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و ترور باعث شد که قشر مذهبی غیرانقالبی وارد میدان شود.
ضمناینکهتروریستهابههرروحانیکهمیرسیدند،بدون
توجــهبهعقایدش،اوراترورمیکردندواینامربهکســانیکه
حتــییکروزدرجنگحضورنداشــتند،تقــدسدادوباعث
تصویر چهــرهای مظلــوم از روحانیت غیرانقالبی شــد که در
مبــارزه بــا گروهکهای تروریســتی و جنــگ ،غایــب نبودند،
درحالیکهاینجریانمذهبی،قبلازانقالبدرجهتمبارزه
با رژیم ســلطنت همــکاری نداشــته و مبــارزه را اساســاًقبول
نداشتند،امادراینجاهمکاریکردند.
بــهنظرمیرســد هنــوزهممــردمباایــنطیفاز
مذهبیهاییکهاشارهمیکنید،همراهینمیکنند؟
همین طور است .در انتخابات دوم خرداد ،تقریباًاکثریت
روحانیــتبــهنفعآقایناطــقبهمیــدانآمدند،امــااینامر
نتیجــه عکــس داد .آقای ناطق جملــه معروفــی دارد به این
مضمون که اکثریت رأی به آقــای خاتمی ،رأی «نه» به ناطق
بود .متأســفانه بعد از ایــن انتخابات ،آن بخــش از روحانیت
نه تنهــا رویه خود را تغییر نداد ،بلکــه راه معکوس را در پیش
گرفــت.حتــیدرانتخاباتمجلــسوخبرگانقبلــیهماین
اتفاقتکرارشــد.حاالحتیشــرایطبهگونهایشــدهاســتکه
درصورتدوقطبیشــدنانتخابات،قطبیبرندهخواهدبود
کــهروحانیتمقابلآنموضعمیگیــرد.امااصالحطلبانبا
همهضعفهایخود،فهمیدندکهبایدحرفمردمرابزنند،
حرفی که به معنای دوری از دین نیســت .زیرا مردم ایران ،نه
امروز،بلکهبرایهمیشــهتاریخ،اکثریتمســلمانواکثریت
شــیعهخواهندبودوهمیشــههمبهمذهبیهــارویخواهند
آورد .ایــن قطعــی و تردید ناپذیر اســت .اما مــردم ،همزمان
خواهان حکومت ،دولت و مجلســی هســتند که ضمن دینی
بودن ،دنیای آنان را درست کند و به آنان رفاه ،آزادی و امنیت
بدهد.خالصهاینکهحرفدلمردمرابزند.
اماامروزکسانیکهچنینشعارهاییبدهند،ازسوی
تندروهابهضدانقالبوضدنظامبودنمتهممیشوند.
اتفاقــاً همیــن خواســتههای مــردم ،روزی انقالبیتریــن
خواســتهها بوده اســت ،هرچند به گفته شــما ،امروز بسیاری
ایــنخواســتههاغیرانقالبیتلقیمیشــود،امادرســالهای
 57و 58همــه اینهــاجــزوشــعارهای اصلــی انقــاببوده
اســت.بنابراین ،اصالحطلبانیکهحرفمردمرامیزنند،به
غیرانقالبیوغیراسالمیبودنمتهممیشوند،اماکسانیکه
در سال57،56و حتی 58اصالً با انقالب ارتباطی نداشتهاند
وغیرانقالبیبودهاند،امروزنمادانقالبشدهاند.
باچنینشکافوتضادی،اساساًگف 
توگویملی
راشدنیمیدانید؟
توگــوی ملی قطعاًاین نیســت کــه مردم با
منظــور از گف 
هم صحبت کنند .اکثریتی که بــه روحانی و 15میلیون ایرانی
کــهبــهرئیســیرأیدادهاند،هیچاختــافودعوایــیندارند.
