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چپوراســت،اصالحطلبواصولگراوهمهکســانیکه
دلســوزنظاموایرانهســتند،برضرورتگفتوگویملی
برایرفــعکدورتهاورســیدنبهرویکردیمنســجمبرای
ادارهکشــورتوافقدارند.اینتوافقوقتیحاصلشدکههر
دوجریانعمدهسیاسیکشوردریافتندنهمیتوانندیکدیگر
راحــذفکنندونهبدونیاریوهمراهــیجریاندیگر،قادر
بهادارهبهینهکشــورهســتند.بنابراین،همراهگفتوگوی
ملــیوهمزمانبــاتالشهابرایدســتیابیبهیــکتوافق
سیاسی درونی ،میبایست زمینههای شکلگیری شکاف
درداخلرابررسیکردزیرابااینشناخت،بهترمیتوانبه
دستورالعملیبرایوفاقرسید.اینزمینهتاریخیازسوی
حجتاالســامعلییونســیبررسیشــد.وزیراطالعات
دولتاصالحات ودســتیارویــژهروحانیدرامــوراقوامو
اقلیتهایدینیومذهبیمعتقداستکهتروریسمدهه
60وجنگتحمیلیهشتســاله،فرآیندسیاستایرانرا
دگرگونکرد.اومیگویداگرانقالبقدریبهدرازامیکشید،
بســیاریازجدلهایپسازانقالب،پیشازانقالبطرحو
دوطرفنزاع،بهســازوکاریبرایکارسیاســیوکشورداری
میرسیدند،اماباپیروزیزودهنگامانقالب،اینفرصتاز
دسترفت.اینگفتوگورابخوانید.
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توگــوی ملــی ناشــی از
اساســاً ضــرورت گف 
چیست؟
توگوبیشازآنکهدر ُمحکماتعلممدیریتوسیاست
گف 
ریشــه داشته باشــد ،ریشــه قرآنی دارد .یک آیه در قرآن مجید
بــه«همشناســی»اقــواممیپــردازد.خداونــدمیفرماید«انا
خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شــعوبا و قبائال لتعارفو»
یعنیزنومردمازیکجنسآفریدهشــدهاندوشــماراشعبه
شــعبهودرقبایلمختلفقراردادیمتایکدیگررابشناســید.از
اینآیهمیتواندریافتکهتفاوت،الزمهآفرینشبشــراســت
وتفاوتهامیانانســانها(هرچنددرایــنآیهبرتفاوتقومی
تأکیدشدهاست)-اعمازقومی،دینی،فرهنگیوحتیسیاسی
بــاتدبیرالهیبهوجودآمدهاســت.بنابرایــن،مطابقاینآیه،
وقتــی تفاوتهای قومی نباید آدمها را مقابــل هم قرار بدهد،
بــهطریــقاولیســایرتفاوتهاهمنبایــدمارامقابــلیکدیگر
قراردهد.قرآنعالوهبربهرســمیتشناختنتفاوتها،علت
اختالفرانبودشناختازیکدیگرمیداند.قرآنمیگویداینکه
یکدیگرراقبولندارید،بهایندلیلاستکهنسبتبههمجهل
دارید ،اما گر با یکدیگر حرف بزنید ،خواهید دید که بســیاری از
اهداف یا راههای شــما یکی اســت .در این صورت بسیار به هم
نزدیک خواهید شــد ،هرچند راه ،ادبیات و زبان شــما متفاوت
اســت .قرآن نه تنها مؤمنان ،بلکه حتی دشــمنان و کسانی که
توگوو«همشناسی»دعوتمیکند.
