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ی عباد

ختلف جامعه میگوید
یک گروهی هم ناراضی از فضـ ــای گفتوگو بیرون
میرفتنـ ــد که این مورد هم طبیعی بود و البته بعداً
با غالب این افراد تماس گرفتم و آنها رضایت خود
را اعالم میکردند .در مجموع این حرکت را مثبت
ارزیابیمیکنم.
ëëکمیت ـ ـ ه ای کـ ــه قـ ــرار بـ ــود بهطـ ــور ویـ ــژه بیـ ــن
اصالحطلبان و دولت شـ ــکل بگیـ ــرد ،علیالظاهر
شـ ــکل نگرفت .چـ ــرا؟ این سـ ــؤال را از این جهت
میپرسـ ــم که بعـ ــد از این موضـ ــوع اصالحطلبان
الاقل طیفـ ــی از این جریان -حـ ــس منفی از اینارتباط داشـ ــتند و آن را در اظهارنظرهای خود بروز
دادند...
بیشتر مسـ ــئولیت من در حوزه نخبگان بوده که
آن را دنبال کردم و یازده کمیته را هم سامان دادم.
مسـ ــئولیت این کاری که گفتید با دکتر عارف و آقای
واعظی اسـ ــت .مـ ــن در جریان تصمیماتـ ــی که در
این زمینه گرفته شـ ــده نیسـ ــتم .در مجموعه دولت
آقـ ــای روحانی ،من به عنوان فـ ــردی که عضو هیچ
گروه اصالحطلبی نبودم ،ولی خود را اصالحطلب
میدانسـ ــتم و میدانم و خواهم دانست ،معتقدم
کـ ــه این مشـ ــی ،همـ ــان نکتهای اسـ ــت کـ ــه انقالب

اسـ ــامی برای تـ ــداوم بـ ــه آن نیـ ــاز دارد .این دولت
نتیجـ ــه تصمیمی بوده که جریـ ــان اصالحطلبی در
سـ ــال  92گرفت و درسـ ــت هم تصمیم گرفت ،باید
پای آن بایستیم .این روزها با شرایطی که در جامعه
و کشـ ــور ایجاد شـ ــده گویا نقد دولت کمهزینهترین
است و ممکن اسـ ــت فرد یا جریان منتقد هورابگیر
و الیک خور باال هم داشته باشد .منظور من مطلقاً
این نیسـ ــت که دولت نباید نقد شـ ــود .بگذارید این
موضوع را همین جا به وضوح بگویم .وقتی کسی از
گفتوگو صحبت میکند باید بداند که پایه گفتوگو
شالودهشکنی و نقد است .گفتوگو یعنی اینکه من
دیدگاههای شما را نقد کنم و براساس آن چیز نویی
یآورم.
بوجود م 
من به نقد معتقد هسـ ــتم .اما نه اینکه شـ ــبیه
دورانـ ــی که عبـ ــور از خاتمی راه افتـ ــاده بود ،عبور
از دولـ ــت راه بیفتـ ــد و فکر کنیم که خـ ــرج خود را
جـ ــدا میکنیم و جامعـ ــه هم مسـ ــئولیت ما را در
ایـ ــن بخش نادیده میگیرد .به عنوان یک اسـ ــتاد
دانشگاه و فعال اجتماعی و سیاسی ،به این رفتار
اعتقادی ندارم .من نه سمتی دارم و نه به دولت
برگشـ ــتهام ولـ ــی معتقـ ــدم جریانهای سیاسـ ــی

و فکـ ــری بایـ ــد تالش کننـ ــد تا کاسـ ــتیهای دولت
برطرف شـ ــود .امروز زندگی مردم سـ ــخت شـ ــده
اسـ ــت .بخشی از آن ناشی از شرایطی است که هر
دولتی بود دچار آن میشد.
وقتی شـ ــرایط به گونهای شود که ارز حاصل از
فروش نفت و صادرات غیرنفتی به سـ ــختی وارد
کشور شود یا سرمایهگذاری خارجی با مانعتراشی
دشـ ــمنان ایـ ــران مواجـ ــه شـ ــود ،وضعیت خاص
و متفـ ــاوت خواهد شـ ــد .حتـ ــی تحریـ ــم در دوران
دولت آقای احمدینژاد هم به این شـ ــدت نبود.
