهــی ه ــاله و آن ج ــگاه آدم چهــل س جای
ــک آدم چهــل  ــه ی بیســت ســاله اســت خــودش را برســاند ب
ــاط و گفت وگــو داشــته باشــیم.  ــا هــم تعامــل و ارتب ســاله و ب
ــت را  ــم وضعی ــک ه ــا کم ــم ب ــم و بتوانی ــر را بفهمی همدیگ
ــا  ــد م ــاش می کنن ــد ت ــا دارن ــون خیلی ه ــم. چ ــت کنی درس
را از مــردم جــدا کننــد. البتــه بخشــی از ایــن جدایــی هــم بــه 
ــطه  ــد و االن بواس ــگ بودن ــه در جن ــی ک ــی از چهره های برخ
ــیده اند  ــی رس ــت و مقام ــوا و پس ــان و ن ــه ن ــان ب آن حضورش
ــی  ــاج عل ــد ح ــخصی مانن ــما ش ــا ش ــا مث ــردد. ام برمی گ
ــه  ــه چ ــان ب ــد ایش ــر می کنی ــد، فک ــر بگیری ــی را در نظ فضل
ــت؟  ــازداده اس ــرش آق ــا پس ــا مث ــیده؟ ی ــی رس ــان و نوای ن
ــان  ــا کــر شــخصی و ن پســرش یــک کارواش دارد و کامــا ب
بــازو پــول در مــی آورد. ایشــان یکــی از فرمانده هــان برجســته 

جنــگ بــود، دیگــران هــم فرمانــده بودنــد و بســیاری از آنهــا 
ــردم مشــخص اســت. ــرای م وضعیتشــان ب

ــی دارم و  ــی خوب ــط عموم ــن کا رواب ــوم، م ــم دور نش از بحث
ــی روم و  ــرف م ــرف و آن ط ــن ط ــم و ای ــردم می جوش ــا م ب
گاهــی خاطــرات جنــگ را بــه مــردم می گوییــم؛ در برخودهــا 
ــرای مــردم حســاب بچه هــای جنــگ  متوجــه می شــم کــه ب
از حســاب بســیاری از آقایــان جداســت؛ یعنــی بــا هــر کســی 
ــای  ــم بچه ه ــت حک ــن اس ــش ای ــم نگاه ــت می کن صحب
خالــص جنــگ فــرق می کنــد! مــردم ایــن تفاوت هــا را 
می بیننــد و می داننــد کــه مــا هــم همــه تاشــمان ایــن اســت 
ــه  ــم هم ــد بگویی ــا نبای ــن نیســت و م ــم قصــه ای ــه بگویی ک
ــتفاده گری  ــا و... سواس ــهدا و جانبازه ــواده ش ــا و خان رزمنده ه
کرده انــد و خورده انــد و برده انــد! اتفاقــا امــروز جهــاد مــا 
ــدگان  ــوی رزمن ــن اســت کــه جل ــه دارد و همی ــان ادام همچن
ســابقمان کــه از قبــل جبهــه رفتــن و جنگیــدن دارنــد 
ــا  ــم و م ــد، بگیری ــواری می کنن ــد و رانتخ ــتفاده می کنن سواس

ــم. ــن کار را می کنی ــم ای ــان داری ــد خودم ــم در ح ه

ــم  ــوع ه ــن موض ــه ای ــت دارم ب ــان دوس *در پای
ــه نظــر می رســد بســیاری از  ــه ب ــم ک اشــاره کنی
ــده اند.  ــل ش ــفانه منفع ــران آن دوران متاس ایثارگ
ــه  ــم ک ــق می ده ــا ح ــه آنه ــخصه ب ــه ش ــه ب البت
ــا کار  ــل آنه ــند، الاق ــده باش ــل ش ــد و منفغ ناامی
ــی  ــد طلب ــر نبای ــا دیگ ــد و م ــان را کرده ان خودش
ــد  ــر نمی کنی ــی فک ــیم؛ ول ــته باش ــا داش از آنه
یــک فضــای منفعالنــه و حتــی در مــواردی 
محافظه کارانــه در بیــن شــما و دوســتانتان حاکــم 
شــده اســت که طبــق آن بــرای تغییــر در وضعیت 
موجــود نمی اندیشــید یــا اقدامــی نمی کنیــد؟ 
ــان  ــزوی از صاحب ــما ج ــن ش ــر م ــه نظ ــون ب چ
ــد وارد  ایــن انقــالب هســتید و اگــر شــما نخواهی
اصالح گــری ایــن وضعیــت بشــوید، اساســاً چــه 

ــد؟ ــن کار را بکن ــد ای ــی بای کس

ــد  ــتم، در ح ــل نیس ــته ایم و منفع ــکار ننشس ــا بی ــا: م تنه
جمــع  هــم  دور  می کنیــم.  کارهایــی  داریــم  خودمــان 
ــادی  ــی زی ــای اجتماع ــم و کاره ــث می کنی ــویم و بح می ش

هــم انجــام می دهیــم. ولــی مــا مگــر چنــد نفریــم و صــدای ما 
بــه کجــا می رســداین نیســت کــه شــما فکــر کنیــد بچه هــای 
مخلــص جنــگ کــه حــاال مــن خــودم را قاطــی آنهــا کــرده ام 
ــه  ــال در خان ــرای آنهــا هســتند، بی خی ــه ناجــوری ب و اال وصل
ــم  ــی محک ــاً خیل ــد. اتفاق ــند و کاری نکنن ــته باش ــود نشس خ

ایســتاده اند.

حــاال در ایــن فضــا برخی هــا می نشــینند، منفعت هــا را 
حســاب می کننــد. مثــًا »محمــود تنهــا« می گویــد اآلن 
بیســت و چنــد ســال اســت جنــگ تمــام شــده، همــه بردنــد 
و خوردنــد، مــن بایــد بــروم مسافرکشــی کنــم؟ بابــا رهــا کــن، 
تــو هــم ســرت را دوال کــن و دنبــال ســود خــودت بــاش. آرام 
آرام ایــن مســئله فراگیــر می شــود. شــرایط هــم بــه گونــه ای 
ــا  ــتری را در زندگی ه ــای بیش ــه روز نیازه ــه روز ب ــت ک اس
ایجــاد می کننــد و پــدر خانــواده بایــد جوابگــوی نیازهــای روز 

ــود. ــا می ش ــی و دنی ــرم زندگ ــرش گ ــد و س ــواده باش خان

افراســیابی: بــه نظــر مــن بیشــتر از محافظــه کاری، 
شــده اند. »ســرخورده« 

ــه  ــتم. البت ــرخورده هس ــم س ــن ه ــود م ــا، خ ــا: دقیق تنه
ــد«!  ــم »ســرخورده مان کردن ــه بگویی ــن اســت ک ــش ای دقیق
ــد. ــرخورده کردن ــا را س ــدیم. م ــرخورده نش ــان س ــا خودم م

*چطور شما را سرخورده کردند؟

تنهــا: بســترها را از مــا گرفتنــد و دســت مــا را بســتند؛ جوری 
عمــل کردنــد کــه نتوانســتیم از عملکــرد خودشــان و خودمــان 
ــه امیــدی در آن دوران رفتیــم و جنگیدیــم  دفــاع کنیــم. مــا ب
ــر مبنــای آرمانهــا و ارزش هــای  کــه جامعه مــان را خودمــان ب
دینی مــان بســازیم. ولــی هــر چــه جلــو آمدیــم از آن آرمانهــا 
ــرد و  ــا را از بیــن ب ــد م ــر شــدیم و این هــا امی و ارزش هــا دورت

مــا را ســرخورده کــرد.
و  منفعت طلبی هــا  و  سواســتفاده ها  دیگــر،  طــرف  از 
ــنی  ــرد. کس ــرخورده ک ــا را س ــای م ــای خودی ه ریاکاری ه
ــان  ــای بدش ــا عملکره ــیدند و ب ــی رس ــان و نوای ــه ن ــه ب ک
ــر  ــم ه ــا ه ــن فض ــد. در ای ــرخورده کردن ــد و س ــا را ناامی م
کســی حرفــی زد و انتقــادی کــرد بــه او انــگ زدنــد و گفتنــد 
ــه  ــت فقی ــد والی ــاب و ض ــد انق ــگ و ض ــد جن ــی ض فان
شــده اســت. مگــر مــا چــه گفتیــم؟ از چیــزی غیــر از همــان 
ارزش هــای اوایــل انقــاب و زمــان جنــگ حــرف زدیــم؟ بــه 
ــان  ــری خودش ــر رهب ــه، مگ ــت فقی ــد ضــد والی ــا می گوین م
ــن  ــر ای ــا غی ــد؟ م ــان می لنگ ــت کارم ــه در عدال ــد ک نفرمودن
ــگ هســتیم،  ــای جن ــه بچه ه ــا ک ــی م ــم؟ یعن ــن را گفته ای ای
ــا  ــاره م ــا چیســت درب ــن یاوه ه ــری هســتیم؟ ای ــف رهب مخال

مسئله در شرایط امروز این است که 
همه چیز شده »ادا« و »نمایش«! و 
مسئوالن به جای اینکه به عمل رو 
بیاورند و کار مردم را انجام دهند، 
ادا در می آورند؛ مردم و جوانان 
ما از ادا خسته شده اند! در همین 
شرایط دزدان امروز هم با دزدان 
دیروز خیلی فرق دارند؛ دزدان 
امروز خیلی شیک و مجلسی شده اند
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ــی  ــیاری را حت ــبانند؟ بس ــگ می چس ــا ان ــه م ــد و ب می گویی
گرفتنــد و بازداشــت کردنــد و تذکــر دادنــد، و بــه جایش برســد 
ــد! ایــن شــرایط چطــور  ــه غلــط کــردن هــم می اندازن مــا را ب

ــد؟ ــرخورده نکن ــا را س م

ــل ســرخوردگی مقایســه  ــیابی: یکــی دیگــر از عوام افراس
ــک روز  ــت. ی ــر اس ــا دوران حاض ــئوالن آن ب آن دوران و مس
ــر از  ــد نف ــم، چن ــی بودی ــرارگاه تاکتیک ــا در ق ــه م در منطق
ــوان  ــم به عن ــا ه ــد و م ــا بودن ــگرها و تیپ ه ــان لش فرمانده ه
پیــک آنجــا بودیــم. شــهید »مهــدی زین الدیــن« تــازه رســیده 
بــود و قــرار بــود دربــاره موضوعــی جلســه ای برگــزار شــود. آن 
روز اســتثنائا دری بــه تختــه خــورده بــود و بــرای مــا چلوکبــاب 
ــد  ــا بدانن ــه جوانه ــم ک ــن را بگوی ــم ای ــد. می خواه آورده بودن
فرماندهــان و مســئوالن آن زمــان چگونــه بودنــد و چــه 
ــم  ــی ای داشــتند. دور ســفره نشســته بودی ــات اخاق خصوصی
کــه شــهید مهــدی زین الدیــن کــه فرمانــده لشــکر 17 علــی 
ــا  ــد م ــد و دی ــنگر ش ــود، وارد س ــم ب ــب)ع( ق ــن ابی طال ب
ــر  ــا جمع ت ــم. م ــاب می خوری ــتیم و چلوکب ــفره نشس ــر س س
ــار ســفره و غــذا بخــورد. هــر  ــد کن نشســتیم کــه او هــم بیای
ــم گفــت مــن نمی خــورم، دســت  ــارف و اصــرار کردی چــه تع
شــما درد نکنــد. گفتیــم بــرای چــه نمی خــوری؟ گفــت لشــگر 
مــا امــروز عدس پلــو دارد، مــن به عنــوان فرمانــده لشــگر اگــر 

ــت کــرده ام! ــه آن هــا خیان ــاب بخــورم، ب چلوکب
ــدا  ــی را پی ــا رئیس ــکر ی ــده لش ــد فرمان ــما می توانی ــاال ش ح
ــدان اداره اش  ــا کارمن ــی اش ی ــد نیــروی معمول ــد کــه مانن کنی
این طــور باشــد؟ یعنــی مثــا او هــم ماننــد زیردســتش 
ــم  ــا ه ــا را ب ــی اینه ــی بکشــد؟ وقت مســتأجر باشــد؟ و بدبخت
ــا  ــم م ــون رس ــویم. چ ــرخورده می ش ــم س ــه می کنی مقایس
ایــن نبــود؛ قــرار نبــود وضعیــت اینگونــه شــود. مــن معتقــدم 
ــون  ــه خ ــد و ب ــهدا را گرفته ان ــای آن ش ــه ج ــا ک ــن آدمه ای
ــد.  ــد ش ــان خشــکیده خواه ــد ریشه ش ــت می کنن ــهدا خیان ش
ــن م. ه. ر. ز. د. ز و فــان و بهمان هــای دزد و اختاســگر  همی
ــل  ــور کام ــه ط ــی اسمشــان را ب ــانه ها حت ــه رس و ســودجو ک
ــی از  ــا حت ــند. اینه ــان می رس ــزای عملش ــه س ــد، ب نمی آورن
ابــن زیــاد و شــمر و یزیــد هــم بدترنــد کــه بــه خــون مقــدس 
شــهدا خیانــت کردنــد. مــا اعتقــاد داریــم کــه خــون می گیــرد 
ــده  ــن و در آین ــد از ای ــد. بع ــن می زن ــا را از ب ــه اینه و ریش
ــن ســرزمین روی کار  ــور و باشــرف ای ــان غی ــاز هــم جوان ب
ــه ثــروت ملــی را در دســت  می آینــد و اداره و توزیــع عادالن
می گیرنــد و بــاز آرمان هــا و عقیده هــای درســت مــا 
ــز  ــه چی ــت، هم ــد وق ــد از چن ــاءاهلل بع ــود. ان ش ــم می ش حاک

درســت می شــود.

ــما؛  ــا ش ــی ب ــدی نهای ــبانی جمع بن ــای پاس *آق
ــای  ــرخوردگی بچه ه ــن س ــاره ای ــما درب ــر ش نظ

ــت؟ ــازان چیس ــده و جانب رزمن

ــه  ــم ک ــی می کنی ــرایطی زندگ ــروز در ش ــا ام ــبانی: م پاس
ــده اند.  ــب ش ــب و منفعت طل ــردم کاس ــئوالن و م ــوم مس عم
نمی خواهــم بگویــم در دوران جنــگ چنیــن آدمهایــی نبودنــد، 
ــد جبهــه و  ــد کــه می آمدن ــع هــم عــده ای بودن ــا آن موق قطع
ــن  ــان ای ــی در آن زم ــد. ول ــال می کردن ــان را دنب ســود خودش
روحیــه تــا ایــن انــدازه فراگیــر و عمومی نبــود. آن جمله شــهید 
ــه  ــده ای ب ــود ع ــه فرم ــود ک ــی درســت ب ــد باکــری خیل حمی
ــاده اســت  ــاق افت ــن اتف ــد. االن ای گذشته شــان پشــت می کنن
و تنهــا بخــش کمــی از رزمنده هــا بــه آن دوره و آرمانهــا 
ــول  ــه ق ــه ب ــی هســتند ک ــا همان های ــد. این ه ــد مانده ان پایبن

ــد. شــهید باکــری ممکــن اســت از غصــه دق کننــد و بمیرن
ــد ببینیــد امــروز از آن جمعیتــی کــه در آن ســال ها  شــما بروی
ــه آن  ــوز ب ــه هن ــتند ک ــان هس ــد نفرش ــد چن ــده بودن رزمن
ــر  ــد نف ــی چن ــد، ایمــان داشــته باشــند؟ یعن کاری کــه کرده ان
ــد؟ اصــا  ــرام بگذارن ــه گذشــته خودشــان احت ــه ب هســتند ک
نمی خواهیــم بــه شــهدا و جانبــازان و... احتــرام بگذارنــد، 
ــان  ــن نش ــد؟ ای ــرام می گذارن ــان احت ــته خودش ــه گذش ــا ب آی
ــان  ــا آن زم ــاوت ب ــی متف ــروز خیل ــرایط ام ــه ش ــد ک می ده

ــت. ــرخوردی اس ــان س ــن هم ــت. ای اس
امــروز متاســفانه در شــرایطی هســتیم کــه بیــش از 90 
درصــد عامــه مــردم حتــی انگیــزه خــود را بــرای زندگــی گــم 
کرده انــد، چــه برســد بــه اینکــه خــط فکــری خاصــی داشــته 
ــر  ــد. اگ ــال کنن ــای خاصــی را دنب ــد ارزش ه باشــند و بخواهن
بخواهــم یــک مــورد را بگویــم کــه از آن خیلــی رنــج می بــرم 
همیــن اســت کــه وضعیــت مــردم اینگونــه شــده و انگیــزه ای 

ــدارد. ــرای ادامــه زندگــی هــم وجــود ن حتــی ب
البتـه همانطـور که قـرآن هـم تایید می کنـد اکثر مردم درسـت 
فکـر نمی کننـد )اکثرهـم الیعقلـون!(. مـردم پیـش خودشـان 
می گوینـد کـه عامل ایـن وضعیـت دشـوار و ایـن بدبختی ها و 
ناهنجاریهـا مـا بوده ایم کاش می توانسـتیم به اینهـا بگوییم اگر 
ناهنجـاری، گرانـی و اعتیاد در مملکـت وجود دارد، مـا نکرده ام، 
مـا عاملـش نبـوده ام. ما فقط در جنگ شـرکت داشـتم و سـعی 
کردیـم از آب و خاک و اعتقادتمان دفـاع کنم. ما تصمیم گیرنده 
نبودیـم و نیسـتیم؛ تصمیم گیرنده ها اشـخاص دیگری هسـتند.

نمی دانـم چـرا بایـد این طـور باشـد کـه آدمهایـی ماننـد مـا 
انگشـت نما شـویم. همسـایه های مـا تـا دو، سـه سـال پیـش 
نمی دانسـتند مـن جانبـازم، آن زمـان کـه تـازه فهمیـده بودنـد 
مـن جانبـازم، تـا حـدود یک مـاه همسـرم کافه شـده بـود؛ تا 
پایـش را از خانـه بیـرون می گذاشـت، بـه او می گفتند شـنیدیم 
نان شـما در روغن اسـت، چون شـوهرت جانباز اسـت! در حالی 
کـه مـن حتی ماشـین هم نـدارم و با وجـود 3 تا بچـه فقط یک 
دوچرخـه دارم؛ خانـه ام را هـم با ارث پـدری خریـدم، ولی مردم 

فکـر می کننـد چـه خبر اسـت.
مـا در جامعـه خیلـی بـد جلـوه داده شـدیم و مـردم نـگاه بدی 
بـه مـا دارنـد! اآلن از مـردم بپرسـید جانبـاز کیسـت؟ می گویند 
جانبـاز آدمی اسـت که یـا بـرای آرتیسـت بازی، یا کسـب مقام 
و موقعیـت و نفـوذ بـه اداره یـا سـازمان خاصـی رفتـه جبهـه و 
ناخواسـته مجـروح شـده و حـاال آمـده پول پـارو می کنـد! فکر 
می کننـد هـر سـال زمیـن و آپارتمـان و خانـه و ماشـین و... به 
برایـش  هـم  مخـدر  مـواد  مصـرف  تـازه  و  می دهنـد  او 
بـه هـر  اسـت کـه  جانبـاز کسـی  اسـت! می گوینـد  آزاد 
کسـی بخواهـد زور می گویـد و کارش را پیـش می بـرد! 
کسـی اسـت کـه عـوارض پرداخـت نمی کنـد و از مالیـات 
معـاف اسـت و هـر وقـت بـرود شـهرداری کارش را زود 
کـه   اسـت  کسـی  جانبـاز  می کننـد  فکـر  می اندازنـد.  راه 
ماهـی 10، 20 میلیـون حقـوق می گیـرد و هیـچ مشـکلی 
بـرای معیشـتش نـدارد! عامه مـردم این طور فکـر می کنند 
و اینگونـه مـا تبدیل شـدیم به قشـری کـه اآلن انگشـت نما و 
»آدم بـده« و دشـمن مردم هسـتند؛ این بدترین چیـزی بود که 

می شـد بـر سـر مـا بیاورند!
چــرا بایــد اینطــور باشــد؟ دلیلــش ایــن اســت کــه می گوینــد 
ــه  ــی ک ــن وضعیت ــد ای ــان ش ــه کارش ــد و نتیج ــا رفتن این ه
ــن  ــا ای ــرای م ــت ب ــن وضعی ــن بدتری ــود دارد! بنابرای االن وج
اســت کــه مــا االن در ایــن جامعــه جایــی نداریــم؛ گاهــی فکر 
می کنــم یــک جانبــاز در شــرایط امــروز از آدمــی کــه 20 ســال 
در زنــدان حبــس کشــیده اســت هــم بدنامتر اســت و به شــکل 

ــه انگشــت نما شــده اســت. ــری در جامع بدت

بسترها را از ما گرفتند و دست ما 
را بستند؛ جوری عمل کردند که 
نتوانستیم از عملکرد خودشان و 

خودمان دفاع کنیم. ما به امیدی 
در آن دوران رفتیم و جنگیدیم که 

جامعه مان را خودمان بر مبنای آرمانها 
و ارزش های دینی مان بسازیم. ولی 

هر چه جلو آمدیم از آن آرمانها و 
ارزش ها دورتر شدیم و این ها امید ما 

را از بین برد و ما را سرخورده کرد.
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ــده ای  ــوان پرون ــم« عن ــال چهل ــه کاری در س ــه محافظ »علی
ــامی  ــاب اس ــالگی انق ــبت چهل س ــه مناس ــه ب ــت ک اس
در قالــب گفتگوهــا و گزارش هــای مختلفــی پیگیــری 
شــده اســت. یکــی از مهمتریــن ابعــاد محافظــه کاری در 
ایــران، عقــب نشســتن رســانه ها  ســاختارهای کشــور 
رســانه ها  مســئولین  در  مصلحت ســنجانه  احتیاط هــای 
ــه  ــا ب ــه نهایت ــرایطی اســت ک ــه ش ــانه ها ب ــردن رس ــو ک و خ
تــداوم وضــع موجــود می انجامــد. ایــن محافظــه کاری و عقــب 
ــه مــوازات تحــوالت  مانــدن رســانه هــا از مطالبــات مــردم، ب
ــه  ــل ب ــر تبدی ــر، دیگ ــال های اخی ــک رخ داده در س تکنولوژی
ــه  ــرایطی ک ــت. در ش ــده اس ــح ش ــکار و واض ــر آش ــک ام ی
شــبکه های اجتماعــی چنــد ده گام پیش تــر از رســانه های 
رســمی مشــغول بازتــاب افــکار عمومــی روز و معاصــر مــردم 
ایــران هســتند؛ امــروز دیگــر صحبــت از محافظــه کاری 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــده ب ــری طبیعی ش ــمی ام ــانه های رس رس

امــا ایــن اتفــاق بــرای انقابــی بــا مختصــات انقاب ســال 57 
ــی  ــد. انقاب ــاب می آی ــه حس ــکاری ب ــینی آش ــران عقب نش ای
ــه  ــت ب ــون عدال ــی چ ــل و واالی ــای اصی ــا آرمان ه ــه ب ک
پیــروزی رســید و نظــام سیاســی و رســانه ای ایــران را زیروزبــر 
کــرد حــاال در آســتانه چهــل ســالگی از نفــوذ محافظــه کاران 
ــارغ از  ــج می برد.ف ــدت رن ــه ش ــمی اش ب ــانه های رس در رس
ــی  ــت تنگانگ ــک در رقاب ــم این ــی ه ــانه های ایران ــه رس اینک
بــرای جــذب مخاطــب بیشــتر بــه پدیــده ای بــه نــام »مطالــب 
کلیک خــور« برخورده انــد و ایــن ســد عظیــم دسترســی 

ــه  ــاک شــده اســت ک ــدری هولن ــه تازگــی آنق ــت ب ــه حقیق ب
رســانه های انقابــی و متعلــق بــه جریانــات مذهبــی نیــز بــه 

ــد. ــر افتاده ان ــت آن گی ــدت پش ش
ابعــاد مختلــف محافظــه کاری در رســانه های ایــران در 
تازه تریــن متــن پرونــده »علیــه محافظــه کاری در ســال 
چهلــم« در میزگــردی بــا حضــور بیــژن مقــدم،  مدیــر 
مســئول »ســایت الــف«، ســیدعلی میرفتــاح، ســردبیر روزنامــه 
»اعتمــاد« و عبــداهلل عبداللهــی ســردبیر خبرگزاری »تســنیم« 

ــت.  ــده اس ــی ش بررس
مقــدم ســالها در روزنامــه رســالت مشــغول بــوده اســت و بعــد 
از آن چنــد ســالی مدیرمســئولی روزنامــه جام جــم و ســردبیری 
خبرگــزاری فــارس را تجربــه می کنــد و هــم اکنــون جایگزیــن 
ــی  ــام ســید عل ــف شــده اســت. ن ــی در ســایت ال احمــد توکل
ــه  ــر«؛ مجل ــریه »مه ــا نش ــه ب ــش از هم ــا  بی ــاح ام میرفت
ــه  ــی ده ــالهای پایان ــه در س ــداری ک ــی داغ و پرطرف فرهنگ
ــی  ــگاری ایران ــه روزنامه ن ــاد حافظ ــه ی ــد ب ــر می ش 70 منتش

باقــی مانــده اســت. فتــاح بعــد از آن در مجــات و روزنامه های 
مختلفــی از جملــه »کرگــدن« ســردبیر بــود تــا اینکه چنــد ماه 
پیــش ســردبیر روزنامــه »اعتمــاد« شــد. عبــداهلل عبداللهــی نیز 
ــردبیری  ــت س ــالی اس ــه دو س ــت ک ــی اس ــگار جوان روزنامه ن
ــا  ــن روزه ــا ای ــده دارد و اتفاق ــر عه ــنیم را ب ــزاری تس خبرگ
ــته در  ــان برجس ــا اصاح طلب ــری اش ب ــای تصوی ــا گفتگوه ب

ــت. ــده اس ــرح ش ــانه ها مط ــطح رس س

*ایــده اصلــی پرونــده »علیــه محافظــه کاری 
در ســال چهلــم« در واقــع شناســایی موانــع 
تحقــق آرمان هــای اصلــی انقــالب از جملــه 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــت و آزادی اس عدال
در آســتانه چهــل ســالگی انقــالب بایــد در کمــال 
تاســف اعــالم کنیــم کــه  نفــوذ محافظــه کاری در 
ــران از  ســاختارهای نظــام جمهــوری اســالمی ای
ــش  ــدری افزای ــمی آنق ــانه های رس ــه رس جمل
ــی  ــئله اصل ــروز مس ــه ام ــت ک ــرده اس ــدا ک پی
رســانه های چــپ و راســت ایرانــی بیــش از 
اینکــه مــردم باشــد و  برابــری و توزیــع متناســب 
ســرمایه، قــدرت و ثــروت؛ انتقــال قــدرت از 
ــوازم  ــر و ل ــاح دیگ ــه جن ــی ب ــاح سیاس ــن جن ای
رســانه های  اســت.  آن  زمینه ســازی های  و 
رســمی ایــران؛ همان هایــی کــه قــرار بــود 
ــده  ــده ش ــردم نادی ــه م ــدای فروخفت روزگاری ص
رســمی  صحبت هــای  ویتریــن  بــه  باشــند 
مســئوالن یــا جناحیــن جمهــوری اســالمی تبدیل 
ــز  ــزی ج ــش چی ــه نهایت ــدی ک ــده اند. فرآین ش
حفــظ وضــع موجــود و طبیعــی جلــوه دادن وضــع 
موجــود نیســت و ایــن همــان محافظــه کاری 
ــته ایم. ــت روی آن گذاش ــروز دس ــه ام ــت ک اس
خصــوص  در  پیش فــرض  ایــن  بــا  اوالً 
ســه  دو  در  اســالمی  جمهــوری  رســانه های 
دهــه اخیــر موافقیــد؟ و ثانیــا فکــر می کنیــد 

چقــدر ســاختاری کــه در ایــران وجــود دارد، ایــن 
ــدر  ــه ق ــد؟ و چ ــل می کن ــا تحمی ــه م ــئله را ب مس
ــاختار  ــن س ــود در ای ــوژه های موج ــا س ــا ی آدم ه
ــود را  ــی خ ــردم داری و آرمان خواه ــای م دغدغه ه

ــد؟ ــت داده ان از دس

ــدا روی  ــد ابت ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــدم: ب ــژن مق بی
ــه  ــق برســیم. ب ــه تواف تعریفــی مشــخص از محافظــه کاری ب
ــه کاری  ــددی از محافظ ــی متع ــف خیل ــه تعاری ــل ک ــن دلی ای
ــی  ــا و حــوزه مــورد بحــث وجــود دارد. یعن ــر اســاس جغرافی ب
ــه  ــی و در فرانس ــک معن ــکا ی ــا در آمری ــه کاری مث محافظ
یــک معنــی دارد. در آمریــکا ظاهــرش »حــزب محافظــه کار« 
اســت. مشــخصات و ایدئولــوژی و هدفــی مشــخص هــم دارد. 
در داخــل کشــور خودمــان هــم در حــوزه سیاســت و اجتمــاع، 
معانــی محافظــه کاری  متفــاوت اســت. مثــا می توانیــم 
ــر  ــم و اگ ــی بدانی ــوان مصلحت اندیش ــه کاری را به عن محافظ
ــه یــک رســانه ماحظــه کار،  ــه ایــن معنــی باشــیم، ب قائــل ب
»مصلحت اندیــش« می گوییم.یــا اینکــه محافظــه کاری را 
در مقابــل انقابی گــری بدانیــم؛ یعنــی می گوینــد این هــا 
محافظه کارنــد و این هــا در مقابلشــان انقابــی هســتند. 
ــف محافظــه کاری نوشــته اند: آن کــس  چــون برخــی  در تعری
ــد وضــع  ــود اســت و می خواه ــظ وضــع موج ــع حف ــه مداف ک
ــی  ــی انقاب ــول دفع ــه تح ــا هرگون ــاً ب ــد و اساس ــر نکن تغیی
ــف انقابی گــری می شــود.  ــف اســت. پــس نقطــه مخال مخال
ــع  ــاب و مداف ــف انق ــا مخال ــد این ه ــم می گوین ــا ه برخی ه
وضــع موجــود هســتند امــا در حقیقــت دنبــال هــرس کــردن 
شــاخ وبرگ های زائــد هســتند کــه در حقیقــت یک جــور 
اصاحــات می شــود؛ یعنــی بــاز محافظــه کاری در اینجــا 

طرفــدار اصاحــات و مخالــف انقابی گــری می شــوند.
برخــی مفهــوم محافظــه کاری را کامــًا متــرادف بــا »تحجــر« 
و »واپس گرایــی« دانســته اند. بــرای همیــن  گاهــی کــه 
می خواهنــد جریــان ســنتی جامعــه را بکوبنــد بــه آنهــا 
ــه  ــم از منظــر اقتصــادی ب ــد. برخــی  ه محافظــه کار می گوین

میزگرد فعالین رسانه:

۴۰سال گذشت،عاقل تر شدیم یا محافظه کارتر؟/
اعتدال، تجسم محافظه کاری

اگر عین ماجرای »برجام« در اوایل 
دهه ۶۰ اتفاق می افتاد، معلوم نبود 
که چه عکس العملی می دیدیم. نه 
»ما« به معنای مردم یا رسانه ها، کاًل 

همه این مملکت، اعم از نظام و مردم 
رفتار دیگری داشتند که به هیچ 
وجه نمی شد اسم محافظه کاری 

رویش گذاشت. اما امروز یک جور 
خردمندی در رفتارها دیده می شود 

و موافق، مخالف و هر کسی که 
صحبت می کند پایش روی زمین 

سفت است. این را من به فال نیک 
می گیرم و به نظرم اتفاق خوبی است

http://mehrnews.com
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ایــن مفهــوم نــگاه می کننــد و می گوینــد محافظــه کاران 
طرفــداران اقتصــاد بــاز و بــازار هســتند. جالــب اینجاســت کــه 
ــتند  ــا هس ــان لیبرال ه ــا هم ــی ، محافظه کاره ــدگاه برخ از دی
امــا خــود لیبرال هــا از محافظــه کاری تعریف هــای دیگریارائــه 
ــن  ــزدی را در ای ــم ی ــف ابراهی ــوان تعری ــا می ت می کنندمث

ــه مطــرح کــرد.  زمین
ــه کاری در  ــه در بحــث محافظ ــم ک ــد بدانی ــر آن بای ــاوه ب ع
ــم؟  ــه می کنی ــی مقایس ــه زمان ــا چ ــی را ب ــه زمان ــانه ها چ رس
و بــا چــه شــاخص هایی می گوییــم مــا محافظه کارتــر 

ــم؟ ــه کار بودی ــا محافظ ــده ایم ی ش
ــکات  ــه مش ــی ب ــی بی تفاوت ــه معن ــه کاری را ب ــر محافظ اگ
مــردم، وابســتگی تــام بــه جنــاح سیاســی، ماحظــات 
بی حدوحصــر و فقــط منفعت ســنجی رســانه و حاکمیــت 
ببینیــم، انقــاب اســامی تقریبــا از همــه این هــا عبــور 
ــاد دارم کــه وقتــی در مقــام شــاگردی در خدمــت  ــه ی کــرد. ب
ــدی  ــدل صفحه بن ــی م ــودم، در کاس ــنیان راد ب ــای محس آق
روزنامه هــای کیهــان یــا اطاعــات قبــل از انقــاب را توضیــح 
مــی داد. می گفــت یــک نفــر از ســازمان امنیــت آنجــا حضــور 
داشــت. تیترهــا بــا او چــک می شــد. اگــر الزم بــود او هــم بــا 
ــا  ــر 3 کام ــر 2، تیت ــر 1، تیت ــه تیت ــرد، ک ــرون چــک می ک بی
ــدی را  ــت، صفحه بن ــد در نهای ــم باش ــدگاه رژی ــا دی ــق ب مطاب
امضــاء می کــرد و می رفــت. اکنــون مــا چقــدر از ایــن شــرایط 
ــم و نظامــی  ــی داری ــا هــم دســتگاه امنیت ــم؟ م ــه گرفتی فاصل
داریــم کــه نگــران مســائل امنیتی شــان هســتند امــا مــا هیــچ 
ــاب  ــد از انق ــم و کًا بع ــه ای را ندیده ای ــن صحن ــع چنی موق
چنــان مکانیزمــی برچیــده شــد. البتــه مقاطــع مختلفــی را بعــد 
از 57 را داشــتیم کــه دوران افــراط روزنامه نــگاری و آزادی  
ــا  ــویم. ام ــث نمی ش ــه وارد آن بح ــت ک ــاص اس ــدل خ ــا م ب
می خواهــم بگویــم بــه نســبت زمــان قبــل از انقــاب داســتان 
ــا در  ــدر ارزش ه ــی این ق ــز دیگــری اســت؛ یعن ــا اساســا چی م
ــودش  ــه خ ــده ک ــاد ش ــا ایج ــانه م ــگاری و رس کار روزنامه ن
ــم  ــتاوردهای مه ــی از دس ــاب یک ــتی های انق ــه کاس ــا هم ب

ــاب اســت. انق

ســیدعلی میرفتــاح: مــن تصــورم ایــن اســت کــه منظــور 
ــا همــان  ــی رســانه اســت ی شــما از محافظــه کاری بی خاصیت
تعبیــری کــه در مــورد کارمنــد شــدن اهل رســانه و خبرنــگاران 
می گوینــد. مــن فکــر می کنــم کــه بایــد بیــن ایــن  مســاله و 

ــه  ــه را ک ــدم آنچ ــای مق ــم. آق ــاوت بگذاری ــه کاری تف محافظ
بایــد در ایــن زمینــه گفتــه می شــد گفتنــد.  مــن امــا بــر ایــن 
تأکیــد دارم کــه محافظــه کاری را خیلــی هــم منفــی نبینیــم؛ 
ــت  ــک حــدی از محافظــه کاری نشــان دهنده عقانی ــی ی یعن
ــی  ــت، طبیع ــده اس ــاله ش ــاب 40 س ــود انق ــت.االن خ هس
ــد  ــد کرده ان ــم رش ــی ه ــخاص انقاب ــراد و اش ــه اف ــت ک اس
ــده،  ــاله ش ــروز 40 س ــه ام ــی ک ــک آدم ــد. ی ــر کرده ان و تغیی
طبیعتــا بیــش از پیــش پایــش را  روی زمیــن ســفت گذاشــته 
اســت. اگــر هنــوز آرمان گــرا مانــده باشــد، آرمان هــای 
ــدا کــرده اســت  ــا پی ــر و قابل دسترســی تر برایــش معن واقعی ت
و یــک مقــدار از آن حالــت ســربه هوایی و اندیشــه های خیلــی 
ــورد،  ــنگ می خ ــه س ــان ب ــم سرش ــاً ه ــه غالب ــزرگ د ک ب
ــد  ــت می توان ــدی از عقانی ــک ح ــن ی ــته اند. ای دســت برداش

ــر شــود. ــه محافظــه کاری تعبی ــد ب ــه می توان باشــد ک
مثــًا در حــوزه سیاســت خارجــی، اگــر عیــن ماجــرای 
ــود  ــوم نب ــاد، معل ــاق می افت ــه 60 اتف ــل ده ــام« در اوای »برج
ــای  ــه معن ــا« ب ــه »م ــم. ن ــی می دیدی ــه عکس العمل ــه چ ک
ــام  ــم از نظ ــن مملکــت، اع ــه ای ــانه ها، کًا هم ــا رس ــردم ی م
و مــردم رفتــار دیگــری داشــتند کــه بــه هیــچ وجــه نمی شــد 
ــور  ــروز یک ج ــا ام ــت. ام ــش گذاش ــه کاری روی ــم محافظ اس
ــف و  ــق، مخال ــود و مواف ــده می ش ــا دی ــدی در رفتاره خردمن
هــر کســی کــه صحبــت می کنــد پایــش روی زمیــن ســفت 
ــرم  ــه نظ ــرم و ب ــک می گی ــال نی ــه ف ــن ب ــن را م ــت. ای اس

ــی اســت. ــاق خوب اتف
نکتــه دوم این کــه بخشــی از محافظــه کاری بــه صــورت 
شــخصی اســت. کامــا متحمــل اســت کــه چــون برخــی از 
ــاره مســائل  افــراد گرفتــار فســاد هســتند، نتواننــد صریــح درب
ــی   ــخصی و حزب ــع ش ــار مناف ــه گرفت ــا اینک ــد. ی ــرف بزنن ح
ــت به عصا راه  ــد دس ــا بای ــه اینج ــت ک ــی اس ــتند و طبیع هس
برونــد. ]ســعدی[ گفــت: »تــرا کــه خانــه نیینســت بــازی نــه 

ــت!« ــن اس ای
وقتــی مــن یــک پرونــده  فســاد در قــوه قضائیــه داشــته باشــم، 
وقتــی همــه دوســتانم را گرفتــه باشــند و وضعیــت نابســامانی 
ــی  ــودم خیل ــانه خ ــه در رس ــت ک ــی اس ــم، طبیع ــته باش داش
ــا ســطح دعــوا  ــم ی مراقبــت می کنــم یــک وقــت حرفــی نزن
ــوره در  ــل را از ک ــرف مقاب ــه ط ــرم ک ــاال نب ــدی ب ــا ح را ت
ــه لحــاظ سیاســی  ــی ب ــن محافظــه کاری اســت. حت ــم. ای کن
ــدرت  ــارکت در ق ــای مش ــن تمن ــی م ــم وقت ــادی ه و اقتص

ــازی قــدرت شــوم و شــغل  سیاســی دارم و دوســت دارم وارد ب
ــه  ــی ب ــد پالس های ــه بای ــی اســت ک ــرم؛ طبیع و منصــب بگی
ــدارم  ــری ن ــی خط ــد خیل ــان ده ــه نش ــتم ک ــت بفرس حاکمی
ــم  ــن ه ــرد. ای ــم ک ــاد نخواه ــما ایج ــرای ش ــکلی ب و مش

ــت. ــه کاری اس محافظ
دلیلــش هــم ایــن اســت کــه بخــش زیــادی از اهالــی رســانه 
مــا، اهــل رســانه نیســتند این هــا از عالــم سیاســت بــه اینجــا 
کــوچ کردنــد. ایــن مســاله خیلــی ســابقه دارد. شــاید فقــط در 
ــه شــکل جــدی در فضــای رســانه  ــی رســانه ب دهــه 60 اهال
ــه  ــی ک ــه 70، سیاســیون و آدم های ــد در ده ــود داشــتند بع وج
ــه  ــا ب ــد، بن ــای اقتصــادی بودن ــی حوزه ه ــر حت ــوزه دیگ در ح
دالیلــی وارد ایــن وادی شــدند و بــا خودشــان هــم ماحظــات 
و مســائل و حتــی دعواهــای خــود را آوردنــد و رســانه ها، 

ــت. ــرار گرف ــعاع ق ــان تحت الش ــانه  بودنش ــه رس وظیف
نکتــه ســوم، ایــن اســت کــه نبایــد همــه رســانه ها را یکدســت 
ببینیــم. مثــًا فضــای روزنامه هــا بنــا بــه هــزار دلیــل گرفتــار 
ــانه ها  ــه رس ــده اســت. بقی ــی ش ــا بی خاصیت ــه کاری ی محافظ
خصوصــاً در حــوزه دنیــای مجــازی و ســایبری عمومــا بی پــروا 
ــی در صداوســیما،  ــی محافظــه کار نیســتند. حت هســتند و خیل
وقتــی وارد دعواهــای سیاســی می شــوند به هیچ عنــوان 
ــاال  ــوا را ب ــطح دع ــت س ــی راح ــتند. خیل ــه کار نیس محافظ
ــه  ــه کاری ب ــا محافظ ــف اینجاه ــع مختل ــد. در مقاط می برن
ایــن معنــا را نمی بینیم.یــک فضــای عــام رســانه ای بــه وجــود 
ــان را  ــه مخاطب ــی های موبایل،ک ــن گوش ــت؛با همی ــده اس آم
در ســپهر و هــوای دیگــری می برنــد کــه بقیــه آن هایــی کــه 
ــد  ــد نمی توانن ــی دارن ــای حکومت ــا نهاده ــی ب ــاط ارگانیک ارتب
هیچ وقــت بــه آن ســطح برســند. مــا همیشــه از آن هــا عقــب 

هســتیم.
امــا دربــاره رویکــرد محافظه کارانــه در روزنامه هــا هــم 
بایــد بــه چنــد نکتــه اشــاره کنــم. اول اینکــه مــا کار را 

ــی  ــا« یعن ــورم از »م ــم. منظ ــکننده کرده ای ــا ش ــرای آنه ب
ــه  ــوه قضائی ــر گــردن ق ــط ب ــر را فق همــه. نمی خواهــم تقصی
ــم  ــت ه ــه دست به دس ــدازم. هم ــی بین ــای امنیت ــا نهاده ی
ــده  ــه از آین ــاندیم ک ــی رس ــه وضعیت ــا را ب ــم، روزنامه ه دادی
کاری خودشــان بیمنــاک باشــند؛ یعنــی روزنامــه بترســد کــه 
ــول  ــه ق ــر ممکــن اســت بســته شــود. ب ــک تیت ــه خاطــر ی ب
ــه  ــی ک ــار«. کس ــده م ــود گزی ــر ب ــمان متنف ــعدی »ز ریس س
ــخ توقیــف را چشــیده باشــد، طبیعــی اســت  ــار طعــم تل یک ب
ــد. چــون  ــه خطــر بیفت کــه نگــران باشــد ســرمایه گذاری او ب
ــد  ــد و بای ــد کار می کنن ــرمایه دارن ــا آن س ــر در ب 40، 50 نف
ــور  ــن مجب ــرای همی ــرود. ب ــا ن ــه فن ــانه ب ــد رس ــت کن مراقب

این نوع از رسانه هایی که اآلن 
داریم و متفاوت با رسانه های سنتی ما 
مثل ادبیات شفاهی، منبر، اجتماعات، 
حتی کتاب و... که در قدیم وجود 
داشت هستند، فی نفسه ماهیتشان 
متمایل به محافظه کاری است. یعنی 
از نظر ساختاری این نوع رسانه ها به 
سمت محافظه کاری غش می کند 
تا به سمت انقالبی گری. یک علت 
اساسی آن نیاز این نوع از رسانه ها به 
سرمایه است
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ــی  ــک  جاهای ــن مســاله ی ــرود. ای می شــود دســت به عصا راه ب
خودسانســوری هــم مــی آورد؛ یعنــی وقتــی وظیفــه داریــد کــه 
وارد یــک ماجــرا شــوید، مجبوریــد بــه خاطــر اینکــه مبــادا این 
ــد، عقــب  ــا ســوءتفاهم ایجــاد کن ــر شــود ی ــد تعبی ــان ب حرفت
ــدی از  ــی ج ــردم بازتاب ــود م ــث می ش ــا باع ــینید. این ه بنش
جامعــه در مطبوعــات نبیننــد؛  یعنــی در ســطح واقعــی دعوایی 
در جریــان اســت و روزنامــه نمی توانــد ایــن دعــوا را منعکــس 
ــوب  ــز خ ــم همه چی ــی ه ــر خیل ــد خی ــی می گوی ــد و حت کن
اســت یــا آن قــدر ادبیــات پیچیــده بــرای بیــان ماجــرا بــه کار 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــرد خ ــه کارب ــرد ک می ب
چنــدی پیــش شــاید بــرای نخســتین بار اتفــاق خیلــی خوبــی 
ــتان«تهران  ــدارم. »دادس ــاد ن ــه ی ــبیه آن را ب ــه ش رخ داد ک
ــه مــن کمــک  اهــل رســانه را دعــوت کــرد و رســماً گفــت ب
کنیــد. کاری بــه محتــوای بحــث نــدارم و محتــوا قابــِل چــون 
و چراســت؛ امــا او متوجــه شــده اســت کــه بــرای پیشــبرد کار 
ــم.  ــده بگیری ــم آن را نادی ــت و نمی توانی ــانه هس ــه رس ــاز ب نی
ــا فســاد  نیــاز داریــم بــرای گفتمان ســازی، تصمیــم، مبــارزه ب
ــت  ــک وضعی ــوان ی ــه می ت ــت ک ــی اس ــاق خوب ــن اتف و... ای
ــد. ــد ده ــا نوی ــانه ها و به خصــوص  روزنامه ه ــرای رس ــر ب بهت

ــردن  ــال ک ــم از دنب ــکر می کن ــی: تش ــداهلل عبدالله عب
ــن بحث هــا خــودش  بحــث محافظــه کاری در رســانه ها. همی
می توانــد نشــانه ایــن باشــد کــه محافظــه کاری هنــوز خیلــی 

تحکیــم، تقویــت و تثبیــت نشــده اســت.
ــه  ــد ب ــتان فرمودن ــه دوس ــه کاری ک ــف محافظ ــاره تعری  درب
نظــرم مشــخص اســت کــه مــا اینجــا راجع بــه محافظــه کاری 
در اندیشــه و فلســفه صحبــت نمی کنیــم. مــا داریــم بــا یــک 
فهــم خاصــی از محافظــه کاری در رســانه مواجــه می شــویم. 
اینکــه بررســی کنیــم چــه چیزهــا، چــه بندهــا، رشــته ها و غــل 
ــا آنهــا  ــای رســانه ها زده شــده ت ــه دســت و پ و زنجیرهایــی ب
ــه  ــد. ب ــت کنن ــا ممانع ــری آرمان ه ــی و پیگی از آرمان خواه
ــه چنینــی چیــزی مبتــا هســتیم و در  ــاً ب نظــر مــن مــا قطع
همــه رســانه ها باألخــره بــا ســطحی از محافظــه کاری مواجــه 

هســتیم.
امــا دربــاره ایــن بحــث کــه رســانه هــا چــرا و چگونــه محافظه 
کار شــده انــد بــه نظــرم در ابتــدا بایــد بــه ســه نکته ســاختاری 

اشــاره کــرد.
ــت رســانه های مــدرن  ــاره، ماهی ــن ب بحــث مســئله اول در ای
ــاوت  ــم و متف ــه اآلن داری ــانه هایی ک ــوع از رس ــن ن ــت. ای اس
ــر،  ــفاهی، منب ــات ش ــل ادبی ــا مث ــنتی م ــانه های س ــا رس ب
ــت  ــود داش ــم وج ــه در قدی ــاب و... ک ــی کت ــات، حت اجتماع
ــه کاری  ــه محافظ ــل ب ــان متمای ــه ماهیتش ــتند، فی نفس هس
اســت. یعنــی از نظــر ســاختاری ایــن نــوع رســانه ها بــه ســمت 
ــری.  ــمت انقابی گ ــه س ــا ب ــد ت ــش می کن ــه کاری غ محافظ
یــک علــت اساســی آن نیــاز این نــوع از رســانه هــا به ســرمایه 
اســت. مثــال مــی زنم.بــرای تاســیس یــک روزنامــه شــما باید 
ــه و  ــذ، چاپخان ــوا، کاغ ــد محت ــه و تولی ــت تحریری ــول هیئ پ
ــد  ــا دســت کم بتوانی ــدا داشــته باشــید ت ــع را از همــان ابت توزی
ــانه ای در  ــچ رس ــروز هی ــد. ام ــع کنی ــاپ و توزی 12 صفحــه چ
ایــران فکــر نکنــم کــه بتوانــد بگویــد مــا بــا درآمــد تبلیــغ همه 
ــر  ــا اگ ــتیم. ی ــم هس ــودآور ه ــم و س ــان را درمی آوری ــول م پ
خبرگــزاری بخواهیــد تاســیس کنیــد نیــاز بــه ســاختمان، دیتــا 
بیــس و سیســتم و.... بــه انــدازه قابــل توجهــی خواهیدداشــت. 
در نهایــت منظــورم این اســت که ســرمایه ســنگین کار رســانه 
ــه  ــد از اینک ــر می کن ــما را ناگزی ــدرن آن ش ــای م ــه معن ای ب
ــد و  ــتیبانی کن ــما پش ــی از ش ــک سیســتم و جریان ــره ی باألخ
ــد  ــه بتوانن ــا ارتباطــی داشــته باشــید ک ــا آن ه ــا دســت کم ب ی
ــاال  ــد و ح ــر بگیرن ــما در نظ ــرای ش ــی را ب ــن تمهیدات همچی

ــما  ــه از ش ــی ک ــزاری آن گروه ــای کارگ ــه ویژگی ه ــته ب بس
پشــتیبانی می کننــد؛ منفعت گــرا بودنیــا  آرمان خواهــی آن 
گروهــی کــه بــا آن در ارتبــاط هســتید، تحکیم محافظــه کاری 

ــت. ــد گرف ــما شــکل خواه ــانه ش ــی در رس ــا آرمان خواه ی
مســئله دوم، بــه اعتقــاد مــن یــک عامــل معرفتی اســت.واضح 
اســت کــه ســه نکتــه »اطاع رســانی«، »نمایندگــی کــردن از 
مطالبــات مردمــی« و »نظــارت بــر حــوزه قــدرت« ســه ویژگی 
اصلــی ســاخت یــک رســانه  اســت. حــال اگــر رســانه ای بــه 
ــد  ــی کن ــاب م ــودن را انتخ ــه کار ب ــی محافظ ــت منافع قیم
یعنــی در واقــع بــه صــورت عینــی مشــغول بــی اعتنایــی بــه 
ایــن وطایــف رســانه اســت. بــه عبــارت دیگــر یعنــی رویکــرد 
ــه  ــت را دارد ک ــدر اهمی ــرای آن رســانه آن ق ــه ب محافظه کاران
ــود را  ــانه خ ــت رس ــت و ماهی ــاً موجودی ــت اساس ــر اس حاض

منتفــی کند.خیلــی واضــح عــرض مــی کنــم آن وقــت شــما 
دیگــر اساســا یــک رســانه نیســتند.یک ارگان و نهــاد هســتید 
ــروژه  ــه پ ــد ن ــری می کنی ــری را پیگی ــروژه دیگ ــد پ و داری

ــانه ای را. رس
مســئله ســوم از نظــر ســاختار مســئله تربیتــی اســت. سیســتم 
ــگاه های  ــدارس، دانش ــرورش، م ــی و آموزش وپ ــوزش عال آم
آمــوزش  سیســتم  اختصاصی تــرش  به صــورت  و  مــا 
ــاختاری و  ــای س ــر خأله ــه خاط ــور، ب ــتی در کش ژورنالیس
ــا  ــگار ی ــه خبرن ــکان اینک ــرون، ام ــی از بی ــات تحمیل اقتضائ
ــی  ــدازه کاف ــراز را به ان ــانه ای در ت ــر رس ــا مدی ــگار ی روزنامه ن
ــادی در  ــیار زی ــف بس ــا ضع ــت. م ــته اس ــد  نداش ــت کن تربی
حــوزه آموزش وپــرورش داریــم.  ایــن سیســتم آمــوزش عالــی 
ــجو  ــوز و دانش ــی را در آن دانش آم ــا آرمان خواه ــی م و تربیت

نهادینــه نمی کننــد.

*مایلـم ناظـر بـه صحبت های شـما کمـی عینی تر 
و انضمامی تـر دربـاره محافظـه کاری صحبت کنیم. 
آقـای مقـدم ایـن سـوال را طـرح کردند کـه ما به 
چه نسـبتی محافظـه کار هسـتیم؟ یا نسـبت به چه 
زمانـی محافظه کاریم؟ مـن معتقدم بعـد از انقالب 
هر چـه جلوتـر آمدیم حجـم محافظه کاری بیشـتر 
شـده اسـت؛ نمونه هـای زیـادی را هـم می توانیـم 
مثـال بزنیـم. در اوایـل دهـه 60 مناظره هایـی را در 
تلویزیـون می دیدیـم کـه امـروزه حتـی نمی توانیم 
سـردمداران  مثـال  اینکـه  بکنیـم.  را  تصـورش 
نگاه هـای مارکسیسـتی و کمونیسـتی در تلویزیون 
ظاهر شـوند و آن سـوی میز مثالً آیـت اهلل مصباح یا 
آیـت اهلل بهشـتی بنشـینند و بی پرده با هم سـخن 
بگوینـد! خط قرمـز  ها به طـرز عجیبی محـدود بود 
و حتـی دربـاره اشـخاصی کـه نگاه هـای الحـادی 
داشـتند از ادعایشـان دفـاع کـرده و در مقابـل نقد 

می شـدند و برعکـس. امـروز شـما در خصـوص 
الهیـات اسـالمی و نـگاه بـه خداوند که هیچ، شـما 
نمی توانیـد بـه یک امـام جمعـه فالن شهرسـتان 
اندکـی انتقـاد کنیـد. دوسـتان برنامه »شـوکران« 
از  برخـی  می گفتنـد پخـش سـخنان  بـه حقیـر 
چهره هـای تاریخـی در این کشـور، تمـاس تلفنی 
از سـوی »سـه قوه« ایـن مملکت بـا صدا و سـیما 
را به همراه داشـته اسـت! دوسـتان جوری صحبت 
می کننـد کـه انگار ما بـرای اثبـات یک امـر بدیهی 
باید کلی اسـتدالل کنیـم. به نظر مـن خیلی بدیهی 
اسـت که رسـانه های امروز مـا شـدیداً محافظه کار 
هستند. رسـانه هایی که با فساد گسـترده در برخی 
حوزه هـا مواجـه نمی شـوند محافظـه کار نیسـتند؟ 
چندین گانـه  تعریف هـای  ارائـه  زمینـه  ایـن  در 
نوعـی  مـن  نظـر  بـه  خـودش  محافظـه کاری  از 
محافظـه کاری اسـت! ما چـه نیازی بـه تعریف های 
متفـاوت داریـم وقتی رسـانه ها مطالبـات مردمی را 
پیگیـری نمی  کننـد و کارشـان مدام پرزنت سـازی 
صاحبان قدرت و سـرمایه شـده است؟ شـما ببنید 
در فضای مجـازی چه مباحثی مطرح اسـت و چقدر 
از ایـن محتواهـا در رسـانه های جمهوری اسـالمی 
بازتـاب داده می شـود؟ رسـانه های ما با این شـیوه 
عمـاًل دارند سـرمایه  اجتماعـی و مخاطبـان خود را 
از دسـت می دهنـد و جامعـه را ترغیـب می کنند که 
همـان رسـانه های بیگانـه و خارجی را دنبـال کنند. 
چـرا؟ دلیلش بـه نظر مـن مصلحت اندیشـی هایی 
اسـت که طـی آن حقایق باید زیر پا گذاشـته شـود 
تـا وضـع موجـود مـدام حفـظ شـود. شـما تردید 

داریـد کـه ایـن وضـع محافظه کارانه اسـت؟

میرفتاح: کدام حقیقت زیر پا گذاشته می شود؟

**حقیقتــی کــه در بطــن آرمانهــای انقــالب 
اســالمی وجــود داشــت و مــردم بــه خاطــر آنهــا 
انقــالب کردنــد و 98 درصــد مــردم بــرای تحقــق 
ــروز  ــد و ام ــام رای آری دادن ــن نظ ــه ای ــا ب آنه
ــال در یــک مــورد یعنــی تحقــق  ــم کــه مث می بینی
ــه  ــت ک ــیده اس ــی رس ــه جای ــت ب ــان عدال آرم
ــاره عــدم توفیــق مــا  حتــی رهبــری صراحتــا درب
در آن تذکــر دادنــد. حقیقتــی دربــاره مردمــی زیــر 
پــا گذاشــته شــده اســت کــه بــه گفتــه امــام)ره( 
و  ولی نعمتــان مســئوالن هســتند  رهبــری  و 
امــروز می بینیــم کــه ایــن حقیقــت وارونــه شــده 
ــای  ــر مبن ــان ب ــا کدامش ــانه های م ــت. رس اس
ایــن حقایــق حرکــت می کننــد؟ چیــزی کــه مــن 
ــن  ــای ای ــن اعض ــی از کوچکتری ــوان یک ــه عن ب
جامعــه رســانه ای می بینــم حــذف مــردم و حــذف 
ــای  ــر مبن ــن ب ــدم ای ــت و معتق ــان اس مطالباتش
ــاده  ــاق افت ــاختاری اتف ــه کاری س ــی محافظ نوع
ــد کــه ایــن انقــالب،  ــه مــا گفته ان اســت. امــام ب
انقــالب پابرهنــگان و مســتضعفان بــوده و هســت 
و حقیقــت ایــن اســت کــه قــرار بــوده پابرهنــگان 
ــد.  ــت بگیرن ــه دس ــدرت را ب ــتضعفان را ق و مس
ــد.  ــا بده ــه آن ه ــدرت را ب ــود ق ــرار ب ــاً ق اساس
اآلن مســتضعفان و پابرهنــگان در رســانه های 
ــانه راه  ــدام رس ــد و ک ــی دارن ــه جایگاه ــا چ م
را بــرای بیــرون آوردن آنهــا از ضعــف همــوار 
ــه کاری  ــن محافظ ــد ای ــما می فرمایی ــد؟! ش می کن

از سوی دیگر، ظرفیت انتقاد در 
کشور هر چقدر باالتر برود دست ما 

بازتر است. من نمی خواهم جای 
خاصی را متهم کنند. برخی ها 

می گویند دولت بیشترین شکایت را 
از ما کرده است، برخی ها می گویند 

قوه قضائیه. اما در نهایت  این ها 
خودبه خود باعث می شود که 
رسانه ها دست به عصا می شوند
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نیســت و عقالنــی شــدن و حرفــه ای شــدن 
ــه  ــه ک ــم آنگون ــا نمی توانی ــه م ــت! اینک کار اس
ــم و حتــی  ــه کنی ــد آرمانهــای انقــالب را مطالب بای
ــام)ره( را امــروز  ــم ســخنان حضــرت ام نمی توانی
ــده  ــه بری ــل - و ن ــور کام ــه ط ــانه هایمان ب در رس
بریــده - پخــش کنیــم، عقالنیــت و کار حرفــه ای 
ــن رســانه  ــد ای ــم نمی کن ــی ه ــچ فرق اســت؟ هی
اصالح طلــب باشــد یــا اصول گــرا! در ایــن 
ــن  ــه ای ــم ک ــم بگویی ــور می توانی ــرایط چط ش
محافظــه کاری  و  مصلحت اندیشــی  از  حجــم 
ــدم  ــن معتق ــت؟ م ــت اس ــا عقالنی ــاوی ب مس
ایــن فراینــد بــه قربانــی شــدن آرمانهــای 
انقــالب منجــر می شــود و هیــچ بهــره ای از 
ــد نســبت  ــای مقــدم فرمودن ــدارد. آق ــت ن عقالنی
بــه چــه زمانــی محافظــه کار شــدیم؟ مــن 
عــرض می کنــم اوایــل انقــالب و دهــه 60. 
ــوی  ــان پهل ــم در زم ــه بگویی ــئله ک ــن مس ــا ای ی
نیــروی امنیتــی می آمــد تیترهــا را مشــخص 
می کــرد ولــی االن ایــن اتفــاق نمی افتــد و 
ایــن نشــان دهنده آزادی رســانه و غیرمحافظــه کار 
ــت؛  ــرش نیس ــورد پذی ــت، م ــانه اس ــودن رس ب
ــی  ــروی امنیت ــه نی ــم ک ــالب نکردی ــا انق ــون م چ
ــم  ــا انقــالب کردی ــد! م ــر مشــخص کن ــد تیت نیای
ــا  ــه حوزه ه ــن در هم ــت بنیادی ــک گسس ــه ی ک
ــردم و  ــه م ــدرت ب ــیدن ق ــئله رس ــژه در مس و بوی
ــر  ــود. اگ ــاد ش ــان ایج ــتضعفان و ولی نعمت مس
ــوده  ــنگی ب ــه آن س ــت ک ــن اس ــما ای ــواب ش ج
ــدارم  ــی ن ــن حرف ــت، م ــزدن اس ــت ن ــه عالم ک
ولــی خــودم شــخصا معتقــدم ایــن امــکان کامــال 
ــع آن  ــا مان ــی محافظه کاری ه ــته ول ــود داش وج
شــده اســت. امــروز نمی توانیــم انــکار کنیــم کــه 
فضایهــای قــدرت و ســرمایه در کشــور مــا محــل 
جــوالن و ســیطره ابرپولدارهــا و ابــر ســرمایه دارها 
ــان  ــگان و صاحب ــتضعفین و پابرهن ــت و مس اس
اصلــی انقــالب کامــالً در حاشــیه قــرار گرفته انــد. 
این هــا حقایقــی اســت کــه زیرپــا گذاشــته شــود 
ــون  ــرا؟ چ ــود. چ ــرح نمی ش ــانه ها مط و در رس
ــروت در  ــدرت و ث ــد ق ــن پرون ــا ضام ــن فض همی
ــم  ــت ه ــن وضعی ــظ ای ــت و حف ــا اس ــور م کش
ــن  ــه ای ــما ب ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــت ق در اولوی
ــم  ــر ه ــدم اگ ــن معتق ــت؟ م ــد عقالنی می گویی
عقالنــی باشــد، یــک عقالنیــت ابــزاری اســت که 
ــن  ــه ای ــا ب ــم ی ــه حاک ــع طبق ــن مناف ــط ضام فق

ــت! ــل اس ــا عاق معن

ــد  ــا را می زنی ــای م ــی از حرف ه ــد بخش ــما داری ــدم: ش مق
ولــی مــن پرسشــی نمــی بینــم. عــاوه بــر اینکــه هنــوز روی 
حــرف اولــم هســتم کــه بایــد ابتــدا مشــخص کنیــم کــه کــه 

تعریــف شــما از محافظــه کاری چیســت

*فکرمــی کنــم همــه دوســتان روی ایــن تعریــف 
ــه کاری  ــه محافظ ــند ک ــته باش ــق داش ــام تواف ع
یعنــی حفاظــت از وضعیــت موجــود و تــالش 

ــر ــدم تغیی ــرای ع ب

ــددی  ــف متع ــت. تعاری ــی نیس ــف کامل ــن تعری ــدم: ای  مق
ــن  ــتند.. آخری ــض هس ــم متناق ــا ه ــه ب ــما آوردم ک ــرای ش ب

ــت. ــیده اس ــدال رس ــه اعت ــه کاری ب ــف محافظ تعاری

ــه کاری  ــم محافظ ــا  تجس ــاد م ــه اعتق ــه ب * ک
ــت. اس

ــه  ــردم را دعــوت ب ــد م ــی می خواهن ــا وقت ــه دقیق ــدم: بل مق
ــه ایــن  ــه ب ــه ایــن هــم ن ــه، ب ــه آن ن رأی کننــد. می گوینــد ب
ــه  ــد ب ــا می گوین ــه م ــی ب ــد؛ یعن ــدال اســت رای دهی ــه اعت ک
محافظــه کاری رأی بدهیــد. بــر اســاس تعریــف محافظــه کاری 
ــه  ــی ب ــد؛ یعن ــه کاری رأی دهی ــه محافظ ــم. ب ــرض می کن ع

ــد. ــدال رأی دهی اعت

ــود و  ــع موج ــظ وض ــف حف ــان تعری ــه هم ــی: البت عبدالله
ــش  ــا را پی ــث م ــم بح ــی کن ــر م ــی فک ــدم آرمان خواه ع

ــرد. ــد ب خواه

ــع  ــظ وض ــت. حف ــی از آن اس ــم بخش ــر، آن ه ــدم: خی مق
ــاال  ــم ح ــانه داری ــک رس ــا ی ــه؟ م ــه چ ــبت ب ــود نس موج
می خواهیــم علیــه جمهــوری اســامی انقــاب کنیــم؟

عبداللهی: نسبت به آرمان های خود انقاب.

مقــدم: همیــن را می خواهــم عــرض کنــم بایــد بــه تعریــف 
برســیم. اآلن دورهــم جمــع شــدیم کــه اول بگوییــم درســت 
اســت کــه محافظــه کار شــدیم؟ برآینــد جمــع مــا ایــن اســت 
کــه شــده ایم حــاال بایــد واکاوی کنیــم. مــا تشــکیات 
دانشــجویی نیســتیم کــه یــک شــعار دهیــم و تمــام. خودمــان 
ــی  ــم. یکجاهای ــات را می دانی ــم ماحظ ــانه ای کردی کار رس
دچــار افــراط و یکجاهایــی دچــار تفریــط شــدیم. یکجاهایــی 
آمــده در خــون مــا نشســته اســت و دیگــر مثل افــراد 30 ســال 
ــره روی  ــد باالخ ــه فرمودن ــی ک ــتیم.همان عقانیت ــل نیس قب

ــر گذاشــته اســت. همــه ماتاثی

*ایــن عقالنیــت ممکــن اســت بــه حالــت ابــزاری 
باشــد.

مقدم: اشکالی ندارد.

*چــرا ایــراد نــدارد؟! عقالنیــت لیبــرال را در نظــر 
بگیریــد! اساســاً چــرا جنــاح راســت نئولیبــرال به 
ــود؟  ــناخته می ش ــه کار ش ــاح محافظ ــوان جن عن
ــود دارد  ــی وج ــود، منافع ــرایط موج ــرا در ش زی
ــتمرار  ــش اس ــد معنای ــظ کنی ــر آن را حف ــه اگ ک
منافــع شماســت و خــود ایــن اســتمرارطلبی 
ــن  ــود. ای ــزه می ش ــت تئوری ــای عقالنی ــه معن ب
ــکال دارد و  ــن اش ــر م ــه نظ ــدارد؟ ب ــکال ن اش
اتفاقــا یــک نــگاه کامــالً ضدانقالبــی اســت. اگــر 
انقــالب بــه فکــر منافــع مــردم بــوده اســت، ایــن 
وضعیــت صرفــا منافــع ســرمایه داران منفعت طلب 
ــرای  ــی ب ــچ منفعت ــرد و هی ــد ک ــرآورده خواه را ب
ــد  ــی بای ــانه انقالب ــت. رس ــد داش ــردم نخواه م

ــری  ــت و براب ــه عدال ــد و ب ــد کن ــن راه را س ای
ــد. ایــن یعنــی عقالنیــت. مگــر اینکــه  دامــن بزن
ــن  ــتان در همی ــم دس ــانه ها ه ــود رس ــم خ بگویی
ــدارد کــه اصوالگــرا  کاســه باشــد و فرقــی هــم ن
باشــند یــا اصالح طلــب. همــه کســانی کــه 
ــن  ــد ای ــه دارن ــی عالق ــتند گوی ــدرت هس در ق

وضعیــت همین گونــه بمانــد!

میرفتاح: به همه خوش می گذرد.

ــالب  ــه انق ــت ک ــن اس ــئله همی ــا. و مس *دقیق
ــم  ــا ه ــا اینج ــوده، و ت ــردم ب ــرای م ــالمی ب اس
همیــن مــردم پــای کار آن ایســتاده اند. چــرا 
رســانه هایی برآمــده از بطــن ایــن انقــالب نبایــد 
ــخصه  ــه ش ــن ب ــد؟ م ــردم را بزنن ــن م ــرف ای ح
ــا و  ــئوالن و نهاده ــرف مس ــم ح ــه می بین ــر چ ه

ــت! ــا اس ــان آنه حامی

ــول اســت  ــد. باشــد قب ــه انتهــای خــط رفتی ــدم: شــما ب مق
دربــاره اینکــه چــرا رســانه هابــه ایــن وضــع دچــار شــدند هــم 

باألخره همه ما وام دار مردم هستیم. 
مردم ولی نعمت ما هستند، ولی 

مراقب باشیم در تشخیص مصداق 
مردم اشتباه نکنیم. من اصاًل قبول 

ندارم آن کسی که بیاید بگوید »رضا 
شاه روحت شاد« مردم است. اصاًل 

زیر بار این نمی روم
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ــه محافظــه  ــود ک ــن ب ــده عرضــم ای ــا بن ــی زنیم.ام حــرف م
ــه آن هــم  ــر اســت ب ــده ای دارد کــه بهت ــف پیچی کاری ظرای
توجــه کنیم.مثــا دولــت بــه یــک معنــا همیشــه محافظــه کار 
ــت بمــا  ــد. دول اســت، چــون می خواهــد خــودش را حفــظ کن
ــود   ــع موج ــد وض ــت و می خواه ــه کار اس ــت، محافظ ــو دول ه
را حفــظ کنــد و قــدرت خــود را تثبیــت کنــد یــا اینکــه امــروز 
ــه کار  ــک محافظ ــاب ی ــل ضدانق ــی در مقاب ــروی انقاب نی
ــاب  ــد و ضدانق ــاب بمان ــن انق ــد ای ــون می خواه ــت، چ اس
ــی  ــاوت معان ــای متف ــبت ه ــف و نس ــد بماند.تعاری نمی خواه
ــد. امــا در  ــاره محافظــه کاری را پیچیــده مــی کن و بحــث درب
هــر صــورت فکــر مــی کنــم مــراد همــه مــا از محافظــه کاری 
ــع،  ــردم، ورود مصلحت ســنجی ها و مناف ــی دور شــدن از م یعن
دخالــت منافــع اقتصــادی، نادیــده گرفتــن عدالــت اجتماعــی، 
ــم  ــکافی کنی ــم کالبدش ــیدن. حاالمی خواهی ــزدن و ترس داد ن

ــه اینجــا رســیدیم. چــرا ب
ــاد  ــه اعتق ــد و ب ــاره کردن ــه ای اش ــوزش حرف ــف آم ــه ضع ب
مــن هــم ایــن مســئله بســیار جــدی اســت. مــا بلــد نیســتیم 
ــد  ــه بای ــی ک ــم. آنجای ــم داد بزنی ــد داد بزنی ــه بای ــی ک آنجای
ــه  ــان ب ــتیم کارم ــد نیس ــون بل ــم، چ ــا کنی ــم افش ــا کنی افش
دادگاه می رســد، چــون آمــوزش ندیدیــم بلــد نیســتیم 
ــرب  ــه در غ ــی ک ــم، آن های ــدا کنی ــد را پی ــر و ص ــم صف بروی
ــو  ــه اصــًا م ــد ک ــت را رو می کنن ــل واترگی ــده مث ــک پرون ی
ــا را  ــا این ه ــا اینج ــد. م ــده ان ــوزش دی ــی رود آم ال درزش نم
ــن  ــع آن هــم وجــود دارد.قوانی ــه موان ــد نیســتیم. البت اصــًا بل
ســختگیرانه ای هــم هســت. امــا همیــن قوانیــن مــا ضمــن 
ــد. مــا  ــد، ظرفیت هایــی هــم دارن اینکــه محدودیت هایــی دارن
اصــًا توانایــی بهره گیــری از قوانیــن را نداریــم. یــک قانونــی 
راه مــا را بــاز گذاشــته، طبــق آن می توانیــم اطاعاتــی را 
بگیریــم امــا بلــد نیســتیم. اگــر بخواهیــم بــه عدالــت برســیم 
ــا  ــد از ظرفیت ه ــم، بای ــور کنی ــاح ام ــاد و اص ــای فس و افش

ــم. ــتفاده کنی اس
نکتــه بعــدی افراط وتفریط هایــی اســت کــه در مقاطــع 
ــانه  ــخ رس ــه تاری ــانی ک ــت. کس ــه اس ــکل گرفت ــف ش مختل
ــن  ــه ای ــد ب ــند، بای ــران می نویس ــگاری را در ای ــا روزنامه ن ی
مقاطــع اشــاره کننــد وبگونیــد عملکــرد خــود روزنامــه نــگاران 
ــود  ــیت روی کار خ ــاد حساس ــبب ایج ــی س ــه دوره های در چ

ــت. ــده اس ــان ش وهمصنفش
مســاله وابســتگی رســانه، هــم نکتــه دیگــری اســت. صاحبان 
ــند.  ــته باش ــانه داش ــد رس ــا می خواهن ــروز حتم ــرمایه ام س

چــون رســانه پایــگاه قــدرت و مشروعیت ســازی اســت. 
ــن  ــم همی ــینما ه ــه س ــف ب ــای کثی ــک مســیر ورود پول ه ی
ــن وابســتگی ها رســانه را محافظــه کار می کند.حــال  اســت. ای
ــه  ــت باشــد، چگون ــا دول ــان ی ــه جری اگــر وابســتگی رســانه ب
می توانــد رفتــار دولــت را تحلیــل کنــد؟ اگــر دولــت باالتریــن 
ــت  ــا دول ــه تنه ــد. ن ــانه نمی بینی ــد آن رس ــم بکن ــتباه را ه اش
ــم  ــدر می توانی ــا چق ــروز م ــردم. ام ــت و اصــا م بلکــه حاکمی
ــورد  ــود دارد، در م ــه وج ــه در جامع ــت آنچ ــبت واقعی ــه نس ب
آســیب های اجتماعــی کار کنیــم؟ کســی نمی آیــد بگویــد کار 
ــد  ــاس می کنی ــانه احس ــک رس ــوان ی ــان به عن ــد؛ خودت نکنی
ــد و  ــه از امی ــده ای ک ــن ته مان ــم همی ــن را بگوی ــن ای ــر م اگ
کورســوی جامعــه وجــود دارد از بیــن مــی رود؛ فیلم هایــی کــه 
وزارت کشــور در مــورد وضــع اعتیــاد نشــان داده اســت دیدید؟

*خیر.

ــر  ــه وزی ــی ک ــاعت فیلم ــردن آن 2 س ــل ک ــدم: تحم مق
می دهــد،  نشــان  را  جامعــه  در  اعتیــاد  وضــع  می آیــد 
واقعــاً می توانــم بگویــم خیلــی ســخت اســت. آن فیلــم 

پشــت صحنه و واقعیــت اعتیــاد کشــور ماســت.
یکــی از مفاهیمــی کــه مــا بــا آن در رســانه کار داریــم چیــزی 
بــه نــام دروازه بانــی خبــر اســت. دروازه بانــی خبــر در رســانه ها 
بــا هــم فــرق می کنــد. شــما تابــع یــک دروازه بانــی هســتید. 

ــه همــه حملــه کنیــم. نمی توانیــم ب
از ســوی دیگــر، ظرفیــت انتقــاد در کشــور هــر چقــدر باالتــر 
ــای  ــم ج ــی خواه ــن نم ــت. م ــر اس ــا بازت ــت م ــرود دس ب
خاصــی را متهــم کننــد. برخی هــا می گوینــد دولــت بیشــترین 
ــوه  ــد ق ــا می گوین ــت، برخی ه ــرده اس ــا ک ــکایت را از م ش
ــود باعــث می شــود  ــا خودبه خ ــت  این ه ــا در نهای ــه. ام قضائی

می شــوند.  دســت به عصا  رســانه ها  کــه 
 عــدم اســتقال رســانه ها هــم مســاله دیگــری اســت.  بایــد 
اداره اقتصــادی رســانه بــا یــک مکانیزمــی صــورت گیــرد. هــر 
چقــدر اســتقال منابــع بــه معنــی اینکــه روی پــای خــودش، 
بــا اعتقــاد، تفکــر و ایدئولــوژی خــودش بایســتد، ایــن رســانه 
آزادگــی بیشــتری خواهــد داشــت. وقتــی ایــن نیســت، رفتــه 
ــا  ــان، دســتگاه ها، آگهی دهنده ه ــای اسپانســرها، حامی ــه پ رفت

ــد. ــدان می آی ــه می ب
ــا  ــد. این ه ــده نگیری ــم نادی ــی را ه ــات خارج ــاله مداخ مس
بــه محافظــه کاری و تعبیــری کــه می گوییــم کمــک 

تــا  نمی زنیــد؟ می گویــم  داد  می کنــد. می گوییــد چــرا 
ــی اآلن  ــم ول ــدم داد بزن ــن بل ــد. م ــتفاده نکن ــی سوءاس بیرون
ــت.  ــر اس ــواده در خط ــان خان ــت و کل کی ــر اس ــوا بزرگ ت دع
ــب  ــا نهی ــه روزنامه ه ــا ب ــام باره ــی ام ــگ تحمیل ــان جن زم
ــه،  ــن روزنام ــه ای ــودم ک ــالت ب ــه رس ــن در روزنام ــد. م می زن
منتقــد دولــت آقــای میرحســین موســوی اســت. امــام بارهــا 
ــور  ــرا این ط ــت، چ ــگ اس ــرایط جن ــه ش ــد ک ــب می زن نهی
ــب  ــد؟ خ ــف می کنی ــت را تضعی ــرا دول ــد چ ــرف می زنی ح
ایــن یعنــی چــه؟ آن موقــع بایــد چــه کار کنیــم؟! کشــور درگیر 
جنــگ اســت مــا صاحــب رســانه هســتیم نگاهمــان بــه دولت 
ــد  ــام می فرمای ــم، ام ــد می کنی ــدی آن را نق ــم ج ــت داری اس
نبایــد ایــن کار را بکنیــد مــا بیــرون دشــمن داریــم. بخشــی از 

ــت. ــل این هاس ــا حاص ــه کاری م محافظ

ــاس  ــن احس ــاح م ــای میرفت ــدم و آق ــای مق *آق
میکنــم کــه برآینــد عمومــی حــرف هــای شــما بــا 
ــه  ــم اینک ــت و آن ه ــراه اس ــوءتفاهم هم ــک س ی
محافظــه کاری در رســانه هــا سرنوشــت مختــوم 
مــا بــه دالیــل عقالنــی و طبیعــی بــوده اســت.من 

ــم. ــن حــرف مخالف ــا ای ــه شــدت ب ب

مقــدم:  مــا می گوییــم مجموعــه ای از عوامــل مــا را 
ــم  ــا ه ــد ب ــا را بای ــه آنه ــه هم ــت ک ــرده اس ــه کار ک محافظ
ببنیــم. می توانیــم بــه آن ســهم دهیــم و  ارزش گــذاری کنیــم 

ــم. ــده اش بگیری ــم نادی ــی توانی ــی نم ول
نکتــه بعــدی ســن و ســال اســت. تقریبــاً مدیــران رســانه های 
اصلــی مــا همــه، 20، 30 ســال ســابقه دارنــد همــان تأثیــری 
کــه ســن و ســالم روی رفتــار فــردی  شــخص می گــذارد، آنجا 
هــم می گــذارد و مدیــر رســانه ای، خودبه خــود محافظــه کاری 

می شــود.
ــی از  ــود بخش ــی ش ــم م ــر ه ــرا جالبت ــران ماج ــاال در ای ح
ــی در چارچــوب نظــام را  ــًا نقــش اپوزســیون داخل ــا قب این ه
ــت  ــی از حاکمی ــت بخش ــه اس ــا اآلن رفت ــد ام ــا می کردن ایف
شــده اســت! دیگــر آن رفتــار قبلــی نــدارد. برویــد روزنامــه اش 
را ببینیــد! اصــًا دیگــر آن آدم نیســت. این هــا تأثیــرات واقعــی 
اســت. مــا مجموعــه ایــن عوامــل را داریــم مطــرح می کنیــم.

اینکــه دســتگاه حاکمیتــی در قــوه قضائیــه و در دولــت چگونــه 
ــادی در  ــهم زی ــودش س ــم خ ــد ه ــورد کن ــادات برخ ــا انتق ب
محافظــه کاری دارد. یعنــی میــدان بدهنــد، رســانه ها می داننــد 
ایــن میــدان را چطــور اداره کننــد. اگــر اآلن آمــوزش حرفــه ای 
نیســت، مثــل ایــن می مانــد کــه بگوییــم یــک اســب خیلــی 
ــن  ــر ای ــم، اگ ــدن نداری ــرای دوی ــن ب ــی زمی ــم ول خــوب داری
ــن  ــر بهتری ــی اگ ــود حت ــود می ش ــد ناب ــا ببندن ــب را اینج اس
اســب باشــد. ایــن بایــد میدانــی بــرای تمریــن داشــته باشــد. 

هنوز هم اعتراف می کنم 
نمی توانم برادری ام را به برخی 
سیاست مداران ثابت کنم. یعنی 
وقتی می خواهیم با حاکمیت 
گفت وگو کنیم، در دل من یک 
BBC می بیند که نشکفته است یک 
BBC بالقوه می بینید. معتقد است 
که او پایش را آن طرف بگذارد یک 
BBC بالفعل می شود. این جوری به 
من نگاه می کند
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ــد  ــن می کن ــم تمری ــن را می بری ــم ای ــاز کنی ــدان را ب ــر می اگ
ــا آن  ــر آن محدودیت ه ــه خاط ــا اآلن ب ــود. م ــده می ش و برن

ــار ممکــن اســت نداشــته باشــیم. ــدان را در اختی می

ــبت  ــاره نس ــما درب ــر ش ــاح نظ ــای میرفت *آق
عقالنیــت و محافظــه کاری چیســت؟ کمــی واضح 

ــد  ــی دهی ــح م ــر توضی ت

ــی از  ــک بخش ــه ی ــدم ک ــاکان معتق ــن کم ــاح: م میرفت
ــم  ــی ه ــت و  خیل ــاع اس ــل دف ــی و قاب ــه کاری عقان محافظ

ــت. ــد نیس ب
ــاره بحثــی کــه امروزداشــتیم. مــن  امــا یــک نکتــه کلــی درب
معتقــدم کــه وضــع این قــدر هــم کــه می گوییــد بــد نیســت. 
ــانه های  ــم رس ــر می کن ــه فک ــتم ک ــانی هس ــزء کس ــن ج م
مــا خیلــی نمــره رفوزگــی و ردی نمی گیرنــد. حاکمیــت  
ــات  ــاله اتفاق ــن 40 س ــم. در ای ــم نمی گیری ــا ه ــرد م نمی گی
ــه انصــاف  ــی رســیدیم ک ــه جای ــا ب ــاده اســت و م ــادی افت زی
نیســت مطبوعــات و رســانه ها را مامــت کنیــم. نــه تنهــا بایــد 
مامــت کنیــم بلکــه بایــد از این هــا ســتایش کنیــم چــون در 
شــرایط ســخت دوام آوردنــد و چــراغ روزنامــه را روشــن نگــه 

ــتند. داش
اصــًا بحــث جناحــی هــم نمی کنــم. مــن کــه اینجــا 
ــده  ــل ش ــودم تعطی ــانه خ ــا رس ــار ی ــش 20 ب نشســتم کم وبی
ــل شــده اســت و  ــا رســانه ای کــه در آن کار می کــردم تعطی ی

ســر مــا بــه ســنگ خــورده و مــا بیــکاری، مشــکات حقوقــی 
ــای  ــد و عط ــا کردن ــا ره ــم. خیلی ه ــل کردی ــی را تحم و مال
ــری  ــغل دیگ ــال ش ــیدند و دنب ــش بخش ــه لقای ــن کار را ب ای
رفتنــد و خیلی هــا بــه هــر دلیلــی ماندنــد. یــا کار دیگــری بلــد 
نبودنــد یــا فکــر می کردنــد هــر کســی را بهــر کاری ســاختند 
ــه  ــر چ ــتیم؛ اگ ــه داش ــه را نگ ــا کورســوی روزنام ــد. م و ماندن
ــی  ــس مصنوع ــی و نف ــا بدبخت ــید و ب ــل رس ــراژ حداق ــه تی ب
ــت  ــن روزنامه هاس ــرریز همی ــروز از س ــم اماام ــش کردی حفظ
کــه در شــبکه های مجــازی حداقلــی از  حقیقت طلبــی و 
آرمان خواهــی دیــده می شــود. اتفاقــی کــه اخیــراً افتــاد آقــای 
ــه  ــت. یک دفع ــی گف ــه و توئیت ــک جمل ــی ی ــن رضای محس
ــرریز آن در  ــی و از س ــای مطبوعات ــنگینی در فض ــه س مطالب
فضــای مجــازی اتفاق افتــاد و آقــای رضایــی آمــد در تلویزیون 
عذرخواهــی کــرد. ایــن یــک رونــد دموکراتیــک اســت و از این 
ــائل  ــی و مس ــای نجوم ــر حقوق ه ــت. س ــاد اس ــا زی پرونده ه
ــکل  ــازی ش ــک گفتمان  س ــم ی ــر ه ــادهای دیگ ــر و فس دیگ
ــت  ــه حاکمی ــد ک ــدی ش ــه ج ــن مطالب ــدر ای ــه و این ق گرفت
ــده  ــمان آم ــئولین از آس ــه مس ــه 60 هم ــد. ده ــخگو ش پاس
بودنــد. مگــر جــرأت داشــتید بــه کســی بگوییــد ایــن خــاف 
عمــل کــرده و تصمیــم غلــط گرفتــه اســت؟ امــا اکنــون مــا 
ــت  ــروز دول ــدیم. ام ــان ش ــدی خودم ــد ج ــه منتق ــل ب تبدی
می آیــد می گویــد مــن در دهــه 70 اشــتباه کــردم. ایــن 
دســتاورد مهمــی اســت. قواعــد دموکراتیــک در ایــن مملکــت 
ــد اســت و مشــکل  ــزی می شــود. ُکن ــواش دارد پایه ری یواش ی
دارد و مدافــع وضــع موجــود نیســتم ولــی می خواهــم بگویــم 
ــد  ــه ب ــه مشــکات ب ــم هم ــم. علی رغ ــد ببینی ــت را بای واقعی

ــی نرســیدیم. جای

ــانه ها  ــود را در اداره رس ــرا خ ــت چ ــا دول *اساس
ــی  ــانه دولت ــدر رس ــن ق ــرا ای ــد؟ چ ــل می کن دخی

داریم؟

ــم  ــام)ره( ه ــه ام ــی دارد ک ــی حکایت ــد زاکان ــاح: عبی میرفت
ــار تعریــف کــرد و مجــوزی اســت کــه  ایــن حکایــت را یک ب
ــه روی بچــه  ــرد زشــت، آبل ــم. »یــک م ــف کنی ــا هــم تعری م
کوچکــی را بغــل کــرد و بچــه گریــه می کــرد، مــدام می گفــت 
بــه تــو قاقالی لــی بدهــم؟ پفــک بخــرم؟ ]خبرگــزاری بــه شــما 
بدهــم روزنامــه بدهــم؟![ یــک ظریفــی از آنجــا رد شــد گفــت 
ــه او  ــد ب ــزی نمی خواه ــذار، چی ــن بگ ــن بچــه را زمی ــما ای ش
بدهــی. مشــکل ایــن بچــه تــو هســتی.« االن دولــت زیــادی 
بــه فضاهایــی آمــد کــه نبایــد می آمــد. اصــًا دلیــل نداشــت 
ــا  ــن ه ــات؛ باشــه ای ــان و اطاع ــد کیه ــد. شــما می گویی بیای
ــول  ــی دارد پ ــت و وقت ــور هس ــه حض ــی این هم ــت. ول درس
ــی اراده اش را  ــد و وقت ــل کن ــد تحمی ــد اراده اش را بای می ده

ــود. ــن می ش ــد، همی ــل می کن تحمی
ــداوم  ــکان ت ــاب ام ــرایط اول انق ــه ش ــر این ک ــه دیگ نکت
نــدارد. نــه در ایــران نــه در هیــچ جــای دیگــر. اصــًا امــکان 
ــی  ــتند، آن وضعیت ــات داش ــه مطبوع ــی ک ــت آن وضعیت نداش
ــا  ــن فض ــر ای ــی ب ــک آنارش ــت ی ــود گف ــی می ش ــه حت ک
ــداوم  ــاه ت ــال و 6 م ــک س ــش از ی ــرد، بی ــی می ک حکمران

ــوی آن هــا را  ــن اســت کــه جل داشــته باشــد. قاعــده نهــاد ای
بگیــرد. حتــی تعبیــر امــام در مــورد »انفجــار نــور« بــه نظــرم 
تعبیــر حساب شــده ای اســت. آن انفجــار بــرای مقطعــی اســت 
بایــد از بقیــه مقاطــع مراقبــت کنیــم. اصــًا عقیــده نــدارم کــه 
ــی  ــی واقع ــر، خیل ــند؛ خی ــتند آزاد باش ــت ها می توانس کمونیس
بــود. در اداره کشــور، مــردم نــان و امنیــت می خواهنــد. مــا آن 
ــم  ــم می توانی ــد، االن ه ــه می ش ــم ک ــی زدی ــع حرف های موق
ــای عمــل کــه  ــی در پ در مــورد آزادی آن را مطالبــه کنیــم ول
ــرد.  ــت اداره ک ــا آن وضعی ــد ب ــگاه ها را نمی ش ــم، دانش آمدی
ــه  ــًا ب ــد و اص ــی می ش ــول و منطق ــدار معق ــک مق ــد ی بای
ــد. ــاخته می ش ــن س ــرای ای ــا ب ــی نهاده ــاظ جامعه شناس لح
ــد  ــت می آی ــی دول ــت. وقت ــم اس ــی مه ــه خیل ــتن اتوریت داش
ــگار  ــِن روزنامه ن ــه م ــه ای دارد ک ــد، اتوریت ــزاری می زن خبرگ
خصوصــی نمی توانــم بــا آن برابــری کنــم. مــن بــا اتوریتــه ی 
کیهــان و ســپاه کــه نمی توانــم برابــری کنــم. حتــی بــا اتوریته 
ســازمان تبلیغــات اســامی هــم نمی توانــم برابــری کنــم! مــن 
حتــی از اتوریتــه خبرگــزاری برنــا هــم برنمی آیــم. باألخــره او 
بــه یــک امــکان قدرتی وابســته اســت کــه ناچــارم در برابــر آن 
ــه  ــرا در طــول ســال ها روزنام ــم زی ــدار ماحظــه کن یــک مق
ــه ام را  ــا روزنام ــدم ی ــول ش ــودم بی پ ــده، خ ــف ش ــن توقی م

ــخ تکــرار شــود. ــه تل ــاره آن تجرب بســتم و نمی  خواهــم دوب
ــا و  ــا م ــت ت ــه را گرف ــن اتوریت ــوی ای ــد جل ــن بای ــرای همی ب
روزنامه هــا هم ســطح هــم شــویم. آن روزنامــه ای کــه از 
ــی  ــوای سیاس ــد وارد دع ــرد، نمی توان ــول می گی ــت پ حکوم
ــد  ــن را دارن و جناحــی شــود. همــه کشــورهای دیگــر هــم ای
ــاد شــده اســت؛ این  هــا وارد دعــوای  ــی زی ــا خیل ــرای م ــا ب ام

ــرج  ــاح خ ــع جن ــه نف ــود را ب ــه خ ــدند و اتوریت ــی ش سیاس
ــرد. ــن می ب ــو را از بی ــکان گفت وگ ــن مســاله ام ــد و ای می کنن

از ســوی دیگــر باألخــره همــه مــا وام دار مــردم هســتیم. مــردم 
ــخیص  ــیم در تش ــب باش ــی مراق ــتند، ول ــا هس ــت م ولی نعم
ــدارم آن  ــول ن ــن اصــًا قب ــم. م ــردم اشــتباه نکنی مصــداق م
ــردم  ــد »رضــا شــاه روحــت شــاد« م ــد بگوی ــه بیای کســی ک

ــن نمــی روم. ــار ای ــر ب اســت. اصــًا زی
ــد  ــا همانن ــه متوســط م ــه طبق ــم اینک ــر ه ــه دیگ ــک نکت  ی
ــر  ــی اگ ــت؛ یعن ــم هس ــوده ه ــتش آل ــدار دس ــا مق ــت م دول
ــه  ــود در طبق ــده می ش ــت دی ــات حاکمی ــواری در طبق رانت خ
ــه متوســط  ــن طبق ــرای همی ــده می شــود. ب متوســط هــم دی
محافظــه کار اســت و می گویــد این هــا باشــند امــا یــک مقــدار 
خوب تــر و معقول تــر باشــند؛ یعنــی خــود ایــن طبقــه هــم بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اســت. مــا داریــم می بینیــم رانت خــواری 
یــک چیــزی نیســت کــه در یکجــا بمانــد، رانت خــواری 
ــی  ــد زندگ ــا دارن ــن، آدم ه ــار ای ــد. در کن ــدا می کن ــری پی تس
می کننــد. روی کاغــذ حقــوق آن آدم 2 میلیــون تومــان بــوده، 
ــی وقتــی در زندگــی او می رویــد 6 میلیــون تومــان هزینــه  ول
ــط  ــک رواب ــی ی ــت ول ــاد اس ــاً فس ــم الزام ــد. نمی گوی می کن
ــردن  ــن کاه و آن کاه ک ــت ای ــرده اس ــدا ک ــباتی پی و مناس
ــود  ــاد ش ــن زی ــی ای ــد. وقت ــود را بچرخان ــی خ ــد زندگ می توان
هر چقــدر هــم آمریــکا زور بزنــد بخواهــد اینجــا انقاب شــود، 
نمی شــود. بعــد چــرا من]بــه عنــوان رســانه[ بــه ایــن مســائل 
دامــن بزنــم؟! شــما در شــرایطی قــرار گرفتیــد که دشــمنی که 
ــول خــرج می شــود.  ــران می شــود جــدی اســت و دارد پ ــا ای ب
خوش بینانه تریــن  در  ماهــواره ای،  شــبکه های  این همــه 
شــکلش دنبــال برانــدازی هســتند، مــن هــم ایــن وســط بیایم 

ــا آن ادبیــات حــرف بزنــم. ب

*معلوم اسـت کـه کسـی کـه می گوید »رضاشـاه 
روحـت شـاد« حـرف مـردم را نمی زند. اشـاره من 
بـه مسـتضعفین اسـت. مسـتضعفین کجـای این 

هسـتند؟ بازی 

ــا...؛  ــری ت ــد، از رهب ــه گفتن ــتضعفین را هم ــاح: مس میرفت
کســی نمی آیــد اینجــا بگویــد مســتضعفین اشــتباه کرده انــد و 

ــد. ــان برون ــه خانه ش ــد ب بای

*منظــورم از مســتضعفین آن بدبختــی کــه در 
ــه  ــی ک ــت. من ــت نیس ــر اس ــتان و در کوی بلوچس
می خواهــم حــرف حــق را بزنــم امــا دارم تضعیــف 
می شــوم؛ منــی کــه دارم تضعیــف می شــوم، 
ــی  ــی معمول ــک زندگ ــای ی ــه حداقل ه ــون ب چ
ــازاده از  ــالن آق ــی ف ــدارم منته ــی ن ــم دسترس ه
ــه  ــتضعف ب ــت. مس ــد اس ــا بهره من ــه این ه هم
ــم  ــی ه ــتند خیل ــاره نیس ــت و بیچ ــی بدبخ معن
ارزشــمند هســتند. ایــن آدم، ظلم ســتیزی و 

ــدارد. ــی ن ــا جای ــانه های م ــش در رس عدالت

میرفتاح: چرا نیست؟

من که نمی بینم.

میرفتاح: در مورد آقازاده ها و سیستان و بلوچستان؟

*هر چه می بینم سلبریتی می بینم.

میرفتاح: کجا می بینید کدام رسانه را می بینید؟

فرض کنید شما از نهادهای  که مسئولیت مستقیم با مردم دارند بپرسید که چقدر حقوق 
می گیرید؟ کجا می نشینید؟ چقدر درآمد دارید غیر از حقوقی که دارید؟ در ایران به 
راحتی می تواند به شما جواب ندهد. می گوید این حوزه شخصی من است و آن را تا 

امنیت ملی و تا خود خدا جلو می برد
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ــر  ــه خاط ــط ب ــم فق ــانه ای را می بین ــر رس *ه
مانــدن در همیــن وضعیــت، دغدغــه کلیــک 

خــوردن بیشــتر را دارنــد.

ــا از هــزار رســانه  ــت شــما مث ــم ذهنی ــدم: فکــر می کن مق
اســت امــا ذهنیــت مــا از 10 رســانه. مــا می گوییــم مــا 10 تــا  
ــرد آن  ــد عملک ــما می گویی ــا ش ــم ام ــد کار نمی کنی ــانه ب رس

هزارتــا افتضــاح اســت.

ــانه  ها  ــی در رس ــب خوب ــچ مطل ــم هی *نمی گوی
منتشــر نمی شــود امــا افــق کلــی رســانه های مــا 
ایــن اســت کــه از آدم هــا بــرای خــود کلیک خــور 
ــان  ــد بفروشــد. هم ــا رســانه بتوان ــد ت جمــع  کنن
بحــث منفعــت اســت و منفعــت بمانــد تــا مــن در 

ایــن وضعیــت شــغلی داشــته باشــم.

ــط  ــلبریتی ها توس ــن س ــور ای ــا االن کلیک خ ــاح: آی میرفت
ــدی  ــث ج ــه بح ــل ب ــانه ها و ... تبدی ــا، رس ــن روزنامه ه همی
ــم؟ ــا بروی ــد ســراغ این ه ــی نبای ــا نشــده اســت؟ یعن شــده ی

*بله.

میرفتــاح: هــم اصولگــرا و هــم اصاح طلــب گفتنــد مــا نباید 
ــم.  ــو را آوردی ــم تتل ــتباه کردی ــم. اش ــا می رفتی ــراغ این ه س
ــده شــدن یکــی از پزشــکان در  ــد روز پیــش مســاله خوانن چن
ــانه های  ــه رس ــود. چ ــرده ب ــدا ک ــی پی ــاب خوب ــانه ها بازت رس
اینترنتــی و چــه کاغــذی، خیلــی محکــم ایســتادند کــه بایــد 
ــد اســت؟ چــرا فکــر  ــذال را گرفــت. این هــا چــرا ب ــوی ابت جل
ــه  ــد. البت ــه می کنن ــور اضاف ــد کلیک خ ــه دارن ــم هم می کنی
وضعیــت تلویزیــون اینجــا فــرق دارد و بــا شــما موافقــم، چــون 
ــه را می خــورد مدعــی  ــول هم ــاه اســت پ ــل چ ــون مث تلویزی
ــا بــه او نزدیــک می شــوید، می گویــد بــه مــن  هــم هســت. ت

حرفــی نزنیــد مــن پشــتیبانم مراکــز جــدی قــدرت هســتند. از 
ــم  ــم. می خواه ــل کنی ــد ح ــرم آن را بای ــتور نمی گی ــما دس ش
بگویــم فضــا را خیلــی تیــر و تــار نبینیــم. مشــکل داریــم امــا 
ــی کــه  ــا آمــده، نســبت پول ــی کــه ســر م ــه نســبت باهای ب
ــوادی  ــی و بی س ــه ناتوان ــد، نســبت ب ــرج می کنن ــا خ ــه م علی
ــی  ــان؛ عملکــرد خوب ــره خودم ــان، مشــکل فســاد و غی خودم
ــد  ــتند کار می کردن ــات داش ــالی مطبوع ــک س ــم. در ی داری
یک دفعــه هزینــه کار سیاســی رســانه ای را بــاال بردنــد. هزینــه 
کار سیاســی را تبدیــل بــه مبــارزه سیاســی کردنــد از این طــرف 
هــم مــا به عنــوان مطبوعــات ادبیــات گفت وگــو بــا حاکمیــت 
را بلــد نبودیــم. هنــوز هــم اعتــراف می کنــم نمی توانــم 
ــی  ــم. یعن ــت کن ــه برخــی سیاســت مداران ثاب ــرادری ام را ب ب
ــم، در دل  ــو کنی ــت گفت وگ ــا حاکمی ــم ب ــی می خواهی وقت
 BBC می بینــد کــه نشــکفته اســت یــک BBC مــن یــک
ــرف  ــش را آن ط ــه او پای ــت ک ــد اس ــد. معتق ــوه می بینی بالق
ــن  ــه م ــل می شــود. این جــوری ب ــذارد یــک BBC بالفع بگ
ــن  ــرای همی ــود. ب ــد نب ــم بل ــت ه ــد. حاکمی ــگاه می کن ن
ــرم  ــتان گ ــادی دادس ــای دولت آب ــه َدم آق ــم ک االن می گوی
ــد  ــا حــاال می گفتن ــد؛ ت ــان کنن ــات کمکم ــت مطبوع ــه گف ک
ــد. ــت می کنن ــتند اذی ــاغ هس ــوی دم ــم و م ــات مزاح مطبوع

مــا روزنامــه ای بــه اســم »روزگار« درمی آوردیــم. شــخصاً نــه 
ــی. آن  ــه اصولگرای ــی دارم ن ــای خاص ــه معن ــی ب اصاح طلب
ــوری  ــران، جمه ــرای کشــور، ای ــم ب ــه فکــر می کن ــزی ک چی
ــد،  ــه زورم برس ــدی ک ــت را در ح ــم اس ــام مه ــامی و نظ اس
ــاس  ــن اخت ــث ای ــه بح ــن روزنام ــم. در ای ــری می کن پیگی
ــه  ــا را ب ــم. م ــری می کردی ــاردی و فســاد را پیگی ــزار میلی 3 ه
ــد!  ــف کردن ــم توقی ــاش کردی ــام را ف ــرار نظ ــه اس ــرم اینک ج
اســرار نظــام نبــود. یــک ســال بعــد مــا تبرئــه شــدیم امــا آیــا 
یــک ســال بعــد آیــا امــکان اینکــه همــان کادر را جمــع کنیــم 
ــم؟  ــه کار کنی ــه را چ ــن رفت ــه از بی ــه ای ک ــود دارد؟ هزین وج
ــد  ــن بای ــس م ــاده اســت. پ ــاق افت ــا اتف ــا باره ــرای م ــن ب ای
محافظــه کار بــه ایــن معنــا باشــم کــه بی پروایــی شــبکه های 

مجــازی را نمی توانــم انجــام دهــم. تیراژمــان این قــدر 
ــا همیــن چنــد هــزار معــدودی کــه  محــدود اســت کــه مــا ب
هنــوز از عــادت دارنــد روزنامــه می خواننــد می توانیــم 
گفت وگــو کنیــم کــه ایــن وضــع موجــود را قدم به قــدم 
ــن را از  ــود ای ــع موج ــوای وض ــه ه ــه ب ــه اینک ــم ن ــر کنی بهت
دســت دهیــم. ایــن خیلــی فاجعــه اســت مــا در جــای حســاس 
هســتیم. بــه قــول طنزنویســان، موقعیــت »کنونــی« کنونی تر 
ــر اســت. االن واقعــًا  ــی، کنونی ت اســت. موقعیــت خطیــر کنون

ــم. ــی داری ــت خطرناک موقعی

ــن  ــه در چنی ــی نداشــتیم؟ 40 ســال اســت ک *ک
ــتیم. ــی هس وضعیت

میرفتــاح: ایــن شــوخی نیســت یــک واقعیــت اســت. پــول 
ــوده راه  ــردا را بیه ــو ف ــه رادی ــرف ک ــود. ط ــه می ش دارد هزین
ــرد! اتفاقــاً طرفــدار  ــدازد. دارد جــذب می کنــد و آدم می ب نمی ان
کســانی هســتم کــه دنبــال بحــث نفــوذ هســتند. چــون نفــوذ 
ــوذ  ــم نف ــه بگویی ــی اینک ــم. ول ــن می بین ــت و م ــدی اس ج
فقــط در یــک دســتگاه اســت را قبــول نــدارم؛ یعنــی فقــط در 
اصاح طلبــان ایــن نفــوذ جــدی نیســت. درســت در شــرایطی 
ــیخ  ــرای ش ــرف ماج ــرد و آن ط ــازی را می ب ــران دارد ب ــه ای ک
نمــر محکــوم جهانــی می شــود و موقعیــت دیپلماتیــک بســیار 
خوبــی را کــه طراحــی کرده ایــد. یک دفعــه می بینیــد ســفارت 
عربســتان گرفتــه می شــود! ایــن همــان نفــوذ اســت. شــرایط 
کنونــی واقعــاً همیشــه تــداوم داشــته و مــا هــم )هــر دو طرف( 
نابلــد بودیــم. ســوءنیت و فســاد هــم در بیــن بــوده، از برآینــد 
ــان  ــًا وضعم ــم. اص ــی داری ــور خوب ــاهلل کش ــا واهلل و ب این ه
بدتــر از ترکیــه نیســت. از همــه همســایه هایمان بهتر هســتیم 
یــک وقــت ناشــکری نکنیــم. مــا بایــد آزادی را در ایــن 
مملکــت نهادینــه کنیــم و بهــای حــرف زدن را از هــر جناحــی 

کــه باشــد، پاییــن بیاوریــم.
ــم  ــتوریکال مان را ه ــوای هیس ــدار دع ــک مق ــر، ی ــه آخ نکت
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بایــد کنــار بگذاریــم دعواهــای تاریخــی بــه نفــع مــا نیســت. 
اگــر بگویــم »بایــد بــه مــردم سیســتان و بلوچســتان رســید.« 
می گوینــد: شــما همانــی هســتید کــه بــا شــهرام جزایــری غذا 
خوردیــد، شــما بیخــود می کنیــد! ایــن دعــوای هیســتوریکال را 
ــد  ــا کجــا می خواهی ــد. ت ــا خــود بیاوری ــد ب ــا کجــا می خواهی ت
ــم  ــن ه ــد و م ــر کنی ــن پ ــکات م ــان را از مش ــن کوله ت ای
کولــه ام را از مشــکات شــما پــر کنــم و هیچ وقــت نتوانیــم بــا 
ــا مســائل را حــل کنیــم؟ اگــر بحــث  هــم گفت وگــو کنیــم ت
ــه  ــته باشــد همین ک ــوب داش ــام خ ــک پی ــته ی ــاه گذش دی م
دعواهــا را از اصاح طلــب و اصولگــرا باالتــر ببریــم. نــه اینکــه 
ــی  ــای سیاســی خیل ــا تجربه ه ــم این ه ــن ببری ــا را از بی این ه
مهمــی هســتند ولــی مــا احتیــاج داریــم بــا همدلــی واقعــی بــا 
گفت وگــو و مشــارکت بــا هــم مســائل کشــور را حــل کنیــم.

*آقــای عبداللهــی شــما بفرماییــد  در بــاب 
رســانه ها.... امــروز  محافظــه کاری 

ــه  ــت ک ــن اس ــه ام ای ــن نکت ــی: م عبدالله
ــازه  ــًا اج ــدرن اص ــانه های م ــت رس ــا ماهی آی
ــش  ــد؟ واقعیت ــا می ده ــه آنه ــی را ب عدالت خواه
مــن بیشــتر از یــک مقــدار، مــردد هســتم. شــاید 
یکــی از بحث هایــی کــه بشــود در قالــب 
پرونــده ای کــه شــما بــه آن می پردازیــد پرداخــت 
ــق  ــا تحق ــه آی ــت ک ــوال اس ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــش  ــامی دنبال ــاب اس ــا انق ــه ب ــزی ک آن چی
ــا  ــدرن اساس ــانه های م ــق رس ــتیم از طری هس
امکان پذیــر اســت یــا خیــر؟ یــا مــا مثــل برخــی 
ــا  ــه نهادهــای متناســب ب از حوزه هــای دیگــر ک
نهضــت تأســیس کردیــم بایــد نهادهــای دیگری 
بــرای رســانه انقابــی مــان بزنیــم. فــرض کنیــد 
بعــد از انقــاب ما توانســتیم امنیــت را با تأســیس 
نهــادی مثــل بســیج بــه نوعــی مردمــی و تامیــن 
ــت و  ــن آن نهض ــبتی بی ــک نس ــی ی ــم. یعن کنی

ــد برایــش  ــا ســاختارهایی کــه بای ــی کــه داشــتیم ب آرمان های
شــکل دهیــم، برقــرار کردیــم. یــا فرضــاً در حــوزه ســازندگی 
آن ابتــدای انقــاب، جهــاد ســازندگی را امــام تأســیس 
ــن  ــه همی ــانه ب ــوزه  رس ــر در ح ــا اگ ــا آی ــرد. ام ــو ب ــرد و جل ک
رســانه های مــدرن اکتفــا کنیــم، می توانیــم ماهیتــاً و ســاختاراً 
ــتقال خواهی  ــی، اس ــی، آرمان خواه ــروژه عدالت خواه ــن پ ای
و آزادی خواهــی را جلــو ببریــم یــا خیــر؟ مــا بایــد رســانه هایی 
از جنــس دیگــر تولیــد کنیــم و بــه آن فکــر کنیــم؟ تأکیــدی 
کــه خــود حضــرت آقــا در بحــث رســانه روی »منبــر« دارنــد 
شــاید نشــانه ای بــرای پیگیــری همیــن بحث هاســت. رســانه 
ــد  ــما می توانی ــدارد. ش ــدرن را ن ــانه م ــات رس ــر اقتضائ منب
یــک منبــری باشــید و خیلــی آزاده باشــید هزینــه هــم بدهیــد 

ــی ســخت اســت. ــی در رســانه خیل ــدارد ول اشــکال ن

*اگــر رســانه بــه معنــای واقعــی آزاد باشــد فکــر 
کنــم امکانــش وجــود دارد.

ــا  ــما ب ــره ش ــود. باألخ ــخت می ش ــی س ــی: خیل عبدالله

ــزی  ــی و غری ــور طبیع ــه به ط ــتید ک ــرف هس ــان هایی ط انس
می خواهنــد بــه بخشــی از منافــع، ســازمان و بودجــه 
ــرح  ــه مط ــراژ ک ــث تی ــن بح ــد. همی ــک کنن ــان کم خودش
شــد؛ به هرحــال طــرف می خواهــد عمــر رســانه ای اش را 
ادامــه بدهــد و پــول دربیــاورد. بنابــر ایــن، بــه کلیــک وابســته 
ــد  ــاء می کن ــفانه اقتض ــانه متأس ــت رس ــی ماهی ــود. یعن می ش

ــد.  ــات رخ ده ــن اتفاق ای
مــورد دوم دربــاره  بحــث ســاختاری کــه آقــای مقــدم و 
میرفتــاح بــه آن اشــاره کردنــد، مــن معتقــدم کــه  قانــون یکی 
ــه نظــرم از نظــر درجــه اهمیــت  ــه ب از خألهــای ماســت. البت
ــا  ــردم. م ــرض ک ــه ع ــت ک ــری اس ــه تای دیگ ــر از س پایین ت
ــم! یعنــی  ــون جامــع رســانه نداری ــوز قان االن خوشــبختانه هن
ــک  ــت ی ــته اس ــامی گذش ــاب اس ــر انق ــه از عم این هم
ــون جامــع رســانه ای اســت و  ــد قان ــم کــه بگوی ــی نداری قانون
ــدود  ــا ح ــش ی ــکایت، چال ــزاع، ش ــوا، ن ــی، دع ــوارد اختاف م
آزادی شــما را تعییــن تکلیــف کنــد کــه بفهمیــد دســت شــما 
تــا کجــا بــاز اســت. درحالی کــه حداقلــی اســت کــه می توانــد 

ــغول  ــانه ها مش ــن رس ــد در ای ــه می آی ــزاری ک ــه آن کارگ ب
فعالیــت می شــود کمــک کنــد. در برخــی از کشــورهای دیگــر 
ــما از  ــر ش ــم. اگ ــزی را داری ــن چی ــی چنی ــورهای غرب و کش
ــه شــما در حــوزه ای کــه  مســئولی پیگیــری کنیــد مســئول ب
ــه امنیــت ملــی نباشــد )یعنــی یــک مصلحت هــای  ــوط ب مرب
خیلــی کان تــری مانــع آن نشــود( بایــد جوابگــو باشــد. اگــر 
ــر  ــران ه ــد. در ای ــکایت کنی ــد از او ش ــما می توانی ــد، ش نباش
ــه شــما دروغ می گویــد هیــچ  مســئولی هــر چقــدر بخواهــد ب
ــتعفای برخــی وزرا مطــرح  ــدارد. االن بحــث اس ــم ن ــی ه ابای
ــدر  ــن چق ــد ای ــم دی ــب شــد؛ بعدهــا خواهی ــورا تکذی شــد و ف
واقعیــت دارد یــا دروغ اســت. یــک خبرنــگار بایــد بتوانــد ایــن 
را  پیگیــری کنــد.  فــرض کنیــد شــما از نهادهــای  کــه 
مســئولیت مســتقیم بــا مــردم دارنــد بپرســید کــه چقــدر حقوق 
ــر از  ــد غی ــد داری ــدر درآم ــینید؟ چق ــا می نش ــد؟ کج می گیری
حقوقــی کــه داریــد؟ در ایــران بــه راحتــی می توانــد بــه شــما 
جــواب ندهــد. می گویــد ایــن حــوزه شــخصی مــن اســت و آن 
ــه  ــما ب ــرد. ش ــو می ب ــدا جل ــود خ ــا خ ــی و ت ــت مل ــا امنی را ت
عنــوان رســانه هیــچ امــکان ســاختاری قانونــی بــرای اینکــه 
او را موظــف کنیــد تــا جوابگــو باشــد نداریــد. چــون وابســتگی 

ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه آن ه ــروت دارد ت ــدرت و ث ــاد ق ــه نه ب
ــه از  ــی ک ــک قانون ــرد. ی ــگ می ب ــه رین ــه گوش ــما را ب ش
ــانه ای  ــزار رس ــرای آن کارگ ــدارد ب ــود ن ــاختاری وج ــر س نظ
ــد  ــقات می خواه ــختی ها و مش ــن س ــه ای ــم هم ــه علی رغ ک

ــد. ــه ای می ده ــن نتیج ــد چنی ــی کن آرمان خواه
ــر  ــن فک ــختی آن، م ــم س ــز علی رغ ــزاری نی ــوزه کارگ در ح
ــا امتنــاع امــکان آرمان خواهــی روبــرو نباشــیم.  می کنــم مــا ب
مثــا تجربــه ای کــه در حــوزه افغانســتان در خبرگــزاری 
ــی  ــک آرمان خواهــی و اصــًا خــرق عادت تســنیم داشــتیم، ی
ــود  ــز، خ ــگاه تحقیرآمی ــود. ن ــمی ب ــانه های رس ــن رس در بی
ــی  ــژاد ایران ــوم و ن ــوی ق ــی از س ــی ظلم های ــی و گاه برتربین
ــه از  ــارهایی ک ــت. فش ــود داش ــتانی ها وج ــل افغانس در مقاب
برخــی  نهادهــا وارد می شــد، خیلــی عجیــب بــود اما بعــد از آن 
ــه مدرســه  فضــا عــوض شــد. امــکان اینکــه افغانســتانی ها ب
برونــد و اقامــت بگیرنــد پیــدا شــد و آن نــگاه تحقیرآمیــز بــه 
آن هــا کــه خیلــی مســموم بــود بعــد از آن خیلــی تعدیــل شــد. 
خیلــی از پرونده هایــی کــه شــاید اگــر قبــل از آن بــود پیگیــری 

ــک  ــن ی ــری شــد. ای ــد از  آن کار رســانه ای  پیگی نمی شــد بع
مــورد نشــان می دهــد کــه امــکان آرمانخواهــی وجــود دارد و 
ــت  ــانه دارد. درس ــزار آن رس ــه کارگ ــتگی ب ــا بس ــه این ه هم
ــود و  ــت نمی ش ــاختار تربی ــق س ــزار از طری ــن کارگ ــت ای اس
ــا  ــن کار را مهی ــتی  ای ــوزش ژورنالیس ــا، آم ــی م ــوزش عال آم
ــان  ــه خودش ــتند ک ــخصیت ها هس ــی ش ــا برخ ــد ام نمی کن
ــد. ــل می کنن ــانه ها را بالفع ــن رس ــوه در ای ــای بالق ظرفیت ه

از نظــر جامعه شناســی معرفتــی، بــه مدیــران رســانه های 
ــا آن  ــانه ای م ــران رس ــد از مدی ــد درص ــد. چن ــت کنی ــا دق م
ــا طبقــه  ــد کــه قشــر ضعیــف مســتضعف ی دغدغــه ای را دارن
ــد؟ چقــدر ایــن را از نظــر جامعه شــناختی  ــی مــردم دارن معمول
ــرم  ــه نظ ــه، ب ــد »بل ــط بگوین ــه فق ــه اینک ــد؟ ن درک می کنن
ــده  ــوم ش ــک س ــد ی ــدرت خری ــده و ق ــران ش االن دالر گ
ــتند«  ــیدن هس ــختی کش ــال س ــی در ح ــت خیل ــت و مل اس
امــا خــودش حقــوق 15 میلیونــی بگیــرد. بــا ایــن حقــوق، بــا 
ــما  ــره، ش ــتن و غی ــده داش ــتن، رانن ــه داش ــهر خان ــمال ش ش
به صــورت طبیعــی امــکان اینکــه حــس بگیریــد بــا آن کســی 
کــه می خواهیــد در جهتــش آرمان خواهــی کنیــد را پیــدا 
ــا کار  ــی جاه ــر برخ ــط اگ ــوزه آزادی، فق ــا در ح ــد. ی نمی کنی

یک دلیل اینکه دچار گرفتاری 
شدیم این است که عمده 

آدم هایی که به رسانه آمدند،  
سیاسی بودند.
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ــه ســر  ــی ب ــد چــه بای ــد و ببینی ــه بیفت ــوه قضائی ــه ق شــما ب
ــت!  ــه خبرس ــه چ ــوید ک ــه ش ــد متوج ــد می توانی ــما می آی ش
یکــی از افــرادی کــه در حــوزه رســانه ای در جبهــه اصولگرایان 
»قــوه قضائیــه« را خــوب نقــد می کنــد آقــای ســلیمی نمیــن 
ــه و  ــوه قضائی ــه ق ــودش رفت ــن خ ــلیمی نمی ــرا؟ س ــت. چ اس
دیــده اســت؛ یعنــی از او شــکایت شــده و دیــده اســت کــه قــوه 

ــرایطی دارد؟ ــه ش ــه چ قضائی
ــران رســانه ای  ــف اســتایلی کــه مدی آن ســبک زندگــی و الی
ــاط  ــک ارتب ــه ی ــی ک ــا( آن کس ــه آن ه ــه هم ــد )ن ــا دارن م
ــا  ــی دارد و شــمال شــهر می نشــیند؛ خودبه خــود ب ــاً حزب صرف
آرمان هــای انقــاب ارتبــاط برقــرار نمی کنــد. حــاال صحیفــه 
امــام را 100 بــار صبــح تــا شــب از اول تــا آخــرش را بخوانــد 
ــتایل  ــف اس ــن الی ــد! ای ــی کن ــرد و کار انقاب ــه حــس بگی ک
ــکان را از  ــد و آن ام ــن می زن ــی اش دام ــث معرفت ــه آن بح ب

می گیــرد. او 
مســئله بعــدی در حــوزه کارگــزاری اینکــه دو معضــل دیگــر 
داریــم: یکــی موضــوع مدرنیتــه ای کــه االن هســت. مدرنیتــه 
و لیبرالیســم ضــد آرمانگرایــی هســتند. و ایــن فضــا متأســفانه 
ــه  ــی جامع ــه فضــای عموم ــگ دارد ب ــد از جن به خصــوص بع
هــم ســرایت می کنــد و خیلی هــا را درگیــر خــود کــرده اســت. 
مدرنیتــه و لیبرالیســمی کــه فردگرایــی یعنــی عــدم ایثــار برای 
ــودگرایی  ــد. س ــه می کن ــدید و نهادین ــما تش ــران را در ش دیگ
و عقــل ابــزاری و نــگاه این جهانــی را در شــما نهادینــه 
ــه  ــرادی ک ــی آن، اف ــورت اقتضای ــع و به ص ــه تب ــد. ب می کن
ــن موضــوع شــدند دیگــر وارد حــوزه آرمان خواهــی  ــر ای درگی
نمی شــوند. حــال  وقتــی رســانه ای تبلیــغ و ترویــج لیبرالیســم 
ــی  ــی می خواهــد آرمان خواهــی را بکشــند و وقت ــد یعن می کنن
آرمان خواهــی را می کشــند یعنــی خــودش را هــم دارد منتفــی 

ــد. ــی می کن ــانه را منتف ــا رس ــد. اساس می کن

میرفتــاح: یعنــی مــا رســانه لیبــرال خــوب در دنیــا نداریــم؟! 
ــت.... ــًا واشنگتن پس مث

و  درگیری هــا  رقابت هــا،  نهایــت  خیــر.  عبداللهــی: 
دعواهایــی کــه واشنگتن پســت، نیویورک تایمــز، فاکــس نیــوز 
ــا دموکرات هــا  ــد، منافــع جناحــی اســت کــه ی انجــام می دهن
ــًا  ــر مث ــد. اگ ــوا می کنن ــم دع ــا ه ــان ب ــا جمهوری خواه ی
نیویورک تایمــز در مــورد ترامــپ افشــاگری می کنــد، از 
دریچــه عدالــت، پرداختــن بــه مطالبــات قشــر مردمی نیســت. 
ــزب  ــه و ح ــاً گزین ــه نهایت ــد ک ــپ را بزن ــد ترام او می خواه

ــرد. ــاال بب ــودش را ب خ
ــم  ــی ه ــل آرمان خواه ــر در مقاب ــزرگ دیگ ــع ب ــک مان ی
ــد  ــون کاســیک معمــواًل می گوین ــزم اســت. در مت رادیکالی
ــکال آن  ــل محافظــه کاری اســت و  رادی ــزم در مقاب رادیکالی
کســی اســت کــه نــه تنهــا محافظــه  کار نیســت بلکــه خیلــی 
ــل  ــن عام ــاد م ــه اعتق ــه ب ــی رود. درحالی ک ــو م ــدید جل ش
اصلــی بازتولیــد محافظــه کاری به خصــوص در ایــران، 
ــکال  ــی رادی ــی اقدامات ــزم اســت؛ یعن ــن رادیکالی خــود همی
ــه  ایــن  در ایــران انجــام شــده کــه ایــن محافظــه کاری را ب
ــک  ــا ی ــًا م ــت. مث ــرده اس ــد ک ــور بازتولی ــدت در کش ش
ــه 60  ــی در ده ــپ رادیکال ــه چ ــم ک ــی داری ــان سیاس جری
ــه  ــر عمام ــد برخــی از شــخصیت هایش اگ اســت و می گوین
ــد از زیــرش داس و چکــش بیــرون می افتــد.  خــود را بردارن
ــدت  ــه ش ــی و ب ــاد دولت ــن و اقتص ــدار کوپ ــدت طرف به ش
ــوض  ــتم ع ــه سیس ــد ک ــتند. بع ــکال هس ــوزه رادی در آن ح
ــال 6۸ در  ــد از س ــی بع ــی اجتماع ــرایط سیاس ــود؛ ش می ش
ــی در  ــی و اجتماع ــرایط سیاس ــود و ش ــوض می ش ــران ع ای
دنیــا نیــز بعــد از فروپاشــی شــوروی عــوض می شــود؛ ایــن 

جریــان یــک شــیفت رادیــکال شــدید بــه ســمت لیبرالیســم 
ــی کــه شــما  ــوع اقــدام رادیکال ــد و بعــد از آن هــر ن می کنن
ــا  ــد در این ه ــتی بگویی ــی و پراگماتیس ــوزه ایدئولوژیک در ح
رخ می دهــد. بعــد از دوم خــرداد، هــم فضــای سیاســی کــه 
تولیــد شــد و هــم فضــای رســانه ای پیرامــون آن بــه شــدت 
ــه  ــًا در عرص ــان نهایت ــن جری ــود ای ــتند و خ ــکال هس رادی
ــه آور  ــه کاری خلس ــوع محافظ ــک ن ــه ی ــروز ب ــی ام سیاس
رســید. از طــرف دیگــر وقتــی شــما عدالــت را بــا آنارشیســم 
ــی  ــک عدالت خواه ــه ی ــای اینک ــه ج ــد ب ــتباه می گیری اش
مشــخص، منســجم، دارای چارچــوب و بــا یــک فکــر 
ــوزه  ــکال در ح ــورت رادی ــد به ص ــن  کنی ــی جایگزی معرفت
ــد  ــکال می کنی ــه رادی ــی و حمل ــط مصداق یاب ــت  فق عدال
ــوزه ای  ــتید ح ــه کاری هس ــال بازتولیدمحافظ ــاره در ح دوب
کــه آقــای احمدی نــژاد به صــورت رادیــکال و بــدون 
اینکــه چارچــوب معرفــی و عملــی داشــته باشــد در آن ورود 
کــرد نهایتــا بــه خــود عدالت خواهــی و آرمان خواهــی 
ضربــه زد و بــه وضــع محافظــه کاری دولــت امــروز 

ــان. انداختم

*اگر پرسشی نیست، به جمع بندی بپردازیم.

ــری  ــش دیگ ــک بخ ــا ی ــدی را ب ــث جمع بن ــدم: بح مق
از همیــن مســئله تمــام می کنــم کــه در حقیقــت آثــار 

اســت. رســمی  رســانه های  در  محافظــه کاری 
ــای  ــک فض ــد ی ــانه ها تولی ــه کاری در رس ــر محافظ ــک اث ی
ــانه  ــه در آن رس ــی ک ــت. فضای ــانه های ماس ــه در رس دوگان
ــک  ــمی کوچ ــای غیررس ــک فض ــودش ی ــرای خ ــمی ب رس
در فضــای  عیــن حفــظ محافظــه کاری  در  و  می ســازد 
ــن  ــی همی ــد. حت ــه می کن ــودش را تخلی ــا خ ــمی ؛ آنج رس
ــان  ــد. کنارش ــمی را ببینی ــانه های رس ــا و رس االن روزنامه ه
ــی  ــًا مطلب ــر مث ــد. اگ ــای غیررســمی  درســت کرده ان فضاه
در کانــال مجــازی منتشــر می کننــد الزامــاً در ســایت 
و روزنامه شــان نیســت. آنجــا شــاید جســورتر هســتند 
ــی آنجــا احســاس راحتــی می کننــد.  ــد ول ماحظاتــش را دارن
ایــن اتفــاق بــه از دســت دادن مرجعیــت رســانه ای می انجامــد 
و خودبه خــود بی اعتمــادی را در ذهــن مخاطــب و مــردم 

شــکل می دهــد.
ــاد  ــرای ایج ــت ب ــاله فرص ــن مس ــار  ای ــر آث ــش دیگ  بخ
از   را  فرصــت  اگــر  اســت.   بی شناســنامه  رســانه های 
ــر متعهدهــا  ــد، بی شناســنامه ها، غی رســانه های رســمی بگیری
ــا  ــا آن ه ــان ب ــد و کارت ــاال می آین ــا خودبه خــود ب و زیرزمینی ه
ــوم  ــش معل ــانه، آدرس ــن رس ــب ای ــود. صاح ــخت تر می ش س
ــه رادیکالیســم  اســت و قابــل دفــاع  اســت امــا میــدان دادن ب
رســانه ای همــان چیــزی اســت کــه االن در فضــای مجــازی 
می بینیــم. هرچقــدر آنجــا مرجعیــت و اعتمــاد را ســلب کردیم، 
بــه مطالبــات پاســخ ندادیــم و مأموریت هــای خــود را درســت 
انجــام ندادیــم، حتمــاً یــک عــده ای می آینــد کــه رادیکال تــر 
ــان  ــه هم ــد و در ادام ــام می دهن ــا را انج ــدرو آن بخش ه و تن
داســتان افراطی گــری کــه االن در فضــای مجــازی می بینیــد 

ــم داشــت. را خواهی
آخریــن مســاله، عــدم اصــاح روندهــای نادرســت اســت. اگــر 
ــدی ای  ــا ناکارآم ــاد ی ــع فس ــانه ای مان ــور رس ــی حض در جای
می شــود و مــا مانــع حضــور رســانه در آن حــوزه شــویم  
ــل  ــال را تعطی ــا اخت ــاد ی ــه فس ــن ب ــه پرداخت ــًا زمین عم
می کنیــم. آن ویــروس آنجــا باقــی می مانــد و امــکان اصــاح 
و تغییــر ســاختار، عمــًا از دســت مــی رود. ایــن نــگاه مــا بــه 
مجموعــه ای از عواملــی اســت کــه می تواننــد یــک رســانه را از 
وظایــف اصلــی خــود، از کارکردهایــش و از ظرفیت هایــی کــه 
می توانــد اســتفاده کننــد دور کننــد و تبدیــل بــه رســانه ای کند 
ــه هــر قیمتــی باشــد. طبعــاً در اینجــا  کــه فقــط می خواهــد ب
ــود  ــی می ش ــردم قربان ــت از م ــت، حمای ــی، عدال آرمان خواه
قربانــی یک ســری مســائلی کــه قبــًا بــه آن اشــاره کردیــم.

میرفتــاح: قصــدم از مطــرح کــردن مناقشــه و البتــه ســؤالی 
ــاع از لیبرالیســم  ــرال پرســیدم، دف ــاره رســانه های لیب کــه درب
نیســت. تــا آنجایــی کــه زورم برســد منتقــد  جریــان نئولیبــرال 
هســتم امــا بحثــم چیــز دیگــر بــود. مــا در رســانه اقتضائاتــی 
داریــم. در دور اول هــم گفتــم یــک دلیــل اینکــه دچــار 
ــه  ــه ب ــی ک ــده آدم های ــه عم ــن اســت ک ــاری شــدیم ای گرفت
رســانه آمدنــد،  سیاســی بودنــد. االن روشــنفکری یــک منصب 
ــت.  ــب اس ــک منص ــندگی ی ــت. نویس ــدرن اس ــای م در دنی
ــید و  ــات باش ــد وزارت اطاع ــًا کارمن ــد مث ــما نمی توانی ش
ــگار  ــت روزنامه ن ــا پاره وق ــید ی ــنده باش ــت نویس ــد پاره وق بع
باشــید امــا ایــن مســاله اتفــاق افتــاد؛ یعنــی تعــداد زیــادی از 
بچه هــای سیاســی وارد دنیــای رســانه شــدند. تــا اینجــا عیبــی 
نــدارد امــا این هــا اقتضــاء کار روزنامــه را یــا بــه تعبیــر آقــای 
مقــدم، ذات روزنامــه و رســانه را نشــناختند. فکر کردنــد روزنامه 
ــد؛  ــد در آن بریزن ــه می خواهن ــر چ ــت و ه ــرف اس ــک ظ ی
خیــر. روزنامــه اقتضائاتــی دارد کــه خــودش را بــه مــا تحمیــل 

می کنــد.
 بحــث مــن ایــن اســت کــه شــما حتــی در مهم تریــن 
ــطح  ــه در س ــد ک ــی می بینی ــبکه های لیبرال ــا ش ــا ی روزنامه ه
مدیــران لیبــرال هســتند امــا وقتــی بــه بدنــه خبرنگار می رســد 
ــد. در  ــواه داری ــگار آرمان خ ــد، خبرن ــپ داری ــگار چ ــما خبرن ش
ــان را  ــه خبرنگارانش ــم بدن ــه گفت ــی ک ــن روزنامه های ــه ای هم
ــد و  ــو می ده ــه کســی ل ــد. قصــه خاشــقچی را چ ــما ببینی ش
پیگیــری می کنــد؟ همیــن خبرنگارهــای چــپ هســتند. حتــی 
ــگاران  ــگاری خبرن ــه خبرن ــما در بدن ــم ش ــوز ه ــس نی در فاک
شــاداب و پــر انــرژی می بینیــد کــه در دانشــگاه تعلقــات چــپ 
دارنــد و هربــرت مارکــوزه می خواندنــد امــا در کار رفتنــد و بعــد 
ــگاری  ــه روزنامه ن ــد. بدن ــرق می کنن ــوند ف ــه می ش ــر ک پی
ــد  ــه بدهن ــی اســت کــه حاضــر باشــند هزین ــد بچه های نیازمن
بــا همــه ایــن مشــکات و فــداکاری کننــد.  مناقشــه مــن این 
بــود کــه آن هــا حداقــل حواسشــان بــه ایــن هســت. شــما در 
ــد و  ــد در لومون ــن را می بینی ــا ای ــبکه ها و روزنامه ه ــه ش هم
همه جــا ایــن هســت. امــا اندیشــه لیبرالــی اش پنهان تــر اســت 
رو نیســت. بــا تیتــر نمی آیــد از یــک چیــزی دفــاع کنــد. ایــن 
خیلــی ســاری و جــاری اســت. او می دانــد جذابیتــش بــه وجــود 

االن روشنفکری یک منصب در دنیای مدرن است. نویسندگی یک منصب است. 
شما نمی توانید مثاًل کارمند وزارت اطالعات باشید و بعد پاره وقت نویسنده باشید یا 
پاره وقت روزنامه نگار باشید اما این مساله اتفاق افتاد؛ یعنی تعداد زیادی از بچه های 
سیاسی وارد دنیای رسانه شدند. تا اینجا عیبی ندارد اما این ها اقتضاء کار روزنامه را یا 
به تعبیر آقای مقدم، ذات روزنامه و رسانه را نشناختند. فکر کردند روزنامه یک ظرف 
است و هر چه می خواهند در آن بریزند
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همیــن بدنــه روزنامه نــگار آرمان خــواه یــک مقــدار چــپ اســت 
ایــن را مــا نداریــم یــا اگــر داریــم تبدیــل بــه دعــوای سیاســی 
ــر رســانه فهمــی  ــن اســت مدی ــش هــم ای شــده اســت. اصل
ــدارد. مدیــر رســانه همان طــور کــه قبــًا در  ــه ایــن ن راجــع ب
کارخانــه قنــد و شــکر رئیــس بــوده فکــر می کنــد بــا دســتور 
ــط  ــنده را خ ــته نویس ــی نوش ــه راحت ــی رود. ب ــش م کارش پی
ــن  ــن موضــوع کار نکــن. ای ــه ای ــد راجــع ب ــد و می گوی می زن
ظرافــت و هوشــمندی را می خواهــد کــه در ایــن وجــود نــدارد.

