
 

 

 

 « اصالحات دوره یخ ی اتر تی اهم » 
 یب هلل سحا ا مهندس عزت

 « دوم خرداد هب مثاهب یک جنبش»
 دکتر هاشم آقاجری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شصت و دوم نشست
 9375 تیر 97 شنبه سه





 

 

 
 
 
 

خیر خدمت دوستان، خواهران، بـرادران و بـا کسـب اجـازه از      با عصر به
سال به  997موسپیدان مجلس خصوصا آقای مهندس سحابی  در طول حدود 

روی فرزنـدان مـا باشـد را     که درآینده چند فراز پیشفراز هشتم رسیدیم  این
داند و پروردگار که در حقیقت ناظر و مشرف بر  دانند، تاریخ می خودشان می

برنده کل نظام هستی  با بر  زدن هشت فراز،  تاریخ است و سازمانده و پیش
 75و انقـالب   76ز دهه خجسـته  سر گذاشتیم  هفته قبل، ا هفت فراز را پشت

رسـیم کـه در    که حرکت حامل حقیقتی بود عبور کـردیم  بـه سرفصـلی مـی    
جلسـه   09ی ایران به فراز اصالحات موسوم شد  بر  هشتم هسـتیم،  جامعه

 کنیم  از میآغرا طبق سنت همیشه با مهمانان  01ی ایم و جلسهرا با هم بوده
کنند و اصـل بحـث    ی مطرح میمطلع بحث را همیشه آقای مهندس سحاب

را مهمان محترم جلسه که قبال هفت بار تجربه کردیم، امروز بار هشتم است  
انـد و بـه برگزارکننـدگان و مـا     آقای مهندس همیشه در جلسه حضور داشـته 

ها بـه حـال خـود رهـا نباشـند و      اند  خیلی خوب است که نسلدلگرمی داده
  همـین کـه در ایـن جلسـات آقـای      بتوانیم یک سیستم نظـارتی تعبیـه کنـیم   

انـد، بـه تنـاوب آقـای     اند، آقای دکتر ملکـی بـوده  مهندس تقریبا همیشه بوده
اند، خیلی خوب بوده است  خوب اسـت  حسینی و آقای دکتر پیمان آمده شاه

که اظهـارات نسـل مـا کـه در حقیقـت فرزنـدان فکـری دوسـتان محسـوب          
عیـب دارد کـه فاصـله رعایـت     شویم، در حضور خودشان باشد  البته یک  می
شود، ]چرا که[ وقتی دوستان اینجا باشند جای تیپـی مثـل مـن ایـن بـاال       نمی

 گیرد   نیست  ولی ]وجه[ مثبتش هم این است که باالخره نظارتی صورت می
مهمان دوم جلسـه از نسـل بعـد از آقـای مهنـدس سـحابی، آقـای دکتـر         
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متن هم بودند  ]هـم[ رشـته   آقاجری هستند  در دوران اصالحات بودند و در 
اند و تاریخی هستند و هـم عضـوی از جریـان     شان را خوب خوانده تحصیلی
دقیقه در خدمت آقـای مهنـدس سـحابی هسـتیم کـه       16تا  97طلب   اصالح

دقیقـه تریبـون در    76تا  57دهند و بعد به مدت  مطلع را خدمتتان توضیح می
تـوانیم پرسـش و    صتی بود میاختیار مهمان اصلی جلسه خواهد بود و اگر فر

پاسخ را هم با آقای آقاجری داشته باشـیم  از آقـای مهنـدس سـحابی تقاضـا      
 شان تشریف بیاورند ی بحثکنیم برای ارئه می
 



 

 

 

 

 

 

 ی اصالحات اهمیت تاریخی دوره

 «تُحِب  ال  مِمّا  وجَنَّبنا رَبَّنا وَفِّقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضی»
با سالم خدمت برادران و خواهران؛ حسب امر، جناب آقای صابر ایـن را  

ی بنـده گذاشـتند و اال بنـده جایگـاهی نـدارم  زحمـات را ایشـان        به عهـده 
ر کشند و شما با شرکت در این جلسات و حضور جدی و فعالتـان، در هـ   می

نگاری را به عهده دارید  ولـی همـان    حال بخش دیگری از زحمت این تاریخ
ای عـر    طوری که گفتند طبق سنت ایـن هشـت مـورد، بنـده هـم مقدمـه      

ی ایـران  سـاله  976کنم  همان طوری که گفتند، این فراز هشـتم از تـاریخ    می
ی آخـرش، جنـبش اصـالحات    است که از جنبش تنباکو شروع شد و مرحله

و با کاندیداتوری آقـای   9350بروز و ظهور جنبش اصالحات در سال است  
ای کـه ایشـان    سـابقه  جمهـور و رای بـی   به عنـوان ریـیس   سید محمد خاتمی

آوردند ]بود[  یعنی در واقع رأیی که به ایشان داده شد، مثل یک رفراندم بود، 
أی نسبت به آنچه کـه در  از این ]نظر[ که مردم نارضایتی خودشان را با این ر

تا آن موقع، گذشته بود ابـراز کردنـد  یـک تعبیـر در آن      75تاریخ انقالب، از 
موقع این بود که با وجود اینکه تمام مقدمات اداری و اجرایـی و در و دیـوار   

طلـب یـا    بود تا رقیب ایشان که کاندیـدای جنـاح قـدرت   مملکت بسیج شده
ذلـک   دشان هم خیلی مطمئن بودند، معجناح راست بود، ]پیروز[ بشود و خو

ی بزرگی بود که جامعـه  "نه"رأیی که به آقای  خاتمی داده شد، درست مثل 
 به آن دستگاه گفت 

دقیقه(، در مـورد مقـدمات ایـن مرحلـه      16بنده در حدودی که فرمودند)
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ی تاریخی نیست که بدون مقدمات، بدون گویم[؛ چون هیچ حادثه ]سخن می
افکنی بعضی از عوامل آن در جهان بشری تحقـق پیـدا    و پی گذار از مراحلی

ای داشـته اسـت  بـه    کند  این حادثه هم فقط یک حادثه اتفاقی نبوده و سابقه
دو مرحله یـا   50تا سال  75طوری که مسبوق هستید، جریان انقالب از سال 

د بود که جامعه در حال انجماای رسیده بلکه سه مرحله را گذراند و به مرحله
کنم  انجماد به این معنـا کـه مـردم از    بود  من رئوس این انجماد را عر  می

یک طرف از نظام حاکم، از رفتارهـای سیاسـی و اقتصـادی و اجتمـاعی و از     
زنند  یک  ها بسته است و حرف نمی فرهنگ حاکم، نارضایتی دارند ولی دهان

ترس است و  است، حاال بعضا اززدگی بر فضای اجتماعی حاکم شده نوع یخ
بعضا هم تحیر، که چه کنند  باالخره این نظام کـه انقالبـش را بـا جـان و دل     

بودند، این طور خراب شده و این طور به یـاس بـدل شـده، دلشـان     پرورانده
اش کنند و از یک طرف هم  آید که این نظام را به کل واژگون کنند و نفی نمی
 بینند که شرایط موجود قابل تحمل نیست   می

، مرحـوم امـام   9307کـنم؛ در سـال    بنده از سوابق این حرکت عـر  مـی  
تـوان گفـت کـه     که در واقع بنیانگذار جمهوری اسـالمی بودنـد و مـی    خمینی

را ایشان رهبری کردنـد، درگذشـتند و متعاقـب فـوت ایشـان،       75انقالب سال 
مجلس تجدیدنظر در بـازنگری قـانون اساسـی تشـکیل شـد  اوال بـا سـرعت        

 فقیه برای ایشان تعیین شد و بعد هـم در  جانشینی به عنوان رهبر انقالب یا ولی
آن مجلسِ بازنگری، تغییرات مهمی در قانون اساسی وارد شد  این تغییـرات در  

رسـید]در ابهـام بـود[     ابتدا چون مذاکرات علنی نبود و مرتبا به اطالع مردم نمی
شد تا اینکه باالخره ]تحـت   ولی بسیار بحث و شایعه از گوشه و کنار شنیده می
شد کـه در ایـن قـانون اساسـی     عنوان[ قانون اساسی جدید اعالم شد  مشاهده 

کلـی، وجـه   اسـت  یعنـی بـه   جدید، تغییرات خیلـی مهـم و اساسـی داده شـده    
اسـالمی تحـت الشـعاع وجـه اسـالمیت و آن هـم       جمهوریت نظام جمهـوری 
ای رقـم  است  یک قـانون اساسـی  فقیه قرار گرفتهمطلقهاسالمیت با تلقی والیت
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حد و حساب و بدون  نهایت و بیی، اختیارات ب996شد که در واقع با اصل زده
بود که این تمام اصل و اسـاس انقـالب   پاسخگویی برای یک نفر در نظر گرفته

بـرد[  مـردم    بودند، ]زیر سوال مـی را که مردم برضد رژیم شاهنشاهی قیام کرده
-صدایی است و در همه زند و مملکت تک دیدند که فقط یک نفر حرف می می

کنـد،   دهـد، تعقیـب مـی    کند، دسـتور مـی   د، اجرا میگیر ی کارها او تصمیم می
جدیـد احسـاس    996شوند  با این اصل  کند و مردم هیچ شمرده می دخالت می

ــ دارد عملـی   شد که دو مرتبه آن شرایط ـ منتها این دفعه تحـت لـوای قـانون    
شود  لذا یک حالت واخوردگی در مردم ]پیـدا شـد[  در همـین دوره تغییـر      می

وزیر حذف شد و فقـط   قانون اساسی دادند ]این بود که[ نخستدیگری که در 
جمهور ماند  انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـم ]برگـزار[ شـد و آقـای         رییس
 جمهور شد  رییس رفسنجانیهاشمی

تحــوالتی در کشــور اتفــاق افتــاد   ی آقــای هاشــمی رفســنجانیدر دوره
]درست است که[ زیربنای جامعه تغییر نکرد و قانون اساسی هم حاکم بود و 

نهـایتی داشـت و  هـر کـاری     شخص رهبر هم در واقع اختیارات مطلقه و بی
توانست بکند؛ ولکن در دوره آقای هاشمی اتفاقی که افتـاد ایـن بـود کـه      می

اجتمـاعی را  ـی اقتصادیساله توسعه رنامه پنجبرای اولین بار در انقالب یک ب
معروف شد  این برنامـه از  « برنامه اول جمهوری اسالمی»تدوین کردند که به 

جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفت  البته آن موقع جامعـه نسـبت بـه اصـل     
هـای کارشناسـی هـم     برنامه چنان واکنشی نشان نداد ولی آنهایی کـه دیـدگاه  

هـای  این برنامه را دریافتند  محتوا در واقع پاسخی به خواسته داشتند محتوای
ی المللی پول و بانک جهـانی  عمـده   المللی بود؛ یعنی صندوق بین محافل بین

خواست آنها این بود که کشورهای جهان سوم یا جهان جنوب آن روز، برای 
عـی  یابی به یک برنامه توسعه واق شان و در واقع دست حل مشکالت اقتصادی

بایستی کارهایی کنند، که این کارها در واقـع دیکتـه شـده از طـرف محافـل      
خارجی بود  بدون اینکه در آن برنامه علنا و صریحا گفته شـده باشـد، عمـال    
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همان برنامه و دستورات را که شش مورد بود رعایت کردند؛ بـازکردن کامـل   
تولیـدات  تجارت خارجی، بازگذاشتن مرزها و حمایـت نکـردن از صـنایع و    

ترین آنها بود  ]دستورات دیگر[ هـم اینکـه روابـط اقتصـادی بـه      داخلی مهم
روابط آزاد و بازار آزاد تبدیل شود، پول ملی تنزل کند و حقـوق کارمنـدان و   
کارکنان فریز شود، ثابت باشد و زیاد تغییر نکند و از این موارد  در آن موقـع  

ای مخـدوش بـود،    ین برنامه برنامـه از دید کارشناسی ملی و تابع منافع ملی، ا
یعنی هم به نفع و به سود منافع ملی کشور نبود و هم اینکه برخالف اهـداف  

تـرین  بود و مهمبود  اهدافی که در مورد آن تاکید بسیار شده 75انقالب سال 
آن دستیابی به استقالل اقتصادی کامل بود  ایـن برنامـه، ایـران را کـامال زیـر      

ذلک نقدی هم آن موقع صورت گرفت  برد  مع مهمیز اقتصاد مسلط جهانی می
 ولی به آن توجه نشد و برنامه اجرا شد   

روی برنامـه ایشـان بـه    در کنار این عیبـی کـه    آمدن آقای هاشمی رفسنجانی
نظـری   تر یا گشـاده  عر  رسید، حسنی هم داشت که ایشان مقداری با نظر وسیع

بیشتر به مسایل سیاسی جامعه نگـاه کـرد و انـدکی فضـای مطبوعـاتی، حزبـی و       
های سیاسی آزاد شد  در این دوره که هشت سال طول کشید چند نشـریه  فعالیت

( و انصـافا  مـورد   9یک موردش دست داشتم در ایران پاگرفتند )بنده خودم هم در
های امنیتی یـا وزارت   حمایت دولت آقای هاشمی در مقابل هجوم متقابل دستگاه

اطالعات یا قوه قضائیه قرارگرفتند  حضور این چند نشریه سبب شد کـه در طـی   
این هشت سال فرهنگ دموکراسی و فرهنگ جامعه مدنی منعکس بشود و مـردم  

ا شدند؛ مثال روابط آزاد سیاسی، حقوق مردم، حقوق بشر، ایـن  با این فرهنگ آشن
مطالب در این نشریات مطـرح شـد  البتـه تـاثیری در رفتـار دولـت و حاکمیـت        
نداشت ولیکن از این جهت که موجب رشد فکری مردم و آشنایی بیشترشـان بـا   

 حقوق خودشان شد، موثر بود 

                                                      
 انتتشار یافت   9351تا  9359  نشریه ایران فردا به مدیر مسئولی عزت اهلل سحابی از سال  9
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جامعه ملتهب بـود، شـرایط   واقعا  9350این بود که در مقطع انتخابات سال 
فعالیت کنند، انتقاد کننـد یـا    آزادتوانستند  امنیتی هم به طوری بود که مردم نمی

مسایل دولت و حاکمیت را زیر نظر بگیرند  نه قانون اساسی به آنها این اجـازه  
های اطالعاتی و امنیتی و سیاسی و غیره اجازه  را داده بود و نه در اجرا، دستگاه

تـری را در زنـدگی    های وسـیع  از یک طرف بینش مردم باز شده، افق دادند  می
بینند و آرزویش را دارنـد ولـی از یـک طـرف احسـاس       اجتماعی خودشان می

های قبل هـم بـود ولـی وقتـی کـه آگـاهی       کنند  این خفقان در سال خفقان می
شود  این بـود کـه در آن موقـع حالـت      آید، احساس خفقان خیلی بیشتر می می
ابی بود  بسیاری از مـردم آن روز در ایـن تحیـر بودنـد کـه بـا وجـود ایـن         الته

سـال کـه تـا آن     91یا  97گردهایی که در طول آن  ها و فشارها و عقبانحراف
بود، در انقالب  اتفاق افتـاده آیـا بایسـتی بـه برانـدازی نظـام       زمان طول کشیده

در رژیـم   76لهای بیاندیشند و این خط را دنبال کنند، همـان راهـی کـه در سـا    
 سابق در ایران اتفاق افتاد یا اینکه نه، امیدی به اصالح نظام از درونش هست؟  

، «ایـران بـرای همـه ایرانیـان    »با طرح شعارهایی مثل  حرکت آقای خاتمی
در واقـع پاسـخی بـود بـه آن     « جانبـه  توسعه متوازن و همـه »، «حقوق مدنی»

مطرح شد معنـایش ایـن   « توسعه متوازن»  وقتی های مردمها و آرمانخواست
بود که در واقع آن نوع توسعه اقتصادی که در دوره آقای هاشـمی در هشـت   
سال اتفاق افتاده بود مورد نظر مردم نیست  وقتی آقای خاتمی این را مطـرح  

در واقـع آن  « ایران برای همـه ایرانیـان  »کرد بسیار از آن استقبال شد  ]شعار[ 
ای که از اول انقالب بر حاکمیت ایران حاکم بود، را نفـی   ارطلبانهبینش انحص

کرد؛ دو دسـته خـودی و    کرد  ]بینشی که[ به شدت جامعه را دو دسته می می
بیگانه  لذا این شعارهایی که آقای خاتمی در انتخابات ریاسـت جمهـوری از   