تمـ ــام کسـ ــانی که تحریمهـ ــا را دنبـ ــال می کردند
میداننـ ــد که این دو تحریم کامـ ــاً با هم متفاوت
اسـ ــت .یـ ــک ایرانی اگر قرار باشـ ــد که به کشـ ــوری
سفر کند که هواپیمای آن از فراز امریکا میگذرد،
امریـ ــکا دسـ ــتور میدهد ایـ ــن فرد را سـ ــوار نکنند.
یعنی دولـ ــت فعلی و رئیس جمهور امروز ایاالت
متحده بهطور رسـ ــمی بـ ــا مردم ایـ ــران وارد نزاع
و درگیـ ــری شـ ــدهاند .در ایـ ــن شـ ــرایط ،فقـ ــط هم
افزایی میتواند مسـ ــأله کشـ ــور را حـ ــل کند و البته
همانطور که بارها تأکید کرده و در باب آن نظریه
ارائه کردم ،پاکسـ ــازی سـ ــاختارها از فساد ،امری

خود حقپنداری  مانع از گفتوگو
صرفنظـــر از اینکه انجـــام گفتوگو بیـــن جریانات
سیاســـی کشـــور ضرورت دارد یـــا ندارد یـــا از فواید
گفتار
سیاسی برخوردار هست یا نیست ،یک دلیل عمده
برای عدم استقبال از این موضوع وجود دارد.
ی این اســـت که برخـــی جریانهای
مســـأله اساســـ 
سیاســـی تندرو که در قدرت هم نفـــوذ دارد نیازی
برای انجام گفت وگو نمیبیند.
از ســـوی دیگـــر اگـــر دقـــت کنیـــد میبینیـــد تمام
صادق زیباکالم
جریاناتی که در پایین قدرت قرار دارند لحنشـــان
استاد علوم سیاسی
ی جویانه است و طرفداری از
ت آمیز و آشت 
مســـالم 
دموکراســـی و حاکمیت از قانون و حقوق بشر را در دستور کار خود دارند.
امـــا معموالً وقتی همین جریانات سیاســـی میآینـــد و در جایگاه قدرت
قـــرار میگیرند آن وقت خیلی تمایل و اصراری برای گفتوگو و برقراری
دیالـــوگ پیـــدا نمیکننـــد .بلکه به عکـــس آن ،یک حالت تبختـــر و تکبر
در آنان به وجود میآید؛ یک حالت شـــبیه اینکه؛ دشـــمن را ســـر جایش
مینشـــانیم ،اجازه نمیدهیم که این گونه یا آنگونه شـــود ،کسانی که به
بهانه انتقاد میخواهند با اصل نظام مخالفت کنند کور خواندند ،کسانی
را که به بهانه انتقاد ارزشها را زیر ســـؤال میبرند ،ســـاکت خواهیم کرد.
لحن آنان کامالً تغییر پیدا میکند و از آن حالت دوستانه و آشتیجویانه
و مســـالمتآمیز که در پـــی همدلی و همنوایی و دیالوگ اســـت ،تبدیل
به این میشـــود که «مخالفان را در هر لباســـی که باشـــند ســـر جایشـــان
مینشانیم ».این طبیعت بسیاری از جریانات سیاسی در دنیا است.

در ایـــران هـــم ایـــن گونه اســـت .جریانـــی که بـــه هـــر روی دارای قدرت
اســـت هیـــچ دلیلـــی نمیبینـــد کـــه بـــا اصالحطلبـــان و میانهروهـــا و
اعتدالیون و اســـاتید دانشـــگاه و ...بنشـــیند و صحبت کند .نـــه تنها هیچ
دلیلـــی نمیبینـــد کـــه چـــرا باید بنشـــیند و بـــا اینهـــا صحبت کنـــد بلکه
بـــه نوعـــی خیلی چشـــم دیـــدن اینهـــا را هـــم نـــدارد .چون بـــه هرحال
قدرت دارد.
بنابرایـــن تـــا وقتی کـــه تندروها قدرت دارنـــد ،پا پیـــش نمیگذارند که با
دیگـــران وارد گفـــتوگو و دیالوگ شـــوند .بلکه در حقیقـــت تنها تفکر و
نگاهی که دارد این اســـت که من میگویم و شـــما هم باید نظرات من را
دنبال کنید .جریان تندرو در مورد سیاســـتهای داخلی کشور مواضعش
کامالً مشخص است .در مورد  ،FATFبرجام ،احزاب ،مطبوعات ،فضای
مجازی و...
