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از رؤیاهایـــش میگوید .رؤیایی که معتقد اســـت قابل دســـتیابی اســـت اگر که
بخواهیم .وضعیت این روزهای کشـــور به خصوص اختالفاتی که در کشـــور و
توگو با او
گروههای سیاسی وجود دارد آزارش میدهد .وقتی میخواهم در گف 
وارد مصداق شـــوم حرفم را قطع میکند و ترجیح میدهد که وارد هر مسألهای
که به آشـــتی ملی لطمه بزند ،نشـــود .محمد جواد حجتی کرمانی از نمایندگان
مجلس خبـــرگان قانون اساســـی و از مشـــاوران آیتاهلل خامنـــهای در دوران
توگو  40سالگی انقالب اسالمی
ریاست جمهوری ایشان اســـت .موضوع گف 
و نـــگاه به راهی که آمدهایم بود .او میگوید بعد از 40ســـال ســـابقه کشـــورداری
توگوی ملی»
باید به آشـــتی ملی فکر کنیـــم .از دیدگاه او آشـــتی ملی بـــا «گف 
هم معنا و همراستاســـت و راه حل مشکالت کشـــور را نیز همین موضوع آشتی
ملی میداند .او این مسأله که فردا هم برای رسیدن به وحدت و آشتی خیلی دیر
است را بارها تکرار میکند و میتوان عجلهاش برای رسیدن به همان رؤیایی که
توگویروزنامه«ایران»با
تعبیرشراشدنیمیداند،بهخوبیدید.مشروحگف 
حجتاالسالموالمسلمینمحمدجوادحجتیکرمانیدرادامهمیآید:

عکس :امیر رجبی/ایران

ëëدر اولین مجلس خبرگان ،چالشهایی
بر ســـر تصویـــب قانـــون اساســـی وجود
داشت .گفته میشـــود امام خمینی(ره)
ابتداازپیشنویسموجودکهگفتهمیشود
توسط دکتر حبیبی نوشته شده بود ،راضی
بودند .شـــما در آن دوره به عنوان نماینده
اســـتانکرماندرمجلسخبرگانحضور
داشتید؛ چه شـــد که تصمیم به راه اندازی
مجلسخبرگانقانوناساسیگرفتهشد؟
من هم شـــنیدهام که گویا ایشان برای
راهانـــدازی مجلـــس خبـــرگان اصـــراری
نداشـــتند و نظرشـــان این بـــود که همین
پیش نویـــس بـــه رأی عمومی گذاشـــته
شـــود.اما آیـــتاهلل طالقانـــی پیشـــنهاد
تشـــکیل خبرگان قانون اساسی را به امام
خمینـــی(ره) میدهد .به ایـــن منظور که
پیش نویس ابتدا مورد بررسی قرار گیرد،
مجلســـی که ابتدا مجلـــس پیش نویس
قانون اساســـی جمهـــوری اســـامی بود
تشکیلشد.
ëëچراچنینپیشنهادیمطرحشد؟
متأســـفانه آن زمان نیروهای انقالب
دچار یک تقابل شـــده بودند .شـــاید این
رویارویی باعث شـــد آقای طالقانی برای

اولین بار مطرح کنم و کســـی تـــا به حال
بـــه این نکته توجـــه نکرده این اســـت که
امام قبل از اینکه رهبر یک انقالب باشـــد
یک عـــارف الهـــی و آخرتگرا بـــود .نگاه
امام نســـبت به قانون اساســـی به تأســـی
از این روایت امام حســـن مجتبی بود که
میفرمایند «:برای دنیا چنان کار کنید که
گویی همیشـــه زنده خواهی بود؛ اما برای
آخرتچنانکارکنیدکهگوییفرداخواهی
مرد» .حضرت امام این حالت را داشتند.
لذا عجله داشتند که در زمان حیاتشان
انقالب و کشـــور ســـر و ســـامان پیدا کند و
حکومت اســـامی بهطور قانونی مستقر
شود .بنابراین بعد از یک ماه که کار تدوین
قانون اساسی به پایان نرسید امام مرتباً
بر تمام کردن این مسأله تأکید میکردند.
از ســـوی دیگر مســـأله انحـــال مجلس
خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد که
امام بشدت با این مسأله مخالفت کردند.
اما آنچه شـــخصاً متوجه آن بودم و چند
بار خدمت امام رســـیدم و گفتم این بود
که ما گرفتار یک تناقض بین «صحت» و
«سرعت» در تصویب قانون هستیم .اگر
بخواهیم با «سرعت» کار را انجام دهیم

