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کــهازدریچهمحبتواردمیشــویموروشحــس.چونروش
عقلیودلیسختتراست،مانهازدریچهمحبتواردشدهوبا
جوانانصحبتمیکنیم،نهحوصلهاستداللمنطقیداریم،
درنتیجهبهروشحســیمتوسلشــدهوایجادرعبووحشت
میکنیــم.درحالیکــهروشهایمنطقــیوقانونیمتعددی
هستورسانهملیهممیتواندکمکزیادیکند.
بــهجایگاهودایرهنفوذصداوســیمااشــارهکردید؛
نقشصــداوســیمارادرموضوعاتیمثــلانتخابات،
اعتراضهایاخیریــاتوجهبهموضوعاتیچونتغییر
نسلچگونهدیدید؟بهعنوانکســیکهدرصداوسیما
مسئولیتداشتید،آیارسانهملیمتناسبباتحوالت
وواقعیاتعملکرده؟
میتوانــم دیپلماتیــک بگویم صــدا و ســیما خیلی خیلی
خیلیمؤثرتروقویترازاالنمیتواندکارکند.
یکیازنکاتقابلتأمــلدررویدادهایدیماهاین
بود که اعتراضها به شــهرها و شهرستانهایی کشیده
شــدکهشــایدخیلیازمابهعنوانیکایرانینامشرا
نشنیدهبودیم...
چونسطحانباشتگینارضایتیهاباالرفتهوعمومیشده
بــودودرهــرکجایــیکهامــکانبروزپیــدامیکرد،ابرازمیشــد
وگرنههمانطورکهگفتمســازمانیافتگیندیدیم.بایدواقعاً
عبرتبگیریم،امابهنظرمخیلیهاعبرتنگرفتند.بایدعبرت
بگیریــموبهمردماحترامبگذاریم.خواســتهایمــردمرادر
جایگاه خود بشــنویم و همتمــان را بر این بگذاریم که پاســخ
مناســببدهیم.پاســخمناســبلزوماًپاســخمثبتنیســت.
هــرکدامماوقتــیفرزندمانتقاضــاداردکهمســافرتبرویم،
اگر مشــکل مالی داشــته باشــیم و امکان سفر نداشــته باشیم،
دعــوانمیکنیم.توضیــحمیدهیمکهبرایمســافرتبایددر
برخی موارد صرفهجویی کنیم .شــاق کــه برنمیداریم؛ قانع
میکنیم .حاال در ادارات اگر نمیتوانیم کاری کنیم ،باید پاسخ
مناســببهملتبدهیم؛بایدادبیاتخوبیداشــتهباشیم.در
خیلــیازجاهــانظــاماداریمابرخوردمناســبنــدارد.خیلی
جاهامیتوانیمدرپاسخگوییبهمطالباتبادرایتعملکنیم
امــاکوتاهیمیکنیم.اختالفاترابــهرویآنتنمیبریم.بنده
معاون سیاسی صدا و سیما بودم گاهی مسئوالن و حتی سران
قواصحبتهاییمیکردندکهبندهپخشنمیکردم.بههمین
خاطــر خیلی هــم مــورد هجمه بــودم .اســتداللم این بــود که
اختالفات موجب نگرانی مردم میشــود؛ مردم چه تقصیری
دارنــد؟االنهــماگردرجایگاهتصمیمگیریباشــم،میگویم
هیچ کدام از سخنان اختالفی را پخش نکنید؛ چه دولت گفت؛
چه قوه قضائیه .ما اوالًنباید دعوا کنیم؛ اگر هم اختالفی باشــد
نباید علنی کنیم .متأســفانه رســانهها دنبال دعوا هســتند .در
حاشــیهمراسمهانخستینسؤالیکهازمنمیشود،ایناست
کــه«فالنــیدربارهشــمااینگونهگفت؛نظرشــماچیســت؟»
میگویم«:ازخودشانبپرسید»وتمام.
