سلسـلهگفتوگوهای صفحـه سیا سـت بـا عنـوان « تـا انتخا بـات» کـه تـا ا سـفند امسـال بـه برر سـی ریشـهها و
اندیشـههای سیاسـی میپردازد ،به ایسـتگاه سوم رسـیده اسـت و امروز سـعید شـریعتی در گفتوگویی خواندنی
از مقولـه سیاسـت ،سیاسـتورزی و اصـول آن میگویـد.

سیاست
محمود فروزبخش
خبرنگار

عمـوم و خصـوص مـن و جـه ا سـت؛ بـه
این معنا کـه برخـی از سیاسـتها قمارند
و بعضـی از سیاسـتها قمـار نیسـتند.
بسیاریمعتقدندسعیدشریعتیو
دوستانش  10ســال پیش سیاست را
قمارگونهترمیدیدند.

نـه؛ مـا هیـچ و قـت سیا سـت را قمـار
نمیدید یـم .مـا سیا سـت را شـطرنج
میبینیـم .واقعیـت ا یـن ا سـت کـه در
دوره سیا سـت مـدرن ،سیا سـت همـان
بازی بـرد -برد اسـت .سیاسـتمدار باید
بازیهایـی تعریـف کنـد کـه دو طـرف در
آن بـرد دا شـته با شـند.
این چیزی اســت که در این سالها
بهآنرسیدهاید.

بلـه ،بـه ا یـن مطلـب ر سـید هام و فکـر
میکنم موفقیت سیاسـتمدار در دوران
امـروز ایـن اسـت کـه بـازی را بهصـورت
برد -بـرد پیـش ببـرد؛ امـا در تعر یـف
کال سـیک از سیا سـت ،بیشـتر آن را بـه
شـطرنج تشـبیه میکننـد.
اینچهشطرنجبازیاست کهفقط
بهحرکترقیبنگاهمیکند؟

بههرحـال در بـازی شـطرنج حرکتهـا
یکـی در میـان ا سـت .شـما با یـد یـک
حرکـت بکنید و بعـد منتظـر حرکت طرف
دیگـر با شـید.
اینانفعالمحسوبمیشود!

خیـر؛ قا عـده بـازی ا سـت .شـما حر کـت
میکنیـد و منتظـر حر کـت طـرف مقابـل
میمانیـد؛ لـذا اسـتراتژیها و تاکتیکها
کاملا سـیال ا سـت؛ چـون شـما بـا یـک
حر یـف ایسـتا طـرف نیسـتید .برنا مـه
اندیشـیده شـده شـما هر لحظـه میتواند
با حرکت بعدی رقیب به هـم بریزد .من
ایـن کار را میکنـم ،احتمـاال او ایـن کار را
میکنـد و ا گـر بعـدش ایـن کار را بکنـم او
آن کار را میکنـد و همیـن طـور ...هنـر
یـک شـطرنجباز ا یـن ا سـت کـه بتوا نـد
در یـک لحظـه و در آ سـتانه هـر حرکتـی
تمامیموقعیتهـای ممکـن حر یـف
را بسـنجد و بعـد برنا مـه خـودش را بـه
صـورت پویـا و در لحظـه و بـا حسـاب
احتماالت گوناگون بـه پیش ببرد؛ البته
وقتی بازی حرفهای میشـود بسیاری از
حرکتها برای دو طرف منظم میشود.
شـما در اینجـا میبینیـد کـه باز یهـا بـا
گشایشها شروع میشـود؛ مثال گشایش
مینـزوا ،گشـایش گامبـی وزیـر ،گشـایش
گامبـی شـاه ،گشـایش سیسـیلی ،بعـد از
ایـن گشـایشها تـا  20الـی  30حرکـت از
پیـش تعییـن شـده اسـت؛مثال وقتـی کـه
گشـایش سیسـیلی ر خ مید هـد از یـک
جاهایـی واریانسهـای مختلـف داریـد
تـا از یـک جا یـی بـه بعـد بـازی آن قـدر
پیشـرفت میکنـد کـه از آن جـا بـه بعـد،
ابتـکار عمل طرفیـن وارد بازی میشـود.
دو بازیگـر حرفـهای در شـطرنج میدانند
چـه گشایشـی را بـازی میکننـد و آن
چیـزی کـه درواقـع زورآزمایـی دو حریـف
ا سـت در حرکا تـی خـاص ا سـت؛ بـرای
مثـال ،ا گر یـک بازی صـد حرکت داشـته
باشـد زورآزمایـی اصلـی در حـرکات  40تـا
 60اسـت کـه سرنوشـت بـازی را تعییـن
میکنـد .در  30حرکـت اول چشـم بسـته
هـم میتواننـد ،مهـره تـکان دهنـد.
بهسیاستبرگردیم...