اقوامایرانیهمهیچمشــکلیباهمندارند.امابرخینهادها
بــاردصالحیتهایخــود،مانعحضورنماینــدگانمردمدر
مجلس و ســایر بخشهای قدرت میشوند ،درحالی که باید
بگذاریمردصالحیتیاانتخابوعدمانتخاب،ازسویمردم
انقالبی ،دینی ،و متدین و معتقد به مصلحت کشــور صورت
بگیــرد .بگذارنــد مــردم رأی بدهنــد .آقای ســپنتا نیکنــام در
شــهریرأیآوردهاســتکهمردمآنبشدتمذهبیهستند.
اتفاقــاًپیام رأی مردم یزد که هیچ برچســب فرقــهای و قومی
بــهآننمیچســبدایــناســتکهمــابههــرایرانیکهســالمو
متخصصباشدوبخواهدخدمتکند،رأیمیدهیم.
به همیــن دلیل رویکرد فعلــی در رد صالحیتها اشــتباه
اســت .باید بپذیریم که مردم ما مذهبی هستند و همیشه هم
مذهبــیمیماننــدوحتــیدرمقابلغیرمذهبیهایســالم،
همیشــه مذهبیهای صالــح را ترجیــح میدهنــد .بنابراین،
مردم خودشان بهترین انتخاب کننده و بهترین ردصالحیت
کنندههســتندوبایدبگذاریماینانتخابهاوردصالحیتها،
درانتخابــاتوبــارأیخــودمــردمصــورتبگیرد.اماشــورای
نگهبان در هر انتخاباتی ،خالف این مســیر را انتخاب میکند.
ایناشــتباهدرخبرگانهماتفاقمیافتد.بهجاییرساندهایم
که یادگار امام که مجتهدی فاضل اســت و بســیاری از مراجع،
مرتبهاجتهادایشانراتأییدمیکنند،اجازهحضوردرانتخابات
خبرگانپیدانمیکندواینحقازاوســلبمیشود.بسیاریاز
روحانیونفاضلانقالبیدلسوزجرأتنمیکنندنامزدشوند،
تا مبادا برچســب ردصالحیت به آنان بخورد .خود من هم به
همیندلیلنامزدنمیشوم.بعدازانتخاباتگذشتهخبرگان
خدمت آقای جنتی رفتم و گفتم حاال ،یعنی بعد از انتخابات
آمــدهام به شــما اعتــراض کنــم ،چــون اگــر قبــل از انتخابات

میآمدم،شــایدفکرمیکردیدآمدهامبرایخودموســاطت
کنم .میدانســتم که حتماًمــرا قبول نمیکنیــد ،برای همین
نیامدم و ثبت نام هم نکــردم ،اما حاال آمدهام بگویم اجتهاد
مراهمآقایمنتظریوهمآقایمشکینیتأییدکردهاندوازهر
دوی آن بزرگواران دســتخط اجتهاد دارم .و همچنین علمای
دیگــریماننــدآیــتاهللالعظمــیصانعــی،آقــایاحمدی
میانجی،آقایگیالنیوبسیاریدیگرازعلمااجتهادمراتأیید
کردند .به آقای جنتی گفتم ،من مشــکلی برای امتحان دادن
هم ندارم ،اما مطمئن هســتم که صالحیــت مرا رد میکنید،
چراکهشماتصمیمگرفتهایدمندرمجلسخبرگاننباشم.
دراینصورت،چرابایدثبتنامکنم؟
پاسخایشانچهبود؟
سکوتکردندوهیچجوابیندادند.
چرابرخیجریانهاازانتخاباتمیترسند؟
بهایندلیلکهبســیاریازآنان،بهمردم،سوءظندارندو
میدانیم که ســوء ظن به مردم ،در واقع سوء ظن به خداست
وســوءظنبهخداوبهخلقخدا،هر دوخطایینابخشــودنی
اســت .البته معتقدم مــا باید به همین چهرههایــی که تأیید
صالحیت هم میشــوند ،رأی بدهیم و در انتخابات شــرکت
کنیم .زیرا قهر کردن از صندوق رأی ،بزرگترین اشــتباه است.
