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 مصائب اصالح طلبان ايرانی در گفت وگوی رضا خجسته رحيمی با عمادالدين باقی، اعتماد ملی

 
باقی به درستی می گويد آن هايی که ما را متهم به تندروی کردند، خود بعدا متهم به تندروی شدند و اين حديث تلخ اصالح عمادالدين 

او . گفتگو با عمادالدين باقی از چگونگی اصالح طلب شدن او آغاز شد و به ماجرای عصر اصالحات و فرجام تلخ آن رسيد. طلبی ايرانی است

 ادگی بر اصول و ترس مفرط از هزينه دادن، پاشنه آشيل اصالحات بود معتقد است که عدم ايست

عمادالدين باقی به درستی می گويد آنهايی که ما را متهم به تندروی کردند، خود بعدا متهم به تندروی شدند و اين : رضاخجسته رحيمی

.  با اين حال نه اهل گاليه است و نه اهل شکايتاو روزهای سخت و صعبی را پشت سر گذاشته و. حديث تلخ اصالح طلبی ايرانی است 

حتی از بازگويی تاريخ نيز آنجايی که موجب آزردگی خاطر ديگران . روحيه ای از انتقام در او نمی توان سراغ گرفت...اهل سکوت است و مدارا

چ و خم جاده اصالحات ، انتظار حمايت می گويد که در پي. می شود، ابا دارد و همه اينها برای من تعجب آور حتی غير قابل هضم است

گاه در طول گفتگو احساس می کنم که ناراحتی من از . نداشتم اما کم لطفی و بی انصافی برخی دوستان اصالح طلب هم دور از انتظار بود

گفتگو با عمادالدين باقی از . ردبرخی برخوردها با او از سوی اصالح طلبان ، شديدتر از ناراحتی و گاليه هايی است که او خود بر زبان می آو

او معتقد است که عدم ايستادگی بر اصول و ترس . چگونگی اصالح طلب شدن او آغاز شد و به ماجرای عصر اصالحات و فرجام تلخ آن رسيد

 .مفرط از هزينه دادن، پاشنه آشيل اصالحات بود

  هستيد؟طلب اول از همه توضيح بدهيد که از چه زمانی فهميديد که يک اصالح

توان برای آنها يک تقويم زمانی مشخص کرد و نقطه معينی را به مثابه نقطه تحول و وقوع آن اتفاقات  يک رشته از وقايع هستند که نمی

طلب  اصالح. طلب شدم توانم بگويم که از چه ماه يا چه روزی اصالح من نمی. طلب شدن هم از جنس همين وقايع است اصالح. مشخص کرد

شايد بهتر باشد که برای آن يک دوره معين کرد و . دهد رآيند است و برآمده از يک دگرديسی فکری است که در طول زمان رخ میشدن يک ف

 .طلب شدم  ساله من اصالح۵گفت که مثال در فالن بازه زمانی 

 کنيد؟ کمک مان می طلب شدن شما بدانيم، پس اگر بخواهيم از بازه زمانی اصالح

طلبی در من شکل گرفت و معنا پيدا  ای بدانم که طی آن انديشه اصالح واخر دهه اول انقالب تا اواسط دهه دوم را بتوانم بازهکنم از ا فکر می

اين دو قطبی هم نه يک دو قطبی سياسی . شدت دو قطبی شده بود ، فضای سياسی کشور به۶٠اوايل انقالب و خصوصا بعداز سال . کرد

شد  در چنين فضايی شما يا انقالبی بوديد يا ضدانقالب و بنابراين اصال نمی. نقالبی يا حامی نظام و ضدنظام بودبلکه دو قطبی انقالبی و ضدا

توانست تصور  در آن فضا کسی نمی. حد وسطی وجود نداشت. گفت که ما يا حزب اللهی داريم يا منافق آقای الجوردی می. طلب بود اصالح

شد، اين نيروهای ريزش کرده، سريعا يا در موضع  ه همين دليل هم وقتی انقالب دچار ريزش نيرو میب. طلبی هم ممکن است کند که اصالح

طلب باشم اما سلسله  توانستم اصالح در چنين فضايی من هم نمی. شدند گرفتند يا کامال منفعل وپاسيوو از گردونه خارج می ضديت قرار می

 .ا منفعل کرداتفاقاتی برای خود من افتاد که در مقطعی من ر

 چه اتفاقاتی؟

  برخوردهای تندی با من شد و هيچ رسانه و نشريه. گشت و پيامدهای آن باز می» کاوشی درباره روحانيت«همه چيز به انتشار کتاب 

ر جريان خبری و سکوت د همه چيز در عالم بی. هم در آن زمان وجود نداشت که بشود در آن به اين برخوردها پاسخ داد} مستقل و آزادی{

 .بود

 .پس همه چيز از برخوردها با خودتان شروع شد و اين برخوردها با شخص شما بود که موجب تحولی در شما شد

خواندند و در نتيجه از ناحيه  نوشتند و دوستان و اطرافيان آنها را می ها عليه من مطالبی می در بولتن. بله، البته من در ابتدا منفعل شدم

اين اتفاقات فوق .  سالم بود٢۵. در سن و سالی هم بودم که هنوز سردوگرم روزگار را نچشيده بودم. شد ارهايی وارد میاطرافيان به من فش

اما وقتی قائم مقام رهبری، خالف انتظار من، پيغامی دادند و از من خواستند که به . طاقت من بود و بنابراين دچار یأس و سرخوردگی شدم

مردد شده بودم که از قم به تهران برگردم و از کارهای فرهنگی فاصله . ای دادند که احيا شدم  مالقات به من روحيهشان بروم و در آن مالقات

مشاهده . اما اين برخوردها برای آن دگرديسی کافی نبود.ها باعث احيای روحی من شد اما آن صحبت. بگيرم و کتاب و قلم را کنار بگذارم

من با مسائل برخی از زندانيان در آن زمان هم در تغيير تدريجی نگرش ما و مشاهده تفاوت آنچه بخاطرش برخی حوادث و برخورد مستقيم 

 .انقالب کرديم و آنچه رخ می داد بسيار مؤثر بود

 آقای منتظری به شما چه گفتند؟

اظهار . دهايی که با شما شده هم آگاه هستمام و از برخور ها را خوانده در آن فضای یأس و سرخوردگی ايشان مرا خواستند و گفتند که بولتن

،عالم تزاحم و تصادم است و زندگی يک جاده صاف و هموار  و گفتند که اين عالم در قرآن را خواندند  »ابتالء«تاسف کردند و چند آيه از آيات 



بينيد االن قائم مقام رهبری  ا که میايشان گفت که خود من ر. پرسنگالخ است. نيست که شما پشت ماشين بنشينيد و گاز بدهيد و برويد

ها خيلی در من تاثير گذاشت و باعث  اين صحبت. هستم شايد يک روز توسط دوستانم با من برخورد ديگری بشود و اصال زندگی همين است

ای به آيت  ادم هست که نامهمثال ي. های سياسی من هم يک مقدار تغيير پيدا کرد البته ديدگاه. شد که احيا شوم و دوباره کارم را شروع کنم

هايی  در اين موسسه بولتن. ای که کتاب من را چاپ کرده بود، نوشتم اهللا عبايی که نماينده امام ورئيس دفتر تبليغات بودند و رئيس موسسه

 ائمه معصومين، روحانيت الهويه روانه بازار شده و در آن به ای مجهول شد که در آنها آمده بود که اخيرا کتابی توسط نويسنده هم چاپ می

 .آن هم در فضای دهه اول انقالب. های آنجا، منتظر حکم اعدام بودم من با خواندن اين اخبار در بولتن. شيعه و امام خمينی اهانت شده است

 دقيقا چه سالی؟

 . بود۶۵سال 

 تان چه گفتيد؟ به آقای عبايی در نامه

ولی االن فهميدم که نه خط چپ و نه خط .  کشور، دو جريان راست و چپ حاکم وجود داردکردم که در اين نوشتم که تا به حال من فکر می

ای کتابی را چاپ کند ولی  يعنی ممکن است که يک موسسه. است »خط ميز«راست، هيچ کدام اصالت ندارند و تنها خطی که اصالت دارد 

است، به راحتی آن کتاب را زير پا بگذارد و نويسنده آن را به خاطر هايی روبه رو شود که احساس کند به ضرر منافعش  بعد که با مخالفت

خواهم بگويم که اين اتفاق، ديدگاه کلی من در مورد جناح  منافع سياسی له کند و اينها نيست جز به خاطر حفظ ميز و موقعيت بنابراين می

توان عليه آن هم  گر چه شرايط موجود قابل دفاع نيست اما نمیهای سياسی را هم تغيير داد، در آن فضا البته تصور من اين بود که ا بندی

پس . دانستيم بود، چون ما به هر حال نسل انقالب بوديم و آن شرايط را خودمان به وجود آورده بوديم و انقالب را فرزند خودمان می

. دانستيم ال محصول صدوپنجاه سال مبارزه میجمهوری اسالمی را ثمره انقالب خودمان و اص. توانستيم دشمن انقالب و نظام باشيم نمی

افزون بر اين نبايد اين نکته مهم را فراموش کرد که جنس جنبش های . ام کردم که در موقعيت سختی قرار گرفته بنابراين احساس می

 .سياسی معاصر در ايران ، اصالحی بودند

  قطار انقالب مثل شما پياده کرده باشند؟کرديد يا بودند دوستان ديگری که آنها را هم از احساس تنهايی می

شدند ولی جريانی وجود نداشت که اين حس مشترک را داشته باشد، اما دو  افراد شايد به صورت انفرادی با چنين برخوردهايی مواجه می

يکی . مخالف انقالب هم نبودشود وضع موجود را قبول نداشت و  بينی من اين انديشه جوانه بزند که می اتفاق افتاد که باعث شد در جهان

اهللا منتظری بود که نشان داد ايشان اگرچه باوضع موجود موافق نيست ولی احترام خود را نسبت به رهبری و امام و جمهوری  جريان آيت

