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 دوم خرداد، انقالب يا اصالح

 

 اشاره

شده نشاط به مناسبت  نامه روزنامه توقیفید، در حقیقت بخش اصلى ویژهخوانمیزگردى که گزارش آن را مى

در آن روزنامه به چاپ ( ششم خردادماه همان سال دوم، چهارم و)بود که طى سه شماره  3173دوم خرداد ماه 

 بود: رسید. در مقدمه آن میزگرد آمده

و سیاستمداران در  روشنفكران هنوز 3171در دوم خردادماه  با گذشت دو سال از پیروزى سیدمحمد خاتمى 

اند، چندان که در نامگذارى این تحول نیز اجماع نظر نرسیده مورد ماهیت تحولى که در این روز اتفاق افتاد، به

 دانند، گروهى نیز وجود دارند که آنمى( ولو رادیكال)برخى دوم خرداد را یک اصالح  نهفته است و در حالى که

 دانند. دو سر این طیف کامالً متفاوت در این میزگرد حضور دارند. را انقالبى آرام مى

 

داريم در اين گفت وگو به  وگو متشكرم. آنچه قصدقوچانى: از دوستان عزيز براى شركت در اين گفت

است. شايد اگر از ديدگاه جامعه شناختى به اين  آن بپردازيم، حادثه دوم خرداد و ابعاد اجتماعى آن

 تصويرى متفاوت از تصاوير مرسومى را كه از اين حادثه در طول اين مدت ، بتوانيمپديده بنگريم

 شده، ترسيم كنيم.ارائه

و... ولى سرانجام برآيند  «اصالحات از درون»، «انقالب آرام»اند: هاى مختلفى دادهدوم خرداد نام به

يا اصوالً شما چنين نظرى را طلبانه بود. آاصالح اكثريت اين نامها اين است كه دوم خرداد حركتى

دانيد؟ به تعبير ديگر، تحليل جامعه شناختى اين حادثه چيز ديگرى مى قبول داريد، يا اين حركت را

 كنيد؟شما چيست و روش و محتواى آن را چگونه ارزيابى مى از نظر

 

دوم خرداد از بسیارى  ارم.گذدر گیومه نمى« واقعه دوم خرداد»من کلمه واقعه را در تعبیر دانا: فريبرز رئيس

شناسان، تحلیلگران جهان غرب و براى سیاست جهات براى افراد فراوانى، حتى براى جامعه شناسان سیاسى،

اسالمى ایران و همچنین براى مردم عادى، جنبه غافلگیرکننده داشت. با این  بخش بزرگى از حاکمیت جمهورى

 بینى نبود.حادثه غیرقابل پیش وصف، این



هاى درون جامعه را مكانیزم شناسان سیاسى و کارشناسان علوم سیاسى بودند که وقتىر زیادى از جامعهشما

بینى ینكه من بشخصه این پیشا تحوالت است، کما کردند که این جامعه آبستنبینى مىکردند، پیشارزیابى مى

 دارم. را همین االن هم براى وضعیت فعلى

آنها باهم گیر کافى نداشتند  هاىهاى متقابلى باهم بودند، گرچه چرخ دندهدر کنش بنابراین، نیروهایى در جامعه

لحاظ ادارى، به لحاظ نحوه اداره کشور، به لحاظ  و کارکردهاى اجتماعى و سیاسى با آن ساختارهایى که به

اگر شما  گرفت، باهم جفت و جور نبودند.نیازهاى مردم شكل مى، ترسازماندهى اقتصادى و از همه مهم

تاریخى نگاه کنید، ممكن بود یک  (deterministic)هاى دترمینیستىدیدگاه خواستید که بامى

مبنى بر این  بگیرید، و اگر دیدگاه دیالكتیكى داشتید، نتایجى دیگر. یا اگر دیدگاه دتوکویل را داشتید، نتایجى 

 .یافتیدشود تحولى رخ دهد، به نتایجى دیگر دست مىکه چگونه مى

این )اى اتفاق بیفتد حادثه کردیم که بایدبینى مىخواهم بگویم که ما براساس کدام ابزار تحلیلى پیشنمى

نحوه اداره کشور و سازماندهى و نظارت بر امور، و  بینى بود که آن، اما قابل پیش(موضوع بحث فعلى ما نیست

سیاسى که وجود داشت، حتماً آبستن تحول عمیقى  ها، شرایط ادارى وعدالتىبى ها،ها، ناموزونىآن محرومیت

 بود.

سیاسى خارج از کشور  هاىالبته عوامل دیگرى نیز، به نظر من، وجود داشتند که تبلور آنها را در برخى از واکنش

هاى مختلف سیاسى در داخل کشور نیز از عوامل جناح هاى حكومت وهاى جناحجایىطور جابهدیدیم. همینمى

 توسط حاکمیت -چه آگاهانه و چه به طور ناخودآگاه  -رسد که افزون براینها به نظر مى ن حادثه بودند.دیگر ای

خواهم بگویم شد. نمى اى مثل دوم خرداد نشان بدهند دادهى براى اینكه مردم خود را در پدیدهفرّهم امكان و مَ

ه واقعه دوم خرداد به وقوع بپیوندد گرچه ک که کسانى براى این کار سازماندهى و طراحى کردند با این قصد

 صورت گرفته باشد، خود این هم به صورت ناگزیر بوده است. حتى اگر چنین چیزى هم در مقیاس محدودى

گذشته وجود داشت و از سوى  هایى بود که دربه طور خالصه، واقعه دوم خرداد محصول فشار نیروها و نابسامانى

االمكان مهار شده و در غیرقابل مهار نشان ندهد و حتى هاىخود را در شكل شد تا این فشاردیگر کوشش مى

هایى که این حادثه در جامعه هرحال، غافلگیر کنندگى، گستردگى، ژرفا و تكانه درون مناسبات نظام باشد. اما به

اى کامالً نوان پدیدهع اند یا بهکرده، آن قدر جدى و شدید است که برخى آن را انقالب دوم خرداد نامیده ایجاد

 اند.غافلگیر کننده معرفى کرده

 

 كنيد؟قوچانى: يعنى شما آن را انقالب تصور مى

 

وضعیت موجود و  نه، من درست برعكس گفتم! اگر این حادثه انقالب باشد باید تمامدانا: فريبرز رئيس

بردارى از نیروهاى ربوط به بهرهمناسبات م هم بزند و اگر انقالب اجتماعى است بایدمناسبات سیاسى را به

دیگرى را جایگزین آن کند، اگر هم انقالب فرهنگى است، باید نحوه  تولیدى و اقتصادى را نابود کرده، شكل

 ها دگرگون کند.ها را با یكدیگر و با سنتارتباط انسان تلقى، نگرش و



پشت سر خود داشت.  به نیروهایى که در اى ناگزیر بود نسبتاین حادثه به نظر من انقالب نبود، بلكه پدیده

خواند، سیستم برخى کارکردها با ساختارها نمى هایى پدید آمده بود،یعنى نیروهایى جمع شده بودند، نابهنجارى

 آمد.آمد، به شكل دیگرى وضعیتى مشابه به وجود مىبه وجود نمى فاقد نظم شده بود و اگر چنین وضعیتى

اجتماعى، جمع شده بود و تراکم  گفت که پشت سر این قضیه آن چنان تحوالت در بخش بعدى سخنانم خواهم

ناپذیر بود. در دوم خرداد یكى از جامعه ایران اجتناب نیروها و عدم تعادل هایى پدید آمده بود که تحول در

ین شكل براى اینكه به ا -چه خواسته و چه ناخواسته  -در واقع به نوعى  هاى محتمل تحول رخ داد کهشكل