در سیا سـت هـم همیـن طـور ا سـت.
وقتـی سیا سـت حر فـهای شـد شـما بـا
حریفانتـان قا عـده بـازی را رعا یـت

تاانتخابات

نســبت سیاســت و قمــار را چگونه
میبینید؟

تأملیبرریشههاواندیشهها

در دفتــر حــزب اتحــاد ملــت ایــران
اســامیبا او قــرار مصاحبــه گذاشــته بــودم.
میخواســتم بــا ســعید شــریعتی دربــاره
سیاســت و سیاس ـتورزی در زمانــه امــروز
صحبــت کنــم؛ بــا کســی کــه ســابقه سیاســی
چشــمگیری دارد و از اعضــای شــورای مرکــزی
جبهــه مشــارکت ایــران اســامیهم بــوده
اســت .اولیــن آشــنایی را بــه او ایــن گونــه
میدهــم کــه وی دانــش آموختــه عالمــه
حلــی تهــران بــوده و مــن هــم در دبیرســتان
شــهید اژه ای اصفهــان درس خوانــدهام
و هــر دو مــدرک فار غالتحصیلیمــان را از
مدارس استعدادهای درخشان داریم .به او
میگویــم اولیــن آشــنایی مــن بــا شــما از زمانی
بــوده کــه شــما شــاعر بــوده ایــد و او ناگهــان
حرفــم را قطــع میکنــد و میگویــد «االن هــم
شــاعرم» .پــس گفتوگویــم را بــا پرسشــی
شــاعرانه از او آغــاز میکنــم:
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مصائبماندندر برههحساس کنونی

یادآور
معرفی نیروی
مجاهدینخلق
توسط مادرش
محمود طریق االسالم
که ازجمله نیروهای
مجاهدین خلق در
اصفهان به شمار می آمد
و از اعضای گروه «راه
کارگر» بود ،در  21مرداد
 1360توسط مادرش
در تلویزیون معرفی شد
و پس از آن ،به کمیته
تحویل داده و سپس به
اعدام محکوم شد.

معرفی کابینه
اول و دوم دولت
اصالحات

معرفی اعضای هردو
کابینهسیدمحمدخاتمی
در دولتهای هفتم و
هشتم از اتفاق در روز 21
مرداد رقم خورد :اولی
در سال  1376و دومی
در  .1380در کابینه اول،
سه نجف آبادی و دو
اصفهانی برای کسب
رأی اعتماد به مجلس
معرفی شدند :قربانعلی
دری نجف آبادی(وزارت
اطالعات) ،مصطفی
معین(علوم،تحقیقات
و فناوری) و محمود
حجتی(جهادکشاورزی) و
محمدسعیدیکیا(جهاد
سازندگی) و عبداهلل
نوری(کشور) .در کابینه
دوم دولت اصالحات،
طهماسب مظاهری برای
وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،محمود
حجتی برای وزارت
جهادکشاورزی ،احمد
خرم برای وزارت راه و
ترابری و مصطفی معین
برای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به
پارلمان معرفی شدند.

چهار اصفهانی در
دولت شهید باهنر

در پی عزل ابوالحسن
بنیصدر و برگزاری
انتخابات زودهنگام،
دولت تازه به ریاست
شهیدمحمدعلی
رجایی و نخست وزیری
شهیدمحمدجوادباهنر
تشکیل شد .در 22
مرداد 1360وقتی کابینه
این دولت کوتاه که
عمرش فقط  28روز دوام
داشت و در پی انفجار
دفتر نخستوزیری،
حیاتش به پایان رسید ،به
مجلس معرفی شد ،نام
چهار اصفهانی؛ محمد
هاشمیطبا(وزارت
صنایع)،سیدمحمد
غرضی(وزارت نفت)،
علی ا کبر پرورش(وزارت
آموزش و پرورش) و محمد
میرمحمدصادقی(وزارت
کار و امور اجتماعی) در
فهرست نخست وزیر
دیده میشد.