شـد و  نظر برنامه آینده خودش مطرح کرد، بسیار مورد اسـتقبال مـردم واقـع    
وجـه   ای داد کـه بـه هـیچ    سابقه اش این شد که انتخابات نتیجه خیلی بی نتیجه

گـذاری   مورد انتظار و عالقه جناح راست نبود  به ایـن جهـت از همـان پایـه    
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یعنی شروع حکومت آقای خاتمی، جریان راست ابتدا یکی دو ماهی را دچار 
نکــه بــاالخره ســرگردانی و ضــربه ناشــی از آن انتخابــات شــده بودنــد تــا ای

فکرهاشان را یکدست کردند و مصـمم شـدند کـه بـه هـر قیمـت کـه شـده         
نگذارند که این دولت خاتمی موفق شود  ابتدا نه از طریق خشونت ]بلکه[ از 

هـا و بعـد هـم اگـر الزم شـد از طریـق        هـا و کارشـکنی   انـدازی  طریق سنگ
 خشونت  

فراز هشتم اسـت،   بندی آقای صابر این دوران جدید که در واقع در تقسیم
دورانی است که از یک طرف مردم با حقـوق خودشـان بیشـتر آشـنا شـدند،      

ها باز شده ]هسـتند[  دولتـی    توقعات و انتظاراتشان خیلی بیشتر شده و بینش
دهد یا الاقل در شعار به این انتظارات مردم پاسـخ   ]هم هست[ که پاسخی می

د  از طـرف دیگـر جنـاح    دهـ  دهد و تالش خود و کار خود را انجـام مـی   می
که انتخابـات   9376کند  به طوری که در سال  اندازی می مقابلی که مرتبا سنگ

گفـت کـه    مجدد دوره هشتم ریاست جمهوری صورت گرفت، آقای خاتمی
سـابقه بـود، کمتـر دولتـی در      دولت ما هر نُه روز با یک بحران طرف بود  بی

  نُه روز یـک بحـران بـرایش ایجـاد کننـد،     جهان شده که در طول عمرش هر 
 کارشکنی در این مورد بسیار بود  

هـم کـه    تا اینکـه بـاالخره در انتخابـات دوره نهـم دیگـر آقـای خـاتمی       
توانست انتخاب شود، تمهیدات جدیدی شد که خـواهم گفـت  بـه هـر      نمی

هـا   وزیهـا و پیـر  صورت این دوره از یک طرف ما شاهد یک نوع پیشـرفت 
ها و عقب رفـتن کـه منجـر بـه      هستیم، از یک طرف هم در مقابلش شکست

[ شد  به هر صورت ایـن دوره هـم از   نژادروی کار آمدن دولت نهم ]احمدی
ها و وجوه مثبتی بوده قابل مطالعه اسـت و هـم    این جهت که واجد روشنایی
چگونه هر نـوع اصـالحی ولـو    ی حاکمه ایران که شناخت جامعه و آن طبقه

ضرری مثل اصالحات آقـای خـاتمی ]را بـر     اصالحات بسیار بسیار نرم و بی
شـد   کرد و اگر موفـق مـی   تابد[  در واقع آقای خاتمی نظام را تضمین می نمی
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شد  منافع جنـاح راسـت هـم کـه در      بقای نظام جمهوری اسالمی تضمین می
ی این را هـم حاکمیـت تحمـل    شد ول بود، تضمین می بقای جمهوری اسالمی

نکرد  باالخره این دوره تفصیالتی هم دارد که آقای صابر در طـول جلسـات   
گر هستم نـه  خواهند گفت و این دیدگاه بنده است  البته بنده نه خیلی تحلیل

دان هستم، جناب آقای آقاجری هم استاد تاریخ هستند، هم سابقه خیلی تاریخ
و خودشان هم مقداری مشمول صدماتی کـه  بررسی این موضوعات را دارند 

شـد، بودنـد     هـایی کـه مـی    اندازی در این دوره از طرف جناح راست و سنگ
توانند این دوره را توصیف و  بنابراین به نظر من ایشان خیلی کامل و بهتر می

 بعد هم تفسیر کنند 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 دوم خرداد به مثابه یک جنبش

تیر است و یـادآور یکـی    97آقایان  امروز ها و  با عر  سالم خدمت خانم
  اسـت  هـا نشسـت  یاز نقاط عطف در فرازی است که موضوع بحث این دوره

، ولی حـداقل در حـد و   31آذر  90 یواقعه از تربزر  نه اگر قطعا که ای واقعه
ـ   هـای  بشاندازه آن هست  سرکوب جنبش دانشجویی بود به عنوان یکی از جن

سلسله واکنشهایی که در قبـال   یخُرد در جنبش عمومی دوم خرداد و در ادامه
 آن از پـس  و گرفـت  مـی  و بودجنبش مردم ایران در دوم خرداد صورت گرفته

 یکی البته و است همین بار یک روز نُه هر هایبحران همان از یکی  گرفت هم
قدری شوم و تلخ و ننگین بـود   هب حادثه  هابحران این ترینمهم و ترینبزر  از

صدا آن را محکوم کردند حتی کسانی که به نحـوی خودشـان جـزو     که همه یک
ربط در این حادثه بودند  البته سـرکوب قیـام    کارگردانان و کارگزاران و عوامل ذی

در کوی دانشگاه تهران در چنـین روزی   57تیر و فجایعی که سال  97دانشجویی 
   ما برجاگذاشت  یحرکت جامعه یخود آثاری نیز بر ادامه یهاتفاق افتاد، به نوب

اتفـاق   50بدهید بحث را از اینجا شروع کنم کـه آیـا آنچـه در سـال      اجازه
افتاد، یک انتخابات بود از نوع انتخابات معمولی کـه در ایـران صـورت گرفتـه     

شـود آن را ذیـل    ای کـه مـی   گیرد یا اینکه یـک پدیـده بـود؛ پدیـده     است و می
این هسـت کـه    دهبن ادعای کرد؟ بندی طبقه اجتماعی هایای به نام جنبش مقوله
بایسـت آن   دوم خرداد یک جنبش بود؛ یک جنبش اجتماعی و لذا مـی  یواقعه

 مهنـدس  آقـای   داد قـرار  مطالعـه  مورد ایران اجتماعی هایجنبش یرا در زمره
داشـتند  دوم   مـروری  شد، رخداد آن به منجر که سوابقی و مقدمات بر سحابی
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 یو بیـان مجموعـه   اصـل خرداد و رأیی که آقـای خـاتمی گرفـت در واقـع ح    
انتخابـات دوم خـرداد یـک     فرآیندهایی بود که در ایرانِ آن روز جریان داشـت  

فرصت بود، فرصتی که مردم ایران بنابه دالیل و عواملی پیـدا کردنـد و توانسـتند    
ن بیان کنند  شخص آقای خاتمی به عنـوان  خودشان را با آ یمانده مطالبات معوق

مطالبات بود  در واقع خاتمی نـه علـت    نیبیان ا دوره،نامزد ریاست جمهوری آن 
 آن جنبش بود، معلول آن جنبش بود    ی جنبش دوم خرداد بلکه نشانه

شود تحلیل کرد؟ از منظـر مخالفـان دوم خـرداد،     جنبش را چگونه می این
کـه   ایگذرا و حتی نوعی توطئه بـود  توطئـه   یجنبش دوم خرداد یک حادثه

در آن سوی مرزها طراحی و تدوین شده برای آنکه نظام جمهـوری اسـالمی   
  اندرا با همان مدلی که اتحاد جماهیر شوروی را از هم پاشـاند، از هـم بپاشـ   

کردنــد کــه در ایــن ســناریوی  بســیاری از مخالفــان دوم خــرداد تحلیــل مــی
گورباچفی را دارد که شعارهایش یـادآور شـعارهای    آمیز، خاتمی حکم توطئه

 یپروسترویکا  و گالسنوست  اسـت  گالسـنوز و پروسـترویکایی کـه دوره    
طـرح   اموقتی و گذاری است که باید از درون آن یلتسینی  در بیایـد و نهایتـ  

فروپاشی نظام جمهوری اسالمی عملی شود  تقریبا بر اسـاس همـین تحلیـل    
ماتی کـه بعـد از دوم خـرداد علیـه آن جنـبش صـورت       تمام تحرکات و اقدا

گرفت، طراحی و اجرا شد  در میان برخی از طرفـداران جنـبش، گـاهی دوم    
ای کـه حاصـل عمـل چنـد فـرد خـاي، بـازیگران و         خرداد به عنوان پدیده

ــای    گرانکنشــ ــای خــاتمی، شــخص آق ــد شــخص خــود آق مشــخص مانن
اندرکار ماننـد   ی دستسیاس های گروه و احزاب از برخی یا رفسنجانی هاشمی
 بـه   شـود  مـی  تحلیـل  شـدند،  موسوم خرداددومهایی که بعدها به جبهه گروه
 انسـانی،  کارگزار عامل اساس بر صرفا خرداد دوم جنبش تحلیل دیگر عبارت
هـای نخبـه    سیاسی و به خصوي کارگزاران و عامل  هایóجنتای و ها عامل

 شود   در رأس هرم سیاسی تحلیل می
دوم خرداد نه تنها بـرای مخالفـان    یتوان دریافت که پدیده سادگی می به اما
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 ایغیرمنتظـره بـود بلکـه حتـی بـرای موافقـان آن نیـز پدیـده         یآن یک پدیده
غیرمنتظره بود  دوم خرداد یک جنبش طراحی شده و آماده و سازماندهی شـده  

 و صمشـخ  یفـرم و برنامـه   تشـکیالت مشـخص، پـالت     با رهبری مشـخص، 
استراتژی و راهبرد عملیاتی مشخص نبود  به همین دلیل هم هست که همـه را  

 یگیر کـرد و هـم جبهـه    طلبان را غافل گیر کرد، هم آقای خاتمی و اصالح غافل
 یطلبـان پـیش از انتخابـات و برنامـه     بینی آقای خاتمی و اصالح مقابل را  پیش

شـوند و بتواننـد در رقـابتی بـا     ب تمورد انتظار آنها این بود که وارد این انتخابا
کاندیدای طرف مقابل که در واقع کاندیدای حاکمیت بود و حاکمیت همه توان 
و نیروی خودش را بسیج کرده بود برای اینکـه آقـای نـاطق نـوری را در راس     

گفتنـد   طلبـان مـی   مجریه قرار بدهد، ]وارد شوند[  نهایتا  خاتمی و اصالح یقوه
کنیم برای اینکه چنـد میلیـون رای بیـاوریم و     شرکت می باتکه ما در این انتخا

یک پایگاه نسبی اجتماعی پیدا کنیم تا بتـوانیم بـا تکیـه بـه ایـن پایگـاه نسـبی        
 ایـن  واقـع  در  بـدهیم  ادامه خودمان محدود و سیاسی هایاجتماعی به فعالیت

نـه   و نطلبا اصالح و خاتمی دیدگاه از جناح یک بقای برای بود راهی انتخابات
 به عنوان انتخاباتی که قرار است یک تحول ایجاد کند   

دهـد دوم   بودن دوم خرداد عامل بسیار مهمی است که نشان مـی  غیرمنتظره
سیاسـی تحلیـل    هـای جنتیها و ا توان صرفا بر اساس عمل عامل خرداد را نمی

کرد  در تحلیل هر فرآیند اجتماعی و سیاسـی، هـر جنـبش، بـه طـور کلـی دو       
گرایانـه اسـت کـه     یک دیـدگاه همـین دیـدگاه اراده   دیدگاه افراطی  وجود دارد  

انـدازها و   ی چشـم  ترین شکل آن تئوری توطئه است  تئوری توطئه از زمره منحط
هـای اجتمـاعی و تـاریخی     تحلیل پدیده گرایانه و ولنتاریستی  در های اراده تئوری

گـرا و بـه خصـوي     است  همچنان که در تاریخ معاصر ایـران ایـن دیـدگاه اراده   
تحـوالت جامعـه ایـران را از انقـالب      یهتوطئه همـ  یگرایی مبتنی بر نظریه اراده

ها مورد بحث قـرار   مشروطیت گرفته و قبل از آن جنبش تنباکو که در این نشست
ضت ملی ایران و بعد انقالب اسالمی و باالخره جنبش دوم خـرداد را  گرفته، تا نه
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کننـد؛ گـویی کـه مـردم ایـران، اقشـار و طبقـات         بر اساس آن تئوری تحلیل مـی 
 اند    گوناگون این جامعه هیچ نقشی، مثبت یا منفی، در این تحوالت نداشته

گرا هـای سـاختار   هـا، تئـوری   هـا و تئـوری   نقطه مقابل این دسته نظریه در
هـای سـاختارگرا،    تـرین شـکل نظریـه    وجود دارد کـه شـدیدترین و افراطـی   

ها جبری و دترمینیستی اسـت  در گذشـته در دوران پیشـامدرن نظریـه      نظریه
  ودغالب ب یجبرگراست منتهی جبر الهی، نظریه یفاتالیستی  که نوعی نظریه

اسـاس جبـر    یعنی بسیاری از مردم، مورخان و آدمیان تحوالت تاریخی را بر
کردنـد  در دوره جدیـد نظریـه     الهی و نوعی تقدیرگرایی مشیتی تحلیـل مـی  

 همـین  واقـع  در شناسی،پردازان گوناگون در علوم انسانی از جمله در جامعه
کردند  مـثال در   اقتصادی جبر و اجتماعی جبر  تاریخی، جبر به تبدیل را جبر

رتـدوکس، مارکسیسـم   های مارکس و در سنت مارکسیسـم ا  بخشی از اندیشه
اکونومیک و مارکسیسم ساختارگرا تحوالت جامعه با عامل ساختار، با عامـل  

بـازیگران و آدمیـان تحلیـل     یهـای خـارج از اراده   تقدیرها و جبرها و تعـین 
کنش کنشـگران تـاثیری    وها  گیری شود  گویی که در این تحوالت، تصمیم می

بینـی،   ندارد  گویی که گفتمـان، ایـدئولوژی، فرهنـگ، نظـام ارزشـی، جهـان      
های آدمیان یا تاثیری ندارد یا اگر هم تاثیری دارد، تـاثیر   ها و طرزتلقی نگرش

بینـی و گفتمـان نهایتـا      ایـدئولوژی، جهـان    ثانوی و تبعی دارد  یعنی فرهنگ،
شـود  بـه خصـوي در     اقتصادی مـی  ختاراخودش تبدیل به یک معلول از س

الملل]انترناسـیونال[ دوم، نـزد کسـانی مثـل برنشـتاین  و       میان متفکـران بـین  
گرایـان و   بینیـد  دیـدگاهی کـه در مقابـل اراده     کائوتسکی  این دیدگاه را مـی 

داری بـه دلیـل    کـرد کـه نظـام سـرمایه     گرایانی همچون لنین استدالل می عمل
یک حرکت خود به خودی و تدریجی و جبـری از   راش و دتضادهای درونی

افتـد،   آید و اتفاق می ای است که به وجود می بین خواهد رفت  انقالب پدیده
هـا بـه وجـود آمـدنی      آوریم، انقالب این ما نیستیم که انقالب را به وجود می

است نه ساخته شدنی  به همین دلیل است که معتقد بودند هـیچ عمـل ارادی   
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فایده اسـت و بایـد منتظـر     داری نباید کرد زیرا بی نظام سرمایه یبرای سرنگون
خـودش از درون بـر    یداری در یک سیر تاریخی تـدریج  بود که نظام سرمایه

به بن بست برسد و بعد انقـالب بـه صـورت جبـری و      یدرون یاثر تضادها
ها و به خصوي لنین  خود به خودی متولد شود  اختالف اساسی که بلشویک

 مثل کائوتسکی و برنشتاین داشتند، روی همین ماجرا بود   یبا کسان
شـود   های اجتمـاعی را نـه مـی    ها و جنبش واقعیت این است که انقالب اما

بـازیگران تحلیـل    ییکسره معلول ساختارهای متعین و جبری و خارج از اراده
توان یکسره آنها را محصول اراده و عمـل آدمیـان تلقـی کـرد  بـه       کرد و نه می

یـک   یپاسخگو و مکفـی بـرای تحلیـل جنبشـهای اجتمـاع      یمان من نظریهگ
دیالکتیکی و دو وجهـی اسـت  دیالکتیـک سـاختار و عامـل انسـانی؛        ینظریه