در منازعـــات و مخاصمـــات هیچ معیار
و ارزشـــی را قبـــول ندارند .مـــن معتقدم
امـــروز مهمتـــر از هرچیزی این اســـت که
مـــا باید رفتـــار و گفتار جاهالنـــه کودکی و
مغرورانه جوانی را کنار بگذاریم .اینکه ما
در دوران کودکی و نوجوانی کارهایی کرده
یا تصمیماتـــی گرفتیم دلیل بر درســـت
بودنکارهایماننیست.بایداعترافکنیم
روزی کـــودک یا نوجوان و جوان بودهایم و
تصمیمات را به اقتضای کودکی و جوانی
انقالب گرفتهایـــم و اآلن باید به اقتضای
40سالگیعملکنیم.
ëëعدهایمعتقدندکهبایددرقانوناساسی
بازنگری صورت بگیرد .شما نیز میگویید
قانون اساسی با مشکالتی روبهروست .در
حالحاضربازنگریقانوناساسیرامفید
میدانید؟
بـــا توجه بـــه مشـــکالتی کـــه در حوزه
اقتصاد ،سیاست داخلی و خارجی داریم
و با توجه به فشـــار قدرتهای مســـتکبر و
مســـائلی از این دســـت ،به نظرم در حال
حاضر راه حل عملی که میتواند مشکل
را حل کند تغییر قانون اساســـی نیســـت
و حتی طـــرح مســـأله تغییـــر و بازنگری
قانوناساسی را صالح نمیدانم .من فکر
میکنم چیزی که در حال حاضر کارســـاز
است این است که باید به سمت «آشتی
ملی»حرکتکنیم.
ëëیعنیمعتقدید«آشتیملی»بربازنگری
قانوناساسیارجحیتدارد؟
بله .ما ضمن قبول ایـــرادات قانون
اساسی ،میتوانیم بگوییم این اشکاالت
را در زمان مقتضی حـــل خواهیم کرد؛
اآلن همین قانون اساسی قابل اجراست
و مـــا اگر به همین قانون اساســـی عمل
کنیـــم بســـیاری از مشـــکالتمان حـــل
میشـــود .اما حرف من این است تمام
کســـانی که قانون اساسی را قبول دارند،
اعم از اصالحطلب،اصولگرا ،روحانی،
بازاری ،دانشگاهی و سایر اقشار باوجود
همـــه اختالفاتشـــان بایـــد بـــا یکدیگـــر
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ëëیعنـــی آشـــتی ملـــی از دیـــد شـــما
توگویملیاست؟
همانگف 
بله .مفهوم یکی است .اگر صدای من از
این تریبون به گوش رهبر انقالب میرسد از
ایشاندرخواستمیکنمخودایشانهرچه
زودتر مقدمات این «آشتی ملی» را فراهم
کنند .ما هیچ راه دیگری بـــرای دوام نظام
نداریم .اگر همه کسانی که قانوناساسی را
با مشکالتی که دارد قبول دارند .حتی همه
ایرانیـــان از همه اقوام و مذاهب به وســـیله
رهبری مقتدر نظام دور هم جمع شـــوند،
قدرت ایشان و نظام بیش از پیش تحکیم
میشود ،ایران از خطر میگذرد.
ëëبرخی معتقدند که اعتراضـــات دی ماه
توگویابهتعبیرشما
ســـالجاریلزومگف 
«آشتیملی»رابیشازپیشکردهاست.
معتقدم رهبـــری و دولت باید تحکیم
شـــوند .تضعیف رهبری و دولـــت و ارکان
نظام اشـــتباه اســـت .باید پایه این ارکان را
محکم کنیم .بایـــد کاری کنیم که پایههای
رهبری آیتاهلل خامنهای مستحکم شود؛
چون ایشـــان تنها ســـتون خیمـــه انقالب
هستند.اگرخدایینکردهروزیرهبرانقالب
نباشد ،کشور ما مانند عراق و لیبی میشود.
ما باید قدر رهبری را بدانیم و با انتقاد و ارائه
طریق به ایشـــان ،کشـــور را از خطرات دور
کنیم .باید با ایشان صریح باشیم .نگوییم
مملکت گل و بلبل است و همه چیز خوب
است .ما نباید همه اعتراضات را به خارج
منتســـب کنیم و بگوییم این افرادی که در
اعتراضات شـــرکت کردند فریـــب خورده
بودند .یک بار بنشـــینیم و ببینیم چرا باید
کار را طوری پیش ببریم که جوانان ما گول
بخورند؟یکباربنشینیموببینیمبرایچه
عدهای از مردم دســـت به اعتراض زدند؟
چرا امروز  29نفر از دختران این ســـرزمین
به خاطر موضوعی که من کاری به درست
یا غلط بودنش ندارم،زندانی شوند؟ هیچ
وقت دختـــران ما جـــرأت چنیـــن کاری را
نداشـــتند .امروز این جـــرأت در جوانان ما
پیدا شـــده اســـت؛ چرا باید اینگونه شـــود؟