 تالش شده بود. هدایت بشود،

اى بود؟ و دیگر اینكه آیا این حادثه شما دو پرسش داشتید: یكى اینكه واقعه دوم خرداد چگونهمجيد محمدى: 

 سؤال دوم است. رخداد رفورمیستى بود یا نه؟ سؤال اول شما مقدم بر

نیست. این تعابیر، معانى و  ها نبوده ویک از اینپدیده دوم خرداد نه حرکت بود، نه نهضت، نه انقالب، هیچ

دوم خرداد یک انتخابات بود.ماهیت آن روشن  پیامدهایى دارند که بر واقعه دوم خرداد منطبق نیست. پدیده

توانیم بپرسیم چه چیز است که این پدیده را این قدر قابل سیاسى نبود. اما مى است: هیچ چیز جز یک انتخابات

بودن آن  بینى ناپذیرى و غیرمنتظرهکند، پیشمن آنچه این حادثه را قابل توجه مىاست. به نظر  توجه کرده

اگر آن را  -هاى سیاسى در ایران رقابت توان چنین توضیح داد کهناپذیر بود؟ مىبینىاست؟ چرا این حادثه پیش

نهایى، و امثال آن ندارد. نهایى، یک هشتم نهایى، یک چهارم  دور مقدماتى، دور -با بازى فوتبال مقایسه کنیم 

 هاى مدنىاند و احزاب و تشكلعلت اینكه نیروها تكلیف خود را روشن نكرده هاى سیاسى ما، بهرقابت

اصل ماجرا همین امروز  کنند کهیافته وجود ندارند، همه نهایى و فینال هستند. در هر مقطع مردم فكر مىتعیین

هاى هایى که در پروژهسرنوشت و نامگذارى اتى مثل بحران، سالافتد. به همین علت است که کلماتفاق مى

دهند که گویى این آخرین بازى است و این سال، سال به دست مى شوند، چنین تصورى راها مطرح مىگروه

 بسیار مهمى است.

وم خرداد، د5علت اینكه  اند.ایم که در بیست سال گذشته، این امور تفاوت چندانى باهم نداشتهبعد هم دیده

سیاسى در ایران مراحل اولیه خود را طى  هاىدوم خرداد پدیده قابل توجهى شد، این بود که قبل از آن رقابت2

آرایى نكرده بودند. ما هم یک نظام افكارسنجى در مقابل هم صف نكرده بودند، یعنى نیروهاى موجود به روشنى

 ها باز نماند.دهد چشماى رخ مىچنین حادثههمه نشان بدهد تا وقتى که  نداریم که اینها را به

کنم، این است که پرهیز مى و نهضت و امثال آن -اعم از آرام یا غیرآرام  -علت اینكه من از کلماتى مثل انقالب 

قطبى شویم. وضعیت اجتماعى ما و ساختار  هاى دوما در تحلیل پدیده دوم خرداد، نباید گرفتار تحلیل

شود، اصوالً دیگر دوقطبى نیست بلكه چند قطبى است. ما انواع و اقسام مى ن وضعیت سواراى که روى ایسیاسى

بازیگران  دهند. در یک مقطع سه تا از ایناى را سامان مىو طبقات را داریم که در کنار هم بازى منافع، اقشار

از آنها در صحنه انتخابات دیده تا  هشت –شوند، در مقطعى دیگر دو تا از آنها، و در مقطعى دیگر هفت دیده مى

 افزایش پیدا کرده بود. تعداد بازیگران شوند. مثالً در انتخابات شوراهامى



هاى از آن خود را در بازى هاى بازیگر در صحنه، پیشبینى ناپذیرى دوم خرداد به این علت بود که این تیمپیش

دهد، چندان بقات قبلى ببینند و آنچه بعد رخ مىمسا دیگر عرضه نكرده بودند تا مردم حد و مرز هریک را در

رود، و امثال آن که در مورد دوم خرداد به کار مى «گرایانهنخبه»، «اىتوده» غیرقابل انتظار نباشد. کلماتى مثل

خرداد این  توانیم در بررسى پدیده دومشوند. ما نمىها به آن متصف مىها و نهضتکه انقالب تعابیرى است

 همه مشخصاتش. ا به کار ببریم، چون دوم خرداد حقیقتاً یک انتخابات سیاسى است باکلمات ر

چهار ماه قبل  -هاى بازى انتخابات چندان شكل یافته نبودند. خود آقاى خاتمى، سه تا پیش از دوم خرداد، تیم

ر من در آینده بسیار احتمال وقوع این اتفاقات به نظ از دوم خرداد دریافت که باید در این بازى شرکت کند.

گیرند و وقایع ترى به خود مىتر و منظمها شكل مرتبرویم، تیمپیش مى طور که ماکمتر است، چون همین

 یابند. این پاسخ پرسش اول شما بود.بینى پذیرى بیشترى مىپیش قابلیت

 

راى دوم خرداد نيست. ب اىگرا و تودهقوچانى: بحث بر سر كاربرد عباراتى مثل نهضت و انقالب و نخبه

گوييد، آغازى براى انتخابات آرامى شما مى حتى اگر چنان كه مورد وقوع انتخابات دوم خرداد، در

آنكه نام دهد، بىو در خيلى از كشورها هم به طور عادى رخ مى) شودباشد كه در آينده تكرار مى

 ايران زمينه براى چنين نه درآيد كه چگوباز هم اين سؤال پيش مى( آن بدهند انقالب و... به

رفورميستى است در حقيقت  انتخاباتى به وجود آمد؟ خيلى از كسانى كه معتقدند اين حركت حركتى

اسالمى براى برخورد با راى مردم، يا تحول در روش  جمهورى گويند اين حادثه تحولى در روشمى

ين انتخابات رفورميستى بوده خود بوده است. يعنى به علت اين كه شيوه ا برخورد مردم با حكومت

انتخابات براى يك  دانند. اگر هم تعبير شما درست باشد، اين انتخابات اولينرا نيز رفورميستى مى آن

اى استثنايى است كه ما آن را به صورت پديده فرايند است و به علت همين اولين بودنش شايسته اين

دهد، بپنداريم، چندان قادر هايى همچون فرانسه رخ مىآنچه در كشور بنگريم. اگر اين پديده را مثل

نشود. كسانى كه  فرماييد تكرارتحليل آن نخواهيم بود، حتى ممكن است اين اتفاقى كه شما مى به

استثنايى بودن آن توجه دارند. حال سؤال  دانند، دقيقاً به همين ويژگىاين حادثه را رفورميستى مى

گونه حكومت يا هر عامل ديگرى، به اين نتيجه رسيد كه بايد اين امن اين است كه چگونه مردم ي

 رفتار كند؟

 

انتظارات فزاینده است، یعنى نظام  شود، این است که انقالب بحرانها مىتفسیر رایجى که از انقالب محمدى:

 روند.هاى براندازاند مىلذا مردم به سراغ تئورى سیاسى قادر نیست به انتظارات مردم جواب بدهد،

فزاینده. حرف شما درست  اى ناشى از مطالبات انباشته دانست، نه ناشى از انتظاراترا باید پدیده دوم خرداد

اینكه در مجموعه انتخابات صورت گرفته در جمهورى  است که این حرکت، حرکتى رفورمیستى بوده است، ولى

ه من بپذیرم، چون انتخابات مجلس پنجم نظیر بوده است، سخنى نیست کبى اسالمى، انتخابات دوم خرداد



تقسیمات  دهد، هرچند که من خیلى با اینگیرى آرایش نیروهاى سیاسى را نشان مىنوعى شكل تقریباً به

