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نهاهای برآمدن محمود احمدی  نتگوگو با «مراد ثقفی» قرار بود پیرامون بررسی ریش  ژنژاد متمرکز شود. اگو بر این باگور استگف
نه: «بیش از آژنکه امر نلاهای موجود در این زمینه با تمرکز بیش از حد بر حوزه اقتصادی، اصل مساله را ژنادیده گرفت  که تحلی
نلگیری «امر سیاسی» در ایران، در برگوز این پدیده موثر بوده.» نیژنژاد تاثیرگذار باشد، شیوه شک نلگیری احمد  اقتصاد در شک

نهاهای اقتصادی را ژنادیده بگیریم. اما طرح بحث نیرچرخد، بینآژنکه بخوااهیم ریش نتگوگو حول سیاست م  به اهمین دلیل محور گف
نلگیری «امر سیاسی» باعث شد تا بحث به دگولت ژنوپای نیژنژاد، آن اهم از باب رچگوژنگی شک نهاهای سیاسی برآمدن احمد  زمین

نیژنژاد شکل دادن امر سیاسی بیرگون از زمینه قاژنوژنی بود، ثقفی از دگولت  رگوحاژنی ژنیز کشیده شود. اگر گوجه بارز دگولت احمد
نهعنوان مثالی ساده گوی بر این نیخوااهد شرایطی را فرااهم آگورد تا «امر سیاسی» بر زمینه قاژنوژنی شکل بگیرد. ب  رگوحاژنی م
نناها شهرگوژند ایراژنی ممنوع است، «محمدجواد ظریف» گو دیگر گوزرای  ژنظر است که اگر گورگود به «فیسبوک» برای میلیو

نسجمهوری برای نسبوک شبکه اجتماعی مفیدی است، شخص ریی نکژنویس این امر غیرقاژنوژنی را اژنجام ژنداهند گو اگر فی نسبو  فی
  البته اگو کارژنامه اهمین رچندمااهه کوتاه «حسن رگوحاژنی» را مفید گو به رفع فیلترینگ گو قاژنوژنگذاری در این زمینه گورگود پیدا کند.

نندادن به ماجرای ننالمللی گرفته تا اعلم اراده برای پایا نیکند؛ از تعامل بی نتدادن به «امر سیاسی» تعبیر م  سمت ااهمی
نهژنگاری با سران کشوراهای جهان. نهدار گو آزادی تعدادی از زژنداژنیان گو ژنام نشاهای مختلف این داژنشجویان ستار   ثقفی در بخ

نیرسد، بر تل ش برای نتگوگو رخداداهای رگوز را مورد تاکید قرار داده، به گویژه آژنجا که ژنوبت به دگولت رگوحاژنی م  گف
نفاهای بنیادین ننگذاری در حوزه فعالیت سیاسی گو حرکت دگولت یازداهم بر مدار قاژنون تاکید دارد. اگو یکی از ضع  قاژنو

نیداژند. یعنی مسایلی که گورگود به آژنها ممنوع است بدگون نلگیری امر سیاسی در کشور را ارجاع به مفهوم «خطوط قرمز» م  شک
نیاژنجامد. نلاهای آژنکه قاژنون آژنها را منع کرده باشد. امری که به ژنابرابری سیاسی میان شهرگوژندان م   به باگور ثقفی اگر در سا

نهرچیز برگشتذپذیر است گو به نیکردن فضای فعالیت سیاسی تاکید ژنشود، اهیچ پیشرفتی ممکن ژنخوااهد بود گو اهم نشرگو بر قاژنوژن  پی
نیژنام گو ژنشان که در ژنتیجه اهمه تلششان را در نهاهای اجتماعیمان را از دست بداهیم، گرگوه اجتماعی گو سیاسی ب  محض اینکه پای

 از بین بردن ژنهاداهای قاژنوژنی گو منزلتی به کار خوااهند گرفت، بار دیگری رگوی کار خوااهند آمد. برای جلوگیری از این
ننکار جز تل ش برای از میان نلداهی به امر سیاسی صورت گیرد گو ای  معضل، لزم است تا توافقی عمومی بر سر رچگوژنگی شک
نألاهای قاژنوژنی در این زمینه گو تاکید بر عمل زمینه قاژنوژنی راه دیگری متصور ژنیست. ضعف زمینه سیاسی است که  برداشتن خ

نیشود عوامل اقتصادی بتواژنند ژنقشی رچنین مخرب ایجاد کنند. باعث م

شینکنند. به شینژاد احساس خووشحالی يا حداقل آرامش م شنيافتن دوران رياست احمد شفاهای سياسی از پايا  امروز تقريبا اهمه طي
شینژاد وشد؟ نظر وشما چه عواملی باعث برآمدن احمد

نیشود. یعنی  به ژنظرم این سوال یک مقدمه دارد که شاید به دلیل اهمین امر که اهمگی از پایان آن دگوره خوشحال اهستند طرح ژنم
نیخوااهیم برشماریم. از این رگو برای آژنکه بعد در نهای را م نیپرسیم که عوامل برآمدن رچه رچیزی یا رچه پدید  اینکه ما از خود ژنم