هبری، پيام تبريک ای به ر اهللا خامنه باالخره ايشان اولين فردی بودند که پس از رحلت امام و انتخاب آيت. اسالمی همچنان حفظ کرده است

شود امام و جانشين ايشان و نظام جمهوری اسالمی را قبول داشت اما با وضع موجود در اداره امور  برای ايشان فرستاد و نشان داد که می

 .موافق نبود و با اين حال در صف ضدانقالب هم قرار نگرفت

 اتفاق دوم چه بود؟

ديدم منتقد وضع موجود است و در عين حال در صف مخالفين انقالب هم  نقالب بود که میاتفاق دوم، راه اندازی مجدد سازمان مجاهدين ا

اگر پس از آيت اهللا منتظری ،مجاهدين انقالب دوم الگوی سياست ورزی اصالح طلبانه در درون حاکميت شدند ، نهضت آزادی پيش {.قرار ندارد

و جريانی } ه بود و به اين ترتيب نمونه های عينی اصالح طلبی تکميل می شداز آن الگوی سياست ورزی اصالح طلبانه خارج از حاکميت شد

من . شد به کار برده می» طلبی اصالح«وبيش اين واژه  ها هم کم در روزنامه. طلبی گذاشتند به مرور شکل گرفت که بعدها نام آن را اصالح

اما در آن زمان، اين ايده به شکل يک . طلبی را به کار برده بودم اصالحهم چندجا واژه اصالحات و » کاوشی در روحانيت«البته در همان کتاب 

 .گفتمان ظاهر نشده بود

توان سراغی از آن   است يا قبل از آن هم می٧۶کنيد که طرح اصالحات به مثابه يک گفتمان متعلق به دوران پس از  فکر می

 گرفت؟

 آستانه دوم خرداد به شکل يک جريان درآمد و بعداز دوم خرداد تبديل به يک گفتمان طلبی قبل از دوم خرداد به شکل يک ايده بود و در اصالح

 .شد

 طلبی و اصالحات داشتيد؟ ، شما چه تصوری از اصالح٧۶تا پيش از دوم خرداد 

مثال فکر . کرديم یهايی برای برون رفت از شرايط حاکم، فکر م در جلساتی که ما قبل از دوم خرداد با عده ای از دوستان داشتيم به راه

 .کرديم که بايد حزب تشکيل بدهيم و برويم مجوز روزنامه بگيريم می

 توانيد بيشتر توضيح دهيد؟ در مورد اين جلسات می

 .جلساتی بود معروف به جلسات اصحاب چهارشنبه

 متفاوت از جلسات حلقه کيان بود؟

 . هم محدودتر بودندداد و اعضای آن حلقه کيان، در دفتر مجله کيان تشکيل جلسه می



 گوييد همان جلسات رستوران است؟ ای که شما می اين جلسه

. کردند و افراد حلقه کيان هم در آن بودند  نفر شرکت می٣٠ تا ٢۵بله، دامنه افراد اين جلسات وسيع تر از حلقه کيان بود و در آن، حدود 

العاده در  گاهی اوقات هم جلسات فوق. گرفت  تبادل خبر صورت میبحث و. شد و چند ساعتی ادامه داشت جلسات در رستوران تشکيل می

ای بروند حزب  مثال عده. يادم هست که برای برون رفت از آن شرايط بحث شد که تقسيم کاری صورت بگيرد. داديم دفتر کيان تشکيل می

 . کسانی به دنبال گرفتن مجوز روزنامه بروندحتی در آن جلسات تعيين شد که چه. تشکيل بدهند و برخی مجوز روزنامه و نشريه بگيرند

 آيا فرد خاصی در آن جلسات نقش هدايت کننده و استراتژيست را عهده دار بود؟

حتی وقتی مطرح شد که برويم و مجوز روزنامه . آمد گرفت و از درون همين مباحثات، راهکارها بيرون می نه، مباحثه و تبادل نظر صورت می

يادم هست که وقتی اسم من مطرح شد، آقای حجاريان و برخی دوستان ديگر . ه کسانی بروند و روزنامه بگيرندبگيريم، بحث شد که چ

من از دانشگاه اخراج . باالخره در آن زمان روی برخی افراد حساسيت وجود داشت. دهند گفتند که اسم عماد را نياوريد چون به او مجوز نمی

به همين داليل نام افرادی مثل حجاريان و گنجی وامين زاده برای گرفتن مجوز . باطل شده بودشده بودم و مجوز نشری که داشتم هم 

گرفتن مجوز روزنامه يا حزب از نظر ما به . ای بود که آن جمع داشت طلبانه های اصالح اگر دقت کنيد، اينها برآمده از ايده. روزنامه مطرح شد

بنابراين اصالحات در حد يک . های موجود در جهت اصالح و تغيير امور بود ونی براساس ظرفيتمعنی دست و پا کردن محملی برای فعاليت قان

 سميناری به مناسبت صدمين سالگشت سيدجمال الدين اسدآبادی در ٧۴يادم هست که در اسفند سال . ايده به اين صورت مطرح شد

ين سمينار دادم و سيدجمال را به عنوان الگوی عمل سياسی معرفی  بلندی به ا دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه برگزار شد و من مقاله

ای به يکی از دوستانش نوشت و در آن نامه در  در آن مقاله اشاره کردم که سيدجمال در روزهای آخر عمرش از زندان عثمانی نامه. کردم

ها و دربارها گذراندم و  بودم چرا که عمرم را در حکومتزار مشغول  هايش گفت که من همه عمرم را به پاشيدن بذر در شوره بندی فعاليت جمع

او اظهار پشيمانی کرده بود که چرا همه تالشش برای اصالحات را به . نتيجه بوده است هايم در آن سطح بی کنم که فعاليت گمان می

کرد و چون در زندان  خودش اشتباه فکر میمن در آن مقاله گفتم که سيدجمال درباره . ها معطوف کرده است تاثيرگذاری روی رهبران و دولت

کرد اين تاثيرگذاری بايد در زمان  او در اشتباه بود که فکر می. های بعد نشو و نما کند بود توجه نداشت اين بذری که کاشته شايد در سال

براين . کرد را درباره خودش نمیديد شايد اين قضاوت  او اگر زنده بود و مشروطه را می. شد حيات خودش جواب بدهد و نبايد مأيوس می

طلبانه معرفی کردم که اگرچه معترض وضع موجود بود اما در برابر  اساس در آن مقاله، سيدجمال را به عنوان يک الگوی سياسی اصالح

اين مثال را زدم تا . ردک های موجود برای تغيير و اصالح استفاده می شد و از تمام پتانسيل ها می گرفت بلکه وارد حکومت ها قرار نمی حکومت

 . در ذهن ما تئوريزه شده بود٧۶طلبی به عنوان يک ايده و الگو، پيش از دوم خرداد  بگويم که اصالح

  چگونه بود؟٧۶ها و جلسات با کانديداتوری آقای خاتمی در سال  نسبت اين ايده

شد  ت مختلفی شکل گرفته بود و در اين جلسات راهکارهايی مطرح میها در افراد مختلف تحت تاثير اتفاقا به هر حال اين ايده. بی ارتباط نبود

در اين جلسات بحث شد که ما چگونه بايد خودمان را برای رياست جمهوری بعدی . ها بود گرفت که براساس همين ايده و مورد بحث قرار می

در حين مباحثه بر سر همين موضوعات بوديم که . ده کنيمآماده کنيم و از فضای انتخاباتی برای طرح مباحث دموکراتيک و جامعه مدنی استفا

آيد و بعد که کانديداتوری ايشان منتفی شد، بحث نامزدی  کردند که آقای مهندس موسوی می اول همه فکر می. بحث نامزدها مطرح شد

ها و کروبی هم  ای موسوی خوئينیبحث آق. خيلی مطرح بود» آيد می آيد، نمی«در آن جلسات هم مثل امروز بحث . آقای خاتمی مطرح شد

حتی يادم هست در . وقتی کانديداتوری آقای خاتمی قطعی شد، فضای اين جلسات هم در خدمت کانديداتوری ايشان قرار گرفت. مطرح بود

تری را ايفا  تهبه تدريج در جلسات آقای حجاريان نقش برجس. شد اين جلسات درباره اينکه شعار انتخاباتی آقای خاتمی چه باشد، بحث می

های ما درباره شعارهای انتخابی آقای  آقای حجاريان نتيجه بحث. کرد کرد و به عنوان يک حلقه رابط ميان اين جمع و آقای خاتمی عمل می می

 .کرد خاتمی را به ايشان منتقل می

ه ايشان منتقل شده بود؟ آيا آن هايی بود که از آن جلسات ب  تا چه حد برآيند ديدگاه٧۶شعارهای آقای خاتمی در انتخابات 

 ها تاثيری روی آقای خاتمی گذاشته بود؟ بحث

های  آقای حجاريان و بعضی از بچه. چون برخی از افرادی که در آن جلسات بودند اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی بودند. قطعا

 .اتمی فعال شدندروزنامه سالم هم در آن جلسات شرکت داشتند و اکثر آنها در ستاد آقای خ

 خود شما به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی نرفتيد؟

 .نه

 چرا؟

آقای . ولی مهم اين است که آن جمع در ستاد آقای خاتمی فعال شدند. داليل خاص خودم را داشتم که ضرورتی برای پرداختن به آنها نيست

ها برای آقای خاتمی  هايی که از مطبوعات و رسانه د، سوالپورعزيزی که يکی از اعضای آن جلسات هم بود وقتی آقای خاتمی نامزد ش

ها به رؤيت آقای  فرستاد تا مطالعه کنيم و پاسخی به آن سواالت بدهيم و اين جواب شد را برای چند نفراز جمله خود من می فرستاده می

های   مطرح شده در اين جلسات کامال در بحثهای پس ايده. شد ها ارسال می های ايشان به آن رسانه رسيد و به عنوان پاسخ خاتمی می