سعید شریعتی :اینکه ما همیشه در برهه حساس هستیم و حماسه میخواهیم ،یعنی مشکل داریم

امــا نســبت سیاســت و آرمــان
چیست؟

بهعبارتی،سیاستمدارناامیداصال
نداریم.

ا ص ــلا ســیا سـتبـــازی بـــا عــوا ط ــف و
ا حــسا ســـات ه ـم ــراه نیسـت.
البتهامیدباالتراز احساساتاست.

قبـول دارم؛ اما به نظـر من امیـد هم جزو
قاعـده بـازی اسـت .من امیـد را به شـکل
خا صـی میفهمـم .امیـد بـا آرزو و رویـا
متفـاوت اسـت؛ امیـد یعنـی قاعـده.
چهنوعقاعدهای؟

این هسـتی بر اسـاس ناموس و قواعدی
شـکل گرفتـه ا سـت .قوانیـن خار جـی
و جـود دار نـد کـه شناختهشـد هترین
آ نهـا قوانیـن فیز یـک ا سـت؛ بـرای
مثـال ،جاذبه .اجسـام همدیگـر را جذب
میکننـد .اجسـام کـه کوچکتـر هسـتند
بـه سـمت کـره زمیـن سـقوط میکننـد.
امید ،یعنی این قاعده برقرار اسـت .باید
تمـام برنامهریزیهـای شـما بـر اسـاس
همین قاعده باشد .این که من آرزو دارم
فالن طور بشود ،امید نیست .این توهم
و رویاسـت .امید به شـما میگویـد هر چه
با نیروی بیشتری جسـم را پرتاب کنید،
دورتـر مـیرود؛ ایـن امیـد اسـت.
یعنــی شــما امیــد را در امتــداد ایــن
قوانینمیبینید؟

امیـد یعنـی همیـن قوانیـن؛ البتـه
قوانیـن دیگـری هـم در عا لـم هسـت؛
مثلا میگویـد :بالعـدل قامـت السـموات
و االرض (آ سـمان و زمیـن بـر اسـاس
عـدل ا سـتوارند) .هسـتی بـر اسـاس
عدالـت حا کـم اسـت .امیـد ایـن اسـت.
پیامبر(ص)میفرماینـد :الملـک یبقـی
مـع الکفـر و الیبقـی مـع الظلـم .ایشـان
میگوینـد کفـر و بیاعتقـادی با عـث
سقوط یک ملک نمیشـود؛ آنچه باعث
سقوط یک ملک میشـود ،بی عدالتی و
ظلـم اسـت؛ یعنـی در عالـم قاعـدهای بـه

نـام قاعـده نفـی ظلـم وجـود دارد .ایـن
یعنـی هـر حا کمـیو جنا حـی از عدا لـت
خـار ج شـود ،سـقوط میکنـد .امیـد بـه
ا یـن قا عـده ا سـت .پـس مـا احتیـاط
میکنیـم کـه اوال خودمـان در ور طـه
ظلـم نیفتیـم و دومـا ا گـر مـورد ظلـم واقـع
شـدیم مطمئنیـم کـه طـرف مـا به سـمت
اضمحالل مـیرود .ا گـر دید ما این باشـد
بـه سـمت بازیهـای برد-بـرد میرویم.
هنگامیکـه میبینیـد جایـی بـازی بـرد-
باخت رخ داده ،به هر حال در قسمتی از
آن بی عدالتی بوده ،زیـرا بقا در عدالت و
سیا سـت برد -بـرد ا سـت.
آیامیتوانباادبیاتاینچنینمانند
برد -برد یا هزینه -فایده در ملتی شبیه
ایــران بــا ســابقه موجــود ،اتحــاد و
یکپارچگیایجاد کرد؟