 بحث درچار مشکل ژنشویم، اجازه بداهید من آن مقدمه را از دید خودم بگویم. به ژنظر من آن پدیده به طور خیلی خلصه این است
نیژنژاد از میاژنگین استاژندارداهای موجود دگولتمردان کشور، بسیار پایینتر بود. یعنی حتی در میان طیفی که اگو را  که احمد

نتدارتر بودژند. در ژنتیجه نمتر گو مملک نبتر، محتر نهاها ژنفر را ژنام ببرید که از گوی بهتر، تواژنمندتر، مود نیتواژنید د  برکشید ژنیز شما م
نیرسد. ننتر است به ریاست م نیافتد که در کشوری یک ژنفر که از میاژنگین سیاستمداران پایی  سوال این است که رچه اتفاقی م



نه، یا سرد گو گرم نه یا تازه با پدیده دگولت مدرن آشنا شد ننبار مجلس تاسیس کرد  گااهی شما مملکتی دارید که تازه برای ژنخستی
ن است. خوب در این صورت استعبادي ژندارد که یک رچنین ژنفری را نهاها گو صداها تجربه دیگر را ژندیده نه، یا د  رگوزگار را ژنچشید

 در یک رچنین جایگاه حساسی بنشاژند. اما ایران ما بیش از صد سال است که با سیاست مدرن، با شهرژنشینی، با پدیده
نیشود که نیداهد. رچطور م  قاژنوژنگذاری، با دگولت به معنای مدرن آن آشناست گو به گواسطه اینها ژنظم عمومی خویش را سامان م

نیکند. ژناگهان رچنین افتی پیدا م

شیاها او را پايينتر از سطح استاندارد سياست در شینژاد» در وشرايطی ميهمان عرصه سياسی ايران وشد نکه خيل  اينکه «احمد
شتوسويی بگيرد و بعد از اين اهمه سال، شیدانستند قبول. حال چه عواملی باعث وشدند نکه سياست ايران چنين سم  ايران م

شتنمايی نکند؟ اغلب تحليلگران به عوامل اقتصادی برآمدن شینژاد» بتواند در صحنه سياسی نکشور چنين قدر  فردی مانند «احمد
شمتريم شهعنوان مه شهای از مردم را در دوران بازسازی و اصلحات ب شهاهای گسترد شهماندن گرو شینکنند و در حاوشي  وی اوشاره م

شیوشمارند. عامل اين اتفاق بر م
نیگویند که شرایط گو نیکنند. یعنی م نهعنوان عامل اصلی بازگو م  حق با شماست، در این زمینه اغلب بحث زمینه اقتصادی را ب
نیژنژاد شدژند، یا شکاف طبقاتی آن دگوران، افراد را به نهاها جذب گفتار احمد  خاستگاه طبقات فرگودست رچنین بوده یا اینکه حاشی
نیکنم گو شاید در فرصت دیگری نتآمیز» دارد که فقط به آن اشاره م  سمت این اژنتخاب کشاژند. این بحث یک جنبه ژناپیدای«ااهاژن

نهگواسطه نهاها» فقط ب نیگوید که«مردم» یا «طبقات فرگودست» یا«حاشی نهطور ضمنی م  بتوان باز ش کرد. ببینید این ادعا ب
نیژنام گو ژنشاژنی است که در نیشوژند.«مردم» در این گفتار یک توده ب نیشان جلب این یا آن کاژندیدا م نهاهای مادی گو اقتصاد  خواست

 ژنهایت یا در اهمان«آخرین تحلیل» بر اساس ژنیازاهایی از ژنوع اقتصادی- که البته منظور اهم اهمان حداقل معیشت است- تصمیم
نیداهند که در تئوری خیلی اهم برای«مردم» جایگاه گوالیی قایلند. نیگیرژند. جالب آژنکه معمول کساژنی این ژنوع توضیحات را م  م

نیداژنند به سطح ژنازلی از شعور نیشوژند که خواسته گو ژناخواسته دارژند آن ژنیرگویی را که فاعل تغییرات جدی م  گویا متوجه ژنم
نیکنند. اما از این گوجه ماجرا که بگذریم، بنده اهم موافقم که باید به مشکلت اقتصادی که باعث فعال شدن  سیاسی متهم م

نیاژندازد خیلی جدی اژندیشید. اما حتی در این تحلیل ژنیز باید حواسمان نیشوژند گو اژنسجام آن را به خطر م نفاهایی در جامعه م  شکا
نهکننده آن نحداهنده یک پدیده سیاسی باشد توجی  باشد که بحث اقتصادی، بحث زمینه است گو زمینه، اگر اهم یکی از عوامل توضی

نحطلب گو اهم در جناح اصولگرا کاژندیدااهایی را داشتیم که به ژنظر من۸۴ژنیست. ببینید در اژنتخابات سال    اهم در جناح اصل
نیدادژند، اما ژنتواژنستند در خط پایاژنی بازی اژنتخابات نفاهای اقتصادی را م نهاهای پر کردن این شکا نیتر گوعد ننتر گو جد  خیلی رگوش