ارزیابی مسیر  40ساله انقالب و چشم انداز پیش رو در گفت و گو با حجت االسالم محمدجواد حجتی کرمانی

آشتی ملی ،شاهراهی برای بقای انقالب
طرح تغییر و بازنگری قانون اساسی را صالح نمیدانم

تجمیع آرا و یک کاســـه کـــردن نظرات و
دیدگاهها در بحث قانون اساســـی به فکر
راه اندازی این مجلس بیافتند .البته عمر
مرحوم طالقانی بـــه تدوین نهایی قانون
اساســـی نرســـید .اول انقـــاب یک حس
غـــرب ســـتیزی در بســـیاری از نیروهـــای
انقالبی وجود داشت .روحانیون در بطن
این فضای غرب ستیزی به دنبال الگویی
تازه از حکومتداری به دنیا بودند.
ëëبه همیـــن خاطـــر الگـــوی «جمهوری
اسالمی»مطرحشد؟
از نظـــر بعضـــی روحانیون پیـــروی از
الگوهای غربی برای اداره حکومت مردود
بود .یک بررســـی کلـــی از قانون اساســـی
نشان میدهد بســـیاری از عناصر اساسی
ایـــن قانون اساســـی مانند تفکیـــک قوا از
غرب گرفته شده؛ اما مشخصه اصلی آن
والیت فقیه است و به همین دلیل در سه
نهادمقننه،قضائیهومجریهحضوربسیار
پررنگوالیتفقیهرامشاهدهمیکنیم.به
گونهای که ریاست جمهوری بدونتنفیذ
رهبـــری ،قانونی نیســـت و نمایندگان نیز
باید از فیلتر شـــورای نگهبـــان که عمدتاً
منصوبین ولی فقیه هســـتند ،رد شـــوند.
رئیس قوه قضائیـــه را هم رهبری تعیین
میکننـــد .عـــدهای از روشـــنفکران دینی
و غیـــر دینی با توجـــه به ایـــن مصادیق،
اینگونهبرداشتمیکنندکهقانوناساسی
ما امکان تحقق دموکراسی ناب را ندارد.
برخی بر ایـــن عقیدهاند که این قانون
میتوانســـت جمهوریت و اســـامیت را
به شـــکل دیگـــری تضمین کند چـــرا که
عرف عقال در فقه اسالمی منبع بسیاری
از احـــکام در شـــئون مختلف سیاســـی و
اجتماعی اســـت؛ بـــه گونهای کـــه عقل و
عـــرف خود میتواند به صورت مســـتقل
حکم صادر کند و منشأ قانونگذاری باشد.
ëëانقالباســـامیایـــرانبعـــدازپیروزی
بالفاصله اقدام به تدوین قانون اساســـی
کـــرد.برخیمعتقدندشـــایدبهتـــربوددر
تدوینقانونوتصویبآنتأملیبیشتری
میشد .به نظر شـــما دلیل این سرعت در
تدوینقانوناساسیچهبود؟
دلیلاصلیشتابدرتدوینوتصویب
قانون اساسی ،تأکید حضرت امام بود که
اصرار داشـــتند کار تدوین قانون در اسرع
وقت به ســـرانجام برســـد تا هرچه زودتر
کشـــور ســـر و ســـامان پیدا کـــرده و نظام
سیاسی مستقر و ارکان آن انتخاب شوند.
دلیل دیگـــر این بود که بایـــد یک جایگاه
حقوقی ،مسئولیت اداره کشور را به عهده
میگرفـــت .نکتهای کـــه میخواهم برای