بنابرایـــن آنها انتظار دارند که دیگر جریانهای موجود از در ســـازگاری و
تبعیت از آنها درآیند .چنین روحیه و نگاهی را در حوزه سیاست خارجی
هم دارند و معتقدند رویکردهای آنها در مقابل امریکا و اروپا و منطقه و
ســـوریه و ...مطابق با نظام و انقالب است و جز این هر چه باشد برخالف
مصلحت و منافع کشور است.
بنابراین تا این روحیه خودحق پنداری در بین بخشهایی از جریانهای
سیاســـی وجود دارد ،مزاج آنها مســـتعد گفتوگو هم نیســـت .بنابر این
در شـــرایط این چنینی شایســـته اســـت کـــه اصالحطلبـــان ،اعتدالیها و
اصولگرایان میانهرو به قاعدههـــای گفتوگو تن در دهند و قید گفتوگو
با تندروها را بزنند چون تالش در این مسیر فایدهای هم ندارد.

ضروری و اعتماد ساز است حتی اگر مانند دوران
مسئولیت اجرایی من ،هزینهای سنگین برای آن
پرداخت شود.
ëëدر رونـ ــد گفتوگویـ ــی کـ ــه پیگیری م ـ ـی کنید،
ح بندی
نگاههـ ــای کامـ ــاً متضادی نیـ ــز در جنـ ــا 
سیاسـ ــی وجود دارد .با این مقوله چگونه برخورد
خواهید کرد؟
گفت وگو در بخش سیاسی الزم است .برای
چند مسـ ــأله اصلی کشـ ــور بایـ ــد تفاهم صورت
بگیرد و همه باید پیرامون آن بایسـ ــتیم و فهم
مشـ ــترک از دموکراسی داشته باشیم .میدانید
کـ ــه چـ ــرا گفتوگـ ــو در سـ ــطح سیاسـ ــی ایـ ــران
شکسـ ــت میخـ ــورد؟ بگذارید همیـ ــن جا یک
تحلیل جامعهشناسـ ــی سیاسی به شما بدهم.
برای اینکه ما در سطح نهادهای پایین تمرین
گفتوگـ ــو نکردیـ ــم .گفتوگـ ــوی بیـ ــن نهادی
نکردیم و وقتی شـ ــما ایـ ــن کار را نمیکنید و به
جای گف ـ ـت وگو ،گفـ ــت  -گفـ ــت میکنید همه
منجر به شکسـ ــت میشـ ــود .اما دولت فارغ از
ایـ ــن نظریـ ــه و بدون درنظـ ــر گرفتـ ــن اینکه چه
کسـ ــانی بـ ــه او رأی دادهانـ ــد و چه کسـ ــانی رأی
نداده اند در قبال همه مسـ ــئول است .موظف
اسـ ــت کـ ــه بـ ــا همه صحبـ ــت کنـ ــد .بنـ ــای دکتر
روحانی هم همین اسـ ــت .در مالقاتهایی که
دارد از طیفهای مختلـ ــف نمایندگان مجلس
میآیند و با ایشـ ــان صحبت می کنند .بخشـ ــی
از ایـ ــن گفتوگو هم به هرحال بـ ــا جریانهای
سیاسـ ــی مختلـ ــف رخ میدهـ ــد .متأسـ ــفانه
فقدان نهادهای پیشـ ــاصندوق را که می توانند
نهادهـ ــای میانجی بین نظام سیاسـ ــی و مردم
باشند ،زیاد احسـ ــاس میکنیم .شاید گفتوگو
بتوانـ ــد جـ ــای ایـ ــن میانجیگـ ــری را بگیـ ــرد.
گفتوگو در بخـ ــش میانجیگری اجتماعی هم
در حقیقـ ــت مـ ــیتواند عمـ ــل کند .من بیشـ ــتر
عالقهمند بـ ــه بکارگیری این امر در بخش های
پایینی هسـ ــتم .اینها الیههایی هستند که بیشتر
و بسرعت جواب می گیریم.