*نهادهــا و انجمن هــای صنفــی چقــدر می تواننــد 
ــو  ــان گفت وگ ــه زب ــه اینک ــم ب ــد؟ ه ــک کنن کم
ــاد  ــه ایج ــای مربوط ــگار و نهاده ــن روزنامه ن بی
ــه  ــن نکت ــه ای ــم ب ــل و ه ــورت متقاب ــود به ص ش

ــد؟ ــاره کردی ــه االن اش ک

میرفتــاح: اگــر قبــل از انقــاب بــود می گفتــم ایــن 
ســندیکاها و ایــن نهادهــا می تواننــد خیلــی مؤثــر باشــند ولــی 
بعــد از انقــاب ســطح درخواســت مــا خیلــی نازل شــده اســت. 
یعنــی گرفتاری هــای معیشــتی غلبــه پیــدا کــرده اســت. حتــی 
ــوای  ــت. محت ــرده اس ــدا ک ــه پی ــی غلب ــت های صنف درخواس
ــی  ــود. وقت ــال نمی ش ــری و دنب ــا پیگی ــی در اینج آرمان خواه
مســائل اولیــه مــا مثل نــان و مســکن حــل شــود، آن گاه آزادی 
ــی  ایــن  ــی االن خیل ــد. ول ــدا می کن ــرای مــا موضوعیــت پی ب

را نمی بینیــم.
ــه  ــی ک ــن اتفاق ــم بدتری ــت بگویی ــان رف ــزی را یادم ــک چی ی
حــاال جــدا از همــه این هــا افتــاده اســت وجــود روابــط 
ــاز  ــل اینکــه  نی ــه دلی ــا ب ــط عمومی ه ــا اســت. رواب عمومی ه
ــد؛ گزارش ســازی و آمارســازی  ــزارش دارن ــان کار و گ ــه بی ب
ــا  ــی ب ــد و کس ــه کرده ان ــک روی ــه ی ــل ب ــران تبدی را در ای
ــس،از  ــن بخ ــا ثم ــا ب ــت. این ه ــرده اس ــدی نک ــه ج آن مقابل
مطبوعــات گروکشــی می کننــد. یــک آگهــی می دهــد فــان 
نهــاد خصوصی ســازی، 4 تــا آگهــی بــه اصاح طلــب و 
اصولگــرا می دهــد، روزنامه هــا هــم از طرفــی گرفتــار هســتند 
ــر  ــه براب ــذ س ــر و کاغ ــک دو براب ــت. زین ــران اس ــذ گ و کاغ
ــدر  ــما هرچق ــد. ش ــوق می خواهن ــا حق ــت و بچه ه ــده اس ش

ــا آدم می خواهــد! یک دفعــه  ــد روزنامــه 30 ت ــل کنی هــم تعدی
ــادی  ــار فس ــد گرفت ــد می بینی ــان می آیی ــه خودت ــته ب ناخواس
ــه  ــه خان ــو را ک ــم: »ت ــه گفت ــس ک ــان  جن ــدید از هم ــم ش ه
ــار فســاد  ــه ایــن اســت.« وقتــی گرفت ــازی ن نیســت اســت، ب
ــه  ــد چ ــد و می خواهی ــما رو می آی ــده ش ــاال پرون ــدید ح ش
ــه دارد  ــی ک ــا آن کس ــت ام ــاری اس ــا گرفت ــد. این ه کار کنی
پرونــده ایــن را رو می کنــد هــم خیلــی پــاک و منــزه نیســت. 
ــاری  ــرد، گرفت ــذ نمی خ ــون کاغ ــدارد چ ــه را ن ــن دغدغ او ای
ــن  ــد ای ــد. نمی دان ــدارد و بودجــه اش را از جــای دیگــر می آی ن
ــن  ــن یکــی از بدتری ــرای همی ــاری دارد! ب بدبخــت چــه گرفت
تجربه هــای مدیریتــی مــا معاونــت مطبوعاتــی در تمــام 
دوره هــا اســت. یــک چیــز بی ربــط و فکــر نشــده کــه مشــکل 
قانونــی، شــخصی و همــه چیــز دارد. یــک چیــزی کــه هیــچ 
ــورد؟  ــه درد می خ ــه چ ــاد ب ــد، االن ارش ــد بکن کاری نمی توان
ــذارد  ــت می گ ــک پس ــاکام ی ــای زیب ــم! آق ــن نمی فهم م
ــاال  ــود. ح ــده می ش ــار دی ــون ب ــا 1 میلی ــا ی 300، 400 هزارت
ارشــاد بخواهــد بــه کتابــش مجــوز دهــد یــا ندهــد. تمــام شــد. 
ارشــاد مــا را صــدا می کنــد می گویــد بیاییــم جلســه بگذاریــم. 
می گوییــم ایــن جلســه ها بــرای ســال 60 بــود، جلســه بــرای 
ــی  ــذارد. یعن ــود، االن کســی جلســه نمی گ ــاب ب ــل از انق قب

ــد. ــد راهــکار دیگــر بیاوری ــدارد بروی ــده ن فای

عبداللهــی: اگــر واقعــاً اعتقــاد داشــتیم کــه مــا می خواهیــم 
ــن  ــم در ای ــغ کنی ــم و لیبرالیســمان را تبلی ــی عمــل کنی لیبرال
ــی لیبرالیســم  ــدون فردگرای مکتــب »فــرد« اصیــل اســت و ب
ــا  ــت م ــزاران می گف ــتان کارگ ــی از دوس ــچ.  یک ــی هی یعن
حــزب لیبــرال دموکــرات مســلمان هســتیم. رفتیــم دفتــرش 
نشســتیم گفتیــم بگوییــد منظــور از لیبرالیســم چیســت؟ گفت 
منظــورم آزادی اســت. گفتیــم مــا هــم می گوییــم آزادی همــه 
ــت خــاص دیگــری از  ــک قرائ ــد آزادی. لیبرالیســم ی می گوین
آزادی دارد اصــًا تحــت کــدام نحلــه لیبرالیســم هســتی؟ رالــز، 
الک؟کــدام؟ آخــرش گفــت همــه این هــا را رهــا کنیــد. مــن 

آزادی. می گویــم 
ــش  ــیم و تبلیغ ــته باش ــاد داش ــم اعتق ــه لیبرالیس ــا ب ــر م اگ
ــم. از  ــی کنی ــم آرمان خواه ــر نمی توانی ــال، دیگ ــم بالمح کنی

ایــن جنســی کــه مــا دنبالــش هســتیم 
ــت،  ــش اس ــامی دنبال ــاب اس ــا انق ی
ــی  ــوزه اجتماع ــون در ح ــم چ نمی توانی
فــرد اصیــل می شــود و فــرد بــرای 
حتــی  نمی دهــد.  هزینــه  دیگــری 
نمی توانیــم  هــم  آزادی  حــوزه  در 
لیبــرال  اگــر  کنیــم  آرمان خواهــی 
باشــیم. چــون در لیبرالیســم فقــط 
آزادی خــودت مســئله اســت؛ یعنــی 
آزادی غیــر از تــو و دیگــری مســئله 
نیســت. االن چــرا مــردم کشــور آمریــکا 
ــان آزادی  ــرا برایش ــتند چ ــرال هس لیب
فلســطینی ها مســئله نیســت. آزادی 
ــا  ــدارد ی ــی ن ــش اهمیت ــری برای دیگ
ــه  ــی، کســانی ک ــای وطن ــرا لیبرال ه چ
ــرا  ــتیم چ ــرال هس ــا لیب ــد م می گوین
برایشــان اســتقال آن قــدر اهمیــت 
نــدارد در ارزش هــای درجــه دو قــرار 
ملــت  کل  آزادی  چــون  می گیــرد. 
ــم  ــت. می خواه ــئله نیس ــان مس برایش
آرمان خواهــی  بــه  این قــدر  بگویــم 

می زنــد. ضربــه 
آقــای  مــورد  در  کــه  نکتــه ای  آن 
ــوزه  ــه نظــرم در ح ــد ب خاشــقچی گفتی
و  خبرنــگار  کــه  واشنگتن پســت  نیســت.  آرمان خواهــی 
ــم  ــز ه ــود، CNN و نیویورک تایم ــودش ب ــتون نویس خ س
کــه پیگیــری کردنــد بحــث دیگــری بــود بــه نظــرم موضــوع 
مجــزا اســت و در حــوزه عدالت خواهــی و آرمان خواهــی 
ــرال  ــانه های لیب ــی از رس ــد در برخ ــما می فرمایی ــت. ش نیس
ــز  ــود آن چی ــه خ ــتند ن ــواه هس ــواًل آرمان خ ــپ معم ــراد چ اف
ــی از آن  ــه آرمان خواه ــد ک ــرل می کن ــاختار آن را کنت و آن س

ــد. ــرون نزدن ــوب بی چارچ
در مــورد شــبکه اجتماعــی رســانه های جدیــد هــم یــک نکتــه 
ــه آن  ــان ب ــت در پای ــوب اس ــه خ ــد ک ــرم می رس ــه نظ ای ب
ــد  ــه نظــر مــن شــبکه های اجتماعــی می توانن ــم. ب اشــاره کن
ــرای  ــد ب ــکنند و می توانن ــه را بش ــای محافظه کاران ــن فض ای
دارنــد.  امــا دو محدودیــت  آرمان خواهــی مؤثــر شــود؛ 
یــک محدودیتــش همین کــه اگــر شــما در ایــن حــوزه 
ــلبریتیزم  ــه آن س ــوید ت ــر ش ــه ظاه ــوب مدرنیت ــا آن چارچ ب
ــئله  ــا مس ــی آن ه ــوند و وقت ــئله می ش ــا مس ــد و آن ه درمی آی
شــدند هــدف و آرمانشــان عدالت خواهــی نیســت؛ یعنــی 
ــی  ــای فرهنگ ــد آن فض ــدا می کن ــت پی ــرد اهمی ــا آن ف آنج
ــه در  ــت ک ــی اس ــت های نامری ــم دس ــع دوم ه ــه دارد. مان ک
همــه شــبکه های اجتماعــی کار می کنــد. در توئیتــر کار 
می کنــد. چنــد وقــت پیــش یــک جمعــی از اکانت هــای 
ــوزه  ــه در ح ــانی ک ــد، کس ــی را کًا زدن ــای انقاب جریان ه
بین الملــل فعالیــت می کردنــد را زدنــد. در بحــث جریــان 
تبلیــغ نامــه مقــام معظــم رهبــری کــه 2، 3 ســال پیــش بــود 
ــوی نشــر  ــا جل ــرد ت ــوض ک ــش را ع ــر قانون های ــی توئیت حت
ــا آن کــه دخالــت  این هــا را بگیــرد. یــا خــود آمریکایی هایــی ب
در انتخابــات همــه کشــورها را بــه بهانــه ترویــج دموکراســی، 
حــق خــود می داننــد، بــه فیس بــوک فشــار می آورنــد 
کــه روس هــا از طریــق آن  در انتخابــات مــا دخالــت کردنــد 
ــن  ــد. ای ــه می کن ــی مقابل ــبکه اجتماع ــیه در ش ــا روس و ب
دســت های نامریــی می توانــد در شــبکه های اجتماعــی 
ــن  ــل ای ــق حداق ــم از آن طری ــا بتوانی ــود ت ــت زا ش محدودی
ــی  ــوزه آرمان خواه ــمی در ح ــانه های رس ــای رس محدودیت ه

ــه کاری بشــکنیم. ــا محافظ ــه ب و مقابل
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در نظریه هـای اخاقـی معاصـر از دو نوع احترام بـه نام های »احتـرام عمودی« و »احتـرام افقی« 
یاد شـده اسـت. »احترام عمودی« احترام در معنای سـنتی آن اسـت. در این نوع احتـرام فاصله ای 
عمـودی کـه از پایگاه هـای اجتماعـی نتیجه می شـود، وجود داشـت. ایـن فاصله عمـودی زاینده 
احتـرام نبـود بلکـه تاکیـد بـر فاصله هـای نتیجـه شـده از پایـگاه اجتماعـی این نـوع از احتـرام را 
می سـاخت. ایـن احتـرام عمومی هرمی شـکل بود و به بـاور نظریه  پـردازان بویژه نویسـنده کتاب 

»پاردایـم کثرت گـرا« قدمتـی به انـدازه قرن ها تاریخ بشـریت داشـت.
بـا پیدایش طبقه متوسـط شـهری سـاختار احترام عمـودی مورد اعتـراض و حمله قـرار گرفت. در 
ایـن میـان نوعـی از »احتـرام« بوجود آمـد کـه از آن تعبیر بـه »احترام افقی« شـد. در ایـن نظریه 
اخاقـی، مبنـای احترام فاصله ای اسـت که نـه در طبقـات بلکه در تمایزهـای هر فـرد از دیگری 

وجـود دارد. ایـن نـوع از احترام بـه کثرت گرایـی و احترام بـه کثرت هـا می انجامد.
سـاختار احتـرام عمـودی توسـط مصلحـان اجتماعـی در قرن بیسـتم نیز به چالش کشـیده شـد. 
امـام خمینـی )ره( نیـز در رونـد مبـارزات خود بر علیـه نظام شاهنشـاهی بـا تاکید ویژه بـر مفهوم 
»مسـتضعفان« کـه منبعـث از کام اهلل مجید بود، بـه مبارزه با سـاختار احترام عمودی برخاسـت. 
مبـارزه بـا ایـن سـاختار در اصـل پیـکار بـا نظـام نئولیبرالیسـم محافظـه کار بـود کـه بر سـاختار 

عمـودی احتـرامِ  مبتنی بـر نظـم طبقاتی تاکید داشـت.
تئوریـزه کـردن صـف آرایـی مسـتکبران در مقابـل مسـتضعفان، تقابل عـدل و ظلـم و رویارویی 
محرومـان و چپاولگـران، از اقدامـات مهـم امـام خمینـی )ره( در مبـارزات قلمـی خود بـود. معمار 
انقـاب اسـامی ایـران که دسـتیابی بـه حکومـت را تنهـا روش بسـط و ترویج عدالت اسـامی 
می دانسـت، پـس از پیـروزی انقـاب بارهـا خطاب بـه مسـئوالن در ضـرورت توجه و رسـیدگی 
بـه مسـتضعفان تاکید کـرد. اهمیت ایـن کار تا جایی رسـید کـه امـام )ره( خدمت بـه محرومان و 
مسـتضعفان را باالتریـن عبـادت خوانـد: »گمان نمی کنـم عبادتی باالتـر از خدمت بـه محرومین 

وجـود داشـته باشـد.« )رجـوع کنید بـه جلد بیسـتم صحیفـه امام(
ایـن روش امـام تاکیـد بـر پارادایمـی کثرت گـرا بـود کـه احترامـی افقـی را ترویـج می کـرد. 
بـر اسـاس همین تاکیـد نیـز در ابتـدای انقـاب عامـه مـردم و محرومـان ولی نعمتـان انقاب و 
مسـئوالن خوانـده شـدند. شـعارهای کاندیداهای نهادهـای انتخاباتی نیـز از ابتـدای انقاب حول 
محور »تشـنگی خدمـت« به جای »شـیفتگی قـدرت« دور می زد. تشـنگی خدمت، پاسـخگویی 
مسـئوالن حکومتی را نیز در پی داشـت و مردم در نشـریات آن دوران شاهد پاسخگویی مسئوالن 
و همچنیـن صفحاتـی به نام »انتقـاد از خود« بودنـد. این صفحـات روزنامه هـای آن دوران اکنون 

در صفحـات فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی میـان مردم دسـت به دسـت می شـود.
پـس از ترورهـای ابتـدای انقاب کـه در طـی آن شـخصیت های مهمـی از اصحاب و شـاگردان 
امـام شـهید شـده و همچنین با آغـاز جنگ تحمیلـی، به دالیلـی موجه این سـاختار احتـرام افقی 
به فراموشـی سـپرده شـد. پس از جنـگ اما این سـاختار به جایگاه سـابق خود برنگشـت و شـاید 
مهم تریـن دلیـل آن روی آوردن دولت سـازندگی بـه نهادهای اقتصـادی جهانی باشـد. نهادهایی 

کـه در دل نظام نئولیبرالیسـم قـرار داشـته و احترام عمـودی را ترویـج می کردند.
سـاختار احتـرام عمـودی پـس از جنگ به شـدت بیشـتری پی گرفته شـد. ایـن سـاختار نوعی از 
محافظـه کاری را پیـش آورد کـه تا بـه امـروز ادامه پیدا کرده اسـت. احتـرام افقـی و کثرت گرایی 
دیگر در میان مسـئوالن )با تعجب بسـیار مسـئوالن نهادهای انتخابی که در از طریق دموکراسـی 
و رای مـردم بـه قـدرت می رسـیدند( بـه فراموشـی سـپرده شـد. ایـن رونـد باعـث شـد تـا نهـاد 
دموکراسـی در ایـران، بـه دلیـل ضعـف افـراد نسـبت بـه شـعارهای انقـاب، بـه ورطه نوعـی از 

دیکتاتـوری بیفتد.
در ایـن شـرایط امـا آگاهـی مـردم ایـران بیـش از پیش شـده بـود. پیشـرفت صنایـع انفورماتیک 
و بالطبـع آزاد شـدن گـردش اطاعاتـی باعـث شـد تـا ایرانیـان از نزدیـک در جریان تحـوالت و 
پیشـرفت های جهانـی در عرصه هـای مختلـف قـرار بگیرنـد. گسـترش نظـام آکادمیـک و تعدد 
دانشـگاه ها نیـز باعـث شـد تـا بسـیاری از مـردم، تجربـه تحصیـات آکادمیـک و اخـذ مـدرک 

دانشـگاهی را داشـته باشـند و بالطبـع انتظـار نوعـی از احتـرام را می کشـیدند.
در ایـن میان مسـابقه مصـرف خاصی کـه در میـان طبقه نوظهـور آقازاده ها آغاز شـد، باعث شـد 
کـه عامه مـردم نیز بـرای خریـداری »احترام افقـی« به ایـن مصرف گرایـی روی بیاورنـد. تامین 
هزینه هـای این سـبک زندگی نیـز محافظـه کاری را در میان مـردم رواج داد. همه این مسـائل در 
کنـار هـم یک نتیجـه عمده را بـه بـار آورد: تغییـر آرام پارادایـم کثرت گـرای تبلیغ و ترویج شـده 
از طـرف بنیانگـذار انقاب بـه سـاختاری »دیگری« سـتیز. در این میـان دیگر صفـت ولی نعمتی 
از محرومـان جامعـه گرفتـه شـد و اتفاقـا این بازپـس گیـری از طرف نهادهـای انتخابـی صورت 
گرفـت. اکنـون هـم اگـر کوچکترین رسـیدگی به مـردم مناطق محـروم می شـود اتفاقـا از طرف 
نهادهایـی اسـت کـه مدیرانـش انتصابی هسـتند. بهتریـن مثـال در این موضـوع ارتباط سراسـر 

عاطفی اهالی بلوچ اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با سـردار شـهید نورعلی شوشـتری اسـت.

رواج و گسـترش شـبکه های اجتماعـی در ایـران بـا تمـام معایبـی کـه دارد، مدلی از دموکراسـی 
ـ  بـه معنـای صحیح کلمـه برای حاضـران در این شـبکه ها پیـش آورد. حضور مسـئوالن نظـام ـ 
ــ در این شـبکه ها باعث شـد تا  بویـژه مسـئوالنی که بـا رای مسـتقیم مـردم انتخـاب شـده اندـ 
آنهـا مواجهه ای مسـتقیم با مردم داشـته و مردم بتوانند از آنها پاسـخی برای عملکردشـان داشـته 
باشـند. در تعاریـف جدیـد از دموکراسـی بر نظـارت مردم بر مسـئوالن پـس از انتخابات ها شـرط 

شـده است.
اصـول دموکراسـی ایجـاب می کـرد کـه تصمیم گیری هـای کان دولتـی بویـژه در »شـرایط 
خـاص« با مردم در میان گذاشـته شـود. وابسـتگی اقتصاد ایران بـه نفت نیز ضـرورت دموکراتیزه 
کـردن تصمیم گیری هـای اقتصادی را یـادآور می شـود. در کام رهبری انقـاب و نظام جمهوری 
اسـامی نیـز بارها بـر شـفافیت و پرهیـز از »دیگـری« دانسـتن مردم تاکید شـده اسـت. بـا این 
اوصـاف اما ترویج با مشـت آهنین احترام عمودی از سـوی سـاختارهایی که مسـئوالنش از طریق 
دموکراسـی و رای مـردم انتخـاب می شـوند، رونـد »احتـرام افقـی« در جامعـه فعلی را با مشـکل 

مواجـه کرده اسـت.
نماینـده ای از مجلـس طی حرکتی ابهـام برانگیز و خـارج از سـاختاری قانونی به گمـرک می رود. 
هـدف او از ایـن بازدیـد از گمـرک معلـوم نیسـت و خـود او نیـز هیچـگاه بـه توضیـح آن بـرای 
ولی نعمتانـش اقـدام نکرد. او با مقاومـت یکی از کارکنان گمرک مواجه شـد و فیلم برخـورد او  نیز 
به شـبکه های اجتماعـی راه پیدا کـرد. عکس العمـل او در مواجهه با ایـن جریان جالـب توجه بود.

او بـه سـایر نمایندگان هشـدار داد که اگر با پخش کننـده فیلم و آن کارمند گمـرک برخورد نکنید، 
مشـابه این کار گریبان شـما را نیـز در آینده خواهـد گرفت. این نماینده در درون سـاختاری اسـت 
کـه خـود احتـرام عمـودی را ترویـج می کند. بـه عبارتـی عنـوان نمایندگـی مجلس واجـد نوعی 
احتـرام در یـک سـاختار هرمی اسـت و راس این هـرم رابطـه احترام آمیـز دو طرفه بـا »دیگری« 
)حاضـران در زیـر هرم( نـدارد. به همین دلیل اسـت که بسـیاری دیگر از نماینـدگان مجلس نه به 

کنش هـای خود کـه به بارهـا به زیرسـوال رفتـن جایگاه مجلـس اعتـراض کرده اند.
اگـر سـاختار »احتـرام افقـی« در جامعـه رواج پیـدا کند، مسـئوالن ملزم به پاسـخگویی بـه مردم 
می شـوند و تـا زمانی هم کـه رواج پیدا نکند، پاسـخگویی های مسـئوالن نمایشـی اسـت. اکنون 
نیـز مسـئوالن و دارنـدگان مناصـب انتخابـی با رای مـردم بدل بـه جامعـه ای از نمایش شـده اند. 
ریاسـت جمهوری فعلـی در زمـان فعالیت هـای انتخاباتی دور نخسـت ریاسـت جمهـوری خود با 
انتقـاد از رییـس دولت هـای نهـم و دهـم بارها بیـان کرد کـه نبایـد بی کفایتی خـود را بـه گردن 
آمریـکا انداخـت. اکنون خود او با شـدت و حـدت هرچه تمامتـر اعام می کند که تمام مشـکات 

کشـور ما تقصیر آمریکاسـت.
البتـه نقـد ایـن سـخنان رییـس جمهـور، دلیلـی بر نفـی تاش هـای آمریـکا بـرای ضربـه زدن 
بـه نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایـران نیسـت، امـا قطعـا ایـن کار را که در شـرایط شـروع 
تحریم هـای دوبـاره، ارز بـه بهای دولتـی در اختیار عده ای خاص گذاشـته شـده و ایـن رانت باعث 
فسـادی عظیـم شـود، آمریکا و ترامـپ انجام نداده اند. جالب اینجاسـت که در سـخنان مسـئوالن 
در رسـانه ها هیچ اشـاره ای بـه این تصمیم گیری های اقتصادی ضددموکراسـی نشـده و خودشـان 
صرفـا از رونـد فعلـی انتقـاد می کننـد. پاسـخگویی آنهـا در شـبکه های اجتماعـی نیز به تمسـخر 

مردم عادی کشـیده شـده اسـت.
اکنـون کـه در چهارمیـن دهـه انقـاب قـرار داریـم، لـزوم توجـه بیـش از پیـش بـه آرمان هـا و 
شـعارهای انقاب سـال 57 حس می شـود. احیـای دوباره سـاختار احتـرام افقی، نیاز جامعـه امروز 

اسـت. این سـاختار قطعـا به ترویـج عدالـت خواهـد انجامید.

نقد احترام عمودی؛ وقتی صفت ولی نعمتی از پابرهنگان پس گرفته شد
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ســابقه طوالنــی حســن خجســته در معاونــت صــدای ســازمان 
صداوســیمای جمهــوری اســامی؛ تجربــه گرانســنگ در 
مدیریــت عالیــه مهمتریــن رســانه رســمی جمهــوری اســامی 
ایــران اســت. خجســته بعــد از صداوســیما وارد کارهــای 
پژوهشــی دربــاره رســانه می شــود و حــاال تلفیــق ایــن تجربــه 
و پژوهــش هــای رســانه ای او تبدیــل بــه نگاهــی خــاص بــه 
ــتمین  ــت و هش ــت. در بیس ــده اس ــران ش ــانه در ای ــوزه رس ح
متــن از پرونــده »علیــه محافظــه کاری در ســال چهلــم« درباره 
فضــای محافظــه کار رســانه ها در ایــران بــا او گفتگــو کردیــم. 
او معتقــد اســت کــه پــی بــردن بــه اهمیــت »گفتگــو« راهــی 
بــرای نجــات جامعــه ایــران اســت. همــه بــا هــم گفتگــو کنند 

و همدیگــر را بــه رســمتی بشناســند.

ــل  ــد چه ــت در رون ــن اس ــن ای ــرض م *پیش ف
ــه  ــرایطی مواج ــا ش ــالمی ب ــوری اس ــاله جمه س
بودیــم کــه بســیاری از آرمانهــای انقالب اســالمی 
ــی  ــده اند و یک ــق نش ــی محق ــور قابل قبول ــه ط ب
ــن از  ــق، فاصله گرفت ــدم توفی ــن ع ــل ای از عوام
ــه  ــدن ب ــل ش ــادی و متمای ــی و انتق ــه انقالب روحی
روندهــای محافظه کارانــه بــوده اســت. مثــال 
ــی  ــت اجتماع ــان عدال ــق آرم ــوز در تحق ــر هن اگ
موفــق نبوده ایــم، یکــی از دالیلــش ایــن بــوده که 
هنــوز بــه طــور شایســته ســوژه ها و ســاختارهای 
ــد و  ــورد نق ــی م ــری و بی عدالت ــده نابراب ایجادکنن
چالــش قــرار نگرفته انــد. در ایــن میانــه بــه نظــر 
مــن ســهم محافظــه کاری رســانه های جمهــوری 
ــه کاری  ــت و محافظ ــگ اس ــیار پررن ــالمی بس اس
ــن ســوژه ها و  ــد بنیادی ــع نق ــه در آنهــا مان راه یافت
ســاختارهای واجــد بی عدالتــی بــوده اســت. نظــر 
ــه  ــت و چ ــده چیس ــرض بن ــاره پیش ف ــما درب ش

ــد؟ ــت داری ــن وضعی تفســیری از ای
انقــاب همیشــه به طــور طبیعــی تضــاد خــود را همــراه 
ــو  ــاب جل ــا انق ــه ب ــانی ک ــه کس ــی هم ــی آورد؛ یعن ــود م خ
ــد.  ــش برون ــه پی ــر قل ــا س ــد ت ــه نمی توانن ــد، همیش می آین
شــما می توانیــد انقــاب و تفکــر انقابــی را از یــک جهــت بــا 

داســتان »ســیمرغ عطــار« مقایســه کنیــد. همــه مرغــان رفتند 
هدهــد را ببیننــد، ولــی طوطــی به جنــگل رســید و دلیلــی آورد 
و از ادامــه مســیر انصــراف داد؛ هــر کــدام دلیلــی آوردنــد و بــه 
ــه راه  ــه مقصــد رســیدند، بقی ــی کــه در آخــر ب جــز آن 30 تای
ــد. انقــاب هــم در باطنــش این طــور  ــا انتهــا طــی نکردن را ت
اســت، چــون در باطــن انقــاب کــه یــک مبــارزه اســت، چنــد 
ــا  ــی ب ــرد انقاب ــارزه ف ــش مب ــک جهت ــود دارد؛ ی ــت وج جه
نفــس خــودش اســت. انقابیــون، چــه انقابــی دینــی باشــد، 
چــه مارکسیســتی و چــه روشــنفکری، بایــد بــا نفس خودشــان 
ــتن هایی  ــرل خواس ــرای کنت ــم ب ــند، ه ــته باش ــارزه  داش مب
ــد  ــه بای ــرای نخواســتن هایی ک ــم ب ــد و ه ــد بخواهن ــه نبای ک
ــارزه  ــن مب ــب ای ــه مرات ــی ب ــاب دین ــک انق ــد. در ی بخواهن
خیلــی جدی تــر و قوی تــر اســت. در صــدر اســام هــم 
ــون  ــر پیرام ــام مگ ــدر اس ــت؛ در ص ــوده اس ــور ب همین ط
ــا  ــا مث ــد؟ ی ــوذر بوده ان ــلمان و اب ــا س ــد ت ــر)ص( چن پیغمب
ــر  ــا آخ ــه ت ــد ک ــر بودن ــد نف ــی)ع( چن ــرت عل ــون حض پیرام
بایســتند و مبــارزه کننــد؟ عمــوم اطرافیــان تــا یــک نقطــه ای 
ــد  ــئله را بای ــن مس ــس ای ــد. پ ــا کرده ان ــد ره ــد و بع مانده ان

ــرار داد. ــد نظــر ق ــت و م پذیرف
داشــته  وجــود  مــا  انقــاب  در  کــه  دومــی  مســئله 
ــه بخشــی  ــی ک ــی اســت؛ چارچوب های چارچوب هــای مدیریت
ــا رضایــت  ــه دالیلــی ب ــوده، امــا ب از آنهــا به نوعــی هژمــون ب
ــی  ــی و اصول ــای اصل ــه چارچوب ه ــه شــده و ب ــر پذیرفت خاط
ــل انقــاب، خــدا مرحــوم  ــل شــده اســت. اوای ــت تبدی مدیری
ــان  ــخنرانی اولش ــم در س ــر کن ــد، فک ــت کن ــازرگان را رحم ب
بــود کــه چیــزی قریــب بــه ایــن مضمــون اظهــار کردنــد کــه 
انقــاب تمــام شــد و مــن هــم ماننــد یــک ماشــین فولکــس 
ــد اســت. ایشــان آدم  ــی و کن ــی بطئ ــی کارم خیل هســتم؛ یعن
ــد  ــه م ــزی ک ــود. چی ــی ب ــه خاص ــا روحی ــریف و ب ــی ش خیل
نظــر ایشــان اســت یــک وجــه مدیریتــی اســت کــه کار بایــد 
ــر  ــه اداری شــما ب ــرود. چــون کل بدن ــش ب ــای آن پی ــر مبن ب
مبنــای یــک تفکــری شــکل گرفتــه بــود و مدیریــت می شــد 
ــا  ــی ب ــه از یکجاهای ــت ک ــن اس ــی ممک ــر از جهات و آن تفک
ــته  ــرت داش ــود دارد مغای ــاب وج ــه در انق ــه ای ک آن روحی
باشــد و طبیعتــاً بــه آن چیــزی هــم کــه بایــد صــورت بگیــرد 

ــدرن  ــه م ــا جامع ــژه چــون در دوره  مواجــه ب ــل نشــود. بوی نائ
ــه آن ســمت  ــم ب ــم و چــه نخواهی هــم هســتیم چــه بخواهی
کشــیده می شــویم. یعنــی مثــا در اقتصــاد، سیاســت، مســائل 
ــی  ــن اصــول مدیریت ــز ای اجتماعــی، نظــام شــهری و همه چی
ــا  ــا م ــد. ی ــر می ده ــرایط را تغیی ــود و ش ــم می ش ــد حاک جدی
ــد را  ــی جدی ــی مدیریت ــی و اصول ــای اصل ــد چارچوب ه نبای
ــا  ــق ب ــردی منطب ــد نظریه هــای کارب ــا اینکــه بای ــم، ی بپذیری
نظــام ارزشــی انقــاب اســامی را معلــوم و تولیــد می کردیــم. 
ــد  ــه مرحــوم صــدر و بع ــی داشــتیم ک ــًا در اقتصــاد اصول مث
ــی در خصــوص آن انجــام داده  ــک کارهای شــهید مطهــری ی
بودنــد، ولــی ایــن بایــد تبدیــل بــه نظامــی کاربــردی می شــد 

ــاد. ــاق هــم نیفت کــه نداشــتیم و اتف
ــود  ــه همــان نظــام و سیســتمی ب ــن انقــاب متکــی ب بنابرای
کــه از پیــش موجــود بــود. حــاال ممکــن اســت اصاحاتــی در 
آن انجــام داده باشــیم کــه اآلن مثــا در نظــام بانکــی برخــی 

ایــن اصاحــات را قبــول ندارنــد و برخی هــا هــم البتــه قبــول 
ــم  ــی و... ه ــراودات سیاس ــات و م ــوع ارتباط ــا در ن ــد. ی دارن
همینطــور هســتیم. در ایــن مســیر، جنــگ هــم خیلــی مؤثــر 
بــود؛ یعنــی آن ۸ ســال جنــگ باعــث  شــد کــه از خیلــی چیزها 
ــئله  ــه مس ــر اینک ــه خاط ــم، ب ــی کنی ــار چشم پوش ــه ناچ ب
مهم تــری در کشــور وجــود داشــت. یــا اصــًا فرصتــی نبــود، 
همــه در جبهــه و جنــگ بودنــد و فرصتــی بــرای بازنگــری در 
اشــکال و اصــول مدیریتــی وجــود نداشــت. بچه هــای آمــوزش 
و پــرورش و وزارتخانه هــای دیگــر، دانشــجویان و دانشــگاه ها 
ــود، از ســر راه  ــه دشــمن خارجــی ب ــی را ک ــد مســئله اصل بای
بردارنــد. ایــن خــودش خیراتــی بــرای مملکت داشــت، ولــی از 
جهتــی فرصــت انــدک شــد کــه پیرامــون آنچه بایســته اســت 

فکــر و کار کنیــم.
ــورت  ــگاه ها ص ــه در دانش ــم ک ــی ه ــاب فرهنگ ــی انق حت
ــده  ــن اآلن هــم بن ــاد. همی ــی نیفت ــه درســتی اتفاق ــت، ب گرف
ــتم و  ــگاهی هس ــول دانش ــای تح ــی از کارگروه ه ــو یک عض
می بینــم کــه هنــوز هــم در ایــن زمینــه، مســیر هیــچ روشــن 
نیســت. مثــًا فــرض کنیــد رشــته های محبــوب گــروه حــوزه 
چــه چیزهایــی باید باشــد؟ چــرا باید باشــد؟ اینهــا واقعاً روشــن 
نیســت؛ چــون کســی کار نکــرده اســت و گروه هایــی بایــد کار 

کننــد تــا اینهــا روشــن شــود.
البتـه باید بگوییـم گروه هایـی کار کرده اند و کارهای پژوهشـی 

حسن خجسته:

رفتارهای رسانه ای مارا »بی بی سی« تعیین می کند/پیشنهاد من گفتگوست

همه کسانی که با انقالب جلو 
می آیند، همیشه نمی توانند تا سر قله 
پیش بروند. شما می توانید انقالب 
و تفکر انقالبی را از یک جهت با 
داستان »سیمرغ عطار« مقایسه کنید. 
همه مرغان رفتند هدهد را ببینند، 
ولی طوطی به جنگل رسید و دلیلی 
آورد و از ادامه مسیر انصراف داد؛ هر 
کدام دلیلی آوردند و به جز آن ۳۰ 
تایی که در آخر به مقصد رسیدند، 
بقیه راه را تا انتها طی نکردند. انقالب 
هم در باطنش این طور است
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خوبی انجام شـده اسـت، ولی کان اسـت و باید بـه نظریه های 
کاربـردی تبدیـل می شـد کـه نشـده اسـت. مثـًا در ایـن 40 
سـال روی موضـوع خانـواده خیلـی کار شـده اسـت؛ در خانواده 
»زن« در مقام همسـر و مـادر یکی از محورهای عمـده خانواده 
اسـت. ضمن اینکه امروز زنـان در عرصه اجتماعـی خیلی فعال 
هسـتند. حـاال اگـر زن و نقشـش در خانـواده، محور اسـت این 
را بایـد در روابـط اجتماعـی دربیاوریـم که مـا درنیاوردیـم. اآلن 
یک خانمی که کارمند رسـمی اسـت بایـد مثل بقیـه کارمندان 
سـاعت 7:30 یـا ۸ صبـح کارت بزنـد و 4، 4:30 بـرود خانـه و 
گاهـی هـم باید تا 7، ۸ شـب بمانـد و کار کند! خـب اینکه مانند 
یـک مـرد در بیـرون کار می کند چطـور باید در خانواده نقشـش 
را تعریـف کنیـم که با نظام ارزشـی انقاب اسـامی مـا جور در 
بیایـد؟! در تفکر ما بـرای زنـان تکویناً یک ویژگی هایی هسـت 
و بـرای مردهـا هـم ویژگی هـای دیگـر. در نظـام اجتماعـی به 
ایـن  ویژگی هـا فکـر کرده ایـم و آیـا در اشـکال اجتماعـی رایج 
در کشـور ما ایـن ویژگی هـا بـه فعلیـت می رسـند؟! بنابراین ما 
فکـری در این مـورد نکردیم که بشـود به طور کاربـردی این ها 
را اجرایـی کـرد. بحث هـای کان مـا درسـت اسـت، منتهی از 
سـطوح کان باید به سـطوح بعـدی بیاییم. مثـا اآلن داریم در 
آمـوزش و پـرورش فکرهایی می کنیـم ولی مثا دربـاره ورزش 
بانـوان هنوز چیـزی نداریـم؛ در صورتی  که یکـی از مزیت های 
مـا در نظـام جهانـی، نقـش بانـوان اسـت. ولـی اصـًا در مورد 
بانـوان یک تفکـر سـازمان یافته و منسـجم و کاربـردی نداریم.
ــز  ــی، مراک ــز علم ــه مراک ــا ب ــی از کمبوده ــک بخش ــاال ی ح
پژوهشــی و دانشــگاه ها و حــوزه علمیــه برمی گــردد و بخشــی 

هــم بــه مســائل مدیریتــی و سیاســت گذاریها و... . مســئله ایــن 
اســت کــه وقتــی شــما چارچوب هــای اصلــی تفکــر اجرایــی 
خــودت را نداشــته باشــی، کار را بــر مبنــای همــان چارچوبــی 
کــه مســلط و حاکــم اســت پیــش می بریــد و پیــش می برنــد. 
آن هــم بــر مبنــای نظامــات خودشــان، نــه نظاماتــی کــه شــما 
می خواهیــد. بگذاریــد یــک مثــال بزنــم؛ اخیــراً در شــبکه های 
ــاج  ــای ح ــران آق ــت ته ــه موق ــس امام جمع ــی عک اجتماع
علی اکبــری را دیدیــم کــه بــدون محافــظ در ســالن عمومــی 
فــرودگاه حضــور داشــتند، خــب ایــن کــه نبایــد خیلــی مهــم 
ــام  ــون نظ ــود؟ چ ــم می ش ــا مه ــرای م ــرا ب ــا چ ــد، ام باش
ــان  ــای هم ــر مبن ــه ب ــکل گرفت ــران ش ــه در ای ــی ک مدیریت
تفکــر حاکــم بــر جوامــع بخــش خصوصــی غربــی، یــک نظام 
سلســله مراتبــی اســت. هــر کــس مدیــر باالتــری باشــد، نــه 
تنهــا مــا، بلکــه آرام آرام خــودش هــم بــاور پیــدا می کنــد کــه 
ــن  ــام آرام آرام ای ــن نظ ــی در ای ــران اســت؛ یعن ــر از دیگ باالت
بــاور پیــدا می شــود چنیــن مدیــری از همــه بیشــتر می فهمــد، 
ــی  ــد اســت و... چــرا؟ چــون آن تفکــر طبقات ــر بل از همــه بهت
ــه  ــن ب ــر م ــی اگ ــت؛ یعن ــده اس ــاد ش ــی ایج ــله مراتب و سلس
ــن  ــد پایی ــه بای ــی بنشــینم، هم ــر باالدســتی جای ــوان مدی عن
ــاز جماعــت  ــم نم ــر بخواهی ــی اگ ــن بنشــینند و حت دســت م
بخوانیــم فکــر می کننــد، چــون مــن مدیــر باالتــر هســتم مــن 
بایــد جلــو بایســتم و همــه پشــت مــن نمــاز بخواننــد و خــود 
مــن هــم فکــر نمی کنــم کــه بایــد پشــت ســر کارمنــدی کــه 
ــم و... . بنابرایــن  شایســتگی امــام جماعــت را دارد نمــاز بخوان
آن تفکــر سلســله مراتبــی کــه در غــرب وجــود دارد و مختــص 
بخــش خصوصــی اســت، ایجــاب می کنــد کــه مدیــر 

ــی در  ــد. ول ــته باش ــری داش ــازات باالت ــق و امتی ــر ح رده باالت
یــک دســتگاه غیرسلســله مراتبــی نبایــد امتیــاز ویــژه ای وجود 
داشــته باشــند، حــاال حقــوق  و دســتمزد کمــی باالتــر باشــد، 
عیبــی نــدارد، چــون ایــن مدیــر باالتــر اســت و حــق مدیریــت 
و مســئولیت و... بــه او تعلــق می گیــرد. ولــی »امتیــاز«، غیــر از 
»حقــوق« اســت. امتیــاز بــرای تفکــرات طبقاتــی اســت؛ یعنی 
مــا همــان مدلــی را کــه داشــتیم بعــد از جنــگ دوبــاره بازتولید 
ــاب  ــل از انق ــر در دوره قب ــن تفک ــد. ای ــدید ش ــی تش و حت
ــاب  ــگ و انق ــت، در دوره جن ــود داش ــت و وج ــه داش ریش
خیلــی ضعیــف شــد، امــا چــون در ایــن دوره، فرصــت نشــد و 
نتوانســتیم آن سیســتم اداری غیــر سلســله مراتبــی را تئوریــزه 
ــی  ــتم قبل ــع سیس ــم مطی ــم، کم ک ــتقر کنی ــی و مس و اجرای

شــدیم کــه همیــن بــود.
ــه  ــت، بلک ــا نیس ــت تنه ــت، مدیری ــتم مدیری ــن سیس در ای
ــک  همــراه بــا امتیــاز اســت. وقتــی مدیــر باشــید وارد ی
طبقــه می شــوید. اگــر مــن مدیــر نباشــم، یعنــی از آن طبقــه 
رانــده شــده ام. بــه همیــن خاطــر، ممکــن اســت مــن خیلــی 
ــن  ــم. بنابرای ــی بمان ــه باق ــه در آن طبق ــم ک ــی کن بی اخاق
امــروز همــان شــکافی کــه در پیــش از انقــاب وجــود داشــت، 
ــا هــم ریشــه هایی در باطــن انســان  اآلن هــم هســت. این ه
دارد کــه باألخــره خلــوت، جلــوت، رفــاه، راحتی و آســایش یک 
امــر غریــزی اســت، »إاَِلّ الَِّذیــَن« »مگــر کســانی کــه« بــا این 
تمایــات مقابلــه کننــد و خــود را بســازند. ایــن در تک تــک مــا 
وجــود دارد و نبایــد فکــر کنیــم مــن و شــما نداریــم. نفســانیت 
در همــه مــا هســت و ایــن یــک زمینــه جــدی بــرای وضعیتی 

اســت کــه بوجــود آمــده.
پــس از یک طــرف ســاختارهایی کــه در نظــام جهانــی مســلط 
هســتند بــر مــا مســلط شــدند و کل فراینــد ادبیــات آکادمیــک 
ــر آنهــا مبتنــی شــده اســت، از ســوی  مــا و تربیت هــای مــا ب
ــم  ــا را فراه ــل آن ه ــرعت بدی ــه س ــتیم ب ــا نتوانس ــر، م دیگ
کنیــم و از ایــن ســمت هــم نفســانیت و تمایــات وجــوددارد 
و اینهــا دالیلــی اســت کــه شــما در کشــور بــا جریانــی مواجــه  
ــاه« اســت؛  ــی« و »رف ــن »راحت می شــوید کــه مبنایــش همی
ــی  ــا قیمــت راحت ــد اســت، ام ــی ب ــد راحت هیچ کــس نمی گوی
ــن  ــی تأمی ــن راحت ــی ای ــه چــه قیمت ــه ب هــم مهــم اســت ک
می شــود. ایــن جریانــات هــم لزومــا بــه معنــای ایــن نیســت 
ــول نداشــته باشــند، بلکــه بیشــتر  ــاب را قب ــداف انق ــه اه ک
ــه آن  ــوان ب ــم می ت ــری ه ــای دیگ ــد از راه ه ــر می کنن فک
اهــداف رســید. مثــل همــان مســلمانان صدر اســام کــه لزوما 
اینطــور نبــود کــه آنهــا اهــداف پیغمبــر)ص( را قبــول نداشــته 
باشــند، بلکــه معتقــد بودنــد از راه هــای دیگــری هــم می شــود 
ــائل  ــن مس ــدم ای ــن معتق ــرد. بنابرای ــی ک ــداف را عمل آن اه
ــت  ــا چســبید و وضعی ــای انقــاب م ــه دســت و پ ــه ب چندگان

ــادی ناشــی از اینهــا اســت. ــا حــد زی امــروز ت

*در همیــن فضــا اگــر بخواهیــم جریان رســانه ای 
جمهــوری اســالمی را در طــول ایــن چهــل ســال 
مــورد بازنگــری انتقــادی قــرار دهیــم، روی 
ــن  ــت؟ در ای ــت گذاش ــد دس ــری بای ــه عناص چ
ســال ها چقــدر رســانه ها بــا ایــن مســائل و 
ــالح  ــرای اص ــد و ب ــر بودن ــا درگی ــای آنه برآینده

وضعیــت گام موثــر برداشــته اند؟
ــان رســانه  از حــدود اواخــر دهــه  ــت یــک جری ــن وضعی در ای
ــی  ــران درســت شــد کــه اآلن هــم خیل ــه ای 70 شمســی علی
توســعه یافته و قدرتمنــد شــده اســت؛ بــه نظــر مــن منظــور این 
جریــان رســانه ای از همــان ابتــدا ایــن بــوده کــه اولویت هــای 
فکــری و عملــی را در زندگــی ایرانیــان جابه جــا کنــد. 
رســانه های مــا در مقابــل ایــن جریــان رســانه ای قــرار گرفتنــد 
و مــا بایــد ایــن بازنگــری را در دل ایــن مواجهــه و تقابــل فهــم 

کنیــم.
ــا  ــی دارد، ام ــف و قوت های ــا ضع ــانه ای م ــان رس ــاً جری قطع
ــا  ــا ی ــانه ای م ــان رس ــا جری ــه عموم ــت ک ــن اس ــئله ای مس
ــدرت  ــد، به ن ــانه ای دارن ــت رس ــا فعالی ــه در اینج ــانی ک کس
ــه  ــن نکت ــد. ای ــل می بینن ــن تقاب ــپهر ای ــان را در س خودش
مهمــی اســت کــه در ایــران هــر کســی بخواهــد فهــم درســت 
و صحیحــی از رســانه و ارتباطــات داشــته باشــد، بایــد خــودش 
را در ایــن ســپهر تعریــف کنــد و بگویــد نســبت مــن در ایــن 

ــان چیســت. ــا مخاطب ــا دیگــران و ب ســپهر ب
ــم و شــما  ــان رســانه ای داری ــن ســپهر ســه جری ــا در دل ای م
ــان  ــد فعالیت ت ــه و... بای ــا روزنام ــزاری ی ــک خبرگ ــوان ی به عن
ــا شــما  را در ایــن فضــا تعریــف کنیــد. یــک جریــان اساســاً ب
ــی اســت.  ــر رقابت ــک ظاه ــرش، ی ــی ظاه دشــمن اســت، ول
ــا  ــا م ــچ نســبتی ب ــه هی ــم هســت ک ــر ه ــان دیگ ــک جری ی
نــدارد، بیشــتر بــه دنبــال جــذب مشــتری اســت و گاهــی هــم 
ــان  ــک جری ــد. ی ــام می ده ــن کار را انج ــی ای ــر قیمت ــه ه ب
هــم رســانه هایی هســتند کــه بــا مــا همراهنــد، منتهــی ایــن 
ــی  ــان پرقدرت ــا جری ــوز در دنی ــان رســانه های همــراه، هن جری
نیســتند، ولــی نســبتاً جریــان مؤثــری اســت؛ بنابرایــن شــما در 
ــما  ــا ش ــه ب ــی ک ــک جریان ــد: ی ــان داری ــط دو جری ــن محی ای
ــا  ــک معن ــه ی ــه ب ــی ک ــم جریان ــری ه ــت و دیگ ــراه اس هم
ــت  ــن اس ــی از آن ممک ــاال بخش ــه ح ــت ک ــتری مدار اس مش
ــی باطنــش  ــد، ول ــه نظــر بیای ــح و ســرگرمی ب در ظاهــر تفری

شــدیداً سیاســی اســت.
حــاال مصداقی تــر بــه کارکــرد ایــن فضاهــای رســانه ای نــگاه 
ــاره  ــردم درب ــه از م ــدم ک ــنجی دی ــک نظرس ــراً ی ــم؛ اخی کنی
نگاهشــان بــه زندگی خودشــان و بــه زندگــی دیگران پرســیده 
ــی مثبــت  ــه خودشــان خیل ــد. عمــوم مــردم نگاهشــان ب بودن
بــود )اعــدادی کــه می گویــم تقریبــی اســت( مثــًا پرســیدند 
ــدود 70 و  ــتید! ح ــی هس ــان راض ــی خودت ــی خانوادگ از زندگ
ــاره کارشــان پرســیده  ــد. درب چنــد درصــد خیلــی راضــی بودن
ــا  ــد از همان ه ــود. بع ــاال ب ــی ب ــت خیل ــزان رضای ــد، می بودن
ــد،  ــیده بودن ــران پرس ــت دیگ ــی و کار و وضعی ــاره زندگ درب
ــًا اینجــا  ــر ایــن اســاس مث نظرشــان خیلــی منفــی اســت. ب
10 نفــر باشــند، 7 نفــر از مــا از خودمــان راضــی هســتیم ولــی 
معتقدیــم دیگــران وضعیــت خوبــی ندارنــد و زندگیشــان تلــخ 
اســت. ایــن معنایــش ایــن اســت کــه ایــن دومــی »ذهنیــت« 
ــن  ــه م ــانه ها ب ــی رس ــت؛ یعن ــانه ای اس ــت« رس ــا »برداش ی

ــد اســت. آموختنــد کــه بگویــم زندگــی دیگــران تلــخ و ب
در ایــن وضعیــت و بــا توجــه بــه آن ســپهری کــه قبــا عرض 
ــا یــک معرفــت و دانــش دیگــری  کــردم مهــم اســت کــه م
بــرای کار رســانه ای داشــته باشــیم. در اینجــا نــوع دیگــری از 
دانــش و معرفــت الزم اســت کــه بایــد آن را بیاموزیــم. یعنــی 
فقــط نبایــد دانــش ارتباطــات یــا ژورنالیســم را آموخته باشــیم، 
اینهــا کافــی نیســت. مثــا فــرض کنیــد ژئوپلیتیــک، اقتصــاد 
ــر  ــیم. اگ ــه باش ــد آموخت ــم بای ــر ه ــای دیگ ــی و چیزه سیاس
اینهــا را بلــد نباشــیم نمی توانیــم در ایــن ســپهر آن طــوری کــه 
الزم اســت کاری را بــه درســتی پیــش ببریــم و ممکــن اســت 
ــاه  ــم؛ حــدود یــک م ــال بزن ــد مث ــم. بگذاری راه را اشــتباه بروی
ــه یکــی از منســوبین  ــد ک ــام ش ــانه ها اع ــود در رس ــش ب پی

نظام مدیریتی که در ایران شکل گرفته بر مبنای همان تفکر حاکم بر جوامع بخش 
خصوصی غربی، یک نظام سلسله مراتبی است. هر کس مدیر باالتری باشد، نه تنها ما، 

بلکه آرام آرام خودش هم باور پیدا می کند که باالتر از دیگران است
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ــه  ــت و هم ــه اس ــت را گرفت ــان پس ــور، ف ــه رئیس جمه ب
ــاق  ــن اتف ــرا ای ــد ای وای چ ــا گفتن ــا و خبرگزاری ه روزنامه ه
افتــاده اســت؟! اگــر آن هوشــمندی وجــود داشــت، یــک نفــر 
بایــد می پرســید آیــا ایــن شــخص شایســته ایــن پســت اســت 
یــا نیســت! امــا فضــا جــوری شــد کــه افــراد و رســانه ها بــرای 
اینکــه مبــادا از احســاس و هیجانــات انقابــی عقــب بیفتنــد، 

همــه گفتنــد وای چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت!
ــون  ــو و تلویزی ــگاران، رادی ــا، خبرن ــروز روزنامه ه ــن ام بنابرای
ــت و روشــنگری  ــط فعالی ــن محی ــم در ای ــا فه ــد ب ــا بای و... م
ــا  ــط برخی ه ــن محی ــه در ای ــت ک ــی اس ــه طبیع ــد. البت کنن
ــی  ــی خیل ــا خیل ــه. برخی ه ــد ن ــا بگوین ــه، برخی ه ــد بل بگوین
ــان  ــن هم ــی افراطــی. ای ــا خیل محافظــه کار شــوند و برخی ه

درک ســپهر رســانه ای اســت. امــروز دیگــر 
ــد  ــت، بای ــش نیس ــال پی ــل 15 س کار مث
حرف هــا را بگوییــد و بزنیــد، ولــی چگونــه 

گفتنــش خیلــی مهــم اســت.
کــه  اســت  اشــتباه  زمینــه،  ایــن  در 
ــف در  ــک طی ــا ی ــه را تنه ــانه ها جامع رس
نظــر بگیرنــد؛ در ایــن جامعــه از انقابی هــا 

حضــور دارنــد تــا کســانی کــه خیلــی بــه زندگــی چســبیده اند؛ 
ــن  ــه ای ــا هم ــد ب ــد بتوان ــاب بای ــه انق ــت ک ــن اس ــم ای مه
طیف هــا بــه ســمت اهدافــش پیــش بــرود و از دیگــران 
دشــمن نســازد. فــارغ از ضــد انقــاب، عمــوم طیف هــا 
دشــمن انقــاب نیســتند و گاهــی خطاهایــی کــه انقابیــون 
ــاد  ــه انتق ــت ب ــت و دس ــرده اس ــر ک ــا را دلگی ــد، این ه دارن
ــی  ــت ناش ــن اس ــا ممک ــن دلگیریه ــم ای ــی ه ــد. گاه می زنن
ــی از  ــن یک ــد؛ بنابرای ــائل باش ــی از مس ــی و بدفهم از کج فهم
ــو و  ــود، گفت وگ ــرار ش ــت برق ــروز الزم اس ــه ام ــی ک چیزهای
دیالــوگ در جامعــه اســت و رســانه ها بــرای تحقــق آن نقــش 

ــد. ــی دارن مهم
مثــًا همیــن چنــد وقــت پیــش در قضیــه مســابقات کشــتی 
کــه کشــتی گیر مــا بــا کشــتی گیر رژیــم صهیونیســتی کشــتی 
ــتی گیر  ــن کش ــد ای ــو می گفتن ــده در یکس ــک ع ــت. ی نگرف
خیلــی زحمــت کشــیده و بایــد کشــتی بگیــرد! اینهــا بــه فــرد 
ورزشــکار نــگاه می کننــد، امــا در ســوی دیگــر می گفتنــد بــر 
مبنــای یــک تفکــر و اســتراتژی کان نبایــد کشــتی بگیــرد. 
ــت  ــم صحب ــا ه ــرا ب ــرف ماج ــر دو ط ــه اگ ــدم ک ــن معتق م
کننــد، آن طــرف کــه قضیــه را فــردی می بینــد حتمــاً قبــول 
می کنــد. یعنــی در دل یــک گفتگــو روشــن شــود کــه درســت 
اســت ایــن ورزشــکار زحمــت کشــیده اســت، ولــی اگــر آثــار 
و عوارضــش بــرای جامعــه ایــران آثــاری مخــرب باشــد خــود 
آن ورزشــکار هــم قبــول می کنــد. حــاال ممکــن اســت حتــی 

آن کشــتی گیر، بــرادرش هــم بــرای همیــن انقــاب و کشــور 
ــرد  ــرار بگی ــا وقتــی در گفتگــو ق شــهید شــده باشــد و او اتفاق
خیلــی راحــت ایــن را قبــول کنــد. بنابرایــن یکــی از چیزهایــی 
کــه در جامعــه مــا خیلــی الزم اســت، همیــن گفت وگــو اســت.
ــف  ــًا مخال ــی اص ــای سیاس ــا گروه ه ــخصه ب ــه ش ــن، ب م
نیســتم، هــر کــس از مواضــع خــود دفــاع می کنــد و حیثیتــش 
ــع  ــر از مناف ــائلی باالت ــک مس ــی ی ــت. ول ــن هس ــه همی ب
گروه هــای سیاســی اســت کــه منافــع ملــی یــا مصالــح اصلــی 
ــر  ــا اگ ــوص این ه ــدم در خص ــت. معتق ــور اس ــاب و کش انق
ــورد  ــائل م ــد مس ــا 90 درص ــرد ۸0 ت ــکل بگی ــو ش گفت وگ
ــق  ــو از طری ــی گفت وگ ــرد. گاه ــرار می گی ــن ق ــق طرفی تواف
ــه  ــازی ب ــای مج ــرد و فض ــام می گی ــازی انج ــای مج فض

ــت  ــا قابلی ــن چیزه ــان ای ــرای بی ــش ب ــت و ذات ــل ماهی دلی
ــن  ــاید اصلی تری ــروز ش ــن ام ــت. بنابرای ــدود اس ــدارد و مح ن
نیــاز مــا همیــن مــراوده و گفت وگــو بیــن طرفیــن باشــد کــه 

ــد. ــم رخ بده امیدواری
*در ایــن زمینــه بــا شــما موافقــم کــه مــا نیازمنــد 
گفت وگــو هســتیم؛ منتهــی اعتقــاد دارم کــه خــود 
ــه کاری  ــان محافظ ــل هم ــه دلی ــا ب ــانه های م رس
کــه در ابتــدا عــرض کــردم، امکانــات ایــن 
ــی از  ــرد و حت ــدود ک ــش مح ــو را از پی گفت وگ
ــه کاری در  ــد محافظ ــن فراین ــد و ای ــن می برن بی
ــرده  ــاد ک ــرایطی را ایج ــی ش ــانه های داخل رس
ــرح  ــد مط ــان بای ــا خودم ــه م ــی ک ــه حرف های ک
ــوژه های  ــه س ــل ب ــم، تبدی ــم و نکردی می کردی
داغ رســانه هایی شــد کــه اهــداف و اغــراض 
ــاً  ــته اند. نتبجت ــه ای نداش ــه و مصلحان خیرخواهان
بــه نظــر می رســد آســیب های ایــن مســئله 
بــه مراتــب بســیار بیشــتر از طــرح آن موضوعــات 
ایــن  از  بعــد  بــود.  خــودی  رســانه های  در 
ــک رویکــرد  ــا اتخــاذ ی ــا ب مســئله رســانه های م
ــای  ــرای بحران ه ــد ب ــور بودن ــی مجب عکس العمل
ــدا  ــی پی ــود راه حل ــده ب ــاد ش ــه ایج ــانه ای ک رس
ــا  ــود و ی ــر نب ــا باورپذی ــم ی ــوال ه ــه معم ــد ک کنن
در حــک یــک توجیــه رســانه ای جلــوه کــرد. چــرا 

ــتند؟ ــه هس ــا اینگون ــانه های م رس
ــه  ــت ک ــا اس ــانه م ــم رس ــی در عال ــتباه بزرگ ــک اش ــن ی ای
ــد و  ــه کار می کن ــم چ ــم و ببینی ــگاه می کنی ــری ن ــه دیگ ب
ــون آن  ــم. چ ــام دهی ــه کاری انج ــم ک ــم می گیری ــد تصمی بع
ــی را  ــودش حرف ــت خ ــر اســاس مصلحــت و منفع دیگــری ب
ــًا  ــد. مث ــن کن ــودش را تامی ــع خ ــا مناف ــدازد ت ــط می ان وس
ــما  ــه ش ــه جامع ــبت ب ــئولیتی نس ــی« مس ــی س ــی ب ــا »ب آی
دارد؟ معلــوم اســت کــه نــدارد و بدین ترتیــب هــر کاری دلــش 
ــن مشــکل رســانه های  می خواهــد انجــام می دهــد. بزرگ تری
ــه آن کشــور اســت.  کشــورها، مســئولیت اجتماعــی نســبت ب
ــورد  ــت در م ــی« هیچ وق ــی س ــی ب ــد »ب ــرض کنی ــًا ف مث
خانــواده ســلطنتی چیــز خاصــی پخــش نمی کنــد، چــون جــزء 

ــواده  ــورد خان ــی ممکــن اســت شــما در م ــش اســت ول اصول
ــی  ــرس ت ــن »پ ــال همی ــرای مث ــد، ب ــرف بزنی ــلطنتی ح س
ــواده ســلطنتی برنامــه و گــزارش و... پخــش  ــاره خان  وی« درب
ــی  ــرس ت ــذر »پ ــه ع ــی ک ــی از دالیل ــا یک ــرد و اساس می ک
وی« را در انگلســتان خواســتند ایــن بــود کــه زیــاد بــه خانواده 
ســلطنتی می پرداخــت و خبــر دارم کــه بــه آن هــا گفتــه شــده 

ــد. ــود نپردازی ب
ــد  ــر بگیری ــث را در نظ ــک مثل ــه ی ــم ک ــور بگوی ــس این ط پ
مــا یــک دولتــی می خواهیــم کــه نســبت بــه رســانه ها 
ــک  ــا را ی ــه آنه ــه اینک ــد، ن ــگاه کن ــان مســئوالنه ن و مخاطب
وســیله ای بــرای تبلیــغ انتخاباتــی خــودش ببیند! منظــورم هم 
اصــا دولــت خاصــی نیســت،به طــور کلــی می گویــم. حتــی 
ــا  ــال دولت ه ــر ح ــه ه ــد، ب ــغ نکن ــودش را تبلی ــم خ نمی گوی
زحمــت کشــیده اند. امــا نبایــد بــه رســانه ها مثــل ابــزار نــگاه 
ــد  ــد و تصــور کنن ــزار در نظــر بگیرن ــاً اب ــا را صرف ــد و آنه کنن
ــازی کننــد.  ــا آن هــا ب ــد ب ــای گوناگــون می توانن کــه در قضای
ــع  ــند و در ضل ــئول باش ــد مس ــانه ها بای ــود رس ــه خ دوم اینک
ــر  ــس اگ ــم. پ ــئول باش ــد مس ــب بای ــن مخاط ــم م ــوم ه س
ــود  ــدا ش ــه ضلعی پی ــا س ــه گانه ی ــئولیت پذیری س ــن مس ای

ــد. ــاق می افت ــت اتف ــانه ای درس ــای رس رویداده
بــر مبنــای همیــن الگــو می تــوان اتفاقــی کــه درخصــوص 
تلگــرام افتــاد را بررســی کنیــم. وقتــی می خواســتند تلگــرام 
را مســدود کننــد، دیــدم برخــی از دوســتان و اســاتید 

اینکه گفته می شود در 
انتخابات مجلس، لیست ها با 
میزان ۲ میلیارد تومان بسته 

شد - اگر درست باشد - یعنی 
چه؟! یعنی نظام ثروت دارد 

برای خود پایگاه های سیاسی 
کسب می کند تا ثروتش را 

توسعه دهد و حفاظت کند. 
این نهادها فقط با پایگاه 

سیاسی می توانند این کار را 
بکنند و لذا می ارزد که فالن 

مقدار خرج کنند.
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ــردش آزاد  ــود و دوره، دوره گ ــدود ش ــد مس ــد نبای می گفتن
اطاعــات اســت و... . از ســوی دیگــر برخــی از دوســتان و 
ــن حــرف نادرســت  ــد ای ــدم کــه می گفتن اســاتید را هــم دی
اســت. دولــت آمــد صحبــت از آزادی کــرد و بــه نظــر مــن 
ــزی  ــن چی ــون مهم تری ــد؛ چ ــرف زده می ش ــن ح ــد ای نبای
ــرار  ــدن ق ــدود ش ــل آن مس ــود و دلی ــاده ب ــاق افت ــه اتف ک
گرفتــه بــود ایــن بــود کــه تلگــرام حاکمیــت ملــی ایــران را 
ــرش  ــت. پذی ــردن نمی گرف ــناخت و گ ــمیت نمی ش ــه رس ب
حاکمیــت ملــی، اولیــن حــق شــهروندان و احتــرام بــه آنهــا 
اســت؛ یعنــی حکومــت چــه قاجــار باشــد چــه پهلــوی باشــد 
و... دولت هــا هــم چــه دولــت اصاحــات باشــد، چــه 
دولــت مرحــوم رفســنجانی باشــد یــا دولــت آقــای روحانــی 
ــن  ــدن ای ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت و ب ــال حاکمی و... اعم
حاکمیــت اولیــن حــق عامــه مــردم آن جامعــه اســت. 
ــی  ــت یعن ــدن حاکمی ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــال و ب اعم
پذیــرش ایــن موضــوع کــه ایــن مملکــت صاحــب قــدرت 
ــن  ــد ای ــی نمی خواه ــرکت بین الملل ــک ش ــاال ی ــت. ح اس

ــد. ــمیت بشناس ــه رس ــد و ب ــول  کن ــی را قب ــت مل حاکمی
ــه مــردم  ــه نظــر مــن اگــر در ایــن قضیــه دولــت می آمــد ب ب
ــکاری  ــردم هم ــت، م ــرار اس ــه ق ــه از چ ــه قضی ــت ک می گف
ــه  ــد. درحالی ک ــار می آمدن ــه کن ــن قضی ــا ای ــد و ب می کردن
ــردش  ــی و گ ــی و خارج ــان داخل ــا پیام رس ــان ده ه در آن زم
ــا  ــتند از آنه ــردم می توانس ــت و م ــود داش ــات و... وج اطاع
اســتفاده کننــد. در ایــن وضعیــت دولــت بایــد بــه مؤسســاتی 
ــت  ــاه مهل ــا 6 م ــد مث ــا تلگــرام کار اقتصــادی می کنن ــه ب ک
ــا درک  ــم ب ــردم ه ــوند و م ــا ش ــه آرام آرام جابج ــی داد ک م
موقعیــت همــکاری خودشــان را نشــان می دادنــد. چــون 
حاکمیــت می خواســت از حیثیتــش دفــاع کنــد و ایــن 
ــک  ــود. درســت ی ــم ب ــود شــهروندان ه ــت خ ــت، حیثی حیثی
ــه  ــا، اتحادی ــو م ــاق در کش ــن اتف ــد از ای ــا 40 روز بع ــاه ی م
اروپــا »فیس بــوک« را 5 میلیــارد یــورو جریمــه کــرد و 
ــی  ــود؛ ول ــت ب ــال حاکمی ــان اعم ــای هم ــر مبن ــم ب ــن ه ای
ــن  ــز ای ــاره ای ج ــم چ ــران ه ــرد و ای ــوش نمی ک ــرام گ تلگ
ــر  ــا توئیت ــش، فرانســه ب ــًا حــدود 40 روز پی ــاز مث نداشــت. ب
ــه  ــر اینک ــی ب ــرد مبن ــاء ک ــرارداد امض ــان ق ــاره انتخاباتش درب
توئیتــر نبایــد فضــای انتخاباتــی فرانســه را آلــوده کنــد، چــون 
ــه رســمیت شــناختن اعمــال حاکمیــت و حــق  ایــن همــان ب
ــع،  ــه جوام ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــت. علت ــردم اس م
ــمنی  ــمنی، دش ــت دش ــک وق ــاال ی ــد، ح ــدی دارن دشــمن ج
ســخت اســت و یــک وقــت هــم یــک جریــان مخالــف اســت 
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــرم اســت. وقت جنــس دشــمنی، دشــمنی ن
ــد، یعنــی چــه؟ یعنــی  ــارد جریمــه می کن ــوک را 5 میلی فیس ب
اینکــه اتحادیــه اروپــا بایــد قوانیــن اروپــا را رعایــت و ضمانــت 
ــت  ــتر اینترن ــی در بس ــرکت های بین الملل ــون ش ــد، و چ کن
ــد  ــد، بای ــا را دور بزنن ــن دولت ه ــد قوانی ــدا می کنن ــازه پی اج
ــرکت های  ــه ش ــکا ب ــر آمری ــود. مگ ــت ش ــال حاکمی اعم
چینــی نمی گویــد اگــر می خواهیــد بــا مــن کار کنیــد، 
ــال  ــان اعم ــم هم ــن ه ــد؟ ای ــم کنی ــران را تحری ــد ای بای
حاکمیــت اســت. اگــر دولــت مــا در جریــان قضیــه تلگــرام 
بــه مــردم می گفــت کــه مــردم ایــران داســتان ایــن اســت 
ــی  ــه بین الملل ــا را در عرص ــرام م ــرد تلگ ــن رویک ــه ای ک
ذلیــل می کنــد، و ایــن درســت مثــل  ایــن اســت در 
ــا  ــر روز ده ه ــا ه ــای م ــه آب ه فضــای فیزیکــی و در منطق
ــوم  ــن معل ــد، و ای ــی بگیرن ــد و ماه ــد و برون ــتی باین کش
ــه  ــان ک ــاک و آبم ــم از خ ــه نداری ــا عرض ــه م ــد ک می کن
ــد  ــن را می فهمیدن ــردم ای ــم، م ــاع کنی ــت، دف ــمان اس ناموس
ــت.  ــی اس ــی بین الملل ــای بدیه ــا چیزه ــد. این ه و می پذیرفتن

ــه اینجــا رســید؟ ــه بحثمــان ب ــود ک حــاال ســؤال چــه ب

ــم و  ــرف نمی زنی ــان ح ــا خودم ــرا م ــه چ *اینک
ــی و گاه  ــانه های خارج ــه رس ــت را ب ــن فرص ای
ــا  ــا م ــد و صرف ــرف بزنن ــه ح ــم ک ــد می دهی معان
ــم؟ ــان می دهی ــا نش ــه آنه ــی ب ــرد واکنش عملک

ــن  ــم ای ــیم؛ حرف ــته باش ــا داش ــی از قضای ــد درک خوب ــا بای م
ــزاری  ــا، رســانه ها را اب ــن قضای ــد در ای ــود کــه دولت هــا نبای ب
ــع  ــه مناف ــود دارد ک ــری وج ــع بزرگت ــون مناف ــد. چ ــگاه کنن ن
اصلــی بــرای ملــت اســت و مثــا در جریــان تلگــرام، منفعــت 
ــم.  ــد این هــا را در نظــر بگیری ملــی لطمــه می خــورد و مــا بای
اگــر در ایــن زمینــه توضیــح داده می شــد و گفت وگــو صــورت 
ــن  ــس اپ« را جایگزی ــت »وات ــی راح ــد خیل ــت می ش می گرف
ــردم روشــن  ــرای م ــی ب ــه اصل ــرد. منتهــی چــون آن قضی ک
نشــد، بیشــتر خواســتند اســتفاده سیاســی از ایــن رویــداد بکنند.

حتــی مســکو و روســیه هــم تقریبــا هم زمــان بــا مــا 
ــداد  ــان تع ــان زم ــوگل در هم ــرد. گ ــدود ک ــرام را مس تلگ
ــرای اینکــه تلگــرام را در  ــه تلگــرام داد، ب ــت ب ــادی اکان زی
مقابــل روس هــا تجهیــز کنــد. یعنــی کامــا جنــگ اســت؛ 
قبــًا 4 حــوزه جنــگ و رقابــت »خشــکی«، »دریــا«، »هوا« 

و »فضــا« بــود کــه اآلن همــه متفکریــن و استراتژیســت ها 
ــا ســایبری را پنجمیــن حــوزه جنــگ  »فضــای مجــازی« ی
ــه  ــد ک ــد بدانن ــردم بای ــس م ــد. پ ــی می نامن ــت جهان و رقاب
ــی  ــت، یعن ــا اس ــوا و فض ــکی و ه ــا، خش ــل دری ــا مث اینج
آیــا شــما بــه کشــوری اجــازه می دهیــد هــر هواپیمایــی کــه 
ــرواز  ــه پ ــدون اجــازه شــما در آســمان شــما ب خواســت را ب
ــودش  ــات خ ــت و الزام ــان اس ــل هم ــم مث ــن ه درآورد؟ ای
ــوند،  ــا آگاه ش ــن قضای ــه ای ــبت ب ــد نس ــردم بای را دارد؛ م
ولــی متاســفانه هنــوز آگاه نشــدند. در ایــران دانــش نظــری 

ــدک اســت. ــی محــدود و ان فضــای مجــازی خیل

*ایــن رقابــت و جنــگ را می فهمــم و بــا آن 
موافقــم؛ منتهــی در ایــن رقابــت رســانه ها تــالش 
می کننــد مخاطــب بیشــتری را بــرای خــود جــذب 
کننــد و اساســاً برنــده بــازی هم کســانی هســتند 
ــان  ــل خوش ــا تحلی ــتری را ب ــان بیش ــه مخاطب ک
ــا اگــر چنیــن رقابــت  ــر ایــن مبن ــد. ب همــراه کنن
ــه  ــت ک ــور نیس ــا اینط ــود دارد آی ــدیدی وج ش
ــاز رســانه ای  ــک فضــای ب ــا ایجــاد ی ــد ب ــا بای م
ــا  ــط قرمزه ــردن خ ــگ ک ــا کمرن ــردن ی ــم ک و ک
ــب  ــان جل ــمت خودم ــه س ــی را ب ــان داخل مخاطب
ــرف  ــه کاری و ح ــا محافظ ــه ب ــه اینک ــم و ن کنی
ــه  ــان را ب ــی، مخاطبم ــات اصل ــزدن از موضوع ن
رســانه رقیــب بســپاریم؟ بــه عبــارت دیگــر اگــر 
ــود  ــر ش ــانه ای کمت ــای رس ــه کاری در فض محافظ
مــا بهتــر می توانیــم مخاطبمــان را بی نیــاز 
ــب  ــه رقی ــم ک ــانه ای کنی ــه رس ــردن ب ــاه ب از پن
ــاق  ــن اتف ــرا ای ــس چ ــود؟ پ ــی می ش ــا تلق م

نمی افتــد؟
ــای  ــط قرمزه ــت. خ ــی اس ــوری الک ــک خودسانس ــن ی ای
بیخــودی اســت کــه خــود رســانه ها خودشــان بــرای 

می کننــد. تعریــف  خودشــان 

*یعنــی معتقدیــد کــه نهادهــای قــدرت یــا ثروت 
در کشــور مــا ایــن خــط قرمزهــا را بــه رســانه ها 

ــد؟ ــل نمی کنن تحمی
ــک  ــم ی ــن می گوی ــت. م ــری اس ــرف دیگ ــن ح ــر، ای خی
خودسانســوری در رســانه های مــا وجــود دارد؛ ولــی نهادهــای 
قــدرت و ثــروت در همــه جــای دنیــا فشــارهای خــود را دارنــد. 
ــی را  ــدرت سیاس ــد ق ــعی می کنن ــروت س ــای ث ــی نظام ه حت

ــد. ــه دســت بگیرن ب
اینکــه گفتــه می شــود در انتخابــات مجلــس، لیســت ها 
ــت  ــر درس ــد - اگ ــته ش ــان بس ــارد توم ــزان 2 میلی ــا می ب
ــود  ــرای خ ــروت دارد ب ــام ث ــی نظ ــه؟! یعن ــی چ ــد - یعن باش
ــعه  ــش را توس ــا ثروت ــد ت ــب می کن ــی کس ــای سیاس پایگاه ه
دهــد و حفاظــت کنــد. ایــن نهادهــا فقــط بــا پایــگاه سیاســی 
می تواننــد ایــن کار را بکننــد و لــذا مــی ارزد کــه فــان مقــدار 
خــرج کننــد. گاهــی مــن بــرای حفــظ پایــگاه فانــی وســیله 
ــد  ــن را کاندی ــدارد، م ــی را ن ــون کس ــی او چ ــوم و گاه می ش

می کنــد و بــرای مــن خــرج می کنــد و... . در همــه جــای دنیــا 
هــم همینطــور اســت. در آمریــکا اآلن چــه کســانی در ســنا و 
مجلــس هســتند؟ چــون تبلیغــات هزینــه بســیار باالیــی دارد و 
عامــه مــردم کــه پــول ندارنــد از ایــن کارهــا بکننــد. کســانی 
کــه بتواننــد تأمین کننــده منافــع ثروتمنــدان باشــند، آن هــا وارد 
و...  ریاســت جمهوری می شــوند  وارد  مجلــس می شــوند، 
ــات ریاســت   ــه تبلیغ ــارد دالر هزین ــه 1 میلی ــک ب ــًا نزدی . مث
ــول را خــرج  ــن پ جمهــوری اســت؛ چــه کســی می خواهــد ای
ــک بحــث  ــد درســت اســت و ی ــه می گویی ــزی ک ــد؟! چی کن

مجــزا اســت.
ــم  ــرف ه ــه از این ط ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ ــک بح ــا ی ام
خــود رســانه های مــا این قــدر خــط قرمزهــای فرعــی و 
ــا  ــود اینه ــه آرام آرام خ ــد ک ــت کرده ان ــوری درس خودسانس
تبدیــل بــه خــط قرمزهــای اصلــی می شــود. مــن زمانــی کــه 
ــن اســت کــه در  ــا ای ــز م ــم خــط قرم ــودم می گفت ــو ب در رادی
یــک تاکســی، اگــر مــادر بــا پســر نوجوانــش بــا هــم نشســته 
بودنــد و از رادیــوی تاکســی چیــزی پخــش شــد، این هــا از هم 
خجالــت نکشــند؛ یــا اگــر دختــر نوجــوان با پــدرش در تاکســی 
نشســته بــود، خجالــت نکشــند. می خواهــم بگویــم بیشــترین 
ــا  ــون م ــه سیاســی. چ ــی اســت ن ــا اخاق ــای م خــط قرمزه
ــه و  ــوزه بّین ــن ح ــائل ای ــی و مس ــول سیاس ــدر در اص این ق
ــدان خــط  ــه چن ــم ک ــل« داری ــاء الدلی ــای »ابن ــه معن ــل ب دلی
قرمزهــا را بــه مــا تحمیــل نمی کنــد. البتــه ضعــف و مشــکل 
موضــوع دیگــری اســت کــه همیشــه هســت و بایــد اصــاح 
شــود. ولــی نمی دانــم چــرا برخــی  از رســانه ها نگــران هســتند 
ــه  ــه هم ــود را ب ــری می ش ــه تصمیم گی ــزی ک ــد آن چی و بع

ــد. ــم می دهن تعمی
شــاید یکــی از دالیلــش ایــن اســت کــه مــا از دهــه 70 یــک 
ــل از  ــا قب ــه ت ــتیم، درصورتی ک ــی داش ــانه ای ناگهان ــد رس رش
دهــه 70 کار رســانه ای خیلــی حرفــه ای بــود؛ یعنــی این طــور 
ــی گزارشــگر و نویســنده و  ــوری و فوت ــه اشــخاص ف ــود ک نب

یکی از بچه  های رادیو پیش من آمد و گفت من می خواهم به هلند بروم، چون اینجا 
همه فاسد هستند! گفتم این چه حرفی است؟ در شبکه فرهنگ کار می کرد، گفتم در 

شبکه فرهنگ همه فاسدند؟ گفت خیر، گفتم در کل رادیو همه فاسدند؟ گفت نه، 
گفتم در سازمان صداوسیما همه فاسدند؟ گفت نمی دانم! گفتم این شد ۴۰ هزار نفر 

که شما می گویی بخش زیادی شان فاسد نیستند، مابقی را هم نمی دانید!
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ــا  ــی مدت ه ــت کس ــد زیردس ــه بای ــوند، بلک ــگار ش روزنامه ن
کار می کردنــد یــا در دانشــگاه درس می خواندنــد تــا بــه 
طــرازی می رســیدند. ولــی در توســعه ناگهانــی مــن یک دفعــه 
گزارشــگر می شــوم و چــون ناآزمــوده هســتم چیزهایــی برایــم 
ــا بیخــودی مهــم  ــاً مهــم نیســت ی مهــم می شــود کــه اصالت

ــم. ــودم بیخــودی مهمــش می کن ــا خ ــده اســت و ی ش
بنابرایــن مــا از دهــه 70 یــک رشــد ناگهانــی در حــوزه 
به انــدازه  و  آن  بــا  هم زمــان  کــه  داشــتیم  رســانه 
کافــی دانــش و معرفــت وارد حــوزه رســانه نشــد. چــون 
فرصــت نبــود. مثــًا مــن اقتصــاد خوانــده ام، اقتصــاد در 
رســانه غیــر از اقتصــاد در دانشــگاه اســت، شــما سیاســت و... 
ــا  ــده اید. ام ــگار ش ــه روزنامه ن ــد یک دفع ــد آمدی ــد بع خوانده ای
ــاد  ــا کار را ی ــد ت ــا 4 ســال می خواندن ــاً ژورنالیســت ها 3 ی غالب
بگیرنــد و اینطــور نبــود کــه مــن چــون لیســانس داشــتم فکــر 
کنــم ژورنالیســت هســتم. بنابرایــن خــود ایــن فضــا مؤثــر شــد 
در اینکــه مــدام خــط قرمــز کشــیده شــود. امــا جــدای از ایــن 
بحــث، آن جریــان نفســانی کــه در ابتــدا گفتــم و اینکــه آدم هــا 
ــم در  ــند ه ــوش باش ــوب و خ ــد راحــت و خ دلشــان می خواه

ــت. ــوده اس ــر ب ــت موث ــن وضعی ــاد ای ــت و در ایج کار اس
امــا بگذاریــد بــه یــک نکتــه مهــم دربــاره فضــای رســانه ای 
خودمــان اشــاره کنــم. مــن معتقــدم در مجمــوع و بــا وجــود 
مجموعــه  نقصان هــا،  و  ضعف هــا  و  حرف هــا  همیــن 
ــدرت  ــک نظــام پرق نظــام رســانه ای جمهــوری اســامی ی
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــارت دقیقت ــه عب ــت. ب ــی اس جهان
ــا ایجــاد  ــان ژورنالیســم مقاومــت در دنی توانســته یــک جری
کنــد و جریان هــای مقاومــت کــه در دنیــا را پوشــش بدهــد 
ــامی  ــوری اس ــن آرام آرام دارد در جمه ــد؛ ای ــرح کن و مط
ــه توانســته  ــی ک ــا جریان ــون تنه ــرا؟ چ محــور می شــود. چ
ــی  ــات و داده های ــی اطاع ــلط جهان ــان مس ــل جری در مقاب
ــد رســانه های جمهــوری اســامی  ــد کن ــوع دیگــر تولی از ن
بــوده اســت. ایــن اطاعــات و داده هــا در جاهایــی از جهــان 
ــی  ــزه، اطاعات ــه غ ــًا در قضی ــود. مث ــده می ش ــی دی خیل

ــن  ــون ای ــود، چ ــم ب ــی مه ــرد خیل ــد می ک ــران تولی ــه ای ک
ــی  ــان اصل ــات جری ــا اطاع ــاوت ب ــی متف ــات خیل اطاع
رســانه ها بــود. اآلن هــم همین طــور اســت. اطاعاتــی 
کــه در مجموعــه نظــام رســانه ای جمهــوری اســامی 
تولیــد می شــود، متفــاوت اســت بــا اطاعــات جریــان 
ــانه های  ــه رس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــی. ب ــی جهان اصل
ــک  ــا ی ــرای م ــن ب ــرد و ای ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــا م م
ــک  ــون ی ــت، چ ــم اس ــش ک ــی حجم ــت. منته ــت اس مزی
ســرمایه گذاری جــدی می خواهــد کــه بتوانیــم ایــن را 

گســترده تر کنیــم.
ایــن اصطــاح ژورنالیســم مقاومــت، هــم ژورنالیســمی اســت 
ــد.  ــب می کن ــح طل ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــت را ب ــه مقاوم ک
یعنــی صلــح مقدمــه ای دارد کــه ایــن مقدمــه همــان مقاومــت 
اســت. ایــن پدیــده ســرمایه گذاری و کار می خواهــد تــا 
آرام آرام ایــن ادبیــات بســط و توســعه پیــدا کنــد و آن جریانــی 
کــه در واقــع بــه یــک معنــی »آنتی مدیــا«ی جریــان مســلط 
جهانــی اســت. ایــن جریــان تقریبــاً برخاســته از فهــم و مشــی 
موجــود در انقــاب اســامی اســت. ایــن در دنیــا خواهــان دارد 

و بایــد بتوانــد خــود را بســط و توســعه بدهــد.

ــی  ــت عموم ــک ذهنی ــه هــم ی ــن زمین ــا در ای *ام
رســانه ای وجــود دارد کــه دوســت دارم دربــاره آن 
صحبــت کنیــم، چــون به بحــث مــا نزدیک اســت. 
البتــه لزومــا ایــن ذهنیــت بــاور خــود مــن نیســت 
ــت  ــی حمای ــت. وقت ــی اس ــت مهم ــی برداش ول
از جریــان مقاومــت در رســانه های جمهــوری 
اســالمی مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد و مخاطــب 
ــؤال در  ــن س ــود ای ــه می ش ــا آن مواج ــی ب ایران
ــه  ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــب داخل ــن مخاط ذه
ــا  ــاد ی ــر فس ــی در براب ــای داخل ــرا مقاومت ه چ
ــد  ــورد تاکی ــور و... م ــود در کش ــی موج زیاده خواه
رســانه های جمهــوری اســالمی نیســت؟ اساســاً 

چــرا مقاومــت و داشــتن دیــدگاه انقالبــی در برابــر 
ــی  ــاد و بی قانون ــا فس ــت ب ــی و مقاوم تحول خواه
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــل م ــواری در داخ و رانت خ
ــه می شــود  ــارت دیگــر گفت ــه عب ــا ب ــرد. ی نمی گی
وقتــی در کشــور خودمــان ایــن همه مستشــضعف 
داریــم، چــرا باید ســنگ مســتضعفان کشــورهای 
ــه  ــه ب ــی ک ــم و »چراغ ــینه بزنی ــه س ــر را ب دیگ
ــر  ــن خاط ــه ای ــرف ب ــن ح ــت...«. ای ــه رواس خان
ــوده  ــل)ره( فرم ــام راح ــه ام ــود ک ــرح می ش مط
انقــالب مســتضعفان و  انقــالب مــا  بودنــد 
محرومــان اســت و این هــا صاحبــان اصلــی 
ــه  ــده می شــود ک ــی دی ــن انقــالب هســتند، ول ای
ــتضعفان در  ــه مس ــه ب ــدر ک ــا آنق ــانه های م رس
بیــرون مرزهــا می پردازنــد بــه طبقــه مســتضعفی 
زندگــی  کشــور  حاشــیه های  در  مثــال  کــه 
ــه در  ــی ک ــال دردهای ــد. مث ــد نمی پردازن می کنن
ــدر  ــت چق ــان اس ــتان در جری ــتان و بلوچس سیس
ــر  ــه نظ ــت دارد؟ ب ــا اولوی ــانه های م ــرای رس ب
ــانه ها  ــه رس ــدارد، بلک ــت ن ــا اولوی ــه تنه ــن ن م
تــالش می کننــد شــرایط را آرام و مطلــوب و 
ــاره  ــن ب ــما در ای ــر ش ــد. نظ ــان دهن ــوب نش خ

ــت؟ چیس
این هــا درســت اســت و شــاید یکــی از ضعف هــای رســانه ای 
مــا باشــد. رســانه ها عمومــاً در تهــران هســتند و بایــد یــک نفر 
ــه  ــد ک ــر باش ــای دیگ ــتان و جاه ــتان و بلوچس ــا در سیس مث
ــد و راه حــل بدهــد.  ــد مســائل را جمع وجــور و تفســیر کن بتوان
تمرکــز و قطبیــت در تهــران خــودش مسئله ســاز اســت. بعــد 
ــائل  ــه مس ــد، ب ــتان می روی ــه بلوچس ــه ب ــران ک ــما از ته ش
ــی از  ــی دقیق ــات و پژوهش ه ــه مطالع ــر اینک ــید، مگ نمی رس
اینجــا و آنجــا داشــته باشــید. شــما اگــر از اینجــا به بلوچســتان 
برویــد ناچاریــد ظاهــر مســئله را ببینیــد، درصورتی کــه ممکــن 
ــن  ــد. بنابرای ــه ای باش ــق و ریش ــی عمی ــائل خیل ــت مس اس
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معتقــدم حــرف شــما درســت اســت.

ــوری  ــانه های جمه ــه رس ــد را ب ــن نق ــی ای *یعن
اســالمی وارد می دانیــد؟

ــن کارهــا، یــک  ــن اســت کــه ای ــه. شــاید هــم دلیلــش ای بل
ــگار و نویســنده  مقــدار کارهــای تخصصــی اســت. مــن خبرن
ــا شــنیدم،  ــدم ی ــده دی ــزی از یــک پدی در تهــران هســتم، چی
ــد  ــوس رفت وآم ــا اتوب ــان آدم چــون ب ــم ف ــد فکــر می کن بع
ــر. او در ظاهــر در  می کنــد از مشــکل مــردم باخبــر اســت، خی
ارتبــاط بــا مــردم اســت، ولــی مســائل واقعــی مــردم فقــط در 
ایــن ســطح ظاهــری نیســت. کشــف مشــکات مــردم صرفــًا 
ــات  ــه مطالع ــاز ب ــود و نی ــخص نمی ش ــا مش ــا رفت وآمده ب
ــت و  ــرف درس ــن ح ــی ای ــور کل ــه ط ــا ب ــری دارد. ام عمیق ت
ــهم  ــوند و س ــم ش ــانه ای فه ــام رس ــد در نظ ــائل بای ــن مس ای

جــدی داشــته باشــد.
ــی  ــه ی 60 را بررس ــی ده ــته وقت ــای خجس *آق
ــه کاری  ــم از محافظ ــن حج ــم ای ــم می بینی می کنی

ــوری  ــون جمه ــانه ها و تلویزی ــروز در رس ــه ام ک
ــته  ــود نداش ــود دارد، در آن دوره وج ــالمی وج اس
اســت. مثــالً کرســی های آزاداندیشــی در آن 
تلویزیــون وجــود داشــت و  دوران واقعــا در 
گفت وگوهــای واقعــا آزاد بیــن طرفیــن یــم 
ــت. آزادی  ــی درمی گرف ــری و فرهنگ ــش نظ چال
عقیــده وجــود داشــت و اســالم گرایان نــه 
ــران  ــانه ای نگ ــزان از آزادی رس ــن می ــا از ای تنه
ــر پیشــرفت و  ــی ب ــد، بلکــه حتــی آن را دلیل نبودن
ــتند.  ــی می دانس ــالمی و انقالب ــان اس ــوذ گفتم نف
ــن  ــا متأســفانه در دهه هــای بعــدی آرام آرام ای ام
آزادی و گفت وگــو محــدود. اساســا اگــر بــه قــول 
شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری گفتمان اســالم 
ــد  ــرا بای ــت، چ ــر اس ــان برت ــا گفتم ــی م انقالب
امــکان گفت وگــو بــا دیگــر گفتمان هــا را محــدود 
کنــد؟ شــما تــا چــه حــد قائلیــد کــه رســانه های 
مــا در حــال ایــن محدودســازی هســتند و از نظــر 

ــت؟ ــت اس ــه درس ــا چ ــر ت ــن ام ــما ای ش
رسانه ها دارند این کار را می کنند و نادرست است.

بـاز  فضـای  آن  از  مـا  چـرا  چیسـت؟  *دلیلـش 

رسـانه ای در دهـه 60 به وضعیت کنونی رسـیدیم؟
در دهــه 60 شــاید یکــی از بزرگتریــن ظلم هایــی کــه منافقیــن 
بــه مــردم کردنــد، همیــن باشــد؛ یعنــی بعــد از انفجــار حــزب 
ــرایط  ــال های 60، ش ــی س ــای خیابان ــوری و درگیری ه جمه
ــم  ــه کشــور در ه ــد و از آنجــا ک ــوض ش ــم ع مملکــت کم ک
ــا  ــت. م ــه گرف ــاب فاصل ــال های اول انق ــا از آن س ــود فض ب
عمــا در دو جــا می جنگیدیــم، یکــی جنــگ در مرزهــا و 
ــلح. مملکــت  ــای مس ــل توســط گروه ه ــگ در داخ ــی جن یک
در آن ســال ها شــدیداً بحرانــی شــد؛ در چنیــن شــرایطی دیگــر 
ــی رود. در آن  ــار م ــه کن ــی ب ــور طبیع ــو به ط بحــث و گفت وگ
ســال ها هــر روز مــا بــا تــرور یــک شــخصیت معــروف مواجــه 
ــل کاســب و  ــی مث ــی بســیاری از آدم هــای معمول ــم. حت بودی
بقــال و... هــم تــرور می شــدند و حتــی مــردم در خانه هایشــان 
احســاس ناامنــی می کردنــد. ایــن فضــا ســبب شــد کــه خیلــی 
ــرد،  ــدا می ک ــه پی ــر ادام ــه اگ ــد وگرن ــن بمان ــا روی زمی کاره
شــرایط خیلــی متفــاوت از شــرایط امــروز بــود. قابلیتــش هــم 
ــد و  ــم ش ــی حاک ــرایط امنیت ــون آن ش ــا چ ــت. ام ــود داش وج

طبیعــی هــم بــود، دیگــر انــگار رســمیت پیــدا کــرد و ادامــه دار 
ــگ و  ــار جن ــدر گرفت ــانه ای این ق ــام رس ــع نظ ــد. در واق ش
درگیــری و فضاهــای امنیتــی شــد کــه کارهــای دیگــر عمــا 
رهــا شــد. ولــی ایــن ظرفیــت بایــد راه بیفتــد و مــن معتقــدم 
امــروز ایــن ظرفیــت وجــود دارد و می توانــد فعلیــت پیــدا کنــد.

ــا  ــت، ی ــن ظرفی ــه ای ــیدن ب ــت بخش *راه فعلی
ــا  ــه کاری ی ــت از محافظ ــی راه برون رف ــه عبارت ب
خودسانســوری راه یافتــه بــه رســانه های مــا 

ــت؟ چیس
ــت؛ اول  ــب اس ــز واج ــوزش دو چی ــن اآلن آم ــر م ــه نظ ب
ــامی  ــوری اس ــوژی جمه ــد در ایدئول ــد بگوین ــه بای اینک
چــه چیــز و چگونــه بایــد رعایــت شــود و رســانه ها 
چطــور بایــد در ایــن مســیر حرکــت کننــد. بحــث دوم هــم 
ــائل را در  ــانه مس ــای رس ــا اآلن بچه ه ــت. مث ــت اس روای
ــرض  ــال ف ــرای مث ــد. ب ــت می کنن ــی روای ــوژی جهان ایدئول
را چــه  داعشــی ها  اصلــی  کنیــد رســانه های جریــان 
ــان  ــا »پیکارجوی ــامی« ی ــای اس ــد؟ »پیکارجوه می گفتن
می گفتیــم  این طــرف  هــم  مــا  بعــد  اســامگرا«. 
ــل  ــم »عوام ــا گفتی ــا م ــامی«. بعداه ــای اس »پیکارجوه
ــد  ــه بای ــد ک ــاد گرفتن ــا ی ــا بعده ــی بچه ه ــکا«. یعن آمری

ــد. ــه دهن ــان را ارائ ــت خودش روای
خــود آمریکایی  هــا در ســال 2001 یــا 2002 کــه مــن 
ــگ  ــانه، جن ــا در رس ــگ م ــد جن ــندش را دارم، می گوین س
ــزرگ  ــگ ب ــد مــا دو جن ــت. می گوین ــی اس ــی بزرگ خیل
داریــم، یکــی جنــگ ایدئولــوژی و دیگــری جنــگ روایــت. 
ــا در  ــد. ام ــی دارن ــای مفصل ــوژی بحث ه ــورد ایدئول در م
ــت  ــد روای ــر کــس بتوان ــد ه ــت می گوین ــگ روای ــورد جن م
ــرده  ــگ را ب ــتد، او جن ــا بفرس ــائل را در خانه ه ــود از مس خ
ــت.  ــاد اس ــر از فس ــران پ ــد ای ــا می گوین ــا آن ه ــت. مث اس
ــی  ــن وضعیت ــا همی ــا ب ــا کشــور م ــم م ــه شــما بگوی ــن ب م
ــر  ــه پاک ت ــار از ترکی ــزار ب ــاد دارد ه ــوص فس ــه در خص ک
ــش را  ــًا صحبت ــه اص ــتان ک ــان و پاکس ــت. از آذربایج اس
ــر  ــی پاک ت ــم خیل ــان ه ــان و لبن ــا از یون ــی م ــد، حت نکنی
و  ایدئولــوژی  آن  در دل  مــا  بچه هــای  بعــد  هســتیم. 
ــاد در  ــد، فس ــه رواج می دهن ــانه های بیگان ــه رس ــی ک روایت

داخــل را روایــت می کننــد.
ــد و گفــت  ــن آم ــش م ــو پی ــک روز یکــی از بچه  هــای رادی ی
ــه فاســد  ــروم، چــون اینجــا هم ــد ب ــه هلن ــم ب ــن می خواه م
هســتند! گفتــم ایــن چــه حرفــی اســت؟ در شــبکه فرهنــگ 
کار می کــرد، گفتــم در شــبکه فرهنــگ همــه فاســدند؟ گفــت 
ــم  ــه، گفت ــت ن ــو همــه فاســدند؟ گف ــم در کل رادی ــر، گفت خی
در ســازمان صداوســیما همــه فاســدند؟ گفــت نمی دانــم! 
ــی بخــش  ــه شــما می گوی ــر ک ــزار نف ــن شــد 40 ه ــم ای گفت
زیادی شــان فاســد نیســتند، مابقــی را هــم نمی دانیــد! منظــورم 

ایــن نیســت کــه فســاد وجــود نــدارد؛ اما چــون مــا بلــد نبودیم 
درســت روایــت کنیــم ایــن احســاس بــرای همــه پیــش آمــده 

کــه همــه فاســد هســتند.
ــاس  ــان اخت ــارد توم ــف 7 میلی ــر کش ــدم خب ــن دی م
ــم  ــن گفت ــد، م ــانه ای کردن ــهر را درآورد و رس در ایرانش
ــه ایرانشــهر  ــرا؟ بودج ــت اســت. چ ــما خیان ــر ش ــن خب ای
ــارد می شــود یــک  ــارد تومــان اســت، 7 میلی 5 هــزار میلی
ــت،  ــورده اس ــوش آن را خ ــه م ــار ک ــک انب ــی در ی ارزن
منتهــی شــما ایــن ارزن را تبدیــل می کنیــد بــه کل 
ــار را  ــه کل انب ــم ک ــر می کن ــب فک ــن مخاط ــار و م انب
ــوغ  ــار بل ــوع اخب ــن ن ــتن ای ــت. نوش ــورده اس ــوش خ م
موجــود  فســادهای  از  شــما  درک  اآلن  می خواهــد. 
مملکــت چقــدر اســت؟ خیلــی باالســت. وقتــی ایــن 
ــه  ــد هم ــر می گوین ــر دیگ ــد نف احســاس ایجــاد شــود چن
دارنــد می خورنــد و می برنــد، چــرا مــا مــا نخوریــم! 
یعنــی نــوع بــازی ای کــه مــا خوردیــم اینگونــه بــوده کــه 
ــم کــه دیگــران را  ــوژی ای روایتگــری کردی در دل ایدئول
هــم ســوق دادیــم بــه ســمت فاســد شــدن و نتیجــه ایــن 
ــخت و  ــروز کار س ــتی ام ــن کار ژورنالیس ــود. بنابرای می ش
پیچیــده اســت و نیــاز بــه دانش هــای گوناگــون دارد 
ــر  ــم و شــرایط را بهت ــد آنهــا را آمــوزش بدهی ــا بای کــه م

ــم. ــت بکنی ــه هس ــزی ک از چی

یک خودسانسوری الکی است. خط 
قرمزهای بیخودی است که خود 
رسانه ها خودشان برای خودشان 
تعریف می کنند. رسانه های ما 
این قدر خط قرمزهای فرعی و 
خودسانسوری درست کرده اند که 
آرام آرام خود اینها تبدیل به خط 
قرمزهای اصلی می شود.
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ــی  ــب و فروتن ــا حج ــی«، او را ب ــد بابای ــتان »احم ــه دوس هم
می شناســند؛ ولــی وقتــی حــرف از آرمــان و ارزش های انســانی 
ــا  ــه پ ــه معنــای واقعــی »جنجــال« ب و دینــی وســط باشــد، ب
می کنــد؛ او از دســته هنرمنــدان و شــاعرانی کــه در یک فضای 
»میان مایــه« فاصلــه خــود را بــا جدیــت اندیشــه ورزانه دربــاره 
حیــات جمعــی، سیاســت و از ایــن طریــق حقیقــت حفــظ یــا 
زیــاد کرده انــد، فرســنگ ها جداســت و بیــش و پیــش از آنکــه 
دغدغــه اش نفــس شــعر یــا هنــر بــرای هنــر باشــد، دغدغــه 
ــا  ــم کام ــی اش ه ــای ادب ــی دارد و از کنش ه ــان اجتماع انس
مســتفاد می شــود کــه فهمیــده ایــن دغدغــه را نمی تــوان در 
یــک فضــای هنــرِی زدوده شــده از سیاســت پیــش ببــرد. از 
»احمــد بابایــی« حــرف می زنــم کــه ســطر ســطر نوشــته ها 
ــی  ــعاری مذهب ــا اش ــه عموم ــعارش – ک ــت اش ــت بی و بی
هســتند - مملــو از شــوری سیاســی و حماســه ای  نشــات گرفته 
از حقیقــت اســت. او در ســاحت شــاعری هرگــز خــود را محدود 
ــری نکــرده  ــی و هن ــا ادب ــای صرف ــات و پژوهش ه ــه مطالع ب
ــا شــعر همــراه شــده،  اســت، بلکــه در ســاحت انســانی کــه ب
ــت  ــخ و سیاس ــفه، تاری ــای فلس ــدی در حوزه ه ــات ج مطالع
ــی  ــد، معنای ــخن می گوی ــیعی« س ــعر ش ــرگاه از »ش دارد و ه
از شــعر را مــد نظــر دارد کــه عمیقــا بــا حقیقــت و سیاســت و 
ــن  ــری« عجی ــی« و »انقابی گ ــق »عدالت طلب ــن طری از ای
شــده و چــون تیغــی کــج، راســت بــر ســر خیــل کج اندیشــان 
ــد. در  ــرود می آی فریــب کار و عامــان محافظــه کار تبعیــض ف
گفتــار پیــش رو او از انــواع رســانه ها در کشــور ســخن گفتــه و 
نســبت حقیقــت، عدالــت، انقابی گــری و محافظــه کاری را بــا 

آنهــا ســنجیده اســت؛

رسانه های موجود در وضعیت موجود 
ــی  ــارت سیاس ــک حق ــا ی ــامی ب ــاب اس ــر انق دوران متاخ
ــته  ــی داش ــیب های مختلف ــب و آس ــه جوان ــوده ک ــراه ب هم
ــب  ــن جوان ــی از ای ــت؛ یک ــد داش ــم خواه ــس ه ــن پ و از ای
و آســیب ها، ایــن بــوده کــه مــا را بــه ســمت نوعــی از 
ــد  ــن فراین ــت. در ای ــرده اس ــش ب ــش« پی ــازِی خوی »اخته س
ــار  ــد دچ ــوند، بای ــاغ ش ــوی دم ــال دارد م ــه احتم ــانی ک کس
ــخر  ــر و تمس ــاق های تحقی ــواع ش ــن و ان ــت، توهی محدودی
ــه کســانی؟ توســط  ــد. توســط چ ــرار بگیرن ــر ق ــی تکفی و حت

»یقه ســفیدها«
ــازی  ــی از اخته س ــا نوع ــر ب ــن، متناظ ــازی نمادی ــن اخته س ای
ــا  غیرنمادیــن اســت؛ در شــرایط آن اخته ســازی نمادیــن مــا ب
ــم؛  ــیب پذیر« مواجه ای ــر آس ــه »قش ــتضعف« ب ــل »مس تبدی
ــه  ــانی ک ــت! کس ــدش آور اس ــه چن ــیب پذیری ک ــر آس قش
»خجالــت نمی کشــند، این همــه بچــه می آورنــد!« قشــر 
ــم  ــدآوری اش را بگیری ــوی فرزن ــد جل ــه بای ــیب پذیری ک آس
ــم و  ــد بزنی ــم کلی ــا ه ــان آنه ــازی را در خصوص ش و اخته س
جالــب ایــن اســت کــه همــه هــم، منطقــی را کــه پشــت ایــن 
اظهارنظــر خوابیــده، قبــول و حتــی توجیــه می کننــد و بعــد بــه 

ــدارد. ــده ای ن ــر فای ــم و دیگ ــرد می افتی ــر رویک ــر تغیی فک
 حـاال سـوال اینجاسـت کـه وقتـی مـردم در دل جمهـوری 
اسـامی تـا ایـن حـد تحـت تاثیـر کار فرهنگـی و رسـانه ای 
ارزش هایشـان جابه جـا می شـود و در مـوارد بسـیاری سـبک 
زندگـی خـود را تعییـن می کننـد و بدیهیـات مهمـی از حیـات 
اجتماعـی را نادیـده می گیرنـد، اساسـاً این رسـانه ها دسـت چه 
کسـانی اسـت؟ آیـا آنگونه کـه رایـج و باب شـده که رسـانه ها 

دسـت جریان انقابـی و حزب الهی  اسـت، واقعا اینطور اسـت و 
جوانـان مومـن انقابـی در ایـن رسـانه ها فعـال هسـتند؟

مـن در ادامـه خواهـم گفـت که رسـانه ها دسـت کیسـت، ولی 
آنچه پیـش از آن باید بگویم و با آن اخته سـازی خویش نسـبت 
دارد، ایـن اسـت کـه ما جمهـوری اسـامی و مملکتی درسـت 
کردیـم که مؤمنیـن انقابی اش بایـد سـاکت و در همان معنای 
نمادیـن اخته باشـند. شـما اگـر بخواهیـد دیـن را از زیبایی اش 
بیندازیـد، بهتریـن کار این اسـت که مسـئولیت های اجتماعی و 
کارکرد سیاسـی - اجتماعی آن دیـن را بردارید؛ بـا این کار دین 
تبدیـل به یک مـردار می شـود. این اتفـاق در دوره متاخـر تا حد 
زیـادی افتـاده و برنامه هـا طـوری پیـش رفتـه یـا برنامه ریـزی 
شـده کـه مؤمـن انقابـی این طـور باشـد و اینگونـه تعیـن و 
تشـخص پیـدا کند. امـروز مؤمن انقابی در جامعه شـما کسـی 
اسـت که مسـئولیت اجتماعـی خـودش را فراموش کرده باشـد 
و مثـا یعنـی علیـه ظلـم و تبعیـض و بی عدالتـی داد نمی زند و 
کسـی را بازخواسـت نمی کنـد و...! ولی کسـی اسـت کـه تمام 
مناسـک دینـی را انجـام می دهـد و ظواهـر متشـرع و انقابـی 
بـودن را رعایـت می کنـد! چـرا چنیـن می شـود؟ چـون فضـا و 
بسـتر طـوری رقم خـورده اسـت کـه در آن بسـیجی و انقابی 
نبایـد داد بزند. بسـیجی ها و انقابی ها چهره هایـی گلخانه ای و 
زیبا هسـتند کـه پـر از فضیلت های فـردی و عبـادی و اخاقی 
بـوده، امـا کاری بـه کار فضـای جمعـی و اجتماعـی و سیاسـی 
ندارنـد! آنهـا گل هـای مصنوعی خیلی قشـنگی هسـتند که در 
هـر مجلسـی باشـند می توانید آنهـا را به بـاالی مجلـس ببرید 
زینت بخـش آن جلسـه باشـد. امـا آیـا انسـان مؤمـن انقابـی 
می توانـد تا ایـن حد سـطحی، قابـی، مجـازی و وازده باشـد؟ 
ایـن تعریف درسـتی از جـوان مومن انقابی اسـت؟ کسـی که 

بـه ایـن راحتی ها فریـب می خـورد؟!
در ایـن وضعیـت عدالـت کـه مهمترین محـور و شـعار انقاب 
اسـامی و حتـی دین خداسـت، به محـاق مـی رود؛ یعنی وقتی 
تعریف انسـان مؤمن انقابی عوض می شـود، آن سـخن اصلی 
و محـوری، هـم تبدیـل بـه »سـخن ممنوعـه« می شـود. اگـر 
عدالت طلبـی و ظلم سـتیزی را از انسـان مؤمـن انقابی بگیرید، 
ماهیتـی که از او می ماند یک انسـان سـرگردان اسـت که اسـیر 
»دوربرگردان« هـای سیاسـی، حیـرت و ضالـت می شـود. این 
مکانیزمی اسـت که غرب شـناخته و آن را در اینجـا ترویج کرده 

اسـت و در حالـی کـه قرار بـود انسـان مؤمـن انقابـی، عالم را 
متحیـر کند، امـروز خودش بـه وضعیت متحیر و منفعل رسـیده 
اسـت. در حالـی که قـرار بـود باعـث حیرانـی خلق شـود، دچار 

حیرت ناشـی از مارگیران و شـعبده بازان سـعالم یاسـت شـد.
و  عدالت طلبــی  انقابــی،  مؤمــن  انســان  از  اگــر  آری، 
ظلم ســتیزی را بگیریــد، تبدیــل بــه »کارمنــد« می شــود، کــدام 
کارمنــد بهتــر اســت؟ آن کســی کــه بیشــتر زحمــت می کشــد 
ــن و  ــخصت های موم ــی ش ــه آرمان ــه نمون ــل ب ــن تبدی و ای
ــای  ــینما و عرصه ه ــون و س ــه در تلویزی ــود ک ــی می ش انقاب
مختلــف فرهنگــی و هنــری هــم ارائــه می شــود؛ انســانی کــه 
از یــک معصومیــت و پاکــی پــوک و توخالــی برخــوردار اســت 
ــه  ــه ب ــاری دارد ک ــار و رفت ــی، گفت ــبک زندگ ــکلی از س و ش
ــن در  ــرد. ای ــرار بگی ــم ق ــخر ه ــورد تمس ــد م ــی می توان راحت
ــای  ــای جنبش ه ــال ۸3 اعض ــی در س ــه وقت ــت ک ــی اس حال
عدالتخــواه نــزد مقــام معظــم رهبــری بودنــد، ایشــان فرمــوده 
ــوری اســامی  ــاب و جمه ــی را از انق ــر عدالت طلب ــد اگ بودن
ــا  ــت! ام ــد داش ــی نخواهن ــچ معنای ــر هی ــا دیگ ــد، اینه بگیری
ــان را  ــه ایش ــی ک ــن نکات ــیاری از همی ــا بس ــانه های م رس
ــت  ــروز وضعی ــاز ام ــه ب ــد. البت ــور می کنن ــد را سانس فرموده ان
مــا از ایــن نظــر نســبت بــه 20 ســال قبــل خیلــی بهتــر شــده 
ــت،  ــرده اس ــدا ک ــاوت پی ــی تف ــا خیل ــروز بینش ه ــت؛ ام اس
ــیده ایم،  ــا رس ــه اینج ــه ب ــم ک ــا کرده ای ــدر آزمون وخط آن ق
ــم  ــا را بزنی ــن حرف ه ــم ای ــروز می توانی ــاال ام ــه ح ــی ک جای
و بنویســیم. مگــر 20 ســال پیــش می توانســتیم ایــن مســائل 
ــا  ــد م ــام می کنن ــری اع ــه رهب ــن ک ــم؟ همی ــرح کنی را مط
ــاق  ــن اتف ــم ای ــم و ضعیــف عمــل کردی ــت جــا ماندی در عدال
بســیار بزرگــی اســت. 10 ســال خــود ایشــان هــم ایــن حــرف 
ــیاری از  ــود بس ــن ب ــرا ممک ــد زی ــت نمی گفتن ــه صراح را ب

ــد! ــان چــپ کنن آقای
ــوری  ــون جمه ــا تلویزی ــه ب ــودم از مواجه ــه خ ــره ای ک خاط
ــد  ــرای شــعرخوانی در روز عی ــرا ب ــم. م اســامی داشــتم بگوی
ــای  ــا زوای ــد. حــاال کاری ب ــون دعــوت کردن ــه تلویزی ــر ب غدی
ــی  ــانه مل ــدان در رس ــرای حضــور هنرمن ــه ب ــدش آوری ک چن
ــن  ــرای امیرالمومنی ــا و ب ــد بی ــدارم. گفتن ــد، ن ــت می کنن درس
ــی اگــر بخواهــم  ــم ول )ع( شــعر بخــوان، مــن گفتــم می خوان
ــی  ــه و مبتن ــعر عدالت طلبان ــم، ش ــعر بخوان ــوال ش ــرای م ب
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ــن  ــه م ــواب ب ــم. در ج ــروز می خوان ــفته ام ــت آش ــر وضعی ب
ــد و  ــت نکنی ــر درس ــا دردس ــرای م ــی، ب ــای بابای ــد آق گفتن
ــوری  ــانه جمه ــی رس ــد! یعن ــوردن نیندازی ــان خ ــا را از ن م
اســامی نمی خواهــد مــردم بــه بهانــه عیــد والیــت حضــرت 
امیرالمؤمنیــن)ع( حــرف عدالت طلبانــه بشــنوند و ایــن رســانه 
علنــاً و رســماً جلــوی مــرا می گیــرد! حــاال شــما بگوییــد ایــن 
ــا اســت؟ ــا و حزب اللهی ه ــان و انقابی ه ــانه دســت مومن رس

ــیل  ــنه آش ــا پاش ــانه های م ــه رس ــدم ک ــا معتق ــن عمیق م
جمهــوری اســامی هســتند. رســانه های مــا عمومــاً، و علــی 
ــن  ــه ای ــه را ب ــن ضرب ــا، بزرگتری ــی م ــانه مل ــص رس التخصی
ــور  ــای کش ــند همه ج ــن بپرس ــر روزی از م ــد. اگ ــام زده ان نظ
و مملکــت درســت و ســالم شــده اســت، مــن مطمئنــم روزی 
ــوری اســامی  ــا، جمه ــانه ای م ــی و کًا نظــام رس ــانه مل رس
ــاخته  ــًا س ــانه ها اص ــن رس ــی ای ــد. گوی ــن می زن ــه زمی را ب
ــه دشــمن بدهنــد. انصــاف  ــرای اینکــه پــاس گل ب شــده اند ب
ــر  داشــته باشــی بی.بی.ســی در تمرکــزی و اســتقراری کــه ب
ــا؟  ــانه ای م ــام رس ــا نظ ــت ی ــر اس ــش دارد ثابت قدم ت هدف
ــای  ــا و تاکتیک ه ــام تکنیک ه ــرد از تم ــی در کارب بی.بی.س
رســانه ای بــرای رســیدن بــه هدفــش انقابی تــر از مــا رفتــار 

ــا؟  ــانه ای م ــام رس ــا نظ ــد ی می کن
ــای  ــی از آرمانه ــم و در آن گام ــی می گوی ــعر سیاس ــن ش م
ــش و  ــازه پخ ــی اج ــذارم ول ــر نمی گ ــی فرات ــی و انقاب دین
ــال  ــاه س ــات دی م ــا در اوج اعتراض ــد. مث ــار نمی دهن انتش
گذشــته دوســتی بســیار عزیــز و دغدغه  منــد نســبت بــه 
انقــاب اســامی، بــه مــن زنــگ زد گفــت می خواهیــم 
ــط  ــردم را ضب ــات م ــا اعتراض ــط ب ــی مرتب ــعرهای اجتماع ش
کنیــم و برنامــه بســازیم. بــه چتــد شــاعر هــم گفتیــم که شــعر 
بگوینــد و بخواننــد و در نهایــت این هــا را در فضــای مجــازی 
ــی  ــم ول ــعر می خوان ــم و ش ــم می آی ــن گفت ــم. م ــر کنی منتش
ــون  ــود؛ چ ــع موج ــان وض ــان مدافع ــه از زب ــردم، ن ــان م از زب
ــم  ــه او گفت ــی نگذاشــته اند. ب ــچ جــای دفاعــی باق ــا هی این ه
ســاختاری کــه اجــازه حــرف زدن، ولــو حــرف ناقــص و معیوب 
را بــه منتقــدان و مخالفــان خــودش ندهــد، مجبــور خواهد شــد 
ــه داد و فریادهــای باطــل همان هــا گــوش کنــد، ایــن چیــز  ب
عجیبــی نیســت. دوســتم قبــول کــرد و گفــت خیلــی خــوب 
اســت، بفرماییــد. آمدیــم و دکــور زیبایــی هــم درســت کــرده 
ــئوالن  ــد. مس ــط ش ــم و ضب ــعرمان را خواندی ــا ش ــد و م بودن
باالدســتی گفتنــد ایــن اراجیــف چیســت و بیچــاره دوســت مــا 

ــد! ــد و هــوا کردن ــه خاطــر شــعر مــا زدن را هــم ب
ــان  ــال نش ــن 40 س ــران در ای ــانه ای ای ــام رس ــی نظ بررس
می دهــد مــا بــه طــور عــام از ســه مــدل رســانه ای برخــوردار 
بوده ایــم کــه در ادامــه تــاش می کنــم ایــن ســه مــدل را بــه 
صــورت فشــرده و مختصــر معرفــی کنــم. امــا قبــل از تشــریح 
هــر کــدام بایــد بگویــم از ایــن ســه مــدل رســانه، امــروز تنهــا 
مــدل اول بــه طــور قطــع در اختیــار جمهوری اســامی اســت؛ 
ــادی از دســتش  ــا حــد زی ــر ت ــن مــدل در دهه هــای اخی دومی
خــارج شــده اســت و مــدل ســوم هــم کــه اصــواًل در دســتش 
نبــوده و نیســت. ایــن مــدل ســوم رســانه، نتیجــه قهــری نــوع 
ــر،  ــارت دقیقت ــه عب ــت؛ ب ــوده اس ــام ب ــئوالن و نظ ــار مس رفت
ــه  ــت ک ــوده اس ــه ای ب ــه گون ــئول ب ــان مس ــام آقای ــار ع رفت
نــوع ســوم رســانه بــه وجــود آمــده و از اختیــار آنهــا هــم خــارج 

اســت. امــا آن مدلهــا چیســتند؟
ــا  ــی، سیاســی ی ــدل مدیریت ــوان »م ــانه را می ت ــدل اول رس م
ــان  ــر حاکم ــای تفک ــر مبن ــه ب ــانه ای ک ــد. رس ــی« نامی جناح
شــکل می گیــرد و در مدل هــای کوچک تــرش در هــر 
ــد  ــما می بینی ــود دارد. ش ــازمان و... وج ــاد و س ــه و نه وزارتخان
ــک  ــرای خــودش ی ــا ســازمانی ب ــا نهــاد ی کــه هــر رســانه ی
ــزرگ آن  ــا یــک نشــریه و... دارد. شــکل رســمی و ب ســایت ی

ــادی از  ــم زی ــت و حج ــون اس ــی و تلویزی ــانه مل ــان رس هم
روزنامه هــا و مجاتــی کــه یــا منصــوب هســتند، یــا منتســب. 
ــان  ــه برایش ــزی ک ــد و آن چی ــانه های مدیریتی ان ــا رس اینه
محــور اســت و اصالــت دارد رضایــت و عــدم رضایــت حاکمــان 
ــر از  ــن رســانه ها پ ــه همیــن دلیــل ای و باالدســتی ها اســت. ب
ــه طــور  ــاکاری  و قلــب واقعیــت هســتند و ب پنهــان کاری  و ری
ــت  ــون حقیق ــده اند. چ ــده ش ــای پیچی ــار نفاق ه ــی دچ عموم
ــت  ــه رضای ــدارد، بلک ــت ن ــان اهمی ــدان برایش ــت چن و واقعی
ــی  ــه جای ــت. کار ب ــم اس ــان مه ــتی برایش ــئوالن باالدس مس
می رســد کــه بســیاری از ایــن رســانه ها تبدیــل بــه ســتادهای 
تبلیغــات همــان اشــخاص باالدســتی ها یــا بــه ابــزار 
پرزنت ســازی آنهــا می شــوند. در ایــن سیســتم رســانه ای 
ــی رود  ــش م ــه پی ــز محافظه کاران ــه همه چی ــت ک ــوم اس معل
و همــه آهســته می رونــد و آهســته می آینــد کــه گربــه 
شاخشــان نزنــد! ایــن رســانه بایــد هــم خنثــی باشــد و جــرأت 
ــا  ــم آی ــن از شــما ســوال می کن حــرف زدن نداشــته باشــد. م
تلویزیــون جمهــوری اســامی فقــط یــک فیلــم و یــا ســریال 
ــت  ــعاری از »والی ــت و غیرش ــی و درس ــاع محتوای ــرای دف ب

فقیــه« داشــته اســت؟ نــدارد. آیــا ایــن تلویزیــون، چنیــن فیلــم 
ــزی  ــن چی ــدارد چنی ــکان ن ــد؟ ام ــت می کن ــریالی درس و س
درســت کنــد، امــا تــا دلتــان بخواهــد امثــال ســریال »پــدر« 
را می ســازد و پخــش می کنــد. یعنــی نمایــش همــان انســان 
مؤمــن انقابــی! کــه هیــچ درکــی از عدالت طلبــی و مســئولیت 
اجتماعــی نــدارد و فقــط نمــاز می خوانــد و وقتــی می خواهــد با 
یــک خانــم حــرف بزنــد، ســرش را پاییــن می انــدازد! تــا جایی 
کــه دلتــان بخواهــد هــم آراســته و خوش تیــپ و زیباســت، بــه 
طــوری کــه مــن کــه پســرم عاشــقش می شــوم، چــه برســد 

ــر اســت! ــده خدایــی کــه دخت ــه آن بن ب
ــم  ــال دردســر نمی گردی ــن اســت کــه دنب توجیه شــان هــم ای
و رســماً چیــزی شــبیه حجتیه گــری و محافظــه کاری ســکوالر 
اســت. از آنجــا کــه آبشــخور تفکرات شــان هــم غالبــاً دانشــگاه 
و آکادمــی اســت، چــه بخواهنــد و چــه نخواهنــد زمینــه 
فکریشــان اومانیســتی و ســکوالر اســت. عمــوم این هــا هــم 
ــاز اول  ــه نم ــت ک ــد اس ــن ح ــی در ای ــی و مذهب ــاد دین اعتق
ــه  ــد در روز عرف ــد! شــما می بینی ــه بخوانن وقــت و دعــای عرف
ــای  ــامی از 10 ج ــوری اس ــیما جمه ــدا و س ــبکه ص از 10 ش
ــد ؛  ــش می کنن ــه را پخ ــای عرف ــت دع ــور قرائ ــف کش مختل
ــتیزی  ــه از آن ظلم س ــت ک ــه ای اس ــای عرف ــه دع ــن چ ای
ــام حســینی)ع( اســت کــه  ــه ام ــن دعــای عرف ــد؟ ای درنمی آی

حــج را رهــا کــرده و رفتــه بــه ســمت کربــا؛ امــا شــما کربــا 
ــد! ــان می دهی ــج را نش ــد و ح ــا کردی را ره

 هـر چقـدر از ایـن مـدل رسـانه ای بگوییـم کـم اسـت؛ تـازه 
کتاب هـا و دیگـر محصـوالت فرهنگی شـان هـم که هـر کدام 
نوعـی رسـانه هسـتند، همیـن اسـت؛ پـول نفـت را می دهند تا 
شـعر چاپ کننـد و »شـاعران نفتـی« درسـت می کننـد! و ما با 
حجـم زیـاد کتاب های تولیدی و سفارشـی مواجه می شـویم که 
شـدیداً بوی نفـت می دهد و در یک بـازه زمانی طوالنی شـدیداً 
زدگـی ایجـاد می کنـد! و مخاطـب زده شـده از این رسـانه ها به 

رسـانه های دیگـر پنـاه می برد.
چـرا رهبـر انقـاب بایـد بیاینـد پشـت تریبـون رسـمی یـا در 
خطبه هـای عمومی نمـاز جمعـه و... از مزایای انرژی هسـته ای 
با مـردم حـرف بزنند؟ پـس رسـانه ملی چـه کار می کنـد. االن 
20 سـال اسـت که مـا داریم سـر انـرژی هسـته ای می جنگیم 
و برویـد بـه طـور رنـدوم از 100 نفـر از مـردم جامعه بپرسـید از 
انـرژی هسـته ای و موقعیت مـا در ایـن جنگ چقـدر اطاعات 

داریـد، ببینیـد مـردم در ایـن بـاره چـه می دانند!
در مرحلــه بعــدی رســانه مــدل دوم »رســانه نخبگانی« اســت. 
اینجــا نخبــگان می شــوند مخاطــب مــا. ایــن نخبه هــا لزومــًا 
بــه معنــی نخبــه علمــی و فرهنگــی و... نیســتند، بلکــه حتــی 
می توانــد نخبه هــای اشــرافی و »از مــا بهتــران« باشــند! 
ــای  ــه ج ــت سیاســت های دیگــری ک ــه برک ــروزه ب ــون ام چ
ــده ای  ــه ع ــیده ایم ک ــی رس ــه جای ــت، ب ــا نیس ــش اینج بحث
ــتر  ــات بیش ــرمایه و ارتباط ــات، س ــول، امکان ــت، پ ــه ران ک
ــم  ــری فراه ــات بهت ــود امکان ــرای خ ــد ب ــتند، می توانن داش
ــه  ــی ک ــند. در حال ــته باش ــود داش ــص خ ــانه مخت ــد و رس کنن
ــه  ــد ک ــج می کن ــی ای را تروی ــبک زندگ ــانه س ــدل اول رس م
ــد  ــی کن ــوری زندگ ــد آن ط ــچ احدالناســی نمی توان ــا هی اساس
ــی  و از ایــن نظــر شــدیداً مزخــرف اســت، امــا رســانه نخبگان
دنبــال شــرح، مــدح و انتشــار نوعــی از ســبک زندگــی و تفکــر 
اســت کــه الیه هایــی از جامعــه کــه خــود را باالتــر از عــوام و 
ــا رواج آن  ــه آن قائلنــد و تــاش می کننــد ب ــوده می داننــد، ب ت
خــود را متمایــز جلــوه دهنــد. و ایــن هــم البتــه نوعــی توهــم 

ریشــه دار اســت.
ایـن رسـانه هیچ وقت پـا نمی گیـرد، زیـرا از اسـاس بنا نـدارد با 
عمـوم ارتبـاط برقـرار کنـد و نمی کند. این رسـانه ممکن اسـت 
حتـی یک »رسـانه قرآنـی« باشـد، اما فقـط برای یـک عده ای 
قرآنـی برنامـه می سـازد، مثـا بـرای قاریـان و حافظـان قرآن. 
یـا مثـا فـان رسـانه فقط بـرای ورزشـی ها درسـت می شـود 
و دیگـران کاری بـا آن ندارنـد. بدیـن ترتیـب ایـن رسـانه هـم 
عمـا به مخاطـب عـام و تـوده بی توجه اسـت و در کنـار مدل 
اول رسـانه، ایـن هـم صحنه جامعـه را رهـا می کند. به واسـطه 
همیـن بی توجهـی، رها کـردن و عـدم ارتبـاط عام، مدل سـوم 
رسـانه شـکل می گیرد و آن هم رسـانه عمومی  و توده ای اسـت 
کـه بـرای همه سـبک زندگـی عمومـی می سـازد. ایـن همان 
زمینه سـوم اسـت کـه در ابتـدای این بحث اشـاره کـردم که ما 
و جمهـوری اسـامی عمـًا در اینجا هیچ کاره  هسـتیم! سـوال 
ایـن اسـت: از ایـن خأل وحشـتناکی که سـال های سـال اسـت 
وجـود دارد، چـه کسـی اسـتفاده کرده اسـت؟ کسـانی کـه فکر 
می کنیـم، دشـمن مـا هسـتند: شـبکه های اجتماعـی و فضای 
سـایبری و رسـانه های آن طـرف آب و... . بنابرایـن مهندسـی 
رسـانه ای و فرهنگـی جامعـه ما عما دسـت یکی دیگر اسـت؛ 
او توانسـته ایـن خـأل را ببینـد و برایـش طراحـی و مهندسـی و 
برنامه ریـزی کنـد ولـی ما همچنـان غافلیـم. این فشـار عصبی 
ناشـی از ندانسـتن ها! احسـاس خـأل از اینکـه پـس اطاعـات 
کجاسـت و چرا به دسـت مـا نمی رسـد؟ ایـن فراوانی شـایعات 
اثبات شـده و اثبات نشـده! که همـواره در جامعه ما وجود داشـته 
از همینجـا ناشـی می شـود و تـوده را بـه سـمتی می بـرد کـه 

ما جمهوری اسالمی و مملکتی 
درست کردیم که مؤمنین 

انقالبی اش باید ساکت و در همان 
معنای نمادین اخته باشند. شما 

اگر بخواهید دین را از زیبایی اش 
بیندازید، بهترین کار این است که 
مسئولیت های اجتماعی و کارکرد 

سیاسی - اجتماعی آن دین را 
بردارید؛ با این کار دین تبدیل به 
یک مردار می شود. این اتفاق در 
دوره متاخر تا حد زیادی افتاده 

و برنامه ها طوری پیش رفته یا 
برنامه ریزی شده که مؤمن انقالبی 

این طور باشد و اینگونه تعین و 
تشخص پیدا کند.
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خوشـایند آقایان نیسـت.
از یـک سـو، حقـارت سیاسـی را بایـد مولـود عـدم شـفافیت 
سیاسـی دانسـت کـه ایـن در عرصه هـای مختلـف و در نتیجه 
در رسـانه مـا بـروز و ظهور دارد. مثا شـورای نگهبـان عزیز که 
تک تکشـان نـور چشـم مـا هسـتند و مـا عاشـقانه دوستشـان 
داریـم، امـا از ایـن بزرگـواران درخواسـت داریم که آیا می شـود 
منطـق سیاسـی خودتـان را برای مـا روشـن کنید تـا بدانیم که 
چطـور می شـود مثًا آقـای »بهزاد نبـوی« یـک دوره رد و یک 
دوره تأییـد می شـود؟ یـا مثـًا آقـای علـوی، وزیر اطاعـات را 
بـرای نمایندگـی مجلـس رد می کنیـد ولـی همین آقا می شـود 
وزیـر اطاعـات؟ آن یکـی آقـا را در فان جـا رد می کنیـد و بعد 
می شـود نماینـده مجلـس خبـرگان اسـت؟ ایـن چـه منطـق 
سیاسـی و چـه نـوع فیلتـری اسـت کـه کسـی نمی تـوان آن را 
بفهمد؟! از این طرف آقای »حسـن عباسـی« می رود سـخنرانی 
می کند و می گوید فان چهره کشـور جاسـوس اسـرائیل اسـت 
و رابطـه پرخطر با اسـرائیل داشـته اسـت، بعد دربـاره اظهارتش 
تبرئـه می شـود و آن مقام مسـئول طـراز اول همچنـان در جای 
خـود باقـی می ماند و جناب حسـن عباسـی به اتهـام »توهین« 
هفـت ماه حبس می گیـرد؟! بیاید مـا را توجیه کنیـد و بگوئید ما 
با هـم چند چنـد هسـتیم؟ مـن بچـه حزب اللهـی می خواهم از 
شـما دفاع کنـم، حداقل منطـق اش را بـه من بگویید تـا بتوانم 

از شـما دفـاع کنم!
ایــن تردیدهــا نــه تنهــا بــرای مــا، بلکــه در ســطوح مختلــف 
ــه  ــت ک ــن اس ــرا ای ــود دارد و ماج ــردم وج ــه م ــرای هم ب
ــرای  ــا کاری ب ــه تنه ــوص ن ــن خص ــادر ای ــانه های م رس
شفاف ســازی فضــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی 
ــا  ــات و تردیده ــه ابهام ــان ب ــه خودش ــد، بلک و... نمی کنن
ــن  ــار ای ــد. در کن ــد می کنن ــد و آن را بازتولی ــن می زنن دام
ــاران اطاعــات تکــراری،  ــه بمب ــد ب نقصــان شــروع می کنن
ــر  ــوت وار و فک ــه و دون کیش ــدش آور، متوهمان ــوخ، چن منس
ــن فضــا مشــتت  ــن! در ای ــی ای ــانه ای یعن ــد کار رس می کنن
و پرابهــام کــه نــه رســانه های مــا کــه در خدمــت سیاســت 
ــق  ــان منط ــورای نگهب ــه ش ــتند و ن ــامی هس ــاب اس انق
ــه نهادهــای سیاســی  سیاســی خــود را شــفاف می کننــد و ن
بــه شفاف ســازی می دهنــد،  اقتصــادی دیگــر تــن  و 
ــات  ــد انتخاب ــی مانن ــک اتفاق ــی ی ــه وقت ــت ک ــی اس طبیع
بیفتــد، مــردم و معترضــان و... بگوینــد کــه جمهــوری 
ــه  ــن البت ــد! م ــی می کن ــاب را مهندس ــامی دارد انتخ اس
مخالــف ایــن دیــدگاه هســتم و اتفاقــًا دشــمن دارد برایــش 
ــدام  ــه م ــم ک ــا ه ــانه  م ــد! رس ــات می کن ــی انتخاب مهندس
ــد! عــدم شــفافیت همــه  ــه دشــمن می ده ــاس گل ب دارد پ
ایــن نهادهــا هــم پــاس گلــی اســت کــه بــه دشــمنان داده 
ــر  ــی و وزی ــروی نظام ــان نی ــرد ف ــان عملک ــود؛ ف می ش
ــه دشــمن اســت.  ــاس گل ب ــوه و ... پ ــس ق و قاضــی و رئی
ــلفی  ــی س ــا موگرین ــه دارد ب ــم ک ــان ه ــده مجلس م نماین

ــت. ــرده اس ــه ک ــه را مضحک ــرد و هم می گی
ــانه های  ــد رس ــه! می گوین ــای اولی ــان ادع ــه هم ــم ب برگردی
رســانه  و حزب اللهی هاســت؛ چطــور  انقابی هــا  دســت 
ــی  ــم خیل ــه نمی توانی ــی اســت ک ــی و حزب الله دســت انقاب
از حرف هــای امــام خمینــی)ره( را کــه بنیانگــذار ایــن انقــاب 
ــم؟ پخــش بســیاری  اســت در رســانه های امــروز پخــش کنی
از رهنمودهــای امــام امــروز در رســانه های مــا ممنــوع اســت؛ 
بخشــنامه نکردنــد، ولــی عمــا بایکــوت و ممنــوع اســت! مثًا 
آخریــن پیــام مفصــل امــام قبــل از رحلتشــان می دانیــد بــرای 
ــی  ــال 67، یعن ــر س ــوده اســت؟ ایشــان در اواخ ــه کســی ب چ
چنــد مــاه قبــل از فوتشــان، آخریــن پیامشــان را بــه روحانیــون 
می دهنــد کــه بــه »منشــور روحانیــت« معــروف اســت. امــروز 
بســیاری از ایــن حرف هــا را نمی شــود زد. امــروز کســی 

جــرأت دارد بگویــد حــوزه علمیــه کجــای کار اســت؟ تکلیــف 
دانشــگاه هایتان کــه معلــوم اســت، حــوزه علمیــه، شــما کجــا 

هســتید؟ آیــا حــوزه علمیــه پاســخگو اســت؟
امــام در مــورد  اســت کــه حرف هــای  ایــن  واقعیــت 
عدالت طلبــی، ظلم ســتیزی، فقیرنــوازی، کوخ نشــینان و... 
ممنــوع اســت. حتــی در مــواردی بــه گونــه ای مســخ شــده ایم 
ــد،  ــوازی بیاوری ــی از کوخ نشــینان و فقیرن ــر نام ــروز اگ ــه ام ک
ــودن صــدای  ــک ب ــه دیپلماتی ــه بهان ــد و ب ــه شــما می خندن ب
ــدام از توســعه و پیشــرفت حــرف  ــد و م ــه می کنن شــما را خف
ــام  ــای ام ــن حرف ه ــد، و اال ای ــا می کنن ــی حی ــد. حت می زنن
را از صحیفه شــان در می آوردنــد و حــذف می کردنــد! اگــر 
ــه  ــم ک ــان می خوانی ــد و در خاطراتش ــا نکردن ــی حی ــه زمان چ
ــت  ــن حکم ــد ای ــام و می گفتن ــش ام ــد پی ــع می رفتن آن موق
اشــتباه اســت، ایــن کار را نکنیــد. غالبــاً این هــا خــود را خیلــی 

عاقل تــر از ولــی خــدا می دانســتند!
ــا ایــن وضعیــت، ایــن افــرادی کــه مدافعــان وضــع موجــود  ب
هســتند و فرصــت تفکــر را می ســوزانند چهــره ای از نظــام بــه 
ــب،  ــناک، مهی ــره ای ترس ــه چه ــد ک ــه می دهن ــب ارائ مخاط
کریــه و هــول آور اســت. چهــره ای کــه مــردم احســاس 
می کننــد اگــر بــه آن نزدیــک شــوند، حقیــر می گردنــد. 
ــم  ــد، ه ــانه ها مقصرن ــن  رس ــود ای ــم خ ــرایط ه ــن ش در ای
ــه  ــرای ب ــد و خــود این هــا ب ــا هــم مقصرن مســئوالن! همــه ب
زمیــن کوبیــدن ایــن نظــام و ارزش های انقــاب، کامــًا کافی 
هســتند و مــا هیــچ نیــازی بــه توطئــه دشــمنان نداریــم. یعنــی 
اگــر دشــمن مــا، یــک جــو عقــل داشــته باشــد، اصــًا نیــازی 
نیســت کاری کنــد. همــه در همینجــا دســت بــه دســت هــم 
ــن  ــه زمی ــام را ب ــن، نظ ــع ممک ــن وض ــه بدتری ــا ب ــد ت داده ان
ــد  ــی کــه می توانن ــا جای ــد کــه مــردم ت ــد و کاری می کنن بزنن
از نظــام دور شــوند. رفتــار مــورد پســند ایــن اســت کــه حــرف 
نزنیــد و فقــط یــک کارمنــد معمولــی باشــید؛ مرتــب و منظم و 
ــذال  ــه ابت ــن اوج ب ــن! و ای ــد، همی ــیده باش ــو کش ــیک و ات ش

ــاب اســامی اســت. کشــیدن شــعارهای شــیعه و انق
حضـرت آقـا زمانی صحبتی داشـتند کـه مضمونـش این بود: 
دشـمن سال هاسـت بـه دنبـال تغییـر رژیـم بـوده و وقتی به 
ایـن هـدف نرسـید، تصمیم گرفـت فضـا را عوض کنـد و به 
دنبـال تغییـر »رفتـار« رژیـم رفـت. بعـد ادامـه می دهنـد که 

تغییـر رفتـار رژیـم بـا تغییر خـود رژیم هیـچ فرقی نـدارد!
تغییـر رفتـار رژیـم یعنـی دیگـر انقابـی عمـل نشـود. مـا هر 
چـه گیـر داریـم از این اسـت که تـاش شـده افـراد از انقابی 
و عدالت طلب بودن ناامید شـوند و اسـتحاله پیدا کنند. اسـتحاله 
یعنـی چـه؟ اسـتحاله تبدیل شـکل نیسـت، بلکه تغییـر کیفیت 
اسـت. امروز بواسـطه این سیستم سـرمایه دارانه و منفعت طلبانه 
و محافظـه کار و رسـانه هایش کیفیت هـا عـوض شـده و ابهـام 
عجیبـی به وجـود آمده اسـت. به تعبیر بـزرگان گویـی »حوالت 

تاریخـی« قـوم مـا این بوده اسـت.
ــزه و  ــه بی انگی ــدم و ن ــه ناامی ــی ن ــم ول ــا را گفت ــه اینه هم
ــای  ــه واقعیت ه ــی ب ــبینم. وقت ــیار خوش ــده بس ــه آین ــا ب اتفاق
ــیاری از  ــه بس ــم ک ــی را می بین ــم فضای ــگاه می کن ــی ن میدان
ــه  ــلی ک ــی نس ــذارد. زمان ــا می گ ــای م ــش پ ــا را پی امکان ه
ــه شــیوه ای  ــی تفکــر شــیعی را در خــود داشــت ب هســته اصل
ــد و  ــازی ش ــام)ره( غنی س ــت ام ــه دس ــرد ب ــه ف ــر ب منحص
ــگ را  ــاب و جن ــه انق ــد ک ــی ش ــوم و جریان ــه مفه ــل ب تبدی
مدیریــت کــرد و بــه پیــش رانــد. ایــن فضــا هنــوز وجــود دارد 
ــی  ــان انقاب ــن جوان ــن را در بی ــری از ای ــای نوت و صورت ه
ــرده  ــیعی نم ــر ش ــی تفک ــته اصل ــا و هس ــن فض ــاهدیم. ای ش
ــت  ــودش هس ــای خ ــر ج ــت و س ــوی ماس ــرآن جل ــت، ق اس
ــن  ــامان داد. ای ــا آن س ــوان ب ــا را می ت ــن هیاهوه ــام ای و تم
ــوری  ــه جمه ــه در صحن ــاله ک ــل س ــای چه ــون و خطاه آزم

اســامی دیدیــم، هــر چنــد باعــث شــد ایــن مســیر 40 ســاله 
بــرای ملــت مــا انــدازه 400 ســال بگــذرد، ایــن حجــم انبــوه 
اتفاقــات خــوب و بــدی بــه صورتــی حیــرت آور بــر مــا گذشــته 
ــده را  ــوان آین ــا آن می ت ــه ب ــی اســت ک ــه تجربیات اســت، هم
ــاری  ــا کوله ب ــی ب ــیعی انقاب ــوان ش ــک ج ــروز ی ــاخت. ام س
از شکســت ها و  از تجربه هــا و فهــم درســت و دقیــق 
ــگ، اقتصــاد و  ــم فرهن ــای عال ــا، پیچیدگی ه ــون و خطاه آزم
سیاســت را راحت تــر درک می کنــد و قوی تــر و پیچیده تــر 
ــه  ــط ب ــه فق ــدوارم، ن ــی امی ــده خیل ــه آین ــن ب ــد. م ــار می آی ب
ــر  ــه مردمــی کــه ظاهــراً درگی ــی، بلکــه حتــی ب نســل انقاب
دغدغه هــای انقابــی نیســتند. ایــن آزمــون و خطــا در نهایــت 
بــرای همــه مــا منافعــی داشــته و ایــن نافــع بــودن در آینــده 

ــد.   ــان می ده ــود را نش خ
امــروزه رشــد فکــری کــه مــردم مــا در ایــن ســالها داشــته اند 
ــاس نیســت؛ مردمــی کــه از  ــل قی ــا هیــچ دوره دیگــری قاب ب
ــه  ــه ای از راه ب ــر حیل ــه ه ــد و ب ــب می خوردن ــر کســی فری ه
در می شــدند، امــروز در شــرایط دیگــری هســتند. امــروز مــردم 
مــا بــرای فکــر کردنــد و وضعیــت کنونــی و آینده شــان بانــک 
اطاعاتــی بســیار قــوی ای دارنــد و ســاختارهای غیرمقدســی 
ــیده  ــت تراش ــان مصونی ــده برایش ــاش ش ــا ت ــه مدت ه ک
ــن اســت.  ــال فروریخت ــردم در ح ــن م ــه دســت همی شــود، ب
ــرد  ــزات نمی ک ــن کســی ج ــش از ای ــا پی ــه ت ــاختارهایی ک س
ــت  ــرای حکوم ــخگویی ب ــروز پاس ــرود. ام ــان ب ــه سمتش ب
ــون  ــای قان ــورد نقص ه ــر در م ــود و تفک ــدی می ش دارد ج
اساســی، قــوای ســه گانه و نحــوه برخــورد مســئوالن بــا مــردم 
ــی کــه در جمهــوری اســامی در طــول 40 ســال  و نقص های

وجــود داشــته در حــال جــدی شــدن و اصــاح اســت.
ــی  ــی و مردم ــای اجتماع ــا و جنیش ه ــروز حرکت ه ــردم ام م
را دارنــد پیگیــری و دنبــال می کننــد ســنگ بناهایــی در حــال 
ــد  ــال بع ــره اش را 20 س ــاید ثم ــه ش ــن اســت ک شــکل گرفت
ببینیــم. قــرار نیســت جمهــوری اســامی فــردا از بیــن بــرود،  
ــال  ــامی 500 س ــوری اس ــه جمه ــت ک ــن اس ــا ای ــور م تص
بعــد هــم ادامــه خواهــد داشــت و در رونــد خــود، بــه جایــگاه 
آرمانــی اش خواهــد رســید. معتقــدم در ایــن 40 ســال به انــدازه 
صــد ســال تجربــه اندوختیــم و چــه چیزهایــی مــه نیاموختیم و 

چــه آزمــون و خطاهایــی کــه نکردیــم!
البتــه نبایــد دون کیشــوت وار فکــر کنیــم کــه همیــن فــردا قرار 
اســت اتفاقاتــی آخرالزمانــی بیفتــد و کارهــا همــان روز درســت 
ــه هیــچ وجــه. همچنــان تاول هــا بیــرون خواهــد زد  بشــود. ب
و بیماریهایــی در راه اســت. ولــی بایــد بــه افــق نــگاه کنیــم و 
آینــده را ترســیم کنیــم. ایــن خیلــی خطرنــاک اســت کــه مــا 
تصویــر و امیــدی به آینــده نداریــم. یکــی از دالیــل ناهنجاریها 
و قانون شــکنی ها در جامعــه امــروز از بابــت همیــن عــدم 
اعتقــاد بــه فرداهــا و عــدم امیــد بــه آینــده اســت. یعنــی چــون 
نمی دانیــم فــردا چــه خواهــد شــد، می گوییــم امــروز را عشــق 

اســت! ایــن بســیار خطرنــاک اســت.
ــرد و  ــت ک ــم انداز درس ــق و چش ــه اف ــد غیرمحافظه کاران بای
اجــازه نــداد ملــت در گردوخــاک جــو سیاســی، سیاســت زدگی 
ــق را  ــدف و اف ــه ه ــه را گرفت ــه جامع ــی ک ــه عفونت های و هم
ــد،  ــوند و بخوابن ــا آرام  ش ــن گردوخاک ه ــی ای ــد. وقت ــم کنن گ
ــه  ــه ب ــانی ک ــروی کس ــد و آب ــان می ده ــودش را نش ــق خ اف
آرمانهــای انقــاب خیانــت می کننــد، در یــک فضــای شــفاف 
ــن راه  ــه خــود خواهــد رفــت. ای ــار خــود ب ــدون گــرد و غب و ب
ــال  ــه 20 س ــم ک ــی می زنی ــروز حرفهای ــا ام ــده و م ــاز ش آغ
ــم.  ــرح کنی ــا را مط ــد آنه ــان نمی رس ــه ذهنم ــا ب ــش اص پی
ــش  ــال پی ــه 20 س ــم ک ــبهاتی را داری ــرح ش ــازه ط ــروز اج ام
ــان از  ــا نش ــه این ه ــتیم. هم ــان را نداش ــازه طرحش ــا اج اص

ــن دارد. ــده ای روش آین
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احمــد ســالک پنــج دوره نمایندگــی مــردم اصفهــان در مجلس 
شــورای اســامی )دوره هــای اول- ســوم- چهــارم - نهــم - 
ــیون  ــابق کمیس ــس س ــت.او رئی ــده داشته اس ــم( را برعه ده
ســالک  اســت.  اســامی  شــورای  مجلــس  فرهنگــی 
معتقداســت پدیــده محافظــه کاری در ایــران بیشــتر بــه دالیل 

ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــی و سیاس ــای حزب ــت ه منفع

اسـالمی  انقـالب  می شـود  گفتـه  *همـواره 
نـوع  ولـی  بـوده اسـت،  انقـالب فرهنگـی  یـک 
سیاسـت گذاریها در حـدود 30 سـال گذشـته بـه 
گونـه ای بـوده که نـه تنها فرهنـگ به حاشـیه رفته 
اسـت، بلکـه کار بـه گونـه ای پیش رفته کـه به نظر 
ما روز بـه روز از آرمانهای فرهنگی انقالب اسـالمی 
فاصلـه گرفتیـم و شـرایط بـه گونـه ای شـد کـه 
امروز سـخنان مرتبـط بـا عدالـت و آزادی و اخالق 
و معنویـت که جـزو مهمتریـن شـعارهای فرهنگی 
و  سیاسـت زده  حرف هایـی  بـوده،   57 انقـالب 
جناحـی و ایدئولوژیک و حتی امنیتی تلقی می شـود 
و عمومـا هـم در پـس زده می شـوند. همـه اینهـا 
هـم بـه نوعـی بـه دلیـل نوعـی مصلحت اندیشـی 
و حفـظ وضعیـت موجـود کـه چیـزی نیسـت جـز 
همـان »محافظـه کاری« تبییـن و توجیـه می شـود. 
تحلیل شـما از این وضعیت چیسـت؟ چقـدر با این 
پیش فـرض موافقیـد و اگـر موافقیـد به نظر شـما 

چرا مـا بـه ایـن شـرایط رسـیده ایم؟
نکتـه اولـی کـه بایـد قبـل از هـر چیـز بگویـم ایـن اسـت که 
انقـاب اسـامی مـا مبتنـی بـر مجموعـه ارزش هـای دینـی 
قرآنـی و عترت قرآن بـا تدبیر حضرت امـام)ره( که برخاسـته از 
دل دانشـگاه امـام صـادق)ع( و حوزه های علمیه هسـتند به وقع 
پیوسـت و این انقاب ارزشـی و اسـامی، در سـطح جهـان در 
نـوع خـودش بی نظیر اسـت. دلیلش هم این اسـت کـه نظامات 
موجـود در دنیـا یا بـر اسـاس حاکمیت دیکتاتـوری اسـت، یا بر 
اسـاس تشـکیات حزبی اسـت، یا بـر اسـاس کودتا اسـت و یا 
بر اسـاس سـلطنت موروثی. ولی انقاب اسـامی مـا برخوردار 
از هیچ کـدام از ایـن مـوارد نبـوده و نخواهـد بـود. بلکـه دقیقـًا 
انقابـی اسـت کـه از متن مجموعـه ارزش هـای اسـام ناب با 
هـدف دفـاع از حقوق مـردم و دفاع از اسـام ناب شـکل گرفته 

ست. ا
ــم، توجــه  ــه بگوی ــوان مقدم ــه عن ــد ب ــه بای ــدی ک مســئله بع
بــه کلیــت فعالیت هــای فرهنگــی اســت کــه پــس از انقــاب 
اســامی انجــام گرفتــه اســت. بــه ایــن معنــا، همان گونــه کــه 
کاالهــای اساســی مثــل آب، بــرق، گاز، تلفــن، راه و بهداشــت 
بــه دورتریــن نقــاط و روســتاهای کشــور انتقــال پیــدا کــرده، 
ــترده  ــیع و گس ــه وس ــم در صحن ــی ه ــای فرهنگ فعالیت ه
ــور  ــن نقاطکش ــه دورتری ــی ب ــران، حت ــامی ای ــوری اس جمه

منتقــل شــده اســت؛ حــاال یــا از طریــق رســانه های ملــی یــا 
از طریــق فعالیــت دیگــر فرهنگــی و تبلیغاتــی کــه در سراســر 

ــرد. ــام می گی ــور انج کش
ــزام  ــه در اع ــای علمی ــال حوزه ه ــش فع ــش نق ــن بخ در ای
ــن  ــگاه ها در تبیی ــش دانش ــور، نق ــر کش ــه سراس ــن ب مبلغی
ــتگاه های  ــش دس ــامی، نق ــاب اس ــوای انق ــه محت مجموع
تبلیغاتــی مثــل ســازمان و دفتــر تبلیغــات اســامی و ســازمان 
ــورد  ــد م ــامی و... نبای ــاد اس ــگ و ارش ــات، وزارت فرهن اوق
ــتگاه های  ــن دس ــه ای ــاهدیم ک ــا ش ــرد. م ــرار بگی ــت ق غفل
ــه در  ــزاری ک ــات و اب ــا امکان ــب ب ــور متناس ــی کش فرهنگ
اختیــار داشــتند تــاش گســترده ای در جهــت رشــد فرهنگــی 
ــور  ــگاهی در کش ــر نمایش ــروز اگ ــد. ام ــام دادن ــه انج جامع
ــغ  ــه بال ــی ک ــتگاه های تبلیغات ــام دس ــم و از تم ــب بدهی ترتی
ــه ه ای  ــی اســت، در آن نمایشــگاه غرف ــر ۸5 دســتگاه تبلیغات ب
ــن 40 ســال را و  داشــته باشــند و فعالیت هایشــان در طــول ای
همچنیــن خدماتــی را بــه جامعــه ایرانــی داده انــد را بــه نمایش 
بگذارنــد و منعکــس کننــد، خواهیــد دیــد یــک این دســتاوردها 
ــد  ــنگینی خواه ــم و س ــش عظی ــا بخ ــات و فعالیت ه و خدم
ــگ  ــات و فرهن ــش تبلیغ ــه در بخ ــد ک ــان می ده ــود و نش ب
در ســطح کشــور چــه اقدامــات بزرگــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــن  ــول ای ــه در ط ــی را ک ــم فعالیت های ــا نمی توانی ــن م بنابرای
40 ســال در بعــد مســائل تبلیغــی، فرهنگــی، رســانه ای و... در 
ســطح کشــور صــورت نگرفتــه، نادیــده بگیریــم. چــون اینهــا 
انصافــاً ظرفیــت باالیــی اســت و ما شــاهد آن بــوده و هســتیم.