در جامعــه ایرانــی همزیســتی میــان اقــوام
مختلــف وجــود داشــته و ایــن همزیســتی به
ایــن دلیــل اســت کــه ایــن تاریــخ بــه آنهــا یــاد
داده کــه باید منافع مشــترک را دنبال کنند.
حداکثرســازی منافــع مشــترک بــه نفــع همه
اســت .ایــن همان بــازی بــرد -بــرد اســت که
بــر آن تاکیــد دارم .تفکــری وجــود دارد که به
مــا میگویــد در بــازی ،مجمــوع بایــد صفــر
بشــود؛ یعنــی ا گــر شــما یــک بشــوید مــن بایــد
منفی یک بشــوم .حاصــل جمــع در کل باید
صفــر بشــود .ایــن قاعــده بــه مــا میگویــد کــه
منابــع محدودنــد .ا گــر اینجــا یــک ســطل
آب باشــد ،ا گــر شــما یــک ســطل آب بردارید،
مــن یــک کاســه کمتــر برم ـیدارم .ا گــر شــما
همــه ســطل را برداریــد ،مــن دیگــر هیــچ چیز
نــدارم؛ ولــی سیاســت مــدرن کــه از بــرد -بــرد
صحبــت میکنــد بــه شــما میگویــد کــه ا گــر
یهــای بــرد -بــرد تعریــف کنید،
بتوانیــد باز 
یشــود؛ زیرا
اتفاقا بر منابعتــان هم افــزوده م 
ارزش افــزودهای کــه از ایــن بــازی حاصــل
یشــود ،منابــع مــا را افزایــش میدهــد.
م 
چــه شــد کــه ایــن ادبیــات بــرای ما

انسان باید زندگی کند
و حماسه استثناست.
کشوری که همواره در
حال حماسه است،
مشکل دارد؛ کشوری
که هر روز قرار است در
آن حماسهای آفریده
بشود،حتمامشکل
دارد

[ایران]قابلپذیرششد؟بههرحالهر
ملتی یک ســیر و تاریخی طوالنی را طی
کردهاست،هر کالمیرانمیپذیرد؛برای
مثال ،ســی ســال پیش هیچ کــس در
کشور از این ادبیات استفاده نمیکرد و
کسیهمآنراقبولنداشت.

در عمـر تاریخـی یـک ملـت ،ایـن سـالها
کـه شـما میگوییـد یـک پرانتـز ا سـت.
محـل گـذر ا سـت .در دور های ،نسـلی
آمدنـد و تجربـهای تاریخـی کردنـد؛ ولـی
دوبـاره ا یـن آب بـه جـوی برمیگـردد،
خیلـی زود ،خیلـی زود.
یعنی شــما ادبیات خودتــان در این
گفتوگوراادبیاتهویتیایرانمیدانید
کهطیسالیانحوالیانقالبفراموش
شدوهویتموردغفلتقرار گرفت؟

نــه؛ کمرنــگ شــدن هویــت نمیدانــم .ایــن
حاصــل ارادهگرایــی یــک نســل بــود؛ نســلی،
تحت هــر عنوانــی به برخــی مظالــم واکنش
نشــان داد .ایــن نســل مثل فنــر فشــرده بود.
نمیخواهم خیلــی وارد این مبحث بشــوم،
امــا بــه هــر حــال ایــن فنــر فشــرده یــک جایی
رهــا شــد و اســمش انقــاب شــد؛ فنــری کــه
یشــود بــه
ایــن گونــه فشــرده شــده و رهــا م 
یخــورد و ممکــن اســت آســیب
در و دیــوار م 
بزنــد و معلــوم نیســت بعــدا بــه کــدام طــرف
یپــرد .ایــن انــرژی ،بــدون قاعــده فکــر
م 
میکنــد و کارهایــی انجــام میدهــد؛ امــا
همــان نســل خیلــی زود شــاید کمتــر از 20
ســال بعــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه بایــد
جهــت دار کار کننــد 20 .ســال هــم در عمــر
تاریخــی یــک ملــت هیــچ چیــزی نیســت.
آنجــا بــود کــه ســخن از اصالحــات بــه میــان
آمــد.
اینجا یک پرسش مطرح میشود:
آیا متولدیــن همان ســالها یعنی دهه
هفتادیها طعم چیزی به نام حماسه
را میچشند؟