کار از «صحت» کافی برخوردار نمیشود؛
اما اگر بخواهیم کار درست باشد با سرعت
نمیتوان کار را پیش برد .به ایشان گفتم
که مصوبـــات مجلـــس خبـــرگان قانون
اساســـی در رســـانهها و محافـــل حقوقی
محل ایراد بســـیاری از حقوقدانان شـــده
است .امام در جواب گفتند که شما هرچه
بنویســـید ،انتقاد میکنند .ایشـــان تأکید
داشتند که این کار باید هرچه زودتر انجام
شود؛ همین موضوع باعث شد که من در
برابر نظر ایشان سکوت کنم.
ëëیعنی معتقـــد بودید کار بـــا دقت کافی
جلونمیرود؟
بله .من تا روز آخر مردد بودم قانون
را امضـ ــا کنم .چـ ــون معتقد نبـ ــودم که
این قانون درسـ ــت تنظیم شـ ــده است.
قانـ ــون ایراداتی داشـ ــت و ایـ ــن ایرادات
از دید من رفع نشـ ــده بود .حضرت امام
در صحبت خود فرمودند کسانی هم که
به این قانون ایراداتی دارند به این قانون
رأی بدهند؛ چرا که برای این قانون متمم
خواهیم نوشـ ــت تا نواقصـ ــش برطرف
شـ ــود .بنابرایـ ــن مـ ــن در صورتجلسـ ــه
پایان مجلس خبرگان امضای مشروط
کردم .من در آن صورتجلسه نوشتم که
«چونامـ ــام خمینـ ــی(ره) وعده متمم
قانون اساسـ ــی را دادند من این قانون را
امضا میکنم؛ اما اشـ ــکاالتی که دارم در
قانون مشهود است .بنا بر وعده تکمیل
قانون به وسیله متمم این قانون را امضا
میکنم.».
ëëایراداتچهبود؟بعداًبرطرفشد؟
خیر .متمم قانون اساســـی نتوانست
ایرادات آن را برطرف کند و معتقد بودم
وجودش در زمان حال با ســـن حکومت
همخوانـــی ندارد .بهطـــور مثال من این
تعبیر را داشـــتم که والیـــت فقیه مانند
غذایی اســـت کـــه در جای خود بســـیار
خوب و مقوی است اما با سیستم غذایی
کـــودک همخوانی نـــدارد .مـــن اعتقاد
داشـــتم که هاضمه جامعه نوپای ما که
تازه شـــرایط رژیم گذشـــته را پشـــت سر
گذاشته است با اصل والیت فقیه با این
غلظت ناسازگار اســـت و مافوق طاقت
جامعـــه ماســـت .مـــن در آن مجلـــس
تأکید کردم که شما فکر میکنید که همه
مراجع تقلید امام خمینی هستند .الزم
است این نکته مهم را بگویم که مسأله
والیـــت فقیه در قانون اساســـی با انگیزه
عدم تکـــرار مشـــروطیت و جلوگیری از
انحراف انقالب گنجانده شد و شرایط آن
ایام این مسأله را تشدید کرد.

ëëمتأسـ ــفانه خیلیهـ ــا در  40سـ ــالگی انقـ ــاب هنـ ــوز در دوران کودکـ ــی به سـ ــر میبرند؛
سرمیشکنند و بر سر اسباب بازی ،باهم دعوا میکنند .بعضی دیگر مانند دوران نوجوانی
و جوانی دچار غرور هستند و در منازعات و مخاصمات هیچ معیار و ارزشی را قبول ندارند.
من معتقدم امروز مهمتر از هرچیزی این اسـ ــت که ما باید رفتار و گفتار جاهالنه کودکی و
مغرورانه جوانی را کنار بگذاریم

نیمنگاه

ëëبا توجه به مشـ ــکالتی که در حوزه اقتصاد ،سیاست داخلی و خارجی داریم و با توجه به
فشار قدرتهای مستکبر و مسائلی از این دست ،به نظرم در حال حاضر راه حل عملی که
میتواند مشکل را حل کند تغییر قانون اساسی نیست .من فکر میکنم چیزی که در حال
حاضر کارساز است این است که باید به سمت «آشتی ملی» حرکت کنیم