ــن  ــی از ای ــم، یک ــر بگوی ــور انضمامی ت ــه ط ــم ب ــر بخواه اگ
فعالیت هــا و خدمــات آن اســت کــه مــا امــروز شــاهد رویــش 
نســل جوانــی هســتیم کــه بــا روحیــه انقابــی، مؤمــن و فعال 
در عرصه  هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی، شــرکت های 
دانش بنیــان و... حضــور دارنــد و فعالیــت می کننــد. اینهــا 
نشــان دهنده تاثیــر همــان فعالیت هــای گســترده و تــاش در 

ــن  ــه در ای ــت ک ــازی اس ــی و فرهنگ س ــاد فرهنگ ــه ابع زمین
ســالها صــورت گرفتــه اســت. پیشــنهادم ایــن اســت کــه برای 
ــروزی انقــاب اســامی، دســتاوردهای  ــن ســالگرد پی چهلمی
ــای  ــگ و در بخش ه ــوع فرهن ــامی را در موض ــاب اس انق

مختلــف فرهنگــی هــم دنبــال کنیــد.

*حــاال اگــر در ایــن میــان پرســیده شــود کــه این 
فعالیت هــا و خدمــات و برنامه هــای فرهنگــی 
ــه  ــام گرفت ــه انج ــار ده ــن چه ــول ای ــه در ط ک
ــود در  ــی موج ــای فرهنگ ــه نیازه ــته ب ــا توانس آی
ــاز در طــول همیــن چهــار دهــه پاســخ  جامعــه، ب
مطلوبــی بدهــد و مســائل فرهنگــی کلیــدی ایــن 

ــت؟ ــخ چیس ــد، پاس ــل کن ــه را ح جامع
ــوده و  ــوب نب ــخ مطل ــه پاس ــت ک ــن اس ــا ای ــش قطع جواب
ــم  ــر بپردازی ــن ام ــل ای ــه دالی ــرار باشــد ب نیســت. و اگــر ق
بایــد بپرســیم کــه آیــا در طــول ایــن مــدت کــه بــه 
دالیــل مختلــف، از جملــه ضعــف مدیریــت فرهنگــی 
ــه  ــاد ب ــدم اعتم ــت - ع ــم اس ــل مه ــی از دالی ــه یک - ک
ســازمان های  در  تصمیم ســاز  و  فرهنگــی  کارشناســان 
ــن  ــان و متخصصی ــود کارشناس ــدم وج ــور، ع ــف کش مختل
دقیــق در دســتگاه های وزارتــی و تبلیغاتــی مثــل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی و وزارت ورزش و جوانــان و... دچــار ضعــف 
ــوده کــه مــا افــراد  ــه ایــن خاطــر ب ــا ب فرهنگــی شــدیم، آی
ــه  ــا ب ــن بخش ه ــن را در ای ــان متدی ــی و کارشناس انقاب
ــه ســطحی نگری  ــن اســت ک ــر از ای ــا غی ــم؟ آی کار گماردی
کارشناســان فرهنگــی در کشــور موجــب شــده کــه مســئله 
ــیه  ــه حاش ــا ب ــود و ی ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــگ ب فرهن
ــم  ــه اینهــا بپردازی ــی ب ــت شــود؟ وقت ــا از آن غفل ــده و ی ران
ــد:  ــه فرمودن ــیم ک ــا می رس ــش حضــرت آق ــن فرمای ــه ای ب
»فرهنــگ مظلــوم اســت«. ایــن علی رغــم آن اســت 

حجت االسالم احمد سالک:

 محافظه کاری؛ زیرساخت انحراف از آرمانهای فرهنگی انقالب

ما بیشتر »تراکم قانون« داریم؛ اشکال 
ما در اجرا و باور مدیرانی است که 
متصدی مسائل فرهنگی در کشور و 

در دستگاه ها هستند. مسئله باور بسیار 
مهم است و من معتقدم در این زمینه 

بسیار آسیب پذیر هستیم.
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ــت  ــوع پیوس ــعه موض ــم توس ــم و شش ــه پنج ــه در برنام ک
ــرای تمــام دســتگاه ها دیــده شــده اســت، ولــی  فرهنگــی ب
ســؤال اینجاســت کــه کــدام دســتگاه، پیوســت فرهنگــی را 
ارائــه داده و اجــرا کــرده اســت؟! کــدام دســتگاه اســت کــه 
فرهنــگ عفــاف و حجــاب را در نهــاد خــودش کنتــرل و اجرا 
ــت؟! ــته اس ــت داش ــه مأموری ــم اینک ــت، علی رغ ــرده اس ک
اینجــا بایــد بــه ضعــف نظــارت دســتگاه های نظارتــی از جملــه 
مجلــس بــر محتــوای اجرایــی فرهنگــی کشــور بپردازیــم؛ این 
نکتــه مهمــی اســت. در ایــن رابطــه بایــد ببینیــم آیــا ضعــف 
قانــون داشــتیم یــا خیــر؟ بایــد بــه صراحــت عــرض کنــم کــه 
مــا بیشــتر »تراکــم قانــون« داریــم؛ اشــکال مــا در اجــرا و بــاور 
ــی اســت کــه متصــدی مســائل فرهنگــی در کشــور و  مدیران
ــت و  ــم اس ــیار مه ــاور بس ــئله ب ــتند. مس ــتگاه ها هس در دس
ــتیم.  ــیب پذیر هس ــیار آس ــه بس ــن زمین ــدم در ای ــن معتق م
ــا در اصــول ۸  ــون اساســی، مث ــد در قان شــما در نظــر بگیری
و 10 و بســیاری دیگــر از اصــول قانــون اساســی، روی مســائل 
فرهنگــی خانــواده، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و... تکیــه 
ــه  ــه را ب ــن توج ــا کمتری ــتگاه های م ــی دس ــت، ول ــده اس ش
ــه  ــی هــم حساســیتی ب ــد و دســتگاه نظارت ــن مســائل دارن ای

ــد. ایــن مســائل ندارن
از ســوی دیگــر، شــما بودجــه فرهنگــی کل کشــور را نســبت 
ــد درصــد  ــد چن ــد، ببینی ــه بودجــه کل کشــور درنظــر بگیری ب
از بودجــه مــا بــه فرهنــگ اختصــاص پیــدا کــرده اســت؟ کا 
ــه حــوزه  ــوط ب ــم درصــد از بودجــه کل کشــور مرب ــک و نی ی
ــن  ــا ناچیزتری ــه م ــه و بودج ــی در برنام ــت؛ یعن ــگ اس فرهن
ــئله  ــن مس ــد! ای ــر می گیرن ــگ در نظ ــرای فرهن ــه را ب بودج
ــق  ــت و تحق ــوزش و تربی ــرای آم ــدر ب ــت. چق ــی اس مهم
ــاد فرهنگــی وســیع و  ــه ابع ــرورش ک ســند تحــول آموزش وپ
زیرســاختی بــرای تربیــت شــخصیت توحیــدی نســل نوجــوان 
و جــوان مــا دارد، هزینــه می شــود؟ این هــا نواقــص و معایبــی 

ــه آن پرداخــت. ــد ب اســت کــه بای
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــر آن دســت بگــذارم و تاکیــد کنــم 
ایــن اســت کــه فرامــوش نکنیــد کــه مســائل فرهنگــی امــروز 
ــذال فرهنگــی  ــا در مقابلــش هجمــه بســیار ســنگینی از ابت م
ــزار  ــوژی و اب ــر رشــد تکنول ــا تکیــه ب را دارد. هجمــه ای کــه ب
ــت،  ــایت  ها، اینترن ــازی، س ــای مج ــل فض ــک مث تکنولوژی
ماهــواره و... تــوان باالیــی را پیــدا کــرده اســت. ایــن ابزارهــای 
ــه  ــوان و فاصل ــل ج ــادات نس ــمن، روی اعتق ــی دش تهاجم
ــا  ــا و ده ه ــیدگی خانواده ه ــردم و ازهم پاش ــن م ــن بی انداخت
مــورد از گســترش فســاد و بحث هایــی از قبیــل فرهنگ هــای 
ایدئولوژی هــای  کاذب،  عرفان هــای  نوظهــور،  عرفانــی 
ــا  ــازه اینه ــش دارد و ت ــیار نق ــم، بس ــتی و امثاله شیطان پرس
ــت  ــی اس ــا و مجات ــا و رمان  ه ــه کتاب ه ــر هم ــاف ب مض
ــاب  ــگ اســام ن ــه دور شــدن از فرهن ــه مخاطبانشــان را ب ک
ــار  ــد فش ــا نبای ــن م ــد. بنابرای ــوق می دهن ــدی)ص( س محم
ســنگین و هجمــه فرهنگــی عظیمــی کــه بــرای روی گردانــی 
ــام  ــل و مق ــام راح ــه های ام ــان از اندیش ــاختن جوان و دور س
ــیار  ــم. بس ــده بگیری ــود را ندی ــال می ش ــری اعم ــم رهب معظ
ــا و  ــن هجمه ه ــیاری از ای ــی بس ــه خروج ــت ک ــن اس روش
ــی و منطقــی  ــادات عقل ــود کــردن اعتق ــز جــز ناب فشــارها چی
ــی  ــادی دین ــه اصــول اعتق ــی نســل جــوان نســبت ب و وجدان
ــه  ــت ب ــم دس ــائل ه ــن مس ــا ای ــروز ب ــا ام ــت و م ــوده اس نب

ــم. گریبانی
ــازی  ــای مج ــا فض ــه ب ــای مقابل ــه راه ه ــت ک ــه اینجاس نکت
ــل  ــمن تحمی ــوی دش ــه از س ــذال ک ــنگین ابت ــه س و هجم
می شــود کــدام اســت؟ چــه راه هایــی اندیشــیده شــده اســت؟ 
ــوی آن را  ــرا جل ــد؟ چ ــه راه باش ــرام ب ــد تلگ ــوز بای ــرا هن چ
نمی گیرنــد؟ چــرا جلــوی اینســتاگرام را نمی گیرنــد؟ در حالــی 

ــی  ــن و حتــی بســیاری از کشــورهای اروپای کــه در چیــن، ژاپ
ــت  ــت و حاکمی ــده دول ــر عه ــازی ب ــای مج ــت فض مدیری
ــی  ــود؛ ول ــش ش ــی پخ ــر ابتذال ــد ه ــازه نمی دهن ــت و اج اس
اینجــا ایــن فضــا رهاســت! علتــش بــه نظــر مــن عــدم بــاور 
ــه مســائل اساســی اســت. اساســی ترین  مســئوالن نســبت ب
ایــن مســائل هــم فرهنــگ اســت و مــن بــاز تکــرار می کنــم 

ــت«. ــوم اس ــگ مظل ــا »فرهن ــور م در کش

ــن مســائل  ــه ای ــرون ب ــه از بی ــرای کســانی ک *ب
ــن  ــه ای ــد ک ــش می آی ــوال پی ــد س ــگاه می کنن ن
ــا  ــی آنه ــا و خروج ــا، برنامه ه ــت ها، رفتاره سیاس
ــت،  ــته اس ــراه داش ــه هم ــیب هایی را ب ــه آس ک
سیاســت هایی اســت کــه نظــام جمهــوری 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــع می کن ــا را وض ــالمی آن ه اس
دیگــر مــردم ســوال اساســی ایــن اســت کــه چرا 
آن انقالبــی کــه بارهــا گفتــه شــده یــک »انقــالب 
ــه  ــد بیشــترین توجــه را ب فرهنگــی« اســت و بای
ــن  ــه ای مســائل فرهنگــی نشــان مــی داد، چــرا ب
ــار  ــگ دچ ــه فرهن ــبت ب ــی نس ــد از بی تفاوت ح
ــت؟  ــوم اس ــگ در آن مظل ــت و فرهن ــده اس ش
ــی فرهنــگ کــه  ــان اصل اساســا چــرا خــود متولی
ــروز  ــد ام ــت را اصــالح می کردن ــن وضعی ــد ای بای
از بی توجهــی بــه فرهنــگ گالیــه دارنــد؟! غیــر از 
ایــن اســت کــه مــا دچــار یــک انحــراف آشــکار 

ــده ایم؟  ــالمی ش ــالب اس ــای انق ــه آرمانه در زمین
ــراف از  ــن انح ــل ای ــد دلی ــر موافقی ــا حقی ــر ب اگ

ــت؟ ــما چیس ــر ش نظ
ــًا  ــی فرض ــتند؛ یعن ــان ها هس ــراف انس ــل انح ــواًل عام معم
ــا  ــی ی ــان فرهنگ ــک جری ــی کار در رأس ی ــک آدم سیاس ی
ــگان را  ــه های بیگان ــکار و اندیش ــرد و اف ــرار می گی ــی ق سیاس
ــد و آرام آرام  ــه می ده ــورد جامع ــه خ ــف ب ــای مختل در قالب ه
ــن  ــه نظــر م ــن ب ــگ ایجــاد می شــود؛ ای ــر فکــر و فرهن تغیی
ــد  ــد در بع ــی اســت. اینجاســت کــه حاکمیــت بای عامــل اصل
ــه انســان هایی  ــی نســبت ب ــناخت دقیق مســائل فرهنگــی ش
کــه در جایگاه هــای فرهنگــی نصــب می کنــد، داشــته باشــد؛ 
ــی  ــاون فرهنگ ــتانی مع ــک اس ــم در ی ــًا می بینی ــی مث یعن
اســتاندار یــا شــهردار می توانــد تمــام ذائقه هــای انقابــی را بــا 
تبلیغــات و فعالیت هــای خــودش عــوض کنــد. می بینیــم کــه 
ــرار  ــاد ق ــل ارش ــکیاتی مث ــد در رأس تش ــرد می توان ــک ف ی
بگیــرد و جامعــه را بــه ســمت چالش هــا و انحرافاتــی بکشــاند 
ــکان  ــا ام ــر هنره ــیقی و دیگ ــای موس ــًا در حوزه ه ــه مث ک
ــه فضاهــای رقــص و ارتباطــات نامشــروع  ــًا ب ــروز دارد، مث ب
و... امــکان بــروز داد. در حالــی اســت کــه از بســتر و امکانــات 
ــه ســمت مظاهــر  ــه را ب ــوان اســتفاده کــرد و جامع ــر می ت هن
مذهبــی و دینــی ســوق داد. بنابرایــن، این افــراد هســتند که در 
رأس پســت های حســاس قــرار می گیرنــد و عامــل انحرافــات 
می شــوند؛ حتــی در حــوزه اقتصــاد و صنعــت هــم همین طــور 
ــرادی کــه آن دلســوزی، ایمــان، تخصــص و تعهــد  اســت؛ اف
الزم بــه فرهنــگ ارزشــی را ندارنــد و عاقــه بــه ایــن مســائل 

در آن  هــا ضعیــف اســت.
ــی اســت  ــب هــم همــان دســتگاه های تبلیغات ــک مطل ــا ی ام
ــد و  ــراط توحی ــه ص ــیر را ب ــو مس ــک س ــد از ی ــه می توان ک
والیــت هدایــت کنــد و از ســوی دیگــر می توانــد بــه انحــراف 
بکشــاند. فضــای مجــازی امــروز دارد در بخش هــای مختلــف 
ــا را  ــتان های م ــا در اس ــدید بحران ه ــد، تش ــت می کن مدیری
بیگانــگان از طریــق رســانه های خودشــان در فضــای مجــازی 
ــان ســاعت  ــر روز ف ــد ه ــًا می گوین ــد؛ مث ــت می کنن مدیری
ــه  ــن ب ــا ای ــوید ت ــع ش ــان جم ــل اصفه ــه پ ــما در سی وس ش
یــک روز ملــی بکشــانند و بتواننــد بهــره ای ببرنــد؛ اگرچــه تــا 
ــد و جــز شکســت پشــت  ــه امــروز نتوانســته اند ســودی ببرن ب
ــی باألخــره  ــرای آن هــا چیــزی نداشــته اســت، ول شکســت ب
ضربــه خــود را بــه باورهــا و اعتقــادات می زننــد. بدیــن ترتیــب 
ایــن مطلــب بســیار مهمــی اســت کــه کســانی کــه بــرای کار 
و پیشــبرد فرهنــگ انقــاب اســامی منصــوب می شــوند چــه 
ــون  ــرم، چ ــی را بب ــم کس ــم اس ــتند. نمی خواه ــانی هس کس
ــم  ــی عــرض می کن ــه طــور کل ــی ب ــدارد ول ــی هــم ن ضرورت
ــر  ــف در نظ ــیاری از ظرای ــا بس ــن انتصاب ه ــی در ای ــه گاه ک

گرفتــه نشــده اســت.

ــوان  ــا عن ــان چیــزی ب *تفکیــک قائــل شــدن می
»فرهنــگ انقــالب اســالمی« و فرهنگــی کــه 
ــی آن  ــوان خروج ــه عن ــال ب ــل س ــن چه در ای
ــس  ــه پ ــی ک ــئوالن نظام ــت مس ــالب و فعالی انق
از آن انقــالب حاکــم شــده و در ایــن چهــل ســال 
ــن  ــد در ذه ــه بای ــد، چگون ــور بوده ان ــر راس ام ب
ــال  ــل س ــول چه ــردم در ط ــد؟ م ــا بیفت ــردم ج م
یــک خروجــی را می بیننــد و کاری هــم بــا مســائل 
ــن  ــد همی ــه می بینن ــن اینک ــد. ضم ــری ندارن نظ
سیاســت ها و برنامه هــا کــه کار را بــه اینجــا 
ــول شــما منحــرف  ــه ق ــه ب ــرادی ک کشــانده و اف
هســتند، بــا همیــن سیاســت ها و برنامه هــا 
ــا شــعار  ــا ب ــد، اتفاق ــم زده ان ــت را رق ــن وضعی ای

عامل انحراف انسان ها هستند؛ 
یعنی فرضًا یک آدم سیاسی کار در 

رأس یک جریان فرهنگی یا سیاسی 
قرار می گیرد و افکار و اندیشه های 
بیگانگان را در قالب های مختلف به 

خورد جامعه می دهد و آرام آرام 
تغییر فکر و فرهنگ ایجاد می شود

شما یک وقت نگاه فرهنگی حضرت 
امام)ره( و حضرت آقا)ره( و 
آرمان های فرهنگی ای که آن 
بزرگواران از آن دفاع کرده اند 
را نگاه می کنید، و یک وقت هم 
آرمان ها و اجرای این آرمان ها را 
از طریق رؤسای جمهور و وزیران 
و کارگزاران و... نگاه می کنید. 
تفکیک از اینجا ناشی می شود و بسیار 
هم روشن است.
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»انقالبــی بــودن« بــه کار گمــارده شــدند. در ایــن 
وضعیــت چطــور بایــد بــه »فرهنــگ نــاب انقــالب 
ــق  ــوز تحق ــه هن ــزی ک ــوان چی ــه عن ــالمی« ب اس
نیافتــه اعتقــاد داشــت؟مگر همــه امکانــات و 
ســرمایه های کشــور در ایــن چهــل ســال در 
اختیــار کارگــزاران همیــن فرهنــگ نبــوده اســت؟
شــما یــک وقــت نــگاه فرهنگــی حضــرت امــام)ره( و 
آن  کــه  فرهنگــی ای  آرمان هــای  و  آقــا)ره(  حضــرت 
ــک  ــد، و ی ــگاه می کنی ــد را ن ــاع کرده ان ــواران از آن دف بزرگ
ــق  ــا را از طری ــن آرمان ه ــرای ای ــا و اج ــم آرمان ه ــت ه وق
رؤســای جمهــور و وزیــران و کارگــزاران و... نــگاه می کنیــد. 
ایــن تفکیــک از اینجــا ناشــی می شــود و بســیار هــم روشــن 
اســت. اندیشــه ها و آرمانهــای حضــرت امــام)ره( و حضــرت 
آقــا روشــن اســت، اندیشــه ها و آرمانهــای روئســای 

ــما  ــی ش ــت. یعن ــن اس ــم روش ــران و... ه ــور و وزی جمه
ــد دهــه،  ــن چن ــد کســانی کــه در ای ــد بررســی کنی می توانی
ــه  ــوده و ب ــه ب ــان چگون ــوع تفکرش ــد ن ــور بودن رئیس جمه

ــته اســت. ــی داش ــه کیفیت ــه چ ــد ک ــنی دریابی روش
برخـی از ایـن روئسـای جمهـور مـا در ایـن دوران، بـه تعبیـر 
مـا »پرانتـز بـاز« دارند؛ یعنـی هرگونـه اندیشـه وارد فکرشـان 
می شـود و نفـوذ می کنـد و بـه شـکل لیبرالـی عمـل می کنند. 
مـا شـاهد این مسـائل بـوده و هسـتیم. حاال هـر قدر هـم مقام 
معظـم رهبری و حضرت امـام)ره( راجع به مسـائل فرهنگی داد 
و فریـاد کننـد، نتیجه ای ندارد، زیرا آن کسـی که مجری اسـت، 
اندیشـه های روشـنفکرانه و غرب زده دارد و نمی تواند آن اندیشه 
ارزشـی را تحقـق ببخشـد. لـذا می آیـد چیـزی بی ربط یـا حتی 
در ضدیـت بـا ارزش هـای اسـامی را درسـت می کنـد که فقط 
یـک کلمه »اسـامی« به دنبالش باشـد و این انحـراف آرام آرام 

پیش مـی رود.

ــای  ــر مبن ــا ب ــن فض ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ *ب
در  کــه  محافظه کارانــه  منفعت طلبــی  نوعــی 
انقالبی گــری  بــا روحیــه  فاصلــه  دورتریــن 
اســت اتفــاق افتــاده اســت. تــا چــه حــد بــا ایــن 

موافقیــد؟ پیش فــرض 
ــوم،  ــث ش ــش از بح ــن بخ ــات و ای ــتم وارد جزئی نمی خواس
ولــی حــاال کــه مطــرح کردیــد بایــد بگویــم کــه زیرســاخت 
همــه ایــن مســائل، منافــع شــخصی، بانــدی و حزبــی اســت. 

ــم؛ ــان بگوی ــه را برایت ــک نمون ــد ی بگذاری
ــم  ــس در دوره نه ــی مجل ــیون فرهنگ ــئول کمیس ــده مس بن
ــه  ــه مطالب ــردم ک ــاش ک ــن در آن دوره ت ــودم. م ــس ب مجل
ــه  ــر ب ــورد ام ــری در م ــام معظــم رهب ــام)ره( و مق حضــرت ام
معــروف و نهــی از منکــر را بعــد از 30 ســال بــه تصویب صحن 
ــق  ــاندم. طب ــان رس ــرم نگهب ــورای محت ــس و ش ــی مجل علن
قانــون رئیس جمهــور بایــد قانــون را ابــاغ کنــد، ولــی آقــای 
ــر را  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــون ام ــور قان رئیس جمه
ــی آن  ــط قانون ــق ضواب ــس طب ــس مجل ــد و رئی ــاغ نکردن اب
را ابــاغ کــرد. بعــد از اباغــش، می بینیــم رئیس جمهــور 

نامــه ای را بــا 13 اشــکال اجرایــی بــرای مقــام معظــم رهبــری 
ــار  ــرا شــود، کشــور دچ ــون اج ــن قان ــر ای ــه اگ می فرســتند ک

ــود. ــرج می ش ــرج و م ه
ــورای  ــرای »ش ــوع را ب ــن موض ــری ای ــم رهب ــام معظ مق
ــت اهلل  ــتند و آی ــوا« می فرس ــران ق ــاف س ــل اخت ــی ح عال
شــاهرودی کمیســیون فرهنگــی و دولــت را احضــار می کنــد 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــون ام ــن قان ــد ای ــد بن و روی بن
ــًا  ــد روزه، نهایت ــدی چن ــد. در جمع بن ــث می کنن ــر بح منک
قضــاوت آن مجمــع کــه پــر از چهره هــای فرهنگــی 
اســت - مجمعــی کــه شــورای عالــی حــل اختــاف ســران 
قواســت و شــامل آدم هایــی باشــخصیت، فرهیختــه و 
ــن  ــد – ای ــم ندارن ــی ه ــرض و مرض ــت و غ ــته اس کارکش
ــی درســت اســت و در  ــرف کمیســیون فرهنگ ــه ح ــود ک ب
ــت  ــه را خدم ــد و نتیج ــیون رای دادن ــع کمیس ــه نف ــع ب واق
ــد  ــم فرمودن ــا ه ــد. آق ــام کردن ــری اع ــم رهب ــام معظ مق
قانــون اســت و اجــرا شــود، ولــی بــا این حــال امــروز شــاهد 
ــود!  ــرا ش ــد اج ــتگاه ها نمی گذارن ــود دس ــه خ ــتیم ک هس
ــه  ــی ک ــد؛ مثال ــن می کن ــا را روش ــی چیزه ــال خیل ــن مث ای

ــودم. ــش ب ــودم در جریان خ
ایــن اشــکال بزرگــی اســت، چــرا قانــون را اجــرا نمی کننــد؟! 

چــرا هــر چــه قانــون بــه نفــع خــود مــا اســت را اجــرا و بقیــه 
ــد  ــنگ بن ــنگ روی س ــه س ــه ک ــم؟! اینگون ــرا نمی کنی را اج
ــم  ــر بخواهی ــه اگ ــم ک ــاد داری ــا زی ــن نمونه ه ــود! از ای نمی ش
ــه  ــور ک ــود. همانط ــی می ش ــان طوالن ــویم بحث م واردش ش
گفتــم زیرســاخت و خاســتگاه ایــن رویکــرد و رفتارهــا همــان 

ــت. ــه کاری اس ــی و محافظ منفعت طلب

*بــه نظــر شــما در ایــن شــرایط کــه بــا فضایــی 
مواجه ایــم،  »منفعت طلبانــه«  و  »محافظــه کار« 
چطــور می تــوان همچنــان »انقالبــی« بــود و 
ــه  ــودن« ب ــی ب ــت »انقالب ــن وضعی ــا در ای اساس

ــت؟ ــا اس ــه معن چ
مــن بــا دو یــادآوری ایــن ســوال رو جــواب می دهــم؛ 
اول: جنــگ تحمیلــی ۸ ســاله مــا یکــی از بزرگ تریــن 

دانشــگاه های اخــاق، فقــه، شــجاعت، کرامــت و ارزش هــای 
ــک  ــوان ی ــم به عن ــا می توانی ــی م ــود. یعن انقــاب اســامی ب
ــزرگ در کشــور و حتــی در جهــان از آن  دانشــگاه فرهنگــی ب
ــودن را از آن  ــودن و فرهنگــی ب ــی ب ــم و درس انقاب ــاد کنی ی
بگیریــم. هــر کــدام از شــهدا و ایثارگــران ما، وجودشــان منشــأ 
فرهنــگ و فعالیت هــای فرهنگــی انقابــی بــوده اســت و مــا 
بــرای انقابــی بــودن نبایــد از آن غافــل شــویم. هــر چنــد کــه 
امــروز بــا کمــال تأســف کمتریــن اهمیــت را بــرای جانبــازان 
ــن  ــگ ای ــام و فرهن ــن نظ ــرمایه های ای ــه س ــی ک و ایثارگران

نظــام هســتند، قائلنــد.
دوم اینکــه بــرای ایــن منظــور نبایــد تــاش گســترده و 
ــی را  ــف فرهنگ ــاد مختل ــا در ابع ــا و دانشــمندان م ــم علم مه
ــفانه  ــاز متاس ــه ب ــتاوردهایی ک ــاش و دس ــت. ت ــده گرف نادی
ایــن  نمونــه  می شــود.  آن هــا  بــه  توجه هــا  کمتریــن 
ــن  ــد و ای ــم فعال ان ــه در ق ــا دســتگاه هایی هســتند ک تاش ه
ــن و  ــه، تبیی اندیشــه های فرهنگــی انقــاب اســامی را توجی
تفســیر می کننــد، و در عیــن حــال کمتریــن بودجــه حمایتــی 
ــرای آن هــا اختصــاص داده می شــود. از ایــن تاش هــا هــم  ب
نمونه هــای زیــاد داریــم کــه می توانــد بــرای اندیشــه انقابــی 

مــا بســیار مثمــر ثمــر باشــد.

چرا قانون را اجرا 
نمی کنند؟! چرا 
هر چه قانون به 

نفع خود ما است 
را اجرا و بقیه را 

اجرا نمی کنیم؟! 
اینگونه که سنگ 

روی سنگ 
بند نمی شود! 
زیرساخت و 
خاستگاه این 

رویکرد و 
رفتارها همان 
منفعت طلبی و 
محافظه کاری 

است.
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حســن محدثــی دکتــرای جامعه شناســی دارد و هم اکنــون 
ــز اســت.  ــران مرک ــد ته ــتادیار دانشــگاه آزاد اســامی واح اس
عمــده پژوهش هــای او در حــوزه جامعه شناســی دیــن بــوده و 
کتاب هایــی چــون »االهیــات انتقــادی: رویکــردی بدیــل امــا 
ناشــناخته«، »دیــن و حیــات اجتماعــی: دیالکتیــک تغییــرات«، 
ــاب  ــه ای در ب ــی«، »نظری »جامعه شناســی دیــن: روایتــی ایران
ــه  ــه شــادی« )ب دیــن و شــادی: دیــن تاریخــی و مهــار دوگان
ــه  ــر« )ب ــواده پیامب ــرکی در خان ــی(، »مش ــام قربان ــراه اله هم
ــت  ــای »روای ــه کتاب ه ــی( و ترجم ــژن عبدالکریم ــراه بی هم
ــی:  ــام و دموکراس ــژه و »اس ــد ام. ب ــر دیوی ــاروایت« اث و پیش
دیــن، سیاســت و قــدرت در خاورمیانــه« اثــر تیمونی سیســک، 
بخشــی از کارنامــه قلمــی اوســت. بــه بــاور او انقاب اســامی 
ــای  ــان به ــه انس ــد و ب ــمول باش ــود جهانش ــرار ب ــران ق ای
ــان گرایی از  ــن انس ــی ای ــس از مدت ــا پ ــد، ام ــیاری بده بس
ــاب  ــس از انق ــای پ ــد او از جریان ه ــه شــد. نق ــاب گرفت انق
ــه ایــن معنــی اســت. محدثــی کــه در دوران انقــاب  ناظــر ب
ــه آرمان هــای  ــوده و ب ــون ب نوجــوان و شــاهد حرکــت انقابی
انقــاب دل بســت در جهــان فعلــی خــود را غریبــه می بینــد. 

ــد. ــه بخوانی ــا او را در ادام ــر ب ــوی مه گفت وگ
ایــران  در   57 ســال  اســالمی  *انقــالب 
آرمان هــای انســانی مختلفــی بــرای جامعــه 
ــاع  ــاق شــگفت آور دف ــه همــراه آورد. اتف ــران ب ای
ــن  ــی روش ــرآوردن آرمان های ــر ب ــدس و س مق
ــی  ــع عموم ــابقه وض ــول بی س ــانی و تح و انس
جامعــه تــا ســالهای اولیــه، انقــالب ایــران را بــه 
ــی  ــی و بیرون ــزرگ درون ــول ب ــک تح ــوان ی عن
ــه نظــر می رســد کــه از یــک  تثبیــت کــرد، امــا ب
ــای  ــاختار و فض ــی در س ــد اتفاقات ــه بع دوره ای ب
ــان آزادی و  ــژه دو آرم ــه وی ــه ب ــی رخ داد ک عموم
ــن دو  ــدند ای ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــت ب عدال
آرمــان انقالبــی بعــد از جنــگ و بــا آغــاز دهــه 70 
ــی  ــه وضعیت ــروز ب ــد و ام ــگ ش ــه کمرن رفته رفت
ــه  ــدان ب ــون و معتق ــی انقالبی ــه حت ــیده ک رس
ــا حــدی ناامیــد  آرمان هــای انقــالب اســالمی را ت
کــرده اســت. بــه نظــر شــما چــه اتفاقاتــی رخ داد 
و چــه موانعــی پیــش آمد کــه موجــب چرخــش از 

آرمان هــای انقــالب شــد؟
ــق  ــاب مواف ــس از انق ــاب و پ ــما از انق ــت ش ــا روای ــن ب م
ــی  ــا غیردین ــی ی ــاب را دین ــه انق ــت این ک ــتم. نخس نیس
ــذا تعابیــری چــون »انقــاب دینــی« و »انقــاب  ــم. ل نمی دان
اســامی« را تعابیــر نادرســتی می دانــم. انقــاب یــک 
ــی  ــی و غیردین ــت و دین ــاس اس ــی بزرگ مقی ــده  اجتماع پدی
ــی  ــی دین ــی از بوروکراس ــه کس ــت ک ــن اس ــل ای ــدارد. مث ن
ــری در  ــن تعابی ــد! چنی ــخن بگوی ــی س ــم دین ــا فئودالیس ی

ــه  ــرا این گون ــتند زی ــا هس ــا خط ــوع پدیده ه ــن ن ــورد ای م
ــی و  ــه ی دین ــه دو گون ــوان ب ــی را نمی ت ــای اجتماع پدیده ه
ــای  ــم بحث ه ــل ه ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــیم ک ــی تقس غیردین
اســتاد داریــوش شــایگان در کتــاب »انقــاب دینی چیســت؟« 
مشــکل دارد. ایشــان می گویــد انقــاب دینــی در ایــران 
تناقض آمیــز بــوده اســت زیــرا دیــن امــری متاتاریخــی اســت 
ــی«  ــاب دین ــذا »انق ــت و ل ــی اس ــری تاریخ ــاب ام و انق
تناقض آمیــز اســت. صرف نظــر از بحــث در بــاب نــوع 
ــا  ــاد اشــکال دارد. ام ــری از بنی ــن تعبی اســتدالل ایشــان، چنی
ــاب  ــی در انق ــوژی انقاب ــن ایده ئول ــه مهم تری ــا ک ــن مدع ای
ــز  ــاب نی ــر انق ــوده اســت و رهب ــوژی اســامی ب 57، ایده ئول
ــای  ــا ایده ئولوژی ه ــت. ام ــت اس ــوده، درس ــی ب ــری دین رهب
ــهیم  ــاب س ــز در انق ــر نی ــی دیگ ــای انقاب ــر و نیروه دیگ
ــاز  ــار، آغ ــن اعتب ــه ای ــاب ب ــدن انق ــامی نامی ــد و اس بوده ان
ــس از  ــض در پ ــه  تبعی ــاانقابی و نطف ــر پس ــض در عص تبعی

ــت. ــوده اس ــاب ب انق
از این جــا بــه ایــراد دوم در روایــت شــما می رســم و آن  
ــه  ــگ آرمان هــای انقــاب ب ــس از جن ــد، پ ــه می فرمایی این ک
فراموشــی ســپرده شــده اســت! مــن جملــه  شــما را ایــن طــور 
تصحیــح می کنــم:  پــس از جنــگ آرمان هــای انقــاب بیــش 

از پیــش بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.
نطفــه  نادیــده گرفتــن دو آرمــان بــزرگ انقــاب یعنــی عدالت 
ــد  ــی کــه شــما می گویی و آزادی از همــان آغــاز از همــان جای
»انقــاب اســامی« نهــاده شــد. از همان جایــی کــه بخشــی 
از انقابیــون امــور عالــم و اجتمــاع را بــه »اســامی« و 
»غیراســامی« تقســیم کردنــد، تبعیــض و واگرایــی از 
ــاله   ــر در رس ــد. هایدگ ــاز ش ــاب آغ ــزرگ انق ــای ب آرمان ه
ــِب مطالــب و مّدعاهــای  »ســرآغاز کار هنــری« کــه مــن اغل
آن را درنیافتــم و بایــد کســی یــا اثــری را بیابــم تــا آن را برایــم 
شــرح دهــد، ســخنی دارد کــه خیلــی حکیمانــه و تأّمل برانگیــز 
اســت و بــه کار بحــث مــا می آیــد. او می گویــد: »آغــاز، 
ــاب 57  ــورد انق ــمول دارد.« در م ــم ش ــام ه ــر انج ــی، ب نهان
)صــرف نظــر از این کــه هایدگــر منظــورش چــه بــوده اســت( 
می تــوان پرســید کــدام آغــاز بــوده کــه بــه ایــن انجــام نایــل 
آمــده اســت؟ بــه نظــرم از ایــن ســو دقیق تــر می تــوان 

ــته  ــه داش ــاز ریش ــدام آغ ــام، در ک ــن انج ــت: ای ــخن گف س
ــت؟ اس

پاســخ مــن ایــن اســت کــه ایــن انجــام کــه شــما می گوییــد 
ــاز  ــن ریشــه در آن آغ ــان م ــه گم و در پرســش تان هســت، ب
»اســامی و غیراســامی کــردن« دارد. انقــاب مــا قــرار بــود 
کــه جهان شــمول باشــد و جامعــه ای انســانی و به غایــت 
ــودن اش  ــانی ب ــه انس ــودن اش ب ــامی ب ــازد. اس ــانی بس انس
بســته بــود. معیــار اســامی بــودن همــه چیــز، همانــا انســانی 
بودن شــان بــود. امــا از نخســتین ایــام بعــد از انقــاب، 
ــج  ــیم و به تدری ــامی« تقس ــامی« و »غیراس ــه »اس ــور ب ام
»انســانی« و »غیرانســانی« بــودن فرامــوش شــد. ایــن انجــام، 

ــازی دارد.  ــان آغ ــه در چن ریش

ــه  ــالب ب ــه انق ــالمی ب ــت اس ــالق صف ــه اط *البت
دلیــل مبــارزه منســجم اســالم گرایــان و اصحــاب 
ــارزه  ــک مب ــی)ره( ی ــام خمین ــت. ام ــام اس ام
ــش  ــروزی در پی ــرای پی ــی را ب ــک و عمل تئوری
گرفــت. دروس ایشــان در تبییــن نظریــه والیــت 
ــتا  ــن راس ــی در ای ــی عمل ــوان قدم ــه را می ت فقی
ــارز  ــای مب ــا گروه ه ــل ام ــمار آورد. در مقاب ــه ش ب
ــا  ــدف را صرف ــپ، ه ــارزان چ ــژه مب ــر بوی دیگ
ــت  ــل قل ــه دلی ــه ب ــد و البت ــارزه می دیدن در مب
ــد. هرچنــد  نیروهــا نیــز کار خاصــی را پیــش نبرن
کــه مبــارزه مســلحانه آنهــا تاثیرگــذار بــود. ایــن 
طیف هــا هیچــگاه بــا هــم بــه وحــدت هــم 
نرســیدند در صورتــی کــه در میــان اســالم گرایان 
ــم  ــالب ه ــس از انق ــت. پ ــود داش ــدت وج وح
بیشــتر ایــن گروه هــا حتــی حــزب تــوده بــا امــام 
خمینــی بیعــت کردنــد و امــام آن خاطــره معــروف 
دربــاره ســلیمان میــرزا اســکندری را کــه در 
ــان  ــد، بی ــرک نمی ش ــبش ت ــاز ش ــج نم ــفر ح س
ــرج  ــرج و م ــرایط ه ــت در ش ــت موق ــرد. دول ک
ــت و  ــت گرف ــت را در دس ــالب دول ــی از انق ناش
ــم  ــای آن دوران ه ــیاری از تندروی ه ــا بس اتفاق
ــه از میــان شــورای انقــالب کــه از میــان طیــف  ن

محمدحسین محدثی:

پس از جنگ آرمان های انقالب بیش از پیش به فراموشی سپرده شد

انقالب ما قرار بود که جهان شمول 
باشد و جامعه ای انسانی و به غایت 

انسانی بسازد. اسالمی بودن اش 
به انسانی بودن اش بسته بود. معیار 

اسالمی بودن همه چیز، همانا انسانی 
بودن شان بود.
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چــپ بــود. حتــی ســازمان مجاهدیــن خلــق هــم 
کاندیداهایــی بــرای انتخابات هــا معرفــی می کــرد 
ــازمان های  ــر س ــت اکث ــد. بیع ــا رای نمی آوردن ام
مبــارز بــا امــام خمینــی نشــان دهنــده بــاور آنهــا 

ــت؟ ــالب نیس ــودن انق ــالمی ب ــه اس ب
انقابــی،  ایده ئولــوژی  مهم تریــن  این کــه  در  مــن 
ایده ئولــوژی اســامی بــوده اســت، تردیــدی نــدارم و بــا شــما 
ــی،  ــت اهلل خمین ــاب آی ــر انق ــه رهب ــده ام. در این ک ــم عقی ه
ــر  ــا )اگ ــت نیروه ــود و اکثری ــز ب ــی نی ــری دین ــان رهب هم زم
ــم  ــد ه ــان را پذیرفتن ــی ایش ــری سیاس ــه( رهب ــم هم نگویی
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــی م ــه ی اصل ــا نکت ــدارم. ام ــدی ن تردی
ــان از  ــردن آن ــروم ک ــا و مح ــر نیروه ــن دیگ ــا نادیده گرفت ب
مشــارکت سیاســی و حــق مشــارکت سیاســی کــه بــر مبنــای 
ــت،  ــکل گرف ــامی ش ــرش اس ــی از نگ ــوع خاص ــوق ن تف
نطفــه ی واگرایــی از آرمان هــای اصلــی انقــاب 1357 نهــاده 
شــد. شــما اگــر بــه پیش نویــس قانــون اساســی کــه در بهــار 
ــاب-  ــروزی انق ــس از پی ــاه پ ــد م ــی چن ــال 135۸ -یعن س
توســط دولــت موقــت اصــاح و ســپس منتشــر شــد، بنگریــد، 
ــت  ــردم دس ــرض ک ــه ع ــاب آن چ ــری در ب ــاهد معتب ــه ش ب
خواهیــد یافــت. لطفــاً تاریــخ انقــاب را مطالعــه بفرماییــد! مــا 
ــته  ــه داش ــم. توج ــازی کنی ــه تاریخ س ــم دل بخواهان نمی توانی
ــه«  ــدت کلم ــث از »وح ــی بح ــت انقاب ــه در نهض ــید ک باش
بــود امــا پــس از پیــروزی، »وحــدت کلمــه« بــه »وحــدت بــا 
ــر و  ــاً کوچک ت ــا« دایم ــن »م ــپس تر ای ــد و س ــدل ش ــا« ب م
کوچک تــر گردیــد! بــه ایــن  نکتــه هــم توجــه داشــته باشــیم 

کــه زبــان، جهان ســازی می کنــد.
وقتــی می گوییــم »انقــاب اســامی« ایــن تعبیــر خواهــی 
نخواهــی دو معنــا را بــه ذهــن متبــادر می کنــد: یکــی 
اســامی  یک دســت  و  یک پارچــه  جامعــه  را  این کــه 
ــرار  ــورد توجــه ق ــه را م ــم و بخــش غیراســامی جامع ببینی
ــم.  ــده بگیری ــم و نقــش نیروهــای غیراســامی را نادی ندهی
دیگــری آن کــه تصــور بشــود کــه پدیــده ی »انقــاب 
دینــی« هــم داریــم! ایــن هــر دو تصــور خطاآمیــز 
شــکل گرفــت: اولــی عــاوه بــر آن کــه به شــکلی از 
ــز انقــاب را از  ــا نی ــان و معن ــد، در زب ــی انجامی انحصارگرای
ــود انقــاب،  ــرار ب ــرا ق شــمولیت و عام بودگــی انداخــت؛ زی
ــان  ــم هم ــای دوم ه ــد. معن ــمول باش ــانی و جهان ش انس
خطایــی اســت کــه اســتاد داریــوش شــایگان مرتکــب شــد 
ــت!  ــخن گف ــی« س ــاب دین ــودن »انق ــز ب و از تناقض آمی
یعنــی پذیرفــت کــه انقابــی دینــی رخ داده اســت و ســپس 
اســتدالل کــرد و خواســت نشــان دهــد کــه چنین پدیــده ای 
در ذات خــود تناقض آمیــز اســت! به عــاوه شــما را بــه 
ــلمان  ــای مس ــه نیروه ــم ک ــه می ده ــم توج ــه ه ــن نکت ای
ــز  ــت نی ــا روحانی ــد و حت ــه نبودن ــاب یک پارچ ــم در انق ه
یک پارچــه نبــود. خاصــه ی ســخن مــن ایــن اســت 
ــم  ــرنگونی رژی ــی س ــلبی یعن ــت س ــون در حرک ــه انقابی ک
مســتبد پهلــوی پیــروز شــدند امــا در حرکــت ایجابــی یعنــی 
تأســیس نظمــی فراگیــر شکســت خوردنــد. ســرآغاز تمامــی 

بعــدی همان جاســت. و حذف هــای  نزاع هــا 

ــی  ــن عوامل ــه نظــر می رســد یکــی از مهم تری *ب
کــه مســیر را بــرای چرخــش از آرمان هــای 
نخســتین انقــالب اســالمی فراهــم کــرد، شــکلی 
ــه  ــه ده ــن س ــه در ای ــود ک ــه کاری ب از محافظ
ــود  ــرایط موج ــع و ش ــظ مناف ــرده حاف ــالش  ک ت
ــری  ــرای قش ــع ب ــی مناف ــت برخ ــدف تثبی ــا ه ب
ــی موجــود  خــاص باشــد. دیــدگاه و کنــش انقالب
ــی  ــه وضعیت ــور ب ــالب چط ــت انق ــه نخس در ده
رفته رفتــه  کــه  شــد  دچــار  محافظه کارانــه 
امکانــات نقــد عناصــری را که مانــع بــروز آزادی و 

ــرد؟ ــدود ک ــدند، مح ــت می ش عدال
به گمــان مــن آن جــا واگرایــی آغــاز شــد کــه آن چــه انســانی 
و مردمــی بــود، متولـّـی انحصــاری پیــدا کــرد. کســانی کــه بــه 
قــدرت رســیدند، انقــاب را میــراث خویــش تلقــی کردنــد، نــه 
میــراث انســان ایرانــی و انســان به طــور کلــی و عــام. شــعار و 
اندیشــه های انقابــی در آغــاز چنــان بــود کــه میشــل فوکــو 
ــان  ــک جه ــی از »روح ی ــه ای غرب ــانی از جامع ــوان انس به عن
بــی روح« ســخن گفــت. امــا در چنیــن انجامــی ایــن روح پرواز 
کــرد و »جهــان بــی روح« بــرای مــا باقــی مانــد. روح انقــاب 
ــن  ــا ای ــود.  آی ــودن آن ب ــی ب ــودن و مردم ــانی ب ــان انس هم
ــه  ــه )خوش بینان ــوز خوش بینان ــن هن ــود؟ م ــر ب ــری ناگزی ام
ــم محافظــه کاری  ــد دارم. مــن فکــر می کن ــه انقــاب( تردی ب
ــتی  ــی واژه  درس ــه انحصارگرای ــل ک ــت ب ــی نیس ــر دقیق تعبی
بــرای ایــن رونــد اســت. نطفــه  واگرایــی از آرمان هــای 
ــه  ــی ک ــوع انحصارگرای ــت؛ آن ن ــی اس ــاب، انحصارگرای انق

ــرای  ــد و ب ــر می دی ــذف غی ــی را در ح ــت انقاب ــداوم حرک ت
برحــق نشــان دادن خــود و تــداوم خــود در قــدرت، مداومــاً غیر 

می ســاخت و خــودی و غیرخــودی می کــرد.  

ــت  ــه سیاس ــود اینک ــا وج ــد ب ــر می رس ــه نظ *ب
ــمت دو  ــه س ــر ب ــه اخی ــه ده ــا در س ــه م در جامع
ــی  ــن دو قطب ــت و ای ــش رف ــدن پی ــی ش قطب
ــه کاری و  ــذر از محافظ ــد گ ــدا نوی ــدن در ابت ش
ــا را  ــی از قطبه ــی های کاذب در یک مصلحت اندیش
مــی داد، امــا عمــال این اتفــاق رخ نــداد و ما شــاهد 
دو نــوع از محافظــه کاری و مصلحت اندیشــی در دو 
ــو  ــک س ــدیم؛ در ی ــاح ش ــا جن ــان ی ــب، جری قط
عــده ای کــه انقالبــی شــناخته می شــدند در 
ــاد  ــه در دهــه هفت ــی شــدند ک ــی حفــظ وضعیت پ
ــای  ــوص آرمانه ــی را در خص ــات صریح انحراف
ــن  ــم ای ــان ه ــی داد و تصورش ــان م ــالب نش انق
ــام )ره(  ــش ام ــری فرمای ــال پیگی ــه در ح ــود ک ب
ــوع  ــن ن ــتند. ای ــام« هس ــظ نظ ــر »حف ــی ب مبن
محافظــه کاری تــا همیــن امــروز هــم کــم و بیــش 
ــم  ــر ه ــوی دیگ ــا در س ــته و دارد. ام ــود داش وج
ــاح  ــتی و جن ــه کاری لیبرالیس ــوع محافظ ــان ن هم
راســتی را کــه در ســطح جهانــی وجــود داشــته در 
ایــران شــکل می گیــرد و بــه قــول شــما بــا یــک 
ــناخته  ــپ ش ــاح چ ــوان جن ــه عن ــوم ب ــب مفه قل

می شــود. بدیــن ترتیــب مــا بــا دو جریــان 
ــکلی  ــه ش ــر دو ب ــه ه ــم ک ــه بوده ای ــی مواج اصل
خــاص محافظــه کاری را دامــن زده انــد. شــما تــا 
ــان  ــد و تحلیت ــیر موافقی ــن تفس ــا ای ــد ب ــه ح چ
ــن  ــر دوی ای ــردم از ه ــه در آن م ــی ک از وضعیت

محافظه کاری هــا خســته شــده اند چیســت؟
ــه  ــرای جامع ــاری ب ــده  تمام عی ــز نماین ــی، هرگ ــن دو قطب ای
ــه  ــود. همیشــه بخــش محــذوف مهمــی وجــود داشــت ک نب
صدایــش در آن بــاال شــنیده نمی شــد و رفته رفتــه ایــن 
ــی  ــن دو قطب ــد. ای ــر ش ــر و بزرگ ت ــذوف بزرگ ت ــش مح بخ
تکویــن درونــی انحصارگرایــان آغازیــن در پــس از انقــاب بود 
ــچ گاه  ــد و هی ــرا زاده ش ــای انحصارگ ــان نیروه و از درون هم
ــی  ــه  را نمایندگ ــرداد 76( کل جامع ــا در دوم خ ــت )حت نتوانس
کنــد. بــه همیــن دلیــل، یعنــی بــه ایــن دلیــل کــه ایــن نیروها 
هرگــز به طــور کامــل جامعــه را نمایندگــی نمی کــرد و اینــک 
تمامــی پتانســیل درونــی خــود را بعــد از چهــار دهــه محّقــق 
ــن  ــذا دیگــر دیرباورتری ــه ظهــور رســانده اســت. ل ســاخته و ب
ــوس  ــان مأی ــان و عمل کردش ــز از آن ــی نی ــای اجتماع نیروه
ــه  ــه تموم ــرا / دیگ ــب اصول گ ــعار »اصــاح طل ــده اند و ش ش

ــد. ــرا« را ســر داده ان ماج

ــالمی  ــالب اس ــد انق ــت بع ــه نخس ــارغ از ده *ف
ــر تــرور و جنــگ بودیــم، در طــول ســه  کــه درگی
ــت،  ــه اس ــان رفت ــرور از می ــگ و ت ــه جن ــه ک ده
از ســوی بعضــی از بهره منــدان بی آرمــان از 
انقــالب تــالش شــده وضعیــت موجــود در ایــران، 
ــغ  ــناخته و تبلی ــی« ش ــاس کنون ــت حس »وضعی
شــود. ایــن وضعیــت به خودی خــود باعــث 
می شــود کــه اداره جامعــه وجوهــی »امنیتــی« پیدا 
ــا  ــود ب ــالش می ش ــه ت ــب ک ــد. به این ترتی کن
نگاهــی امنیتــی، فرهنــگ بــه حاشــیه رود و عــالوه 
ــدود  ــز مح ــروع نی ــات مش ــای مطالب ــر آن فض ب
ــه  ــان ب ــال ها همچن ــن س ــه ای ــا در هم ــود. م ش
ــراض مشــروع و در چارچــوب  ــرای اعت ــی ب الگوی
ــع  ــداد و مان ــه انس ــام ب ــی نظ ــت های کل سیاس
ایجــاد کــردن بــرای آرمان هــا نرســیده ایم. 
ــا ایــن تحلیــل در خصــوص  ــا چــه حــد ب شــما ت
ایــن ســه دهــه و تأثیــرش در چرخــش از 

آرمان هــای انقالبــی ســال 57 موافقیــد؟
ــا  ــی ب ــدم ریشــه  مواجهــه  امنیت ــق نیســتم و معتق مــن مواف
ــن  ــه دارد. م ــن ریش ــال های آغازی ــان س ــز در هم ــر نی غی
هم چنــان ریشــه  مســأله را در آغــاز انقــاب می بینــم 
و در همان جــا می جویــم. وقتــی تکثــِر ذاتــِی حرکــت 
ــذر  ــذف و از ره گ ــق ح ــی از طری ــه  انقاب ــی و جامع انقاب
ــده  ــی نادی ــی و سیاس ــی و اجتماع ــازی فرهنگ یک سان س
گرفتــه می شــود و تکثــر بــه نیــروی دشــمن تبدیــل 
و تحویــل می شــود و دیگــری بــه رســمیت شــناخته 
ــتور  ــی در دس ــورد امنیت ــی برخ ــی نخواه ــود، خواه نمی ش

ــت. ــد گرف ــرار خواه کار ق

ــت  ــه حرک ــتین تجرب ــالمی نخس ــالب اس *انق
جمعــی مــردم ایــران بــه ســمت اســتقرار 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــخ ب ــول تاری ــت در ط جمهوری
ــان  ــیاری از کارشناس ــر، بس ــن ام ــه ای ــه ب توج
ــه کــه  ــد کــه همــان فضــای محافظه کاران معتقدن
ــوده،  تنهــا دغدغــه اش حفــظ وضعیــت موجــود ب
ــروز  ــع ب ــا مان ــردن »دیگری« ه ــدود ک ــا مح ب
ــده و  ــران ش ــت در ای ــدد جمهوری ــب متع جوان

در این که رهبر انقالب آیت اهلل خمینی، هم زمان رهبری دینی نیز بود و اکثریت 
نیروها )اگر نگوییم همه( رهبری سیاسی ایشان را پذیرفتند تردیدی ندارم. اما نکته ی 
اصلی من این است که با نادیده گرفتن دیگر نیروها و محروم کردن آنان از مشارکت 
سیاسی و حق مشارکت سیاسی که بر مبنای تفوق نوع خاصی از نگرش اسالمی شکل 

گرفت، نطفه ی واگرایی از آرمان های اصلی انقالب ۱۳۵۷ نهاده شد.
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ــب،  ــا، مذاه ــداده قومیت ه ــازه ن ــال اج ــرای مث ب
ادیــان و گروه هــای دیده نشــده کــه می تــوان 
ــرد،  ــدی ک ــری« جمع بن ــب »دیگ ــه را در قال هم
خــود را بــه شــکلی کنش منــد بــروز دهنــد. 
ــد و  ــرض موافقی ــن پیش ف ــا ای ــد ب ــه ح ــا چ ت

ــت؟ ــاله چیس ــن مس ــان از ای تحلیلت
مــن فکــر می کنــم نخســتین تجربه هــای کنش گــری 
جمعــی ایرانیــان بــه عصــر مشــروطه و حتــا قبــل از 
مشــروطه برمی گــردد. مــن بــاز هــم بــا ایــن تفســیر 
ــوغ  ــدم بل ــرا و ع ــای عام گ ــدان نیروه ــتم و فق ــق نیس مواف
در  عامــل  مهم تریــن  را  عام گــرا  نیروهــای  اجتماعــی 
ــای  ــواره نیروه ــر هم ــران معاص ــم. در ای ــد می دان ــن رون ای
ــا  ــد. م ــه چربیده ان ــای عام گرایان ــر نیروه ــه ب ــاص گرایان خ
ــای  ــه نیروه ــتیم ک ــی هس ــوغ اجتماع ــوع بل ــد آن ن نیازمن

ــتند  ــی هس ــرا نیروهای ــای عام گ ــرورد و نیروه ــرا بپ عام گ
ــه  ــد و ب ــاب می کنن ــی اجتن ــازی های قطب ــه از غیریت س ک
ــد  ــی می نگرن ــو طیف ــر آن به نح ــای متکث ــه و نیروه جامع
و بــه دنبــال چتــری فراگیــر بــرای جامعه ســازی اند و 
خواهــان تشــکیل آن نــوع نظــم اجتماعی-سیاســی هســتند 

ــرد.   ــر بگی ــف را درب ــن طی ــه کل ای ک

*بســیاری معتقدنــد کــه بخــش بزرگــی از موانــع 
ــزرگ آزادی و  ــان ب ــر راه دو آرم ــر س ــود ب موج
ــنگ اندازی هایی  ــل س ــه دلی ــران ب ــت در ای عدال
ــوری  ــف جمه ــای مخال ــه گروه ه ــت ک ــوده اس ب
ــظ  ــر راه حف ــر س ــارج ب ــل و خ ــالمی در داخ اس
موجودیــت ایــن انقــالب انجــام دادنــد و طبیعــی 
ــالب  ــل انق ــت و اص ــی موجودی ــه وقت ــت ک اس
مــورد هــدف قــرار گرفتــه اســت حفــظ آن از ایــن 
خطرهــا بــر اعمــال شــرایط آرمان هــای آن 
مقــدم باشــد. چــه قــدر بــا ایــن تحلیــل موافقید؟
بــا ایــن تحلیــل نیــز موافــق نیســتم. بــه گمــان مــن نیروهای 
ــد.  ــت ســهیم بودن ــن وضعی ــر دو طــرف در شــکل گیری ای ه
هیچ کــدام از ایــن نیروهــا بــه آن حــد از بلــوغ نرســیده بودنــد 

کــه نظمــی کثرت گرایانــه بنــا کننــد و در آن بــا مــدارا زیســت 
و عمــل کننــد. بخشــی کــه قــدرت داشــت بخــش ضعیف تــر 
را حــذف کــرد، غافــل از این کــه وقتــی قطــار حــذف راه بیفتــد 
دیــر یــا زود ســراغ حذف کننــدگان آغازیــن نیــز خواهــد آمــد. 
ــه نیروهــای  ــه ب ــن قطــار حــذف، رفته رفت ــم چه طــور ای دیدی
ــه  ــت و البت ــز گرف ــان را نی ــن آن ــید و دام ــودی رس ــًا خ قب

ــت. ــد گرف ــز خواه ــان نی هم چن

ــاً  ــالب صراحت ــر انق ــه رهب ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
اعــالم کرده انــد کــه »محافظــه کاری قتلــگاه 
جمهــوری اســالمی اســت« تصــور می کنیــد 
ــه کاری و  ــی محافظ ــری و عمل ــتگاه های نظ خاس
ــه  ــالمی ک ــوری اس ــود در جمه ــی موج منفعت طلب
همــواره تــالش شــده بــه عنــوان یــک جمهــوری 

ــت؟ ــود، در کجاس ــانده ش ــی« شناس »انقالب
بــه نظــر مــن پویایــی یــک نظــام سیاســی بــه ایــن اســت کــه 
بــه محیــط درونــی و بیرونــی خــود واکنــش و بازخورد مناســب 
نشــان دهــد و نیروهــای توان منــد بیش تــری را جــذب 
ــر ســازد و از  ــد نیــروی خویــش را فراگیرت ــره  تجدی ــد و دای کن
ــری از  ــان بزرگ ت ــد و جه ــاب کن ــی اجتن ــازی سیاس بیگانه س
نیروهــای اجتماعــی و سیاســی را بــا خــود همــراه ســازد. مرگ 
یــک نظــام سیاســی دقیقــاً وقتــی رخ می دهــد کــه معکــوس 
ایــن فرآینــد رخ بدهــد؛ ولــو این کــه نظــام سیاســی در ظاهــر 
به نحــو مکانیکــی برپــا باشــد )مثــل جســد ایســتاده امــا مــرده  

حضــرت ســلیمان(.

*پــس از گذشــت 40 ســال از انقــالب اســالمی، 
ــد  ــرار باش ــود ق ــرایط موج ــا ش ــروز و ب ــر ام اگ
ــی  ــردی« از »انقالب ــد« و »کارب ــی »زمانمن تعریف
بــودن« در شــرایط حاضــر ارائــه دهیــم کــه بتواند 
مــا را از وضعیــت موجــود رهایــی دهــد، آن تعریف 
از نظــر شــما چیســت و بایــد واجــد چــه عناصری 
ــد  ــروز بای ــون ام ــر انقالبی ــد؟ به عبارت دیگ باش
بــا کــدام ســاختارها و ویژگی هــای ســوژه 

ــدی صریحــی داشــته  ــل و مرزبن ــی تقاب غیرانقالب
ــند؟ باش

غیرانقابــی  و  انقابــی  از  نمی تــوان  حاضــر  حــال  در 
ــت؛  ــته اس ــون گش ــی دگرگ ــا به کل ــان م ــت. جه ــخن گف س
ــوان گفــت نســلی کــه آغازگــر انقــاب  ــه ای کــه می ت به گون
ــی  ــده، به کل ــاخته ش ــه س ــدی ک ــان جدی ــن جه ــود در ای ب
ــای  ــد آرمان ه ــه ض ــی ک ــت. در جهان ــه اس ــب و بیگان غری
انقــاب حرکــت کــرده و بیــش از پیــش حرکــت می کنــد، در 
جهانــی کــه بــورژوازی رانت خــوار دولتــی بــر مبنــای تبعیضــی 
ــتی را  ــی و قدرت پرس ــده، مادی گرای ــه ش ــاختاری و نهادین س
ــت  ــاخته اس ــدل س ــی ب ــای اجتماع ــن ارزش ه ــه بزرگ تری ب
و از طریــق فرزنــدان  انقابیــون ســابق بــه درونی تریــن 
الیه هــای زندگــی خانوادگــی شــان رســوخ می کنــد و 
ــون را  ــود انقابی ــیاری از خ ــا بس ــت و حت ــرده اس ــوخ ک رس

ــی  ــابق، منقض ــون س ــر انقابی ــت، عص ــرده اس ــتحاله ک اس
شــده اســت. مــا کــه شــاهد حرکــت انقابیــون بوده ایــم و بــه 
ــان  ــن جه ــم، در ای ــته بودی ــاب دل بس ــن انق ــای ای آرمان ه
ــم. ایــن عصــر عصــر مــا نیســت. عصــر مــا  ســخت غریب ای
ــم  ــن اســت کــه بگوی ــه درســت تر ای ســر رســیده اســت. البت
ــته ایم و در  ــاب نداش ــن انق ــتقیمی در ای ــش مس ــه نق ــا ک م
زمــان انقــاب، در آغــاز نوجوانــی بوده ایــم، گویــا هیــچ وقــت 
عصــری نداشــته ایم و حــاال ســخت غریــب هســتیم و اکنــون 
ــه  ــت ب ــگار می بایس ــم. ان ــت کنی ــه زیس ــت غریبان می بایس
ــن  ــر چنی ــه اگ ــم. البت ــزوا زیســت کنی ــم و در ان کنجــی بخزی
ــه  ــادار ب ــای وف ــدود نیروه ــن در مع ــد! م ــزی ممکــن باش چی
ــه  ــم ک ــی نمی بین ــان نیروی ــاب 1357 آن چن ــای انق آرمان ه
بتوانــم امیــد بازگردانــدن روال بــه صــدر انقــاب را بپرورانــم. 
ــت.  ــده اس ــه ش ــت مواج ــا شکس ــز ب ــش ها نی ــن کوش آخری
ــه  ــم ک ــزی می بین ــاید چی ــا ش ــوس ام ی ــادی مأی ــاید زی ش
امیــدواران نمی بیننــد. وقتــی رعایــت ســاده ترین اصــول 
اخاقــی )و نــه تحّقــق آرمان هــای بــزرگ اخاقــی(، 
ــه  ــتگان ب ــر دلبس ــود، دیگ ــم می ش ــت فه ــون باه هم چ
آرمان هــای انقــاب 57 در ایــن جهــان چــه جای گاهــی 

ــت؟! ــد داش خواهن

ما که شاهد حرکت 
انقالبیون بوده ایم و به 
آرمان های این انقالب 
دل بسته بودیم، در این 
جهان سخت غریب ایم. 
این عصر عصر ما نیست. 
عصر ما سر رسیده 
است. البته درست تر 
این است که بگویم ما 
که نقش مستقیمی در 
این انقالب نداشته ایم 
و در زمان انقالب، در 
آغاز نوجوانی بوده ایم، 
گویا هیچ وقت عصری 
نداشته ایم و حاال سخت 
غریب هستیم و اکنون 
می بایست غریبانه 
زیست کنیم.
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ــل  ــا تبدی ــن روزه ــاض ای ــم فی ابراهی
بــه شــخصیتی عجیــب در فضــای 
فکــری ایــران شــده اســت. او بــه 
و  اســت  شــده  ســرخورده  شــدت 
ــه  ــت جامع ــاب وضعی ــه در ب ــر آنچ ه
ــت.  ــدی اس ــار از ناامی ــد سرش می گوی
امــا تجربــه زیســته او بــه عنــوان یــک 
انقابــی آرمانگــرا و همیــن طور ســابقه 
پژوهشــی گســترده او در حــوزه انقــاب 
ــه  ــان او را باوج ــه نظری ــی ب بی اعتنائ
ــده  ــد ش ــاض تن ــم فی ــد. ابراهی می کن
ــم  ــد ه ــد و تن ــدی می کن ــت و تن اس
ــدی  ــوای تن ــا در ل ــد؛ ام ــرف می زن ح
کمــی عجیــب حرف هــای او یــک 
ــا آرمانگرایــی نهفته  دلســوزی آمیخته ب
ــای  ــد حرف ه ــما نمی توانی ــت. »ش اس
ــع  ــن ترجی ــد« ای ــر کنی ــن را منتش م
ــن  ــخنرانی های ای ــا و س ــد گفتگوه بن
ــای  ــاض اســت. صحبت ه ــای فی روزه
علیــه  کــه  ای  پرونــده  در  را  او 
محافظــه کاری نام گــذاری شــده اســت 
منتشــر می کنیم.طبیعــی اســت کــه 
ــدارد. ــخنان او ن ــر س ــدی ب ــر تایی مه

ــانه  ــر جامعه شناس ــک منظ ــاض، از ی ــای فی *آق
ــا  ــه م ــد ک ــرض موافقی ــن پیش ف ــا ای ــدر ب چق
در دهه هــای اخیــر عمــر جمهــوری اســالمی 
ــر  ــن ام ــدیم و ای ــه کاری ش ــی محافظ ــار نوع دچ
ــی  ــای فرهنگ ــیاری از آرمان ه ــق بس ــع تحق مان
و اجتماعــی انقــالب از جملــه عدالــت اجتماعــی و 
ــی  ــت اجتماع ــت عدال ــت؟ وضعی ــده اس آزادی ش
ــی  ــه حت ــیده ک ــرایطی رس ــه ش ــا ب ــه م در جامع
ــم  ــرات مه ــوص تذک ــن خص ــم در ای ــری ه رهب
ــت  ــه وضعی ــد ک ــد و فرمودن ــی ای دادن و تاریخ
عدالــت در جامعــه مــا هنــوز راضی کننــده نیســت 
و کم کاریهایــی در زمینــه تحقــق آن صــورت 
ــزان از  ــه می ــد چ ــر می کنی ــت، فک ــه اس گرفت
ایــن کــم کاری و غفلــت  در خصــوص مســئله 
ــال ها  ــن س ــن آن در ای ــده گرفت ــت و نادی عدال
ــر  ــرایط حاض ــود در ش ــه کاری موج ــه محافظ ب

برمی گــردد؟
وقتــی از محافظــه کاری حــرف می زنیــد یــک معنایــش ایــن 
اســت کــه اگــر بگوییــم محافظــه  کاری را قبــول نداریــم، یعنی 
ــک  ــه کاری از ی ــون محافظ ــم؟! چ ــول داری ــم را قب رادیکالیس
جهــت در مقابــل رادیکالیســم قــرار می گیــرد. آیــا انقــاب مــا 
ــه می خواســته ریشــه ها  ــوده ک ــاب رادیکالیســتی ب ــک انق ی
را زیــر و رو کنــد و همــه چیــز را از ریشــه تغییــر دهــد؟ چــون 

معنــای رادیکالیســم ایــن اســت!
ــکال  ــای رادی ــن معن ــه ای ــا از همــان اول ب ــه، انقــاب م ــا ن ی
انقــاب نبــوده اســت، و یــک رفــرم یــا اصاحاتــی بــوده کــه 
ــه  ــن مســئله ب ــه ای ــد ب ــا بای ــد؟ م فقــط شــکل را عــوض کن
ــود و  ــرم ب ــا رف ــاب م ــا انق ــه آی ــم ک ــر کنی ــدی فک ــور ج ط
شــکل حکومــت شاهنشــاهی را عــوض کــرد، ولی ســاختارش 
باقــی مانــد! یــا اینکــه نــه اصــًا انقــاب مــا در هیچ کــدام از 
ایــن قالب هــا نمی گنجــد کــه بگوییــم اگــر رفــرم بــوده، پــس 
ــی  ــس انقاب ــوده پ ــکال ب ــر رادی ــت و اگ ــه اس محافظه کاران
بــوده اســت. بایــد تکلیــف خودمــان را بــا ایــن مســئله روشــن 

کنیــم.

ــری  ــه انقالبی گ ــت ک ــن اس ــر ای ــور حقی *تص
آنگونــه کــه امــام مــد نظرشــان بــود یــک روحیــه 
ــه  ــت ک ــگی اس ــداوم و همیش ــه م آرمانخواهان
همــواره از وضعیــت موجــود فراتــر مــی رود و رو به 
ــد هیچ جــا  ــه نبای ــن روحی ــی و کمــال دارد. ای تعال
متوقــف شــود و بــه هیــچ وضــع موجــودی راضــی 
و خرســند شــود. در ایــن معنــا مــا همیشــه بایــد 
بــه ســمت اصــالح وضعیــت موجــود حرکــت کنیم 
و اتفاقــا همیــن روحیــه در وضعیــت فعلــی وجــود 
نــدارد و وقتــی جنبش هــا و افــراد انقالبــی از ایــن 
ــد در  ــا تــالش می کنن ــد ی ــاد می کنن ــت انتق وضعی
ــع  ــا موان ــد، ب ــاد کنن ــکاف ایج ــت ش ــن وضعی ای

ــوند. ــه می ش ــهمگینی مواج ــدد و س متع
پــس مــا بایــد یــک مفهــوم دیگــر پیــدا کنیــم؛ چــون بــه نظــر 
می رســد کــه در ایــن معنــا انقــاب مــا یــک واقعــه تاریخــی 
ــکال  ــی و رادی ــای واقع ــه معن ــاب ب ــه رخ داده و انق ــوده ک ب
ــاختارها دوره  ــیاری از س ــون بس ــوده اســت. چ ــم نب ــه ه قضی
ــظ و  ــم حف ــاب ه ــس از انق ــاب، در دوران پ ــش از انق پی
حتــی بازتولیــد شــد. مــا حتــی بســیاری از ســاواکی ها را بعــد از 
انقــاب بــه کار گرفتیــم! یعنــی کســانی را کــه مثــا کشــت و 
کشــتار نکــرده بودنــد و کارهــای اداری داشــتند، نگــه داشــتیم 
و بــا آنهــا هیــچ کاری نداشــتیم و خیلی هایشــان را کــه باســواد 
ــی  ــای اطاعات ــتادان نیروه ــه اس ــل ب ــا تبدی ــد، بعده بودن
خودمــان شــدند و در وزارت اطاعــات مــا درس دادنــد. اصــا 

ــا،  ــذاران اطاعــات م ــه بنیان گ ــوان گفــت ک ــه نوعــی می ت ب
ــون  ــت، چ ــم نداش ــی ه ــاید عیب ــد. ش ــاواکی ها بودن ــود س خ
ــان  ــد و خیلی هاش ــران کار کنن ــرای ای ــتند ب ــا می خواس آن ه
ِعــرق ایرانــی داشــتند و کاری بــه ایــن و آن نداشــتند. بــه هــر 
حــال حرفــم ایــن اســت کــه چنیــن ســاختاری وجــود داشــته و 

ایــن ســاختارها تــا حــد زیــادی حفــظ شــد.
ــاد  ــه عنــوان انقــاب اســامی از آن ی پــس آن چیــزی کــه ب
ــت.  ــی« نیس ــاب اجتماع ــک »انق ــی ی ــه معن ــم، ب می کنی
ــن  ــت؟ م ــوده اس ــی ب ــوع تحول ــه ن ــاب چ ــن انق ــس ای پ
انقــاب اســامی را یــک نــوع »انحــال اجتماعــی و اصــاح 
ــن  ــک »دی ــام ی ــن اس ــًا دی ــون اص ــم، چ ــدد« می دان مج
امضایــی« اســت؛ بــه چــه معنــا؟ یعنــی اســام دینــی اســت 
کــه وقتــی بــه جایــی ورود می کنــد ســاختارهایی که هســت را 
می پذیــرد؛ تمــام عقــود اســامی را ببینیــد، مشــاهده می کنیــد 
کــه تمــام عقــودی کــه قبــل از اســام وجــود داشــته و در آن 
فســاد و افســاد نبــوده، اســام آنهــا را پذیرفته اســت. بــه چنین 
دینــی می گوینــد »دیــن امضایــی« اســت. بــرای دوران آینــده 
هــم همیــن اســت، هــر چــه عقــود و اعتباریــات جدیــد بیایــد، 
ــه  ــاخصه هایی ک ــق ش ــد، طب ــاد در آن نباش ــاد و افس ــر فس اگ
ــام روز  ــی ام ــن وقت ــرای همی ــرد. ب ــام دارد، آن را می پذی اس
اول آمدنــد در بهشــت زهــرا)س( گفتنــد مــا بــا تمــدن مخالــف 
نیســتیم، مــا بــا فســاد مخالفیــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــس غرب ســتیزی خاصــی  ــم، پ ــا تمــدن غــرب را می پذیری م

ــم. نداری

ــدن«  ــاره »تم ــام درب ــه از ام ــه ای ک ــن جمل *ای
نقــل کردیــد، من دربــاره »ســینما« شــنیده بــودم.

بلــه، ســینما کــه اوج رســانه و هنــر هفتــم اســت. یعنــی بعــد از 
آن همــه هنــر غربــی از رقــص، موســیقی، ادبیــات  بگیریــد تــا 
هنرهــای نمایشــی، تجســمی، معمــاری و... تــازه به هنــر هفتم 
می رســیم کــه امــام)ره( می فرمایــد مــا آن را هــم می پذیریــم. 
بــرای همیــن بــود کــه روز اول بافاصلــه بچه هــای انقابــی 
ــی،  ــنگ توکل ــبی، هوش ــاف، کاس ــان مخملب ــون آقای همچ
ــد و  ــینما رفتن ــال س ــه دنب ــران ب ــور و دیگ ــوم سلحش مرح
اساســاً حــوزه هنــری بــرای همیــن تشــکیل شــد که ســینمای 

ابراهیم فیاض:
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ــاختند  ــی را س ــای کذای ــد و آن فیلم ه ــکل دهن ــاب را ش انق
کــه اولیــن آثــار انقابــی بودنــد.

ــام  ــه در اس ــی ک ــت؛ عدالت ــوع عدال ــه موض ــم ب برگردی
عدالــت  یــک  می شــد،  دنبــال  اســامی  انقــاب  و 
ــکال باشــد،  ــا کمونیســتی نیســت کــه رادی سوسیالیســتی ی
یــک عدالــت اســامی اســت کــه بــر اســاس حســن و قبــح 
عقلــی یــا همــان فطــرت بنــا می شــود. هــر چــه مــردم آن 
را عدالــت بداننــد، عدالــت اســت و هــر چــه را مــردم ظلــم 
بداننــد، ظلــم اســت. مــا بــرای فهــم اتفاقاتــی کــه در رونــد 
ــا ایــن ســاختاری کــه عــرض کــردم  ــد ب ــاد بای انقــاب افت
وارد بشــویم. بــه همیــن دلیــل بــود کــه ارتــش دوران شــاه 
وقتــی دیــد مــردم مصمــم هســتند دیگــر مقاومــت نکــرد و 
تســلیم انقــاب شــد. کســی هــم کــه زمینــه تســلیم ارتــش 
ــد  ــه آم ــود ک ــی ب ــبد قره باغ ــای ارتش ــرد آق ــم ک را فراه
ــر  ــای آخ ــط روزه ــد. فق ــلیم ش ــش تس ــرد و ارت ــره ک مذاک

ــه  ــرد ک ــه ک ــی حمل ــروی هوای ــه نی ــاهی ب گارد شاهنش
ــم  ــد و گارد ه ــی رفتن ــروی هوای ــه کمــک نی ــم ب ــردم ه م
ــت  ــون و حکوم ــش ســالم دســت انقابی منهــدم شــد و ارت
ــه در  ــاه ک ــا 3 م ــد از 2 ی ــم بع ــی ه ــبد قره باغ ــاد. ارتش افت
ــه خــارج رفــت و  ــه او کار نداشــت، ب ــود و کســی ب ــران ب ای
ــاره در  ــد، دوب ــت بع ــد وق ــه چن ــرد. البت ــوت ک ــا ف همان ج
»نــوژه« ارتــش می خواســت کودتــا کنــد و بعدهــا خیلــی از 
ــه جنــگ رفتنــد  ــد و حتــی ب ــه و گریــه کردن نوژه ای هــا توب

ــدند. ــهید ش و ش
پــس حرفــم ایــن اســت کــه ســاختار در آن دوره چنیــن چیزی 
ــت  ــان داشــتند. عدال ــود و مــردم نقــش پررنگــی در ایــن می ب
هــم یــک عدالــت مردمــی، عرفــی و فطــری بــود. ولــی یــک 
ــت؛  ــم اس ــی مه ــی خیل ــاظ تاریخ ــه لح ــه ب ــه رخ داد ک نکت
مبنــای ایــن عدالــت فطــری »مــردم« هســتند، ولــی اتفاقــی 
ــنتی و  ــه راســت س ــود ک ــن ب ــد رخ داد ای ــالهای بع ــه در س ک
ــردم  ــه م ــای آن را ک ــت و مبن ــوع از عدال ــن ن ــازار تهــران ای ب
ــد و آن  ــن کار را کردن ــه ای ای ــا بهان ــه ب ــرد! البت ــد رد ک بودن
ــی کــه اینهــا  ــن عدالت ــد ای ــد گفتن ــود کــه آمدن ــن ب ــه ای بهان
ــا از  ــه اینه ــه ک ــد آنچ ــت؛ گفتن ــی« اس ــد، »التقاط می گوین
ــان و  ــق و فدائی ــن خل ــر مجاهدی ــد نظ ــد م ــت می گوین عدال
فرقــان و... اســت و التقاطــی اســت و بــا آب وتــاب زیــادی هــم 
ــد  ــه می گوی ــر کســی ک ــد ه ــد. گفتن ــن کار را اعــام کردن ای
ــنتی و  ــت س ــب راس ــن ترتی ــت. بدی ــی اس ــت«، التقاط »عدال
بــازار تهــران ایــن کار را انجــام داد و آن عدالــت فطــری را کــه 

ــد، رد کــرد. ــردم بودن مبنایــش خــود م
ــه  ــخ ک ــه تاری ــما ب ــت؛ ش ــم اس ــی مه ــاق خیل ــن اتف ای
ــران  ــازار ته ــه ب ــی ک ــان نقش ــد هم ــد می بینی ــگاه کنی ن
ــل  ــی« را تبدی ــت خان در دوره مشــروطه انجــام داد و »عدال
ــت  ــک حکوم ــی آن ی ــرد و ط ــروطه« ک ــه »آزادی مش ب
ــم  ــا ه ــاره اینج ــرد، دوب ــم ک ــا حاک ــی را در اینج انگلیس
ــران در  ــازار ته ــب ب ــن ترتی ــام داد و بدی ــان کار را انج هم
ــوع اشــرافیت تشــکیل داد.  ــا راســت ســنتی یــک ن ــد ب پیون
ــه  ــان گرفت ــم از عرف ــردی ه ــن رویک ــری چنی ــای نظ مبن

ــچ  ــه در آن هی ــود ک ــان ب ــه آن عرف ــی پای ــود، یعن ــده ب ش
ــک  ــاق ی ــن اتف ــس از ای ــود. پ ــل و فلســفه نب ــری از عق خب
ــک  ــه ی ــد ک ــروع ش ــرور ش ــور و مداح پ ــام مداح مح اس
ــاختار  ــن س ــود؛ ای ــی ب ــبیهی و تنزیه ــی، تش اســام توصیف
ــران  ــرافیت در ای ــه اش ــد و در نتیج ــو آم ــد و جل ــروع ش ش

ــت. ــکل گرف ش
وقتــی اشــرافیت ســاختاری شــکل گرفــت، مــردم هــم 
ــرافی  تر  ــه روز اش ــفانه روزب ــت متأس ــدند و حکوم ــرافی ش اش
ــدرن  ــک راســت م ــنتی، ی ــار آن راســت س ــاال در کن ــد. ح ش
هــم شــکل گرفتــه بــود و بعــد هــم یــک »دوم خــرداد« آمــد 
کــه می خواســت بگویــد مــن مثــًا چــپ هســتم کــه آن هــم 
شکســت خــورد. پــس از آن دولــت احمدی نــژاد هــم شکســت 
خــورد و دوبــاره راســت و چــپ تقــا کردنــد تــا رســیدیم بــه 

ــر شــد و تمــام! اینجــا کــه راســت ســنتی فراگی
ــر از دوره میرحســین موســوی  ــا بعــد از انقــاب - غی پــس م

ــه  ــرد، ن ــال می ک ــتی را دنب ــت سوسیالیس ــم عدال ــه آن ه ک
عدالــت مردمــی – عمــًا در تحقــق عدالــت گامی برنداشــتیم. 
ــت  ــمت عدال ــه س ــا ب ــه عم ــم ک ــوی ه ــین موس میرحس
ــا آن  ــه اساس ــت ک ــوان گف ــود و می ت ــه ب ــتی رفت سوسیالیس
ــرای تحقــق  ــی، اســامی، شــیعی ب چارچــوب بینشــی، انقاب
عدالــت اصــًا مطــرح نشــده اســت. یعنــی مــا یــک عدالــت 
سوسیالیســتی داشــتیم، بعــد راســت مــدرن آمــد، یعنــی آقــای 
ــک دهــه  ــرد و ی ــا ک ــازار بن هاشــمی رفســنجانی آن را روی ب
ــش  ــرداد پی ــه دوم خ ــم ک ــد ه ــم و بع ــش رفتی ــور پی این ط
آمــد، شعارشــان بــه نوعــی همــان عدالــت سوسیالیســتی بــود، 
ولــی عمــًا بــا لیبرالیســم همــراه بودنــد، چــون نمی خواســتند 
و نمی خواســتند عدالــت ســنتی و سوسیالیســتی را قبــول 
ــه قــول خودشــان لیبــرال شــدند کــه در ایــن اواخــر  کننــد. ب
ــرکار  ــژاد س ــد احمدی ن ــده اند. بع ــی ش ــم سوسیال دموکراس ه
آمــد کــه قــرار بــود راســت ســنتی باشــد، ولــی عمــًا راســت 
مــدرن شــد و مــا از راســت مــدرن احمدی نــژاد بــه وضــع فعلی 
ــت  ــًا ضــد عدال ــه کام ــی رســیدیم ک ــای روحان ــت آق در دول

ــت. اس

*مایلــم کمــی دربــاره ایــن »عدالــت مردمــی« که 
فرمودیــد، بیشــتر تمرکــز کنیــم. عدالتــی کــه بــر 
ــا شــده اســت و شــکل  ــی بن ــای فطــرت آدم مبن
مردمــی دارد دقیقــا چگونــه عدالتــی اســت و چــرا 
ــرای  ــی ب ــون تالش ــا تاکن ــور م ــون در کش تاکن

ــت نشــده اســت؟ ــوع از عدال تحقــق ایــن ن
و  فســادها  و  جریانــات  تمــام  بــا  آمریکاهایــی  ببینیــد 
گفــت  می تــوان  تقریبــاً  دارنــد،  کــه  زورگویی هایــی 
ــه  ــورها در هم ــالم ترین کش ــی از س ــی یک ــان از جهت کشورش
جهــان اســت، چــرا؟ چــون در آنجــا واقعــا مــردم حاکم هســتند 
و دولــت یــا رئیــس جمهــور هــم نمی خواهــد همــه چیــز را زیر 
و رو کنــد. همــه هــم مثــًا بــه ترامــپ می گوینــد »شــعارهای 
ــا  ــد، رســانه ها ی ــده ای بزن ــر هــم حــرف گن ــده« و اگ ــده ن گن
دســتگاه های تبلیغاتــی آن را شــعار نمی کننــد. ولــی مــا چــون 

ــم و  ــگاه می کنی ــه ن ــتیم و آرمانخواهان ــی هس ــی آرمان خیل
همیشــه  هــم یــک نــوع رمانتیســم در وجودمان هســت، شــعار 
ــم،  ــده می دهی ــه شــعار گن ــی هــم ک ــم؛ وقت ــاد داری ــده زی گن
ــم.  ــش ندهی ــل انجام ــم در عم ــه می خواهی ــت ک ــوم اس معل

ــت«. ــزدن اس ــانه ن ــزرگ، نش ــنگ ب ــاً »س اصطاح
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــن ســاختاری داری ــا کا چنی ــس م پ
ــر  ــد فک ــم و بای ــکل داری ــائل مش ــیاری از مس ــم در بس ه
اساســی برایــش بکنیــم. در زمینــه عدالــت آن چیــزی 
ــره«  ــی روزم ــت در زندگ ــرده، »عدال ــا ک ــام معن ــه اس ک
ــت،  ــعار اس ــدون ش ــدون کام و ب ــت ب ــک عدال ــت، ی اس
ــاک  ــت، م ــن عدال ــری. در ای ــت فط ــان عدال ــی هم یعن
ــان  ــر و ف ــان رهب ــزب و ف ــان ح ــه ف ــتند، ن ــردم هس م
شــخصیت و... . ایــن معنــا در ســخنان امــام علــی)ع( 
ــرح  ــا را مط ــی)ع( این ه ــام عل ــه ام ــی ک ــود دارد. موقع وج
ــی داشــته  ــد نظــارت عموم ــردم بای ــد م ــد، می فرمای می کنن
ــه  ــن« را ک ــة المؤمنی ــة الئم ــوع »النصیح ــند. آن موض باش
ــه معــروف  طــرح می کننــد را ببینیــد. از نظــر ایشــان امــر ب
ســه شــعبه دارد: یــک شــعبه امام-امــت اســت، یــک شــعبه 
ــی  ــت. یعن ــت اس ــعبه امت-ام ــک ش ــت و ی ــام اس امت-ام
ــم گشــت ارشــاد  ــط بگویی ــه فق ــم ک ــک شــعبه نداری ــا ی م
ــا  ــا مث ــد، ی ــر کن ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــد ام بیای
ــت- ــت، ام ــور نیس ــر، این ط ــم! خی ــت نداری ــط امام-ام فق

امــام هــم داریــم و بــا ایــن شــیوه اســت که مــردم خودشــان 
عدالــت را محقــق می کننــد. بحــث امیرالمومنیــن)ع( از 
ــارکت  ــث مش ــن بح ــن« همی ــة المؤمنی ــة الئم »النصیح

ــت. ــردم اس ــر م ــی ب ــت مبتن ــی و عدال عموم
ــردم  ــرض م ــودت را در مع ــد خ ــم می فرماین ــه حاک ــام ب ام
بگــذار و ببیــن و بشــنو مــردم چــه می گوینــد، حــق نــداری 
ــیوه  ــن ش ــا ای ــذاری. ب ــطه بگ ــردم واس ــودت و م ــن خ بی
خیلــی کارهــا می تــوان انجــام داد. اآلن متأســفانه بــه 
ــور  ــر این ط ــت، خی ــم امام-ام ــدام می گویی ــد م ــل متع دالی
ــام  ــه ام ــت ک ــور نیس ــیعی اینط ــام ش ــًا اس ــت. اساس نیس
ــر  ــتد و ام ــرد و بایس ــت بگی ــه دس ــاق ب ــت ش ــرای ام ب
ــن  ــد، ای ــور بوده ان ــا اینط ــی خلف ــر برخ ــد. اگ ــی کن و نه
اســام، اســامی شــیعی نیســت. در ایــن اســام امــت هــم 
بــر امــام ناظــر اســت و یــک مشــارکت عمومــی وجــود دارد. 
در طــول تاریــخ در ســیره برخــی خلفــا می بینیــم کــه ایــن 
ــر  ــت ب ــارت ام ــر نظ ــرد و دیگ ــا اوج می گی ــعار دادن ه ش
ــی  ــارکت عموم ــی مش ــود؛ یعن ــته می ش ــم برداش ــت ه ام
ــتیبانی  ــت پش ــه از عدال ــاختارهایی ک ــود و س ــذف می ش ح

می کننــد، از بیــن می رونــد.
ــا  ــت و کام ــزی اس ــن چی ــی چنی ــت مردم ــس آن عدال پ
مرتبــط بــا زندگــی روزمــره اســت و یــک شــعار دهان پرکــن و 

ــزدن اســت، نیســت. ــت ن ــه عام ــی ک ســنگ بزرگ

ــه  ــد مــردم ب *حــاال در ایــن شــرایط فــرض کنی
ــق  ــای تحق ــر مبن ــم ب ــال ه ــه و کام ــور فعاالن ط
همــان آرمانهــای انقــالب اســالمی از جملــه 
ــه  ــدام ب ــت«، و... اق ــت«، »آزادی«، جمهوری »عدال
مشــارکت می کننــد، بســیاری از ســاختارها و 
ــا  ــد ب ــعی می کنن ــد، س ــد می کنن ــا را نق نهاده
افــراد متخلــف و فاســد برخــورد کننــد و بــه طــور 
کلــی دســت بــه افشــاگری و شــفافیت بزننــد! چه 
ــا  ــا ب ــش م ــان چال ــا هم ــد؟ اینج ــی می افت اتفاق
محافظــه کاری موجــود مطرح می شــود و بســیاری 
از حافظــان وضعیــت موجــود بــا بیــان اینکــه »مــا 
در شــرایط حســاس کنونــی هســتیم« و انتقادهای 
شــما ســیاه نمایی و در جهــت تضعیــف موجودیــت 

وقتی اشرافیت ساختاری شکل گرفت، مردم اشرافی شدند و حکومت هم متأسفانه 
روزبه روز اشرافی  تر شد. حاال در کنار آن راست سنتی، یک راست مدرن هم شکل 

گرفته بود و بعد هم یک »دوم خرداد« آمد که می خواست بگوید من مثاًل چپ هستم 
که آن هم شکست خورد. پس از آن دولت احمدی نژاد هم شکست خورد و دوباره 

راست و چپ تقال کردند تا رسیدیم به اینجا که راست سنتی فراگیر شد و تمام!
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نظــام اســت و امــام فرموده انــد کــه حفــظ نظــام 
ــکان  ــن ام ــت و... ای ــات اس ــن واجب ارز واجب تری
ــت  ــزی اس ــان چی ــن هم ــد. ای ــدود می کنن را مس
کــه مایــه و پایــه بســیاری از محافظــه کاران قــرار 
ــش  ــن چال ــما از ای ــل ش ــت. تحلی ــه اس گرفت

ــت؟ چیس
از  شــکل  ایــن  دقیقــا  مــا  اســت!  همیــن  مشــکل 
مصلحت اندیشــی را در زمــان یکــی از خلفــا داریــم. در آن 
ــام  ــه ام ــود ب ــر می ش ــط منحص ــروف فق ــه مع ــر ب دوران ام
ــر امــت و وقتــی این طــور شــود نتیجــه اش ایــن اســت کــه  ب
ــن کاری اســت کــه  ــد، ای ــی می کنی شــما مــدام مصلحت جوی
همــان خلیفــه در زمــان حاکمیتــش انجــام مــی داد. یعنــی مثا 
ــاال  ــه ب ــول جامع ــر و ک ــت و از س ــده اس ــور آم ــق و فج فس

ــرا؟  ــد! چ ــی کنی ــد مصلحت جوی ــما می گوین ــه ش ــی رود، ب م
ــع هســتند و  ــت منتف ــن وضعی ــه از ای ــود کســانی ک چــون خ
ــه راحتــی مصلحــت را  ــد و ب اطرافیانشــان کــه مشــکلی ندارن
بــر حقیقــت ســوار می کننــد. در ایــن شــرایط دیگــر عدالــت و 

ــد. ــی نمی مان ــی باق حق
بنابرایــن دولــت یــا نظامــی کــه بــرای تحقــق عدالــت آمــده 
ــتضعفان  ــان و مس ــت از محروم ــع محرومی ــدف رف ــوده و ه ب
ــه نظــر مــن اآلن  ــوده، خــودش نتیجــه عکــس می دهــد. ب ب

ــه ضــد خــودش تبدیــل شــده اســت. انقــاب ب

ــا  ــی ها ب ــن مصلحت اندیش ــما ای ــر ش *و از نظ
ــاط دارد؟ ــه کاران ارتب ــع محافظ مناف

ــه درون جمهــوری اســامی و متأســفانه  ــه ب ــا فســاد راه یافت ب
افســاد آن ارتبــاط دارد. االن دیگــر بحــث از فســاد گذشــته و به 
افســاد رســیده اســت. بســیاری از کســانی کــه امــر بــه معروف 
ــروف  ــه مع ــر ب ــتند. ام ــل آن نیس ــان متکف ــد خودش می کنن
می کننــد، ولــی هیــچ ضدیتــی بــا منکــر ندارنــد. اینهــا افســاد 

اســت.
ــود دارد،  ــیاه« وج ــم س ــران »رئالیس ــدم االن در ای ــن معتق م
نــه محافظــه کاری. آنچــه کــه شــما بــه آن می گوییــد 
ــیاه. ــم س ــذارم رئالیس ــمش را می گ ــن اس ــه کاری، م محافظ

ایــن  نســبت  از  را  شــما  تحلیــل  *مایلــم 
وضعیــت مصلحت اندیشــانه بــا سیاســت های 
دست راســتی راه یافتــه بــه اقتصــاد کــه مشــخصا 

از اواخــر دهــه 60 و پــس از جنــگ تحمیلــی 
ــم! ــاد بدان ــاق افت اتف

محــور ایــن سیاســت ها، بــازار تهــران بــود و شــدیداً فرهنــگ 
تجــاری را حاکــم کــرد؛ نــه فرهنــگ اقتصــادی را. ایــن 
ــن  ــذارد در ای ــه نمی گ ــچ وج ــه هی ــم ب ــاری ه ــگ تج فرهن
ــرف  ــما از این ط ــرود. ش ــش ب ــت پی ــت و صنع ــت عدال مملک
را  از آن طــرف همــان جنــس  تولیــد می کنیــد،  داریــد 
وارد می کننــد و شــما را ورشکســته می کننــد، یعنــی بــا 
ــن  ــه ای ــتند، هم ــی هس ــبکه بازرگان ــه در ش ــی ک رانت خواران
فرایندهــا را کنتــرل کــرده و اقتصــاد را فلــج می کننــد. این هــا 
ــد 50  ــی می توان ــه کس ــتند. و اال چ ــاختار هس ــه س ــم، هم ه
میلیــون دالر جنــس را راحــت در بــازار بفروشــد و کســی کاری 
بــه کارش نداشــته باشــد؟ چــه کســی دارد ایــن کار را می کند؟! 

ــا  ــن کاره ــود ای ــوری نمی ش ــت، همین ط ــاختار اس ــا س این ه
ــام داد. را انج

*جریــان راســت در همــه جــای دنیــا بــه عنــوان 
ــن  ــود؛ ای ــناخته می ش ــه کار ش ــان محافظ جری
ــی«  ــش انقالب ــک »جنب ــه از دل ی ــان چگون جری
ــرون  ــد بی ــا آن مخالف ان ــوال ب ــت ها معم ــه راس ک
ــه  ــان ب ــد همچن ــرار باش ــر ق ــی اگ ــد؟ از طرف آم
ــد  ــه نق ــد ب ــیم بای ــد باش ــی پایبن ــان انقالب جری
ــای  ــم و آرمانه ــود بپردازی ــت موج ــی وضعی و نف
انقــالب ماننــد عدالــت و آزادی را پیگیــری کنیــم، 
ولــی همیــن فضــای حاکمــی کــه بــه قــول شــما 
دســت راستی هاســت و محافظــه کار هســتند، 
ــد.  ــر می کن ــه روز محدودت ــکان را روز ب ــن ام ای

ــت؟ ــالح اس ــل اص ــه قاب ــت چگون ــن وضعی ای
ــم؛  ــما بگوی ــه ش ــت را ب ــن وضعی ــه ای ــن نتیج ــد م بگذاری
مــن معتقــدم حفــظ ایــن وضعیــت ناآرامــی بــه همــراه 
ــدت  ــران به ش ــت ها در ای ــروز مارکسیس ــت. ام ــد داش خواه
ــازار،  ــنتی و ب ــت س ــل آن راس ــی در مقاب ــده اند؛ یعن ــال ش فع
ــد  ــر گرفته ان ــود را از س ــت خ ــدت فعالی ــت ها به ش مارکسیس
ــًا  ــا مث ــی م ــت؛ یعن ــرده اس ــدا ک ــم پی ــی ه ــکل قومیت و ش
ــا و...  ــم پان ترک ه ــا مارکسیس ــم و ی ــا مارکسیسم-کردیس ب
ــران  مواجــه هســتیم و این هــا به شــدت حکومــت و جامعــه ای

را تهدیــد می کننــد.

ــل  ــی چه ــت، یعن ــن وضعی ــاض در ای ــای فی *آق

ــه  ــالمی، وظیف ــالب اس ــوع انق ــد از وق ــال بع س
ــالب و  ــای انق ــه آرمانه ــوز دغدغ ــه هن ــی ک جوان
ــه  ــت؟ چ ــت را دارد، چیس ــه عدال ــر از هم مهمت

کاری می توانیــم بکنیــم؟
همانطــور کــه گفتــم بــه نظــر مــن انقــاب در حــال 
ــه  ــی ب ــل شــده اســت؛ یعن ــه ضــد خــودش تبدی حاضــر، ب
دلیــل همیــن بــه قــول شــما محافظــه کاری و همیــن 
ســاختاری  و  فراگیــر  منفعت طلبــی  و  مصلحت اندیشــی 
ــًا  ــت. فع ــرده اس ــد ک ــودش را بازتولی ــد خ ــج آن ض و نتای
ــاب شــده اســت و مارکسیســم در کشــور  ــاب، ضدانق انق
ــن  ــه ای ــرد. کل قص ــامی را می گی ــاب اس ــای انق دارد ج

ــت. اس
مــن معتقــدم وضعیــت در حــال حاضــر به شــدت دارد 
خطرنــاک می شــود؛ اوضــاع اصــا خــوب نیســت. . اآلن 
ــد، و  ــاح ببرن ــه س ــت ب ــد دس ــا می خواهن ــم بچه ه می بینی

ــد! ــام دهن ــلحانه انج ــدام مس اق

*چپ ها و مارکسیست ها؟
نخیر، بچه مسلمان ها!

*چرا؟!
می گوینــد بکشــیم تــا اوضــاع درســت شــود. می گوینــد 
بــا هیــچ روش دیگــری اصــاح  اســامی  جمهــوری 
نمی شــود، بایــد یــک عــده را از بیــن ببریــم تــا درســت شــود، 
ولــو اینکــه خودمــان هــم کشــته شــویم! بنابرایــن داعــش در 
ــه  ــم ک ــی ه ــر عظیم ــک قش ــد. ی ــود می آی ــه وج ــران دارد ب ای
همچنــان در حــال خوش گذرانــی اســت، می گوینــد دروغ اســت! 
از اول هــم هــر چــه مــا می گفتیــم، از نظرشــان دروغ بود؛ مســئله 
اخــاق، بحــران جنســی، حتــی خــدا و پیغمبــر و امــام زمان)عج( 
ــه  ــری ک ــه س ــه ب ــای عمام ــه طلبه ه ــد چ ــاال ببینی و...؛ ح
ــم  ــه چش ــا را ب ــودم اینه ــن خ ــده اند! م ــن ش ــدیداً بی دی ش
دیــده ام. بــه نــام و بــه خاطــر دیــن آمدنــد ولــی وقتــی دیدنــد 
چــه خبــر اســت، گفتنــد همــه دروغ اســت و بی دیــن شــدند.
ــا  ــد؛ دقیق ــخ می گوین ــا را در تاری ــه این ه ــی)ع( هم ــام عل ام
اشــاره می کننــد کــه فســاد حاکمــان جامعــه اســامی 
ــت  ــه دس ــن را ب ــردم دی ــود. م ــردم می ش ــی م ــث بی دین باع
می آورنــد و از دســت می دهنــد. چــون مبنــا اخــاق و عدالــت 

ــز دیگــر. ــه چی اســت، ن
ــا  ــد، م ــش کنی ــد پخ ــا را نمی توانی ــن حرفه ــه ای ــم ک می دان
ــد. امــا مــن  هــم هــر جــا رفتیــم حــرف زدیــم پخــش نکردن
ــت  ــزی درس ــی چی ــا بولتن ــد، ی ــه بپیچ ــم ک ــداً می گوی عم
شــود تــا فکــری بکننــد. کانــون رفتیــم، بــا آقــای حــداد عــادل 
صحبــت کردیــم کــه در آینــده چــه خبــر اســت! مــن حرفهایم 
ــد  ــوری بگویی ــا ط ــت آق ــت اندرکاران گف ــی از دس را زدم، یک
کــه بتوانیــم آن را پخشــش کنیــم، گفتــم مــن دنبــال پخــش 
کــردن نیســتم، دنبــال بولتــن هســتم، فقــط می خواهــم بپیچد 
تــا بفهمنــد چه خبــر اســت. بگذاریــد بفهمند کــه فراماســونری 
انگلیســی تــا »فیهــا خالــدون« مــا نفــوذ کــرده اســت و هیــچ 

ــم. ــم بکنی ــم نمی توانی کاری ه

من معتقدم االن در ایران »رئالیسم 
سیاه« وجود دارد، نه محافظه کاری. 
آنچه که شما به آن می گویید 
محافظه کاری، من اسمش را 
می گذارم رئالیسم سیاه.
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یک
ــانه ها در  ــازار رس ــی ب ــه خلوت ــاه 1393، در میان ــن م 5 فروردی
ــه  ــت ب ــمی دس ــانه های غیررس ــری در رس ــوروز، خب ــام ن ای
دســت می چرخــد. علــی خلیلــی بســیجی ناهــی از منکــری که 
چنــد ســالی بــود در بســتر جراحــت ناشــی از حملــه چنــد فــرد 
ــام  آشــنایی  ــی ن ــود؛ شــهید شــده اســت. خلیل ــاده ب ــه او افت ب
ــق  ــم رم ــه دور و ک ــت. حافظ ــی نیس ــانه های ایران ــرای رس ب
برخــی از اهالــی رســانه  تصویــر جــوان ریشــو و الغــری را بــه 
یــاد مــی آورنــد کــه دو ســال اســت در بســتر بیمــاری اســت و 

ــد. ــار می کش ــرگ را انتظ م
ــز  ــاره او چی ــی درب ــوابق اینترنت ــت؟ س ــی کیس ــی خلیل عل
مشــخصی را نشــان نمی دهــد جــز چنــد عکــس آشــنا. خلیلــی 
ــادی. ــا اردوی جه ــهد ی ــوان در اردوی مش ــده ای نوج ــا ع ب

درحالــی کــه کتابهــای بزرگتریــن ایدئولــوگ انقاب اســامی 
ایــران را بردســت گرفته انــد. تیــپ و ظاهــرش و همیــن چنــد 
ــا حــدی نشــان می دهــد کــه علــی  عکــس بی کیفیــت امــا ت

ــی کیســت. خلیل
یــک جــوان حزب اللهــی ای کــه عــده ای نوجــوان را دور 
ــی  ــن کار انقاب ــا تمری ــا آنه ــرده اســت و ب ــع ک ــودش جم خ
می کنــد. آنهــا را بــه اردوی مشــهد می بــرد. کتاب هــای 
ــکاف  ــه اعت ــم ب ــا ه ــد، ب ــان می ده ــری دستش ــهید مطه ش
ــاب  ــه انق ــا ب ــه وصــل آنه ــد و حلق ــت می رون ــد، هیئ می رون
ــا  ــه م ــری ب ــز زیادت ــا چی ــت. عکس ه ــده اس ــب ش و مذه
نمی گوینــد، جــر این کــه علــی خلیلــی احتمــاال در کارش وارد 
اســت. ایــن را دســت های حلقــه زده بــه دور گــردن ایــن آدم و 

ــد.  ــا می گوی ــه م ــا ب ــای بچه ه ــوع لباس ه ــا و ن ــش موه آرای
جــوان عینکــی و ریشــوی قصــه مــا، مثــل همــه جوان هــای 
عینکــی و غیرعینکــی و ریشــو و بی ریــش همــه ایــن ســالها 
ــد. رشــته ای  ــد از انقــاب، کار فرهنگــی خودجــوش می کن بع
ــگ  ــالهای جن ــگ و س ــای جن ــه بچه ه ــر درازش ب ــه س ک
برمی گــردد...  رنــگ و بــوی آرمانگرایــی آن دوره در آدم هایــی 

ــن دوره نیســتند. ــرای ای کــه ب
جــوان عینکــی و ریشــوی مــا احتمــاال مجــوز خاصــی نــدارد، 
ــا موسســه ای  دفتــری هــم تاســیس نکــرده اســت، از نهــاد ی
ــا و  ــن نهاده ــی از ای ــا از در خیل ــرد، اص ــه نمی گی ــم بودج ه
ــادت دارد  ــت. ع ــوم اس ــد، معل ــش نمی دهن ــه ها راه موسس
پیراهنــش را روی شــلوارش می انــدازد، ریش هــای را هــم 
ــختی در  ــه س ــم ب ــلوار ه ــت و ش ــکادر کند.ک ــت آن ــد نیس بل
ــه کار  ــدس اســت ک ــی قابل ح ــه راحت ــرد. ب ــش آرام می گی تن
ــد،  ــا می کن ــن بچه ه ــرج ای ــی آورد و خ ــول درم ــد پ می کن
شــاید هــم در مدرســه ای معلــم تربیتــی اســت، اگــر چیــزی به 
نــام دفتــر تربیتــی هنــوز مانــده باشــد. فرقــی هــم نمی کنــد، 
ــم  ــا ه ــت و ب ــرده اس ــع ک ــودش جم ــا را دور خ ــن بچه ه ای

ــد. ــو می رون ــیری را جل مس
دو سـال پیـش از شـهادت او، شـب واقعـه، شـب نیمه شـعبان 
بـوده اسـت. جوانـک عینکـی و ریشـوی مـا بچه هـا را هیئـت 
بـرده اسـت، جشـن میـاد امـام زمان)عـج(. تـا دیروقـت بوده 
اسـت و جـوان قصـه مـا قصـد می کنـد کـه دو تـا از بچه هـا را 
به خانه شـان برسـاند. چند سـالی اسـت که شـب نیمه شـعبان 
کمـی در خیابان هـا تهران ناامن شـده اسـت. بـرای منتظرانش 

ناامن تـر. چنـد نفـر مسـت مزاحـم دخترانـی شـده اند، جـوان و 
نوجوانانـش با آنهـا درگیر می شـوند و آنها هم با چاقـو ضربه ای 

بـه شـاهرگ جـوان می زننـد و فـرار می کننـد.
ــک  ــورد جوان ــی در م ــتجوهای اینترنت ــری در جس ــز دیگ چی
قصــه مــا پیــدا نمی شــود . دو روز بعــد از ماجــرا 27 تیــر 1390 
امیرعلــی مصفــا، وباگ نویــس در وباگــش این چنیــن 
می نویســد، شــاید باارزش تریــن نگاشــته مســاله، همیــن 
ــه  ــداری طلب ــری ن ــر:«ارزش خب ــان صریح ت ــا زب ــا ب حرف ه
ــًا،  ــه اص ــمت ک ــک چش ــتت و ی ــودت و رگ دس ــان. خ ج
ــی،  ــرورش اندام ــر پ ــاال اگ ــداً ! ح ــه اب ــه ات ک ــای اُُمان کاره
پاورلیفتینگــی چیــزی کار می کــردی شــاید امــا نهــی از منکــر 
بوقیــم  ارشــادمان  گشــت  و  مــا  مگــر  می کنــی؟!؟ 
ــش  ــه ضعیف ک ــف ک ــوی ؟ حی ــه می ش ــو وارد معرک ــه ت ک
ِ ال …حــاال ایــن بــه کنــار، یــک مشــت  نیســتیم وا
بچــه جمــع کــرده ای دور خــودت کــه چــه ؟ مثــا 
ــتگاه  ــه دس ــا اینهم ــا ب ــی؟ م ــا را مســخره کن می خواهــی م
ــا  ــوی یــک القب عریــض و طویــل فرهنگی مــان کشــک! ت
اســاس نامه ات  هــا؟  کنــی؟  فرهنگــی  کار  می خواهــی 
کجاســت؟ مجــوزت کو؟راســتی بگــو ببینــم ایــن موقع ســال 
ــا  ــد در ده کوره ه ــو االن بای ــی؟ ت ــه می کن ــهر چ ــط ش وس
مشــغول تبلیــغ اســام باشــی، نــه وســط شــهر، بیــخ 
ــت.  ــر اس ــم بهت ــودت ه ــرای خ ــوری ب ــا. اینج ــوش م گ
از ُمخاطــرات شهرنشــینی )!( هــم در امانی.مگــر نمی گویــی 
ســرباز امــام زمانــی، خــوب آفریــن ! مثــل همــان امــام زمــان 
ــا از  ــی و م ــا نباش ــمان م ــوی چش ــا جل ــی ت ــک جای ــرو ی ب

پایان رسمی بزرگترین ایدئولوژی رقیب انقالب در جشن چهل سالگی
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اســمت، اســتفاده خودمــان را ببریــم. بــرو عزیــزم، بــرو؛ اینجــا 
ــر میشــه …« ــون. َش نم

همـان سـال؛ چهـار روز قبـل از ماجرا رهبـر انقـاب مهمترین 
سـخنرانی ساالنه شـان را ایـراد می کننـد، در حـرم مطهـر امام 
رضـا)ع(. بخش مهمـی از این سـخنرانی تاریخی  به این شـرح 
اسـت : »اّما آنچـه نقطه ی مهم تر عـرض من اسـت، خطاب به 
جوانهایی اسـت که در سرتاسـر کشـور فّعالّیتهای فرهنگی را به 
صورت خودجوش شـروع کردنـد که بحمداهلل خیلی هم وسـیع 
شـده اسـت. من میخواهـم بگویـم آن جوانهایی کـه در تهران، 
در شـهرهای گوناگـون، در اسـتانهای مختلف، در خود مشـهد، 
در بسـیاری از شـهرهای دیگـر کار فرهنگی میکنند، بـا اراده ی 
خودشـان، بـا انگیزه ی خودشـانـ  کارهای بسـیار خوبـی هم از 
آنها ناشـی شـده اسـت که از بعضی از آنهـا ما بحمـداهلل اّطاع 
پیـدا کردیـمـ  کار را هرچـه میتوانند به طـور جّدی دنبـال کنند 
و ادامـه بدهند. بدانند کـه همین گسـترش کار فرهنگی در بین 
جوانهـای مؤمـن و انقابـی، نقش بسـیار زیادی را در پیشـرفت 
این کشـور و در ایسـتادگی ما در مقابل دشـمنان ایـن ملّت، ایفا 

کرده اسـت.«
جــوان ریشــو و عینکــی مــا چنــد ســالی اســت کــه  در فضــای 
ــه  ــد از اینک ــار روز بع ــت چه ــد، درس ــس نمی کن ــران تنف ای
ســخنرانی رهبــرش، ســند تاییــدی بــر درســتی راهی کــه رفته 
ــام  ــه پی ــخنرانی ای ک ــود. س ــهید می ش ــنود ش ــت را می ش اس

تســلیت شــهادت او هــم همانســت.
ایرانـی  انقـاب اسـامی  حـاال در سـالگرد چهلمیـن سـال 
یـادآوری او و داسـتانش سـند بـه موقعـی اسـت بـرای نمایش 
همزمـان تـداوم پیـروزی انقـاب در مردمـان ایـران زمیـن و 
توقـف آرمان های انقـاب در شـرایط بوروکراتیـک و آرمان زده 
اداری ایرانـی. شـرایطی کـه دقیقا همیـن نیروهـای خودجوش 
فرهنگـی باید به دادش برسـند تـا از سـقوط قریب الوقوع نجات 
پیـدا کند و حـاال چند سـالی اسـت که انقـاب بـا جوانانش، به 
پیـش مـی رود. قصـه نمادیـن علـی خلیلی خیلی سـاده به سـر 
رسـید. سـاده تر از همه تصورات مـا. اما ماجـرا هنوز ادامـه دارد، 

تازه شـروع شـده اسـت.نادیدگان انقاب و خمینی، حاال مسـیر 
خمینـی را بـه پیـش می برنـد دور از همـه محافظه کاری هـای 
معمـول سیسـتم اداری و دولتـی ایرانـی. علی خلیلی هـا زنده اند 
و هـر از چنـد گاهـی بـا یک نشـانه مثل شـهید حججـی جوان 
شـهید مدافـع حـرم، شـهید اژدری، جـوان فعـال در اردوهـای 
جهـادی و... بـه یادمـان مـی آورنـد کـه مسـیر ایـن انقـاب 
محافظـه کاری نمی شناسـد و خمینی نادیده هـا انقـاب را بـه 
پیـش خواهنـد بـرد. رسـانه های ایرانـی آنهـا را سانسـور کنند، 
دسـتگاه های رسـمی آنهـا را نادیـده بگیرنـد و سیسـتم دولتـی 
کمـر به حـذف آنهـا بـردارد،  انقاب بـا وجـود آنها زنده اسـت.

دو
ایـن عکـس  متعلق بـه 12 سـال پیش اسـت و در سـال 2006 
در بوئنس آیـرس آرژانتیـن گرفتـه شـده اسـت، در جریـان یک 
راهپیمایـی اعتراض آمیـز به حمـات هوایی اسـرائیل به جنوب 
لبنان.یـک جـوان آرژانتینـی کـه روی بازویـش را با نقـش امام 
خمینـی، رهبـر انقـاب ایـران خالکوبـی کـرده اسـت.توضیح 

دیگـری در مـورد عکـس وجود نـدارد.
ــک  ــی از ی ــی، عکس ــی آوین ــش مرتض ــال پی ــا 35 س تقریب
جــوان بوســنیایی کــه بــه پیــروی از بســیجیان ایرانــی ســربند 
»اهلل اکبــر« بســته بــود روی جلــد مجلــه اش، ســوره چــاپ کرد 
و توســط وزیــر وقــت ارشــاد توبیــخ کتبــی شــد بــه دلیــل چاپ 
ــوح  ــه وض ــر ب ــامی. تصوی ــئونات اس ــا ش ــر ب ــی مغای عکس
ــی زود  ــش خیل ــی و فرزندان ــان خمین ــه آرم ــی داد ک ــان م نش
ــود. امــا پســر بوســنیایی مــوی  ــا نفــوذ کــرده ب ــا قلــب اروپ ت

ــک دودی... ــت و عین ــدی داش بلن

سه
محمــد محمــدی نجــات مستندســاز ایرانــی تعریــف می کنــد: 
در کشــمیر مکانــی وجــود دارد کــه نامــش منتظــر آبــاد اســت. 
ــدم تعجــب کــردم.  ــو دی ــر روی تابل ــام را ب مــن وقتــی ایــن ن
ــد و  ــگ کرده ان ــو را رن ــط تابل ــدم وس ــردم دی ــه ک ــت ک دق

قســمتی را حــذف کرده اند.برایــم ســوال پیــش  آمــد کــه چــرا 
ایــن شــکلی شــده اســت؟ وقتــی از محلی هــای آنجــا ســوال 
ــته اســت؛  ــام دیگــری داش ــتا ن ــن روس ــه ای ــد ک ــردم گفتن ک
نــام اینجــا در اوایــل انقــاب ایــران بــه منتظــری آبــاد تغییــر 
ــا مرحــوم منتظــری  ــی کــه امــام خمینــی)ره( ب ــد. زمان می کن
مشــکل پیــدا می کنــد، خــود مــردم آن منطقــه، »ی« 
منتظــری آبــاد را حــذف کرده انــد و نــام آن را بــه منتظــر آبــاد 

ــد. ــر داده ان تغیی
ایــن مــردم چنیــن تعصبــی نســبت بــه امــام دارند.فرجــی دیگر 
ــد و  ــف می کن ــا تعری ــه آفریق ــی از ســفرش ب ــاز ایران مستندس
اینکــه آنجــا وقتــی مــادری بچــه خردســالش را صــدا مــی زده 
اســت ابتــدا فکــر کــرده اســت کــه اشــتباه شــنیده اســت. امــا 
بعــد که دقــت کــرده اســت از میــان همــه آن کلمــات نامفهوم 
ــی اش را  ــظ خمین ــار، لف ــان آن دی ــی مردم ــان محل ــه زب ب
تشــخیص داده اســت کــه نــام پســرک را خمینــی گذاشــته اند 
و آنجــا نــام پسرانشــان را خمینــی می گذارنــد. ســهیلی 
ــام  ــه ن ــد ب ــف می کن ــتایی در قزاقســتان تعری ــی از روس کریم
»ایرانســکی« کــه در قلــب ســرزمین کفــر، بــاالی همه 
خانه هــا عکــس امــام خمینــی اســت و ســلیم غفــوری 
ــف  ــا تعری ــای هیمالی ــق کوه ه ــه ای در عم از قهوه خان
ــه ســر در مغــازه اش زده  می کنــد کــه عکــس امــام را ب
ــا  ــو کج ــه ت ــد ک ــوال پیچش می کنن ــی س ــت و وقت اس
ــی  ــن عکــس اعــان هویت ــد: ای ــام کجــا، می گوی و ام

ــت و .. ماس
یــا از پاکســتان بگوییــم. دی مــاه ســال  13۸1 در جریــان 
ســفر رئیس جمهــور وقــت ایــران، حجت االســام 
خاتمــی بــه پاکســتان، اتفــاق خاصــی می افتــد. 
ــال  ــراق ح ــه ع ــکا ب ــه آمری ــون حمل ــا پیرام گمانه ه
و هــوای آن روزهــای دنیــا و رســانه ها را بــه خــود 
ــم  ــی را رق ــرا فضای ــن ماج اختصــاص داده اســت. همی
زده کــه  ســخن از مواضــع ضدآمریکایــی و ایســتادن بــر 
ــه  ــری ب ــام و رهب ــی انقــاب، ام ســر آرمان هــای جهان

ــد. ــوش نمی آی ــیون خ ــی سیاس ــذاق برخ م
 بخشــی از دســتگاه دیپلماســی وقــت ایرانــی در جریــان 
ــدن  ــانه ای ش ــردن رس ــزه ک ــد کانالی ــفر، قص ــن س ای
ــران را  ــوری ای ــتان از رئیس جمه ــردم پاکس ــتقبال م اس
دارنــد. بنــا بــه گفتــه صریــح یکــی از مســئولین ایرانــی 
حاضــر در پاکســتان در آن دوره، مســئولین تشــریفات و 
اســتقبال بــا هماهنگــی بــا مقامــات پاکســتانی، تصمیم 
ــری از  ــا تصاوی ــتقبال تنه ــل از اس ــا روز قب ــد ت می گیرن
شــخص رئیس جمهــور ایــران را در اختیــار رایزنی هــای 
فرهنگــی، کنســولگری ها و ســفارت ایــران دهنــد 
ــن  ــترها بی ــر و پوس ــن تصاوی ــع ای ــا توزی ــا ب ــا آنه ت
پاکســتانی های عاشــق ایرانــی فضــای اســتقبال را بــه ســمت 

و ســوی خاصــی بکشــانند. 
 روز اسـتقبال می شـود و حجت االسـام خاتمی وارد پاکسـتان 
ایـن  بـا  می کردنـد  تصـور  برخـی  کـه  حالـی  در  می شـود. 
برنامه ریـزی، نهایتـا تنهـا عکس هـا و پاکاردهـای شـخص 
حجـت االسـام خاتمـی کـه در اختیار پاکسـتانی های عاشـق 
ایـران، قرار داده شـده بـود میان جمعیت مشـاهده شـود؛  مردم 
پاکسـتان درسـت در نقطه مقابل جریـان حاکم بـر آن روزهای 
رسـانه های دنیـا و یـک نـگاه خـاص در مدیریـت سیاسـت 

خارجـی ایـران قـرار می گیرنـد.
ــود  ــروع می ش ــتان ش ــنت پاکس ــل س ــق اه ــه از مناط  برنام
ــی را  ــای خاتم ــتقبال از آق ــم اس ــه مراس ــی ک ــه مدیران و هم
برنامه ریــزی کــرده بودنــد، شــوک زده می شــوند. مــردم 
پاکســتان، جالب تــر از آن اهــل ســنت مــردم پاکســتان 
خودشــان از خانه های شــان بــا انــواع و اقســام عکس هــا 
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ــرون  ــه ای بی ــت اهلل خامن ــی و آی ــام خمین ــای ام و پاکارده
می آینــد و توهــم ریشــه دار غیرانقابــی و محافظــه کار در 
انتقــال کانالیــزه آرمان هــای امــام و انقــاب بــا چالشــی جــدی 

در درون خــود مواجــه می شــود.
 همـان مسـئول ایرانـی حاضر در پاکسـتان کـه ماجـرا را برای 
بزرگـی  قاب عکس هـای  بـه  اسـت؛  کـرده  تعریـف  تسـنیم 
اشـاره می کنـد که به دسـت مـردم پاکسـتان بـاال رفته اسـت. 
قاب عکس هایـی کـه نشـان می دهد مـدت چند سـال در جایی 
در خانـه پاکسـتانی ها به اتاق دیواری آویزان شـده اسـت.  مردم 
پاکسـتان نیازی بـه عکس هـا و پوسـترهای ایرانی هـا از امام و 
رهبـری نداشـتند. نیـازی بـه عکس های  دسـتگاه دیپلماسـی 
ایرانـی  نداشـتند. خودشـان در خانه های شـان داشـتند... و ایـن 

پرچمـی اسـت کـه زمیـن نمی افتد…

چهار
امــروز در ســالگرد رســمی چهــل ســالگی انقــاب ســال 57، 
ــی«  ــت زندگ ــت »اصال ــت سیاس ــمی شکس ــام رس روز اع
ــه  ــاب ب ــخ انق ــه در تاری ــوژی ای ک ــن ایدئول ــت. بزرگتری اس
ــت  ــا صراح ــد و ب ــا آم ــاب دوران م ــن انق ــگ آرمانی تری جن
ــی  ــم زندگ ــران ه ــردم ای ــس اســت. م ــف داد:« ب ــام توق اع
می خواهنــد. بــه مــا چــه ربطــی دارد کــه در فــان کشــور چــه 
ــوژی  می گــذرد؛ بگذاریــد مــردم زندگی شــان را کننــد.« ایدئول
پرطرفــداری کــه درســت بعــد از پایــان جنــگ ۸ ســاله در لفافه 
اعــام شــد و در زمــان مدیریــت تیــم فعلــی بــر دولــت رنــگ 
علنــی بــه خــود گرفــت. سیاســتی کــه معتقــد بــود آنچــه اصل 
اســت رفــاه و آســایش مردمانــی اســت کــه در کشــور زندگــی 
می کننــد و اگــر آرمانــی ایــن آســایش و راحتــی و ایــن زندگــی 
را بــه خطــر بینــدازد بایــد محترمانــه بــه کنــاری نهــاده شــود تا 
مــردم زندگی شــان را بکننــد. امــروز در یــک همزمانــی جالب و 
تاریخــی نتایــح عکــس ایــن سیاســت بــه عریان تریــن صورت 
ممکــن بــه روی مــردم ایــران آورده شــده اســت بــه راحتــی به 
عکــس خــود تبدیــل شــده اســت و وعده دهنــدگان چرخیــدن 
چرخ هــای اقتصــاد، بهبــود زندگــی روزمــره بــا کنــاره جســتن 
ــا را  ــن وعده ه ــه ای ــدواران ب ــی امی ــروز زندگ ــا ام از آرمان ه
در حــال نابــودی می بیننــد و ســرافکنده ســکوت پیشــه 
کرده انــد. قــرار بــود بــا اصالــت دادن بــه زندگــی بــه اســتقبال 
ــا  ــتن آرمان ه ــار گذاش ــه ازای کن ــه ب ــم ک ــی ای بروی از زندگ
آغوشــش را بــرای مــا بــاز کــرده اســت؛ امــا بــا چیــزی مواجــه 
ــروز روز پاسداشــت  شــدیم کــه رنگــی از زندگــی نداشــت. ام
زندگی هاســت. زندگی هایــی کــه در پرتــو آرمــان جــان 
ــل  ــط مث ــی رود فق ــاری م ــه کن ــه ب ــان ک ــد و آرم می گیرن

ســایه ای کــش مــی آینــد. 