حماسـه خـوب اسـت و آدمهـا هـم بایـد
روحیـه حماسـی داشـته باشـند؛ امـا اینهـا
اصـل نیسـت .انسـان با یـد زند گـی کنـد
و حما سـه استثنا سـت .کشـوری کـه
همـواره در حـال حماسـه اسـت ،مشـکل
دارد؛ کشـوری که هر روز قرار اسـت در آن
حماسـهای آفریـده بشـود ،حتمـا مشـکل
دارد .ایـن حـرف کـه مـا همیشـه در برهه
حسـاس کنو نـی هسـتیم و بـرای عبـور
از برهـه حسـاس کنونـی نیـاز بـه حماسـه
دار یـم ،یعنـی مـا مشـکل دار یـم .ایثـار
و فـدا کاری زمانـی ارزشـمند اسـت کـه
مـوردی با شـد .ا گـر د عـوی همـه ا یـن
باشـد کـه مـا حماسـه آفرینیـم کـه دیگـر
حماسـه ارزش نـدارد .مقوالت ارزشـمند،
مقوالتی هسـتند کـه رخـداد آنهـا محدود
اسـت .طال از آن جهـت ارزش دارد که فلز
کمیا بـی ا سـت.
ولــی به هــر حــال در انــگاره ذهنی ما
ایرانیانشیرباارزشتراز روباهاست.

ا یـن تقسـیمبندی متنا سـب جوامعـی
ا سـت کـه همیشـه در بر هـه حسـاس
کنونـی هسـتند .در ایـن تصویرسـازیها

همیشـه بایـد گرگـی باشـد کـه میخواهـد
مـا گو سـفندان را بـدرد .جامعـهای کـه
ایـن جـور مناقشـهها در آن نقـش دارنـد،
مشـکل دار اسـت؛ پـس چـه زمانـی قـرار
اسـت بـه توسـعه و آرامـش برسـیم؟ ایـن
جامعـه بـه حالـت ثابتـی نرسـیده اسـت.
خـب روبـاه کـه هسـت ،شـیر هـم هسـت؛
شـاید بتواننـد در کنـار هـم باشـند.
این البته هنر روباه اســت که بتواند
چنینهمزیستیراایجاد کند

بلـه ،حـرف شـما بـرای همـان شـرایط
در سـت ا سـت؛ امـا ا گـر ا یـن جنـگل بـه
شـرایط توسـعهیافتگی برسـد دیگـر قـرار
نیسـت شـیرها سـلطان جنـگل با شـند،
یـک موقـع هـم رأی میگیرنـد و ممکـن
ا سـت خر گـوش سـلطان جنـگل با شـد،
چـه اشـکالی دارد یـک موقـع هـم مـردم
بـه او رأی میدهنـد؛ ولـی وقتـی هیمنـه
شـیری نیاز اسـت تا سـلطانی در کار باشد
یعنـی اینجـا زور حا کـم اسـت ،نه اقتـدار.
تفاوتاقتدار بازور در چیست؟

زور و قــدرت اعمــال ســلطه اســت بــا
ابــزار بــران و عریــان؛ ولــی اقتــدار اعمــال
ســلطه اســت در بســتر اختیــار و بــدون ابــزار
عریــان .ملکــه الیزابــت قدرتش بــه گونهای
اســت که هنوز هم کــه هنوز اســت آفتــاب در
ســرزمینهای او غــروب نمیکنــد؛ از زالندنــو
یشــود
تــا کانــادا .زورش هــم احســاس نم 
و اقتــدار دارد و هــر روز هــم در امــور مداخلــه
نمیکنــد .هیبتــش هــم برقــرار اســت؛ زیــرا
مــردم کانــادا بــدون آنکــه احســاس کننــد
ملکــه الیزابــت بــر آنهــا حا کــم اســت ،زندگــی
میکننــد .قــدرت نــرم دیــده نمیشــود.
یشــود.
قــدرت ســخت اســت کــه دیــده م 
اتفاقــا مــا اصالحطلبهــا اعتقــاد داریــم
ولیفقیــه بایــد ارتفــاع بگیــرد .چتــر والیــت
فقیه بایــد بــه گونـهای باشــد که بــر ســر تمام
هشــتاد میلیون ایرانی باشــد .حکومت باید
اقتــدار داشــته باشــد؛ البتــه زور هــم جزئــی از
قــدرت اســت ،امــا اینکــه فقط قــدرت باشــد،
غلــط اســت.
ازبحثهایشمااین گونهاستنباط
کردم که برای تحقق آن بــازی برد -برد
شــما اصالحطلبــان میتوانیــد بــا
دشمناندیروزیدوستیامروزیبرقرار
کنید.