نهای از سایر کشوراها نلاهای عدید نهاهای بحراژنی اقتصادی داشتیم گو اهم مثا  حضور داشته باشند. ما اهم در تاریخ کشورمان دگور
نناهای اقتصادی در ژنهایت به برآمدن رچنین نیکردن بحرا نیشوژند اما لزگوما سذپر نیتواژنیم بزژنیم که با مسایل اقتصادی مواجه م  م

نیشود. به ژنظرم برای گواکاگوی این ماجرا حتما باید تحلیلی سیاسی داشت. افرادی ختم ژنم

شینژاد نگاه نکنيم، تفسير وشما چيست؟ چرا خروجی سياست در نکشور ما  اگر بخوااهيم با ذراهبين سياسی به مساله برآمدن احمد
شینژاد ختم وشد؟ شتسال بعد از تجربه گفتمان اصلحات به ظهور احمد ربع قرن بعد از انقل،ب، دو داهه بعد از پايان جنگ و اهش

 تردیدی ژنیست که بدژنه سیاسی ما بدژنه ضعیفی است گو متاسفاژنه این مجموعه برای جلوگیری از برآمدن گفتماژنهای مشابه
نیژنژاد اهمه فهمیده بودژند که اگوضاع رچطور است. سال نیژنژاد ژناتوان است. بدگون شک در رچهار سال ژنخست ریاست احمد  احمد

  که ایشان اژنتخاب شد برخی شوکه بودژند گو برخی اهم امیدگوار که رفتار ش رگو به بهبود برگود. اما دیگر در پایان دگوره اگول،84
نیژنژاد را برای مدیریت کشور مضر ژنداژند. رفتار گوی در نیشد سراغ گرفت که حضور احمد  کمتر طیف گو گرگواهی را م

 رچهارسال اگول مدیریتش که در منازعه دایمی با تمامی ژنهاداهای کشور سذپری شد، رفتار ش با گوزرایش، با آن ژنیرگواهایی که
 رچهارسال پیش اگو را برکشیده بودژند گو... برای اهمه رگوشن کرده بود که ادامه کار با اگو به صلح ژنیست. اما بدژنه سیاسی کشور
 ژنتواژنست اگو را کنار بگذارد. این ژنشاژنه آشکار ضعف این بدژنه سیاسی است. اما یادآگوری این ضعف به خودی خود کافی ژنیست

نقشناساژنه» به خود بینجامد. در ژنتیجه برای پراهیز از توضیحات «اینهماژنی» یا نیتواژند به یک ژنوع ژنگاه «شر  گو حتی م
نتشناساژنه، یعنی اینکه ما اینطوری اهستیم رچون اینطوری اهستیم، باید بتوان این پدیده را ژنقد درگوژنی کرد. یعنی سعی کنیم  ذا

نلگیری امر نیآییم. به ژنظرم یکی از دلیل استمرار این مشکل را باید در رچگوژنگی شک  ببینیم که رچرا ما از پس این مشکل بر ژنم
نهظهور برساژند گو دگوم اینکه نهای را به منص نیگیرد تا اگول رچنین پدید  سیاسی در کشور داژنست. اینکه امر سیاسی رچگوژنه شکل م

نیگویم، منظورم این ژنیست که مثل حتما باید  گوقتی متوجه رچنین اشتبااهی شد در مدیریت کردن گو تغییر ش ژناتوان باشد. باز اهم م
نیشد تا بگوییم که ضعیف عمل ژنکردیم، منظورم این است که در میان خود اصولگرایان ژنیز شما  از طیف مقابل کسی اژنتخاب م

نهاها ژنفر را ژنام ببرید که به مراتب بهتر از اگو بودژند. نیتواژنید د م

شیوشود نکه نکشوری نکه به قول وشما صد سال است با نهاداهای شیدانيد؟ چه چيزی باعث م  بسيار خو،ب، دليل اين ضعف را چه م
شیای شه، عاقبت به يک چنين انتخا،ب سياس شباهای جدی را در اين زمينه آزمود شیرود و فراز و نشي  سياست مدرن نکلنجار م

شیرسد؟ م
نلاها، عمل ژنکردن بر زمینه قاژنون بوده. تجربه ما در دگوران جنگ گو رچه در نمترین ضعف سیاسی در ایران در اهمه این سا  مه

نقالقولند. پس از پایان نیکنم تقریبا اهمه ژنسبت به آن متف نهاهای بعدی بر زمینه قاژنوژنی شکل ژنمیگیرد. یک مثال بزژنم که گمان م  دگور
نلاها بسیاری به این ژنظر رسیدژند که اصل    قاژنون اساسی پاسخگوی ژنیازاهای اقتصادی جامعه44جنگ گو تجربه اقتصادی آن سا

 ژنیست. اما به جای اینکه این اصل را در راستای تغییرات به گوجود آمده، بهبود داهیم گو قاژنون را تغییر داهیم، مجمع تشخیص



مصلحت تفسیری از آن را ارایه داد که ژنیازاهایمان را تا حدگودی برطرف کند.

