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اصغرزاده:

اشتباه کردیم که خوانشهای دموکراتیک از انقالب را به نفع عدالتمحوری ،کنار گذاشتیم
ایرناپــاس :ابراهیــم اصغــرزاده فعــال سیاســی
اصالحطلــب و از جملــه جوانــان انقالبــی
کــه در روزهــای ابتدایــی انقــاب در جریــان
تســخیر ســفارت آمریــکا در تهــران نقــش
داشــتهاند ،حــاال در تحلیــل چهــل ســال
گذشــته انقــاب اســامی میگویــد ،اشــتباه
کردیــم کــه خوانشهــای دموکراتیــک از
انقــاب را بــه نفــع عدالتمحــوری ،کنــار
گذاشــتیم.
او همچنیــن تأکیــد دارد کــه انقــاب محصــول
مشــترک مطالباتــی اســت کــه روی هــم
انباشــته شــده اســت .گفتوگــوی مــا بــا او
را بخوانیــد.
*نفس انقالب انرژی آزاد میکند
**ایرناپلاس :شـما از کسـانی بودید
کـه حداقـل از روز  13آبـان  58در
بطـن و متن تحـوالت سیاسـی ایران
نقـش ایفـا کردید .یکی از کسـانی هم
هسـتید که نسـبت به گذشـته انتقادی
برخـورد میکنیـد .بـا جمـع بنـدی
انتقادهـای خـود نسـبت بـه گذشـته،
بـرای آینـده بایـد چـهکار کنیـم؟ چه
چیزهایـی الزم اسـت و چـه چیزهایی
اساسـا غیـر قابـل کتمـان اسـت و
نمیشـود تعـارف کـرد؟
اصغــرزاده :بــدون تعــارف میگویــم ،بــا
ایــن کــه میگوینــد انقــاب چیــزی
بــد و بــهدرد نخــور اســت ،قــرن بیســتم،
قــرن انقالبهاســت .قــرن نوزدهــم قــرن
انقالبهاســت .بســیاری از دموکراســیها،
بســیاری از کشــورهایی کــه بــه اســتقالل
رســیدند ،بســیاری از نظامهــای سیاســی
کــه مــا االن آنهــا را لیبــرال دموکراســی
میدانیــم ،اینهــا بــا پشــتوانه یــک انقــاب
بــه ایــن نتیجــه رســیدند .اگــر انقــاب نبــود،
لیبرالیســم موفــق نمیشــد .اگــر انقــاب
نبــود ،دموکراســی بــه نتیجــه نمیرســید.
ایــن کــه بگوییــم انقــاب چیــز بــدی اســت،
میتوانیــم بگوییــم انقــاب اســامی چیــز
بــدی اســت یــا نیســت .ولــی نفــس انقــاب
و انــرژی کــه انقــاب آزاد میکنــد ،باعــث
میشــود فرصتهــای زیــادی بــرای یــک
ملــت فراهــم شــود .انقــاب مــا هــم همیــن
خاصیــت را داشــت .انــرژی زیــادی را آزاد کــرد
و  40ســال بــرای یــک انقــاب ،بــه نظــر مــن
خیلــی زیــاد نیســت .کمــا ایــن کــه انقــاب
کبیــر فرانســه ،بــه رغــم ایــن کــه مشــکالت
زیــادی داشــت ولــی االن بــه آن احتــرام
میگذارنــد.
انقالبهــا در ذات خودشــان ،حکایــت از ایــن
دارنــد کــه خودشــان میآینــد و خودشــان
متولــد میشــوند .بــا جنــگ فــرق دارد .در
جنــگ ،آدمهــا نقشــه میکشــند .در انقــاب
کســی نمیگویــد مــن بایــد انقــاب کنــم.
انقــاب ،از لحظــهای انقــاب میشــود کــه
پیــروز میشــود .اگــر آن لحظ ـهای کــه بایــد
پیــروز شــود ،شکســت بخــورد ،میشــود
شــورش .نــام هیــچ انقالبــی را نمیتوانیــم
انقــاب بگذاریــم وقتــی شکســت خــورده
باشــد .انقالبهــا ایــن طــور نیســت کــه
فرماندهــی داشــته باشــند .ایــران هــم بــه
نظــرم انقالبــی بــود کــه اینطــور نبــود کــه اگر
امــام خمینــی ،روحانیــت یــا روشــنفکران دینی
یــا نیروهــای انقالبــی میخواســتند جلــوی
آن را بگیرنــد ،میتوانســتند بگیرنــد .بهمنــی
بــود کــه میآمــد .مهــم ایــن بــود کــه چــه
کســی میتوانــد ایــن انقــاب را هدایــت کنــد
و ســوارش شــود .امــام خمینــی ایــن کار را
کــرد .انقــاب محصــول مشــترک مطالباتــی
اســت کــه روی هــم انباشــته شــده اســت.