دیالکتیک شرایط و روندها و فرآیندهای عمومی و کلی که در جامعـه و تـاریخ   
تصـمیم و   ها و باالخره جریان دارد با گفتمان، ایدئولوژی، فرهنگ، تولید دیدگاه

دیالکتیک اتفـاق افتـاد  نـه     ینکنم که دوم خرداد بر بستر ا عمل انسانی  فکر می
مشخص بـود )تصـمیم چنـد     یمحصول کار چند گروه مشخص و چند نشریه

نفر خاي( و نه اینکه یکسره حاصل فرآیند تحوالتی بود که در واقع از حـدود  
 سال پیش )بعد از جنگ( در ایران اتفاق افتاد  7-1

 در 50 از بعـد  هـای را که بعدها ما به صورت بسیار واضـح در سـال   هایی نشانه
اینجـا و آنجـا در حـال بـروز و      50ایران، قبل از دوم خرداد و قبل از سال  یجامعه

 یرودخانـه  در بعـدها  که خُردی های  شما ببینید یکی از جنبشمینبییظهور بود، م
جنبش اجتماعی دوم خرداد به جریان افتاد و تا به امـروز هـم جریـان دارد، جنـبش     
زنان است  جنبش زنان )جنبش برابرخواهی و رفع ستم و نابرابری جنسی( درسـت  

تر و نیرومندتر رشـد کـرد و تـا امـروز      تر، گسترده است که بعد از دوم خرداد وسیع
ولیـه آن را شـما قبـل از دوم خـرداد     هـای ا  هم ادامه دارد امـا در عـین حـال نشـانه    

ایـران در حـال    یهایی که حاکی از فرآیندهایی است کـه در جامعـه   نشانه ید؛بین می
بینیـد   گیری بود  در انتخابات مجلس پنجم برای نخستین بار شـهرهایی را مـی   شکل
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تواننـد روحانیـان    شوند و در انتخابات مجلس می که در آن شهرها زنانی کاندیدا می
 و حتی قم  بایجانب خودشان را شکست بدهند، شهرهایی از آذررقی

شود با تغییر قـانون اساسـی،    است که البته همراه می یعطف جنگ نقطه پایان
موسـوم بـه    کـه  سـالی  هشت و رفسنجانیشود با دولت آقای هاشمی همراه می
پایـان جنـگ و     شود با فروپاشی بلوک شرق  سازندگی شد و همراه می یدوره
  چـون فرصـت   دآور ای را در ایران به وجود می والت بعد از آن شرایط تازهتح

کـنم کـه در هشـت سـال قبـل از دوم       نیست به صورت خیلی گذرا عر  می
در ایران اتفاق افتاد که شـرایط را بـرای جنـبش     ایخرداد فرآیندهای ساختاری

دوم خرداد فراهم کرد  در این دوره برخالف دوره جنگ، با تحوالت اقتصـادی  
 یطبقـاتی در ایـران افـزایش پیـدا کـرد  در دوره      یو تعدیل ساختاری، فاصله

هشت ساله جنگ علل گوناگون ]مثل[ اقتصاد جنگی، درآمـد بـه شـدت پـایین     
 یزیسـتی موجـود در سـالهای اولیـه     گـری و سـاده   تمان انقالبینفت، تداوم گف

توزیـع باعـث    یدولت آقای مهندس موسوی و نوع نگاه او بـه مسـاله    انقالب،
و به طور کلی از نظـر درآمـدهای    تیطبقا یشده بود که از نظر توزیع و فاصله

ت کشور وضع نسبتا  پایین و نزدیک به هم و متعـادلی داشـته باشـیم  امـا هشـ     
آقای رفسنجانی که هم گشایشی در درآمدهای نفتی ایجـاد شـد    یدوره یساله

و هم طرح تعدیل ساختاری که اسمش را سازندگی گذاشتند، منجر بـه تشـدید   
هـای پـایین هـرم     طبقـاتی، افـزایش دهـک    یاصـله نشینی شد  ف حاشیه یمساله

از آن را در هـایی   ها و جرقـه  آورد[  به خصوي نشانه دیدرآمدی کشور ]را پد
بینیم؛ شورشهای شهری که  همان دوره آقای رفسنجانی در شهرهای مختلف می

در همان دوره اتفاق افتاد و البته به شدت سرکوب شـد  همچنـین در آن دوره،   
شد و در واقـع   پیدا کرد، مهاجرت از روستا به شهر تشدید  رششهرنشینی گست

کند  به مـوازات   ل رشد میشهرنشینی و شهری شدن در این هشت سا یپروسه
[، گسترش تحصیالت و از جملـه تحصـیالت عـالی،    یاین، فرآیند سواد ]آموز

قابل توجه و مهـم بایـد مـورد     یدانشگاه آزاد )که به عنوان یک پدیده یپدیده
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ـ     مطالعه گسـترده در   یقرار بگیرد(، افزایش قشر دانشجو بـه عنـوان یـک نیروی
نشگاه آزاد اتفـاق  دا طریق از چه دولتی، های دانشگاه طریق از چهسراسر کشورـ

ــت و       ــبی)هنوز در آن دوره اینترن ــور نس ــه ط ــاطی ب ــدهای ارتب ــاد  فرآین افت
ای که امـروز وجـود دارد بـه ایـران راه      های ارتباطی بسیار پیش رفته تکنولوژی

پیدا نکرده بود( چه در داخل ایران، ارتباطات درون ملی، و چه ارتباطات بـرون  
 ما که[ بودند] هم هاییجنگ رشد پیدا کرد  خرده جنبش یبه دوره ملی نسبت
 خـرداد  دوم  کننـد  مـی  پیدا حضور خرداد دوم عمومی جنبش در بینیم می بعدها
بـود  نقطـه ثقـل و فصـل مشـترک       راگیـر ف گفتمـان  یک با عمومی جنبش یک

مختلـف در جنـبش عمـومی و     هـای ها و جنبش موجود در میان خرده گفتمان
مرکـزی و سـخت بـود کـه      یگفتمان عمـومی دوم خـرداد نهایتـا  یـک هسـته     

 خواهی بود    دموکراسی
اگر ما جنبش دوم خرداد را اساسا  یک جنبش دموکراتیک، یـک جنـبش    لذا

ها و در واقع پیامدهای آن تلقی کنیم، جنبشـی   با تمام ویژگی یخواه دموکراسی
 ــ اول دمـوکراتیزه کـردن سـاختار سیاسـی     یدر درجـه ـ  دنکربرای دموکراتیزه

آرام در حـال در   آرام خـرداد  دوم از قبل که گوناگونی هایجنبش خرده[  بود]
 نشـینان گیری بود ]مثـل[ خـرده جنـبش محرومـان و حاشـیه      جامعه ایران شکل

 زنـدگی  سـبک  هایجنبش خرده جوانان، هایجنبش زنان، جنبشخرده شهری،
خواســت یــک الگــوی اســتاندارد را آنهــم توســل بــه  می کــه مــینظــا در کــه

امنیتـی و   هـای  گاهآمیز حاکم کند، با توسل به پلـیس و دسـت   های اجبار مکانیسم
های گوناگون در سطح شهر، سبک لباس پوشـیدن و آرایـش و بـه طـور      گشت

 کلی سبک زندگی را تحمیل کند، ]به وجود آمد[   
 رشد) بودکه در ایران اتفاق افتاده یجوانانی به خاطر انفجار جمعیت تیجمع
 بـه  توجـه  بـا  انقـالب  اول هـای سال همان از ایران در درصدی چهار جمعیت
 لشـگر  تـدارک  و «گـو  اهلل الّـا  اله ال» ازدیاد و جمعیت افزایش برای که تبلیغاتی
]صــورت  شــد مــی داده قبیــل ایـن  از شــعارهایی و قــدس آزادی بــرای عظـیم 
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حدود دو برابر شد  کسانی که  75گرفت [( در دوم خرداد تقریبا نسبت به سال 
 57 و 53 هـای بسته شده بود، حاال در سال 01و  09و  06شان در سالهای  نطفه
 جوانـان  ایـن  و بودنـد  شـده  تبدیل ساله97 و ساله90 ساله،97 جوانانی به 50 و

پدران و مادرانشان زنـدگی کننـد     ندگیز هایسبک همان با توانستند نمی دیگر
 جنـبش  خـرده  یـک  واقـع  در که بودیعنی یک شکاف نسلی هم به وجود آمده

ایـران بـه    یجامعـه  در که گوناگونی هایجنبش خرده   بودانداخته راه را نسلی
 هـای صورت کمونی قبل از دوم خرداد وجود داشـت کـه البتـه حـول شـکاف     

جنسی، شکاف طبقاتی، شـکاف فرهنگـی،    فشکا نسلی، شکاف بود؛ گوناگون
 قـومی  هـای جنـبش  خـرده   و طلـب  هویـت  هـای جنـبش  و شکاف قومی، خرده

 معنـی  خیلـی   بلوچسـتان  در و کردسـتان  در ایران، اطراف مناطق در مخصوصا
 کردسـتان،  در شـد  داده خـاتمی  آقـای  بـه  کـه  آرایـی  از عظیمی بخش که دارد

ایـران بـود  یعنـی در واقـع آن      ای یهحاشـ  هـای استان و مناطق در و بلوچستان
 در قـومیتی  هـای طلب نیز حول شـکاف  جنبش قومی و فرهنگی و هویت خرده
 فصـل  نهایتـا   هـا جنـبش  خرده و هااین شکاف یهمه  بود آمده وجود به ایران

 و مطالبـات  بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  رسـیدند  نتیجه این به و کردند پیدا مشترکی
یک وفاق و اجماع جمعی به   عمومی، یمطالبه کی باید ابتدا خودشان خواست

  سیاسی ساختار کردنوجود بیاید  بر سر چه؟ بر سر دموکراتیزه
 یشود  همـه  ایران همه چیز به سیاست ختم می یجوامعی مثل جامعه در
های گوناگون در  ها و افتراق شود و هنوز آن انفکاک ها به سیاست ختم می راه

 یحـوزه   خصوصـی،  یحوزه ی، اجتماعی، سیاسی، های مختلف اقتصاد حوزه
ـ     عمومی و دولت به وجـود نیامـده اسـت  از فـردی      اتـرین مسـایل گرفتـه ت

ترین، از مسایل هنری و فرهنگی گرفته تا مسایل اقتصاد و اجتماعی به  جمعی
اصلی و فصـل مشـترکی کـه تـا آن فصـل       ی  لذا مسالهشودیختم م استیس

آیـد، اصـالح    مشترک حل نشود راه برای تامین مطالبات دیگر به وجود نمـی 
 سـیون ساختار سیاسی است و اصالح ساختار سیاسی یعنی پـروژه دموکراتیزا 
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 حاکمیـت » مثـل  شـعارهایی  بـود قدرت  تمام شعارهایی که آقای خاتمی داده
 در ،«مـدارا  و تسـامح » و «سـاالری  مـردم » ،«آزادی» ،«مـدنی  جامعـه »  ،«قانون
تسـامح و مـدارا،     اصـلی  و اولـی  مخاطب یعنی  شود می خالصه عنوان همین

قدرت بود  چون اگر قدرت اهل تسامح و مدارا نباشـد و بخواهـد در مقابـل    
 مقابـل  در دارد، وجـود  جامعـه  در کـه  هـایی مطالبات مردم، در مقابل تفاوت

 و خـودی  بکشـد،  خـط  شـود،  قایـل  بعـیض ت مختلـف  اجتمـاعی  هـای  گروه
 هـا ترین تفاوتکوچک برابر در و ها غیرخودی برابر در بعد و کند غیرخودی
 انگفتمـ  کـه  اینجاسـت  بدهـد،  نشـان  را خشـن  های العمل عکس ترینبزر 

قدرت است  تمام آن شعارها برای ایـن   یتسامح و مدارا گفتمان کنترل کننده
بود که در واقع ساختار سیاسی دموکراتیزه بشود  البته در کنار ایـن فرآینـدها،   
یعنی فرآیند جمعیتی، مهاجرت، شهرنشـینی، ارتباطـات، سـواد و تحصـیالت     

   دبایستی به موازاتش به تولید گفتمانی هم توجه کر می
 ای توسـعه  مـدل  کردنـد، حابی اشارهکه به درستی آقای مهندس س طورهمان

آمرانـه بـود، منتهـا مـدل      یتوسعه مدل یک بود،کرده اتخاذ رفسنجانی آقای که
فاشیسـتی  بـه    ینزدیک به مدل کره جنوبی، نـه مـدل آمرانـه    یآمرانه یتوسعه

برخـی از   بـه همین دلیل آقای رفسنجانی تا حدودی بـه برخـی از نشـریات و    
داد  اما مشکل اینجاست که آقـای رفسـنجانی در آن    فعالیت می یها اجازه گروه

تـدریج از آغـاز ریاسـت جمهـوری      نهایی نبود  بـه  یگیرنده هشت سال تصمیم
آقای رفسنجانی تا پایان آن دوره، حاکمیت در درون دچار تحول شـده بـود  از   

هـای قـدرت ایـران بـه      گیری اصلی در جنـاح  دو جبهه 07دوران جنگ تا سال 
جناح چپ  جنـاح چـپ در واقـع     یگریود آمده بود: یکی جناح راست، دوج

 روحـانیون  مجمـع  انقالب،مجاهدینهای گوناگونی از جمله سازمان شامل گروه
 ایـن  از هـایی  گـروه  و معلمـان گری مثل انجمندی گوناگون های انجمن و مبارز
 موتلفـه، جنـاح راسـت هـم حـزب     رطرف ]بودنـد[؛ د  کی در و شدند می قبیل
 حـوزه  مدرسـین جامعـه  تجـار،  بازاریان، اسالمی،جمهوریحزب از هاییبخش
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 آن در رفسـنجانی  آقـای   بودند دیگر سمت در مبارزروحانیتجامعه و قمعلمیه
 و رفسـنجانی  آقـای  بـود،  گرفته قرار راستجناح یعهمجمو در واقع در مقطع

به بعد در انتخابـات مجلـس    07از سال  ودندجناح راست توانسته ب یمجموعه
قـدرت دور و   یصـحنه  از و کننـد  نشـین چهارم جناح چـپ را عمـال حاشـیه   

    کنند کوتاه را شاندست
بندی  به تدریج به خصوي در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی جناح اما

دیگری شکل گرفت که در واقع منجر به جداشدن آقـای رفسـنجانی از جنـاح    
 آقـای  کـه  گرفـت  شکل سازندگیروهی که به نام گروه کارگزارانراست شد  گ
گروه تضـاد موجـود در جنـاح راسـت را      نای  بود آنها معنوی رهبر رفسنجانی

اش بر بـورژوازی سـنتی    راست سنتی تکیه نکهی]آشکار کرد[ که عبارت بود از ا
 [ راست صنعتی و مدرن و بوروکرات و تکنـوکرات بـود  یو بازار سنتی بود ]ول

که در واقع حزب کارگزاران سازندگی و کسانی که دور و بر آقـای رفسـنجانی   
دوم  یدر دوره ابودند نماینده آنها بودند  چالش بـین ایـن دو گـروه مخصوصـ    

آقای رفسنجانی باال گرفت و در واقع درگیری میان اینها حتی کار را بـه جـایی   
حنه شد و دسـت بـه   رساند که جناح راست سنتی علیه آقای رفسنجانی وارد ص

 افشاگری، تظاهرات و عملیاتی از این قبیل زد 
رفسنجانی برای اینکه یک تعادلی ایجاد کند، در واقع با جناح چـپ و   آقای

ایـران فـردا،    یمجلـه  مثـل  هـایی  جریـان  یـا  روشنفکری هاینشریات و جریان
کـرد   کرد و سـعی مـی   مدارا می تلویحی نحوی به ها، مذهبیملی و آزادینهضت

که در واقع امکان برای حیات آنها به وجود بیاید  امـا مسـاله اینجاسـت کـه در     
جمهـور   جانی ریـیس رفسـن  آقـای  کـه  ــ دوره همان در کنید توجههمان دوره ـ 

ها، تهدید روشنفکران و هنرمندان، مـاجرای   کند، قتل است، ترورها ادامه پیدا می
 نویسـندگان، اتوبوس هنرمندان و برخی از اعضـای کـانون  طرح به دره انداختن 