شیآيد؟ يعنی امکان تفسير قانون به وجود م
ننطور است که به یکباره  بله، گوقتی قاژنوژنی عمل ژنمیکنید، باب تفسیر باز میشود گو تفسیر به برآیند ژنیرگواها باز میگردد گو اهمی

 صحنه سیاسی ما رینگ بوکس میشود. مصداق این قایم به زگور بودن را میتوان در اهمین رچند رگوز اخیر مشااهده کرد. گوزیر
نهاژند. نسبوک قرار داد   فیسبوکی که شهرگوژندان عادی با گذر امورخارجه گو تعدادی دیگر از گوزرا پستهایی در شبکه اجتماعی فی

نسبوک» غیرقاژنوژنی است؛ که خب برای اهمه غیرقاژنوژنی است گو اگر ژنیست برای  از فیلترینگ عضو آن شداهاژند. اگر «فی
نیشود که یکی رچون گوزیر است گو توان گو زگور ش را دارد از آن استفاده کند گو دیگران اهمچنان پشت در نچکس ژنیست. ژنم  اهی

 بماژنند. اگر آزاد است که آزاد است، اگر در حدگوحدگودی آزاد است، حدگوحدگود ش را قاژنون تعیین کند. این امر در مورد بسیاری
نماها، سندیکا، حزب گو... منظورم فقط این ژنیست که ظلم بالسویه عدل است. منظورم نیکند. اصناف، ژنظا  رچیزاهای دیگر صدق م

نیکند. ژنه اما شما گوقتی اصل را بر این گذاشتید که بر زمینه  این اهم ژنیست که عمل بر زمینه قاژنوژنی اهمه مشکلت را حل م
نیشود منازعه ننژنویسی گو قاژنوژنگذاری م نیبرید گو اهم قاژنو ننگوقت اهم به تناقضات قاژنون با ژنیازاهای رگوز پی م  قاژنوژنی عمل کنید، آ

نیگیرد گو سیاست ننگوقت آن برآیند ژنیرگواها که امرگوز برای تحمیل تفسیر خود مورد استفاده قرار م  اصلی در تبیین امر سیاسی. آ
نیکند. نیالصول آمده تا زگور را از صحنه جامعه بیرگون براژند خود به عاملی برای تجمیع زگور گو ژنه ژنیرگو تبدیل م را که عل

شهاها اوشاره نکنيم، قانون احزا،ب از اهمه دردسرسازتر بوده، آنقدر تفسير رای در اين قانون جا  خب اگر بخوااهيم به اين نمون
شلاهای گذوشته رسيد. شلاهای اخير فعاليت حزبی به پايينترين سطح خود در سا دارد نکه در سا

 بله. گولی در این زمینه حداقل قاژنون اهست گو اهمین قاژنوژنی بودن باعث شده که ما متوجه شویم کار ایراد دارد. یعنی متوجه
 بشویم که این قاژنون فقط بعد از اینکه شما به یک قدرت سیاسی در جامعه تبدیل شدید است که به شما اجازه تاسیس حزب را
نیتوان قاژنون دیگری ژنوشت که تاسیس حزب را آزاد بگذارد گو قواعد گو قواژنین رگوشنی را اهم بگذارد تا نیداهد گو خب حال م  م
 احزاب فرضا در جهت خیاژنت به کشور ژنرگوژند. مرجع رگوشن گو مورد اعتمادی اهم برای تشخیص این موارد با اهمرااهی اهمه

احزاب گو گوکلی خوشنام ایجاد شود.

شتاها پيش روی فعالن شهايم و انواع و اقسام محدودي  البته ما با وجود چندداهه تمرين سياسی؛ اهنوز به نکارنامه مثبتی نرسيد
سياسی قرار دارد.

نیشود سر کلس یاد نهاهای داژنش در آن است که سیاست داژنشی کامل تجربی است. سیاست را ژنم  تفاگوت سیاست با دیگر حوز
نهاها نتگوفن کار را حین تجربه بیاموزی. بیاموزی که رچگوژنه مطالبات گو خواست نعاهای سیاسی فعالیت کنی گو فو  گرفت، باید در جم
نهاها مبحث دیگری که فقط در عمل قابل فراگیری است. نتیابی سیاسی رچیست؟ گو د نیتوان به امری سیاسی تبدیل کرد؟ اهوی  را م
نهایم. به اهمین دلیل است که  خب ما امکان این آموز ش را ژنداشتیم گو در حوزه اژندیشه اهم رچیزاهای متفاگوتی را جای سیاست ژنشاژند
نیگذاشتیم بر نیژنشاژنیم. اما اگر در اهمین صدسال تلشمان را م  در بسیاری موارد در حوزه تحلیل، اقتصاد را به جای سیاست م
نیاها مااهی را اهر نیشدیم. البته به قول قدیم  عمل زمینه قاژنوژنی مطمئن اهستم که به مراتب در حوزه سیاست قدرتمندتر از اینها م