ëëدرست است که شـ ــما الیههای پایینی و میانی
را برای گفتوگو ترجیح میدهیـ ــد اما نمیتوان
منکر اهمیت و تأثیرگذاری گفتوگویی شد که در
رأس میان نخبگان و رئیـ ــس جمهوری میتواند
شـ ــکل بگیرد .اما یـ ــک گمانهزنی مدتهاسـ ــت که
مطرح شـ ــده و آن اینکه رئیسجمهوری محصور
در حلقه ای اسـ ــت کـ ــه او را از طیفـ ــی از نخبگان
سیاسـ ــی جدا میسـ ــازد .به نظر شـ ــما چقدر این
گمانهزنـ ــی واقعی اسـ ــت و چرا چنین حسـ ــی در
رسانهها بازتاب داده شده؟
این سـ ــنت ،بـ ــرای امروز نیسـ ــت؛ من که در
متـ ــن سیاسـ ــی و اجتماعی چهل سـ ــاله انقالب
قرار داشـ ــتم  -البته در زمان جنگ کمتر بودم
و پـ ــس از جنگ که بـ ــه تهران آمدم -شـ ــاهدم
کـ ــه حتی در زمـ ــان حیـ ــات امـ ــام(ره) هم این
موضوع مطرح بود .نسبت به مقامات باال این
موضوع همیشه مطرح است .عده ای کمتر به
تریبونهـ ــا دسترسـ ــی دارند و صدایشـ ــان کمتر
شـ ــنیده میشـ ــود .برای همین به نظر میرسد
عدهای هسـ ــتند که صدایشـ ــان بیشـ ــتر شـ ــنیده
میشـ ــود .این حالت طبیعی اسـ ــت و معموالً
هـ ــم وجـ ــود دارد .افرادی کـ ــه مسـ ــئول دفتر یا
از نزدیکان هسـ ــتند بیشـ ــتر دسترسـ ــی دارند و
بیشـ ــتر صحبـ ــت می کننـ ــد .البته ایـ ــن موضوع
بیشـ ــتر به فـ ــرد تصمیمگیـ ــر هم بسـ ــتگی دارد
کـ ــه بتواند بیـ ــن موضوعاتـ ــی که به شـ ــیوههای
مختلف به وی رسـ ــانده میشـ ــود گزینش کرده
و تصمیـ ــم بگیـ ــرد .با شـ ــناختی کـ ــه از روحانی
دارم فـ ــارغ از نزدیکـ ــی و دوری افـ ــراد به خود
و دیدگاههایـ ــی که شـ ــنیده ،تصمیـ ــم میگیرد.
اصالً نمیخواهم بگویم که حرف شما درست
اسـ ــت یا غلط ،کسانی نزدیک هسـ ــتند و حلقه
درسـ ــت کردند یـ ــا نکردند .اصـ ــاً نمی خواهم
تأییـ ــد یـ ــا رد کنـ ــم .اما به نظـ ــرم نم ـ ـی آید که
روحانی تصمیمات خود را بر اسـ ــاس صحبت
با دو سه نفر بگیرد؛ حتی معروف است رئیس
جمهور هر کسـ ــی که بیشـ ــتر اصـ ــرار کند را پس
میزند.
ëëبعضیها هم جسـ ــت و گریخته گالیه کردند که
وقت مالقات گرفتن با ایشان راحت نیست.
اگر فکر میکنید کسـ ــانی هستند که با موضوع
مشخص و جدی ،نیازمند دیدار با ایشان هستند
به من بگویید تا برای مالقاتشـ ــان از مسـ ــئوالن
دفتر ،درخواست وقت کنم.
ëëآیـ ــا یکـ ــی از بخشهای پـ ــروژه شـ ــما میتواند
شکستن این فاصله باشد؟
چون چنین حسـ ــی را نداشـ ــتم که فاصلهای
وجـ ــود دارد نمیتوانـ ــم ایـ ــن را درک کنـ ــم .من
چنین ادراکی را نداشـ ــتم؛ شـ ــاید چون به ایشان
دسترسی داشـ ــتم .این فکر همیشه وجود داشته
اسـ ــت .در دوران ریاسـ ــت جمهـ ــوری مرحـ ــوم
هاشـ ــمی همیشـ ــه می گفتند که کارگـ ــزاران او را
حلقـ ــه کردنـ ــد .در دوران آقـ ــای خاتمـ ــی هم به
شـ ــکل دیگری ایـ ــن موضـ ــوع بیان می شـ ــد .در
دوران آقای احمدینژاد که میگفتند اصالً هیچ
چیزی معلوم نیست.