 .انتخاباتی وارد شده بود



 و ٧۶اما بعضی از افرادی که در سطوح مديريتی با آقای خاتمی همکاری داشتند بعدها اعالم کردند که دوم خرداد 

جه انتخابات بر آقای خاتمی ها بعدا به واسطه نتي طلبانه نبود و اين ايده کانديداتوری آقای خاتمی برآمده از يک حرکت اصالح

آنها از اين منظر مدعی هستند که . جايی در قدرت بود تحميل شد وگرنه قصد اوليه از کانديداتوری آقای خاتمی، صرفا جابه

های خود را به اسم اصالحات بر آقای خاتمی تحميل کنند و اصال از ابتدا قرار نبوده که چنين  خواستند ايده ای می عده

خواستند آقای خاتمی به  طرح شود و بنابراين مشکل نه از عملکرد آقای خاتمی بلکه از کسانی است که میمطالباتی م

 کنيد؟ شما اين توصيف را رد می. مطالبات خارج از توافق آنها عمل کند

ها را  ابراين ايشان آن ايدهکرد بن رسيد و ايشان امضا می ها در فضای تبليغاتی به رؤيت آقای خاتمی می های ما به سواالت رسانه پاسخ

آورد، تلقی ما اين بود که ايشان آنها را پذيرفته است که اقرار به  ها را در شعارهای انتخاباتی خود بر زبان می وقتی ايشان آن ايده. پذيرفته بود

طلب که قرار   خصوص يک دولت اصالحاما واقعيت اين است که در آن زمان نه آقای خاتمی ونه ما اين تصور را نداشتيم که در. کند لسان می

هايی است که در  اصال تصور اين بود که چون فضای انتخاباتی هميشه محملی برای طرح ديدگاه. کنيم است بر سرکار بيايد، صحبت می

بوعات و انتخابات آزاد شرايط ديگر، طرح آنها دشوار است، بايد از اين فرصت استفاده کرد و اين مفاهيم دموکراتيک و جامعه مدنی و آزادی مط

گفتيم که  و می »آوريم نهايتا چهارميليون رای می«اين جمله تقريبا بر سرزبان همه ما بود که . را بسط داد و به گوش نخبگان و مردم رساند

کرد که آقای  کر نمیکسی ف. ذهنيت ما اين بود. شود ما را ناديده گرفت و حذف کرد توانيم بگوييم که نمی مبتنی بر اين وزن اجتماعی، می

 .تشکيل دولت اصالحات غيرمنتظره و دور از ذهن بود. آورد  ميليون رأی می٢٠خاتمی 

ها مثل مجمع روحانيون مبارز و نيروهای خط امام و کارگزاران و بخشی از مديران سياسی تکنوکرات  باالخره يکسری از گروه

ای که شما گفتيد در  مگيری و نسبت آقای خاتمی با اعضای آن حلقهميزان وا. هم در آن انتخابات همراه آقای خاتمی بودند

ها بود که مثال از طريق آقای حجاريان به آقای خاتمی  مقايسه با اين نيروها چقدر بود؟ آيا اين حلقه يک زائده در ميان اين گروه

 شد، يا ارتباط وثيق و محکمی با آقای خاتمی و گفتمان او داشت؟ وصل می

ضرورتا وابسته به کانديداتوری آقای خاتمی نبود و شايد از دو سال قبل از آن تشکيل شده بود، اما از يک جايی تصادفا به اين جلسات 

سرخی که با آقای خاتمی ارتباط  زاده و عرب از آن زمان برخی دوستان مثل آقای حجاريان و امين. های انتخاباتی وصل شد و گره خورد بحث

 .های مختلفی ارتباط داشت ها و گروه آقای خاتمی اما با حلقه. قه را به ايشان متصل کردندبيشتری داشتند اين حل

 بنابر تصور شما، آقای خاتمی به کدام بخش نزديک تر بود؟

ها  کدام از اين گروه بود و ايشان به جز مجمع روحانيون مبارز، عضو هيچها، غيرتشکيالتی و غيرارگانيک  ارتباط آقای خاتمی با تمام اين حلقه

. تواند بگويد که ارتباطی نداشتم ها ارتباط وثيق داشتم و هم می تواند بگويد که من با اين حلقه بنابراين آقای خاتمی هميشه هم می. نبود

توان پاسخ دقيقی  بنابراين نمی.  شيوه عمل او هم به همين گونه بودکرد و آقای خاتمی هم خود را نامزدی فراجناحی و غيرحزبی معرفی می

شايد مزيت نامزد حزبی همين باشد که اين اتفاقات رخ نمی دهد و فرد انتخاب شده به جمعی با شعارها و اصول و وعده .به سوال شما داد

های  ديديم و مصاحبه ن را در آقای خاتمی به صورت جدی میما اما چون ما تاثير مباحث جلسات. های مشخص بايد وفادار باشد و متعهد باشد

 .ديديم های اين جمع را در ايشان می شد، ما انعکاس ديدگاه مکتوب آقای خاتمی توسط بعضی از اعضای همين جمع منتشر می

 شعارهايی مثل جامعه مدنی و توسعه سياسی، ساخته همان جلسات بود؟

 . شد وگو قرار گرفته و به آقای خاتمی منتقل می ی احزاب در اين جلسات به تفصيل مورد گفتبله، بحث آزادی مطبوعات و بحث آزاد

 در اين جلسات چه کسانی حضور داشتند؟

هم آقای رضاقلی بود و هم آقای آرش نراقی، آقايان جواد کاشی، محسن . در آن جلسات مجموعه ای از فعاالن سياسی وروشنفکر بودند

 .لواعظين وآقای رضاتهرانی و هومن پناهنده و عليرضا علوی تبار و دکتر سلطانی از جمله اين افراد بودندسازگارا، گنجی، شمس ا

 مکانيسم پيوستن افراد جديد به اين جلسات چگونه بود؟ آيا جمع، کامال بسته بود؟

 .شد عوت میشد و در صورت توافق از او د اگر قرار بود فرد جديدی اضافه شود در جمع روی آن فرد بحث می

تر  ، اين جمع توانست ارتباط خودش را با آقای خاتمی و دستگاه اجرايی اصالحات، حفظ و حتی محکم٧۶آيا بعد از دوم خرداد 

 کند؟

 . بود وبه داليلی از هم پاشيده شد٧۶اين جمع بعد از دوم خرداد تا اواخر

 چرا؟

 .تواند حزب تشکيل بدهد يا نه بحث مطرح شد که آيا روشنفکر میمثال اين . نظرهايی که به وجود آمد اول به خاطر اختالف

 اختالف آقای سازگارا بود با آقای حجاريان؟

آقای سازگارا و شمس معتقد بودند که بايد حزب روشنفکران دينی تشکيل دهيم اما در طرف مقابل عموما مخالف بودند خصوصا آقای گنجی 

 .ی هم داشتندو تهرانی مخالف اين ايده بودند و تحليل



}.خرافی بود و مدعی دفاع از حقوق بشر هم بود
 .گفتند که ايده تشکيل حزب روشنفکران از جای ديگری ديکته شده است نه، می

 از کجا؟

 .کردند معتقد بودند که از طرف نهضت آزادی ديکته شده و بنابراين مخالفت می

و هم روزنامه صبح امروز را ) به جای حزب روشنفکران دينی( کرد اما بعدا همان جريان مخالف، هم جبهه مشارکت را تاسيس

 ؟)به جای روزنامه جامعه(

 .کردند بله، روزنامه جامعه توسط اکثر اين جمع بايکوت شده بود و با آن مصاحبه نمی

 پس اختالف بيشتر از آنکه مبنای اصالحی و منطقی داشته باشد، علتی بود؟

است اما ريشه بسياری از اختالفات ميان اصالح طلبان و دموکراسی " منفعتی"يا " خصلتی" يا " معرفتی"ات ياريشه رفتارهای افراد و اختالف

های مورد بحث به مبانی تحليلی و نگرش سياسی افراد  در عين حال اختالف. خواهان از گذشته تا امروز ناشی از سوئ تفاهم بوده است

ده بودو يکی از موجبات تشکيل آن جلسات هم، تالش برای بازگشايی فضای سياسی بود که حاال عالوه بر اين، دوم خرداد رخ دا. گشت برمی

برخی از افراد وارد کار اجرايی . های تشکيل آن جلسات از بين رفته بود و جلسات تعطيل شد بنابراين بسياری از ضرورت. به آن رسيده بوديم

 . هم امکان ادامه آن جلسات نبودای هم وارد کار مطبوعاتی شدند و عمال شدند و عده

ريز و استراتژيست از آن جمع در اطراف آقای  ای از افراد صاحب ايده و برنامه آيا اين ايده وجود نداشت که الزم است حلقه

 خاتمی حضور داشته باشند؟

. ی که قبال وجود داشت، از بين رفت، تعطيل شد و ارتباط آن جمع با آقای خاتمی به صورت٧۶متاسفانه جلسات، مدتی بعد از دوم خرداد 

شان با آقای  افرادی که پست گرفتند به اقتضای پستی که داشتند با آقای خاتمی در ارتباط بودند ولی آنهايی که پست نداشتند ارتباط

اشتم که يکی از مشاوران ای تحقيقی در موسسه تنظيم و نشر آثار امام د من البته خودم از قبل از دوم خرداد پروژه. خاتمی کامال قطع شد

 .وندو چند نفر ديگر کرمانی و آيينه علمی اين پروژه آقای خاتمی بود در کنار آقای آقاجری و حجتی

آيا از يک جايی به بعد اين احساس در شما ايجاد شد که ميان تصور شما از اصالحات با آن چيزی که به نام اصالحات از طريق 

 ای وجود دارد؟ فاوت و فاصلهشود، ت دستگاه اجرايی دنبال می

اول گمان . طلبان در قدرت اختالف زيادی وجود داشته باشد اوايل من اين تصور را به هيچ وجه نداشتم که ميان درک ما و درک مجموعه اصالح