نلژنکردن بر زمینه قاژنون نیژنژاد که اگوج عم نتگورزی احمد  گوقت از آب بگیری تازه است. اهنوز اهم دیر ژنیست گو شاید تجربه سیاس
ننکار بیندازد. بود، اهمگان را به صرافت ای

خب وشايد سياست «منطقهالخطر» بوده؟
نهسازی نهتر از اقتصاد است گو تحلیل اقتصادی کمتر خط قرمز دارد گو ژنوعی ساد ننکنند نهمراتب تعیی  بله، گفتاراهای سیاسی ب

نهاهای اجتماعی مشخص داشتیم. فرض کنید سندیکااهای  موضوع اهم است. ببینید فرض کنید که ما رچند حزب ژنسبتا قوی با پای
نماهای صنفی خودمختار داشتیم. کاژنون گوکلی قوی داشتیم. حتی اگر به فرض اهم در  مستقل کارگری داشتیم. فرض کنید ژنظا
نیشد، فکر نیشدن بخشی از جامعه اهمراه م نها  یک رچنین شرایطی دگوران بازسازی پس از جنگ گو دگوران اصلحات با حاشی

ننیژنژاد بود. به ژنظرم گواضح است که پاشنه آشیل ما سیاست است گو آن ژنیز تغییر ژنخوااهد کرد مگر نیکنید ژنتیجه برآمدن احمد  م
نهدرستی شکل بگیرد گو زمینه این  آژنکه ما عمل بر زمینه قاژنوژنی را سرلوحه کار خودمان قرار داهیم تا امر سیاسی بتواژند ب

نیژنژاد از اهمیشه بیشتر مهیاست. حرکت امرگوز پس از تجربه احمد

شینکنيد خيلی برای حرنکت بر مدار قانون خووشبين اهستيد؟ فکر نم
نگترین مشکل ما نهام اگر بگویم بزر نگترین مشکل ما رچیست؟ آیا اشتباه کرد نهژنگار اهستیم. بزر  ببینید شما گو من اهر دگو رگوزژنام

نیپرسد نچکس از خود ش ژنم نهایم که اهی نهاژند«خطوط قرمز»؟ آژنقدر اهم با این پدیده عجین شد  آن رچیزاهایی است که اسمش را گذاشت
نیتواژند معرف خطوط قرمز باشد؟ به نهای مثل ایران، مگر رچیزی در سطح کلن اجتماعی جز قاژنون م  در یک کشور پیشرفت
نعاهای کورچک کاری ژندارم که خطوط قرمز یا اهمان آداب گو رسوم خود را دارژند. در یک کشور، خط قرمز یعنی قاژنون.  جم

نیشود به بحث گذاشت رچون نیکند فلن رچیز خط قرمز است؛ بهمان موضوع را ژنم  حال آژنکه در کار ما اهر رگوز یکی اعلم م
 خط قرمز است. اسم این را ژنیاگورید، عکس آن یکی را رچاپ ژنکنید، در این قاژنون تردید ژنکنید گو... رچون خط قرمز است. اهمین

نط قرمز یعنی رچی؟ یعنی قاژنون ژنیست. نلیابی داریم. خ داستان را در مجلس داریم، در اصناف داریم، در تشک
نتاهای دگولت برای مردم را مشخص خوااهد کرد، آن  دگولت باید مدام در امور مورد ژنیاز قاژنوژنگذاری کند، این قاژنوژنگذاری سیاس



 گوقت اگر دیگر ژنهاداهای ژنظارتی گو تقنینی قاژنون را رد کردژند یا با آن مخالف بودژند؛ باز اهم پیام تغییر به مردم منتقل شده. اینکه
 دگولت رگوحاژنی در برخی امور قایل به تغییر است اما مخالفتهایی گوجود دارد، اهیچ ایرادی ژندارد، مخالفتها اهمیشه بوده اما

نهکلید آقای رگوحاژنی خوااهد بود، باید الفبای رفتار براساس نیکردن فضا شا  شفافیت گو اطلع رساژنی گو اعلم اراده برای قاژنوژن
قاژنون را آغاز کنیم.

شهيافته متفاوت است، خطوط قرمزی نکه وشما به آن اوشاره داريد، در گفتار سياسی   وضعيت سياسی ما با نکشوراهای توسع
شیوشود؟ شننکننده است. وشما بر قانونمداری تانکيد داريد، آن وقت تکليف برخی خطوط قرمز چه م جامعه ما بسيار تعيي

نیتواژند برابری شهرگوژندی را تضمین کند. یعنی نیتواژند قاژنوژنی شود، یعنی ژنم  باید اهمان خط قرمزاها اهم قاژنوژنی شود، یا اگر ژنم
نه سیاسی نتاهایی شکل بگیرد که امکان توسع نیشود که امر سیاسی به صور  موجد گو موجب ژنابرابری است. اهمین مساله باعث م