ëëیعنی این موضوع را صریحاً رد میکنید؟
من فکـ ــر نمیکنم کـ ــه روحانی متأثـ ــر از یک
م بگیرد .اجازه بدهیـ ــد این جواب
حلقه تصمی ـ ـ 
صریح من باشد.
ëëبحـ ــث دیگری کـ ــه در همیـ ــن زمینـ ــه میتواند
مطرح باشـ ــد گفتوگـ ــو و گفتن از طـ ــرف دولت
اسـ ــت .اینکـ ــه دولـ ــت بیایـ ــد و شـ ــفاف در مورد

موضوعـ ــات حرف بزنـ ــد .این نقیصه در شـ ــرایطی
مطرح اسـ ــت که دولت ما سخنگو ندارد و در مورد
خیلی از موضوعات مردم منتظر هستند تا روحانی
بیایـ ــد و راجع به آن موضع بگیرد یـ ــا وزرا این کار را
بکننـ ــد؛ اما این اتفاق نمیافتد .به نظر شـ ــما چقدر
این شرایط آسیب زا خواهد بود؟
مـ ــن بحث را کالنتر میکنم و به سـ ــؤال شـ ــما
پاسخ میدهم .اساساً دولت به مفهوم اعم کلمه
را بـ ــکار میبرم .از قـ ــوه قضائیه و مقننـ ــه گرفته تا
مجریه و سـ ــایر نهادهای نظامـ ــی و امنیتی و صدا
و سیما .در ایران یک نقطه ضعف بسیار بنیادین
وجود داشت که بیشتر از دهه هفتاد به این طرف
خود را نمایان ساخت.
ما مسـ ــئوالن در گفتوگوهـ ــای تبیینی با مردم
دچـ ــار ضعف شـ ــدهایم .ببینید قـ ــوه قضائیه چند
بار بطور واضح در مورد فسـ ــاد در این نهاد و دیگر
مشـ ــکالت قضایی با مردم حرف زده اسـ ــت؟ این
قوه در مورد سیاست خارجی بیشتر موضع گرفته
اما شـ ــاید مصلحت ندانسـ ــته مشـ ــکالت دستگاه
قضـ ــا را تبیین کند و در سـ ــوی مقابل ببینند مردم
چه انتظاری از مسئوالن قضایی دارند .نمایندگان
مجلـ ــس هـ ــم کـ ــه بـ ــا مـ ــردم صحبـ ــت میکنند،
گفتوگـ ــو نمیکننـ ــد« ،گفت» میکننـ ــد .حاال من
وضعیت مجلـ ــس را جدای از این م ـ ـی دانم چرا
که به شکل دموکراسی که براساس آن نمایندگان
به مجلس وارد میشـ ــوند نقدهای اساسـ ــی دارم
و حـ ــاال نمی خواهـ ــم وارد آن بشـ ــوم .این ضعف
اساسـ ــی اسـ ــت که انقالب نیز از این جهت آسیب
مـ ــیبیند .بـ ــه اعتقـ ــاد من مـ ــا سـ ــخنرانی داریم،
گفتوگو نداریم .نمیخواهم به بحث سـ ــخنگوی
دولت برگردم ،بحث کالنتری می کنم .در ایران
بیشـ ــتر این رویکرد دیده میشـ ــود کـ ــه حرف زدن
ی کنیم،
یک طرفه گفتوگو اسـ ــت .گفتوگـ ــو نم 
جایی که می تواند گفتوگو را سامان دهد و نقش
بیبدیلی هم در این زمینه دارد صداوسیما است.
انصافـ ــاً نقش بیبدیلی دارد .امـ ــا در آنجا که قرار
است گفتوگو را ساماندهد گروهی حضور دارند
که در تالش هستند گروه دیگری را کنار بزنند.