آمد که  هايی می پيغاماما به تدريج . های مختلف عقيدتی و ايدئولوژيک قرار دارند کردم که اختالف درک ميان کسانی است که در نحله می

 .ها از اصالحات بود نشانه تفاوت برداشت

 آمد؟ هايی می مثال چه پيغام

مثال آقای عبداهللا نوری که مديرمسوول روزنامه خرداد بود جلساتی با آقای خاتمی داشت و گاهی آقای خاتمی برخی از انتقادات را به صورت 

 .در اينجا بود که من متوجه برخی از تفاوت نظرها شدم. کرد مشخص و با ذکر نام از طريق ايشان منتقل می

 مثال چه تفاوت نظرهايی وجود داشت؟

به هر حال مشخص بود . های من چنين سياقی نداشت در حالی که واقعًا نوشته} ...{. آقای خاتمی معتقد بودند که ما دچار تندروی هستيم

 .که آقای خاتمی از اين مشی ما راضی نيست

 ديديد؟ قای خاتمی را نمیشما ديگر آ

 .ديدم نه، نمی

 شد که نشانه همين تفاوت درک از اصالحات باشد؟ آيا انتقادات ديگری هم از شما می

طلب نزد آقای نوری آمدند و خود من هم در آنجا حضور  های اصالح بله، يک بار هم در ماجرای دادگاه آقای نوری ، چندنفر از نمايندگان گروه

گفتند که شما نبايد تحت تاثير امثال  کردند که دفاعيات شما تندروانه است و مشخصا به آقای نوری می  آقای نوری انتقاد میداشتم؛ آنها به

به شما در نوشتن دفاعيات مشورت دهند، شما را از ) باقی و گنجی(گفتند که وقتی اينها  کردند و می به من اشاره می. فالنی قرار بگيريد

اين هم يکی از نقاط عطفی بود که . هايی داد که آنها فهميدند آقای نوری خيلی جلوتر از ماست  در آنجا آقای نوری جواب.کنند نظام دور می

 .من متوجه شدم ميان درک ما از اصالحات با درک برخی از دوستان و نمايندگان اصالح طلبان تفاوت وجود دارد

آيا موافق ادامه مسير . رديد؟ دور دوم انتخابات رياست جمهوری در راه بودک با علم به اين تفاوت آيا به قدم بعدی هم فکر می

 با همان شکل بوديد؟

 .های ما با بيرون قطع بود ما که به زندان رفتيم و ارتباط



  چه تحليلی داشتيد در آن زمان؟. اما يادم هست که شما دور دوم هم از آقای خاتمی دفاع کرديد

بندی هر سه نفر  های زيادی کرديم و جمع ما بحث. ای در زندان ايزوله شده بوديم در يک ساختمان جداگانهمن و آقای گنجی و آقای شمس 

دهد که آقای خاتمی اگر دور بعدی کانديدا نشود  گفتيم تجربه اين چهارسال نشان می می. ما هم اين بود که آقای خاتمی بهتر است که نيايد

گفتند که موقعيت حساس  کردند که از آقای خاتمی حمايت کنيد و می دادند و ترغيب می ده پيغام میاما دوستان از طريق خانوا. بهتر است

ما هم به اين نتيجه . شد آميزی برای ما تعريف می شرايط خيلی حساس و مخاطره. کننده است است و رأی آقای خاتمی خيلی تعيين

 .م حمايت کنيممان از آقای خاتمی اعال بندی قبلی رغم جمع رسيديم که به

خبرنگاران که پس از پيروزی به ايشان هجوم آوردند . اما آقای خاتمی که رای آورد گويا پاسخ مناسبی به اين حمايت نداد

اند که در  کنيد و آقای خاتمی هم گفت که آنها حتما جرمی مرتکب شده پرسيدند که در اين دور برای زندانيان سياسی چه می

 صحبت به گوش شما رسيد؟آيا اين . زندان هستند

واقعا هم در شرايط . کرديم که يک باره اين جمله را از آقای خاتمی شنيديم و يک مقدار هم شوکه شديم بله ما داشتيم تلويزيون را نگاه می

 شايد ما سه نفر را داديم که برای جلوگيری از حمايت مان از آقای خاتمی، ما احتمال می. سختی نامه حمايت خود از خاتمی را بيرون داديم

برای همين من از آقای گنجی و شمس خواستم که يک برگه سفيد را امضا کنند تا اگر ما را از هم جدا کردند، من آن بيانيه . از هم جدا کنند

هريک از .جدا کردندبينی ما محقق شد و ما را از هم  پيش. آنها هم يک برگه سفيد را امضا کردند و به من دادند. را بنويسم و بيرون بفرستم

من هم آن بيانيه را البته براساس محورهايی . آن دو را به سلول های انفرادی جداگانه بردند و من هم به صورت تنها در همان جای قبلی بودم

ها نداشته يا  يتکرد که نيازی به اين حما اما شايد آقای خاتمی خودش احساس می. که روی آن با هم توافق کرده بوديم نوشتم و بيرون دادم

های ايشان را از تلويزيون شنيدم که درباره زندانيان سياسی گفت که آنها حتما  من صحبت. آن حمايت تاثيری نداشته که آن موضع را گرفت

 .اند اند که بازداشت شده جرمی مرتکب شده

 چه احساسی داشتيد؟

داديم اين حق را برای آقای خاتمی هم قائل بوديم که آزاد باشد آنچه  میشود اما واقعا ما وقتی شعار آزادی بيان  باالخره آدم متعجب می

 .اعتقاد دارد را بيان کند و ما هم نبايد ناراحت شويم

 گذاريد؟ کرديد که آقای خاتمی عدول کرده از شعارهايش يا شما توقع زياد داريد و بار اضافه بر دوش ايشان می آيا فکر می

االن ممکن است مفهوم انتخاباتی و سياسی پيدا کند بماند برای زمانی که به عنوان ماجرای تاريخی . م بهتر استحاال به اين جزئيات نپردازي

 .گفته شود

 گرفت؟ جمهور آقای خاتمی با خانواده شما صورت نمی آيا در زندان که بوديد، تماسی هم از طرف رئيس

. شت که کل جبهه اصالحات پشت سرماست و دولت و مجلس حامی ما استالبته در جامعه اين تصور وجود دا. نه، تماسی وجود نداشت

 .درپی با خانواده ما تماس داشتند طور منظم و پی طلبان بودند که به اما واقعيت اين بود که افراد انگشت شماری از ميان اصالح

 کردند؟ طلب حمايتی نمی يعنی روسای قوا و مقامات اصالح

پرسيدند، از خانواده ما هم دعوت  گرفتند و احوال ما را می س بودند، هفتگی يا ماهانه با خانواده تماس میفقط آقای کروبی که رئيس مجل

 .کرده بودند دو بار که به مجلس بروند

 آيا رابطه قديمی و دوستی و خانوادگی هم با آقای کروبی و خاتمی از قديم شما داشتيد؟

 دوستی و ارتباطی داشتيم اما با آقای کروبی برعکس، سابقه دوستی که نداشتيم هيچ، با آقای خاتمی. رابطه خانوادگی که نداشتيم 

اما وقتی در زندان بوديم .  بحثی بين ما در گرفته بود۶٧هاجر در مورد اعدام های سال  سابقه برخورد هم داشتيم و يک بار در نشريه پيام 

 .کرد دلجويی میگرفت و  آقای کروبی تنها مسوولی بود که مستمرا تماس می

نوع مواجهه . رفت تا اصالحات و آقای خاتمی را زمينگير کند شما به خاطر موضوعی با هزينه و زندان مواجه شديد که می

داديد چگونه بود؟ حمايتی در کار نبود؟ آيا با خانواده شما در تماس بودند و به آنها  هايی که شما می رئيس دولت با هزينه

 دادند؟ اميدواری می

وگو با خبرنگار تلويزيون اتريش و در پاسخ به اين سوال که چه انتظاری از  من شخصا انتظاری نداشتم و حتی پيش از بازداشت در گفت

. گفت چرا. طلبان و آقای خاتمی داريد، گفتم که من هيچ انتظاری نه از آقای خاتمی که از خانواده و پدر و همسر و فرزندانم هم ندارم اصالح

 .برد رود اگر انتظار حمايت ديگران را داشته باشد وقتی اين انتظارات برآورده نشود، می ای اينکه فردی که به زندان میگفتم بر

 واقعا هيچ انتظاری نداشتيد در دل خودتان؟

اگر شما يک سال هم به سراغ من ام گفتم که  من به خانواده. آورد توانستم انتظاری داشته باشم چون در غير اين صورت آدم کم می من نمی

 .نياييد ايرادی ندارد و اگر بياييد از سر لطف است نه وظيفه



 .کرديد يعنی شرايط آنقدر سخت بود که شما بايد خودتان را برای عدم حمايت آماده می

ه کسی اين راه را رفتيد و آيا به جايی خبرنگار تلويزيون اتريش از من پرسيد که شما پس به اميد چ. نه، اين يک مساله اعتقادی برای من بود

 .گفتم به خدا. گفت به کجا. اميد داشتيد؟ که من گفتم بله، اميد داشتم

شد از کنار اين مساله به راحتی  نمی. اما به لحاظ پراتيک سياسی، برخورد شما و امثال شما برخورد با حرکت اصالحات بود

عبور جناح مقابل از روی شما، در حقيقت . مايت داشت و حمايت يک وظيفه استبنابراين اصال در اينجا بايد انتظار ح. گذشت

 .برخورد و مواجهه آنها با حرکت اصالحات و آقای خاتمی بود

چون اگر اين انتظارات را داشته . کس به جز خدا داشت من از منظر شخصی برای خودم حل کرده بودم که اصال نبايد اميد و اتکايی به هيچ

من اصال . اما از منظری ديگر و از نگاه کسی که بيرون است، بايد به نظر من حمايت شود. بريد آوريد و می رآورده نشود، کم میباشيد و ب