ëëتا آن باالها دعواسـ ــت ،آشـ ــتی ملی بیمعناسـ ــت .باید همه جریانات و گروهها اعم از
اصالحطلب ،اصولگرا و همه جریانات ملی و مذهبی ،مسلمان و غیر مسلمان ،انقالبی و
غیر انقالبی به غیر از محاربان به دعوت رهبری دور خیمه انقالب جمع شوند و با هم آشتی
و گفتوگو کنند

ëëمعتقدم رهبـ ــری و دولت باید تحکیم شـ ــوند .تضعیف رهبری و دولـ ــت و ارکان نظام
اشـ ــتباه اسـ ــت .باید کاری کنیم که پایههای رهبری آیتاهلل خامنهای مسـ ــتحکم شـ ــود؛
چونایشان تنها سـ ــتون خیمه انقالب هستند .اگر خدایی نکرده روزی رهبر انقالب نباشد،
کشور ما مانند عراق و لیبی میشود

ëëدر سال  68قانون اساسی مورد بازنگری
قرار گرفت .در این فرآیند ایرادات موجود
اصالحشد؟
بخشـــی از تعارضات مانند مشـــکالت
اجرایی و درگیریهای رئیس جمهوری با
نخستوزیردرزمانریاستجمهوریبنی
صدر و آیتاهلل خامنهای باعث شـــد امام
خمینی دستور بدهند مجلس تجدیدنظر
در قانون اساسی تشکیل شود .در ماههای
آخر فعالیت این مجلس ،رحلت حضرت
امـــام اتفـــاق افتاد و بعـــد از رحلـــت امام
قانون اساســـی دوم به رفراندوم گذاشته و
تصویب شـــد .مهمترین اصالحـــی که در
این قانـــون صورت گرفت حذف ســـمت
نخستوزیری و اعطای اختیارات تشکیل
دولت به رئیسجمهـــوری بود .دلیل این
امربهطوریکهگفتمهمانچالشهاییبود
که رؤسای جمهوری وقت با نخستوزیرها
داشـــتند و همین مســـأله باعث شد که در
تجدید نظر «نظـــام ریاســـتی» جایگزین
«نظام پارلمانی» شـــود .اما اگرچه مشکل
اختـــاف نخســـتوزیر و رئیس جمهوری
رفع شـــد اما متأســـفانه این اختـــاف ،به
اختـــاف بین رؤســـای جمهـــور و رهبری
کشـــید و در همه دورهها ایـــن اختالف بود
و بدترینش هـــم در زمـــان احمدینژاد و
ترکتازیهایـــش در مقابـــل رهبـــری بوده.
مواجهـــه احمدینژاد با رهبری بســـیار بد
بود و هرچه زمان بیشـــتر گذشـــت ،عمق
این اختالفات بیشتر شـــد؛ اما بهطور کلی

در همه دورهها این اختالف بوده است اما
کم کم آرامتر معقولتر و مؤدبانهتر شده
اســـت .اما به هر حال چـــون اختالف نظر
وجوددارد،بامشکالتیروبهرومیشویمکه
الزم نمیدانم در اینجا به شرح آن بپردازم.
مســـأله دیگر هم در تجدید نظـــر ،به قوه
قضائیه بر میگردد که قبالً شـــورایی اداره
میشدوبعدازبازنگری،رئیسقوهقضائیه
ازسویرهبریمنصوبمیشود.مشکالتی
کـــه در زمان اداره شـــورایی ایـــن قوه وجود
داشت ،تقریباً حل شد اما به نظر میرسد
این قوه اســـتقالل الزم را نـــدارد .مهمتر از
همـــه در تجدید نظر قانـــون این بود که به
رهبری اختیارات بیشتری داده شد .کلمه
«مطلقه» در قانون اساســـی دوم اضافه و
اختیارات این منصب را بیشتر کرد .در این
خصوص ممکن اســـت هر کســـی از زاویه
نگاه خود تحلیل کند؛ امـــا نگرانی عدهای
از صاحبنظران این اســـت که واگذاری این
همه مســـئولیت بر دوش رهبری ،رهبر را
زیر بار سنگین مسئولیتهای مختلف قرار
میدهد .بـــه هرحال به اعتقاد من تجدید
نظـــر در قانـــون اساســـی همه مشـــکالت
حقوقی نظام سیاسی را حل نکرد و همان
عجلـــهای کـــه در قانون اساســـی اول برای
رســـیدن به نتیجه انجـــام شـــد ،در قانون
اساســـی دوم هم صورت گرفـــت .به نظر
من قانـــون اساســـی ،وحی منزل نیســـت
و مشـــکالتی دارد که باید اصالح شود البته
درفرصتمقتضی.