رساند. ما با تفرق نیروهاى قطبى مى هاى دوهاى دوقطبى ما را به تحلیلدوقطبى موافق نیستم، چون این تقسیم

اى پیدا کرد تفرق در انتخابات ریاست جمهورى آرایش تازه م مواجه شدیم. اینسیاسى در انتخابات مجلس پنج

بینى کنیم که توانستیم پیشاین انتخابات ویژگى غیرمنتظره داد، چرا که ما نمى و این آرایش تازه بود که به

فردى یا  داد،نمى گرا جوابمجموعه آن نیروهایى که در طول دهه شصت مطالباتشان را جناح جامعه براى

واقع بروز این مطالبات انباشته شده  گوى آن مطالبات باشد. پدیده دوم خرداد درجناحى پیدا شود که پاسخ

که در برنامه سیاسى دولت  -مطالبات و بخش پاسخ نیافته آن  است. البته بعد از آن ما با مشكالت ناشى از این

 رو هستیم.روبه -خاتمى نیز آمده  آقاى

انتخاباتى رفورمیستى است. با  دن دوم خرداد االن براى ما یک کشف تازه نیست، چون اصالً هررفورمیستى بو

خرداد را توضیح دهیم، چون در توضیح دادن باید به عوامل  توانیم انتخابات دومعنوان رفورمیستى بودن ما نمى

تخابات سیاسى هست. به نظرمن مغفول واقع شده باشند. رفورمیستى بودن در ذات هر ان و علل ى اشاره کرد که

 کننده نیست.سؤال دوم شما، به همین دلیل، چندان تبیین

کنم. تا ما ندانیم که دوم  ، دفاعبه نحو مسامحهولو  «انقالب»شبیه خواهم از کاربرد اصطالحاتى من مىباقى: 

 انقالب. رفورمیستى بود یا توانیم بگوییم که آنچه رخ داد،خرداد چرا و چگونه رخ داد، نمى

گوییم از انقالب سخن مى تواند این واقعه را تبیین کند، نظریه پارتو است. وقتى که ماهایى که مىیكى از تئورى

افتد، بلكه بسترى طوالنى از تغییرات فرهنگى، مى به هیچ وجه مرادمان این نیست که این پدیده دفعتاً اتفاق

هاى عینى و ذهنى براى وقوع آنچه ما انقالب رسد که زمینهمى و به جایى یابداجتماعى، ارزشى و... وجود مى

 شود.فراهم مى نامیم،مى

هایى که نوعى برخى از اتفاق امام خمینى، بعد از انقالب اسالمى در دهه اول به علت جنگ و تا حدى حضور

شد. با آغاز نداشت، توجیه مىانقالب نیز اصالً همخوانى  هاىرجعت به وضع قبل از انقالب بود و با اهداف و آرمان

 باعث شد که براى اولین بار13 دیگرى مواجهیم: نحوه ختم جنگ و حوادث سال  هاىدهه دوم انقالب با اتفاق

جنگ اسالم و کفر. یک دهه  یعنى ،گفتیم: جنگ با صدامدستگاه ایدئولوژیک حاکم ترك بردارد. هشت سال مى

آوردیم. ناگهان دیدیم که وحدت و مرجعیت و رهبرى مى لى براى توجیهانبوه آیات و روایات و خروارها علت عق

 مقامى رهبرى.همه اینها کشیده شد، چه در قضیه جنگ و چه در قضیه قائم ظرف یک روز خط بطالنى بر

دهد، کمتر توجه رخ مى گیرى آنچه در آیندهاالن چون زمان گذشته است، به نقش این گونه حوادث در شكل

ها در جامعه و نسل جوان و دانشگاهیان سرازیر پرسش اینها باعث ایجاد نوعى بحران ایدئولوژیک شدند.کنیم. مى

ها، همه تغییر مضمون دادند و به این ها و برنامهها، میزگردها، سخنرانىدانشگاه شد. در آن زمان دیدیم که در

ناشى از جنگ هم  وحى، روانى و اقتصادىمتوجه شدند که سؤاالتى را پاسخ گویند. از آن طرف عوارض ر نكته

هایى افتاد که از چشم همه پوسته شهر اتفاق تحوالتى را در جامعه به وجود آورد و در دهه دوم دیدیم که در زیر

مشروعیت دستگاه سیاسى، اعتیاد، رشد مهاجرت، افزایش جمعیت و... به  فتپنهان بود. رواج بزهكارى و فقر، اُ

 نكرده بودند. میلیون از جمعیت، جوانانى بودند که انقالب را درك 20هه دوم انقالب دیدیم در د طورى که



ها تلویزیون نداشتند. خانواده بسیارى از 57داد، مثالً در سال عالوه بر اینها حوادثى بود که فراتر از ایران رخ مى

د که تلویزیون سیاه و سفید داشتند. چند خانواده بودن تهران فقط خود ما هم تلویزیون نداشتیم. در محله ما در

ها که امواج آن مرزهاى روستاها هم تلویزیون رنگى دارند، عالوه بر ماهواره اما در آستانه دوم خرداد، حتى

دهد. مى اند. همه این اتفاقات به طور پنهان و آشكار رخرا درنوردیده و از دست حكومت خارج جغرافیایى

 بگیرید. مجموعه این عوامل را در نظر

جاست که دیدگاه پارتو به  از سوى دیگر، ساختار سیاسى ما به علل متعدد به ساختارى بسته تبدیل شد، همین

گیرد و یک گردش آزاد نخبگان صورت نمى اىحرفش این است که وقتى در جامعه 2پارتو، 3آید. پارتوکار مى

ها در دو اى که این همه اتفاقدهد. در جامعهرخ مى شوند، انقالبمى دایره بسته از حاکمان هستند که جا به جا

 بینید که هنگام وقوع انقالبآیند. شما مىنخبگان متكثر به وجود مى( به ویژه دهه دوم) دهددهه رخ مى

به عالوه یكى دو میلیون  اسالمى، حدود دویست هزار نفر دانشجو داشتیم، ولى در این زمان حدود سه میلیون،

بینیم که با نخبگان نخبگان فرهنگى بدهیم، مى اگر ما مسامحتاً به این افراد تحصیل کرده عنوانکرده. تحصیل

مجال گردش اینها وجود ندارد و حاکمیت بسته و گروه خاصى قدرت را به  انباشته شده غیرحاکم مواجهیم. چون

تعدادشان  ن افراد که روز به روز بردهد که این نخبگان از بیرون وارد شوند، در نتیجه ایاجازه نمى دست دارد و

هم در مقابل این فشار مقاومت  آورند، ساخت بستهشود و از بیرون براى ورود به سیستم فشار مىافزوده مى

 کند.مى

شود. این دچار انجماد مى ، حاکمیت به علت انسداد سیاسى و ممانعت از گردش آزاد نخبگان«پارتو»در نظریه 

 نخبگان نتایج زیادى را درپى داشت. الت دهه دوم در جامعه ما و افزایشانجماد به اضافه تحو

اى که روشنفكران هر جامعه در این میان حادثه دیگرى هم رخ داد که عبارت بود از تغییر بیعت روشنفكران. در

دوم  ساخت سیاسى حاکم بوده است. این اتفاق در دهه نسبت به حاکمیت تغییر بیعت دادند، نقطه آغاز سقوط

تغییر بیعت روشنفكران و انباشت نخبگان، به کل این حوادث جهت و معنا  داد. انقالب در مقیاس وسیعى رخ

وضعیت انقالبى  گویدکند. اینجاست که پارتو مىآورند و ساخت سیاسى مقاومت مىیعنى اینها فشار مى دهد.مى

خرداد به کار برد. در واقع فشار به  پدیده دوم توان تعبیر انقالب را براىآید. به همین علت مىبه وجود مى

 شكسته شود. شود که کاست بسته قدرتساخت سیاسى باعث مى

شود که موجب مى -پارتو  به تعبیر -گویم انقالب آرام، همین است که وضعیت انقالبى یكى از دالیلى که من مى

ه زیر بكشند. این همان اتفاقى است که در دوم ب این شیران انباشته شده، روباهان درون دایره بسته حاکمیت را

 خرداد رخ داد.