آنانی که ایران ،اســام ،انقالب و امام خمینی(ره) را دوســت
دارند ،اگر از در هم رانده شوند ،از پنجره وارد میشوند ،زندان
هــمبروندومحکومهمشــوند،بازهمپایانقالبواســامو
مصلحت نظام باید باشــند .آنانی که در گذشــته قهر کردند،
همگیاشتباهکردند.

کرد .اتفاقاًاصولگرایان بیشتر نگران شدهاند ،زیرا از نظر خود،
احساسخطرجدیکردند.انتظارمیرودایناحساسخطر
باعثشودکهبرخیدوستودشمنرااشتباهنگیرند.کسیکه
درایرانماندهودلسوزانهمیخواهدهمکاریکند،کهدشمن
نیســت .از ســوی دیگر ،معتقدم همه باید بــه آن موضوعات
اساســیکــهامــام(ره) تأکیدداشــت،بازگردنــد.امــام(ره)در
وصیتنامــهوســخنرانیهایخــود،بــههمــهایــنضرورتها
اشــاره کرده اســت .محکمات صحبتهای امام(ره) برای ما
راهگشاســت،نهیککلمهازمیانســخنانامــام(ره)راجداو
صحبتهایایشانراتقطیعکنیموبگوییممنظورامام(ره)،
اینبودهاستبلکهبایدبهمحکماتصحبتهایامامتوجه
شــود .به عنوان مثال امام بارها نوشــته و تأکید کردند که نباید
نیروهایمسلح،درامورسیاسیدخالتکنند.تنهاباعملبه
همین خواست امام ،بیش از نیمی از مشکالت حل میشود.
یــا امــام مخالــف حضــور نیروهــای مســلح در فعالیتهای
اقتصــادیبودنــد.اگــرایناتفــاقبیفتــدونیروهــاینظامی،
سازمانخودراازفعالیتهایاقتصادی،دورکنند،بسیاریاز
مشکالتحلمیشود.مانبایددرمقابلارادهمردمبایستیم،
بهخطامامکهکامالًروشناست،بازگردیم.
پــس،باایــنتحلیلوتفســیر،میتــواناینگونه
برداشــتکــردکــهدرکوتاهمــدت،اتفــاقخاصیدر
توگــوی ملــی نخواهــد افتاد ،مگــر آنکه
بحث گف 
اتفاقهاییماننددیماه،همهرانگرانکند.
توگــو میافتــد ،اما
خوشــبینم کــه این اتفــاق یعنــی گف 
تدریجــی خواهــد بــود ،تا جایــی که ممکن اســت مــا متوجه

رویکرد فعلی در رد صالحیتها اشتباه است .باید بپذیریم که مردم ما مذهبی هستند
و همیشه هم مذهبی میمانند و حتی در مقابل غیرمذهبیهای سالم ،همیشه
مذهبیهای صالح را ترجیح میدهند .بنابراین ،مردم خودشان بهترین انتخاب کننده
و بهترین ردصالحیت کننده هستند و باید بگذاریم این انتخابها و ردصالحیتها ،در
انتخابات و با رأی خود مردم صورت بگیرد .اما شورای نگهبان در هر انتخاباتی ،خالف
این مسیر را انتخاب میکند
وقتیکهیکطرفازانتخاباتمیترسدوبهمردم
توگوچگونه
ســوءظندارد،درچنینشــرایطیگف 
یشود؟
ممکنم 
توگوها را آغاز
همین حاال میتــوان در تلویزیون ایــن گف 
کــرد .میتوان همه جریانهــا را دعوت کرد تا نظــرات خود را
بیان کنند .اما متأســفانه این فرصت و تریبون ،تنها در اختیار
یکجریانسیاســیقرارمیگیرد.درحالیکهبایداجازهداده
شــود ،نمایندگان افکار ،اندیشــهها و جمعیتهای مختلف
فرصــتابــرازنظــروعقیدهپیــداکنند،تــامــردمنمایندگان
خود را در صدا و ســیما و تریبونهای رسمی ببینند ،بشناسند
ودلگرمشــوند.چنانچهبهقوم،گروهیامذهبیفرصتیبرای
حضــور در عرصــه ندهیم ،در نهایــت خود مردم به حاشــیه
خواهند رفت .بنابراین ،باید به همه جریانات سیاســی اجازه
ظهوربدهیم.نبایدهیچجریانیازفرصتاستفادهازتریبون
تلویزیــون محــروم باشــد .همه جریانات سیاســی کــه قانون
اساسی جمهوری اسالمی را پذیرفتهاند ،باید از فرصت برابر
برخوردار باشــند .آقای روحانی تعبیــری دارد مبنی بر اینکه
«هرکسقانوناساســیراقبــولدارد»معنایاینحرفاین
اســتکههرکــسکه درچارچوبقوانینجمهوریاســامی
حاضــربــهفعالیــتاســت،بایــداورابپذیریم.اهلســنتیا
زرتشــتیهایمــا،قانوناساســیراقبــولدارند،امــادردینو
مذهبآنانوالیتفقیهنیست،باوجوداین،بایدبهآنانهم
میدانبدهیم.