ëëآقـــای حجتـــی ،وارد چهلمین ســـال از
پیروزیانقالباسالمیشدهایم.میگویند
 40سالگی زمان بلوغ و جاافتادگی است.
بهنظرشـــماورودبه 40سالگیچهالزامات
جدیدیرامیطلبد؟
 40سالگی معنا و مفهوم خاصی دارد
که بسیاری از ما نسبت به آن بیتوجهیم.
 40ســـالگی الزاماتی دارد که متأسفانه ما
به آن ملتزم نیســـتیم 40 .سالگی به این
معنی و مفهوم اســـت که انقالب سالیان
کودکی و جوانی خود را پشت سر گذاشته
و حـــاال تبدیـــل به موجودی رشـــید و بالغ
شده است .به یاد داشته باشیم که پیامبر
اســـام(ص) در 40ســـالگی بـــه پیامبری
مبعوث شـــدند .این یعنی ایشـــان دوران
تکامل را پشت سر گذاشتند و به پیامبری
مبعوث شـــدند .این انقالب در  40ســـال
گذشته با حوادث سهمگین زیادی روبهرو
شده است .بسیاری از صاحبنظران دینی و
سیاســـی اولیه از چرخه تأثیرگذاری خارج
شـــدند و به اصطـــاح از قطـــار انقالب یا
پیاده شدند و یا پپادهشان کردیم .ما باید
در  40سالگی نگاهی به گذشته بیندازیم
و ببینیـــم دوران کودکی ،نوجوانی ،جوانی
ایـــن انقـــاب چگونـــه گذشـــته اســـت؟
متأســـفانه خیلیها در  40سالگی انقالب
هنـــوز در دوران کودکـــی به ســـر میبرند؛
سر میشکنند و بر سر اسباب بازی ،باهم
دعوا میکننـــد .بعضی دیگر مانند دوران
نوجوانـــی و جوانی دچار غرور هســـتند و

توگـــو بنشـــینند .از اول انقالب تا
بهگف 
امروز  40سال میگذرد .در این  40سال
ما اشـــتباهات زیادی داشتهایم .یکی از
اشتباهات بزرگ ما این بود که بسیاری
از افـــراد یـــا خودشـــان از قطـــار انقالب
پیاده شـــدند یا ما آنهـــا را از قطار بیرون
کردهایـــم .در این ســـالها مشـــغول دو
قطبیسازی خودی و غیرخودی بودیم.
در جریان  88روزنامههایی مثل کیهان
و صدا و سیما هم بر این طبل کوبیدند و
بعضی در نماز جمعه گفتند سران فتنه
باید اعدام شوند .بس است دیگر! تا چه
زمانـــی میخواهیم در کشـــور به دعوا و
درگیـــری بپردازیم؟ انقـــاب دیگر یک
جوان 20ســـاله مغرور نیســـت؛ اآلن در
آستانه 40سالگی و پختگی است و باید
برای دوام انقالب و ایـــران و خودمان و
موقعیت و مســـئولیتمان تصمیمات
درســـت بگیریم و این احتیاج به از خود
گذشـــتگی و صبر و تحمل و به رسمیت
شـــناختن همه آرا و عقاید و ســـلیقهها
دارد.
ëëموضوعاتـــی چـــون «آشـــتی ملـــی»،
توگـــوی ملـــی» و عناوینـــی از این
«گف 
دست ،مدتی است که در محافل سیاسی
و رســـانهای ایـــران مطـــرح میشـــود .اما
توگوهاارائه
کســـیراهحلیبرایاینگف 
نمیدهد .به نظر شما راهکار و الزامات این
گفتوگوهاچیست؟
بـــه نظـــرم راه حـــل عملـــی شـــدن
آشتیملی به دست رهبر انقالب است .ما
میتوانیم  22بهمن را به یک گردهمایی
آزاد با حضور همـــه نیروهایی که از قطار
انقالب پیاده شـــدند ،تبدیـــل کنیم .البته
در این میان اســـتثنا هم داریم .حســـاب
محاربیـــن و کســـانی که بـــه روی انقالب
شمشـــیر کشـــیدند و بـــا صـــدام و امریکا
علیه مردم ایران دســـت دوســـتی دادند،
جداســـت و این افراد جایی در این کشـــور
ندارنـــد .البته قرآن راه توبـــه را برای همه
باز گذاشـــته اســـت .مـــن این موضـــوع را
ســـال  90با عنـــوان «ســـال  ،90دقیقه 90
برای آشتی ملی» مطرح کردم .معتقدم
که«آشتی ملی» پیش شـــرط دوام نظام
اســـت .معتقـــدم اگـــر چنیـــن کاری در
شـــرایط موجود صـــورت بگیـــرد ،جلوی
بسیاری از مشکالت گرفته میشود .اخیراً
مســـئوالن و صاحبنظران زیـــادی درباره
«گفتوگوی ملی» گفتهاند و نوشـــتهاند.
این صحبتها هیـــچ تفاوتی بـــا دیدگاه
من نـــدارد .حـــاال نامـــش را میخواهیم
هرچهبگذاریم.