-فاصله نگرفته بودند  مردم ما به علت اینكه تجربه انقالب اسالمى را پشت سر داشتند و هنوز خیلى با آن

از طرفى نیز جنگ را پشت سر  -نخواهد شد  بسیارى از آنان هم دیده بودند که انقالب لزوماً باعث بهبود اوضاع

نشان داده بود که دشمن جدى در مرزها وجود دارد، تهدیدهاى جهانى  اشته بودند و تجربه هشت سال جنگگذ

آگاهى جمعى را نیز  ها اینشناسند، این مردم بدون این که توافقى داشته باشند، همان افزایش آگاهىمى را نیز

 ایجاد کرد که مردم بدانند یک بار دیگر هم فرصت دارند.



گردش نخبگان باز کردند و  دم در این وضعیت انقالبى، انجماد حاکمیت را از بین بردند و راه را براىدر واقع مر

بنابراین، از دید پارتو، این یک وضعیت انقالبى بود، ولى چون روشى که  یک بار دیگر به حاکمیت فرصت دادند.

مضمون آن را  لذا (،به تعبیر پارتو)ن نخبگان بود، نه به زیر کشیدن روباهاانتخاب کردند، روش تحمیل مردم

 توان به یک انقالب تعبیر کرد، ولى انقالب آرام.مى

 

شدند كه به اين شكل  گوييد كه ساخت سياسى مقاومت كرد و لذا مردم مجبورقوچانى: شما مى

نخبگان جديدى را كه قطع بيعت كرده  عقيده خود را نشان دهند. همچنين گفتيد مردم خواستند

رسد در اين صورت و براساس اين نظر حاكميت كنند. به نظر مى ، جايگزين نخبگان حاكميتبودند

را پذيرفت و  تواند بگويد من مقاومت نكردم، چون حاكميت نخبگان مورد پذيرش مردممى حداقل

گفتند، خيلى  كه آقاى محمدى اجازه داد كه وارد ساخت سياسى شوند. به اين لحاظ، همان گونه

 بود و برخى در آن شركت كردند و رأى آوردند. توان گفت كه انتخاباتى خيلى عادىراحت مى

بودن آن سازگار نيست. در  عالوه بر اين، حادثه دوم خرداد به لحاظ آثار هم چندان با ادعاى انقالبى

 ولى بعد از انتخابات دوم خرداد ما شاهد چنين چيزى دهد،انقالب تحوالت بنيادى در ساختار رخ مى

 نبوديم.

پديده دوم خرداد با  رسد كهبنابراين، هم به لحاظ رفتار حاكميت و هم به لحاظ آثار، به نظر نمى

 چيست؟ تعريف انقالب سازگار باشد. در اين باره توضيح شما

 

مقاومت نكردیم و اجازه دادیم  خاتمى تواند مدعى شود ما در مقابلگویید ساخت سیاسى مىاین که مىباقى: 

هاى تاریخى است که به تبیین قضاوت نیست. گزارش به ساختار حكومت وارد شود، فعالً براى ما قابل که او

هاى قبل االن چندان روشن نیست که چنین نبوده باشد. اتفاقاً اگر شما به ماه کند ودرست این قضیه کمک مى

باعث  برخى کاندیداها ممكن استداد بینید که در هرجا که حاکمیت احتمال مىبرگردید، مى از دوم خرداد

 کرد.ایجاد رخنه در کاست قدرت شوند، در مقابل آنها به سختى مقاومت مى

پیوستن او به جرگه  اش کاندیداتورى مهندس موسوى بود. وقتى که ایشان کاندیدا شد، با تمام قوا ازنمونه

  کاندیداهاى ریاست جمهورى مقابله شد.

شان در ساختار لحاظ جایگاه اى که شما بهآقاى باقى دارم: همین دو چهره من یک سؤال تاریخى ازمحمدى: 

ول کتابخانه ملى، بود و آقاى مهندس ئزمان مس خاتمى در آن کنید، آقاىحكومت، آنها را باهم مقایسه مى

کدام یک از اینها احتمال رخنه در ساخت حكومت را تقویت  ،نظام موسوى عضو مجمع تشخیص مصلحت

 ول کتابخانه ملى است؟ئخیص مصلحت نظام است، یا آن که مسمجمع تش کسى که در کند؟مى

خاتمى باشد  کند که اونمى شود لزوماً لیدر این انقالب نیست. در آنجا دیگر فرقآن کسى که انتخاب مى باقى:

 بخش دیگر سخنانم خواهم گفت. یا مهندس موسوى، یا هرکس دیگرى. این نكته را بعداً در



هم یک بار  رضایىمحسن  کما اینكه آقاى -تواند چنان ادعایى کند راجع به آن که گفتند ساخت سیاسى مىامّا 

باید توجه داشت که  -رده بودیم ریزى کبرنامه گفت که دوم خرداد چیزى بود که ما از چند سال قبل آن را

د این رخنه را دادند، به سختى مقاومت دهد. آنها در هرجا که احتمال ایجامى تریال تاریخى خالف این را نشانم

شود. آنچه من  پیام دادند که انصراف دهد و از صحنه رقابت خارج باالترین مقامات به مهندس موسوى کردند. از

 گویم مبتنى بر اخبار دقیق و قطعى است.در مورد مهندس موسوى مى

حتى در  -هم از او  لها منزوى بود و گاهىهاى آن زمان را ببینید. مهندس موسوى که سااتفاقاً شما روزنامه

مختلف و حتى افتراهاى غیراخالقى در آن  هاىشد، به ناگهان مورد تهاجمبه نیكى یاد مى -نشریات جناح راست 

خواستد اگر موسوى به طور جدى وارد صحنه شود، دهد که آنان مىمى ها قرار گرفت. این تهاجم نشانروزنامه

 را زیر عالمت سؤال ببرند. -ه دوران مسئولیت جمل از –همه چیز او 

خاتمى هم تكرار شد، یعنى در  گویید در مورد آقاىآقاى باقى، همه آنچه در مورد مهندس موسوى مى محمدى:

 بینیم.اى نمىمقایسه این دو، تفاوت رفتارى

شود، از آنجا که جناح مى خواهم همین را توضیح دهم که وقتى خاتمى کاندیدامن در این مقایسه مىباقى: 

آن مشروعیت ببخشد، یعنى به کمک رقیبان خود  اى از مشارکت در انتخابات نیاز دارد تا بهحاکم به وجود درجه

شود. ولى نظر همه این بود که ایشان پیروز نخواهد کاندیداتورى او موافقت مى براى خود مشروعیت بسازد، لذا با

اتكاى به این آرا  کند تا از آن به بعد جناح چپ بتواند باارمیلیون راى جمع مىچه -بلكه اگر بتواند تنها سه  شد،

مغتنم است. تا دو یا سه هفته پیش از  ترى به حیات خود ادامه بدهد، و همین هماز موضع نسبتاً مقتدرانه

سیاسى،  داد و به همین علت بود که ساختپیروزى خود را نمى انتخابات، حتى شخص آقاى خاتمى، احتمال

 تواند درجاتى از مشارکت را ایجاد کند و در این مسابقهدید که وجود خاتمى مىاوالً مى خاتمى را پذیرفت، زیرا

 ماند.یک اسبه مشروعیت پیدا بشود و در ثانى، ساخت سیاسى همچنان بسته مى

انقالب صحبت رفورم و  قوچانى: آقاى دكتر رئيس دانا، اگر ممكن است، شما نيز درباره همين بحث

 كنيد.