ای هم که الزم است را پرداخت کرد؛ چون اگر  معتقد بودم که جلوی يکسری رفتارهای نادرست را يکجا بايد گرفت و ايستاد و هر هزينه

 سال اصالحات شما ٨شوند و بعد از  نشينی می بينيد به صورت زنجيره وار، وادار به عقب شود که می ين میاش هم نايستيد، نتيجه

ايستادند و در چارچوب  سری افراد بازداشت شدند بايد محکم می ها بسته شد يا يک وقتی روزنامه. هاشمی گرديد به دوره قبل از آقای  برمی

لطفی و  من انتظار حمايت نداشتم اما انتظار اينکه کم. رفت و بر سر روش و اصول، محکم می ايستادندقانون از آنها دفاع حقوقی صورت می گ

 .صدايی با مخالفان اصالحات صورت بگيرد طلبان يک هم انصافی هم بشود نداشتم؛ مثال انتظار نداشتم که از درون اصالح بی

 ه نقل از آقای خاتمی و عليه شما قرائت کرد؟ای است که آقای پورمحمدی در دادگاه ب آيا منظورتان نامه

اواخر دولت اصالحات مد شده بود که بسياری از افراد که از قضا امروز خيلی آتشين از خاتمی دفاع می . خواهم به اين موضوع بپردازم نمی

اما من همان موقع هم حاضر نشدم انتقادی کردند  کاری و انفعال انتقاد می کنندخرج خودشان را از دولت اصالحات جدا کنند و همه از محافظه

صدها مطلب و خبر و واقعيت . از آقای خاتمی بکنم و اين نکته را که شما پرسيديد نه آن زمان و نه تاکنون بازگو نکردم و به آن نپرداختم

دهم که به  نابراين من ترحيج میکنند ب هايی هم دارد و برخی سوءاستفاده می تاريخی هست که شايد گفتن آنها مفيد هم باشد اما مفسده

طلبی  ها، تعالی اصالح تان از طرح اين واقعيت شما هدف. ها از سوی جريان مقابل، از بازگو کردند آنها پرهيز کنم استفاده دليل همين سوء

ای هم  من در مقاله. ر داشتکند و بايد اين را در نظ طلبی از اين ماجرا استفاده می است اما طرف مقابل با هدف ويران کردن حرکت اصالح

اول دسته ای از اپوزيسيون راديکال که با اصالح طلبان نيز . کنند کنيد، دو گروه از آن استقبال می نوشتم که امروز وقتی شما انتقاد از خود می

 .مخالف هستند و دوم گروهی از جريانات داخلی که مخالف آزادی و دموکراسی هستند

 شويم به نظر شما علت شکست اصالحات و زمينگير شدن آن، خارج از کارشکنی طرف مقابل، چه حال از اين بحث اگر خارج

 .ريز بوده است؟ آيا دليل اصلی نداشتن تعريف مشخص از اصالحات بوده يا نداشتن برنامه و نقشه راه و مشاوران برنامه

پس از يک طرف مزيت . بود که جنش اصالحات، رهبری نداشتيک دليل اصلی اين . گير شدن اصالحات شد ای از عوامل باعث زمين مجموعه

توانست يک مسير مشخص را  شد که جريان اصالحات نمی انجاميد و از طرف ديگر يک عيب و نقصان بود و باعث می بود و به پويايی و تکثر می

 .اصالحاتدانست نه رهبر  جمهور می آقای خاتمی هم خودش را رئيس. با يک انسجام و هماهنگی طی کند

 خواست رهبر جنبش اصالحات باشد؟ چرا آقای خاتمی نمی

آقای خاتمی چنين تعريفی از خودش . ها باشد خواهد رهبر جنش اصالحات باشد بايد آماده خيلی از هزينه دادن به هر حال، کسی که می

د و هزينه بدهيد و شايد کار به جای باريک هم گر و رهبر جريان اصالحات باشيد مجبوريد که يک جاهايی بايستي وقتی شما هدايت. نداشت

هايی هم  اما عالوه بر اين، تفاوت برداشت. رفت شد، سطح توقعات از ايشان هم باالتر می عالوه بر اين اگر ايشان رهبر اصالحات می. بکشد

ها را تندروی و آوانگارديسم  وشطلب، برخی رفتارها و ر بعضی از دوستان اصالح. وجود داشت که به زمينگير شدن اصالحات کمک کرد

اين نشان . کردند، بعدا خودشان با همان انگ تندروی حذف شدند هايی که ما را متهم به تندروی می دانستند و جالب است که همان می

ونه نيست که اگر اينگ. طلبان در جهت حذف همه آنها استفاده کند ها در ميان اصالح بندی خواهد از اين تقسيم دهد که يک جريانی می می

روز بعد کندروها هم به اتهام تندروی حذف . شما بگوييد من کندرو هستم و فالنی تندرو، نتيجه آن شود که تندرو حذف شود و کندرو بماند

 خشونت آنهايی تندروی کردند که اقدامات حذفی و. طلبان نبودند بلکه جريان ضداصالحات بود در حالی که تندرو اصلی، اصالح. خواهند شد

منتها ما شديم تندرو ولی ديديم که همان دوستانی که ما را متهم . آميز انجام دادند نه ما که درباره آن اقدامات نوشتيم و خبررسانی کرديم

ميان بندی تندرو و کندرو، اقدام اشتباهی در  دهد که اصال تقسيم اين نشان می. کردند، بعدا خودشان متهم به تندروی شدند به تندروی می

اين . خواهيم اصالحات را بدون هزينه پيش ببريم گفتند که ما می طلب به اشتباه، مدام می همچنين بعضی از دوستان اصالح. طلبان بود اصالح

 .طلبان شد پاشنه آشيل اصالح » اصالحات بدون هزينه«

کرديد که اصالحات بدون  شما هم اول فکر نمیآيا تصور شما از اصالحات به مرور بعد از دوم خرداد تغيير نکرد؟ يعنی مثال آيا 

 ؟هزينه بايد پيش برود

ها  برخی. ها پيش برود ظن وگو و تعامل و کاهش سوء آل اين است که اصالحات بدون هزينه و با گفت من از اول اين برداشت را داشتم که ايده

آل ما اين بود که به طرف مقابل بفهمانيم که اين  ايده. خواهد شرايط ايران را گورباچفی بکند در ايران میکردند که پديده اصالحات  فکر می

دانستيم که  منتها از آن طرف می. خواهد بدون هزينه پيش برود مثل آنچه که در ژاپن ميجی، اتفاق افتاد تصوير نادرست است و اصالحات می

بسياری . هايی هستند که شايد ديده نشوند رانت و پول نفت واقعيت. ن به هر حال يک منافعی وجود داردچو. آل، شايد عملی نباشد اين ايده



تمام کسانی . ای را در اختيار دارند که شايد حاضر نباشند به راحتی آن را از دست بدهند از کسانی که قدرت را در دست دارند ثروت بادآورده

بنابراين طبيعی است که در نتيجه مقاومت آنها اتفاقاتی بيفتد و . کنند در برابر اصالحات د، مقاومت میهای خاص برخوردارن که از اين موقعيت

افتاد شايد ضرورتًا تناسبی نداشت و خيلی از دوستان  آل ما با آنچه که در عمل اتفاق می ايده. شما بايد آماده هزينه دادن در اين مسير باشيد

های طرف مقابل را  ظن کردند که سوء  البته من قبول دارم که برخی از دوستان هم به نوعی رفتار می.توجه بودند به اين مساله، بی

نويس بودم و هم مشاور  من در روزنامه جامعه هم ستون. شد که هزينه بيشتری به جريان اصالحات تحميل شود انگيخت و باعث می برمی

ها ديروقت  پای آقای شمس هر روز حضور داشتم و شب اندازی روزنامه من پابه از راه ماه قبل ٢از .سردبير و نظارتی هم بر مطالب داشتم

ای خطاب به آقای شمس در  بار هم نامه با اين حال برخی انتقادات را داشتم که يک. آمدم رساندم و بعد به خانه می ايشان را به خانه می

انتقاد من اين بود که بعضی از . در روزنامه چاپ کرد »سخن صريح با سردبير«نوان انتقاد از روش روزنامه نوشتم که ايشان هم نامه من را با ع

کند و  طلبی را تشديد می ظن نسبت به جريان اصالح شود، سوء هايی که در روزنامه منعکس می ها و برخی از مطالب و ديدگاه مصاحبه

 .دهد ها را افزايش می هزينه

 شد؟ ها، مديريت و مهندسی می يدگاهمعتقد بوديد که بايد مطالب و انتشار د

مثال وقتی که روزنامه جامعه . طلب کم بود بينی در ميان نيروهای اصالح واقعيت اين است که واقع. شد باالخره بايد با درايت بيشتری عمل می

در يک جلسه که آقای مهاجرانی هم من . شود تکان داد گفت که روزنامه جامعه را با توپ هم نمی تيراژ بااليی پيدا کرد يکی از دوستان می

 هزار تيراژی را ٢۵٠گويند روزنامه  حضور داشت و در جلسه ديگری که با حضور دکتر سروش در روزنامه تشکيل شد گفتم اين دوستانی که می

هد يا قريب الجتهاد بودند شاگرد داشتند که مجت٨٠٠و گفتم آيت اهللا منتظری{مثال هم زدم . شود تکان داد، واقع بين نيستند با توپ هم نمی

گفتند که اينها اشتباه کردند و نيازی به بسيج اين همه نيرو وهزينه  با اينحال وقتی حسينيه محل تدريس ايشان را بستند آقای منتظری می

دون اين همه هزينه رسيدند ب آمد و آنها به مطلوب خود می نبود اگر آنها يک پاسبان دم در حسينيه می گذاشتند هيچ کس پای درس ما نمی

اين نشان می دهد شيخ سالخورده ای که در گوشه قم نشسته و آن سوابق منحصر به فرد و مرجعيت و شاگردان را هم دارد اما . و سروصدا