انقــاب ایــران ،انقالبــی نیســت کــه بتوانیــم
بــه صراحــت بگوییــم دارای یــک ایدئولــوژی
مشــخص اســت .میتوانیــم بگوییــم دارایــی
رهبــری اســت و ایــن یــک رهبــری
کاریزماســت .ولــی نمیتوانیــم بگوییــم دارای
یــک ایدئولــوژی مشــخص اســت و قــرار بــوده
ایــن کارهــا انجــام شــود.
* علت انقالب ،ساختاری و
تاریخی است
انقالبهــا محصــول عوامــل کوتــاه مــدت و
دراز مــدت هســتند .مثــل زلزلــه میماننــد.
بعضــی مواقــ ع حــوادث کوچــک ،حــوادث
فــوری ،رخدادهــای ســاده باعــث میشــود
یــک انقــاب جلــو میافتــد .بعضــی مواقــع
هــم باعــث میشــود کــه عقــب بیافتــد .یعنــی
اگــر بوعزیــزی در تونــس ،خــودش را آتــش
نمــیزد نمیتوانیــم بگوییــم بهــار عربــی
شــکل نمیگرفــت .ولــی وقتــی خــودش را
آتــش زد اصــا فکــر نمیکــرد باعــث شــود

بــن علــی ســقوط کنــد ،مبــارک ســقوط کنــد،
رژیمهــای عربــی بــه تزلــزل بیافتنــد.
اگــر کارتــر نبــود و جایــش نیکســون بــود.
نیکســون و کیســینجر ،قطعــا اجــازه نمیدادنــد
بحــث حقــوق بشــر ،شــرایطی ایجــاد کنــد کــه
مثــا امــام خمینــی از عــراق بــه فرانســه بــرود
و از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد .امــا ایــن
تزلــزل شــاه و ناتوانــی او در ایــن کــه انقــاب
را ســرکوب کنــد ،باعــث شــد انقــاب جلــو
بــرود .ایــن کــه بگوییــم حــوادث کوتــاه ،مثــا
ایــن تزلــزل شــاه یــا آمــدن کارتــر یــا بحــث
حقــوق بشــر یــا ایــن کــه امــام خمینــی از
عــراق بــه فرانســه رفــت ،یــا حــوادث دیگــر
ماننــد زلزلــه طبــس ،ماننــد آتــش ســوزی
ســینما رکــس ،آیــا اینهــا علــت انقــاب
هســتند اینهــا هیــچ کــدام علــت انقــاب
نیســتند .علــت انقــاب ،ســاختاری و تاریخــی
اســت .ضرورتــی اســت کــه باعــث میشــود
ایــن حــوادث کوچــک روی هــم انباشــته
شــوند .آن ســاختار کــه شــکل میدهــد ،از
چیزهایــی درازمــدت میآیــد .شــاه و رضاشــاه،
پــدر و پســر ،نــه آنقــدر کــه خودشــان فکــر
میکردنــد مســتقل بودنــد ،نــه آنقــدر کــه مــا
فکــر میکردیــم وابســته بودنــد .رضــا شــاه،
درســت اســت کــه بــا کمــک انگلیســیها
روی کار آمــد ،ولــی دولــت ملــی تشــکیل
داد ،امنیــت ایجــاد کــرد ،وحــدت ارضــی
ایجــاد کــرد .ولــی چــون از آلمانیهــا حمایــت
میکــرد ،بعــدا توســط مثــا نیروهــای
متفقیــن کنــار گذاشــته شــد .شــاه هــم بــه
رغــم ایــن کــه شــاه جــوان ،شــاه دموکــرات
مســلکی بــود امــا بــا کودتــای  28مــرداد
در ســال  32و نزدیــک شــدن بــه آمریــکا و
شــائبه ایــن کــه امریــکا از او حمایــت میکنــد،
مشــروعیت اســتقاللی خــود را از دســت داد.