مـ ــن را برای  40سـ ــالگی انقالب بـ ــه برنامهای
در یکـ ــی از شـ ــبکههای جدیـ ــد التأسـ ــیس دعوت
کردنـ ــد .موضوع ما هم این بـ ــود که چطور همه با
هم در مسـ ــیر انقالب حرکت کنیـ ــم .فکر میکنید
سـ ــؤال اول مجـ ــری از من چـ ــه بود؟ اولین سـ ــؤال
مجـ ــری از من ایـ ــن بود که آیا شـ ــما هـ ــم معتقد
هسـ ــتید که اصالحطلبان از نظام و اسالم فاصله
گرفتهاند؟ ببینید! این اولین سؤال یک گفتوگوی
تفاهمآمیز بود .به مجری محترم میگویم که در

جمـ ــع میکردیم و سـ ــخنرانی میکردیـ ــم .از این
کار کیـ ــف هـ ــم میکردیم .اگر جمعیـ ــت مقداری
هـ ــورا میکشـ ــیدند صحب ـ ـت هـ ــای خـ ــود را داغ
تـ ــر میکردیـ ــم و اگر یک سـ ــری مجلـ ــس را ترک
میکردند حرفی میزدیم که به مجلس برگردند.
ما سـ ــنت منبر را در مسـ ــائل سیاسـ ــی و اجتماعی
دنبال کردیم .اما به سـ ــؤال شما برگردیم .در فرع
موضوع من با شـ ــما موافق هسـ ــتم .مـ ــن با قیافه
دولت یازدهم و دوازدهم مشـ ــکل داشتم .صدای
دولـ ــت خیلی پاییـ ــن بـ ــود .وقتی هـ ــم این بحث
ی گفتند که ما رسـ ــانه
مطرح میشـ ــد بخشـ ــی م ـ ـ 
نداریم .مثالً بودجههای عظیم را می شـ ــماردند
کـ ــه به ایـ ــن خبرگـ ــزاری و آن خبرگـ ــزاری مخالف
تعلق میگرفت .میگفتند که صداوسـ ــیما هم با
ما نیسـ ــت و تریبون ها هم با ما نیست .این موارد
همه درست است و تردیدی در آن نیست .گفتیم
که فقط یک روزنامه ایران داریم و خبرگزاری ایرنا
و دیگر کسی با ما نیست ،این تحلیل ما بود.
ëëالبتـ ــه دولتمـ ــردان از ایـ ــن معدود رسـ ــانهها هم
چندان استفادهای نکردند...
من مشـ ــکلی با ایـ ــن تحلیل نـ ــدارم .از جهاتی
هم درسـ ــت اسـ ــت .اما به نظر من ،مـ ــا در دولت
هم اراده و برنامه برای گفتوگو نداشـ ــتیم .یعنی
از ایـ ــن جهـ ــت دولـ ــت ،ضعیف عمل کـ ــرده ،کم
حـ ــرف بوده ،کم صـ ــدا بوده و نتوانسـ ــته با تودهها
ارتباط بگیرد .در حالی کـ ــه خیلی از آدمها بودند
که ساده هسـ ــتند و دانش خوبی دارند و میتوانند
حـ ــرف بزنند ،اما این کار را نم ـ ـی کنند .مثالً من تا
روز اسـ ــتیضاح  24هزار کیلومتر حرکت زمینی در
سطح کشـ ــور داشتم .به اسـ ــتانها ،شهرستانها و
مناطـ ــق کوچک بـ ــرای پیگیـ ــری موضوعات کاری
وزارتخانه ،سـ ــفر کردم .در همه این سفرها شاهد
بودم ارتباط مسـ ــتقیم و گفتوگو بـ ــا مردم حتماً
میتواند اثرگذار باشـ ــد و البتـ ــه وجهه دولت را نیز
تقویت میکرد.
ëëاگر بازتـ ــاب پیدا می کرد شـ ــاید اثر بیشـ ــتری هم
میگذاشت...