من هم شنیدهام
که گویا مرحوم
امام برای
راهاندازی مجلس
خبرگان اصراری
نداشتند و
نظرشان این بود
که پیش نویس
قانون اساسی
به رأی عمومی
گذاشته شود.اما
آیتاهلل طالقانی
پیشنهاد تشکیل
خبرگان قانون
اساسی را
به امام(ره)
میدهد

اعتراضهای اخیر آژیر خطر برای کشـــور و
نظام است .شرایط موجود مانند یک دمل
میماند که دهان بـــاز کرده و چرکهایش
به بیرون ســـرازیر شـــده و ما نباید به جای
درمـــان زخـــم روی آن را بپوشـــانیم .دمل
ســـرجایش اســـت .این دمـــل اختالفات و
دعواهای سیاســـی ما و نارضایتی مردم از
این اوضاع است .من در روزنامه اطالعات
نوشـــتم که «تا آن باالها دعواســـت ،آشتی
ملـــی بیمعناســـت» .موضعـــم را تکرار
میکنم ،باید همه جریانات و گروهها اعم
از اصالحطلـــب ،اصولگرا و همه جریانات
ملی و مذهبی ،مســـلمان و غیر مسلمان،
انقالبـــی و غیر انقالبی به غیـــر از محاربان
به دعوت رهبری دور خیمه انقالب جمع
توگو کنند.
شوند و با هم آشتی و گف 
ëëبه امکان اجرایی شدن این پیشنهاد باور
دارید؟
اتفاقاً خیلیهـــا میگویند چیزی که تو
میخواهـــی به رؤیا و یک خواب شـــیرین
میمانـــد .امـــا مـــن معتقـــدم ایـــن رؤیا
میتواند تعبیر شود و تعبیر آن به صورت
عملی تنها به دست یوسف مصر انقالب
یعنیرهبرانقالبعملیمیشود.
ëëبرخـــی از اصالحطلبـــان نســـبت بـــه
توگوی
گاممثبتاصولگرایانبهایدهگف 
ملیخیلیمطمئننیستند.
اگر رهبـــر انقالب به این مســـأله ورود
کنند همـــه ما ملزم بـــه رعایـــت این امر
هستیم .حتی اصولگرایان که به قول شما
نسبت به این مسأله انتقاد دارند.
ëëرهبر معظم انقالب یک بار اعالم کردند
کهماباکسیقهرنیستیمکهبخواهیمآشتی
کنیم.
خـــود آیـــتاهلل خامنـــهای یـــک بـــار
فرمودند کســـی که  180درجه با نظر من
مخالف اســـت هم حق اظهـــار نظر دارد.
مـــا میتوانیم نظـــرات همدیگـــر را قبول
نداشته باشـــیم .من امر ایشان را در همه
امور الزماالجرا و ایشـــان را رهبری مقتدر
میدانـــم .امـــا بـــه این معنی نیســـت که
بهبرخیصحبتهاییکدیگرنقدنداشته
باشیم .ما میبینیم کشور هر روز با بحرانی
جدید روبهرو میشـــود .پس برای آشـــتی
ملیفرداخیلیدیراست.امروزبایدبهاین
مقولهمهمجامهعملبپوشانیم.
ëëآیا ایـــن موضوع را بـــا ایشـــان در میان
گذاشتید؟
بله .درسالهایگذشته برای ایشان نامه
نوشتم و درصدد هستیم اگر بشود جمعی
بـ ــا ایشـ ــان در این بـ ــاره مالقـ ــات کنیم .من
امیدوارم که ایشان به این مسأله ورود کنند.