در سیا سـت هیـچ دو سـتی و د شـمنی
پایـدار و ابـدی نیسـت .سیاسـت همـان
طـور کـه گفتـم ،سـیال ا سـت.
یتــوان به
فهــا را چطــور م 
ایــن حر 
مردمانتقالدادتابپذیرند؟

سیا سـت ذیـل اخلاق عملـی ا سـت و
بحثـش در تدبیـر منـزل مطرح میشـود.
در اخلاق نا صـری نو شـته شـده،
سیا سـت بخشـی از تدبیـر منـزل ا سـت.
ایـن از منـزل شـخصی شـروع میشـود تـا
مملکـتداری؛ پس بدانید کـه هر فردی
در زند گـی شـخصی خـودش ،بهـر های
از سیا سـت میبـرد؛ مدیر یـت کـردن
نیروهای مختلف که در زندگی شخصی
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بـرای مثـال ،ا گـر احمدینژاد یک سـری
خیانتهایـی کـرده باشـد کـه نزد یـک
شـدن مـن بـه او سـبب ریـزش بدنـه مـن
میشـود ،در اینجـا عقـل حکـم میکنـد
بـه او نزدیـک نشـوم؛ زیـرا هزینـه و فایـده
قاعـده سیاسـت مـدرن اسـت.
شما از خط قرمزی به نام اخالق در
سیاســت صحبــت کردیــد ،امــا گاهــی
احساس میکنیم که بیان برخی از این
خطــوط صرفــا بــرای افزایــش قــدرت
چانهزنی و فشار آوردن به طرف مقابل
است؛برایمثال،بحثهایی کهسعید
حجار یــان دربــاره تحر یــم انتخابــات
مطرح میکند ،شاید در همین تعریف
میگنجــد؛ ز یــرا احســاس میشــود
ایشــان یک خط قرمز اخالقی دستش
نگرفته ،بلکه میخواهد بــا روش خود
امتیازبگیرد.

میکنیـد .شـما میدانیـد کـه ا گـر ا مـروز
مـن ایـن شـعار را بدهـم رقیبـم در عـوض
آن شـعار را خوا هـد داد .ا گـر مـن ا یـن
طـر ح را بـه مجلـس ببـرم ،رقیبـم ا یـن
وا کنـش را نشـان میدهـد ،ا گـر مـن ایـن
تظا هـرات را راه بینـدازم طـرف مقابـل
رفتـارش چگونه اسـت .بههرحـال بازی
شـطرنج اسـت .اینکـه فرمودید سیاسـت
قمـار اسـت ،نخیـر ،قمـار نیسـت؛ کاملا
بـازی متفکرانـه بـر اسـاس اسـتراتژی و
تا کتیکهـا و تکنیکهـای در لحظـه
است .باید در سیاست حرفه ای باشیم.
تمـام وقـت بایـد در سیاسـت بـازی کـرد.
نمیشـود بهعنـوان یـک امـر جانبـی در
زندگـی بـه آن نـگاه کـرد .اوقـات فراغتـی
نیسـت .سیاسـت یکی از پرمشـقت ترین
کارهاسـت؛ بـه خصـوص در جوامعـی کـه
رو بـه تو سـعه ا سـت و سـاختارها کامـل
شکل نگرفتهاند ،بازی لحظه به لحظه
تغییـر میکنـد؛ پـس حر کـت بـه حر کـت
بایـد مهرههـا را بـه پیـش بـرد.

وقتـی بـه کوهنـوردی میپردازیـد ،قلـه
آرمـان شماسـت؛ یعنـی جهت را پیوسـته
بـه شـما نشـان میدهـد .ایـن قلـه اسـت
کـه انگیـزه را ایجـاد میکنـد .مـن ا گـر
بخوا هـم قلـه توچـال را فتـح کنـم ا یـن
آرمـان ا سـت؛ امـا از ا یـن آرمـان هیـچ
چیـزی حاصـل نمیشـود مگـر آنکـه پـا
در ره بگـذاری .وقتـی پایتـان را روی
اولیـن سـنگ سـخت گذاشـتید تـازه راه
شـروع میشـود .حـال بایـد مـدام بـه قلـه
نـگاه بکنیـد و بعـد بـه مسـیر برگرد یـد.
آن جا سـت کـه با یـد انتخـاب کنیـد کـه
کـدام مسـیر کمهزینهتـر و پرفاید هتـر
ا سـت .بـدون آرمـان آدمیسـرگردان
میشـود؛ میشـود دوردورزدن .سیاست
دوردور زدن نیسـت؛ آرمـان میخواهـد.
امـا بالفاصلـه بایـد برنامهریـزی داشـته
با شـید .ا یـن برنامهر یـزی با یـد روی
زمین انجام شود و ا گر همیشه بخواهید
چشـمتان را به قله بدوزیـد نمیتوانید در
کـوه قـدم بردارید .بـه محض رسـیدن به
اولیـن دره ،سـقوط میکنیـد؛ لـذا بایـد آن
و قـت قد مبهقـدم مرا قـب با شـید.