یکــیدیگــرازمســائلیکــهدرخــالاعتراضهاو
بعدازآنمطرحشــد،نحوهمواجههنیرویانتظامیبا
معترضانبود.آقــایروحانیگفتندنیــرویانتظامی
بدوناســلحهبهخیابانآمدوآرامــشرابهخیابانها
بازگردانــد.مدیریتنیروهــابهچهشــیوهایبودتاهم
آرامشبهخیابانبازگرددوهمبهتعبیریکارازدست
خارجنشود؟
تفــاوتایــناعتراضهابــااعتراضهــایســال 88خیلی
زیاد بــود؛ اعتراضهای 88در تهران بود ،سیاســی بــود و کامالً
جناحی.جریانیبهانتخاباتاعتراضداشتوعموممردمی
که اعتراض مشــابهی داشــتند به خیابــان آمدنــد .راهپیمایی
آرامــی کردنــد که به دالیــل ضعــف مدیریتی و عــدم تحمل و
تحریکپذیــری بــاال به درگیــری منجر شــد .پــس اعتراضها
در یک شــهر بود؛ سیاســی بود و رهبر داشــت .اولویــت ما برای
تأمیــن امنیت این اســت که بحــران یا اعتــراض نباشــد اما اگر
جاییاعتراضوبحرانیداشتهباشیم،بهتراستآناعتراض
شناسنامه داشته باشــد .به این معنا که افرادش معلوم باشد؛
لیدرهامشــخصباشــند؛موضوعمعلومباشــدچراکهدراین
شرایطکنترلشراحتاست.چونمیدانیمباچهکسیطرف
هســتیم اما اعتراضهای دی ماه در 100شهر بود؛ معلوم نبود
لیدرها چه کســانی هســتند؛ موضوع اعتراض ،سیاسی صرف
نبــود و در40شــهر به خشــونت تبدیل شــد .خیلی با ســال88
فرقمیکــرد.ازیکجنسنبود.درمواجهــهباایناعتراضها
نخستینتصمیممااینبودکهمردمنپیوندند.
چگونهمانعپیوستنمردمشدید؟
محدودسازیکردیم.باگروههایمختلفازجملهجریانات
سیاســی،دانشــجویی،کارگری،رســانهایوکســانیکهمیتوانند
طرفقضیهباشــند،صحبتکردیمتااینمســألهتشدیدنشود.

دوماینکــهمامیدانیممردماگرچهمشــکالتاقتصادیدارند،
اما اولویت اولشــان ،امنیت اســت .وقتی اعتراضهــای دی ماه
بهخشــونتوافراطکشــیدهشد،مردمصفشــانراجداکردند.
بنــدهبهعنــوانرئیسشــورایامنیتبــهمعاونسیاســیصداو
ســیمازنگزدموگفتمهمهآنچهراکهدرخیابانهااتفاقافتاده
پخــشکنیدتامردمببیننداینهاییکهدرخیابانهســتند،دنبال
امنیتواقتصادو...نیستند.اگرخاطرتانباشدوقایعروزپنجشنبه
شــروعشد،امانخســتینتصاویرروزشنبهدوروزبعدپخششد.
وقتــی به صدا و ســیما گفتــم پخش کنیــد ،با تعجب پرســیدند:
«آتشســوزیهاراهمنشاندهیم؟»گفتم«:اولآتشسوزیها
رانشانبدهید»چرا؟چونمعتقدیممردمامنیتشانرادوست
دارند و نمیخواهند امنیــت به هم بخورد .بعد هم یک جریانی
معتقــدبــودبــرایپایــاندادنبــهاعتراضهــایــکراهپیمایی
سراســری انجام شــود .نظر بنده بهعنوان رئیس شــورای امنیت
اینبودکهماهنوزمســألهداشتیم؛اگرصبحراهپیماییمیشدو
شــبدوباره اعتراضداشتیم،جمعیتصبحراخنثیمیکرد.
ازطــرفدیگــرهمــهکشــوراعتراضهــارااحســاسنکردنــد؛ما
هزار و 200شــهر داریم و تنها 100شــهر شــاهد اعتراضها بودند.
استداللهایمانرامطرحکردیم،شورایهماهنگیتبلیغاتهم
پذیرفت .بنا شد مردم هر شــهری اگر خودشان خواستند بیایند؛
البتهمردمهمپرتعدادحاضرشدندوراهپیماییهاادامهیافت
تــااینکــهروزســوموچهارمدیگرگفتیمبساســت.مــردمچون
نگــرانامنیتشــانبودند،آمدند.جالباســتبدانیــددرطول
اعتراضها شمار افرادی که در اعتراضها حاضر بودند و زخمی
شــدهیاآسیبدیدندبهعدد 250نفرنرسیداما 900نفرازنیروی
انتظامیزخمیشــدند.سنگزدند؛چوبزدندوبرخیجاهابه
طرفشــانتیراندازیکردند.مصوبهشــورایامنیــتاینبودکه
نیروهایحاضردرمیدان،مسلحنباشند.اینبهآنمعنانبودکه
میدانرارهاکردهباشند.چونهیچوقتمیدانرارهانمیکنیم.