خرداد هم فرصتى را فراهم  اوالً به نظر من آقاى خاتمى دوم خرداد را به وجود نیاورده است و دوم دانا:رئيس

مشكالت و دردهاى مردم عنوان بشود. من این را که  ها، معضالت وها، گرفتارىها، حرفنیاورده که نارضایتى

هاى فشرده شده مردم، که گردد به نارضایتىبینم. بحث برمىمعكوس نادرست مى شود، یک مهندسىگفته مى

فشار بر دوش طبقه  بیكارى، تورم،)هاى اقتصادى ام: نارضایتىها قبل نوشته و گفتهاش را از سالدو نمونه من

این نكات تحلیل پدیده دوم خرداد ممكن  که بدون توجه به (دستان شهرى و طبقه متوسط شهرىکارگر و تهى

 . نیست

هاى شدید جنسى و به شد. محرومیتجنسى بود که بر جوانان وارد مى فشارهاى –گویم آشكارا مى -عامل دوم 

ماهیت  ها روى جوانان به خاطرسن ازدواج به خاطر مسائل اقتصادى، و از طرف دیگر، کنترل تعویق افتادن

و گفته بودیم که این پدیده فقط یک پدیده بینى کرده ما پیش  انقالب و اخالق اسالمى و به خاطر شرایط جنگ.



نیست که خود را در انحراف فرد یا واالیش یا... نشان دهد، بلكه این پدیده جنسى ی فروید (Libido) لیبیدو

و چه آگاهانه یا  چه مستقیم یا غیرمستقیم، -را به شكل یک حرکت اجتماعى نشان خواهد داد و جوانان  خود

خواهد پدیده دانا مىالبته اگر کسى این امر را کوچک تلقى کند و بگوید رئیس آورد. فشار خواهند -ناآگاهانه 

نیست، بلكه مهم است  را با نیازهاى جنسى ارزیابى کند، باید بگویم که در اشتباه است. این مساله کوچک تحول

حتى غیرقانونى  غیرمشروع و غیراخالقى و هاى اقتصادى از یک سو و فشارهاىو البته خودش به محرومیت

 شد.مى هاى انتظامى مرتبطحكومت و دستگاه

ناکارآمدى بخش دولت بود. مردم  اشهایى بود که درجامعه ما وجود داشت. نمونهمورد دیگر مربوط به ناکارآمدى

 را در جایى ثبت کنى، یا حتى مالیات دولت را پرداخت خواستى یک نامهبه گریه و تنگنا افتاده بودند. اگر مى

 همین امروز خود من سر از حراست درآوردم. -آوردید و سر از حراست درمى انداختندکنى، شما را به گریه مى

فرمودند، افزایش  که آقاى باقى هاى بسیار شدید بود و همین طورقانونىها و بىها و تبعیضمورد دیگر، نابسامانى

ه آن نسل تاوان چیزى را که ما براى او ساخته بودیم، ک جمعیت و نسل تازه بعد از انقالب. دلیلى وجود نداشت

 کرد.ها درواقع به صورت یک نیرو کار مىقانونىها و بىتبعیض ها،حرمتىپس بدهد. این بى

هاى هنجار است. آسیبنابه هنجار بود و به معناى دقیق کلمهها بود. جامعه نابهعالوه بر این، نابه هنجارى

حال سه هزار تن از افسران ورزیده نیروى انتظامى به  ست: فساد، فحشا، مواد مخدر. تا بهاجتماعى بسیار شدید ا

فهمد و انعكاس آن به روش خودش است. این اند. جامعه این را مىشده کشته دست قاچاقچیان مواد مخدر

 شود.به راحتى مواد مخدر فروخته مى که االن در میدان آزادى درحالى است

است که این نیرو وقتى  گشت. طبیعىنظر من، نیرویى را فراهم آورد که به دنبال فرصتى مىهمه اینها، به 

دهد. این کارى غریزى اجتماعى تن مىمحافظه رهبرى سیاسى، حزب، قدرت، ابزار و سازماندهى ندارد، به یک

د، یعنى به نوعى از کارنپژوهشگران به طور غریزى به نوعى محافظه مثل علم و دانش است. همه دانشمندان و

بالفاصله در  گیرند. معموالً اگر این الگوها براى حل معضالت جواب ندهند،موجود کمک مى الگوهاى علمى

دارند. ولى در یک جا باالخره انقالب  کارىآیند، بلكه یک نوع محافظهجست وجوى راه نابودى آن الگوها برنمى

هایى که توانند به سؤالوهاى علمى موجود دیگر به هیچ وجه نمىالگ افتد و آن درجایى است کهعلمى اتفاق مى

 انگیزند، جواب بدهند.برمى علم یا جامعه

سرکوب قوى بود، زندان و  کار بودند، چون راه حلى نداشتند، زیرامردم ما قبل از دوم خرداد هنوز محافظه

این را نیز بگویم که بدون بیان  گرفت.مىروشنفكران شكل  دستگیرى بود، و انتقادها هم توسط گروه معدودى از

سخنرانان، که تعدادشان بیشتر از پنجاه یا صدنفر نیست، امكان  ها توسط روشنفكران و نویسندگان ونارضایتى

خالصه  وجود نداشت. تنها نیروى اندیشگى همین بود، که آن هم در چند روزنامه محدود متولد شدن دوم خرداد

 شد.مى

و به یک وضعیت انقالبى  دیگر ابزار و سازمانى نداشت، لذا براى اینكه خود را متشكل کند این مجموعه چون

 توضیح بدهم. بكشاند... اجازه دهید که در همین جا وضعیت انقالبى را



توانند حكومت شوند، دیگر نمى تواند حكومت کند و مردموضعیت انقالبى، وضعیتى است که حكومت دیگر نمى

 هیچ عنوان راه آشتى وجود ندارد.یعنى دیگر تحت 

ناپخته بودند، و چه به  خوب، این وضعیت در ایران به وجود نیامده بود، چه به این خاطر که این فشارها هنوز

البته افكار عمومى جهان نیز به مثابه یک فشار وارد  توانست حكومت کند.خاطر وحشت، یعنى حكومت هنوز مى

اما چنین نبود که این افكار عمومى جهان  -اروپا  میكونوس، یا سوسیال دموکراسى مثالً دادگاه -صحنه شده بود 

عمومى را سرکوب  هاى سپید افكارتوانند از راههاى غربى به خوبى مىسره بیاید و پاى مردم بایستد. دولت یک

یا  ،در افغانستانپرسند که تو دولت نمى از کنند. این همان است که مردم و افكار عمومى در ایاالت متحده

دیگر، رد. اما افكار عمومى جهان و علل عمومى را کنترل ک توان افكارکنى؟ پس مىچه مى یا کوبا، عربستان

 کشاند.شرایط انقالبى نمى شرایط را در ایران به سمت

گشت ک مقر مىبه دنبال ی هاى فشرده شدههنجارىها و نابهها و نابسامانىتوانیم چنین بگوییم که نارضایتىمى

هاى وسیعى از حاکمیت نیز، غافلگیرى بخش یافت. و در غیاب هر سازمان و حزب، این مقر را در دوم خرداد

هاى مستقیم و شناخته شده و نظر من هم درست است. اما به جز بخش گونه که آقاى باقى فرمودند، بههمان