نیـــمنگــــاه

ما وجـود دارند ،خودش سیاسـت اسـت.
تعییـن سـیر آرمانهـا و رسـیدن بـه آنهـا
در قالـب زندگـی خانوادگـی ،محلـه ای
قومـیو قبیلـه ای و شـهری یـا مملکتـی.
پس وقتی میگویم در سیاسـت دشـمنی
ابدی وجود ندارد ،یعنـی در خانواده هم
نبایـد ایـن گونـه باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه
امروز با کسـی قهر بکنم و تـا آخر بخواهم
دشمن باشم .حاال همسایه همین طور،
هـم محلـه همیـن طـور و...
یتــوان به ســال
بــا ایــن ادبیــات ،م 
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روحانیراهمین گونهتعبیر کرد؟

البتـه؛ ولـی مـا بـا آقـای روحانـی هیـچ گاه
دشـمن نبودیـم ،بلکـه رقیـب بودیـم .در
نیروهـای داخـل نظـام بـا کسـی دشـمنی
نداریـم.
این نــگاه عقالنی شــما میتواند در
آینده فردی شبیه علی الریجانی را هم
شاملشود.

عالـم سیاسـت ،عالـم ممکنـات اسـت.
هیـچ حرفـی قابـل نفـی مطلـق نیسـت.
نمیخواهـم طـرح و نقشـه کسـی را افشـا
بکنـم یـا در ایـن مصاحبـه بـه شـما خبـر از
جایـی بدهم .ایـن گفتوگـو حاصل نظر
شـخصی من اسـت ،نـه حـزب مـن .اصال
بگوییـد احمدینـژاد .شـما در سیاسـت
معطوف به یـک هدف حرکـت میکنید.
زمانـی کـه میخواهیـد وسـیله متناسـب
بـا ایـن هـدف را انتخـاب کنیـد دقـت
میکنیـد آن وسـیله مشـروعیت کافـی را
داشته باشد .وقتی آن وسـیله یا شخص
مشـروعیت کافی داشـته باشـد ،استفاده
میکنیـد .ا گـر مـن مانـع اخالقـی نبینـم با
الریجانـی کـه هیـچ ،بـا احمدینـژاد هـم
دوسـتی میکنـم .دشـمنی دائـم وجـود
نـدارد .البتـه اخلاق مانـع هسـت؛ زیـرا
سیاسـت ذیـل اخلاق اسـت .در انتخاب
وسـیله بایـد اخلاق را مالحظـه کـرد؛

چتر والیت فقیه باید
به گونهای باشد که بر
سر تمام هشتاد میلیون
ایرانی باشد .حکومت
باید اقتدار داشته
باشد؛ البته زور هم
جزئی از قدرت است،
اما اینکه فقط قدرت
باشد ،غلط است

البتـه من بـه صراحـت از ایشـان نشـنیدم
کـه از تحریـم انتخابـات سـخن بگویـد؛
اما ایشـان اساسـا یک نظریه پرداز است.
نظریهپرداز مسـیرهای مختلفی را که به
سـمت هدف وجود دارد ،تبیین میکند.
بـه مـا میگویـد ا گـر از مسـیر انتخابـات
رفتیـد ایـن هزینههایش اسـت و این هم
فایدههایـش .در موضـع تجویـز نیسـت.
او مثال به ما نمیگوید کـه باید فالن کار را
بکنیـد .دقـت داشـته باشـید کـه جمالت
آقـای حجاریـان شـرطی اسـت .میگویـد
ا گـر میخواهید انتخابات پرشـور بشـود،
بایـد ایـن گونـه شـود ،ا گـر میخواهیـد
رضایـت عامـه را بهد سـت بیاور یـد،
بایـد فلان کار را بکنیـد .ایـن بایـد ،بایـد
حکمدهی نیسـت؛ باید پیشـینی اسـت.
آقـای حجاریـان بـه مـا میگو یـد ا گـر
انتخابـات را تحریـم کنیـد هزینههایـی
دارد یا ا گر میخواهید مشـارکت کنید باز
هـم هزینههـای دیگـری دارد.
پــس اظهــارات آ قــای حجاریــان را
اهرم فشار نمیدانید و معتقدید فقط
برایترسیموضعیتاست؟