نیکند گو رچه بسا که آن را به عقب ژنیز براژند. را سلب م

اما برای اينکه بخوااهيم به تعريفی از امر سياسی برسيم، بفرماييد نکه امر سياسی از چه اموری وشکل مييابد؟
نیخورد. امر نمگوبیش اژنواع آن در سیاست به رچشم م  شکلگیری امر سیاسی یکجور ژنیست، اژنواع گو اقسام دارد گو اهمیشه ژنیز ک
نفاهای طبقاتی تقلیل داد. نیتوان آن را به امری حاصل شکا نیشود در مفهوم خیر گو شر تبیین کرد، گااهی م  سیاسی را گاه م

نهگرایاژنه» تدگوین کرد گو گاه ژنیز نیتوان با رگویکرد «اهزار نیشود. امر سیاسی را م  گااهی حول شخصیتی کاریزماتیک محقق م
نمارز میان مطالبات اجتماعی گو فراهنگی گو سیاسی شکل داد. نیتوان بر اساس ایجاد پیوژنداهای اه م

شنوقت نکدام تعبير از امر سياسی در وشرايط نکنونی بيشتر به نکار وضعيت سياسی جامعه ايران ميیآيد؟ آ
ننطور که گفتم در سیاست اهمه اینها اهمیشه حضور دارژند. مهم این است که اگر قدرت بر زمینه قاژنوژنی عمل ژنکند، اهر  اهما

نهرچنگ آگورد تا بتواژند تفسیر خود را از قاژنون نیرگود که باید به اهر قیمتی قدرت را ب  ژنیرگوی سیاسی خواه ژناخواه به این سمت م
نناهای داژنشجویی معرگوف به خط نببازی در دگوران اصلحات یادتان اهست؟ یا تضعیف سازما  غالب کند. ماجرای عالیجنا

نهشده برای رسیدن به قدرت استفاده کرد؟ نیژنژاد از اهمین لقمه آماد علمه؟ غیر از این است که احمد
نفاهای نلکردن تنفرزای شکا نهگرایی، یعنی اهمان گوعده سر خرمن بخوااهد جمع ژنیرگو کند. دیگری بر فعا نیتواژند با اهزار  دیگری م
نیگویم گوقتی گرفتن قدرت شرط حصول اطمینان از این باشد که حق شما محفوظ بماژند،  طبقاتی اصرار خوااهد گورزید. باز اهم م

نیرگوژند که خصم توسعه سیاسی خوااهد بود. یعنی به نهصورتی م نلدادن به امر سیاسی ب  اهمه خواسته گو ژناخواسته به سمت شک
سمت ژنزاعی آژنتاگوژنیستی. به محض اینکه امر سیاسی را به آژنتاگوژنیسم تقلیل بداهیم، فاتحه سیاست خواژنده است.

نییابد که اهر ژنیرگوی سیاسی اهم خط مشی خویش را پیش ببرد گو اهم از کلیت فضای سیاسی حراست  سیاست زماژنی توسعه م
نکاهای آژنتاگوژنیستی امر سیاسی را تبیین کنی، یعنی فقط به پیشبرد خط خودت  کند. شما گوقتی مجبور شدی بر اساس مل

نهای حتی به قیمت از بین رفتن فضای سیاسی. باید امر سیاسی را به گوجهی تبیین کرد که کل سیاست تعطیل ژنشود. اژندیشید

شحطلبان بر قدرت اتفاق افتاده، يعنی شتسال حضور اصل شینژاد بعد از تانکيد فراوان اهش  البته اتفاق ناگوار اينکه برآمدن احمد
 خروجی توسعه سياسی دوران اصلحات در نهايت با روی نکار آمدن افرادی به قدرت اهمراه وشده، نکه به قول وشما سطحشان

شنتر است. شهاهای وشاخص سياسی در نکشور پايي از ميانگين چهر
نتاهای اصلحات برای توسعه اقتصادی رچندان ننجهت جا افتاده سخت مخالفم. اگول اینکه دگول نهای که متاسفاژنه بدگو  من با دگو گزار
نیتوان ثابت کرد که درست ژنیست.  ااهمیت قایل ژنبودژند گو دگوم اینکه خیلی به توسعه سیاسی ااهمیت دادژند. اگولی را با عدد گو رقم م

نتاهای اصلحات با امکاژنات مالی کم خیلی اهم در توسعه اقتصادی کشور موفق بودژند. دگومی را باید بگویم که حرفش را  دگول
نیشود شعار توسعه سیاسی داد گو در عمل نیرگود، ژنم  خیلی زدژند گولی در عمل کاری ژنکردژند. با حلوا حلوا کردن کار پیش ژنم

نناهای نهاها، برای فعالیت آزاد اژنجم نهاها، برای اژنتخابی بودن رگوسای داژنشگا  برای قاژنون احزاب کاری ژنکرد؛ برای استقلل داژنشگا
 داژنشجویی، برای سندیکااهای مستقل کارگری گو کارمندی. در اهمین دگوره اصلحات به جز احزابی که کم گو بیش با خود این

جریان مرتبط بودژند رچه احزاب دیگری شکل گرفتند گو حق فعالیت پیدا کردژند.