بلـ ــه .اما حتی اگـ ــر بازتـ ــاب هم ندهنـ ــد وقتی
چهرهبـ ــه چهـ ــره میروی و حـ ــرف میزنـ ــی تأثیر
خـ ــود را میگـ ــذارد .منطقـ ــه جوادیـ ــه در دهه 40
شـ ــهرداری به نام آقای مینوچهر داشت .او در آن
دوران رخشـ ــویخانه و مهد کودک سـ ــاخت .حتی
کامیونهـ ــای شـ ــهرداری را میشسـ ــت و بچهها را
سـ ــوار بر آن می کرد ،بـ ــه امیریه مـ ــیآورد و بلوار
را دور م ـ ـیزد .آدم عجیبـ ــی بـ ــود .مـ ــن بچه بودم
که شاه سـ ــابق از خیابان ما رد شد .نمیدانم شاه
چرا از آن مسـ ــیر با ماشین رد شـ ــد .مینوچهر او را

دیدار اصالح طلبان با رئیس جمهوری

این دولت نتیجه تصمیمی بوده که جریان اصالحطلبی در سال
 92گرفت و درست هم تصمیم گرفت ،باید پای آن بایستیم .این
روزها با شرایطی که در جامعه و کشور ایجاد شده گویا نقد دولت
کمهزینهترین است و ممکن است فرد یا جریان منتقد هورابگیر
و الیک خور باال هم داشته باشد .منظور من مطلقاً این نیست
که دولت نباید نقد شود .بگذارید این موضوع را همین جا به
وضوح بگویم .وقتی کسی از گفتوگو صحبت میکند باید بداند
که پایه گفتوگو شالودهشکنی و نقد است .گفتوگو یعنی اینکه
من دیدگاههای شما را نقد کنم و براساس آن چیز نویی بوجود
میآورم
مورد سؤال جسورانه شما نه رهبری و نه امام(ره)
چنیـ ــن دیدگاهـ ــی نداشـ ــتند و ایـ ــن موضـ ــوع نیاز
جامعه امروز نیسـ ــت .ضمن اینکه شما ببینید که
در اصول انقالب چه کسـ ــانی کمتـ ــر پایبند بودند.
حاال خواسـ ــتیم با مجـ ــری وارد اجماع شـ ــویم که
یکدفعه سـ ــؤال را به اینجا میرسـ ــاند که خانهات
کجاست؟ این سؤال را از من به عنوان یک اصالح
ی گویند کـ ــه قبولت داریم و
طلب که خودشـ ــان م 
بیا صحبت کنیم ،میپرسـ ــند؛ یکسـ ــری سـ ــؤاالت
عوامفریبانه .من  22سـ ــال پیش خانهام را عوض
کردم .اآلن می پرسد وزیر شدی خانهات را عوض
کردی؟ با اینها وضعیت درسـ ــت نمیشـ ــود .این
نمونه گفتوگوی تلویزیونی ما اسـ ــت .این همان
چیزی است که انقالب را آزار می دهد.
من مردمشناس نیستم اما در متن اجتماعی
مـ ــردم بودم و با آموزههای جامعهشناسـ ــی آن را
آمیختـ ــه کـ ــردم و دارم یک فهمی پیـ ــدا میکنم.
مـ ــا اصـ ــاً حـ ــرف نمیزنیـ ــم ،بیانیه مـ ــیدهیم و
موضعگیـ ــری می کنیـ ــم .از قدیم یـ ــاد گرفتیم که
فن سـ ــخنرانی یـ ــاد بگیریم .همیشـ ــه عـ ــدهای را

نگه داشـ ــت؛ ایستاد و به سـ ــوی مردم دست تکان
داد فقـ ــط همین .تا دهه  70که بـ ــه خانه پدریام
میرفتم هنوز اهالی محل میگفتند «دیدی شـ ــاه
دست خود را به سـ ــمت من تکان داد ».این رویه
بعـ ــد از انقـ ــاب در سـ ــطوحی تقویت شـ ــد اما در
برخی موارد هم دچار کمبودهایی بوده و هسـ ــت.
رویه مقام معظم رهبری در سفرهای خود عمدتاً
همین گونه اسـ ــت .به بخشهایی که بتوانند سـ ــر
میزنند و با مردم گفتوگو میکنند .اگر مسئوالن
با مـ ــردم مواجهه نزدیک داشـ ــته باشـ ــند بسـ ــیار
تأثیرگذار اسـ ــت .همین مردم به دلیل دیکتاتوری
شـ ــاه و ظلمهـ ــای او و دربارش و هـ ــزار دلیل دیگر
او را سـ ــرنگون کردند امـ ــا از دهه  40تا  70به مدت
 30سـ ــال ،این خاطـ ــره در ذهن شـ ــان باقیمانده
بـ ــود .پس اجـ ــازه بدهید بگویم با وجـ ــود برآمدن
نظام جمهوری اسـ ــامی از یکـ ــی از مردمیترین
انقالبها در جهان بویژه در سـ ــه دهه اخیر در این
زمینه ضعف داشـ ــتهایم و امیدواریم شکلگیری
گفتوگوهای اجتماعی دسـ ــت کـ ــم جبران کننده
بخشی از این ضعف و کاستی باشد.