حکومــت پهلــوی بــه گونــهای ســاختارمند،
مشــروعیتزدایی شــد .غیــر از فســادی
کــه در دربــار بــود ،غیــر از نوچــه پــروری،
آقــازاده پــروری ،ایــن چاکــر مســلکی و نوکــر
صفتــی کــه دوســت داشــتند ســران صنایــع،
ارتشــبدها ،فرماندهــان نظامــی داشــته باشــند،
اینهــا باعــث شــد کــه در روز بزنــگاه ،پشــت
شــاه خالــی شــود و نتوانــد یــک طبقــه
قدرتمنــدی بــه عنــوان پایــگاه اصلــی شــاه
اســتفاده شــود .هــم نمایندگــی آمریــکا و هــم
از بیــن بــردن جامعــه مدنــی ،شــاه را بــه یــک
دیکتاتــور تبدیــل کــرد .اصــا مشــروعیت الزم
بــرای نمایندگــی یــک ملــت از کــف داده بــود.
بنابرایــن همــه چیــز روی هــم جمــع میشــد.
نمیتوانســتیم بگوییــم کســی نقشــه
میکشــد کــه مــن از بنیــه شــایعه ســازی
و دروغ پــردازی اســتفاده کنــم بــرای ایــن
کــه شــاه را خــراب کنــم .ایــن ســاختار
روانــی جامعــه کــه مشــروعیت زدایــی از شــاه
کــرده بــود ،شــرایطی ایجــاد میکــرد کــه
تمــام اشــتباهات شــاه روی هــم جمــع شــود.
جشــنهای  2500ســاله ،مگــر شــاه چقــدر
خــرج کــرد؟ ولــی مــردم میگفتنــد میلیاردهــا
دالر خــرج شــد .در هــر مــوردی ایــن بــود .در
جبهــه مقابلــش ،دنبــال رهبــری میگشــتند
کــه کاریزماتیــک فقــط و فقــط بگویــد
شــاه بایــد بــرود .هــر کــس دیگــر ،بهتریــن
روشــنفکران و تئــوری پردازیهــا وقتــی
میگفتنــد مصالحــه کنیــد جامعــه آن را پــس
مــیزد .مهنــدس بــازرگان ،یــدهلل ســحابی،
آیــتا ...طالقانــی ،ولــی بــه محــض ایــن
کــه میگفتنــد میشــود وارد مصالحــه شــد،
آیــتا ...شــریعتمداری ،آیــتا ...گلپایگانــی،
میگفتنــد میشــود بــه قانــون اساســی
برگشــت .حتــا بعضــی از ملیــون میگفتنــد
حــاال میتوانیــم بــه شــرایط  28مــرداد
برگردیــم ،وقتــی ایــن حرفهــا را میزدنــد،
جامعــه پــس م ـیزد .تودههــای مــردم دنبــال
کســی میرفتنــد کــه میگفتنــد عکســش در
مــاه دیــده شــده ولــی راز قضیــه ایــن بــود،
کــه کســی را میخواســتند کــه بتوانــد آنهــا
را از آتــش عبــور دهــد .کســی کــه ســازش
ناپذیــر باشــد .امــام خمینــی ایــن خصلــت
را داشــت .بنابرایــن امــام خمینــی بــه یــک
رهبــر کاریزماتیــک تبدیــل شــد .اگــر امــام
خمینــی قبــا میتوانســت ایــن کار را کنــد،
 15خــرداد  42ایــن کار را کــرده بــود .ایــن
کار وقتــی صــورت میگیــرد کــه تــوده مــردم
در ســاختاری کــه مشــروعیت زدایــی شــده
اســت ،آمــاده یــک انقــاب میشــوند.
