اینحقرابایدمردمتعیینکنندیاخیر؟
امــام(ره)ازهمانابتدایپیروزیانقالباســامی،تأکید
کردنــدکهتنهاراهــکاربرایادارهکشــور،انتخاباتاســت.آن
زمان ،عمده گروههای سیاســی در همه جریانهای سیاســی
مذهبــی و غیرمذهبــی ،بــا ایــن رویکــرد امــام(ره) مخالفت
میکردنــد .بســیاری از چهرههایــی کــه همیــن حــاال هــم ،از
ضرورت مردمســاالری سخن میگویند ،آن زمان از امام(ره)
میخواســتند ،رفراندومــی برگــزار نکنــد .آنــان اســتدالل
میکردند و به امام(ره) میگفتند ،شما که انقالب کردید30،
یا 40ســال حکومت کنید ،و این زمان ،یعنی بالفاصله پس از
پیروزیانقالب،وقتبرگزاریانتخاباتنیست.
منظورشمانهضتآزادیاست؟
حتی آقــای دکتر پیمــان و گــروه های چــپ ،میگفتند در
هیچ انقالبی رســم بر این نبوده که بالفاصلــه فردای انقالب
انتخابــاتبرگزارشــود.امــاامام(ره)بــربرگــزاری انتخابات،
اصــرار و پافشــاری کردنــد که ایــن رویــه امــام(ره) و برگزاری
انتخاباتآزاد،وکسبآرایمردم،بسیاریازمشکالتراحل
کرد،زیرااساساًانتخاباتآخرینراهحلاست.
ســخنان آقای دکتر روحانــی در راهپیمایی 22بهمن هم
ناظربرهمیناستکهآخرینراهحل،انتخاباتاست.بعداز
انقالب،برخیازمذهبیهامخالفبرگزاریانتخاباتبودند.
وبرخــیازآنــاننیزاساســاًمقولهانتخاباتراقبولنداشــتند
و در حــال حاضر هــم ،قبول ندارنــد .از طرفی کمونیســتها
وگروههــایچــپوملیگراهــاانتخاباترازودمیدانســتند،
عــدهای هم به این دلیــل مخالف بودند که تصــور میکردند
با برگــزاری رفراندوم ،آنان بازنده انتخابات خواهند بود ،زیرا
میدانســتند مردم بیشــتر به چهرههای مذهبی و روحانیون
اقبال نشــان داده و رأی خواهند داد .اما بســیاری از مذهبیها
میگفتند ،اساساًچیزی به اســم انتخابات ،رأی و دموکراسی
در اســام وجود ندارد .آنان از امام(ره) میخواســتند حاال که
حکومــتبه دســتتوآمدهوشــماکهبرحقورهبرهســتید،
انتخابــاتراکنــاربگذارید.بهاینترتیــب،مالحظهمیکنیم
کهدراینجاتندروهایمذهبیبامارکسیســتهابهیکنقطه
مشــترک ،یعنی مخالفت بــا برگــزاری انتخابات ،رســیدند.
امــا مذهبیها ســرانجام بــه دو دلیــل برگــزاری رفرانــدوم را
پذیرفتنــد؛یکــی از ایــندالیــل ،ایــنبــودکــه امــام(ره)گفته
بــود،دیگریبــرایاینکهمیدانســتنداحتمالپیــروزیآنان
درانتخابــاتزیــاداســت،امــادلیلخــاصدیگریبــرایآن
نداشتند .این نشان میدهد که جامعه مذهبی ما هنوز به آن
حد از بلوغ سیاسی نرســیده بود که بخواهد از اهرم انتخابات
ومراجعهبهآرایمردم،برایپیروزیبررقیباســتفادهکند.
علت هماینبودکهماتنهاباتجربهنهضتمشروطهمواجه
بودیم که با اعدام شــیخ فضلاهلل نوری ،اساساًمردمساالری
درایــراندفعشــدوبهحاشــیهرفت وپسازآنهــم،دردوره
رضاخاندیگرتجربهمردمساالریبهطورکلیازمیانرفت.