پنج
ــال  ــاب س ــداوم انق ــوذ و ت ــانه های نف ــد. نش ــانه ها فراوانن نش
57 در ایــران و جهــان. نشــانه های اینکــه تیــری کــه خمینــی 
پرتــاب کــرد هنــوز در حــال حرکــت اســت و بــه زمیــن نیفتاده 
ــون  ــری چ ــار بی نظی ــه افتخ ــزرگ ک ــلی ب ــاال نس ــت. ح اس
نگذاشــتن بــاز شــدن پــای جنــگ بــه ایــران را بــا مقاومــت در 
کیلومترهــا دورتــر از مــرز ایــران در کارنامــه خــود دارد نماینــده 
واقعــی انقــاب خمینــی در ایــران شــده اند. حرکت هــای 
ــه دارتر از  ــتحکم تر و ریش ــران مس ــی در ای ــوش فرهنگ خودج
قبــل در حــال پیشــروی شــده اســت؛ توجــه جوانــان انقابــی 
از سیاســت بازی های مرســوم بــه مســائل و آســیب های 
ــام  ــه ن ــزی ب ــت و چی ــده اس ــر ش ــیار افزون ت ــی بس اجتماع
اردوهــای جهــادی بــه برنامــه ثابــت جوانــان انقابــی تبدیــل 
ــرادات  ــکاالت و ای ــا اش ــوان ب ــان ج ــت. آرمانخواه ــده اس ش
ــبیده اند  ــی چس ــم عدالتخواه ــمان محک ــه ریس ــل ب محتم

ــیر  ــتحکم مس ــدار و مس ــا پای ــا ام ــون و خط ــا آزم ــه ب و البت
جدیــدی بــرای تحقــق یکــی از برگتریــن آرمانهــای انقــاب 
ــای  ــت ه ــی حمای ــوش و ب ــا خودج ــد. کام ــاز کرده ان 57 آغ
ســاختاری.مرزهای مشــروعیت دهنــده به محافظه کاری بســیار 
بســیار باریک تــر از قبــل شــده اند و حنــای نماینــدگان نــژادی، 
ــرای  ــزرگ ب ــه ای ب ــی و خامن ــه خمین ــی ب ــابی و انتصاب انتس
عبــور از مرزهــای انقابی گــری بــا توجیه هــای مختلــف 

ــت.  ــه اس ــگ باخت ــر رن ــی دیگ مصلحت گرای
در مقابــل  آنهایــی کــه روزگاری بــه چیــزی بــه نــام انقــاب 
فخــر می فروختنــد حــاال سرنوشــت متفاوتــی پیــدا کرده انــد و 
بــه یــک زندگــی آرام و راحــت در کشــوری کــه شــلوغ نباشــد 
ــنگ ها  ــد؛ فرس ــان آورده ان ــود ایم ــد نش ــی بلن ــدای کس و ص
دورتــر از انقــاب و  مشــغول تئوری پــردازی و عمــل بــه 
آموزه هــای کهنــه محافظــه کاری و حفــظ وضــع موجــود 
ــذف  ــد ح ــوند. فرآین ــذف نمی ش ــاب ح ــتند.مردم از انق هس
مــردم از انقــاب اســامی ایــران، چیــزی کــه دو دهــه قبــل 
بــا ژســت نخبه گرایــی در نهادهــای انتخابــی آغــاز شــد 
امــروز بــه پایــان رســیده اســت. قــرار بــود مــردم بــه زندگــی 

ــند و  ــته باش ــت نداش ــه سیاس ــند و کاری ب ــان برس روزمره ش
ــد و مســیر جمهــوری  ــن کنن سیاســت مداران سیاســت را تعیی
اســامی را پیــش ببرنــد. ایــن موضــع امــا امــروز بــا نمایــش 
ــل شــده  ــه معرکــه ای نمایشــی تبدی کارکــرد بیهــوده خــود ب
اســت کــه کاربــردی جــز پنهــان شــدن نــدارد. توســل جســتن 
ــر کــردن  ــاط« و راه نجــات را در گســترده ت ــه مفهــوم »ارتب ب
مصادیــق آن تــا انتهــای آمریــکای شــمالی نیــز هم امــروز بــه 
ناکامــی طرفدارانــش ختــم شــده اســت. هــر چنــد کــه رعشــه 
ــاب  ــای انق ــر پیکره ه ــن دو سیاســت ب ــای ای ــای ضربه ه ه

ــان نمــودار اســت. همچن
چهــل ســالگی انقــاب را بــا افتخــار بــه جوانانــی کــه متوجــه 
مســیر قــدرت گرفتــه محافظــه کاری در تاریــخ انقــاب 
شــده اند و پیــش رویــش ایســتاده اند جشــن می گیریــم و 
بــرای چندیــن و چندمیــن بــار گــزاره مشــهور »محافظــه کاری 
ــاب را  ــده انق ــیر آین ــه راه مس ــت«؛ نقش ــاب اس ــگاه انق قتل
ــال 57  ــای س ــه آرمانه ــاره ب ــوع دوب ــم. راه رج ــرار می کنی تک
ــن  ــاز کرده اند.ای ــیر را آغ ــن مس ــی ای ــان ایران ــت و جوان اس

ــت. ــت اس ــیری بی بازگش مس
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ــه  ــود ک ــز ب ــران، رخــدادی شــگفت انگی انقــاب اســامی ای
ــه  ــان را ب ــر جه ــی در سراس ــران سیاس ــران و تحلیل گ مفس
فکــر فــرو بــرد و بــرای آنهــا ایــن امــری غیرممکــن بــود کــه 
ــری  ــا بهره گی ــزد و ب ــه برخی ــای علمی ــمندی از حوزه ه دانش
از منظومــه فکــری پیامبــران و ائمــه شــیعه در بیــش از هــزار 
ــروز  ــه ام ــای جامع ــرای درده ــی ب ــش درمان های ــال پی س

بشــری داشــته باشــد.
ــام  ــی ام ــداف متعال ــی و اه ــول مترق ــا آن اص ــفانه ام متاس
ــه  ــژه ای ک ــرایط وی ــل ش ــه دلی ــش ب ــی)ره( و اصحاب خمین
معانــدان بــرای انقــاب مردمــی ایــران بوجــود آوردنــد، بــرای 
مدتــی بــه محــاق فراموشــی فــرو رفــت و پــس از جنــگ نیــز 
بــا شــرایطی کــه توســط برخــی دولت هــا بوجــود آمــد حجــم 
عمــده ای از آن شــعارها بــه فراموشــی ســپرده شــد. در تحلیــل 
ایــن رخــداد بــا شــریف لک زایــی، اســتاد فلســفه سیاســی بــه 

ــتیم. ــو نشس گفت وگ

لک زایــی دارای مــدرک دکتــری علــوم سیاســی از پژوهشــگاه 
ــا  ــون ب ــت و هم اکن ــی اس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
درجــه علمــی دانشــیاری در گروه فلســفه سیاســی پژوهشــکده 
علــوم و اندیشــه سیاســی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ 
اســامی بــه تدریــس و تحقیــق اشــتغال دارد. »آزادی و 
صدرالمتالهیــن«،  سیاســی  »فلســفه  »آزادی«،  دانــش«، 
»درآمــدی بــر اندیشــه سیاســی امــام موســی صــدر«، »آزادی 
ــتی«،  ــت اهلل بهش ــری و آی ــت اهلل مطه ــر آی ــی از منظ سیاس
ــی  ــه«، »بررس ــت متعالی ــر حکم ــه از منظ ــت متعالی »سیاس
تطبیقــی نظریه هــای والیــت فقیــه« و »توزیــع و مهــار 
قــدرت در نظریــه والیــت وفقیــه« عناویــن شــماری از تالیفات 

ــت. ــی اس ــریف لک زای ــده ش ــر ش منتش

ــر  ــارزه ب ــروع مب ــش از ش ــی)ره( پی ــام خمین *ام
مبنــای شــرع مقــدس اســالم هدف هایــی را 
ــن آن روز  ــه متدی ــود و جامع ــاب خ ــرای اصح ب
تبییــن کردنــد و در راســتای آن هدف هــا نیــز 
ــجم  ــاهی منس ــم شاهنش ــه رژی ــر علی ــارزه ب مب
ــروزی  ــه پی ــه ب ــد. هرچ ــری ش ــم پیگی و منظ
انقــالب نزدیــک می شــدیم نیــز شــعارهایی 
ــه  ــش از جامع ــش از پی ــت و آزادی بی ــون عدال چ
مطــرح شــدند. پــس از پیــروزی انقــالب جریــان 
ترورهــا پیــش آمــد کــه بــر اثــر آن طیف مهمــی از 
اصحــاب امــام بــه شــهادت رســیدند و پــس از آن 
نیــز جنــگ تحمیلــی پیــش آمــد. در ایــن شــرایط 
ــود کــه فضــا امنیتــی شــده و اهــداف و  طبیعــی ب

ــته  ــاری گذاش ــه کن ــت ب ــور موق ــه ط ــعارها ب ش
شــوند؛ امــا پــس از جنــگ و در دولــت ســازندگی 
ــه  ــد؛ بلک ــته نش ــی برداش ــای امنیت ــا فض ــه تنه ن
شــعارها و اهــداف انقــالب روبــه فراموشــی 
ــی  ــرعی و اصول ــاد ش ــای انتق ــد و فض ــپرده ش س
ــق  ــال مناط ــوان مث ــه عن ــد. ب ــته مان ــز بس نی
ــی  ــد اصول ــت رش ــال پایتخ ــای مث ــروم همپ مح
نکردنــد. چــرا چرخــش در ایــن آرمان هــا بوجــود 
ــین های  ــم تئورس ــه می دانی ــی  ک ــد درصورت آم
ــت اهلل  ــری آی ــام معظــم رهب ــه مق انقــالب از جمل
العظمــی خامنــه ای مخالــف جریانــی هســتند کــه 

ــت؟ ــده اس ــم ش ــون حاک اکن
ــر ســوال  ــن پاســخ را از بخــش آخ ــی اســت و م ســؤال مهم
ــاب  ــای انق ــاره آرمان ه ــد درب ــم. ببینی ــروع می کن ــما ش ش
چرخشــی ایجــاد نشــد؛ یعنــی همــان شــعار اســتقال، آزادی 
جمهــوری اســامی کــه ابتــدای انقــاب مطــرح بــود، 
هم اکنــون نیــز مطــرح اســت و عدالت خواهــی همچنــان 
ــگار کــه در ایــن  خواســت اصلــی جامعــه ماســت؛ توگویــی ان
40 ســال نتوانســتیم آن چیــزی را کــه خواســت انقــاب 
ــش از  ــن چرخ ــم. بنابرای ــق کنی ــل محق ــور کام ــه ط ــود، ب ب
ــن  ــت در ای ــن اس ــت. ممک ــداده اس ــگاه رخ ن ــا هیچ آرمان ه
میــان افــراد، صاحب نظــران یــا مســئوالنی بگوینــد کــه ایــن 
ــش از  ــت چرخ ــن اس ــی ممک ــاده و حت ــاق افت ــش اتف چرخ
ــن  ــا اگــر شــما همی آرمان هــا در خــود آنهــا رخ داده باشــد؛ ام
ــد  ــد مشــاهده خواهی ــردم بروی ــان م ــه می ــه ب ــروز در جامع ام
ــت  ــق عدال ــان تحق ــردم همچن ــی م ــه خواســت اصل ــرد ک ک
اســت و خواســت اصلــی روشــنفکران، نخبــگان، فرهنگیــان و 

ــت. ــی اس ــث آزادی و آزاداندیش ــجویان بح دانش
انقــاب اســامی اســتقال سیاســی را بــرای مــا بــه ارمغــان 
ــر  ــی در عنص ــر ایران ــذاری غی ــدم تأثیرگ ــی و ع آورد و آن نف
تصمیم گیــری و تصمیــم ســازی ایــن جامعــه بــود. حــاال آنجــا 
بایــد بررســی شــود کــه جمهــوری اســامی چقــدر توانســته از 
ــا حداقــل کمتــر خطــا کنــد.  ایــن ظرفیــت اســتفاده کنــد و ی
در بخــش ســرزمینی، بویــژه دفاعــی کــه در جنــگ تحمیلــی 

انجــام شــد، اســتفاده از ایــن ظرفیــت نهــادی شــد. بــه تعبیــر 
یکــی از اســاتید تــا پیــش از انقــاب هــر زمــان که جنگــی رخ 
مــی داد، تکــه ای از ایــران جــدا می شــد. انقــاب مبدایــی بــود 
کــه جلــوی ایــن رونــد گرفته شــد و هیــچ بخشــی از ســرزمین 
ــتقال  ــاب اس ــا انق ــت. ب ــرار نگرف ــران ق ــار دیگ ــا در اختی م
ســرزمینی و مــرزی مــا تثبیــت شــد. در حــوزه سیاســت هــم 
بــا خــود ســاختار نظــام اســامی اســتقال مــا بــروز و ظهــور 

پیــدا کــرده اســت.
طبیعتــاً مــا در بخــش فرهنگــی و اقتصــادی همچنان مشــکل 
ــه تعبیــر حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی؛  داشــته  و داریــم. ب
ــی  ــی را آزاد کــرد و چنــد زندان ــوم و معــارف وحیان انقــاب عل
سیاســی هــم در ایــن میــان آزاد شــدند. بنابرایــن تــم و 
ــری و  ــی، فک ــی، دانش ــد فرهنگ ــاب بای ــی انق ــی اصل مش
معنــوی تعریــف شــود. بــه نظــرم ایــن تعریــف نهادینــه نشــد. 
ــا در  ــده، ام ــام ش ــی انج ــا و اقدامات ــه کاره ــت ک ــت اس درس
ــا  ــگ م ــای فرهن ــه پ ــویم ک ــه می ش ــه متوج ــی جامع بررس
ــی  ــه در برخ ــت ک ــی اس ــن در صورت ــد، ای ــان می لنگ همچن
ــه  ــد ک ــرح می ش ــخن مط ــن س ــاب ای ــای انق از تئوری ه

ــت. ــاد روبناس ــا و اقتص ــگ زیربن فرهن
ــت  ــال، اولوی ــر ح ــم در ه ــند می گوی ــن بپرس ــر از م ــه اگ البت
بــا اقتصــاد اســت؛ یعنــی جامعــه نبایــد فقیــر و گرســنه باشــد 
ــور  ــد در ام ــا بتوان ــد ت ــود باش ــب خ ــان ش ــد ن ــد نیازمن و نبای
ــه لحــاظ  ــد. ب ــت کــرده و آن را قــوی کن فرهنگــی هــم دخال
ارزشــی البتــه فرهنــگ مقــدم و زیربنــا اســت ولــی بــه لحــاظ 
رتبــی طبیعتــاً اقتصــاد بایــد اولویــت داشــته باشــد؛ یعنــی مــا 
ــراغ  ــد س ــم بع ــرف کنی ــه را برط ــه جامع ــای اولی اول نیازه
ــاد  ــز اعتق ــدرا نی ــم. ماص ــریعت بروی ــاق و ش ــت، اخ معنوی
ــن آن  ــت. م ــریعت اس ــاِز ش ــت آغ ــان سیاس ــه پای ــت ک داش
چیــزی کــه از بحــث ماصــدرا در ایــن زمینــه متوجــه شــدم 
ایــن اســت کــه سیاســت همــه امــور و نیازمندی هــای مــادی 
جامعــه را برطــرف می کنــد و بعــد نوبــت بــه معنویــت، اخاق، 
فرهنــگ، دیــن و قانــون می رســد کــه بــرای تحقــق آن بایــد 
تــاش جمعــی ایجــاد شــود کــه بــه تعبیــر ماصــدرا ایــن کاِر 
ــدی  ــه اولویت بن ــن زمین ــد در ای ــن بای ــت. بنابرای ــریعت اس ش

شریف لکزایی:

آرمان های انقالب فراموش نشده اند/وطن بادشمن بیرونی از بین نمی رود

اگر از من بپرسند می گویم در هر 
حال، اولویت با اقتصاد است؛ یعنی 

جامعه نباید فقیر و گرسنه باشد و نباید 
نیازمند نان شب خود باشد تا بتواند 
در امور فرهنگی هم دخالت کرده 
و آن را قوی کند. به لحاظ ارزشی 

البته فرهنگ مقدم و زیربنا است 
ولی به لحاظ رتبی طبیعتًا اقتصاد باید 

اولویت داشته باشد
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ــر  ــت بهت ــاید وضعی ــه ش ــد. در نتیج ــه می ش ــش گرفت در پی
می بــود.

مــن در حــد اطاعــات خــودم می گویــم کــه پــس از انقــاب 
ــفه  ــه و فلس ــوم، اندیش ــش، عل ــوزه   دان ــی در ح ــات خوب اتفاق
ــا رشــد  ــن حوزه ه ــا در ای ــه علمــی م سیاســی رخ داده و جامع
ــه و  ــای اندیش ــل در فض ــت. حداق ــته اس ــی داش ــیار خوب بس
ــس  ــه پ ــک ده ــا ی ــاب و ت ــدای انق ــی در ابت ــفه سیاس فلس
ــم. آرام آرام از  ــری نداری ــل ذک ــار قاب ــاب آث ــروزی انق از پی
ــن مباحــث در  ــه ای ــن طــرف اســت ک ــه ای ــه 70 ب ــه ده نیم
ــده  ــرح ش ــر مط ــه صــورت جدی ت ــی ب ــه سیاس ــوزه اندیش ح
ــی و  ــه سیاس ــث اندیش ــا مباح ــرد ت ــکل می گی ــزی ش و مراک
ــه  ــر فق ــه ای دیگ ــور خــاص فلســفه سیاســی و در  مرحل به ط
ــی  ــه عبارت ــوند. ب ــرح ش ــری مط ــورت پویات ــه ص ــی ب سیاس
ــدی  ــث ج ــرای مباح ــا ب ــن فض ــوزه کاری م ــروزه در ح ام
مطلــوب اســت. اکنــون بحــث فلســفه سیاســی بــه نقطــه ای 
ــف  ــری مختل ــای فک ــود جریان ه ــل وج ــه دلی ــه ب ــیده ک رس

می تــوان دربــاره آن گفت وگــو کــرد.

*ایــن آزاد اندیشــی در نحله هــای مختلــف وجــود 
دارد؟

در نحله هــای مختلف اندیشــه سیاســی، بویژه فلســفه سیاســی 
وجــود دارد. اکنــون دیدگاه هــای مختلــف و جریان هایــی 
هســتند کــه بــدون محدودیتــی دارنــد آثــار و تحقیقــات خــود 
را منتشــر می کننــد. حــال ممکــن اســت در برخــی از مباحــث 
و حوزه هــا حساســیت هایی وجــود داشــته باشــد کــه مــن نیــز 
ــا حــد زیــادی  ــا آنهــا مواجــه شــده ام و ایــن محدودیت هــا ت ب
ــه عنــوان مثــال مدتــی مــن در حــوزه  علمــی هــم نیســت. ب
ــن در  ــاب از م ــه دو کت ــردم ک ــه کار می ک ــث والیت فقی مباح
ــوز منتشــر  ــاب هــم هن ــک کت ــن حــوزه منتشــر شــده و ی ای
نشــده اســت. به هرحــال مراکــز ماحظاتــی در انتشــار 
ــر  ــه نظــر مــن در حــوزه فلســفه سیاســی کــم ت ــد کــه ب دارن

ســخت گیرانه اســت.

ــاد  ــم اقتص ــی در عل ــه پویای ــما در زمین ــر ش *نظ
چیســت؟ ببینیــد اگــر مــا می توانســتیم بــه 
ــاً  ــم قطع ــن کنی درســتی اقتصــاد اســالمی را تبیی
مســیر اقتصــاد سیاســی مــا هــم مشــخص 
ــاب  ــزه کت ــر جای ــه دبی ــی ک ــد. در گزارش می ش
ــه  ــن دوره آن ب ــه آخری ــوزه در اختتامی ــال ح س
ــا  ــه تنه ــد ک ــخص ش ــه داد مش ــان ارائ مخاطب
13 کتــاب در موضــوع اقتصــاد بــه دبیرخانــه ایــن 
ــک  ــل نزدی ــن را در مقاب ــود. ای ــیده ب ــزه رس جای
بــه هــزار عنــوان در حــوزه فلســفه وبیــش از 800 
عنــوان در حــوزه فقــه بســیار ناچیــز اســت. ایــن 
ــدام  ــه م ــت ک ــی اس ــز در صورت ــات ناچی تحقیق
ــژه  ــاد بوی ــالمی اقتص ــتم غیراس ــه سیس ــا ب علم

ــد. ــاد وارد کرده ان ــیار انتق ــداری بس بانک
بانکداری ما ایرانی هم نیست چه برسد به اسامی.

*شــاید بتــوان گفــت کــه تنهــا دســتاورد جــدی 
ــا«ی  ــاکان »اقتصادن ــاد کم ــم اقتص ــوزه در عل ح
شــهید صــدر اســت کــه در نجــف نوشــته شــد و 
ــوز  ــا هن ــه متاســفانه در سیســتم اقتصــادی م البت

ــت. ــده اس ــه نش ــه آن توج ب
تــا جایــی کــه می دانــم در حــوزه در بحــث اقتصــاد هیــچ کاری 
ــوم و فرهنــگ  انجــام نشــده اســت. اکنــون در پژوهشــگاه عل
اســامی یــا دانشــگاه باقرالعلــوم کــه بنــده از نزدیــک ارتبــاط 
ــی  ــزی پژوهش ــم مراک ــم. در ق ــاد نداری ــان اقتص دارم دپارتم

هســتند کــه علــم اقتصــاد را مــورد توجــه قــرار داده انــد، امــا به 
صــورت کلــی در قــم در علــم اقتصــاد و مباحــث اقتصــادی کار 
چندانــی انجــام نشــده و محقــق و نیــرو تربیــت نشــده اســت.

*در صورتــی کــه پرداختــن بــه اقتصــاد از 
اســت. قــم  وظایــف  اساســی ترین 

بلــه. ببینیــد در حوزه هــای دیگــر هــم البتــه همچنــان کمبــود 
وجــود دارد. در موضــوع مــورد عاقــه مــن یعنــی علــوم 
ــل  ــط بین المل ــون رواب ــی چ ــش های ــم در گرای ــی در ق سیاس
و سیاســت خارجــی متخصصــی تربیــت نشــده و خــا حــس 
ــل  ــط بین المل ــه رواب ــی در عرص ــون نظریه های ــود. اکن می ش
هســت کــه در آن مــا هیــچ زمینــه ای بــرای حضــور نداریــم و 
قــادر بــه گفت وگــو بــا صاحبــان ایــن نظریه هــا نیســتیم و یــا 
نظریــه های خــود را تولیــد نکرده ایــم. ایــن خاها وجــود دارد، 
هرچنــد کــه در بســیاری از موضوعــات دیگــر مــا بســیار رشــد، 
ــه لحــاظ کمــی  ــی هــم ب پیشــرفت و توســعه داشــته ایم. یعن
ــان، اعضــای  ــار منتشــره بیشــتر شــده و هــم محقق ــداد آث تع
هیــات علمــی، تعــداد مراکــزی کــه بــه بحــث فقــه سیاســی 
ــی  ــات تکمیل ــع تحصی ــته را در مقط ــن رش ــه و ای پرداخت
ــد. ایــن رشــد  ــدا کرده ان ــد، رشــد و توســعه پی تاســیس کرده ان
نســبت بــه پیــش از انقــاب و دهــه اول انقــاب قابل مقایســه 
نیســت. در حــوزه فلســفه سیاســی و در حــوزه مباحــث انقــاب 
اســامی و مطالعــات ایــران هــم رشــد و پیشــرفت داشــته ایم و 
ــد مراکــزی  ــه بای ــد. البت گرایش هــای مختلفــی بوجــود آمده ان
ــد. مراکــزی  ــرای پوشــش آن خاهــا هــم بوجــود بیای هــم ب

کــه وجــود نداشــتند و اکنــون نیــز وجــود ندارنــد.

در موضــوع اقتصــاد، امــام موســی صــدر از نخســتین کســانی 
ــرد و از  ــه ک ــوزه توج ــاد در ح ــث اقتص ــه بح ــه ب ــت ک اس
ــود  ــه خ ــام« ک ــب اس ــریه »مکت ــتین نش ــماره های نخس ش
ــت و  ــاد نوش ــوزه اقتص ــی در ح ــود مقاالت ــرده ب ــیس ک تاس
ــه  ــأل را ب ــاط خ ــان نق ــد ایش ــان می ده ــن نش ــار داد. ای انتش
ــان  ــل آن در آن زم ــرای ح ــت و ب ــده اس ــه ش ــی متوج خوب

ــت. ــه زده اس ــگارش مقال ــه ن ــت ب دس

ــام  ــع اله ــه منب ــود دارد ک ــواهدی وج ــه ش *البت
و همچنیــن رفرنــس شــهید صــدر مقــاالت 
ــت... ــوده اس ــدر ب ــی ص ــام موس ــادی ام اقتص

ــه  ــی علمــی داشــته اند. ب ــن دو شــخصیت روی هــم تاثیرات ای
هــر حــال توجــه امــام صــدر نشــان داده کــه علــم اقتصــاد و 
ــه  ــه بخشــی از آن ب ــه البت مباحــث اقتصــادی مهــم اســت ک
ــا متاســفانه از دوران ایشــان  ــاز میگــردد. ام مباحــث آن دوره ب
ــه آن توجــه  ــه صــورت تئوریــک ب ــر کســی ب ــه بعــد کــم ت ب
کــرده اســت. ایــن در صورتــی اســت کــه اقتصــاد از نخســتین 
ــد  ــده بای ــود و علی القاع ــام ب ــب اس ــریه مکت ــاالت نش مق
ــاد  ــث اقتص ــان بح ــم ایش ــان ه ــرد. در لبن ــدا می ک ــداوم پی ت
و معیشــت مــردم را بــه صــورت جــدی دنبــال کــرد. در 
انقــاب اســامی ایــن اتفــاق قــرار بــود رخ دهــد، امــا هشــت 
ســال جنــگ و پیــش از آن ترورهــا و منازعــات داخلــی و 

ــتان ها  ــی اس ــه در برخ ــب ک ــای تجزیه طل ــی جریان ه برخ
ســربرآوردند، باعــث شــد ایــن امــر تقریبــا تحت الشــعاع قــرار 
ــت آزادی  ــری و تثبی ــه جــای پیگی ــی ب ــا مدت ــی م ــرد. یعن گی
ــه دنبــال تامیــن امنیــت خــود بودیــم. البتــه ایــن  و عدالــت ب
یــک بخــش از قصــه اســت، امــا عامــل اصلــی نیســت هرچند 
کــه تاثیرگــذار اســت. بــه عبارتــی اولویــت مــا بــه ســمت بقــا 
رفــت کــه درســت هــم بــود یعنــی مــا بایــد بقــا داشــته باشــیم 

ــا شــعارها را محقــق کنیــم. ت
ــتیم  ــه می خواس ــم ک ــمتی رفتی ــه س ــگ ب ــس از جن ــا پ م
ســازندگی باشــد. اصــا ایــن ســازندگی در ذات انقــاب قــرار 
ــه نقطــه ای  ــه نمی پســندید ب ــی شــما از نقطــه ای ک دارد. یعن
ــاب  ــوب اســت. انق ــد مطل ــر می کنی ــه فک ــد ک ــت کنی حرک
درونــش حرکــت وجــود دارد. ایــن پشــتوانه فلســفی انقــاب 
اســت. اتفاقاتــی کــه پــس از جنــگ افتــاد باعــث شــد کــه مــا 
نتوانیــم از نیروهایــی کــه از جبهــه برگشــتند، اســتفاده کنیــم. 
ــای  ــف نیروه ــواران در توصی ــی از بزرگ ــر دارم یک ــه خاط ب
ــأن  ــما ش ــگان! ش ــای رای ــد نیروه ــیجی فرمودن ــب بس داوطل
یــک نیرویــی کــه جانــش را در کــف دســتش گذاشــته تــا ایــن 
ــد. حــال ممکــن اســت ســوءنیتی در ایــن  حــد پاییــن آورده ای
گفتــه نبــوده باشــد، امــا نشــان دهنــده فکــر پشــت آن اســت 
کــه نیــروز معنــوی را نیــروی ارزان و رایــگان می دانــد. اگــر از 
ایــن نیــرو در عرصــه ســازندگی بــه خوبــی بهــره برده می شــد 
همــان اتفاقــی کــه در دفــاع مقــدس افتــاد و ایــن نیــرو اجــازه 
ــرار  ــمن ق ــار دش ــور در اختی ــاک کش ــب از خ ــک وج ــداد ی ن
ــود و دوران  ــرار می ش ــز تک ــازندگی نی ــه س ــرد، در عرص بگی
ســازندگی وضعیــت مطلوبــی بــه خــود می گرفــت. ایــن اتفــاق 

ــداد و تــو گویــی انــگار انقــاب خاتمــه پیــدا کــرد و  امــا رخ ن
مانــور تجمــل بایــد آغــاز مــی شــد.

ــام  ــه انقــاب تم ــود ک ــن ب ــر ســر ای ــان هــم بحــث ب آن زم
شــد یــا خیــر؟ بلــه انقــاب بــه مثابــه یــک حادثــه در بهمــن 
57 خاتمــه یافــت، امــا انقــاب درونــی و بیرونــی دائمــی کــه 
وجــود دارد؛ یعنــی مــن به عنــوان یــک فــرد خــودم را همیشــه 
بایــد انقابــی تصــور کنــم تــا بتوانــم در راســتای آن آرمان هــا 
ــام  ــاب تم ــد انق ــر بگویی ــورت اگ ــن ص ــم. در ای ــت کن حرک
ــا  ــا آرمان ه ــت! ام ــده اس ــام ش ــا تم ــی آن آرمان ه ــده یعن ش
همیشــگی اســت. مگــر آرمانــی مهم تــر و متعالی تــر از 
عدالــت و آزادی در زندگــی بشــر داریــم؟ عدالــت و آزادی 
خواســت همیشــگی بشــر اســت. آزادی و عدالــت در راســتای 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــعادت ه ــت. س ــرت اس ــا و آخ ــعادت در دنی س
زیبایی شــناختی و هنــری یعنــی آن گونــه کــه ماصــدرا 
ترســیم کــرده و هــم بــه لحــاظ توجــه بــه رفــاه زندگــی یعنــی 
اینکــه رفــاه و معیشــت شــما تأمیــن شــود و در آرامــش باشــید 
و ایــن آرامــش هــم بــه لحــاظ معرفتــی، فکــری و فرهنگــی 
رشــد و ترقــی و ارتقــاء شــما را موجــب شــود. ایــن مــوارد بــه 
نظــر مــن مــورد غفلــت قــرار گرفــت و مــا بیشــتر بــه ســمت 

ــم. ــخت افزاری رفتی ــث س مباح

*یعنــی از آرامــش بیشــتر مفهــوم امنیــت را مــراد 

آن زمان هم بحث بر سر این بود که انقالب تمام شد یا خیر؟ بله انقالب به مثابه یک 
حادثه در بهمن ۵۷ خاتمه یافت، اما انقالب درونی و بیرونی دائمی که وجود دارد؛ 
یعنی من به عنوان یک فرد خودم را همیشه باید انقالبی تصور کنم تا بتوانم در راستای 
آن آرمان ها حرکت کنم. در این صورت اگر بگویید انقالب تمام شده یعنی آن 
آرمان ها تمام شده است!
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کردیــم؟
یــک بخــش آن امنیــت اســت. بخــش دیگــر آن در ســاختمان، 
ســد، خیابــان، جــاده و ریــل ســازی بــود. البتــه ســاخت همــه 
ــدر  ــی ص ــام موس ــر ام ــه تعبی ــا ب ــت، ام ــوارد الزم اس ــن م ای
جهت گیــری آنهــا مهــم اســت. حــال شــما می خواهیــد 
ــوا  ــد در محت ــامی بگذاری ــاد اس ــاختار را اقتص ــن س ــم ای اس
کــه اســامی نیســت. در اقتصــاد اســامی جهت گیــری 
توحیــدی، الهــی و عدالت طلبــی وجــود دارد و بایــد باشــد کــه 
اآلن کمرنــگ اســت. اگــر ایــن جهت گیــری را نداشــته باشــید 

ــدا کــرده اســت. ــداوم پی ــی ت یعنــی همــان سیســتم قبل

ایــن  اقتصــاد  حــوزه  در  مــن  نظــر  *بــه 
محافظــه کاری بیشــتر خــود را نشــان داده اســت. 
پژوهشــگر از قــم روزی گفــت کــه چــون همیــن 
بانکــداری مــا در نظــام جمهــوری اســالمی 
ــکل  ــن ش ــت. همی ــالمی اس ــس اس ــرار دارد پ ق
ــردان  ــی دولتم ــه برخ ــبت ب ــه کاری نس از محافظ

هــم وجــود دارد. دولتمردانــی کــه نــه تنهــا کنــش 
خودشــان بلکــه رفتــار خانــواده و فرزندانشــان هم 
ــالب  ــعارهای انق ــه ش ــدی ب ــه پایبن ــان داد ک نش
ــه  ــد ک ــت بگوین ــن اس ــم ممک ــا ه ــد. آنه ندارن
چــون فعــل مــا در ذیــل کلیتــی بــه نــام جمهــوری 
اســالمی ایــران قــرار دارد، پــس اســالمی اســت.

ــده  ــان دهن ــی نش ــداری فعل ــگر از بانک ــت آن پژوهش برداش
ــا  ــن دیدگاه ه ــه ای ــی اســت ک برخــی تفکــرات اســت و طبیع
ــه ایــن بیاندیشــید کــه  هــم وجــود داشــته باشــد، امــا شــما ب
ــی،  ــوادی آمل ــت اهلل ج ــه حضــرت آی ــیعه از جمل ــت ش مرجعی
آیــت اهلل نــوری همدانــی و برخــی دیگــر از بــزرگان دینــی این 

ــندند. ــداری را نمی پس ــادی و بانک ــت اقتص وضعی

ایــن  در  دارد.  غیراســالمی  ماهیتــی  *واقعــا 
دهــه هــم کــه سیســتم بانکــداری رانــت 
ــرده  ــت ک ــده ای درس ــرای ع ــی ب عجیب وغریب

اســت.
بهــره ای هــم کــه در بانک هــا گرفتــه می شــود طبــق 
فرمایــش مراجــع بزرگــوار، اســامی نیســت؛ چــه ذیــل 
ــر  ــه اگ ــا آن توجی ــد. ب ــه نباش ــد چ ــامی باش ــوری اس جمه
کســی در جمهــوری اســامی گنــاه کنــد، دیگــر گنــاه 

ــد،  ــز را رد کن ــراغ قرم ــی چ ــر کس ــود؟ اگ ــوب نمی ش محس
چــون در جمهــوری اســامی اســت عیــب نــدارد؟ عیــب دارد. 
ــز  ــر را نی ــوارد دیگ ــت. م ــب اس ــرتاپایش عی ــا س دزدی و رب
بــزرگان مطــرح کرده انــد، امــا بــرای مســئوالن پذیــرش آنهــا 

ــت. ــوده اس ــخت ب س
ــت  ــی اس ــف و موقعیت های ــره موق ــاد در زم ــن اقتص بنابرای
کــه بایــد روی آن تامــل کنیــم. محافظــه کاری یعنــی اینکــه 
ــود  ــع موج ــن وض ــظ همی ــما حاف ــه ش ــد ک ــئولین بگوین مس
باشــید و شــکر کنیــد کــه همیــن مقــدار هــم هســت! همیــن 
ــر  ــد مطلوب ت ــت می توان ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــرف نش ح
ــد. چــرا  ــوی آن را می گیرن ــا برخــی از مســئولین جل باشــد، ام

ــم؟ ــخت می کنی ــردم س ــه کام م ــی را ب زندگ
ــای  ــد و بج ــل کرده ان ــف عم ــم ضعی ــی ه ــای نظارت نهاده
اینکــه بیاینــد و بــه وظیفــه خــود عمــل کننــد، کار را بــه جــای 
ــد  ــده و می گوین ــم آم ــران ه ــی از مدی ــه برخ ــانده اند ک رس
وضعیــت نبایــد اینطــور باشــد. یعنــی مدیــران کشــور اکنــون 
ــد.  ــاد می کنن ــد انتق ــند می آین ــخگو باش ــه پاس ــای اینک بج

مــن محقــق و معلــم هــم می گویــم وضعیــت بایــد این گونــه 
باشــد آن مدیــر و کارگــزار هــم همیــن را می گویــد. حــال ایــن 
ــق  ــوب را محق ــت مطل ــن وضعی ــد ای ــی بای ــه کس ــط چ وس

ــد؟ کن

ــردم و  ــاد م ــا انتق ــئول ب ــاد آن مس ــه انتق *البت
روزنامه نــگاران تفــاوت دارد. اگــر چهــره فرهنگــی 
ــا  ــه نهــادی فرهنگــی ی ــه متصــل ب مشــهوری ک
ــاد  ــه آن نه ــد، بودج ــاد کن ــت انتق ــی اس سیاس
ــگاران  ــادی و روزنامه ن ــردم ع ــود. م ــع می ش قط
بــا  حالــت  ایــن  در  حسابشــان  کــه  نیــز 
کرام الکاتبیــن اســت. شــهید صــدر در »االســالم 
یقــود الحیــاه« بحث هایــی در مــورد انتقــاد کــرده 
و حتــی در ذیــل مبحــث امــر بــه معــروف و نهــی 
ــدان  ــه زن ــن ب ــرورت رفت ــئولین ض ــر مس از منک
را هــم مطــرح می کنــد. مشــکل اینجاســت 
ــروع  ــاد مش ــازوکار انتق ــرای س ــی ب ــا راه ــه م ک
ــت  ــرای عدال نداریــم، بنابرایــن ممهم تریــن راه ب
ــه  ــما ب ــم. ش ــت می دهی ــم از دس ــی را داری خواه
ــی  ــوم سیاس ــگر عل ــدرس و پژوهش ــوان م عن

ایــن ســازوکار انتقــاد مشــروع را چگونــه تئوریــزه 
؟ می کنیــد

مــن در مقالــه ای کــه دربــاره نــگاه امــام خمینــی)ره( بــه آزادی 
مطبوعــات نوشــتم، ایــن مســاله را تبیین و طــرح کــردم. در آن 
مقالــه اشــاره کــردم کــه در دیــدگاه امــام مفهــوم »مســئولیت 
اجتماعــی« اهمیــت دارد و آزادی انتقــاد در قالــب نظریــه 
مســئولیت اجتماعــی باید تبییــن شــود. دربــاره آزادی مطبوعات 
و رســانه هــا حداقــل دو نظریــه فربــه وجــود دارد: آزادی گرایی 
و اقتدارگرایــی. در آن مقالــه بحــث کــردم کــه امــام هیچکــدام 
از ایــن دو نظریــه را قبــول نــدارد. امــام هــم در دوره طاغــوت و 
هــم در دوره جمهــوری اســامی از مطبوعــات انتقــاد کــرده و 
نکاتــی را بــه عنــوان نقشــه راه بــرای آنهــا بیــان کردنــد. توجه 
داشــته باشــید کــه امــام)ره( اقــدام بــه بســتن هیــچ نشــریه ای 
نکردنــد، امــا در فرمایشاتشــان پیــش و پــس از انقــاب 
ــک  ــن تئوری ــد تبیی ــه نیازمن ــد ک ــرح می کنن ــائلی را مط مس
ــه  ــن مباحــث در نظری ــه ای ــن در آن مقال ــه نظــر م اســت و ب

ــد. ــی می گنج ــئولیت اجتماع مس

ــن اینکــه منتقــد یــک  ــه مســئولیت اجتماعــی در عی در نظری
ــای را از  ــد پ ــتید، نبای ــئولی هس ــر و مس ــداد، مدی ــع، رخ وض
ــر  ــی فرات ــلم و قطع ــتندات مس ــی و مس ــای اخاق عرصه ه
ــه  ــدارک و آنچ ــناد و م ــاس اس ــر اس ــع ب ــد و در واق بگذاری
ــن  ــد. در درون ای ــرح کنی ــود را مط ــاد خ ــت انتق ــت اس حقیق
وضعیــت هــم آزادی و هــم محدودیــت وجــود دارد، امــا 
ــون وضــع  ــد و قان ــات منتق ــدان و اخاقی ــا را وج محدودیت ه
می کنــد. بایــد ایــن نظریــه مســئولیت اجتماعــی را در فضــای 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــار ک ــن و معی ــور تبیی ــانه های کش رس
نــه فضــا یلــه و بــاز اســت و نــه محــدود و از نشــر افــکار نیــز 

جلوگیــری نمی شــود.
طبیعتــاً در فضــای اجتماعــی فعلــی کــه هرکســی می توانــد بــا 
داشــتن یــک گوشــی موبایــل هوشــمند نقــش یــک رســانه را 
ایفــا کنــد، بســیاری از مرزهــا برداشــته شــده و اگــر مــا تربیــت 
اخاقــی، اجتماعــی و مدنــی نداشــته باشــیم باعــث بســیاری 
از مشــکات و شکســتن مرزهــای اخاقــی خواهیــم شــد. در 

اینجــا اعتقــاد بــه آن نقــش تربیتــی دارم.

ــت  ــمند و فعالی ــراه هوش ــای هم ــزار تلفن ه *اب
ــرج و  ــه ه ــن اینک ــی در عی ــبکه های اجتماع ش
ــی  ــث نوع ــا باع ــد ام ــی می آفرین ــرج اطالعات م
دموکراســی در انتشــار اخبــار و شکســتن مرزهای 
نابجــا میــان مــردم و مســئولین هــم می شــود. بــه 
نظــر یــک دلیــل اقبــال مــردم بــه اخبــار منتشــر 
ــبینانه ترین  ــه در خوش ــبکه ها ک ــن ش ــده در ای ش

بهره ای هم که در بانک ها گرفته 
می شود طبق فرمایش مراجع 

بزرگوار، اسالمی نیست؛
 چه ذیل جمهوری اسالمی باشد 

چه نباشد. با آن توجیه اگر کسی در 
جمهوری اسالمی گناه کند، دیگر 

گناه محسوب نمی شود؟
 اگر کسی چراغ قرمز را رد کند، 
چون در جمهوری اسالمی است 

عیب ندارد؟ عیب دارد. دزدی و ربا 
سرتاپایش عیب است

http://mehrnews.com
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وضــع صرفــا 10 درصــدش راســت اســت و مابقی 
همــه دروغ، در محافظــه کاری رســانه های رســمی 
ــنامه هایی  ــه بخش ــاده ک ــاق افت ــا اتف ــت. باره اس
در ممنوعیــت انتشــار برخــی اخبــار بــه رســانه ها 
ارســال می شــود. اگــر ایــن محافظــه کاری 
ــانه های  ــه رس ــردم ب ــم م ــود، بازه ــانه ای نب رس
ــد دروغ  ــای 90 درص ــا فض ــی و ی ــد خارج معان

ــد؟ ــا می کردن ــی اعتن ــبکه های اجتماع ش
در ذیــل نــگاه انقابــی مــا بایــد از ظرفیــت شــبکه های 
ــت در آن  ــن اس ــر ممک ــی اگ ــم حت ــتفاده کنی ــی اس اجتماع
خطاهــای بســیاری رخ دهــد. طبیعتــاً بســتن شــبکه های 
مجــازی، اجتماعــی بیشــتر بــه ضــرر اســت تــا بــاز بــودن آنها. 
مســدود نبــودن ایــن شــبکه ها بــرکات زیــادی دارد. بایــد بــه 
ســمت نهــادی کــردن نظریــه مســؤولیت اجتماعــی حرکــت و 

ــرد. ــه ک ــانه را نهادی ــت رس آزادی فعالی
ــد و  ــر باش ــا خی ــم منش ــد ه ــی می توان ــبکه های اجتماع ش
ــا  ــگاه مهــم اســت کــه ب ــن ن ــرات را بســط دهــد. ای هــم خی
ــه  ــرد ب ــر بگی ــم درب ــا را ه ــت م ــه مصلح ــردی ک ــه رویک چ
ــه  ــد ب ــردم نمی خواهن ــم. عمــوم م ــن شــبکه ها بروی ســراغ ای
کشــور آســیب برســد. ممکــن اســت نادانســته کســی در ایــن 
شــبکه ها خطایــی کنــد ولــی مســدود کــردن آنهــا نمی توانــد 
ــاد  ــی ایج ــک فضای ــال ی ــد. درهرح ــاب باش ــتای انق در راس
ــی  ــت اجتماع ــود وضعی ــرای بهب ــا ب ــن فض ــرا از ای ــده چ ش
ــن  ــه ای ــری ب ــدی حداکث ــا دی ــد ب ــم؟! بای خــود اســتفاده نکنی
شــبکه ها نــگاه شــود. یعنــی حتــی از آن مســئولیت اجتماعــی 
هــم فراتــر رود. بــه نظــرم بســیار قابــل دفــاع تــر اســت کــه 
ــوند و مســدود و محــدود  ــته ش ــه داش ــاز نگ ــبکه ها ب ــن ش ای
ــن شــبکه ها  ــودن ای ــا بازب ــا ب نشــوند. بســیاری از آســیب ها م
ــا پاســخی  برمــا شــده و فشــار اجتماعــی باعــث می شــود ت

ــا داده شــود. ــه آنه ب
ــه  ــانی ک ــی از کس ــت برخ ــن اس ــه و ممک *بل
ــرس از افشــا شــدن و  ــا ت ــد ب ــال فســاد دارن خی
شــرمندگی آنهــا نــزد ملــت دیگــر بــه ســمت آن 

ــد. ــاد نرون فس
ــائل  ــن مس ــد ای ــت باش ــی در اولوی ــائل مل ــع و مس ــر مناف اگ
ــی  ــی و رانت ــاد مال ــی فس ــی جای ــر کس ــوند. اگ ــل می ش ح
ــا او برخــورد شــود؟ هــم خواســت  ــد ب ایجــاد کــرده چــرا نبای
انقــاب، هــم خواســت مــردم، شــرع، نخبــگان و فرهیختــگان 
جامعــه ایــن اســت. اگــر ایــن اتفــاق رخ ندهــد، اعتمــاد عمومی 
ســلب می شــود. بــا عــدم ایــن برخــورد همبســتگی اجتماعــی 
مــورد هــدف قــرار می گیــرد و نبایــد انتظــار حمایــت مردمــی 
را داشــته باشــند. گسســت و شــکاف بیــن مــردم و انقــاب از 
همینجــا شــکل می گیــرد. درصورتــی کــه برخــورد بــا مفســد 

دقیقــا در راســتای اهــداف انقــاب اســت.
جنــگ، تحریــم و موانعــی کــه در ایــن 40 ســال بــوده، درســت 
اســت کــه  مشــکاتی را ایجــاد کــرده و مســیر عدالــت طلبــی 
ــدود  ــا ح ــود، ت ــا ب ــاب م ــان انق ــه آرم ــی را ک و آزادی خواه
ــه  ــن نکت ــوان از ای ــا نمی ت ــرار داده، ام ــادی تحت الشــعاع ق زی
ــای  ــده در فض ــاد ش ــلب اعتم ــث س ــه باع ــه آنچ ــت ک گذش
داخــل اتفــاق افتــاده و یکــی از منشــاهای آن همیــن مفاســد 
اقتصــادی اســت کــه بحــث آن اکنــون رواج دارد. روال اشــتباه 
ــد و  ــی بیفت ــود اتفاق ــی ش ــازه داده م ــه اج ــن اســت ک ــز ای نی
ســپس بــا آن برخــورد شــود. ایــن درســت نیســت و بایــد بابــی 
را کــه منتهــی بــه فســاد می شــود مســدود کــرد. منشــا فســاد 

بایــد مســدود شــود.
امــام موســی صــدر تعبیــر بســیار زیبایــی دارد. بــه بــاور او یــک 
جامعــه، کشــور و یــک وطــن بــا دشــمن بیرونــی هیچــگاه از 
بیــن نمــی رود. مگــر وقتــی صــدام حملــه کــرد توانســت ایران 

ــل  ــای داخ ــا رخداده ــم؛ ام ــازه ندادی ــا اج ــد؟ م ــرف کن را تص
کشــور می توانــد ایــن اتفــاق را رقــم بزنــد. یــک بخــش ایــن 
ــه،  ــن مفاســد اقتصــادی و بخــش دیگــر در تفرق رخــداد همی
ناهمبســتگی در تصمیمــات سیاســی و اجــرای آن تصمیمــات، 
سیاســت گذاری ها و عــدم رعایــت قانــون اســت. بخــش دیگــر 
هــم در عمــوم جامعــه اســت. فقــر و تبعیــض می توانــد دشــمن 
ــه نحــوی از درون متاشــی  ــه را ب ــه باشــد و جامع ــن جامع ای

کنــد کــه هیــچ نیــازی بــه دشــمن بیرونــی نباشــد.
اکنــون تجربــه جنــگ هشــت ســاله باعــث شــده کــه کســی 
حتــی فکــر حملــه نظامــی بــه ایــران را نیــز نکنــد؛ امــا نبایــد 
ــیار  ــدر بس ــی ص ــام موس ــر ام ــویم. تعبی ــل ش ــل غاف از داخ
کارگشاســت و به نوعــی می توانــد مســیر و جهــت مــا را 
تعییــن کنــد. مــا نبایــد خودمــان را گرفتــار مســائلی نکنیــم که 
ــی  ــق م ــدو تعمی ــی کن ــاد م ــکاف ها را ایج ــت ها و ش گسس

ــد. بخش

ــه  ــاره انقــالب، نحــوه تجرب *پرســش دیگــر درب
ــت.  ــری« اس ــا »دیگ ــه ب ــا در مواج ــت م جمهوری
شــیعه در طــول تاریــخ همیشــه در اقلیــت 
ــه  ــه ب ــوده و در برهه هایــی مثــل صفوی سیاســی ب
بعــد کــه حکومــت را در دســت گرفتــه، کنــش آن 
ــوده  ــت نب ــیعه در سیاس ــان ش ــا آرم حکومت ه
ــد.  ــم نبوده ان ــوری ه ــا جمه ــه آنه ــت و البت اس
انقــالب اســالمی ایــران نخســتین ســاختار 
جمهــوری شــیعیان در طــول تاریــخ اســت. ایــن 
ــی را  ــا و اقلیت های ــا دیگری ه ــیعیان ب ــه ش مواج
کــه در جامعــه بــه وجــود آمدنــد چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟
ــاب  ــام)ره( و اصح ــد در کام ام ــت. ببینی ــی اس ــث مهم بح
امــام و مبــارزان هیچــگاه اصطــاح »انقــاب شــیعی« مطــرح 
ــوری  ــامی و جمه ــاب اس ــد انق ــه گفتن ــت. هم ــده اس نش
اســامی. یعنــی آرمان هــا و عناصــر کلیــدی اســام در 
ــل و  ــن اســاس تقاب ــر ای ــوده اســت. ب ــن انقــاب مدنظــر ب ای
ــه  ــت ب ــاس خدم ــر اس ــد ب ــا می توان ــه م ــدی در جامع مرزبن
ــان  ــه ادی ــد ک ــدر فرموده ان ــی ص ــام موس ــد. ام ــردم باش م
بایــد در خدمــت انســان ها باشــند. یعنــی بــه هــر میــزان کــه 
دردهــا و آالم مــرد را کاهــش دهنــد، بیشــتر در فکــر انســان ها 
ــش  ــه آســایش و آرام ــا را ب ــد آنه هســتند و بیشــتر می خواهن
ــام و جایگاهــی  ــن اینجــا هرکــس در هــر مق برســانند. بنابرای
کــه هســت بایــد در پــی خدمــت بــه مــردم باشــد. ایــن خدمت 
در راســتای تحقــق آزادی و عدالــت هــم خواهــد بــود و بســط 
ــًا  ــد. طبع ــاق بیفت ــد اتف ــت هــم در اینجــا می توان آزادی و عدال
انقابی گــری در ایــن معنــا مثبــت اســت و شــخص انقابــی 
بایــد دائمــا بــه دنبــال کار جهــادی باشــد. جمهــوری اســامی 
در ذات خــود ایــن نکتــه را بــه صــورت بالقــوه دارد کــه بــا کار 

ــت جهــادی همــراه باشــد. جهــادی و مدیری
ــه  ــود آورد ب ــراه خ ــه هم ــامی ب ــوری اس ــه جمه ــی ک فضای
ــا  ــناختن »دیگری«ه ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــی ب ــرز عجیب ط
پویــا بــود و در قانــون اساســی نیــز ایــن اتفــاق رخ داد. شــخص 
ــًا  ــه اص ــد ک ــنت فرمودن ــل س ــاره اه ــام)ره( درب ــرت ام حض
اهــل ســنت اقلیــت و دیگــری نیســتند و آنهــا جزئــی از خــود 
ــون اساســی وقتــی  ــرگان قان مــا هســتند. در مجلــس اول خب
ــد  ــت گفتن ــث در گرف ــیعه بح ــب ش ــدن مذه ــاره گنجان درب
ــه  ــون اساســی »مذهــب حق ــم مذهــب رســمی در قان بگذاری
جعفــری« اســت. در ایــن مجلــس بزرگانــی از اهــل ســنت که 
نماینــده بودنــد گفتنــد کــه مــا هــم در ایــن جامعــه هســتیم و 
ــت کلمــه  ــا شــد کــه در نهای ــی پوی ــن باعــث گفت وگوی همی

ــود. ــته می ش ــی برداش ــون اساس ــه« از قان »حق
اگــر اکنــون هــم بــه قانــون اساســی و اصــل مربوطــه مراجعــه 
کنیــد خواهیــد دیــد کــه نوشــته شــده مذهــب رســمی کشــور 
ــرق  ــار آن بقیــه ِف مذهــب جعفــری اثناعشــری اســت و در کن
ــن در  ــد. ای ــمیت می شناس ــه رس ــز ب ــان را نی ــامی و ادی اس
صورتــی اســت کــه در قانــون اساســی مشــروطه ایــن اتفــاق 
رخ نــداده و کلمــه »حقــه« در آنجــا وجــود دارد. نبــودن کلمــه 
»حقــه« در قانــون اساســی برآمــده از انقــاب اســامی نشــان 
می دهــد کــه انقــاب و جمهــوری اســامی نمی خواهــد 
ــرار  ــر ق ــد. اگ ــاد کن ــنت ایج ــل س ــیعه و اه ــن ش ــرزی بی م
بــر مرزبنــدی بــود چــرا کلــه »حقــه« از کنــار مذهــب شــیعه 
ــود را در  ــم خ ــنت ه ــل س ــا اه ــد ت ــذف ش ــد؟ ح ــته ش برداش
ایــن مجموعــه حســاب کنــد. در قانــون اساســی ســایر 
ــه و در  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــک اصول ــان در طــی ی ادی
ــدان  ــن ســاختار ب ــد. ای ــده دارن ــری نماین نهادهــای تصمیم گی
معنــی اســت کــه همــه کســانی کــه در ایــن جامعــه زندگــی 
می کننــد فــارغ از باورهــا و اعتقاداتشــان بایــد بــرای پیشــرفت 
جامعــه در صحنــه حضــور داشــته باشــند و همــه برای ســاختن 

ــه کار شــوند. جامعــه خــود دســت ب
ــا در  ــناختن »دیگری«ه ــمیت ش ــه رس ــان ب ــن جری بنابرای
ــت ترســیم شــده  ــا اهمی ــه نظــرم بســیار ب ــون اساســی ب قان
اســت و حتــی قانون گــذاران اگــر احســاس کردنــد کــه 
ــته و راه  ــود آن واژه را برداش ــدی می ش ــب مرزبن واژه ای موج
را بــاز گذاشــتند. در کام معمــار انقــاب همــه ادیــان و حتــی 
یهودی هــا نیــز از حــق و حقــوق خــود برخــوردار هســتند. امــام 
ــیدگی  ــا بیشــتر رس ــه آنه ــوی ب ــم پهل ــا از رژی ــه م ــود ک فرم
ــه  ــزان ب ــن می ــا ممکــن اســت ای ــم کــرد. در عمــل ام خواهی
تحقــق نرســیده باشــد و افــرادی ســایق و دیدگاه هــای خــود 
را بــه بــه مشــی حکومــت تحمیــل کــرده باشــند. مــا نیازمنــد 
ایــن هســتیم کــه بــرای اجرایــی کــردن دیدگاه هــای امــام)ره( 
ــا  ــیم ت ــی برس ــک ســبک و الگوی ــه ی ــرش دیگــری ب در پذی
جامعــه بتوانــد فــارغ از ارزش گــذاری اعتقــادی از ظرفیت هــای 

ــرد. ــره بب ــز به ــا نی ــن دیگری ه ای

ــوی مســیحی معمــوال  ــد ســال ن ــری در عی *رهب
ــی  ــیحی و ارمن ــهدای مس ــواده ش ــدار خان ــه دی ب
ــم  ــرزده ه ــه س ــا ک ــی از دیداره ــد. در یک می رون
ــری  ــان رهب ــا همراه ــن ی ــی از محافظی ــود یک ب
ــری  ــدار رهب ــواده از دی ــادر خان نقــل کــرده کــه م
ــحال و ذوق زده  ــیار خوش ــان بس ــزل خودش در من
ــرای رهبــری شــیرینی مخصــوص ســال  ــود و ب ب
ــرد.  ــارف ک ــود آورد و تع ــه ب ــود پخت ــه خ ــو را ک ن
رهبــری شــیرینی برداشــته و پــس از میــل کــردن 
ــادر  ــی آن م ــا وقت ــد. ام ــف کردن ــم آن تعری از طع
شــهید شــیرینی را بــه همراهــان رهبــری تعــارف 
ــس از  ــد. پ ــا برنمی دارن ــی از آنه ــد، برخ می کن

در مجلس اول خبرگان قانون 
اساسی وقتی درباره گنجاندن 

مذهب شیعه بحث در گرفت گفتند 
بگذاریم مذهب رسمی در قانون 

اساسی »مذهب حقه جعفری« است. 
در این مجلس بزرگانی از اهل سنت 

که نماینده بودند گفتند که ما هم 
در این جامعه هستیم و همین باعث 
گفت وگویی پویا شد که در نهایت 

کلمه »حقه« از قانون اساسی
 برداشته می شود
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خــارج شــدن از منــزل آن خانــواده شــهید، رهبری 
ــه  ــد  ک ــرار می ده ــاب ق ــورد عت ــان را م آن همراه
ــه آن  ــب آنک ــتند. عجی ــیرینی برنداش ــرا از ش چ
همراهــان بهانه شــبهه داشــتن خــوردن طعــام از 
ــر و مرجــع  دســت غیرمســلمان را در حضــور رهب

ــد. ــد خــود آوردن تقلی
ــر  ــت. اگ ــح اس ــری صری ــات رهب ــات فرمایش ــی اوق برخ
ــا در  ــن ادع ــد ای ــم، بای ــری را داری ــروی از رهب ــای پی ادع
عمــل محقــق شــود. مثالــی کــه شــما بیــان کردیــد 
ــه  ــن جامع ــور و  ای ــن کش ــری ای ــت. رهب ــه اس ــک نمون ی
ــر  ــت و رهب ــان اس ــارغ از دین ش ــهروندان ف ــه ش ــر هم رهب
ــان مســلمان  ــچ فرقــی می ــون هی ــز تاکن معظــم انقــاب نی
ــد  ــد کاری کنن ــئوالن نبای ــته اند. مس ــلمان نگذاش و غیرمس
ــد.  ــی بیفت ــلمانان ایران ــض در دل غیرمس ــبهه تبعی ــه ش ک
اگــر آنهــا فکــر کننــد کــه میــان آنهــا و مســلمانان تبعیــض 
ــرای ســاخت جامعــه  ــد کــه ب وجــود دارد، چــه توقعــی داری

ــد. ــه کار اندازن ــود را ب ــوان خ ــش و ت دان
وظیفــه  دولــت ایــن اســت کــه ایــن انســجام و همبســتگی را 
افزایــش دهــد. اگــر دولــت در قدیــم صرفــا امنیــت را تأمیــن 
ــش کمــک  ــن کارکردهای ــون یکــی از اصلی تری ــرد، اکن می ک
ــامی  ــاب اس ــت. انق ــه اس ــتر در جامع ــتگی بیش ــه همبس ب
و دفــاع مقــدس هــم در ایــن مســیر بــوده اســت، امــا اکنــون 
ــم  ــتگی ک ــن همبس ــه ای ــه ب ــه توج ــود ک ــاهده می ش مش
ــان  ــوام، مذاهــب و ادی ــه از اق ــد ک ــود دارد. شــما ببینی ــر وج ت
ــی  ــا کس ــتند. در جبهه ه ــور داش ــا حض ــون در جبهه ه گوناگ
ــد  ــر بگوی ــب دیگ ــان و مذاه ــروان ادی ــه پی ــت ب ــازه نداش اج
کــه شــما چــرا دفــاع می کنیــد؟ آنهــا هــم بــه انــدازه دیگــران 
حــق داشــتند کــه از ایــن آب و خــاک دفــاع کننــد. اکنــون هــم 
ــدارد از حضــور آنهــا در عرصه هــای اقتصــادی،  کســی حــق ن
تصمیم گیــری و ســازندگی جامعــه جلوگیــری کنــد. مرزهــای 

جغرافیایــی، قومــی، زبانــی و دینــی نبایــد باعــث تبعیض شــود. 
ــاد اســت. عــدم تبعیــض نشــان دهنــده انســجام زی

ــت دارد،  ــت را در دس ــه دول ــی ک ــات جریان ــیاری از اوق در بس
ــه  ــم ب ــن ه ــد. ای ــل می کن ــی عم ــی و جناح ــی، حزب سیاس
نوعــی معــادل همــان تبعیــض اســت کــه بایــد اصــاح شــود. 
ــا  ــکات توجــه شــود انســجام و همبســتگی م ــن ن ــه ای اگــر ب
بیشــتر خواهــد شــد. حزبــی و سیاســی عمــل کــردن موجــب 
بــا  ایــن  بقیــه می شــود کــه  بــرای  ســختگیری هایی 
ــه  ــد از هم ــن رو بای ــات دارد. از ای ــاب مناف ــای انق آرمان ه

ــرد. ــره ب ــه به ــاختن جامع ــرای س ــا ب ــت ه ظرفی

بویــژه  جدیــد  نســل  لک زایــی،  *دکتــر 
ــه  ــد ب ــه بع ــای 70 ب ــه در دهه ه ــی ک بچه های
ــالب  ــای انق ــت درک آرمان ه ــد، فرص ــا آمده ان دنی
در ســال 57 را نداشــته و بــه چشــم ندیده انــد کــه 
آن عدالــت خواهــی چــه وجــوه عملــی و انضمامــی 
داشــته اســت و از ایــن نظــر ممکــن اســت ایــن 
ــل  ــند. نس ــه باش ــک مواج ــال تئوری ــا خ ــف ب طی
جدیــد بایــد چــه کنــد و چــه عملــی انجــام دهــد 

ــود؟ ــناخته ش ــی ش ــک انقالب ــوان ی ــه به عن ک
ــروزه  ــد، ام ــرح کردن ــران مط ــون ای ــه انقابی ــی ک آرمان های
ــه  ــا مســائلی نیســتند ک ــورد توجــه اســت. آن آرمان ه هــم م
ــم، باعــث پــس زدن آنهــا  ــد عرضــه کنی ــه نســل جدی اگــر ب
شــود، عدالــت، آزادی و ســعادت خواســت نســل جــوان مــا نیــز 
هســت. ایــن طــور نیســت کــه نســل جــوان امــروز کمتــر از 
انقابیــون 57 بــه دنبــال آزادی و عدالــت باشــد؛ چــرا کــه بــه 
صــورت فطــری در نهــاد آنهــا نیــز وجــود دارد چــه بســا کــه با 
شــدت و حــدت بیشــتری هــم آنهــا را دنبــال کنــد. بــه نظــرم 
ــع را از  ــرد و موان ــوار ک ــا را هم ــت جوان ه ــیر حرک ــد مس بای
ســر راه آنهــا برداشــت و ایــن وظیفــه مســئوالن و کارگــزاران و 

تصمیــم ســازان اســت.

ــدم  ــرای ق ــم ب ــد ه ــل جدی ــال نس ــر ح ــه ه *ب
ــف دارد.  ــه تعری ــاز ب ــیر نی ــن مس ــتن در ای گذاش
شــاید بــه ایــن فکــر کنــد کــه چــون آن اهــداف 
محقــق نشــده بنابرایــن ممکــن اســت در فضایی 
ــک  ــای تئوری ــند. مبن ــده باش ــرح ش ــی مط انتزاع
ــی اســت؟ ــودن چــه مبنای ــی ب ــرای انقالب آنهــا ب

بــه نظــر مــن اینجــا اتفاقــا آن بحــث محافظــه کاری 
ــرح  ــری مط ــری و نظ ــث فک ــت، از حی ــر شماس ــه مدنظ ک
ــه رخ داده. در  ــت ک ــل اس ــوزه عم ــتر در ح ــت و بیش نیس
ــع را برطــرف  ــد موان ــی بای ــل و مباحــث انضمام ــوزه عم ح
کــرد. اگــر یــک جوانــی اختراعــی کــرده بایــد امکاناتــی در 
ــراع  ــب آن اخت ــه از مواه ــا کل جامع ــت ت ــارش گذاش اختی
بهره منــد شــود. بســیار رخ داده کــه جوانــان خوشــفکری کــه 
کارهــای ارزشــمندی را انجــام داده انــد امــا چــون حمایتی از 
ــن  ــده بنابرای ــه چشــم نیام ــا نشــده کار و اختراعشــان ب آنه
جامعــه از فکــر و اســتعداد آنهــا محــروم مانــده اســت و آنهــا 
ــی  ــد. جوانان ــران برده ان ــرون از ای ــه بی نتیجــه کار خــود را ب
از ایــن دســت کــه در کشــور باقــی ماندنــد هــم دیگــر نــای 

حرکــت نداشــته اند.
مــن انقابی گــری را این گونــه می بینــم کــه بــر اســاس 
اندیشــه و فکــری کــه در ذهــن و ضمیر جــوان ماســت حرکت 
ــم.  ــل دربیاوری ــه عم ــه مرحل ــود را ب ــته های خ ــرده و خواس ک
ــور  ــة ظه ــامی عرص ــاب اس ــای انق ــته ها و آرمان ه خواس
ــوص  ــت به خص ــض و ران ــی تبعی ــت وقت ــروز استعدادهاس و ب
ــاق  ــن اتف ــد، ای ــت باش ــاد و سیاس ــگ، اقتص ــه فرهن در عرص
رخ نمی دهــد. نبایــد در انقــاب اســامی وابســتگی خانوادگــی 
عاملــی بــرای منصــوب شــدن بــه مشــاغل شــده باشــد بلکــه 
بایــد شایســتگی و کارآمــدی مــاک و معیــار باشــد. بخشــی از 
محافظــه کاری اینجــا خــود را نشــان داده اســت. کارگــزاران و 
مســئوالن بایــد بیــش از گذشــته از نیروهــای جــوان اســتفاده 
کننــد. تزریــق نیــروی جــوان بــه بدنــه مدیــران کشــور باعــث 

پویایــی و تحــرک بیشــتر ایــن مجموعــه هــا مــی شــود.
ــی و  ــة عمل ــژه در عرص ــه وی ــی ب ــادی و انقاب ــه جه روحی
اجرایی بیشــتر بــا نیــروی جوانــان ســازگاری دارد. از ایــن رو به 
ــه  نظــر بایــد در جامعــه خودمــان در همــه عرصه هــا دســت ب
جوان ســازی زده شــود. حــرف مــن ایــن نیســت کــه قانونــی 
ــه نشــوند.  ــه کار گرفت وضــع شــود کــه بازنشســته ها دیگــر ب
ــت  ــال زحم ــت 40 س ــن مملک ــی در ای ــر کس ــال ه به هرح
کشــیده و تجاربــی دارد بــه نحــو مقتضــی بایــد از آن اســتفاده 
شــود، امــا در کنــارش بایــد کار را بــه دســت جوانــان شایســته 
ــر  ــد. مگ ــان اداره کردن ــن جوان ــگ را همی ــود. جن ــپرده ش س
ــا و  ــده لشــکرها، تیپ ه ــگ، فرمان ــی دوران جن نیروهــای رزم

ــد؟ ــاله بودن ــد س ــا چن گردان ه

*اکثرا جوان بودند...
ــم.  ــا داری ــازی مجموعه ه ــوان س ــه ج ــاز ب ــم نی ــون ه اکن
منظــور ایــن نیســت کــه مســن ترها نبایــد باشــند، بلکــه بایــد 
حضــور داشــته باشــند امــا کار اجرایی، عملیاتــی، انضمامــی و... 
بایــد دســت نیروهــای جــوان باشــد. تنهــا جوان هــا می تواننــد 
ــه  ــه ب ــی هــم ک ــر میدان ــد و  در ه ــا را انجــام دهن ــن کاره ای
آنهــا داده شــد توانســته اند خــود را اثبــات کننــد. عــدم حضــور 
ــوده  ــه مفق ــم حلق ــای سیاســی ه ــا در تصمیم گیری ه جوان ه
انقــاب اســامی اســت. عــده ای در انقــاب زحمت کشــیدند، 
مبــارزه کردنــد و بــه زنــدان رفتنــد و پــس از انقــاب نیــز عمــر 
خــود را در اعتــای کشــور صــرف کردنــد، همــه اینها درســت، 

امــا بایــد میــدان را بــاز بگذارنــد تــا جوان هــا هــم بیاینــد.

اکنون در ایران شخصی رئیس جمهور می شود ولی پشتوانه ریاست جمهوری اش 
معلوم نیست یا حتی پشتوانه آن حزب و جناح رقیب است و جناح دیگری از او 

حمایت می کند و این حمایت باعث ریاست جمهوری آن شخص می شود. این اتفاق 
خوبی نیست چون ما در ریاست جمهوری با یک فرد نمی توانیم طرف باشیم. اگر آن 
شخص در ریاست جمهوری موفق نبود و یا نتوانست شعارهای خود را عملی کند چه 

کسی تبعات آن را می پذیرد؟
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مناصــب  از  پیرمردهــا  کناره گیــری  *عــدم 
ــت؟ ــا نیس ــه کاری آنه ــان از محافظ ــی نش اجرای

در مباحــث نظــری هســت و شــاید واقعیــت هــم داشــته باشــد. 
در جبهه هــا، جوانــان وابســتگی و تعلقــات کــم تــری داشــتند 
ــادی خــود را  ــه جنگندگــی و جه ــی روحی ــچ تعلق ــدون هی و ب
بــه منصــه ظهــور گذاشــتند. امــروز هــم همیــن اســت. کســی 
ــد بســیاری از  ــی اســت می توان ــروی جوان ــوردار از نی ــه برخ ک
ــی در  ــا تحول ــد ت ــام ده ــذار انج ــم و تأثیرگ ــای مه حرکت ه
ایــن جامعــه اتفــاق بیفتــد. عــرض کــردم در میدان هایــی کــه 
تاکنــون بــه جونــان داده شــده تحولــی کــه آنهــا ایجــاد کردنــد 
ــدون  ــی و ب ــای قدیم ــا نگاه ه ــا ب ــت. م ــهود اس ــیار مش بس
خاقیــت بــه جایــی نخواهیــم رســید. ایــده خــوب دانشــگاه ها 
و مراکــز علمــی ایــن اســت کــه هــر دو ســال یکبــار مدیریــت 
گروه هــا عــوض می شــود. یــک مدیــر در طــول هشــت ســال 
ــرده اســت.  ــرح ک ــته مط ــه داش ــی را ک ــکار و خاقیت ــر ابت ه
اکنــون ریاســت جمهــوری نهایــت هشــت ســال طــول 
ــد  ــن رون ــود. ای ــد می ش ــال تمدی ــار س ــر چه ــد و ه می کش
یــک انــرژی را بــه بدنــه اجتمــاع وارد کــرده و از تمرکــز قدرت 

ــد. ــری می کن ــیب زا جلوگی ــای آس ــاد پیونده و ایج

*آقــای دکتــر امــا بن بســتی در راه حضــور 
ــی  ــتگذاری و اجرای ــای سیاس ــا در نهاده جوان ه
ــه  ــال هم ــل س ــن چه ــود دارد. در ای ــور وج کش
ــت  ــدای ریاس ــوان کاندی ــه عن ــه ب ــانی ک کس
ــد  ــی تایی ــل سیاس ــوان رج ــه عن ــوری ب جمه
ــون  ــل اول انقالبی ــه از نس ــدند، هم ــت ش صالحی
ــود  ــخص محم ــز ش ــان بج ــن می ــد. در ای بودن
ــال های  ــه در س ــم البت ــه او ه ــژاد ک ــدی ن احم
ــه انقــالب حضــور داشــت. رجــل  آخــر منتهــی ب
ــن  ــد و ای ــرده باش ــی ک ــد کار سیاس ــی بای سیاس
ــان  ــت. در می ــزاب اس ــود اح ــه وج ــوط ب ــم من ه
ــا و شــخص وزرا  ــی در وزارتخانه ه مناصــب اجرای
ــای  ــا ایف ــا ب ــد ت ــی ندارن ــان راه ــه جوان ــم ک ه
ــه عنــوان رجــل سیاســی  نقــش در آن مناصــب ب
ــه  ــم چگون ــزب نداری ــی ح ــوند. وقت ــناخته ش ش
ــه  ــود را ب ــس خ ــازه نف ــای ت ــا و نیروه جوان ه
ــون  ــا خ ــد ت ــرح کنن ــی مط ــل سیاس ــوان رج عن
جدیــدی بــه جامعــه تزریــق کننــد؟ در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری دوره قبــل هــم همــه کاندیداها 
ــزاب  ــی اح ــا وقت ــد. ت ــالب بودن ــل اول انق از نس
ــام  ــه ای ــا ب ــان صرف ــد و حضورش ــود ندارن وج
انتخابات هاســت و حزب هــای تاســیس شــده 
ــت  ــان مخالف ــه کارش ــا ادام ــی ب ــه دالیل ــم ب ه
شــده، چــه انتظــاری بــرای تربیــت رجل سیاســی 
ــن اصــل درج شــده کــه  ــون ای ــم کــه در قان داری
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری بایــد رجــل 
سیاســی باشــند. بــا ایــن رونــد کــه صرفــا نســل 

ــد؟ ــدن دارن ــدا ش ــق کاندی ــون ح اول انقالبی
ــام  ــند. ام ــته باش ــد پشــتوانه داش ــم همیشــه بای ــای مه کاره
موســی صــدر در لبنــان پشــتوانه برنامه هــای اصاحــی خــود 
را ایجــاد کــرد و بــرای هــرکارش یــک پشــتوانه قوی تاســیس 
ــی داد.  ــام نم ــا کاری انج ــکل اص ــدون تش ــود و ب ــده ب ش
اکنــون در ایــران شــخصی رئیس جمهــور می شــود ولــی 
ــی  ــا حت ــت ی ــوم نیس ــوری اش معل ــت جمه ــتوانه ریاس پش
پشــتوانه آن حــزب و جنــاح رقیــب اســت و جنــاح دیگــری از 
او حمایــت می کنــد و ایــن حمایــت باعــث ریاســت جمهــوری 
آن شــخص می شــود. ایــن اتفــاق خوبــی نیســت چــون مــا در 
ــم طــرف باشــیم.  ــرد نمی توانی ــا یــک ف ریاســت جمهــوری ب
ــا  ــود و ی ــق نب ــوری موف ــت جمه ــخص در ریاس ــر آن ش اگ
نتوانســت شــعارهای خــود را عملــی کنــد چــه کســی تبعــات 

را می پذیــرد؟ آن 

*کمــا اینکــه کســی تبعــات شکســت های متعــدد 
رییــس جمهــوری فعلــی را هــم نمی پذیــرد؟

بنابرایــن بخــش احــزاب بایــد تقویــت شــود. در زمینــه تحــزب 
ــر  ــتیم. ب ــان هس ــری در برنامه هایم ــک بازنگ ــد ی ــا نیازمن م
اســاس اندوخته هایــی کــه از شــهید بهشــتی داریــم بــه نظــرم 
ــرده و در  ــن ســمت حرکــت ک ــه ای ــار دیگــر ب می شــود یک ب

ــم. ــی را ایجــاد کنی انقــاب اســامی تشــکل های خوب
هفتــه گذشــته یــک خبــری شــنیدم کــه 40 حــزب درخواســت 
مجــوز فعالیــت دادنــد! در کجــای جهــان چنین چیــزی معمول 
اســت؟ بــه هــر حــال انتخابــات نزدیــک اســت و احــزاب جدید 
ــد! االن هــم بســیاری هســت کــه  هــم تقاضــای مجــوز دادن

ادعــای کار حزبــی را دارنــد.

*به نحوی احزاب فصلی هستند!
ــت و در  ــکل« را گذاش ــام »تش ــوان ن ــا نمی ت ــه. روی اینه بل
علــوم سیاســی بــه ایــن مــوارد حــزب نمی گوینــد. مهم تریــن 
عنصــر تشــکل هدفــی اســت کــه در راســتای آن افــراد گــرد 
هــم آمــده و تــاش می کننــد آن هــدف محقــق شــود. حــاال 
ــی  ــش مدن ــم در بخ ــن می خواه ــد م ــکلی می گوی ــک تش ی
کار کنــم و دیگــری در بخــش اجتماعــی و سیاســی. در نســبت 
بــه آن چیــزی کــه جامعــه از او درخواســت می کنــد نبایــد ایــن 

ــوی باشــد. ــی و خانوادگــی اش ق کار جنبه هــای قوم
نمونــه ای کــه امــام موســی صــدر در لبنــان و شــهید بهشــتی 
در ایــران اجــرا کردنــد یعنــی تجربــه حــزب جمهوری ســامی 
بــه نظــرم بی نظیــر بــود کــه فتیلــه آن پاییــن کشــیده شــد. در 
ــم  ــا ســه حــزب قــوی داری ــه دو ی ــاز ب ــی مــا نی وضعیــت فعل
تــا بــه همــه خواســته های مــردم جهــت بدهنــد. احزابــی کــه 
ــازی  ــل کادرس ــد از قب ــت می گیرن ــه دس ــدرت را ب ــی ق وقت
ــه نباشــد  ــد و این گون ــه را پیــش ببرن ــد جامع کــرده و می توانن
کــه پــس از بــه روی کار آمــدن تــازه بــه دنبــال نیــرو بگردنــد 
ــه  ــچ تجرب ــد کــه هی ــور بگذارن ــر مصــدر ام ــرادی را ب ــا اف و ی
ــت  ــیب اس ــه آس ــی هم ــد فعل ــته اند. رون ــی را نداش کار سیاس
ــال  ــه دنب ــوز ب ــس از 40 ســال هن ــی اینکــه پ ــه آن یعن و ادام

کســب تجربــه هســتند.
ــن  ــون چــه کســی ای ــک کار حــزب کادرســازی اســت. اکن ی
ــرد،  ــت می گی ــه دس ــدرت را ب ــی ق ــر کس ــد؟ ه کار را می کن
افــرادی را ســر کار آورده و مناصــب ماننــد اســتاندار، فرمانــدار، 
ــی  ــس از مدت ــود، پ ــع می ش ــر توزی ــاون وزی ــرکل و مع مدی
تــازه متوجــه می شــویم کــه تجربــه کار سیاســی و اداری 
ــع  ــه باعــث هدررفــت مناب ــدارد و همیــن عــدم تجرب وجــود ن

و ســرمایه های کشــور می شــود.
اصــًا احــزاب بــرای اینکــه نیــرو دارنــد و از قبــل کادرســازی 
کرده انــد مســئولیت را می پذیرنــد. تربیــت نیــرو بــرای همیــن 

ــای  ــد از نیروه ــور ش ــس جمه ــی کســی ریی کار اســت و وقت
حزبــی بــرای برخــی از مناصــب اســتفاده می کنــد. امــا اکنــون 
ــور  ــی رئیس جمه ــی کس ــت. وقت ــه نیس ــن گون ــت ای وضعی
ــتند؟  ــانی هس ــه کس ــش چ ــت وزرای ــوم نیس ــود معل می ش
ــای  ــه در فض ــی ک ــه پیش بینی های ــت ک ــی  اس ــن درصورت ای
ــا  ــی از خأله ــت و بخش ــر اس ــی مؤثرت ــود کم ــی می ش حزب
ــور  ــای جمه ــی رؤس ــا کار حزب ــد. ب ــرف کن ــد برط را می توان
ــاً اگــر نتواننــد  چــون حســاب شــده پــای کار می آینــد و طبیعت
شعارهایشــان را تحقــق ببخشــند قــدرت را از دســت می دهنــد. 
ــه  ــس از آنک ــتیم و پ ــرف هس ــراد ط ــا اف ــا ب ــون م ــی اکن ول
رییــس جمهــور برنامه هایــش را عملــی نکــرد تشــکلی کــه از 

ــد. ــکار می کن ــود را ان ــت خ ــرده، حمای ــت ک او حمای

*و همیــن باعــث تــداوم رونــد موجــود می شــود. 
ــه  ــد ب ــی می توان ــد حت ــوی باش ــزب ق ــر ح اگ
رییــس جمهــوری کــه در دوره نخســت خــود کار 
خاصــی را از پیــش نبــرده فرمــان بدهــد کــه دیگر 
کاندیــدا نشــود. مثــل رونــدی کــه در فرانســه رخ 
داد. یعنــی وقتــی فرانســوا اوالنــد در دوره اول 
ــت  ــش محبوبی ــا کاه ــود ب ــوری خ ــت جمه ریاس
ــه کــرد  ــه او توصی مردمــی مواجــه شــد، حــزب ب
ــم  ــود و او ه ــدا نش ــدی کاندی ــرای دوره بع ــه ب ک
نشــد و فقــط یــک دوره رییــس جمهــور فرانســه 
ــت. ــه نیس ــت این گون ــران وضعی ــا در ای ــود، ام ب

ــر  ــک نف ــه ی ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ــزاب م ــود اح ــل نب ــه دلی ب
بــرای ریاســت جمهــوری بارهــا کاندیــدا می شــود و رای هــم 
ــد؟  ــتیبانی می کن ــی دارد از او پش ــه کس ــال چ ــی آورد. ح نم
ــا  ــه؟ اص ــه پذیرفت ــن زمین ــئولیتی را در ای ــزب مس ــدام ح ک
حــزب اســت یــا نیســت؟ هزینه هــای تبلیغــات چگونــه تامیــن 
ــدارد.  ــن ســواالت پاســخ روشــنی ن می شــود؟ هیچکــدام از ای
البتــه در اینجــا بــه تــوان مدیریتــی فــرد کاری نــدارم و بیشــتر 
ضــرورت وجــود تشــکیات و برنامــه ریــزی مــورد نظــر اســت 

کــه بایــد مــورد توجــه باشــد.
ــه  ــود هم ــاد می ش ــی ایج ــی تحول ــت های سیاس ــر در پس اگ
تغییــر می کننــد و بــه صــورت سیســتماتیک نیروهــا جایگزیــن 
می شــوند. ایــن جابجایــی در دنیــا معمــول اســت و بــه نظــرم 
ــذاری و داوری  ــارغ از ارزش گ ــت. ف ــم نیس ــی ه ــر مذموم ام
ــا، حــرف  ــر دولت ه ــس از تغیی ــا پ ــی نیروه ــه جای ــاره جاب درب
ــکیاتی  ــه تش ــودن کار و تجرب ــد ب ــرورت و مفی ــن در ض م
اســت. مــن بــه تنهایــی کاری نمی توانــم انجــام دهــم. 
بنابرایــن بحــث تحــزب و تشــکیات امــروزه نیــاز بــه 
تامــل دارد. ممکــن اســت احــزاب دچــار خطــا و اشــتباه هــم 
ــراد هــم دچــار اشــتباه و خطــا مــی شــوند.  بشــوند. خــوب اف
البتــه امــروزه برخــی اســاتید در ایــن بحث هــا دقــت کــرده و 
ــن  ــو در ای ــث و گفت وگ ــاب بح ــد و ب ــه کرده ان ــی ارائ نظریات

ــاز اســت. موضــوع ب

هفته گذشته یک خبری شنیدم که 
۴۰ حزب درخواست مجوز فعالیت 

دادند! در کجای جهان چنین چیزی 
معمول است؟ به هر حال انتخابات 
نزدیک است و احزاب جدید هم 

تقاضای مجوز دادند! االن هم 
بسیاری هست که ادعای کار حزبی 

را دارند

به دلیل نبود احزاب ما شاهد هستیم 
که یک نفر برای ریاست جمهوری 
بارها کاندیدا می شود و رای هم 
نمی آورد. حال چه کسی دارد از 
او پشتیبانی می کند؟ کدام حزب 
مسئولیتی را در این زمینه پذیرفته؟ 
اصال حزب است یا نیست؟ هزینه های 
تبلیغات چگونه تامین می شود؟
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اگــر قــرار باشــد تمــام آنچــه در پیــام مهــم رهبــر انقــاب در 
ــن شــکل  ــه موجزتری ــراد شــد را ب چهــل ســالگی انقــاب ای
ــم  ــد خواهی ــوع واح ــک موض ــه ی ــم ب ــه کنی ــن خاص ممک
رســید: جوانــان. حــاال دیگــر روزگار جدیــدی رســیده اســت و 
جوانــان دهــه شــصتی، هفتــادی قــرار اســت پرچمدار مســیری 
باشــند کــه از چهــل ســال پیــش تاکنــون پیموده شــده اســت. 
ادامــه این مســیر جــز با نقــد وضعیــت موجــود و فراهــم آوردن 
امکانــی بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت و رســیدن بــه وضعیتی 
آرمانگرایانــه میســر نیســت. دو جــوان انقابــی کــه بــه شــدت 
بــه وضعیــت موجــود معتــرض هســتند ومــی خواهنــد برایمان 
ــام آن را محافظــه کاری  بگوینــد کــه بــرای رهایــی از آنچــه ن

گذاشــته ایم چــه مســیری پیــش رویمــان اســت. 

مجتبـی احمـدی و وحید اشـتری نامی آشـنا برای تشـکل های 
عدالتخـواه جـوان ایرانی هسـتند و هـر دو درگیـر در پروژه های 
عدالتخواهانه این سـالها. وحید اشـتری که به تازگـی از موضوع 
خانه هـای ده ونـک رهـا شـده بـود حـاال درگیـر پـروژه ای 
عدالتخواهانـه در اهواز اسـت و مجتبی احمدی کمـاکان به نبود 
فهـم تاریخی برای برداشـت دقیـق از دوره ای که در آن به سـر 

می بریـم معترض اسـت.
ــان عدالتخواهــی  ــد جوان ایــن میزگــرد حاصــل اعتراضــات تن
ــا  ــد. آنه ــت کرده ان ــاب را ثاب ــا انق ــان ب ــه برادری ش اســت ک
ــا  ــرف آنه ــنیدن ح ــا نش ــد ام ــد می گوین ــده اند و تن ــد ش تن

ــدارد. ــر شــدن شــان ن نتیجــه ای جــز تندت

*مــا بــه مناســبت چهــل ســالگی انقــالب مطالبی 
را در قالــب پرونــده »علیــه محافظــه کاری در ســال 
چهلــم« منتشــر کردیــم. یکــی از محورهایــی کــه 
ــن  ــوده، ای ــا ب ــد م ــورد تاکی ــده م ــن پرون در ای
ــان  ــق آرم ــع تحق ــه کاری مان ــه محافظ ــت ک اس
عدالــت در طــول ایــن چهــل ســال شــده اســت؛ 
بــه اعتقــاد مــن شــکلی از محافظــه کاری کــه بــا 
ــت  ــه دس ــت های محافظه کاران ــا و سیاس نگاه ه
ــگ  ــد از جن ــد در دوران بع ــره خورده ان ــتی گ راس
ــا  ــت را ب ــه تحقــق عدال در کشــور حاکــم شــد ک
ــا را  ــت م ــن وضعی ــرد. ای ــه ک ــکالتی مواج مش
بــه ســوی حفــظ وضــع موجــود کــه بــرای عــده 
ــش  ــود، پی ــادی ب ــع زی ــه ای دارای مناف ــا طبق ی
بــرد و ایــن منفعت طلبــی مهمتریــن عامــل 
ــوده اســت. از ســوی  نابرابری هــا در جامعــه مــا ب
دیگــر ایــن شــرایط ســاختاری محافظــه کار، 

ــرد  ــف ک ــدیداً تضعی ــری را ش ــه انقالبی گ روحی
ــود  ــرار ب ــام)ره( ق ــه ام ــه گفت ــه ب ــی ک و انقالب
ــد  ــد، بع ــگان باش ــتضعفان و پابرهن ــالب مس انق
ــوالن  ــل ج ــرای مح ــی ب ــال امکان ــل س از چه
ــف  ــه تضعی ــد و ب ــرمایه داران ش ــا و س ابرپولداره
ــف و کم برخــوردار  ــات ضعی ــر چــه بیشــتر طبق ه
شــد. می خواســتیم ایــن وضعیــت را بــا شــما کــه 
از یــک ســو انقالبــی هــم بــه عنــوان چهره هــای 
ــواه  ــش عدالتخ ــای جنب ــزو چهره ه ــی و ج انقالب
ــه بحــث بگذاریــم. نظــر  در کشــور مــا هســتید ب

ــت؟ ــده چیس ــرض بن ــاره پیش ف ــما درب ش

ــینی  ــن حس ــر سیدحس ــد دکت ــدی: خداون ــی احم مجتب
رحمــت کننــد کــه یکــی از شــعرای برجســته انقــاب بودنــد. 

ایشــان می گویــد:
اندک اندک قلب ها با زرپرستی خو گرفت

در هوای سیم و زر گندید و کم کم بو گرفت
غالبا قومی که از جان زرپرستی می کنند
زمره ی بیچارگان را سرپرستی می کنند

سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست
لنگی این قافله تا بامداد محشر است

ــن ســه  ــا همی ــن 40 ســال ب ــن آسیب شناســی ای ــه نظــر م ب
ــر  ــک ام ــاب ی ــت انق ــون ماهی ــد، چ ــت می کن ــت کفای بی
انســانی بــوده اســت. یــک امــر فراانســانی کــه نبــوده، مائکــه 
کــه نیامدنــد انقــاب کننــد کــه بــری از شــهوات، منیت هــا و 
غرایــز باشــند، بلکــه انســانها انقــاب کردنــد. باألخــره مــا یک 
ســرخوردگی تاریخــی داشــتیم کــه در 22 بهمــن ماه ســال 57 
آن نظــم قریــب بــه بیــش از 50 ســاله، نظمــی کــه پهلوی هــا 
ــون  ــرو ریخــت و از آنجایی کــه انقابی ــد، ف ایجــاد کــرده بودن
ــد،  ــا شــده بودن ــن ســرخوردگی تاریخــی ره ــی از ای به طورکل
ــه  ــی ک ــرح آرمان های ــا ط ــه ب ــد ک ــن بودن ــدد ای ــاً درص قطع
ســال ها بــرای آن مبــارزه کــرده بودنــد، طرحــی نــو دراندازنــد؛ 
ایــن طبیعــی هــم بــود و اصــا چیــز عجیــب و غریبــی نبــود.

ــتند  ــت فرمانی می توانس ــر دس ــا ه ــا ب ــون م ــا انقابی ــا آی ام

ــد؟ فعــا در مــورد ســال های اول انقــاب، حداقــل  ــو برون جل
تــا ســال های 61، 62 کــه چپ هــا و همــه کســانی کــه 
ــن  ــا در ای ــم؛ این ه ــت می کن ــد صحب ــارزه بودن ــال مب در ح
ــرح  ــران ط ــده ای ــورد آین ــه در م ــدت آرمان گرایان ــا به ش فض
ــد  ــته باش ــت می توانســت داش ــن دو حال ــد و ای بحــث می کنن
ــا را  ــن آرمان ه ــم ای ــه بتوانی ــی واقع بینان ــا خیل ــه م ــا اینک ی
ــعه و  ــم و توس ــم کنی ــود فه ــی خ ــع تاریخ ــا وض ــب ب متناس
ــه  ــه و آرزومندان ــا به صــورت کامــًا متوهمان ــم، ی تحقــق دهی
ــه اجتماعــی  ــه برنام ــل ب ــا را تبدی ــم آنه ــم و نتوانی طــرح کنی

ــم. ــان کنی ــرده و محقق ش ک
ــان  ــی شخصی ش ــان ها در زندگ ــه انس ــد هم ــر می رس ــه نظ ب
هــم این گونــه هســتند. یعنــی از مقطعــی بــه بعــد کــه دوران 
نوجوانــی و جوانــی می گــذرد، عواطــف و احساســات فروکــش 
می کنــد و بســیاری از حرف هــا را رهــا می کنیــد، دنبــال مــال 
ــد آن حرفهــا و شــعارها  ــد، و می گویی ــروت می روی ــال و ث و من
بــرای دوران نوجوانــی و جوانــی بــوده و دیگــر دورانــش تمــام 
ــن  ــت رشــد اســت. بنابرای ــی طبیع ــه نوع ــن ب شــد اســت. ای
ــی  ــه و مبتن ــخصیت هایمان را واقع بینان ــم ش ــا نتوانی ــر م اگ
ــم،  ــکل دهی ــخصی ش ــت ش ــر از منفع ــی فرات ــر ارزش های ب
حتمــاً بــه ســمت منفعــت شــخصی، چــه در زندگــی شــخصی 
ــن  ــرد. بدی ــم ک ــل خواهی ــان می ــی اجتماعی م ــه در زندگ و چ
ــمدارانه  ــای ارزش ــا نظام ه ــک ی ــای ایدئولوژی ــب نظام ه ترتی
ــا را در دل  ــد و آن ه ــی کنن ــا را اجتماع ــد ارزش ه ــر نتوانن اگ
ــه  ــا پروس ــد ت ــگ نکنن ــه فرهن ــل ب ــد و تبدی ــه نیاورن جامع
تحقــق ارزش هــا روی ریــل خــودش بیفتــد و جلــو بــرود، حتمًا 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی خواهــد مان ــی باق ــه یکســری آرزوهای به مثاب
ــی آورد  ــار م ــه ب ــرخورده گی ب ــون س ــده ای از انقابی ــک ع ی
ــوک و  ــه ج ــون به مثاب ــر از انقابی ــده دیگ ــک ع ــرای ی و ب
ــه گذشــته خــود  ــا ب ــا آنه ــه ب ــد ک ــوه می کن ــی جل جفنگ های
ــم و حرف هــای  ــدر بچــه بودی ــا چق ــد م ــد و می گوین می خندن
ــن  ــه؟! م ــی چ ــا یعن ــن حرف ه ــم، ای ــه ای می زدی متوهمان

ــاده اســت. ــا افت ــن اتفــاق در کشــور م معتقــدم ای
حــاال چپ هــا وارد رادیکالیســم شــده و رســما حــذف شــدند و 
ــب  ــان را در قال ــه و ایدئولوژیک ش ــگاه آرزومندان ــد و آن ن رفتن
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ــم  ــا ه ــد. در همان ه ــال کردن ــارزه دنب ــد از مب ــی جدی فرم های
ایــن عــدول از ارزش هــا اتفــاق افتــاد و مثــًا بخشــی از آنهــا 
ــخص  ــور مش ــه به ط ــق ک ــن خل ــه مجاهدی ــدند ب ــل ش تبدی
اآلن تجــارت انســان می کننــد. بــه هــر حــال بــرای بســیاری 
ــی  ــک جای ــا دارد، از ی ــان معن ــی آرم ــا یکجای ــان ت ــا آرم از م
ــم و  ــر می کنی ــت گی ــع و منفع ــث مناف ــه در بح ــد هم ــه بع ب
آرمــان می شــود کشــک! خداونــد هــم می فرمایــد »إَِنّ 
ــی کــه  ــا زمان ــَتْغَنی« انســان ها ت ــی أَن َرآُه اْس ــاَن لَیْطَغ ااْلِءنَس
ــکان  ــد، ام ــدرت ندارن ــروت و ق ــه ث ــکان دســتیابی ب ــوز ام هن
ــان  ــات برایش ــن امکان ــی ای ــی وقت ــد، ول ــری ندارن طغیانگ
فراهــم شــود و احســاس اســتغنی کنــد حتمــاً طغیــان خواهنــد 

ــرد. ک
ــدان  ــد و زن ــارزه می کردن ــا قبــل از وقــوع انقــاب، همــه مب ت
بودنــد، چــون آن امکانــات را نداشــتند و بــه ایــن معنــا امــکان 
ــدرت  ــتاِن ق ــا در آن دوران در زمس ــتیم؛ م ــری نداش طغیانگ
بودیــم و موالنــا می گویــد: »نفســت اژدرهاســت او کــی 
ــت  ــا بی آل ــت«. م ــرده اس ــی افس ــم بی آلت ــت/ از غ ــرده اس م
ــا  ــود. ام ــروت در اختیارمــان نب ــدرت و ث ــت ق ــی آل ــم یعن بودی
بعــد از انقــاب ایــن آلــت قــدرت )ثروت(البتــه بــا تأخیــری که 
جنــگ ایجــاد کــرد، فراهــم شــد و مــا وارد یــک مرحلــه ای از 
ثروت انــدوزی و قــدرت ورزی طبقــه جدیــد شــدیم و چــون بــه 
ــاز هــم  ــم، ب ــگاه نکردی ــه ن ــه طــور واقع بینان ــت ب ــن وضعی ای
آن آرمانهــا و ارزش هــا را صرفــاً آرزومندانــه طــرح کردیــم و در 
ایــن میانــه یــک عــده از کارگــزاران و آن هایــی کــه اصحــاب 
ــری آرزو  ــاً یکس ــا صرف ــد این ه ــد، فهمیدن ــده بودن ــدرت ش ق
اســت کــه بایــد از آن عبــور کنیــم و کارکردشــان هــم بــرای 
ــت و شــور  ــود و اقتضــای طبیع ــه انقــاب ب ــک ده ــان ی هم

ــوده اســت. ــی انقــاب ب جوان
بــه هــر حــال حرفــم ایــن اســت کــه تقریبــاً همــه نظام هایــی 
کــه حرکــت ارزشــمندانه را طراحــی می کننــد، اگــر نتواننــد آن 
ارزشــها را اجتماعــی، فراگیــر و مردمــی کننــد، اصحــاب ثــروت 
ــه  ــت ک ــد و اینجاس ــدول می کنن ــا ع ــدرت از آن ارزش ه و ق
ــت  ــوزه انباش ــتناکی در ح ــیختگی وحش ــک افسارگس ــما ی ش
ــد.  ــد دی ــدرت خواهی ــاب ق ــن اصح ــدرت، در بی ــروت و ق ث
چــون آنهــا احســاس می کننــد عقــب افتاده انــد و فرصــت را از 
دســت داده انــد و بایــد هــر چــه زودتــر تــا موقعــی کــه امــکان 
برایشــان فراهــم اســت ایــن انباشــت ثــروت و قــدرت اتفــاق 
ــاده  ــا افت ــور م ــفانه در کش ــاق متأس ــم آن اتف ــد و اآلن ه بیفت
اســت. یــک رقابــت عجیــب و غریــب بــر ســر ثــروت و قــدرت 
کــه مشــخصا از بعــد از جنــگ بــه تدریــج شــروع شــد و اآلن 

دوره اوج خــودش را می گذرانــد.
ایــن اتفــاق در دوره هــای اخیــرش یــک زمینــه تاریخــی جدید 
هــم پیــدا کــرد و آن هــم رشــد سرســام آور نقدینگــی از دوران 
ــق  ــس تزری ــی در پ ــود. یعن ــد ب ــه بع ــژاد ب ــای احمدی ن آق
دالرهــای نفتــی بــه جامعــه ایــران، کًا ولــع ثــروت بیشــتر و 
ــد کــه  ــه وجــود می آی ــی ب ــع وقت ــن ول بیشــتر شــد. چــون ای
ــد  ــاد ش ــی زی ــی نقدینگ ــد. وقت ــته باش ــود داش ــش وج امکان
ولعــش هــم زیــاد شــد، فســادها زیــاد شــد، بی انضباطی هــای 
مالــی کــه قبــا هــم داشــتیم، بیشــتر و بیشــتر شــد و... . ضمن 
اینکــه ســاختار اقتصــادی مــا فشــل بــود و همیــن ســاختار بــا 
ــک  ــال 97 ی ــی در س ــروز یعن ــردم ام ــاره ک ــه اش ــع ک آن ول
رانــت ارزی به شــدت وحشــتناکی را شــکل داد کــه فقــط 
ــارد دالر انحــراف اقتصــادی ایجــاد کــرده  ــه 3 میلی نزدیــک ب
اســت کــه باعــث شــد بتوانیــم بــه نوعــی در فســاد و انحرافات 
ــر 3  ــال اخی ــک س ــرض ی ــی در ع ــم! یعن ــورد بزنی ــی رک مال
ــن در  ــته ایم و ای ــی داش ــع عموم ــارد دالر انحــراف از مناب میلی
ــاری  ــق آم ــر طب ــن ب ــازه ای ــوع خــود یــک رکــورد اســت! ت ن

ــد. ــام می کنن ــان اع ــه خودش ــت ک اس

ــا  ــه این  ه ــم هم ــی کردی ــه ط ــیری ک ــا مس ــدم ب ــن معتق م
طبیعــی بــوده اســت؛ یعنــی تــا مــا از آن نگاه هــای آرزومندانــه 
ــم و  ــه واقعیــت تاریخــی انســان برنگردی ــم و ب دســت برنداری
ــن  ــت و ای ــوخته ای اس ــود پدرس ــان موج ــه انس ــم ک نفهمی
پدرســوختگی مؤمــن و غیرمؤمــن و حزب اللهــی و غیــر 
ــی  ــا وقت ــود. ت ــن خواهــد ب ــت همی ــدارد، وضعی حزب اللهــی ن
ــود  ــودش موج ــان در ذات خ ــه انس ــم ک ــم بفهمی ــا نخواهی م
به شــدت ثروت انــدوز، قدرت طلــب و طغیانگــری اســت 
وضعیــت همیــن اســت. اساســاً بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
خداونــد امــکان زیســت در دنیــا را یــک مقــدار ســخت کــرده 
ــاِدِه  ْزَق لِِعَب ــِرّ ــَط اهلَلّ ال ــْو بََس ــد »َولَ ــرآن می فرمای ــت و در ق اس
ــش بســط  ــرای بندگان ــی اأَلْرِض« اگــر خــدا رزق را ب ــْوا ِف لََبَغ
ــن)ع(  ــد. امیرالمومنی ــان می کردن ــه طغی ــا هم ــی داد این ه م
ــهوات  ــاده ش ــال م ــَهَواِت« م ُة الَشّ ــاَدّ ــاُل َم ــد »الَْم می فرماین
ــهوات  ــه ش ــم بقی ــد می توانی ــال باش ــی م ــون وقت ــت؛ ج اس
را  بســط دهیــم و ایــن یعنــی آلــت قــدرت و شــهوت، ثــروت 

ــت. اس

بــر ایــن مبنــا  معتقــدم کــه جمهــوری اســامی یــک ســاختار 
ــاح آن  ــای اص ــه ج ــا ب ــته و م ــر داش ــاد بی دروپیک و اقتص
فقــط مــدام گفتیــم نــه، این گونــه نیســت! یعنــی بــا توهمــات 
ــم  ــه خواســتیم بگویی ــه و آرمان خواهان ــک، آرزومندان ایدئولوژی
این گونــه نیســت و مســئولین مــا پاک دســت و خــوب هســتند، 
ــد طبیعــی  ــا فســاد هــم اتفــاق می افت ــارش چهــار ت حــاال کن
اســت و همه جــا هســت و خیلــی چیــز جدیــدی نیســت! ایــن 
دســت فرمان 40 ســاله ماســت کــه وضعیــت مــا را بــه اینجــا 
رســانده اســت. در ایــن وضعیــت اصحــاب قــدرت بــرای ثروت 
ــیر  ــاب دارد مس ــم انق ــم می گویی ــا ه ــد و م ــت می کنن رقاب

خــود را مــی رود!

آقای اشـتری نظر شـما دربـاره ایـن محافظه کاری 
؟ چیست

وحیــد اشــتری: می خواهــم از بحث هــای مبنایــی و 
ــر  ــرم و مصداقی ت ــه بگی ــای احمــدی کمــی فاصل تاریخــی آق
حــرف بزنــم؛ چــون بــه نظــرم در مــورد محافظــه کاری 
ــم اســت.  ــی مه ــی حــرف زدن، به خصــوص اآلن خیل مصداق
ــرار دارد  ــرایطی ق ــامی در ش ــاب اس ــه انق ــر ک ــن منظ از ای
کــه طبیعــی نیســت، یعنــی وضعیتــی کــه مجموعــاً مــا داریــم 
ــال های  ــاال در س ــم و احتم ــه می کنی ــال ها تجرب ــن س در ای
ــی  ــا طبیع ــاب م ــرای انق ــت ب ــم داش ــه خواهی ــده تجرب آین
ــًا  ــه مجموع ــی دارد ک ــامی االن اوضاع ــاب اس ــت. انق نیس
ــراد و  ــی اف ــت؛ یعن ــم اس ــت آن مه ــرایط و وضعی ــن ش تبیی
ــن امــکان را داشــته باشــند کــه  ــد ای جریان هــا و جناح هــا بای
تحلیلشــان را از شــرایط کلی کشــور بگویند و راهکارهایشــان را 

ــد. ــه دهن ــت ارائ ــن وضعی ــت از ای ــرای برون رف ب
ــد  ــد و بای ــرف بزنن ــد ح ــه بای ــم، اآلن هم ــن را بپذیری ــر ای اگ
مرزبندی هــا و خط هــا خیلــی دقیــق و روشــن شــود. بــر ایــن 
ــی   ــی عدالت خواه ــم روی صندل ــا می خواهی ــی م ــا وقت مبن

بنشــینیم و در رابطــه بــا انقــاب اســامی حــرف بزنیــم یکــی 
ــا آن  ــان را ب ــبت خودم ــد نس ــه بای ــی ک ــن جاهای از مهم تری
روشــن کنیــم، همیــن جریــان محافظــه کاری اســت. بــه ایــن 
ــامی و  ــوری اس ــداران جمه ــوان طرف ــا به عن ــه م ــی ک معن
ــه  ــد ب ــامی و معتق ــوری اس ــه جمه ــن ب ــن منتقدی همچنی
ــبت  ــد نس ــامی، بای ــاب اس ــر انق ــی آن از منظ آسیب شناس
خودمــان را با یکســری دیگــر از طرفــداران جمهوری اســامی 
ــم  ــم نمی توانی ــخص نکنی ــن را مش ــا ای ــم؛ ت ــخص کنی مش
ــا موقعــی کــه  ــه جریــان اجتماعــی شــویم؛ یعنــی ت تبدیــل ب
ــا  ــا و مرزه ــا و تفاوت ه ــم و تمایزه ــدی نزنی ــرف ج ــا ح م
مشــخص نشــود کاری از پیــش نخواهیــم بــرد. بــه نظــر مــن 
اآلن در جایــی هســتیم کــه می توانیــم ایــن کار را انجــام 
دهیــم. چــون امــروز بــه رشــد و بلوغــی رســیدیم کــه بتوانیــم 
ــه تعبیــری از  ــور کنیــم و ب ــه عب از وضعیــت و حرف هــای اولی

ــه ایجــاب برســیم. ــم و ب ــه ســلبی بگذری مرحل
ــرافیت،  ــه اش ــراض ب ــا اعت ــی ب ــان عدالت خواه ــون جری چ
ــر  ــد فق ــی مانن ــروز پدیده های ــه ب ــراض نســبت ب ــاد و اعت فس

ــکل  ــد ش ــرما می میرن ــه در س ــانی ک ــی و کس و کارتن خواب
گرفــت، و شــاید آن موقــع مبنــای گفتمانــی و جریــان فکــری 
خاصــی حــول آن شــکل نگرفتــه بــود. البتــه اآلن هــم چنیــن 
ــا در  ــدارد و م ــود ن ــترده وج ــق و گس ــو دقی ــه نح ــی ب جریان
ــدام در حــال پوســت اندازی هســتیم. ولیکــن  ــوغ و م حــال بل
حرف هــا در آن دوره اولیــه خیلــی کلــی بــود؛ می گفتنــد 
ــزاران این طــور نباشــند و  اشــرافیت نباشــد، مســئولین و کارگ
بیشــتر یــک رویکــرد ســلبی وجــود داشــت و بــه تبــع حــرف 
زدن از عدالــت و مطالبــه عدالت خواهانــه نوعــی »ســیاه نمایی« 
ــفید  ــی س ــت را خیل ــم، وضعی ــی حاک ــان کل ــرا جری ــود. زی ب
ــور  ــد این ط ــه بگوی ــود ک ــن ب ــرارش ای ــردو ق ــیم می ک ترس
نیســت و فقــط چنــد نفــر از ســرما در زمســتان مردنــد و برخــی 

ــی جــدی نیســت. ــه خیل ــد ک از مســئوالن اشــرافیت دارن
امــا االن بعــد از 10، 15 ســال، مــا بــه بســیاری از حرف هــای 
جدیــد و افق هــای معقــول رســیده ایم، آسیب شناســی های 
ــم و  ــامی داری ــوری اس ــامی و جمه ــاب اس ــی از انق دقیق
ــری  ــور عمیق ت ــه ط ــا ب ــی از حوزه ه ــروز در خیل ــا ام چه بس
ــا  ــا م ــم. مث ــائل راه یافته ای ــق مس ــه عم ــم و ب ــگاه می کنی ن
ــخصی  ــردی و ش ــی ف ــا خیل ــی از حوزه ه ــته در خیل در گذش
ورود می کردیــم یــا نــگاه می کردیــم. یــک موقعــی مــا وقتــی 
ــا  ــتیم صرف ــر داش ــامی نظ ــوری اس ــی در جمه ــه بی عدالت ب
ــم و  ــاد می کردی ــود و از آن انتق ــه ب ــوه قضائی ــه ق ــان ب نگاهم
ــم  ــًا فکــر می کردی ــود، مث ــردی ب ــی ف ــا خیل ــاد م ــی انتق حت
اگــر مرحــوم آقــای هاشــمی  شــاهرودی مثــًا کمــی عملکــرد 
ــد، مشــکل  ــورد می ش ــد برخ ــا مفاس ــتند و ب درســت تری داش
ــس در  ــس مجل ــم رئی ــر می کردی ــا فک ــا مث ــود. ی ــل ب ح
برخــورد بــا مفاســد کوتاهــی می کنــد، یــا مثــًا وقتــی 
ــد  ــه بای ــود ک ــن ب ــان ای ــم تصورم ــا را می دیدی کارتن خواب ه
بــه شــهرداری اعتــراض کنیــم و بگوییــم کمــی هــوای ایــن 
مســتضعفان، متکدیــان و گرســنگانی کــه در خیابــان مانده انــد 
را داشــته باشــید تــا از ســرما یــخ نزننــد. امــا امــروز کلــی حرف 

جمهوری اسالمی یک ساختار و اقتصاد بی دروپیکر داشته و ما به جای اصالح آن، با 
توهمات ایدئولوژیک، آرزومندانه خواستیم بگوییم این گونه نیست و مسئولین ما 
پاک دست و خوب هستند، حاال کنارش چهار تا فساد هم اتفاق می افتد طبیعی است و 
همه جا هست و خیلی چیز جدیدی نیست! این دست فرمان ۴۰ ساله ماست که وضعیت 
ما را به اینجا رسانده است
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ــهر  ــروت، در اداره ش ــع ث ــدل توزی ــهری، در م ــعه ش در توس
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی ک ــد و بلوغ ــن رش ــل همی ــه دلی ــم و ب داری
فکــری کرده ایــم، یکــی از الزاماتــش ایــن اســت کــه نســبت 
خــود را بــا جریان هــای دیگــر مشــخص کنیــم؛ ایــن بــه نظــر 

ــه بحــث محافظــه کاری اســت. ــه ورود ب مــن مقدم
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــی در دل واپس ــه عدالت خواه ــاً ریش اساس
معنــی کــه نگــران و دلواپــس باشــید کــه سیســتم دارد کارش 
ــا دلواپــس و نگــران باشــید کــه  را خــوب انجــام می دهــد و ی
ایــن سیســتم بــا ایــن دســت فرمانی کــه مــی رود بــه مقصــد و 
ــا  ــی اســت و دقیق ــه عدالت خواه ــن مقدم ــد، ای ــدف می رس ه
تمایــز آن بــا محافظــه کاری هــم همینجــا اســت. چــون جریان 
محافظــه کار مجموعــاً اوضــاع و عملکــرد سیســتم و ســاختار 
ــی دارد  ــادات جزئ ــا یکســری انتق ــا نهایت ــد، ی را خــوب می بین
و یکســری ریخت وپاش هــا و فســادها را کــه در برخــی از 
مدیــران بــوده ذکــر می کنــد، ولــی مجموعــاً می گویــد 
ــم و مشــکل حــادی  ــق حرکــت می کنی ــه ســمت اف ــم ب داری
ــی و  ــرز عدالت خواه ــن م ــر م ــه نظ ــن ب ــدارد. ای ــود ن وج
ــای  ــا حرف ه ــاره این ه ــد درب ــا بای ــت و م ــه کاری اس محافظ
ــاره  ــی درب ــه حــرف کل ــم. و اال هرگون مصداقــی و عینــی بزنی
فضــای محافظــه کار یــا انقابــی و عدالت خواهــی بزنیــد همــه 

ــدارد. ــی ن ــرد خاص ــی کارک ــد ول ــان می آی خوشش

بــا ایــن مبنــا اگــر بخواهــم کمــی ایــن مــرز را برجســته کنــم 
ــرز آن  ــی و م ــه عدالت خواه ــگاه و ریش ــه ن ــم ک ــد بگوی بای
ــه  ــادی« اســت ک ــی »بی اعتم ــاً نوع ــا محافظــه کاری اساس ب
ــود  ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــای ب ــه معن ــم ب ــه نمی خواه البت
ــودن«  ــن نب ــای آن از »خوش بی ــه ج ــد ب ــر باش ــاید بهت و ش
ــت شــما  ــن وضعی ــم. در ای ــرد سیســتم اســتفاده کن ــه کارک ب
ــش  ــال پی ــه در ح ــاختاری ک ــه س ــتم و ب ــرد سیس ــه کارک ب
ــن  ــود خوش بی ــی می ش ــه دارد ط ــیری ک ــت و مس ــن اس رفت
نیســتید و دائمــاً دلواپــس هســتید. البتــه ایــن دلواپســی خیلــی 
در مذاکــرات هســته ای و FATF خاصــه شــد و معنــای 
خــاص و کلیشــه ای پیــدا کــرد، ولــی بــه نظــر مــن مجموعــًا 
عدالت خواهــی یعنــی دلواپســی؛ یعنــی دلواپــس ایــن هســتید 
کــه انقــاب بــا ایــن دســت فرمانی کــه مــی رود بــه اهــداف و 
ــم  ــا ه ــا ب ــه مرزبندی ه ــت ک ــد! از اینجاس ــش نرس آرمان های
ــاختارها  ــاد از س ــه در انتق ــی ک ــود، مرزبندی های ــروع می ش ش

اعمــال می شــود.
در محافظــه کاری یــک تقــدس وجــود دارد و ســاختارها و 

ــد. تقــدس آدم هــا هــم فقــط ایــن نیســت  افــراد تقــدس دارن
ــدس داشــته باشــد،  ــوه تق ــک ق ــردی در رأس ی ــه بعضــاً ف ک
یعنــی اینطــور نیســت که مثــا بگوینــد آقــای آملــی الریجانی 
را نبایــد نقــد کنیــد، یــا نبایــد قــوه قضائیــه را تضعیــف کنیــد 
ــد  ــن تقــدس دارن ــن پایی ــا از پایی و...، بلکــه ســاختارها و آدمه
تــا بــاالی بــاال. مثــًا مــا در بســیج بودیــم بــه مــا می گفتنــد 
وقتــی شــما بــه مســئول بســیج انتقــاد یــا اعتــراض می کنیــد، 
چــون مســئول بســیج منصــوب حــوزه اســت، حــوزه منصــوب 
ــس ســپاه  ــه منصــوب رئی ــس ناحی ــه اســت، رئی ــس ناحی رئی
منطقــه اســت، او منصــوب فرمانــده ســپاه و فرمانــده ســپاه هم 
منصــوب آقاســت و آقــا هــم منصــوب امــام زمان)عــج( اســت، 
ــج(  ــام زمان)ع ــه ام ــطه ب ــد واس ــا چن ــد ب ــما داری ــع ش در واق
انتقــاد و اعتــراض می کنیــد. ایــن مبنــای محافظــه کاری 
ــه  ــرای هم ــه کاری ب ــرد محافظ ــون رویک ــی چ ــت؛ یعن اس
ارکانــش تقــدس قائــل اســت، شــما اگــر به بخشــدار شــهرتان 
ــد،  ــاش می کن ــد او دارد ریخت وپ ــد و بگویی هــم اعتــراض کنی
یــک ســاختار محافظــه کار می گویــد ایــن آدم منصــوب 
جمهــوری اســامی اســت و اگــر بــه ایــن انتقــاد کنیــم ممکن 
ــر شــما  ــی اگ ــف شــود. یعن اســت جمهــوری اســامی تضعی
یــک جریــان اجتماعــی در یــک روســتا هــم ایجــاد کنیــد تــا 
علیــه بخشــدار فاســدش اقدامــات عدالتخواهانــه انجــام دهــد، 

ــامی. ــوری اس ــف جمه ــود تضعی ــن می ش ای
اندیشــیدن بــه این خــط و مرزهــای دقیــق بین محافظــه کاری 
و عدالتخواهــی بســیار مهــم اســت. چــون اآلن در ســطحی از 
اعتراضــات اجتماعــی فراگیــر قــرار گرفتیــم کــه بایــد بتوانیــم 
بــرای مســئله بی عدالتــی، فســاد و اشــرافیت فکــری اساســی 
کنیــم. چــون دیگــر پرداختــن بــه ایــن بی عدالتــی و فســادها 
ــاً دغدغــه یــک طیــف خاصــی نیســت کــه  و اشــرافیت صرف
مثــا یــک جریــان یــا یــک چنــد نفــر عدالت خــواه بخواهنــد 
جلــوی قــوه قضائیــه تجمــع  کننــد و چیــزی را مطالبــه کننــد، 
ــه مطالبه گــر شــده اند،  ــادی از مــردم تبدیــل ب االن بخــش زی
ــر شــده اســت و شــرایط  ــی اآلن وضــع یأســی کــه فراگی حت
ــتردگی  ــن گس ــان از همی ــکل داده نش ــی را ش عجیب وغریب
مســائل دارد. مثــا وضعیــت اشــرافیت، نــگاه مــردم نســبت به 
حاکمیــت، ریــزش بدنــه اجتماعــی، این هــا خیلــی فراگیرتــر از 
5 یــا 10 ســال پیــش شــده اســت. اعتراضــات یکــی دو ســال 
گذشــته، وضعیــت عمومــی مــردم، عــدد و ارقامــی کــه دربــاره 
فســادها و اختاس هــا منتشــر می شــود، ارقامــی کــه گاه 

ــه گذشــته  ــت را نســبت ب ــاردی هســتند و... وضعی هــزار میلی
بســیار متفــاوت کــرده اســت. بــرای همیــن خیلــی مهم اســت 
ــی  ــگاه عدالت خواه ــا ن ــه کار ب ــگاه محافظ ــرز ن ــه اوال م ک
مشــخص شــود و ثانیــا و بــه تبــع آن مــرز جریــان عدالت خــواه 
بــا بقیــه جریان هــای منتقــد و معتــرض هــم بیــرون بیــاد کــه 
ــه  ــن دومــی هــم خــود ب ــه اول ای ــد از مرحل ــدم بع ــن معتق م

ــد. ــود درمی آی خ
بدیــن ترتیــب بــه نظــرم بایــد دقیــق تبییــن شــود کــه نــگاه 
و رویکــرد مــا بــه نظــام، سیســتم و ســاختارها دقیقــاً چیســت؟ 
ــن  ــد روش ــما می توانی ــه ش ــن بحــث اســت ک ــون از دل ای چ
ــه  ــتید ک ــی هس ــی از آسیب شناس ــه نوع ــل ب ــه قائ ــد ک کنی
ــا را  ــوژه ها م ــاختارها و س ــن س ــد ای ــد بگویی ــا آن می توانی ب
ــی از  ــال یک ــد از 40 س ــون بع ــاند. چ ــان نمی رس ــه اهدافم ب
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــای م ــا و مأموریت ه ــن کارکرده مهم تری
ببینیــم هــر کــدام از ایــن ســاختارها، کارکردهــا و آدم هــا چقدر 
مــا را بــه اهــداف خــود رســاندند و یــا نرســاندند و وقتــی ایــن 
ــن  ــه آسیب شناســی و جراحــی ای ــم نســبت ب ــرون آوردی را بی
ــه  ــی هــر بخشــی را ک ــًا بی رحــم باشــیم. یعن ــت کام وضعی
حــس کردیــم مــا را بــه اهدافمــان )اهــداف انقــاب اســامی( 
ــر  ــا فک ــوص آنه ــی در خص ــات اساس ــه اصاح ــانده، ب نرس

ــه کار شــویم. ــم و دســت ب کنی

مثــًا فکــر کنیــم ایــن قــوه قضائیــه و ســاختاری کــه تاکنــون 
ایجــاد کردیــم و کًا هــم دســت مجتهدیــن بــوده اســت و مــا 
ــن نظــر  ــم و از ای ــی هــم در آن برگــزار نکرده ای ــچ انتخابات هی
ــم  ــم و بگویی ــردم بزنی ــر م ــوی س ــم آن را ت ــر نمی توانی دیگ
ــد  ــور بای ــمتان ک ــرم و چش ــان ن ــد و دندت ــان رأی دادی خودت
ــدام  ــد اق ــاح دارد بای ــه اص ــاز ب ــن نی ــر ای ــد! اگ ــل کنی تحم
ــب  ــل و پلم ــون کام ــه چ ــم ک ــر نکنی ــن فک ــه ای ــم و ب کنی
شــده آن را دادیــم بــه دســت مجتهدیــن و از خودشــان افــرادی 
منصــوب می شــوند، پــس نبایــد دســت بــه اصــاح آن بزنیــم. 
یعنــی اگــر بــر مبنــای نرســیدن بــه آن اهــداف در اینجــا بــه 
نتیجــه رســیدیم و فهمیدیــم کــه وضعیت آن نابســامان اســت، 
بایــد دســت بــه کار شــویم و اتفاقــا در مســیر ایــن اصــاح هم 
بایــد کامــا بی رحــم عمــل کنیــد. یعنــی بایــد بگوییــم مــن 
ــاد  ــن نه ــا ای ــم و مث ــاختاری کن ــات س ــم اصاح می خواه
ــس  ــد، پ ــه کن ــودش  مقابل ــاد در خ ــا فس ــته ب ــی نتوانس حت

ــه کنــد؟! ــا فســاد در کشــور مقابل چطــور قــرار اســت ب
ــه چطــور  ــوه قضائی ــرای بازطراحــی و بازســازی ق ــا ب ــا مث ی
ــیم  ــته باش ــتقلی داش ــوه مس ــا ق ــه مث ــم ک ــل کنی ــد عم بای
کــه مــا را بــه اهــداف انقــاب برســاند؟! شــاید نیــاز باشــد کــه 
اصــًا در بدویــات و اولیــات قانــون اساســی تأمــل کنیــم؛ مثا 
بــه ایــن فکــر کنیــم کــه آیــا همچنــان نیــاز اســت حتمــا یک 

نگاه و ریشه عدالت خواهی و مرز 
آن با محافظه کاری اساسًا نوعی 

»بی اعتمادی« است که البته 
نمی خواهم به معنای بدی در نظر 

گرفته شود و شاید بهتر باشد به جای 
آن از »خوش بین نبودن« به کارکرد 
سیستم استفاده کنم. در این وضعیت 
شما به کارکرد سیستم و به ساختاری 

که در حال پیش رفتن است و مسیری 
که دارد طی می شود خوش بین 

نیستید و دائمًا دلواپس هستید
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مجتهــد بــاالی ســرش باشــد. چــون در ایــن صــورت بــه نظــر 
می رســد کــه بعــد از 40 ســال مهم تریــن معضلــی کــه داریــم 
ــوه  ــد را در رأس ق ــک مجته ــم ی ــه می خواهی ــوده ک ــن ب ای
قضائیــه بگذاریــم و پیــدا هــم نمی کنیــم، مجبوریــم برویــم از 
حــوزه علمیــه آدم هایــی را بیاوریــم کــه اصــًا هــم کار قضایی 
نکردنــد، بعــد تحــول ســاختاری هــم نمی توانیــم انجــام دهیــم 
ــان اصــا  ــر فرضم ــا ب ــه بن ــم ک ــه ه ــوه قضائی ــت ق و وضعی
خــوب نیســت. طبیعــی هــم هســت ، چــون شــما وقتــی بــرای 
ســازمان آتش نشــانی هــم نتوانیــد از خــود آتش نشــان ها 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــدرا ب ــس متخصــص وکارآم ــر رئی ــک نف ی
ــه  ــد ک ــر را بیاوری ــک نف ــرون ی ــد از بی ــد بروی ــد، بای بگذاری
ــازمان  ــن س ــد ای ــدارد و نمی توان ــاختار ن ــن س ــا ای ــی ب ارتباط
را مدیریــت کنــد، حــاال تحــول و مــوارد دیگــر کــه بماند.بعــد 
ــاید  ــد ش ــد و می گویی ــی می کنی ــد آسیب شناس ــما می آیی ش
لزومــی نداشــته باشــد مجتهــد در رأس قــوا بگذاریــم، و شــاید 
بهتــر باشــد کــه حقوقــدان بگذاریــم و هــر وقــت هــم کــه نیاز 
بــه اجتهــاد و فقــه داشــتیم یــک شــورای فقهــی، یــا مشــاوران 
مجتهــد منصــوب می کنــم، مثــل حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه 

ــد. ــادی را برطــرف می کنن ــی و اجته ــای فقه ــه نیازه ک
ــی و  ــه آن عدالتخواه ــت ک ــن اس ــم ای ــب حرف ــر ترتی ــه ه ب
ــد  ــه بتوانی ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــاختاری بای ــات س اصاح
بگوییــد بعــد از 40 ســال کــه فهمیدیــم قــوه قضائیــه بیشــتر 
ــگاه  ــا ن ــص ب ــری متخص ــد، مدی ــد بخواه ــه مجته از اینک
ــدام  ــد، اق ــت کن ــا کار را مدیری ــد ت ــی می خواه عدالت خواه
بــه ایــن اصــاح ســاختاری کنیــم. چــون هیچ کــدام از این هــا 
هیــچ تقدســی ندارنــد، یعنــی شــما باید بــه این مســئله برســید 
کــه ســاختارهای جمهــوری اســامی، ســاختارهای مقدســی 
نیســتند. کمــا اینکــه مــا اول انقــاب، یــک چیــزی را تعییــن 
ــام  ــواع و اقس ــا ان ــامی ب ــوری اس ــوان جمه ــه عن ــم ب کردی
نهادهــا کــه کارهــا را مدیریــت کننــد؛ شــورای نگهبــان و قــوه 
قضائیــه و... درســت شــد، حــدود 10 ســال بعــد آمدیــم دیدیــم 
ــد و  ــش دارن ــی از کارکردهــا و ســاختارها تنــش و چال کــه کل
آمدیــم آسیب شناســی کردیــم و گفتیــم مــدل نخســت وزیری 
حذف شــود. یــا مثًا همیــن ارگان ســپاه کــه اآلن داریــم، قبا 
وزارتخانــه بــود کــه آمدیــم گفتیــم تبدیــل بــه ســازمان بشــود. 
پــس در خیلــی از حوزه هــای دیگــر هــم جمهــوری اســامی 
ــد  ــا بای ــد. مث ــازی کن ــری و بازس ــودش را بازنگ ــد خ می توان
ــی  ــد از آن یعن ــار هــم ده ســال بع ــار در ســال 7۸ و یکب یک ب
۸۸ قانــون اساســی اش را بازخوانــی و بازنگــری می کــرد، 
ــن  ــوان ای ــیم و می ت ــه 9۸ می رس ــم ب ــرد؛ اآلن داری ــه نک ک
ــی  ــوان یک ــم به عن ــپاه ه ــا در س ــه م ــا اینک ــرد. کم کار را ک
از مقدس تریــن نهادهــای جمهــوری اســامی بازنگــری 
کردیــم. همیــن ســپاه مــا در آغــاز ســاختارش انتخاباتــی بــوده 
و بــرای فرمانــده ســپاه انتخابــات برگــزار می شــد، مثــا آقــای 
»ابوشــریف« کــه اولیــن فرمانــده ســپاه اســت از دل انتخابــات 
بیــرون آمــده اســت. ممکــن اســت بــرای مدیریــت ســپاه 100 
ــم اآلن  ــا می توانی ــته باشــد و م ــود داش ــا الگــوی دیگــر وج ت
ــت  ــدل مدیری ــن م ــه ای ــم ک ــم و بگویی ــی کنی آسیب شناس
ــم  ــود بیایی ــت نب ــر درس ــر! و اگ ــا خی ــت ی ــت اس ــپاه درس س

ــم. اصاحــات ســاختاری انجــام دهی
بنابرایــن در رویکــرد عدالت خواهــی اساســاً هیــچ حــد و 
ــرزی در آسیب شناســی از جمهــوری اســامی از ســاختارها،  م
نهادهــا و خــود قانــون اساســی وجــود نــدارد. مــا بــرای بهتــر 
ــه  ــد دســت ب ــوب بای ــه ســمت شــرایط مطل شــدن و رفتــن ب
ایــن آسیب شناســی و اصاحــات ســاختاری بزنیــم. ولیکــن در 
ــدی جــدی  ــه این هــا مرزبن رویکــرد محافظــه کاری نســبت ب
دارد؛ یعنــی نســبت بــه تک تــک حرف هایــی کــه شــما 
می زنیــد شاخک هایشــان تیــز می شــود و کلــی حــرف و 

ــد این هــا مثــا تضعیــف جمهــوری  ــد و می گوین تحلیــل دارن
اســامی و یــا کاهــش اختیــارات ولی فقیــه اســت و... . 
می گوینــد این هــا می خواهنــد ایــن کارهــا را بکننــد تــا ســپاه 
را فــان و بهمــان کننــد. یعنــی کلــی ان قلــت می آورنــد. مثــا 
همیــن حرفهایــی کــه مــا دربــاره قــوه قضائیــه گفتیــم را اگــر 
ــد،  ــتن مجته ــا برداش ــد ب ــد می خواهن ــد می گوین ــرح کنی ط
نظــام را غیراســامی کننــد. یعنــی کلــی ســؤال و گارد و مانــع 
در خصــوص هــر کــدام دارنــد و این هــا مرزهایــی اســت کــه 

ــد تبییــن و روشــن شــود. بای
ــم و  ــاظ کنی ــی را لح ــور عین ــاخص و فاکت ــری ش ــد یکس بای
بگوییــم کــه اگــر شــما عدالت خــواه باشــید، ایــن فاکتورهــا را 
داریــد، اگــر محافظــه کار باشــید آنهــا را. حــاال ممکــن حــدود و 
ثغــور و طیف بنــدی داشــته باشــند داشــته باشــد، ولــی می شــود 
مشــخص کــرد و طبــق آن آسیب شناســی کــرد. ممکــن اســت 
ــی  ــون اساس ــواه از قان ــای عدالتخ ــا بچه ه ــی م آسیب شناس
جمهــوری اســامی 10 مــدل باشــد ولــی اگــر آن شــاخص ها 
مشــخص شــده باشــد دیگــر جــزء بدیهیــات اســت کــه فــان 
آسیب شناســی بــرای جریــان عدالت خواهــی اســت و مثــا بــا 
ــز اســت. ــان محافظــه کاری کامــا متمای آسیب شناســی جری

ــرد  ــن میزگ ــه در ای ــت ک ــن اس ــان ای *قرارم
جریــان  شــاخص های  همیــن  مبنــای  بــر 
ــم  ــه کاری بپردازی ــد محافظ ــه نق ــواه ب عدالت خ
و انتظــار از ایــن میزگــرد هــم همیــن اســت. امــا 
بگذاریــد بــه اتفاقــی کــه امــروز بــرای خــود ایــن 
میزگــرد افتــاد اشــاره کنــم و بحــث را بــه صــورت 
انضمامــی پیــش ببریــم. امــروز قــرار بــود در کنار 
ــور  ــم حض ــومی ه ــخص س ــوار ش ــما دو بزرگ ش
داشــته باشــد کــه متاســفانه بــه دلیــل اینکــه باید 
ــتند  ــه نتوانس ــن لحظ ــا ای ــد ت ــه دادگاه می رفتن ب
خودشــان را بــه میزگــرد برســانند. هــر دوی 
شــما ایشــان را می شناســید و مــن دوســت دارم 
ــط  ــه وس ــک نمون ــوان ی ــه عن ــان را ب ــورد ایش م
بکشــیم و بــه بررســی محافظــه کاری از ایــن منظر 
ــر  ــژاد« ب ــای »محمدجــواد معتمدی ن ــم. آق بپردازی
مبنــای همــان شــاخص های عدالت خواهانــه و 
آموزه هایــی کــه در دیــن بــه آنهــا تاکیــد شــده بــا 
یــک رویکــرد انقالبــی اقــدام بــه دفــاع از حقوقــی 
ــاختار  ــا س ــت. ام ــده اس ــع ش ــه ضای ــد ک می کنن
موجــود در کشــور مــا ایشــان را بازداشــت کــرده 
ــان  ــق مظلوم ــاع از ح ــان در دف ــرای اقدامش و ب

ــا  ــالمی ب ــوری اس ــرا جمه ــرد! چ ــه دادگاه می ب ب
وجــود ایــن همــه تاکیــدی کــه حضــرت امــام )ره( 
بــر حفــظ روحیــه انقالبــی در برخــورد با مفاســد و 
مقابلــه بــا تضییــع حقــوق مســتضعفان کرده انــد، 
ــژاد  ــد محمدجــواد معتمدی ن وقتــی شــخصی مانن
دســت بــه اقــدام انقالبــی و عدالتخواهانــه 
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــه دادگاه فرامی خوان ــد، او را ب می زن
ــه در  ــت ک ــه نیس ــه محافظه کاران ــان روحی هم
ــت  ــا دارد وضعی ــی دادن، صرف ــعار انقالب ــن ش عی
ــد  ــظ می کن ــت حف ــه هس ــه ک ــود را همانگون موج
ــت  ــن وضعی ــد در ای ــه می خواهن ــانی ک ــا کس و ب

ــد؟ ــورد می کن ــد برخ ــاد کنن ــت ایج گسس

ــه  ــن قضی ــی از ای ــش مهم ــن بخ ــر م ــه نظ ــدی: ب احم
ریشــه های روان شــناختی دارد. شــما وقتــی وارد قــدرت 
ــش رســمی  ــوان خوان ــه عن ــوژی را ب ــک ایدئول می شــوید و ی
ــی  ــاب و انقاب ــد انق ــد، می گویی ــاد می کنی ــاب ایج از انق
بــودن آن چیــزی اســت کــه مــن می گویــم، آن چیــزی 
کــه رســانه های رســمی مطــرح می کننــد. شــما ببینیــد 
ــت  ــوم اس ــت؟ معل ــر چیس ــمی س ــانه های رس ــدات رس تأکی
ــانه ها،  ــی رس ــت. وقت ــمی چیس ــوژی رس ــان ایدئول ــه هم ک
فضاهــا و تریبون هــای رســمی صرفــاً نماینده هــای نهادهــای 
ــت و عدالتخواهــی،  ــه بلندگوهــای عدال ــی هســتند، ن حاکمیت
وقتــی تأکیداتشــان اصــا بــر اعتــراض مــردم بــرای گرفتــن 
حقوقشــان نیســت، معلــوم اســت کــه ایــن  بحث هــا در دایــره 
ــان در  ــدارد و طرحش ــرورت ن ــت و ض ــی اصال ــی کنون گفتمان

ــت. ــاب اس ــمی از انق ــش رس ــا خوان ــاد ب تض
مــن معتقــدم متأســفانه مــا فرامــوش کردیــم کــه انقــاب در 
ذات خــودش یــک امــر اجتماعــی بــوده اســت، نــه یــک امــر 
ایدئولوژیــک؛ یعنــی انقــاب بــرای همــه مــردم بــوده اســت، 
ــردم  ــه م ــه هم ــخص ک ــیار مش ــدف بس ــک ه ــا ی ــم ب آن ه
داشــتند و همیــن اآلن هــم دارنــد. بــه همیــن خاطــر جامعــه 
ــازه  ــه اج ــر ک ــد، اگ ــی باش ــه انقاب ــد جامع ــواره می توان هم
بدهیــم مــردم همــواره به مثابــه امــر اجتماعــی، دنبــال عدالــت 
باشــند. ایــن پیگیــری عدالــت و حقــوق یــک امــر طبیعــی هم 
ــال  ــا دنب ــش ی ــال حق ــد دنب ــدش می آی ــه کســی ب اســت، چ
ــدم علی رغــم  ــل معتق ــن دلی ــه همی ــت باشــد؟ ب تحقــق عدال
اینکــه کســب منافــع در وجــود مــا منشــأ روانــی دارد، 
گرایــش بــه گرفتــن حــق هــم منشــأ روانــی دارد. کمــا اینکــه 
ــان  ــود، اعصاب م ــال می ش ــا پایم ــی از م ــی حق ــد وقت می بینی
ــی  ــویم عصب ــه ش ــض مواج ــا تبعی ــی ب ــود؛ وقت ــرد می ش خ
ــرف را  ــه ط ــم یق ــم می خواهی ــر بتوانی ــی اگ ــویم و حت می ش
بگیریــم. بدیــن ترتیــب انگیــزه اجتماعی بــرای انقابــی ماندن 
جامعــه، به واســطه خلقــت و سرشــتی کــه خداونــد در مــا ایجاد 
ــد  ــی شــما اجــازه نمی دهی ــی وقت ــرد. ول کــرده، شــکل می گی
ــد و آن را  ــدا کن ــه پی ــی ادام ــر اجتماع ــه ام ــر به مثاب ــن ام ای
ــده،  ــی و بسته بندی ش ــی، فرمایش ــر سفارش ــک ام ــه ی به مثاب
ــت  ــن حاکمی ــئله تضــادی بی ــن مس ــد، ای ــمی اش می کنی رس
و جامعــه بــه وجــود مــی آورد. وقتــی می آییــد می گوییــد 
حاکمیــت انقــاب یعنــی چیــزی کــه مــن تفســیرش می کنــم 
و بــا تأکیــدات و اولویت هــای مــن، وضعیــت اینگونــه 
ــر عدالت خواهــی منحصــر  می شــود. مثــًا تأکیــد حاکمیــت ب
ــردم در  ــی م ــرائیل، ول ــا اس ــارزه ب ــت و مب ــود در مقاوم می ش
داخــل می گوینــد ایــن همــه ی عدالــت نیســت، بلکــه مطالبــه 
ــن در  ــی متاســفانه ای ــت اســت، ول ــا از حقوقمــان هــم عدال م

ــدارد. ــب ن گفتمــان حاکمیــت ضری
ــم و  ــتراتژیک کردی ــتباه اس ــک اش ــا ی ــفانه م ــن متأس بنابرای
تــازه مــن ایــن را خیلــی خوش بینانــه می گویــم، چــون 

وضعیت ما به گونه ای است که 
منتشرکننده ی فیش های نجومی 
بازخواست و محاکمه می شود نه 
خود کسانی که دارای فیش های 

نجومی هستند؛ کارمند گمرکی که 
نمی خواهد اجازه کار غیرقانونی را 
بدهد و می گوید کارت غیرقانونی 
است بازخواست و اخراج می شود، 

نه مسئولی که می خواسته کار 
غیرقانونی انجام دهد! چرا؟

 چون ما به این ساختار و این اوضاع 
فکر نکرده بودیم و طرحی برای 

دخالت مردم در جلوگیری از فساد 
نداشته و نداریم
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ــی دارد. یــک  ــواع مختلــف و ســطوح متفاوت محافظــه کاری ان
از محافظــه کاری، متأســفانه محافظــه کاری خــود  نــوع 
ــک  ــت و ی ــی اس ــی و انقاب ــای حاکمیت ــا و نهاده انقابی ه
ــی  ــزاران حاکمیت ــه کاری کارگ ــه کاری، محافظ ــوع محافظ ن
ــراض  ــی اعت ــد کس ــی نمی خواهن ــزاران حاکمیت ــت. کارگ اس
ــی  ــش ذهن ــا آرام ــود، ی ــا ش ــوالن دادن آنه ــع ج ــد و مان کن
ــه  ــی ک ــه اهداف ــد ب ــا بتوانن ــا آن ه ــد ت ــم بزن ــه ه ــا را ب آنه
ــا  ــفانه ب ــی متأس ــه کاری انقاب ــی محافظ ــند. ول ــد، برس دارن
تغییــر در اولویت هــا، تأکیــدات و ضرایــب و خوانش هــای 
اشــتباه از انقابی گــری اجــازه نمی دهــد کــه جامعــه انقابــی 
ــا هــر دوی ناســازگار اســت؛  ــد. گفتمــان عدالت خواهــی ب بمان
یعنــی هــم بــا نهادهایــی کــه کارگــزاران حاکمیتــی در آن هــا 

میــدان را بــه دســت دارنــد و اجــازه نقــد، پرســش و اعتــراض 
نمی دهنــد، ناســازگاری دارد، و هــم بــا آن محافظــه کاری 
ــد  ــازه نمی دهن ــا اج ــی در آنه ــای انقاب ــه نهاده ــی ک انقاب

ــود. ــرح ش ــان مط ــش خودش ــر از خوان ــی غی خوانش
مــن معتقــدم دســتگیری و بازداشــت چهره هایــی ماننــد 
»محمدجــواد« و غیــر محمدجوادهــا بــه خاطــر ایــن اســت که 
ــی  ــن خیل ــد و ای ــود را می کن ــی خ ــه دارد عدالت خواه جامع
هــم طبیعــی اســت و همانطــور کــه گفتــم در سرشــتش وجــود 
دارد و بایــد هــم عدالتخواهــی کنــد. تــازه یکجاهایــی مســئله 
عدالــت و عدالتخواهــی آنقــدر مهــم می شــود کــه اجــازه پیــدا 
ــی  ــر، اخاق ــر ام ــه در ظاه ــی ک ــک چیزهای ــه ی ــم ک می کنی
ــذا  ــود. ل ــق ش ــت محق ــا عدال ــود ت ــته ش ــار گذاش ــت، کن اس
ــوِء ِمــَن الَْقــْوِل إاَِلّ َمــن  می فرمایــد »اَلّ ُیِحــُبّ اهلَلّ الَْجْهــَر بِالُسّ
ُظلـِـَم« یعنــی اگــر چــه خــدا دوســت نــدارد کســی صدایــش را 
بــه زشــتی بلنــد کنــد و فحــش بدهــد، امــا وقتــی بــه تــو ظلم 
ــت  ــئله عدال ــود. مس ــو داده می ش ــه ت ــن کار ب ــازه ای ــد، اج ش
این قــدر مهــم اســت و جامعــه می توانــد و بایــد انقابــی شــود 
و بیایــد اعتــراض کنــد، چــون اگــر جامعــه امــکان اعتــراض را 
نداشــته باشــد، از لحــاظ روانــی فــرو می پاشــد. اساســاً امــکان 
بــروز اعتــراض بــرای ایــن اســت کــه جامعــه از لحــاظ روانــی 

ــرود حقــش را بگیــرد. فرونپاشــد و ب
پــس مشــکل ایــن اســت کــه خوانش هــای مــا تغییــر 
ــم  ــم؛ داری ــر داده ای ــدات را تغیی ــا و تأکی ــا اولویت ه ــرده و م ک
ــی  ــوب و انقاب ــی خ ــم انقاب ــم و داری ــدرت ورزی می کنی ق
ــی  ــوب کس ــی خ ــم انقاب ــم. می گویی ــت می کنی ــد درس ب
ــا آن چیــزی کــه مــن می گویــم همــراه باشــد و  اســت کــه ب
انقابــی بد کســی اســت کــه بــا آن همــراه نباشــد. اینجاســت 
ــیاری از  ــت بس ــفانه پش ــه متأس ــویم ک ــه می ش ــه متوج ک
ــود  ــی وج ــدرت ورزی و اقتدارگرای ــان ق ــا هم محافظه کاری ه

دارد.