شینکنند و در دوره  اينکه در دوره آقای اهاوشمی، مجموعه افراد حاضر در قدرت به تقويت حز،ب نکارگزاران سازندگی نکمک م
شتاهای وشماست. شدنکننده اهمين بخش از صحب اصلحات اهم جبهه مشارنکت وضعيت مشابهی دارد، تايي

نیخواستند در رچاررچوب قاژنون اساسی کار نهای با خط گو خطوط حزب مشارکت اهمراه ژنبودژند اما م  در اهمان دگوره اصلحات عد
 سیاسی کنند، ژنه براژنداز بودژند گو ژنه اپوزیسیون قهرآمیز. اما در اهمین دگوره اصلحات اهم زمینه برای فعالیت آژنها فرااهم ژنشد گو

 گوزارت کشور به اینها مجوز ژنداد. سوال من این است، شما- آژنهایی که در دگوره اصلحات بر سر قدرت بودید - گوزارت کشور
نهبستان شد گو بعد اهم شعار توسعه سیاسی داد. نیشود مدام گوارد بد مردم اهستید یا گوزارت کشور یک حزب سیاسی خاص؟ ژنم

شیوشود. به اهر حال ايده وشما برای حرنکت بر  اگر دولت روحانی اهم بر اهمان رااهی برود نکه دولت اصلحات رفته تکليف چه م
زمينه قانون، امری حياتی است اما اين دورزدنها گويی نکه در سطوح مختلف قدرت سياسی ما، به امر عادی مبدل وشده.
نهعنوان ژناظر گو منتقد اجتماعی گو سیاسی حرفم این است که نیکنند. ب نماها تغییر ژنم  من اعتقادی به سرژنوشت ژندارم گو اینکه آد

نیتواژند، قاژنون ننمحوری سوق داهیم. تا آژنجا که دگولت م  فضای اجتماعی گو فراهنگی گو سیاسی گو اقتصادی کشور را به سمت قاژنو



ننکار را دارد. قواژنینی را که ژنامناسب اهستند، به بحث عمومی نیرسد، اعلم کند که اراده ای  بگذراژند. آژنجایی که زگور ش ژنم
نیداژنند ارجی قایل ژنشود. اراده که بر نهای آن را به اصطلح خط قرمز م  بگذارد. برای آژنچه قاژنوژنی ژنیست، اما به دلیل اینکه عد

این جهت قرار گیرد، اهمه متوجه خوااهند شد که گواقعا تغییر گو تحولی در راه است گو اهمرااهی خوااهند کرد.

شیوشود؟ شعگرايی سياسی چه م آن وقت تکليف واق
نیتر است. اگر مطبوعات آزاد داشتیم، یک صدم نمشده گواقع نلاها گو اسناد گو مدارک گ نیاها گو پو نساها گو دزد  کدام اتفاق از این اختل

نیآمد. اگر احزابی داشتیم که در تمام مدت گو ژنه فقط در زمان اژنتخابات فعال بودژند گو ژنشریه گو محل تجمع گو  اینها اهم پیش ژنم
اعضای فعال داشتند، اینهمه تاراج اموال عمومی ممکن بود؟

نیتوان فقط با دگولت  ما کشور بزرگ گو ثرگوتمند، اهم به لحاظ اژنساژنی گو اهم به لحاظ امکاژنات اهستیم. یک رچنین کشوری را ژنم
نیداهند گو  اداره کرد. بدگون ژنهاداهای مدژنی گو سیاسی متعلق به جامعه، بدگون مردماژنی که به فضای زژندگی خود حساسیت ژنشان م

نعگرایی از ژنظر من اهمین است. اهیچ رچیزی نیگذارژند که اموالشان به تاراج برگود، مدیریت رچنین کشوری غیرممکن است. گواق  ژنم
نیتر از این ژنداریم. گواقع

شهاهايی اولويت دارد؟ شینکنيد قانونگذاری يا تصحيح برخی امور قانونی در چه حوز فکر م
نتاژند. الن اگولویت در توسعه  به ژنظرم اهمین قاژنون احزاب، قواژنین ژنهاداهای اجتماعی گو اصناف گو ژنهاداهای داژنشجویی در الوی

 سیاسی، تقویت احزاب گو ژنهاداهای سیاسی است گو تقویت احزاب با قواژنین فعلی ممکن ژنیست، به اهمین خاطر باید قاژنون احزاب
 به بحث گذاشته شود، با این قاژنون، احزابی شکل خوااهد گرفت که اهیچ کمکی به توسعه سیاسی کشور گو آزادی بیان ژنخوااهد

کرد. مگر اینکه یک گرگوه سیاسی در کشور بتواژند دگولت را بگیرد گو حزب متصل به دگولت را تقویت کنند.