 بعد هم ديدند .شود تکان داد انديش باشند و بگويند که روزنامه جامعه را نمی من گفتم که دوستان ما نبايد اينقدر ساده} واقع بين تر از ماست

ها و دستکم گرفتن طرف مقابل هم از عوامل  بينی بنابراين عدم واقع. که يک مامور آمد دم در روزنامه و يک برگه کاغذ داد و روزنامه توقيف شد

 . بوده استوار رأی بيست ميليونی آقای خاتمی تصوری را ايجاد کرد و ديگر کسی توجه نکرد که آن رای يک رای توده. شکست اصالحات بود

 يعنی اين غافلگيری هشت سال ادامه پيدا کرد؟

آقای . ايستاد دولت بايد می. کسانی هم وجود نداشتند که پشت سر اين نهادها بايستند و نگذارند که با آنها برخورد شود نه، از طرف ديگر،

همين ايستادن،تحت فشارهايی قرار گرفت و مجبور شد که اش را انجام داد اما در نتيجه  بورقانی هم در اين زمينه به خوبی ايستاد و وظيفه

 .مجموعه اين عوامل، اصالحات را به آن فرجام رساند. شد گيری کند، چون از سوی مقامات باالتردولت از او حمايت نمی از وزارت ارشاد کناره

رسد اقدام خوبی هم بود  که به نظر میبعد از تجربه اصالحات و چهارسال دوری از قدرت، آقای خاتمی اقدامی را انجام دادند 

و آن برگزاری جلساتی برای تبيين مفهوم اصالحات بود تا اگر کسی به اشتباه سوار قطار اصالحات شده پايين بيايد و 

های  بندی رسد که جمع البته به نظر می. بينانه و مبتنی بر تفسير خود ايشان از اصالحات باشد مطالبات از آقای خاتمی، واقع

خواهند به اصول موضوع و جزئی و نه به  شد که می انجام شده طی اين جلسات بسيار کلی و شعاری بود اگر چه تاکيد می

های طرح شده از سوی آقای خاتمی در تبيين مفهوم  حال اما تحليل خود شما از اين جلسات و ديدگاه. اصول کلی بپردازند

ها  تفاهم ها و سوء ور از اشتباهات عصر اصالحات، کامل بود و رافع بدفهمیاصالحات چگونه بود؟ آيا اين توضيحات برای عب

 بود؟

گويند که معلوم نيست منظور از اصالحات چيست و اين يک چماقی شد که در  اند و مدام می يک دامی را مخالفان اصالحات برای ما پهن کرده

حال آنکه به نظر من، اين دام را طرف مقابل پهن . هوم اصالحات را حل کنندطلبان فکر کردند بايد بنشينند و معضلی به نام مف نتيجه اصالح

اين اصالحات که مفهومی اختراعی و صرفا مرتبط با بعداز دوم خرداد و شرايط ايران . کرده بود وگرنه مفهوم کلی اصالحات روشن بوده و هست

شناسان سياست روی آن بحث کردند و فهمی کلی از آن وجود دارد  نبوده است، بلکه ادبياتی است که برای چند دهه، فيلسوفان و جامعه

وقتی آقای . اند و تفاوت آن با انقالب و کودتا مشخص بوده است دانسته همه معنی کلی آن را می! مشکل اصالحات که اين نبوده است

دهد يا در  اصالحات دارد اين کار را انجام میخواهد درباره مفهوم اصالحات صحبت کند بايد روشن کند که در مقام رهبر جنبش  خاتمی می

 .پرداز مقام يک نظريه

دهد بايد بقيه رفتارهايش هم متناسب با  ها که خود را قرار می خواهيد بگوييد که ايشان در هر کدام از اين مقام يعنی می

 .همان جايگاه باشد

 اول بايد با يک مکانيسم معقولی به رهبری اصالحات برگزيده شوند و بعد بله، اگر قرار است ايشان خود را در مقام رهبر اصالحات تعريف کند،

اين کار، يک کار فردی هم نيست و بايد به صورت جمعی صورت بگيرد و اگر قرار باشد شما رهبری اصالحات را برعهده . اين کار را انجام دهند

پرداز اين کار انجام شده که بحث ديگری است و اتفاقا به نظر  ان يک نظريهاما اگر به عنو. تواند يک جمع محدودی باشد بگيرد اين جمع نيز نمی

های فلسفی جديد  ای هستند و با انديشه طلب، چهره روشن و پرمطالعه من ايشان صالحيت اين کار را دارند و در ميان روحانيون اصالح

 .تواند خودش يک منبع دانش باشد يی هم دارد که میها حسن ايشان اين است که به دليل حضور در مناصب اجرايی تجربه. آشنايند



پردازی در مواجهه با موضوعاتی مثل غرب و سکوالريسم و  اما اين نقد را هم برخی دارند که آقای خاتمی در مقام نظريه

ی وسوی فرويد معلوم نيست که مثال گرايشات فکری ايشان، سمت. زنند غيره، به نوعی سخن دقيق و روشن و فلسفی نمی

 دارد يا سروشی؟

پرداز شفاف عمل کند و حرف بزند يا  ولی شايد ايشان به عنوان يک نظريه. پرداز را دارد من گفتم که آقای خاتمی صالحيت بحث در مقام نظريه

هست های شفافی ارائه ندهد که قابل بحث هم  شايد ايشان به دليل برخی مالحظات سياسی، نظريه. اين يک بحث ديگر است. غيرشفاف

 .ولی موضوع ديگری است

هايی است و  ها و رفتارها دچار نقصان طلبی با آن روش شما بعد از آنکه احساس کرديد مشی اصالح. باز هم برگرديم به عقب

 کرديد يا نه؟ شايد به نتيجه نرسد آيا به راههای بديل و تقويت آن هم فکر می

زندان فرصت وسيعی برای انديشيدن و عميق . طلبان کردم جمع بندی عملکرد خود و اصالحمن در زندان بودم که به اين فکر افتادم و شروع به 

توانست به رفتارهای گذشته ما تکامل  بندی تازه رسيدم که نفی گذشته نبود بلکه می در آنجا به يک جمع. گذاشت شدن را در اختيار من می

 .ببخشد

خواستند در برابر شعار  ای با طرح شعار نان می عده. يی و دوری از حوزه اجتماعی شديمگرا احساس کردم که در دوران اصالحات ما دچار نخبه

طلبان در حوزه اجتماعی بيايند و اين فضا را به  ای به ناحق در خأل حضور اصالح آزادی بايستند و من به اين مساله فکر کردم که چرا بايد عده

شدند که خودشان علت اين نابسامانی  های اجتماعی و اقتصادی مردم می نارضايتیکسانی به مرور داشتند سخنگوی . نفع خود پر کنند

يادم هست . های اجتماعی کار کرد من فکر کردم که بايد رفت و در حوزه. اش را ديديم طلبان به اين طريق، ايزوله شدند و نتيجه اصالح. بودند

ای داری؟ گفتم  کترطاهرموسوی نماينده مردم کرج، از من پرسيد که حاال چه برنامهآقای د. آمدند تازه آزاد شده بودم و دوستان به ديدن ما می

البته مقاالت مربوط به قتل های زنجيره ای و . که معتقدم بايد بسياری از کارهای سياسی را تعطيل کرد و جنبش حقوق بشر راه انداخت

 بود ولی تمايزی که امروز ميان کار سياسی و حقوق بشری می مقاله اعدام و قصاص که منجر به محکوميت شد هم از جنس حقوق بشری

 .گذارم رعايت نمی شد

 .زند ها را می ها گفتند که عمادالدين باقی بريده است و اين حرف برخی

که جنبش من به مرور توضيح دادم . در آن فضا، طرح اين سخنان شايد غيرطبيعی بود. زدند سوءنيت نداشتند ها را می دوستانی که اين حرف

خواهی دارد اما چون اين ابهام برای برخی دوستان به وجود آمده بود من گمان کردم که  حقوق بشرخواهی چه مزيتی بر جنبش دموکراسی

. ها را برطرف کرد توان بخشی از اين سوءتفاهم ،متعلق به آقای خرمی که شما نيز همکارمان بوديد، می»جمهوريت«با راه اندازی روزنامه 

 .خواهد با اين ديدگاه بکاود شود و حوزه سياست را هم می با يک مشی اجتماعی منتشر می» جمهوريت« کرديم که روزنامه اعالم

خواستيد از يک مسير ديگری هدف خود را  بست مواجه شده بوديد و حاال می آيا واقعا اينطور نبود که شما در يک مسير با بن

 دنبال کنيد؟

افتيد که گويا در صد سال  خوريد و به فکر می رويد و به بن بست می طبيعی است که زمانی شما راهی را می. يک دليل بودطبعا اين هم 

حتما دليلی وجود داشته برای اين ناکامی . اند بست رسيده اند و به بن گذشته همواره فعاالن سياسی و روشنفکران ما همين راه را رفته

من به اين نتيجه رسيدم که مشکل اين است که روشنفکران و .  برای مطالعه و فکر کردن درباره اين مساله بودتاريخی و زندان فرصت خوبی

اند و پاشنه آشيل  اند و حوزه عمومی را با دست خودشان به مخالفان خود سپرده نيروهای پيشرو ما هميشه از حوزه اجتماعی غفلت کرده

شود گفت که در  شان از مسجد بيرون آمدند اما به جرات می ال روشنفکران مذهبی ما همهبرای مث. آنها هم هميشه همين بوده است

حال آنکه مسجد يکی از . اند مگر برای شرکت در مجلس ترحيم بيست سال گذشته بسياری از آنهاپايشان را در هيچ مسجدی نگذاشته

البات سياسی نبايد آنقدر عمده شود که ديگرانی بيايند و از تريبون مط. های عمومی است و نبايد از آن غفلت کرد و فاصله گرفت همين حوزه

واقعا تا پيش از تجربه زندان، مهمترين مساله برای من زندانی سياسی بود و وقتی آقای نوری . اجتماع، نان را عليه آزادی فرياد بزنند