و  محافظــه کاری  هم بســتگی  بــه  *پــس 
هســتید؟ قائــل  اقتداگرایــی 

معتقــدم حتــی امــروز مهم تــر از محافظــه کاری، آســیب 
ــی اســت.  ــا وجــود دارد، اقتدارگرای ــه م جــدی ای کــه در جامع

ــذا اوال  ــرد ل ــن بب ــدارش را از بی ــد اقت ــی نمی خواه اقتدارگرای
ــاختار  ــا س ــود و ثانی ــت ش ــمی محافظ ــان رس ــد از گفتم بای
ــوظ  ــی محف ــزاران حکومت ــرای کارگ ــم ب ــدرت ه ــود ق موج
ــزاران  ــان کارگ ــمی، هم ــاختار رس ــن س ــون در ای ــد. چ بمان
حکومتــی خیلــی راحــت بــا یــک جمهــوری تــوده ای رأی خود 
ــا جمهــوری باشــد، و  ــر جمهــوری، واقع ــی اگ ــد. ول را می آورن
ــراض  ــل شــوند و پرســش و اعت ــردم در آن عاق ــرار باشــد م ق
ــه دادار دودور رأی آورد؛  ــک هفت ــا ی ــود ب ــر نمی ش ــد، دیگ کنن
ــون  ــود، چ ــخت می ش ــه س ــن جامع ــی رأی آوردن در ای یعن
ــراض  ــد و اهــل اعت ــه پرسشــگر ، مطالبه گــر، منتق ــن جامع ای
ــلبریتی« و  ــاپورت« و »س ــد »س ــه می گوی ــن جامع ــت. ای اس
ــال اصل هــا  »موســیقی فــان« و... می خواهــم چــه کار؟! دنب

ــی و نمایشــی. ــور فرع ــال ام ــه دنب اســت، ن
ــرا  ــزاران اقتدارگ ــوده ای آن کارگ ــوری ت ــک جمه ــا ی ــی ب ول
ــدرت را  ــی ق ــود و کنون ــاختار موج ــد س ــد و می توانن می خواهن
حفــظ کننــد و رأی آوردن در آن هــم خیلــی راحــت اســت. یک 
ــیون  ــان پوزیس ــیون جری ــه اپوزس ــد به مثاب ــخص می توان ش
اقتدارگرایــی  متأســفانه  و  بیاورنــد  رأی  خــودش  بــرای 
ــه  ــی را ب ــد عدالت خواه ــازه رش ــیون اج ــیون و پوزیس اپوزس
جامعــه نمی دهــد. اینجاســت کــه معتقــدم دســتگیری امثــال 
ــه ای اســت.  ــن جامع ــن در دل چنی ــی نمادی محمدجــواد، اتفاق
ــا شکســته  ــن فربهی ه ــا ای ــد ت ــا بیفت ــن اتفاق ه ــم ای ــد ه بای

ــود. ــواه ش ــه عدالت خ ــود و جامع ش
ــا  ــاب را ب ــم انق ــا آمدی ــه م ــم ک ــد می کنی ــاز تاکی ــس ب پ
ــًا  ــم و اتفاق ــمی کردی ــتباهی رس ــفانه اش ــای متأس خوانش ه
ــری  ــد دیگ ــد. نق ــل بودن ــر دخی ــن ام ــم در ای ــا ه ــای م فقه
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــم ای ــه کاری بکنی ــه محافظ ــد ب ــه بای ک
محافظــه کاری بســیار غلیــظ و عمیــق در حوزه هــای مــا 
شــکل گرفتــه کــه ســنت های فقاهتــی را به مثابــه امــر 
مقــدس رســمیت داد و اجــازه نقــد و پرســش در مــورد آن هــا 
را گرفــت. در ایــن شــرایط وقتــی جامعــه می خواهــد در مــورد 
ــیاری از  ــورد بس ــًا در م ــد، مث ــش کن ــد و پرس ــئله ای نق مس
ــا  ــوزوی م ــه کاری ح ــی، آن محافظ ــور اجتماع ــائل نوظه مس
اجــازه نمی دهــد کــه دیالــوگ و دیالکتیــک اجتماعــی شــکل 
بگیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه انقــاب اســامی ماحصــل 
ــی  ــک. یعن ــه ایدئولوژی ــود، ن ــی ب ــک اجتماع ــک دیالکتی ی
مــردم بــا همــان فطــرت عدالت خواهشــان آمدنــد و در نهایــت 
ــرت  ــم آن فط ــازه بدهی ــد اج ــم بای ــا ه ــد، و م ــاب کردن انق

ــد را  ــد و راه رش ــدا کنن ــروز پی ــور و ب ــاره ظه ــواه دوب عدالت خ
ــد. طــی کن

ــژاد  ــواد معتمدی ن ــرا محمدج ــتری، چ ــای اش *آق
ــه  ــی ک ــن انقالب ــره موم ــک چه ــوان ی ــه عن ب
ــتضعفان  ــران و مس ــوق کارگ ــاق حق ــرای احق ب
ــی  ــان اصل ــل صاحب ــام راح ــول ام ــه ق ــه ب ک
انقــالب هســتند، اعتــراض می کنــد، در جمهــوری 

اســالمی دســتگیر می شــود؟

اشــتری: بعــد از انقــاب آمریــکا در 1776، مجموعــه 
ــود  ــم می ش ــوت زنی« تنظی ــون س ــه »قان ــوم ب ــی موس قوانین
تــا ایــن امــکان فراهــم شــود کــه مــردم دربــاره فســاد موضــع 
بگیرنــد و بتواننــد فســادها را افشــا کننــد. بعــد طــی چندیدن و 
چنــد ســال، ایــن مجموعــه قوانیــن صــد بــار تکمیــل می شــود 
ــا  ــد ب ــی می توانن ــه راحت ــردم ب ــی می رســد کــه م ــه جای ــا ب ت
ــه  ــت ک ــه اینجاس ــد. نکت ــه کنن ــان مقابل ــاد در جامعه ش فس
آن قــدر ایــن قوانیــن تکمیــل شــده و بــرای افشــاگری و مبارزه 
بــا فســاد، رویکــرد حمایتــی دارد کــه حتــی اگــر شــما در یــک 
بانــد فســاد باشــید، بــرای شــما می صرفــد کــه از بانــد فســاد 
ــی  ــد. یعن ــو بدهی ــت ل ــه حاکمی ــد را ب ــد و آن بان ــرون بیایی بی
حاکمیــت پــاداش و جایــزه ای بــه شــما می دهــد کــه از میــزان 
مبلغــی کــه قــرار بــوده در آن بانــد فســاد گیرتــان بیایــد ه، بــه 
مراتــب بیشــتر اســت. چــه بســا بســیاری از مفســدان هزینــه-

فایــده می کننــد و می گوینــد اگــر در بانــد بمانــم ســهمم چقــدر 
اســت و اگــر بــروم بانــد را گــزارش بدهــم چقــدر اســت؟!

از طــرف دیگــر در ســاختار جامعــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
ــه  ــام مســئول ب ــک مق ــر اســناد فســادی از ی ــردم اگ تمــام م
دستشــان رســید، بتواننــد بــه عنــوان مدعی العمــوم از آن مقــام 
شــکایت کننــد و او را بــه دادگاه بکشــانند؛ حتــی اگــر آن فســاد 
ــه او نداشــته باشــد؛ مثــا مــن یــک دانشــجو  هیــچ ربطــی ب
هســتم و از فســاد یــک مســئولی در شــهر اســنادی بــه دســتم 
ــم  ــی می توان ــه راحت می رســد و متوجــه آن فســاد می شــوم، ب
به عنــوان مدعی العمــوم از آن مســئول شــکایت کنــم و او 
ــی  ــام و موقعیت ــر مق ــردم در ه ــه م ــه دادگاه بکشــانم. هم را ب
می تواننــد بــه عنــوان دادســتان و مدعی العمــوم برونــد از 

افــراد فاســد شــکایت کننــد.
ــش در  ــال پی ــدود 300 س ــه از ح ــت ک ــاختاری اس ــن س ای

بدیهیات در یک جامعه عدالت محور 
این است که شما تأمین امنیت یک آدم 
افشاگر را فراهم بکنید؛ حتی به این معنی 
است که شما از یک آدم افشاگر فساد 
تقدیر کنید و به او جایزه بدهید و با این 
روش این فرهنگ عدالت خواهانه را در 
جامعه دامن بزنید
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ــده  ــل ش ــرور تکمی ــه م ــه و ب ــکل گرفت ــده ش ــاالت متح ای
اســت، حــاال شــما ایــن را مقایســه کنیــد بــا وضعیتــی کــه مــا 
داشــتیم و داریــم. بعــد از انقــاب اســامی، تلقــی مــا ایــن بود 
ــد  ــی را کــه نمــاز شــب می خوان کــه اگــر یــک مجتهــد نوران
ــه  ــود فق ــم، خودبه خ ــادی بگذاری ــا نه ــک ارگان ی ــر ی باالس
و اســام در آن نهــاد ســرریز می کنــد و احــکام اســامی 
ــه  ــم ک ــروز می بینی ــود! ام ــاری می ش ــاری و س ــا ج در آنج
ــون  ــت. چ ــیده اس ــدادی رس ــک انس ــه ی ــازوکارها ب ــن س ای
ــلطانی« را  ــار س ــه نیســت، »یاش ــا ک ــژاد تنه ــط معتمدی ن فق
ــده ای  ــم. ع ــم دیده ای ــری« و... را ه ــور نظ ــته ایم، »منص داش
ــادی  ــچ عن ــد، هی ــه کنن ــاد مقابل ــا فس ــد ب ــردم می خواهن از م
هــم بــا نظــام و دولــت و حکومــت ندارنــد، بایــد چــه کار کنند؟ 
اگــر بــه خــود دادســتان و قــوه قضائیــه ارجــاع دهیــد می شــود 
مثــل الگــوی منصــور نظــری؛ در ایــن الگــو شــما نمی خواهیــد 
رســانه ای کنیــد و مقابلــه بــا فســاد را بــا رســانه پیــش ببریــد؛ 
بــه خــود دادســتان شــهر و مرجــع رســیدگی کــه دادگســتری 
ــر  ــا ه ــه داســتان ی ــد ک ــد می بینی ــد، بع اســت رجــوع می کنی
مرجــه دیگــری، بــا همــان بانــد فســاد مرتبــط اســت و خــود 
ــد  ــد و می گوین ــی می کنن ــد و زندان منصــور نظــری را می گیرن
بــه شــما چــه ربطــی دارد کــه اســناد و مــدارک جمــع کردیــد؟!
ــانه ای  ــد و از الگــوی رس ــانه ای کنی ــد رس ــد بروی ــر بخواهی اگ
ــد اســناد  ــد، می شــود یاشــار ســلطانی کــه می گوین ــو ببری جل
محرمانــه را افشــا کردیــد و دوبــاره زندانی تــان می کننــد. اگــر 

بخواهیــد برویــد بــا الگــوی جنبــش دانشــجویی پیــش برویــد 
ــانه ای  ــا رس ــه ب ــد ک ــجویی کنی ــه دانش ــری و مطالب و پیگی
ــدارد،  ــه دادســتان و... کاری ن کــردن اســناد و افشــا و رجــوع ب
ــه  ــت و ب ــه هس ــردم چ ــد درد م ــرود ببین ــد ب ــه می خواه بلک
ــد،  ــتفاده کن ــجویی اس ــت دانش ــد و از ظرفی ــیدگی کن آن رس
ــما  ــاره ش ــژاد و دوب ــواد معتمدی ن ــت محمدج ــود وضعی می ش
را می گیرنــد و دادگاهــی می کننــد و... . بــه همیــن دلیــل 
ــق آن  ــه طب ــد ک ــاختار می بینی ــدادی در س ــک انس ــما ی ش
ــد و آن را  ــراض کنن ــه فســادی اعت ــد ب مــردم اصــا نمی توانن
پیگیــری کننــد. در حالــی کــه ایــن کــِف کــف عدالت خواهــی 
ــن  ــد. ای ــراض کنن ــاد اعت ــه فس ــد ب ــردم بتوانن ــه م ــت ک اس
ــردم در  ــتن م ــش داش ــت و نق ــطح جمهوری ــن س حداقلی تری

ــت. ــور اس ــازی کش ــری و تصمیم س ــوزه تصمیم گی ح
وضعیــت مــا بــه گونــه ای اســت کــه منتشــرکننده ی 
فیش هــای نجومــی بازخواســت و محاکمــه می شــود نــه 
خــود کســانی کــه دارای فیش هــای نجومــی هســتند؛ 
کارمنــد گمرکــی کــه نمی خواهــد اجــازه کار غیرقانونــی 
را بدهــد و می گویــد کارت غیرقانونــی اســت بازخواســت 
و اخــراج می شــود، نــه مســئولی کــه می خواســته کار 
ــاختار  ــن س ــه ای ــا ب ــون م ــرا؟ چ ــد! چ ــام ده ــی انج غیرقانون
ــت  ــرای دخال ــم و طرحــی ب ــن اوضــاع فکــر نکــرده بودی و ای
مــردم در جلوگیــری از فســاد نداشــته و نداریــم. شــاید امثــال 
ــانی  ــری و... کس ــور نظ ــلطانی، منص ــار س ــژاد، یاش معتمدی ن
ــرای  ــاز و کاری ب ــچ س ــه هی ــرایط ک ــن ش ــه در ای ــتند ک هس

ــه  ــه مقابل ــا فســاد طراحــی نشــده، اقــدام ب ــه عمومــی ب مقابل
بــا فســاد کرده انــد.

ــا  ــم ت ــرده بودی ــر نک ــا فک ــم م ــه بگویی *اینک
ــت،  ــئله اس ــک مس ــم، ی ــی کنی ــاختاری طراح س
ــا  ــود دارد ی ــاختاری وج ــم س ــه بگویی ــی اینک ول
ــه  ــانی ک ــدای کس ــه ص ــده ک ــی ش ــی طراح حت
ــنیده  ــد ش ــراض می کنن ــاد اعت ــه فس ــبت ب نس
ــود  ــی ش ــتیزی عموم ــع فسادس ــا مان ــود ی نش
ــی  ــاس عموم ــت. احس ــر اس ــئله دیگ ــک مس ی
ــت  ــن اس ــردم ای ــادی از م ــش زی ــت بخ و ذهنی
کــه ســاختار طــوری طراحــی شــده کــه فاســدان 
بــه راحتــی بتواننــد بــه کارشــان برســند و مــردم 
ــه  ــر وج ــد.  اگ ــه کنن ــا مقابل ــا آنه ــد ب ــم نتوانن ه
ــاط ایــن موضــوع  دوم درســت باشــد شــاید ارتب
بــا محافظــه کاری تــا حــد زیــادی روشــن شــود. 

ــد؟ ــر می کنی ــه فک ــاره چ ــن ب ــما در ای ش

اشــتری: مــن چنیــن تلقــی ای نــدارم. البتــه می پذیــرم کــه 
ممکــن اســت در قالــب یــک پروســه بســط پیــدا کــرده باشــد 
ــردم  ــه م ــه محــدود کــردن کنشــگری و مطالب ــت ب و در نهای
ــی معتقــدم چــون مــا  ــه طــور کل ــی ب منجــر شــده باشــد؛ ول
ــف و  ــه تعری ــاختاری ک ــتیم، س ــت داری نداش ــه حکوم تجرب
طراحــی کردیــم، ســاختاری نیســت کــه مــردم بتواننــد در آن 
ــند.  ــته باش ــف داش ــای مختل ــدی در حوزه ه ــی ج نقش آفرین
ــم از یکســری بســترها و زیرســاختارهایی مثــل بســیج  بگذری
ــاب  ــل انق ــام)ره( در اواب ــه حضــرت ام ــازندگی ک ــاد س و جه
ــی  ــی عموم ــای نقش آفرین ــا ظرفیت ه ــد و این ه ــاد کردن ایج
مــردم بــود امــا در مســیر طــی شــده تــا امــروز تغییــر هویــت 
دادنــد کــه کیفیــت ایــن تغییــرات هــم خــودش بحــث مفصلی 

اســت.
ــه نظــر مــن در اوایــل  ــم کــه ب ــا همیــن مقــدار بگوی فقــط ت
ــر  ــر س ــه، ب ــا و بقی ــا لیبرال ه ــام)ره( ب ــوای ام ــاب دع انق
همیــن نقش آفرینــی مــردم بــوده اســت؛ یعنــی مبنــای 
ــی  ــد مردم ــز را بای ــه همه چی ــن اســت ک ــام)ره( ای اندیشــه ام
کنیــم و بــه مــردم بســپاریم؛ جنــگ، بســیج، جهــاد ســازندگی 
و...  همــه الگوهایــی اســت کــه مــدام می خواهــد بــرای مــردم 
ــان  ــش رســمی آقای ــن، خوان ــار ای ــد. در کن ــف کن نقــش تعری
ــازرگان، بنی صــدر و... اســت کــه کامــًا خوانــش حکومتــی  ب
و رســمی دارنــد. بنی صــدر می گویــد جنــگ را نمی شــود 
ــش  ــم ارت ــش داری ــک ارت ــا ی ــرد، م ــو اداره ک ــدر بلبش این ق
بایــد در جنــگ باشــد و بحــث ســپاه  و بســیج مردمی بخشــی از 
اختافــات اول انقــاب اســت کــه دعــوا در آن بــر ســر همیــن 
ــه های  ــد در پروس ــی بع ــت. ول ــوده اس ــردم ب ــی م نقش آفرین
ــف محــدود  ــردم را در حوزه هــای مختل ــدام م ــا م ــف، م مختل
کردیــم، چــون کم کــم یــک بی اعتمــادی بــه وجــود آمــد کــه 
طبــق آن گفتــه می شــد کــه اگــر کار را دســت مــردم بدهیــم 
ــات،  ــام پروســه های انتخاب ــان بشــود! تم ــان و بهم ــد ف نکن
ســیکل شــورای نگهبــان، پروســه تبلیغــات در انتخابــات مــدام 
ــد. ــردم ش ــی م ــوزه نقش آفرین ــدن ح ــته تر ش ــه بس ــر ب منج

ــاب در  ــدای انق ــه از ابت ــود ک ــن ب ــم ای ــب حرف ــر ترتی ــه ه ب
ســاختار رســمی حقوقــی مــا می گفتنــد ایــن شــاه در مملکــت 
ــد  ــه را بگیری ــه نهج الباغ ــن ک ــد؟ همی ــه کار می کن دارد چ
ــت  ــود. درس ــق می ش ــت محق ــد عدال ــاده کنی ــور پی و در کش
ــد،  ــرون می آی ــوری بی ــی تئ ــه کل ــه از دل نهج الباغ اســت ک
ولــی فهــم ســاده مــا از حکومــت داری در حــدی بــود کــه فکــر 
ــت  ــم عدال ــا بگذارن ــد را یکج ــک مجته ــر ی ــم اگ می کردی
ــورهایی  ــات کش ــا تجربی ــروز ب ــن ام ــود؛ ولیک ــق می ش محق

ــه  ــن را ک ــواهد و قرائ ــتقال آن، ش ــد از اس ــکا بع ــد آمری مانن
می بینیــم متوجــه می شــویم کــه ذهــن پیشــرفته تری 
نســبت بــه فســاد بایــد وجــود داشــته باشــد و زیرســاخت های 

ــد فراهــم شــود. ــددی بای متع

ــه انگلســتان و دعواهــای  ــکا، تجرب احمــدی: چــون در آمری
ــکا  ــه آمری ــات ب ــن تجربی ــا وجــود داشــت و ای موجــود در اروپ

ــد شــکل گرفــت. آمــد و مــدل جدی

اشــتری: بلــه شــاید این طــوری بــوده اســت. البتــه 
ــاخت ها و  ــه زیرس ــکا در هم ــه آمری ــم ک ــم بگوی نمی خواه
ســاختارها  از مــا جلوتــر بودنــد. مثــا همیــن الگــوی بســیج و 
یــا جهــاد ســازندگی کــه امــام ایجــاد کردنــد خیلــی الگوهــای 
ــه  ــم ک ــرف بزن ــوری ح ــم ج ــت. نمی خواه ــوده اس ــی ب مترق
ــاب  ــه انق ــد ک ــه ش ــو، گفت ــن گفت وگ ــد در ای ــدا بگوین بع
ــم اصــا  ــوده اســت؛ حرف ــر ب ــکا هــم عقب ت اســامی از آمری
ــه  ــک مســئله مشــخص اســت ک ــن ی ــی ای ــن نیســت، ول ای
ــب  ــی عق ــا فســاد خیل ــارزه ب ــا در زیرســاخت های مب ــا م مث
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــت از مب ــاختار حمای ــًا س ــا اص ــتیم. م هس
ــن خصــوص  ــم در ای ــات ه ــن اتفاق ــی بدیهی تری ــم. حت نداری
در کشــور مــا نمی افتــد، چیزهایــی کــه 300، 400 ســال 
پیــش در اروپــا تعریــف شــده بــود و یــک کانــال امنیتــی ایجاد 
می کــرد کــه مــردم خیالشــان راحــت شــود کــه اگــر فســادی 

را گــزارش کردنــد، الاقــل خودشــان بایــی سرشــان نمی آیــد 
و گیــر نمی افتنــد.

مــا هــم قطعــا می توانیــم ایــن کانــال امنیتــی را ایجــاد کنیــم 
کــه مثــا صاحــب رســانه ها بتواننــد ایــن مســائل را پیگیــری 
کننــد. مثــا اگــر ســندی بــه دســت شــما رســید، بتوانیــد آن 
ــال  ــال، کان ــد و آن کان ــا منتشــر کنی ــه مقامــی برســانید ی را ب
امنــی باشــد کــه خــود رســانه تعطیــل نشــود یــا اگــر شــخص 
ــم در  ــات را ه ــن بدیهی ــا ای ــود. م ــتگیر نش ــودش دس ــود خ ب
ــی  ــش  حقوق ــر فی ــی اگ ــر کس ــی ه ــم؛ یعن ــورمان نداری کش
ــا آن مافــوق  مافوقشــان را کــه قانونــی نبــود، منتشــر کــرد، ب
ــه برخــورد نشــد، بلکــه  ــون حقــوق می گرفت کــه 50، 60 میلی
ــوق خــود  ــی ماف ــه فیــش حقوق ــر دســت ک ــدان زی ــا کارمن ب
ــن ماجــرای  ــا در همی ــود، برخــورد شــد. مث را منتشــرکرده ب
ــن  ــه ای ــا هم ــی، ب ــوق نجوم ــن افشــای فیش هــای حق کمپی
پایینی هــا برخــورد شــد. ایــن مشــخص اســت مــا زیرســاختی 
ــم و  ــاد نداری ــا فس ــه ب ــق و مقابل ــردن ح ــه ک ــرای مطالب ب
ــک  ــاید ی ــرد. االن ش ــار می ب ــمت انفج ــه س ــا را ب ــن م ای
ــد، آتش فشــان را  ــن رون ــی ای ــوش باشــد، ول آتش فشــان خام

ــاند. ــوران می رس ــار و ف ــه انفج ــه مرحل ب
وقتــی مــردم، کارگــران، کارگــر معــدن و... حــس کنــد حتــی 
ــد  ــراض کن ــه اش اعت ــوق معوق ــاه حق ــورد 6 م ــد در م نمی توان
ــی  ــای نجوم ــده ای حقوق ه ــه ع ــی ک ــد ، در حال ــرف بزن و ح
می گیرنــد و شــما نمی توانیــد حــرف بزنیــد، ایــن جامعــه را بــه 
ــن 40،  ــاند. االن ای ــی می رس ــوران هیجان ــار و ف ــه انفج مرحل
ــد و... وقتــی  ــر در اهــواز اعتــراض کردن 50 کارگــری کــه اخی
بلــد شــدند بــرای حقوقشــان اعتــراض کردنــد، یــک مســتند 

احمدی: آن مقطعی که در انتهای 
عمر حضرت امام)ره( هم دست به 

بازنگری قانون اساسی زدیم، 
بدترش کردیم. یعنی در آن مقطع 
می آئیم قانون اساسی را متمرکزتر 
می کنیم، نهادهای حاکمیتی را باز 

هم مبتنی بر سلسله مراتب باال به پایین 
اداره می کنیم و...!

اشتری: الزمه مقابله با این 
سرمایه داری افسارگسیخته ای که در 
کشور پیاده می کنند همین محاکمه، 
زندان، برخورد و شالق است و این از 
یک جهت واقعا افتخار است. این به 
نظر من جزء بدیهیات ماجراست.

http://mehrnews.com


صفحه 118 | شماره 1 |  اردیبهشت 98  MEHR NEWSAGENCY

برایشــان می ســازیم و می گوییــم این هــا همــه عوامــل 
ــدن  ــر مع ــه کارگ ــی این هم ــان! یعن ــتند و ف ــگان هس بیگان
و دیگــران همــه عوامــل بیگانــه هســتند؟! شــما ببینیــد چنــد 
نفــر از کارگــران معتــرض بــه چندیــدن مــاه حقــوق معوقــه و 
بــه مــدل خصوصی ســازی  و مســائل دیگــر اعتــراض در ایــن 
چنــد مــاه اخیــر بازداشــت شــدند. لــذا می خواهــم بگویــم ایــن 
ــد و  ــد خــود را آسیب شناســی کن ــه شــدت بای ــدل و الگــو ب م
ــک  ــا ی ــد ت ــا و... اســتفاده کن ــت معتمدی نژاده ــاً از ظرفی اتفاق

اصــاح ســاختاری و اساســی صــورت بگیــرد.

*از ایــن مســائل بــه عنــوان بدیهیــات یــاد 
کردیــد؛ مســئله همیــن اســت کــه از نظــر 
ــئله  ــن مس ــم ای ــان حاک ــتگذاران و جری سیاس
ــن  ــا همی ــت و اتفاق ــات نیس ــزو بدیهی ــال ج اص
ــا نوعــی رونــد محافظــه کار در  اســت کــه مــا را ب

دل ایــن جریــان پیونــد می زنــد!

اشــتری: بدیهیــات در یــک جامعــه عدالت محــور ایــن اســت 
کــه شــما تأمیــن امنیــت یــک آدم افشــاگر را فراهــم بکنیــد؛ 
ــک آدم افشــاگر  ــما از ی ــه ش ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــی ب حت
فســاد تقدیــر کنیــد و بــه او جایــزه بدهیــد و بــا ایــن روش ایــن 
فرهنــگ عدالت خواهانــه را در جامعــه دامــن بزنیــد. ایــن مــدل 
ــد  ــد و می گوین ــد می کنن ــتان نق ــه دوس ــی را ک عدالت خواه
ــه  ــک بخشــش ب ــان، ی »عدالت خواهــی اینســتاگرامی« و ف
ــری  ــه دارد از یکس ــت ک ــان هایی اس ــان آتش فش ــر هم خاط
ــی  ــر راه ــردم دیگ ــرای م ــی ب ــد؛ یعن ــرون می زن ــا بی درزه
بــرای مقابلــه فســاد باقــی نمانــده اســت، جــز اینکــه هــر چــه 
دیدنــد برونــد در کانــال تلگرامشــان یــا در اینســتاگرام بگذارند. 
ــکار  ــه راه ــری و ارائ ــرای پیگی ــاختی ب ــاختار و زیرس ــچ س هی
ــود  ــا وج ــدام از این ه ــون هیچ ک ــدارد و چ ــود ن ــی وج قانون
ــدارد، این هــا ناچــار هســتند از ایــن مدل هــا اســتفاده کننــد. ن

ــا  ــی مث ــتیم؛ یعن ــی داش ــا پارادوکس های ــن زمینه ه ــا در ای م
آقایــان فکــر نمی کردنــد کــه انقابیــون و حزب اللهی هــا 
ــه  ــد. البت ــن مســائل ورود کنن ــه ای ــق باشــند و ب ــدر عمی این ق
شــاید نظــر شــما هــم درســت باشــد کــه نگاه هــای امنیتــی را 
دخیــل می کننــد تــا مانــع شــوند. ولــی آنچــه کــه مــن بــه آن 
معتقــدم ایــن اســت کــه ایــن ســاختار چیــز مقدســی نــدارد و 
همــه آن قابــل آسیب شناســی و بازخوانــی و تغییــر اســت. فکــر 
ــا در یــک  ــول باشــد کــه مث ــن منطقــی و معق ــم ای نمی کنی
شــهر وقتــی یــک دادســتان قــرار اســت مدعی العمــوم باشــد، 
خــودش از طــرف یــک مقــام حکومتــی منصــوب  شــود؛ یعنــی 
وقتــی رئیــس قــوه قضائیــه خــودش مثــا دادســتان تهــران را 
منصــوب می کنــد و در واقــع یــک نهــاد حکومتــی، آمــده یــک 
فــرد حکومتــی را منصــوب کــرده، او چطــور می توانــد نماینــده 
ــا  ــر ج ــتان ه ــه دادس ــود ک ــن می ش ــد؟ ای ــوم باش مدعی العم
به عنــوان وکیــل حکومــت، صاحب منصــب و مقــام، ورود 
کــرده اســت بــرای ایــن اســت کــه یــک کارگــری را شــاق 
ــال  ــک فع ــا ی ــتد و ی ــدان بفرس ــگاری را زن ــک خبرن ــد، ی بزن
ــوم  ــرایط مدعی العم ــن ش ــد! در ای ــوم کن ــجویی را محک دانش
مدعــی الخصــوص و مدعــی حکومــت اســت و این ســاختاری 
ــاح  ــد اص ــس دارد و بای ــت پارادوک ــخص اس ــه مش ــت ک اس

شــود. ایــن یــک چیــز بدیهــی اســت.
بــه خاطــر همیــن اســت کــه وقتــی یــک دادســتان در قزویــن 
زنجــان  اتوبــان  عــوارض  گران شــدن  جلــوی  می آیــد 
- قزویــن را می گیــرد و می گویــد این هــا حــق ندارنــد 
عوارضــی بگیرنــد، تــا وضعیــت اتوبــان را اصــاح نکنند، شــما 
ــل  ــون تبدی ــانه ها و تلویزی ــام رس ــر در تم ــن خب ــد ای می بینی
ــن  ــد ای ــه می گوین ــود و هم ــری می ش ــب خب ــک بم ــه ی ب

ــتان  ــک دادس ــدر ی ــی این ق ــردم اســت! یعن ــوق م ــر حق پیگی
ــه  ــث ب ــت، باع ــتثنا اس ــد، اس ــردم باش ــوق م ــی حق ــه حام ک
ــم  ــوع را ه ــن موض ــاال ای ــود. ح ــری می ش ــب خب ــک بم ی
ــوده،  ــی ب ــش چ ــه موضوع ــد ک ــش و دربیاوری ــد داخل بروی
خــودش مفصــل اســت و بــه آن کاری نــدارم. ولــی ایــن نــوع 
ــد از 40  ــه بع ــده اســت ک ــتثنا ش ــدر اس ــوم آنق ــی العم از مدع
ــوم و  ــود مدعی العم ــر می ش ــک نف ــی ی ــاب وقت ــال از انق س
ــا  ــوق و کرن جلــوی یــک عوارضــی را می گیــرد، مــا آن را در ب
می کنیــم و در اخبــار 20:30 اعــام می کنیــم و کلــی ذوق 

می کنیــم.
مــن معتقــدم در ایــن وضعیــت بایــد ســاختارها را شــخم بزنیــم 
ــن اینکــه  ــاع و گفت و در اینجــا دیگــر جــای رودربایســتی، دف
ــد  ــی نبای ــت. یعن ــود و... نیس ــف می ش ــام تضعی ــا نظ ــا اینه ب
در ایــن زمینــه بــا جریــان محافظــه کار تعــارف داشــته باشــیم. 
ــود  ــاد زده می ش ــا زی ــن حرفه ــت از ای ــن وضعی ــا در ای مث
کــه وضعیــت این طــور کــه شــما می گوییــد نیســت و 
ــده شــده،  ــوده و این طــور دی ــط ب ــًا ســاختار رســانه ای غل مث
ــی  ــاد اســت ول ــه می شــود کارهــای خــوب زی ــا اینکــه گفت ی
ــه کاری  ــات محافظ ــا ادبی ــه این ه ــد و... . هم ــما نمی بینی ش
اســت؛ محافظــه کاری کــه دارد توجیــه می کنــد  و اجــازه 

آسیب شناســی اساســی و ســاختاری را نمی دهــد.
ــی  ــتر مبتن ــما بیش ــیر ش ــدی، تفس ــای احم *آق
بــود بــر نقــد ســوژه و انســان خودبنیــادی کــه بــه 
ــوژه  ــد س ــرآن وام گرفتی ــما از ق ــه ش ــری ک تعبی
ــاختاری  ــای س ــه بحث ه ــما ب ــه ش ــر. البت طغیانگ
ایدئولوژیــک هــم اشــاره داشــتید و نقدتــان را بــه 
ایــن ســاختار مطــرح کردیــد، امــا در اینجــا مایلم 
ــد  ــاره ســاختاری کــه بیشــتر م نظــر شــما را درب

نظــر آقــای اشــتری بــود بدانــم. 

ــی  ــدای از آن عقب ماندگ ــدم ج ــدی: معتق ــی احم مجتب
عقــل عملــی مــا در طرح ریــزی و ســاختن ســاختار بــه دلیــل 
آنکــه مــا تجربــه حکمرانــی نداشــتیم، اتفاقــاً آن مقطعــی کــه 
در انتهــای عمــر حضــرت امــام)ره( هــم دســت بــه بازنگــری 
ــم. یعنــی در آن مقطــع  ــرش کردی ــم، بدت ــون اساســی زدی قان
ــای  ــم، نهاده ــر می کنی ــی را متمرکزت ــون اساس ــم قان می آئی
حاکمیتــی را بــاز هــم مبتنــی بــر سلســله مراتب بــاال بــه پایین 
اداره می کنیــم و...! چــرا ایــن اتفــاق می افتــد؟ چــون در دهــه 
ــی شــدیم؛ یعنــی  60، مــا وارد رقابت هــای ایدئولوژیــک مبتذل
متأســفانه در دهــه60 مــا بــا انباشــت رقابت هــای ایدئولوژیــک 
در تاریــخ معاصرمــان مواجــه هســتیم. در مشــروطه هــم 
ــم و علی رغــم  ــی انجــام دهی ــق نشــدیم نهادســازی خوب موف
ــای  ــون انجمن ه ــوان قان ــت عن ــی را تح ــون خوب ــه قان اینک
ــام  ــبی انج ــازی مناس ــا نهادس ــتیم ام ــی نوش ــی و والیت ایالت
ــون از دوره مشــروطه اجــرا می شــد، عمــًا  ــر آن قان نشــد. اگ

ــی  ــتیم؛ یعن ــی می داش ــت محل ــام حکوم ــه ن ــزی ب ــا چی م
این قــدر تمرکزگرایــی وحشــتناک کــه در سیســتم حکومتــی ما 
ــی  ــاد. ول ــاق نمی افت ــته، اتف ــود داش ــروز وج ــا ام از آن دوره ت
ــام  ــازی را انج ــن نهادس ــتیم ای ــم نتوانس ــروطه ه ــرا از مش چ
دهیــم؟ چــون همــان موقــع هــم وارد دعواهــای ایدئولوژیــک 
شــدیم. ســید عبــداهلل بهبهانــی را اجتماعیــون و عامیــون تــرور 
ــی  ــت آن یک ــروع اس ــروطه، مش ــت مش ــی گف ــد. یک کردن
ــک  ــرف ایدئولوژی ــک ح ــری ی ــت، دیگ ــروع نیس ــت مش گف
ــات  ــک بخشــی از اتفاق ــوای ایدئولوژی ــن دع ــر زد و... . ای دیگ
نامیمــون معاصــر مــا بــوده کــه هنــوز هــم حــل نشــده اســت. 
ایــن فضــای ایدئولوژیــک در دهــه 60 هــم چــون حــل نشــد 
ــم  ــون اساســی را طــوری بازنگــری کردی ــم قان ــاً آمدی و اتفاق
کــه در آن رقابــت بــه نحــو ایدئولوژیــک یــک جریانــی توفیــق 
ــم  ــا گفتی ــه م ــه آنچ ــم ک ــات کنی ــًا اثب ــد و مث ــل کن حاص
ــه  ــه اینک ــم، ن ــی کنی ــم آن را اجرای ــا می توانی ــود و م می ش
بخواهیــم آنچــه جامعــه می خواهــد بشــود، بلکــه آنچــه ایــن 

ایدئولــوژی می خواهــد می شــود.
ــوژی  ــت و ایدئول ــع قرائ ــه نف ــاختارها را  ب ــه س ــت ک اینجاس
عنــوان  تحــت  انــگاره ای  و  کردیــم  فربه تــر  رســمی 
ــون  ــه چ ــود ک ــن ب ــای آن ای ــاختیم؛ معن ــام« س ــظ نظ »حف
ــام و  ــن نظ ــد ای ــا بای ــب دارد، م ــوژی رقی ــا، ایدئول ــام م نظ
ــا  ــام کنش ه ــذا تم ــم. ل ــظ کنی ــاص آن را حف ــوژی خ ایدئول
ــت،  ــمی اس ــش رس ــا خوان ــاد ب ــه در تض ــی ک و خوانش های
ــام  ــظ نظ ــت حف ــه در جه ــت ک ــی اس ــا و خوانش های کنش ه

ــود.  ــرکوب ش ــا س ــرد ی ــد ط ــت و بای نیس
بدیــن ترتیــب ایــن اتفــاق تلــخ تاریخــی رخ داد و باعــث شــد 
مــا تفســیر و انــگاره غلطــی از »حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات 
ــش  ــن خوان ــم. ای ــل کنی ــش رســمی تبدی ــه خوان اســت« را ب
بســیار غلطــی بــود کــه از فرمایــش امــام انجــام شــد و حــاال 
ــاً در  ــت، اساس ــن فرم ــا ای ــه ب ــن جمل ــود ای ــه خ ــم ک بگذری
ــه مضمونــش وجــود  صحبت هــای امــام موجــود نیســت، البت
دارد، ولــی ایــن فــرم بیانــی از امــام نیســت. ایــن خوانــش غلط 
بــا آن فرهنــگ اقتدارگرایــی کــه از دهــه 60 باقــی مانــده بــود 
و آن ســرخوردگی تاریخــی کــه اســام گرایان در طــول مــدت 
زمــان درازی داشــته اند، مــا را بــا یــک وضعیــت محافظــه کاری 
ــک عــده هــم  ــن ی ــن بی ــرده اســت. در ای ــده مواجــه ک پیچی
ــا  ــیون ج ــان را اپوزیس ــد خودش ــد و آمدن ــگ بودن ــیار زرن بس
زدنــد کــه حــاال مثــا قــرار اســت در مقابــل پوزیســیون قــرار 
ــا ایــن نقابهــا در ســاختار فشــل قــدرت در کشــور  بگیرنــد و ب
ــًا  ــد. اتفاق ــد کــه همــواره خودشــان رأی بیاورن ــا کاری کردن م
آن هــا هــم از ایــن ســاختار کامــا راضــی هســتند و آن را حفظ 

ــد. ــاختاری نمی دهن ــم س ــازه ترمی ــد و اج می کنن
بنابرایــن علی رغــم اینکــه آقــا اشــتری می گوینــد مــا 
ــش  ــه چال ــاختارهایمان را ب ــد س ــتیم و بای ــی داش عقب ماندگ
ــدم  ــن معتق ــا م ــت، ام ــت اس ــا درس ــن کام ــیم، و ای بکش
ــا آن  ــت؛ ت ــی اس ــای ذهن ــر در انگاره ه ــن  ام ــه های ای ریش
ــی و  ــر دین ــاح فک ــود و اص ــاح نش ــی اص ــای ذهن انگاره ه
ــه اســم انقــاب اســامی وجــود دارد، صــورت  فکــری کــه ب
ــرای  ــا ب ــوی م ــای روبه جل ــق حرف ه ــکان تحق ــرد، ام نگی
انجــام تحــوالت ســاختاری خیلــی کــم اســت. یعنــی مــا بایــد 
خیلــی هزینــه بدهیــم تــا بتوانیــم دو قــدم جلــو برویــم؛ چــون 
ــد و ایــن اجــازه  ــه تفســیرتان می کن ــوژی دائمــاً این گون ایدئول
ــما  ــد روی ش ــی می کنی ــد؛ عدالت خواه ــما نمی ده ــه ش را ب
ــد و شــما را در جهــت  برچســب عدالت خواهــی فانتــزی می زن
ــوژی  ــی آن ایدئول ــد! یعن ــا می زن ــی ج مقاصــد اســتکبار جهان
ــع  ــه دارد، مان ــی ک ــرمایه اجتماع ــا س ــد ب ــی می توان ــه راحت ب
ــا اگــر  پیشــرفت شــما در حــوزه تحــوالت ســاختاری شــود، ی
هــم اجــازه را بــه شــما بدهــد، طــوری برنامه ریــزی کنــد کــه 

متأسفانه ما فراموش کردیم که 
انقالب در ذات خودش یک امر 
اجتماعی بوده است، نه یک امر 

ایدئولوژیک؛ یعنی انقالب برای همه 
مردم بوده است، آن هم با یک هدف 

بسیار مشخص که همه مردم داشتند 
و همین اآلن هم دارند. به همین 

خاطر جامعه همواره می تواند جامعه 
انقالبی باشد، اگر که اجازه بدهیم 

مردم همواره به مثابه امر اجتماعی، 
دنبال عدالت باشند
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ــازه  ــاز هــم اج ــق ب ــن طری ــد و از ای ــان کن خــودش مدیریت ت
ــاز شــود. ــی ب ندهــد کــه ســاختار قــدرت خیل

اینجاســت کــه مــن معتقــدم مــا بایــد آن پیشــینه های 
ــن  ــا آن چنی ــت و ب ــده اس ــاد ش ــه ایج ــری را ک ــی و نظ ذهن
ــه  ــا را ب ــود، آن ه ــه می ش ــه ای توجی ــای محافظه کاران رفتاره
چالــش بکشــیم. بــدون بــه چالــش کشــیدن آن پیشــینه های 
ــم درون  ــت و ه ــای ماس ــم در درون حوزه ه ــه ه ــری ک نظ
خوانــش  رســمی موجــود اســت کاری از پیــش نمــی رود. اآلن 
در مــورد انــگاره ای مثــل »پشــتیبان والیت فقیــه باشــید 
ــام)ره(  ــرت ام ــد«،  حض ــیب نرس ــما آس ــت ش ــه مملک ــا ب ت
ــد  ــردم می دیدن ــوق م ــت از حق ــگاه حفاظ ــان را در جای خودش
کــه ایــن حــرف را می زدنــد، ولــی این قــدر آن خوانــش غلــط 
ــت«  ــه »ذوب در والی ــه مقول ــا را ب ــه م ــد ک ــه کرده ان را فرب
رســاندند و حــاال اگــر مخالــف »ذوب در والیــت« هــم باشــید، 
ــی  ــه«! یعن ــت فقی ــد والی ــا »ض ــاب« ی ــوید »ضدانق می ش
این قــدر دایــره آن اقتدارگرایــی و محافظــه کاری را فربــه 
ــزاء  ــن اج ــا کوچک تری ــر ب ــه اگ ــد ک ــطش داده ان ــرده و بس ک

ــته  ــازگاری داش ــر ناس ــد س ــوژه ها بخواهی ــاختار و س ــن س ای
ــه شــناخته می شــوید  ــت فقی باشــید، ضدانقــاب و ضــد والی
ــاد  ــما ایج ــرای ش ــا ب ــی فض ــد. یعن ــه دهی ــد ادام و نمی توانی
نمی شــود، تریبون هایتــان را از شــما می گیرنــد، محــدود و 

ســرکوب می کننــد و... .
ــزرگ در دل بســیاری از  ــرس بســیار ب ــک ت  از ســویی هــم ی
نخبــگان حاکمیتــی و انقابــی وجــود دارد کــه اگــر بخواهیــم 
ــن  ــویم ای ــذف می ش ــرد و ح ــم ط ــی بزنی ــن حرف های چنی
حرف هــا را نمی زننــد تــا اینکــه فعــًا بتواننــد در بــازی 
ــد  ــه آمدن ــا ک ــا اصاح طلب ه ــا مث ــد. ی ــی بمانن ــدرت باق ق
ــازی را بــه چالــش بکشــند، بــه دلیــل اشــتباهاتی کــه  ایــن ب
کردنــد و خودشــان هــم بخشــی از اصحــاب قــدرت شــدند یــا 
آن هیجانــات کاذبــی کــه ایجــاد کردنــد، مســیر درســتی برای 
ــع  ــاح وض ــه اص ــا و زمین ــرده و فض ــی نک ــات طراح اصاح
موجــود را به نوعــی از بیــن بردنــد؛ حــاال بگذریــم که خودشــان 
هــم شــدیداً محافظــه کار شــدند و امــروز از وضــع موجــود اصًا 
ــه شــرط اینکــه خودشــان هــم در قــدرت  بدشــان نمی آیــد، ب
باشــند و انــگار اگــر مشــکلی داشــتند، آن مشــکل ایــن بــوده 
کــه در قــدرت نبودنــد، و حــاال کــه در قــدرت هســتند، وضــع 

ــد. ــظ می کنن ــود را حف موج
ــه  ــه طبق ــی، ب ــگان حاکمیت ــا از نخب ــگار م ــب ان ــن ترتی بدی

حاکمیتــی رســیدیم و بــه وضعیتــی رســیدیم کــه ســهم همــه 
ــام اپوزیســیون  ــه ن ــا در قــدرت باشــند و چیــزی ب را بدهیــم ت
ــاً در  ــرد صرف ــد بگی ــم بخواه ــر ه ــرد و اگ ــکل نگی ــًا ش عم
حــد رقابت هــای سیاســی و جناحــی باشــد کــه بتواننــد شــور 
اجتماعــی ایجــاد کننــد و یــک حضــور حداکثــری در انتخابــات 
ــام  ــه نظ ــد ب ــردم دارن ــه م ــم ک ــان دهی ــیم و نش ــته باش داش
رأی می دهنــد. بنابرایــن مــن معتقــدم ایــن فضاهــای شــدیدا 
مبتــذل کــه درســت شــده، پیشــینه های ذهنــی و نظــری دارد 

ــود. ــیده ش ــش کش ــه چال ــینه ها ب ــن پیش ــد ای و بای
ــن و  ــوب و متی ــی خ ــتری خیل ــای اش ــای آق ــن حرف ه ای
درســت اســت و مــن هــم معتقــدم کــه بایــد قانــون انتخابــات 
عــوض شــود، چــون ایــن »قانــون انتخابــات اکثریتــی«، اصًا 
ــه  ــد ب ــا بای ــد و م ــم نمی کن ــت را فراه ــق عدال ــکان تحق ام
ــا  ــن م ــم. همچنی ــبی« بروی ــات تناس ــون انتخاب ــمت »قان س
بایــد بــه ســمت ایــن برویــم کــه امــکان بدهیــم اقلیت هــای 
کوچــک مــا در قــدرت حضــور داشــته باشــند تــا آن دیالکتیک 
و نظــارت اجتماعــی در قــدرت ایجــاد شــود. حتمــاً بایــد قانــون 

انتخابــات مــا عــوض شــود، حتمــاً قــوه قضائیــه باید به ســمتی 
بــرود کــه مدعی العمــوم از طــرف عمــوم انتخــاب شــده باشــد 
و واقعــا مدعــی عمــوم باشــد. حتمــاً بایــد کارگــران مــا حضــور 
سیســتماتیک در قــدرت داشــته باشــند کــه بتواننــد بــر اصــل 
ــا  ــرای واگذاری ه ــع و حقوقشــان ب ــا مناف ــد ت 44 نظــارت کنن
ــا  ــورد این ه ــم در م ــی می توانی ــا زمان ــا م ــود. ام ــال نش پایم
حــرف بزنیــم و آنهــا را مطالبــه کنیــم کــه گارد حاکمیــت برای 
ایــن فضاهــا بــاز شــده باشــد، امــا وضعیــت امــروز بــه گونه ای 
اســت کــه حاکمیــت بــا یــک ایدئولــوژی فربــه ای کــه درســت 
ــن  ــه ای ــائل را ب ــن مس ــری ای ــرح و پیگی ــکان ط ــرده ام ک

راحتی هــا فراهــم نمی کنــد.

*مســئله مهمــی اســت، آقــای اشــتری نظر شــما 
دربــاره ایــن ورود انتقــادی بــه مســائل نظــری که 
ــر آن  ــدم ب ــی تق ــدی نوع ــای احم ــاد آق ــه اعتق ب

ــت؟ ــه دارد چیس ــات تحول خواهان مطالب
وحیــد اشــتری: بحثــی کــه آقــای احمــدی مطــرح 
کردنــد، یــک آســیبی دارد و آن اینکــه اگــر مــا تمــام ایــرادات 
ــه حــوزه اندیشــه ببریــم و  و ســاختارهایی کــه وجــود دارد را ب
بگوییــم کــه یــک پــا در حــوزه اندیشــه دارنــد و مــا تــا حــوزه 
ــاختاری  ــات س ــن اصاح ــه ای ــم، ب ــاح نکنی ــه را اص اندیش

نمی رســیم، خــودش ممکــن اســت بــه یــک انســداد و یــأس 
ــد. ــدی ایجــاد کن ــاً انســداد و ناامی منجــر شــود و اساس

ــاختارها رگ و  ــای و س ــی از حوزه ه ــه خیل ــت ک ــکی نیس ش
ریشــه اندیشــه ای دارنــد، ولــی بایــد ببینیــم اصاحــات در ایــن 
حوزه هــا چطــوری اتفــاق می افتــد!؟ خیلــی  از آن هــا بــا ایجــاد 
ــا  ــدن مطالبه گری ه ــی ش ــی و عموم ــان عموم ــک گفتم ی
ــاز می شــود. اگــر شــما  اتفــاق می افتــد یــا الاقــل زمینــه آن ب
ــای  ــی حوزه ه ــی و ذهن ــای تاریخ ــا انگاره ه ــن ت ــد م بگویی
علمیــه و فقــه ســنتی را اصــاح نکنــم، این هــا درســت 
ــخ  ــن تحــوالت در تاری ــی از ای ــم خیل ــن می گوی نمی شــود، م
ــه اســت،  ــی صــورت نگرفت ــرات انگاره هــای ذهن ــا تغیی ــا ب م

ــوده اســت. بلکــه یکســری تحــوالت تاریخــی ب
ــیفت  ــه ش ــوزه اندیش ــه ح ــز را ب ــم همه چی ــا بخواهی ــر م اگ
ــا  ــا حــوزه اندیشــه اصــاح نشــود، این ه ــم ت ــم و بگویی بدهی
ــی و  ــان انقاب ــت را از جری ــاً حرک ــوند، اساس ــاح نمی ش اص
ــای احمــدی  ــا آق ــا ب ــم و اختاف نظــر م عدالت خــواه می گیری
در اینجاســت. بگذاریــد یــک مثــال عینــی بزنــم تــا منظــورم 

بــرای شــما مفهــوم شــود. وضعیتــی کــه در شــهرهای مــا بوده 
در نظــر بگیریــد کــه در آنهــا هیــچ اعتراضــی بــه ائمــه جمعــه 
ــه  ــده ولی فقی ــه نماین ــام جمع ــون ام ــی چ ــد، یعن نمی کردن
ــتند و  ــول نداش ــه او را قب ــردن ب ــراض ک ــًا اعت ــت، اص اس
ــا االن شــعبه  ــن آق ــد ای ــد. می گفتن ــچ اعتراضــی نمی کردن هی
نمایندگــی مجــاز ولی فقیــه در شــهر مــا اســت و نتیجتــاً هــر 
ــت اقتصــادی، اشــرافی گری   ــد اعــم از فســاد، فعالی کاری بکن
و... چونکــه بــه هــر حــال نماینــده ولی فقیــه اســت، نمی شــود 

انتقــاد کنیــم و ایــن درســت نیســت.
ــن  ــه کاری در ای ــرد محافظ ــک رویک ــا ی ــا ب ــب م ــن ترتی بدی
شــهرها مواجــه بودیــم کــه در آن به صــورت عمومــی 
ــه  ــهرها وظیف ــه ش ــه در هم ــا ک ــا و انقابی ه حزب اللهی ه
خودشــان را دفــاع از ولــی فقیــه و نماینــده ایشــان می دانســتند 
ــن  ــد. مشــخص اســت کــه چنی ــراض نمی زدن ــه اعت دســت ب
مســئله ای رگ و ریشــه اندیشــه ای دارد، ولیکــن بــرای اینکــه 
ــم  ــد می آمدی ــم، بای ــت کنی ــه ای را درس ــه اندیش رگ و ریش
ــم  ــف راه می انداختی ــهرهای مختل ــی در ش ــوی اعتراض دومین
کــه شــما حتــی از خــود ولــی فقیــه حــق پرسشــگری داریــد، 
ــه ســر کار  ــام معصــوم ک ــه، بلکــه از ام ــی فقی ــا از ول ــه تنه ن
باشــد هــم حــق پرسشــگری داریــد و اگــر ایشــان یک والــی را 
منصــوب کــرده باشــد، شــما می توانیــد از او بپرســید ایــن چــه 
کاری اســت کــه می کنیــد؟ یــا چــرا ریخت وپــاش کردیــد و... 
. کمــا اینکــه مــردم بــه حضــرت امیــر)ع( شــکایت می کردنــد 
و حضــرت آن والیــان را را عــزل می کــرد. ایــن دومینــو 
ــا  ــی از طلبه ه ــا اآلن خیل ــی داشــت. ام ــه باالی ــودش هزین خ
ــراض  ــه اعت ــی فقی ــده ول ــه نماین ــا ب ــف م در شــهرهای مختل
ــا در  ــتان م ــی از دوس ــد. خیل ــدان رفتن ــد و دادگاه و زن کرده ان
ــد،  ــواه بوده ان ــش عدالت خ ــابق جنب ــران س ــه از دبی ــیراز ک ش

احمدی: تفسیر و انگاره غلطی از 
»حفظ نظام از اوجب واجبات است« 

را به خوانش رسمی تبدیل کردیم. 
این خوانشی بسیار غلطی بود که از 

فرمایش امام انجام شد و حاال بگذریم 
که خود این جمله با این فرمت، 

اساسًا در صحبت های امام موجود 
نیست، البته مضمونش وجود دارد، 

ولی این فرم بیانی از امام نیست.
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بــرای همیــن اعتراضــات محکــوم شــده اند. ولیکــن مجمــوع 
ایــن عملکردهــا و کنشــ ها راه را بــاز کــرد و فضــا هــم تــا حدی 
بــاز شــد. اآلن ایــن موضــوع دیگر یــک امر تقریبــاً جاافتــاده ای 
اســت کــه نماینــده ولــی فقیــه امام جمعــه در هــر شــهر، بایــد 
ــه محــض اینکــه  ــردم باشــد و ب ــون و م ــن انقابی ــر ذره بی زی
ــراض صــورت  ــود و اعت ــده می ش ــج گذاشــت، دی ــش را ک پای
ــیفت  ــه ش ــوزه اندیش ــه ح ــا را ب ــر این ه ــا اگ ــرد. ام می گی
می کردیــم و می گفتیــم برویــم  آن را اندیشــه ای درســت 
ــه  ــم نتیج ــم و ه ــه می دادی ــم هزین ــم ه ــد بیایی ــم، بع کنی
ــه همیــن دلیــل مــن معتقــدم  ــاد. ب ــه تعویــق می افت کامــا ب
ــک ســاختار  ــد در ی ــای ســاختاری را بای ــی از حوزه ه ــه خیل ک
ــات  ــان عملی ــی برایش ــد و حت ــاح کنی ــی اص ــو عملیات و الگ
ــد و  ــه را هــم بدهی ــد هزین ــا بای ــن مبن ــرا ای ــد. ب طراحــی کنی

ــدان هــم دارد و... . ــا زن ــی اســت کــه مث ــن طبیع ای
بــه هــر حــال بایــد پذیرفــت کــه مقابلــه بــا محافظــه کاری و 
ــامی  ــوری اس ــی در جمه ــم عدالت خواه ــردن پرچ ــد ک بلن
ســخت اســت بایــد هزینــه بدهیــد، درگیــر شــوید تــا اصــاح 
ــه دانشــجو اســت  ــم »وظیف ــع می گفتی ــک موق ــر ی شــود. اگ
کــه پیگیــر درد کارگــر باشــد«، خیلــی هزینــه داشــت، 
ــه  ــد ک ــما می بینی ــت و ش ــی اس ــز بدیه ــک چی ــی اآلن ی ول
ــد و  ــه می رون ــای هفت تپ ــش کارگره ــیج پی ــای بس بچه ه
پیگیــر درد آن هــا می شــوند. همیــن چنــد ســال پیــش رفتــن 
ــه رضــا شــهابی و راننده هــای شــرکت واحــد، حجــم  ــه خان ب
ــیج  ــا بس ــه عدالت خواه ه ــانه ای را علی ــای رس ــادی از فض زی

ــود. ــاز می ش ــا ب ــد، فض ــه می دهی ــی هزین ــی وقت ــرد. ول ک
تاکیــد می کنــم کــه قطعــا بخشــی از مســائل و اوضــاع وجهــه 
اندیشــه ای و نگرشــی دارد، ولــی اگــر بگوییــد فعــًا بنشــینیم 
یکســری بحث هــای اندیشــه ای و تولیــد ادبیــات کنیــم و بعــد 
ــه  ــک پروس ــک ی ــم و... ی ــر دهی ــی را تغیی ــای ذهن نگرش ه
ــا کار خــوب تعریــف  200، 300 ســاله اســت. شــما برویــد 4 ت

کنیــد، بعــد در حیــن آن کم کــم ادبیــات و کار اندیشــه ای هــم 
ــه  ــد ک ــم فضــا را می شــکنید و می بینی ــه کم ک ــد. اینگون بکنی

ــینند. ــا می نش ــای درد و داغ کارگره ــد پ ــا می رون انقابی ه

*یکــی از مباحثــی کــه در فرمایشــات شــما ایــن 
بــود کــه امــروز عدالت خواهــی تــاوان دارد و اگــر 
مثــال آقــای معتمدی نــژاد محاکمــه می شــود 
ــی  ــی و بدیه ــی طبیع ــی رود خیل ــدان م ــه زن ــا ب ی
اســت؛ مــن حرفــم ایــن اســت کــه ایــن طبیعــی 
بــودن برخــورد ســفت و ســخت بــا عدالتخواهــی 
)بــه عنــوان یکــی از آرمانهــای انقــالب اســالمی( 
ــود  ــت موج ــودن وضعی ــی ب ــان از غیرانقالب نش
ــرا  ــت. چ ــده اس ــاختاری ش ــه کاری س و محافظ
ــان  ــا آرم ــه ب ــی ک ــس انقالب ــد در پ ــا بای اساس
ــی دارای  ــود عدالت خواه ــده، خ ــو آم ــت جل عدال

ــد؟ ــاوان باش ت
ــور  ــای رحیم پ ــی را آق ــش بحث ــت پی ــد وق ــتری: چن اش
ــورش  ــدود و ثغ ــا ح ــا ب ــن اینج ــه م ــرد ک ــرح ک ــدی مط ازغ
ــی  ــدارم. امــا طــرح ایــن بحــث باعــش شــد کــه خیل کاری ن

بــه ایشــان حملــه بشــود؛ ایشــان گفتــه بــود کــه در موقعیــت 
کنونــی جمهــوری اســامی، زنــدان رفتــن افتخــار اســت و... . 
حــاال بــا آن حاشــیه ها و طــرح بحث هــا کاری نــدارم، ولیکــن 
ــم  ــا ظل ــه مواجــه شــدن ب ــه عدالت خواهــی، الزم ــا الزم واقع
ــه  ــامی ک ــوری اس ــود در جمه ــی موج ــاختارهای غلط و س
ــه  ــه مقابل ــن اســت. الزم ــم، همی ــی داری ــای مختلف در نهاده
ــا ایــن ســرمایه داری افسارگســیخته ای کــه در کشــور پیــاده  ب
ــدان، برخــورد و شــاق اســت  ــن محاکمــه، زن ــد همی می کنن
و ایــن از یــک جهــت واقعــا افتخــار اســت. ایــن بــه نظــر مــن 
ــتخری  ــما در اس ــه ش ــل اینک ــت. مث ــات ماجراس ــزء بدیهی ج
ــس  ــه خی ــید از اینک ــته باش ــا داش ــد و اب ــنا کنی ــد ش بخواهی
بشــوید! یعنــی خیــس شــدن بــا در اســتخر شــنا کــردن، الزم 
و ملــزوم همدیگــر هســتند؛ اینهــا بــا هــم اســت و نمی توانیــد 

ــد. یکــی را از دیگــری جــدا کنی
در ایــن وضعیــت اگــر یــک آدم محافظــه کار زنــدان بــرود و بــا 
او برخــورد شــود، چیــز عجیبــی اســت. چــون چنیــن شــخصی 
اساســاً نبایــد انتقــاد خیلــی جــدی ای بــه جایــی داشــته باشــد و 
ــا  ــی عدالت خواه ه ــد. ول ــان نمی کن ــر هــم داشــته باشــد بی اگ
ــد،  ــاختارها دارن ــاره س ــدی درب ــادات ج ــا و انتق ــون حرف ه چ
اساســاً نمی تــوان آنهــا را منفــک از پدیده هایــی ماننــد 
ــن  ــرد. ای ــور ک ــد و تص ــدان و... دی ــت و دادگاه و زن محکومی
بخشــی از مســیر اســت. بــه همیــن دلیــل هــم نبایــد غصــه 
بخوریــم کــه چــرا این طــوری شــده اســت. ایــن فضــای آه و 
نالــه و چیزهایــی کــه در برخــی رفقــای ما وجــود دارد، درســت 
نیســت. بخشــی از آن بــه خاطــر ایــن اســت کــه ایــن مســیر 
خــوب تبییــن نشــده اســت کــه اگــر بخواهیــم اعتراضــی بــه 
وضعیــت خصوصی ســازی افسارگســیخته موجــود بکنیــم 
ــه  ــیخته در هم ــازی افسارگس ــن خصوصی س ــه ای ــم ک بدانی
دنیــا بــدون همراهــی نهادهــای امنیتــی امــکان نــدارد محقــق 

شــود.

ــه  ــط ب ــازی فق ــران خصوصی س ــه در ای ــم ک ــد بدانی ــا بای م
ــای  ــازی و آق ــازمان خصوصی س ــس س ــم رئی ــر تصمی خاط
روحانــی و فانــی کــه می خواهنــد آموزش وپــرورش و 
ــت،  ــد نیس ــی کنن ــم خصوص ــان را ه ــت و درم ــام بهداش نظ
ــات  ــا، اطاع ــی، وزارتخانه ه ــاد امنیت ــی نه ــا کل ــه این ه بلک
ســپاه، نیــروی انتظامــی و... را هــم پشــت و همراهشــان دارند؛ 
ــازی  ــه خصوصی س ــراض ب ــه اعت ــت ک ــی اس ــن بدیه بنابرای
امنیتــی  برخوردهــای  بــدون  موجــود،  افسارگســیخته 
ــراض  ــی اعت ــت. یعن ــر نیس ــان امکان پذی ــا معترض ــدی ب ج
ــتگیری، دادگاه،  ــدان، دس ــا زن ــاوی ب ــازی مس به خصوصی  س

ــت. ــی اس ــز بدیه ــک چی ــًا ی ــت. اص ــورد و... اس برخ
ــزی  ــز فانت ــک چی ــی را ی ــد عدالتخواه ــا نبای ــن مبن ــر همی ب
درنظــر گرفــت؛ مثــا شــما وقتــی می رویــد پیگیــر اعتراضــات 
ــوای  ــال و ه ــک ح ــاً ی ــوید صرف ــون می ش ــای کامی راننده ه
ــن  ــد ای ــما بگویی ــه ش ــت ک ــا نیس ــتی و این ه مستضعف دوس
ــون  ــای کامی ــًا راننده ه ــم و مث ــت داری ــتضعفان را دوس مس
ــد  ــه داری ــد ک ــی بدانی ــان! وقت ــد و ف ــتیک ندارن ــول الس پ
ــد،  ــت می گذاری ــور دس ــل کش ــبکه حمل ونق ــاد ش روی فس
ــر  ــه خط ــی ب ــن یعن ــد و... و ای ــت می گذاری ــاق دس روی قاچ

ــرق  ــئله ف ــوذ مس ــا نف ــادی آدم ب ــداد زی ــع تع ــن مناف انداخت
ــک  ــد هــم ی ــای اساســی هســتند؛ بان ــا بانده ــد. این ه می کن
ــی  ــی و امنیت ــرد تنهــا نیســت و در تمــام نهادهــای اطاعات ف
ــی از  ــا منصوبینشــان در  خیل ــد و منســوبین ی کشــور آدم دارن
ایــن نهادهــا هســتند، ارتباطــات گســترده دارنــد، آدم می گیرند 
ــان آدم  ــر مقاصدش ــه خاط ــا ب ــه بس ــد و چ ــتگیر می کنن و دس
می کشــند! یعنــی فســاد در کشــور در ایــن حــد اســت و فضــا 
اصــا فضــای گل و بلبلــی نیســت کــه تصــور می شــود یــک 
فعالیــت دانشــجویی کــه نهایتــش ایــن اســت کــه برویــد یک 

بیانیــه بخوانیــد و تمــام شــود.
به خصــوص بــرای دوســتان مــا کــه مثــل آقــای معتمدی نــژاد 
در آن ســطح داشــتند کار را پیگیــری می کردنــد و ســطح 
ــا  ــا چیزه ــود، این ه ــاد ب ــیار زی ــاد بس ــا فس ــان ب درگیری ش
ــم  ــه ه ــا ب ــا این ه ــی ب ــت و عدالت خواه ــی اس ــی بدیه خیل
ــه کاری  ــرد محافظ ــان رویک ــن هم ــت. ای ــورده اس ــب خ چس
ــا در  ــا قب ــن  چیزه ــد ای ــه بگویی ــت ک ــور نیس ــت و اینط اس
ــوری  ــر جمه ــه دیگ ــته و اآلن ک ــود داش ــوت وج ــام طاغ نظ
ــا  اســامی شــده اســت همه چیــز دیگــر گل و بلبــل اســت. ی
ــز  ــت، همه چی ــامی اس ــوری اس ــون جمه ــم چ ــه بگویی اینک
مقــدس شــده اســت و همــه ســاختارها پــاک و مطهــر اســت 
و اصــًا زنــدان یعنــی چــه؟! همانطــور کــه گفتــم خــود ایــن، 

ــت. ــه اس ــات محافظه کاران ــک ادبی ی
در برابــر ایــن، ادبیــات عدالت خواهــی وجــود دارد کــه 
می گویــد وقتــی شــما بخواهیــد در جمهــوری اســامی 
بــا باندهــای مافیــا، فســاد و ســاختارها درگیــر شــوید و 
ــاختارها  ــن س ــت ای ــد، مقاوم ــام دهی ــی انج ــات اساس اصاح
ــا شــما برخــورد  کامــا بدیهــی اســت و طبیعــی اســت کــه ب
 کننــد و گارد بگیرنــد و شــما را دادگاهــی یــا زندانــی و... کننــد. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــرای اینکــه ایــن مــرز و ایــن راه 
ــا  ــه هســتیم. مث ــت و مقابل ــن مقاوم ــر از ای ــاز شــود، ناگزی ب
در زمــان جنــگ بــرای اینکــه یــک مســیر بــاز کشــود، یــک 
عــده بودنــد کــه بــه میــدان میــن می رفتنــد و خودشــان را بــه 
کشــتن می دادنــد تــا معبــری بــاز شــود، بعــد لشــگر لشــگر آدم 
می آمــد و رد می شــد. این هــا مصــداق همان هــا هســتند؛ 
ــدند،  ــه ش ــه محاکم ــیراز ک ــواه ش ــر عدالت خ ــی آن 4 نف یعن
ــتند  ــا هس ــداق همین ه ــران مص ــژاد و دیگ ــای معتمدی ن آق
ــاءاهلل  ــود. ان ش ــاز ش ــا راه ب ــد ت ــن رفتن ــدان می ــه می ــه ب ک
ــه  ــبت ب ــم نس ــا را ه ــد و م ــق ده ــان توفی ــه ایش ــد ب خداون

ــد. ــل نکن ــان غاف وظایفم
 

*آقــای اشــتری بخــش زیــادی از مخاطبــان 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــی ای هس ــی انقالب ــا جوانان م
شــرایط دچــار یــک ســردرگمی شــده اند؛ وقتــی 
معتمدی نــژاد  محمدجــواد  مثــل  نمونه هایــی 
بــه عنــوان یــک چهــره انقالبــی و برخــورد 
ــد  ــا او را می بینن ــی ب ــی و قضای دســتگاه های امنیت
بــا خــود می گوینــد دیگــر هیــچ کاری از مــا 
ــب  ــدان متصل ــاختارها چن ــت و س ــاخته نیس س
ــش  ــکان پی ــی ام ــر حت ــه دیگ ــت ک ــده اس ش
بــردن آرمانهــای انقالب اســالمی وجــود نــدارد. از 
ســوی دیگــر هــم ایــن انســداد بســیاری از ایــن 
ــه  ــت منفعالن ــی قرائ ــمت نوع ــه س ــان را ب جوان
ــت و  ــرده اس ــش ب ــالم پی ــی از اس و غیرسیاس
ــا  ــی صرف ــائل اجتماع ــارغ از مس ــده ف ــث ش باع
ــه  ــن ب ــی و پرداخت ــک مذهب ــزاری مناس ــه برگ ب
ــی  ــای غیرسیاس ــب هیئت ه ــی در قال ــعائر آئین ش
ایــن وضعیــت  بپردازنــد. در  و غیراجتماعــی 
بــا  انقالبــی  انســان  به عنــوان  مواجــه مــا 

احمدی: ساختارها را  به نفع قرائت و ایدئولوژی رسمی فربه تر کردیم و انگاره ای 
تحت عنوان »حفظ نظام« ساختیم؛ معنای آن این بود که چون نظام ما، ایدئولوژی 

رقیب دارد، ما باید این نظام و ایدئولوژی خاص آن را حفظ کنیم. لذا تمام کنش ها و 
خوانش هایی که در تضاد با خوانش رسمی است، کنش ها و خوانش هایی است که در 

جهت حفظ نظام نیست و باید طرد یا سرکوب شود.
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کســانی کــه دوســت دارنــد ایــن شــرایط تغییــر 
ــو  ــه نح ــالمی ب ــالب اس ــای انق ــد و آرمان ه کن
حداکثــری در جامعــه محقــق شــود چیســت؟ بــه 
عبــارت دیگــر، انقالبــی بــودن در شــرایط موجــود 
ــی  ــه معن ــت چ ــه کاری اس ــرایطی محافظ ــه ش ک
ــر  ــرای دیگ ــن را ب ــد ای ــور بای ــا چط ــد و م می ده

ــم؟ ــن کنی ــان تبیی ــان جامعه م جوان

ــه اآلن  ــت ک ــن اس ــت ای ــما در حقیق ــوال ش ــتری: س اش
ــی از  ــرد؟ یک ــود ک ــه کاری می ش ــت و چ ــا چیس ــف م تکلی
ــره  ــه باألخ ــت ک ــن اس ــد ای ــم می رس ــه ذهن ــه ب ــائلی ک مس
بایــد رشــد جریــان عدالت خــواه در طــول ایــن ســالها را نشــان 
ــد و  ــاد می کن ــدواری ایج ــه امی ــی ک ــی از چیزهای داد؛ بخش
ــت  ــن اس ــد ای ــی دور می کن ــدی و بی کنش ــان را از ناامی جوان
ــتیم، 5  ــه اآلن هس ــی ک ــیدن اینجای ــم رس ــان دهی ــه نش ک
ــود.  ــک آرزوی دســت نیافتنی ب ــان ی ــاً برایم ــش واقع ســال پی
ــد، همانطــور  ــار بگذاری ــن و محاکمــه شــدن را کن ــدان رفت زن
ــاً 10  ــا واقع ــت. ام ــن کار اس ــت ای ــا طبیع ــم اینه ــه گفت ک
ســال پیــش میــزان تاثیرگــذاری مــا در جریــان عدالتخواهــی 
ــدان را  ــازه داشــتیم خــط و می ــه ت ــی ک ــود؟ آن موقع ــدر ب چق
ــااًل  ــود؟ احتم ــا چــه ب ــذاری م ــت تأثیرگ ــم، نهای ــاز می کردی ب

ــی  ــایت عدالت خواه ــا را روی س ــب م ــری مطال 200، 300 نف
می دیدنــد، بعــد از کلــی زنــگ، تمــاس و التمــاس بــه ایســنا، 
ــا  ــانه ها برخی شــان ب ــا و رس ــه خبرگزاریه ــر و بقی ــارس، مه ف
کلــی منــت مطالــب مــا را منتشــر می کردنــد؛ بعــد آن مطالــب 
ــک  ــا کلی ــتند  و100 ت ــم می گذاش ــگاه ه ــه دانش را در صفح
هــم آنجــا می خــورد و ایــن نهایــِت نهایــت تأثیرگــذاری بــود! 
امــا اآلن مجموعــه جریــان عدالت خــواه بــه لحــاظ رســانه ای 
ــت  ــه دس ــام جمع ــان ام ــا روی ف ــه مث ــت ک ــدی اس در ح
می گــذارد و اراده می کنــد تــا بــه خاطــر کار غیرقانونــی 
ــری  ــور خب ــه مان ــک هفت ــر زده ی ــه از او س ــی ک ــا بی عدالت ی
مــی رود و آن امــام جمعــه عــزل می شــود. مثــًا در 7، ۸ 
ــن  ــل همی ــه دلی ــه ب ــام جمع ــدود 4، 5 ام ــته ح ــاه گذش م
مطالبه گری هــای عدالت خواهانــه عــوض شــده اســت؛ از 
ــرد  ــه بروج ــام جمع ــا ام ــه ت ــان، گرفت ــام، گی ــه ای امام جمع

ــه. و بقی
ایــن بــرای جریــان عدالت خواهــان یــک جایــگاه قابــل قبــول 
ــا در  ــم اینه ــه می دان ــیده ایم؛ البت ــه آن رس ــا ب ــه م ــت ک اس
ــی  ــدد و رقم ــه، ع ــد کان جامع ــت ح ــر وضعی ــذاری ب تأثیرگ
ــان و  ــئله لواس ــم و مس ــه اراده می کنی ــن ک ــا همی ــت. ام نیس
ده ونــک را تبدیــل بــه یــک مســئله ملــی می کنیــم بــه نظــر 

مــن پیشــرفت بســیار خوبــی اســت. درســت اســت کــه ایــن 
اشــل کوچــک، مثــا لواســان چیــز خاصــی نیســت، لواســان 
یــک ســاختمان اســت کــه دارنــد دو طبقــه اضافــه می ســازد؛ 
یعنــی مــوردش چیــز خاصــی نیســت، ولــی اتفاقــاً ایــن تــوان 
تأثیرگــذاری ماســت کــه روی حــوزه ای چنیــن کوچــک ورود 
ــم  ــئله ای مه ــه مس ــم و آن را ب ــت می گذاری ــم و دس می کنی
ــه  ــیده ایم ک ــوان رس ــن ت ــه ای ــروز ب ــم. ام ــل می کنی تبدی
ــی  ــه جای ــم و ب ــی کنی ــئله مل ــه مس ــل ب ــم آن را تبدی بتوانی
برســانیم کــه صداوســیما ســاعت ها بــه آن آنتــن اختصاصــی 

ــت. ــور اس ــک همین ط ــوع ده ون ــد. موض بده
ــی  ــه نســبت قبــل خیل ــم و ب ــی رشــد کردی ــا خیل ــن م بنابرای
ــد  ــذاری در ح ــد و تأثیرگ ــن رش ــه ای ــده ایم. البت ــذار ش تأثیرگ
تأثیرگــذاری الزم بــرای تحقــق آرزوهایــی کــه بــرای اصــاح 
جمهــوری اســامی داریــم، نیســت و ایــن هنــوز بســیار کــم 
ــه  ــم ک ــم و بدانی ــان را ببینی ــد رشــد خودم اســت، ولیکــن بای
ــور  ــکات در کش ــد و مش ــت مفاس ــن اس ــم! ممک آب نرفته ای
ــد  ــی رش ــم خیل ــی ه ــی عدالت خواه ــد، ول ــده باش ــاد ش زی
کــرده، بــزرگ شــده و در کشــور تأثیرگــذار شــده اســت. ایــن 
یــک بخشــی اســت کــه اگــر خــوب القــا نشــود؛ یعنــی هــر 

وقــت در مــورد عدالت خواهــی حــرف می زنیــم، صرفــا از 
ــن  ــد خــود ای ــات بگویی ــدان، شــکنجه ها و محکم شــاق، زن
ــد.  ــاد می کن ــتری ایج ــداد بیش ــت و انس ــه نیس عدالت خواهان
ــد  ــردم می گوین ــم م ــش بروی ــیر پی ــن مس ــر در ای ــون اگ چ
نهایــت عدالتخواهــی ایــن اســت کــه 4 تــا اعتــراض می کنیــد 
ــا را  ــت م ــن وضعی ــدان! ای ــوید و زن ــه می ش ــد محاکم و بع
ــان  ــث هم ــرد و باع ــی می ب ــی و عرفان ــه های دین ــه خلس ب

ــد. ــما گفتی ــه ش ــود ک ــی می ش وضعیت
ــه  ــرف ب ــه ها و ورود ص ــن خلس ــش از ای ــک بخ ــه ی البت
ــه خاطــر  دیــن داری مناســکی و عرفانــی و هیئتــی شــدن ب
رواج و نفــوذ همیــن عرفان هایــی اســت کــه در دانشــگاه ها 
ــاد  ــط نه ــم توس ــی از آن ه ــک بخش ــود و ی ــغ می ش تبلی
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ترویــج 
ــام  ــر »اس ــه خاط ــت ب ــن وضعی ــی از ای ــود. بخش می ش
ــگه های  ــه و دانش ــروزه در جامع ــه ام ــت ک ــه« ای اس حجتی
ــن  ــان ای ــن مروج ــی از مهم تری ــود. یک ــج می ش ــا تروی م
اســام حجتیــه، خــود نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری 
در دانشگاه هاســت کــه دارد اســام فــردی، کانون هــای 

ــرد.  ــش می ب ــه دارد را پی ــی ک ــرت و مدل های ــرآن و عت ق
ــی و  ــگاه اجتماع ــدان ن ــه ای و فق ــن خلس ــه آن همی نتیج
ــی  ــی و انقاب ــای حزب الله ــه دارد بچه ه ــت ک ــی اس انقاب
ــی از  ــم ناش ــر آن ه ــک بخــش دیگ ــرد. ی ــود می ب ــا خ را ب
مأیــوس شــدن از اصــاح در سیســتم و در نتیجــه رادیــکال 
ــت؛  ــه آن پرداخ ــود ب ــای خ ــد در ج ــه بای ــت ک ــدن اس ش
ــوان تأثیرگــذاری  امــا همانطــور کــه گفتــم اگــر میــزان و ت
ــأس  ــن ی ــاب ای ــود موجب ــه نش ــواه گفت ــای عدالتخ بچه ه

ــود. ــم می ش ــتر فراه بیش
یــک بخــش دیگــر ماجــرا هــم کــه می توانــد یــک امیــدواری 
بــه ایــن جنبــش و جوانانــی کــه گفتیــد بدهــد ایــن اســت کــه 
اگــر شــما یــک تکلیــف تاریخــی بــرای جمهــوری اســامی، 
انقــاب و خودتــان متصــور باشــید، ایــن باعــث می شــود کــه 
ــه  ــد و ادام ــت کنی ــن مســیر مقاوم زود خســته نشــوید و در ای
بدهیــد. چــون مــن فکــر می کنــم عدالت خواهــی تنهــا 
جریانــی اســت کــه احتمــال دارد بتوانند جمهــوری اســامی را 
از وضعیتــی کــه امــروز دارد، نجــات بدهنــد و اگــر ایــن تحقــق 
ــد،  ــته باش ــت داش ــاب اهمی ــرای انق ــا و ب ــرای م ــت ب عدال
ــی  ــدوار باشــند و خیل باعــث می شــود کــه عدالت خواهــان امی

زود خســته نشــوند.
ــئله و  ــی مس ــورت کل ــه کاران به ص ــه محافظ ــون مجموع چ
ــع  ــن وض ــد همی ــد و می خواهن ــه نمی بینن ــیبی در جامع آس
ــد.  ــتم ندارن ــن سیس ــا ای ــی ب ــکل اساس ــود و مش ــظ ش حف
ــخ  ــا تاری ــه ای ب ــه علق ــتند ک ــانی هس ــت کس ــا در حقیق اینه
انقــاب و زحماتــی کــه انقابیــون کشــیده اند و مثــا 
شــهدایی کــه در ایــن راه دادیــم و... ندارنــد؛ تنهــا بخشــی کــه 
ــد  ــاری می کن ــه ها پافش ــا و ریش ــر ارزش ه ــه ای دارد و ب علق
ــن  ــدی اســت، همی ــد ج ــرف و نق ــل آسیب شناســی و ح و اه
ــن رســالت و تعهــد تاریخــی و  ــا ای عدالت خواهــان هســتند. ب
ــد نقش آفرینــی  ــی کــه می توان هویتــی و ارزشــی، تنهــا جریان
ــتند.  ــان هس ــن عدالت خواه ــد همی ــرف بزن ــد و ح ــدی کن ج
ــاب اســامی اســت و  ــه انق ــد ب ــه خــودش معتق ــی ک جریان
ــم دارد کار  ــرده و ه ــش ک ــم پژوه ــف ه ــای مختل در حوزه ه
می کنــد و بــه نظــر مــن معرفــی و دامــن زدن بــه کارکردهــای 
ایجابــی آنهــا تــا حــد زیــادی می توانــد ایــن یــاس عمومــی و 
ناامیــدی مــردم از برخــورد سیســتم بــا فســاد را از بیــن ببــرد و 

ــوه دهــد. ــده جل ــا امیدوارکنن ــده را در نظــر آنه آین

اشتری: در این وضعیت اگر یک 
آدم محافظه کار زندان برود و با او 
برخورد شود، چیز عجیبی است. 
چون چنین شخصی اساسًا نباید انتقاد 
خیلی جدی ای به جایی داشته باشد 
و اگر هم داشته باشد بیان نمی کند. 
ولی عدالت خواه ها چون حرف ها 
و انتقادات جدی درباره ساختارها 
دارند، اساسًا نمی توان آنها را منفک 
از پدیده هایی مانند محکومیت و 
دادگاه و زندان و... 
دید و تصور کرد.
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ــوان رئیــس حــوزه  ــه عن ــان ب ســابقه پراهمیــت حســن بنیانی
هنــری ســازمان تبلیغــات و فرهنــگ اســامی، یکــی از 
ــوری  ــام جمه ــری نظ ــی هن ــز فرهنگ ــتراتژیک ترین مراک اس
اســامی کــه نقــش برجســته ای در تحــوالت دهه هــای بعــد از 
انقاب داشــته اســت بــرای گفتگو بــا او دربــاره محافظــه کاری 
و ناکارآمــدی حاصــل از آن در سیســتم فرهنگــی کشــور کافی 
اســت. امــا نــام حســن بنیانیــان بــا چیــزی بــه نــام »مهندســی 
فرهنگــی« نیــز گــره خــورده اســت. یکــی از بزرگتریــن 
اســتراتژی های فرهنگــی جامــع ایــران بعــد از انقــاب. 
ــاره مدیریــت فرهنگــی کار کــرده  حســن بنیانیــان ســالها درب
ــت  ــته اس ــاب نوش ــت و کت ــام داده اس ــش انج ــت و پژوه اس
ــه تحــول فرهنگــی  ــاب فرهنگــی ب ــی انق و در شــورای عال
ــه  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــت و ح ــیده اس ــران اندیش در ای
موضــع مشــخصی دربــاره مدیریــت فرهنگــی در ایــران 
رســیده اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بنیانیــان  از آن 
ــه  ــده »علی ــماره پرون ــن ســی ونهمین ش ــد. ای ســخن می گوی

ــت. ــم« اس ــال چهل ــه کاری در س محافظ

*چهــل ســال پیــش انقالبــی در ایــران رخ داد کــه 
بارزتریــن مشــخصه اش تغییــر و تحــول بنیادیــن 
در فرهنــگ بود.بــه یکبــاره تمــام آنچــه در فرهنگ 
ــول  ــود متح ــاری ب ــور ج ــن کش ــمی و ظاهری رس
شــد و آرمان هــای انســانی و بزرگــی چــون 
اخــالق و آزادی و عدالــت بــه عنــوان اولویت هــای 
ــا در دوره ای  ــن اولویت ه ــد. ای ــرح ش ــه مط جامع
بــا شــدت و حــدت خاصــی پیگیــری شــد و اتفاق 
ــاع مقــدس و دوره طالیــی زندگــی در  عجیــب دف
ــای  ــزرگ آرمان ه ــایه ب ــر س ــصت زی ــه ش ده
انقــالب همچنــان در خاطرمــان هســت. امــا 
تصــور می کنیــم کــه امــروز وضعیــت ایــن 
ــه  ــردم و چ ــره م ــی روزم ــه در زندگ ــا چ آرمان ه
ــده  ــد. پرون ــب نباش ــدان جال ــاختارها چن در س
ــرار  ــم« ق ــال چهل ــه کاری در س ــه محافظ »علی
اســت تفســیری از محقــق نشــدن تمــام و کمــال 
ایــن آرمان هــا در زندگــی روزمــره ایرانی هــا 

ــث  ــدای بح ــد. در ابت ــی باش ــاختارهای دولت و س
دوســت داریــم کــه تفســیر شــما از ایــن ماجــرا 
ــزرگ  ــرای آرمان هــای ب ــم. چــه اتفاقــی ب را بدانی
ــالب رخ داد؟ ــاله انق ــل س ــخ چه ــی در تاری ایران

ــه  ــترده ای ب ــم و گس ــول عظی ــده و تح ــک پدی ــی ی ارزیاب
ــی  ــا ارزیاب ــا ب ــام انقــاب اســامی کار آســانی نیســت. مث ن
معضاتــی کــه امــروز در روابــط اجتماعــی در شــهرهای 
ــه بخشــی از مســئله اســت  ــه وجــود آمــده کــه البت ــزرگ  ب ب
ــن  ــود ای ــد، نمی ش ــی رد ش ــه راحت ــارش ب ــود از کن و نمی ش
پدیــده بــزرگ و تاریخــی را ارزیابــی کــرد. در ایــن بررســی نیاز 
ــخ،  ــن حــال در بســتر تاری ــاال و در عی ــدار از ب ــم یــک مق داری
همــه ابعــاد را مــورد توجــه قــرار دهیــم. وگرنــه بــا یــک نــگاه 
ــی  ــی و اجتماع ــی کار تجرب ــه کس ــدون اینک ــه، ب آرمان گرایان
کــرده باشــد، بــا وجــود معیارهایــی کــه از مبانــی دینــی خــود 
ــراه  ــؤال هم ــت س ــک عام ــا ی ــد ب ــز می توان ــم، همه چی داری
ــق  ــامی موف ــاب اس ــه انق ــود ک ــه ش ــه گرفت ــود و نتیج ش
ــد!  ــن در سیاســت جــواب نمی ده ــه حضــور دی ــوده و نظری نب
ــات و  ــن اقتضائ ــر گرفت ــی و در نظ ــگاه تاریخ ــدون ن ــر ب اگ
ــن  ــود زود ای ــم، می ش ــش بروی ــد پی ــات جدی ــبات حی مناس
ــاک  ــخ و خطرن ــیار تل ــه بس ــه ای ک ــت؛ نتیج ــه را گرف نتیج

ــت. اس
ــیب ها  ــار آس ــراط از کن ــه اف ــا ب ــه برخی ه ــم ک ــن ه ــا ای ام
ــک  ــد و ی ــت می کنن ــتاوردها را فهرس ــط دس ــد و فق می گذرن
نــوع رخــوت، بی تفاوتــی و رفــع نگرانــی کاذب را القــاء 
می کننــد هــم خیلــی پدیــده خطرناک تــری اســت؛ مــن 
معتقــدم کــه بایــد بــه خوانــش انتقــادی از ایــن چهــل ســال 
پرداخــت و مســائل را مطــرح کــرد. در ایــن مقطــع مــا نیازمنــد 
ــه  ــاال ب ــرون و از ب ــگاه از بی ــه و ن ــی عالمان ــک واقع گرای ی
ــن  ــتیم؛ ای ــذرد هس ــه از آن می گ ــالی ک ــل س ــاب و چه انق

ــت. ــرورت اس ــک ض ی
ــال 132۸ در  ــا از س ــور م ــه در کش ــد ک ــر بگیری ــما در نظ  ش
ــد  ــف کردن ــد شــاخص اقتصــادی تعری مســائل اقتصــادی چن
و هــر کــدام از آن شــاخص های بــزرگ، خــودش واجــد 
بســیاری از شــاخص های کوچکتــر بــود کــه مثــًا نــرخ رشــد، 
ــد.  ــری می ش ــا اندازه گی ــا کام ــا آنه ــورم و... ب ــکاری و ت بی

ــرای  ــه ب ــد ک ــد می بینی ــدام می روی ــر ک ــه دل ه ــی ب وقت
ــد، چــه ســازوکارهای دقیقــی  ــه دهن ــورم را ارائ ــرخ ت اینکــه ن
پیش بینــی و تعییــن شــده اســت. مثــًا 50 نــوع کاال را 
ــی  ــد و کل ــری می کنن ــار قیمت گی ــاه یک ب ــه م ــورت س به ص
ــدد در  ــک ع ــا ی ــود ت ــرح می ش ــری مط ــی و نظ ــث علم بح
ــا  ــد. گرچــه م ــه شــما بدهن ــورم و... ب ــا ت ــرخ رشــد ی ــورد ن م
ــن بخــش اقتصــادی هــم دچــار کاســتی هایی هســتیم،  در ای
ــد اقتصــاد مســئله دارد، یــک حــرف  ــا می گوین ــروز ت ــی ام ول
ــن  ــای ای ــر مبن ــد ب ــًا می گوین ــی زده نمی شــود، بلکــه مث کل
ــورم و  ــکاری و ت ــا بی ــق م ــی و دقی ــهای عین ــا و گزارش آماره
ــاد  ــه اقتص ــد ک ــنونده می فهمن ــده و ش ــم و گوین ــود داری رک
ــی  ــن بیمــاری هــم چیســت. ول ــا بیمــار اســت و جنــس ای م
ــا  ــوز در کشــور م ــم هن ــداً عــرض می کن ــه بع ــی ک ــه دالیل ب
مدیریــت علمــی در حــوزه فرهنــگ برقــرار نشــده اســت کــه 
اآلن بتوانیــم بگوییــم وضعیــت فرهنــگ بــه طور عینــی خوب 
ــی  ــد اســت ول ــد اســت! می گوییــم وضعیــت فرهنــگ ب ــا ب ی
ــن قســمت  ــه ای ــوط ب ــن بیمــاری مرب ــم ای ــم بگویی نمی توانی

ــت! ــگ اس فرهن
ــند در  ــا باش ــراد کج ــه اف ــه اینک ــته ب ــت بس ــن وضعی در ای
ــرض  ــًا ف ــد؛ مث ــی دارن ــرات متفاوت ــگ نظ ــوص فرهن خص
کنیــد یــک روحانــی کــه نماینــده رهبــری در دانشــگاه اســت، 
ــا می کنــد و می بینــد در محلــی کــه  ظهــر نمــاز جماعــت برپ
ــال  ــرای مث ــت و ب ــا نیس ــد ج ــی کرده ان ــاز پیش بین ــرای نم ب
300 دانشــجو آمده انــد بــرای نمــاز و نمازخانــه پــر شــده اســت 
و آن دانشــجوها هــم از بچه هــای نخبــه و تیزهــوش هســتند 
ــگ  ــت فرهن ــد وضعی ــاال می گوین ــی احتم ــن روحان و... . ای
خــوب اســت و هــر چــه منتقــدان دربــاره معضــات فرهنــگ 
ــه  ــز دیگــری ک ــک عزی ــا ی ــیاه نمایی اســت. ام ــد س می گوین
ــازار مــدرن در شــمال شــهر  انســان متدینــی اســت در یــک ب
ــی را در  ــد فرهنگ ــواع مفاس ــه ان ــد و هم ــران کار می کن ته
آنجــا شــاهد اســت و خــودش هــم احســاس ناراحتــی و تنگــی 
می کنــد و می گویــد همه چیــز از دســت رفتــه و فرهنــگ 
نابــود شــده اســت. یــک عزیــز دیگــری در موضعــی اســت که 
ــًا  ــد - مث ــش می آورن ــاد را برای ــه اعتی ــوط ب ــات مرب گزارش
ــوط  ــات مرب ــع آوری اطاع ــئول جم ــی مس ــروی انتظام در نی
ــز  ــد و عزی ــاوت می کن ــوع قض ــک ن ــت - او ی ــاد اس ــه اعتی ب
ــای  ــات بچه ه ــردن خدم ــت ک ــئول فهرس ــه مس ــری ک دیگ
ــاوت  ــت ، قض ــادی اس ــای جه ــازندگی و اردوه ــیج در س بس

حسن بنیانیان:

ذهنیت بدنه حزب اللهی ها دین حداقلی است/حوزه راه حل ایجابی ندارد
این که برخی ها به افراط از کنار 

آسیب ها می گذرند و فقط دستاوردها 
را فهرست می کنند و یک نوع رخوت، 
بی تفاوتی و رفع نگرانی کاذب را القاء 

می کنند هم خیلی پدیده خطرناک تری 
است؛ من معتقدم که باید به خوانش 

انتقادی از این چهل سال پرداخت و 
مسائل را مطرح کرد. در این مقطع ما 

نیازمند یک واقع گرایی عالمانه و نگاه 
از بیرون و از باال به انقالب و چهل سالی 

که از آن می گذرد هستیم؛ این یک 
ضرورت است
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دیگــری می کنــد.
همــه ایــن قضاوت هــا وجــود دارد؛ حتــی بعضــاً ممکــن 
اســت اگــر اینهــا در جلســات مشــترکی حضــور داشــته باشــند 
ــه هــم پرخــاش هــم  در خصــوص قضاوتهــای متفاوتشــان ب
بکننــد، ایــن یکــی بــه آن یکــی بگویــد چــرا شــما ســیاه نمایی 
ــان را  ــما خودت ــه ش ــد ک ــواب می ده ــی ج ــد، آن یک می کنی
بــه خــواب زده ایــد! همــه این هــا مربــوط بــه مشــکل کانــی 
ــور  ــه ای در کش ــی عالمان ــت فرهنگ ــروز مدیری ــه ام ــت ک اس
ــا بتوانیــم  نداریــم کــه قــدم اولــش تعریــف شــاخص باشــد ت
ــی  ــم و وقت ــته باش ــوص داش ــن خص ــی در ای ــنجش دقیق س
گفتــه می شــود فرهنــگ رو بــه جلــو یــا رو بــه عقــب مــی رود، 

ــو و کجــا عقــب مــی رود. ــه بگوییــم کجــا جل بافاصل

* چــرا بعــد از 40 ســال هنــوز مدیریــت فرهنگــی 
دقیــق و علمــی ای نداریــم؟

ــا  ــرا ب ــه چ ــق دارد ک ــث و تعم ــای بح ــودش ج ــن خ ــه، ای بل
وجــود گذشــت 40 ســال از انقــاب هنــوز مدیریــت فرهنگــی 
عالمانــه ای در کشــور مــا شــکل نگرفتــه اســت. اتفاقــا 
ــی از  ــرده ام و برخ ــش ک ــوص کار و پژوه ــن خص ــن در ای م

ســرفصل های کلــی را عــرض می کنــم.
ــول  ــل »تح ــی مث ــرا کلمات ــه چ ــید ک ــته باش ــه داش اواًل توج
ــک شــعار  ــن ی ــرم؛ ای ــه کار می ب ــرای انقــاب ب ــم« را ب عظی
ــرار  ــامی ق ــاب اس ــر انق ــه در براب ــت. آنچ ــه نیس و کلیش
ــر  ــی ب ــه مبتن ــک اندیش ــرار دارد ی ــم ق ــروز ه ــت و ام داش
لیبرالیســم غربــی بــود کــه بــا پــس زدن دیــن و متکــی شــدن 
ــرب  ــی را در غ ــای دانشــمندان و فیلســوفان تمدن ــه گزاره ه ب
ــتی  ــرمایه های اومانیس ــر س ــکا ب ــا ات ــه ب ــود ک ــکل داده ب ش
ــن  ــر اســاس ای ــود و ب ــده ب ــو آم ــخ جل بشــریت در طــول تاری

اندیشــه کشــورهای توســعه یافته ای شــکل گرفــت کــه 
ــم  ــل عظی ــود و خی ــتی ب ــم پوزیتیویس ــر عل ــی ب ــا متک صرف
ــا را  ــم آن ه ــه اس ــومی را ک ــان س ــت و جه ــورهای بدبخ کش
ــکات  ــار مش ــتند، دچ ــعه« گذاش ــال توس ــورهای »در ح کش
ــی  ــر، تمدن ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــددی کردن ــیب های متع و آس
ــودی بســیاری از کشــورهای  ــه قیمــت ناب ــد ب ــا کردن کــه برپ
ــا اســتفاده از زور،  ــن لیبرالیســم ب ــود. چــون ای جهــان ســوم ب
قــدرت و نظــام ســرمایه داری فاســد جهــان تمدنــی را شــکل 
داده بــود کــه کارش ســلطه گری بــود. بــه همیــن دلیــل تمــام 
نهادهایــی کــه امــروز در دنیــا شــکل گرفتــه و پوســته زیبایــی 
از حقــوق بشــر دارد، وابســته بــه همیــن نظــام اســت و مثــًا 
ــس  ــد، او را رئی ــای عربســتان را بمک ــد پول ه ــون می خواه چ
حقــوق بشــر ســازمان ملــل می کنــد و عربســتان و اســرائیل بــا 
ــرار  ــرمایه داری ق ــام س ــه نظ ــوند و در جرگ ــق می ش ــم رفی ه
می گیرنــد و چــون ایــن یکــی پــول دارنــد، امــا شــعور و دانــش 
ندارنــد، و آن یکــی هــم علــم دارد و نیــاز بــه پــول دارد، بــا هــم 
ــد. ــات می دهن ــه حی ــم ادام ــک ه ــا کم ــوند و ب ــی می ش یک

انقــاب اســامی از آنجــا یــک تحــول عظیــم اســت کــه در 
ــد  ــری مانن ــن شــرایط رهب ــن نظــام می ایســتد؛ در ای ــر ای براب
ــای  ــان و ویژگی ه ــا درک زم ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض
خاصــی کــه داشــتند، بــا اســتفاده از ته مانــده باورهــا و 

ــتیا  ــطه اس ــتند و به واس ــیعه داش ــردم ش ــه م ــی ک اعتقادات
ــتند، در  ــدرش داش ــوی و پ ــا پهل ــه محمدرض ــی ک و تاثیرات
ــد و  ــا را بازتولی ــی م ــود، آن ســرمایه دین ــود شــدن ب ــال ناب ح
بازســازی و آرام آرام شــکوفه های اســام واقعــی را بــارور کــرده 
و انقــاب اســامی بــه وجــود آمــد. قبــل از اینکــه مــا بفهمیــم 
ــمن  ــود دش ــت، خ ــم اس ــدر عظی ــول چق ــده و تح ــن پدی ای
به واســطه تســلط 400 ســاله اش بــر مطالعــات جهانــی، 
ــرده  ــراف ک ــر اعت ــن ام ــر ای ــا ب ــود و باره ــه آن می ش متوج

ــت. اس
ــن اســت کــه ایــن چشــمه ای کــه در اینجــا  حــاال مســئله ای
بــه وجــود می آیــد و در تضــاد بــا آموزه هــای اســتکباری 
نظــام جهانــی اســت، اگــر عامــل بیــداری یــک و نیــم میلیــارد 
مســلمان دیگــر شــود، مســلمانانی کــه مســلط بــر منابــع گاز و 
نفــت و انــرژی دنیــا هســتند، خــواه ناخــواه آن تمــدن متضــاد 
ــا تمــدن اســامی نابــود خواهــد شــد. اینجاســت کــه یــک  ب
جنــگ پنهــان فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و نظامــی کــه 
ــوده،  ــرمایه داری ب ــام س ــتی و نظ ــر کمونیس ــن تفک ــم بی قدی
ــکل  ــامی ش ــام اس ــرمایه داری و نظ ــر س ــن تفک ــاال بی ح
ــدی  ــه و توانمن ــا تجرب ــیار ب ــر بس ــای فک ــرد و اتاق ه می گی
کــه انگلیــس، فرانســه، آلمــان و آمریکا بــرای اداره کشورشــان 
ــد، وارد  ــر کشــورهای جهــان ســوم دارن ــن تســلط ب و همچنی
کار می شــوند. همچنیــن ســرویس های جاسوســی بســیار 
توانمنــد و قدرتمنــدی کــه یکــی از کارهایشــان ایــن اســت که 
در قــاره آفریقــا، کشــورهای آفریقایــی را بــا انــواع روشــها اعــم 
ــد بخــش  ــود دارن ــا و... در مشــت خ ــی و کودت ــال ناامن از اعم
ــه  ــا و خاورمیان ــه کشــور م مهمــی از تاششــان را معطــوف ب
ــا  ــک آنه ــه دشــمن درجــه ی ــل ب ــوه تبدی ــا بالق ــد و م می کنن

ــد مهــار شــویم. شــده و بای

* این تعابیـر و تفاسـیر معموال با سـوءتفاهم هایی 
مواجـه می شـود. مثـال می گویند کـه وقتـی اینطور 
تفسـیر شـود، ایـن احسـاس را القـا می کنیـم که 
گویی مـا خودمـان فاقـد هر گونـه نقصـی بودیم و 
صرفا چـون دشـمن قدرتمنـدی داشـته ایم به این 

شـرایط فرهنگی رسـیده ایم!  
نــه، مــا در داخــل هــم نقــاط ضعــف کلیــدی داشــتیم؛ امــا در 
ــت  ــل از اینکــه خودمــان و مدیری نظــر داشــته باشــید کــه قب
جامعــه مــا متوجــه ایــن نقــاط ضعــف کلیــدی شــویم، دشــمن 
ــک  ــد و ی ــز می کن ــی تجهی ــه نظام ــا حمل ــودش را اول ب خ
جنــگ نابرابــر را بــه راه می انــدازد. امــا به واســطه اینکــه حملــه 
نظامــی، محســوس اســت مــا بافاصلــه بــه خــود می آییــم و 
بــا بازگشــت بــه دیــن، تبدیــل بــه یــک قــدرت نظامــی قابــل 
قبــول می شــویم کــه جلوی شــان می ایســتیم. بــه ایــن 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــتاورد مه ــن دس ــد، ای ــت کنی ــه دق نکت
اســت کــه هــر جــا ســراغ دیــن اصیــل می رویــم از آن بــرای 
مــا قــدرت بیــرون می آیــد. چــون یــک دیــن انحرافــی هــم در 
جمهــوری اســامی وجــود داشــته و دارد کــه هــر موقــع ســراغ 
آن می رویــم رخــوت، بی حالــی، بی تفاوتــی، بی نظمــی و 
ــر  ــول عم ــد. در ط ــودن« درمی آی ــت ب ــر جه ــه ه ــاری ب »ب
ــا  ــن انحرافــی وجــود داشــته و ت ــن دی جمهــوری اســامی ای

همیــن اآلن هــم ادامــه پیــدا کــرده اســت؛ چــه بســا بســیاری 
ــده اند از  ــل ش ــا تبدی ــدی م ــف کلی ــاط ضع ــه نق ــائلی ب از مس
ــه باشــد. مــن در طــول بحــث  ــه شــکل گرفت دل همیــن روی

ــی در ایــن خصــوص خواهــم زد. مثالهای

ــوع  ــطه رج ــه واس ــا ب ــه م ــد ک ــس معتقدی *پ
ــی  ــی قدرت ــای دین ــن و آموزه ه ــه دی ــی ب فرهنگ
پیــدا کردیــم کــه توانســتیم در جنــگ نظامــی هم 

ــیم. ــته باش ــی داش ــل قبول ــرد قاب عملک
بلــه، جنــگ مــا، موجــب می شــود کــه مــا بــه فطــرت پــاک 
ــری از  ــا بهره گی ــم و ب ــه کنی ــان مراجع ــه مردم م و دین داران
ــین)ع(  ــام حس ــه ام ــق ب ــل عش ــان مث ــرمایه های تاریخم س
ــم.  ــرون بیایی ــی ســربلند بی ــگ نظام ــار)ع(، از جن ــه اطه و ائم
ــه  ــد ک ــه می کن ــی مطالع ــورت علم ــمن به ص ــد از آن دش بع
ــه  ــم! و متوج ــت دهی ــا را شکس ــگ این ه ــد در جن ــرا نش چ
ــی  ــه های فرهنگ ــر، ریش ــن ام ــه های ای ــه ریش ــود ک می ش
ــا  ــاور این ه ــر ب ــه اگ ــوند ک ــه می ش ــا متوج ــت. آنه ــوده اس ب
بــه قیامــت وصــل شــود، انســان جدیــدی می شــوند. انســانی 
ــت و در  ــتگی ناپذیر اس ــم و خس ــرکار و منظ ــه پ ــه در لحظ ک
عیــن حــال اطاعت پذیــری خوبــی دارد. انســانی می شــود کــه 
ــش و  ــاش، دان ــن ت ــد و از دل ای ــبانه روز فکــر و کار می کن ش

تحــرک درمی آیــد.
دشــمن همچنیــن مطالعــه می کنــد و می بیننــد مــا در داخــل 
ــم؛ یکــی ســازمان دهی  ــوع ســازمان دهی داری کشــورمان دو ن
ســاختارهایی کــه ریشــه هایش در غــرب اســت و مــا بــه تقلیــد 
ــتیم، از  ــد نیس ــون مول ــم و چ ــت کردی ــا درس ــا در اینج از آنه
داخــل آن هــا چیــزی برایمــان بیــرون نمی آیــد، مثــل صنعــت 
ــروز  ــه ام ــود و... ک ــازمان های اداری موج ــازی و س خودروس
هــم داریــم. امــا یــک رقــم ســازمانی داریــم کــه وابســته بــه 
ــرده  ــای تحصیل ک ــت و بچه ه ــل اس ــی اصی ــای دین نهاده
ــک  ــًا موش ــل آن مث ــد و از داخ ــا کار می کنن ــن آنج و متدی
و فناوری هــای جدیــد بــه دســت می آیــد. وقتــی روی 
از  یکــی  می بیننــد  می کننــد  مطالعــه  آنجــا  بچه هــای 
ــانی  ــا کس ــت؛ اینه ــان اس ــا قیامت باوریش ــای این ه ویژگی ه
ــان  ــه زندگی ش ــد، البت ــول کار نمی کنن ــرای پ ــه ب ــتند ک هس
نیســت.  پــول  مسئله شــان  ولــی  می کننــد  تأمیــن  را 
ــه وطــن و دینشــان اســت؛ مسئله شــان  مسئله شــان عشــق ب
ــق  ــد و از طری ــدا کن ــتمرار پی ــام اس ــن نظ ــه ای ــن اســت ک ای

ــی ایجــاد شــود. ــن نظــام نشــاط درون ــه ای خدمــت ب
ــه  ــائل متوج ــن مس ــق در ای ــه و تحقی ــد از مطالع ــمن بع دش
می شــود کــه بایــد بــا آن اســام واقعــی مبــارزه ای را 
ســازمان دهی کننــد. البتــه بســتر ایــن مبــارزه در خــود 
ــا  ــد ب کشــورهای اســامی وجــود دارد و اینجــا آن حلقــه پیون
نقــاط ضعــف کلیــدی روشــن می شــود؛ یعنــی مــا یــک بســتر 
ــش  ــود داع ــی می ش ــک کار مدیریت ــا ی ــه ب ــم ک ــری داری فک
ــن  ــل هایی بی ــا گس ــون مث ــرون آورد. چ ــل آن بی را از داخ
شــیعه و اهــل ســنت وجــود دارد کــه می شــود فعالــش کــرد و 
از ضعف هــای درونــی ایــن کشــورها هــم اســتفاده کــرد و بــه 
نتیجــه رســید. ایــن کار مدیریتــی بــرای لطمــه زدن بــه فضای 

ــود دارد. ــم وج ــر ه ــای دیگ ــی در حوزه ه فرهنگ

*نمونه های آن در حوزه های دیگر چیست؟
را  ارتباطــی  فناوری هــای  ســرعت  بــا  دشــمن  مثــا 
ســازمان دهی می کنــد و در دســترس قــرار می دهــد. در 
خانه هــای مــا مســلمانان انــواع ماهــواره و برنامه هــای 
ــا  ــه م ــی ک ــوان ایران ــهوت ج ــد، ش ــواره ای را وارد می کن ماه
نتوانســتیم پاســخ مناســب و مشــروع برای آن داشــته باشــیم و 
نیــازش را برطــرف کنیــم تحریــک می کنــد، از دیگــر نیازهــا 

یک دین انحرافی هم در جمهوری اسالمی وجود داشته و دارد که هر موقع سراغ 
آن می رویم رخوت، بی حالی، بی تفاوتی، بی نظمی و »باری به هر جهت بودن« 

درمی آید. در طول عمر جمهوری اسالمی این دین انحرافی وجود داشته و تا همین 
اآلن هم ادامه پیدا کرده است؛ چه بسا بسیاری از مسائلی به نقاط ضعف کلیدی ما 

تبدیل شده اند از دل همین رویه شکل گرفته باشد
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ــا او را  ــد و مث ــرداری می کن ــکل بهره ب ــن ش ــه همی ــم ب ه
ــا  ــروش آن کااله ــد و از ف ــی می کن ــای غرب ــد کااله نیازمن
ــا  ــد. ب ــق می کن ــود را تزری ــگ خ ــی آورد و فرهن ــول درم پ
همــه اینهــا جــوان پرتــاش، مســلمان و باانگیزه مــا را بــه آدم 
ــه و عشــق وحال  ــل اباح ــوش و اه ــاره پ ــلوار پ ــیگاری و ش س
ــق  ــم موف ــادی ه ــدازه زی ــا ان ــفانه ت ــد. متاس ــل می کن تبدی
می شــود و وضعیــت فرهنگــی را بــه ایــن شــرایط می کشــاند.

ــق  ــد موف ــه چــرا می توان ــن اســت ک *مســئله ای
ــترهایش  ــم بس ــه ه ــد ک ــاره کردی ــود؟ اش ش
ــتیم  ــا نتوانس ــه م ــم اینک ــود دارد و ه ــا وج در م
پاســخ درخــور و مناســبی بــه نیازهــای جوانانمــان 
بدهیــم. دشــمن کــه دشــمن اســت و چیــزی جــز 
ــه  ــد ب ــی بای ــا ک ــد، م ــم از او برنمی آی ــمنی ه دش
بررســی انتقــادی کمبودهــای خودمــان بپردازیــم؟
ــغ  ــام تبلی ــک نظ ــته های دور ی ــور، از گذش ــل کش ــا در داخ م
ــرد و در گذشــته دور هــم  ــه ســنتاً کار می ک ــی داشــتیم ک دین
موفــق بــوده اســت و همچنــان چــون در گذشــته می اندیشــیم، 

فکــر می کنیــم چــون ایــن نظــام ســنتی در قدیــم در انتقــال 
دیــن موفــق بــوده، از ایــن بــه بعــد هم موفــق خواهــد بــود. در 
ایــن راســتا شــروع می کنیــم مناســک دینــی خــود را توســعه 
می دهیــم. مناســک دینــی در جــای خــودش بســیار ارزشــمند 
ــادات در  ــا و اعتق ــال باوره ــث انتق ــون باع ــرا؟ چ ــت، چ اس
بســتر تاریــخ می شــود. ولــی مدیریــت فرهنگــی یعنــی چــه؟ 
ــاور دینــی« بــه »رفتــار  مدیریــت فرهنگــی یعنــی تبدیــل »ب
دینــِی« درســت! تحقــق ایــن امــر هــم بــا ابزارهــای گذشــته 
ــا  ــه 5 ت ــزی ک ــور عزی ــا حض ــن کار ب ــت. ای ــر نیس امکان پذی
پلــه روی منبــر بــاال بــرود و صرفــاً آیــه قــرآن و حدیــث و بعــد 
ــت؛  ــر نیس ــد، امکان پذی ــین)ع( بخوان ــام حس ــه ام ــم روض ه
ــم در جــای خــود بســیار نیکــو و ارزشــمند  ــن کار، کــه گفت ای
اســت، بــاور دینــی را تبدیــل بــه رفتــار دینــی نمی کنــد. بــرای 
رســیدن بــه آن نیازمنــد تحــوالت جدیــدی هســتیم کــه هنــوز 

ــم! ــف نکرده ای ــاوری را کش ــن فن ای

*چرا نتوانسته ایم این راهکار را کشف کنیم؟
چــون در ســازمان دهی نظــام سیاســی رفتیــم تجربــه غربی هــا 
را برداشــتیم و به صــورت ناقــص آوردیــم اینجــا و بــه کار 
بســتیم. رفتیــم نظــام انتخاباتــی غربــی را در کشــور خودمــان 
ــه  ــه نوعــی در زمیــن آنهــا تــوپ زدیــم. ب اعمــال کردیــم و ب

عبــارت دیگــر بــا فضایــی کــه دشــمن بــرای مــا درســت کــرد 
ــد شــما  ــون او می گوی ــا او شــدیم، چ ــی ب ــه همراه ــور ب مجب
ــه   ــم ک ــات کنی ــم اثب ــا می خواهی ــد و م ــاالری نداری مردم س
ــات ایــن مدعــا  ــرای اثب ــم؛ ب داریــم و خیلــی هــم خــوب داری
شــروع کردیــم هــر ســاله در کشــور انتخابــات بــه راه انداختیم. 
ــار  ــر دو ســال یک ب ــه ه ــم ک ــه آن داده ای ــی ب ــم نظم اآلن ه
ــی؟!  ــوع انتخابات ــه ن ــاال چ ــات داشــته باشــیم. ح ــک انتخاب ی
ــا  ــی ی ــی، مدن ــاد مردم ــچ نه ــتوانه آن هی ــه پش ــی ک انتخابات
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــابی نیس ــی درست وحس ــزب سیاس ح
آدم هایــی را کــه بــا یــک نــگاه الهــی بــه مســائل جامعــه نــگاه 
می کننــد و آنهــا را می فهمنــد و افــراد اهــل مطالعــه، پژوهــش 
و تحقیــق هســتند و ســالم زندگــی می کننــد و نــه پــول دارنــد 
ــتم  ــن سیس ــد در چنی ــد بیاین ــان و... نمی توانن ــر و زب ــه س و ن
انتخاباتــی شــرکت کننــد و احیانــا رای بیاورنــد. بلکــه معمــوال 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــات خــود را کاندی ــد در انتخاب ــرادی می آین اف
ــی  ــا جای ــا ب ــا صاحــب ســرمایه ای و ی ــه دار ی ــک کارخان ــا ی ب
ــود را  ــروع و... خ ــا نامش ــت و وعده ه ــا ران ــتند و ب ــل هس وص

بــاال می کشــند. یعنــی یــا همــان موقــع انتخابــات بــه جایــی 
ــات می گوینــد مــن شــانس رأی  ــا در انتخاب وصــل هســتند، ی
آوردن دارم، شــما هزینــه انتخابــات مــرا بــده، مــن وقتــی بــه 
ــم،  ــم. کســی را متهــم نمی کن ــران می کن ــم، جب ــس رفت مجل
حرفــم صرفــا ایــن اســت کــه وقتــی نظــام انتخاباتی غربــی را 
ــد، آرام آرام  ــد و بومی ســازی نمی کنی ــه طــور ناقــص می آوری ب
بیــن رهبــری و تــوده مــردم یــک شــبکه ای از مدیریت شــکل 
ــدا  ــاب پی ــای انق ــا آرمان ه ــادی ب ــه زی ــه فاصل ــرد ک می گی

می کننــد.
البتــه در نطق هــای انتخاباتی شــان خیلــی دربــاره دیــن و 
ــام  ــان اس ــل مسئله ش ــی در عم ــد، ول ــرف می زنن ــام ح اس
نیســت. نــه تنهــا اســام نیســت، بلکــه اگــر مبانــی اســامی 
بخواهــد درســت مطــرح و پیــاده شــود، ایــن آدمهــا نمی تواننــد 
مدیریتشــان را ادامــه دهنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه اینها 
ترجیــح می دهنــد صرفــا بــه شــعائر پوســته ای دیــن بپردازنــد 
ــه  ــد را ک ــراد فاس ــات اف ــی اوق ــد. برخ ــج کنن ــا را تروی و آنه
ــر  ــه ه ــود ک ــان نب ــن هم ــد ای ــد، می گوین ــتگیر می کنن دس
روز در نمــاز جماعــت می آمــد؟ ایــن همــان نبــود کــه اصــرار 
داشــت مــا روضه خوانــی راه بیندازیــم؟ ایــن همــان نبــود کــه 
ــت،  ــی اس ــرد؟ و... . طبیع ــزار می ک ــه برگ ــه اش روض در خان

ــد،  ــاد کن ــد فس ــون می خواه ــت، چ ــع اس ــش جم او حواس
شــروع می کنــد به صــورت افراطــی یــک پوســته دینــی 
ــه  ــد؛ البت ــت می کن ــازد و آن را تقوی ــودش می س ــرای خ را ب
ــن  ــاص ای ــا اخ ــم ب ــا ه ــم، خیلی ه ــم نمی کن ــه را مته هم
ــا  ــی ایــن خطــر وجــود دارد کــه عــده ای ب ــد. ول کار را می کنن
کارهــای پوســته ای و قشــری افراطــی، کارهــای فاســد خــود را 

پشــت ایــن پدیــده پنهــان کننــد.