صرفنظــرازحــذفگــروههــایچپ،یــاجریان
سیاســی و افراطــی ســازمان مجاهدیــن خلــق و
همچنین،بنیصدر،مســألهایناستکهبعدازسال
 66کســانیباهمدچاراختالفشــدندکهازیکپیکر
واحدوهمپیمانبودند.
بــهاینجاهمخواهیمرســید.ابتدابایــدبگویممذهبیها
کــهبهدلیلنظرامامیابــهدلیلمصلحت،اصلانتخاباترا
پذیرفتند ،مقابل غیر مذهبیهایی قرار داشــتند که به دالیل
دیگــری انتخابات را قبول نداشــتند .ولــی دو جریان مذهبی
و غیرمذهبــی همدیگر را تحمل میکردند .امــا این بردباری
بســیار طوالنــی نشــد .مذهبیها بــا وجــود اختالفــات درون
خود ،به دلیل داشــتن رقیب و بعدها دشمن مشترک ،با هم
متحد بودند .ضمن اینکه طرف مقابل هم خیلی زود دست
به اســلحه ُبرد و این حرکت آنان موجب شــد که مذهبیها با
هممتحدشــدهوهمهغیرمذهبیهــاو ضدمذهبیهاراکنار
بگذارند.درآنزمان،نهضتآزادییاملیگراهاهمدراینکه
نباید تروریستها باشــند ،با مذهبیها هم عقیده بودند ،اما
میگفتندکهنحوهبرخوردنبایدطوریباشدکههزینهاضافی
بر کشــور بار شــود .اما بخشهایــی از مذهبیها کــه در قدرت
بودند،بشــدتبهجبههملیونهضتآزادیشــکداشــتند
و معتقــد بودند که این دو جریان سیاســی ،با تروریســتها یا
همانمجاهدینخلق،یکیهستید.
آیاآنانیکیبودند؟
یکــی نبودند ،اما مذهبیهــا همه را به یک چــوب راندند.
آنان یعنی نهضت آزادی هم اشــتباه بزرگــی کردند ،که بعد
ازتســخیرالنهجاسوسیازقدرتقهرکردند،درحالیکهباید

بــاایــناقدامکهبــااقبالمردمیمواجهشــدهبــود،همراهی
میکردنــد .مذهبیها هــم تصــور میکردند با تســویه آنان،
مشــکل حل میشــود .اما اشــتباه میکردند.چون استراتژی
حذفوتحملنکردنهمیشــهبیشــترازفایده،هزینهداشته
اســت.بااتخاذاستراتژیحذفصددرصدیمخالفانخود،
حتی مخالفان غیرمسلح ،تصوراین بود که مشکل حل شده
اســت ،درحالی که حذف جریانهای سیاسی با مشی مبارزه
مدنــی ،نــه ممکن اســت و نه بــه مصلحــت .و البته حســاب
گروههایتندرو،خشنوتروریست،نهتنهادرایرانبلکههمه
نقاط جهان ،از این قاعده مســتثنی اســت .با این حال ما باید
میگفتیــم ،تنهامنطق ،انتخابات اســتوبگذاریممردم در
انتخابات تصمیم بگیرند که چه کســی در قدرت باشــد و چه
کســینباشــد.برایناساس،ردصالحیتاشــتباهاست ،باید
بگذاریــممردمبــاانتخابخود،ردصالحیتکنند.اشــکالی
نــداردکهچندکمونیســتهمیامخالفانمــاهمدرمجلس
باشند،زیرااساساًمجلسجایچنینمخالفتهاوتفاوتها
اســت .بنابرایــن ،اگــر با منطــق امام ،یعنــی صنــدوق رأی با
اینان مواجه میشــدیم و در مقابل بشدت با هر گونه ناامنی،
خشــونت و ترور برخورد میکردیم ،بسیاری از مشکالت حل
میشد .این رویکرد امام علی(ع) بود .امام علی(ع) نیز همه
مخالفان خود را تحمل میکرد ،اما ناامنی و جنگ مسلحانه
راتحملنمیکرد.