شناسایى  ود دارد که در علوم سیاسى باید آن راحاکمیت، یک روح جمعى ناظر بر حاکمیت هم وج یافته سازمان

کند که پیش بینى مى کند. این همان هشیارى است کهکنیم. این روح جمعى گاه با هشیارى عمل مى

خاتمى به هرحال یک روحانى است و ممكن است  برد، ولى آقاىموضوع را از دست به در مى میرحسین موسوى

 و آنچه را که در قانون اساسى آمده، بیان کند. دمکه بهتر بتواند زبان حفظ منافع مر

اى کمتر از موسوى حتماً وزنه روحانیت نقش بزرگى در مسائل سیاسى کشور دارد. به این ترتیب میرحسین

مجلس چهارم  که باخت آنها در -مجمع روحانیون مبارز  سیدمحمد خاتمى داشت، زیرا بخشى از روحانیت به نام

مدافع اوست. به خاطر برون شد از آن  -اند دانستند که انتخاب نادرستى کرده د کرد وشوکى را به مردم وار

بالفاصله خود را  و اختناق مردم در مجلس چهارم اشتباه کردند و اتفاقاً همین امر باعث شد که مردم حالت فشار

لى مردم نشان دادند پنجم شرکت نكرد، و اصالح کنند و این امر خیلى جالب است. مجمع روحانیان در مجلس

 بخواهند و از چه کسانى باید با احتیاط بخواهند. که خواسته آزادى را از چه کسانى نباید

به علت مسائل اقتصادى،  هایى کهاین مجموعه در دوم خرداد، به نظر من، دولت را به این قضیه رساند که جناح

د، نسبت به معرفى یک کاندیداى مقبول اقدام بودن فرهنگى و سیاسى از جناح قدرت قبل از خود ضربه خورده

بود. اما مهندسى سیاسى حاکمیت در این میان از بین نرفت، یعنى  کنند و این کاندیدا هم آقاى خاتمى

 که خود را تطبیق بدهد. حاکمیت هم سعى کرد

كل گرفت و چون سیاسى ش گویم چون مهندسىآیم، ولى از اینجا به بعد مىمن تا اینجا با آقاى باقى جلو مى

کند اى عمل مىاش که مورد تایید همه ماست به گونهسیاسى آقاى خاتمى با همه صمیمیت و صداقت و شرافت

 حتى انقالب)بازگشت به ریشه برنگرداند، به کار بردن واژه انقالب براى این پدیده  که وضعیت را به وضعیت

 زیاد است. (سیاسى



ها هنجارىها و نا بهنابسامانى ها و آن مشكالت،م: آن فشارها، آن محرومیتکنمن سخنانم را این طور خالصه مى

یابد و دوم خرداد هم آقاى این میان دوم خرداد را مى گردد و درسازد و به دنبال مفرّى مىها را مىو نارضایتى

و سعى کند که آنها را ها بازگردد آقاى خاتمى به همان نارضایتى دهد. حال اگرخاتمى را نتیجه مى2خاتمى، 3

کرده  خودش به درون سیستم برود، عمالً اوضاع را به سوى یک انقالب آرام سیاسى هدایت ابزار راه قرار دهد و

کرد که عمدتاً مسوول و  کند، بلكه از همان لحظه انتخاب کابینه از کسانى استفادهاست. اما ایشان چنین نمى

خرداد در راس قرار داد. از این زاویه هم که نگاه  شان را در فرایند دومپدیدآورنده همان مشكالتى بودند که ای

طلبى پیگیر و با صمیمیت و شرافت انقالب آرام سیاسى نیست، اما اصالح بینیم که ایشان به دنبال یککنیم، مى

 شخص ایشان و هم جریانى که تیم ایشان است. هم –است 

 

  كرديد كه انباشتى انقالبى و... اى ترسيمقوچانى: شما اوضاع را به گونه

 انباشت معطوف به فشارهاى انقالبى. دانا:رئيس

 

يعنى مردم به علت  اى بود،كارانهقوچانى: بله و بعد فرموديد كه حركت دوم خرداد حركت محافظه

هاى وجود نداشت، مجبور شدند كه به صندوق شاناينكه ظرف مناسبى براى بروز آن انباشت انقالبى

 طريق تحولى را رقم بزنند. سؤال من اين است كه چطور براى آن پتانسيل بسنده كنند تا از اين رأى

دست به انقالب  اين ظرف متناسب بود؟ چرا همين مردم -ولو اينكه تشكل نايافته بود  -عظيم 

  نزدند؟
 

گیرم. اوالً قتشان را مىکه و خواهمدهم و از دوستان دیگر هم عذر مىمن به طور خالصه پاسخ مىدانا: رئيس

باید مورد بررسى قرار گیرند. یكى از این آلترناتیوها  آلترناتیوهایى که براى یک عمل تند و انقالبى وجود داشت،

توانستند رهبرى یک انقالب صادقانه را به عهده بگیرند؟ مطلقاً خیر. مى نیروهاى خارج از کشور بود. آیا آنها

هاى پتانسیل ماندشناسند. پس مىاند، مىمند و آنهایى را که در خارج بیتوته کردهفهمردم هم مى خوب، این را

زیادى مدیون همین نیروهاست. اینها  ها براى مردم محبوب بودند. واقعه دوم خرداد تا حدداخل. این پتانسیل

فقط به عشق میهن و هاى مختلف منزوى و منفرد که با ایدئولوژى صد و پنجاه روشنفكر -عبارت بودند از صد 

 هاى کامالً چپ وخواهانه، برخى با ایدئولوژىهاى فوق آزادىبعضى با ایدئولوژى کردند.مردم کار مى

میدان آمدند. همه اینها یک  مند مذهبى بههاى کامالً مصلحانه و اخالقخواهانه، برخى هم با ایدئولوژىعدالت

رو شده بودند، اینها را به هم که مردم با آن روبه هایىههمسویى و همفكرى داشتند. مجموعه معضالت و گر

 کرد. نتیجه آن را هم دیدیم.متصل مى

بود که ذاتاً سازمانده  استثنا بود، او روشنفكرى لنین –تواند سازمانده سیاسى بشود روشنفكر جماعت نمى

و پراکنده، هر چند هم که روشنفكر منزوى  -سیاسى بود و در جریان حزب سوسیال دموکرات رشد کرده بود 

 تواند کارى کند.انقالبى و پرشور باشد، نمى



داده بود؟ هنوز که من اینجا  جمهورى اسالمى وقتى را به معرفى ما اختصاص تر، مگر در این مدت،از همه مهم

باید  دهى و شناختهستم. مردم باالخره براى راى التصویردر خدمت شما هستم، در رادیو و تلویزیون ممنوع

 سرکوب جدى و بازدارندگى جدى بود. ها را هم ببینند. پس به نظر منچهره

انفعال نبود، ناشى از  کارى ناشى ازکارانه عمل کنند، این محافظهگویم مردم مجبورند که محافظهاینكه مى

که مردم عمق خواهم بگویم بود. حتى مى هوشمندى بود. این تنها موقعیتى بود که براى مردم به وجود آمده

روشنفكران درك کردند، یعنى بهتر فهمیدند که او با طرف مقابلش تفاوتى  هاى آقاى خاتمى را بهتر ازفرمایش

دو قطب  دارى میان اینگفتند ما تفاوت معنىکردند و مىحتى برخى از روشنفكران، تندروى مى دار دارد.معنى

خاتمى به  اما باید توجه کنیم، اگر آقاى ا اینكه او را برگزیدند.دیدند، کمبینیم، ولى مردم این تفاوت را مىنمى

گیرى است. اما اگر به ریشه جریان انقالبى آرام آرام در حال شكل توانیم بگوییم یکها برگردد، در واقع مىریشه

واقعه  که اصلاست. گرچه من معتقد نیستم  -البته پیگیر  -طلب توانیم بگوییم ایشان اصالحمى باز نگردد، فقط

 دوم خرداد یک انقالب بوده است. در این مورد با آقاى باقى موافق نیستم.