ــه  ــی ب ــاختار واردات ــی س ــما نوع ــاد ش ــه اعتق *ب
اضافــه نوعــی دینــداری قشــری و پوســته ای ایــن 

وضعیــت را ایجــاد کــرده اســت؟
همینطــور اســت؛ اینهــا مــواردی را دامــن زد کــه باعــث شــد 
ــم  ــان هــم خواهی ــم و همچن ــی بخوری ــد از انقــاب ضربات بع
خــورد، مگــر اینکــه برایشــان راه حــل مناســبی پیــدا کنیــم. مــا 
ــاختار  ــی، س ــت اجرای ــکل گیری مدیری ــوص ش ــد در خص بای
مجلــس و شــورای شــهر و... کــه در ایــن مدیریت هــای 
اجرایــی مداخلــه می کننــد و همــه ســاختارهای دیگــر دســت 

بــه بررســی انتقــادی بزنیــم تــا درک کنیــم کــه ایــن  روندهــا، 
روندهــای رو بــه رشــد، رونــد انقابــی  شــدن، اســامی شــدن، 

ــت. ــاب نیس ــای انق ــه آرمان ه ــدن ب ــر ش وفادارت
ــام  ــا مق ــم، باره ــن بگوی ــه م ــت ک ــزی نیس ــم چی ــن ه ای
معظــم رهبــری بــا آن اشــرافی کــه بــه مســائل دارنــد 
ــد،  ــرح کرده ان ــا را مط ــن بحث ه ــف ای ــای مختل به صورت ه
ــا را  ــر اینه ــون اگ ــرد؟ چ ــن را نمی گی ــب ای ــرا مخاط ــی چ ول
ــازگار  ــان س ــا منافعش ــد، ب ــه کار بگیرن ــد ب ــد و بخواهن بفهمن
ــه  ــد ک ــاً نمی فهمن ــم اساس ــات ه ــی اوق ــه برخ ــت! البت نیس
رهبــری چــه گفتنــد کــه حــاال بخواهنــد اینهــا را بــا منافعــش 

ــا نیســت. ــه نفعشــان اســت ی ــد ب بســنجند و ببینن
ــان  ــد در جری ــا می فرماین ــرت آق ــد حض ــرض کنی ــًا ف مث
ــت را  ــد راســتی، درســتی و صداق ــع آوری رأی، ســعی کنی جم
ــه  ــمند اســت ک ــی ارزش ــد رأی ــد، می فرماین ــرار دهی محــور ق
ــه دســت آمــده باشــد. امــا در ایــن شــرایط  ــا راســت گویی ب ب
کــه فرهنــگ عمومــی مــا پیــدا کــرده و تــوده مــردم بــا دروغ، 
ــت و  ــرف راس ــا ح ــا ب ــد، ت ــدوق رأی می آین ــای صن ــر پ بهت
ــت گویی  ــا راس ــد ب ــر می توانن ــد نف ــاب زدن، چن ــرف حس ح
رای بیاونــد و نامشــان بــه عنــوان منتخــب از صنــدوق بیــرون 
ــس  ــزان، اصــًا در مجل ــد عزی ــر بگوین ــا اگ ــی آی ــد؟! یعن بیای

آدم هایی را که با یک نگاه الهی
 به مسائل جامعه نگاه می کنند و آنها 
را می فهمند و افراد اهل مطالعه، 
پژوهش و تحقیق هستند و سالم 
زندگی می کنند و نه پول دارند و نه 
سر و زبان و... نمی توانند بیایند در 
چنین سیستم انتخاباتی

 شرکت کنند و احیانا رای بیاورند. 
بلکه معموال افرادی می آیند در 
انتخابات خود را کاندید می کنند 
که با یک کارخانه دار یا صاحب 
سرمایه ای و یا با جایی وصل هستند و 
با رانت و وعده ها نامشروع و... خود 
را باال می کشند
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ــه  ــر اینک ــام داد، مگ ــی انج ــود کار خاص ــما نمی ش ــرای ش ب
ــذارم  ــم نمی گ ــر بفروشــم و بگوی ــک وزی ــه ی مــن خــودم را ب
اســتیضاحت کننــد، شــما هــم در عــوض ایــن جــاده منطقــه 
ــد! و چــون ایــن حــرام اســت مــن چنیــن  مــا را آســفالت کنی
کاری را نمی کنــم، آیــا می توانــد رای بیــاورد؟ یــا اینکــه 
بگویــد چــون مــن می دانــم ایــن وزیــر، کجــای کارش دچــار 
مشــکل اســت و مــن بایــد وظیفــه نمایندگــی را انجــام دهــم 
ــه  ــوم، در نتیج ــتر ش ــاد بیش ــع فس ــتم و مان ــش بایس و مقابل
کاری کــه دیگــران می تواننــد بــا رانــت و رابطــه انجــام دهنــد 
ــد؟  ــه او رای می دهن ــردم ب ــا م ــم، آی ــام ده ــم انج نمی توان
مــردم احتمــاال می گوینــد بــرو دنبــال زندگــی ات، دلــت 
خــوش اســت، مــا چــه کار بــه مســائل کشــور داریــم، مــا جاده 
ــد  ــده می گوی ــم! نماین ــان را می خواهی ــه خودم آســفالت منطق
جــاده منطقــه شــما مســتلزم ایــن اســت کــه مــن بــروم خودم 
ــط  ــن، فق ــی بک ــر کاری می خواه ــد ه ــم، می گوین را بفروش

ــا را آســفالت کــن! ــه م جــاده منطق
ایــن ســازوکاری اســت کــه مــا درســت کرده ایــم و از داخلــش 
همیــن وضعیــت بیــرون می آیــد. نمونه هایــش هــم اآلن 
ــد  ــا می کنن ــتیضاح امض ــه اس ــری نام ــه یکس ــت ک ــاد اس زی
ولــی همــان امضــا و اســتیضاح را روی معاملــه ای پــس 
می گیرنــد. بنابرایــن اآلن کــه می خواهیــم آرمانهــای انقــاب 
ــه و  ــه مراجع ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــم بای ــی کنی را ارزیاب
ــه دارد تفکــر  ــری ناشــیانه از مدلهــای غــرب اســت ک الگوگی
ــا  ــا را ب ــی م ــای دین ــی ارزش ه ــاب اســامی و حت ــاب انق ن

ــد! ــه رو می کن ــؤال روب ــت س عام
ــاب  ــل از انق ــم از قب ــاختارها ه ــری س ــه یکس ــاً اینک مضاف
ــاب  ــد از انق ــون بع ــه چ ــتیم ک ــام اداری« داش ــام »نظ ــه ن ب
اصــاح نشــد و در ذات خــودش نوعــی فرهنــگ  ســازمانی را 
بــه مــرور القــا می کــرد وضعیــت را بــه مراتــب وخیم تــر کــرد. 
ــش از  ــد و بی ــر می کن ــج تغیی ــگ به تدری ــاً فرهن ــون اساس چ
ــن  ــد، ای ــوض کنن ــازمانی را ع ــد فرهنگ س ــراد بتوانن ــه اف آنک
فرهنگ ســازمانی اســت کــه آدم هــا را عــوض می کنــد. 
ــه  ــرا را ب ــن و آرمان گ ــدام وزرای متدی ــاب م ــد از انق ــا بع م
ســازمان ها فرســتادیم و عمــوم ســازمان ها آن تدیــن و 
آرمانخواهــی را خنثــی کــرده و حتــی بســیاری از ایــن آدمهــا 
را عــوض کــرد؛ ایــن فرهنــگ ســازمانی و ســاختاری، نــه تنهــا 
ــرکل و  ــر و مدی ــاون وزی ــه مع ــد، بلک ــوض می کن ــر را ع وزی
ــی از  ــد. یعن ــوض می کن ــم ع ــت را ه ــل زیردس ــر عوام دیگ
ــل  ــی کارتاب ــدید، کل ــه ش ــه وارد وزارتخان ــی ک ــان روز اول هم
جلــوی شــما می گذارنــد و چــون بلــد نیســتید چــه کار کنیــد، 
ــم  ــا تصمی ــد ت ــک می کنن ــی و کم ــما را راهنمای آرام آرام ش
ــه  ــد ک ــما می فهمانن ــه ش ــی ب ــد. یعن ــه بکنی ــه چ ــد ک بگیری
در ایــن وزارتخانــه یــا شــرکت یــا نهــاد و... بــه فــان 
مســائل گیــر ندهیــد، در آموزش وپــرورش بــه آن چیزهــا 
ــد؛  ــات بدهی ــه حی ــد ادام ــه نمی توانی ــد و... وگرن ــر ندهی گی
مخالفــت می کننــد، بــا اســتیضاح روبــه رو می شــوید و... 
ــه  ــا ب ــن وزرای م ــه بهتری ــد ک ــر بگیری ــما در نظ ــه ش . وگرن
ــودن، همیشــه در آموزش وپــرورش  لحــاظ تدیــن و انقابــی ب
ــه راحتــی نمی توانیــد هــر نیرویــی را  حضــور داشــتند، شــما ب
ــت  ــدرت مدیری ــر ق ــا اگ ــد. این ه ــرورش بگذاری در آموزش وپ
ــه  ــی ک ــد، تغییرات ــده بودن ــای الزم را دی ــتند و آموزش ه داش
اعمــال می کردنــد، آرام آرام وضعیــت آموزش وپــرورش مــا 
ــته  ــب از گذش ــه مرات ــی ب ــد و حت ــی نش ــد، ول ــت می ش درس
بدتــر هــم شــد! تــا جایــی کــه مــا ناچــار شــدیم طــرح تحــول 
بنیادیــن آموزش وپــرورش را طراحــی کنیــم کــه اآلن در اجــرا 

ــرا؟ ــرده اســت. چ ــر ک ــاره گی دوب
ــازمانی  ــگ س ــان فرهن ــه هم ــل ب ــده ای از دلی ــش عم بخ
ــم  ــی داری برمی گــردد. از طرفــی هــم مــا یــک مدیریــت میان

ــتر؛  ــه بیش ــد، ن ــر می کن ــاله فک ــا 4 س ــاله ت ــا 2 س ــه نهایت ک
ــل  ــر و وکی ــور و وزی ــی را رئیس جمه ــر کس ــما ه ــی ش یعن
ــه  ــودش ب ــه در دوره خ ــد ک ــد کاری کن ــد می خواه می کنی
ــائل و  ــه مس ــه اینک ــد، ن ــایندی برس ــوب و خوش ــه مطل نتیج
ــل و فصــل  ــدت ح ــی و بلندم ــه صــورت دائم مشــکات را ب
کنــد. اگــر در دوره اش پایــه یک کار اساســی اصاحــی را بریزد 
ــد  ــن نمی توان ــیند و ای ــار می نش ــه ب ــدی ب ــای بع در دوره ه
ــت  ــرده و مقبولی ــان ک ــر و پیم ــودش را پ ــزارش کار دوره خ گ

ــد. ــدا کن ــام پی ع
بنابرایـن رئیس جمهـور و وزیری که می خواهـد در دوره خودش 
رضایـت دیگـران را جلـب کنـد، مثـا می آیـد یارانـه مسـتقیم 
بـه آدم هـا می دهـد تـا همـه دعایـش کننـد و بگوینـد عجـب 
رئیس جمهـور دلسـوز و مردمـی داریـم! از او تعریـف می کنند و 
برایـش »اهلل اکبـر« هـم می گویند! چـرا اینطور اسـت؟ چون ما 
عمیقـاً مشـکل فرهنگی داریـم. یعنـی همین رئیـس جمهور و 
وزیـری که قرار بـود فرهنگ مـردم را اصـاح کنند و بـه مردم 
بفهماننـد دولت هایـی که آینده را می فروشـند تا شـما امـروز را 
خـوش بگذرانید، دولت های خوبی نیسـتند، خـودش دارد همین 
کار را می کنـد. بـه نوعـی می تـوان گفـت کـه رئیس جمهورهـا 
و نماینـدگان مجلـس مـا در دهه هـای بـرای مـردم سـخنرانی 
می کننـد و می گوینـد اگـر مـن موفـق شـوم آینـده را بفروشـم 
و امـروز را برای خوش باشـی شـما آمـاده کنـم، رئیس جمهوری 
خوبی هسـتم و مردم هم همیـن را می خواهنـد. بازتولید و تکرار 
ایـن شـرایط باعث می شـود که مـا بـه شـیوه ای غیرفرهنگی و 
ضدفرهنگـی تربیـت شـویم و متاسـفانه شـده ایم! از قدیـم هم 
اینگونـه بودیـم؛ ما یـک مردمـی بودیم کـه »فرح پهلـوی« در 
جیبـش از سـکه های بیت المـال را می گذاشـت، و وقتـی از این 
هنرمنـد یـا آن تابلـو خوشـش می آمـد بـه آدمـی کـه مـازم و 
دنبالـش بـود می گفـت »یک سـکه بـه ایـن هنرمند بـده« و او 
هـم یک سـکه مـی داد. در فیلم هـای تاریخی هم خیلی نشـان 
داده انـد کـه مثـا یک شـاعری بـرای سـلطان شـعر می خواند 
و پادشـاه از دور یـک کیسـه سـکه برایـش پرتـاب می کـرد! 
متاسـفانه مـردم ایـران بـه ایـن پدیده  هـا عـادت کرده انـد و 

شـکل های جدیـد آن را همیـن امـروز هـم می بینیم.
اگــر امــروز یــک رئیس جمهــور بــه دانشــگاهی بــرود و 
ــگاه  ــن دانش ــه ای ــان ب ــارد توم ــان 10 میلی ــد ایش ــام کنن اع
ــه حتــی نخبــگان مــا  کمــک کــرد، بســیاری از مــردم از جمل
اســت!  دانش پــروری  رئیس جمهــور  عجــب  می گوینــد 

ــه  ــذل و بخشــش ب ــن ب ــورد ای درحالی کــه ده هــا ســؤال در م
ــه  ــا چ ــد پرســیده شــود. شــما ب ــه بای ــود دارد ک دانشــگاه وج
ــه  ــان ب ــارد توم ــد کــه 10 میلی کارشناســی ای تشــخیص دادی
ــود  ــتحق ب ــگاه مس ــن دانش ــر ای ــد؟ اگ ــگاه بدهی ــان دانش ف
ــرا  ــود، چ ــاص داده ش ــه آن اختص ــان ب ــارد توم ــه 10 میلی ک
ــد  ــت و بای ــال اس ــول بیت الم ــن پ ــون ای ــد؟ چ ــًا ندادی قب
حساب رســی شــود. آیــا چــون خودتــان اینجــا درس خواندیــد 
ــد؟ و... ــن کار را کردی ــوده ای ــتتان ب ــس دانشــگاه دوس ــا رئی ی

بنابرایــن ســاختار اداری ای کــه از قبــل از انقــاب آمــده بــود، 
ــان  ــک جری ــوان ی ــد و به عن ــات می ده ــه حی ــان ادام همچن
مقــاوم در کشــور منشــأ ســوزاندن انگیزه هــای دینی، اســامی 
و الهــی شــده اســت. حــاال میــزان تخریبــی کــه در مــا ایجــاد 
می کنــد، متفــاوت اســت. یکــی اهــل حــرام و حــال و نمــاز 
ــی را  ــای انقاب ــی انگیزه ه ــرد ول ــا را از او نمی گی اســت، این ه
ــر  ــده ای دیگ ــد؛ ع ــی می کن ــرد و او را آدم بی تفاوت از او می گی
ــد.  ــرون می ده ــتم بی ــد و از سیس ــد و دزد می کن ــم فاس را ه
امــا در ایــن میانــه یــک چیــزی خیلــی روشــن اســت؛ اینکــه 
ایــن ســاختار ریاســت جمهــوری، ایــن ســاختار وزارت، 
ــن،  ــب دی ــاختار اداری در تخری ــت س ــت، اداره کل و کلی معاون
ــی  ــور کل ــه ط ــی و ب ــی و انقاب ــای دین ــاب و انگیزه ه انق
ــی دارد، مگــر اینکــه  ــا نقــش تخریب ســامت نفــس همــه م
در دل ایــن وزارتخانــه و ســاختارهای اداری مســئولی، وزیــری، 
معاونــی بــه لحــاظ شــخصی، یــک خودســازی قــوی داشــته 
باشــد و بــه طــور مــداوم و از کانالهــای غیررســمی تــاش کند 

ــد. ســامت خــودش را حفــظ کن

*آقــای دکتــر، در ایــن زمینــه وقتــی همــه نقدهــا 
ــرون از  ــما بی ــول ش ــه ق ــه ب ــاختاری ک ــه س ب
ــده  ــل ش ــه آن تحمی ــوده و ب ــالب ب ــاحت انق س
ــن  ــت ای ــن اس ــود، ممک ــع می ش ــت، راج اس
ــود  ــرد خ ــس کارک ــه پ ــود ک ــاد ش ــوال ایج س
ــه  ــن زمین ــی آن در ای ــوژه های انقالب ــالب و س انق

ــد؟ ــت باش ــه می بایس ــوده و چ ــه ب چ
مســئله ایــن اســت کــه در ایــن ســالها هــر چــه جلوتــر آمدیــم 
آرام آرام ایــن فرهنــگ ســاختاری و فرهنــگ قدرتمنــد محیــط 
ــال  ــدام در ح ــته، م ــم گذش ــیده از رژی ــه ارث رس ــازمانی ب س
ــن  ــای ای ــد معن ــت. بای ــوده اس ــد« ب ــازی« و »بازتولی »بازس

ــم؛ ــح ده ــازی را توضی بازس
یــک وقتــی مثا مــن بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، یا 
ســازمان امــور اداری یــا وزارت آمــوزش و پــرورش و... مــی روم 
و می بینــم کــه فضــا آنجــا بــا معیارهــای اســامی کــه مــن در 
ذهنــم دارم همخوان نیســت و اشــکاالت جــدی در آن ســاختار 
ــز  ــه دو مرک ــد ب ــما می توانی ــرایط ش ــن ش ــود دارد؛ در ای وج
ــردازی  ــز نظریه پ ــی مرک ــد، یک ــه کنی ــردازی مراجع نظریه پ
غربــی اســت کــه در شــرایط موجــود، مــا پشــت میزمــان، فقط 
ــروی  ــم و روب ــان را بچرخانی ــی خودم ــه صندل ــد 90 درج بای
مانیتــور کامپیوتــر قــرار بگیریــم و کلیــدواژه را بزنیــم و هــزاران 
ــه از غــرب پیــدا کنیــم کــه در ســازمان برنامــه و بودجــه  مقال
ــا همــه ویژگی هــا  ــه دهنــد، ب ــرای شــما برنامــه توســعه ارائ ب
و نقــاط قــوت و ضعفــی کــه دارنــد. راه دم چیســت؟ آیــا یــک 
ــک فضــای  ــه در ی ــری هــم این طــرف وجــود دارد ک کامپیوت
اســامی بتوانیــد آخریــن مقــاالت و تحقیقــات کاربــردی کــه 
مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی در خصــوص برنامــه و بودجــه 
یــا آمــورش و پــرورش اســت را پیــدا کنیــد؟ چنین چیــزی اآلن 
وجــود خارجــی نــدارد، بلکــه بیشــتر یکســری کلی گویی هایــی 
اســت کــه نمی توانــد بــه طــور کاربــردی و عملیاتــی بــه شــما 

برنامــه توســعه ارائــه دهــد.
ــه  ــم؛ اینک ــورد می کنی ــری برخ ــل دیگ ــا معض ــا ب ــا م اینج

ما بعد از انقالب مدام وزرای متدین 
و آرمان گرا را به سازمان ها فرستادیم 

و عموم سازمان ها آن تدین و 
آرمانخواهی را خنثی کرده و حتی 
بسیاری از این آدمها را عوض کرد؛ 
این فرهنگ سازمانی و ساختاری، 
نه تنها وزیر را عوض می کند، بلکه 

معاون وزیر و مدیرکل و دیگر عوامل 
زیردست را هم عوض می کند. یعنی 
از همان روز اولی که وارد وزارتخانه 

شدید، کلی کارتابل جلوی شما 
می گذارند و چون بلد نیستید چه کار 

کنید، آرام آرام شما را راهنمایی و 
کمک می کنند تا تصمیم بگیرید که 

چه بکنید. یعنی به شما می فهمانند که 
در این وزارتخانه یا شرکت یا نهاد 

و... به فالن مسائل گیر ندهید
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ــه  ــر چ ــا اگ ــه م ــای علمی ــی حوزه ه ــه اصل ــته  دور بدن از گذش
خــود را از ادعــای اینکــه جامعــه را مدیریــت می کنــد، دور نگــه 
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــه را ب ــل جامع ــی در عم ــت، ول می داش
می کــرد. بــه عبــارت دیگــر در گذشــته دور کــه جامعــه بســته 
ــت  ــه کار حکوم ــا کاری ب ــد م ــزرگ می گفتن ــای ب ــود، علم ب
ــگ و فضــای  ــر فرهن ــه ب ــد ک ــا بودن ــًا آنه ــا عم ــم، ام نداری
عمومــی حکومــت می کردنــد. چــون بخــش حاکمیــت 
ــت کشــور  ــظ امنی ــارت از لشکرکشــی و حف ــاً کارش عب صرف
بــود؛ آنهــا عمومــاً بــاج و خراجــی می گرفتنــد و دنبــال عیــش 
و نــوش خودشــان بودنــد و بــرای اینکــه آن عیــش و نــوش به 
هــم نخــورد، بایــد از کشــور محافظــت می کردنــد! امــا نبــض 
تصمیم گیــری تــوده مــردم در اختیــار علمــا بــود و علمــا عمــًا 
یــک حکومــت مردمــی داشــتند و آنهــا را هدایــت می کردنــد.
مثــل  مــدرن  نظام هــای  اخیــر  ســال   200 در  امــا 
آموزش وپــرورش، ثبت اســناد، دانشــگاه، میــراث فرهنگــی 
ــی را  ــان دین ــوذ عالم ــوزه نف ــده و ح ــی آم ــدام یکی یک و... م
از آن هــا گرفتــه اســت. روحانیــت مــا ایــن تحــول را بــه موقــع 
ــه روز و بازســازی  ــد خــودش را ب ــد و نمی توان ــت نمی کن دریاف
ــه داشــته و در جمهــوری  ــروز ادام ــا ام ــت ت ــن وضعی ــد؛ ای کن
اســامی هــم روحانیــت و حــوزه علمیــه راه حل هــای ایجابــی 
ــوی  ــه بســیار ق ــه و البت ــادات عالمان ــاً انتق ــد، بلکــه صرف ندارن
ــی  ــی کنون ــاختارهای حکومت ــرب و س ــام غ ــه نظ ــبت ب نس
دارنــد. یعنــی مثــا اآلن عالــم دینــی می گویــد ایــن بانک هــا 
ــد  ــه می توانن ــای علمی ــا حوزه ه ــا آی ــرام اســت، ام ــوی و ح رب
ــوی نباشــد و مشــکل امــروز را  یــک مــدل بانکــداری کــه رب
حــل کنــد ارائــه کننــد؟ خیــر. فقــط بــه طــور ســلبی می تواننــد 

ــد اســت. ــروز هســت، ب ــد کــه آنچــه ام بگوی
ــن وســط  ــم باشــند، ای ــن ه ــر متدی ــی اگ ــران، حت ــاال مدی ح
ــر از آســیب اســت  ــی پ ــای غرب ــن آموزه ه ــه ای ــد ک می فهمن
و بایــد بــه دیــن مراجعــه کــرد، امــا عالمــان دینــی کــه ایــن 
وســط مأموریــت و مســئولیت دارنــد، امــر ایجابــی ندارنــد کــه 
ــن شــجره مســتحکم  ــه ای ــن اســت ک ــد. ای ــا بدهن ــه این ه ب
نظــام اداری کــه متأســفانه بســیار بــزرگ و در تحــوالت 
ــودش را  ــت، کار خ ــده اس ــیار تعیین کنن ــور بس ــی کش فرهنگ
می کنــد و آن آســیب ها و بحران هــا را بازســازی می کنــد.

*در ایــن زمینــه نقــش دولت هــا و نهادهــای 
ایجــاد  تحوالتــی  چــرا  چیســت؟  انقالبــی 
نمی کننــد کــه ایــن بازســازی یــا بازتولیــد 

صــورت نگیــرد؟
ــه  ــد ک ــرف را بپذیرن ــن ح ــت ای ــان نیس ــه نفعش ــا ب دولت ه
ــًا  ــذارد. اتفاق ــر می گ ــی اث ــوالت فرهنگ ــام اداری در تح نظ
ــق  ــه فهــم عمی ــگان نســبت ب ــردم و نخب آنهــا از ناآگاهــی م
ــد  ــی را می گوین ــد و گاهــی جمات فرهنگــی اســتفاده می کنن
ــت  ــر اس ــد »بهت ــًا می گوین ــت؛ مث ــب اس ــا عجی ــه واقع ک
ــد  ــت نکنیــم!« بعــد هــم همــه می گوین مــا در فرهنــگ دخال
ــد  ــد و نمی خواهی ــعور داری ــه ش ــرزد ک ــان را بیام ــدا پدرت خ
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــا عــرض م ــد! ام ــت کنی ــگ دخال در فرهن
ــت  ــًا دخال ــرد؟ اص ــت نک ــگ دخال ــود در فرهن ــر می ش مگ
در فرهنــگ دســت کســی نیســت، چــون دخالــت نکــردن در 
ــت.  ــردن در آن اس ــت ک ــی دخال ــودش نوع ــم خ ــگ ه فرهن
اتفاقــا شــما بایــد لحظه به لحظــه در خصــوص فرهنــگ 
ســخنرانی و موضع گیــری و سیاســت گذاری کنیــد؛ ایــن 
شــمایید کــه بایــد بدانیــد چــه کســی را تحویــل بگیریــد و چــه 
کســی را تحویــل نگیریــد! بــا چــه کســانی ماقــات کنیــد، بــا 
ــاره فرهنــگ  چــه کســی ماقــات نکنیــد! در حرف هایــت درب
چــه چیزهایــی را پیگیــری کنیــد و چــه چیزهایــی را پیگیــری 
ــه طــور خــودآگاه در فرهنــگ  نکنیــد؟ حتــی اگــر نخواهیــد ب

ــا را  ــن کاره ــودآگاه ای ــور ناخ ــه ط ــم ب ــاز ه ــد، ب ــت کنی دخال
ــًا  ــت. مث ــگ اس ــه در فرهن ــه مداخل ــا هم ــد و این ه می کنی
ــرای  ــما ب ــه ش ــیم ک ــت نپرس ــر صنع ــود از وزی ــر می ش مگ
اشــتغال خانم هــای خانــه دار، بــرای اینکــه آنهــا مجبــور 
ــر  ــا 6 بعدازظه ــح ت ــاعت 7 صب ــان را از س ــوند بچه هایش نش
رهــا کننــد و برونــد بیــرون کار کننــد، چــه برنامــه ای داریــد؟ 
ــا  ــر ره ــه وابســته اســت و اگ ــگ جامع ــه فرهن ــا ب ــن کام ای
ــح  ــه ترجی ــت هم ــه در صنع ــد ک ــه می بینی ــود یک مرتب ش
ــف  ــا نص ــند و ب ــرون بکش ــه بی ــا را از خان ــد خانم ه می دهن
قیمــت مردهــا، کارهایشــان را از طریــق خانم هــا انجــام دهنــد. 
همچنیــن بــرای اینکــه بتواننــد کارشــان را از طریــق خانم هــا 
انجــام دهنــد، بایــد برونــد تکنولوژی هــای روز دنیــا را بیاورنــد، 
ــا ایــن  چــون خانم هــا تــوان بدنی شــان زیــاد نیســت و بایــد ب
ــا  ــه مرده ــد هم ــه می بینی ــد. یک دفع ــا کار کنن تکنولوژی ه
ــان همــه ســرکار  ــکار و خانه نشــین هســتند و زن در جامعــه بی
ــا  ــود و... . این ه ــی می ش ــم متاش ــواده از ه ــد و خان می رون

ــا نیســت؟! ــگ اســت ی ــت در فرهن دخال
اینکــه دولت هــا گاهــی بــه زبــان می آورنــد کــه بهتــر 
ــد، یــک  ــر عهــده بگیرن اســت علمــا مســئولیت فرهنــگ را ب
ــت.  ــگان اس ــن نخب ــی در بی ــی فرهنگ ــتفاده از ناآگاه سوءاس
اینکــه مــدام بــه ایــن موضــوع تکیــه می کنیــم کــه نخبــگان 
ــگ  ــدیدا در فرهن ــم ش ــا علی رغ ــی م ــد اجرای ــران ارش و مدی

ــت. ــن اس ــا همی ــور م ــد، منظ ــت دارن دخال
مقــام معظــم رهبــری در ســال 13۸1 در میــان اعضــای 
ــه  ــته اند ک ــد داش ــح و تاکی ــی توضی ــاب فرهنگ ــورای انق ش
وقتــی شــما کارهــای اقتصــادی می کنیــد، در فرهنــگ 
ــگ  ــازید، در فرهن ــاختمان می س ــی س ــد؛ وقت ــت می کنی دخال
دخالــت می کنیــد؛ وقتــی در سیاســت خارجــی مذاکــره 
ــؤال  ــه س ــد و بافاصل ــت می کنی ــگ دخال ــد، در فرهن می کنی
ــت،  ــازی، صنع ــد در ساختمان س ــه بای ــی ک ــد فرهنگ می کنن
ــا را  ــا چارچوب ه ــی م ــی و سیاس ــای امنیت ــات، فعالیت ه خدم
مشــخص کنــد، چیســت؟ معنــی ایــن تاکیــدات آن اســت کــه 
همــه اعضــای هیئــت دولــت بایــد بداننــد کــه بــا اعتقــادات و 
ارزش هــای جامعــه کار دارنــد؛ یــا آن ارزش هــا را می فهمیــد و 
ــد  ــی می کنی ــه، کارهای ــا ن ــد، ی ــان تقویــت می کنی ــا کارهایت ب
کــه ایــن ارزش هــا را تخریــب می کنیــد. ایشــان ایــن بحــث را 
در ســال 13۸3 ادامــه می دهنــد و می فرماینــد کــه مــا نیازمنــد 
یــک نقشــه مهندســی فرهنگــی هســتیم و خودشــان توضیــح 
می دهنــد کــه ایــن نقشــه بایــد دو محــور داشــته باشــد؛ یکــی 
اینکــه روی اثربخشــی فعالیت هــای فرهنگــی کــه روحانیــت، 
ســازمان و دفتــر تبلیغــات اســامی، وزارت و اداره هــای ارشــاد، 

ــد،  ــام می دهن ــان و... انج ــدارس، مداح ــی در م ــان تربیت مربی
کار کنیــد، دوم اینکــه پیامدهــای فرهنگــی فعالیت هــای 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و نظامــی را بشناســید و اصاح 

ــد. کنی
بــاز در ســال 13۸6 می بیننــد کــه مدیــران مطلــب را نگرفته اند 
و توجــه کافــی نکرده انــد، می گوینــد فعــًا طرح هــای مهمــی 
ــه  ــی تهی ــت فرهنگ ــا پیوس ــرای آنه ــد، ب ــار داری ــه در اختی ک
کنیــد! یعنــی وقتــی می خواهیــد یارانــه مســتقیم بدهیــد کــه 
یــک تحــول بــزرگ اقتصــادی و البتــه فرهنگــی اســت، بــرای 
ــی و  ــار فرهنگ ــد و آث ــه کنی ــی تهی ــت فرهنگ ــک پیوس آن ی
مثبــت و منفــی ایــن پدیــده را ببینیــد. شــما در نظــر بگیریــد 
ــا 3 گاو و  ــا 2 ی ــرده ب ــادت ک ــواده ع ــک خان ــتا ی ــه در روس ک
ــک  ــد. ی ــی اش را بچرخان ــه زندگ ــفند و کار روی مزرع گوس
مرتبــه بــه اینهــا می گوینــد یــک حســاب بانکــی بــاز کنیــد و 
ماهــی 300 هــزار تومــان بــه حســابتان می ریزیــم، ایــن 300 
هــزار تومــان در زمــان خــودش، تمــام زندگــی ایــن خانــواده را 
ــدارد  ــال ن ــه ح ــح زن خان ــردا صب ــر از ف ــد. دیگ ــر می ده تغیی
بــه مزرعــه بــرود، جــوان مزرعــه هــم حــال نــدارد در مزرعــه 
کار کنــد و همین هــا می شــود زمینه هایــی بــرای برخــی 

ــی. ــم فرهنگ ــیب های مه آس
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــا و تاکی ــا پیگیری ه ــره ب باألخ
نقشــه مهنــدس فرهنگــی در ســال 1391 تصویــب می شــود، 
ــد، چــرا؟ چــون هــر رئیس جمهــوری  ــه اجــرا درنمی آی ــی ب ول
کــه می آیــد می بینیــد 4 ســال اینجــا مهمــان اســت و 
ــن  ــت م ــر اس ــد بهت ــت، می گوی ــدود اس ــم مح ــش ه منابع
ــده اســت،  ــروع ش ــته ش ــه از گذش ــام را ک ــای نیمه تم پروژه ه
ــاره  ــاز دوب ــروم! ب ــرون ب ــان بی ــا قهرم ــم ت ــاح کن ــام و افتت تم
گرفتــاری شــما اینجــا چیســت؟ اینکــه بایــد آن مدیــران ارشــد 
اجرایــی بــه مفهــوم واقعــی قیامت بــاور باشــند؛ یعنــی عاشــق 
ــم  ــن کار را بکن ــم ای ــن می خواه ــد م ــند و بگوی ــت باش خدم
اســم مــن نباشــد اســم یکــی دیگــر باشــد در حالــی که ایــن را 

ــم. ــر می بینی ــم کمت ه

ــئله  ــک مس ــر ی ــد ب ــما تاکی ــای ش * در تحلیل  ه
ــا  ــه م ــد ک ــت؛ اوال معتقدی ــگ اس ــی پررن خیل
ــود  ــمن خ ــوان دش ــه عن ــرب ب ــا غ ــبتی ب نس
برقــرار کردیــم کــه بــرای مــا برنامه ریــزی 
کــرده و بــه لحــاظ فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی 
و... لطمــات بســیاری بــه مــا زده اســت. از طــرف 
ــان را  ــد نقــش خودم ــی می خواهی دیگــر هــم وقت
ــد  ــد می فرمایی ــی کنی ــود بررس ــت موج در وضعی
مــا آمدیــم یــک الگــوی اداری و ســازمانی کــه آن 
ــتیم  ــه کار بس ــود را ب ــده ب ــذ ش ــرب اخ ــم از غ ه
ــا را  ــه اینه ــدیم. هم ــیب ها ش ــن آس ــار ای و دچ
مــردم در قالــب یــک انقــالب اســالمی و حکومتــی 
ــا  ــرای آنه ــد. ب ــم می کنن ــده فه ــه از آن برآم ک
ــه  ــوژه هایی ک ــاختار و س ــن س ــی ای ــا خروج تنه
در دل ایــن ســاختار کار می کننــد اهمیــت دارد 
ــه در  ــا آنچ ــادی ب ــد زی ــا ح ــی ت ــن خروج و ای
آرمانهــای انقــالب اســالمی بــوده متفــاوت و حتــی 
مغایــر اســت. اینهــا مردمــی هســتند کــه ســابقه 
درخشــانی در تبعیــت و همراهــی بــا حاکمانشــان 
بــرای اســتقرار آرمانهــای انقــالب داشــته اند ولــی 
ــان  ــال برایش ــد اص ــه می بینن ــزی را ک ــروز چی ام
ــن  ــد در ای ــر نمی کنی ــت. فک ــش نیس رضایت بخ
شــرایط اینکــه مــا همــه چیــز را بــه دوش 
ــل  ــا تحمی ــه م ــه او ب ــاختاری ک ــا س ــرب ی غ
کــرده بیندازیــم، چنــدان منصفانــه نیســت. 

در ۲۰۰ سال اخیر نظام های مدرن 
مثل آموزش وپرورش، ثبت اسناد، 
دانشگاه، میراث فرهنگی و... مدام 

یکی یکی آمده و حوزه نفوذ 
عالمان دینی را از آن ها گرفته 

است. روحانیت ما این تحول را به 
موقع دریافت نمی کند و نمی تواند 

خودش را به روز و بازسازی کند؛ 
این وضعیت تا امروز ادامه داشته و 
در جمهوری اسالمی هم روحانیت 
و حوزه علمیه راه حل های ایجابی 

ندارند، بلکه صرفًا انتقادات عالمانه و 
البته بسیار قوی نسبت به نظام غرب و 

ساختارهای حکومتی کنونی دارند
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ــد  ــر بخواهن ــه اگ ــد ک ــوژه های در کارن ــا س اینج
می تواننــد بســیاری از ســاختارها را تغییــر دهنــد و 
ــرات را در حوزه هــای دیگــر شــاهد  ــا ایــن تغیی م
بودیــم! ســوال ایــن اســت کــه در ایــن 40 ســال 
مــا چــه کردیــم تــا بتوانیــم از همــان توطئه هــای 
ــم  ــاختاری را بچینی ــا س ــویم ی ــالص ش ــرب خ غ
کــه بــه بهبــود شــرایط مــردم و تحقــق آرمانهــای 

ــود؟  ــر ش ــالب منج انق
البتـه مـن گفتـم مـا از غـرب الگـوی ناقـص گرفتیـم؛ ایـن 
الگوگیـری ناقـص بوده کـه مدیریت ارشـد ما را می سـازد و این 
مدیریت ارشـد سـاخته شـده در دل همان سـاختار هم نمی تواند 

یـا نمی خواهـد ایـن سـاختار فاسـد را اصـاح کند.
حرفهایــی کــه مــن زدم بــا ایــن نیــت بــود کــه الاقــل در یــک 
فضــای فرهنگــی و رســانه ای روشــن کــه مــا از کجــا داریــم 
ــار و  ــم از درون تحت فش ــرب و ه ــم از غ ــا ه ــم! م می خوری
ــس  ــه پ ــد ک ــش می آی ــؤال پی ــتیم. س ــدی هس ــیب ج آس
ــرد؟  ــه می ک ــال چ ــن 40 س ــا در ای ــاب م ــری انق نظــام رهب
ــم و  ــی داری ــون اساس ــک قان ــا ی ــه م ــم ک ــرض می کن ع
بــرای رهبــری حــوزه اختیاراتــی تعریــف کــرده اســت. ایشــان 
ــد.  ــی دادن ــرده  و رهنمودهای یکســری سیاســت گذاری هایی ک
وقتــی شــما مجموعــه ایــن راهکارهــا و سیاســت ها را مطالعــه 
ــما  ــی ش ــت، ول ــتی اس ــای درس ــد راه حل ه ــد، می بینی می کنی
چیــزی بــه نــام فرهنــگ و »نظــام باورهــا« داریــد کــه در ایــن 
نظــام باورهایمــان آســیب هایی جــدی وجــود دارد و متاســفانه 
ــون  ــد. چ ــوش کنن ــا گ ــه این ه ــدارد ب ــت ن ــا دوس برخی ه

ــد! ــؤال می رون ــر س ــان زی خودش

*دقیقا چه آسیب هایی مد نظر شما است؟
ببینید هنـوز در ذهن بدنـه روحانیت و بدنه بچه هـای متدین ما، 
یـک دین حداقلـی وجـود دارد کـه می خواهند در طـول زندگی 
غربـی زندگـی کننـد، ولـی وجـدان مذهبی شـان ناراحتشـان 
می کنـد و می آینـد 15 روز مانـده به مـاه محرم شـروع می کنند 

بـه آمـاده شـدن بـرای سـینه زنی و در آن 10 روز محـرم خـود 
را تخلیـه می کننـد. اربعیـن و روزهـای دیگـر را هـم عـزاداری 
می کننـد و... . ولـی محـرم و صفر که تمام شـد، دوبـاره به جای 

اولشـان برمی گردنـد.
می خواهــم آســیب دینداری مــان را بگویــم؛ شــما ببینیــد ایــن 
دیــن حداقلــی از آن دیــن نــاب اســامی که حضــرت امــام)ره( 
ــد  ــر آن تاکی ــری ب ــام معظــم رهب ــرد و مق ــش را می ک صحبت
ــفانه  ــه دارد و متاس ــدر فاصل ــد، چق ــش می کنن ــد و تبیین دارن
نظــام فرهنگــی مــا نتوانســته آن خوانــش به روزشــده و 

ــد. ــه مســتقر کن ــی از اســام را در جامع انقاب
ــن  ــل دارد و م ــم 23 دلی ــن می گوی ــرا؟ م ــید چ ــما می پرس ش
ــن  ــا ای ــن آنه ــرای شــما شــمردم. اولی ــا را ب ــط یکــی دو ت فق
نظــام سیاســی فلجــی اســت کــه مــا بــه تقلیــد از غــرب بــرای 
خودمــان ســاختیم. امــروز بایــد ایــن نظــام فلــج سیاســی را اگر 
الزم اســت بــا تغییــر قانــون اساســی و اگــر بــدون تغییــر قانون 
ــورد  ــری دارد م ــای دیگ ــت و راه حل ه ــن اس ــی ممک اساس
ــه  ــون این گون ــم.  چ ــرار دهی ــدد ق ــازی مج ــری و بازس بازنگ
انتخابــات، این گونــه شــورای شــهر و مجلــس درســت کــردن، 
پاســخ نیازهــای مــا را نمی دهــد. این هــا می نشــینند و 
می خواهنــد همه جــا را نظــارت کننــد، ولــی نظــارت بــر 
خودشــان را نمی پذیرنــد و برنمی تابنــد. شــفافیت را بــرای 
ــا  ــه! این ه ــان ن ــرای خودش ــد، ب ــر می خواهن ــای دیگ جاه
ــه ماســت و خــاص  ــوی چشــم هم ــه جل ــی اســت ک چیزهای
ایــن مجلــس هــم نیســت، در مجلس هــای قبــل هــم همیــن 
بــود و اصــًا ربطــی بــه جریانــات و جناح هــای سیاســی نــدارد. 
اساســاً خــود جریانــات سیاســی مــا جریانــات بانــدی اســت و 
ــه همیــن دلیــل هــم همیــن  ــد؛ ب اصــًا مبانــی فکــری ندارن
کســانی کــه امــروز طرفــدار ارتبــاط بــا آمریــکا هســتند، چنــد 
ــا ســرمایه داری و  ــت ب ــراد در مخالف ــن اف ــش تندتری ــت پی وق
امپریالیســم آمریکایــی بودنــد. این هــا آمدنــد این طــرف، 
ــا  ــدام هــم ج ــت طــرف دیگــر و م ــل هــم رف ــاح مقاب آن جن
ــک از  ــه در کدامی ــب اینک ــر حس ــی ب ــد؛ یعن ــوض می کنن ع

ایــن جریانــات و جناح هــا می شــود رأی بیشــتری جمــع کــرد، 
ــا  ــای م ــن بحث ه ــرد. بنابرای ــی صــورت می گی ــدام جابجای م

ــت. ــی اس ــای سیاس ــر از جریان ه فرات
ــرای  ــران ب ــردم ته ــی م ــد وقت ــما ببینی ــا ش ــن فض در ای
و  تکوانــدوکار  و  کشــتی گیر  بــه  شهرشــان  شــورای 
ــد  ــاب می کنن ــا را انتخ ــد و اینه ــردار و... رای می دهن وزنه ب
ــکاران را  ــه ها و ورزش ــه هنرپیش ــم ب ــتان ها ه و در شهرس
می دهنــد کــه برونــد و مســائل پیچیــده شــهری و اجتماعــی 
ــا  ــد ب ــور می خواهی ــما چط ــد، ش ــل کنن ــی را ح و فرهنگ
ــه  ــی را در جامع ــت مطلوب ــی مدیری ــگ سیاس ــن فرهن ای
ســازمان دهی کنیــد؟! فرهنــگ سیاســی مــا بــه طــور کلــی 
معضــات اساســی ای دارد کــه بایــد حــل شــود، جــای حــل 
ــا،  ــب درســی، رســانه ها، روزنامه ه ــا کجاســت؟ در کت این ه
صداوســیما، حوزه هــای علمیــه و منبرهــا و... . بــرای 
ــج اســت  ــال تروی ــه در ح ــداری ای ک ــوع دین ــن ن ــه م نمون
ــد،  ــر بگیری ــرم را در نظ ــه اول مح ــای ده ــم. منبره را گفت
ــوت اســت، روز تاســوعا و عاشــورا  در روزهــای اول کــه خل
خیلــی شــلوغ اســت کــه شــما برویــد محتــوای منبرهــا را در 
روزهــای تاســوعا و عاشــورا مطالعــه کنیــد و ببینیــد دربــاره 
ــای  ــه آرمانه ــرای ادام ــردم ب ــازی م ــا بیدارس ــت؟ آی چیس
انقــاب اســت یــا تخدیــر مــردم اســت؟ روی ایــن منبرهــا 
می گوینــد هــر آدمــی بــا هــر گنــاه و هــر میــزان اشــتباهی 
ــن  ــه ای ــز درســت می شــود؛ ب ــه چی ــده باشــد اینجــا هم آم
آدمهــا می گوینــد تــو عجــب آدم درســتی هســتی و خــوش 
ــرده  ــت ک ــین )ع( دعوت ــام حس ــروز ام ــه ام ــت ک ــه حال ب
ــت  ــه کارت درس ــن ک ــت را بک ــی حال ــرو در زندگ ــت، ب اس
ــر  ــه ب ــی ک ــد؟! در حال ــن می بینی ــر از ای ــما غی ــت! ش اس
ــد روی  ــن بای ــی از دی ــی و اجتماع ــش انقاب ــای خوان مبن
منبرهــا مســائل فرهنگــی و اجتماعــی امــروز را تبییــن 
ــول  ــر پ ــه خاط ــما ب ــر ش ــک اگ ــای پزش ــد آق ــد؛ بگوین کنن
یــک جراحــی بی مــورد را توصیــه کردیــد، آن روز بایــد جــواب 
ــرای  ــر ب ــی اگ ــگاه معامات ــای بن ــد آق ــد. بگوین ــدا را بدهی خ
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ــه هــم رســاندید و قیمــت  ــا دروغ ایــن دو را ب خریدوفــروش ب
را بــاال بردیــد تــا ســهم شــما دو برابــر شــود، اگــر قیمــت خانه 
ــاه  ــد گن ــد، داری ــود کردی ــد و اقتصــاد کشــور را ناب ــاال بردی را ب
ــق  ــرام و ح ــال ح ــت، و م ــرام اس ــما ح ــد ش ــد و درآم می کنی
النــاس بخشــیده نخواهــد شــد! کســی این هــا را در کشــور مــا 
تذکــر می دهــد؟! بــه همیــن دلیــل، جــوان امــروز مــا شــیرینی 
ــن را  ــرد دی ــد و کارک ــه اش نمی فهم ــط جامع ــن را در رواب دی

ــد. ــس نمی کن ــه لم ــای جامع ــد و ارتق در رش
در رسـانه هایمان هـم همیـن اسـت؛ مگـر چنـد آدم باسـواد و 
فرهنگی و هوشـمند در رسـانه ها هسـتند کـه بتوانند مسـائل را 
خـوب تحلیل کننـد و بـرای رشـد فرهنگـی و تـداوم آرمانهای 
انقـاب کارهـای تاثیرگـذار انجـام دهـد؟ رسـانه های مـا هـم 
بیشـتر و بیشـتر بـه بازتولیـد همیـن وضعیـت دامـن می زنند. و 
طعم دیـن داری درسـت و تاثیر اجتماعـی دیـن در جامعه لمس 
نمی شـود و اعتقادی بـه پیش بـردن آرمانهای انقاب اسـامی 

وجـود نخواهد داشـت.
ــدار و متدیــن رفــت  ــه یــک آدم پول ــه خان ــا ب وقتــی جــوان م
ــی 24 ســاله  ــرای خواســتگاری دخترشــان، گفــت مــن جوان ب
ــد  ــدر فهمی ــر آن پ ــدارم؛ اگ ــم ن ــین ه ــه و ماش ــتم و خان هس
ــدارد، دلیــل ســامت  ــه ن اینکــه در 24 ســالگی ماشــین و خان
ــل  ــه قاب ــی در جامع ــای دین ــی ارزش ه ــش اســت، یعن و ایمان
ــر داده  ــی دخت ــن جوان ــه چنی ــه ب ــی ک ــت. در حال ــس اس لم
نمی شــود. اگــر یــک جوانــی 26 ســاله آمــد و گفــت مــن هــم 
ــاله  ــن 3، 4 س ــودم در ای ــین دارم و خ ــم ماش ــه دارم و ه خان
همــه این هــا را بــه دســت آورده ام، آن آقــای مذهبــی کــه پــدر 
دختــر اســت بایــد بفهمــد کــه ایــن پســر مســئله دارد و نبایــد 
بــه او زن داد. حتمــاً خافــی در کار اســت کــه یــک پســر 26 
ســاله ظــرف 2، 3 ســال هــم دارای خانــه اســت و هــم ماشــین 
و امکانــات دارد. حــاال در ایــن شــرایط ایــن پــدر، کــه مذهبــی 

ــد؟! ــر می ده ــورد دخت ــدام م ــه ک ــم هســت، ب ه
بنابرایـن مـا فهـم مـردم را بـاال نبردیـم، چـون نظـام فرهنگی 
ما فشـل اسـت و اساسـاً مدیریـت فرهنگی رها شـده اسـت. در 
وسـط هـرم مدیریـت در جامعه مـا کسـی خـودش را مخاطب 
کام رهبـری نمی بینـد! تـا جایـی کـه رهبـری ناچـار شـدند 
بگوینـد »آتش بـه اختیـار«! یعنی شـما کـه جـوان حزب اللهی 
هسـتی و در آن شهرسـتان حرف مـرا می فهمی، فعـًا در حوزه 
فهـم خودت از دیـن و فرهنگ و انقاب اسـامی کاری کنید تا 

ببینیـم آینـده چـه اتفاقـی می افتد!

*اگـر یـک نظـام سیاسـی بـه ایـن مسـائل توجه 
نمی کنـد، پـس دقیقـا دارد بـه چـه چیـز توجـه 
می کند؛ چون این مسـائل اسـت کـه لطمات مهمی 
بـه سـرمایه اجتماعـی می زنـد و فقـدان سـرمایه 
اجتماعـی هم یـک حاکمیـت را با معضـالت مهمی 
در حوزه هـای سیاسـت و اقتصـاد و... مواجه خواهد 

کـرد. چـرا بـه اینهـا توجه نمی شـود؟
امــروز معضــات اقتصــادی مــا خــط اول شــده اســت و 
ــه  ــگ ب ــه فرهن ــه ب ــته، توج ــی در گذش ــر زمان ــش از ه بی
حاشــیه رفتــه اســت. در حالــی کــه واهلل قســم بیــش از پنجــاه 
ــا ریشــه فرهنگــی دارد. شــما  درصــد معضــات اقتصــادی م
ــد همیــن آدمــی کــه روزی  ــد و می بینی ــه می کنی ــد تجرب داری
ــن آدم  ــد، همی ــه بجنگ ــرود در جبه ــتاده ب ــه اش را فرس بچ
ــه فرنگــی  ــد رب گوج ــا می بین ــروز در بحــران اقتصــادی ت ام
دارد گــران می شــود می آیــد 15 قوطــی رب می خــرد و در 
ــک روزی  ــر ی ــد اگ ــه او بگوئی ــد ب ــد بروی ــذارد! بع ــه می گ خان
ــد؟  ــه او رب می دهی ــدارد، ب ــما رب ن ــایه ش ــد همس فهمیدی
ــه همســایه واجــب  ــون کمــک ب ــم، چ ــه می ده ــد بل می گوی
اســت! یعنــی حاضــر اســت یکی یکــی رب هــا را بــه همســایه 

ــد کار درســت  ــوز نمی دان ــار اقتصــادی هن ــی در رفت ــد ول بده
و دینــی چیســت! یعنــی مــا نتوانســتیم رفتــار مســلمانی را بــه 
ــص  ــان را ناق ــون دینم ــرا؟ چ ــم. چ ــان بفهمانی ــراد جامعه م اف
و خاصــه کردیــم و در حــد شــعائر دینــی فروکاســتیم؛ البتــه 
شــعائر در جــای خودشــان ارزشــمند اســت و بایــد روی آن هــا 
ــا  ــت و م ــعارئر نیس ــه ش ــدود ب ــن مح ــی دی ــم، ول کار کنی
ــگ  ــن فضــا از فرهن ــم. در ای ــل داده ای ــن را تقلی ــفانه دی متاس
ژاپــن و چیــن دیگــر کشــورها مثــال می زنیــم و معتقدیــم آنهــا 

ــد الگــوی مــا باشــند. بای
ــی در  ــود دارد ول ــرم وج ــه در راس آن ح ــه و دغدغ ــن توج ای
ــد  ــه بای ــدارد؛ کاری ک ــه وجــود ن ــت جامع وســط هــرم مدیری
ــری را  ــام معظــم رهب ــه فرمایشــات مق ــن اســت ک ــم ای بکنی
ــوزه  ــا و... در ح ــدگان و مســئوالن نهاده ــک وزرا و نماین تک ت
ســازمانی خودشــان مراقبــت کننــد و فرهنــگ کارکنــان 
ــان  ــگ کارکن ــد فرهن ــد ببنی ــد. بای ــا دهن ــان را ارتق زیردستش
خودشــان چــه ســیری را طــی می کنــد و اگــر نقصــی در ایــن 
چرخــه وجــود دارد بــرای آن فکــری کننــد. اگــر ایــن نهضــت 

آغــاز شــود، آن وقــت نهادهــا و ســازمانهای بــه مــرور اصــاح 
ــرا ایــن اصاحــات مــا  می شــوند؛ امــا همانطــور کــه گفتــم ب
ــا  ــم. مث ــی مواجه ای ــگ سیاس ــاختار و فرهن ــت س ــا مقاوم ب
ــه 110  ــد ک ــر بگیری ــرورش را در نظ ــوزش و پ ــاد آم ــک نه ی
هــزار مدرســه و 1 میلیــون معلــم دارد. شــما اگــر می خواهیــد 
در آمــوزش و پــرورش کار فرهنگــی کنیــد، بایــد اول مشــکل 
ــرای حــل ایــن معضــل  ــد و ب اقتصــادی معلمــان را حــل کنی
بایــد مــدل سیاســی و کشــورداری و نظــارت و عدالت گســتری 
ــر  ــا دیگ ــد ت ــتکاری کنی ــر را دس ــائل دیگ ــیاری از مس و بس
کســی از نظــر درونــی و روانــی نتوانــد و جــرأت نکنــد 15 یــا 
20 میلیــون تومــان حقــوق بگیــرد، وقتــی کــه می بینــد معلــم 

ــرد. ــوق می گی ــان حق ــزار توم ــون و 200 ه 1 میلی

*ایـن تغییـرات اساسـی چـرا صـورت نمی گیرد؟ 
آیـا ما با یـک روحیـه محافظه کارانه مواجه نیسـتیم 

کـه تـالش می کنـد وضعیت موجـود حفظ شـود؟
ببینیــد بــه لحــاظ تاریخــی در ذات بــه قــدرت رســیدن، فســاد 
ــروز  ــت از ب ــرای ممانع ــی ب ــه تمهیدات ــر اینک ــود دارد، مگ وج
ــه  ــم ک ــخ ه ــای تاری ــه انقاب ه ــود. هم ــیده ش ــاد اندیش فس
ــوده کــه  ــه ایــن خاطــر ب ــود شــدند، ب آرام آرام مســتهلک و ناب
بخشــی از آن فســادهای حاشــیه ای و خــرد، بــه مرکــز قــدرت 

ــرده اســت. ــن ب ــوذ کــرده و آن انقــاب را از بی نف
ــا در  ــیم. م ــئله برس ــن مس ــه درک ای ــث ب ــا حدی ــد ب بگذاری
احادیــث داریــم کــه یــک فــرد نبایــد بــا یــک جنــس مخالــف 
ــن اشــکال دارد،  ــاق در بســته تنهــا باشــد؛ ای خــود در یــک ات
ــوا  ــه تق ــت ک ــن اس ــی آن ای ــد و معن ــیطان می آی ــون ش چ
ــزی و نیازهــای  ــات غری ــرل تمای ــدرت کنت به خودی خــود، ق
جنســی را نــدارد. حــاال در نظر داشــته باشــید کــه امــام باقر)ع( 
می فرمایــد »عشــق بــه میــز، قدرتــش از شــهوت مــرد خیلــی 
ــی دارد  ــز آمادگ ــظ می ــرای حف ــی آدم ب ــت«. یعن ــتر اس بیش
ــن  ــی در ای ــق اول ــه طری ــی از گناهــان را انجــام دهــد و ب خیل
ــد.  ــت نمی کن ــود کفای ــودی خ ــه خ ــوا ب ــم تق ــوص ه خص

معنــی ایــن حــرف آن اســت کــه در جمهــوری اســامی هــم 
بایــد بــرای حفــظ ایمــان مســئوالن، وزرا، رئیس جمهورهــا و... 
ــی  ــدیم. حت ــاد می ش ــع فس ــم و مان ــاد می کردی ــازوکار ایج س
ــان  ــئوالن و مدیرانم ــای مس ــظ زن و بچه  ه ــرای حف ــد ب بای

ــم. ــد می کردی ــازوکار تولی س
ــفیر  ــی س ــی یک ــان، وقت ــورهای جه ــوم کش ــروزه در عم ام
ــه  ــد ک ــوزش می دهن ــدش آم ــه فرزن ــه ب ــک هفت ــود، ی می ش
ــرویس های  ــت س ــن اس ــتید و ممک ــفیر هس ــه س ــما بچ ش
جاسوســی بیاینــد اطاعــات شــما را تخلیــه کننــد و...، بنابراین 
بایــد مراقــب باشــید. حــاال نمی دانــم در ایــران ایــن کارهــا را 
ــوغ رســیده  ــن درجــه از بل ــه ای ــه، ان شــاءاهلل ب ــا ن ــم ی می کنی
باشــیم. امــا ایــن نبایــد صرفــا منحصــر بــه ســفرا باشــد، امروز 
وقتــی شــما همســر اســتاندار هســتید وزارت کشــور بایــد یــک 
نظــام آموزشــی بگــذارد و شــما را صــدا بزنــد و بگویــد از ایــن 
بــه بعــد به عنــوان زن اســتاندار ایــن مســئولیت ها را بــر 
ــا ســطح متوســط  ــد ســطح زندگــی شــما ب ــد؛ بای عهــده داری
ــر  ــی اگ ــتانتان یکســان باشــد؛ حت ــردم شــهر و اس ــی م زندگ

ارث پــدری هــم داریــد، دیگــر حــق نداریــد ســفره آن چنانــی 
بیندازیــد یــا ماشــین آنچنانــی ســوار شــوید و... . همچنیــن باید 
پســر اســتاندار و فــان مســئول را را صــدا بزننــد و بگوینــد که 
ــد  ــان وارد می کنن ــما را در تیمش ــد ش ــد می آین ــای فاس آدم ه
تــا اگــر دســتگیر شــدند پدرتــان دخالت کنــد و شــما و آن هــا را 
آزاد کنــد، بایــد مراقــب باشــید زیــرا بیشــتر از آدم هــای معمولی 
ــه  ــم! ن ــا را نکرده ای ــن کاره ــا ای در معــرض فســاد هســتید! م
ــت  ــد مراقب ــی بای ــا، بلکــه حت ــس و روس ــتاندار و رئی ــا اس تنه
اطرافیــان بــزرگان دیــن و علمــای معــروف شــهر هــم باشــیم.

بنابرایـن بـرای اینکـه مـا دیـن و ارزش هـای اسـامی را حفظ 
کنیـم بایـد توجـه می کردیـم که نفـس قدرت فسـادآور اسـت. 
می گوینـد این هـا در مکانیزم هـای نظارتـی دیـده شـده اسـت 
ولـی مـن می گویـم منظـور شـما مجلـس اسـت؟ سـازوکار 
کشـورداری و فرهنگ سیاسـی ما به گونه ای اسـت که مجلِس 
اهل نظـارت، از داخـل آن درنمی آیـد. فکر می کنیـد وزرا چطور 
نظارت می شـوند؟ در برخی از موارد روزهای اول کاریشـان، وزرا 
معاون پارلمانـی خود را صـدا می زنند و می گوینـد بروید فعاالن 
این هـا را شناسـایی کنیـد، بعد می نشـینند بـرای خریـد فعاالن 

این هـا طراحـی می کننـد.
ــی  ــی رود. یعن ــش م ــه پی ــا اینگون ــه کاره ــود ک ــن می ش همی
برخــی نماینده هــای مجلــس کــه مــدام غــر می زننــد، برخــی 
دیگــر از نماینــدگان هــم اساســاً کاری به کشــور ندارنــد و همه 
دغدغه شــان کارچاق کنــی اســت، مثــا می گوینــد ایــن 
ــا  پســرخاله مــا را رئیــس آمــوزش و پــرورش منطقــه کنیــد ت
ــن  ــان ای ــه دغدغه ش ــم هم ــد ه ــم. بع ــتیضاح نکن شــما را اس

اســت کــه چطــور از فشــار نظارتــی خــارج شــوند.

ــف  ــا توصی ــا اینج ــه ت ــی ک ــود وضعیت ــا وج *ب
کارکــرد  و  نقــش  می کنــم  تصــور  کردیــد، 
نخبــگان و دانشــگاهیان و فعاالنــی کــه از تربیــت 
ــدیداً  ــد ش ــد می توان ــی برخوردارن ــی خوب فرهنگ
مهــم باشــد. نقــش ایــن نهادهــا را چطــور 

باألخره با پیگیری ها و تاکیدات مقام معظم رهبری، نقشه مهندس فرهنگی در سال 
۱۳۹۱ تصویب می شود، ولی به اجرا درنمی آید، چرا؟ چون هر رئیس جمهوری که 
می آید می بینید ۴ سال اینجا مهمان است و منابعش هم محدود است، می گوید بهتر 
است من پروژه های نیمه تمام را که از گذشته شروع شده است، تمام و افتتاح کنم تا 

قهرمان بیرون بروم!
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می کنیــد؟ ارزیابــی 
بــه طــور کلــی معتقــدم کارکــرد دانشــگاه های مــا چیــزی جــز 
تخریــب باورهــای دینــی و انقابــی نیســت! مگــر اســتثناهایی 
ماننــد برخــی مــدارس و دانشــگاه های خاصــی کــه بچه هــای 
ــد و  ــوت می کنن ــی را دع ــاتید مذهب ــد اس ــی را می پذیرن مذهب
در محتــوای درسی شــان حساســیت هایی را رعایــت می کننــد. 
ــای  ــن و آموزه ه ــب دی ــان تخری ــگاه ها کارکردش ــه دانش بقی
دینــی و ارزشــی اســت. اگــر بــه بطــن ایــن دانشــگاه ها برویــد، 
می بینیــد بچه هــای مهندســی کمتــر بی دیــن می شــوند، 
بعــدش بچه هــای پزشــکی کمتــر بی دیــن می شــوند و 
ــوم  ــای عل ــه بچه ه ــوط ب ــی مرب ــترین بی دین ــد بیش می بینی
ــی  ــدش بچه های ــدیدترش ح ــطح ش ــت و در س ــانی اس انس
هســتند کــه بــه رشــته هنــر می رونــد! یعنــی همیــن کســانی 
کــه بایــد بیاینــد فرهنــگ جامعــه را اصــاح کننــد و فعــاالن و 
نخبــگان فرهنگــی از دل اینهــا بیــرون بیایــد، کســانی هســتند 
ــن و  ــا بی دی ــا را کام ــا آنه ــل م ــگاهی فش ــام دانش ــه نظ ک
بی اعتقــاد می کنــد؛ یعنــی بــه این هــا مــدرک دکتــری 
ــه  ــم و ب ــاال می بری ــان را ب ــت اجتماعی ش ــم و موقعی می دهی
ــرون  ــه بی ــر چ ــن قش ــا از ای ــه نظرت ــتیم. ب ــه می فرس جامع
ــا  ــرد ماهواره ه ــر از کارک ــا غی ــرد این ه ــازه کارک ــد؟ ت می آی

و فضــای مجــازی رســانه ه و... اســت.

*بــه شــخصه وقتــی بعــد از چهــل ســال بــه ایــن 
ــم،  ــر می کن ــالمی فک ــوری اس ــت در جمه وضعی
ــود  ــد وج ــم می رس ــه ذهن ــه ب ــی ک ــا توجیه تنه
ــطوح  ــه در س ــت ک ــه کاری اس ــوع محافظ ــک ن ی
ــد  ــالش می کن ــی ت ــهای متنوع ــف و گرایش مختل
آنچــه هســت را حفــظ کنــد و از روحیــه انقالبــی و 
آرمانخواهانــه ای کــه بــر مبنــای آن بایــد تحــوالت 
ــان انقــالب اســالمی پیگیــری  مداومــی را در جری
می کردیــم، دور شــود. یعنــی در حالــی کــه رهبــر 
ــگاه  ــوان »قتل ــا عن ــه کاری ب ــالب از محافظ انق
نظــام« یــاد کرده انــد مــا بــا ســاختار و ســوژهایی 
مواجــه هســتیم کــه بــه خاطــر منفع طلبــی فــردی 
ــن  ــود دام ــت موج ــت وضعی ــه تثبی ــی ب و جناح
می زننــد. خــواه اینهــا محافظــه کاران دســت 
راســتی و لیبرال منشــی باشــند کــه همــواره 
چشــم بــه نظــام جهانــی و غــرب دارنــد و خــواه 
اصطالحــا انقالبیــون قدیمــی و کهنــه کاری کــه از 
آرمانهایشــان دســت کشــیده و صرفــا بــه دنبــال 
ــق  ــان مواف ــود و جری ــوب خ ــرایط مطل ــظ ش حف
ــن  ــوص ای ــما در خص ــر ش ــتند. نظ ــود هس ــا خ ب

ــت؟ ــه کاری چیس محافظ
اصــل اینکــه مــا محافظــه کار شــدیم را هــم پذیرفتــه ام و هــم 
ــما  ــرای ش ــم ب ــش را ه ــدی عوامل ــا ح ــا ت ــن صحبت ه در ای
توضیــح دادم. گفتــم بخشــی از آن در ذات بــه قــدرت رســیدن 
ــا  ــد ب ــیدید می خواهی ــدرت نرس ــه ق ــا ب ــما ت ــی ش اســت؛ یعن
یــک رویکــرد انقابــی ســاختارها را تخریــب کنیــد، ولــی تــا 
بــه قــدرت می رســید، می خواهیــد ایــن قــدرت را بــرای 
خــود حفــظ کنیــد. وقتــی هــم می خواهیــد موقعیــت را 
ــا ببینیــد  حفــظ کنیــد، می آییــد ســبک و ســنگین می کنیــد ت
ــد  ــه محــور و برآین ــد ک ــاری کنی ــد ج ــی را بای ــه ارزش های چ
آن ارزش هــا، مانــدن و قدرتمنــد بــودن خودتــان اســت. 
همچنیــن حســاب و کتــاب می کنیــد تــا دریابیــد از کنــار چــه 

ــد. ــده بگیری ــوید و نادی ــد رد ش ــی بای ارزش های
ــان  ــه ذهنت ــتید و ب ــه هس ــک کارخان ــر ی ــما مدی ــًا ش مث
می رســد کــه اگــر ایــن کارگــران نمــاز بخواننــد و اهــل حــرام 
ــی  ــد یــک روحان ــان اســت؛ می روی ــه نفعت و حــال باشــند، ب

می آوریــد تــا این هــا را نمازخــوان کنــد. بعــد از مدتــی 
ــه  ــه نهج الباغ ــران کارخان ــما و کارگ ــرای ش ــی ب ــن روحان ای
ــران  ــن کارگ ــی ای ــئول زندگ ــما مس ــد ش ــد و می گوی می خوان
ــا  ــد، اینه ــوش کنی ــان را گ ــد حرف هایش ــتید و بای ــم هس ه
بــرادران شــما هســتند و بایــد از شــما مطالبــه کننــد و... . بعــد 
ــه شــما می گویــد حاج آقــا  ــه می آیــد ب روابــط عمومــی کارخان
ایــن آخونــد دارد اینجــا را بــه هــم می ریــزد، دارد چیزهایــی بــه 
ــود  ــاب می ش ــراض و اعتص ــث اعت ــه باع ــد ک ــا می گوی این ه
ــا منشــی  ــد 3 ت ــاق رئیــس بای ــد چــرا ات و... . کارگــران گفته ان
داشــته باشــد؟ چــرا ناهــار مدیرعامــل متفــاوت از ناهــار 

ــت؟ و... ماس
می پرســد چــرا اینطــور شــده؟ می گوینــد ایــن آخونــد مــدام  از 
حضــرت علــی)ع( و نهــج الباغــه حــرف مــی زد ایــن کارگران 
هــم در ذهنشــان شــما را بــا رفتــار حضــرت علــی)ع( در ایــن 
ســازمان تطبیــق می دهنــد و توقعاتشــان بــاال رفتــه اســت. بعد 
هــم بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه ایــن حــاج آقــا را عــوض 
ــه  ــد ک ــدا می کنن ــرد پی ــی پیرم ــک روحان ــد ی ــد و می رون کنن
ــی)ع(  ــرت عل ــی حض ــیره عمل ــه و س ــه نهج الباغ کاری ب

نداشــته باشــد.

ایــن مثــال کوچــک را زدم کــه بگویــم وقتــی مــا بــه قــدرت 
ــی در  ــه حت ــد ک ــد می کن ــا را تهدی ــر م ــن خط ــیم ای می رس
ترویــج آموزه هــای دینــی هــم گزینشــی عمــل کنیــم و ببینیم 
کــدام مباحــث و مفاهیــم دینــی می توانــد مــا را مانــدگار  کنــد! 
می آییــم فقــط همان هــا را ترویــج می کنیــم. اینگونــه 
زیبایــی و جذابیــت دیــن از دســت مــی رود و کســی نمی توانــد 
تاثیــر دیــن را در جامعــه و شــهر و ســبک زندگــی اش ببینــد. در 
ــه تضعیــف  ایــن شــرایط گرایش هــای دینــی مــردم شــروع ب
ــد،  ــه نمی دهی ــل ارائ ــا تحلی ــه آن ه ــد و چــون ب شــدن می کن
ــی  ــب دنیای ــی و مکات ــای غرب ــن آموزه ه ــد ای ــد نکن می گوی
ــی  ــا خیل ــی آن ه ــون زندگ ــد، چ ــر باش ــرب بهت ــانی غ و انس
ــردم  ــرای م ــا را ب ــی این ه ــب وفت ــن ترتی ــه راه اســت! بدی روب
ــد  ــم طبیعــی اســت کــه مــردم هــم مــدام غــر بزنن نمی گویی

کــه ایــن حکومــت مســئله دار و کل سیســتم فاســد اســت.

ــائل  ــرح مس ــه ط ــو را ب ــی گفت وگ ــش پایان *بخ
ایجابــی و راه حل هــا اختصــاص دهیــم. بــا وجــود 
ــی  ــاره اساس ــد راه چ ــر می کنی ــت فک ــن وضعی ای
مــا بــرای بیــرون رفتــن از ایــن وضعیت چیســت؟

بلــه، آسیب شناســی درونــی از نــوع دینداریمــان کردیــم؛ ولــی 
ــه  ــت ک ــره ای اس ــام ذخی ــه اس ــدم ک ــان معتق ــن همچن م

ــای  ــد حوزه ه ــت و بای ــده اس ــج ش ــی از آن ک ــش کوچک بخ
علمیــه مــا و بقیــه اندیشــمندان مــا کــه در دانشــگاه ها 
ــا  ــل را از همینج ــد و راه ح ــره برون ــن ذخی ــراغ ای ــتند، س هس

ــد. ــتخراج کنن اس
مســئله بعــدی همــان اســت کــه پیشــتر هــم گفتــم؛ بایــد یک 
اتفاقاتــی در خصــوص نظــام انتخاباتــی مــا صــورت بگیــرد و 
ــه شــیوه درســتی اصــاح کنیــم. نظــام انتخاباتــی  مــا آن را ب
مــا بایــد طــوری بــرود کــه آدمهــای ســالم و شــریف و 
غیرمنفعت طلــب هــم احتمــال رأی آوردن داشــته باشــند. اگــر 
ایــن اتفــاق بیفتــد ممکــن اســت نســل تــازه ای خــود را کاندید 
کننــد کــه بتواننــد ســاختارها را تــا حــد زیــادی اصــاح کننــد.

ــد و  ــس بیفت ــی در مجل ــک اتفاقات ــد ی ــر بای ــرف دیگ از ط
شــفافیتی از جهــت رأی دادن و اظهارنظرهــا در مقابــل مــردم 
ایجــاد شــود. ممکــن اســت واقعــاً بــه ایــن جمع بنــدی برســیم 
ــی  ــم و... عیب ــم و حــزب راه بیندازی ــد نهادســازی کنی ــه بای ک
ــت  ــاالری درس ــم مردم س ــزب نتوانی ــدون ح ــاید ب ــدارد. ش ن
کنیــم، چــه ایــرادی دارد؟ گرچــه در کشــورهای جهــان ســوم 
تــا حــزب درســت می شــود بــه جــای اینکــه بیاینــد بــا آگاهــی 
و کارکــرد مثبــت دانه دانــه آدم هــا را بخرنــد، می آینــد آدم هــای 
اصلــی حــزب را بــا پــول و وعــده مقــام می خرنــد و بقیــه هــم 
ــن مشــکل  ــران ای ــد ای ــد! کشــوری مانن ــال آن هــا می رون دنب
ــم.  ــم حــزب راه بیندازی ــن راحتــی نمی توانی ــه ای ــا ب را دارد و م
ــه نوعــی اســتبدادزده هســتیم و مثــا  چــون خودمــان هــم ب
بــه بهانــه مشــارکت دادن مــردن، حــزب راه می اندازیــم، ولــی 
ــن  ــویم! ای ــور می ش ــان مح ــد، خودم ــان کردن ــی انتخابم وقت
ــد. ــزب راه نمی افت ــا ح ــور م ــه در کش ــود دارد ک ــت وج مصیب

ــام  ــی در نظ ــاق اصاح ــن اتف ــد ای ــال بای ــر ح ــه ه ــی ب ول
ــکیل  ــکار آن تش ــر راه ــد و اگ ــا بیفت ــی م ــی و پارلمان انتخابات
حــزب اســت، بــا در نظرگیــری مناســباتی کــه عــرض کــردم 
شــاید بهتــر باشــد ایــن کار را انجــام دهیــم. چــون تخصــص 
ــور  ــه ط ــم ب ــت، نمی توان ــی نیس ــوم سیاس ــوزه عل ــن در ح م
دقیــق اظهارنظــر کنــم. امــا مســئله ایــن اســت کــه از شــکل 
کنونــی نظــام ســاختاری دولــت و مجلــس، یــک هــرم 
مدیریتــی ســالم بــرای کشــور درنمی آیــد تــا از طریــق 
ــه  ــد ب ــروع کنن ــاختارها ش ــتم ها و س ــس، سیس ــارت مجل نظ

سالم ســازی خــود.
ــرای  ــدی ب ــد به طورج ــا بای ــه م ــن اســت ک ــدی ای بحــث بع
ــد  ــا ح ــه ت ــم ک ــدی کنی ــازی جدی ــگ، فضاس ــه فرهن مقول
ــک  ــد. ی ــی باش ــی عموم ــد فرهنگ ــر نق ــی ب ــادی مبتن زی
ــن  ــود ای ــت ش ــخ ثب ــد در تاری ــه بای ــا ک ــی م ــتباه فرهنگ اش
ــم،  ــاه را بکنی ــم ریشــه ش ــه بتوانی ــرای اینک ــا ب ــه م اســت ک
ــوع  ــان وق ــا زم ــاب ت ــل انق ــان از قب ــه تحلیل هایم در هم
ــه  ــا همیــن امــروز، همــه معضــات را ب انقــاب و از آن روز ت
شــخص شــاه گــره می زنیــم؛ البتــه واقعــاً هــم شــخص شــاه 
پهلــوی منشــأ فســاد بــود، ولــی در نظــر بگیریــد کــه همیــن 
بدنــه فرهنگــی جامعــه بــود کــه شــاه توانســت 50 ســال دوام 
بیــاورد؛ یعنــی همیــن روحیــه اســتبدادطلبی بــود کــه رضاشــاه 
و محمدرضاشــاه را تثبیــت می کــرد. همیــن امــروز هــم مگــر 
نمی گوینــد مــا آدمــی مثــل رضاشــاه می خواهیــم کــه نانــوا را 
در تنــور انداخــت!؟ ایــن همــان روح اســتبدادطلبی ماســت کــه 
می گوییــم یــک کســی بیایــد تــا مــن بتوانــم زندگــی خــودم را 
بکنــم و او مســئولیت امنیــت و اداره امــور را بــر عهــده بگیــرد! 
ــتمرار  ــان اس ــه همچن ــت ک ــی اس ــات فرهنگ ــا معض این ه

دارد.
ــم،  ــه کردی ــاه خاص ــز را در ش ــا همه چی ــه م ــده ک ــن پدی ای
ــر  ــده ه ــث ش ــد و باع ــرون می زن ــوردش دارد بی ــروز بازخ ام
ــه  ــردم ب ــن م ــود ذه ــامان می ش ــاد نابس ــرف اقتص ــا ح ج

شما تا به قدرت نرسیدید
 می خواهید با یک رویکرد انقالبی 

ساختارها را تخریب کنید، ولی تا به 
قدرت می رسید، می خواهید این 
قدرت را برای خود حفظ کنید. 

وقتی هم می خواهید موقعیت
 را حفظ کنید، می آیید سبک 
و سنگین می کنید تا ببینید چه 

ارزش هایی را باید جاری کنید که 
محور و برآیند آن ارزش ها، ماندن 

و قدرتمند بودن خودتان است. 
همچنین حساب و کتاب می کنید تا 
دریابید از کنار چه ارزش هایی باید 

رد شوید و نادیده بگیرید.
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ــرود.  ســمت فســاد، آن هــم در رأس هــرم مدیریــت کشــور ب
ــک روز  ــم؛ ی ــان بگوی ــخصی برایت ــره ش ــک خاط ــد ی بگذاری
ــا  ــر. م ــان بگی ــه ن ــه خان ــتن ب ــع برگش ــت موق ــرم گف همس
ــان  ــا ن ــم 10 ت ــئوالن می روی ــه مس ــد بقی ــوال مانن ــم معم ه
ــواش  ــم و یواش ی ــزر می گذاری ــم و در فری ــنگک می گیری س
ــودم صفــی هــم  ــم. در صــف چندتایی هــا ایســتاده ب می خوری
ــد و  ــی آم ــم بدحجاب ــک خان ــود. ی ــه ای ب ــان یک دان ــرای ن ب
ــه  ــان گرفــت، امــا نصــف نانــی کــه ب ــه ای ن در صــف یک دان
او رســید نپختــه بــود و ســرش هــم ســوخته بــود. ایــن خانــم 
شــروع کــرد بــه اعتــراض کــردن و نگاهــی هــم بــه صــف مــا 
ــش داشــتم و  ــاد کــه کمــی ری ــن افت ــه م ــرد و چشــمش ب ک
ــه مــن گفــت  ــود. رو ب ــه ام شــبیه آدمهــای حزب اللهــی ب قیاف
گنــد زدیــد در ایــن کشــور! یک دفعــه همــه این هایــی کــه در 
صــف بودنــد برگشــتند بــه مــن نــگاه کردنــد اتــگار بــا خــود 
ــت!  ــد زده اس ــور گن ــت در کش ــن آدم کیس ــه ای ــد ک می گفتن
ــم،  ــد زده ای ــن کشــور گن ــا در ای ــم درســت اســت م ــن گفت م
ــده،  ــاطر ب ــن ش ــه ای ــم ب ــک فحــش ه ــل شــما ی ــی الاق ول
چــون تقصیــر او بــوده کــه نــان شــما نصفــش نپختــه اســت! 
ایــن شــاطر بایــد نــان را می گردانــد و نگردانــد و بــه شــما داد!

ــه  ــد ب ــروع کردن ــد ش ــف بودن ــه در ص ــی ک ــه مردم یک مرتب
ــرد و  ــم هــم هــل شــد و عذرخواهــی ک ــن خان ــدن و ای خندی
تندتنــد رفــت. مــردم بــه مــن گفتنــد خــوب حالــش را گرفتید، 
ــکل  ــن مش ــم ای ــن گفت ــا! م ــما اصفهانی ه ــه ش ــااهلل ب ماش
همــه مــا اســت، بــه جــای اینکــه یــک لحظــه عقلمــان را بــه 
کار بیندازیــم و ببینیــم مشــکلی کــه ایــن نــان داشــت، تقصیــر 
ــد، همیشــه  ــه او بکن ــاد را مســتقیم ب ــوده و انتق چــه کســی ب
ــت  ــرت کان مملک ــت مدی ــه کلی ــتیم ک ــال آن هس ــه دنب ب
ــه مملکــت.  ــد ب ــد زده ان را دچــار ضعــف بدانیــم و بگوییــم گن
درســت اســت کــه منظــور ایــن خانــم آن اســت کــه بایــد یک 
ــه  ــوب ب ــان خ ــه ن ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج ــتم نظارت سیس
دســت مــردم برســد، ولــی ایــن هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه 

مــا هــم نبایــد مســئولیت خودمــان را فرامــوش کنیــم.
ایــن بــه نظــر مــن مشــکل عمومــی کشــور اســت کــه همــه 
ــام  ــئولیت ها را انج ــی از مس ــان بخش ــوزه کاری خودش در ح
نمی دهنــد، یــا حتــی فســادهایی دارنــد، امــا هم زمــان 
می گوینــد  و  می کننــد  تحلیــل  را  بزرگ تــر  فســادهای 
ــاد  ــم فس ــیوه ه ــن ش ــا ای ــد. ب ــا مقصرن ــئوالن و نهاده مس
خودشــان ادامــه پیــدا می کنــد و بزرگتــر می شــود و فســاد کل 
ــوند  ــد می ش ــم می رون ــر ه ــا باالت ــون همین ه ــت. چ مملک
ــب  ــادهای کان را مرتک ــه فس ــدی ک ــای فاس ــان آدمه هم

می شــوند.

همیــن امــروز کارمنــدان زیــادی هســتند کــه گاهــی 
ــا کاری را  ــد ت ــوه می گیرن ــون رش ــی، دو میلی ــد یک در ح
ــه اول  ــما در صفح ــی ش ــرایط وقت ــن ش ــد. در ای راه بیندازن
ــا  ــش 12 ت ــا 3 مقابل ــان آق ــه ف ــد ک ــر می زنی ــه تیت روزنام
صفــر، اختــاس کــرده اســت و مــردم می فهمنــد کــه ایــن 
ــاس  ــد احس ــت، آن کارمن ــده اس ــور دزدی ش ــدار در کش مق
می کنــد کــه چــه آدم ایثارگــری اســت و چقــدر ارزان 
ــی  ــرد! یعن ــی می گی ــوه 1 میلیون ــه رش ــد ک ــام می کن تم
ــاد  ــد مــن کار زی ــا خــود می گوی ــش آرام می شــود و ب وجدان
ــور  ــول در کش ــدار پ ــی این مق ــم؛ وقت ــم نمی کن ــدی ه ب
ــتم.  ــداکاری هس ــی آدم ف ــن خیل ــس م ــود پ ــده می ش دزدی
ــان  ــن نش ــرد و ای ــور اوج می گی ــاد در کش ــه فس ــک مرتب ی
از ضعــف تحلیــل رســانه ها و قــوه قضائیــه مــا اســت. 
ــاه  ــرف 2، 3 م ــد، ظ ــف می کنی ــاد را کش ــک فس ــی ی وقت
بایــد تکلیفــش در افــکار عمومــی روشــن شــود، نــه اینکــه 

ــن  ــد ای ــردم بگوین ــد و م ــدام بگویی ــزرگ را م ــادهای ب فس
ــان تکلیفشــان نامشــخص  چــه شــد، آن چــه شــد و همچن
بمانــد. اینهــا بایــد مجــازات شــوند و پولهــا بایــد برگردانــده 
ــودن همــان  ــه لحــاظ دارا ب ــی چــون مســئوالن ب شــود، ول
ــوی  ــان پهل ــخ و از زم ــول تاری ــه در ط ــتبدادی ک روح اس
ــوان  ــد، به عن ــم نمی بینن ــردم را مه ــوز م ــده، هن ــا مان در م
مســئول قــوه قضائیــه یــا فــان دادگاه و نهادنظارتــی 
می گوییــم، مــردم چــه کار دارنــد، بداننــد؟ مــا بایــد بدانیــم 
ــی رســیدگی  ــن پرونده هــا حت ــم! بســیاری از ای کــه می دانی
ــی  ــده، ول ــت داده ش ــم برگش ــال ه ــول بیت الم ــده و پ ش
هنــوز مــردم را بــه رســمیت نشــناختیم کــه بــه آنهــا اعــام 
ــد،  ــر می ده ــدام تذک ــری م ــه رهب ــم اینک ــم. علی رغ کنی

ــد. ــاق نمی افت ــن اتف ای
ــه  ــتند؛ همین ک ــور هس ــم همینط ــئوالن ه ــی وزرا و مس باق
نخبــگان اطــراف خودشــان را توجیــه کننــد احســاس می کنــد 

امروز کارمندان زیادی هستند که 
گاهی در حد یکی، دو میلیون رشوه 

می گیرند تا کاری را راه بیندازند. 
در این شرایط وقتی شما در صفحه 

اول روزنامه تیتر می زنید که فالن آقا 
۳ مقابلش ۱۲ تا صفر، اختالس کرده 

است و مردم می فهمند که این مقدار 
در کشور دزدی شده است، آن 

کارمند احساس می کند
 که چه آدم ایثارگری است و چقدر 

ارزان تمام می کند که رشوه
 ۱ میلیونی می گیرد!
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کــه مسئولیتشــان تمــام شــده اســت. مجمــوع این هــا موجــب 
ــاق و  ــن در اخ ــازی دی ــه در جاری س ــما ن ــه ش ــود ک می ش
ــی  ــگ تخصص ــه در فرهن ــد و ن ــاش کنی ــه ت ــار جامع رفت
کــه عامــل پیشــرفت کشــور می شــود، کار جــدی کنیــد 
ــد  ــاق می افت ــادی اتف ــر فس ــی ه ــورهای غرب ــل کش ــه مث ک
ــد  ــد بع ــان را ببینی ــش خودت ــد، اول نق ــاد بدهن ــا ی ــه آدم ه ب
نقــش دیگــران را. یعنــی بــه مــردم می گوینــد وظیفــه داریــد 
ــارزه  ــا فســاد مب ــان ب ــان و در حــد توانت ــال پیگیری هایت از کان
ــرو  ــراد ف ــر اف ــت و در فک ــی اس ــه آگاه ــا نتیج ــد. این ه کنی
ــد،  ــار می کن ــون رفت ــاف قان ــی خ ــی آدم ــه وقت ــد ک می کنن
ــر شــما  ــا اگ ــد. مث ــن می کن ــه شــما توهی ــت دارد ب در حقیق
ــد،  ــام  دهی ــون انج ــاف قان ــک خ ــان ی ــای آلم در خیابان ه
ــد، نگاه هــا و تذکــرات مــردم شــما  قبــل از اینکــه پلیــس بیای

را بیچــاره می کنــد.
ــای  ــدارس ایرانی ه ــت م ــین سرپرس ــن در ماش ــار م ــک ب ی
ــی  ــدم پیرزن های ــه دی ــودم، یک دفع ــته ب ــان نشس ــم آلم مقی
ــا  ــد، ب ــا ســبز بشــود و برون ــد ت ــز بودن ــه پشــت چــراغ قرم ک
ــکان دادن عصایشــان، فکــر  ــه ت ــد ب ــت شــروع کردن عصبانی
کــردم در خیابــان روبه رویــی تصادفــی شــده کــه آن هــا 
ــده،  ــه ش ــم چ ــده گفت ــه رانن ــم. ب ــا نمی بینی ــد و م می بینن
ــده  ــردم! رانن ــده تعجــب ک ــم. بن ــت االن درســتش می کن گف
ــم.  ــب آمدی ــانت عق ــدود 70، ۸0 س ــت و ح ــب گرف دنده عق
بعــد گفــت تایــر مــن رفتــه بــود روی خــط عابــر پیــاده و ایــن 
ــرا  ــه چ ــد ک ــراض می کردن ــن اعت ــه م ــتند ب ــا داش خانم ه
ــاده  ــر پی ــی عاب ــینتان روی خط کش ــر ماش ــون تای ــاف قان خ
آمــده اســت! ببینیــد قانــون را در ذهــن آدم هــای آنجــا طــوری 
ــر کســی  ــه ه ــن اســت ک ــان ای ــه تصورش ــد ک ــا انداخته ان ج
ــد و  ــه شــما توهیــن می کن ــار کــرد، دارد ب ــون رفت خــاف قان

ــا آنهــا برخــورد کنیــد. ــد ب شــما بای
ــع ماهــواره«  ــون »من ــا قان امــروز در جمهــوری اســامی مث
ــه  ــد در هم ــود. بع ــب می ش ــم و تصوی ــس می بری ــه مجل را ب
خیابان هــای اصلــی تهــران می بینیــد در بالکــن خانه هــا 
ماهــواره قــرار دارد و از کنارشــان رد می شــویم و برایمــان 
ــن  ــا ای ــک! ب ــون کش ــی قان ــن یعن ــت. ای ــادی اس ــی ع خیل

ــرد. ــور را اداره ک ــود کش ــرایط نمی ش ش

*حتــی مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی در ســطح 
ــون را  ــر قان ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــهرها ب ش
ــوید.  ــه می ش ــراض مواج ــا اعت ــد ب ــت کنی رعای
مثــال در خیایانهــا اگــر فاصلــه قانونــی را رعایــت 
کنیــد یــا بــا ســرعت مجــاز برانیــد برایتــان بــوق 
ــد. ــی کنن ــت فحاش ــن اس ــی ممک ــد و حت می زنن
همینطــور اســت. می دانیــد مشــکل کجاســت؟ مشــکل ایــن 
اســت مــا یــک کشــور اســتبدادزده هســتیم و بــه همیــن دلیل 
وقتــی خواســتیم چیــزی را حــل کنیــم یــک راه حــل بیشــتر در 
ذهنمــان نبــوده؛ اینکــه برداریــم آن را در مجلــس تبدیــل بــه 

قانــون کنیــم.
ــد  ــش از 5 درص ــکلی بی ــر مش ــد اگ ــان می گوی جامعه شناس
عمومیــت داشــت، شــما بــا کارهــای فرهنگــی بایــد آن را حــل 
کنیــد، اگــر نمی توانیــد بــا کار فرهنگــی حــل کنیــد یــا حجــم 
ــدود  ــروز ح ــد. ام ــون کنی ــه قان ــل ب ــه آن را تبدی ــاال رفت آن ب
ــند  ــته باش ــواره داش ــد ماه ــا می خواهن ــردم م ــد از م 70 درص
ــی از معضــات  ــم و خیل ــع ماهــواره می گذاری ــون من ــا قان و م
دیگــر مــا، چــون آن روح اســتبدادی شــما می خواهــد از طریــق 
ــون  ــک قان ــه ماهه ی ــک س ــرف ی ــدت، ظ ــک کار کوتاه م ی
دوفوریتــی بگذاریــد و بــا مــردم برخــورد کنیــد و ایــن نشــدنی 

اســت.
ــه  ــوط ب ــی مرب ــرار مالیات ــئله ف ــی از مس ــش مهم ــا بخ مث

ــن معضــل فرهنگــی  ــد ای معضــل فرهنگــی اســت. شــما بای
ــاس  ــد، احس ــات می دهن ــی مالی ــردم وقت ــا م ــد ت ــل کنی را ح
کننــد دارن ِدینشــان را بــه کشورشــان ادا می کننــد. اگــر ایــن 
احســاس نکنــد و بــا اکــراه مالیــات بدهــد، از فــردا کــه مالیــات 
داد می نشــیند مغــزش را بــه کار می بــرد کــه دیــروز 100 
میلیــون پــول زور دادم، ایــن را بایــد یــک جــور برگردانــم. حاال 
مغــازه لبنیاتــی دارد، بــه کارگــرش می گویــد از امــروز 10 گــرم 
در هــر پنیــری کمتــر بریــز! می گویــد چــرا؟ می گویــد دخالــت 
نکــن، شــما حقــوق می خواهیــد یــا نمی  خواهیــد؟ مــن دیــروز 
100 میلیــون مالیــات دادم! اگــر تولیــدی دســتمال کاغذی 
ــه  ــد اینک ــد. می گوی ــر بگذاری ــرگ کمت ــا ب ــد 5 ت دارد، می گوی
ــد  ــتم، می گوی ــرگ نوش ــا ب ــت روی آن 150 ت ــتی اس کار زش
ــید  ــد ببخش ــه. می گوی ــد ن ــمارد؟ می گوی ــی می ش ــر کس مگ
ایــن حــرام اســت! می گویــد شــما حقــوق می خواهــی یــا نــه، 

مــن دیــروز 100 میلیــون مالیــات دادم!
ــا روی  ــی م ــاد و دارای ــدر وزارت اقتص ــه چق ــد ک ــاال ببنی ح
فرهنــگ مــردم کار می کنــد؟ بلــه دو تــا بیلبــورد و بنــر 
ــگ  ــت روی فرهن ــه خواس ــن وزارتخان ــر ای ــی اگ ــد، ول می زن
کار کنــد، بایــد اول بیایــد جلــوی فســاد نظــام اداری خــودش را 
بگیــرد و بگویــد آقــای وزارت نیــرو وقتــی شــما این ســاختمان 

را می ســازید، مــن دیگــر نمی توانــم از مــردم مالیــات بگیــرم! 
ــردم  ــم م ــوی چش ــما جل ــی ش ــد وقت ــای کارمن ــد آق بگوی
ــر  ــن دیگ ــد، م ــه می خوانی ــد روزنام ــته اید و داری ــکار نشس بی

ــرم! ــات بگی ــم مالی نمی توان
ــی  ــاد و دارای ــاد اقتص ــود نه ــه خ ــت ک ــب اس ــن ترتی بدی
ــری  ــه مطالبه گ ــد ب ــروع  کن ــت ش ــد در درون دول می توان
ــرای اینکــه مــردم بتواننــد طیــب خاطــر داشــته  کــردن و ب
باشــند، بگویــد خدمــات مــا بایــد طــوری باشــد کــه وقتــی 
ــود،  ــت می ش ــه خدم ــل ب ــما تبدی ــول ش ــم پ ــن می گوی م
ــی 400 ســال اســت  ــد. در کشــورهای غرب ــاور کنن مــردم ب
کــه ایــن اتفاقــات می افتــد و توســعه اینگونــه شــکل 
ــار  ــرزن 3 ب ــک پی ــروز ی ــن ام ــر همی ــا اگ ــرد. مث می گی
ــر  ــد 3 نف ــتان و ببین ــی در انگلس ــک اداره محل ــه ی ــرود ب ب
ــم هســتند کــه 2 نفــر مشــغولند و 1 نفــر بیــکار اســت،  خان
ــه اداره دارایــی کــه رفتــم  ــد ب ــه و تلفــن می کن ــد خان می آی
ــت  ــا ژاک ــم دارد در آنج ــن خان ــدم ای ــان اداره و دی ــه ف ب
می بافــد! مــن چــرا بایــد مالیــات بدهــم ایــن خانــم ژاکــت 
ببافــد؟ اداره دارایــی هــم ســریع سیســتم خــودش را اصــاح 
ــد.  ــذف می کن ــکار را از آنجــا ح ــد بی ــک کارمن ــد و ی می کن
ــن  ــر تلف ــی 5، 6 نف ــن، وقت ــک تلف ــا ی ــط ب ــه فق ــه ن البت

ــود دارد. ــکالی وج ــا اش ــه اینج ــد ک ــد، می فهمن کنن
امــا وضعیــت مــا چطــور اســت؟ شــما امــروز شــهر و 
ــه  ــر ک ــک ظه ــد و نزدی ــک کردی ــر از بان ــا را پ ــای م خیابابه
ــا هــم  ــد ب ــکار هســتند و دارن ــر بی ــد 7، ۸ نف می شــود می بینی
ــخصی  ــائل ش ــه و مس ــین و خان ــه ماش ــاره معامل ــد درب دارن
حــرف می زننــد؛ هیچ کســی هــم اعتــراض نمی کنــد! در 
ــت دارد از  ــد اگــر دول چنیــن کشــوری همــه احســاس می کنن

ــت. ــول زور اس ــرد، پ ــات می گی ــول مالی ــا پ آن ه
ــن مــن معتقــدم کــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی،  بنابرای
مجموعه هــای بزرگــی از اتفاقــات کوچــک اســت کــه بایــد 
ــد  ــادت کرده ان ــا ع ــردم م ــران و م ــا مدی ــود. ام ــاح ش اص
ــن  ــر ای ــد. اگ ــی بگردن ــزرگ و دفع ــد کار ب ــال چن ــه دنب ک
را  کوچک کوچک هــا  همیــن  کــه  شــد  مفهــوم  معنــا 
ــگ را  ــت فرهن ــازه اهمی ــت ت ــم، آن وق ــاح کنی ــد اص بای
ــا  ــه فرهنگــی حضــرت آق ــن دغدغ ــرد. ای ــم ک درک خواهی
ــد، و  ــان بفهمانن ــان اصلیش ــه مخاطب ــد ب ــاش کردن ــه ت ک
ــد  ــد کردن ــان تاکی ــود؛ ایش ــن ب ــد همی ــفانه نفهمیدن متاس
ــگ  ــئول فرهن ــودش، مس ــازمان خ ــری در س ــر مدی ــه ه ک
ــر  ــوان مدی ــه عن ــد ب ــما بای ــت. ش ــودش اس ــازمان خ س
ــه مــردم یــاد  ــا عمــل خودتــان خدمتگــزاری را ب ســازمان ب
بدهیــد، نــه اینکــه فرهنــگ را بــه امیــد فــرا رســیدن محــرم 
ــری  ــا)ع( و... پیگی ــام رض ــارت ام ــن و زی ــورا و اربعی و عاش
ــه از  ــت ک ــی اس ــای الفبای ــر درس ه ــا دیگ ــد. این ه کنی

ــت. ــده اس ــه ش ــا گفت ــرای م ــی)ع( ب ــرت عل ــی حض زندگ
ــر  ــمای مدی ــرای ش ــوص ب ــار مخص ــر ناه ــی دم ظه وقت
ــا  ــزاران ب ــه کارگ ــار بدن ــر ناه ــت اگ ــی اس ــد، طبیع می آورن
ــا  ــا را ب ــد اینه ــد، بای ــته باش ــاداری داش ــاوت معن ــما تف ش
ــازه  ــد و ت ــه و... اداره کنی ــا کمــک حراســت و جریم زور و ب
ــما کار  ــت ش ــر دس ــه زی ــانی ک ــن کس ــاش همی ــه ت هم
ــی  ــای شــما را خال ــر پ ــه زی ــود ک ــن خواهــد ب ــد، ای می کنن
کننــد. وقتــی اتــاق کار و ماشــین مــا تفــاوت محسوســی بــا 
کارمنــدان دیگــر داشــت و یــا مثــا راننــده ای داشــتید کــه 
رفــت بچه هایتــان را از مدرســه مــی آورد و... بعــد شــما مــدام 
ــرف  ــن )ع( ح ــی معصومی ــیره زندگ ــت در س ــاره عدال درب
ــی و  ــز بی معن ــک چی ــت ی ــوم عدال ــت مفه ــد، آن وق زدی
ایــن شــیوه ها،  بــا  مضحــک و مســخره ای می شــود. 
همیــن اداراتــی را خواهیــم داشــت کــه اآلن داریــم، چــون 

ــم. ــان را بگیری ــس خودم ــوای نف ــوی ه ــتیم جل نتوانس

ــه  ــی و ن ــت عمل ــه بازگش ــد ک ــن معتقدی *بنابرای
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــان آرمانه ــه هم ــعاری ب ش
ــود  ــت موج ــالح وضعی ــرای اص ــا ب ــا راه م تنه

ــت؟ اس
همینطــور اســت. چــون ذخیــره اســام، یــک ذخیــره راهبردی 
ــا  ــارف ی ــوان تع ــه عن ــن را ب ــد ای ــا اســت. دقــت کنی ــرای م ب
ــا هــم طــوری اســت کــه  ــم؛ فضــای م شــعار عــرض می کن
ــون  ــن قان ــا ای ــتیم و ب ــان هس ــط کاری خودم ــر خ ــر آخ دیگ
بازنشســتگی کــه گذاشــته اند، دیگــر هیــچ امیــدی هــم 
نداریــم کــه بخواهیــم جایــی پســتی بگیریــم! اینهــا بــه عنوان 
کســی کــه چندیــن دهــه در امــور فرهنگــی ایــن کشــور کار 
ــن  ــت. همی ــن اس ــی م ــر واقع ــه و نظ ــا تجرب ــرده ام واقع ک
ــا یکــی  ــرای کشــور م ــه ب ــه و وجــود ولی فقی ــه ولی فقی نظری
ــور  از نعمت هــای الهــی اســت؛ ایــن  را آقــای پروفســور رفیع پ
هــم ســعی کردنــد در کتــاب »مبــادا کــه ایــران ویــران شــود« 

ــا اســتدالل علمــی نشــان دهنــد. ب
ــا را مقایســه کــرده و  در آنجــا ایشــان نظام هــای سیاســی دنی
بعــد گفته انــد کــه چــرا انگلســتان هنــوز پادشــاه خــود را حفــظ 
ــظ  ــان را حف ــورها امپراتوری ش ــن کش ــرا ای ــت! چ ــرده اس ک
می کننــد! ایشــان اســتدالل کردنــد کــه ولی فقیــه مــا عــاوه 
ــل  ــارف اصی ــودن از مع ــطه وام دار ب ــا، به واس ــر آن کارکرده ب
ــه قیامــت و اینکــه خــود و مخاطبــش را  ــی و باورشــان ب قرآن
ــاق  ــی اتف ــات بزرگ ــذارد انحراف ــد، نمی گ ــن می دان وام دار دی
ــته  ــم داش ــه می توانی ــت ک ــی اس ــن مدل ــن بهتری ــد و ای بیفت
باشــیم. بنابرایــن بایــد بــه ایــن ذخیــره و آموزه هــای دینمــان 

توجــه کنیــم.

این پدیده که ما همه چیز را در شاه 
خالصه کردیم، امروز بازخوردش 

دارد بیرون می زند و باعث شده هر 
جا حرف اقتصاد نابسامان می شود 

ذهن مردم به سمت فساد، آن هم در 
رأس هرم مدیریت کشور برود.

http://mehrnews.com


صفحه 132 | شماره 1 |  اردیبهشت 98  MEHR NEWSAGENCY

ــم  ــرش را ه ــی هن ــم ول ــب کار را گفتی ــر، عی ــرف دیگ از ط
بایــد گفــت. مثــًا ظرفیت هــای شــخص مقــام معظــم 
ــرار  ــد نظــر ق ــد م ــه فرهنگــی ایشــان را بای ــری و دغدغ رهب
داد. ببینیــد همین کــه مــا امــروز نشســتیم و راحــت در 
خصــوص حســاس ترین نهادهــای ایــن کشــور آسیب شناســی 
می کنیــم، غنیمــت اســت؛ شــما زمــان شــاه نبودیــد، این  جــور 
کــه نمی شــد حــرف زد و آســیبها را گفــت! هــر وقــت 
می خواســتید حــرف بزنیــد بایــد مســتضعفین را متهــم 
ــه  ــع ب ــما راج ــا ش ــتم ب ــا نشس ــروز اینج ــن ام ــد! م می کردی
رئیس جمهــور کشــور حــرف می زنــم و نقــد می کنــم. 
ــه  ــا ک ــد، م ــن آزادی را نمی دان ــدر ای ــما ق ــفانه نســل ش متاس
ــت  ــدر نعم ــا چق ــم این ه ــیدیم می فهمی ــتبداد را کش ــر اس زج
اســت. ایــن نعمــت آزادی کــه نظــام بــه مــا داده و اآلن در آن 
تنفــس می کنیــم واقعــا غنیمــت اســت. نمی گویــم ایــن حــد 
اعــای آزادی اســت ولــی همیــن را هــم بایــد قــدر دانســت. 
ــه  ــما و ب ــه ش ــان را ب ــی حرفش ــدون نگران ــردم ب ــروز م ام

مســئوالن می زننــد.
ــت  ــه دس ــگ ب ــا در جن ــه م ــی ک ــات عظیم ــا تجربی ــا مث ی
آوردیــم بســیار ارزشــمند بــود؛ البتــه بیشــتر برخــورد 
ــات  ــن تجربی ــر ای ــم و اگ ــات کردی ــن تجربی ــا ای ــی ب احساس
ــود، صدهــا دانشــمند از دل آنهــا،  ــی ب دســت کشــورهای غرب
نظریه هــای علمی بســیاری را برای اداره کشورشــان اســتخراج 
می کردنــد. مثــا مــا ارزان تریــن ســرباز دنیــا را داشــتیم؛ یعنــی 
مــادری فرزنــدش را می فرســتاد بــه جبهــه و بچــه هــم اصــًا 
حقــوق نمی خواســت! تــازه آن مــادر یــک مشــت پســته مغــز 
ــا  ــا ب ــد آنج ــت بروی ــا رفیقان ــودت ب ــت خ ــرد و می گف می ک
هــم بخوریــد، یعنــی حتــی بــار اقتصــادی جبهــه را هــم کــم 
ــدا در  ــه خ ــت ک ــی اس ــزات اله ــزء معج ــا ج ــرد. این ه می ک

ــا انجــام داد. ــرای م ــرن بیســتم ب ق
ــدر  ــد چق ــد و شــما ببینی ــی می آی ــروز یــک ســرباز آمریکای ام
ــه او  ــد ب ــوق بای ــزان حق ــه می ــد و چ ــز کنن ــد او را تجهی بای
ــا  ــای م ــا بچه ه ــد، ت ــه می آی ــا ک ــاز اینج ــازه ب ــد و... . ت بدهن
ــا  ــور م ــا در کش ــرزد. ام ــش می ل ــد، بدن ــتگیرش می کنن دس
ــم  ــش را ه ــدارک راه ــادرش ت ــد، م ــاله می آی ــه 16 س بچ
می کنــد و بــدون حقــوق می گویــد بــرو جانــت را فــدای 
نظــام کــن. ایــن تجربیــات را نبایــد دســت کم بگیریــم. یــک 
جمعیــت انبــوه وفــادار بــه نظــام اســامی همیشــه در صحنــه 
حضــور دارنــد و بــدون چشمداشــت ایثارگــری می کننــد، 

این هــا ســرمایه های ماســت.
ــد  ــم و بای ــم را داری ــه گفتی ــی ک ــارش آن معضات ــا در کن ام
حــل کنیــم. مــن می خواهــم از این هــا اســتفاده کنــم بگویــم 
ــات  ــان توقع ــه جوان ــاب ب ــا خط ــرت آق ــه حض ــور ک همان ط
خــود را مطــرح می کننــد. رســانه ها بایــد ایــن جنــس 
ــرده حــرف  ــح و بی پ ــم صری ــم و می توانی ــه داری ــی ک تجربیات
بزنیــم را بــرای نســل جــوان بــاز کننــد و تبییــن کننــد کــه راه 
بازگشــت مــا، پنــاه بــردن بــه غربــی نیســت. آنهــا اصــًا نــه 

مــا را می پذیرنــد، نــه کاری بــرای مــا خواهنــد کــرد، بلکــه مــا 
ــر نجــات  ــا را اگ ــد اینه ــد، چــون می گوین را متاشــی می کنن

ــد. ــی می کنن ــاره چموش ــک روز دوب ــم، ی دهی
وضعیــت مــا مثــل آن ســردار اندلــس اســت کــه تــا پیــاده شــد 
کشــتی پشــت ســرش را آتــش زد و گفــت جلــو شــما دشــمن 
اســت و عقــب هــم دریاســت. ســربازها ناچــار بودنــد مقاومت و 
مبــارزه کننــد. مــا هــم چــاره ای جــز ایــن را نداریــم کــه متکی 
ــه  ــق ب ــک تمــدن متعل ــان ی ــی خودم ــی و مل ــی دین ــر مبان ب
خودمــان برپــا کنیــم. ایــن هــم یــک نســل جدیــدی را طلــب 
می کنــد کــه مــزد نهایــی کارش را از در دنیــا نخواهــد؛ یعنــی 
نخواهــد مــردم بــه او احتــرام بگذارنــد، نخواهــد مــردم برایــش 
ــا رفــاه کامــل و  شــعار بدهنــد، نخواهــد یــک زندگــی تــوأم ب
بــدون کمبــود داشــته باشــد. ایــن راه، یــک زندگــی متوســط 
بیشــتر نمی دهــد. اگــر غیــر از ایــن شــد راه را اشــتباه رفته ایــد 
و در آن مســیر نمی شــود آرمانهــای انقــاب را محقــق کــرد.

ــن  ــر ای ــی اگ ــد ول ــاال باش ــان ب ــت حقوقت ــن اس ــه ممک البت
ــه  ــد ک ــاوت ش ــین متف ــک ماش ــه ی ــل ب ــاال تبدی ــوق ب حق
ــین  ــد و آن ماش ــد کردی ــت و آم ــین اداره رف ــا ماش ــان ب خودت
ــین  ــن ماش ــا ای ــرود ب ــرتان ب ــود و پس ــرتان ب ــای پس ــر پ زی
عجــب  می گوینــد  و...  کــرد  جابه جــا  را  رفیق هایــش 
بخوربخــوری در کشــور اســت. ایــن بچــه وزیر اســت، ماشــین 
ــن  ــد و ای ــی می کنن ــه حال ــت، چ ــان اس ــر پایش ــم زی اداره ه
کشــور دســت یــک مشــت دزد اســت! مــردم این طــور تعبیــر 
ــد  ــر باشــید بای ــد وزی ــن شــما اگــر می خواهی ــد. بنابرای می کنن
مراقــب باشــید ماشــین اداره را زیــر پــای خودتــان و بچه تــان 
ــد و  ــان نخری ــا ماشــین لوکــس از پول هــای خودت ــد. ی نیندازی
بــه فرزندتــان بدهیــد! حتــی اگــر ارث پدرتــان هــم باشــد نباید 
ایــن کار را بکنیــد. اگــر وزیــر شــدید و می خواهیــد در خدمــت 
ــاده  ــاد و... س ــوه و دام ــه و ن ــما و بچ ــد ش ــید بای ــاب باش انق

ــد. ــی کنی زندگ
حــاال بگوییــد ایــن ارث پدربزرگشــان اســت و مــن نمی توانــم 
ــه 500  ــک خان ــته ی ــان خواس ــد پدربزرگش ــم. بگویی کار کن
ــدارد، شــما کــه  ــرادی ن ــم ای ــه اینهــا بدهــد، می گوی متــری ب
ــد، از وزارت  ــح بدهی ــردم توضی ــرای م ــا را ب ــد این  ه نمی توانی
ــی  ــیب های فرهنگ ــه آس ــد وگرن ــار بروی ــد و کن ــتعفا بدهی اس
رفتــار شــما ســر جایــش هســت و همیــن نهضــت آقازاده هــا 
هــم از همینجاهــا شــروع شــد و مــا داریــم تبعاتــش را در ایــن 

ــم. ــور می بینی کش
اســت،  تقلیــد  مرجــع  بچــه  کــه  کســی  آن  حتــی 
مســئولیت های مضاعفــی دارد. حــاال کــه بچــه مرجــع 
تقلیــد و دامــاد او شــدید، زندگی تــان بایــد از متوســط 
را  طلبه هــا  وگرنــه  باشــد،  پایین تــر  هــم  طلبه هــا 
ــاعه  ــی را اش ــا بدبین ــد و آن ه ــی می کنی ــار بدبین ــم دچ ه
می دهنــد. این هــا لوازمــی بــود کــه انتظــار بــود در 
ــامی  ــور اداری اس ــازمان ام ــک س ــامی ی ــوری اس جمه
ــی  ــر کس ــد ه ــد و بگوی ــا را بفهم ــرد و این ه ــکل بگی ش
قــرار اســت مســئول و وزیــر و وکیــل و اســتاندار و... 
ــه  ــد و ب ــوزش ببین ــواده اش آم ــودش و خان ــد خ ــود، بای ش
آنهــا بفهماننــد کــه ســبک زندگــی شــما نمی توانــد 
ــده  ــا فهمان ــه آنه ــد ب ــد. بای ــتید باش ــه خواس ــوری ک هرج
ــد  ــد بدانن ــت؛ بای ــط الزم اس ــن ضواب ــرا ای ــه چ ــد ک می ش
اگــر می خواهیــد انقــاب اســامی ســیره زندگــی حضــرت 
ــردم  ــرای م ــد ب ــورا را می خواهی ــگ عاش ــی )ع( و فرهن عل
ــای  ــد و اال حرفه ــت کنی ــا را رعای ــد اینه ــد بای ــن کنی تبیی
ــد  ــاد می کن ــار ایج ــون و... انتظ ــر و در تلویزی ــر منب ــما ب ش
ــوال  ــر س ــز زی ــه چی ــید هم ــل نباش ــان عام ــر خودت و اگ
مــی رود. وقتــی راجــع بــه زندگــی حضــرت علــی )ع( و نــان 
ــس  ــا پ ــد، این ه ــت می کنی ــن زدن صحب ــک در روغ خش

ذهــن مــردم می مانــد می گوینــد مــا کــه نمی خواهیــم 
وزیــر مــا آن گونــه باشــد، ولــی الاقــل خانــه اش کاخ نباشــد! 
ــنوید  ــما می ش ــرد، ش ــدا ک ــی پی ــه آرام آرام فراوان ــد ک بع
ــرت  ــد حض ــت. بع ــد اس ــتم فاس ــد کل سیس ــه می گوین ک
آقــا بایــد بگوینــد کــه سیســتم فاســد نیســت، بلکــه 
تک چهره هــای خیلــی مؤثــر مســئله دار شــدند و مــردم 

می کننــد. جمع بنــدی  دارنــد 
ــتم  ــت سیس ــرا کلی ــه چ ــم ک ــح دهی ــد توضی ــا بای ــاال م ح
فاســد نشــده اســت بلکــه مــدام این هــا دارد بیــرون 
ــتم  ــر سیس ــد. اگ ــا را می بینن ــط اینه ــردم فق ــد و م می زنن
ــم  ــود هض ــا را در خ ــن آدمه ــه ای ــود هم ــده ب ــد ش فاس
ــا  ــان مث ــاه. در آن زم ــان ش ــد زم ــد مانن ــرد و می ش می ک
ســرمایه دار فاســد بــود و می دانســت اگــر دو دونــگ از 
ــد، دســتگیر نخواهــد  ــام ولیعهــد بکن ــه ن ــن ســرمایه را ب ای
دربــار  بــه  ســرمایه دارها  ایــن  همــه  بنابرایــن  شــد. 
ــرف  ــم اش ــت خان ــد می گف ــرف می آم ــد. ط ــته بودن وابس
ــرای  ــه ب ــن کارخان ــگ ای ــک دون ــد ی ــان می خواه ــا دلم م
ــه،  ــت ن ــرف می گف ــم اش ــکالی دارد؟ خان ــد! اش ــما باش ش
ــات  ــا مالی ــد ت ــد. بع ــام مــن کنی ــه ن ــم را می فرســتم ب وکیل
برایــش می فرســتادند، یــک نامــه بــه مســئول دفتــر 
نفهمیدنــد  پدرســوخته ها  ایــن  کــه  می دادنــد  اشــرف 
ــم اشــرف اینجــا شــریک اســت، خــود شــما حــل  کــه خان
کنیــد. او هــم یــک تلفــن می کــرد و می گفــت مــن 
ــی  ــوخته ها جای ــان اشــرف هســتم، پدرس ــر خ مســئول دفت
ــروز  ــد؟! ام ــات بردی ــه مالی ــتند برگ ــرف هس ــم اش ــه خان ک
ــا مشــکل  ــا نیســت. مشــکل م ــزی در کشــور م ــن چی چنی
فرهنگــی اســت؛ مــا بــه مــردم نفهماندیــم کــه اگــر بیــرون 
ــد از  ــدار شــدید، حــرام اســت و بای ــن پول ــط و قوانی از ضواب
حــرام اجتنــاب کــرد. وقتــی مــا این قــدر روی قانــون تأکیــد 
می کنیــم، از آن طــرف بایــد ســازوکار وضــع قانــون درســت 
ــه  ــد ک ــس می گویی ــده مجل ــه نماین ــی ب ــی وقت ــد؛ یعن باش
می توانــد 5 مشــاور داشــته باشــید، او نتوانــد پســرخاله، 
ــوند  ــا بش ــد ت ــع کن ــم جم ــردایی و... را دوره ــرعمو، پس پس
مشــاورانش؛ پولــش را از بیت المــال می گیــرد و این  هــا 

ــد. ــد می کنن ــر را تأیی ــم، همدیگ ــم دوره ه
ــا  ــن نظــام جمهــوری اســامی آدم ســالم می خواهــد ت بنابرای
ســاختارها را اصــاح کنــد تــا ایــن ســاختارها آدم هــا را فاســد 
ــد. مــا هــم آدم ســالم و هــم ســاختار ســالم می خواهیــم،  نکن
امــا نقطــه شــروع آدم ســالم اســت کــه ســاختارها را اصــاح 
ــد. همــه می گوینــد ســاختارها خــراب اســت، امــا مــا کــه  کن
ــاختارها را  ــن س ــم ای ــم، می گویی ــی داری ــه کار فرهنگ تجرب
چــه کســی قــرار اســت درســت کنــد؟ آدم  هــا بایــد ســاختارها 
را اصــاح کننــد تــا بــه ســمت ســامت کامــل پیــش برویم و 

ــود. ــا یــک دور باطــل مواجــه خواهیــم ب اال ب

آن کسی که بچه مرجع تقلید است، 
مسئولیت های مضاعفی دارد. حاال 

که بچه مرجع تقلید و داماد او شدید، 
زندگی تان باید از متوسط طلبه ها هم 

پایین تر باشد، وگرنه طلبه ها را هم 
دچار بدبینی می کنید و آن ها بدبینی 
را اشاعه می دهند. این ها لوازمی بود 

که انتظار بود در جمهوری اسالمی 
یک سازمان امور اداری اسالمی 

شکل بگیرد و این ها را بفهمد

وقتی اتاق کار و ماشین ما تفاوت 
محسوسی با کارمندان دیگر داشت 
و یا مثال راننده ای داشتید که رفت 

بچه هایتان را از مدرسه می آورد و...
 بعد شما مدام درباره عدالت

 در سیره زندگی معصومین )ع(
 حرف زدید، آن وقت مفهوم عدالت 

یک چیز بی معنی و مضحک و 
مسخره ای می شود.
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ــد  ــی و فرزن ــه طباطبای ــوه عام ــی، ن ــین قدوس ــد حس محم
آیــت اهلل شــهید علــی قدوســی نخســتین دادســتان کل انقاب 
اســامی، اســت. قدوســی اکنــون در گوشــه ای آرام در قــم بــه 
ــه دو  ــر هفت ــن ه ــت. او همچنی ــغول اس ــر مش ــی و تفک زندگ
روز را بــه تهــران آمــده و در باشــگاه اندیشــه کــه خــود یکــی 
از اعضــای هیــات موســس اش اســت و چنــد نهــاد فرهنگــی 
خصوصــی دیگر، جلســات تفســیر قــرآن و همچنیــن بازخوانی 
ــان برگــزار می کنــد. تحلیلــی کــه او در  ــرای جوان انقــاب را ب
ایــن گفت وگــو از جریــان مبــارزات انقابــی بــه رهبــری امــام 

ــت. ــناختی اس ــی جامعه ش ــد تحلیل ــه می کن ــی)ره( ارائ خمین

ــی کــه توســط امــام خمینــی)ره(  *حرکــت انقالب
شــروع شــد و اصحــاب امــام آن را دنبــال کردنــد 
ــود و در  ــراه ب ــی هم ــا آرمان های ــود ب ــتر خ در بس
ــگاه  ــت اجتماعــی جای ــن آرمان هــا بحــث عدال ای
ویــژه ای داشــت کــه بــدون محافظه کاری توســط 
انقالبیــون پیگیــری می شــد. بحــث عدالــت 
اجتماعــی از دســتورات اساســی اســالم نیــز 
اســت، امــا بــه گفتــه صاحب نظــران بویــژه پــس 
ــی عمــال از شــعارهای  ــا شــتاب عجیب ــگ ب از جن
ــت اجتماعــی  ــژه همیــن شــعار عدال انقــالب، بوی
ــود؟  ــه ب ــر چ ــن ام ــت ای ــد؛ عل ــینی ش عقب نش
چــرا انقالبــی بــه آن عظمــت بــا تئوریســین هایی 
چــون امــام خمینــی و عالمــه طباطبایــی بــه ایــن 

ــد؟ ــار ش ــت دچ وضعی
ــلمانی  ــای مس ــام و ایده ه ــتری از اس ــر بس ــا ب ــاب م انق
صــورت گرفــت. فرهنــگ و فضایــی کــه تحــت نــام اســام و 
مســلمانی در تاریــخ و جغرافیــا و زمــان مــا وجــود داشــت عامل 
اصلــی در تعییــن شــدن مســیر انقــاب و چگونگــی پیــروزی 
آن بــود. همچنیــن همیــن فرهنــگ تعییــن کــرد کــه انقــاب 
مــا پــس از پیــروزی بــه چــه ســمتی بــرود و در کــدام شــئون 

ــت. ــده گرف ــوان نادی ــن را نمی ت ــق شــود؟ ای موف
در مراجعـه بـه فرهنـگ دینی می تـوان دو خـط کامـا متمایز 
را از هـم تشـخیص داد: نخسـت خـِط خـواص اسـت. این خط 
همیشـه در اقلیـت محض بـوده اسـت، امـا آن اسـام حقیقی، 
اسـام معرفتی و اسـامی که محتوا و باطن دارد و در آن سـعی 
شـده همه چیـز آن بر طبق مبانی دینی شـکل بگیـرد و جوهره 
دیانـت را کـه معرفـت و معنویت اسـت در آن به بهترین شـکل 

لحـاظ شـده، در این خـط می تـوان یافت.
امثــال ماصــدرا، امــام خمینــی، عامــه طباطبایــی، آیــت اهلل 
ــدن اســام  ــده مان ــا، نگهــداری و زن ــرای احی بروجــردی و... ب
ــای  ــه و فض ــا جامع ــد، ام ــدا کردن ــود را ف ــی خ ــه زندگ هم
عمومــی مســلمانان و حتــی فضــای عمومــی روحانیــت چندان 

ــته در  ــا پیوس ــزرگان نداشــت و آنه ــن ب ــا ای ــازگاری ب ــر س س
ــط  ــد و فق ــه بودن ــورد دوگان ــی از برخ ــخ در وضعیت ــول تاری ط
ــه آن  ــه ب ــی را ک ــرات و معارف ــادات، تفک ــی از اعتق بخش های
رســیده بودنــد بــرای عمــوم جامعــه دینــی مطــرح می کردنــد. 
امــام خمینــی، آیــت اهلل بروجــردی و... در زمانه شــان در 
ــم  ــان ه ــا خودش ــد، ام ــهرت بودن ــدرت و ش ــر در اوج ق ظاه
ــه  ــزی را ک ــوط قرم ــدم از خط ــک ق ــر ی ــه اگ ــتند ک می دانس
ــد،  ــر بگذارن ــته، کنارت ــداول گذاش ــت مت ــان و روحانی مقدس
مشــکاتی ایجــاد خواهــد شــد. اگــر قدم هــای بیشــتری فراتــر 
ــد ماصــدرا  ــد مانن ــه بای ــز برمی داشــتند ک از آن خطــوط قرم
ــدن  ــر ش ــدند و طوالنی ت ــی می ش ــه ای مخف ــه و در گوش رفت
قدم هــا ممکــن بــود شــرایط شــهید اول و ثانــی و ســهروردی 

ــازد. ــان بس را برایش
مرحــوم آیــت اهلل علــی پهلوانــی تهرانــی از خــواص شــاگردان 
ــان  ــه عرف ــای حلق ــا انته ــدا ت ــود و از ابت ــی ب ــه طباطبای عام
عملــی کــه عامــه حــدود 30 ســال در قــم داشــت، در 
ــن  ــت. مت ــرار داش ــات ق ــن جلس ــی ای ــای اصل ــره پایه ه زم
ــا متــن  آن جلســات اکنــون در حــال انتشــار اســت کــه تقریب
بی نظیــری در فرهنــگ ماســت. جلــد نخســت ایــن مجموعــه 
بــا عنــوان »ثمــره حیــات« شــامل تقریــرات مرحــوم پهلوانــی 
تهرانــی از ایــن جلســات ســری بــه تازگی منتشــر شــده اســت. 
ــه  ــزرگ عام ــاگردان ب ــیاری از ش ــی بس ــات حت در آن جلس
هــم حضــور نداشــتند. مــن دو مطلــب از آقــای پهلوانــی نقــل 
ــی  ــی برخ ــد گاه ــان می گفتن ــه ایش ــت اینک ــم نخس می کن
ـــ کــه البتــه ایشــان اســم آورده امــا مــن از بیــان  از بــزرگانـ 
ــه محــض  ــه ب ـــ وارد جلســه می شــدند و عام ــذورمـ  آن مع
ورود آنهــا ســاکت شــده و دیگــر صحبت هــای خــود را ادامــه 
نمــی داد. در تقریــرات هــم درج شــده که یــک آقایی در جلســه 
ــچ  ــه هی ــر عام ــت دیگ ــور داش ــا حض ــن آق ــون ای ــد و چ آم
چیــز نگفــت. یعنــی مطالــب به نوعــی بــود کــه حتــی برخــی 
از بــزرگان و شــاگردان عامــه کــه وارد آن جلســات می شــدند، 
عامــه احتیــاط می کــرد کــه نکنــد او بــا شــنیدن آن مطالــب 
دچــار شــبهه شــده و باعــث گمراهــی خــود و دیگــران شــود!

همین طــور آقــا پهلوانــی بیــان کــرده کــه عامــه طباطبایــی 

ــه  ــی را ب ــد واژه های ــه واژه هــا دقــت داشــت کــه نکن بســیار ب
ــه  ــت نســبت ب ــادی روحانی ــه ع ــرف و جامع ــه ع ــرد ک کار بب
ــی  ــات خصوص ــن جلس ــی در همی ــد. حت ــیت دارن آن حساس
و خــاص نیــز گاهــی ایشــان در حیــن صحبــت دربــاره 
ــارت را  ــد آن عب ــه بع ــرد ک ــه کار می ب ــی را ب ــی، عبارت مطلب
ــی  ــن واژه توجه ــه ای ــما ب ــه ش ــت ک ــد و می گف برمی گردان
نکنیــد، مــا بــه ایشــان می گفتیــم مــا کــه خصوصــی هســتیم 
ــاط  ــا احتی ــوی م ــم چــرا در جل و ایــن مســائل شــما را می دانی
ــم  ــه نمی خواه ــد ک ــان کردن ــخ بی ــه در پاس ــد؟ عام می کنی
زبانــم عــادت کنــد! ایــن نشــان می دهــد کــه احتیــاط عامــه 
آنقــدر ســنگین بــوده کــه ایشــان تمریــن می کــرد کــه 
زبانــش برخــی از واژه هــا را بــه کار نبــرد کــه بعدهــا ایــن واژه 
ــه  ــم کــه حواشــی عام دچــار مشــکل شــود. فرامــوش نکنی
ــی  ــد. یعن ــمند باش ــیار ارزش ــت بس ــوار می توانس ــر بحاراالن ب
خــود متــن بحــار االنــوار کــه متــن بســیار ارزشــمندی اســت 
ــا  ــرد، ام ــدا می ک ــی را پی ــه ارزش مضاعف ــی عام ــا حواش ب
متاســفانه جلــوی ادامــه نــگارش عامــه بــا فشــار خودی هــا و 

ــه شــد. مقدســین گرفت
در واقــع مــا تعــارض، تاقــی و تضــاد ایــن نــوع دیانــت را در 
ــت.  ــازه ای نیس ــز ت ــته ایم و چی ــان داش ــخ تمدن م ــول تاری ط
ــتخوان بندی، اصــل و  ــره، اس ــه جوه ــد ک ــوش نکنی ــا فرام ام
اســکلت انقــاب اســامی ایــران توســط ایــن اقلیــت شــکل 
ــاب  ــت انق ــم روحانی ــه می گویی ــت ک ــت اس ــت. درس گرف
کــرد، امــا همــه می دانیــم کــه اکثریــت روحانیــت از ابتــدا نــه 
ــا  ــت. ب ــی داش ــق و هماهنگ ــا آن تواف ــه ب ــود ن ــاب ب در انق
اینکــه مرحــوم امــام)ره( خــود مرجــع تقلیــد بــود، امــا اکثریــت 

ــتند. ــی نداش ــا او هماهنگ ــون ب روحانی

*خــواص انقالبیــون و شــاگردان امام خمینــی)ره( 
ــه  ــف عام ــد طی ــه دی ــر زاوی ــرای تغیی ــی ب تالش

ــتند؟ ــت داش روحانی
آیــت اهلل قدوســی ســال ها پیــش از آنکــه انقــاب اوج بگیــرد، 
همیشــه می گفــت مشــکل مــا داخلــی اســت نــه رژیــم شــاه؛ 
ــه ای  ــم روی آن تکی ــه نمی توانی ــتند ک ــای هس ــن خودی ه ای

محمدحسین قدوسی:

دین داران مناسکی، عامل اصلی بی اعتنایی به آرمان های انقالب هستند

آیت اهلل قدوسی سال ها پیش از آنکه 
انقالب اوج بگیرد، همیشه می گفت 
مشکل ما داخلی است نه رژیم شاه؛ 

این خودی ها هستند که نمی توانیم 
روی آن تکیه ای داشته باشیم. 

اعتراض و انتقادی که شهید قدوسی 
به داخل روحانیت داشتند، هیچ 

آدمی از بیرون نداشت
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ــه  داشــته باشــیم. اعتــراض و انتقــادی کــه شــهید قدوســی ب
ــت.  ــرون نداش ــی از بی ــچ آدم ــتند، هی ــت داش ــل روحانی داخ
ــا آنکــه خــود  ــدرم و شــهیدان بهشــتی و مطهــری ب ــال پ امث
روحانــی بودنــد، امــا منتقــد ایــن نــوع از روحانیــت بــه شــمار 
ــرای تربیــت نســل جدیــد طــاب  آمــده و تــاش بســیاری ب
کردنــد. شــهید قدوســی بخــش عمــده ای از عمــرش را بــرای 
تربیــت روحانی هــای جدیــد، تشــکیل مدرســه، اصــاح حــوزه 
ــس  ــع مؤس ــت و در واق ــد گذاش ــوزه جدی ــک ح ــکیل ی و تش

فضــای جدیــد حــوزه مرحــوم شــهید قدوســی بــود.
مدرســه حقانــی آغاز راه شــهید قدوســی بــرای تغییــر در کلیت 
حــوزه بــود. مهــم ایــن اســت که بــا وجــود ایــن همه تــاش و 
نیرویــی کــه ایشــان بــرای بهبــود اوضــاع صــرف می کــرد، اما 
همیشــه منتقدتریــن آدم بــه روحانیــت بــود و انتقــادات تنــدی 
ــا  ــت و روحانی ه ــاره روحانی ــدر درب ــان پ ــودم از زب ــه خ را ک

شــنیدم از هیــچ مخالفــی نشــنیدم.

*مواجهــه ایــن اکثریــت پــس از پیــروزی انقــالب 
ــود؟  ــه ب ــارزه چگون ــده مب ــروع کنن ــت ش ــا اقلی ب

چــه تقابلــی بیــن آنهــا شــکل گرفــت؟
انقــاب بــا آن اقلیــت شــروع شــد و در دوره اوجــش اکثریــت 
ــوج  ــر م ــاب ب ــدند و انق ــراه ش ــا آن هم ــن داران ب ــه دی جامع
ــس از  ــید. پ ــروزی رس ــه پی ــد و ب ــوار ش ــا س ــی آنه همراه
ــه در  ــه همیش ــت ک ــن اقلی ــه ای ــود ک ــی ب ــروزی طبیع پی
ــی  ــدت کوتاه ــا م ــا ت ــود، صرف ــی ب ــت دین ــا اکثری ــادم ب تص
ــه  ــود ب ــی ب ــند. طبیع ــوج باش ــن م ــر ای ــوار ب ــد س می توانن
جــای آن دیانــت معرفتــی، محتوایــی و معنــوی، یــک دیانــت 
مناســکی، ظاهربیــن و قشــری بیایــد؛ دیانتــی کــه عقــل را در 
ــرار  ــم ق ــت قدی ــل دیان ــد را در مقاب ــم جدی ــن و عل ــل دی مقاب
ــه  ــت ب ــق ضدی ــت از طری ــن دیان ــق ای ــتر رون ــد. بیش می ده
ــش  ــق و حیات ــز. رون ــه چی ــا هم ــت ب ــد، ضدی ــت می آی دس
ــی  ــه حت ــی ک ــر کس ــه ه ــت. ب ــی اس ــی از دشمن تراش ناش
اندکــی فکــرش بــا آنهــا متفــاوت باشــد، برچســب غیرخــودی 

زده و طــردش می کننــد.
فضــای عمومــی متدین هــا هــم ایــن نــوع از دیانــت را اصــل 
ــت جــای  ــن دیان ــل کم کــم همی ــن دلی ــه همی می دانســت. ب
ــه نظــر مــن  دیانــت آن اقلیــت محــدود را گرفــت. بنابرایــن ب
ــه شــده، مــا نبایــد ایــن گروه هــا  در اینکــه چــرا فضــا این گون
را مقصــر بدانیــم. البتــه تقصیــرکار درجــه دو هســتند. مقصــر 
ــا  ــت؛ م ــوده اس ــخ ب ــول تاری ــا در ط ــی م ــی فضــای دین اصل
ــز  ــت همه چی ــن حکوم ــت گرفت ــه دس ــا ب ــم ب ــر می کردی فک
را می توانیــم اصــاح کنیــم. بزرگانــی چــون شــهیدان 
ــروزی  ــش از پی ــی و... در پی ــری، قدوس ــتی، مطه ــات بهش آی
انقــاب بــه جوانــان داغــی کــه می گفتنــد انقــاب زود پیــروز 
ــس از  ــا پ ــی م ــکل اصل ــه مش ــد ک ــر می دانن ــود، تذک می ش

ــود. ــاز می ش ــازه آغ ــاب ت ــروزی انق پی
ــن  ــنش از م ــه س ــرادرم ک ــودم، ب ــوان ب ــه ج ــادم هســت ک ی
ــتان  ــود. از دبیرس ــر ب ــن تندت ــد، از م ــهید ش ــود و ش ــتر ب بیش
ــلحانه  ــری مس ــاب در درگی ــش از انق ــت و پی ــلحه داش اس
ــدر  ــا پ ــی ب ــن گاه ــر و م ــوی بزرگت ــود. اخ ــده ب ــی ش زخم
ــدر  ــرف پ ــدام ح ــم. م ــاعت بحــث می کردی ــد س ــش از چن بی
ــروزی انقــاب  ــد از پی ــود کــه اصــل مشــکل شــما بع ــن ب ای
ــه  ــا در دســت گرفتــن حکومــت ب اســت و فکــر نکنیــد کــه ب
ــی  ــد، وقت ــل می کنی ــکات را ح ــه مش ــیده و هم ــی رس جای
حکومــت را در دســت گرفتیــد مشــکل شــما شــروع می شــود. 
ــی  ــای عموم ــه فض ــی ب ــهید قدوس ــا ش ــن گفت وگوه در ای
و اشــکاالتی کــه مذهبی هــا و روحانی هــا دارنــد اشــاره 
می کــرد. می گفــت ایــن دین دارانــی کــه اکنــون شــما 
ــی  ــت وقت ــوم نیس ــد و... معل ــب می خوانن ــاز ش ــد نم می بینی

ــا  ــی م ــد؟ گاه ــل می کنن ــه عم ــند، چگون ــت برس ــه حکوم ب
ــل  ــگاه عاق ــک ن ــدر ی ــه پ ــم ک ــان می کردی ــی بی عبارت های
ــن داری در  ــه دی ــت ک ــرد و می گف ــا می ک ــه م ــفیه ب ــدر س ان
خانــه بســیار تفــاوت دارد بــا اینکــه شــخص بــه قدرتــی برســد 

ــد. ــظ کن ــود را حف ــن خ ــد دی و بتوان
مطالبـی را که پـدر برای مـن و بـرادرم می گفت برای ما ناآشـنا 
بـود و در واقـع گـوش مـا چنـدان بـرای شـنیدن آن حرف هـا 
تمایلـی نداشـت. ما بیشـتر به ایـن فکـر می کردیم کـه چگونه 
می تـوان حکومـت را در دسـت گرفـت. بویـژه در نزدیکی های 
پیـروزی انقاب کـه آثـار به دسـت گرفتن حکومت مشـخص 
شـده بـود، دیگـر بهایی بـه آن حرف هـای پـدر نمی دادیـم، اما 
گذشـت زمـان نشـان داد کـه ایـن دغدغه شـهیدان قدوسـی، 

بهشـتی و مطهـری درسـت بود.
ایــن بســتر عمومــی و ایــن دیانــت مناســکی کــه همیشــه در 
فضــای مذهبــی مــا حاکــم بــود، بعــد از انقــاب کــه حکومــت 
را بــه دســت گرفتیــم، به ســرعت خیــز برداشــت کــه همه چیــز 
را در اختیــار خــود بگیــرد. در آن دوران کــه حکومــت در دســت 
ــات وجــود نداشــت،  ــان و آب و امکان ــن همــه ن ــود و ای ــا نب م
ایــن طیــف حاکــم بــود، حــال چــه دلیلــی دارد کــه بــا وجــود 
ــه  ــت ک ــوم اس ــد؟ معل ــینی کن ــات عقب نش ــه امکان ــن هم ای
عقب نشــینی نکــرده و انقــاب را مــال خــود می داننــد. 
ــه  ــی ک ــت و زمان ــی اس ــل اصل ــاله عام ــن مس ــرم ای ــه نظ ب
دیانــت مناســکی جــای اســام معرفتــی را گرفــت، همــه چیــز 
متفــاوت شــد. البتــه عوامــل دیگــری هــم دخیــل اســت. مثــا 
ــت  ــگاه موقعی ــم هیچ ــا ه ــواص از مذهبی ه ــود خ ــه خ اینک
تاریخــی خــود را بــه خوبــی نشــناختند و بــه اختافــات داخلــی 
ــه  ــف خاصــی ک ــن دو طی ــژه ای ــد، بوی ــان ندادن ــان پای خودش
ــی  ــد: یعن ــت بودن ــی حکوم ــاح اصل ــدای انقــاب دو جن در ابت

ــگاهیان. ــون و دانش روحانی

ــا  ــش ب ــت و اختالفات ــت موق ــما دول ــور ش *منظ
ــت؟ ــالب اس ــورای انق ش

ــاب  ــورای انق ــود. ش ــت ب ــت موق ــات دول ــن اختاف اوج ای
بیشــتر دســت روحانیــون و دولــت موقت دســت دانشــگاهی ها 
بــود. ایــن دو طیــف شــرایط تاریخــی خــود را در نظــر نگرفتند. 
ــر تاریخــی  ــت خطی ــک موقعی ــون در ی دانشــگاهیان و روحانی

قــرار گرفتــه و بــرای نخســتین بــار در طــول تاریــخ، قــدرت در 
دســتان آنهــا قــرار گرفــت. بایــد ایــن دو طیــف بــه هــر شــکل 
ممکــن بــا هــم کار کــرده و نمی گذاشــتند طیــف دیگــری بیاید 
و هــر دو را بــا هــم حــذف کنــد و کار دســت اکثریتــی بیفتد که 
ــچ تفاهــم فکــری در اصــول اندیشــه ها و  ــت هی ــن اقلی ــا ای ب
دیانــت نــدارد. تاریــخ مختصــر ابتــدای انقــاب تمــام تعــارض 
میــان ایــن دو طیــف دانشــگاهی و حــوزوی اســت. البتــه ایــن 
ــی  ــت معرفت ــل دیان ــال اه ــر ح ــه ه ــود. ب ــی ب ــاله طبیع مس
ــود کــه اختــاف نظــر  ســابقه حکومــت نداشــتند و طبیعــی ب
ــه  ــرد ک ــر نمی ک ــی فک ــم کس ــان ه ــود و در آن زم ــدا ش پی
بخــش عمــده ای از ایــن طیــف شــهید و یــا خانه نشــین شــوند. 
بســیاری از ایــن طیــف بــه هــر شــکل از گردونــه خــارج شــده 
و یــک تعــداد اندکــی کــه کاری از دستشــان برنمی آیــد، باقــی 
ــی  ــف اکثریت ــت طی ــدرت در دس ــر روی ق ــه ه ــد. ب می مانن
ــداری  ــن دین ــوان ویتری ــه عن ــخ ب ــه در تاری ــه همیش ــاد ک افت

حضــور داشــتند.