* جنبش چریکی مثل برف آب
شد
جنبــش چریکــی کــه یــک جنبــش بســیار
قدیســی بــود ،بســیار محتــرم بــود ،بهتریــن

جوانهــای مملکــت را بــه دامــن خــودش
گرفتــه بــود و از انقالبهــای آمریــکای التیــن
کدبــرداری کــرده بــود و فکــر میکــرد اگــر
یــک چریــک بــه خیابــان بیایــد و اســلحه
دســت بگیــرد ،میتوانــد تودههــای مــردم
را آزاد کنــد .متاســفانه جنبــش چریکــی مثــل
بــرف آب شــد .هیــچ پیامــی نداشــت .بهتریــن
جوانهــای مملکــت بــه آنجــا رســیدند کــه
االن  40ســال بعــد از انقــاب ،وقتــی جنبــش
چریکــی را نقــد میکنیــد ،یــک جنبــش
رادیکالیســم ،رمانتیســیزم حاکــم بــر جنبــش
چریکــی را مــورد نقــادی قــرار میدهیــم و
میگوییــم آنهــا نتوانســتند بــا تودههــای
مــردم رابطــه برقــرار کننــد .اصــا ادبیــات
آنهــا ،ادبیــات تودههــای مــردم نبــود ،امــا
یــک روحانــی کــه ســاده حــرف مــیزد ،از
فولکلــور مــردم ،از فرهنــگ مــردم ،از شــیعه ،از
معیارهــا و مفاهیــم آنهــا حــرف م ـیزد ،او بــه
راحتــی میتوانســت از طریــق نــوار و اعالمیــه
بــا مــردم رابطــه برقــرار کنــد.
میگفتنــد انقــاب کامــل ،یــک انقــاب
ضــد امپریالیســتی اســت .انقالبــی اســت کــه
ســاختار ســرمایه داری را بهــم بریــزد .ایــران را
از مــدار جاذبــه غــرب خــارج کنــد .ایــن انقالب
کامــل اســت .ایــن کــه شــاه بــرود و بتوانیــم
دولــت موقــت تشــکیل دهیــم ،قانــون اساســی
تدویــن کنیــم و یــک دموکراســی قابــل قبــول
جمهــوری اســامی تشــکیل دهیــم ،ایــن یــک

والیــت فقیــه و مکتــب انقالبــی کــه مــورد
نظــر اســت ،هیــچ جــا مکتــوب نشــده اســت.
هیــچ جــا بــه عنــوان یــک ایــدهآل نبــوده کــه
همــه بخواننــد .درســت اســت ،امــام خمینــی
نظــری راجــع بــه والیــت فقیــه داشــتند .ولــی
اگــر اول انقــاب ،حــزب جمهــوری اســامی
شــکل نگرفتــه بــود ،مــن مطمئــن هســتم
کــه مجلــس خبــرگان شــکل نمیگرفــت،
مجلــس موسســان شــکل میگرفــت.
* یک جا دچار اشتباه شدیم
**ایرناپــاس :االن بــرای آینــده
بایــد چـهکار کنیــم؟ شــما هــم تبییــن
خوبــی از انقــاب کردیــد ،هــم از آن
چــه بعــد از انقــاب افتــاده اســت.
بعــد از  40ســال مــا بایــد چــهکار
کنیــم؟
اصغــرزاده :مــا بایــد ببینیــم دچــار چــه
مشــکلی شــدیم کــه انقالبــی کــه دارای
اهــداف عالیــه بــوده ،محصــول مشــترک
بــوده ،در آن ســنی و کــرد و عــرب و شــیعه و
همــه زبانهــا و فرهنگــی کــه در ایــن کشــور
و ایــن ســرزمین زندگــی میکننــد از آن دفــاع
کردنــد ،چــرا االن احســاس غریبــی میکننــد
و فکــر میکننــد آن انقــاب صرفــا شــیعی
اســت کــه دنبــال تبدیــل جمهــوری اســامی
بــه حکومــت اســامی اســت؟ چــرا بایــد
تصــور کننــد کــه آینــده کشــور متعلــق بــه
بنیادگرایــی اســت کــه ایــن بنیادگرایــی ،غــرب

انقــاب ناقــص اســت .ایــن کــه تصــور شــود
کــه انقــاب  22بهمــن ،بعــد قابــل تکامــل
اســت ،مــا بایــد انقــاب در انقــاب کنیــم و
بعــد از ایــن فرصــت بنیادگراهایــی اســتفاده
کردنــد کــه بعــد از آن گفتنــد اندیشــههای
لیبرالیســتی ،دموکراتهــا و گروههــای
مختلــف بایــد از انقــاب حــذف شــوند .کــم
کــم آقــای طالقانــی ،آیــتا ...منتظــری ،آقــای
خاتمــی ،هاشــمی رفســنجانی ،حســن روحانی.
ایــن دایــره آنقــدر تنــگ شــود ،بــه اســم ایــن
کــه چــون مــا انقالبیتــر هســتیم و چــون مــا
دنبــال یــک انقــاب کامــل هســتیم و در آن
انقــاب کامــل ،یــک شــیعه نــاب دوآتشــه
متولــد میشــود کــه میتوانــد ایــران را
امپراتــوری شــیعه کنــد و جهــان تشــیع را
در مقابــل جهــان تســنن دارای قــدرت کنــد.