 

كردند، گفتيد كسب مى هايى را كه شماقوچانى: اگر روشنفكرها توانايى سازماندهى داشتند و ويژگى

 توانستند انقالبى انجام دهند؟آيا مى

 

وقت الزم داشتند تا جبران  بود. آنها الاقل چهار سالبیست سال فرصت از دست روشنفكران رفته  دانا:رئيس

اش خیلى بیشتر از همه بوده و که سابقه مبارزاتى کنند. شما روشنفكران را کنار بگذارید، همان نهضت آزادى

خمینى بود و شكل اولیه دولت را بعد از انقالب ساخت، از ذهن مردم بیرون  اهللسیاسى مرحوم آیت مهندسِ

 رفته است.

جوانى پرسید: چه خبر  احمدآباد رفته بودم. در همان نزدیكى ده ن امسال براى سالگرد مرحوم دکتر مصدقم

گیرند؟ پس در واقع حصر فرهنگى و شست و آن را مى آیند و سراغاست و این احمدآباد کجاست که همه مى

هایى که مورد نظر من است، یا کرده بود. بنابراین، اگر به روشنفكران یا گروه شوى مغزى به طور جدى عمل

خاتمى  آقاى دادند، معلوم است که زورشان بهآزادى، یا جبهه ملى، شش ماه یا یک سال وقت مى نهضت

القدرى است. این ضمناً روحانى جلیل رسید، چرا که آقاى خاتمى یک پشتوانه عمیق مذهبى و روحانى دارد،نمى

ى اگر فرصت بیشترى داده شود و روشنفكران هم بتوانند در ول شناسایى خیلى سریع براى مردم حاصل شد.

یابند. مثالً اگر االن فرصتى به یک هایى عالى دست مىمردم حرکت کنند، حتماً به فرصت هاىراستاى خواسته

خاتمى حمله کند،  کارش فقط این باشد که به آقاى هاى مردمى داده شود و او همحزب خودانگیخته با پایه

چون آقاى خاتمى محبوبیت مردمى دارد. این محبوبیت هم به خاطر نشان  که اشتباه کرده است،مسلم است 

خطیر  مشخص آزادى سیاسى ایشان است. پس اگر کسى در رابطه با ایشان دست به اشتباهى دادن عملكرد

دم دست به ضمن ارتباط با مر هاى آقاى خاتمى را خوب تشخیص دهد وبزند، خودکشى کرده، ولى اگر خواسته

 محبوبیتش از آقاى خاتمى هم باالتر برود. این محال نیست. طرح انتقادهاى عمیق و مشفقانه بزند، ممكن است



 

 كنيد. خواهيد نظريه انقالب را نقدقوچانى: آقاى محمدى، من مطمئنم شما مى

 

 نه، من نكات دیگرى دارم که به بحث دوستان نزدیک است.محمدى: 

 

قبالً هم اتفاق افتاده  : شما در بحث خود گفتيد كه هر انتخاباتى رفورميستى است و رفورمقوچانى

رفورم در مجلس پنجم هم اتفاق افتاده  بود. در همين رابطه شما به مجلس پنجم اشاره كرديد. اگر

 بينى كرديد كه ممكن استشما پيش اين اهميت را پيدا نكرد؟ بود، پس چرا انتخابات مجلس پنجم

 دانيد؟طبيعى تبديل شود. چقدر اين احتمال خود را قوى مى اين انتخابات تكرار شود و به چيزى

 

دوستان بحث تحوالت اجتماعى و  ترى را مطرح کنیم.براى پاسخ به این سؤال باید نكات بنیادىمحمدى: 

است، باید بگویم که در دوران ناپذیر بوده ایران اجتناب تحول در هاى آن را طرح کردند. در مورد این کهزمینه

جوامع به  ناپذیر است. مشكالتى را نیز که دوستان گفتند، تقریباً در همهجوامع تحول اجتناب معاصر ما در همه

ایران نیست. ما براى اینكه این  هاى جنسى همه جا هست و خاصخورد. بیكارى و اعتیاد و بحرانچشم مى

چندان مناسب نیست، به علت این که آنچه انقالب را انقالب  یت انقالبىتحول را توضیح بدهیم، نامگذارى وضع

غیرشفاف  هاى مردم. اگر شما از طریق براندازى و با رفتارهاى زیرزمینىمحتواى خواسته هاست، نهکند، روشمى

بدیل تحول اجتماعى را به یک انقالب ت هایى است که یکو تشكیالت پنهان و خشونت وارد میدان شوید، روش

هاى پرهیز از هاست: روشکند، روشطلبى تبدیل مىرا به اصالح کند. در مقابل آن، آنچه یک تحول اجتماعىمى

 براساس قانون، و نكاتى مثل آن. خشونت، حرکت

معتقدم که مفهوم انقالب  هاى دوستان تقریباً به نحوى فرضیه انقالبى دائمى مفروض است. من خودمدر بحث

تعابیرى است که مفاهیم متناقض در کنار هم از آن  (Paradoxicalاست )نما م متناقضدائمى یک مفهو

 باشد. تواند دائمىاند، زیرا انقالب نمىنشسته

سخنان دوستان و پذیرش  آنچه پس از بحث دوستان باید به سراغ آن برویم، این است که بر فرض صحت تمام

دهد؟ چرا به شكل این خود را به این شكل نشان مى این وضعیتاینكه وضعیت، وضعیتى انقالبى است، اما چرا 

 یک پدیده غیرمنتظره بود. مشخصه دیگرش -همان طور که گفتم  -دوم خرداد دهد؟مشارکت انبوه رخ مى

دهنده در آن و میلیون رأى کند حضور سىمشارکت زیاد بود. آنچه دوم خرداد را از انتخابات قبلى متمایز مى

علتى داشت؟ من شش توضیح براى این مشارکت  خاتمى است. اما این مشارکت باال چه رأى آقاى بیست میلیون

 دارم:

ید: پرسو مى)اید سؤال گذاشته توضیح اول در واقع توضیحى است براى آن حرکت رفورمیستى که شما در متن

به خودآگاهى جمعى مردم هاى براندازانه هاى روشهزینه نكته اول ورود (چرا این حرکت رفورمیستى است؟

شان رسیده و خوب هاى انقالب به خودآگاهىاى که االن هستند، هزینهساله 70تا  20است، یعنى نسل 



و انتظاراتش، قبل از انقالب،  براى)هاى براندازى را بپردازد هزینه کرده است. دیگر کسى حاضر نیست که نشست

 .(براى مطالباتش، بعد از انقالب

و آقاى  مهندس موسوى هم بیشتر با مقایسه هاى دوستان به آن توجه نشد و آقاى باقىصحبت نكته دوم در

حرکت ایستاده بود. آقاى باقى دو چیز را از هم  خواستند نشان دهند که حاکمیت در مقابل اینخاتمى مى

یاسى حاکمیت یكى اراده سیاسى و دیگرى ساخت سیاسى. بله، اراده س تفكیک نكردند و این دو خلط شدند:

ندارد. یعنى قانون  بستاصالحات را نداشت و هنوز هم چندان ندارد، ولى ساخت سیاسى که ما داریم بن اقتضاى

توانید شما بخواهید در این نظام اجرا کنید مى بست ندارد. هر اصالحى کهاساسى و نیروهایى که حضور دارند بن

یعنى اگر بخواهید مجموعه نهادهاى حاکمیت را مسوول و پیش ببرید.  در چارچوب همین ساخت سیاسى آن را

 راه باز است. قانونى قرار دهید،

شهروندى و قانونى شهروندان  کامالً درست است که در طول بیست سال مرتباً حقوق حرف آقاى رئیس دانا

ین نظام دیدند که در چارچوب همهست که افراد مى ایرانى نقض شده است. ولى از آن طرف هم این نكته

 به همین علت در انتخابات آن چنان مشارکت کردند. توان اصالحاتى را انجام داد، ومى

از خارج به داخل است. من  ملت ایران -نكته سوم انتقال نقطه برآیند نیروهاى سیاسى موثر در چارچوب دولت 

للى تحلیل کنیم، چون برآیند المچارچوب بین هایى مثل دوم خرداد را درمعتقدم که اصوالً ما نباید پدیده

همان  -گویم گرچه ایمان استقالل مساله نیست از همین جاست که مى نیروهاى سیاسى موجود، در داخل است.