کــهآنهابعداًآزادشــدند.البتــهاینبدانمعنانیســتکهمابه
دانشجویانامتیازخاصیبدهیم؛چونبرایمافرقینمیکند
چهکســیدرخیابــاندرگیرمیشــود؛امابــااحترامیکــهبرای
دانشگاهودانشجوقائلهستیم،گفتیماگردانشجویاندخالت
نداشتند ،آزاد شوند و اگر هم موردی بود از آنها تعهد اخذ شده
و بعــد که مســتندات تکمیل شــد ،از آنها توضیحات خواســته
شــود.الحقواالنصافقوهقضائیهکهدرشورایامنیتحضور
فعال و مؤثر داشــت ،همکاری بســیاری خوبی داشتند .رئیس
قوهقضائیه،دادستانکلودادستانتهرانفعالیتوهمکاری
خوبــیداشــتند.بازهمتأکیدمیکنمشــایدبیــشاز90درصد
آنهایی که در صحنه بودند ،تحریک و تهییج شده و احساسات
شانبرانگیختهشدهبودوالبتهنارضایتیهاییهمداشتند.
یکیازمحورهایگزارششما،مواردتحریککننده
بود؛آیابهسرنخهایداخلیهمرسیدید؟
مــا هــم ردگیــری داخلــی داشــتیم هــم خارجــی؛ تکلیف
خارجیها که روشــن اســت اما در داخل بر اســاس بازجوییها
بــهعــدهایرســیدیمکــهمطالبیــاتصویــرراتولیدیابازنشــر
میکردند.
تحریکیازطرفگروههایسیاسینبود؟
خیر؛اصالًنبود.
برخــیکانالهــاوالبتهافرادیمثــلعلیمطهری
عنوانکردندسرآغازتجمعاتدرمشهد،هوادارانیک
چهرهسیاسیبودهاست؟
نــه؛اینگونــهنبودکهیــکجریانبهصورتســازمانیافته
آمــدهباشــد.البتــهکانالهایــیبودکهبــهیکجریانسیاســی
منتسب اســتومطالبوتصاویررابازنشرمیداد ،اماوقتیبا
آنجریانسیاسیصحبتکردیمگفتندکهکارمانبود؛چوناگر
میخواستیم فراخوان بدهیم در 50کانالی که در اختیار داریم
فراخوانمیدادیمنهیککانال.

وقایع ،روز پنجشنبه شروع شد ،اما نخستین تصاویر روز شنبه دو روز بعد پخش شد.
وقتی به صدا و سیما گفتم پخش کنید ،با تعجب پرسیدند« :آتشسوزیها را هم
نشان دهیم؟» گفتم« :اول آتشسوزیها را نشان بدهید» چرا؟ چون معتقدیم مردم
امنیتشان را دوست دارند و نمیخواهند امنیت به هم بخورد.
گفتیــم در مواجهــه عمومــی نباید ســاح داشــته باشــید امــا در
محلهای خاص ،نیروهای مسلح استقرار داشتند چون معلوم
نیســتدودقیقهبعدچهمیشودودرآنشرایطخشونت،فقط
با مــردم طرف نیســتیم .دزد هــم میآیــد؛ داعش هــم میآید؛
تروریســتهممیآید؛بمبهممیآیدونمیتوانیمسرنوشت
مــردمرابــهامانخــدابگذاریم.همهنیروهاپشــتصحنهکامالً
آمــاده بودنــد و در صــورت لــزوم ،ظــرف  5دقیقــه وارد عمــل
میشدند.خوشــبختانههیچجاهمنیازنشدکهاینهاواردشوند.
درجاهاییهمبهپایگاههایحســاسامنیتیحملهکردند.مثالً
بااســلحهبهپاسگاهانتظامیحملهکردندوپاسگاهطبقوظیفه
قانونیخودناچارازخوددفاعکرد.اگردفاعنمیکردومهاجمان
داخلپاسگاهمیشدند200،قبضهاسلحهدستافرادمیافتادو
آنموقعنمیشدشهرراکنترلکرد.