اصــا ایــن هــدف انقــاب نبــوده اســت .ایــن
برداشــتی اســت کــه بعــدا روی انقــاب اضافــه
میشــود .اینهــا دیدگاههایــی اســت کــه
بعــدا بــه خــورد انقــاب داده میشــود .اینهــا
نوعــی عبــور و انحــراف از انقــاب اســت.
انقــاب ،همــان چیــزی بــود کــه روز  22بهمن
متولــد شــد .اگر فکــر کنیــم آن انقــاب ،دارای
تئــوری بــود و هــدف آن تئــوری ایــن بــود
کــه دســت بــه تســویهای بزنــد ،گزینشهــا،
محــدود کردنهــا ،رد صالحیتهــا ،همــه
اینهــا کــم کــم بــه هســته ســختی برســد،
بــه نظــر مــن ایــن تفکــر غلطــی اســت و مــا
را بــه انحــراف میکشــاند .راز قضیــه هــم
همیــن بــود.
امــام خمینــی رهبــری بــود کــه حرفهــای
خــود را زده بــود ،دلــش میخواســت
حکومتــی برقــرار کنــد ،یــک جمهــوری مثــل
بقیــه جمهوریهــا .نمیشــود بگوییــم امــام
خمینــی دارای یــک مکتــب ایدئولوژیــک
چارچــوبداری بــود کــه آخــر انقــاب را هــم
خوانــده بــود .نــه ،انقــاب همــان چیــزی بــود
کــه در دولــت موقــت بهوجــود آمــد .یــادم
اســت وقتــی امــام جمعــه تهــران کــه رابطــه
نزدیکــی بــا امــام داشــت ،برداشــت خــودش را
راجــع بــه والیــت فقیــه گفــت ،امــام خمینــی
جــواب خیلــی محکمــی بــه او داد .وقتــی
کســی کــه نمــاز جمعــه میخوانــد ،رهبــر
انقــاب بــه او میگویــد تــو درکــی از والیــت
فقیــه نــداری ،معلــوم اســت کــه بحــث

ســتیز اســت ،در مقابــل غــرب میایســتد ،در
مقابــل مدرنیتــه میایســتد .طبیعــی اســت
کــه ایــن قابــل قبــول نیســت 8-7 .میلیــون
ایرانــی بیــرون از مرزهــا هســتند .تــا گشایشــی
ایجــاد میشــود ،مــردم ســرمایههای خــود را
بیــرون میبرنــد .ایــن خــوب نیســت .اگــر
قــرار بــود اینجــا بهشــت بســازیم ،چــرا
برعکــس نبــوده اســت؟ چــرا ایرانیــان مقیــم
خــارج بــه داخــل برنمیگردنــد؟ چــرا بقیــه
کشــورها عالقـهای ندارنــد کــه ســرمایه خــود
را بــه ایــران بیاورنــد؟ یکجــای کار گیــر
کــرده ،یــک جــا دچــار اشــتباه شــدیم.
نمیگویــم مــا بایــد انقــاب کنیــم .یــک
حادثــه نــادر اســت .ولــی معتقــد هســتم کــه
بایــد اصالحــات اساســی و ســاختاری انجــام
دهیــم .بــدون اصالحــات ســاختاری ،هــر گونه
رفــرم ،هرگونــه بــزک کــردن ،هــر گونــه
اصالحــات بــا بــرد کوتــاه ،شــرایطی را ایجــاد
میکنــد کــه اصــل نمایندگــی بــرای حکومــت
در ذهــن مــردم ضعیــف جلــوه میکنــد .وقتــی
ضعیــف جلــوه میکنــد ،مــردم ســخنگوی
خــود را در حکومــت نمیبیننــد .بنابرایــن راه
میافتنــد در خیابــان تــا حــق خــود را بگیرنــد.