*چــرا روحانیــت شــورای انقــالب و دانشــگاهیان 
نمی توانســتند  موقــت  دولــت  در  مســئول 

ــد؟ ــل کنن ــود را ح ــات خ اختالف
ــم کار  ــش ه ــل کردن ــه ح ــود و البت ــی ب ــات طبیع آن اختاف
ــوز  ــاره حکومــت  هن ــف درب ــن دو طی ــکار ای ــود. اف ــی نب راحت
ــرای  ــود و ب ــه ب ــود نگرفت ــه خ ــی ب ــت و انضمام ــکل درس ش
رســیدن بــه ایــن افــکار بایــد زمــان صــرف می شــد. امــا ایــن 
اشــکال عــدم شــناخت موقعیــت خطیــر تاریخی شــان بــه آنهــا 
ــت،  ــی نیس ــرد خاص ــخنان ف ــن س ــورم از ای ــت. منظ وارد اس
ــی را  ــت. موقعیت ــن اس ــد م ــورد نق ــی آن دوران م ــای کل فض
کــه نــه پیشــتر ســابقه داشــت و نــه ممکــن اســت در قــرون 
دیگــر دوبــاره بدســت بیایــد، نشــناخته و فضــا را بــه دیگــران 
واگــذار کردنــد. شــاید اگــر آن اکثریــت زبــده هــم باقــی مانــده 
ــروان  ــن داران و پی ــوم دی ــل عم ــدند، در مقاب ــهید نمی ش و ش
ــد. در  ــدا نمی کردن ــت را پی ــاب مقاوم ــز ت ــکی نی ــن مناس دی
هــر صــورت کار انقــاب هــم در دســت کســانی افتــاد کــه در 

ــود. ــان ب ــال کار دست ش ــزار س ــول ه ط

*گویــا همیــن طیــف چنــد مــاه پیــش از 
پیــروزی انقــالب ســعی در قبضــه کــردن آن 
داشــتند. اســالم عالمــه طباطبایــی یــک اســالم 
ــت  ــخصی روای ــت. ش ــی اس ــی و تعامل گفت وگوی
ــده ای از  ــالب ع ــش از انق ــاه پی ــد م ــرده در چن ک
ــه  ــزد عالم ــه ن ــطه هایی را ب ــف واس ــن طی همی
فرســتادند کــه آقــا شــما دیدارهایتــان بــا هانــری 
ــد. ایــن یعنــی کــه شــمای  ــن را متوقــف کنی کرب
ــد اهــل گفت وگــو باشــید.  ــی نبای عالمــه طباطبای
ســوال اینجاســت کــه بــه هــر حــال ایــن طیــف 
هــم مســلمان بودنــد، امــا چــرا بــه ایــن وضعیــت 

ــدند؟ ــار ش دچ
اســام آنهــا همین بــود و اختــاف در نــوع دیانــت بــا معتقدان 
بــه اســام معرفتــی داشــتند و نــگاه آنهــا بــه دیــن نیــز بــا نگاه 

امثــال امــام)ره( و عامــه طباطبایــی تفاوت داشــت.

*یعنی از دین بحث عدالت اجتماعی را درنمی آوردند؟
ــروزه هــم رواج دارد.  ــه ام ــد ک ــن را می فهمیدن ــت همی از عدال
ــد.  ــا ش ــری نیروه ــر جهت گی ــث تغیی ــن باع ــا از دی ــم آنه فه
البتــه بــه فاصلــه چنــد ســال آســیب های مهــم مثــل اختــاف 
ــن  ــدا شــد. ای ــی پی ــم مال ــی و فســادهای عظی فاحــش طبقات
ــه اســام اســت. منتهــا  آســیب ها تبعــات نــگاه ایــن طیــف ب
از اول این گونــه نبــود. یعنــی ابتــدا افــرادی کــه کار را در 

اخوی بزرگتر و من گاهی با پدر بیش 
از چند ساعت بحث می کردیم. مدام 

حرف پدر این بود که اصل مشکل 
شما بعد از پیروزی انقالب است و فکر 
نکنید که با در دست گرفتن حکومت 

به جایی رسیده و همه مشکالت را 
حل می کنید

شهید قدوسی می گفت این 
دین دارانی که اکنون شما می بینید 

نماز شب می خوانند و... معلوم نیست 
وقتی به حکومت برسند، چگونه عمل 
می کنند؟ گاهی ما عبارت هایی بیان 

می کردیم که پدر یک نگاه عاقل 
اندر سفیه به ما می کرد و می گفت 

که دین داری در خانه بسیار تفاوت 
دارد با اینکه شخص به قدرتی برسد و 

بتواند دین خود را حفظ کند
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دســت گرفتنــد این گونــه فاســد نبودنــد و فقــط نگاه شــان بــه 
دیــن بــا نــگاه امثــال امــام)ره(، عامــه طباطبایــی و شــهیدان 

قدوســی و بهشــتی و مطهــری تفــاوت داشــت.
ــود؛  ــاب ب ــتان کل انق ــی دادس ــهید قدوس ــه ش ــی ک زمان
امــوال و زمین هــای مفصلــی از میــراث خانوادگــی او مصــادره 
می شــود. همچنیــن امــوال موروثــی عامــه طباطبایــی 
ــس  ــود پ ــی ب ــهید قدوس ــت ش ــه در مالکی ــم ک ــز ه در تبری
انقــاب مصــادره می شــود. در همــان دوران شــهید  از 
قدوســی موضع گیری هــای شــدیدی مقابــل تندروی هــا و 
ــد کــه تاشــی  ــون داشــت و هــر چن اعدام هــا توســط انقابی
ــوی  ــرای جلوگیــری از مصــادره امــوال خــود نکــرد، امــا جل ب
ــه  ــت. ب ــم گرف ــان را ه ــیاری از بی گناه ــوال بس ــادره ام مص
همیــن دلیــل روزنامــه کیهــان و روزنامــه جمهــوری اســامی 
شــدیدترین حمله هــا را بــه شــهید قدوســی کردنــد و حتــی در 
ــان علیــه دادســتان  ــدان و زندانبان ــدان اویــن، مســئوالن زن زن

ــد. ــاب می کنن ــی اعتص ــهید قدوس ــی ش ــاب یعن کل انق

*این همـان اعتصاب معروفی اسـت که مسـئوالن 
زنـدان اوین پـس از آمدن شـهید قدوسـی در بین 

خود به روی ایشـان اسـلحه می کشـند؟
بلــه. یعنــی بــرای اینکــه شــهید قدوســی جلــوی تنــدروی آنها 
ــی  ــدر از او عصبان ــود، آنق ــه ب ــه را گرفت ــای بی وج و اعدام ه
بودنــد کــه در زمــان حضــورش در زنــدان بــه رویــش اســلحه 
می کشــند. پــس از ایــن جریــان شــهید قدوســی بــه تلویزیــون 
ــم آن اکنــون  ــرای مــردم صحبــت می کنــد کــه فیل آمــده و ب
ــته های  ــی نوش ــهید قدوس ــم ش ــن فیل ــت. در ای ــود اس موج
کیهــان و جمهــوری اســامی را خوانــده و بــه مــردم می گویــد 
کــه اینهــا از مــن می خواهنــد کــه مــدام اعــدام کــرده و امــوال 
ــن کار  ــه ای ــا آخــر عمــرم حاضــر ب ــن ت ــم و م را مصــادره کن
ــد  ــم ببندی ــل ه ــار مسلس ــه رگب ــرا ب ــر م ــی اگ ــتم. حت نیس

حاضــر بــه ایــن کار نیســتم.
ــد  ــی می گوی ــهید قدوس ــی ش ــخنرانی تلویزیون ــن س در همی
ــم، اســام  ــه اســام انقــاب کردی ــرای رســیدن ب ــا ب ــه م ک
ــد  ــان می ده ــان نش ــن جری ــت. ای ــاب نیس ــرای انق ــه ب ک
ــا وجــود اینکــه  دادســتان کل انقــاب  کــه شــهید قدوســی ب
بــود، امــا فضــا در دســتانش قــرار نداشــت. امــوال خــود و پــدر 
ــه  ــتاد هم ــت و اس ــی اس ــه طباطبای ــه عام ــرش را ک همس
ــه در آن  ــن ک ــدان اوی ــد. در زن ــادره می کنن ــون، مص انقابی
دوران امنیتی تریــن جــای نظــام اســت علیــه او کــه دادســتان 

کل اســت، اســلحه می کشــند و روزنامه هــای رســمی و 
ــه او  ــاده علی ــون افت ــت انقابی ــه دس ــه ب ــور ک ــی کش اصل

مطلــب می نویســند.
عجیـب آنکـه در راس روزنامه جمهـوری اسـامی در آن دوران 
آیـت اهلل بهشـتی بود. شـهید بهشـتی خـود از همفکران شـهید 
قدوسـی اسـت امـا روزنامـه او، علیـه شـهید قدوسـی مطلـب 
می نویسـد. یعنـی شـهید بهشـتی بـا آن مقـام باالیـی کـه 
داشـت و اعتمـاد شـدید رهبـری و معمـار انقـاب بـه او، حتی 
بـر روزنامه خـودش هم مسـلط نبـود. بنابراین فضـای عمومی 
در حیطـه قـدرت همیـن پیـروان اسـام مناسـکی قرار داشـت 
و انقابیـون در راس قـدرت باورشـان نمی آمـد کـه همـه چیـز 
دارد از دست شـان خـارج می شـود. آنهـا امیـدوار بودنـد کـه 
بتواننـد وضعیـت خود را نگـه دارند. البته اشـتباهاتی هم داشـته 
و همانطـور کـه گفتم بـا آن طیف دانشـگاهی که دیگـر بازوی 
انقاب بـود به انـدازه کافی دسـت به یکی نمی شـوند تـا بتوانند 
ایـن قدرت فـراری را که هزاران دهـان باز و حلقوم گشـاد آماده 

بلعیدنـش بـود، در جهـت ارزش هـای خـود نگـه دارنـد. پس از 
مدتـی هـم کـه همگی شـهید شـده و همـه چیـز از دستشـان 

خـارج می شـود.
یــک نکتــه را فرامــوش نکنیــد. آن کســی کــه در زنــدان اویــن 
ــه  ــا آن هم ــی ب ــت اهلل قدوس ــون آی ــدی چ ــه مجاه روی فقی
ــت  ــد، حرک ــلحه می کش ــاب، اس ــام و انق ــه اس ــات ب خدم
ــن  ــام دی ــه ن ــن انجــام می دهــد. او هــم ب ــام دی ــه ن خــود را ب
ــت شــاه  ــان حکوم ــن شــخص در زم ــه چــون ای ــد ک می گوی
ــا  ــود، ام ــادره ش ــش مص ــد اموال ــته بای ــت را داش ــن موقعی ای
ــد از روی  ــادره بای ــه مص ــت ک ــرار داش ــی اص ــهید قدوس ش
ــاله را  ــن مس ــا ای ــود. آنه ــام ش ــی انج ــی و حقوق ــد فقه قواع
نمی پذیرنــد. یعنــی تفکــر آنهــا بیــش از ایــن نیســت، نــه اینکه 
ســوءنیت داشــته باشــند؛ یعنــی بیــش از ایــن درکــی از اســام 
ــوءنیت،  ــدون س ــف ب ــن طی ــس از ای ــفانه پ ــته اند. متاس نداش
افــرادی کــه رســما ســوءنیت داشــته بــه دنبالشــان و بــر مصدر 
امــور آمدنــد، امــا در شــروع کار ایــن پیــروان اســام مناســکی 
ــب  ــا خ ــتند، ام ــب خوان هس ــن و نمازش ــی متدی ــا همگ اتفاق

ــود. ــن همــان ب ــه دی نگاهشــان ب

*ارتبــاط ایــن طیــف در دوران مبارزاتــی بــا 
مســلمانان ســرخ تاثیــری در ایــن رونــد داشــت؟

زمانــی کــه مــن دانشــجوی دانشــگاه شــریف بــودم بســیاری 

از هــواداران ســازمان محاهدیــن خلــق، مارکسیســت ها و 
ــگاه  ــد. در دانش ــت بودن ــن دوس ــا م ــام ب ــرو ام ــلمانان پی مس
ــه  ــه درســت نقط ــا ک ــن م ــی و متدی ــتان مذهب ــریف دوس ش
مقابــل ســازمان مجاهدیــن در دانشــگاه بودنــد و بعدهــا 
عضــو دانشــجویان پیــرو خــط امــام شــده و ســفارت آمریــکا 
ــا امثــال پــدرم و شــهید بهشــتی  ــد، آنچنــان ب را اشــغال کردن
ضــد بودنــد کــه کــم مانــده بــود ناســزا بگوینــد. در واقــع اینهــا 
یــک طیــف و ســازمان هــم طیــف دیگــری بــود. حتــی ایــن 
ــر از اعضــای  ــوارد تندت ــی در بســیاری از م دانشــجویان مذهب
ــرادی  ــم اف ــازمان ه ــه در س ــد. البت ــل می کردن ــازمان عم س
ــوادث  ــد ح ــرده و بع ــتفاده ک ــرایط اس ــن ش ــه از ای ــد ک بودن
بعــدی ســازمان و آن خیانت هــای بــزرگ را ســامان دادنــد تــا 
بــر قــدرت ســوار شــوند، امــا شکســت خوردنــد. یعنی ســازمان 
بــا همــه اعتبــارش نتوانســت کار چندانــی را پیــش ببــرد چــون 
بــا مــردم ضدیــت مســتقیم پیــدا کــرد، امــا آن طیــق مذهبــی 
کــه اکثریــت فضــای دینــی بــا آنهــا بــود قــدرت را در دســت 

ــوی خــود نداشــت. ــچ معارضــی هــم در جل ــت و هی گرف

ــی  ــه فعل ــت محافظه کاران ــما وضعی ــر ش ــه نظ *ب
ــه  ــان نقــد ب ــد آمــده اســت؟ چــرا جری چــرا پدی
ــش  ــزء و بخ ــن ج ــی کوچکتری ــازمان ها و حت س
ــود؟  ــر می ش ــام تعبی ــا نظ ــه ب ــه مقابل ــت ب دول
ایــن در صورتــی اســت کــه حتــی رهبــری نظــام 
هــم بارهــا بــر لــزوم پویایــی جریــان نقــد صحــه 
گذاشــته و آن را از ضروریــات شــمرده اند. بــه 
ــث  ــد باع ــان نق ــن جری ــودن همی ــما نب ــر ش نظ
شــکل گیری حجــم عمــده از فســادها و بــر 
ــت؟ ــده اس ــیار نش ــی بس ــادهای مال ــرض فس ف

دربــاره ایــن موضــوع یــک ســیر را می شــود در نظــر 
ــدام از  ــر ک ــته و در ه ــی داش ــل گوناگون ــه مراح ــت ک گرف
ایــن مراحــل نــگاه بــه محافظــه کاری شــکل خاصــی داشــته 
ــاب  ــر مســیر انق ــه تغیی اســت. در شــروع کار آن گروهــی ک
ــه  ــاً ن ــاص، اتفاق ــت خ ــن اقلی ــل ای ــد در مقاب ــازمان دادن را س
ــم  ــادی ه ــتحکام زی ــا اس ــه ب ــد بل ــه کار نبودن ــا محافظ تنه
برنامه هــای خــود را بــه پیــش بردنــد. یعنــی آنچنــان محکــم 
بودنــد کــه توانســتند مســیر انقــاب را تعییــر دهنــد. آنهــا بــا 
ــرون  ــری اش بی ــه از روس ــی ک ــوی خانم ــار م ــد ت ــدن چن دی
ــه پــا می کردنــد کــه آن ســرش  زده بــود، آنچنــان غوغایــی ب
ناپیــدا، یــا همچنیــن روی آدمــی کــه کــراوات زده و در خیابــان 
راه می رفــت هــزار برنامــه را پیــاده می کردنــد. در ابتــدای 
انقــاب پیــروان ایــن اشــخاص در دســته های چنــد نفــری در 
ــدا  ــراوات زده را پی ــک انســان ک ــا ی ــد ت ــا راه می رفتن خیابان ه
کــرده و در یــک حرکــت انقابــی کرواتــش را قیچــی کننــد.
ــه تنهــا هیــچ محافظــه کاری وجــود  ــن برنامه هــا کــه ن در ای

شورای انقالب بیشتر دست روحانیون 
و دولت موقت دست دانشگاهی ها 
بود. این دو طیف شرایط تاریخی 

خود را در نظر نگرفتند. دانشگاهیان 
و روحانیون در یک موقعیت خطیر 
تاریخی قرار گرفته و برای نخستین 

بار در طول تاریخ، قدرت در دستان 
آنها قرار گرفت. باید این دو طیف 
به هر شکل ممکن با هم کار کرده و 
نمی گذاشتند طیف دیگری بیاید و 

هر دو را با هم حذف کند
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ــت.  ــورت می گرف ــم ص ــادی ه ــم زی ــا تحک ــه ب ــت بلک نداش
همیــن طیــف در گزینش هــا، تصفیه هــا و دیگــر کارهایشــان 
ــی  ــس حت ــح هیچک ــه نصای ــه ب ــوده ک ــم ب ــان محک آنچن
امــام)ره( هــم اعتنایــی نمی کردنــد. اعمــال آنهــا آنقــدر بــدون 
محافظــه کاری بــود کــه حتــی صــدای امــام)ره( هــم درآمــد، 
ــا ایــن اوصــاف راه خــود را ادامــه داده و توانســتند ســوار  امــا ب
بــر قــدرت شــوند. وقتــی هــم کــه قــدرت را در دســت گرفتنــد 
ــه  ــتند آن را ب ــه نمی توانس ــود ک ــیرین ب ــان ش ــدر برایش آنق
کنــاری بگذارنــد. ســاختار قــدرت دوســت داشــتنی اســت و در 
ایــن ویژگــی فرقــی بیــن مذهبــی و غیرمذهبــی نیســت. اگــر 
ــه  ــن مســائل توجی ــا ای ــدرت را ب ــی باشــد حضــور در ق مذهب
ــد کــه چــون حکومــت دینــی اســت مــن وظیفــه دارم  می کن
ــت.  ــات اس ــب واجب ــام از اوج ــظ نظ ــه دارم و حف ــا آن را نگ ت
اینهــا توجیــه اســت و در اصــل صرفــا شــکل و تابلــوی 
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــان کنش ــار هم ــرده و رفت ــر ک کار تغیی
ــته اند.  ــع داش ــه جوام ــخ و در هم ــول تاری ــران در ط حکومت گ
یعنــی در همــه جــای دنیــا فــارغ از دیــن و آیین شــان 
ــه  ــزی ک ــر چی ــیدند، از ه ــدرت می رس ــه ق ــانی ب ــی کس وقت
می توانســت قدرتشــان را دســتخوش زوال، سســتی یــا ضعــف 
کنــد، هــراس داشــته اند و یکــی از ایــن چیزهــا انتقــاد اســت.

طبیعتــا در هــر حکومتــی ســعی می شــود بــا توجیهــات 
گوناگــون جلــوی انتقــاد را بگیرنــد، مگــر اینکــه افــراد 
ــه  ــه متوج ــند ک ــت باش ــی درون آن حکوم ــه و عاقل فرهیخت
ــراد  ــی اف ــظ آن حکومــت بشــوند. یعن ــرای حف ــاد ب ــزوم انتق ل
عاقلــی پیــدا شــوند کــه ترویــج کننــد راه حفــظ حکومــت در 
انتقــاد و در »النصیحــة الئمــة المســلمین« اســت، امــا در ایران 
اگــر ایــن فرهیخته هــا در ایــران باقــی ماندنــد تعدادشــان اندک 
بــود و نمی توانســتند در برابــر این اکثریــت نافرهیخته، قشــری 
و ســطحی بایســتند. بــه همیــن دلیــل هــم کم کــم توجیهاتــی 
چــون مصلحــت نظــام و... روی بــورس افتــاد و کار بــه جایــی 

ــد. ــاهده می کنی ــون آن را مش ــه اکن ــید ک رس
از زاویــه دیگــری اکنــون وضعیــت برعکــس هــم شــده اســت 
ــال ها در  ــن س ــی در ای ــتند. یعن ــاد هس ــال انتق ــه در ح و هم
ــر،  ــر قش ــه از ه ــه هم ــد ک ــاهده می کنی ــه مش ــای جامع فض
جنــاح و ســطحی اپوزیســیون شــده و مشــغول انتقــاد هســتند.

*بجـز رجل سیاسـی کـه توسـط شـورای نگهبان 
به عنـوان کاندیداهای انتخابات ریاسـت جمهوری 
انتخـاب می شـوند، حتی رییـس جمهـور فعلی هم 
بـا وجودیکـه همـه قـدرت در دسـتش اسـت امـا 

بازهـم مـدام انتقـاد می کند!
ــتند  ــد هس ــه منتق ــت و هم ــع نیس ــس مداف ــون هیچک اکن
ــن  ــت؟ در ای ــرکار کیس ــط تقصی ــن وس ــت ای ــوم نیس و معل
ــدارد و هــر کســی از هــر  ــی ن وضعیــت محافظــه کاری معنای
قشــری اگــر بخواهــد طــرف مقابلــش را بکوبــد بــه مصلحــت 
ــدان خارجــی  ــه معان ــچ فکــرش ب ــدارد و هی نظــام توجهــی ن
هــم نیســت. اکنــون هیچکــدام از اعضــای جناح هــای 
سیاســی مصالــح نظــام را رعایــت نکــرده و در حــال انتقادهــای 
ــه هــم هســتند. چــرا  ــق نســبت ب ــروا، ســهمگین و عمی بی پ
باید اســم ایــن وضعیــت را محافظــه کاری بگذاریــم؟ کدامیک 
از اعضــای جناح هــا اکنــون رعایــت می کنــد کــه مــا در 
ــد فرصــت سواســتفاده  ــم هســتیم و نبای حــال جنــگ و تحری
ــا از  ــم ام ــه شــخص کاری نداری ــه خارجی هــا بدهــد. مــن ب ب
ــا  ــر ت ــتند بگی ــت هس ــه ذوب در والی ــا ک ــت ترین آدم ه راس
ــد. ــت نمی کنن ــام را رعای ــت نظ ــدام مصلح ــا هیچک چپ ه

ــاد هــم  ــن حــق انتق ــد بنابرای ــدرت ندارن ــردم هــم چــون ق م
ــان قــدرت اســت. چــه  ــرای صاحب ــد. ایــن حــق فقــط ب ندارن
ــی  ــد؟ نهادهــای حکومت ــاع کن کســی می خواهــد از مــردم دف

ــن کنــش خــود شــرایط  ــا ای ــد و ب کــه دفاعــی از مــردم ندارن
کشــور را بــه مــرز بحــران برده انــد. بــه نظــر هیــچ راه عاجلــی 

ــدارد. ــن امــور وجــود ن ــرای اصــاح ای ــز ب نی

*دهـه اول انقـالب دهه تـرور و جنـگ تحمیلی بود. 
بـا توجه بـه شـهادت برخـی از چهره هـای اثرگذار 
ایـن طبیعی بـود که فضـای امنیتـی بوجـود بیاید و 
در داخـل فضای امنیتـی طبیعتـا برخـی از آزادی ها 
محـدود می شـود. پـس از پایـان جنـگ علیرغـم 
اینکـه معانـدان انقـالب دیگـر قدرتی بـرای ترور 
نداشـتند، اما فضای امنیتی برداشـته نشـد و دولت 
پـس از جنـگ تبدیـل بـه تاریک تریـن دوران از 
نظـر آزادی بیـان شـد و حق انتقـاد مشـروع نیز به 
زیـر سـوال رفـت و تـا سـال ها سـازوکاری بـرای 
بیـان انتقـاد مشـروع مـردم بوجـود نیامد و شـاید 
حتـی اگر عصـر امـروز عصـر انفجـار اطالعـات و 
شـبکه های اجتماعـی نبـود، ایـن فضـا برداشـته 
نمی شـد و ایـن رونـد نیـز از سـوی دولت هـا که با 

رای مـردم انتخـاب می شـوند، اعمـال می شـد.
بلــه. هــر جناحــی تــا وقتی قــدرت در دســتش نیســت مــدام دم 
از آزادی بیــان می زنــد امــا بــه قــدرت کــه می رســد وضعیــت 
ــه دلیــل عــدم حضــور و وجــود همــان  فــرق می کنــد. ایــن ب
انســان های فرهیختــه و برجســته ای اســت کــه ارزش نقــد را 
بداننــد. منتهــا ایــن ســاختار بــزرگ لخــت و مثــل تــن لشــی 
ــه  ــرا ک ــته ایم، چ ــت گذاش ــم آن را حکوم ــا اس ــه م ــده ک ش
ســرش قــدرت کشــیدن بــدن را نــدارد. ایــن ســر نداشــتن بــه 

ــت و  ــم اس ــا در آن ک ــداد فرهیخته ه ــه تع ــت ک ــل آن اس دلی
هــر جناحــی هــم کــه بــه قــدرت می رســد وضعیــت بــه همین 
ــه  ــف از گردون ــل مختل ــه دالی ــا ب صــورت اســت. فرهیخته ه
ــت  ــان دیان ــه دیانتش ــه ن ــد ک ــرادی آمدن ــدند و اف ــارج ش خ
فرهیختــه ای اســت و نــه درک و فهم شــان از قــدرت در یــک 
جامعــه اســامی. چنیــن ویژگی افــراد قــدرت گرفتــه و کوچک 
بــودن ظرفیــت وجــودی و معرفتی شــان باعــث شــد در مواجهه 
بــا معضــات مهــم کشــور کــه تعدادشــان متاســفانه کــم هــم 
ــان  ــی هم ــه، یعن ــن گزین ــراغ غیرعقانی تری ــه س ــود، ب نب

امنیتــی کــردن فضــا برونــد.
ــرده و  ــد ک ــه تهدی ــل ب ــی را تبدی ــر فرصت ــف ه ــن طی ای
ــا  ــردن فض ــی ک ــا امنیت ــد ب ــعی کردن ــاله ای را س ــر مس ه
ــور  ــی در کش ــه وضعیت ــث چ ــد باع ــن رون ــد. ای ــت کنن درس
ــت و  ــن وضعی ــا ای ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــخ ای ــد؟ پاس ــا ش م
ــته ایم  ــم، نتوانس ــه داری ــکاتی ک ــه مش ــن هم ــم ای علیرغ
ــواد و درس  ــراد باس ــراغ اف ــه س ــود ب ــای خ در برنامه ریزی ه
خوانــده ای برویــم کــه بتواننــد مطالــب دیــن و علــم را فهمیده 
ــا مــدام از بی ســوادترین  ــد. م و ســعی در حــل مشــکات کنن
آدم هــا ســعی کردیــم بهــره ببریــم. در بحــث تبلیــغ دیــن هــم 
ــتفاده  ــم اس ــه ه ــه دو و س ــی درج ــته و حت ــان برجس از عالم
نمی شــد. در ایــن وضعیــت در تبلیــغ دیــن کســانی میــدان دار 
شــدند کــه کارشــان صرفــا مداحــی بــود. صــدا و ســیما بــرای 
ــواد را  ــن س ــا کمتری ــخنرانانی ب ــود س ــی خ ــای دین برنامه ه
دعــوت می کــرد، چــرا کــه ظرفیــت و وجــودی بــرای دعــوت 

از بــزرگان دیــن نداشــتند. بــا آدم فرهیختــه کســی کار می کند 
کــه یــا خــودش فرهیخته تــر از او باشــد یــا حداقــل در ســطح 
ــگان  ــر از فرهیخت ــه پایین ت ــه 10 درج ــی ک ــودش. آدم های خ
ــرف  ــن ط ــد، از ای ــا کار کنن ــا آنه ــد ب ــه نمی توانن ــتند ک هس
تلویزیــون هــم بایــد برنامــه درســت کنــد، بنابرایــن در هنگامه 
ــم و  ــه عل ــی رود ک ــه ســراغ کســانی م ــا ب ــودن فرهیخته ه نب

ــد. ــط حنجــره دارن ســوادی نداشــته و فق
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــومی ه ــاله س ــک مس ــان ی ــن می در ای
ــه  ــود، امــا اثــرش از دو مقول هرچنــد اتفاقــش اتفــاق خوبــی ب
دیگــری کــه عــرض کــردم فاجعــه آمیزتــر بــود. ببینیــد مــردم 
کشــور مــا واقعــا بااســتعداد هســتند و در طــول تاریــخ پیوســته 
از حــوادث در جهــت توســعه ظرفیت هــای فکری شــان بهــره 
برده انــد. یعنــی از نابــود شــدن حکومــت ساســانیان و حضــور 
مســلمان و اعــراب گرفتــه تــا آمــدن مغول هــا، هــر مهاجمــی 
ــادی وارد می کــرد،  ــه کشــور مــا ضررهــای زی کــه می آمــد، ب
ــد.  ــا می ش ــا م ــن ظرفیت ه ــاال رفت ــث ب ــت باع ــت در نهای ام
ــی  ــی ظرفیت ــدن ایران ــودی تم ــت وج ــه ظرفی ــت ک ــن اس ای
ــل  ــه دلی ــی اســت. در ســال های پــس از انقــاب هــم ب باالی
ــودن فضــا،  ــداِن آزادی کــه بعــد از یکــی دو قــرن بســته ب می
ــم در  ــی و اســتعدادی عظی ــا جهــش ظرفیت ــد، دفعت ــش آم پی
ــه ایــن فکــر کنیــد  ــه ملــت ایــران ایجــاد شــد. ب مــردم و بدن
کــه مــا دو قــرن فضــای بســته داشــتیم و دو قــرن همــه مردم 
تحــت فشــار بودنــد و فضــا بــرای آزادی بیــان و فکــر نبــود و با 
انقــاب پتانســیل فکــری مــردم باالتــر رفــت. بنابرایــن مــردم 
بــا اســتعداد بودنــد امــا در راس حکومــت تعــداد افــراد فرهیخته 
انــدک انــدک کــم شــد. تــن قدرتمنــد بــود امــا ســر ضعیــف. 

ــت  ــاره حکوم ــد. چ ــن رفتن ــلول ها از بی ــیار از س ــن بس بنابرای
بــرای ایــن فضــا هــم رفتــن بــه ســمت امنیتــی شــدن بــود.

ــره ای  ــای زنجی ــان قتل ه ــرا جری ــد چ ــر می کنی ــما فک  ش
ــدارد  پیــش آمــد؟ تیپــی مثــل ســعید اســامی هنــر ایــن را ن
ــری  ــدل فک ــو و ج ــا او گفت وگ ــته و ب ــنده نشس ــا نویس ــا ب ت
کنــد. از طرفــی هــم او مســئول امنیــت داخلــی کشــور اســت. 
ــا  ــی را ب ــت داخل ــر او امنی ــه از نظ ــد ک ــره قشــری آمدن باالخ
مخاطــره مواجــه کــرده بودنــد. ســعید اســامی آدمــی اســت 
ــرای کار  ــتعدادش ب ــد و اس ــوب کار می کن ــش خ ــه تفنگ ک
امنیتــی بســیار اســت، امــا هنر ایــن را نــدارد کــه برای اســتفاده 
از نویســنده ها و روشــنفکران مخالــف برنامــه ریــزی کنــد. حال 
ــه  ــت او را ب ــر اس ــامی ضعیف ت ــعید اس ــه  از س ــئولی ک مس
ــی می گــذارد و ســعید اســامی  ــوان مســئول امنیــت داخل عن
ــرور  ــتن و ت ــی را در کش ــت داخل ــظ امنی ــا راه حف ــم تنه ه

نویســنده های مخالــف می دانــد.
 ایـن سـه عامـل خودبه خـود باعـث شـد مـا پیوسـته امنیتی تر 
و امنیتی تـر شـویم. از آن طـرف اسـتعداد مـردم ایرانی کـه تمام 
نمی شـد.  راسـت و دروغـش را نمی دانـم اما این مسـاله مطرح 
شـد کـه جریـان اعتراضـات دی مـاه پارسـال را بخشـی از یک 
جنـاح حکومـت در مخالفـت بـا بخشـی دیگـر راه انـدازی کرد، 
امـا از جریـان امـور از دست شـان خـارج شـد و اعتراضـات بـه 

خودشـان نیز بازگشـت.
همیـن رونـد امنیتی کـردن در بهمن سـال گذشـته باعث شـد 
در قـم کـه بایـد محل امـن نظام و کشـور باشـد شـعارهایی به 

طبیعتا در هر حکومتی سعی می شود با توجیهات گوناگون جلوی انتقاد را بگیرند، مگر 
اینکه افراد فرهیخته و عاقلی درون آن حکومت باشند که متوجه لزوم انتقاد برای 
حفظ آن حکومت بشوند. یعنی افراد عاقلی پیدا شوند که ترویج کنند راه حفظ 
حکومت در انتقاد و در »النصیحة الئمة المسلمین« است
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نفـع رضاخان، داده شـد و اتفاقا سـرکوب هم نشـد. این شـعارها 
نـه در دوره پـس از انقـاب که حتـی در زمان رژیـم پهلوی هم 
سـابقه نداشته اسـت. حتی در دوره رضاخان هم کسـی نیامد در 
قـم بـه طرفـداری از او کـه زمامـدار وقت بود شـعار بدهـد. این 
شـعارها کـه دیگـر دروغ نیسـت و خود من بـه عنوان شـهروند 
قـم شـاهدش بـودم. حتـی آن نهـادی کـه وظیفـه اش جمـع 
کـردن ایـن شـعاردادن ها و برقـراری امنیت بـود در آن وضعیت 
دچـار اختـال، گیجـی و سـردرگمی شـد و تـا بـه خـود بجنبد 
تظاهرات هـا ادامه پیدا کرد و شـکل منسـجمی به خـود گرفت.

*تحلیــل شــما مخاطــب را بــه فکــر فــرو می بــرد.  
آقــای قدوســی اکنــون چــه کنیــم کــه شــعارها و 

اهــداف اصیــل انقــالب دوبــاره احیــا شــود؟
ــوم  ــا معل ــد ام ــعار می دهن ــد و ش ــاد دارن ــه انتق ــون هم اکن
ــاب  ــما انق ــور ش ــر منظ ــد؟ اگ ــه می گوین ــه چ ــت ک نیس
اســامی و خــط اســام و امــام خمینــی اســت کــه آن 
و  ضروری تریــن  یقینی تریــن،  دارد.  روشــنی  معیارهــای 
ــر  ــت و اگ ــه اس ــا نهج الباغ ــاب م ــار انق ــن ترین معی روش
بخواهیــم عمــل بــه ایــن معیــار در حکومــت را ببینیــم بهترین 
میــزان آن »عهدنامــه مالــک اشــتر« اســت. آیا عهدنامــه مالک 
اشــتر توســط افــرادی که اکنــون حضــور دارنــد قابل اجراســت؟ 
ــک اشــتر را  ــه مال ــد عهدنام ــن اشــخاص چطــور می خواهن ای
اجــرا کننــد؟! هرچنــد ایــن کام مــن تنــد اســت، امــا اعتقــاد 
دارم کــه ایــن طیــف نمی تواننــد عهدنامــه مالــک اشــتر را در 
ــد. شــعار بی وجــه و ادعــای بی خــود  ــی اجــرا کنن شــرایط فعل

ــد. ــد می دهن ــن عه ــه ای ــل ب ــاره عم درب
اگـر ادعـای عمل کـردن دارنـد مـا در جـواب می گوییم سـالی 
کـه نکوسـت از بهـارش پیداسـت. آن شـخصیت بـا عظمتـی 
کـه عهدنامـه مالـک اشـتر را نوشـت، یـک چشـمه کوچـک 
از اعتقـادات عملـی اش ایـن بـود کـه در زمـان زمامـداری خود 
با یـک یهودی مسـاله حقوقـی پیدا کـرد و کارشـان بـه دادگاه 
کشـید. در آن دادگاه قاضـی حکومتـی کـه امیرالمومنیـن در 
راسـش اسـت علیه حضرت حکـم داده و دادگاه بـه نفع یهودی 
تمام می شـود. مـا در جمهوری اسـامی باید حداقـل یک مورد 
مشـابه را داشـته باشـیم تـا بگوییم کـه به نهـج الباغـه عمل 
می شـود. نـه اینکـه بگویند بلـه ایـن اتفـاق یواشـکی در جایی 
افتـاده و شـما خبـر نداریـد؛ باید بـه طور روشـن بگوینـد که در 
یـک دعـوای حکومتـی کـه یـک طـرف مسـئوالن حکومـت 
بوده انـد و طـرف دیگـر آدمـی کـه در ایـن انقـاب غیرخودی، 
غیرمسـلمان، اقلیـت و ضعیـف بـوده و قاضـی در این میـان بر 
علیـه حاکمـان و مسـئوالن حکومتی حکـم صادر کرده اسـت.
ــته  ــا داش ــا ادع ــه م ــت ک ــودی اس ــعار بیخ ــن ش ــن ای بنابرای
ــر طبــق عهدنامــه مالــک اشــتر عمــل  باشــیم در حکومــت ب
ــن  ــی چنی ــن اشــخاص توانای ــم کــه ای ــد بپذیری ــم. بای کرده ای
کاری را ندارنــد. ســنگ بــزرگ عامــت نــزدن اســت. پــس از 
اینکــه ایــن را پذیرفتیــم بــه ســراغ نــگاه عامــه طباطبایــی در 

حکومــت برویــم حتــی اگــر ایــن نــگاه بــا نــگاه دیگر بــزرگان 
ــن در  ــت را م ــه در حکوم ــگاه عام ــد. ن ــته باش ــاوت داش تف
ــد  ــه می گوی ــح داده ام. عام ــور توضی ــای کدی ــه اق جــواب نام
تکلیــف حکومــت را عقــل تعییــن می کنــد و شــما نمی توانیــد 
ــورد آن  ــی در م ــای دین ــا پیش فرض ه ــل و ب ــدای از عق ج
تصمیــم بگیریــد. بنابــر این نــگاه، اکنــون به جــای هر شــعار و 
هدفــی، وظیفــه شــما بازگردانــدن دوبــاره فرزانگانــی اســت که 
ــاره عقــل جمعــی  ــا دوب از حکومــت کنــار گذاشــته شــده اند، ت
فرهیختــگان اختیــار امــور را در دســت بگیــرد. تنهــا راه نجــات 
ــا  ــه ب ــت راه  دادن انســان های باســواد و فرهیخت کشــور و دیان
ــت و  ــت اس ــور و حکوم ــور کش ــلیقه ای در ام ــر و س ــر فک ه

ــدارد. کمتــر از هــم نتیجــه ای ن
ــیده اند  ــه بن بســت رس ــه ب ــر راســت و چــپ هم ــون دیگ اکن
ــش  ــال های پی ــت. س ــو نیس ــر جوابگ ــعاری دیگ ــچ ش و هی
جناحــی می گفــت می خواهــم اصــاح کنــم و جناحــی 
ــک  ــد. ی ــظ کن ــی اش را حف ــت فعل ــت وضعی ــر می خواس دیگ
جنــاح می گفــت مــن معتــرض و منتقــدم جنــاح دیگــر 
ــه  ــی هم ــت کنون ــت. در وضعی ــه کار می دانس ــود را محافظ خ
یکــی از یکــی منتقدتــر، اصاح طلب تــر و خانمان برانــداز 
و ساختارشــکن تر هســتند. دیگــر آن زمــان نیســت کــه 
می کــرد.  ســخنرانی  اوضــاع  از  دفــاع  در  امام جمعــه 
اکنــون امام جمعه هــای مــا از همــه منتقدتــر و از همــه 
ــتند. در  ــراض هس ــر در اعت ــه بی پروات ــکن تر و از هم ساختارش
ــه  ــد مصالح ــه بای ــت ک ــه می گف ــته امام جمع ــای گذش دهه ه
کنیــد تــا دشــمن سوءاســتفاده نکنــد. اکنــون باالتریــن 
ــه  ــای امام جمع ــی از صحبت ه ــی خارج ــتگاه های تبلیغات دس
ــیده اند و  ــا رس ــه انته ــه ب ــن هم ــد. بنابرای ــتفاده می کن ــا اس م
بــا برداشــتن امــام جمعه هــای معتــرض کار درســت نمی شــود 
ــه فکــر کنیــم کــه ممکــن اســت  ــه ایــن نکت ــد هــم ب و نبای
اوضــاع در دوران ریاســت جمهــوری فــردی دیگــر درســت 
می شــود. اگــر االن کســی می خواهــد کاری کنــد بایــد 
ــه  ــه ب ــگاهی را ک ــوزوی و دانش ــگان ح ــه فرهیخت مجموع
ــری کان  ــدرت و تصمیم گی ــه ق ــف از عرص ــل مختل دالی
ــری  ــم گی ــای تصمی ــه حوزه ه ــده اند، ب ــته ش ــار گذاش کن
ــه  ــا ب ــه آنه ــرا ک ــت چ ــختی اس ــن کار س ــد. ای بازگردان
ســادگی بــاز نمی گردنــد. بنابرایــن بایــد عقــل جمعــی 
ــر مقــدرات کشــور حاکــم کــرد و کمتــر  ــاره ب نخبــگان را دوب

ــدارد. ــر ن ــچ نتیجــه ای درب ــم هی ــن ه از ای

ــای  ــه آرمان ه ــد ب ــه می خواه ــی ک ــل جوان *نس
ــی)ره(،  ــام خمین ــل انقــالب و اندیشــه های ام اصی
عالمــه طباطبایــی و شــهیدان قدوســی، بهشــتی 
ــل  ــر و عم ــد فک ــه بای ــردازد، چگون ــری بپ و مطه

ــد؟ کن
ــا  ــه دنی ــد و کســانی کــه پــس از انقــاب ب نســل های جدی
آمدنــد کامــا متفاوت تــر از مــا نســل دوم انقــاب هســتند. 
مــا در اوایــل انقــاب 1۸، 20 ســاله و در اوج هیجــان بودیم. 
ــد،  ــاوت دارن ــیار تف ــا بس ــا م ــروز ب ــاله ام ــل 1۸، 20 س نس
ــم  ــتند و ه ــر هس ــم فرهیخته ت ــر و ه ــم عاقل ت ــی ه یعن
ــر  ــم هن ــد ه ــل های جدی ــد. نس ــتری دارن ــات بیش اطاع
ــل در  ــکار عم ــم ابت ــد و ه ــر را دارن ــا همدیگ ــردن ب کار ک
ــب  ــون در قال ــان اکن ــیاری از جوان ــت. بس ــان اس دست ش
ــای  ــی را در حوزه ه ــای مهم ــا و کاره ــا برنامه ه NGOه
محیــط زیســت، خیریــه و... انجــام داده انــد و کارهــای 
فکــری مهمــی را در قالــب موسســات و باشــگاه ها بــه 
ــای  ــاره قضای ــته ای درب ــن در نوش ــانده اند. م ــرانجام رس س
ــه  ــح داده ام ک ــاب توضی ــان انق ــران خیاب ــاب و دخت حج
نســل جــوان بســیار جــدی کار می کنــد و هیــچ هــم منتظــر 
نســل اول انقــاب و یــا مســئوالن حکومــت نیســت و نســل 
ــور  ــدرت حض ــت. ق ــته اس ــاری گذاش ــه کن ــالخورده را ب س
ــان  ــور در دست ش ــده کش ــه آین ــده ک ــث ش ــا باع جوان ه
باشــد. عرصــه کشــور پــر از فضــا بــرای کار کــردن اســت.

ــه  ــدی را ب ــأس و ناامی ــدام ی ــی م ــون فضاهای ــفانه اکن متاس
ــج  ــد تروی ــاور را دارن ــن ب ــی ای ــد. یعن ــن می کنن ــان تلقی جوان
می دهنــد کــه جوانــان خوشــفکر هیچــگاه بــه قــدرت 
نمی رســند و ایــن نســل ســالخورده میــدان را بــه آنهــا 
ــر  ــا اگ ــت ام ــت اس ــاله درس ــن مس ــد ای ــد. هرچن نمی ده
ــده را در  ــا آین ــد قطع ــه دهن ــود ادام ــاش خ ــه ت ــان ب جوان
دســتان خــود خواهنــد گرفــت. جوانــان نبایــد فکــر کننــد کــه 
ایــن نســل ســالخورده فعلــی کــه تحــت عنوان هــای مختلفــی 
چــون منتقــد، معتقــد، اپوزیســیون و پوزیســیون هســتند، 
ــتند.  ــا می ایس ــر آنه ــت س ــام داده و پش ــان انج کاری برایش
ایــن جوانــان مومنــی کــه خــود بــدون پیشــتوانه ایــن طیــف 
ــه کشــور خدمــت  ــا نشــاط ب ســالخورده وارد میــدان شــده و ب
می کننــد حتمــا در آینــده کشــور را از مــا کــه نســل ســالخوره 
انقــاب هســتیم، تحویــل گرفتــه و راه اصیــل انقــاب را ادامه 

ــدارم. ــدی ن ــه تردی ــن زمین ــن در ای ــد داد و م خواهن

در وضعیت کنونی همه یکی از 
یکی منتقدتر، اصالح طلب تر و 

خانمان برانداز و ساختارشکن تر 
هستند. دیگر آن زمان نیست که 

امام جمعه در دفاع از اوضاع 
سخنرانی می کرد. اکنون 

امام جمعه های ما از همه منتقدتر 
و از همه ساختارشکن تر و از همه 

بی پرواتر در اعتراض هستند
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ــوزه  ــدک در ح ــدان ان ــه چن ــابقه ای ن ــوان س ــی ج ــم نیل میث
مدیریــت فرهنگــی دارد. از حلقــه جوانانــی انقابــی کــه چنــد 
صباحــی اســت مدیریــت فرهنگــی به دستشــان ســپرده شــده 
ــان  ــد صباحــی دیگــر منتظــر نتیجــه عملکــرد آن اســت و چن
هســتیم. نیلــی در یکــی از آخریــن گفتگوهــای پرونــده »علیــه 
ــاب  ــی در ب ــرات متفاوت ــم« نظ ــال چهل ــه کاری در س محافظ
محافظــه کاری و نســبتش بــا انقــاب دارد. نیلــی هــم اکنــون 
مدیرعامــل مجمــع ناشــران انقابــی اســت. او می گویــد 
ــاره محافظــه کاری نســبی اســت و ایــن مفهــوم  قضــاوت درب

ــدارد. ــی ن اصالت

»علیــه  پرونــده  در  مــا  *پیش فــرض 
محافظــه کاری در ســال چهلــم« ایــن اســت 
ــیب های  ــراز و نش ــت ف ــد از گذش ــروز بع ــه ام ک
ــم  ــالب می توانی ــر انق ــخ معاص ــراوان در تاری ف
ــع  ــن موان ــی از اصلی تری ــم کــه یک ادعــا کنی
ــف  ــی توق ــالب و دالیل ــای انق ــروی آرمان ه پیش
ــگ،  ــوزه فرهن ــوص در ح ــا به خص ــی از آنه برخ
چیــزی اســت کــه اســم آن را محافظــه کاری 
از  خیلــی  کــه  معتقدیــم  مــا  می گذاریــم. 
ــت  ــیده اس ــق نرس ــه تحق ــالب ب ــای انق آرمان ه
ــی از  ــق دارد و یک ــا تحق ــادی ت ــان راه زی و همچن
ــاختارها  ــدن س ــع ش ــش قان ــن دالیل عمده تری
ــه  ــتم ب ــای سیس ــدان و آدم ه ــران و کارمن و مدی
ــع  ــر از وض ــی فرات ــت. افق ــود اس ــع موج وض
ــبایده ال گرایی  ــا برچس ــواره ب ــود هم ــود موج موج
و نشــناختن واقعیــت منکــوب شــد و نتیجــه 
چیــزی شــد کــه االن می بینیــم. چه قــدر بــا 

ــد؟ ــل موافقی ــن تحلی ای
شما محافظه کاری را چه تعریف می کنید؟

ــع  ــظ وض ــی حف ــی آن یعن ــای عموم ــه معن *ب
ــی  ــه تقابل ــه البت ــم. ک ــر می گیری ــود در نظ موج
همیشــگی بــا آرمانگرایــی هــم در درونش مســتتر 
اســت. در واقــع دوگانــه مــا دوگانــه آرمانگرایــی و 

ــت ــه کاری اس محافظ
و آرمان را چه تعریف می کنید؟

ــالب  ــای انق ــان آرمان ه ــی؛ هم ــیار مصداق *بس
ــت، آزادی و... ــتقالل، عدال 57 اس

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــام. واقعی ــت اس ــه حاکمی و البت
ــد  ــح می فرمایی ــه در توضی ــی ک ســوال مبهمــی اســت و نکات
نشــان دهنده ابهــام همیــن ســوال اســت. طبیعتــاً جواب ســوال 
ــدم اواًل محافظــه کاری  ــده معتق ــم اســت! بن ــم مبه ــم ه مبه

ــه  ــر ب ــد نیســت. اگ ــا ب ــد نیســت و در همــه معناه همیشــه ب
معنــی حفاظــت از دســتاوردی باشــد کــه اصــًا قابل تحســین 
ــد از آنچــه  ــد حفاظــت کنی ــی شــما بای ــک وقت های اســت. ی
ــدی اســت.  ــات شــما پدافن ــی عملی ــد؛ یعن ــه دســت آورده ای ب
اگــر محافظــه کاری بــه معنــی پدافنــدی عمل کــردن باشــد در 
برخــی از وضعیت هایــی کــه در طــول تاریــخ انبیــا، اولیــا، ائمــه 
و انقــاب اســامی داشــتیم در برخــی از مواضــع و مواقــع مــا 
بایــد بــه یــک گونــه ای از عملیــات پدافنــدی دســت می زدیــم؛ 
ــل باعــث می شــد شــما  یعنــی قــدرت و چیرگــی طــرف مقاب

ــدی شــوید. ــی و پدافن ــات انفعال یــک وارد نوعــی عملی
ــه  ــت ک ــتراتژی اس ــک اس ــت و ی ــدی نیس ــز ب ــد چی پدافن
ــروزی و الاقــل عــدم شکســت  معنایــش حفــظ بخشــی از پی
اســت. البتــه اســتراتژی فتــح و پیشــروی حتمــاً جلــوه و 
نیســت  این طــور هــم  ولــی  دارد  بیشــتر  عاقه منــدان 
ــتراتژی  ــک اس ــه ی ــظ همیش ــتراتژی حف ــم اس ــه بگویی ک
ــه  ــدم ک ــه اول معتق ــده در مرحل ــن بن ــت. بنابرای ــط اس غل
ــه کاری در  ــت. محافظ ــد نیس ــم ب ــه ه ــه کاری همیش محافظ
ــرد اســت  ــظ دســتاوردها بخشــی از اســتراتژی نب ــای حف معن
در حوزه هــای مختلــف نظامــی، امنیتــی، فرهنگــی، سیاســی، 
اقتصــادی و…. امــا اگــر محافظــه کاری بــه معنــی گونــه ای از 
ســکون، عــدم تحــرک و تحــول نخواهــی باشــد معلــوم اســت 
ــاز  کــه منفــی اســت. هــر موجــودی کــه از حرکــت و رشــد ب
ــد ــی کن ــد خداحافظ ــده و بای ــاز ش ــش آغ ــتد دوره مرگ بایس

ــورد  ــوع م ــف اول در موض ــم تعری ــر می کن *فک
ــه خصــوص  بحــث مــا وجهــی نداشــته باشــد. ب
ــه  ــچ گاه ب ــویم هی ــگ ش ــوزه فرهن ــر وارد ح اگ
جــرأت نمی توانیــم بگوییــم کــه آرمان هــای 
ــالب  ــخ انق ــی در تاری ــالب در موقعیت ــدای انق ابت
کامــالً محقــق شــدند و آن زمــان وقــت حفــظ این 
دســتاورد و حفــظ وضــع موجــود بــود. بــه خاطــر 
ــه از انقــالب،  ــن مرحل ــم در ای ــن فکــر می کن همی
محافظــه کاری هیــچ گاه نمی توانــد آن معنــای اول 
ــارغ از  یعنــی حفــظ دســتاورد را داشــته باشــد. ف

ــتر از  ــث را بیش ــوع بح ــم موض ــر بخواه ــن، اگ ای
حالــت ابهــام دربیاوریــم و صریح تــر باشــیم 
ــی  ــه بخش ــم ک ــرض کن ــن را ع ــد ای ــازه دهی اج
از طیــف انقالبیــون و حزب اللهی هــا در حــوزه 
ــای  ــدر مرزه ــه آن ق ــتند ک ــم هس ــگ مته فرهن
ــگاه  امــر فرهنگــی و هنــری را ســفت و ســخت ن
ــت  ــون االن وق ــتدالل هایی چ ــا اس ــتند و ب داش
ــی  ــد داخل ــالً تهدی ــت و فع ــا نیس ــن حرف ه ای
و خارجــی داریــم و… بــه محافظــه کاری ای در 
حیطــه فرهنــگ دســت آویختنــد کــه مانــع از هــر 
تحولــی در حــوزه فرهنــگ شــد و خالصه بخشــی 
از وضعیــت فرهنگــی امــروز ایــران ناشــی از 

ــت ــان اس ــه کاری آن محافظ
جســارتاً ایــن هــم مبهــم اســت. اینکــه می گویــم مبهــم اســت 
دلیلــش ایــن اســت کــه مفهــوم، مفهــوم دارای اصالتی نیســت 
یعنــی کلمــه محافظــه کاری و تحــول یــک مفهومــی نیســت 
کــه اصالتــاً بگوییــد مطلــوب اســت یــا نیســت. مثــًا صداقــت 
مطلــوب اســت و تمــام. ولــی وقتــی می گوئیــد محافظــه کاری 
ــن  ــه اش ای ــواب محافظه کاران ــر؟ ج ــا خی ــت ی ــوب اس مطل
اســت کــه بســیار چیــز بــدی اســت و ای کاش محافظــه کاری 
ــیم از  ــه می کش ــر چ ــد و ای وای! ه ــر بیفت ــور ب ــن کش از ای
ــن  ــه ای ــه ب ــواب محافظه کاران ــن ج ــت. ای ــه کاری اس محافظ

ــود. ــه می ش ــن رابط ــوال در ای س

ــبی  ــوم نس ــه کاری مفه ــما محافظ ــر ش ــه نظ *ب
ــت؟ اس

ــم  ــه بگویی ــت ک ــی نیس ــدارد، مفهوم ــی ن ــت ذات ــه. اصال بل
مطلوبیــت یــا عــدم مطلوبیــت ذاتــی داشــته باشــد. در همیــن 
حــوزه فرهنــگ که مثــال زدیــد بگویــم؛ مــن از کلمــه فرهنگ 
فقــط یــک چیــز را می فهمــم، فرهنــگ یعنــی حرکــت 
اجتماعــی و عمومــی در یــک جهــت خــاص و دقیقــاً آن جهت 
خــاص اســت کــه تعییــن می کنــد تحــول یــا ســکون خــوب 
اســت یــا نیســت. حرکــت بــه چــه ســمتی حرکتتحول خواهانه 
اســت؟ آیــا اگــر حرکــت مــا بــه ســمت پرتــگاه الحــاد، پرتــگاه 

میثم نیلی:

جرأت ریسک نقادی نداریم/محافظه کاران واقعی مدیران دهه ۶۰ و۷۰ هستند

بنده معتقدم اواًل محافظه کاری 
همیشه بد نیست و در همه معناها 
بد نیست. اگر به معنی حفاظت 

از دستاوردی باشد که اصاًل 
قابل تحسین است. یک وقت هایی 
شما باید حفاظت کنید از آنچه به 

دست آورده اید؛ یعنی عملیات شما 
پدافندی است
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پوچ گرایــی، الابالی گــری، الادری گــری، فســاد و… باشــد 
ــا  ــز اینج ــا ترم ــت؟ آی ــا حرک ــت ی ــر اس ــکون مطلوب ت س
ــا گاز دادن و  ــت ی ــه اس ــی و غیرمحافظه کاران ــت انقاب حرک
تشــدید حرکــت؟ و یــا اینکــه اگــر حرکــت در مســیر توحیــد، 
ــل اخاقــی  ــل اخاقــی، تعمیــق فضائ ــت، توســعه فضائ عدال
انسان هاســت  بینــش درســت حقیقت مــدار در  و ایجــاد 
ــوم  ــه کاری معل ــبی محافظ ــای نس ــه معن ــت ک ــه؟ اینجاس چ
می شــود. معلــوم اســت کــه اگــر اینجــا بنشــینید بســیار بهتــر 
ــه در راه  ــی ک ــاً کس ــوید و اتفاق ــه وارد دره ش ــت ک ــن اس از ای
افتــادن بــه دره ترمــز می گیــرد کار درســت را انجــام می دهــد. 
حــاال اســمش محافظــه کار اســت؛ باشــد. ایــن را بــرای ایــن 
ــان شــبه روشــنفکری.  ــه نترســیم از انگ هــای جری ــم ک گفت
ــر  ــاب در براب ــای انق ــی نیروه ــت فرهنگ ــی مقاوم ــروز گاه ام
ساختارشــکنی های مدرنیســت ها و پسامدرنیســت هــا, تعبیــر بــه 
محافظــه کاری می شــود. خــب بشــود. نبایــد از ایــن برچســب ها 
ترســید. محافظــت از حــدود الهــی و توقــف عندالشــبهه و التــزام 
بــه تقــوای فــردی و اجتماعــی گاهــی اقتضــا می کنــد از ایــن 

ــم. ــم بکنی ــتقبال ه ــب ها اس ــا و برچس تیره
ایــن یــک جنبــه از مســائلی کــه در مــورد محافظــه کاری بــه 
نظــرم می رســید حتمــاً بایــد بــه آن اشــاره کــرد؛ امــا در نگاهی 
ــل در  ــه کاری الاق ــه محافظ ــت ک ــن اس ــت ای ــر واقعی کلی ت
عــرف علــوم سیاســی بــا مفهومــی بــه نــام هژمونــی نســبت 
ــلطه گر،  ــدرت س ــک، ق ــدرت هژمونی ــا ق ــتقیمی دارد؛ ب مس
قــدرت مســلط و آن قــدرت غالــب بــه واســطه همان تســلطی 
ــظ  ــد و حف ــت کن ــود محفاظ ــد از خ ــعی می کن ــه دارد س ک
ــا و در  ــور م ــوال! در کش ــک س ــاال ی ــد. ح ــود کن ــع موج وض
ــد از  ــه در دوره بع ــا چ ــه در دوره پهلوی ه ــی چ ــان کنون جه
ــر  ــدام تفک ــلطه گر کیســت؟ ک ــدرت س ــون و ق ــاب، هژم انق
ــاز  ــم نی ــی ه ــت؟ خیل ــی اس ــی هژمون ــرش و جهان بین و نگ
نیســت فکــر کنیــد، لیبــرال ســرمایه داری بالعــاب دموکراســی 
و درونمایــه اومانیســتی و ســکوالر غــرب در حوزه هــای 
ــت و  ــب اس ــادی و… غال ــی و اقتص ــی، نظام ــف سیاس مختل
ــی  ــه خوب ــم ب ــری ه ــی هن ــای فرهنگ ــودش را در حوزه ه خ
ــر حســب ســاختارها  تعریــف کــرده و منافــع خــود را کامــًا ب
تنظیــم اســت. بنابرایــن اگــر قــرار بــه تعریــف چیــزی بــه نــام 
محافظــه کاری باشــد اتفاقــاً دقیقــاً در جهــت حفــظ هژمونــی 
غــرب در داخــل کشــور اســت. حــال جالب اســت کــه در داخل 
کشــور جمهــوری اســامی ایــران کــه تنها کشــوری اســت که 

ســعی می کنــد ســازوکار ســلطه را در ایــن منطقــه جغرافیایــی 
و مناطــق دیگــری از دنیــا بهــم بزنــد؛ دقیقــاً همــان جریانــی 
ــی و قــدرت مسلطســربرآورده اســت متهــم  ــه هژمون کــه علی
ــدرت  ــه دارد از ق ــی ک ــود. آن کس ــه کاری می ش ــه محافظ ب
هژمــون دفــاع و محافظــت می کنــد و آن را در ایــران بازتولیــد 
می ســازد می شــود تحول خــواه و ایــن مجموعــه مظلــوم 
کــه تنهــا جریــان مقاومــت در برابــر هژمونــی مســلط را برپــا 
داشــته اســت می شــود محافظــه کار. ایــن واقعیــت خنــده داری 
ــد  ــگاه کنی ــا ن ــه دنی ــد ب ــن دی ــا ای ــر ب ــت. و اگ ــم اس در عال
اصــًا پــازل عــوض می شــود. آن وقــت معلــوم می شــود 
محافظــه کاران واقعــی همــان کســانی هســتند کــه در دهه 60 
ــی،  ــای فرهنگ ــی، وزارتخانه ه ــازمان های فرهنگ و 70 در س
ســازمان های هنــری، مجموعه هــای تبلیغــی و رســانه ای 
ــه  ــهیدآوینی ک ــل ش ــی مث ــای انقاب ــد و نیروه ــتقر بودن مس
اتفاقــاً از جنــس انقــاب اســامی حرکت هــای آوانــگارد انجام 
ــا تانــک از روی آن هــا رد شــدند از  ــد و ب ــه کردن ــد را ل می دادن
قضــا همان هــا هســتند کــه بقیــه را بــه محافظــه کاری متهــم 

می کننــد.
بنابرایــن بــه نظــرم باید بــه دو نکتــه دربــاره محافظــه کاری در 
ایــران دقــت کــرد؛ اول اینکــه محافظــه کاری مفهومــی نســبی 
ــگ  ــمت فرهن ــه س ــول ب ــه تح ــت ک ــرار اس ــر ق ــت و اگ اس
ــری از  ــی جلوگی ــاً کار انقاب ــد؛ اتفاق ــادی باش ــکوالر و الح س
ایــن حرکــت اســت و دوم اینکــه جریــان محافظــه کاری غالب 
در ایــران و جهــان اتفاقــاً فرهنــگ لیبــرال ســرمایه داری اســت 
ــن وضــع هســتند؛ ســایرین  ــظ ای ــع حف ــه مداف ــا ک و همان ه
را کــه ســعی می کننــد ایــن جهــان را برهــم زننــد بــه 

ــد. ــم می کنن ــه کاری مته محافظ

*بسـیار خـب. حـاال کـه بحـث بـه اینجـا کشـید 
اگـر موافـق باشـید کمـی مصداقی تـر بـه یکـی از 
انقـالب یعنـی آزادی هـم  مهمتریـن آرمان هـای 
اشـاره کنیم. تصوراتـی مربـوط بـه آزادی در اوایل 
انقـالب ظاهـراً بـا تصوراتـی کـه اآلن از فضـای 
آزاد در جامعـه وجـود دارد تفـاوت دارد. در محـدود 
شـدن مرزهای ایـن آزادی خیلی ها انگشـت اتهام 
را بـه سـمت حاکمیـت می برنـد. فـارغ از اینکه چه 
دولتـی بـر سـر کار باشـد بـه نظـر می رسـد کـه 
آزادی نقـد و گفتگـو در ایـران امـروز تـا انـدازه ای 

محـدود شـده اسـت آنچنان کـه امـروز دیگـر داد 
بچـه حزب اللهی هـا و انقالبی هـا هم درآمده اسـت 
کـه مـا حرفمـان را کجـا بزنیـم و چگونـه بزنیم که 

دردسرسـاز نشـود.
بــه دو نکتــه دربــاره ایــن بحــث بایــد اشــاره کنــم. اول اینکــه 
ــروز  ــف می شــود ام ــت اســامی تعری آن آزادی کــه در حاکمی
ــا  ــم کــه مســئله م ــرم اســت. همــه می دانی ــًا محت هــم کام
ــه  ــی ک ــه آنجاهای ــا اینک ــت، کم ــد نیس ــئله آزادی باقی مس
ــن  ــم چنی ــتند ه ــد هس ــی آزادی باقی ــل مدع ــد و الاق معتق
ــم  ــدر دیدی ــد. نمونه هایــش را هــم آن ق ــول ندارن ــزی را قب چی
ــان آزادی  ــه مدعی ــانی ک ــم. کس ــال بزنی ــه الزم نیســت مث ک
بیــان هســتند امــروز خودشــان در رأس مســتبدین عالــم 
ــا  ــبت م ــا نس ــم ت ــتم بگوی ــه اول را خواس ــن نکت ــتند، ای هس
معلــوم باشــد بــا آزادی ای کــه در مــورد آن حــرف می زنیــم. آن 
آزادی، آزادی در چارچــوب اســام و حاکمیــت اســام اســت نه 
آزادی مطلــق! عــاوه بــر اینکــه ایــن مفهومــی کــه حرفــش 
ــا  ــد و م ــران دارن ــاً دیگ ــه احیان ــت ک ــزی نیس ــم چی را می زنی

نداریــم! خیــر، آن هــا هــم در مواضــع دیگــری بــرای حفاظــت 
ــرمایه داری  ــام س ــت نظ ــن اس ــه ممک ــری ک ــع مهم ت از مناف
باشــد یــا هــر چیــز دیگــر مربــوط بــه آن اجــازه حــرف و بیــان 

ــد. ــانه را نمی دهن ــتفاده از رس و اس
نکتـه دوم کـه بسـیار مهم تـر اسـت این اسـت کـه ما وقتـی از 
آزادی حـرف می زنیـم بـا مرزهـای پیچیـده ای سـروکار داریـم 
و در سـاحت فرهنـگ، هنـر و… شـیاطین تـاش می کننـد 
کـه مرزبندی هـای فرهنگـی را جابجـا کننـد. اینکـه می گویـم 
شـیاطین هـم دلیـل دارد. چون بـه جد معتقـدم که شـیطان در 
جریان هـای فرهنگـی مقابـل اسـام و جریان هـای الحـادی 
وجـود دارد. شـیطان کـه فقـط از جنـس آتـش و اجنه نیسـت. 
در قـرآن تعریـف شـیطان انـس داریم کـه در کل تاریـخ با خط 
توحیـدی و انبیـا مقابلـه می کننـد و شـیطان اصلـی بـا این هـا 
مرتبـط اسـت بـه این هـا وحـی می کنـد و حـرف درگوشـی بـا 
آنهـا دارد. بنابرایـن یـک وقت بحث هـا جابه جا کـردن مرزهای 
فرهنگ و هنر دیندارانه توسـط آنهاسـت که معتقـدم این آزادی 
نیسـت و اصولـی ربطـی بـه آزادی در حاکمیت اسـام نـدارد و 

بلکـه دفـاع کـردن از ایـن مرزهـا آزادی می خواهـد و جـرأت.
ــاد از  ــان، انتق ــور از آزادی بی ــه منظ ــی اســت ک ــک وقت ــا ی ام
رفتــار ســازمان های فرهنگــی، مدیــران، ســاختارها، روش 
بودجه ریــزی، پخــش کــردن مدیریت هــا و مســئولیت ها، 
راهبردهــا و ایــن جــور مســائل اســت و ایــن اتفاقــاً آن چیــزی 
ــود را در آن  ــد خ ــدیم و بای ــف ش ــیار ضعی ــا در آن بس ــه م ک
خــوب تقویــت کنیــم. متأســفانه مــا جــرأت انتقــاد از ســاختارها 
و مدیریت هــا را نداریــم. بــه دلیلــی وجــود ماحظــات و 

محافظه کاری مفهومی نیست که 
بگوییم مطلوبیت یا عدم مطلوبیت 
ذاتی داشته باشد. در همین حوزه 
فرهنگ که مثال زدید بگویم؛ من 
از کلمه فرهنگ فقط یک چیز را 
می فهمم، فرهنگ یعنی حرکت 
اجتماعی و عمومی در یک جهت 
خاص و دقیقًا آن جهت خاص است 
که تعیین می کند تحول یا سکون 
خوب است یا نیست
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مصلحت ســنجی های بی مــورد یــا هــر دلیــل دیگــری و 
ایــن آن چیــزی اســت کــه بایــد بــه هــم بخــورد و ایــن خیلــی 

ــده نیســت. هــم پیچی
ــه  ــا چ ــود دارد؛ ام ــا آزادی وج ــور م ــه در کش ــدم ک ــن معتق م
چیــزی نیســت؟ جــرأت ریســک نقــادی اآلن شــما در 
ــا  ــیما ی ــرد صداوس ــد عملک ــرأت داری ــر، ج ــزاری مه خبرگ
ــه  ــان را ب ــری خودت ــی باالس ــی حت ــتگاه فرهنگ ــان دس ف
نقــد جــدی بکشــید؟! آیــا بنــده در فضــای مجــازی متعلــق بــه 
ــامی را  ــاد اس ــگ و ارش ــاد از وزارت فرهن ــات انتق ــودم تبع خ
ــه و  ــا وزارتخان ــه ب ــه ای ک ــک مؤسس ــوان ی ــرم؟ به عن می پذی
ــگ،  ــوزه فرهن ــی در ح ــت گذار و حام ــمی سیاس ــتگاه رس دس
ــاد  ــی انتق ــه وقت ــم ک ــم؛ می دان ــات دارم کار می کن ــر و ادبی هن
جــدی کنــم بــرای مــن تبعــات دارد چــون تحملــش بــرای آن 
ــران مربوطــه کار ســختی اســت و مــا هنــوز  ســاختارها و مدی
بــه آن بلــوغ و پختگــی نرســیده ایــم و بــرای حفــظ موقعیــت 
ــرض  ــتیم. ف ــا می ایس ــن نقادی ه ــوی ای ــان جل ــغلی خودم ش
ــرا در  ــم چ ــاب ارشــاد، می گوی ــر کت ــه مدی ــده ب ــد االن بن کنی
وزارتخانــه شــما تعــداد قابل توجــه کتاب هــای پوچ گــرا، 
الحــادی و مــروج ســبک زندگــی غربــی و اروتیســم و 
ــر  ــی منتش ــی و خانوادگ ــد اخاق ــای ض ــی و رفتاره بی اخاق
ــه  ــد دارم پای می شــود؟ او دلخــور می شــود چــون فکــر می کن
ــه  ــه وظیف ــه دارم ب ــم! درصورتی ک ــت می کن ــز او را سس می
ــی کــه جمهــوری اســامی  ــای هدف ــر مبن ــی خــودم ب انقاب
ــه وجــود آمــده عمــل می کنــم. مــن می گویــم شــما طبــق  ب
ــد  ــی حــق نداری ــه ایمان ــون، اخــاق، شــرع و عــرف جامع قان
ــی  ــد. وقت ــوز دهی ــد و مج ــت کنی ــج و حمای ــا را تروی این ه
ایــن را در رســانه می گویــم او ناراحــت می شــود. حــاال 
ــده  ــرج داد بن ــه خ ــانه شــجاعت الزم را ب ــد رس ــرض کنی ف
ــروف و  ــه مع ــر ب ــر ام ــن تذک ــجاعت الزم را در ای ــم ش ه
ــر  ــامی ب ــه اس ــرف جامع ــن ع ــه ای ــر دادم ک ــی از منک نه
ــن  ــاس ای ــن اس ــر همی ــود. ب ــظ می ش ــاس حف ــن اس همی
وظیفــه را انجــام دادم آیــا هزینــه ای کــه بــه مــن می رســد 
ــه  ــواًل ب ــت معم ــر نیس ــت؟! اگ ــل اس ــن قابل تحم ــرای م ب
ســکوت، آرامــش، »مســاکم اهلل بالخیــر«، موفــق باشــید، بهره 
بردیــم، احســنت و گل و شــکلک در تلگــرام بســنده می کنــم 
و مســئله را در ذهــن خــودم حــل می کنــم. نمی ایســتم 
ــرای  ــه مــن اســت. ب ــه ای بدهــم کــه در حقیقــت وظیف هزین
همیــن فیتیلــه را پاییــن می کشــم، در حــوزه آزادی ایــن 

ــی اســت. مســئله اصل

ــن  ــم ای ــر می کن ــن فک ــا م ــت. ام ــت اس *درس
ماجــرا را خیلــی داریــد بــه فــرد تقلیــل می دهیــد. 
ــالمی  ــوری اس ــه در جمه ــت ک ــی اس ــا طبیع آی

ــه داشــته باشــد؟ ــد هزین ــوع نق ــن ن ای
ــت  ــی اس ــز ذاتیات ــراً ج ــت و ظاه ــی اس ــد اله ــن در قواع ای
ــما  ــر ش ــا اگ ــن ج ــت. همی ــاب اس ــاً غیرقابل اجتن ــه تکوین ک
ــچ  ــد کــه تشــکل شــما )مجمــع ناشــران( هی ــه مــن بگویی ب
کاری نکــرده و نمی کنــد، خــب مــن احســاس ناراحتــی 
ــد  ــدر بای ــم. چق ــش را بده ــم جواب ــعی می کن ــم و س می کن
ــرون  ــن بی ــم؟ درون م ــن را نده ــواب ای ــه ج ــم ک ــل کن تحم
ــار  ــه آدم فش ــم. ب ــروز نده ــت ب ــن اس ــی ممک ــزد ول می ری
می آیــد به خصــوص اگــر آن حــرف ناحــق باشــد! ولــی 
ــرآن  ــه در ق ــن پختگــی نرســیدیم. یــک آی ــه ای ــا ب ــاً م عموم
خیلــی جالــب اســت کانهبــه ایــن موضــوع می خواهــد اشــاره 
ــرآن  ــه در ق ــت ک ــم اس ــان حکی ــاب لقم ــول جن ــد. از ق کن
ــده و از او  ــی اســمش آم ــام اوســت و یکجاهای ــه ن ســوره ای ب
ــی اســت کــه خــدا از  ــول شــده اســت. یکــی از چیزهای نقل ق
ــه  ــد و توصی ــل می کن ــدش نق ــه فرزن ــول لقمــان خطــاب ب ق
ــِم  ــَیّ أَِق می کنــد. می گویــد لقمــان بــه پســرش گفــت »َیــا بَُن
ــِر« بعــدش خیلــی  ــِن الُْمنَک ــَه َع ــُروِف َوانْ ــْر بِالَْمْع ــَاَة َوأُْم الَصّ
جالــب اســت کانــه ایــن ســه بــا هــم اســت »َو اْصبـِـْر َعلَــی َمآ 
ــْزِم اأْلُُمــوِر« یعنــی این هــا بــا هــم  ــْن َع ِــَک ِم ــَک إَِنّ َذل أََصابَ
اســت؛ یعنــی وقتــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کردیــد 
ــرد،  ــد ک ــت خواه ــی اصاب ــما چیزهای ــه ش ــدش ب ــد بع بدانی
مصیبــت خواهیــد داشــت، صبــر کــن، در ایــن مصیبت هایــی 
ــوِر«  ــْزِم اأْلُُم ــْن َع ــَک ِم ِ ــاش. »إَِنّ َذل ــدار ب ــد پای ــه می رس ک
ــزم و  ــدرت و ع ــان دهنده ق ــن نش ــد ای ــوری بودی ــر این ط اگ
اراده شماســت. اینکــه از مدیــران، فعــاالن و افراد مســئول توقع 
کنیــم اگــر بــه شــما انتقادی شــد فحشــی بــه شــما دادنــد همه 
تحمــل کنیــد و هیــچ کاری نکنیــد زیاده خواهــی اســت، چــون 
ــاح  ــرد. دو صب ــا آرام نمی گی ــن راحتی ه ــه ای ــراد ب ــت اف آدمی
تحمــل کنــد صبــاح یــا مســاء روز ســوم ممکــن اســت چیــزی 
بگویــد. ایــن واقعیــت ماســت. از آن طــرف چــرا امیرالمؤمنیــن 
ــروف و نهــی  ــه مع ــر ب ــد ام ــه می فرماین ــه نهج الباغ در خطب
از منکــر فضیلتــی در میــان تمــام واجبــات الهــی دارد کــه تمام 
واجبــات و فضائــل در برابــر آن ماننــد قطــره در برابر دریاســت. 
ایــن یعنــی چــه؟ ایــن جمــات از یــاد مــا مــی رود و همه چیــز 
ــا می بینیــم؛ آن  ــر اســاس مدل هــای مرســوم دنی را مــادی و ب
کســی کــه می خواهــد امــر بــه معــروف کنــد بایــد تــاوان آن را 
بدهــد. بخشــی از تاوانــش بــد بیــراه، محرومیــت، اوقات تلخــی 
ــاوان اســت کــه  ــه خاطــر همیــن ت و بی توجهــی می شــود و ب

اینقــدر فضیلــت بزرگــی اســت.

*البتــه ایــن جــواب بــرای مــن قانع کننــده 
ــز  ــن  غرای ــد ای ــاختارها بای ــرم س ــه نظ ــود. ب نب
ــاً  ــد و اساس ــرل کنن ــانی را کنت ــات انس و احساس

ــد. ــود آمده ان ــه وج ــن ب ــرای همی ب
سـاختارها بـه هـم می ریزنـد. از سـاختارها کاری برنمی آید. این 
ما هسـتیم کـه وقتی با شـجاعت عمـل می کنیم به نفـر بعدی 
خـود انگیـزه می دهیـم و ایـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
را تبدیـل بـه رویـه می کنیـم. آن کسـی کـه در خط مقـدم تیر 
را شـلیک می کنـد و اهلل اکبـر می گویـد بـه پشـتی های خـود 
شـجاعت حرکـت می دهـد. توقـع از دشـمن یـا مقـام باالتری 
کـه ایـن جنـگ را مدیریـت کنـد، به نظـرم توقـع بیجا اسـت. 
خداونـد این عالـم را عالـم امتحان، ابتـاء و مصیبت دائـم قرار 
داده اسـت. آن کسـی که می فهمـد این مصیبت هـا از آن فردی 
کـه دارد بـه او مصیبـت وارد می کنـد نیسـت از ناحیه خداسـت، 
و نگاهـش توحیـدی شـد خیلی راحـت تحمل می کنـد ولی اگر 
ایـن نشـد می خواهـد همه چیـز را در معادلـه ایـن دنیایـی حـل 

کنـد و کار گیـر می کند.
ــه  ــاز ب ــروف و نهــی از منکــر نی ــه مع ــر ب ــه نظــرم ام ــه ب البت
ــه  ــر ب ــا ام ــتاد احی ــه س ــم دارد. چنانچ ــتیبانی ه ــاختار پش س
معــروف و نهــی از منکــری هــم داریــم کــه تغییــر و تحــوالت 
ــی  ــت اهلل جنت ــرت آی ــده و حض ــاد ش ــم در آن ایج ــی ه خوب
جــای خــود را بــه حضــرت آیــت اهلل صدیقــی دادنــد. بــه نظــرم 
آنجــا بایــد پشــتیبانی کنــد. مــا قانــون امــر بــه معــروف و نهی 
از منکــر در جامعــه داریــم که قانون بســیار پیشــرفته ای اســت. 
خواهــش می کنــم در خبرگزاری هــا و حتــی رســانه های 
شــخصی بــه ایــن پرداختــه شــود کــه قانــون امــر بــه معــروف 
ــی از  ــت یک ــاده ای اس ــون فوق الع ــا قان ــر م ــی از منک و نه
ــات  ــم جریان ــی ه ــت خیل ــور اس ــن کش ــرفته ای ــن پیش قوانی
محافظــه کار داخلــی گفتنــد کــه بــا ایــن قانــون منتقدیــن یــا 
آمــران بــه معــروف و ناهیانــاز منکــر را پــر رو نکنیــد و نســبت 
بــه ایــن موضــوع حساســیت نشــان دادنــد و مخالفــت کردنــد. 

ــد. ــر آن را ابــاغ کردن ــا بیــش از یــک ســال و نیــم تأخی و ب

چه سالی ابالغ شد؟
ــب شــد  اواخــر ســال 93 کارش تمــام شــد، اواســط 94 تصوی
و بــا کلــی کش وقــوس و رفت وآمــد در شــورای نگهبــان 
ــوا  ــور در ه ــال 96 همین ط ــا س ــان ت ــد. از آن زم ــی ش نهای

ــت. ــده اس مان

به دو نکته درباره محافظه کاری در ایران 
دقت کرد؛ اول اینکه محافظه کاری 
مفهومی نسبی است و اگر قرار است 
که تحول به سمت فرهنگ سکوالر 

و الحادی باشد؛ اتفاقًا کار انقالبی 
جلوگیری از این حرکت است و دوم 
اینکه جریان محافظه کاری غالب در 

ایران و جهان اتفاقًا فرهنگ لیبرال 
سرمایه داری است و همان ها که مدافع 

حفظ این وضع هستند؛ سایرین را که 
سعی می کنند این جهان را برهم زنند به 

محافظه کاری متهم می کنند
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شــاید یکــی از مهم تریــن وجــوه فراگیــر شــدن محافظــه کاری 
در ایــران پــس از انقــاب اســامی در نحــوه عملکــرد 
ــد روش  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــه باش ــه نهفت ــنفکران جامع روش
ــطح  ــواه س ــواه ناخ ــدرت خ ــاد ق ــا نه ــنفکران ب ــه روش مواجه
ــه تســری داده اســت.  ــه جامع و وجهــی از محافظــه کاری را ب
ــی« از دوران  همچنیــن طــرح بحــث »شــرایط حســاس کنون
جنــگ و تســری دادن آن تــا بــه امــروز باعــث شــد تــا آتــش 
جریــان نقــادی خاکســتر شــده و گاه بــه گاه در موضوعاتــی نــه 
چنــدان مهــم شــعله ای از آن ســربرآورد. جمعــی از روشــنفکران 
ــه روی  ــا چســبیدن و دنبال ــه ب ــد ک ــان ســعی کردن ــن می در ای
ــن  ــه ای ــد کــه البت ــی بگیرن در گروهــی سیاســی راه خــود را پ
ــه  ــاره محافظ ــنفکری دارد. درب ــا ذات روش ــات ب ــد مناف رون
کاری روشــنفکران ایــران در پــس از انقــاب بویــژه در فضــای 
آکادمیــک بــا نظــام بهرامــی کمیــل بــه گفت وگــو نشســتیم.
نظــام بهرامــی کمیــل، جامعه شــناس معاصــر، را دنبــال 
ــی  ــاب »گونه شناس ــا کت ــنفکری ب ــث روش ــدگان مباح کنن
روشــنفکران ایرانــی« می شناســند. مهمتریــن مدعــای او 
ــی،  ــنفکران دین ــه روش ــن اســت ک ــاب گونه شناســی ای در کت
ــای  ــی از خوبی ه ــته اند ترکیب ــه خواس ــا ک ــه آنه ــی و هم بوم
ــه  ــه ب ــرای جامع ــومی را ب ــازند و راه س ــه بس ــنت و مدرنیت س
ــل  ــا تبدی ــه ط ــی را ب ــچ مس ــت هی ــد؛ در نهای ــان آورن ارمغ
نکــرده و فقــط هزینــه آزمــون و خطاهــای فکــری خــود را بــر 

دوش جامعــه گذاشــته اند.

*آیا می تـوان براسـاس منظومه فکری اشـخاص، 
روشـنفکران ایرانـی پـس از انقالب را دسـته بندی 
کـرد؟ اگر پاسـخ مثبت اسـت شـما چگونـه آنها را 

دسـته بنـدی می کنید؟
ــش  ــع دان ــتار تجمی ــر خواس ــود و اگ ــن می ش ــر م ــه نظ ب
ــیم بندی  ــنفکران را تقس ــم روش ــد ه ــتیم بای ــه هس و تجرب
بکنیــم؛ همانطــور کــه ایــن تقســیم بندی در هــر علمــی وجــود 
دارد. هــر دســته بندی بطــور طبیعــی باعــث برخــی تحریفــات 
خواهــد شــد و در مــورد تقســیم بندی براســاس منظومــه 
فکــری اندیشــمند؛ احتمــااًل برخــی روشــنفکران از قــرار گرفتن 

ــود. ــد ب ــب فکــری خرســند نخواهن ــروه و مکت ــک گ در ی
یکــی از دالیــل ایــن عــدم رضایــت ایــن اســت کــه 
ــرار  ــروه ق ــک گ ــه ی ــر مجموع ــد زی ــنفکران نمی خواهن روش
ــود را رأس  ــتند و خ ــی هس ــدام مدع ــر ک ــون ه ــد؛ چ بگیرن
ــر  ــران را در زی ــد دیگ ــه بای ــد ک ــد فکــری می دانن ــروه جدی گ
مجموعــه آنهــا تعریــف کــرد. بــه قــول معــروف مــا ایرانی هــا 
هرکــدام یــک شــاه کوچــک هســتیم؛ روشــنفکران هــم از این 
قاعــده مســتثنا نیســتند. همچنیــن قــرار گرفتن در یــک مکتب 
بــه معنــی آن اســت کــه روشــنفکر بایــد بــه نقدهایــی کــه بــه 
آن مکتــب می شــود پاســخ دهــد و روشــنفکران چــون بیشــتر 
تمایــل دارنــد نقــد کننــد نــه اینکــه پاســخگوی انتقــاد دیگران 
ــرد. ــد ک ــت خواهن ــن دســته بندی هایی مخالف ــا چنی باشــند؛ ب
ــر  ــد اینکــه اکث ــه ســختی های دیگــری هــم هســت مانن البت
ــار  ــته اند و ناچ ــی داش ــری مختلف ــای فک ــمندان دوره ه اندیش
می شــویم کــه بــرای مثــال بگوییــم جــال آل احمــد در یــک 
ــا راه ســومی می شــود و  دوره چــپ اســت بعــد چــپ بومــی ی
در انتهــا بــه چــپ اســامی نزدیــک می شــود. یــا رضــا داوری 
ــه  ــت مدرنیت ــه کلی ــک دوره اندیشــمندی ذات گراســت ک در ی
ــد و در  ــت می کن ــت مخالف ــن کلی ــا ای ــا ب ــول دارد؛ ام را قب

دوره دیگــری نــه تنهــا ایــن کلیــت را قبــول دارد؛ بلکــه آن را 
ــد. ــا می دان ــوم م ــت محت سرنوش

ــوط  ــور مبس ــرم را بط ــنفکران نظ ــته بندی روش ــورد دس در م
ــه  ــه ام ک ــی« گفت ــنفکران ایران ــی روش ــاب »گونه شناس در کت
ــد از  ــا بع ــروطه ت ــاب مش ــل از انق ــنفکران از قب ــامل روش ش
ــت  ــن اس ــن ای ــی م ــرف اصل ــود. ح ــامی می ش ــاب اس انق
ــروه  ــن گونه شناســی ها روشــنفکران را در ســه گ ــر ای کــه اکث
»موافــق مدرنیتــه«، »مخالــف مدرنیتــه« و »موافــق ترکیــب 
ســنت و مدرنیتــه« قــرار داده اند. اشــکال ایــن تقســیم بندی آن 
اســت کــه اکثــر روشــنفکران کــه می خواهنــد از انگغربزدگــی 
)کــه بــه امثــال تقــی زاده زده شــد( یــا انــگ ارتجــاع )کــه بــه 
امثــال شــیخ فضــل اهلل نــوری زده شــد( فــرار کننــد خــود را در 
زیــر گــروه ســوم یعنــی موافقــان ترکیــب خوبی هــای ســنت 

ــد. ــرار می دهن ــرب ق ــه و غ ــای مدرنیت ــا خوبی ه ب
ــیم بندی  ــن تقس ــن ای ــار ای ــم معی ــت کنی ــر دق ــن اگ همچنی
ــه غــرب  یــک قضــاوت و داوری ارزشــی و اخاقــی نســبت ب
اســت. گروهــی غــرب را می خواهنــد؛ گروهــی بــا آن دشــمن 
هســتند و گــروه ســوم )کیمیاگــران( می خواهنــد میــان غــرب 
و ســنت گزینشــگری و تلفیــق کننــد. ایــن وضعیــت، جریــان 
ــه نظــر  ــن بســت کشــانده و ب ــه ب ــران را ب روشــنفکری در ای
ــدی  ــار جدی ــدا کــردن معی ــن کارهــا پی مــن یکــی از مهمتری

ــت. ــنفکران اس ــته بندی روش ــرای دس ب
ــل از  ــم قب ــه دادم و گفت ــدی ارائ ــار جدی ــاب مذکــور معی در کت
ــت  ــر کلی ــنفکر را در براب ــی روش ــری ارزش ــه موضع گی اینک
ــیم  ــویمباید از او بپرس ــا ش ــرب(؛ جوی ــان غ ــا هم ــه )ی مدرنیت
ــد  ــی مانن ــی مولفه های ــه یعن ــت و ذات مدرنیت ــا کلی ــه آی ک
خودبنیــادی، اومانیســم و سکوالریســم را قبــول دارد یــا 

ــرای دســته بندی  ــار مناســب ب ــه ســخن دیگــر، معی ــدارد؟ ب ن
روشــنفکران »مدرنیتــه« اســت و پرســش نخســت ایــن اســت 
کــه آیــا مدرنیتــه ذات دارد یــا نــدارد؛ نــه اینکــه آیــا روشــنفکر 

ــدارد؟ ــا ن ــت دارد ی ــه را دوس مدرنیت

*ذات داشـتن یا نداشـتن مدرنیته از کجا مشخص 
می شـود؟

ــری  ــروژه فک ــه اول از روی پ ــه در درج ــتن مدرنیت ذات داش
ــه از روی  ــد مشــخص می شــود ن ــه می کن ــه روشــنفکر ارائ ک
ــن موضــوع را اگــر  ــد. )ای ــه دیگــران وارد می کن نقــدی کــه ب
ــید  ــر س ــه های دکت ــی اندیش ــگام بررس ــد در هن ــت ش فرص
جــواد طباطبایــی بــاز خواهــم کــرد.( بــا ایــن معیــار دو پاســخ 
ــیم  ــت؛ از او بپرس ــت اس ــخ مثب ــر پاس ــت: 1. اگ ــم داش خواهی
کــه بــه لحــاظ ارزشــی آیــا حامــی و مبلــغ ایــن کلیــت اســت 
ــروه  ــود در گ ــت ب ــخ مثب ــر پاس ــف و دشــمن آن؟ اگ ــا مخال ی
ــدزاده  ــه از آخون ــرد؛ ک ــرار می گی ــه ق ــت مدرنیت ــان کلی موافق
ــا داوری  ــا رض ــروطه ت ــد مش ــی زاده بع ــروطه و تق ــل مش قب
دوره دوم و رامیــن جهانبگلــو امــروز را شــامل می شــود. 
ــه  ــا ب ــت دارد ام ــه ذات و کلی ــرد پاســخ داد مدرنیت اگــر هــم ف
لحــاظ ارزشــی بــا آن مخالــف اســت و نمی خواهــد ایــران بــه 
ــاح  ــوری، مصب ــل اهلل ن ــیخ فض ــود ش ــرود؛ می ش ــرب ب راه غ
ــل  ــه در اوای ــا داوری دوره اول ک ــر و رض ــد، نص ــزدی، فردی ی
ــی  ــروه اصل ــن دو گ ــه ای ــرد. البت ــردازی می ک انقــاب نظریه پ
ــد  ــه مخاطــب می توان ــد ک ــر شــاخه های خــود را دارن هــم زی

ــد. ــه کن ــاب مراجع ــه کت ب
2. اگــر پاســخ منفــی بــود؛ یعنــی فــرد معتقــد بــه ذات و کلیــت 
مدرنیتــه قائــل نبــود و اعتقــاد داشــت می شــود در مؤلفه هــای 

نظام بهرامی کمیل:

روشنفکران ایرانی محبوب بودن را بر حقیقت  طلبی ترجیح داده اند

در جهان سوم پای روشنفکران چه بخواهند چه نخواهند به حوزه سیاست کشیده 
می شود. زیرا دولت در همه حوزه ها دخالت می کند و می خواهد همه کار باشد. پس 

بطور طبیعی نقد و روشنگری در هر حوزه ای پای دولت را وسط می کشد و به نقد سیاسی 
می انجامد. حاال شما ببینید امثال عالمه جعفری، دکتر الهی قمشه ای و دکتر غالمحسین 

ابراهیمی دینانی چه هنر و استعدادی دارند که می توانند هزارتا سخنرانی در مورد شعر، 
فلسفه، هنر، خانواده، عرفان، مذهب و تاریخ انجام دهند اما به هیچکس برنخورد
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ــی  ــر داد؛ بررس ــا را تغیی ــا آنه ــش زد و ی ــه گزین ــت ب آن دس
کنیــم و ببینیــم ایــن گزینــش را بــر اســاس چــه منبعــی قــرار 
ــه شــامل  ــرده ام ک ــی ک ــع موجــود را معرف ــن منب ــد. م می ده
ــت و  ــوده اس ــپ« ب ــه های چ ــران« و »اندیش ــام«، »ای »اس
ــدی  ــع جدی ــد منب ــت و می توان ــاز اس ــت ب ــن فهرس ــه ای البت

ــه شــود. اضاف
ــرا  ــام گراهای غیرذات گ ــی اس ــته اول یعن ــاس دس ــن اس برای
خودشــان در ســه گــروه اســام راســت، اســام چــپ و 
ــام راســت از  ــام فقاهتــی صورتبنــدی می شــوند. اس اس
ســید جمال الدیــن اســد آبــادی و نایینــی عصــر مشــروطه تــا 
عبدالکریــم ســروش )البتــه در دوره ای( و ســید محمــد خاتمــی 
و گــروه اعظــم روشــنفکران اصاح طلــب حکومتــی را شــامل 
ــریعتی و  ــر ش ــپ دکت ــام چ ــروف اس ــده مع ــود. نماین می ش
اســام فقهــی آیــت اهلل بهشــتی و آیــت اهلل مطهــری هســتند. 
دســته دوم ملیت گراهــای غیرذات گــرا هســتند کــه مــن آن را 
ــا ســیدجواد  ــن شــادمان ت ــده ام و از فخرالدی ــان نامی بومی گرای

ــود. ــامل می ش ــی را ش طباطبای

*دســته بندی ســیدجواد طباطبایــی در میــان 
بــه  او  نقدهــای  وجــود  بــا  بومی گرایــان 

نیســت؟ عجیــب  بومی گرایــان 
ــد دوم  ــاب »جل ــی در کت ــیدجواد طباطبای ــم س ــوش نکنی فرام
ــن  ــد؛ راه ای ــران« می گوی ــاط ای ــه انحط ــر نظری ــه ای ب دیباچ
ــزار  ــا اب ــادی آن ب ــاد ســنت و نق ــا پرســش از بنی ــه ب اســت ک
مــدرن؛ احتمــااًل بــه راهــی کــه بایــد بــه نوزایــش تمــدن ایران 
ــی  ــوره راه ــد ک ــم؛ هرچن ــدا کنی ــت پی ــد دس ــن بیانجام زمی
تاریــک و باریــک بیشــتر نمی بینــم. یعنــی هرچنــد طباطبایــی 
ــال را  ــریعتی و ج ــتی ش ــه درس ــلبی ب ــه س ــد و در وج در نق
ــا  ــه و ی ــه را نگرفت ــد کــه کلیــت مدرنیت ایدئولوگ هــای می دان
در توهــم دســتکاری آن هســتند؛ امــا در وجــه ایجابــی و زمانی 
کــه می خواهــد راه حــل خــودش را پیشــنهاد دهــد بــه همــان 
مســیر مــی رود و یــک راه ســوم و یــک راه بومــی بــرای ایــران 

ــد. ــور می کن تص
ــد  ــگام نق ــی در هن ــواد طباطبای ــید ج ــر س ــخن دیگ ــه س ب
ــه  ــت ارائ ــه وق ــا ب ــرد، ام ــه را می پذی ــت مدرنیت ــران کلی دیگ
ــرق  ــان ف ــه جه ــا بقی ــا ب ــد م ــان می کن ــش گم ــروژه فکری پ
ــروژه  ــم. پ ــدا کنی ــان را پی ــد راه مخصــوص خودم ــم و بای داری
ایرانشــهری یعنی ایشــان کلیــت مدرنیتــه را از جهانشــمولی آن 

ــت. ــز اس ــن تناقض آمی ــت و ای ــرده اس ــک ک منف
ــل  ــه از خلی ــتند ک ــرا هس ــای غیرذاتگ ــوم چپ گراه ــته س دس
ملکــی، انــور خامــه ای، جــال )در دوره ای از زندگــی فکریــش( 
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــامل می ش ــعاعیان را ش ــی ش ــا مصطف ت
ــداد و  ــت امت ــی نمی توانس ــی های قبل ــه گونه شناس ــت ک اس
پیوســتگی روشــنفکران ایرانــی را از عصــر مشــروطه تاکنــون 
ــاب  ــن کت ــنهادی در ای ــی پیش ــا گونه شناس ــد؛ ام ــان دهن نش
ــا  ــی را ب ــان کرمان ــرزا آقاخ ــبت می ــه نس ــت آن را دارد ک قابلی
ــدام  ــه هرک ــی ک ــی رحیم ــول زاده و مصطف ــن رس محمدامی

متعلــق بــه نســلی از روشــنفکران هســتند؛ امــا همگــی 
ــن در  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــان ده ــتند؛ نش ــرات هس ــپ دموک چ
ــری  ــان فک ــر جری ــی ه ــد خروج ــما می توانی ــاب ش ــن کت ای
ــت  ــی راس ــال خروج ــرای مث ــد. ب ــت ببینی ــوزه سیاس را در ح
اســامی غیرذاتگــرا؛ دولــت خاتمــی و خروجــی چــپ اســامی 
غیرذات گــرا یعنــی شــریعتی، ســازمان مجاهدیــن خلــق 

ــت. اس

ــوان  ــا می ت ــما آی ــته بندی ش ــن دس ــان ای *در می
تعریفــی از روشــنفکر محافظــه کار ارائــه داد؟ 
تعریــف شــما از ایــن مــدل روشــنفکری چیســت 
و همچنیــن از نظــر شــما نســبت روشــنفکران بــا 

ــد باشــد؟ ــه بای نهــاد قــدرت چگون
ــه  »محافظــه کار« کســی اســت کــه وضــع موجــود را پذیرفت
و نقــد اساســی و بنیادیــن بــه آن وارد نمی کنــد. در مــورد 
ــد  ــنفکر نق ــی روش ــه اصل ــدم وظیف ــم معتق ــنفکر« ه »روش
قــدرت بــا ابــزار مــدرن یعنــی خردخودبنیــاد اســت. حــاال ایــن 
نقــد می توانــد نقــد قــدرت سیاســی یــا نقــد قــدرت ارزش هــا، 
ــم  ــیار مه ــد بس ــن نق ــد. ای ــه باش ــای جامع ــا و هنجاره باوره
اســت زیــرا عــاوه بــر آگاهــی بخشــی بــه افــراد جامعــه، مانع 
ــوزه  ــوص در ح ــه خص ــاد ب ــترش فس ــکل گیری و گس از ش

سیاســی می شــود.
ــود  ــر ش ــر و دقیق ت ــث محدودت ــه بح ــرای اینک ــن ب همچنی
تمایــل دارم دســت کــم محافظــه کاری و انقابی گــری 
ــوزه  ــه ح ــه کاری( در س ــم غیرمحافظ ــت بگویی ــر اس ــا بهت )ی
ــز  ــگ«، »سیاســت« و »اقتصــاد« را از همدیگــر متمای »فرهن
ــی کســی اســت کــه برخــی  ــم. در حــوزه فرهنــگ، انقاب کن
ــه را  ــج و اساســی جامع ــای رای ــا و هنجاره ــا، باوره از ارزش ه
ــا شــود؛ برعکــس  ــر آنه ــتار تغیی ــش کشــیده و خواس ــه چال ب
ــچ کــدام از ارزش هــا و  ــا هی محافظــه کار کســی اســت کــه ب
باورهــای جامعــه مخالفتــی نــدارد. در حــوزه سیاســت؛ انقابــی 
ــای  ــرده و پایه ه ــد ک ــود را نق ــع موج ــه وض ــت ک ــردی اس ف
ــی  ــی کس ــم انقاب ــادی ه ــر اقتص ــد. از منظ آن را می لرزان
اســت کــه ســاختار اقتصــادی حاکــم یعنــی جایــگاه و ســهم 
کارگــزاران در مالکیــت، تولیــد و دریافــت ثــروت را ظالمانــه و 
ــن  ــه همی ــته و ب ــا دانس ــا و کمبوده ــی بدبختی ه ــل اصل عام
دلیــل ســاختار و نظــام اقتصــادی جایگزینــی را پیشــنهاد 

می دهــد.
بدیهــی اســت در جهــان مــادی و واقعــی ایــن ســه بعــد درهــم 
ــه  ــادی )ب ــی و اقتص ــد سیاس ــژه بع ــه وی ــتند و ب ــده هس تنی
ــر  ــک از یکدیگ ــل تفکی ــتبدادی( قاب ــع اس ــوص در جوام خص

نیســتند.

ــه  ــواه ب ــواه ناخ ــنفکران خ ــی روش ــه عبارت *ب
عرصــه سیاســت کشــیده می شــوند؟

ــه  ــد چ ــه بخواهن ــنفکران چ ــای روش ــوم پ ــان س ــه. در جه بل
ــت  ــرا دول ــه حــوزه سیاســت کشــیده می شــود. زی ــد ب نخواهن
در همــه حوزه هــا دخالــت می کنــد و می خواهــد همــه 
ــر  ــنگری در ه ــد و روش ــی نق ــور طبیع ــس بط ــد. پ کار باش
ــه نقــد سیاســی  ــت را وســط می کشــد و ب ــای دول حــوزه ای پ
می انجامــد. حــاال شــما ببینیــد امثــال عامــه جعفــری، دکتــر 
الهــی قمشــه ای و دکتــر غامحســین ابراهیمــی دینانــی چــه 
ــا ســخنرانی در  ــد کــه می تواننــد هزارت هنــر و اســتعدادی دارن
مــورد شــعر، فلســفه، هنــر، خانــواده، عرفــان، مذهــب و تاریــخ 

ــه هیچکــس برنخــورد! ــا ب ــد ام انجــام دهن
ــده  ــت قاع ــد گف ــدرت بای ــا ق ــورد نســبت روشــنفکران ب در م
ایــن اســت کــه روشــنفکر بایــد فاصلــه خــود بــا سیاســتمداران 
ــیار ســخت  ــود، بس ــم ش ــه ک ــن فاصل ــر ای ــد؛ اگ ــظ کن را حف

اســت کــه روشــنفکر بتوانــد وظیفــه کشــف و دفــاع از حقیقــت 
ــرای  ــی را ب ــد یک ــا زود بای ــر ی ــد و دی ــام ده ــه انج را منصفان
حفــظ دیگــری رهــا کنــد. البتــه همیــن تضــاد را یــک عالــم 
ــد  ــدا می کن ــود پی ــت وارد می ش ــوزه سیاس ــه ح ــه ب ــی ک دین
ــن  ــهریار« همی ــاب »ش ــاول در کت ــب کام ماکی ــع ل و در واق
ــد و  ــرق می کن ــا حــوزه اخــاق ف ــه حــوزه سیاســت ب ــود ک ب
قاعــده ایــن اســت کــه سیاســت عرصــه کســب و حفــظ قدرت 
ــا  ــت ی ــه در حکوم ــنفکری ک ــت. روش ــیله ای اس ــر وس ــا ه ب
حزبــی خــاص ادغــام می شــود نمی توانــد در نقــدی کــه انجــام 
می دهــد؛ عدالــت و انصــاف داشــته باشــد. اکثــر روشــنفکران 
ــم  ــی از عبدالکری ــان حکومت ــه اردوگاه اصاح طلب ــک ب نزدی
ــور در  ــا جایی پ ــری و محمدرض ــم آغاج ــا هاش ــروش ت س
چنیــن وضعیتــی هســتند. بــا آنکــه احمدی نــژاد را یــک 
ــته  ــنفکران وابس ــر روش ــد اکث ــا نق ــم؛ ام ــت می دان پوپولیس
ــتگاه  ــان از خاس ــه ایش ــی ب ــی اصاح طلب ــان سیاس ــه جری ب
سیاســت یعنــی تضعیــف قــدرت ایشــان بــود نــه از خاســتگاه 
ــد. ــش باش ــت و آگاهی بخ ــال حقیق ــه دنب ــه ب ــنگری ک روش

*به نظر شـما مهمترین شـیوه ها و شـگردهایی که 
روشـنفکران محافظه کار ایـران خود را پشـت آنها 
پنهـان می کننـد کـدام اسـت و شـما چه نقـدی به 

آنهـا دارید؟
ــه  ــا ناآگاهان ــه و ی ــی آگاهان ــنفکران ایران ــن روش ــر م ــه نظ ب
روش هــای گوناگونــی را بــرای پنهــان کــردن محافظــه کاری 
ــا  ــا ازمهمترین ه ــم دوت ــه می خواه ــته اند ک ــه کار بس ــود ب خ

ــم: آنهــا را معرفــی کن

ــن شــگردی  ــا: مهمتری ــی اولویت ه ــت جابه جای نخس
کــه اســاتید و روشــنفکران محافظــه کار بــا توســل بــه آن خــود 
ــه  ــا را جاب ــه اولویت ه ــت ک ــد آن اس ــان می دهن ــد نش را منتق
ــز  ــت را در مرک ــم اهمی ــات ک ــی موضوع ــد یعن ــا می کنن ج
انتقادهــای خــود قــرار می دهنــد و از پرداختــن بــه موضوعــات 
ــد. بنابرایــن اگــر بخواهیــم روشــنفکری  اصلــی طفــره می رون
محافظــه کار و مصلحت گــرا را از روشــنفکریغیرمحافظه کار 
ــد مشــخص کنیــم مســئله  ــز کنیــم در گام نخســت بای متمای

ــد. ــی جامعهکدامن ــای اصل و اولویت ه
قبــًا در کتــاب »گونــه شناســی روشــنفکران ایرانــی« و در نقد 
جریــان روشــنفکری دینــی که شــکاف »دینــی- غیردینــی« را 
بــه اولویــت اصلــی جامعــه تبدیــل می کننــد نوشــته ام؛ »تضــاد 
و شــکاف اصلــی در حــوزه سیاســت، شــکاف بین »دموکراســی 
و آزادیخواهــی« بــا »اســتبداد و تمامیت خواهــی« اســت و 
کشــاندن ســایر شــکاف های اجتماعــی و فرهنگــی بــه حــوزه 
سیاســت، تضعیــف جبهــه دموکراســی و آزادیخواهــی اســت. 
ــن  ــده گرفت ــتن و ندی ــرپوش گذاش ــای س ــه معن ــن ب ــه ای البت
بی عدالتی هــای جنســی، قومــی و عقیدتــی نیســت؛ امــا 
ــرد، کــرد  ــن زن و م ــد دقــت کــرد کــه ریشــه تبعیــض بی بای
و تــرک و فــارس و بلــوچ، مســلمان و غیرمســلمان، بــورژوازی 
ــره در  ــکاء و غی ــم و م ــی و ســکوالر، معم ــا، مذهب و پرولتاری

همــان وجــود اســتبداد اســت.«
البتــه بــه جــز شــکاف بیــن »آزادی و اســتبداد« شــکاف بیــن 

روشنفکری که در حکومت یا حزبی 
خاص ادغام می شود نمی تواند در 
نقدی که انجام می دهد؛ عدالت و 

انصاف داشته باشد. اکثر روشنفکران 
نزدیک به اردوگاه اصالح طلبان 

حکومتی از عبدالکریم سروش 
تا هاشم آغاجری و محمدرضا 

جالیی پور در چنین وضعیتی هستند

»محافظه کار« کسی است که وضع 
موجود را پذیرفته و نقد اساسی و 
بنیادین به آن وارد نمی کند. در 

مورد »روشنفکر« هم معتقدم وظیفه 
اصلی روشنفکر نقد قدرت با ابزار 

مدرن یعنی خردخودبنیاد است

http://mehrnews.com
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»عدالــت و بی عدالتــی« هــم موضــوع حیاتــی و اولویــت 
بســیار مهمــی اســت تــا انــدازه ای کــه برخــی روشــنفکران آن 
را اولویــت نخســت جامعــه می داننــد. ضمــن احتــرام و بــاور بــه 
طــرح موضــوع عدالــت بایــد گفــت؛ اگــر آزادی بــه خصــوص 
ــت و  ــف عدال ــورد تعری ــوان در م ــد نمی ت ــان نباش آزادی بی
ــاع  ــه اجم ــق آن ب ــع و ســازوکارهای تحق ــاد و موان ــن ابع تعیی
ــدورف؛  ــول دارن ــه ق ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــید. ب رس
جوامعــی کــه آزادی را در اولویــت گذاشــتند تــا انــدازه ای و بــه 
مــرور زمــان بــه عدالــت نســبی هــم رســیدند؛ امــا کشــورهایی 
کــه از عدالــت شــروع کردنــد منظــور او شــوروی و کشــورهای 
کمونیســتی اســت هیچــگاه بــه آزادی و دموکراســی نرســیدند.
بــه نظــر مــن بعــد از آنکــه حداقل هایــی از آزادی و دموکراســی 
و حقــوق بشــر بــه رســمیت شــناخته شــد؛ بافاصلــه بایــد کار 
عدالــت را شــروع کــرد کــه مبــارزه ای طوالنی تــر و عمیق تــر 
ــا  ــود همینج ــتی نش ــر نادرس ــه تعبی ــرای اینک ــد. ب را می طلب
می گویــم کــه از نظــر مــن آزادی هــای اقتصــادی در انتهــای 
ــای  ــا آزادی ه ــت ب ــد و اولوی ــرار می گیرن ــا ق ــف آزادی ه طی
ــی  ــردان ایران ــه دولتم ــت؛ کاری ک ــی اس ــی و اجتماع سیاس
ماننــد هاشــمی رفســنجانی، حســن روحانــی، محمــد خاتمــی 
ــن  ــه ای ــک ب ــان نزدی ــی اقتصاددان ــال 137۸( و برخ ــد س )بع
ــد  ــژاد، محم ــی غنی ن ــوار موس ــاتید بزرگ ــد اس ــش مانن گرای
طبیبیــان و مســعود نیلــی دقیقــاً برعکــس آن را انجــام دادنــد. 
تجربــه نشــان داده جوامــع جهــان ســومی کــه قبل از رســیدن 
ــت های  ــان؛ سیاس ــی و آزادی بی ــی از آزادی سیاس ــه حداقل ب
درهــای بــاز، تعدیــل اقتصــادی و خصوصی ســازی را در اولویت 
ــه  ــه گفت ــا ب ــر ی ــی یغماگ ــت حکومت ــد در نهای ــرار می دهن ق
داگاس نــورث »کلپتوکراســی«KLEPTOCARACY را 
ــانه ها و شــفافیت  ــان و رس ــرا آزادی بی ــد. زی ــه ارث می گذارن ب
کافــی بــرای ممانعــت از دزدی، رانت خــواری، اختــاس و 
ــع جامعــه  فســاد دولتــی نیســت و چنیــن حکومتــی هــم مناب
را غــارت می کنــد هــم بــه مــرور زمــان فرهنــگ چپــاول را در 

ــد. ــه را دزد می کن ــه و هم ــه نهادین جامع
ــر  ــور از عص ــاله کش ــن مس ــدم مهمتری ــه معتق ــور خاص بط
مشــروطه تاکنــون موضــوع »آزادی و اســتبداد« بــوده و اشــتباه 
ــل  ــن شــکاف غاف بخشــی از روشــنفکران آن اســت کــه از ای
ــی«،  ــی- غیردین ــد »دین ــری مانن ــکاف های دیگ ــده و ش ش
»باالشــهری- پاییــن شــهری«، »ســرمایه دار- کارگــر«، 
»شــیعه- غیرشــیعه«، »زن- مــرد«، »آریایــی- غیرآریایــی«، 
»باحجــاب - بدحجــاب«، »روحانــی- غیرروحانــی« و غیــره را 
فعــال کرده انــد. واقعــاً چــه اهمیــت دارد کــه مذهــب و محــل 
ســکونت و جنــس و نــژاد مســتبدان و آزادیخواهــان چیســت؟ 
اگــر یــک روحانــی آدم خوبــی باشــد بایــد بــا پیشــداوری و بــه 
ــر  ــس اگ ــت و برعک ــم پنداش ــودن او را خص ــم ب ــر معم خاط
مــردی کرواتــی یــا زنی بدحجــاب وجــدان کاری داشــته باشــد 
و بــه دیگــران کمــک کنــد بایــد بــه دلیــل کــم و زیــاد بــودن 

کمــی پارچــه او را دشــمن فــرض کــرد؟

*بــه عبارتــی روشــنفکران ســعی در پنهــان 
ــته اند؟ ــود داش ــه خ ــوی محافظه کاران ــردن خ ک
ــا ایــن مقدمــه می تــوان فهمیــد برخــی از جریان هــای  ــه. ب بل
روشــنفکری بــرای پنهــان کــردن محافظــه کاری خــود 
ــل  ــت نخســت خــود تبدی ــه اولوی چــه موضــوع و مســاله را ب
کرده انــد. الــف. گروهــی از روشــنفکران کــه در حــوزه اخــاق 
و نقــد جامعــه کار می کننــد موضوعاتــی ماننــد؛ حجــاب؛ 
شــبکه های اجتماعــی، فســاد اخاقــی و روابــط جنســی، 
جشــن های  و  مراســم  مختلــط،  کنســرت های  اجــرای 
ــرار  ــن دســت را دســتور کار خــود ق ــواردی از ای فرهنگــی و م
داده و تمایــل دارد کــه چنیــن موضوعاتــی بــه اولویت و مســئله 

ــوند. ــل ش ــه تبدی ــی جامع اصل
در مقابــل گروهــی دیگــری از روشــنفکران و در همیــن حــوزه 
ــاس،  ــا، اخت ــر و ری ــد دروغ، تظاه ــی مانن ــاق؛ موضوعات اخ
ــن  ــواردی از ای ــازی، فســاد اداری و رشــوه خواری و م ــی ب پارت
ــر  ــات دیگ ــد موضوع ــرار داده و معتقدن ــت ق دســت را در اولوی
ــر دو  ــدگان ه ــا اســت. خــوب شــما نماین ــدی آنه ــت بع اولوی
گــروه را دیده ایــد و خودتــان می توانیــد قضــاوت کنیــد مســاله 
مهــم و اساســی جامعــه کــدام اســت و کــدام از ایــن دو دســته 
ــر  ــه خاط ــتند. ب ــر هس ــک محافظه کارت ــدام ی ــر و ک متعهدت
ــودن  ــی ب ــژاد کــه موضــوع جعل ــای احمدی ن دارم در زمــان آق
مــدرک تحصیلــی مرحــوم کــردان ثابــت شــد، فقــط یــک یــا 
دو امــام جمعــه در کل کشــور بــه موضــوع وارد شــدند و دروغ 
ــر  ــه هن ــد ک ــاه بع ــد م ــا چن ــد؛ ام ــش کردن ــب را نکوه و فری
ــه  ــان ب ــا جنــس مخالــف دســت داد؛ اکثریــت آقای پیشــه ای ب

ــد. ــد را نکوهــش کردن ــدان آمــده و کار آن هنرمن می
ب. مدرنیســم و پســت مدرنیســم: موضــوع »پســت 
ــد  ــراد مانن مدرنیســم« کــه در دهــه 70 خورشــیدی برخــی اف
آقایــان رضــا داوری اردکانــی، بابــک احمــدی و علــی باباچاهی 
و چنــد مترجــم در ایــران برجســته کردنــد، چیــزی جــز انحراف 
ــود. الزم  ــر نب ــائل اصلی ت ــی از مس ــکار عموم ــته اف ناخواس
ــت  ــت و پس ــم اس ــه حاک ــرب مدرنیت ــت در غ ــان اس ــه بی ب
مدرنیتــه بــه عنــوان یــک جریــان فکــری و هنــری حاشــیه ای 
ــا در کشــوری کــه  ــی دارد، ام ــه کارکردهای ــد مدرنیت ــرای نق ب
ــت، آزادی،  ــد عقانی ــه مانن ــای مدرنیت ــن مؤلفه ه ابتدایی تری
ــردی و  ــوق ف ــادی و حق ــی، خودبنی ــر، دموکراس ــوق بش حق
ــیطره  ــوز در س ــده و هن ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــی ب اجتماع
ســنت قــرار دارد؛ ترویــج و گســترش پســت مدرنیتــه چیــزی 
جــز ضربــه زدن بــه پیکــر نحیــف مدرنیتــه نیســت. بــه گفتــه 
ــایگان،  ــوش ش ــوش آشــوری و داری ــد داری اندیشــمندانی مانن
طــرح پرســش های پســت مــدرن در جوامعــی کــه هنــوز بــه 
ــی  ــاله کاذب ــیده اند، مس ــائل نرس ــن مس ــا ای ــری ب ــد درگی ح

ــت. اس
بــه ســخن دیگــر، نقــد عقانیــت، دموکراســی و حقــوق بشــر 
ــا  ــد اســت ام ــه و مفی ــه واقع بینان در یــک جامعــه توســعه یافت
در یــک جامعــه توســعه نیافتــه نیــازی بــه شــجاعت و تعهــد 
نــدارد. البتــه افــراد دیگــری ماننــد دکتــر محمدرضــا تاجیــک 
ــش  ــه خوان ــم ب ــات پست مدرنیس ــن ادبی ــا همی ــه ب ــد ک بودن
ــد  ــه نق ــد ب ــاش کردن ــتند و ت ــادی وضــع موجودبرخواس انتق
قــدرت بپردازنــد و مثــًا رویکــرد جدیــدی از امنیــت یــا حقــوق 

ــد. ــه دهن ــا ارائ اقلیت ه
ــد از  ــما نمی توانی ــک؛ ش ــس تاجی ــه و برعک ــن رابط در همی
دکتــر حســین کچویــان؛ کــه نصــف عمــر علمــی اش را صرف 
مطالعــه فوکــو کــرده؛ یــک کار و تحلیــل نقادانــه فوکویــی 
ببینیــد. حتــی در کتابــی بــا عنــوان »تطــورات گفتمان هــای 
ــازوکار  ــش و س ــه نق ــاره ای ب ــچ اش ــران« هی ــی در ای هویت
قــدرت در ســاختن گفتمــان هویتــی بعــد از انقــاب 
ــا  ــاب ب ــه کت ــاد دارم در مقدم ــه ی ــا ک ــا آنج ــد و ت نمی کن
صراحــت می گویــد کــه عامــل قــدرت را از تحلیلــش 
ــک  ــه ی ــت ک ــل آن اس ــت مث ــت. درس ــته اس ــار گذاش کن
ــوان »خوانــش مارکسیســتی از  ــا عن ــد تحقیقــی ب نفــر بگویی
ــارزه  ــه بحــث مب ــا کاری ب انقــاب اســامی« انجــام داده؛ ام
طبقاتــی نداشــته اســت. خــوب ایــن هــم از تضادهــای جامعــه 
ماســت؛ همانطــور کــه سفرنامه نویســان اشــاره کرده انــد؛ 
ــم  ــا و تناقض هاســت. هــم می خواهی ــران ســرزمین تضاده ای
ــو  ــم عض ــیم، ه ــی باش ــاکاس فوکوی ــتقل ب ــمند مس اندیش
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــی. ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
کــه می گوینــد روشــنفکر بــرای آنکــه بتوانــد بــه وظیفــه خــود 

ــد. ــه خــود را باقــدرت حفــظ کن ــد فاصل ــد بای عمــل کن

پ. محافظــه کاری زیــر پرچــم مبــارزه بــا لیبرالیســم: گروهــی 
ــا  ــد ب ــامی دارن ــا اس ــپ و ی ــش چ ــه گرای ــمندان ک از اندیش
برجســته کــردن شــکاف بیــن »لیبرالیســم و نئولیبرالیســم« بــا 
»سوسیالیســم و یــا اســام«؛ تمــام فکــر ذهن خــود را بــه دفاع 
از یکــی و کوبیــدن دیگــری معطــوف می کننــد. همانطــور کــه 
اشــاره شــد ایــن دســته از روشــنفکران یــا گرایــش چــپ دارنــد 
ــه لیبرالیســم  و از خاســتگاه سوسیالیســتی و عدالت محــوری ب
ــق  ــد منط ــی مانن ــه موضوعات ــه در نتیج ــد ک ــه می کنن حمل
ســرمایه داری، جهانــی شــدن، فاصلــه طبقاتــی، مصرف گرایــی 
و بــازاری شــدن را در مرکــز حمــات خــود قــرار می دهنــد. یــا 
گرایــش اســامی دارنــد و از خاســتگاه مذهبــی بــه لیبرالیســم 
حملــه می کننــد و موضوعاتــی ماننــد اومانیســم، سکوالریســم، 
ــاالری را  ــواری و اشراف س ــی، رباخ ــات اخاق ــت، انحراف هوی

ــد. ــرار می دهن ــد ق دســتمایه نق
حــال پرســش ایــن اســت کــه آیــا منتقــدان نئولیبرالیســم بــه 
ــد آگاه هســتند و آن را  شــرایط جامعــه ای کــه در آن قــرار دارن
ــد؟  ــت کرده ان ــائل رعای ــرح مس ــات و ط ــاب موضوع در انتخ
نبــرد بــر ســر معایــب و محاســن نئولیبرالیســم شــاید در ســوئد 
ــکای  ــس و آمری ــا انگلی ــرات؛ ی ــیال دموک ــارک سوس و دانم
لیبــرال دموکــرات و در بیــن احــزاب چــپ و راســت کشــورهای 
غربــی نبــردی واقعــی، مهــم و مفیــد باشــد؛ امــا اساســاً طــرح 
ایــن موضــوع در کشــور مــا چــه انــدازه واقعــی و مفیــد اســت؟ 
ــام  ــه نظ ــورهایی ک ــوع در کش ــن موض ــه ای ــت دادن ب اولوی
آنهــا کاپیتالیســتی و نئولیبرالیســتی اســت درســت اســت؛ امــا 
مگــر در جامعــه مــا چنیــن نظامــی حاکــم اســت؟ آیــا زمانــی 
کــه از حکومــت ایــران ســخن گفتــه می شــود اولیــن و 
ــه ذهــن می رســد کاپیتالیســتی و  ــری کــه ب ــن تصوی مهمتری

ــودن آن اســت؟ نئولیبرالیســتی ب
منتقــدان نظــام ســرمایه داری و نئولیبرالیســم در ایــران معتقدند 
ــی و  ــات واقع ــه را از موضوع ــواس جامع ــی ح ــن نظام های چنی
مهــم دور کــرده و مســائل غیرواقعــی را در ذهــن آنها برجســته 
ــد.  ــت ســرگرم می کنن ــه مســائل کــم اهمی ــا را ب کــرده و آنه
ــرمایه داری،  ــران س ــه در ای ــانی ک ــت کس ــد گف ــخ بای در پاس
لیبرالیســم و نئولیبرالیســم را هــدف گرفته انــد خودشــان از 
ــی هســتند کــه جــای مســائل و موضوعــات  ــه کارگزاران جمل
اصلــی را بــا فرعــی عــوض کــرده و افــکار عمومــی را درگیــر 
ــنفکران  ــاتید و روش ــی از اس ــد. برخ ــی می کنن ــائل خیال مس
ــاق  ــر اتف ــپ و ه ــتانه ترام ــال نژادپرس ــه اعم ــی ک ــپ ایران چ
ســتم گرایانه ای کــه در غــرب اتفــاق می افتــد را محکــوم 

مهمترین شگردی که اساتید و 
روشنفکران محافظه کار با توسل 
به آن خود را منتقد نشان می دهند 
آن است که اولویت ها را جابهجا 
می کنند یعنی موضوعات کم اهمیت 
را در مرکز انتقادهای خود قرار 
می دهند و از پرداختن به موضوعات 
اصلی طفره می روند. بنابراین اگر 
بخواهیم روشنفکری محافظه کار 
و مصلحت گرا را از روشنفکری 
غیرمحافظه کار متمایز کنیم در گام 
نخست باید مشخص کنیم مسئله و 
اولویت های اصلی جامعه کدامند

http://mehrnews.com


صفحه 144 | شماره 1 |  اردیبهشت 98  MEHR NEWSAGENCY

ــد و نگــران حقــوق اقلیت هــا در بعــد از یازدهــم ســپتامبر  کنن
هســتند؛ در کارنامــه روشنفکریشــان یــک یادداشــت ســاده در 
حمایــت از کارگــران ناراضــی کشــور خودشــان وجــود ندارنــد.
ــر  ــد روی دیگ ــه ش ــه گفت ــور ک ــب و همانط ــن ترتی ــه همی ب
ــط  ــم توس ــا لیبرالیس ــارزه ب ــم مب ــر پرچ ــه کاری زی محافظ
ــته  ــن دس ــود. ای ــام می ش ــب انج ــتگاه مذه ــا خاس ــرادی ب اف
از روشــنفکران مصلحت گــرا و محافظــه کار کــه دوســت 
دارنــد آنهــا را اصولگــرا و ارزشــی صــدا کننــد آنچــه در زنــدان 
ــی آورد  ــه درد م ــان را ب ــته قلبش ــب گذش ــو و ابوقری گوانتانام
ــذرد  ــان می گ ــور خودش ــای کش ــه در زندان ه ــه آنچ ــا ب ام
اهمیتــی نمی دهنــد. منتقــدان ارزشــی کــه سیاســت های 
نظام ســرمایه داری را نقــد می کننــد در مــورد رباخــواری 
بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری و کاه بردارهــای 

ــد. ــار می کنن ــکوت اختی ــی س وطن

ــع دیگــر: یکــی  ــر مســائل و اولویت هــای جوام ــز ب ت: تمرک
از راه هــای شــناخته شــده و قدیمــی محافظــه کاری ایــن اســت 
ــورد مســائل  ــم و در م ــع دیگــر بپردازی ــه مســائل جوام ــه ب ک
ــم. آن  ــکوت کنی ــان س ــور خودم ــی کش ــات اساس و موضوع
ــای  ــدام از ضعف ه ــه م ــنفکرانی ک ــاتید و روش ــته از اس دس
جوامــع دیگــر می گوینــد و بیــکاری، فقــر، رشــوه خواری، 
ــن و  دزدی، اختــاس، تبعیــض، خودکشــی و طــاق را در چی
ــد کــه  ــد؛ فرامــوش کرده ان ــکا و انگلیــس نشــان می دهن آمری
ــرای آنهــا  ــه ب ــات جامع ــان و عمــر خــود و بودجــه و امکان زم

هزینــه نشــده تــا در خدمــت کشــورهای دیگــر بــه خصــوص 
کشــورهای غربــی باشــند و نواقــص آنهــا را در شــیپور بگذارند. 
چشــم مــردم ایــران بــه آنهاســت تــا فکــری بــرای مشــکات 
ــتباهات  ــه اش ــی ک ــط بین الملل ــناس رواب ــد. کارش ــان بکنن آن
راهبــردی سیاســت روابــط خارجــی دولــت آمریــکا را در برزیــل 
ــه  ــد؛ دو جمل ــان می کن ــره نمای ــره ک ــبه جزی ــک و ش و مکزی
ــراق  ــودش در ع ــی کشــور خ ــط خارج ــرادات رواب ــورد ای در م
یــا افغانســتان مطلــب نــدارد. بــه ســخن دیگــر؛ مــا اگــه بیــل 

زنیــم اول بایــد بتوانیــم در باغچــه خودمــان بیــل بزنیــم.
در جمعبنــدی ایــن قســمت می تــوان گفــت؛ اگــر روشــنفکران 
ــی  ــوز موضوعات ــروطه هن ــر مش ــنفکران عص ــد روش همانن
ــی  ــه معن ــاق ب ــر و اخ ــوق بش ــت، حق ــد آزادی، عدال مانن
ــتند؛  ــد هس ــد؛ متعه ــرح می کنن ــانیت را مط ــت و انس حقیق
ــر  ــه نظ ــد؛ ب ــال می کنن ــری را فع ــکاف های دیگ ــر ش ــا اگ ام
ــم  ــی ه ــه لزوم ــده اند. البت ــه کاری ش ــار محافظ ــد دچ می رس
نــدارد ایــن روشــنفکران و کنشــگران حتمــاً در حــوزه سیاســت 
ــن کار  ــاق و دی ــوزه اخ ــد در ح ــا می توانن ــند. آنه ــال باش فع
ــد  ــتاد مجته ــا اس ــان ی ــی ملکی ــر مصطف ــد دکت ــد مانن کن
شبســتری یــا دکتــر حســن محدثــی و دکتــر محمــد فاضلــی. 
آنهــا همچنیــن می توانــد ماننــد دکتــر محســن رنانــی و دکتــر 
حســین راغفــر در حــوزه اقتصــاد روشــنگری کننــد. همیــن کار 
را از دکتــر رضــا داوری گرفتــه تــا دکتــر مرتضــی مردی هــا در 
ــوش  ــد. فرام ــام می دهن ــی انج ــوم سیاس ــفه و عل ــوزه فلس ح
نکنیــم کــه مــا درمــورد اندیشــه محافظــه کاری و عــدم 

ــا رد  ــد ی ــم و تأیی ــث می کنی ــنفکران بح ــه کاری روش محافظ
ــا  ــه معنــای قضــاوت اخاقــی و رد ی عملکــرد فکــری آنهــا ب

ــد شــخصیت آنهــا نیســت. تأیی

*داشــتید دربــاره شــگردهای پنهــان کــردن 
محافظــه کاری در میــان روشــنفکران می گفتیــد...

دومیــن شــیوه »تجزیــه و پاره پــاره کــردن موضوعات اساســی 
جامعــه« اســت. از نقدهــای قدیمــی بــه پوزیتیویســت ها ایــن 
بــود کــه آنهــا بــا خــارج کــردن پدیده هــا از متــن و زمینه اشــان 
ــت  ــی در نهای ــش اجتماع ــردن دان ــاره ک ــه پ ــن تک و همچنی
فقــط بــا یــک عینــک خــاص بــه یــک قســمت از پدیده هــای 
ــه  ــد. ب ــگاه می کنن ــی ن ــرایطی تصنع ــم در ش ــی آن ه اجتماع
ــاره  ــی را پ ــای اجتماع ــت پدیده ه ــا کلی ــر آنه ــخن دیگ س
ــای  ــط بخشــی از بخش ه ــی فق ــرده و بطــور غیرواقع ــاره ک پ
ــان  ــط در هم ــد و فق ــن می برن ــر ذربی ــا را زی ــف پدیده ه مختل
ــن  ــت چنی ــی اس ــد. بدیه ــه می دهن ــی را ارائ ــورد یافته های م
ــرا در جهــان  ــدارد؛ زی ــی ن ــرد چندان ــی در عمــل کارب یافته های
واقعــی ایــن ابعــاد از هــم جــدا نیســتند. پوزیتیویســت ها ایــن 
پــاره پــاره کــردن را بــا ژســت علمــی بــودن انجــام می دادنــد و 
ــد.  ــم می کردن ــرای مته ــی و آرمان گ ــه کلی گوی ــران را ب دیگ
ایــن موضــوع بــه شــکل گیری مباحــث طوالنــی انجامیــد کــه 
ــواده  ــات خان ــد مطالع ــته ای مانن ــن رش ــوم بی شــکل گیری عل
ــال  ــا مج ــه اینج ــود ک ــتاوردهای آن ب ــی از دس ــان یک ــا زن ی

بررســی آن نیســت.
بــه هرحــال ایــن پــاره پــاره کــردن مســائل یکــی از مهمتریــن 
ــژه اســاتید دانشــگاه پشــت آن  ــه وی روش هایــی اســت کــه ب
ــد  ــگاه کنی ــما ن ــد. ش ــان می کنن ــود را پنه ــه کاری خ محافظ
ــاد  ــه اعتی ــوان »رابط ــا عن ــی ب ــای تحقیق ــا یافته ه ــه فرض ک
بــه مــواد صنعتــی والدیــن بــر انگیــزه تحصیــل دانش آمــوزان 
ــت  ــا »بررســی رابطــه مدیری ــی« ی ــدارس غیرانتفاع ــر م دخت

در زمان آقای احمدی نژاد که موضوع جعلی بودن مدرک تحصیلی مرحوم کردان 
ثابت شد، فقط یک یا دو امام جمعه در کل کشور به موضوع وارد شدند و دروغ و 

فریب را نکوهش کردند؛ اما چند ماه بعد که هنر پیشه ای با جنس مخالف دست داد؛ 
اکثریت آقایان به میدان آمده و کار آن هنرمند را نکوهش کرد
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ــب  ــیفت ش ــان ش ــغلی کارکن ــدی ش ــر رضایتمن ــارکتی ب مش
ــر  ــا »تأثی ــی« ی ــن اجتماع ــه تأمی ــته ب ــتان های وابس بیمارس
ــی  ــادی اجتماع ــش ش ــر کاه ــرد ب ــری بِ ــازی رایانه ایاَنگ ب
ــدازه شــناخت  ــران آن« و…کــه انجــام می شــود چــه ان کارب
ــت  ــی«، »رضای ــزه تحصیل ــد »انگی ــی مانن ــا از پدیده های م
ــاید  ــد. ش ــش می دهن ــی« را افزای ــادی اجتماع ــغلی« و »ش ش
فکــر کنیــد ایــن موضوعــات پایان نامه هــای مقطــع لیســانس 
ــه شــما قــول می دهــم رســاله  ــا ب و فــوق لیســانس اســت ام
دکتــری بســیاری از دانشــگاه ها و پروژه هــای تحقیقاتــی 
بســیاری از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها از ایــن ســطح 

ــه اســت. ــر نرفت باالت
ــا  ــه ب ــده اند ک ــدا ش ــم پی ــنفکرانی ه ــکه؛ روش در آن روی س
ــه  ــا ک ــن ادع ــا طــرح ای ــو و ب ــکار میشــل فوک ــه اف ــتناد ب اس
ــد  ــته باش ــی داش ــالت اجتماع ــه رس ــام ک ــنفکر ع ــر روش دیگ
نداریــم و روشــنفکران هــم بایــد در حــوزه تخصصی خودشــان 
ــد محافظــه کاری را پیشــه کــرده و مثــًا فقــط در  قــرار بگیرن
ــره وری،  ــودکان کار، به ــت، ک ــط زیس ــک، محی ــورد ترافی م
مصــرف، و بــه هرحــال فقــط بــر روی یــک موضــوع خــاص 
ــکار  ــنفکران اف ــته از روش ــن دس ــر ای ــه اگ ــد. البت کار می کنن
ــاختار  ــه س ــه او گفت ــور ک ــد و همانط ــف نکن ــورا تحری فوک

قــدرت و تبعیضــی کــه پشــت هرکــدام از حوزه هــای 
ــد کار  ــد و آن را نقــد کنن ــت را نشــان دهن ــی هس تخصص
بســیار ارزشــمندی خواهــد بــود و اتفاقــاً از کلــی گویــی فاصلــه 
خواهیــم گرفــت. امــا اگــر فقــط قســمت نخســت حــرف فوکو 
را بچســبند و بــه توصیــف و اطاع رســانی و آماردهــی در 
یــک حــوزه خــاص بســنده کننــد؛ قطعــاً محافظــه کاری آنهــا 

را نشــان می دهــد.