آقــای حجاریــان شــخصیتی دووجهــی
دارد :هــم نظریــه پــرداز اســت و هم کنشــگر.
چــون آدم باهوشــی هــم هســت میدانــد
کــه بیــان نظراتــش را چگونــه انجــام
بدهــد .اول اینکــه ،نشــان میدهــد در
جبهــه اصالحطلبــان طیفــی از نظــرات
وجــود داشــته و حتــی ممکــن اســت مــن در
جایــی بــا آقــای حجاریــان اختــاف نظــر
داشــته باشــم؛ دوم اینکــه وقتــی ایــن طیــف
روشــن شــد ،قــدرت بازیخوانــی از حریــف
گرفتــه میشــود .تنــوع و تکثــری کــه در
اصالحطلبــان وجــود دارد ،نتیج ـهاش ایــن
یشــود کــه حریــف نمیفهمــد مــا در آینــده
م 
میخواهیــم دقیقــا چــه کار بکنیــم .ایــن
تنــوع و تکثــر قــدرت طــرح نظــر و تبــادل فکــر
بــه مــا میدهــد؛ هــم بــه مــا امــکان میدهــد
بسیج بیشــتری داشــته باشــیم و هم حریف
فهــای
نمیدانــد طرفــش کــدام نظــر از طی 
موجــود ماســت.
چقــدر نزدیکی بــه سیاســت را برای
عوامتوصیهمیکنید؟

سیاســت امــری ارزشــمند و هدفمنــد اســت؛
البتــه میــدان سیاسـتورزی بایــد در و پیکــر
داشــته باشــد .هــر کســی از مــادرش قهــر
میکنــد ،نخواهــد کــه سیاستپیشــه
شــود .شــما ا گــر در ایــن خیابــان بخواهیــد
دربــاره یــک صنایــع دســتی صحبــت کنیــد
مــردم میداننــد کــه بایــد تخصــص داشــته
باشــند تــا بتواننــد نظــر داده و جنــس اصــل
را از قالبــی تشــخیص بدهنــد؛ امــا از همیــن
افــراد ا گــر دربــاره یــک مســئله سیاســی
بپرســید کلــی برایتــان صحبــت میکننــد.
همانگونــه کــه کارشناســی صنایــع دســتی
داریــم ،کارشــناس سیاســی هــم داریــم.
مــن نــه همــه افــراد را بــه سیاســت تشــویق
میکنــم و نــه میگویــم سیاســت بــی پــدر و
مــادر اســت و طرفــش نرویــد؛ مــن میگویــم
سیاس ـتمداران ،مأمــوران بــرق هســتند
لهــای
کــه موظفنــد بــرق فشــار قــوی را از دک 
قــوی بگیرنــد و آن را تــا پشــت در خانــه مردم
بکشــند .ا گــر اینهــا نباشــند هــر کســی بایــد
بــرود ســراغ دکل فشــار قــوی و همیــن باعــث
میشــود دودمانــش بســوزد .همانطــور
کــه مــردم نبایــد بــا بــرق فشــار قــوی طــرف
بشــوند ،در سیاســت هــم نبایــد همــه کار
سیاس ـتمداران را انجام دهند و اینجاست
کــه باید گفــت سیاســت پــدر و مــادر نــدارد .ما
نمیتوانیــم همیــن جــوری بــه بــرق دســت
بزنیــم و بعــد میگوینــد سیاســت چیــز بــدی
اســت؛ در حالــی کــه سیاســت بــرای کســی
اســت کــه ابــزار و دانشــش را دارد .بــا ایــن
بیــان خانواد ههــا را از سیاســت بــه آن شــکل
نهــی میکنــم؛ ولــی ا گــر خواســتید آمــوزش
ببینیــد و بــه صــورت تخصصــی سیاســت
پیشــه بشــوید ،حرفــه جــذاب و شــیرینی
است.