ماجرا این بود که در واقع آقای رفسنجانی  علت  افتد می اتفاق دوره آن در همه
 توجـه  و بـود کار واگـذار کـرده   امور امنیتی و اطالعاتی کشور را در یک تقسیم
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 آقـای  دولـت  یعنـی   بـود کـرده  معطـوف  اقتصـادی  امـور  بـه  اساسا  را خودش
 بـار  چندین رفسنجانی آقای  بود بوروکرات و تکنوکرات دولت یک سنجانیرف
  گفت که دولت من یک دولـت سیاسـی نیسـت،    می هایش مصاحبه در موقع آن

وزرای من همه وزرای کاری هستند، من خـودم سیاسـی هسـتم و دیگـر بـس      
است، احتیاجی به وزیر سیاسی ندارم  در واقع در یک تقسیم کار مسایل امنیتی 

واگذار شـد  لـذا آقـای     یاسیقدرت در ساختار س ینهادها گریو اطالعاتی به د
ار و کوشـش و تـالش خـودش و اطرافیـانش مصـروف      کـ  یرفسنجانی عمده

  بودمسایل اقتصادی و تعدیل اقتصادی کرده
هر حال ما در قبل از دوم خرداد فضایی ر ا داریم کـه محـافلی در آن    در

گیرد، به خصوي محافلی که یا در نظام هستند یا بـر نظـام نیسـتند     شکل می
 مثـل  هـایی  گـروه   دارنـد  قبـول  را اسـالمی بلکه منتقدینی هستند که انقـالب 

 نفکریلی مذهبی و محافل روشم نیروهای اسالمی، انقالب مجاهدین سازمان
کـه  « عصـر مـا  » یآورنـد )نشـریه   ای کـه اینهـا در مـی    مذهبی و چند نشـریه 

 ینشـریه  یـک  کـه  «کیـان » نشـریه  کردنـد،  می منتشر اسالمیانقالبمجاهدین
ای از روشـنفکران مـذهبی آن را منتشـر     روشنفکری بود کـه در واقـع حلقـه   

ـ  درمی مذهبیکه نیروهای ملی« ایران فردا»کردند، نشریه  می و روزنامـه   دآورن
که در اواخر دوره آقای رفسنجانی بـه عرصـه آمـده بـود و بـه طـور       « سالم»

به یک شد( در شکل دادن  مشخص از طرف مجمع روحانیون مبارز منتشر می
گفتمان جدید ]مـوثر بودنـد[؛ گفتمـان مشـروط و محـدود و پاسـخگوکردن       

راجع  هالهایی که در آن سا بحث   دموکراتیک و بشریقدرت، گفتمان حقوق
 نظریـه  بـر  کـه  نقـدهایی  و گرفـت  مـی  صورت نشریات آن در فقیهبه والیت
 وجـه  آن همـه  و همـه  شـد،  مـی  انجـام  تئوریک صورت به فقیهمطلقهوالیت
  ساخت می را فرآیند ایدئولوژیکی و گفتمانی
هـای   پروسـه  کنار در یعنی  کنید توجه هم هادر عین حال باید به فرصت 

ای که قبل از دوم خرداد به وجـود آمـده بـود،     عینی و تولید گفتمان و اندیشه
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 و هـا انقـالب  شدن پدیدار در هافرصت این که گرفت شکل هم هاییفرصت
را  اهـ فرصـت  ایـن  اسـالمی انقـالب  خـود  در شما  است ممه بسیار ها جنبش
کراسی  و طرح  توانید مطالعه کنید، مثال تضاد شرق و غرب و بحث جیمی می

 کرده مطرح شوروی و شرق بلوک با مقابله برای کارترجیمی که بشریحقوق
 انقـالب  رهبـری  و خمینـی  امـام  و بـود  آورده وجود به که هاییفرصت بود،

ـ   مدو در  کرداستفاده آن از داهیانه خیلی و موقع به اسالمی  نیخرداد هـم چن
یدی بود که ایران بـا آن  تهد هابه وجود آمد  یکی از این فرصت هاییفرصت

ای کـه در رأسـش    مواجه بود  ساختار سیاسی ایران بـه دلیـل والیـت مطلقـه    
 و موافقـت  تـا  کننـده  تعیـین  و اساسی مسایل که استای هست عمال به گونه

افتـد،   نگیرد بـه جریـان نمـی    باال از را فقیه ولی یعنی کشور اول شخص تایید
مسایلی که مربوط به خود سیستم و حکومـت اسـت  آقـای خـاتمی قبـل از      

 رهبــر و رفتنـد  اســالمیاینکـه کاندیـدا بشــوند بـه حضــور رهبـر جمهـوری     
اقع از را[ تایید کردند و در و یداتوریکاند نای] دادند، اجازه اسالمیجمهوری

  یادمان باشد کـه آقـای خـاتمی    داین بابت خیال آقای خاتمی را راحت کردن
 و راسـت  هـای همان کسی بود که چند سال قبـل در یـک چـالش بـا جنـاح     

 اسـتعفا  ارشاد وزارت از اعتراضی صورت به بودشده مجبور آزادی با مخالف
 در نشـین حاشـیه  فـرد  یک 50 خرداد تا خاتمی آقای عمال  برود کنار و بدهد
 در اساسا  ملیبود اما کتابخانه ملیهکتابخان رییس که است درست  بود سیستم
  نبـود مردم شناخته شده یفرهنگی کشور جایی نداشت و برای توده یعرصه
 سیاسـی،  و نخبـه  خواي و روشنفکری محدود های گروه بجز خرداد دوم در
 کـه  بـود  ایـن  مـردم  تلقی آمد خاتمی وقتی لذا  شناختند نمی را خاتمی مردم
 تصـوری  گرفته،که آمده در مقابل متن قرار ستا ای حاشیه عنصر یک خاتمی
د تصویر حاشیه در مقابل متن بود  ولی خاتمی بـا توجـه   داشتن او از مردم که

خواست در این سیستم کار کند الزم دید که قبـل از اینکـه اعـالم     به اینکه می
یا حداقل عدم مخالف شـخص رهبـری را    کاندیداتوری کند برود نظر موافق
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بگیرد و همین کار را هم کرد و شخص رهبری موافقت کرد  چرا؟ عالوه بـر  
آورد  هم مخالفین  بینی وجود داشت که آقای خاتمی رأی نمی اینکه این پیش

ایشان و هم موافقین ایشـان امیـد و دورنمـایی از اینکـه خـاتمی بتوانـد رای       
شناخت و امکـان رأی آوردنـش نـاچیز     را کسی نمیبیاورد، نداشتند  خاتمی 
کرد  عالوه بـر ایـن عامـل، شـرایط      کسی خطور نمی یبود و اساسا  به مخیله

 تهدیدی هم که ایران در آن وضعیت در آن قرار داشت ]موثر بود[  
در آن شرایط نیازمند بود کـه از خـودش یـک تصـویر متفـاوت بـه        ایران

دوم خـرداد ایـران در معـر  خطـر مسـتقیم       یهجهانیان ارائه کند  در آستان
ماجرای انفجارهایی که در کشورهای مختلف بـه   لینظامی بود، به دل یحمله

 ورهـای تر و( آمریکـایی  تفنگدارهای) لبنان در که ماجراهایی  بودوجود آمده
 در و بـود که در عربستان و در آرژانتین صورت گرفتـه  یمختلف و انفجارهای

جمهوری اسالمی مطرح بـود   یپرونده اروپایی کشورهای مختلف های دادگاه
و آمریکا را به این نتیجه رسانده بود که باید ایران را مورد حملـه قـرار دهـد     

شد، خبرهـایی   تلقی جدی خیلی اسالمیاین خطر در درون سیستم جمهوری
گیـری   های خودشان را به طرف ایـران هـدف   ها موشک رسید که آمریکایی می
اگر سیستم همچنان به سمت انسداد بیشـتر حرکـت    درسییاند  به نظر م هکرد
 گیرنـدگان تصـمیم  رونیگرفت  از ا کرد خطر حمله نظامی به ایران باال می می

تازه، یـک   یاست یک چهره مالز که کردند احساس اسالمیجمهوری سیستم
دموکراتیک و یک انتخابات آزاد از خود به جهانیـان نشـان بدهنـد و     یچهره

کرد کـه خـاتمی بـا آن رأی     بینی نمی کس پیش آقای خاتمی وارد شد  اما هیچ
 انگیز ]انتخاب شود[   شگفت
خرداد یک جنبش بود، چرا؟ به دلیل اینکه فقط یک انتخابـات نبـود     دوم

  بـود در جامعـه ایجـاد شـده   قبل از دوم خرداد یک فضـای گفتمـانی وسـیع    
 اختیارشـان  در تلویزیـونی  و رادیـو  اینکه بدون خواهان تحول و طلبان اصالح
باشد، از  ناختیارشا در ای رسانه رسمی ابزارهای و ها رسانه اینکه بدون باشد،
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از طریق فضای گفتمانی که خـود بـه خـود شـکل      غیررسمی،  یطریق شبکه
 یرسـانه  که اسالمیند[  ببینید! مانند انقالبکرد گرفته بود]تبادل اطالعات می

های غیررسـمی بـود کـه خـود      رسمی نبود، رسانه یارتباطی بین مردم رسانه
ای کــه هــر  غیرمتمرکــز و پراکنــده یرســانه  کردنــد  مــردم آن را منتقــل مــی

 شهروندی، هر فردی خودش یک عامل تبلیغی بود  
بنویسـید  »انـد:   گشت کـه گفتـه   مردم شایع شده بود و دهان به دهان می بین
 طـور همـان  و بودمقاومتی در جامعه شکل گرفته«  بخوانید ناطق نوری خاتمی، 

 اینکـه  بـرای  کردنـد اسـتفاده  فضـا  ایـن  از و فرصـت  ایـن  از مـردم  شدگفته که
تا آن زمان بـه وجـود    هک آنچه به بگویند نه  بگویند نه اینکه برای کنند،اعترا 
 ید یک جنبش اجتماعی بود کـه عمـدتا  حـول یـک شـبکه     خردا دوم  بودآمده

 بـدون  بـود، گرفته شکل عمومی گفتمان یک حول و کشور کل در نیافتهسازمان
 از خـاتمی  آقـای  خـرداد  دوم از بعـد  حتی  باشد داشته مشخصی رهبری اینکه
پذیرفت  یـک جنـبش    و نمی اشتد ابا هستم، جنبش یک لیدر من بگوید اینکه

هـای   بدون رهبر، یک جنبش بدون تشکیالت و بدون سازمان  هرچند که گروه
رسمی و احزاب سازمان داشتند اما آن احزاب به لحاظ تشکیالتی و بـه لحـاظ   

ــدازه آن جنــبش عظــیم و وســیع ملــی و  یوزن و انــدازه، اصــال  در حــد و ان
 هـم  دلیل همین به  کنندرا سازماندهی توانستند آن دموکراتیک نبودند و لذا نمی

هست که این جنبش به صورت خودجوش شروع شـد و حـدود هشـت سـال     
    کردهم ادامه پیدا

یک اتفاق نبود، یک تصادف نبود  چیـزی نبـود کـه     50دوم خرداد  یدهیپد
مردم از سر ناآگاهی و کورکورانه انتخاب کرده باشند، بلکه آگاهانه بود بـه ایـن   

رویـی   داد که مردم به دنبـال افـق پـیش    دلیل که بارها و بارها تکرار شد و نشان 
 انتخابـات مجلـس  در  ها،دوم خرداد در انتخابات شـورا  یهستند  منطق مضمون

 تمـام  رغـم  علـی  بعـد  سـال  چهار که جمهوریریاست دوم انتخابات در ششم،
 بـه  و بود قوی جنبش این اجتماعی های ریشه[  شد تکرار] افتاد اتفاق ها ناکامی
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 استیک خواست عمیق تاریخی است، خواستی یعنی   هست هم هنوز من نظر
به دنبالش هست و هنوز به طور کامل  زامرو به تا مشروطیت از ایران جامعه که

رغـم   های عمیقی دارد  بـه همـین دلیـل اسـت کـه علـی       به آن نرسیده، و ریشه
تیر صورت گرفـت و آن فاجعـه و    97در  57سرکوبی که دو سال بعد در سال 
 و هـا  ناکـامی  رغـم  علـی  ای، زنجیـره  هایرغم قتل جنایت ننگین ]رخ داد[، علی

روزنامـه و   76)یک شـب بـا یـک دسـتور      مطبوعات شبه یک تعطیلی  فشارها،
بینیـد بعـد بـاز     نشریه تعطیل شد(، تهدیدها و اقدامات تخریبی،  چهار سال مـی 

دهند  این حکایت از چه داشت جز اینکـه مـردم    مردم به آقای خاتمی رأی می
 دیدند؟ بست را در بیان دموکراسی و آزادی می راه خروج از این بن

 اسـالمی جمهـوری دوم خرداد در چـارچوب نظـام   یهخاتمی و واقع البته
 انقـالب  از بخواهـد  که نبود گفتمانی رسمی، گفتمان آن یعنی بود،افتاده اتفاق
 خـرداد  دوم طلبـی  اصـالح  جنـبش  و طلبـان  اصالح مدعای  کند عبور اسالمی
سـال   رشت به گفتمان انقالب اسالمی بود  واقعیت این است که آنچـه د بازگ
در این کشور اتفاق افتاد به لحاظ ایدئولوژیک مبتنی بر یک گفتمان دینـی   75

-با تکیه 75و اسالمی بود  منتها کدام اسالم؟ اسالمی که نسل ما و مردم سال 
خواه بود  اسالمی بود کـه بـا    بر آن انقالب کردند یک اسالم نوگرا و ترقی ی

و توسعه تضاد نداشت  بلکـه   یپیشرفت، ترق دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، 
اصـلی و   یتوانـد پشـتوانه   برعکس ما معتقد بودیم که این اسـالم نـوگرا مـی   

 مطمئن مطالبات تاریخی مردم باشد 
ـ       و هـا  اعوجـاج  از نظـر  صـرف  مخصوصـا اما واقعیت ایـن اسـت کـه 

 یـک  جنـگ  از بعـد  ــ به بعد اتفاق افتـاد  09و  06ل سا از که هایی انحراف
-جمهـوری  رسـمی  گفتمـان  تولیـد  گیـری  جهت و افتاد دیگر عجیب اتفاق
 75 سال اسالمیانقالب تئوریسین و ایدئولو  اگر یعنی  شد عو  اسالمی

مرحوم مطهری  71و  77اسالمی سال ایدئولو  جمهوری د،بو دکترشریعتی
 و بـود  اسـالمی بود، چـون بـه نظـر مـن دکترشـریعتی ایـدئولو  انقـالب       
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 و اسـالمی  انقـالب  بـین  مـن   اسـالمی  جمهـوری  ایـدئولو   شهیدمطهری
  نیسـت [ آن دربـاره ] بحث فرصت فعال که قائلم تمایزی اسالمی جمهوری

آقای مطهری بود، به خصـوي   اسالمیریجمهو ایدئولو  حال هر به ولی
قیـد و شـرطی کـه رهبـر انقـالب، بنیانگـذار        با تایید محکـم و تقریبـا  بـی   

 از بعـد  امـا   کـرد  ایشـان  از مطهری یآقا شهادت از بعد اسالمی،جمهوری
 در گفتمـانی  شـیفت  یـک  اسالمیدومین رهبر جمهوری یدوره در و جنگ
که این شیفت گفتمـانی را شـما    تاداف اتفاق اسالمیجمهوری رسمی گفتمان

 آقـای  جای به یزدیتوانید در جایگزینی آقای مصباح به صورت نمادین می
  شدآورده متن به حاشیه از تدریج به یزدی مصباح آقای یعنی  ببینید مطهری
 و بـود کـرده  شیفت یک خودش خرداد دوم از قبل اسالمیجمهوری سیستم
 بـه  تـدریج  بـه  را اسـالمی انقـالب  های تنم که بود این از عبارت شیفت آن

-انقالب در یزدیورد  آقای مصباحآ می متن به را ها حاشیه و راند می حاشیه
 بـود،  حاشیه خمینیامام حیات زمان تا اسالمی جمهوری در حتی و اسالمی
 از قبل یزدیمصباح آقای گفتمان چون بود، متن ضد که گفت شود می حتی
حجتیـه بـود  البتـه مـن معتقـد نیسـتم االن        انجمن شبه گفتمان یک انقالب

ژاد ]مطابق با[ انجمن حجتیه است؛ به ن احمدی و یزدیگفتمان آقای مصباح
 انجمـن [ گفتمـان ] یـزدی قبل از انقالب گفتمان آقای مصباح هیچ وجه! اما