کشــاورز میگویــد پشــت بــه دشــمن رو بــه
میهــن .از کارگــر میشــود ایــن را انتظــار
داشــت ،از طبقــه متوســط میشــود ایــن را
انتظــار داشــت ولــی کشــاورزی کــه دارای
یــک فولکلــوری اســت ،دارای فرهنگــی اســت
کــه آب مــن اگــر داده شــده بــه بغلدســتی،
او نجــات پیــدا کنــد ،ایــن را صــرف خیراتــم
میکنــم ،او میگویــد چــرا آب مــن بایــد
بــه روســتای دیگــری کــه بــیآب اســت
داده شــود؟ ایــن بحثهایــی کــه مطــرح
میشــود ،کارگرهایــی کــه از خصوصیســازی
ناراحــت هســتند ،از حقوقشــان ،مالباختههــا،
معلمــان ،گروههــای مختلــف اجتماعــی کــه
اعتــراض میکننــد ،بــه خصــوص از دی مــاه
پارســال ،تحــوالت اجتماعــی انضمامــی شــده
اســت.

حـرف اصلـی مـردم ایـن اسـت کـه
چـرا منابـع مـا را صـرف جـای دیگـر
میکنیـد؟ اینهـا نشـان میدهـد کـه
جامعـه خیلـی سـئوال دارد کـه بـه آن
پاسـخ داده نشـده اسـت و خیلـی از
سیاسـتهایی کـه آن بـاال تصمیـم

گرفته میشـود ،به نمایندگـی از منافع
مـردم نیسـت .حداقل ایـن تفاهم بین
مـردم وجـود نـدارد .شـاید بگویید که
بسـیار خـب ،اعتراضهـای پارسـال،
اعتراضهـای سـال  ،96بخـش
کوچکـی از جامعـه را شـامل میشـد،
چون خیلـی از مردم تماشـاچی بودند،
کنارخیابـان ایسـتادند و وارد تظاهرات
نشـدند .بلـه ،ولـی خیلی از مـردم هم
جلـوی اینهـا را نگرفتنـد و میگفتنـد
حق بـا اینهاسـت.
*مشروعیت حکومت باید
ترمیم شود
ایــن نشــان میدهــد کــه جامعــه آبســتن
حوادثــی اســت .بخشــی از ایــن برمیگــردد
بــه ایــن کــه مشــروعیت حکومــت بایــد
ترمیــم شــود .ترمیــم شــدن مشــروعیت
حکومــت ایــن اســت کــه نهادهایــی کــه
شــرایطی ایجــاد میکننــد کــه حکومــت،
ســخنگوی ملــت باشــد ،نماینــده ملــت
باشــد ،ملــت راضــی باشــند کــه وقتــی یــک
موشــک بــه ســوریه زده میشــود .مــردم کــه
میگویــم ،نــه همــه مــردم .بخشــی از مــردم
هــم هســتند کــه اعتقــاد دارنــد ایــن حکومــت.
بنابرایــن هــر تصمیمــی کــه گرفــت ،مطــاع
اســت .اتفاقــی کــه میافتــد ،ایــن اختالفــات
و تضــاد منافــع داخــل جامعــه باعــث میشــود
هزینــه حکومــتداری بــاال رود.

جامعــه فکــر میکنــد اصالحطلبــان و
اصولگراهــا دستشــان در دســت هــم اســت.
فکــر میکننــد ایــن وضعیــت فســاد آمیــز،
فســادی کــه حاکــم شــده ،همــه مناســبات
را مخــدوش کــرده ،ایــن محصــول دزدی
مشــترک اصالحطلبــان و اصولگراهاســت.

مــن معتقــد هســتم هنــوز اصالحطلبــان
و اصولگراهــا و هنــوز بخــش مهمــی از
حاکمیــت ،قــادر بــه بازســازی اســت .قــادر
اســت کــه شــرایطی ایجــاد کنــد کــه جامعــه
بــه او اعتمــاد کنــد .راه حلهــای بســیار
ســاده ،گاهــی اوقــات جــواب میدهــد .کمــا
ایــن کــه  20ســال پیــش اصالحطلبــان
توانســتند راه حلــی بدهنــد و در مقابــل شــرایط
بــن بســتی کــه احســاس میشــد ،باالخــره
شــخصی ماننــد آقــای خاتمــی آمــد .بعــد کــه
دوبــاره شــرایط دچــار بــن بســت شــد ،بــاز
دیدیــم میلیونهــا نفــر پــای صندوقهــای
رأی آمدنــد و بــه شــخصی ماننــد حســن
روحانــی رأی دادنــد .بعــد از  4ســال کــه بــاز
مشــکالت اقتصــادی بــود ولــی بــه خاطــر
ایــن کــه برجــام بــه نتیجــه رســیده بــود،
مــردم آمدنــد و بــه شــعارهای او اعتمــاد
کردنــد .در ســال  96یعنــی یــک ســال و نیــم
پیــش 24 ،میلیــون نفــر بــه او رأی دادنــد.