ایندیدگاهیکهشماوآقایروحانیداریدنزدیک
بهدیدگاهامام(ره)یاشهیدمطهریاست.امابهنظر
توگوشــدکهاساساًبهاین
میرسدبایدباکسانیگف 
رویکرداعتقادچندانیندارنــدواتفاقاًقدرتراهمدر
اختیاردارند.اینتناقضچگونهقابلحلاست؟
بعد از ناآرامیهای اخیر ،اغلب جریانهای سیاســی اعم
از اصالحطلــب و اصولگرا بــه این فکر افتادهاند کــه باید کاری

تغییراتنشویم.منبهقابلیتوظرفیتجمهوریاسالمی
برایحلمشکالتبسیارخوشبینهستم.
آیاتغییراتی راکهبــهتازگیدرتعیینائمهجمعه
برخیشهرهارخدادهاست میتوانحرکتیمثبت
درهمینراستادانست؟
البتهتغییراتپیشازاینهاشروعشدهبودوشایدحاالتسریع
شــده اســت .اما این اتفاق مبارکی اســت ،بویژه آقای ابوترابی که
روحانیاخالقیومعتدلیاســت،آقایآلهاشمدرتبریزهمبه
همینترتیب.اساساًحضورآقایعلیاکبریدرستادنمازجمعه
که فــرد معتدلی اســت ،بســیار مبــارک اســت .ایــن انتخابها و
انتصابهاجریاناعتدالرادرمیانائمهجمعهتقویتمیکند.
دراینشــرایط،اگــردرانتخاباتآینده،شــوراینگهبــانازخود
ســعهصدرنشــانبدهد،میتوانــداینحرکتراتقویــتکند.در
این میان انتظار داریم دولت در انتخاب مدیران ارشــد شجاعت
بیشــتریازخودنشــانبدهد.اینکهآقایروحانــیمیگویدافراد
راازقطــارانقالبپیادهنکنیــم،انتظارمیرودبیــشازهمهخود
دولتدراینمســیرپیشــگامباشــد.نبایدتنهابهیکســفیراهل
سنتبسندهکرد،بلکهبایدسعیکرداهلسنتدرسطوحباالتر
حضورداشــتهباشند.اآلنبدنهدولتدراجرایبخشنامهرئیس
جمهــوریدربارهاقلیتها،چنــدانبهآقایرئیــسجمهورو به
بندهکهمسئولیتدراینحوزهدارم،پاسخگونیست.منکهپیگیر
اینقضیههستم،مقاومتهارامیبینم.دولتبایدنشانبدهد
کهدراینپیچهاومســیرهاقطاردولت،ظرفیتبیشتریداردواز
همهاقوامواقلیتهاوجریانهایسیاسیدرآنسوارمیشوند.
دلیلاینمقاومت،بهدروندولتبازمیگرددیا
بیروندولت؟
هرچهباشــد،قابلتوجیهنیســت.مثالًانتظــاراینبودکه
دســت کم یک اهل سنت به عنوان مشــاور اهل سنت در کنار
رئیسجمهوریمحترمقراربگیرد .اینپیشــنهادمنبودکه
البتههنوزهمازتحققآن،مأیوسنشدم.