توگوبهســیرهامام
جنابعالی،بارهــادراینگف 
علی(ع)اشارهکردید،سیرهایکهاگراجراییمیشد،
بسیاریازمشکالتحلمیشد.اماچرااینسیرهاجرا
نشد؟درحالیکهقاعدتاًکسانیکهبایدمبلغومجری
اینسیرهباشند،مذهبیهابودند.
چهرههاییمانندشهیدانبهشتیومطهری،کهمخالف

وقوع میپیوســت ،رهبران زیادی تربیت میشدند و از هر دو
طرفعاقبتاندیشانیمیداشتیمکهمیتوانستندشرایطرا
مدیریت کنند یا دســتکم به این نتیجه برسند که مدل اداره
کشــوربعدازشاهچگونهبایدباشــد؟یعنیآیامدلحکومت
شاهباشدودراینمیانفقطباامریکامشکلداشتهباشیم؟یا
اینکه مدل انقالب اسالمی و اندیشه امام راحل باشد که همه
مردمدرادارهکشورشرکتداشتهباشند؟
علتآغازاختالفدرخودمذهبیهاچهبود؟
عامــل اصلــی از نظــر من ،ایــن بود کــه تجربــه حکومتی
و سیاســی نداشــتند .امــا دلیــل دیگــر بــه مطــرح بــودن ،دو
دیــدگاهمتفاوتبازمیگشــت،کــههنوزهمایــندودیدگاهو
دو اندیشــه وجود دارند و بر روند اداره کشــور تأثیر میگذارند،
هرچنــداســامیورنگهــایمختلفبــهخودگرفتهباشــند.
یــک رویکــرد ،میخواهــد کشــور را براســاس فهــم و اجتهاد
دینی خود اداره کند؛ خــواه مردم بخواهند یا نخواهند ،خارج
از کشــور مخالفت بکند یا نکند ،مردم فقیر باشــند یا نباشند.
ایــنعده،میگویندماانقالب،مردموایرانرابرایدینخود
میخواهیمواگرچنانچهدیننباشد،نهایران رامیخواهیم،
نهانقالبونهمردمرا.رویکرددومکهاینهاهممذهبیهستند
و اتفاقاًاکثریت و اقبال مــردم را نیز با خود دارند ،میگویند ما
هممعتقدیمکشوربایدبراساسفهماسالمیادارهشود،اما
میخواهیم که مردم در رفاه باشــند ،با جهان تعامل داشــته
باشیمودرنهایتحکومتبهگونهایپیشرفتکندکهاسالم
سربلندشودوکشورهمبهبهترینشکلادارهشدهو براساس
عدالت ،توســعه همه جانبه پیدا کند .پیــش از انقالب ،امام،
بهشــتیهاومطهریهاایــندیدگاهرانمایندگــیمیکردند.
اما اکثریــت حوزه و ائمــه جمعه مخالف این دیــدگاه بودند.
این مخالفــان ،در آن زمان به دلیل نگرانی از ،از دســت دادن

بخشی از ارتجاع مذهبی که با امام(ره) مخالف بود و در سال  57به فشار مردم وارد
راهپیماییها شدند ،پس از حذف یاران امام(ره) ،به سرعت وارد عرصه سیاسی شده و
امور را به دست گرفتند .آنان هرگز با آیات مطهری ،هاشمی ،بهشتی و خامنهای نبودند.
این شخصیتها بشدت تنها بودند .خود امام هم به تعبیری تنها بود .به همین دلیل
است که میگویم اگر انقالب دیرتر به وقوع میپیوست ،رهبران زیادی تربیت میشدند
و از هر دو طرف عاقبت اندیشانی میداشتیم که میتوانستند شرایط را مدیریت کنند
ســخت گیریهایــی از ایــن دســت بودنــد ،را کــم داشــتیم.
چهرههایی که باید در این مقطــع با امام همراهی میکردند
اگــر چهرههایــی ماننــد مفتــح ،رجایــی ،باهنــر و مطهــری و
بهشــتی بیشــتر میداشــتیم ،این مشــکالت ایجاد نمیشد.