اما وقتی من به زندان رفتم متوجه شدم که زندانيان . کرديم ی انجمنی به نام دفاع از زندانيان سياسی داشتيم راه اندازی م بازداشت شد،

من تا قبل از زندان . ای از غفلت خودمان دانستم سياسی بخشی بسيار کوچک از صدوهفتاد هزار نفر زندانی در کشور هستند و اين را جلوه

ايم و از اعالميه جهانی  ميز به حقوق بشر داشتهآ کردم ولی بعد متوجه شدم که ما نگاهی تبعيض به جامعه مدنی و آزادی خيلی فکر می

ايم و بقيه را فراموش   حق بشری است، ما فقط به دواصل چسبيده۴٢حقوق بشر که دارای سی ماده است و اين سی ماده هم واجد 

دم بلکه به گمانم نگاهم را من سياست را تعطيل نکر. احساس کردم که اين غفلت از داليل ناکامی تاريخی اصالحات در ايران است. ايم کرده

آموز در کشور داريم و در   ميليون دانش١٧برای مثال ما .تر ديدن اصالحات ای اولويت دادن حقوق بشر بر دموکراسی يعنی ريشه. توسعه دادم

سی برخوردار نبود، شد چون از غلظت سيا اما وقتی اين مطالبات مطرح می. توجهيم شود که ما کامال به آن بی حقوقی ضايع می اين حوزه،

کردند که اين انجمن  ها فکر می وقتی انجمن دفاع از حقوق زندانيان راه اندازی شد خيلی. ايم کردند که ما دچار انفعال شده ای تصور می عده

 و حتی ها زياد شد سوءظن. در جهت غيرسياسی کردن فضا و تئوريزه کردن انفعال و ايجاد انحراف در حرکت اصالحات شکل گرفته است

 .گفتند که اين جريان، يک جريان حکومتی است ها می بعضی

 .کرديد وگو با مقامات را مطرح می چون شما بحث تعامل و گفت

 .شديم در حالی کهفلسفه وجوديو تعريف ان،جی،ُا ها همين بود کاری می به همين دليل متهم به سازش. بله



ايد و  وگو و تعامل روی آورده پذيرفت که شما به گفت ه از شما داشت میای ک ولی آيا طرف مقابل در حکومت هم با آن سابقه

 حاضر به تعامل با شخصی همچون شما بود؟

به همين دليل در حالی که از يکسو متهم .خواهند از مسير ديگری وارد شوند مسلما از آن طرف هم احساس خطر شد و گفتند که اينها می

ديدترين برخوردها از جمله زندانی شدن آنهم با رفتارها و شرايط سخت از طرف حکومت صورت به سازشکاری می شديم از سوی ديگر ش

توجهی خود به حوزه اجتماعی  باره از خواب غفلت بيدار شدند و متوجه بی  بود که يک٨۴طلبان بعد از انتخابات تيرماه  ولی اصالح. گرفت

توجهی به  گرايانه بودن شعارها و بی يرماه مطرح شد که يکی از اشکاالت ما نخبهيادم هست در کنگره مجاهدين انقالب پس از سوم ت. شدند

همان زمان نماينده سازمان مجاهدين انقالب در دماوند گفته بود که اين انتقادات را در دوساله اخير باقی هم . های اجتماعی بوده است حوزه

 . به همين جمع بندی رسيدند٨۴ه دوستان هم بعد از سوم تير کنم ک گمان می. گرفت کرد ولی مورد اتهام قرار می مطرح می

 و دوری آنها از قدرت محملی خواهد شد برای باروری يک ٨۴طلبان از قدرت در سال  کردند که خروج اصالح ها فکر می خيلی

 که به يک تعيين تکليف کردند که در آن مدت آنها مجبور خواهند شد گمان می. ريزی شده در دوره آينده اصالحات جدی و برنامه

آيا به نظر شما . اما امروز که چهار سال از آن زمان گذشته است. شان با بدنه اجتماعی را ترميم کنند با خود بپردازند و رابطه

 ايم؟ تری قرار داريم و بسياری از اشکاالت رفع شده است يا که نه، اصال به عقب بازگشته ما در موقعيت مناسب

طلبان نسبت به آن زمان خيلی بيشتر شده و اين يک موفقيت است که بسياری از تصورات ذهنی زدوده شده  بينی اصالح به هر حال واقع

طلبان  مثال اصالح. دهد که هنوز احساس خطر آنها از بعضی اتفاقات جدی نيست اما از طرف ديگر برخی اتفاقات نشان می. است

 .روع کنند که روی نامزدی غيراختالفی توافق کنند اما اين کار را نکردندهايی را ش توانستند از دوسال قبل رايزنی می

حال اصل نگاه شما نسبت به انتخابات آينده چگونه است؟ آيا موافق حضور در انتخابات هستيد و اگر موافقيد نظرتان بيشتر 

 طلب است؟ معطوف به کدام کانديدای اصالح

تواند  ای می من واقعا در حال تأمل هستم که اگر انتخابات آزاد نباشد، شرکت کردن در آن چه فايده. اول بايد درباره اصل انتخابات صحبت کرد

طلبان البته بايد به اين مساله نيز توجه کنند که پس از عملکرد  به نظر من اصالح. داشته باشد يا اينکه چگونه بايد در اين انتخابات شرکت کرد

گذاری خارجی در کشور اصال آيا پذيرفتن   قيمت نفت و تحريم های گسترده و فزاينده و عدم سرمايهچهارساله اين دولت و با سقوط شديد

طلبان  اصالح. طلبی را بخواند گيرند که شايد فاتحه اصالح بايد بدانند که يک دامی را تحويل می. مسووليت دولت آينده مطلوب هست يا نه

الملل شرايط معقولی حاکم شود و امنيت داخلی وجود داشته باشد تا  ن که در روابط بينتوانند موفق باشند به شرط آ بدون پول نفت می

 .طلبان نخواهند گذاشت مخالفان اصالحات هم چنين امکانی را در اختيار اصالح. گذاری خارجی صورت بگيرد سرمايه

 کنيد و به يک کانديدا رای بدهيد به چه اگر از اين بحث بگذريم و شما به اين جمع بندی رسيده باشيد که در انتخابات شرکت

 کسی رأی خواهيد داد؟

 .قبال در مقاالت مفصلی توضيح داده ام که تفاوتی ميان فعال حقوق بشر و فعال سياسی وجود دارد خودم بايد اين تئوری را رعايت کنم

 اما فعال که ديگر در انجمن دفاع نيستيد؟

فا نداده ام و نبايد در انتخابات به شکل مصداقی درگيری حمايت از يک کانديدا بشوم از ديد ولی هنوز از فعال حقوق بشر بودن هم استع

شخصی من هم آقای موسوی و هم آقای خاتمی و هم آقای کروبی و بسياری ديگر از شخصيت های جامعه مدنی و جامعه سياسی در 

آن هر سه . د وخودشان بيش از ديگران مسئول حفظ آن هستنددرجه اول جزو سرمايه های کشور و در درجه دوم سرمايه اصالحات هستن

اما آقای . شود طلبی منجر می طلب اند و نبايد هيچ کدام را تخريب و تضعيف کرد چون تضعيف هريک از آنها به تضعيف حرکت اصالح اصالح

گذاری خارجی در شرايطی  يند مگر اينکه برای سرمايهکروبی يا موسوی يا خاتمی با توضيحاتی که دادم به نظر من در انتخابات آينده نبايد بيا

گذاری خارجی، آمدن  وگرنه در شرايطی که نه پول نفت باشد و نه امنيت داخلی و نه سرمايه. که پول نفتی وجود ندارد، چک سفيد بگيرند

 . تامل کردبنابراين اصال در بحث آمدن يا نيامدن بيش از اين بايد. طلبان به معنی نابودی آنهاست اصالح

 تان چه خواهد بود؟ اما اگر بخواهيد از ميان اين سه نفر يک گزينه را انتخاب کنيد، انتخاب

اند و به قول  آقای موسوی هم طی بيست ساله گذشته در سکوت بوده. به نظر من آقای خاتمی تجربه هشت ساله خود را پس داده است

اند ولی  دانيم که ايشان در دهه اول انقالب، نخست وزير خوبی بوده ما می. » باشدتامرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته«معروف 

ای در قوه مجريه نداشته و ما فقط عملکرد او در بنياد شهيد و رياست مجلس را  آقای کروبی هم البته تجربه. ای جديد از ايشان نداريم تجربه

 بيايند به نفع کشور است ولی انتخاب من به عنوان يک فعال حقوق بشری اگر بخواهم هر کدام از آنها که آن چک سفيد را بگيرند و. ايم ديده

 .تر باشد رای بدهم، فردی است که به معيارهای حقوق بشری نزديک

 فکر می کنيد کداميک از آنها به معيارهای حقوق بشری نزديک ترند؟

چون . خواهم در اين انتخابات شرکت کنم آقای کروبی را مناسب تر می دانمکنم ميان آنها با تجربياتی که دارم اگر ب وقتی که من مقايسه می

بعد از آيت اهللا منتظری که با حفظ اعتقاد به نظام و . سابقه بوده است ای که ايشان رئيس مجلس بود اتفاقاتی در مجلس افتاد که بی در دوره

 تنها کسی بوده که در عمل مطابق با همين نسخه رفتار –اصله بسياری  البته با ف–کردند آقای کروبی  انقالب از حقوق مخالفان دفاع می

اند اما در تاريخ پارلمان ايران برای اولين بار آقای کروبی بود که  داده اند،  ها که در حکومت بوده شعار دفاع از حقوق مخالف را خيلی. کرده است



راد بود که اين توجه را در مجلس  بعد از آقای کروبی هم آقای انصاری.  باز کردقضائيه، برای تظلم خواهی در پارلمان را به روی محکومان قوه