 بـرای  سیاسـی  کنش زمان،امام ظهور از قبل که بود معتقد یعنی  بود، حجتیه
 دقیقـا  یـزدی مجاز نیست  اما امـروز آقـای مصـباح    قدرت و دولت تشکیل
گویـد دیـن بـدون قـدرت سیاسـی بـاقی        می و زند می را حرف این عکس
 گفتمـان  یـک  بلکـه  نیسـت،  حجتیـه گفتمان، گفتمان انجمـن ماند  این  نمی

 از حـال  هـر  بـه  اما  نیست و نبود بنیادگرا حجتیه انجمن  است بنیادگرایانه
 کـه  هـایی حمایـت  بـا  یـزدی تدریج آقـای مصـباح   هب بعد به 01 و 07 سال

 بـه  اسـالمی و تئوریسـین جمهـوری   ایـدئولو   عنوان به کرد، او از سیستم
 نسـل  برای 50 سال در تنها نه که کرد گفتمانی تولید به شروع و آمد میدان
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 مـا  نسـل  بـرای  هـم  70 سـال  در حتـی  بلکـه  نبود، قبول قابل ایرانی جدید
   نبود قبول قابل

هــا و تولیــد  ایــران، پروســه یدو حرکــت معکــوس بــود  جامعــه یعنــی
کـرد، در   هایی که در متن آن در جریان بود در یک مسیر حرکـت مـی   گفتمان

حالی که سیستم و گفتمان رسمی حاکم بر سیسـتم دقیقـا  در مسـیر دیگـری     
هـای واقعـی از نظـر     گفتمـانی و هـم فاصـله    یکرد  لذا هم فاصله حرکت می
 گسـل  روی که کرد جنبشی به یلتبد را خردادمردم، دوم های زادیحقوق و آ

هایی که عـر  کـردم،    د شد  یعنی تمام آن شکافمتول دولتـملت شکاف و
جنسـیتی، طبقـاتی نهایتـا  خـودش را بـه صـورت         های نسلی، قـومی،  شکاف

 یـک  سیسـتم  کـل  و  دولت طرف، یک ملت ؛[داد نشان] ملتـشکاف دولت
 آقـای  ملـت  کاندیـدای  بـود،  نـوری سیستم آقای ناطق دیدایکان  دیگر طرف
دولت برای آنکه ملت بتواند بر سرنوشـت   و ملت تقابل واقع در  شد خاتمی

 خـرداد، خودش حاکم بشود  و صـاحب واقعـی کشـور بشـود  گفتمـان دوم     
 جنـاح  کـه  تفکری برخالف یعنی چی؟ یعنی بود، «ایرانیانبرایایران» گفتمان
هاسـت، فقـط    که این کشور فقط متعلق به حزب اللهی اشتد مسلط و حاکم

 مریـدان  و شـدگان ذوب و فقیـه متعلق به مومنین است، فقط متعلق به والیـت 
 کشـور  ایـن  اسـت،  روحانیون و خاي گروه یک به متعلق فقط  است، ایشان
 حـق  کشـور  این در رهبر که ای اندازه همان به ایرانی هر  است همه به متعلق
ایرانیـان   ی  این سرزمین ملـک مشـاع اسـت و مـالکش همـه     اردد حق دارد،

ایرانیان، صرف نظر از جنس و مذهب و نژاد و قوم و قبیلـه و   یهستند  همه
زبان و هر چیزی  این گفتمان یک گفتمان کـامال  ملـی و دموکراتیـک بـود و     

 چتر این که کردند می احساس ها جنبشخرده و ها گفتمانطبیعتا تمام آن خرده
توانند زیر این چتر مطالبات بخشی، قشری و گروهی و  اگیری است که میفر

 طبقاتی خودشان را دنبال کنند   
کردنـد کـه    طلبان و خاتمی انتظار داشتند و تصـور مـی   عین حال اصالح در



 یاصالحاتفرازدوره22

 

 و 75 سـال  در اسـالمی توانند این گفتمان را بر اساس گفتمان اصلی انقـالب  می
 مـا  کـه  بـود  این شعارشان  ببخشند تحقق سیاساقانون چارچوب در طورهمین
را بـه   اساسـی قـانون  یق نیافتهتحق هایظرفیت و مغفول های بخش خواهیم می

فعلیت در بیاوریم  قانون اساسی یک ظرفیت اسمی دارد و یک ظرفیـت فعلـی   
بسیار زیادی هست  در ظرفیـت   یکه بین ظرفیت اسمی و ظریفت فعلی فاصله

اش آن بخشی که مربوط به حقوق حاکمان اسـت بـه خـوبی تحقـق پیـدا       فعلی
بسـیار گسـترده    میطلبان یک ظرفیت اسـ  کرده، اما قانون اساسی از نظر اصالح
 مـا  کـه  گفـت  مـی  خـرداد دوم جنـبش   استداشت و دارد که تحقق پیدا نکرده

هـای ملـت    حقوق ملـت و آزادی  ملت، حاکمیت بخش تحقق برای خواهیم می
 بـا  اساسـی تـوان در چـارچوب ایـن قـانون     کردند که مـی  تالش بکنیم  فکر می

مـردم ایـران پاسـخ     دموکراتیـک  و ملی مطالبات به سیستمیدرون های مکانیسم
 صـاحبان  قبول نبـود    گفت  البته برای صاحبان قدرت انحصاری این سخن قابل

قدرت را تقسیم کنند  ولی به هر حال در مقابـل  سادگی  قدرت حاضر نیستند به
 جمهور شد  نشینی کردند و خاتمی رییس انگیز مردم عقب رأی عظیم و شگفت

برای اینکه مطالبات مردم را تحقـق ببخشـد و در همـان چـارچوب      خاتمی
 قـانون  یمانـده نبـرزمی  و خـالی  هـای گفتمانی و استراتژیک خـودش ظرفیـت  

 مختلـف  اصول در که هاییداشت [ ظرفیت یتشکالم] ببخشد، تحقق را اساسی
 آزادی اجتماعـات،  و هـا  جمعیـت  و احـزاب  آزادی مثـل  بود آمده اساسیقانون
 یرابطـه  در عـدالت  و انصـاف  قضائیه،حاکمیت قانون، استقالل قوه  طبوعات،م

شناختن حقوق فـرد بـه    ترسمی به شوندگان،حکومت و کنندگانمیان حکومت
فـرد و هـم حقـوق     بشـری  حقـوق  هم دو، هربشر و حقوق شهروند ـ  یمثابه
 انـی شهروند  حقوق شهروند به معنی این که هـر ایر  یو اجتماع یاسیس ،یمدن

عضو دولت است و حقوق فرد یعنی اینکـه هـر فـردی کـه در ایـران زنـدگی       
و تجاوزناپـذیر   رناپـذی کند خواه ایرانی و خواه غیرایرانی یک حقوق تخطـی  می
خواسـتند در   د که قانون آن را تضمین کرده است  اصالحات و خـاتمی مـی  دار
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های درون سیستمی ایـن مطالبـات را    چارچوب این قانون اساسی و با مکانیسم
کـنم از انقـالب    تامین کنند اما یک مشکل اساسی وجود داشت که من فکر مـی 
شروطیت هم مشروطیت تا امروز این مشکل در ایران وجود دارد، البته قبل از م
هـای سیاسـی    به نوع دیگری وجود داشت  قبل از مشروطیت هرچند کـه نظـام  

 از جـدا  کلـی  بـه  ایحـوزه  نحاکمـا  اساسا  و بودندوجه دموکراتیک پیدا نکرده
 تضـاد  نـوع  یک هم مشروطیت از قبل اما دادند می تشکیل را رعایا و محکومان

بـین   تضـاد  داشـت؛  وجود ایران حکومتی های سیستم در ساختاری دوگانگی و
درگاه و دیوان، تضاد بین درگاه یا دربار و نهاد سلطنت و دستگاه شاه بـا دسـتگاه   

 شـاه   همان تضادی که مثال در زمان ناصـرالدین یروز دستگاه نخست ایصدراعظم 
 معنـی  انتخابـات  و دموکراسـی  هنوز موقع آن افتاد، اتفاق امیرکبیر خانمیرزاتقی و

خـان   ن تضـاد وجـود داشـت  میـرزا تقـی     ایـ  سیاسی سیستم خود در اما نداشت
 ینماینـده  شـاه عقل و پیشرفت و استقالل کشور و ناصـرالدین  یامیرکبیر نماینده

و بوالهوسی و خودکامگی بود  بعد از مشروطیت این دوگانگی سـاختاری   قدرت
 نهـاد  بـین  سـاختاری  دوگـانگی  یعنی شد وارد اساسیبه صورت نهادینه در قانون

وزیـری و دولـت منبعـث از مجلـس و      لس کـه نهـاد نخسـت   مج نهاد و سلطنت
گیرد  تضاد بین نهاد سلطنت، یـک نهـاد غیرمنتخـب     پارلمان هم جزو آن قرار می

 از بعـد  یعنـی  مشـروطیت انقـالب  لیبا نهاد مجلس،یک نهاد منتخب  در همان اوا
 چـه  بـه  را خود تضاد این رسید شاهمحمدعلی به نوبت وقتی شاهمظفرالدین مر 
آرایی نظامی و به توپ بستن مجلـس توسـط    رتی نشان داد؟ به صورت صفصو

لیاخوف روسی  این تضـاد   فرماندهی به و روسی هایتوپ توسط شاه،محمدعلی
هـای   در نهضت ملی هم خود را نشان داد  شگفت ایـن اسـت کـه در ایـن برهـه     

وزیـر   اختاری)نخسـت تضاد بین دو وجه و تضاد این دایکـاتومی  و دوگـانگی س  
ملـت بـه عنـوان نماینـده ملـت و وجـه اسـتقالل،         نـدگان یمنتخب پارلمان و نما

اسـتبداد و اسـتعمار    ینماینـده  لطنت،خواهی، آزادی و دموکراسی و نهاد سـ  ترقی
علیـه پارلمـان،     هر دو( استعمار پشت سلطنت آمده و از نهاد استبداد علیـه مـردم،  
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ک ملت ایران دفاع کرده است  این تضاد سـاختاری  علیه مطالبات ملی و دموکراتی 
    داشت وجود مشروطیت اساسیدر قانون
 ینقطـه  بـا  و جمهـوری  گفتمـان  بـا  که کردیم می فکر اسالمیدر انقالب ما

کنیم اما  پایان گذاشتن بر نظام سلطنت از این دوگانگی ساختاری رهایی پیدا می
والیت و نهاد والیت دوباره گرفتار این تضـاد   یبه نوع دیگری بر اساس نظریه
وجود داشت کـه   ایفرعی تضادهای اول اساسیساختاری شدیم  البته در قانون
وزیـر، تضـادی کـه در دوره آقـای      جمهور و نخسـت  حل شد  مثل تضاد رییس

ــی ــی در دوره     بن ــد و حت ــمکش ش ــه کش ــر ب ــهیدرجایی منج ــدر و ش  یص
ی هـم  ا خامنـه آقـای  جمهـوری ریاست دوران و موسویوزیری مهندس نخست

زمـانی کـه    ردانیـد کـه د   منتها مدیریت و کنترل شد  شما می  منجر به تنش شد،
 آقـای  کـرد،  مـی  دفـاع  ایشـان  از خمینیامام و بود وزیر نخست موسویمهندس
 و بـود  مخـالف  موسویمهندس آقای با بود جمهور رییس موقع آن که ای خامنه
 خمینـی ی رعایت امـام ا خامنهآقای منتها داشت، وجود پنهان کشمکش نوع یک
صـدر کـه ایـن     بنـی  یدوره بـرخالف  نگرفـت،  باال کشمکش و تضاد و کرد را

منجر شد  به هـر حـال    صدریکشمکش باال گرفت و باالخره به حذف آقای بن
این تضادهای فرعی موجود در قانون اساسی اول حل شد اما یک تضاد اساسی 

اصـالحات خـود را    یدر قانون اساسی دوم به وجود آمد که این تضاد در دوره
غیرانتخابی سـاختار سیاسـی و    اینشان داد؛ تضاد بین وجه غیرمنتخب و نهاده

تخابی و آن نهادهای غیرمنتخـب دسـت   وجه منتخب  از آنجایی که وجهه غیران
های تصمیم گیری آن داشت لذا عمال  آن وجـه   باال را در سیستم و در مکانیسم

مردم و با انتخابات سـر   یبست رسید  دولت و مجلس که با اراده انتخابی به بن
در این سیستم در مجلس، الیحه تصویب کنند و بـه   واستندخ می بودندکار آمده
ببرند و از آنجا دولت این الیحه را اجرا کند و حقوق و مطالبات  نگهبانشورای
بسـت برخـورد    های مختلف استیفا کنـد، امـا بـه بـن     مردم را در زمینه یمعوقه
 حی]لـوا  نگهبـان شـورای  و بودندنکرده انتخاب مردم را نگهبانکردند  شورای می
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 مـردم  هـم  را یهقضـای که رییس قـوه  شدیکرد  دستگاه قضایی وارد م را[ رد می
    بودندنکرده انتخاب
طلبان به مردم گفتند که مراقب باشـید   های اول برخی از اصالح همان ماه در

توانـد بکنـد چـرا کـه ابـزارش را       و بدانید که آقای خاتمی خیلی کارها را نمـی 
 کارهـای  و سـاز  و اساسیخواهد در چارچوب قانون جمهوری می رییس ندارد  

اجتماعی را تـامین   یتامن خواهد می  ندارد را ابزارش اما کند عمل بوروکراتیک
 انتظـامی نیـروی  گاهی  نیست اختیارش در انتظامینیروی پلیس و نیروی  کند اما
 مـاجرای   شـد  مـی  گرفتـه  خدمت به اصالحات مخالفان توسط پلیس نیروی و
 اطالعـاتی  هـای سازمان موازی، تشکیالت ؟[شد اجرا] نیرویی چه توسط تیر97

بخشی از نیروی نظـامی   57در سال  اروزه همین در  ها شخصی لباس  و موازی
همه حاکی از ایـن اسـت    هانیای به آقای خاتمی نوشتند و تهدید کردند، ا نامه 

داد که با آن ابزارها و اختیاراتی کـه داشـت قابـل     که آقای خاتمی شعارهایی می
 یالیحـه  دوقلـو را بـه مجلـس بـرد،      یتحقق نبود  وقتی هم که آن دو الیحـه 

نگهبان[، دیدیم که  یشورا ی]و حذف نظارت استصواب جمهور اختیارات رییس
باز با همین سد و مانع روبرو بود  در واقع آن بخش غیرمنتخب سیستم، بخـش  

 منتخب را متوقف و فلج کرد   
های تاریخی در هشت  بررسی اینکه چرا مطالبات مردم و خواست یبرا
ــال  ــبش    یدورهس ــداف جن ــرد و چــرا اه ــدا نک ــق پی ــاتمی تحق ــای خ آق
 نـه  و بـود  کار محافظه نه که جنبشیـ خردادطلبانه و دموکراتیک دوم اصالح
بـه   دبای]نشد محقق ـباشد سیستم براندازی دنبال به که معنی این به انقالبی
اگـر   نبنـابرای  نبـود،  سیستم براندازی دنبال به خرداددوم توجه کرد[   یاتنک

طلبـان   کـه آقـای خـاتمی و اصـالح     کردندیکسانی انتظار داشتند و تصور م
اند که نظام جمهوری اسالمی را براندازند، در اشتباه محض بودند  آنها  آمده

نظـام را   یـن خـواهیم ا  گفتند که مـا مـی   گفتند و صریح هم می خودشان می
یعنـی روانشناسـی    خواستند،  اصالح کنیم  مردم هم واقعا اصالح نظام را می
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خواسـتند ایـن سیسـتم از     عمومی مردم هم دنبال براندازی نبود  مـردم مـی  
طلبـان آن نیرویـی    کردند که خاتمی و اصالح درون، اصالح شود و فکر می

 یپـروژه  ک  موتـور محـر  برنـد یهستند که این اصـالحات را بـه پـیش مـ    
اصالحات یک پروسه بود اما در سطح پروژه با موانـع جـدی روبـرو شـد       
طلبـان و نیروهـای    جبهـه اصـالح   یخصوي که آقای خاتمی و مجموعه به