هنــوز هــم امــکان بازســازی ،امــکان ایجــاد
شــرایطی کــه مــردم بــه باالییهــا اعتمــاد
کننــد فراهــم اســت.
آن انقالبــی کــه مــا از آن میآییــم ،بــه
ایــن معنــا دارای انــرژیای اســت کــه آن
انــرژی آزاد شــده ،هنــوز بــه ایــن مــردم
امیــد میدهــد کــه بــه سیســتمهای دیگــر
برنگردنــد.
**ایرناپلاس :شـما بـر ایـن بـاور
هسـتید کـه یک سـری چیزهـا خراب
شـده ،یـک سـری اتفاقهـای ناگـوار
افتـاده اسـت .محصـول توطئـه هـم
نیسـت ،محصـول ناآگاهـی اسـت.
عـوارض انقلاب هـم هسـت.
سیسـتمی کـه تجربـه حکومـتداری
نداشـته اسـت .امـا االن نمیتـوان
حـق انقلاب خواهـی را انـکار کـرد.
هـر کـس دلـش میخواهـد انقلاب
کنـد و اگـر میتوانـد بکنـد .امـا از آن
طـرف ،هنـوز انقلاب اسلامی سـال
 57کـه جمهوری اسلامی بر    اسـاس
آن شـکل گرفتـه ،آنقـدر انـرژی و
نیـرو دارد کـه بتواند بـرای آینـده اگر
ارادهای وجـود داشـته باشـد ،زندگـی
خوشـایندی بـرای ایرانیهـا ترسـیم
کند .
اصغــرزاده :بلــوا ،شــورش ،جنــگ ،کودتــا،
جنبــش ،اینهــا برنامــه میخواهــد .آدم بایــد
بــا عــدهای بنشــیند و نقشــه بکشــد .انقــاب،
اینهــا نیســت .انقــاب یــک تحــول اســت.
انقــاب مشــروطه هنــوز انــرژی دارد.
چــرا صــدا و ســیما ایــن قــدر مشــروعیت
خــودش را از دســت داده اســت؟ بــه خاطــر
ایــن کــه بخشــی از ســرمایه خــودش را
صــرف تخریــب انقــاب میکنــد .یعنــی
میخواهــد خوانــش و روایتــی از انقــاب

بدهــد کــه خــود گرداننــدگان صــدا و ســیما
معتقــد هســتند .بعــد میخواهــد ایــن را بــه
جامعــه بخورانــد و افــکار عمومــی را بــه آن
ســمت اداره کنــد کــه بلــه ،آبــا و اجــداد مــا
بــرای ایــن انقــاب کردنــد کــه شــما امــروز
اینطــور چــادر چاقچــور بپوشــید ،مــردان
اینطــور ریــش داشــته باشــند ،قیافــه آنهــا
شــکل احمدینــژاد باشــد .زنانشــان ایــن
شــکلی باشــند .اعتقاداتشــان ایــن شــکلی
باشــد.
در ایــن شــرایط ،بــا ایــن خوانشــی کــه بــه
صــورت کلیشـهای و رســمی از انقــاب اســت،
جوانهــا میگوینــد گــور بابــای انقــاب.
انقــاب بــد اســت .بــه نئولیبرالیســم پنــاه
میبرنــد .بــه فلســفههایی کــه اساســا اینهــا
را چــرخ دندههــای ســرمایه داری میکنــد.
ببینیــد در فرانســه چــه اتفاقــی میافتــد .مــن
از اقتصــاد دولتــی دفــاع نمیکنــم .مــن از
هیــچ سوسیالیســم دولت ـیای دفــاع نمیکنــم.