دودیندارندراهمبهگف 
تجربهصدر اســامهــممؤیدهمین اســت.میدانیمکه امام
علی(ع)خودرابرایخالفتصالحترمیدیدند.اماوقتیفرد
دیگریبرایخالفتانتخابشد،ایشانبااینمسألهکنارآمدو
چهبساهمکاریمیکرد.درهمه 25سالکنارماندنحضرت
از قــدرت ،یک خطبه هم از ایشــان نقل نشــده اســت ،نه خانه
تیمیتشکیلدادند،نهحزبمخفیانهونهخالفتراتضعیف
کردند،بلکههمکاریهمکردندویارانایشانمسئولیتهایی
چون استانداری و فرمانداری را پذیرفتند .اما در زمان بنی امیه
وبنیعباسمسیراسالممنحرفشدودیگرسکوتجایزنبود.
ذکــر ایــننکاتازتاریخاســاموســیرهائمــه(ع) ازاینجهت
مهم است که ما نیز در داخل باید یکدیگر را تحمل کنیم .هیچ
حقیقتیباالترازاصلاســاموکشورنیســتونبایداگرامریرا
حق یا باطل تشــخیص دادیم ،برای اثبات آن ،امنیت کشــور و
اسالمرابهمخاطرهبیندازیم.
امااکنونشــاهدیمکهبســیاریازاتهــامزنیهاو
تخریبدیگران،متأســفانهبهاسماســامیابهبهانه
حفظنظامصورتمیپذیرد،چرا؟
چنین چیزی در اســام نیســت .مصلحت اســام و کشور

نکتهایاستکهامامخمینی(ره)بشدتبهآنتوجهداشت.
تــاامروز ،هرجاجمهوریاســامیایرانآســیبدیــد،بهاین
دلیلبودکهاینمصلحتکالننادیدهگرفتهشد.
پــسمبنــایتندروهابــرایمخالفتبــاجریان
مقابلبهاسماسالمچیست؟
قرآن و ســیره امیرالمؤمنیــن(ع) ،مبنــای ایدئولوژیک ما
برایهمکاریجریانهایسیاســیبایکدیگراســت.مانباید
از قرآن یا ســیره عملــی ائمه(ع) جلوتر باشــیم .آن بزرگان با
کســانی که ما امروز قبول شــان نداریم ،راه مــدارا ،همکاری و
صلــح را در پیش گرفتند .کما اینکه امام حســن(ع) به خاطر
مصلحت جامعه اسالمی صلح با معاویه را امضا کرد ،امام
رضــا(ع)بهخراســانآمد.غیرازواقعهکربال،درســایرموارد،
ائمه(ع)مامصلحتامنیتجهاناسالم،حفظکیاناسالم
وتشیعرااساسقرارمیدادند،ولواینکهخودشانبه سختی،
میافتادند،اماهیچگاه ازایناصل،یعنیمصلحتجامعه
اســامی عبور نکردند .این الگوی مشخصی برای ما است که
دمازاسالممیزنیم.
درانقالباسالمی،غلبهنیروهاباجریانمذهبی
بــود.چــراباوجــودچنیــنالگویــیوبــااینکــهتکرار
میکردندکهماخواهانبرپایــیحکومتینزدیکبه
این الگوهای اولیه اســام هســتیمً ،
عمــا عکس آن
اتفاقافتاد؟
بــهاینعلــتکهانقالببســیارزودوباهزینهبســیارکمی
پیروز شد تا جایی که نه فقط امریکا و شاه ،بلکه همه غافلگیر
شــدیم.اگــربهثمــررســیدنانقــاب،کمیطولمیکشــید،
بسیاری از مســائلی که بعدها مطرح شــد ،در جریان انقالب
مطــرح و موضوعــات میــان جریانهــای سیاســی مختلف،
لوفصــلمیشــدووفاقیدراصولکلیایجادمیشــد.در
ح 
این صورت حتماًروند انقالب به گونه دیگری رقم میخورد.
چه بسا بسیاری از مشکالت دهه شصت هم ،پیش از انقالب
حلوفصلشدهوپسازانقالبباآنهاروبهرونمیشدیم.