شیگوييد دست پيدا نکنيم چه خوااهد وشد؟ شهای نکه وشما م ششرو نتوانيم در حوزه سياست به اين توسع شلاهای پي اگر در سا
نیتوان افراد را با نیداژنم که اگوضاع بد خوااهد شد. اما تجربه به من ژنشان داده است که در امور سیاسی؛ کمتر م ننقدر م  اهمی

نیداهم بگویم که اگر دگولت در جهت قاژنوژنگرایی گو ایجاد گو نشرگو قاژنع کرد تا به گواسطه تشویق. من ترجیح م  یادآگوری خطرات پی
نهتری خوااهیم نیاها زژندگی به مراتب بهتر گو شرافتمنداژن  بهبود قواژنین حرکت کند گو بر عمل بر زمینه قاژنوژنی تاکید کند، ما ایراژن

نهرچیز نیرچرخد، اهم نهاژند ببینند که اهمچنان در بر اهمان پاشنه م  داشت. شکی ژنیست که اگر کساژنی که به این دگولت امید بست
نهاژند را از دست داهید، اهر ژنیرگویی نیای که برای تغییر بسیج شد نهاهای اجتماع نتپذیر خوااهد شد. به محض اینکه این پای  برگش

گوسوسه خوااهد شد که قدرت را به دست گیرد.

شینکنيد شلوفصل وشود، فکر نم  ما در يک بزنگاه اقتصادی اهستيم، در دولت روحانی اهمه بسيج وشداهاند تا مسايل اقتصادی ح
دوباره توجه به امر سياسی از نظراها دور بماند؟

نهمان سیاسی است. یعنی آن رچیزی که  موافق ژنیستم. ما در یک بزژنگاه سیاسی اهستیم. ما مشکلت جدی اقتصادی داریم اما مسال
نیمان فائق بیاییم سیاسی است. سیاست کشور است که باید بر مسیر درست بیفتد. بر  باید حل شود تا بتواژنیم بر مشکلت اقتصاد
نهریزی گو آمارداهی. بر مسیر تکیه بر جامعه، بر مسیر آشتی گو دلجویی  مسیر احترام به مردم، به ژنهاداهای قاژنوژنگذاری گو برژنام
نهاژند. بر مسیر تعامل سازژنده گو ممکن با جهان. اینها که بر مسیر بیفتد، شکی ژندارم که نلاها لطمه خورد  از کساژنی که در این سا
نیتواژند مشکل اقتصادی را حل کند. اشتباه این است که ما این فکر را القا کنیم که نهای آزاد خوااهد شد که م نقالعاد  ژنیرگوی خار

نیکشند  بدگون حل مساله سیاسی، از دست گوزرای اقتصادی دگولت کاری بر خوااهد آمد. شک ژندارم که این گوزرا زحمت زیادی م
نهسیاسی حل ژنشود، قرارداداهای ژنفتی جدید که جای خود دارد کسی برای بستن قرارداداهای  گو خوااهند کشید. اما اگر مسال

قاجاری اهم ژنخوااهد آمد.

شیاها بر چه اساسند؟ شینکنيد در دولت آقای روحانی اين نگاه وجود دارد. موانع نکدامند و اميدوار فکر م
نلترین بخش این دگولت، بخش سیاسی آن است. از تعامل نفاهای اگولیه امرگوز فعا  اگول من خوشحال اهستم که با گوجود حر

نهژنگاری با نهدار گو از آزادی تعدادی از زژنداژنیان تا ژنام نندادن به ماجرای داژنشجویان ستار ننالمللی، تا اعلم اراده برای پایا  بی
نیخوااهند گو اهم جهان رچه اژنتظاری از نیداژند که مردم رچه م نیداهند که این دگولت اهم م  سران کشوراهای جهان، اهمه گو اهمه ژنشان م
نیگوید، متوجه است که مساله سیاسی است گو نیکند. در گواقع دگولت مستقیم گو غیرمستقیم م  اگو دارد گو در این زمینه جدا فعالیت م

نه است. برخی ژنیرگواهای تندرگو اهم که با گوقایعی مثل ماجرای  نیاهای لزم را اهم به دست آگورد   بهمن در قم خوشبختاژنه22پشتیباژن
نیاهاست. مواژنع کم ژنیستند. یکی زمان است. نهاژند. اینها امیدگوار نبژنشینی کرد نهاژند گو بعضا عق نهاژند گو بعضا پراکنده شد نیآبرگو شد  ب
 زمان به ژنفع ما ژنیست. دیگری کم جربزه بودن یا احتیاط ژنیرگواهای قدرتمند اقتصادی گو منزلتی است در اموری که سرژنوشت
نیتواژنند پشتیبان دگولت باشند گو نفشدن احزاب گو ژنهاداهای جامعه مدژنی است که م  برخی امور به آژنها گوابسته است. سوم، ضعی
 گوی را در پیشبرد ااهدافش یاری رساژنند. اهمین امرگوز اگر احزابی که در یکی، دگو سال اخیر جلو فعالیتشان گرفته شد آزاد

نیکنم ننکار اژنجام شود. به اهمین جهت است که باز اهم تکرار م  شوژند گو منع فعالیتشان برداشته شود بهتر از این است که فردا ای
نلتر باشد. باید نهاها فعا  مساله سیاسی است گو دگولت باید با شعار عمل بر زمینه قاژنوژنی در تغییر فضای سیاسی از اهمه دیگر حوز

نناها به کار گرفته شود تا از یک جامعه طبیعی به طرف یک جامعه مدژنی برگویم. تمامی توا