ولــی وقتــی شــما منابــع نفتــی و چاههــای
نفتــی را بــه عنــوان انفــال در نظــر میگیریــد
و در اختیــار حکومــت میگذاریــد ،او هرطــور
میخواهــد میفروشــد ،هرطــور میخواهــد
نفــت را صــادر میکنــد ،وارد میکنــد و از
بــاال ،دالر را در جامعــه پمپــاژ میکنــد .چطــور
انتظــار داریــد کــه ایــن مــردم فکــر کننــد ایــن
حکومــت نوکرشــان اســت ،ایــن حکومــت،
نماینــده آنهاســت؟ حکومــت بایــد از طــرف
مــردم وکالــت داشــته باشــد .تــا مالکیــت نفــت
بــه تودههــای مــردم برنگــردد ،صاحــب ســهام
نشــوند ،نفــت بــرای آنهــا باشــد و پــول نفــت
را خودشــان کار کننــد و از آن مالیــات درآورنــد
و مالیــات را بــه دولــت بدهنــد و دولــت ،از
آن مالیــات ،موشــک بســازد .تــا زمانــی کــه
ایــن چرخــه برنگــردد ،مــا نمیتوانیــم از
نیروهــای نظامیمــان ســئوال کنیــم .چــرا
بایــد یــک نفــر بتوانــد در ده وزارتخانــه
جابهجا شود؟
*جامعه االن ایران ،بسیار ثروتمند
است
شــما تحــت هیــچ عنــوان ،تحــت هیــچ
ایدئولــوژی حــق نداریــد بــه حریــم شــخصی
افــراد ،حریــم شــخصی خانوادههــا ،گروههــا،
احــزاب ،بــه اندیشــه و فکــر او نفــوذ کنیــد
و او را بازخوانــی و محاکمــه کنیــد .اینهــا
ارزشهایــی بــود کــه بــرای آن انقــاب کــرده
بودیــم .اینهــا قابــل بازگشــت اســت ،قابــل
دفــاع اســت .همانطــور کــه انقــاب کبیــر
فرانســه بــا گیوتیــن شــناخته نشــد ،بــا خشــونت
شــناخته نشــد ،درســت اســت ،پادشــاه را
برگرداندنــد و اعدامــش کردنــد .درســت اســت،
در درونــش بناپارتیســم درآمــد ،ولــی باالخــره
فرانســه قــوام گرفــت.
باالخــره ایــن امنیتــی کــه در کشــور ایجــاد
شــده اســت ،شــرایطی کــه بعــد از انقــاب
ایجــاد شــده اســت ،دگرگونــی اقتصــادی،
نــوع نگــرش .جامعــه االن ایــران ،جامعــه
بســیار ثروتمنــدی اســت بــه لحــاظ داشــتن
دانشــمندان ،تئوریســینها ،روشــنفکران،
ادبیــات ،فرهنــگ ،هنــر ،ســینما ،موســیقی،
مشــروطه و انقــاب اســامی ،اینهــا
ســرمایههای ماســت .خیلــی از کشــورهای
منطقــه دارای ایــن ســرمایه نیســتند .ایــن
ســرمایهها را کــه نمیتوانیــم در بیابــان
بریزیــم و از صفــر شــروعکنیــم .هیــچ ملتــی
ایــن کار را نمیکنــد .مگــر میشــود مشــروطه
را دفــن کــرد؟ مگــر میشــود انقــاب اســامی
را دفــن کــرد؟ همیــن انقالبــی کــه  40ســالگی
آن را جشــن میگیریــم ،مگــر میشــود
دفنش کرد؟
االن بخشــی از ایــن مــردم احســاس میکننــد
دائمــا در یــک نابرابــری ســاختاری حضــور
دارنــد .فقــر باعــث شــورش نمیشــود .اگــر
قــرار بــود بشــود ،بنــگالدش تــا االن دههــا
بــار انقــاب شــده بــود .حــس فقــر اســت کــه
مــردم را بــه شــورش وام ـیدارد .بــی عدالتــی
اســت کــه مــردم را بــه شــورش و اعتــراض
وامــیدارد .بنابرایــن ،شــرایط را بایــد بــه
گونـهای طراحــی کنیــم کــه از آن انقالبــی کــه
عدالتمحــور بــود ،آزادی محــور بــود ،آزادی
و عدالــت توامــان ایجــاد شــود .بــدون آزادی
نمیتــوان بــه عدالــت رســید .بــدون عدالــت
هــم نمیشــود بــه آزادی رســید .ولــی قبــول
دارم کــه اشــتباه کردیــم .آن اشــتباه ایــن بــود
کــه بخشهایــی کــه انقــاب را دموکراتیــک
میکــرد ،خوانشهــای دموکراتیــک از
انقــاب را بــه نفــع عدالــت محــوری ،کنــار
گذاشــتیم .ایــن اشــتباه بــود .ایــن باعــث بــزرگ
شــدن دولــت شــد.