یعنــیمعتقدیــدفرآینــدپیدایشوشــکلگیری
اختــافنظرهــاطبیعیبــود،امامــانیازمنــدزمان
بیشتریبودیمتاایناختالفهاحلمیشد؟
پیش از 22بهمن ،همه جریانهای سیاســی ،اعم از چپ
و راســت و ملیگرا و اســامی با یکدیگر همــکاری میکردند.
هرچنــدصــداوســیمادرفیلمهــایمربــوطبهانقــاب،این
وحــدترانمایــشنمیدهــد،امــاواقعیــتایــناســتکــه
لهای 56و 57تجلیظهورهمهمردموهمهجریانهای
سا 
سیاســی بوده است ،ولو برخی بیشــتر و برخی کمتر .این طور

نیســت که فقط مذهبیها در انقالب ،حضور فعال داشــته و
شــهیددادهباشــند،بههرصورتحتیکمونیســتهاهمدر
مســیرانقالبکشــتهدادنــد.اینگروههــاحتــیدرزندانهم
سعیمیکردندهمدیگرراتحملکنند.
البتــهقبلازانقــابهمبرخیافــرادیاجریانها
یکدیگــرراتحملنمیکردند.بهعنوانمثالدرســال
54فتواینجسبودنکمونیســتهادرزندانصادر
شد،درحالیکههمهبهدلیلواحدیدرزندانبودند.
امادرسال57وتنهادریکدورهزمانیکوتاهاستکه
اختالفهاکنارمیرود.
در همان زمان هم بســیاری با این موضوع ،یعنی تشدید
اختــافنظرهاوشــکافهایاعتقــادی ،مخالــفبودند،به
همین دلیل هم ،آن اختالفاتی که اشاره کردید ،کنترل و مهار
شد .به عنوان مثال ،شخصیتهایی مانند آیتاهلل طالقانی
توانستندمسألهرابهنحویخوبمدیریتکنند.اینواقعیت
تلخیبودکهکمونیســتهادرآنشرایطمبارزهودرزندان،از
نظرمذهبیهانجسبودند،اماســرانجامباتدبیرروحانیون
مدبــر در داخل ،موضوع فیصلــه یافت .اما وقتی امــام(ره)،
نهضت را به یک انقالب تبدیل کرد و انقالب را به خیابانها و
میان مردم کشاند ،همه مردم وارد عرصه شدند .اگر انقالب
زمان بیشــتری به درازا میکشید ،در طول مبارزه ،قطعاًما به
منشوری دســت مییافتیم که میتوانست مبنایی برای حل
اختالفهــا در دورههای بعد باشــد و مســائل بعــد از انقالب
بــه وقــوع نپیونــدد .حداقــل اینکــه مذهبیهــا میآموختند
چطــورباید،بــاتحمل،بایکدیگــرهمکاریکنند .دســتکم
میتوانستبهاینجامنتهیشودکهغیرمذهبیهاحقزندگی
دارند ،امــا نمیتوانند وارد بخشهای کالن حکومت شــوند.
مانند آنچــه امــام(ره) در پاریــس درباره جمهوری اســامی
گفت ،اگر چنانچه انقالب طول میکشــید ،سخنان امام(ره)
بهیکقاعدهتبدیلمیشــد.اماهیچکدامازآنمسائلگفته
شــده به اســتراتژی تبدیل نشــد .به همین دلیــل اندکی بعد
از ســال 58برخی گروههای سیاســی مبارز پیــش از انقالب و
برخیگروههای خودسر دستبهاسلحهبردند.
ســخن مــن این اســت کــه اگــر قــدری وقــوع انقــاب ،به
درازا میکشــید و بحثهــا و جدلهــا در پیــش از انقــاب
وپیــروزی،انجــاممیشــد،مــابــهایــنمشــکالتواختــاف
نظرهابرنمیخوردیم.یعنیبهســازوکارمشــخصیدســت
مییافتیــم؛ ســازوکاری کــه مشــخص میکــرد چه کســانی و
براســاسچهضوابطیدرکشــورحقدارندیاندارند.ومیزان
حقوقهرکسراقانونمعینمیکرد.