ــرای عقــب رانــدن تهاجمــات   ــه نیــروی مردمــی ب دوم خــرداد در تکیــه ب
 یرا که مصـدق بـرا   یطلبانه متزلزل بودند  اشتباه ضداصالح یاقتدارگرایانه
 مرتکـب  سـال هشـت  مـدت  در طلبـان و اصـالح  خاتمی کرد، وزرمدت سه
ش یـک  ا وزیـری  نخسـت  آخـر  روزهـای  در مصدق دکتر من نظر به  شدند

ورق ای  اشتباه بزر  کرد و آن اشتباه بزر  موجب شد که تاریخ ما به گونه
 امثـال  دولـت  بعـد  و ــ مـرداد  17 کودتایـ بخورد که با یک کودتای ننگین

سـاواک، وابسـتگی و مسـایل بعـدی روبـرو شـد  دکتـر         رکوب،س زاهدی،
 یمصدقی که تا قبل از آن در مقابل دربار و عوامل خودفروختـه و وابسـته  

گفت اینجا مجلس است  ایستاد و می [ مجلس بهارستان، مییدربار در ]جلو
هر جا که مردم هستند، مجلس است و همیشـه بـرای خنثـی کـردن      و نه آنجا؛
 17 بـین  فاصـله در روزهـای آخـر ـ    گرفـت،   مردم کمک مـی  نیرویها از  توطئه
ـ  مقابلـه  بـرای  نخواسـت  و داد نشان تزلزل ـمرداد 17 و مرداد ا کودتاچیـان از  ب

نیروی مردم استفاده کند  به همین دلیل است که کودتاچیان خیلی راحـت کـاخ   
وزیری و رادیو و مراکـز دولتـی را گرفتنـد و بـر شـهر مسـلط شـدند          نخست
ترسـیدند از نیـروی    خواستند از نیروی مردم استفاده کنند، مـی  نمی طلبان اصالح

انتخابـات   یکـ یهاشان  طلبان و آقای خاتمی مکانیسم مردم استفاده کنند  اصالح
ــه  ــود و دوم نهادهــای رســمی یعنــی مجلــس و دولــت و وزارتخان هــا  هــر  ب

بـود، حـداقل تـا     خاتمیالبته تا زمانی که آقای  کنترل بود  دو]مکانیسم[ هم قابل
قبل از انتخاباتی که برگزار شد و منجر به دولت نهم و مجلس هفتم شد آن جـا  

ها حتی تضمینی برای انتخابات هـم نیسـت     معلوم شد که در واقع آن مکانیسم
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شما دیدید که به هر حال انتخابات این مجلس و این دولت در زمـانی برگـزار   
 یآقـای خـاتمی برگزارکننـده    کشـور شد کـه دولـت آقـای خـاتمی و وزارت     

انتخابات بود  ولی بـه هـر حـال انتخابـات مجلـس ششـم، انتخابـات دور اول        
طلبان  ریاست جمهوری، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با پیروزی اصالح

توانستند هیچ قدم موثری بـرای تحقـق    طلبانی که عمال نمی تمام شد، اما اصالح
نبود  قدرت رسمی در جـای   کنندهنییزارها تعاب آنمطالبات مردم بردارند چون 

 دیگر بود؛ زور و قدرت و تصمیم گیری نهایی ]در جای دیگر بود[  
خواست بیاید، رفت اجـازه گرفـت    خاتمی همانطورکه روز اول که می آقای

و تایید و موافقت رهبری نظام را گرفـت، بعـد هـم مـا دیـدیم کـه در مسـایل        
 قـدرت ــ  قـدرت  و بـود  هـا  موافقـت  و هـا اساسی، ایشان پایبند به این تحلیف

شت   البته در آن مقداری که آقای خاتمی قدرت دابود دیگری جای در ـنظامی
 هـای قتـل  کـرد؛  اسـتفاده  هـم  شـجاعانه  و کرد استفاده [آن از] اول هایدر سال
ــره ــا را ای زنجی ــرد افش ــ و ک ــه  ای ــرات نصــفه و نیم ای در  اصــالحات و تغیی
های مختلف به وجود آورد  اما نهایتـا  بسـیاری از شـعارها، ناتمـام و      وزارتخانه
از آن شـوک حاصـل از   باقی ماند  نیروی مقابل هرچه کـه گذشـت    فتهنیا تحقق

آمد، خودش را پیدا کرد و سازماندهی کـرد  نهادهـای    رونبی خردادجنبش دوم
قدرت، در دست جریان اقتدارگرا و بنیادگرا بسیج شد و قدم به قدم جلو آمـد   

جنبش دوم خرداد که مطبوعـات بودنـد،   وهای روشنفکری و دانشجویی، الیت نیر
طلبـان )دولـت و    سرکوب شد و اصـالح  روشنفکران و جنبش دانشجویی بودند، 

جز اظهار گله و شکوه و نارضـایتی   جز صدور بیانیه،  مجلس( جز اعترا  لفظی، 
خواستند از نیروی مـردم اسـتفاده    طلبان نمی توانستند کنند  اصالح کار دیگری نمی

مراحل آغازین، اگر بـه آنهـا تکیـه     نکنند  نیروی عظیم مردم که به خصوي در آ
طلبان بـه   شد]موثربود[  اصالح و به طور موثر و مستمر ازشان استفاده میشده بود 
تـا در زمـان انتخابـات بیاییـد رای بدهیـد  امـا در        دیگفتند که منتظر باش مردم می
بین دو انتخابات برای اینکـه بـا تهـاجم اقتدارگرایانـه و ضـددموکراتیک       یفاصله
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شـود کـرد؟    ایـن نیـروی مـردم مـی     ای  از مقابل، مقابله بشود، چه استفاده روینی
   اش را هم نداشتند  ای برای این نداشتند و اراده برنامه

هرچند که جنبش دوم خرداد نتایجی در ایران برجای گذاشـت امـا    نیبنابرا
  باید اهداف و نتایج را از هم جدا بکنیم  اهـدافی  دیبه اهداف مورد نظرش نرس

د  شاهدش تحوالتی است که بعـد  که جنبش دوم خرداد داشت، تحقق پیدا نکر
گذاشت ]مثل[  ینتایجی برجا یبینیم و امروز شاهدش هستیم  ول در سیستم می

عمــومی کــردن فرهنــگ دموکراتیــک، آشــناکردن مــردم بــا حقــوق خودشــان، 
هـای از پـایین در جامعـه،     و حرکـت  هـا  اوجـی ان یگیر سازی برای شکل  زمینه

مـومی  اینهـا نتـایجی بـود کـه بـه       ع یبازکردن نسبی فضای عمومی و عرصـه 
اعـالم شـده،    ایهـ هرحال باقی ماند و تا به امـروز هـم ادامـه دارد امـا هـدف     

پاسخگو کردن قدرت، ایران برای ایرانیـان، حقـوق بشـر و دموکراسـی ]بـود[       
جـدی   خـال  یـک  اصـالحات،  دولت عمل و خردادضمن اینکه در گفتمان دوم

وجود داشت که نیروهای اقتدارگرا از همین خال جدی استفاده کردند  آن خـال  
دوم  یگران جبهـه  تحلیل یلتحل اساس بر خرداداین بود که متاسفانه جنبش دوم

اول بـرای   یدرجه در که شدطلبان، صرفا در شعارهایی خالصه خرداد و اصالح
ــود؛ آزادی،   ــوس ب ــنفکران ملم ــان و روش ــی، دموک  نخبگ ــدنی    راس ــه م جامع

نشـین، محرومـان در ایـن     زحمتکشان و فرودستان این جامعه، طبقـات حاشـیه  
از جامعــه مــدنی، آزادی و  دنــدجامعــه کــه آنهــا هــم بــه خــاتمی رای داده بو
 دموکراسی چیزهای دیگری را انتظار داشتند   

کـردم در ایـن زمینـه     همان موقـع بـا بعضـی از دوسـتان کـه بحـث مـی        من
گفتند که آقای خـاتمی شـعار اقتصـادی نـداده، پـس       ر داشتیم  آنها مینظ اختالف

گفتم کـه درسـت اسـت     مردم هم از آقای خاتمی انتظار اقتصادی ندارند و من می
که آقای خاتمی شعار اقتصادی نداده ولی به موقعیت و شرایطی که آقای خـاتمی  

شـود، یـک وجـه     آمد و شعارهایش را مطرح کرد، توجه بکنیم  آنچه که گفته می
 یرمزگـذار  انیم دیشود است  با قضیه است، وجه دیگر قضیه، آنچه که شنیده می



 22/هاشمآقاجریجنبشکیدومخردادبهمثابه 

 

قائل شد  آیا واقعـا همـه    کیشنونده و مخاطب تفک ییو رسانه با رمزگشا ندهیگو
جامعـه مـدنی    ،یجامعه مدنی و دموکراس  زمردمی که به آقای خاتمی رای دادند، ا

یا بخشـهایی از مـردم از جامعـه مـدنی و دموکراسـی، نـان        دندیو دموکراسی شن
 فکـر  مـن  شنیدند؟ را شانحل معضالت معیشتی و اقتصادی کار شنیدند،  شنیدند، 

 نیسـت،  تهـران  اش همـه   جامعـه  گویـد،  می ما به ایران جامعه هایواقعیت کنم می
ت کـه  ای اسـ  تهران از خیابان انقالب به بـاال نیسـت  ایـن جامعـه     لشما اش همه

لرستان هم دارد، بلوچستان هم دارد، کهکیلویه و منـاطق محـروم دارد  در همـین    
 ایـن  برای  دارد هم اطراف های شهرک و اسالمشهر در نشینتهران، مناطق حاشیه

نبـود فقـر     یعنـی   کـار،  یعنـی  مـدنی  جامعه نان، یعنی دموکراسی جامعه از بخش
دولت قبلی بود  یعنـی   یطلب به نحوی ادامه متاسفانه از این جهت دولت اصالح

بـا اسـتراتژی    ایاقتصادی آقای خاتمی تفاوت اساسی و جدی یاستراتژی توسعه
دولت قبل نداشت وگفتمان عـدالت طلبـی کمرنـگ بـود  دموکراسـی صـرفا بـه        

شـد    سیاسی محـدود مـی   سیوکراصورت محدود و در یک رویکرد لیبرالی به دم
در حالی که دموکراسی به معنای حقیقی کلمه دموکراسی است که عالوه بر ابعـاد  

  طبقاتی را کم کنـد،  یفاصله رد،یسیاسی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی را هم در بربگ
ای باشـد کـه همـه از نعمـت دموکراسـی       برنامه و استراتژی اقتصـادی بـه گونـه   

نگـارن، هـم    شنفکران و نخبگان، دانشـجویان و روزنامـه  رو مبرخوردار بشوند، ه
اقشار فرودست، کارگران، زحمت کشان و محرومـان  خـوب ایـن وجـه، وجـه      

هایی کـه   خالی بود  ضمن اینکه اقتدارگرایان آن وجه را هم با سرکوب و با بحران
 آفریدند، عمال نگذاشتند که پیش برود 

 خـرداد کـنم کـه جنـبش دوم    یاگر بخواهم خالصه کـنم، عـر  مـ    رونیا از
ایـران اسـت و تـا ایـن      یهای اساسی و عمیـق در جامعـه   وجود شکاف ینشانه
ها پر نشود و تا این مسایل حـل نشـود، بایـد منتظـر بـود کـه در شـرایط         شکاف

 دداای که ممکن است در آینـده دوبـاره مجـ    دست آمده های به مناسب، در فرصت
های مختلف خود را نشان بدهـد  سـرکوب    ها به صورت تکرار بشود، این جنبش
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 مسـاله  حـل  معنـی  به خردادسرکوب مطبوعات، سرکوب جنبش دوم دانشجویان، 
    است مساله صورت کردن پاک معنی به نیست،

 عوامـل  طرف، یک از خورد؛ ضربه عوامل سلسله دو از خرداددوم جنبش
به نیروها  مقابل، به نهادهای غیرانتخابی،  یجبهه به شود می مربوط که بیرونی

و قوای اطالعاتی و امنیتی و قهریه که طرف مقابل در اختیار داشت، سرکوب 
ای کـه   گیرنـده  تصـمیم  نهادهای کرد، ایجاد که هاییشدیدی که کرد و بحران

در اختیار داشت و سد راه اصالحات و تحقق مطالبات مردم بودند  از طـرف  
اصـالحات،   یاصـالحات داشـت  جبهـه    یدرونی که جبهههای  دیگر ضعف

اسـتراتژی مشـخص    سـازمان مشـخص نداشـت،     رهبری مشـخص نداشـت،   
  بـودیم  شـاهدش  هم اسالمیهایی که ما در انقالب نداشت  بسیاری از ضعف
 75 سـال  در یعنـی  بود، غیرمنتظره انقالب یک اسالمیبه این دلیل که انقالب

 فاقـد  انقالبـی  شـود،  سـرنگون  شاهنشـاهی  رژیم که نداشت انتظار کس هیچ
رهبـری داشـت، یـک     البتـه    بـود  ــ کلمه متعارف معنای به سازمانـ سازمان

فاکتورهای  کنار در خمینیناپذیر امام قطعا رهبری قاطع و تزلزل رهبری قاطع، 
 اصـالحی  جنبش  بود مهم بسیار فاکتور یک اسالمی، دیگر در پیروزی انقالب

 هم را الزم سازمان اینکه ضمن بود قاطع رهبری این فاقد متاسفانه خرداددوم
 خـوبی  به و داشت سازماندهی و سازمان  داشت، رهبری مقابل طرف  نداشت
بیاورد  به خصـوي از بعـد از    صحنه به و کند متشکل را نیروها توانست می
نیـروی اقتـدارگرا و ضـد اصـالحات از نهادهـای رسـمی        یتیر که تکیه 97
 که نیروهایی   آورد میدان به را تری ول، وسعت پیدا کرد و نیروهای وسیعمعم
تیر به آنها آموخت که اگـر بخواهنـد در مقابـل جنـبش      97سرکوب  یتجربه

تواننـد   در ایران بایستند، نمـی  تیزایسونطلبی و دموکرا مردمی و وسیع اصالح
باید یک نهاد عمومی شبه مردمی هـم بـه    صرفا به نهادهای رسمی تکیه کنند  

را که وجود دارد به خدمت گرفت و یـک نهـاد    ایوجود آورد یا نهاد مردمی
 بـا  مقابلـه  بـرای  مـردم،  مختلف قشرهای با مقابله برای مردمی شبهـنظامی شبه
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 [  وجودآوردهای پویا و متحرک جامعه ]به نان و بخشجوا  ان،زن دانشجویان،
 
وقت من تمام هست اما بحث قطعا تمام نیست و انشا اهلل در جلساتی کـه   

ها و کمبودها  در پیش هست، جناب آقای صابر ادامه خواهند داد و حتما ناگفته
 را خواهند گفت و جبران خواهندکرد  والسالم علیکم و رحمه اهلل 

 
*** 
 

نفس صـحبت کردنـد و اصـول را منتقـل      کی قهی  صد دقمیمتشکر یلیخ
ـ بییهم نم یفیک قهیکه ده دق یدوران نیکردند  در ا بـود    مـت یغن یلـ یخ م،ین

و مهمـان جلسـه در    میربع تنفس خدمتتان هسـت  کی  بعد از میمتشکر یلیخ
 شما خواهند بود  یکه ارائه کردند، پاسخگو یکادر بحث

 





 

 

 پرسش و پاسخ

 
 ی بحث و مسـتمعین کـه حوصـله بـه    خسته نباشید مجدد به آورنده صابر:

فرصـت داریـم    دقیقهکنم[  سی خرج دادند و بحث را گوش کردند ]عر  می
هـا عمومـا شـفاهی اسـت امـا      ها اختصاي بـدهیم  پرسـش  که به طرح پرسش

باشند غیرشـفاهی مطـرح   اند که شاید تمایل داشتهدوستی یک پرسش کتبی داده
ی اصالحات اند که نگاه غرب )آمریکا( به جریان دورهبشود  ایشان عنوان کرده

کـه چـه در آن مقطـع و چـه اکنـون نگـاه و       آیـد  است؟ به نظر میچگونه بوده
نمـایی  ی غرب از این جنبش مردمی استفاده در فروپاشی نظام و بـزر  خواسته

است بوده طلبنیروهای سلطنت

هرحال مثل هر قـدرت دیگـری وقتـی بـا یـک      ها بهببینید آمریکائی آقاجری:
 باشـد، صـرف  نظام درگیرند از هر حرکتی که در جهت به چالش کشیدن آن نظام 