امثال مطهری و بهشــتی بشدت از چند ناحیه ،حتی از ناحیه
خود مذهبیها تحت فشــار بودند .بهشتی از سوی چپها به
لیبرالیسممتهممیشدومذهبیهاهممیگفتندحرفهای
او خیلــی فرنگــی اســت .خاطرمــان هســت کــه در مقطعی
شــعاردادهمیشد«ســهیاورخمینی،هاشــمیوخامنهایو
بهشــتی».اینشعارنشانمیدادکهاینسهشخصیت،تنها
یــاورانوتئوریســینهایکنارامــام(ره)بودنــدوکسدیگری
نبود،مطهریومفتحشــهیدشدهبودند.باقیماندگانهم،
بشدتزیرضربتهمتاز طرفهرجریانسیاسیبودند.
بهعبــارتدیگر،بخــشاندیشــهایمذهبیهای
نزدیــکبهامام(ره)کــههمباحوزهوهمدانشــگاهدر
ارتباط بودند ،حذف فیزیکی شــدند ،و بخش ســنتی
حوزهکهآشــناییبامفاهیممدرنماننددموکراسیو
انتخابات،نداشت،واردعرصهشدورویکردخودرابر
جامعهجاریوساریکرد؟
حتی باالتــر از ایــن ،میخواهــم بگویم بخشــی از ارتجاع
مذهبیکهبااماممخالفبودودرسال 57بهفشارمردموارد
راهپیماییها شدند ،پس از حذف یاران امام(ره) ،به سرعت
واردعرصهسیاســیشدهواموررابهدستگرفتند.آنانهرگز
با آیاتمطهری ،هاشــمی ،بهشــتی و خامنــهای نبودند .این
شــخصیتها بشــدت تنها بودند .خود امام هــم به تعبیری
تنهابود.بههمیندلیلاستکهمیگویماگرانقالبدیرتربه

حمایــتمردموامام(ره)،ســکوتمیکردند،امــاباپیروزی
انقالبوتغییرشــرایط،کمکمبــرنگرانیخودغلبهکردندتا
اینکهبخشــیازآنان،امروزدررأسکارقرارگرفتندوبســیاری
از تریبونها ،صدا و ســیما و برخی نهادهای قدرت در دســت
آناناست.
علــت اصلــی میدانــداری اینــان فقــط حــذف
بهشتیهاومطهریهابودیادالیلدیگریهمدارد؟
پیــروزیزودهنــگامانقــاب،فرصتتربیــتچهرههای
بیشتری از این بزرگان را از بین برد ،ضمن اینکه همان نیروی
اندکهمشهیدشدند.امادوعاملدیگرهمبودکهبیشتربه
کمک این جریانمذهبیِقشری آمد؛ یکی تروریسم کور دهه
 60و حضور گروههای تمامیتخواه و خشنی مثل مجاهدین
خلــق ،و دومی حمله صدام و وقوع جنگ بــود .این دو عامل
باعث شــد که انقالبیــون اصیل ،بــرای حفظ اصــل انقالب و
کشــورباآنجریانمورداشارهیعنیمذهبیهایغیرمعتقد
به انقالب اسالمی ،سازش کنند و به آنان میدان بدهند ،آنان
هــمانصافاًبهمیــدانآمدند.امابههرشــکل،حضورجریان
مذهبیقشریبرایهمیشهدرنظامماندگارشد.
یعنیجنــگدرکیفیتتحوالتسیاســیایران
خیلیتأثیرگذارشد؟
جنگ مصلحت دیگری را ایجاب میکرد و مجبور بودیم
وحــدتخــودرابــااینجریــانحفــظوهمهراتحمــلکنیم.
ملی گرایــان و نهضت آزادی ،نه در جنگ شــرکت میکردند
و نه کســی را به حضور در جنگ تشــویق میکردنــد .اما از این
طرف ،قشــر عظیمی بود که تعیین کننده بود .جنگ داخلی
همحضورگستردهاینانراضروریکردهبود.بنابراین،جنگ

سیاسی
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