ب همرحلهاینرسیدکهازسپاهکمکگرفتهشود؟
محوریــت شــورای امنیــت و تأمین اســتان بــود و نیروهای
میــدان ،نیــروی انتظامی بــود .بعضــی جاها مجبور شــدیم و
کمک خواستیم وسپاه در 5شهر تحت امر و فرماندهی نیروی
انتظامیکمککرد.
دربارهبازداشتیهایحوادثدیماهآمارمتعددو
متناقضیمنتشرشد؛علتاینتناقضچهبود؟
از700تا5هزارنفرمطرحاستکههمهدرستاست.وقتی
ما میگوییم بازداشتی یعنی کســانی که حداقل یک شب را در
بازداشــتماندهاند.ولیعــدهایدرمحلتجمعاتبودنداما
جزومعترضاننبودندو 2-3ســاعتبعدآزادشــدند.شورای
امنیت مصوب کرد غیر از کســانی که مستقیماًدر آتشسوزی،
تیراندازی ،شیشــه شکســتن ومانندآن دست داشــتند ،بقیه با
اخذ تعهد آزاد شــوند .چون هم نگهداری آنها برای ما ســخت
اســت و هم ایــن کار نگرانیهــا و تنشهای دیگــری در جامعه
ایجــاد میکرد .البته عــدهای بعدها با قــرار آزاد شــدند تا بعداً
تعییــن تکلیف شــوند و عــدهای هــم در نوبــت تصمیمگیری
هســتند.شــماریازدانشــجویانهمبازداشتشــدهبودندکه
ظــرف 4-5روزآزادشــدندوتنهــا 9نفــردربازداشــتماندنــد

بعــد از اعتراضهــا رئیــس جمهــوری در
سخنرانیهایمتعددیتأکیدداشتندصدایاعتراض
مردمشــنیدهشــود؛وزارتکشــوربرایشــنیدهشــدن
صــدایاعتراضمــردمچهســازوکارهاییاندیشــیده
است؟
توگودریککالمخالصهمیشود:
اساستفکر،اندیشهوگف 
شــنیدن.شماتانشنوید،نمیتوانیدحرفبزنید.پساگرگوشی
برایشنیدننداشتهباشیم،کرواللیم.رسانهها،احزابوانجی
اوهادررســاندنصدایمردمبهگوشمســئوالننقشاساســی
دارند.متأســفانهرســانههایمااالناخبارراهمجناحیتنظیم
ومنتشــرمیکنند.رســانهمجازاســتدرتحلیلخودجانبداری
داشــتهباشــداماخبر،یعنیگزارشآنچهواقعشــدهاست.باید
واقعیــت را بــا صداقت بــا مــردم در میان گذاشــت .متأســفانه
احــزابماهمکارکرد اصلی خــود رانداردوبه تعبیــری درجای
خود ننشستهاند .نه عضوگیری دارند ،نه آموزش ،نه کادر سازی
ونهاعالمموضع.فقطشبانتخاباتکرکرههاباالمیرود.مادر
دولت آقای روحانی تالش کردیم قوانین ،دستورالعمل و آیین
نامهها را اصالح کنیم .خود بنده حداقل 5جلســه با نمایندگان
احزاب داشــتم تا «خانه احزاب» بازگشایی شود .هیچ حزبی در
صــف دریافت مجوز معطــل نیســت .االن هم در حــال تدوین
توگویسیاســیهســتیم.یــکراهدیگراســتمداداز
منشــورگف 
«انجیاو»هااست.برخیازآنهاسهسالدرنوبتبودندتامجوز
بگیرند؛ماتکلیفکردیمدرخواستهابایدظرفیکماهتعیین
تکلیفشود.رسانهها،احزابو«انجیاو»ها،حلقههایواسط
بینمردموحکومتهستند.اینهاابزارجامعههستند.
ماازیکطرفمیگوییم،عرصهاجتماعیصحنه
نقشآفرینــیمــردماســتوازطرفدیگــرمیبینیم
حاکمیتبهدنبالالگوســازیومعرفــیآنبهجامعه
اســت.آیــافضــارابــراینقشآفرینــیمــردمفراهم
کردهایمیافقطدرصددتحمیلالگوهاهستیم؟
همهجوامعبویژهدرحوزهتربیتی،الگوســازیمیکنند؛اما
اینبهمعنایدخالتنیست.دخالت،مقاومتایجادمیکند