ی بینـیم در دوره کننـد  بنـابراین اگـر مـی    نظر از ماهیت آن حرکت، اسـتقبال مـی  
طلبـان  تصـریحا از اصـالح   ها تلویحـا و یـا گـاهی   نحوی آمریکاییاصالحات به
کردنـد کـه جنـبش    کنند ]به این دلیـل اسـت کـه[ آنهـا تصـور مـی      حمایت می
می را دسـتخوش  اسـال تواند جنبشـی باشـد کـه نظـام جمهـوری     اصالحات می

بـا اتحـاد شـوروی چنـین      طور که مثال حرکت گورباچففروپاشی بکند  همان
طلبان و اقتدارگرایان بر سر همین مساله بـود کـه   اما بحث بین اصالحکاری کرد  
توانیم کشور را، نظـام را و انقـالب را نجـات بـدهیم  سـخن آقـای       ما چگونه می

اسـالمی و دفـاع از   این بود کـه راه بقـای نظـام جمهـوری    طلبان خاتمی و اصالح
هـای اقتـدارگرا، سـاختارهای    طلبی است  یعنی اینکه با گفتمـان کشور، راه اصالح

شود از انقالب و نظام دفـاع کـرد و   استبدادی و با نقض حقوق اساسی ملت، نمی
نـدازد   ابرعکس، این گفتمان اقتدارگرا و استبدگرا است که کشور را به خطـر مـی  

صـورت اسـت کـه    چون اگر بین دولت و ملت فاصله و شکاف بیفتد، در این 
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توانند فشار وارد کنند و مصالح و منافع ملی مـا را بـه   های خارجی میقدرت
خطر بیاندازند  واقعیت این است که ما باید این پرسش را از خودمـان بکنـیم   

ف  استقالل کشور و تواند حاکه در چه صورتی یک نظام سیاسی در ایران می
هـای آمریکـا و یـا    خـواهی هـا و زیـاده  طلبیملی باشد و در مقابل سلطهمنافع
طور تاکتیکی از اصالحات دفـاع  ها بههای بزر  بایستد؟ اگر آمریکاییقدرت

کردن سیستم سیاسـی  کردند، آیا این بدان معناست که اصالحات و دموکراتیزه
هـای  صـرف حمایـت  شـود بـه  ت  نمیبه نفع آمریکاست؟ پاسخ من منفی اس

تاکتیکی یک قدرت از یک جنبش، راجـع بـه ماهیـت و سرشـت آن جنـبش      
، تا قبـل  بینیم که در نهضت ملیهابود که ما میداوری کرد  همین نوع داوری

هـا دسـت دوسـتی و اتحـاد بدهنـد و علیـه       ها با انگلیسـی از اینکه آمریکایی
هـای ضـد   و جریـان  تـوده د، یکی از اتهاماتی که حـزب دکترمصدق کودتا کنن
دلیـل  بهکردند، اتهام آمریکایی بودن بود  چرا؟ وارد می مصدقی به دکترمصدق

صورت تاکتیکی و براساس محاسـباتی از دولـت   اینکه آمریکا در یک مقطعی و به
کـرد  حمایـت   لت دکترمصدق حمایت مـی داشت و تلویحا  از دو انگلستان فاصله

وجـه دلیـل بـر    هـیچ آمریکا از یک حرکتی یا مخالفت آمریکا با یـک حرکتـی بـه   
کند اصـالت را  چنین قضاوتی میحقانیت یا بطالن آن نیست  درواقع کسی که این

شـود آن  دهد  اگر آمریکا با حرکتـی مخـالف بـود پـس معلـوم مـی      به بیرون می
ایـن منطـق بـه نظـر      شود باطل بود موافق بود معلوم میحرکت حق است و اگر 

هـای  من منطق بسیار خطرناک و نادرستی است زیراکه ممکن است گاه قـدرت 
کنند  ما بایـد  کردن از یک حرکتی حمایت صورت تاکتیکی برای ردگمبزر  به

ببینیم آن جنبش و آن حرکت اهدافش چیست و بـه دنبـال چیسـت و اگـر آن     
 بار خواهد آورد یدا کند چه آثار و نتایجی بهاهداف تحقق پ

هم اگر قرار باشد مـا بـا آن روش و منطـق     اسالمیدر مورد خود انقالب 
 هرحـال بـه  دانـیم بـه  داوری کنیم در اصالت آن شک خواهیم کرد  زیرا ما می

 دلیـل مشـکالت و   سرد وجـود داشـت و بـه   دلیل تضادی که در دوران جنگ
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توانسـت سـرکوب   یی که غرب با آن مواجه بود، رژیم شاه نمـی هامحدودیت
صورت کامل و صددرصد عملـی کنـد  ایـران    حرکت انقالبی ملت ایران را به

کشوری بود در کنار شوروی با مرزهایی طوالنی با یکـی از دو ابرقـدرت آن   
د که در ها برایشان خیلی خطرناک بود، دست به حرکتی بزننزمان و آمریکایی

سـمت شـوروی بغلطـد و خطـر      ایران بهایران شرایطی فراهم شود که انقالب
های کمونیستی را باعث شـود   سقوط ایران در دامن کمونیسم و رشد اندیشه

ها داشـتند،  دانید براساس محاسباتی که غربیدلیل است که درواقع میهمینبه
همان نظام سـلطتنتی بـود   که نمیتوانند صددرصد را که این فکر را کردند حال

باشند و آن شصـت هفتـاد   حف  کنند الاقل مثال شصت هفتاد درصد را داشته
آمـد   اسالمی و نظامی بود که به دنبال این انقالب سـرکار مـی  درصد، انقالب
بـه پیـروزی رسـید و     75اسالمی که در سـال کردند که انقالبآنها تصور نمی
کـرد، روزی  ی دنیا صادر میدر پاریس آنرا به همه خمینیاهللگفتمانی که آیت

گیری بکشد کارش به دشمنی آنتاگونیستی با آمریکا بکشد، کارش به گروگان
ی ضـد  ی ضد استبدادی بـه یـک مبـارزه   ی مردم ایران از یک مبارزهو مبارزه

ضد استبدادی گسترش پیـدا کنـد  اصـالحات را هـم بـه همـین       ـامپریالیستی
  ]باید تحلیل کرد[ ترتیب 
 هرحـال بودند کـه بـه  کردهکردند و محاسبهها فکر میطور تاکتیکی آمریکاییبه

اسالمی را از هم بپاشاند و یـا موجـب   این جنبش ممکن است نظام جمهوری
تضعیف آن بشود، این یک طرف ماجراست؛ طرف دیگر ماجرا این است کـه  

بمانـد و رژیـم ایـران بخواهـد     اسـالمی بخواهـد   آیا اگر واقعا نظام جمهوری
ملی را تامین کند باید در سمت و سوی کدام نظریـه و  استقالل کشور و منافع

ای که اکثریت مردم آیا دیدگاه بنیادگرایانه و استبدادیکدام پروژه حرکت کند؟ 
بـر   خواهـد داند و صـرفا  مـی  داند و آنها را صاحب حق نمیایران را نامحرم می

-نهادهای رسمی و نیروهای نظامی تکیه کند را انتخـاب مـی  گروه خاي و  یک 
کـنم یـک رژیـم واقعـا دموکراتیـک، یـک       کند یا راه اصالحات را؟ من فکر مـی 
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های ملی مشـارکت  گیریی ملت را در تصمیمحاکمیتی که ازآن ملت باشد و همه
توانـد  تواند از منافع کشـور حمایـت کنـد، خیلـی بهتـر مـی      بدهد، خیلی بهتر می

هـای بـزر    هـای قـدرت  خـواهی تقالل ایران را حف  کند و در مقابـل زیـاده  اس
هـای سیاسـی در ایـران،    است که هرچه رژیـم ی تاریخی نشان دادهبایستد  تجربه
چـه    فروشـند شان محدودتر بشود برای حف  خودشان کشور را میپایگاه داخلی
ی تاریخی ماسـت  بعـد   این تجربه ی پهلوی، چه در دورهی قاجاریهدر دوره

تـر  سال هرجاکه پایگاه اجتماعی نظام سیاسـی قـوی  از انقالب هم در این سی
کـه ضـعیف بـوده    بوده، توانسته است جلوی قدرت خارجی بایستد و آنجایی

را در جنـگ قبـول    717ی نامـه است امتیاز بدهد  چرا ایران قطـع مجبور شده
اش، افت مستمر حمایـت مـردم   بود که یکی از عوامل مهمکرد؟ مگر جز این 

ها بود؟ این عامل خیلی مهمی بود  و نیروهای داوطلب برای حضور در جبهه
ی جنـگ افـزایش   تر شد، تردیـد در ادامـه  تدریج هرچه جنگ طوالنییعنی به

از ها کم شد  پیدا کرد  قدرت بسیج و فراخوانی نیروها برای حضور در جبهه
به بعد یکی از مشکالت مهم غیـر از مشـکالت لجسـتیکی و نداشـتن      07سال 

مهمات و امکانـات و ارز الزم بـرای واردکـردن نیازهـای نظـامی، بحـث نیـرو        
ها به علت اینکه نیروی داوطلب کـافی بـرای   ها بسیاری از عملیاتبود در جبهه

ست بـود  ی جنگ درنظراز اینکه ادامهشد  صرفانجام عملیات نبود، انجام نمی
 گیرندگان نظام جمهـوری یا نبود )این بحث دیگری است(، اگر سران و تصمیم

پایـان  ، بـه 05ی جنگ نگرانی داخلی نداشتند، جنگ در سـال اسالمی برای ادامه
این جهت عـر    شد  این نمونه را بهپذیرفته نمی 717ی نامهرسید و قطعنمی
توانـد  ی و داخلی داشته باشد مـی ی مردمکنم که در واقع اگر نظامی پشتوانهمی

ای نیستیم کـه بشـود بـا    در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند  دیگر در دوره
ی ایـران  ی مردمی ایجاد کرد، مخصوصا  در جامعهشعارهای پوپولیستی پشتوانه

های شهروندی، ارتباطات و بلوغ زمان ما  زمانی که مطالعات گوناگون و آگاهی
ای که در نسل جدید ایـران  تلف مردم، بلوغ قکری و فرهنگیقشرها و طبقات مخ
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 طلبـی وجود آمدن است، آگـاه شـدن بـه حقـوق خودشـان، مشـارکت      در حال به
ی جامعـه و دولـت   رعیت در رابطه -ی راعیخودشان و دور شدن از آن رابطه

 دهد که دموکراسی و البته در کنارش عدالت ]نیاز واقعی است[ و ایـن نشان می
ضامن حف  استقالل کشور است   دو 

دهـد، آزادی  در کشورهایی مثل ایران دموکراسی بدون عدالت جـواب نمـی  
نیافته، نیازمند توسعه دهد  کشور توسعهعدالت و برابری جواب نمی هم بدون

ی توسـعه نیـز آزادی   ی حف  استقالل ایران است و الزمهاست  توسعه، الزمه
خواست از مان من گفتمان اصالحات که میگو عدالت است  اینجاست که به

طریق آزادی و دموکراسی بین ملت و دولت پیوند برقرار کند و حقوق ملـت  
اسالمی مطالبـه کنـد، راز و رمـز بقـا و تـداوم      را در چارچوب نظام جمهوری

نظام جمهوری اسالمی بود  متاسفانه جناح مقابل )صاحبان قدرت( یا متوجـه  
ملی و حتی منافع نافع فردی و گروهی خود را به منافعاین نکته نشدند و یا م

سـاله تردیـدی   7ی رژیم ترجیح دادند  امـروز بعـد از سـپری کـردن آن دوره    
اسالمی از درون قابـل اصـالح   است که آیا نظام جمهوریوجود آمدهجدی به

ی هست یا نیست؟ به میزانی که مردم از اصالح این نظام ناامید بشوند، آینـده 
 است  به میزانی که بین ملت ایران بـا نظـام جمهـوری   ظام به خطر افتادهاین ن

های بزر  اسالمی در مقابل قدرتاسالمی فاصله ایجاد بشود، نظام جمهوری
زدایـی  خواست آسیبطلبی میجنبش اصالحشود  پذیر میپذیر و ضربهآسیب

گمـان مـن   روز بـه بکند ولی متاسفانه نتوانست این پروژه را به انجام برساند  امـ 
ی اصـالحات  سـال دوره مراتب بیشتر از هشتاسالمی بهی نظام جمهوریآینده

شـوند  موضوع سوال و نگرانی است  یعنی هرچه که مردم از اصالح ناامیدتر می
سال، نگاه مردم به خـارج نبـود   شود  در آن هشتشان به خارج بیشتر مینگاه

طلبـان داخلـی، از   از درون، از اصـالح که مردم ناامیدتر از اصـالح  ولی هرچه
شـان  شـود  نگـاه  شان بیشتر متوجه خارج میامکان رفرم در این سیستم، نگاه

شود که از آن سوی دنیا بیاید و دست آنها را بگیرد و آنها ای میمتوجه منجی
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کنم حتی اگر ما بخـواهیم در  را از این وضع نجات بدهد  بنابراین من فکر می
واقـع  طلبـی بـه  اسالمی هم بیندیشیم، گفتمان اصالحجمهوریچارچوب نظام 

اسـالمی اسـت و گفتمـان و حرکـت     ی بقـای نظـام جمهـوری   کننـده تضمین
انـدازد  اینکـه آیـا    خطر مـی ی این نظام را بهاقتدارطلبی و استبداگرایانه، آینده

ها دنبال دموکراسی هستند یا نه، به نظـر مـن مشـروط اسـت      واقعا آمریکایی
ای هستند کـه حاصـل آن دموکراسـی    ها به دنبال آن نوع دموکراسیریکاییآم

هـا را  ی منافع آنها باشد  هرجا دموکراسی واقعی، منافع آمریکاییکنندهتضمین
هـا بـا آن دموکراسـی مخالفنـد  آمریکـا در      به خطر بیاندازد، قطعـا آمریکـایی  

اصـل اول و  بشر و دموکراسی نیست  اش ،اصل اولش حقوقسیاست خارجی
ملی اسـت  حـاال اگـر در    خارجی، حف  منافعراهنما برای آمریکا در سیاست

ملـی آمریکـا و دموکراتیزاسـیون بـا هـم اتطبـاق داشـت،        ای منافعیک منطقه
کننـد و هرجـا انطبـاق نداشـت،     هـا از آن دموکراسـی حمایـت مـی    آمریکایی

ل دموکراسـی و  کنند؛ کما اینکه در گذشته نکردند  هرجاکه حاصحمایت نمی
ی پیروزی یک رقابت دموکراتیک، کسانی بودند که حاضـر بـه تمکـین    نتیجه

اسـت  امـروز   درمقابل آمریکا نبودند، آمریکا با آن دموکراسی مخالفـت کـرده  
ی مهـم تحـت عنـوان تروریسـم بنیـادگرا روبـرو اسـت         آمریکا با یک مساله

بار های سنگینی بهون هزینهی خاورمیانه تاکنتروریسم بنیادگرایانه برای منطقه
ی خاورمیانـه اگـر   ها منافع سرشـاری  در منطقـه  است و برای آمریکاییآورده

امنیت باشد، اگر صلح باشد و اگر دموکراسی باشد نیازی بـه حضـور آمریکـا    
 های هنگفت نظامی نیست  گاهی سی تا چهـل نیست  نیازی به صرف بودجه

های نظـامی و  مخارج نظامی و پیمانی کشورها صرف ی ساالنهدرصد بودجه
ی امـن و  ی دمـوکرات، یـک خاورمیانـه   شود  قطعا یک خاورمیانـه امنیتی می

صلحی که قطعا بایـد مبتنـی بـر    ی صلح ـ عاری از تروریسم و زیست درسایه
صـورت صـلحی    آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت باشـد واال در غیـراین  

های منطقه است و ممکن است به نفع ی ملتـ  به نفع منافع همهنخواهد بود
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هـای تروریسـتی   خـدمتی کـه القاعـده و طالبـان و جریـان     ها نباشد  آمریکایی
کنند را اگر محاسـبه کنـیم و   داری جهانی و آمریکا میبنیادگرا، امروز به سرمایه

هـای  حاصلش را در یک طرف قرار دهیم و در طرف دیگر نتایجی را که رژیـم 
آورند، آن موقع خواهیم دید کـه  بار میراتیک برای مردم منطقه بهمردمی و دموک

کند، دموکراسـی،  های منطقه را تامین میمنافع مردم ایران و منافع کل ملت آنچه
های حـاکم بـر   بشر و آزادی است  البته منافع هزارفامیل، منافع الیگارشیحقوق