جریان هــای  کنش هــای  بــه  شــما  *نقــد 
روشــنفکری در ایــران پــس از انقــالب چیســت؟ 
ــا  ــران آی ــه ای ــوالت جامع ــا در تح ــن جریان ه ای

نقشــی داشــته اند؟
ــنفکری دارم.  ــان روش ــه جری ــد ب ــد نق ــه چن ــور خاص بط

اول اینکــه بــا هــم گفت وگــو نمی کننــد و ســریع دچــار 
ــه  ــای آنک ــه ج ــنفکران ب ــوند. روش ــی می ش ــونت کام خش
ــر  ــا همدیگ ــگ ب ــد وارد جن ــود بپردازن ــه خ ــل جامع ــه تحلی ب
ــل  ــاید تحلی ــد. ش ــی می کنن ــم لشکرکش ــه ه ــده و علی ش
بدبینانــه ای باشــد امــا بــه نظــر مــن بعــد از مشــخص شــدن 
اهمیــت نشــریات روشــنفکری در تئوریــزه کــردن جنبــش دوم 
ــن  ــا کار در ای ــه ب ــادن ک ــن افت ــر ای ــه فک ــی ب ــرداد؛ گروه خ
حــوزه مانــع شــکل گیری تجربــه مجــددی شــوند. ایــن افــراد 
هرچنــد مــدت یکبــار نشــریه ای را راه انداختند و روشــنفکران را 
مشــغول کرده انــد و ایــن نــزاع را بــه تلویزیــون هــم خواهنــد 
کشــاند. اجــازه بدهیــد تجربــه خــودم را بگویــم؛ در چنــد ســال 
گذشــته بــه خصــوص در وقایعــی کــه بعــد از گرانــی ســکه و 
ــول  ــی از پ ــم عظیم ــاد، حج ــاق افت ــال 96 اتف ــر س ارز از اواخ
ــم  ــل تصمی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــا رف ــه یغم ــه ب ــع جامع و مناب
گرفتــم مقالــه ای در مــورد فســاد ســاختاری و عمومی بنویســم؛ 
ــرار  ــود تک ــورد و باوج ــن م ــدم در ای ــه ش ــی زود متوج خیل
اصطــاح »فســاد ســاختاری« مطلــب چندانــی در ایــن مــورد 
ــد از  ــت. بع ــده اس ــر نش ــن منتش ــمندان هموط ــط اندیش توس
ــرای  ــتادن آن ب ــاه و فرس ــت کوت ــک یادادش ــردن ی ــه ک تهی
ــه انتشــار آن هــم نشــدم. در  ــق ب ــد ســایت و نشــریه موف چن

ــرده  ــوار ک ــا را هم ــنفکری فض ــریات روش ــدت نش ــن م همی
بودنــد کــه برخــی از روشــنفکران از خجالــت هــم در بیاینــد. به 
نظــر مــن ایــن هــم نوعــی محافظــه کاری ناآگاهــان در فضای 

ــنفکری کشــور اســت. روش
ــت« و  ــن »حقیق ــنفکران بی ــر روش ــفانه اکث ــه متأس دوم اینک
ــد و  ــی می دهن ــه دوم ــت را ب ــودن« اولوی ــردم ب ــوب م »محب
بــه همیــن دلیــل در برخــی مــوارد مجبــور می شــوند حقیقــت 
ــی اســت  ــن درحال ــد. ای ــال مــردم بدون ــار گذاشــته و دنب را کن
ــد؛  ــت را بگوی ــد حقیق ــنفکر بای ــد روش ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــه  ــد ک ــزاده ای باش ــل حرام ــون طف ــت همچ ــد حقیق هرچن
ــر  ــه دکت ــنیده ام ک ــا ش ــود. باره ــادر ش ــی م ــه بدنام ــر ب منج
شــریعتی را تمجیــد می کننــد چــون مخاطبــان زیــادی داشــته 
ــده  ــر می ش ــزار تکثی ــزار ه ــخنرانی هایش ه ــوار س ــًا ن و مث
ــان  ــه در هم ــت ک ــت اس ــتدالل درس ــن اس ــر ای ــت. اگ اس
ــازه  ــد. اج ــتر بودن ــی بیش ــی خیل ــوم کاف ــان مرح دوره مخاطب
ــاذری از  دهیــد مثــال دیگــری بزنــم؛ ببینیــد دکتــر یوســف اب
حضــور جمعیــت زیــاد در مراســم ختــم خواننــده پــاپ مرحــوم 
ــان در مراســم  ــایی و حضــور انگشــت شــمار آن مرتضــی پاش
بــزرگان موســیقی همچــون پرویــز یاحقــی، یــا همایــون خــرم 
ــن  ــه ای ــد ک ــه نگفتن ــچ وج ــه هی ــه ب ــد و البت ــد بودن گایه من
ــد جمــع شــود و همــه موســیقی ســنتی گــوش  موســیقی بای
کننــد. زیــرا اگــر اندیشــمندی چنیــن چیــزی بگویــد از حــوزه 
ــه  ــور مصلحــی ب ــارج شــده و پیراهــن دیکتات روشــنفکری خ
تــن کــرده اســت. بــاری در ایــن مــورد ابــاذری در ســطح نقــد 
و آگاهــی بخشــی وارد شــد کــه شــجاعانه بــود. داخــل پرانتــز 
ــن حرف هــا مــن ترانه هــای جــواد یســاری  ــا همــه ای بگــم ب

ــت دارم. ــیک دوس ــیقی کاس ــتر از موس ــی بیش رو خیل
و  بندبـازی  مشـغول  روشـنفکران  از  خیلـی  اینکـه  سـوم 
شارالتانسـیم هسـتند. اگر بـه فضای هیـأت علمی دانشـگاه ها 
نـگاه کنیـد می بینیـد جـدا از اسـاتید خنثـی و منفعـل؛ اکثریت 
آنهـا تمایـات مذهبـی، اصاح طلبـی و یـا چـپ دارنـد. اما هر 
سـه گـروه در ایـن نکتـه که مسـائل اصلـی را کنـار گذاشـته و 
شـکاف های فرعـی را فعـال کننـد؛ باهـم هم پیالـه هسـتند. 
اسـاتید ارزشـی علیـه بدحجابی و مختلـط شـدن کاس درس 
تجمـع می گذارند و اسـاتید چپ گرا کمتـر از ترامـپ ومکرون را 
نقـد نمی کنند؛ امـا در نهایـت همه این ها بـرای بندبـازی و فرار 

از موضوعـات اصلـی اسـت.
چهــارم اینکــه روشــنفکران ایرانــی عقــده و عطــش عجیبــی 
دارنــد یــک نظریــه یــا حداقــل یــک اصطــاح بــه نــام خــود 
ــن  ــد م ــه بگوین ــد ک ــود می بینن ــأن خ ــد. دور از ش ــت کنن ثب
ــو و  ــت، فوک ــل، کان ــتوارت می ــان اس ــه های ج ــرو اندیش پی
ــا هســتم. از  ــود در دنی ــان نظــام سیاســی موج ــوادار ف ــا ه ی
ــا دموکراســی دینــی ســروش  دموکراســی متعهــد شــریعتی ت
ــن روشــنفکر  ــه نظــر م ــم اســت. ب ــن پارادای همگــی در همی
بایــد خــود را درقبــال هزینه هایــی کــه نظراتــش، حتــی پــس 

ــد. ــه جامعــه تحمیــل کــرده متعهــد بدان از مرگــش، ب
ــاد  ــنفکری زی ــی روش ــه: مدع ــه اینک ــر از هم ــم و مهمت پنج
داریــم؛ امــا در میــدان عمــل تقریبــاً هیــچ کــس دیــده 
نمی شــود. بــرای اثبــات ایــن مدعــا کافــی اســت بــه 
عکس هــای تجمعــی کــه در محکومیــت اسیدپاشــی در 
ــگر  ــری از لش ــه خب ــد. ن ــگاه کنی ــده ن ــزار ش ــان برگ اصفه
ــری از حامیــان و یــا منتقــدان  ــود؛ نــه اث ــهری ها ب ایرانش
روشــنفکران  از  خبــری  نــه  نئولیبرالیســم؛  و  لیبرالیســم 
ــروان  ــی و پی ــای ارزش ــری از نیروه ــه اث ــود، ن ــب ب اصاح طل
ــم و  ــت مدرنیس ــان پس ــنفکران جری ــی )ع(؛ روش ــدل عل ع
ــااًل  ــم احتم ــران ه ــریعتی ها و دیگ ــتعمارگرایی و نوش پسااس

داشــتند. مهم تــری  کارهــای 
این گفتگو پیش از این در مجله زمانه منتشر شده است.

شما نمی توانید از حسین کچویان؛ 
که نصف عمر علمی اش را صرف 

مطالعه فوکوکرده؛ یک کار و 
تحلیل نقادانه فوکویی ببینید. 

حتی در کتابی با عنوان »تطورات 
گفتمان های هویتی در ایران« هیچ 

اشاره ای به نقش و سازوکار قدرت 
در ساختن گفتمان هویتی بعد از 

انقالب نمی کند و تا آنجا که یاد دارم 
در مقدمه کتاب با صراحت می گوید 

که عامل قدرت را از تحلیلش کنار 
گذاشته است
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آنچه امـروز عنـوان »فرهنگ« بـر آن اطاق 
آرمـان  از  مسخ شـده ای  صـورت  می شـود، 
»انسـان واال« اسـت کـه بـرای نخسـتین بار 
بـه شـیوه ای جـدی در یونـان باسـتان مـورد 
توجـه »انسـان« قـرار گرفـت و قـرار بـر این 
»پایدیـا«  فراینـد  بـا  آرمـان  ایـن  کـه  بـود 
)تربیـت(، در آدمـی بـه نحـوی خودآگاهانـه 
جامـه عینیـت بپوشـد و محقـق شـود. بـه 
عبارتـی در ایـن فراینـد آدمـی باید بـر مبنای 
نوعـی خودآگاهـی تاریخـی بـه آن واالیـی 
عینیـت مـی داد و فرهنـگ را در معنایی جدی 
و در جامعـه عینیـت می بخشـید. بـر همیـن 
اسـاس آنچه امروز عنـوان »جشـنواره« بر آن 
اطـاق می شـود، بـاز صورت مسـخ  شـده ای 
از مناسـکی فرهنگـی و آئینـی اسـت کـه بـا 
محوریـت ورزش و هنـر در یونـان باسـتان 

شـکل گرفت. آنچه در جشـنواره های یونانی رخ مـی داد، انعکاس 
همـان »فرهنگ« بود که می بایسـت آرمـان انسـان واال را برای 

یونانیـان ملمـوس و در دسـترس سـازد.
بدیـن ترتیب در طـول تاریخ هـم »فرهنگ« و هم »جشـنواره« 
در قالـب آنچه کـه امـروز »جشـنواره فرهنگی/هنری« شـناخته 
می شـود از یـک فراینـد یکسـان، یعنـی »مسـخ«، گذشـته و از 
یونـان باسـتان به جامعه مـدرن امروزی رسـیده اسـت و مـا را با 
فروشـد و تقلیلی روبـرو می کنـد در آن مفهوم آرمانی انسـان واال 
روز بـه روز از اصالـت فاصلـه گرفتـه و بـه مفاهیم یـا پدیده هایی 
بی رمـق تبدیـل شـده اند. ایـن آرمـان و اندیشـه فرهنگـی در 
خاسـتگاه تاریخی اش در یونان باسـتان، از چنان قـوت و اعتباری 
برخـوردار شـد که یک بـار و بـرای همیشـه دورانی را رقـم زد که 
هنوز هـم آدمی بـا همه پیشـرفت های تکنیکی عصـر حاضرش 
و بـا همه غرور مبتنی بر پیشـرفت و علـم زده اش، در فقـدان روح 
و معنویـت آن »دوران طایـی« مرثیه  سـر می دهـد و آن را تمنا 

می کنـد.
قطعـا »جشـنواره « های امـروزی هـم پیونـدی هرچنـد سسـت 
بـا »فرهنـگ« دارنـد و از ایـن رو ریدادهایی فرهنگی محسـوب 
ایـن  اینجاسـت کـه معنـا و محتـوای  امـا سـوال  می شـوند، 
رویدادهـای فرهنگـی کـه مثـا هـر سـاله در ایـام منتهـی بـه 
پیـروزی انقـاب بـا چندیـن و چنـد فـرم آن مواجه ایـم و از زبان 
بسـیاری از مسـئوالن می شـنویم کـه بـرای نمونـه »جشـنواره 
سـینمایی  فجـر بزرگترین اتفـاق فرهنگی کشـور اسـت!« تا چه 
حد بـا آرمانی نظیـر »آرمـان انسـان واال« نسـبت دارد؟ و آیا این 
عدم نسـبت بـا یک آرمان انسـانی واال نیسـت که جشـنواره ها تا 
ایـن حـد بی رمق، بی جـان، بی مناسـبت بـا تحـوالت فرهنگی و 
از ایـن نظـر بی کارکرد کرده اسـت و آنهـا را به سـطح ویترین ها، 
و  کاالهـا  بـرای  نمایشـی  بسـترهایی  صرفـا  و  نمایشـگاه ها 
زلم زیمبوهایـی که کمتریـن ارتباطی بـه »فرهنـگ واال« ندارند 

فروکشـانده اسـت؟
یونانیان باسـتان در همـان دورانی که باشـکوه ترین و بانفوذترین 
جشـنواره های تئاتـر ملـی تاریـخ را برگـزار می کردنـد معتقـد 
بودنـد کـه آدمی صـورت فرهنگـی و اجتماعـی خـود را از طریق 
اراده آگاهانـه و خـرد بـه نسـل های آینـده منتقل می کنـد و تنها 
بواسـطه همین اراده آگاه و خرد اسـت که می تـوان جریان تحول 
را در مسـیر خاصـی هدایـت کرد؛ بـر مبنای نظـر انسـان یونانی 
از طریـق پـرورش آگاهانـه می تـوان طبیعـت جسـمانی آدمی را 
دگرگـون سـاخت و او را بـه فعالیت برتـر و واالتری توانا سـاخت 
کـه الزمه نیـل به مقام انسـان واال اسـت. بـر این مبنا اسـت که 
همه شـئون هنـر از شـعرهای تراژیک و کمـدی گرفته تـا تئاتر، 

موسـیقی، سـرود، معماری، مجسمه سـازی و ... در یونان باستان، 
شـرایطی را به وجود مـی آورد که همه سـازمان ها و سـاختارهای 
اجتماعـی بـرای پرورانـدن )پایدیا( تـن و روح آدمی آماده شـود و 
لحظـه وقوع و تحقق »انسـان واال« را نزدیک و نزدیک تر سـازد. 
از ایـن طریـق، یونانیـان توانسـتند زندگـی اجتماعـی خـود را بر 
پایـه ای نو بنـا کننـد و در تاریخ عنـوان »آغازگـر زندگی عقانی 
- فرهنگـی« را بـه خود اختصـاص داده و خود را به عنـوان مبداء 

فرهنگـی تاریـخ غرب در طـول تاریخ بشـری تعین ببخشـند.
در ایـن معنـا انسـان یونانـی  بـه خوبی می دانسـت کـه فرهنگ 
و تربیـت فرهنگـی، جوهر سـاده مشـتی تصورات مجرد نیسـت، 
بلکـه خـود تاریـخ و واقعیـت انضمامـِی سرنوشـت اوسـت و بـه 
همیـن دلیل بـه عنـوان مظهـر قوی تریـن نـوع اراده بشـری به 
یـاری همـان فرهنـگ و تربیـت، خـود را بـا سرنوشـت مواجـه 
می کـرد و حتـی در برابر آن ایسـتاد تا به مقام انسـان واال دسـت 
یابـد. انسـان یونانـی شـرکت کننده در جشـنواره های فرهنگـی 
هنـری کشـورش، اعـم از هنرمنـدان و کارگـزاران جشـنواره یـا 
شـرکت کنندگان و مخاطبان، واجـد ویژگی شـکل یافته و معینی 
اسـت کـه در آِن واحد هم نـگاه انتقادی دارد و هـم برخورد اصیل 
بـا تناقضـات بنیـادی جامعـه و تاریـخ را امکان پذیر می سـازد؛ او 
واجـد آگاهـی تمرکزیافتـه ای اسـت که همـه رشـته های جامعه 
را بـه هـم متصـل می کنـد و ایـن امـکان را فراهم می سـازد که 
آدمـی، هم بـه آگاهی فـردی برسـد و هـم وظیفه نقـد فرهنگی 
و اجتماعـی را از یـاد نبـرد و روح تعهـد هنـری را بـرای همیشـه 
زنـده نگه دارد. ایـن فضای فرهنگی به هنرمندان و آفرینشـگران 
اجـازه مـی داد کـه خاقیـت و ابـداع خویـش را بـرای حرکـت 
بـه سـمت نوعـی »انسـان واال« بـه کار بندنـد و بدین ترتیـب 
»فرهنـگ« را محـور تحولـی قـرار دهند کـه در معنـای اکنونی 
کامـًا اجتماعی، سیاسـی و بدیـن ترتیب »انقابی« بـود. جدیت 
فرهنگـی و هنـری در جشـنواره های فرهنگی خاسـتگاه )یونان(، 
از همینجـا ناشـی می شـد؛ و همیـن امر، نقطـه تمایـز اصلی آن 
اتفاقـات اصیـل و جدی با جشـنواره های امـروزی ما اسـت. واقعا 
نسـبت جشـنواره های سیاسـت زدای و جدیـت زدای امـروزی مـا 
کـه با اسـتفاده از انـواع چسـب ها و برچسـب ها تاش می شـود، 
زورکـی هم شـده »انقابـی«  بـودن را الاقـل و صرفـاً در عنوان 
خویـش داشـته باشـد، بـا آن فرهنـگ و آرمـان تحول خواهانـه 
انسـان واال چیسـت؟ تا چه حـد می تـوان در این جشـنواره ها که 
نـه، جشـن ها یـا دورهمی هـا، از آن جدیـت آگاهانـه و تاریخـی 
سـراغ گرفـت؟ این هـا پرسـش هایی اسـت کـه الاقل یـک بار و 
برای همیشـه باید به شـیوه ای بنیادین به آن اندیشـید و برایشان 

یافت. پاسـخی 
مـا،  بـرای  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  بیشـتر  زمینـه  ایـن  در 

جشـنواره های فرهنگـی و هنـری عمومـا یک 
گردهمایـی اسـت کـه »شـکل« )چـه شـکل 
برگـزاری و چه شـکل آثار، چه شـکل حاضران 
شـکل  هـزار  و  داوران  و  شـرکت کنندگان  و 
دیگـر( در آن، از هـر امـر انسـانی، محتوایـی و 
آرمانـی مهمتـر اسـت. یـک اتفـاق فرهنگـی 
اسـت کـه سـاختار آن بـا فرمالیسـم افراطـی 
و شکل پرسـتِی فراگیـرش بـه سـمتی می رود 
کـه آگاهی فـردی و نقـد فرهنگـی و اجتماعی 
و از ایـن نظـر انقابـی را با نسـیانی همه جانبه 
مواجـه می کنـد و ایـن فرم ها نهایتـا همه رمق 
و توان هـای آرمانـی و محتوایـی را از خـود این 
پدیـده فرهنگـی سـلب می کنـد؛ بدین ترتیـب 
احتمـاال چند صباح دیگـر باید انتظار مشـاهده 
شـکل های نـاب و خالـص از رویدادهایـی را 
بکشـیم که هیچ رسـوبی از محتوا بـر آنها قابل 
مشـاهده نیسـت و در یـک جریان مکانیسـتی »برگزار می شـوند 
کـه برگـزار شـوند«؛ و ایـن چیـزی نیسـت جـز روبـرو شـدن با 
»جشـنواره بمـا هـو جشـنواره«، »دورهمـی، بما هـم دورهمی« 

و »کالـت بـه مـا هـو کالت!«
ایـن فراینـد و جریـان فراگیـر را بایـد در پارادایـم یـک »جامعـه 
نمایـش« درک و تبیین کـرد. در جامعه ای که همه چیـز، از صدر 
تـا ذیلش وجـه شـدیدا نمایشـی، ریاکارانـه و خودنمایانگرانه پیدا 
می کنـد، آرام آرام همـه وجـوه و عناصر جـدی خویـش را هم به 
مصـرف همیـن »نمایـش« می رسـاند و ناگزیـر »دورهمی« ها و 
»کالت« هـا را جایگزیـن بزرگتریـن رویدادهـای تاریـخ فرهنگی 
جهـان کـرده و هرگونه جدیـت تحول خواهانـه را چـه از فرم  این 
رخدادهـای اصطاحـاً فرهنگـی و چـه از آثـار اصطاحـا هنری 
موجـود در آنهـا و چـه از انسـان ناظر/نمایشـگر حاضـر در آنهـا 

می زدایـد و دود می کنـد و بـه هـوا می فرسـتد.
بدیـن ترتیـب جشـنواره های نـو، جایـی بـرای جدیـت فرهنگی 
و آرمانخواهانـه مبتنـی بـر ایـده انسـان واال باقـی نمی گذارنـد؛ 
جدیتـی فرهنگـی که تاریـخ، نمونـه آن را چـه در یونان باسـتان 
چـه در دوره هـای دیگـری کـه هنـوز همـه چیـز بشـر، نمایش، 
پرزنت سـازی کاالیـی و تبلیغـات تجـاری نبـود، بارهـا و بارهـا 
نشـانمان داده اسـت؛ جشـنواره های نـو از ایـن طریق، نـه تنها از 
عمـوم محتواهـای جدی فرهنگـی کـه از تاریخ بشـریت به ارث 
رسـیده جدیت زدایـی می کند، بلکـه اهمیت هرگونه جدیـت را به 
محاق می بـرد و در هالـه ای از ابتـذال نمایشـی و خودنمایانگرانه 

محـو می کننـد.
در ایـن زمینـه، انسـان حاضـر و روبـرو شـده بـا ایـن پدیده های 
شـیک، پـر از زرق و بـرق و مملـو از نظـم سـاختگی و متفرعنانه 
بورژوایـی، بـا پذیـرش سسـتی و وهن جدیـت زدا، تـوان هرگونه 
مواجهـه جـدی و بنیان کن بـا تاریخ و سرنوشـت اش را از دسـت 
می دهـد و هرگونـه تحول خواهـی و »چیـز دیگـر بـودن« را از 
یـاد خواهد بـود و بـه نسـیانی همیشـگی خواهـد سـپرد. در این 
وضعیـت باید هم »آرمـان انسـان واال« و هرگونـه جدیت مبتنی 
بـر شـرافت تحول خواهانـه بـه تمسـخر کشـیده و طـرد شـود. 
بدیـن ترتیب جشـنواره های مـا به عنـوان رویدادهایـی فرهنگی 
جشـن ها و دورهمایی هـای اسـت کـه در آنهـا محافظـه کاراِن 
حامـی وضعیـت موجـود، دور هـم برگـزارش می کننـد تـا در 
مسـتی این جشـن، هرگونـه وظیفـه تاریخـی مبتنی بر شـرافت 
انسـان واال را بـرای لحظاتـی هـم کـه شـده فراموش کننـد و یا 
به فراموشـی بسـپارند. از ایـن نظر این هـا، نه تنها جشـنواره هایی 
انقابـی نیسـتند، بلکـه جشـن هایی هسـتند بـرای پاسداشـت 
فراموشـی، و محـو کـردن هرگونـه ای از تذکر یا تحـول تاریخی.

جشنواره های ایرانی؛ دورهمی  محافظه کاران در پاسداشت فراموشی
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ــر  ــا عص ــر م ــه عص ــد ک ــی پذیرفته ان ــه نوع ــه ب ــر هم یگ
ــق و  ــگاه عمی ــارغ از ن ــت. ف ــورت« اس ــر« و »ص »تصوی
فلســفی اندیشــمندانی ماننــد مارتیــن هایدگــر آلمانــی کــه 
ــده را  ــن ای ــت و ای ــان« را نوش ــر جه ــر تصوی ــه »عص مقال
ــًا  ــان صرف ــودن جه ــر ب ــای تصوی ــه معن ــید ک ــش کش پی
ایــن نیســت کــه جهــان بــه یــک رونوشــت و کپــی تبدیــل 
شــده، بلکــه »تصویــر بــودن« جهــان بــه ایــن معنی اســت 
ــتی«  ــان هس ــی، »جه ــم متافیزیک ــه در پارادای ــه آنچ ک
نامیــده می شــود اساســاً چیــزی نیســت جــز ابــژه ای 
تصویــری کــه ســوژه )انســان( آن را در برابــر خویــش نهاده 
ــا آن برقــرار می کنــد نشــأت گرفتــه  و تمــام نســبتی کــه ب
از همیــن رابطــه ســوژه بــا تصویــر اســت. همچنیــن فــارغ 
ــاره »فراواقعیــت«  ــار کــه نظریــه اش درب ــگاه ژان بودری از ن
ارتبــاط معنــاداری بــا جهــان بــه مثابــه تصویــر و تصــوری 
رســانه ای شــده داشــت کــه بیــش از خــوِد واقعیــت 
بــرای ســوژه ها تعیین کننــده و اثرگــذار بــود و بــرای 
آنهــا مناســبات و اقتضائاتــی برمی ســاخت کــه تــوان 
ــارغ  ــود نداشــت. آری ف ــت وج ــوِد واقعی ــان در خ ساختن ش
ــی  ــای عرف ــه معن ــوان ب ــفی، می ت ــای فلس ــن نگاه ه از ای
ــر  ــا عص ــر م ــق عص ــه الح ــت ک ــم پذیرف ــر ه و عامیانه ت

ــت. ــورت« اس ــر« و »ص »تصوی
در ایــن معنــای عامیانــه مــا صرفــاً جــذب اموری می شــویم 
ــرای  کــه دارای یــک تصویــر عینــی، ملمــوس و معنــادار ب
خودمــان اســت. ایــن عینــی و ملمــوس و معنــادار بــودن را 

بایــد در معنــای پوزیتیویســتی فهــم کــرد؛ بــه ایــن اعتبــار 
عصــر تصویــر، عصــری اســت کــه مــا در آن چیزهــا، هــر 
ــد  ــند، بای ــوی باش ــوه معن ــادی و دارای وج ــم غیرم ــدر ه ق
در قالب هــا )قاب هایــی( تصــور )تصویــر( شــوند کــه 
ــا  ــد ت ــم کنن ــا فراه ــرای م ــی را ب ــد دسترس ــترین ح بیش
بتــوان بــر آنهــا فاتــح شــد و غلبــه کــرد و بــه یــک اعتبــار 
ــا همــه  ــن معن ــز فروکاســت. در ای ــا چی ــژه ی ــه اب ــا را ب آنه
چیزهــای معنــادار بــرای مــا بایــد چیزهایــی باشــند کــه فرم 
و شــکل و صــورت معینــی دارنــد، انــدازه و زمــان و مــکان 
خاصــی دارد، قابــل محاســبه و ســنجش ریاضــی فیزیکــی 
اســت و بدیــن اعتبــار از هرگونــه محتــوای رازآمیــز، 
مفهومــی، واجــد عمــق معنایــی و از ایــن رو دور از دســترس 
ــه عبــارت دیگــر در جهــان کنونــی  عــاری شــده باشــند. ب
ــز مفهومــی، محتوایــی و عمیــق علی رغــم عینــی  هــر چی
ــدل نشــود و واجــد  ــر ب ــه تصوی ــا ب ــش ت ــی بودن و انضمام
فــرم نمایــش و بازنمایــی نگــردد و بــه ایــن اعتبــار شــی واره 
نباشــد فاقــد ارزش اســت و طــرف شــدن بــا آن بــه نوعــی 
وقــت تلــف کــردن و ســر و کلــه زدن بــا هیــچ و انحرافــی 

ــح از منطــق تثبیــت شــده در زندگــی امــروز اســت. صری
ایــن وجــه از حیــات انســانی مــا را بایــد نوعــی فرمالیســم 
ــد و  ــس می زن ــوا را پ ــه محت ــه هرگون ــام داد ک ــی ن افراط
ــدد  ــای متع ــه فرم ه ــری ک ــرم و تصاوی ــتش ف ــه پرس ب
ارائــه می دهنــد دامــن می زنــد. »ســلبریتی گرایی« یــا 
ــی  ــاد نوع ــلبریتی محوری« و ایج ــر »س ــان دقیق ت ــه بی ب

از الوهیــت نمایشــی کــه حــول ایــن پدیــده در جامعــه مــا 
شــکل گرفتــه را شــاید بتــوان بــا ایــن نــوع از »پرســتش« 
ــی و  ــد محتوازدای ــذر فراین ــه از رهگ ــکل ها ک ــا و ش فرمه
ــه  ــن میان ــرد. در ای ــم ک ــد، فه ــی حاصــل می آی جدیت زدای
ــانه ها  ــتان رس ــوزه و عرصــه دیگــری، دس ــر ح ــش از ه بی
ــی  ــت؛ حت ــه اس ــه در کاس ــانه ای آن جامع ــئوالن رس و مس
اگــر نخواهیــم بپذیریــم کــه عمــدی در کار بــوده، بگوییــم 
در ایــن کشــتاِر محتــوا و جدیــت، دســت رســانه ها و 
مســئوالن رســانه ای مــا بیــش از هــر کشــتارگری بــه خون 

ــوده اســت. آل
ــای  اینکــه رســانه های رســمی جمهــوری اســامی در معن
عامشــان، از ســینما و شــبکه های تلویزیونــی اش بگیریــد تا 
خبرگزاری هــا و روزنامه هایــش، بــه ایــن فرمالیســم افراطی 
و سلبریتی ســاز دامــن زده انــد تقریبــاً امــری بدیهــی اســت. 
امــا مســئله غیربدیهی تــر کــه معمــواًل از نظرهــا دور 
ــانه های  ــن »رس ــه ای ــت ک ــی اس ــن و القاب ــد عناوی می مان
ــند و  ــدک می کش ــازند و ی ــود برمی س ــرای خ ــمی« ب رس
ــده و از  ــی و تحمیل ش ــاب سفارش ــن الق ــود همی ــاً وج اتفاق
ــداق  ــه و مص ــود نمون ــوا، خ ــما و بی محت ــن رو بی مس ای
ــان فرمالیســم افراطــی اســت  ــارز دیگــری از تســلط هم ب
کــه گفتیــم همــه چیــز را از درون تهــی از محتــوا می کنــد. 
آن القــاب هــم چیــزی نیســت جــز رســانه های »انقابــی« 
ــا »جبهــه انقــاب«! از آنجــا کــه رســانه های رســمی در  ی
ــی  ــی و حکومت ــوان آن را رســانه های دولت ــه می ت ــران ک ای

نگاهی به سلبریتی محوری و محتواگریزی در رسانه های انقالب

انحراف در مسیر رسانه های انقالبی/ کلیک خورها، انقالب را می بلعند
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هــم خوانــد، همــه افتخارشــان و البتــه ارتزاقشــان از همیــن 
ــه  القــاب اســت، و بایــد پذیرفــت کــه مــا اساســاً چیــزی ب
عنــوان رســانه غیررســمی در همــان معنــا در کشــور نداریم، 
ــه نوعــی شــریک  ــن داوری همــه رســانه ها را ب ــد در ای بای
جــرم همدیگــر بدانیــم. ســلبریتی گرایی ناشــی از آن 
فرمالیســم راه یافتــه بــه همــه ایــن رســانه ها کــه مــا امــروز 
ــه از  ــم ک ــانه هایی می بینی ــی در رس ــاد آن را حت ــکال ح اش
قضــا بیــش از همــه ســنگ انقــاب را بــه ســینه می زننــد، 
ــی و  ــوای انقاب ــز از محت ــاک از نوعــی گری نشــانه ای هولن
ــت  ــه اس ــی محافظه کاران ــی فرم گرای ــادن در دام نوع درافت
کــه بیشــترین فاصلــه و تضــاد را بــا لقــب »انقابــی« دارد.

چنــد ســال پیــش حضــور یکــی از بازیگــران زن ســینمای 
ایــران در یکــی از خبرگزاری هــای موســوم بــه رســانه 
ــران منفجــر  ــانه ای ای ــل بمــب در فضــای رس ــی مث انقاب
ــر  ــم بازیگ ــا« ی خان ــرگ م ــای »مکــش م شــد. عکس ه
بــا لوگــوی یکــی از معروفتریــن رســانه های انقابــی بیــن 
همــه دســت بــه دســت می شــد و فاجعه بارتــر از آن محتــوا 
ــراً  ــگار ظاه ــده ای خبرن ــده ع ــر ش ــه منتش ــن مصاحب و مت
ــواالت در  ــود. س ــران ب ــینمای ای ــلبریتی س ــا س ــی ب انقاب
ــا در  ــه؟ و ی ــا ن ــد ی ــپزی می کنی ــان آش ــه خودت ــد اینک ح
ــم بلبلی؟!  ــا چش ــد ی ــی می ریزی ــا چیت ــبزی لوبی ــه س قورم
اوج پرســتش تصویــر و فــرم جــذاب ســلبریتی و درافتــادن 
بــه محــاق فرمالیســم لــوس و عــاری از محتــوا را می شــد 
ــا  ــد. ام ــرد، دی ــام ب ــوان از آن ن در کنــش رســانه کــه نمی ت

ــود. ایــن همــه ماجــرای آن رســانه نب
جریــان بــه شــکلی پیــش می رفــت کــه گویــی آن 
رســانه در حرکــت اعجــاب آور بــا حجــم باالیــی از وقاحــت 
ــک و  ــود کلی ــرار ب ــری ق ــای تینیج ــی و لوس بازیه نمایش
الیــک جمــع کنــد؛ دردی کــه بــه جــان همــه رســانه های 
ــا همــان  ــاً همزمــان ب ــاده اســت. تقریب ــی امــروز افت انقاب
گفت وگــوی رســانه انقابــی بــا خانــم ســلبریتی ســینمای 
ــه  ــری اش، بلک ــر بازی گ ــر هن ــه خاط ــر ب ــه کمت ــران ک ای
ــا  ــری و ت ــت بص ــش و جذابی ــوع آرای ــر ن ــه خاط ــتر ب بیش
ــود،  ــه ســلبریتی شــده ب ــل ب ــدش تبدی ــادی بدنمن حــد زی
گفت وگوهایــی بــا چهره هــای فکــری و فلســفی در 
همــان رســانه منتشــر شــد کــه اساســاً کارکردشــان تقلیــل 
ــی  ــه فرم های ــوا ب ــدی در عرصــه محت ــی ج دادن چهره های
ــلبریتی از  ــاخت س ــق س ــن طری ــی و از ای ــذاب و مامان ج
کســانی بــود کــه ذاتــاً نســبتی بــا آن بچه بازیهــا نداشــتند. 
بــرای مثــال بــا چهــره مانــدگار فلســفه اســامی در ایــران 
ــا  ــی ب ــن لحظــات زندگ ــاره خصوصی تری ــی درب گفت وگوی
همســرش پرســیده بودنــد، یــا اینکــه مثًا آیــا آن فیلســوف 
ــر  ــا دیگ ــه! ب ــا ن ــت دارد ی ــرش را دوس ــت پخت همس دس
ــاگردانش در  ــروز ش ــه ام ــرب ک ــفه غ ــارح فلس ــتاد و ش اس
دانشــگاه های مهــم ایــن مملکــت در حــال تدریــس 
ــه  ــورد عاق ــگ م ــرو و رن ــو و اب ــدل م ــاره م ــتند، درب هس
و عاشــق شــدنش در جوانــی و… پرســیده بودنــد! در 
ــا  ــر، برخــاف مــورد اول کــه مــا رســماً ب ایــن مــورد اخی
ــر  ــانه ای دیگ ــق رس ــتر و از طری ــه پیش ــلبریتی ک ــک س ی
)ســینما( بــه عنــوان یــک ســلبریتی تعیــن یافتــه بــود، بــا 
ــود  ــم موج ــر فرمالیس ــه در براب ــم ک ــه بودی ــانی مواج کس
در جامعــه گریــزان از محتــوا و جدیــت، بــر اهمیــت و 
ضــرور محتواگرایــی و جدیت منــدی تاکیــد داشــتند و 
ــه  ــه مقابل ــا آن فرمالیســم و سلبریتیســم ب ــن ترتیــب ب بدی
و مقاومــت برخاســته بودنــد؛ امــا حــاال رســانه انقابــی مــا 

ــلبریتی  ــا س ــا از آنه ــود ت ــته ب ــا دســت گذاش روی همین ه
ــازد. بس

رســانه انقابــی حتــی قدمــی فراتــر از جمــع کــردن 
ــب  ــذب و کس ــدف ج ــا ه ــود، ب ــه دور خ ــلبریتی ها ب س
کلیــک و الیــک بیشــتر برداشــته بــود. او داشــت بــه 
کارگاهــی بــرای تولیــد و عرضــه ســلبریتی تبدیــل می شــد. 
بعــد از چنــدی جلــوی ایــن رونــد در آن رســانه گرفتــه شــد 
ــای کاال و  ــر مبن ــت زدا ب ــای جدی ــن کنش ه ــا چنی و دفعت
ــا در  ــد. ام ــه ش ــز در آن گرفت ــه چی ــردن هم ــیئ واره ک ش
عیــن حــال درد بی درمــان جــذب و کســب کلیــک و 
ــای کاالســازی، تصویرمحــوری  ــق فراینده ــک از طری الی
ــن  ــان در ای ــه ســلبریتی ها همچن ــا توســل ب فرمالیســتی ب
رســانه ها وجــود دارد و گاه و بــی گاه ســر برمــی آورد. در 
ایــن فراینــد، دعــوت و پرزنت ســازی انــواع و اقســام 
ــت  ــک و کامن ــتی کلی ــد مش ــه می توانن ــلبریتی هایی ک س
و… بــه همــراه داشــته باشــند شــکلی حــاد در رســانه هایی 

پیــدا کرده انــد کــه از اســاس قــرار بــود اینهــا حــرف مــردم 
را بزننــد، نــه ســلبریتی هایی کــه تقریبــاً بیشــترین فاصلــه را 
بــا مــردم دارنــد. حــاال مــا بــا رســانه هایی مواجــه شــده ایم 
ــل آنهــا  ــون نشســته اند و در ذی ــر صــدر آنهــا انقابی کــه ب
ــا  ــوع ت ــن موض ــد و ای ــی می کنن ــلبریتی ها حکمفرمای س
ــوری اســامی  ــیمای جمه ــام صداوس ــه ن ــی ب ــد بنگاه ح

ــدا کــرده اســت. ــوذ پی ــز نف ــران نی ای
ــی  ــا ناش ــد از کج ــن فراین ــت و ای ــئله در کجاس ــا مس ام

؟ د می شــو
ــر در  ــانه ای حاض ــران رس ــد »کنش گ ــر می رس ــه نظ ب
رســانه های موســوم بــه انقابــی« - کــه بــه عمــد 
ــانه های  ــی رس ــه انقاب ــران موســوم ب ننوشــتم »کنش گ
ــای  ــن مجموعه ه ــوم شــاغان در ای ــرا عم رســمی«، زی
رســانه ای نــه تنهــا ذره ای اندیشــه انقابــی ندارنــد، 
ــانه ای  ــای رس ــی از کنش ه ــا حجــم باالی ــًا ب بلکــه عم
محافظه کارانــه بــه راحتــی می تــوان آنهــا را »ضــد 
ــار  ــد – در کن ــی« نامی ــل »غیرانقاب ــا الاق ــاب« ی انق
فقــدان دانــش و عمــق معرفتــی، هیــچ دغدغــه ای 
ــد.  ــدی را ندارن ــوای ج ــه محت ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ب
ــوای جــدی کــه واجــد حقیقــت باشــد از قضــا  هــر محت
ــی اســت  ــو گرامشــی« کنشــی انقاب ــه قــول »آنتونی و ب

ــر  و هــر کنــش انقابــی، کنشــگر را در معــرض داوری ب
ــرار می دهــد و در  ــب ق ــت و فری اســاس بنیادهــای حقیق
ــن کنشــگر  ــر چنی ــب اگ ــن ترتی ــه دارد؛ بدی نتیجــه هزین
انقابــی ای حقیقتــًا انقابــی نباشــد دســتش رو می شــود 
و بــه احتمــال زیــاد منافعــش شــدیداً بــه خطــر می افتــد؛ 
منافعــی کــه کمتریــن آن همــان دســتمزدی اســت کــه 
ــال  ــن فع ــی در ازای کار ای ــه انقاب ــوم ب ــانه موس آن رس

ــد. ــه او می ده ــانه ای ب رس
ــد  ــر تصــور کنی ــه طــور مصداقی ت ــارت دیگــر و ب ــه عب ب
خبرنــگاری بخواهــد بــا نزدیــک شــدن بــه محتــوا 
از فســاد یــا پولشــویی راه یافتــه بــه نهــادی ماننــد 
ســینما پــرده بــردارد. تنهــا کســی می توانــد چنیــن 
کاری کنــد کــه هــم دســتش بــا مفســدان در یــک 
ــران  ــنودی مدی ــورت ناخوش ــم در ص ــد و ه ــه نباش کاس
باالدســتی رســانه اش بــاز بــر آن افشــاگری تاکیــد کنــد، 
ــن  ــود. چنی ــام ش ــش تم ــت اخراج ــه قیم ــر ب ــی اگ حت

وضعیتــی در رســانه های رســمی ایــن کشــور بــه 
ــان در  ــا دستش ــانه ی ــی رس ــود. اهال ــدا می ش ــدرت پی ن
کاســه پرزنت ســازی اشــخاصی اســت کــه رســانه ها 
می تواننــد انحرافشــان از حقیقــت را الپوشــانی کننــد 
ــر  ــا اگ ــازند، ی ــق س ــان را محق ــق منافعش ــن طری و از ای
ــاه  ــه م ــی هســتند ک ــه نباشــند در حکــم کارمندان اینگون
ــت و  ــان دراز اس ــوی کارفرمایش ــان جل ــاه دستش ــه م ب
دنبــال دردســری نیســتند کــه حقــوق ماهانــه را در خطــر 
ــن  ــت بهتری ــن وضعی ــه در ای ــت ک ــح اس ــدازد. واض ان
ــی نمی خواهــی حرفــی جــدی را در  ــه چیســت؛ وقت گزین
قالــب گزارشــی اتفاقــاً کلیک خــور و پربازدیــد در خصــوص 
فســادی کــه بــه ســینما راه یافتــه بزنــی و اینگونــه از محتــوا 
و جدیــت فــرا می کنــی، تنهــا راه باقی مانــده بــرای فراهــم 
ــان  ــه هم ــن دادن ب ــک ت ــک و الی ــد و کلی ــد بازدی آوردن
فرمالیســم ســلبریتی گرایانه اســت؛ خانــم بازیگــر یــا 
آقــای بازیگــر لــوس و مامانــی را بــا آن اداهــا و اطوارهــای 
»مکــش مــرگ مــا« یشــان دعــوت کــن، از آنهــا عکــس 
ــن  ــزن. ای ــاره قورمه ســبزی حــرف ب ــا درب ــا آنه ــر و ب بگی
ــانه های  ــه رس ــت ک ــیتی اس ــدی فرمالیس ــان فراین هم
ــیر  ــه آن اس ــال ب ــل س ــس از چه ــامی پ ــاب اس انق

ــد. ــو کرده ان ــدان خ ــده و ب ش
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دالر و ســکه های آمریــکا از معــدود پولهــای موجــود در 
جهــان هســتند کــه روی آن نــام »خداونــد« و مفهــوم 
»اعتقــاد داشــتن بــه خــدا« درج شــده اســت! بــرای کســانی 
کــه شــناختی از مناســبات جهان ســکوالِر ســرمایه  دارنــد، این 
ــد؛  ــا باش ــای روزگار م ــن پدیده ه ــی از عجیب تری ــاید یک ش
ــور  ــکوالرترین کش ــوان س ــه عن ــده ب ــاالات متح ــه ای اینک
و نظــام سیاســی و قطــب اصلــی جهــان ســرمایه، دارای واحد 
ــوان  ــه عن ــکه هایش ب ــکناس ها و س ــه اس ــد ک ــی باش پول
ــام  ــه ن ــی، منقــوش ب ــان نظام ــاد ارزش در چن ــن نم مهمتری
ــدا  ــه خ ــا ب ــوکل( م ــاور )ت ــه »ب ــر اینک ــرار ب ــد و اص خداون

اســت« )In God We Trust( باشــد.
ــا کشــوری اســامی آن را روی  ــر مث ــه اگ ــارت ک ــن عب ای
اسکاناســهایش اســتفاده می کــرد، بــا عنــوان نمــادی 
از ایدئولوژی زدگــی آن کشــور اســامی تعبیــر می شــد، ولــی 
ــرای کشــوری ماننــد ایــاالت متحــده  ــه شــکلی عجیــب ب ب
ــال 1956  ــود، در س ــه نمی ش ــه کار گرفت ــری ب ــن تعبی چنی
ــاالت  ــارم ای ــتاد و چه ــره هش ــی در کنگ ــب قانون ــا تصوی ب
ــاالت متحــده  ــی« ای ــوان »شــعار مل ــه عن متحــده رســماً ب
ــی در 1957  ــب، یعن ــن تصوی ــد از ای انتخــاب شــد. ســال بع
ــکناس های  ــر روی اس ــارت )In God We Trust( ب عب
ایــاالت متحــده نقــش بســت. ایــن عبــارت همچنیــن 
شــعار دو ایالــت جورجیــا و فلوریــدا اســت و بــر پرچــم ایــن دو 

ایالــت هــم درج شــده اســت.
تشــخیص یــک تناقــض آشــکار در ایــن میانــه جالــب توجــه 
ــد« روی اســکناس های  اســت؛ اســتفاده از برچســب »خداون
مهمتریــن نظــام ســکوالر دنیــا و مــروج ســکوالریته در تمــام 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــن نظام ــی و همچنی ــای جهان عرصه ه
نمــاد ســلطه ســرمایه در جهــان شــناخته می شــود و از ایــن 
ــا  ــرادف ب ــی آن مت ــت دین ــک کانتکس ــوان در ی ــر می ت نظ
ــر تناقــض نیســت، پــس چیســت؟  ــت، اگ ــوت« گرف »طاغ
امــا اینجــا اصــا قــرار نیســت بــه نقــد ایــن تناقــض نهفتــه 
ــه  ــود، بلک ــه ش ــلطه پرداخت ــکوالر س ــام س ــش نظ در کن
ــره  ــرای به ــا ب ــض، صرف ــون متناق ــن مضم ــه ای ــاره ب اش
بــردن از یــک قیــاس محــل توجه بــوده اســت. آنچــه محمل 
ایــن قیــاس اســت آن اســت کــه ایالــت متحــده بــه ســادگی 
می توانــد نــام خداونــد را روی اسکناســهایش درج کنــد، ایــن 
نــام را مصــرف کنــد بــرای آنکــه هویتی را کــه فاقد آن اســت 
تــا حــدی بــه دســت آورد. اســتفاده از نــام و عنــوان خــدا بــر 
ــام سیاســی اقتصــادی  ــات نظ ــن عنصــر حی روی بنیادی تری
ــه  ــادی اســت ک ــای مصــرف از نم ــه معن ــاالت متحــده ب ای
می توانــد او را دارای وجهــه ای کنــد کــه خــود بــدوا و ماهیتــًا 
فاقــد آن اســت. درســت ماننــد نوکیســه ای کــه بــدوا و ماهیتًا 
ــور  ــتیژ تولیدمح ــرمایه دارانه و پرس ــت س ــه هوی ــد هرگون فاق
اســت و صرفــا بــا مصــرف کاالی لوکــس و نــادر کــه تــوان 
مصرفــش تنهــا در یــک ســرمایه دار وجــود دارد کــه صاحــب 
ابــزار تولیــد اســت، می خواهــد هویــت و پرســتیژ نداشــته ای را 

بــرای خــود دســت و پــا کنــد!
در ایــن خصــوص روشــن اســت کــه مصــرف منفعت طلبانــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــا ب ــه تنه ــد« ن ــام »خداون از ن
مصرف کننــده، اعتقــادی بــه »خداونــد« نــدارد، بلکــه 
ــی  ــه مفهوم ــبت ب ــل او نس ــادی کام ــان دهنده بی اعتق نش
ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــدس اس ــمند و مق ــت ارزش ــا، به غای اع

ــی  ــود. مصرف ــی ش ــبات مصرف ــد وارد مناس ــیوه ای نبای ش
ــام خــدا، چــه در اینجــا یعنــی ایــران باشــد، چــه در  شــدن ن
ــز  ــر چی ــل از ه ــد، قب ــده رخ ده ــاالت متح ــی ای ــا یعن آنج
ــام،  ــن ن ــدگان ای ــل مصرف کنن ــادی کام ــان از بی اعتق نش
بــه وجــود و عظمــت خداونــد اســت. همــه بحث هــای 
ــود،  ــای خ ــه ج ــد ب ــث بمان ــن بح ــوص ای ــی در خص کام
ــتدالل و  ــد اس ــه نیازمن ــت ک ــر از آن اس ــر بدیهی ت ــن ام ای

باشــد. کامــی  حجت آوریهــای 
دوم

چنــدی پیــش بــا معــاون فرهنگــی اجتماعــی یکــی از 
ــه ای  ــرار مصاحب ــران ق ــه شــهرداری ته نهادهــای وابســته ب
ــه  ــود در حیط ــائل موج ــوص مس ــا او در خص ــا ب ــتم ت گذاش
ــای  ــا و فعالیت ه ــا ایده ه ــبت آن ب ــی و نس ــگ عموم فرهن
فرهنگــی ای کــه نهادهــای ریــز و درشــت فرهنگــی کشــور 
و معاونت هــای فرهنگــی ارگانهــای مختلــف کشــور، بــا آنهــا 
خــوب یــا بــد بــر وضعیــت فرهنگــی جامعــه تاثیــر می گذارند، 
گفت وگــو کنــم. کل زمــان مصاحبــه بــه انتقــاد ایــن معــاون 
فرهنگــی اجتماعــی نســبت بــه ســاختارها و ســوژه های 
فرهنگــی موجــود در کشــور گذشــت و تندتریــن انتقادهایــش 
ــت  ــذر از وضعی ــرورت گ ــود و ض ــت موج ــه وضعی ــبت ب نس
ــم  ــر ه ــاون فوق الذک ــد. مع ــه ش ــود ارائ ــه کار موج محافظ
ــوان  ــه عن ــود را ب ــخنانش خ ــا س ــم ب ــری و ه ــر ظاه از نظ
یــک »جــوان مومــن انقابــی« معرفــی می کــرد و بــا 
یــک رویکــرد صراحتــا انقابــی بســیاری از باورهــای 
به روزنشــده اعتقــادی و فرهنگــی موجــود کشــور را بــه 
بــاد انتقــاد گرفــت و بــا برجســته کــردن روحیــه انقابــی بــر 

ــت. ــود تاخ ــه کاری موج محافظ
ــور  ــمی در کش ــاد رس ــک نه ــی ی ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــاد  ــور را ایج ــن تص ــه اول ای ــه در وهل ــی زد ک ــی م حرفهای
می کــرد کــه نســل جدیــدی از جوانــان انقابــی در حــال بــه 
دســت گرفتــن مســئولیت ها هســتند کــه بــا تثبیــت شــرایط، 
قطعــا وضعیــت محافظــه کار موجــود از بیــن خواهــد رفــت و 
تغییــرات ســاختاری و اساســی چشــمگیری در انتظــار جامعه و 
فرهنــگ مــا خواهــد بــود. او دربــاره خانــواده اش ســخن گفت 
و همــه اعضــای خانــواده اش را انســانهای مذهبــی و انقابــی 
ــود را اهــل شــرکت در مراســم  ــرد؛ خ ــی ک ــه معرف و محجب
عــزاداری مــاه محــرم و متاثــر از دیــدگاه انقابی عاشــورایی و 
ــوق  ــاق حق ــه احق ــب در زمین ــاالن حق طل ــن از فع همچنی
ملــت مظلــوم فلســطین و عضــوی از جبهــه جهانــی 
مقابلــه بــا صهیونیســم معرفــی کــرده و بــر ضــرورت 

انقابــی بــودن مدیــران فرهنگــی تاکیــد بســیاری داشــت؛ از 
چیــزی بــه عنــوان »تحفــظ« و »مانــدن در حاشــیه امــن« 
ــار  ــت و اظه ــخن گف ــی س ــران فرهنگ ــت« در مدی و »لکن
ــه کاری و  ــزان از محافظ ــن می ــرا ای ــد چ ــه نمی دان ــرد ک ک
ــکل  ــامی ش ــاب اس ــد از انق ــه بع ــتری ک ــظ در بس تحف
ــا و  ــن ضعف ه ــر او ای ــت! از نظ ــده اس ــاد ش ــه، ایج گرفت
محافظه کاریهــا باعــث می شــود مســائل اصلــی فرهنگــی در 
ــا شــناخته نشــوند و کار ایجابــی خاصــی در حــوزه  کشــور م

فرهنــگ اتفــاق نیفتــد!
پــس از ایــن مصاحبــه و بــا گذشــت حــدود 2 مــاه از آن زمانی 
ــن  ــی از همی ــه و بخش ــن مصاحب ــار ای ــه انتش ــدام ب ــه اق ک
حرفهــای انقابــی کــردم، از روابــط عمومــی نهــادی کــه این 
شــخص معــاون فرهنگــی و اجتماعــی آن بــود تمــاس گرفته 
شــد و بــه خاطــر تیتــر بســیار ســاده ای از ســخنانش بــه ایــن 
ــوزه  ــئوالن در ح ــی مس ــم؛ کار ایجاب ــارف نداری ــر: »تع تقری
فرهنگــی عمومــی چــه بــوده؟« بــا انتشــار مصاحبــه مخالفت 
شــد. تیتــر مذکــور  در نســبت بــه محتواهــای رادیکالــی کــه 
در ســخنان آقــای معــاون بــود کامــا غیررادیــکال به حســاب 
می آمــد و مــن بــا ایــن چالــش مواجــه بــودم کــه چــه تیتــری 
می تــوان از آن محتواهــای رادیــکال انتخــاب کــرد کــه 
ــًا  اصطاحــاً »زهــر« کمتــری داشــته باشــد! ایــن کار تقریب
ناممکــن بــود، مگــر اینکــه مثــا تیترهایــی اســتنباطی را در 
ــدر  ــر ص ــوس ب ــراری و ل ــه ای، تک ــرد، کلیش ــی بی کارک قالب
مصاحبــه ای کامــا جــدی و رادیــکال قــرار مــی دادم؛ 
ــر  ــه برایــم بهت ــود کــه منتشــر نکــردن مصاحب ایــن کاری ب
و راحت تــر از اتــکاب بــه آن بــود. اســتفاده از تیترهایــی 
ــم«!، »کار  ــی انجــام دهی ــد کار فرهنگــی ایجاب ــد »بای مانن
فرهنگــی ایجابــی خــوب اســت«! یــا »ضــرورت توجــه بــه 
ــه  ــرا ب ــا »چ ــی« ی ــه عموم ــی در عرص ــی ایجاب کار فرهنگ
کار فرهنگــی ایجابــی اهمیــت نمی دهیــم« یــا »بیاییــد بــه 
کار فرهنگــی ایجابــی بپردازیــم« و...  کــه متاســفانه همیــن 

ــتند. ــم نیس ــا ک ــانه های م ــم در رس ــروز ه ام
شــرایط مصاحبــه بــه گونــه ای بــود کــه هــر تیتــر دیگــری را 
ــردم،  ــی انتخــاب می ک ــاون انقاب ــای مع ــه از جمــات آق ک
ســعی  کــه  می شــد  تیتــری  از  رادیکال تــر  قطعــا 
کــرده بــودم غیررادیــکال باشــد و احیانــا بــرای آقــای 
معــاون دردســر درســت نکنــد. بــه هــر حــال، مــن از پذیــرش 
تیتــری خنثــی و مضحــک تــن زدم و اجــازه انتشــار مصاحبــه 

هــم داده نشــد!
ــی از  ــرد مصرف ــکا و کارب ــاد دالر آمری ــاق، ی ــن اتف ــد از ای بع
ــرای  ــام خــدا ب ــادم. در آنجــا اســتفاده از ن نامــی مقــدس افت
ــه یــک هویــت و پرســتیژ نمادیــن  ســاختن و شــکل دادن ب
نداشــته، مــورد مصــرف قــرار گرفتــه بــود و در اینجــا عنــوان 
مقــدس دیگــری بــا عنــوان »انقابــی« بــودن، بــرای شــکل 
دادن بــه هویــت و پرســتیژ نداشــته ای نظیــر نمونــه قبــل. در 
آنجــا نمایشــی بــرای القــای معتقــد بــودن خویــش بــه خــدا، 
در عیــن تســلط سکوالریســم و مناســبات طاغوتــی در جریان 
اســت، و در اینجــا نمایشــی بــرای معتقــد بــودن بــه آرمانهای 
انقــاب، در عیــن تقیــد تــام و تمــام بــه تحفــظ غیرانقابــی 

خویــش و مناســبات محافظــه کاری!
ایــن شــاید همــه بخــش مهمــی از چیــزی باشــد کــه امــروز 
در صحنــه فرهنگــی جامعه ایــران در جریــان اســت و مدیران 

محافظــه کار ظاهــرا انقابــی متهم درجــه اول آن هســتند.

درباره مناسبات محافظه کاری رخنه کرده در مدیریت فرهنگی

گزارشی ازمواجهه بایک مدیر فرهنگی/خدای روی دالر،انقالبی محافظه کار
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ــه  ــش ب ــه کوچک ــرش و دو بچ ــودش، همس ــی خ کل زندگ
ــا بی عدالتــی و فســادی  ــه ب ــرای مقابل خاطــر یــک تصمیــم ب
در سیســتم بــه مخاطــره افتــاده اســت: »اســماعیل شــریفی« 
ــف از  ــار و نحی ــده، بیم ــدام، آرام، تکی ــوان، الغران ــردی ج م
اهالــی امیدیــه در اســتان خوزســتان و در عیــن حــال ایســتاده، 
ــادی  ــز زی ــوان از ظاهــرش چی ــر از آنچــه بت اســتوار و محکم ت
ــن از  ــد ت ــا چن ــماعیل ب ــد. اس ــتواری فهمی ــن اس ــاره ای درب
ــک زمین خــواری ســازمان یافته ایســتاده  ــل ی دوســتانش مقاب
ــع  ــن فســاد ذینف ــا ســاختاری کــه در ای ــد ی اســت و حــاال بان
اســت، بــا او درافتاده انــد، برایــش پرونــده ســاخته، بــه زندانــش 

ــت. ــه آزاد اس ــرار وثیق ــا ق ــاال ب ــد و او ح برده ان
اسـماعیل بـا وجود بیمـاری و جانبـازی اش، زنده تر از هر کسـی 
بود کـه ایـن روزها می بینـم. هر چنـد او البـه الی حرف هایش 
از ظلم هایـی کـه بـه او و همشـهریانش شـده، بغـض می کـرد 
و بـه سـختی جلـوی فـوران اشـک را می گرفـت، امـا بـا وجود 
اینکه می گفت تمـام امیـدش را از سـاختارها و نهادهای موجود 
از دسـت داده، اصـًا ناامیـد به نظر نمی رسـید و تاکیـد می کرد 

تـا آخـر راه مقاومـت می کنم.
ــش غبطــه خــوردم و از ســرزندگی اش  ــه حال ــا ب ــا و باره باره
ــن  ــه و از ای بواســطه حضــور در کنشــی انســانی، عدالتخواهان
بابــت حقیقــی، از انســانیت خویــش شرمســار شــدم. ســرزنده 
بــودن و اســتواری او مــرا بــه همــه اَشــکال دیگــر زنــده بــودن، 
مشــکوک می کــرد، فکــر کــردم زندگــی بــدون تــاش بــرای 
تحقــق عدالــت و مقاومــت در برابــر فســاد و بی عدالتــی، نهایتــًا 
چیــزی نیســت جــز یــک زندگــی نباتــی، یــا حداکثــر حیوانــی! 
در طــول مواجهــه ام بــا اســماعیل نمی توانســتم خــودم را 
ــی- ــی نبات ــطوح زندگ ــه از س ــته و فرارفت ــودی برگذش موج

ــی تصــور کنم. حیوان
اســماعیل خــود را بــه درون شــکافی هراســناک، اندیشــناک 
ــه  ــتن و مواج ــن نگریس ــود و همی ــه ب ــهمگین انداخت و س
ــف و  ــن آرام و نحی ــاک ســهمگین، او را در عی ــا مغ شــدن ب
ــود؛  ــدل ســاخته ب ــه موجــودی ســهمگین ب ــودن، ب بیمــار ب
ــک زندگــی انســانی  ــت ی موجــودی کــه می شــد کل ظرفی
را بــا همــه عظمتــش در او دیــد. او آرامتــر و بیمارتــر و 
ــان  ــر زم ــر از ه ــر و امیدوارت ــر، قوی ت ــال زنده ت ــن ح در عی
ــماعیل  ــرد. اس ــورش را ک ــد تص ــه می ش ــود ک ــری ب دیگ
ــه  ــت و ب ــرار داش ــی اش ق ــای زندگ ــن لحظه ه در ناب تری
نقطــه ای رســیده بــود کــه می بایســت یکبــار و بــرای 
ــب،  ــت و فری ــری حقیق ــرای پیگی ــود را ب ــوان خ ــه ت همیش
ــز  ــد. رم ــت بیازمای ــا بربری ــری ی ــان براب ــرای انتخــاب می ب
ــکال  ــی بیولوژی ــر خمودگ ــماعیل در براب ــودن اس ــرزنده ب س

ــود! ــن ب ــن در ای م
ــات وقایعــی کــه  ــاره جزئی ــا او، درب در گفت وگــوی پیــش رو ب
ــرای  ــی کــه ب ــن مــدت برایــش پیــش آمــد و پرونده های در ای
او بــه عنــوان یــک کنشــگر انقابــی و ایســتاده در برابــر ظلــم 
و زمین خــواری ســاخته شــده، صحبــت کردیــم. او بــه عنــوان 
ــه  یکــی از بچه هــای مســجدی یکــی از مســاجد شــهر امیدی
ــت  ــای مقاوم ــی از نماده ــه یک ــاال ب ــتان ح ــتان خوزس در اس
ــش از  ــت. پی ــده اس ــل ش ــور تبدی ــل کش ــاد در داخ ــا فس ب
ــا  ــود و در ســوریه ب ایــن او نمــاد مقاومــت در بیــرون مرزهــا ب
داعــش جنگیــد تــا بــه درجــه جانبــازی رســید. اینکــه نتیجــه 
مقاومــت او در داخــل چــه خواهــد بــود را گــذر زمان مشــخص 

می کنــد!

ــوز  ــه هن ــه اینک ــه ب ــا توج ــریفی، ب ــای ش *آق
در  مناســبی  رســانه ای  کار  و  اطالع رســانی 
خصــوص ورود فعــاالن عدالت خــواه بــه ماجــرای 
ــده،  ــام نش ــه انج ــواری در امیدی ــاد و زمین خ فس
ــا شــرح آنچــه اتفــاق  ــه نظــرم خــوب اســت ب ب
افتــاد شــروع کنیــم؛ توضیــح بدهیــد کــه چه شــد 
ــزب  ــجدی و ح ــای مس ــوان بچه ه ــه عن ــما ب ش
ــالش  ــد و ت ــه ورود کردی ــن قضی ــه ای ــی ب الله
ــد؟ ــی را بگیری ــات غیرقانون ــوی اقدام ــد جل کردی

ــهرهای  ــواًل در ش ــت و معم ــی اس ــهر صنعت ــک ش ــه ی امیدی
ــاکنان  ــی باالســت. س ــاک خیل ــک و ام ــت مل ــی قیم صنعت
ــی  ــان بوم ــم، عمومش ــی می کنی ــا در آن زندگ ــه م ــه ک امیدی
نیســتند؛ شــاید فقــط یــک ســوم از جمعیــت آن بومــی 
ــهرهای  ــر ش ــیراز و دیگ ــران و ش ــای ته ــه بچه ه ــند، بقی باش
ــر از  ــی و پ ــه صنعت ــک منطق ــون آنجــا ی مجــاور هســتند. چ
ــا  ــرای کار در آنج ــادی ب ــده زی ــت ع ــه اس ــرکت و کارخان ش
ــا  ــئوالن آنج ــر مس ــر اکث ــن خاط ــه همی ــده اند. ب ــاکن ش س
هــم غیربومــی هســتند و عمومشــان از 2 تــا 4 ســال در آنجــا 

می ماننــد و بعــد هــم از آنجــا می رونــد.
ــه آنجــا وجــود  ــی ک ــردم زمین های ــه عــرض ک همان طــور ک
ــد  ــا می آی ــه آنج ــئولی ب ــی مس ــتند و وقت ــران هس ــد گ دارن
ــرای  ــزی ب ــی رود چی ــی م ــرد و وقت ــی بگی ــت دارد زمین دوس
ــد  ــودی بهره من ــال از س ــر ح ــه ه ــد و ب ــته باش ــود داش خ
شــده باشــد. بنــا بــه ایــن شــرایط و دالیــل حجــم تخلفــات در 
امیدیــه خیلــی زیــاد بــود و چندیــن ســال بــه همیــن صــورت 

ــت. گذش
از ســوی دیگــر امیدیــه یــک شــهر کوچــک اســت و 
کوچک تریــن اعتــراض و ســر و صدایــی بــر علیــه ایــن 
تخلفــات و کارهــای غیرقانونــی خیلی زود ســرکوب می شــود و 
بــه همیــن دلیل خیلــی امــکان مقابلــه بــا ایــن اقدامــات وجود 
ــه کار  ــن قضی ــن ســال اداره اطاعــات روی ای نداشــت. چندی
می کــرد ولــی عمــًا کار خاصــی بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد 
غیرقانونــی و تخلفــات صــورت نگرفتــه بــود؛ تــا حــدود یــک 

ــجدی  ــی و مس ــن و مذهب ــای مؤم ــه بچه ه ــش ک ــال پی س
تــاش کردنــد تــا بــه شــورا و شــهرداری راه یابنــد و در 
ــد و انتخــاب شــدند و زمینــه مســاعدی  ــاال آمدن رأی گیــری ب
بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد شــکل گرفــت. در ایــن وضعیــت 
ــا  ــت، ب ــناد داش ــدارک و اس ــه م ــاز ب ــات نی ــه اداره اطاع ک
ــه  ــی ک ــی از ســوژه و زمین های ــه خیل ــکاری شــهرداری ب هم
بــه طــور غیرقانونــی واگــذار شــده بــود، ورود پیــدا کــرد و یــک 

ــت. ــات شــکل گرف ــا تخلف ــه ب ــرای مقابل ــی ب فضــای خوب

ــد؟ یعنــی  ــا ورود می کردن ــه ایــن قضای *چطــور ب
ــف  ــه کش ــید و چگون ــا می رس ــات از کج اطالع

ــت؟ ــوع اس ــال وق ــی در ح ــه تخلف ــد ک می ش
ــح  ــت، صب ــش اس ــر نب ــن س ــه م ــد خان ــرض کنی ــًا ف مث
ــار  ــه در کن ــا خان ــه ت ــدم دو س ــدم، می دی ــدار می ش ــه بی ک
خانــه مــن ســاخته شــده اســت؛ ایــن یعنــی کــه زمینــی کــه 
اساســاً قــرار نبــوده کاربــری مســکونی داشــته باشــد، واگــذار 
ــه  ــد ب ــی می آمدن ــای تفکیک ــب در طرح ه ــت. مرت ــده اس ش
ــه در  ــی ک ــًا زمین های ــد و مث ــت می زدن ــا دس ــن زمین ه ای
ــوده  ــزو ســرانه فضــای ســبز ب ــاً ج نقشــه های شــهری اساس
ــه  ــدی ک ــتر از ح ــا بیش ــر ی ــد کمت ــون نمی توان ــق قان و طب
ــت  ــرار می گرف ــت درازی ق ــورد دس ــد، م ــده باش ــن ش تعیی
ــه  ــًا ب ــرد. مث ــر می ک ــری اش تغیی ــد و کارب ــذار می ش و واگ
ــه  فضاهــای ســبز مناطــق بســیار خــوب و گران قمیــت امیدی
ــه  ــرای اینک ــد، و ب ــا را می گرفتن ــد و آن زمین ه ورود می کردن
بــه میــزان فضــای ســبز دســت نخــورد، زمین هــای دیگــری 
ــن  ــد و ای ــن می کردن ــا آن جایگزی در مناطــق ارزان قیمــت را ب
زمین هــای گران قیمــت را بــرای خودشــان برمی داشــتند. 
ــاد  ــه بهانه هــای مختلــف از ایــن جنــس کارهــا زی خاصــه ب
ــا جایگزیــن  ــری، چــه ب ــر کارب ــا تغیی ــد. چــه ب انجــام می دادن
کــردن زمین هــا و تغییــر نقشــه ها و… زمین هــای بســیاری را 

ــد. ــود می کردن ــال خ م
بــه هــر حــال اداره اطاعــات امیدیــه ورود کــرد و شــهرداری 
هــم مــدارک الزم را در اختیــار داشــت و همــکاری کــرد 

روایتی از یک محافظه کاری
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و مثــًا در خصــوص زمین هایــی کــه می خواســتند رد و 
ــات  ــی شــد و تخلف ــات خوب ــد تحقیق ــن کنن ــا جایگزی ــدل ی ب
ــه هــم در  ــی دادگســتری امیدی ــه شــد. حت ــت شــد و مقابل ثب
ــًا در  ــد. مث ــام ش ــی انج ــای خوب ــرد و کاره ــی ورود ک جاهای
یــک نمونــه خیلــی عجیــب کــه همــه نقشــه های آن موجــود 
ــروع  ــا ش ــئله از همین ج ــه مس ــا ب اســت، و اصــل ورود بچه ه
شــد، مربــوط بــه یــک قطعــه زمیــن بود کــه درســت در وســط 
یــک جــاده دو طرفــه و دارای بلــوار بــود و آنهــا روی آن دســت 
ــد از  گذاشــتند. یعنــی می خواســتند بخشــی از زمیــن یــک بان
ــک  ــه ی ــن نمون ــد. در ای ــود کنن ــرای خ ــده را ب ــان دو بان خیاب
زمیــن را بــرای ســاخت خانــه ای کــه بیــش از چهــار صــد متــر 
بــوده، واگــذار کردنــد و جالــب اســت کــه ســند هــم داشــتند.
اینکــه پرســیدید چطــور وارد ایــن مســائل شــدند، بایــد بگویــم 
کــه درگیــری از اینجــا شــروع شــد؛ البتــه تخلفــات خیلــی زیاد 
ــی  ــف در آن خیل ــه تخل ــورد را ک ــن م ــا ای ــوده و هســت، ام ب
مشــهود بــود باعث شــد کــه مــا هــم ورود پیدا کنیــم. مثــًا در 
ایــن مــورد دوســتانی مثــل آقــای »میــاد گــودرزی« بــه آنجا 
ــی  ــاً خیل ــه اصطاح ــن قضی ــون ای ــد، چ ــد و ورود کردن آمدن
تابلــو بــود؛ در بقیــه مــوارد، آنهــا اکثــراً بــه صــورت جعل اســناد 
ــی، و  ــای قانون ــتفاده از ضعف ه ــو اس ــا س ــا ب ــدارک و ی و م
اتفاقــاً قانونــی جلــوه دادن کارهــا، کارشــان را انجــام می دادنــد.

*مــوردی کــه ذکــر کردیــد خیلــی عجیــب اســت، 
چطــور توانســته بودنــد بخشــی از یــک جــاده دو 

بانــده را بگیرنــد؟
ــد  ــم، بع ــش را بگوی ــد اول وضعیت ــت، بگذاری ــور اس همینط
ــرده  ــذار ک ــن را واگ ــن زمی ــور ای ــه چط ــم ک ــح می ده توضی
بودنــد؛ در آنجــا یــک کانالــی وســط خیابــان بــود و آنهــا آمدنــد 
یــک ســمت ایــن کانــال را بســتند و زمیــن را بــزرگ کردنــد، 
چــون زمیــن مســکونی بایــد بــا کانــال فاصلــه داشــته باشــد، 
ــان  ــودرزی نش ــاد گ ــای می ــای آق ــوع در فیلم ه ــن موض ای
داده شــده اســت. بــا ایــن کار آنهــا توانســتند زمیــن را واگــذار 
کننــد و بــه ایــن ترتیــب یــک طــرف خیابــان بســته شــد. البته 
بعــداً شــهرداری ورود کــرد و گفــت ایــن معبــر شــهری اســت، 
ایــن جــاده اســت، شــما چطــور آن را واگــذار کردیــد؟! بعــد از 
ــف  ــن تخل ــد ای ــد و گفتن ــهری ورود کردن ــن ش ــازمان زمی س
ــد آن  ــما می توانی ــه ش ــد ک ــه دادن ــهرداری نام ــه ش اســت و ب
ــه  ــد ک ــته باش ــاده داش ــتفاده ج ــد و اس ــفالت کنی ــن را آس زمی

ــرد. شــهرداری هــم آســفالت ک
ــه  ــی ک ــد؟! کس ــام داده بودن ــف را انج ــن تخل ــور ای ــا چط ام
ایــن زمیــن را گرفتــه بــود رفتــه بــود بــا کمــک یــک شــرکت 
ــان  ــود کــه می توانســت چن ــدا کــرد ب ــی، شــخصی را پی تعاون
زمینــی را داشــته باشــد، بعــد شناســنامه او را از او خریــده بــود، 
ــنامه اش  ــد و شناس ــه او داده بودن ــان ب ــون توم ــًا 5 میلی مث
ــنامه را  ــن شناس ــی ای ــر تعاون ــًا مدی ــد. مث ــده بودن را خری
ــان  ــون توم ــرد و 5 میلی ــت می گی ــخص وکال ــرد، از ش می خ
ــا  ــد و او ب ــری می فروش ــر دیگ ــه نف ــد و آن را ب ــه او می ده ب
ــا  ــوری ج ــناد را ط ــن و اس ــی رود آن زمی ــه دارد م ــی ک روابط
ــری و  ــود. درگی ــن ش ــب آن زمی ــه صاح ــد ک ــا می کن ــه ج ب
کشــف تخلــف از آنجــا شــروع شــد کــه اداره اطاعــات ورود 
کــرد و آن صاحــب زمیــن یــا همــان صاحــب شناســنامه را پیدا 
کــرد و او گفــت مــن فقــط 5 میلیــون تومــان پــول گرفتــم و 
اصــًا نمی دانــم زمیــن کجاســت. بعــد ســند را نشــانش دادنــد 
ــا  ــت و در فان ج ــام شماس ــه ن ــن ب ــن زمی ــه ای ــد ک و گفتن
اســت؛ آن آقــا گفــت هــم گفتــه بــود مــن 5 میلیــون تومــان 
ــم. خاصــه  ــی فروخت ــر تعاون ــه مدی ــم و شناســنامه را ب گرفت
ــدان رفــت و  ــه زن اینکــه جلــوی کار گرفتــه شــد و متخلــف ب

ــان آزاد شــده اســت. ــارد توم ــه 1 میلی ــا وثیق اآلن هــم ب

ــام داده  ــت انج ــهرداری وق ــف را ش ــن تخل *ای
ــود؟ ب

شــهرداری قبلــی، یعنــی مســئول دفتــر فنــی شــهرداری ایــن 
ــذار  ــخص واگ ــه ش ــهری را ب ــن ش ــد و زمی ــا می کن را امض
می کنــد و آن هــم مــی رود اقداماتــش را انجــام می دهــد. 
ولــی بعــد از مدتــی همــان شــهردار قبلــی کــه خــودش امضــا 
ــوی ایــن  ــود، متوجــه تخلــف می شــود و خــودش جل کــرده ب
ــف  ــن تخل ــه ای ــد ک ــه می زن ــی نام ــرد؛ یعن ــف را می گی تخل
ــوده و  ــتباه ب ــم اش ــا کردی ــا امض ــه م ــزی ک ــن چی ــوده و ای ب
اینجــا جــاده و زمیــن شــهری اســت و تــاش شــد جلــوی آن 

ــه شــود. گرفت
ــه  ــود کــه ایــن قضیــه ب مســئله ای کــه وجــود داشــت ایــن ب
مراجــع و صاحبنفوذانــی ارتبــاط پیــدا می کــرد کــه آنهــا 
ــتان را  ــن داس ــود و ای ــام ش ــذاری انج ــن واگ ــتند ای می خواس
پیچیــده کــرد. ایــن قضیــه ادامــه پیــدا می کنــد تــا بــه شــهردار 
جدیــد می رســد؛ شــهردار جدیــد گفــت ایــن جــاده اســت و من 
چطــور می توانــم آن را واگــذار کنــم؟ ایــن امــکان ندارنــد؛ آنهــا 
آمدنــد گفتنــد کاری نــدارد کــه بیایــد جــاده را دور ایــن زمیــن 
بچرخانیــد و وســط ایــن جــاده، مثــًا شــبیه یــک میــدان کــه 
جــاده دور آن می چرخــد، زمینــش را واگــذار کنیــد! شــهرداری 
زیــر بــار نرفــت و آن زمیــن را آســفالت کردنــد و گفتنــد اجــازه 
ــد  ــب اســت بدانی ــد. جال ــد ش ــذاری ای داده نخواه ــن واگ چنی

کــه حکــم جلــب بــرای شــهردار گرفتنــد!

در همیــن شــرایط و شــاید کمــی قبــل از آن دادســتان امیدیــه 
متوجــه شــده بــود کــه اداره اطاعــات با همــکاری شــهرداری 
ــواری  ــه زمین خ ــوط ب ــف مرب ــذاری و تخل ــن واگ ــه چندی ب
ــوده کــه  ــه آنهــا چنــد زمیــن ب ورود کــرده اســت، کــه از جمل
ــوده اســت،  ــته ب ــا دســت گذاش ــی دادگســتری روی آنه تعاون
زمین هــای قضــات و حتــی زمیــن خــود دادســتان و معاونــش 
بــوده اســت. اینطــور شــد کــه درگیــری شــروع شــد و خیلــی 
بیــخ پیــدا کــرد. مثــًا شــورای تأمیــن و دادســتان، بــه رئیس و 
معــاون اداره اطاعــات، بــه شــهردار و بــه مســئول دفتــر فنــی 
فرمانــداری و… توهیــن کردنــد. خاصــه اینکــه درگیری هــا 
شــدید شــد و همــراه بــا توهیــن و تهدیــد بــه دســتگیری بــود. 
کار بــه جایــی رســید کــه بعــد از 20 روز رئیــس اداره اطاعــات 
امیدیــه را تغییــر دادنــد و گفتنــد ایــن عمــداً و بــا ســو نیســت 
دارد ایــن کارهــا را می کنــد. از قضــا رئیــس اطاعــات 
جدیــدی هــم کــه آمــد، آدم خوبــی بــود و اتفاقــاً معــاون رئیس 
ــر ســر کار  ــری داشــت، ب ــان درگی ــا متخلف ــه ب ــی هــم ک قبل
ــد  ــه همان طــور باقــی مان ــود و ایــن مقاومــت و مقابل ــده ب مان
و قضیــه پیــش رفــت تــا جایــی کــه درگیری هــا خیلــی زیــاد 
شــد و کار بــه جلســاتی کشــیده شــد کــه در دفتــر امــام جمعــه 
ــه، رئیــس  ــن جلســه، دادســتان امیدی ــد. در همی ــزار کردن برگ
شــورای شــهر و شــهردار امیدیــه را تهدیــد کــرد و گفت »شــما 
را بــه زنــدان می فرســتم و بــا دســتبند در شــهر می چرخانــم«! 
همچنیــن گفتــه بــود کــه »یــا ایــن شــهر جــای مــن اســت، 

یــا جــای شــما«!

ــور  ــه چط ــن قضی ــه ای ــما ب ــخص ش *ورود ش
اتفــاق افتــاد؟ شــما خودتــان از اعضــای شــورای 

ــتید؟ ــهر هس ش
خیــر. یکــی از دوســتان مــن از اعضــای شــورای شــهر اســت 
ــای  ــا ایشــان رابطــه نزدیکــی در مســجد و فعالیت ه ــن ب و م
فرهنگــی دیگــر داشــته و دارم. ایــن دوســت مــن کــه ســال ها 
ــود بــرای اینکــه بتوانــد تغییــر  شــاهد همیــن زمین خواریهــا ب
ــهر  ــورای ش ــدای ش ــد کاندی ــاد کن ــا ایج ــو و فض ــن ج در ای
شــد و مــن هــم در ســتاد انتخاباتــی اش بــودم. چــون فضــای 
شــهر خیلــی بــد بــود و مــردم کامــًا اعتمادشــان را از دســت 
داده بودنــد؛ چــون زمین خــواری را بــه چشــم می دیدنــد. 
ــه  ــت خان ــی زد و می گف ــودش م ــر خ ــر س ــد ب ــرف می آم ط
مــن ســر نبــش بــوده اســت و حــاال 2 تــا زمیــن چســبیده بــه 
مــن را واگــذار کرده انــد! همــه مســتندات اینهــا را دارم و اگــر 
خواســتید ارائــه می دهــم. مثــًا کوچه هــا را از ۸، 10، 
ــری!  ــای 3 مت ــه کوچه ه ــد ب ــل کرده ان ــری و… تبدی 12 مت
یعنــی همه جــا تنــگ شــده و فضــای شــهر کامــًا بــه هــم 

ــد. ــاد کرده ان ــا زی ــن کاره ــت! از ای ــه اس ریخت
اینکــه چطــور مــن وارد ایــن درگیریهــا شــدم قضیــه ایــن بــود 
کــه مناقشــات بــه جایــی رســید کــه مــا تصمیــم گرفتیــم در 
ــم و  ــانی کنی ــردم اطاع رس ــه م ــازی ب ــای مج ــانه و فض رس
بــه شــفافیت دامــن بزنیــم؛ یــک کانالی بــه نــام کانال »اســناد 
محرمانــه« ایجــاد شــد و در همــان شــب جلب شــهردار شــروع 
ــای  ــه آق ــد ک ــته ش ــال نوش ــن کان ــرد. در ای ــتن ک ــه نوش ب
ــن اســناد  ــق ای ــن شــما هــم رصــد شــد و طب دادســتان، زمی
ــذاری  ــه در واگ ــدارک شــما هــم جــز کســانی هســتید ک و م
ــما  ــتان ش ــای دادس ــد آق ــته ش ــد! نوش ــف کرده ای ــن تخل زمی
چــرا معبــر را گرفتیــد؟! از دادســتان پرســیده شــد کــه جریــان 
آن معبــر و زمیــن شــما چیســت؟ یــا مثــًا گفتــه شــد چطــور 
توانســتند بــرای فضــای ســبز ســند بگیرنــد و بســازند؟ قضیــه 
ایــن سندســازیها چیســت؟ داســتان آن جــاده کــه دادســتان و 
معاونــش هــر کــدام 250 متــر از آن را گرفته انــد و یــک کوچــه 

ــت؟ ــته اند چیس ــی گذاش ــی را باق تنگ
ــذار شــد و  ــی آن فضــا هــم واگ ــد کــه باق ــب اســت بدانی جال
نهایتــاً آن کوچــه بســته شــد! یعنــی جــاده ای بــوده کــه یــک 
ــل  ــور کام ــه ط ــی ب ــورده، ول ــه ان می خ ــم ب ــر ه ــاده دیگ ج
یــک ســمتش را بســتند و اعتراضــات زیــادی هــم بــه آن شــد. 
جالب تــر اینکــه آنجــا بــه عنــوان منطقــه مســکونی و محلــی 
ــت؛  ــوده اس ــه ای ب ــی فرامحل ــه زمن ــد، درصورتی ک ــذار ش واگ
ــکونی  ــر از مس ــی و غی ــاری و تفریح ــت تج ــی می توانس یعن
هــر چیــزی باشــد، بــه جــز مســکونی، ولــی درســت بــه عنوان 

زمیــن مســکونی واگــذار و ســاخته شــد!

*حــاال چــرا اصــرار دارنــد ایــن زمین هــای 
چســبیده بــه محلــه و منطقــه مســکونی را بگیرند، 
ــد؟ ــری را بگیرن ــای دیگ ــد زمین ه ــرا نمی رون چ

ــان  ــارد توم ــا اآلن 2 میلی ــن در اینج ــه زمی ــر قطع ــون ه چ
ــر 700، ۸00  ــای دیگ ــی در ج ــن زمین ــی چنی ــت دارد، ول قیم
میلیــون تومــان مــی ارزد! یعنــی اگــر بتوانید ایــن را بگیریــد، دو 

ــد. ــود می کنی ــر س براب

*شــما در فضــای مجــازی شــروع بــه افشــاگری 
کردیــد و اســناد و مــدارک را منتشــر کردیــد و این 

موجــب درگیــری و دردســر شــما شــد؟
ــه  ــم و همیش ــت می کردی ــازی فعالی ــای مج ــا در فض ــه، م بل
این هــا را نقــد می کردیــم. همــه هــم می داننــد کــه مــا 

ما در فضای مجازی فعالیت می کردیم 
و همیشه این ها را نقد می کردیم. همه 

هم می دانند که ما چیزی نداریم و 
مثاًل خودم مستأجر هستم. ما فعاالن 

یک مسجد در امیدیه هستیم و چند تا 
از بچه های قدیم جبهه و جنگ با ما 
هستند و ما را کمک می کنند و هیچ 

سرمایه ای نداریم.
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ــا فعــاالن  ــًا خــودم مســتأجر هســتم. م ــم و مث ــزی نداری چی
یــک مســجد در امیدیــه هســتیم و چنــد تــا از بچه هــای قدیــم 
ــد و  ــک می کنن ــا را کم ــتند و م ــا هس ــا م ــگ ب ــه و جن جبه
ــه  هیــچ ســرمایه ای نداریــم. ولــی آن هایــی کــه مــا شــروع ب
نقدشــان کــرده بودیــم، ســرمایه دار هســتند، وکیل هــای 
خوبــی می گیرنــد و همیشــه هــم مــا محکــوم می شــویم! مــا 
ــای شــورای شــهر و شــهرداری  ــی بچه ه ــم، یعن ــه می گوی ک
ــا  ــی از بچه ه ــال برخ ــن ح ــا ای ــی ب ــوند. ول ــوم می ش محک
ــًا  ــد. مث ــد می کردن ــت را نق ــائل و وضعی ــن مس ــا ای بی محاب
مســئوالن را مــورد نقــدر قــرار می دادنــد کــه شــمایی کــه در 
نظــام جمهوری اســامی مســئول هســتید، داریــد اشــرافیت را 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــاف آرمانه ــر خ ــد و ب ــال می کنی دنب

اســت و…
بعــد از ایــن فعالیت هــا، یــک مســئول قضائــی مــا را خواســت 
و اعتــراض کــرد اتفاقــاً آن کســی هــم کــه نوشــته بــود ایــن 
مســئول قضائــی دارد اشــرافیت را دنبــال می کنــد، یــک 
ــتگیر  ــن او را دس ــت م ــی گف ــئول قضائ ــود. آن مس ــدار ب پاس
ــه او فحــش مــی داد. می گفــت ایــن  می کنــم و مرتــب هــم ب
کانــال کار شــهردار اســت و اطاعــات را هــم شــورای شــهر به 
او می دهــد و چنــد بــار گفــت این هــا یــک مشــت بی نامــوس 
هســتند. مــن بلنــد شــدم و گفتــم حاج آقــا شــما داریــد اشــتباه 
ــت،  ــهرداری نیس ــهردار و ش ــرای ش ــال ب ــن کان ــد، ای می کنی
ایــن مطالــب را کســان دیگــری نوشــته اند؛ خیلــی بــا او بحــث 

کردیــم و در نهایــت بــه نتیجــه ای نرســیدیم و رفتیــم.

ــه  ــما جلس ــا ش ــد ب ــی بای ــئول قضائ ــرا مس *چ
بگــذارد؟ مگــر شــما چــه مســئولیت یا شــخصیت 

ــتید؟ ــی ای داش حقوق
مســئولیتی نداشــتم ولــی او مــن و تعــدادی از فعــاالن مســجد 
را بــه خــود دادگســتری دعــوت کــرد و مــا هــم رفتیــم. شــاید 
چــون مــن مدیــر گروهــی بــودم کــه حــدود 1000 نفــر بودنــد 
و گاهــی اوقــات مســئوالن را بــه خاطــر تخطــی از آرمانهــای 
ــد.  ــه می کردن ــد منصفان ــزی نق ــاب اســامی و قانون گری انق

ــگاه می کــرد. ــه ایــن چشــم ن ــا را ب او م

*احیاناً خود شما را تهدید نکرد؟
ــدم و  ــد ش ــه تهدی ــود ک ــت ب ــرکت نف ــن کارم در ش ــرا. م چ
مشــکل هــم پیــدا کــردم. چــون مــن مجــروح جنگــی هســتم 
و از وزارت نفــت مجــوز گرفتــه بــودم تــا بتوانــم بــرای درمانــم 
بــا هواپیمــا بــه تهــران بیایــم ولــی ایــن مجــوز را باطــل کردند 
ــری  ــی ام را پیگی ــد کار درمان ــه مــن اجــازه نمی دهن و دیگــر ب
کنــم. خیلــی اتفاقــات دیگــر هــم برایــم افتاد کــه گفتنشــان در 

ــرد. ــادی می گی ــت زی ــا وق اینج

/ایــن اتفاقــات بعــد از ایــن جلســه بــا آن مســئول 
قضائــی بــرای شــما افتــاد؟

بــه طــور مشــخص بعــد از فعالیــت در فضــای مجــازی. یعنــی 
ــن  ــد از ای ــا بع ــت؛ ام ــود داش ــه وج ــن جلس ــد از ای ــل و بع قب
جلســه فشــارها خیلــی ســنگین تر شــد. بــه مــن گفتنــد دیگــر 

نبایــد در آن گــروه و کانــال فعالیــت داشــته باشــید.
مثــًا یکــی از نمونه هــای فعالیــت انتقــادی مــا ایــن بــود 1۸ 
نفــر از اقوام و آشــنایانش یکــی از مســئوالن و مدیران شــرکت 
نفــت در حراســت شــرکت اســتخدام شــده بــود؛ یعنــی مثــًا 
رئیــس حراســت نفــت اســتخدام شــد؛ مــردم اعتــراض کردنــد 
ــر  ــاس خط ــئوالن احس ــد و مس ــع ش ــهر تجم ــی در ش و حت
کردنــد و قــول همراهــی و همــکاری دادنــد، ولــی دروغ بــود؛ 
یعنــی وقتــی تجمــع بــه پایــان رســید فرامــوش شــد. همیشــه 
ــوش  ــد فرام ــد و بع ــاکت می کنن ــردم را س ــوری م همین ط
ــا  ــه م ــت ب ــم و در نهای ــری کردی ــی پیگی ــا خیل ــود. م می ش
ــد.  ــرف نزنی ــن ح ــتر از ای ــوید و بیش ــاکت ش ــد، س ــم گفتن ه
ایــن وضعیــت مــردم را نســبت بــه مســئوالن و نظــام خیلــی 
ناامیــد و بی اعتمــاد کــرده اســت؛ ایــن وضعیــت بی اعتمــادی 

در شــهر مــا واقعــاً فاجعــه اســت. چــون در وضعیتــی کــه آمــار 
بیــکاری در آنجــا خیلــی بــاال اســت، 1۸ نفــر خیلــی شــیک و 
مجلســی از شــهرهای دیگــر آمدنــد و اســتخدام شــدند، فقــط 
یــک نفــر از خــود شــهر بــود کــه آن هــم پســر رئیس حراســت 
ــل  ــای مدیرعام ــه از فامیل ه ــه هم ــود! بقی ــت ب ــرکت نف ش
ــتند و  ــرکت هس ــراردادی ش ــای ق ــم نیروه ــد؛ اآلن ه بودن

ــم رســمی می شــوند. ــر ه ــد ســال دیگ ــااًل چن احتم
ــده  ــاد ش ــی زی ــا خیل ــد و درگیری ه ــد کردن ــا تهدی ــا را باره م
ــب  ــت و مرت ــب می نوش ــه مطل ــناد محرمان ــال اس ــود. کان ب
ــد داد  ــه بای ــت ک ــرد و می گف ــد می ک ــی را نق ــئول قضائ مس
مــردم را بشــنوید و بــه دادشــان برســید. چــرا مقابــل تخلفــات 
ــدت و  ــا ش ــی ب ــار خیل ــتند، یک ب ــا را خواس ــتید م نمی ایس
خشــونت مــا را بــه آگاهــی بردنــد و گوشــی هایمان را گرفتنــد. 
ــی  ــان را بازرس ــد و خانه ش ــا ریختن ــه بچه ه ــه خان ــی ب حت
کردنــد و…. حتــی بــه خانــه آن پاســدار هــم رفتــه بودنــد تــا 
وارد خانــه شــوند، ولــی چــون او از طــرف ســپاه بــه مأموریــت 
سیســتان رفتــه بــود، نتوانســته بودنــد به خانــه اش وارد شــوند.
ــی  ــال خیل ــاه امس ــا 22 دی م ــا ت ــب درگیری ه ــن ترتی بدی
زیــاد شــده بــود. مــن بــه همــراه دوســتم آقــای همتیــان بــه 
ــم و نامــه  ــه اســتان رفتی ــوه قضائی دادگســتری و حفاظــت ق
زدیــم و کتبــاً گــزارش دادیــم کــه این هــا بــا اداره اطاعــات 

و شــهرداری مشــکل دارنــد. اداره اطاعــات آمــده بــه طــور 
تخلفاتــی  کــه  داده  نشــان  اســناد  ارائــه  بــا  مســتند 
ــا چــه ربطــی دارد  ــه م ــن ب ــه اســت، حــاال ای صــورت گرفت
ــد؟ اگــر هــم در  ــا احضــار می کنن ــد ی ــا را تهدی ــدام م کــه م
ــب منتشــر شــده اســت، شــما  ــن مطال ــی ای ــا کانال ــروه ی گ
برویــد دنبــال کنیــد کــه کجــا تخلــف شــده اســت، نــه اینکه 

مــدام مــا را ببرنــد و بیاورنــد و تهدیــد کننــد!
ــه یکــی از  ــا اینک ــت ت ــو رف ــا جل ــن قضای ــال ای ــر ح ــه ه ب
مدیــران تعاونــی را دســتگیر کردنــد، چــون تخلفــات زیــادی 
داشــت و ده هــا بلکــه صدهــا زمیــن را بــه طــور غیرقانونــی و 

ــا واگــذار کــرده بــود. ــا شناســنامه دیگــران تصاحــب ی ب

*اینکــه می فرماییــد بــا شناســنامه مــردم زمیــن 
ــد چطــور اســت؟ می گیرن

ــک  ــما ی ــد ش ــرف می گوین ــه ط ــد ب ــا می رون ــد اینه ببینی
ــد  ــی بای ــرم، ول ــما را می خ ــهمیه ش ــن س ــد، م ــهمیه داری س

ــا  بــه مــن وکالــت بدهیــد. مثــًا بــه او 500 هــزار تومــان ی
ــم  ــنامه ه ــب شناس ــد و آن صاح ــان می دهن ــون توم 1 میلی
ــم« او را  ــرم جی ــد »ف ــد. می رون ــت می ده ــا وکال ــه اینه ب
می گیرنــد و بــا آن زمیــن می فروشــند. مثــًا مــن بــا »فــرم 
جیــم« خــودم می توانــم یــک زمیــن بگیــرم و اگــر وکالــت 
ــن  ــن آن زمی ــای م ــه ج ــد ب ــری، او می توان ــه دیگ ــم ب بده

ــرد. را بگی

ــان  ــون توم ــه خاطــر یــک میلی ــردم ب ــی م *یعن
ــند؟ ــان را می فروش ــهمیه خودش س

ــول  ــتند و قب ــر هس ــف و فقی ــی ضعی ــردم خیل ــا م ــه آنج بل
می کننــد. جالــب اســت کــه امیدیــه اآلن حــدود 19% نفــت 
ــی  ــه خیل ــردم امیدی ــی م ــد، ول ــد می کن ــور را تولی و گاز کش

ضعیــف هســتند و در فقــر زندگــی می کننــد.

*فرمودیــد تــا 22 دی مــاه درگیریهــا زیــاد شــده 
بــود، 22 دی مــاه چــه اتفاقــی افتــاد؟

روز 22 دی مــاه ســاعت 6:30 صبــح کــه هنــوز آفتــاب طلــوع 
نکــرده بــود، در خانــه مــا را زدنــد. مــا خــواب بودیــم، خانمــم 
بیــدارم کــرد و گفــت در می زننــد، گفتــم بگــذار بزننــد. مــدام 
ضربــات در شــدیدتر می شــد و مــا نگــران شــدیم. بــا خــودم 

من کارم در شرکت نفت بود که 
تهدید شدم و مشکل هم پیدا کردم. 

چون من مجروح جنگی هستم 
و از وزارت نفت مجوز گرفته بودم 

تا بتوانم برای درمانم با هواپیما به 
تهران بیایم ولی این مجوز را باطل 

کردند و دیگر به من اجازه نمی دهند 
کار درمانی ام را پیگیری کنم.

http://mehrnews.com
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ــه  ــد ب ــد می توان ــته باش ــن کار داش ــا م ــی ب ــر کس ــم ه گفت
ــدرم  ــزن پ ــم زنــگ ب ــه خانمــم گفت ــد. ب ــم زنــگ بزن موبایل
ــه مــا فاصلــه نداشــت.  ــا خان ــاد ب ــد، چــون خانه شــان زی بیای
صــدای کوبیــدن در لحظــه بــه لحظــه بلندتــر می شــد 2 تــا 
ــا  ــه آنه ــد. ب ــدار شــدند و شــدیداً ترســیده بودن ــم بی بچه های
گفتــم چیــزی نیســت، یــک نفــر دارد اشــتباهی در خانــه مــا 
ــودم  ــی خ ــی رود. ول ــود و م ــته می ش ــد، اآلن خس را می زن
ــه  ــی دادم ب ــال م ــودم و احتم ــده ب ــران ش ــاً نگ ــران واقع نگ
ــئول  ــن آن مس ــوص زمی ــا در خص ــاگری های م ــر افش خاط
ــود و  ــه ب ــه اســتان رفت ــزارش آن ب ــی اســت؛ چــون گ قضائ
اداره اطاعــات اســتان گــزارش محکمی بــرای پیگیــری داده 
ــاده 5 شــهرداری هــم رأی  ــود و از ســوی دیگــر هــم در م ب
منفــی گرفتــه بــود و اینهــا خیلــی بــه مســئول قضائــی شــهر 
فشــار آورده بــود. مســئول قضائــی شــهر هــم انتظــار داشــت 
ــن  ــی زمی ــود، ول ــام ش ــد و تم ــت ده ــهرداری رأی مثب ش
ــد ابطــال  ــه بای ــد ک شــهری و جاهــای دیگــر رأی داده بودن

شــود و کامــًا مشــخص شــده بــود کــه تخلــف اســت.
در همــان گیــرودار، بــه یکــی از دوســتانم کــه بــا مــا همــراه 
بــود، زنــگ زدم و دیــدم جــواب نمی دهــد، چــون همزمــان در 
خانــه او هــم رفتــه بودنــد و مــن خبــر نداشــتم. هم زمــان بــه 
خانــه 16، 17 نفــر از رفقــای مــا کــه در ایــن پروژه افشــاگری 

و عدالت خواهــی همــکاری داشــتیم، رفتــه بودنــد
حــاال جالــب اینجاســت کــه در دوره جدیــد شــهرداری همیــن 
ــرح  ــا ط ــه م ــح دم در خان ــود 6 صب ــده ب ــه آم ــادی ک نه
ــد،  ــا امضــا کن ــهردار ت ــد پیــش ش ــک آن را آورده بودن تفکی
شــهردار پرســیده بــود ایــن چیســت؟ و آنهــا گفتــه بودنــد این 
ــهردار  ــه اســت؛ ش ــه در امیدی ــی ماســت ک ــای تعاون زمین ه
ــود نمی شــود و غیرقانونــی اســت. آنهــا گفتنــد  هــم گفتــه ب
ــر  ــزش تغیی ــه چی ــم و هم ــوض کردی ــری اش را ع ــا کارب م
ــا  ــدارد؛ ام ــرده و طــرح مســکونی دارد و مشــکلی وجــود ن ک
ــود ایــن زمینــی کــه  ــود و گفتــه ب شــهردار بررســی کــرده ب
شــما بخشــی از آن را گرفته ایــد 70 هکتــار اســت، بعــد شــما 
ــد و  ــدی کردی ــد و کوچه بن ــار در آن درآوردی ــد 3/5 هکت آمدی
در آن جــاده درآوریــد، در حالــی کــه بایــد در آن فضای ســبز و 
ســرانه آموزشــی و… تعبیــه شــود، این طــور نیســت کــه شــما 
ــک  ــد و تفکی ــد برداری ــه می خواهی ــه ای از آن را ک ــر نقط ه
کنیــد و از آن یــک شــهرک بســازد. بــه هــر حــال شــهردار 
قبــول نکــرده بــود و بــا آنهــا درگیــر شــده بــود. بعــد ایــن طرح 
ــن  ــرای ای ــئله را ب ــهردار مس ــت و ش ــن رف ــورای تأمی ــه ش ب
شــورا توضیــح داد. آنهــا هــم رفتنــد مشــاور از تهــران آوردنــد 
و مشــاور گفــت ایــن 70 هکتــار اســت و تــا ســال 1400 فریــز 
طــرح مســکونی اســت و کســی نمی توانــد بــه آن دســت بزنــد 
ــا  ــد. ب ــازی را نداری ــه ساخت وس ــق هیچ گون ــس ح ــچ ک و هی
ایــن وجــود، بــاز هــم قانــع نشــدند و درگیــری بــا شــهرداری را 
شــدت دادنــد؛ مثــًا بــه شــهرداری نیــرو نمی دادنــد و شــهردار 
ــد و.... هــر متخلفــی ساخت وســاز غیرمجــاز  را اذیــت می کردن
می کــرد و شــهردار قصــد جلوگیــری داشــت، آنهــا جلویــش را 

نمی گرفتنــد.

ــد و  ــاز نکردی ــما در را ب ــد؟ ش ــه ش ــرا چ *آن ماج
ــد؟ ــان بیای ــد پدرت منتظــر بودی

ــه  ــدم ک ــد، دی ــدرم بیای ــودم پ ــه منتظــر ب ــه، همین طــور ک بل
ــاط و وارد  ــل حی ــد داخ ــد و پریدن ــاال آمدن ــاط ب ــا از در حی آنه
ــدن در ورودی حــال و  ــه کوبی ــه شــدند و شــروع کــردن ب خان
ــد و  ــه افتادن ــه گری ــای ب ــد. بچه ه ــاز کنی ــد در را ب داد می زدن
خیلــی ترســیده بودنــد. بچه هــا را بغــل گرفتــم و ســعی کــردم 
ــت چــه شــده،  ــت پشــت در و گف ــم. خانمــم رف آرام شــان کن
ــم  ــط می خواهی ــم، فق ــد کاری نداری ــد؟ گفتن ــه می خواهی چ

بــا اســماعیل شــریفی صحبــت کنیــم. خانمــم گفــت جلــوی 
بچه هــا؟ بچه هــا دارنــد از تــرس می میرنــد، ایــن چــه 
ــه  ــوهرم چ ــر ش ــد؟ مگ ــا می کنی ــا م ــه ب ــوردی اســت ک برخ
ــد تحــت  ــض اســت و بای ــن مری ــرده اســت؟ شــوهر م کار ک
مراقبــت باشــد! امــا آنهــا مــدام محکــم و محکم تــر در 
ــکنند.  ــتند در بش ــگار می خواس ــه ان ــوری ک ــه ط ــد، ب می زدن
ــدم صــدای  ــا اینکــه دی ــه ای همینطــور گذشــت ت ــد دقیق چن
پــدرم آمــد کــه داشــت بــا آن هــا صحبــت می کــرد. بــه آنهــا 
ــا وارد  ــا آن ه ــت و ب ــی اس ــه اوضاع ــن چ ــه ای ــد ک می گفتن

ــود. بحــث شــده ب
حــاال یــک چیــز جالــب بــه شــما بگویــم، آنهــا بــه خانــه مــن 
ــد و بچــه  ــه شــده بودن ــاط خان ــد و وارد حی هجــوم آورده بودن
کوچــک مــن کــه شــدیداً ترســیده بــود، در همــان حیــن رفتــه 
بــود پشــت پنجــره و با تفنــگ پاســتیکی و اســباب بــازی اش 
ــه ســمت آنهــا شــلیک می کــرد و در تصــور خــودش  ــًا ب مث
ــد  ــزارش داده بودن ــا گ ــرد! بعده ــت می ک ــا حمای ــت از م داش
کــه پســر اســماعیل شــریفی بــا اســلحه بــه ســمت مــا نشــانه 
ــا ایــن حرف هــا  رفتــه بــود! تاششــان ایــن بــود کــه مــدام ب
ــرون  ــردم و بی ــاز ک ــن در را ب ــد. م ــازی کنن ــا جوس ــه م علی
ــد را در فیلمــی کــه در  ــه بع ــم از اینجــا ب ــدم کــه فکــر کن آم
فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت دیــده باشــید. گفتنــد مــا 
ــی  ــد، حت ــم بفرمائی ــم، گفت ــه را بازرســی کنی ــم خان می خواهی
الزم نیســت کفشــتان را هــم دربیاوریــد. امــا در آن بیــن یــک 
نفــر داشــت با گوشــی شــخصی، نــه بــا دوربیــن ســازمانی و با 
وجــود حکــم قضائــی و… از مــا و خانــه مــا فیلــم می گرفــت. 

مــن بــه او گفتــم فیلــم نگیــر و دســتش را گرفتــم کــه بیــاورم 
ــتی  ــق نداش ــم ح ــد گفت ــان ش ــد. بحثم ــی نیام ــل، ول داخ
ــرا  ــی؟ چ ــرداری کن ــن فیلم ب ــواده م ــه و خان ــور از خان این ط

چنینــی کاری می کنیــد؟!
ــه اعتــراض مــن توجهــی  ــد و ب ــه کارشــان ادامــه دادن آنهــا ب
ــه و از  ــل خان ــد داخ ــا آمدن ــدیم و آنه ــر ش ــا درگی ــد. م نکردن
همــه جــا، حتــی از کمدهــای خانــه مــا فیلــم گرفتنــد؛ یعنــی 
از وســایل شــخصی مــا هــم فیلــم گرفتنــد و اینجــا بــود کــه 
ــه  ــده ای از خان ــری، آم ــو کاف ــدا ت ــه خ ــه »ب ــن داد زدم ک م
ــن  ــه م ــه خان ــق ورود ب ــه ح ــا ن ــری!« آنه ــم می گی ــن فیل م
بــا خشــونت و قــوه قهریــه را داشــتند، نــه حــق داشــتند از فضا 
و وســایل خصوصــی زندگــی مــا فیلــم بگیرنــد. بــا ایــن حــال 
ایــن کارهــا را کردنــد و در نهایــت گوشــی و وســایل ارتباطــی 
مــن را گرفتنــد و بردنــد. خواهــرم کــه همــراه پــدرم آمــده بــود 
از آن هــا فیلــم گرفــت و ایــن فیلــم در فضــای مجــازی پخــش 

شــد.
ــی  ــم. قاض ــواز رفتی ــه اه ــا ب ــر از بچه ه ــا دو نف ــد ب روز بع
ــود، آن هــا مــا  ــده را دیدیــم. چــون فیلــم پخــش شــده ب پرون
ــت  ــد گف ــود آم ــوان ب ــم ج ــه او ه ــی ک ــناختند. قاض را می ش
تــو می خواهــی کاندیــدای شــورای شــهر بشــوی؟ گفتــم نــه 
ــک مشــت  ــس شــما ی ــاهلل، کــدام شــورا؟ گفــت پ ــه ب واهلل ن
بســیجی بی ترمــز هســتید، بایــد ترمــز شــما را بکشــم! گفتــم 
ــا ایــن ذهنیــت می خواهیــد جلــو برویــد کــه همــه مــا  اگــر ب

ــن  ــده م ــندی در پرون ــًا س ــما فع ــت ش ــتیم. گف ــدام هس اع
نداریــد، مــا به عنــوان »مطلــع« بــا شــما برخــورد کردیــم، نــه 
»متهــم«. گفتــم کــدام مطلــع؟ ریختنــد بــه خانــه مــا و مــا را 
ــوز  ــع« هســتید و هن ــًا »مطل ــد. گفــت شــما فع متهــم کردن
ــع«  ــه »مطل ــه خان ــم همیشــه ب ــن شــما را نخواســتم. گفت م
ــم؟  ــام و حک ــه و اته ــدون اباغی ــوید؟ ب ــور وارد می ش این ط
اگــر متهــم بودیــم بــا بولــدوزر خانــه مــا را خــراب می کردیــد؟ 
ایــن کارهایــی کــه در خانــه مــا کردنــد فقــط بــا قاچاقچی هــا 
ــر  ــه 16 نف ــه خان ــان ب ــک زم ــما در ی ــد! ش ــا می کنن و قاتل ه
هجــوم بردیــد. 4 نفــر بــه خانــه مــا وارد شــدند و 4 نفــر هــم در 
بیــرون خانــه را محاصــره کردنــد و همــه هــم مســلح بودنــد.

بعــد از آن بــه پلیــس فتــا رفتیــم؛ در آنجــا هــم یــک جوانــی 
ــی  ــت حرف های ــا گف ــه م ــک، او ب ــد از ســام و علی ــود و بع ب
ــماعیل  ــا اس ــما ب ــت ش ــد! گف ــد زده می ش ــه نبای ــده ک زده ش
بخشــی هــم ارتبــاط داریــد؟ گفتــم هیــچ ارتباطــی بــا 

ــدارم. ــی ن ــماعیل بخش اس
خیلــی بــا آن جــوان در پلیــس فتــا بحــث کــردم و گفتــم ایــن 
شــیوه خیلــی زشــتی اســت. گفــت مــن اســم چنــد نفــر را دارم 
ــه فعالیــت  ــال اســناد محرمان ــوان ادمین هــای کان ــه عن کــه ب
می کننــد و برخــی از دوســتان مــن را نــام بــرد کــه آنهــا اصــًا 
تلگــرام ندارنــد! بــه هــر حــال بــا همــه بحث هایــی کــه بــا او 
کردیــم بــه نتیجــه نرســیدیم و بیشــتر بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــه هــر کســی را دوســت  ــا بغــض و کین ــان ب ــم کــه آقای بودی
ــخگویی  ــه پاس ــم ب ــدی ه ــد و تعه ــد و گرفتن ــتند رفتن داش

نداشــتند.

ــم کــه  ــم و گفت ــروی انتظامــی رفت ــه حفاظــت نی بعــد از آن ب
ــه  ــه خان ــا هجــوم ب ــد و ب ــن کاری کردن ــما چنی ــای ش نیروه
ــخصی  ــایل ش ــوزه و وس ــان از ح ــی شخصی ش ــا گوش ــن ب م
مــا فیلــم گرفتنــد. آنهــا گفتنــد ایــن تخلــف اســت و آنهــا حــق 
ــرداری نداشــتند. بعــد از ایــن ماجــرا علیــه مــا شــکایت  فیلم ب

کردنــد و مــا تبدیــل بــه متهــم شــدیم.

ــت  ــدور کیفرخواس ــکایت و ص ــن ش ــد از ای *بع
ــود؟ ــه ب ــما چ ــل ش عکس العم

ــودم.  ــی ب ــت و عصب ــی ناراح ــن خیل ــه م ــن قضی ــد از ای بع
ــد  ــا تأیی ــه و ب ــیجیان امیدی ــرف بس ــتم و از ط ــی را نوش مطلب
آنهــا بــرای نهادهــای امنیتــی، انتظامــی، مردمــی و قضائــی به 
ــود.  اشــتراک گذاشــتم. منظــورم از نهادهــای مردمــی ســپاه ب
ــر  ــن ناص ــل ِم ــم، ه ــده بودی ــع ش ــوم واق ــا مظل ــتم »م نوش
ــجدی  ــان مس ــیجیان و جوان ــت بس ــی نیس ــی، کس َینُصُرن
مظلــوم را یــاری کنــد؟ خدایــا! خدایــا! به عــزت و جالــت، حق 

ــر و…«. ــان آن بگی ــده را از بانی ــن پرون ــان ای ــا مظلوم م
در بیــن ایــن متــن اشــاره کــردم کــه آیــا وقتــی امــام حســین 
)ع( فرمودنــد »هــل ِمــن ناصــر َینُصُرنــی« آیــا ترســیده 
بودنــد؟ بعــد اســتدالل کــردم ایــن جملــه از روی تــرس 
ــک و  ــه لشــکر مائ ــده ک ــا آم ــات م ــه در روای ــرا ک ــود، چ نب
ــام  ــس چــرا ام ــد؛ پ ــاده پشــتیبانی از حضــرت بودن ــان آم جنی
چنیــن جملــه ای را فرمودنــد؟ مــن نوشــتم بــه خاطــر آن بــود 

بچه های مسجد و بسیج هم دل و جرأت پیدا کردند و به طور خودجوش
 تمام عکس های زمین مسئول قضائی را در گروه هایشان و حتی در شبکه های 
اجتماعی دیگر، بدون هیچ ترسی بازنشر می کنند. اآلن آن مسئول قضائی نسبت به 
رئیس حوزه سفیران و حتی نسبت به نصف مردم شهر که وارد این قضایا شده اند، اعالم 
جرم کرده است.
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ــد  ــی خــورد و خواســت بیای ــش تکان ــر کســی در درون ــه اگ ک
ــا کســانی  ــد ت ــن را فرمودن ــاز باشــد. حضــرت ای راه برایــش ب
ــه جبهــه حــق و حقیقــت  ــه خودشــان بیاینــد و ب مثــل حــر ب
بپیونــدد. نظــر مــن هــم ایــن بــود کــه اگــر کســانی هســتند 
کــه در جریــان هســتند و بــه نوعــی دســت هــم بــر آتــش این 
وضعیــت دارنــد، برگردنــد! بعــد ایــن را یکــی از شــاکیان پرونده 
ــت و  ــه اس ــات گرفت ــکرین ش ــه« اس ــناد محرمان ــال اس »کان
یــک پرونــده دیگــری هــم بــا آن برایمــان درســت کردنــد و در 
کیفرخواســت، همــان قاضــی ایــن مــورد را هــم بررســی کــرد.

ــد کــه شــما  ــی ایــن اتهــام را مطــرح کردن *یعن
ــد؟! ــارت کردی ــین )ع( جس ــام حس ــه ام ب

بلــه. در حالــی کــه منظــورم مــن کامــًا روشــن اســت و مــن 
ــه منظــورم چیســت. خاصــه  ــح دادم ک هــم برایشــان توضی
االن مــن ســه تــا پرونــده شــده و هــر کــدام هــم یــک قاضــی 
ــان  ــه برایت ــت ک ــائل اس ــن مس ــم از همی ــات ه دارد و اتهام

ــم. گفت

*االن وضعیــت انســجامی بچه هایــی کــه در 
عدالت خواهــی  دغدغــه  و  بودنــد  گروهتــان 
ــا  ــد ی ــا کرده ان ــت؟ کار را ره ــه اس ــتند چگون داش

ــود دارد؟ ــوز وج ــی هن ــجام قبل انس
ــه پیــش  ــه نظــر مــن اینهــا کار خداســت. وقتــی ایــن قضی ب
آمــد آقــای میــاد گــودرزی و آقــای وحیــد اشــتری از تهــران 
ــا  ــه درگیریه ــان ک ــد. در آن زم ــائل ورود کردن ــن مس ــه ای ب
شــروع شــد کانــال اســناد محرمانــه 700 نفــر عضــو داشــت، 
ولــی اآلن اعضایــش رســیده بــه 2 هــزار و خــرده ای. خیلی هــا 

آمدنــد عضــو شــدند تــا ببینــد حقیقــت چیســت.
از طرفــی خــود بچه هــای مســجد و بســیج هــم دل و جــرأت 
پیــدا کردنــد و بــه طــور خودجــوش تمــام عکس هــای زمیــن 
ــبکه های  ــی در ش ــان و حت ــی را در گروه هایش ــئول قضائ مس
اجتماعــی دیگــر، بــدون هیــچ ترســی بازنشــر می کننــد. اآلن 
آن مســئول قضائــی نســبت بــه رئیــس حــوزه ســفیران و حتی 
نســبت بــه نصــف مــردم شــهر کــه وارد ایــن قضایــا شــده اند، 

اعــام جــرم کــرده اســت.
می خواهــم بگویــم جــو خیلــی خــوب شــد و خیلی هــا 
ــاده و محکــم آن را  ــات افت ــن اتفاق ــه ای خوشــحال هســتند ک

ــتیم و  ــرش می ایس ــا آخ ــم ت ــا ه ــود م ــد. خ ــری می کنن پیگی
کنــار نمی کشــیم. الحمــدهلل بــه خاطــر تهدیدهــا، جــو نخوابیــد 
ــند.  ــاءاهلل نمی ترس ــتند و ان ش ــم هس ــی محک ــا خیل و بچه ه
ــه همه جــا رســیده اســت، قبــًا صدایمــان  اآلن صــدای مــا ب
بــه جایــی نمی رســید. مــا تــازه فهمیدیــم دنیــا دســت کیســت؛ 
ــر  ــزاری مه ــه خبرگ ــه روزی ب ــردم ک ــر نمی ک ــت فک هیچ وق
ــت  ــت اس ــم. درس ــت کن ــئله صحب ــن مس ــاره ای ــم و درب بیای
ــاده اســت.  ــم افت ــا گردن ــی هزینه ه ــدم و خیل ــن آســیب دی م
ــه خاطــر رفــت  ــی کــه ب ــرم، هتل های ــی کــه می گی وکیل های
و آمــدم می گیــرم و هزینه هــای دیگــر برایــم خیلــی ســنگین 
ــه  ــتند. هم ــور هس ــم همین ط ــتانمان ه ــه دوس ــت، بقی اس
ــرای  ــی؟ ب ــه کس ــرای چ ــی ب ــم، ول ــه می دهی ــم هزین داری

ــردم. ــاب و م ــرای انق ــال و ب ــرای بیت الم ــهرمان، ب ش

*پس از وضعیت ناامید نیستید؟
ــدم  ــی آم ــن وقت ــردد؛ م ــه آدم برمی گ ــد ب ــی امی یک جاهای
ــواه  ــای عدالت خ ــی بچه ه ــدم. وقت ــدوار ش ــاً امی ــران واقع ته
ــه  ــی ب ــدم. تلفن ــد ش ــزه و امی ــر از انگی ــدم پ ــران را دی ته
ــر  ــه خب ــا چ ــد اینج ــه نمی دانی ــم ک ــه گفت ــای امیدی بچه ه
ــتند و  ــواب هس ــور خ ــه کش ــم هم ــر می کردی ــا فک ــت! م اس
ــم کســانی هســتند کــه  ــی االن می بین ــم؛ ول ــا بیداری فقــط م
تمــام زندگی شــان صــرف ایــن کارهــا کرده انــد. خیلــی 
امیدوار شــدم. اصــًا یکــی از فرمایشــات و مطالبــات رهبری از 
مــا همیــن اســت. ایشــان می گوینــد مطالبــه کنیــد و آتــش بــه 
اختیــار باشــید! از ایــن بابــت بچه هــا محکــم هســتند و حتــی 
ــری  خــود رئیــس حــوزه ســفیران هــم پشــت ماســت و پیگی

ــت. ــرده اس ک

* معمــوالً انتقاداتــی کــه بــه کنش هــای انقالبــی و 
عدالت خواهانــه - نظیــر آنچــه شــما و دوســتانتان 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــد - وارد می ش ــام دادی انج
ــه  ــات را ب ــوع مطالب ــن ن ــری ای ــد پیگی ــما بای ش
ــی  ــن مواقع ــپارید. در چنی ــی بس ــع قانون مراج
ــر  ــون دارد!« پ ــت قان ــه »مملک ــتفاده از کلیش اس
بســامد می شــود و بــه شــما و امثــال شــما خــرده 
ــدام  ــی اق ــق قانون ــرا از طری ــه چ ــد ک می گیرن
نکرده ایــد و کار را بــه حواشــی کشــانده اید. 

ــاد چیســت؟ ــن انتق ــه ای پاســخ شــما ب
ــن  ــا ای ــر ب ــاد درگی ــن نه ــه اولی ــم ک ــان اول گفت ــن هم م
ــرکل  ــه مدی ــن اآلن ب ــود. شــما همی ــات ب ــا اداره اطاع قضای
ــد  ــد، می بینی ــه کنی ــتان مراجع ــتان خوزس ــات اس اداره اطاع
ــه تهــران هــم گــزارش  ــده آنجاســت؛ آنهــا ب کــه اصــل پرون
دادنــد. از ســوی دیگــر خــود شــورای شــهر و شــهردار امیدیــه 
آمدنــد تهــران و بــه قــوه قضائیــه و بازرســی کل کشــور و همه 
ــع  ــن مراج ــدام از ای ــر ک ــد. ه ــزارش دادن ــی گ ــع قانون مراج

بگویــد مــا نمی دانســتیم، دروغ می گویــد.
ــه  ــا ک ــر کج ــا ه ــه پرونده ه ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس منته

ــر  ــه خب ــه هم ــی ک ــی در حال ــد! یعن ــت، کًا می خوابی می رف
داشــتند ولــی هیــچ پیگیــری ای انجــام نشــد. همــه می داننــد 
ــه  ــد، هم ــط کردن ــا را ضب ــای م ــی ها و کامپیوتره ــه گوش ک
فیلم هایــی کــه گرفته انــد را دیده انــد، ولــی چــه اتفاقــی 
ــتخراج  ــر اس ــًا مگ ــرد؟ اص ــری ک ــی پیگی ــه کس ــاد؟ چ افت
فیلم هــا، عکس هــا و مــدارک داخــل گوشــی و کامپیوتــر 
ــاه  ــک م ــت ی ــد از گذش ــه االن بع ــرد ک ــان می ب ــدر زم چق
هنــوز آنهــا را بــه مــا پــس نداده انــد؟ ایــن چــه قانونــی اســت؟

ایــن چــه قانونــی اســت کــه می آینــد بــا گوشــی شــخصی از 
ــد و پاســخگو  ــم می گیرن ــا فیل ــا و وســایل شــخصی م خانه ه
از خانه هــای  آنهــا  فیلم هایــی کــه  نیســتند؟ کل  هــم 
ــیج و  ــای بس ــا بچه ه ــر م ــرای تحقی ــط ب ــد فق ــا گرفتن م
بچه هــای شــهرداری بــوده اســت. مــن حتــی شــنیدم کــه در 
ــغ  ــد و جی ــدای بلن ــا ص ــد و ب ــا را می دیدن ــان فیلم ه جلساتش
و داد می خندیدنــد. شــنیدم کــه بچه هایــم را در فیلم هــا 

می خندیدنــد. و  می دیدنــد 
ــل 5  ــی حداق ــروی انتظام ــن نی ــده م ــد در پرون ــما ببینی ش
تخلــف صریــح دارد، کــدام قانــون بــه ایــن تخلفــات رســیدگی 
ــا  ــرای م ــده دار ب ــای خن ــرای چیزه ــد ب ــد می آین ــد؟ بع می کن
ــن  ــان ای ــه مدافع ــانی ک ــن کس ــد! همی ــت می زنن کیفرخواس
ــه  ــر علی ــه ب ــا را ک ــاجد م ــیاری از مس ــتند، بس ــات هس تخلف
ــد.  کارهــای قانونــی موضــع گرفتــه، »مســجد ضــرار« نامیدن
ــن شــهر را  ــی از معتمدی ــد جلســه وحــدت گذاشــتند، کل رفتن
ــد!  ــن کردن ــرم توهی ــان ح ــه مدافع ــد و ب ــوت کردن ــم دع ه
ــِن اســماعیل شــریفی  ــه م ــام فرســتادم ک ــن برایشــان پیغ م
ــرم  ــان ح ــای مدافع ــه بچه ه ــه ربطــی ب ــن چ ــد هســتم، ای ب
ــه همــه مدافعــان  ــد، چــرا ب ــا مــن مشــکل داری دارد؟! شــما ب
حــرم توهیــن می کنیــد؟ مــا شــهید دادیــم. درســت اســت کــه 
شــما بــا مــن بــه عنــوان جانبــاز مدافــع حــرم مشــکل داریــد، 
ولــی نبایــد بــه همــه مدافعــان حــرم توهیــن کنیــد. خدا شــاهد 
اســت مــا هیــچ ادعایــی نداریــم ولــی نیاییــد بــه خاطــر چنــد 
ــد مســجد  ــردم بگویی ــن م ــاجد ای ــه مس ــن، ب ــر زمی صــد مت

ــرار! ض

*پــس شــما راهکارهــای قانونــی را طــی کردیــد 

کل فیلم هایی که آنها از خانه های 
ما گرفتند فقط برای تحقیر ما 
بچه های بسیج و بچه های شهرداری 
بوده است. من حتی شنیدم که 
در جلساتشان فیلم ها را می دیدند 
و با صدای بلند و جیغ و داد 
می خندیدند. شنیدم که بچه هایم را 
در فیلم ها می دیدند و می خندیدند.
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ولــی نتیجــه ای نــداده اســت و بــه همیــن خاطــر 
خودتــان دســت بــه اقــدام زدیــد؟

ــی  ــدام قانون ــه اق ــن مرتب ــودش چندی ــورا خ ــس ش ــه. رئی بل
ــد.  ــری می کنن ــد پیگی ــم دارن ــن االن ه ــت. همی ــرده اس ک
ــای  ــی نهاده ــی سیاس ــه عقیدت ــت، ب ــی رف ــروی انتظام نی
گوناگــون رفتــه، بــه دادســرا و بازرســی رفتــه و… امــا هیــچ 

ــت. ــته اس ــه ای نداش نتیج

ــن  ــتید. ای ــه آزاد هس ــد وثیق ــا قی ــد ب *فرمودی
مصاحبــه و گفتــن ایــن مطالــب در روند رســیدگی 
بــه پرونده تــان تأثیــر نمی گــذارد و برایتــان 

دردســر نمی شــود؟
مــن دیگــر دســتم را از همه چیــز شســته ام. بــه همــه 
دوســتانم هــم گفتــه ام. بگذاریــد یــک چیــز دیگــر را 
برایتــان بگویــم؛ مــا 16 نفــر هســتیم کــه رفتیــم اهــواز تــا 
یــک وکیــل بگیریــم. وکیــل اهــواز تــا مــا را دیــد شــناخت 
و گفــت شــما همان هایــی نیســتید کــه بــه خانه تــان 
ریختنــد و فیلمتــان پخــش شــده؟ گفتیــم چــرا، گفــت مــن 
ــم، از 4،  ــما می گوی ــه ش ــز را ب ــک چی ــده ام و ی ــم را دی فیل
ــان  ــا از هم ــته اند و م ــما را بس ــندهای ش ــش س ــاه پی 5 م
ــد؛  ــما می ریزن ــای ش ــه خانه ه ــتیم ب ــم می دانس ــع ه موق
یــا چیــزی پیــدا می کننــد، یــا پیــدا نمی کننــد. اگــر چیــزی 
ــرای تأدیــب حداقــل 3، 4 نفــر شــما را  ــد، ب ــدا نکنن هــم پی
ــل  ــدارد وکی ــده ن ــت فای ــا گف ــه م ــد. او ب ــوم می کنن محک
ــده  ــن پرون ــون ای ــوم چ ــما نمی ش ــل ش ــن وکی ــد، م بگیری
ــم،  ــری رفتی ــل دیگ ــش وکی ــت! پی ــن اس ــه اش روش نتیج

ــر  ــت. دیگ ــا گف ــه م ــن را ب ــم همی او ه
ــم.  ــا کردی ــم و ره ــومی نرفتی ــش س پی
ــه  ــت چگون ــد وضعی ــه می دانن ــی هم یعن
اســت، خــود مــا هــم بــا ایــن قضیــه کنــار 

آمده ایــم.
ــه  ــودش ب ــات خ ــس اداره اطاع اآلن رئی
خاطــر پیگیــری فســاد، متهــم اســت! 
رئیــس اداره اطاعــات امیدیــه خیلــی 
آدم خوبــی بــود، مســئول جدیــدی اداره 
ــت  ــتی اس ــی آدم درس ــم خیل ــات ه اطاع
ــده اســت،  ــه آم ــی ک ــن شــش ماه و در ای
محکــم هــم پشــت ایــن قضایــا را گرفتــه، 

ــت؛ ــته اس ــتش بس ــی دس ول
ــتم و  ــرم هس ــع ح ــاز مداف ــک جانب ــن ی م
ــار آن  ــر دو ب ــم و ه ــه ســوریه رفت ــار ب دو ب
ــروح  ــار دوم مج ــه ام. ب ــه رفت ــم داوطلبان ه
ــوج انفجــار  ــد، م ــم آســیب دی شــدم، گردن
ــه شــنوایی ام آســیب زده اســت، کمــرم را  ب
عمــل کــرده ام. وقتــی بــا منــی کــه جانبــاز 
هســتم، این طــوری برخــورد می کننــد، 
چطــور دیگــران بایــد جــرأت کننــد و 
بــا فســاد و بی عدالتــی برخــورد کننــد؟ 
ــد،  ــت کردن ــا حمای ــه از م ــانی ک ــا کس تنه
ــد. ــی بودن ــش عدالت خواه ــای جنب بچه ه

*شــما از نظــر ســند و مــدرک 
یعنــی  نداریــد؟  کــم  چیــزی 
بــا  را  مدعایتــان  می توانیــد 
ــات  ــه اثب ــد ب ــه داری ــنادی ک اس

نید؟ برســا
هیــچ کمبــودی از نظــر اســناد تخلــف 
و فســاد آقایــان نداریــم. اصــًا مــدارک 

ــون  ــی چ ــت؛ ول ــده اس ــل ش ــاده 5 باط ــا در م ــات آنه تخلف
ــط  ــا فق ــد و م ــش کنن ــد تخریب ــر نمی توانن ــاخته اند، دیگ س
ــد  ــام می گیرن ــا انتق ــد از م ــم، دارن چــون این هــا را افشــا کردی
ــار  ــک ب ــما ی ــد، ش ــا می گوین ــه م ــد ب ــد. بع ــت می کنن و اذی
گفته ایــد و دیگــر از شــما ســاقط اســت، نبایــد پیگیــری کنیــد! 
بایــد صبــر انقابــی داشــته باشــید! ولــی مــن هــر چــه فکــر 
می کنــم »صبــر انقابــی« چیســت و چــه معنایــی دارد، 

. نمی فهمــم

*به عنــوان آخریــن ســوال؛ بخــش مهمــی 
ــه  ــتند ک ــی هس ــان انقالب ــا جوان ــن م از مخاطبی
ــده اند.  ــدی ش ــردرگمی و ناامی ــار س ــی دچ به نوع
آن هــا هــم مثــل شــما می گوینــد ســاختار 
ــه  ــده ک ــت ش ــا ران ــاد ی ــار فس ــدی دچ ــه ح ب
ــکان  ــده و ام ــوش ش ــالب فرام ــای انق آرمان ه
ــئله  ــن مس ــت. ای ــه اس ــت رفت ــان از دس تحققش
هم تــا حــد زیــادی وضعیــت ســرمایه اجتماعی در 
جمهــوری اســالمی را مخاطره آمیــز کــرده اســت. 
در ایــن شــرایط چــه حــرف امیدوارکننــده ای 
ــری  ــرای پیگی ــا را ب ــا زد و آنه ــه آنه ــود ب می ش
ــدوار  ــان امی ــالب همچن ــای انق ــق آرمان ه و تحق
کــرد؟ بــه عبــارت دیگــر، انقالبــی بــودن در ایــن 
ــی  ــرای انقالب ــی دارد و ب ــه اقتضائات ــت چ وضعی
ــر دوش  ــی ب ــه وظایف ــرایط چ ــن ش ــودن در ای ب

ــت؟ ماس
مــن نمی توانــم راهــکار خاصــی بــه جوانــان انقابــی 

ــس  ــن پ ــم؛ م ــرف می زن ــودم ح ــاره خ ــط درب ــم، فق بده
ــروز  ــود، ام ــده ب ــد ش ــًا ناامی ــه کام ــدن دوره ای ک از گذران
می گویــم کــه تــا آخــرش هســتیم و می ایســتم. بــه 
جوانــان می گویــم کــه بــه خاطــر حمایــت بچه هــای 
عدالت خــواه روزبــه روز دارم امیدوارتــر می شــوم؛ آقــای 
ــی اش را  ــتری زندگ ــای اش ــد، آق ــه آم ــه امیدی ــودرزی ب گ
ــه امیدیــه آمــد و از زمین هــای دادســتان  کنــار گذاشــت و ب

و نیــروی انتظامــی فیلم بــرداری کــرد.
ــم  ــا ه ــا ب ــده و م ــوض ش ــدی ع ــا ح ــا ت ــن فض ــر م ــه نظ ب
می توانیــم بــا ایــن رونــد مقابلــه کنیــم. ایــن وظیفــه ماســت. 
در جمهــوری اســامی هیچ کــس نمی توانــد بــا تخلفــات 
مبــارزه کنــد، حتــی بســیاری از نهادهــا کــه قبــًا می توانســتند 
و  بســیار ضعیــف شــده اند  امــروز  بکننــد،  را  کار  ایــن 
نمی تواننــد بــا تخلفــات مبــارزه کننــد. در ایــن شــرایط معتقــدم 

ــانه! ــط رس ــانه، فق ــط رس ــانه، فق ــط رس فق
ــن  ــم م ــر فیل ــم اگ ــا گفت ــن قاضی ه ــی از همی ــه یک ــن ب م
ــته  ــوار گذاش ــینه دی ــرا س ــا االن م ــما ت ــد، ش ــش نمی ش پخ
ــه فحاشــی  ــم ن ــن در فیل ــد! م ــرده بودی ــاران ک ــد و تیرب بودی
ــه آنهــا کــردم، فقــط گفتــم »تــو  کــردم نــه هیــچ توهینــی ب
کافــر هســتی!« کــه بــدون اجــازه و حکــم از فضــای شــخصی 
ــتند در  ــن نوش ــا مأموری ــری؛ ام ــم می گی ــا فیل و خصوصــی م
ِخانــه کــه بــاز شــد شــریفی بــا توهیــن و فحاشــی بــا مــا روبرو 
ــط  ــدادم. فق ــی فحــش ن ــداد کــردم، ول ــن دادوبی ــه م شــد. بل
ــه مــن  بــه کســی کــه فیلــم می گرفــت گفتــم آمــدی در خان
فیلــم می گیــری »بــه خــدا تــو کافــری!« ولــی آنها سندســازی 
ــع  ــه نف ــه کار را ب ــزی ک ــا چی ــرایط تنه ــن ش ــد، در ای می کنن
ــود! رســانه کارش را  ــرد، رســانه ب مــا پیــش ب
ــدی  ــا ح ــو ت ــام داد و ج ــوب انج ــی خ خیل
ــد از  ــم. بع ــد داری ــا امی ــی م ــد. ول ــوض ش ع

ــه رســانه اســت. ــان ب خــدا امیدم

*خیلــی ممنــون از وقتــی کــه بــه مــا 
دادیــد، حــرف دیگــری مانــده اســت 

کــه بخواهیــد بزنیــد؟
بگویــم.  رفــت  یــادم  را  مطلــب  یــک 
می خواهــم بگویــم کــه اینهــا بــه مــا 
می گوینــد شــما بایــد بــرای ایــن نظــام 
هزینــه بدهیــد، مگــر شــما انقابــی نیســتید؟ 
چــه اشــکالی دارد بــه خاطــر نظــام و انقــاب 
هزینــه بدهیــد؟! بــه مــن گفتنــد آقای شــریف 
تــو کــه رفتــی از جــان خــودت گذشــتی و در 
ــه  ســوریه جنگیــدی، حــاال یــک مــاه هــم ب
ــا  ــه پ ــال ب ــدر جاروجنج ــرو و این ق ــدان ب زن
ــگاه  ــن ن ــم م ــا در چش ــدا آنه ــه خ ــن! ب نک
کردنــد و ایــن حرف هــا را زدنــد. طــرف 
ــی از  ــن ترس ــم م ــود. گفت ــم ب ــی ه روحان
ــان  ــی شــما خودت ــدارم، ول ــه ن ــدان و هزین زن
ــر  ــرا اگ ــد؟ چ ــه می گوئی ــد چ ــد داری می دانی
ــان را  ــود صدایت ــاد ش ــف و فس ــم و تخل ظل
ــا  ــما آن کاره ــزرگان ش ــد؟! ب ــد نمی کنی بلن
را کردنــد کــه بــزرگ شــدند، ولــی اآلن شــما 
چــرا ایــن کار را نمی کنیــد؟! آرمان هــای 
ــا در  ــا آنه ــود؟! ام ــن ب ــامی ای ــاب اس انق
جــواب بــه مــا می گوینــد روحیــات شــما، 
ــوری  ــت. این ط ــگ اس ــات جن ــان روحی هم
ــه  ــت ب ــرد. در نهای ــور را اداره ک ــود کش نمی ش
ــاط  ــه شــما ارتب ــه فضایــی کــه ب ــد ب مــا گفتن

ــد! ــت نکنی ــدارد، دخال ن

من یک جانباز مدافع حرم هستم و دو بار به سوریه رفتم و هر 
دو بار آن هم داوطلبانه رفته ام. بار دوم مجروح شدم، گردنم 

آسیب دید، موج انفجار به شنوایی ام آسیب زده است، کمرم را 
عمل کرده ام. وقتی با منی که جانباز هستم، این طوری برخورد 
می کنند، چطور دیگران باید جرأت کنند و با فساد و بی عدالتی 

برخورد کنند؟
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