 .داشت

 فکر می کنيد شما تحت تأثير عنايتی که آقای کروبی به شما در دوره زندان داشت چنين قضاوتی داريد؟

لب که ليست مورد حمايت مطبوعات برای  که من هنوز زندان نرفته بودم اما در جلسات مديران مطبوعات اصالح ط١٣٧٨نه، اوال در سال 

مجلس ششم را می بست و آقای کروبی را از ليست خارج کردند با اعتراض من بود که گفتم اگر کسی قرار است مخالف ايشان باشد به 

 را که بارها محکم  من هستم اما شما نام افرادی را که با گفتمان دموکراتيک بيگانه اند در ليست گذاشته ايد و کسی۶٨دليل وقايع سال

همين اعتراض ها باعث رای گيری مجدد . ترين انتقادها را به نظارت استصوابی کرده و با توقيف مطبوعات مخالفت کرده است حذف می کنيد

دانی خانواده تمام ملی مذهبی های زن. دوم اينکه به ايشان اين توجه را درباره خيلی های ديگر هم داشت.و گذاشتن ايشان در ليست شد

به مجلس و به مالقات ايشان می رفتند، آقای دکتر يزدی که بسياری از نيروهای اصالح طلب در آن زمان حتی حاضر نبودند با اعضای رده 

 .پايين تر ملی مذهبی ها بنشينند و گفتگو کنند به مجلس رفت و با رئيس مجلس ديدار کرد

 اين ادعا را دارند که آقای کروبی به عنوان يک معتمد، اين مجوز را از برخی از منتقدان آقای کروبی در جبهه اصالحات البته

ريزی و مجوزی از سوی حکومت  سوی حکومت دارد که مرجع زندانيان باشد و اين رفتار آقای کروبی براساس چنان برنامه

 .است

 در دفتر خود با خانواده يکی از محکومين برخورد خواستند جمهوری می يعنی اگر آقای الريجانی يا حداد در مجلس يا آقای خاتمی در رياست

 کرد؟ کنند، حکومت برخورد می

 تصور شما چيست؟

کاری که در مجلس هفتم و .شود با توجيهاتی از اين دست عملکرد خود را توجيه کرد به نظر من فردی در مقام آنها اين امکان را دارد و نمی

 .هشتم هم هيچ نشانه ای از آن نديديم

 ا معتقديد که آقای کروبی اين کار را خواست که انجام دهد و انجام داد و ديگران که نکردند، نخواستند که بکنند؟يعنی شم

آقای لقمانيان که بازداشت . جمهوری نه وآمد داشته باشند اما به دفتر رياست توانستند به دفتر مجلس رفت بله، چطور خانواده زندانيان می

آقای لقمانيان که در بازداشت  تواند مجلس را اداره کند و تهديد به استعفا کرد و  سما اعالم کرد با اين شرايط نمیشد آقای کروبی ايستاد و ر

سر حکم آغاجری، تعبيری آقای . پيش ما بود سريعا آزاد شد و حتی نگذاشتند که چای خود را در آنجا بخورد و سريعا او را از زندان خارج کردند

خود اينکه اگر .لطفی کرد نبايد نسبت به آقای کروبی کم. ه حتی امروز هيچ روزنامه ای جرأت نمی کند آن را چاپ کندکروبی به کار برد ک

کسی کار مثبتی از نظر حقوق بشری انجام داد بايد ارزش نهاده شود يک اخالق حقوق بشری است چه اين شخص کروبی باشد چه دکتر 

ترين  به همين دليل بايد گفته شود که قاطع.  زندانبان نمونه هم دارای همين مبنا بودطرح انتخاب. الهيجی چه حتی احمدی نژاد

يک از دست  ای داد که هيچ در موضوع دراويش، آقای کروبی بيانيه. ها عليه نظارت استصوابی را هميشه آقای کروبی داشته است گيری موضع

ای بدهند و موارد نقض حقوق بشر را در همين حد  توانستند چنان بيانيه ان نمیآيا ديگر .اندکاران حکومت شهامت پرداختن به آن را نداشت

محدود هم صريحا مورد اعتراض قرار دهند؟در همين روزهای اخير هم وقتی کانون مدافعان حوق بشر پلمپ شد و خانم عبادی تحت فشار بود 

چارچوب منافع ملی و با حفظ موضع شخصی خود اين ديدار را انجام وبه مالقات ايشان رفت عليرغم ممانعت برخی از نهادها اما ايشان در 

 .داد

 گيرند؟ طلبان از آقای کروبی فاصله می پس چرا بسياری از اصالح

چه بسا برخی نقدها بر آقای کروبی هم وارد باشد ولی به نظر من با نگاهی حقوق بشری، . بايد بنشينند و با هم اين مشکالت را حل کنند

بينم که وقتی ما در ماجرای متهمان اهواز در حال پيگيری بوديم تنها کسی که  من می. های ديگر است تری نسبت به گزينه ناسباو گزينه م

آقای کروبی رئيس مجلس بود و سه نفر . های آنها ديدار کند، آقای کروبی بود و اجازه داد که خبرش هم منتشر شود حاضر شد با خانواده

من شايد ساعت يازده و نيم شب بود که تماس گرفتم با منزل ايشان و گفتم که اينها را . ود تا دو روز ديگر اعدام شوندمتهم به اعدام قرار ب

ها از رياست مجلس و مسائل سياسی مهمتر است و تقاضا می کنم که همين االن يا با آقای  خواهند اعدام کنند و جان آدم فردا می

، )که تفصيال برای ايشان گفتم(ل ايشان برويد و اين حکم را متوقف کنيد چون آنها به داليل مشخصشاهرودی تماس بگيريد و يا به منز

اهللا مرعشی که معاون قوه قضائيه بودند هم پيگيری کردند و آن  آقای کروبی هم پيگيری کردند و البته مرحوم آيت. مستحق اعدام نيستند

ن در حالی بود که در مواردی که دارای حساسيت خيلی کمتر از اين بود، افراد ديگر اي.  سال حبس محکوم شدند١۵حکم شکست و آنها به 

جمهور فردی باشد که در اين  آن چيزی که برای من مهم است اين است که اگر نقض حقوق بشری رخ داد، رئيس. حاضر به اقدام نمی شدند

وق بشری با او تعامل فعال داشت و او هم جسارت اقدام کردن و بايد بتوان برای رفع مشکالت حق.زمينه ها مواجهه عملی داشته باشد

 .البته من معتقد نيستم که اين کافی است. جلوگيری را داشته باشد ولو اينکه موفق نشود

 يعنی مطالبه حقوق بشری ديگری هم از کانديدای مطلوب خود داريد؟

شود در اين زمينه همه کارها  چون نمی. است» وزارت حقوق بشر«ود تشکيل بله، مثال به نظر من يکی از مهمترين کارهايی که بايد انجام ش

اگر يک نهاد مستقلی به نام وزارت حقوق بشرتشکيل شود، بسياری از اين کارها را به . را رئيس جمهور به صورت فردی انجام دهد و جلو برد

 .ان داده، جسارت و توان انجام اين کار را به نظر من داردآقای کروبی با شخصيتی که از خودش نش. تواند انجام دهد صورت منسجم می



 تواند انجام دهد؟ اين وزارتخانه دقيقا چه کارهايی را می

ها که در کشور وجود دارند و نهادهای داخلی بيش از تمايل به ارتباط با نهادهای بين المللی تمايل به ارتباط با اين وزارت NGOاوال خيلی از 

ارشات و موارد نقض حقوق بشر را خواهند داشت خصوصا اگر جوايزی برای نهادهايی که وظيفه نظارت مدنی را سالم تر و خانه و انعکاس گز

توانيم از يک دستگاه   ما می– که فی نفسه امر ناپسندی نيست –المللی  ثانيا به جای نظارت نهادهای بين. حقوقی تر انجام می دهند

از آن طرف راهکارهايی برای عمل به . افتد المللی ديگر به وحشت نمی خاطر نظارت بين ومت هم بهحک. نظارتی داخلی برخوردار شويم

تواند نظارت بر  همچنين يکی از مهمترين وظايف اين وزارتخانه می. آيد های حقوق بشری در درون حاکميت پيش می مطالبات مردم در زمينه

دهد و   مصلحت نظام و اسالم است چراکه بسياری از فشارهای خارجی را کاهش میتشکيل اين وزارتخانه به. حسن اجرای قوانين باشد

کسانی که تئوری مصلحت نظام را قبول دارند و امام می گفت مصلحت نظام از نماز هم باالتر است چنين دستگاهی می تواند بازتاب سوء 

های گذشته  کنم آقای کروبی با اقداماتی که در سال من فکر می. ند داخلی و بين المللی برخی رفتارها را منعکس کنند و جلوی آنها را بگير

ممکن است که به لحاظ تئوريک در اين زمينه برخی افراد بهتر . برای زندانيان و محکومان انجام داده نشان داده که اهليت اين کار را دارد

کار کارشناسی در زمينه حقوق .اهل عمل در اين زمينه استصحبت کنند ولی به لحاظ عملی آقای کروبی نشان داده که بيشتر از ديگران 

چون وزير را می توان استيضاح . بشر از حيث نظری و عملی انجام می شود و ديدگاههای موافق و مخالف را گردآوری و جمع بندی می کند

 .کرد لذا ممکن است عملکرد چنين وزارتی مانند برخی از نهادهای نمايشی دولتی نشود

  توصيه را به کروبی داريد؟فقط اين

بوش هم يک آدم سنتی و {. خير به آقای خاتمی هم دارم و يا احمدی نژاد هم اگر بيايد يکی از بهترين کارهايشان می تواند همين باشد

 }.خرافی بود و مدعی دفاع از حقوق بشر هم بود

 اين وزارت خانه مبنای قانونی هم دارد؟

جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر اصول حقوق بشری  قانون اساسی رئيس ١١٣طبق اصل 

 .وزارت حقوق بشر يک وزارت بين قوه ای خواهد بود. است

------------------------------------------- 
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