اگر در ایران مطبوعـات  افتد  این خیلی روشن است که این کشورها به خطر می
کننـدگان  آزاد باشند، احزاب آزاد باشند، آزادی بیان وجود داشته باشد و انتخاب

ی قضاییه، واقعا مستقل باشد، واقعا مردم باشند، مجلس، واقعا مستقل باشد، قوه
ها شکل نگیرد و رشـد نکنـد،   خانهمافیاها و باندهای ثروت و قدرت در تاریک

شود و عرصه بر الیگارشـی تنـگ   منافع ملت تامین می در این صورت است که
فسادهای سیاسی و فسادهای مالی در این کشورها بـه شـدت مسـتعد     شود می

هـای  المللی است و در اقتصاد و سیاسـت بـا شـبکه   پیوند خوردن با محافل بین
خورد  اگر مردم بـر سرنوشـت خودشـان حـاکم باشـند، اگـر       میالمللی گرهبین

ی عمـومی بتابـد،   مردمی و دموکراتیک در انتخابـات و در عرصـه   هاینورافکن
شـود   ی از قدرت کم میها، فسادها و سوءاستفادهالمال، دزدیغارت اموال بیت

اسـالمی، منـافع نظـام    این است که به گمان من اگر واقعا  مسـووالن جمهـوری  
شـان  شـان و گـروه  شـان، صـنف  اسالمی را بر منافع خودشان، خانوادهجمهوری

دانند که تنها راه بقای این نظام، اصالحات اسـت  اگـر در آن   ترجیح بدهند، می
شـدند، امـروز وضـع    ساله، نهادهای غیرمنتخب با مردم همراه میی هشتدوره

ی ایـران  هـا در جامعـه  اسالمی به مراتب بهتر بود  این ضـرورت نظام جمهوری
بـه موقـع بـه ایـن      اگـر صـاحبان قـدرت در ایـران     هست و باید حل بشـود  

شان را خواهدگرفت   ها باالخره گریبانها پاسخ ندهند، این ضرورتضرورت
اسـت  واقعـا   زمانی ممکن است با مردم همـراه بشـوند کـه دیگـر دیـر شـده      

 75، صدای مـردم ایـران را در سـال    75جای سالاگر به محمدرضاشاه پهلوی
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بود  منتها این بود، سلطنتش امروز ادامه پیدا کردهشنیده 76بود، در سال شنیده
صدا را دیر شنید  زمانی شنید که مردم به خیابان ریختـه بودنـد و بـه چیـزی     

طلبـان،  ی اصالحکمتر از سرنگونی رژیم قانع نبودند  در آن شرایط دیگر همه
پذیرفتنـد   را هم دیگر نمـی  رو ایزوله شدند  مردم بختیاری نیروهای میانههمه
را هـم در   و سـنجابی  بازرگـان پذیرفتند  حتی مهندسرا نمی و شایگان امینی

دنبـال اصـالح آن   بازرگان بهتوانستند بپذیرند  مهندسچارچوب آن نظام نمی
طلبانه و درون سیستمی بود  یعنی در چـارچوب  اش اصالحسیستم بود  مشی

خواست آن نظام را اصالح کند، شاه باشـد امـا در   می اساسی مشروطیتقانون
چارچوب قانون، مجلس مستقل باشد، مطبوعـات و احـزاب آزاد باشـند  امـا     

چیز در اختیـار  خواست همهشاه و نهاد سلطنت به حق خودش قانع نبود  می
ش باشد  از ارتـش، نفـت، دسـتگاه امنیتـی، دسـتگاه قضـایی، مجلـس،        خود

چیـز در اختیـار خـودش باشـد  خـب وقتـی قـانع نبـود و         هـا، همـه  دانشگاه
خواست، مردم هم صددرصد در مقابل او قـرار گرفتنـد و او را   صددرصد می

ایـن   شـان ایـن بـود کـه    ، سخنی آقای خاتمیطلبان دورهنفی کردند  اصالح
شود روی آن سرپوش گذاشت و بایـد آنـرا بـه    ها وجود دارد و نمیضرورت

اسالمی را با بمب اتـم  ی نظام جمهوریموقع شنید که متاسفانه نشنیدند  آینده
توان تضمین کـرد   ای و سالح اتمی نمیشود تضمین کرد، با انرژی هستهنمی

در ایـن مـورد هـم     شاید در یک برخورد خارجی بتوان چیزی را پیش برد کـه 
تردید وجود دارد  آیا تبدیل شدن به یک قدرت اتمی و داشـتن سـالح اتمـی،    

های بزر  توازن و باالنس برقرار کنـد؟ نهایتـا  سـالح اتمـی     تواند با قدرتمی
های خارجی را از داخل کم کند یا از بین ببرد ولی مگر رژیـم  تواند حمایتمی

ها علیه به سرنگونی آن رژیم شد را خارجیمنجر   75شاه و انقالبی که در سال
داننـد و بیشـتر از هـرکس    انداختند؟ خود آقایان بیشـتر از هـرکس مـی   شاه راه 
های ی قدرترغم خواست همهرخ داد علی 75اند که انقالبی که در سالمدعی

ایـران  ایـن ملـت    بزر  انجام شد  انقالب را چه کسی به انجام رسـاند؟ ملـت  
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کـه از ایـن   وقتـی  تواند دست به یـک انقـالب دیگـر بزنـد     هم میایران دوباره 
ی حقــوق اش، همــهی حقــوق انســانیسیســتم ناامیــد بشــود و ببینــد کــه همــه

شود و هیچ امیدی به آینـده وجـود نـدارد و اقتصـادش،     اش پایمال میشهروندی
زنـد و آن  هـا را بـاال مـی   اش در معر  خطر قرار دارد، آستینفرهنگش، خانواده
گفتند یک نسل دوبـار انقـالب   کند  یک زمانی میبار دیگر تکرار میتجربه را یک

کند، ما در ایران با دگرگونی و تحول نسلی روبرو هستیم  ممکن است نسـل  نمی
ما دوباره انقالب نکند اما نسل بعد از ما، ممکن است انقالب خـاي خـودش را   

خـرداد بـه   از ما، هر سـه در دوم  انجام بدهد  نسل بعد از ما و نسل ما و نسل قبل
 خـواهیم در چـارچوب نظـام جمهـوری    ی مشترک رسیدند که مـا مـی  یک نقطه

آقای خـاتمی  اساسی حقوق خودمان را استیفا کنیم  اسالمی و در چارچوب قانون
فقیـه باشـد امـا در    گفتند والیتفقیه نباشد، میگفتند والیتطلبان نمیو اصالح

فقیه  فقیه نپذیرند که والیتفقیه و طرفداران والیتیتچارچوب قانون  اگر وال
ی ایران در آینـده بـه ایـن نتیجـه     در چارچوب قانون باشد، ممکن است جامعه

فقیه نباید باشد، همانطور کـه در مـورد سـلطنت بـه ایـن      برسد که اصال والیت
ــاد ســلطنت را در    ــداران ســلطنت، شــاه و نه نتیجــه رســیدند اگر شــاه و طرف

شد  امـا چـون شـاه    بودند، اصل نهاد سلطنت حف  میقانون پذیرفتهچارچوب 
خواست فراتر از قانون و برخالف قانون اساسی عمـل کنـد، سـاواک را بـه     می

اراده در دسـت  بود، سازمان برنامه و بودجه را به یک ابزار بیجان مردم انداخته
ا در اختیـار  بود  ارتش، نیروهای پلـیس و انتظـامی همـه ر   خودش، تبدیل کرده

حضـرت  دستور اعلـی بود، انتخابات مجلس فرمایشی و همه بنا بهخود درآورده
طلبـان  خواست مطلقه باشد نه مشروطه ]در نتیجه[ سرنگون شد  اصالحبود  می
مطلقـه اگـر حاضـر نشـود در     خواسـتند والیـت را مشـروطه کننـد  والیـت     می

شـود  و مردم از اینکه میاساسی به والیت مشروطه تبدیل بشود چاچوب قانون
این نظام والیتی را اصالح کرد، نامید بشـوند، در آینـده ممکـن اسـت بـه ایـن       

بندی برسند که تنها راه اصالح، امحای نهاد والیت و یگانه کـردن سیسـتم   جمع
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دموکراتیـک یـا   ــ است  ساختار دوگانه در تاریخ ایران اعم از سـاختار سـلطنتی  
در ساختار دوگانـه  زا است  است که تنشک نشان دادهدموکراتی ـساختار والیتی

بلعد، وجه باالیی شود و آن وجه دیگر را میزا نهایتا آن وجهی که مسلط میتنش
اساسـی را بایـد بـه    گفتنـد ایـن قـانون   طلبان حتی نمیو غیرانتخابی است  اصالح
-ینکـه مـی  فقیه با رأی مستقیم مردم انتخاب بشود  بـا ا نحوی اصالح کرد که ولی
فقیـه بـا رأی   متاخر این نظر را دارند که ولـی  اهلل منتظریدانید برخی ازجمله آیت

ساله انتخـاب بشـود و   ساله یا دهی مشخص مثال پنجمستقیم مردم و آنهم در دوره
گفتنـد  گفتنـد  مـی  حتی اینرا هم نمی طلبان و آقای خاتمینامحدود نباشد  اصالح
اساسـی اجـرا   فقیه منتهی کل قـانون اساسی، همین والیتهمین نظام، همین قانون

اساسی  چرا فقط آن بخشی که مربـوط اسـت   بشود و نه  فقط یک بخش از قاون
نگهبان و حقوق نهادهـای غیرمنتخـب اجـرا    فقیه، حقوق شورایبه حقوق والیت

م حقوق نهادهـای منتخـب، حقـوق ملـت،     گفتند[ بیاییطلبان میشود  ]اصالحمی
حقوق مجلس و اینها را هم در واقع استیفا کنیم 

تـرین هزینـه را   کنم که راه تحول در ایران راهی است که کـم من فکر می
ریزی ، با حف  تمامیت ارضی و اسـتقالل  داشته باشد، بدون خشونت و خون

هـای اصـلی ملـت ایـران باشـد       کشور و اصالحات تدریجی اما حول آرمـان 
اسـت؟ ملـت ایـران، یـک     سال اخیر چه بوده976های اصلی ملت ایران در آرمان

خواهـد  کند  مـی خواهد توسعه پیدا نیافته در قرن نوزدهم شد که میکشور توسعه
و پیرامـونی   9پریفـرال سومی یا جنـوبی یـا   ی فقیرجهانماندهاز یک کشور عقب

 خواهند شهروند باشند نـه رعیـت  دوران رعیتـی   یخارج بشود  مردم ایران م
اش، قـانون حـاکم   خواهد بر نظـم سیاسـی  است  ملت ایران میپایان رسیدهبه

خواهد ثروتی که ایـن  ی شخصی صاحبان قدرت  ملت ایران مینه اراده  باشد
ی بزر  ایرانـی تقسـیم بشـود     ی اعضای خانوادهعادالنه بین همهکشور دارد، 

                                                      
9   peripheral 
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خواهد در صلح، آرامش و امنیت زندگی کند  ملت ایران، اسـالم  میملت ایران 
 -تـاریخی  ، بخشـی از هویـت    اسـالم خواهد؛ ملتـی اسـت مسـلمان   را هم می
ای گونـه است که اسالم را بهسال اخیر نشان داده976اما در  اش است فرهنگی
آزادی  باشد؛ بـا حقـوق مـردم و بـا    فهمد که با کرامت انسان تضاد نداشته می

شـما    مردم تضاد نداشته باشد  با پیشرفت، با عقل، با خرد تضاد نداشته باشد
در طول تاریخ، از زمانی که اسالم وارد این سرزمین شـد، اسـالمی کـه    ببینید 

هـای  بنـدی مردم ایران به دنبالش رفتند در میان انشعابات، اختالفـات و فرقـه  
گرفتنـد، بـه کـدام اسـالم     مـی  هایی کـه قـرار  گوناگون، مرتب بر سر دوراهی

است  امـروز  های گوناگونی از اسالم بودهکردند؟ چون قرائتگرایش پیدا می
هایی که ی ما سه قرائت از اسالم وجود دارد؛ )مخصوصا  قرائتهم در جامعه

گرا، قرائت بنیادگرا و قرائـت  با سیاست و حکومت نسبتی دارد( قرائت سنت
خواهد و بـه گمـان   نی، قرائت نوگرا از اسالم را میی امروز ایرانوگرا  جامعه

مانـد و اال بـه عنـوان یـک گفتمـان      خواه میمن اسالم با قرائت نوگرا و ترقی
هـای  ماند و تبدیل  به یک مشـت مناسـک و سـنت   عمومی و اجتماعی، نمی

شـود  بنـابراین درواقـع گفتمـان     ها میفردی در کنج زوایای مساجد و خانقاه
طلبی دینی هم بود و در واقع تکیه بـر ایـن   نوعی گفتمان اصالحطلبی اصالح
طلبی هـم داشـت  تـاریخ هشـت فـرازی کـه شـما در ایـن جلسـات          اصالح
طلبـی در  دینی است  تاریخ اصالحاید، اصوال  بخشی از آن تاریخ گفتمانداشته
رداد، خــتــا امــروز اســت  در اصــالحات دوم ی دینــی از ســیدجمالاندیشــه
 طلبی دینی بـود  اصـالح  حرکت، اصالحی تئوریک و بستر نظری این پشتوانه

ــیط ــی دین ــی لب ــه ایســتگاه بالفصــل قبل ــه  اش دکترشــریعتیای ک ــود  البت ب
رو کنـیم  ازایـن  دکترشریعتی را ما امروز باید با شرایط خودمان بازسـازی مـی  

اسالمی بلکه با بقای اسـالم  نظام جمهوری طلبی نه تنها با بقایگفتمان اصالح
اسـت و واقعیـت ایـن اسـت کـه      به عنوان یک دیـن اجتمـاعی گـره خـورده    

بـار  توانـد بـه  سرخوردگی از اصالحات به نوعی سرخوردگی از دین هم مـی 
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هـای سـکوالر و الئیـک و    های اخیر جریـان بینیم در سالبیاورد؛ کمااینکه می
انـد   انس بیشتری بـرای رشـد پیـدا کـرده    های چپ غیرمذهبی شحتی جریان
ــان ــیگفتم ــای دین ــام تخــم ه ــامال تم ــه ک ــرغای ک ــایم ــبد ه شــان را در س
هـایی  اسالمی بگذارند با این خطر روبرو هستند  یعنی تمام گفتمـان  جمهوری

که دین را به سیاست و قدرت تقلیل بدهند و آنرا در دولت و سیستم سیاسی 
ــن  ــد و ای ــور کنن ــود نظــام   گمتجســد و متبل ــود و نب ــه ب ــد ک ــن کنن ــه تبلی ون

اسالمی، بود و نبود اسالم است] با خطـر حـذف شـدن از اجتمـاع      جمهوری
های سیاسـی  روبرو هستند[  البته من چنین فکری و تصوری ندارم چون نظام

مانند  نهایت اینکه باید بـا  ها و مذاهب میروند اما ادیان، فرهنگآیند و میمی
نظام سیاسی مقابله کرد  از تقلیـل اسـالم در یـک صـنف     تقلیل اسالم به یک 

اگـر روحانیـت   »ایـد کـه   )صنف روحانیت( باید جلوگیری کرد  گاهی شنیده
است    انگار قبل از اینکه اسالم باشد، روحانیت بوده«نباشد، اسالم هم نیست
وجـود آمـد    ها نبود اما اسالم بود و روحانیـت بعـدها بـه   خیر؛ روحانیت قرن

گویند اگر این نظام نباشد، اسالم هم نیست  اما این نظـام، تنهـا   هم میبرخی 
اسـت  تقلیـل   اما قبلش اسالم بـوده  وجود آمدهسال است در این کشور بهسی

دادن اسالم به یک نظام سیاسی، به یک قشر و صنف و حتی به یک فرد، البته 
ا رفتن آن فـرد، آن  این خطر را دارد که با رفتن آن صنف، با رفتن آن نظام و ب

 دین هم برود  
ـای   صابر: یک پرسش و سی و پنج دقیق پاسخ، فرصت تمام است  ما به شما و آق

ـان  گوییم  درحقیقت پاسخی که ایشان دادند تکملـه آقاجری خسته نباشید می ی بحثش
 کنیم شان را کامل کرد  از ایشان و از همه تشکر میبود و بحث