مساله  ولى انتقال برآیند نیروها از خارج به داخل -نوشته بودند  چندى پیش در نشاط مردیها یادداشتى که آقاى

افغانستان است، نه در داخل  که بخش اعظم این نقطه برآیند در خارج از است. االن مشكل افغانستان این است

طلبانه از کانال هاى اصالحافراد به سمت حرکت آن. در ایران این نقطه برآیند در داخل است. در این حال

 روند.مشارکت مى

ات انباشته اگر ما مطالب ببرند. نكته چهارم این که مردم سعى کردند تا از طریق مشارکت روند اصالحات را پیش

انداز انداز من به موضوع با چشم، باز چشم(فرهنگى مطالبات حقوقى، سیاسى، اجتماعى،)را از هم تفكیک کنیم 

کنند، ولى هم شخصیت آقاى خاتمى و هم مطالبات اقتصادى تاکید مى دوستان متفاوت است. دوستان بر

اگر به  و فرهنگى تاکید داشت تا مطالبات اقتصادى مردم. عرضه شد بیشتر بر مطالبات سیاسى اى کهبرنامه

انتظار در مردم بود که آقاى  بینیم که اینهاى قبل از انتخابات در مطبوعات مراجعه کنیم، مىمجموعه بحث

اى در مورد براى تحوالت اقتصادى، زیرا چنین چهره خواهند، نهخاتمى را براى تحوالت سیاسى و فرهنگى مى

 مى قابل تصور نبود.آقاى خات

مشروعیت خود را از دست  کنند: نظام جمهورى اسالمىنكته پنجم این است که دوستان از یک مطلب غفلت مى

دهد. نظام نظام سیاسى مشروعیت خود را از دست مى آید که یکنداده بود. وضعیت انقالبى در جایى پیش مى

هاى دوره انتخابات، . به همین علت است که در چالشبحران مشروعیت داشت جمهورى اسالمى چنین نبود، اما

فرهنگ نشان  یران، خود را در بحثاکنند. بحران مشروعیت در فرهنگى نقش درجه اول را پیدا مى مباحث

چندانى ندارند، اما در حیطه فرهنگ و  اند و احزاب حضوردهد، چون حوزه سیاست و نیروهاى آن کوچکمى



معطوف به فرهنگ سیاسى را دید. نظام جمهورى اسالمى بحران  هاى سیاسىچالش توان مجموعهها مىرسانه

 نوعى مهندسى سیاسى کاهش داد: با پذیرش آقاى خاتمى، و حتى پس از آن، با پذیرش مشروعیت خود را با

شد، رأى مردم پذیرفته  یافت. ولى وقتىشد، بحران مشروعیت تزاید مىرأى مردم. اگر رأى مردم پذیرفته نمى

 خواهد آن بحران را کاهش بدهد.بیانگر این نكته بود که نظام مى

کردند، ولى من بر وجه  نكته ششم درباره نقش روشنفكران در پدیده دوم خرداد است که دوستان هم اشاره

ین در دهه دوم انقالب، تأکید بر عقالنیت است. ا کنم. وجه مشترك روشنفكران ایرانىطلبانه آن تاکید مىاصالح

آرام و تدریجى و پذیرش قواعد بازى سیاسى برویم. اینها همه نتایج  نكته باعث شد که ما به سمت تحوالت

از  هاى مختلفى نسبت به عقالنیت وجود دارد،بود. البته در میان روشنفكران ایرانى نگرش پذیرش آن عقالنیت

خود را در یک حرکت آرام  نوعى عقالنیت بود کهعقالنیت ابزارى تا عقالنیت انتقادى. ولى آنچه مورد وفاق بود، 

 در حیطه انتخابات نشان داد.
 

انقالب، فوراً در ذهن دوستان،  گویماول باید توضیحى در مورد تصور خودم از انقالب بدهم، زیرا وقتى مى باقى:

چیزى نیست.  شود. تصور من اصالً چنینتداعى مى انقالب فرانسه یا انقالب اسالمى، انقالب اکتبر روسیه

گویند انقالب مادر، یعنى ها مىکنند: به بعضىاند، به دو دسته تقسیم مىداده هایى را که در دنیا رخانقالب

 هاى پیرو هستند، یعنى الگوى آنها تقلیدى است.منحصر به فرد، گروه دوم انقالب الگویى

آنها باشیم. من آنچه را که  باید متوجه تفاوتکنیم، وقتى که ما از انقالب اسالمى و انقالب دوم خرداد بحث مى

دانم، نه یک چیزى در مقابل آن، یا شاید بازگشتى مى در دوم خرداد اتفاق افتاد، انقالبى مكمل انقالب اسالمى

کنند که گویى دوم هاى خود وانمود مىتصور که برخى از دوستان در تحلیل به انقالب اسالمى برخالف این

 دى است که پشت به انقالب اسالمى دارد و عدول از آن است.رویكرد جدی خرداد

خواست زندگى کند، مى هاى خودآمد، چنانچه در  بار دوم با همان علوم و تجربهاگر انسان دوبار به دنیا مى

گردند و مى یعنى مردم ما دوباره به صدر اول بر بود، شد؟ درواقع دوم خرداد تحقق این فرض محالچگونه مى

 کنند.انقالب کنند، چگونه این کار را مى دهند اگر بخواهند دوبارهمى نشان

تحوالتى اتفاق افتاده است. از  بینید کهاند. شما مىگونهتعریف انقالب یک جنبه قراردادى دارد. همه تعاریف این

ب رخ داده، داراى صفات ایران، حوادثى که به نام انقال فرانسه و، کنیم: در روسیهاین تحوالت صفاتى را انتزاع مى

 ؛م این که مردمى، وسیع و فراگیرنددو ؛اندعطفى در تاریخ آن جوامع بودهحوادث نقطه  اى است. اوالً اینبرجسته

اجتماعى و هاى حیات جنبه چهارم اینكه منجر به دگرگونى در همه نهادهاى اجتماعى و ؛اندسوم اینكه تخریبى

این صفات که انتزاع شد،  ؛اندششم اینكه داراى رهبرى؛ اندكه داراى ایدئولوژىپنجم این؛ شونداخالقى جامعه مى

 آورد،گوییم انقالب رویدادى است که نقطه عطفى را در تاریخ آن ملت به وجود مىمىو  انقالب را تعریف کرده،

زاره کرده، به عنوان یک گ مردمى است، فراگیر است، رهبر دارد، و... پس همه آن صفات انتزاع شده را تبدیل به

تعریفى ایستا نیست. ممكن است که در قرن هجدهم  کنیم. به این ترتیب، تعریف انقالبتعریف انقالب ذکر مى



اى رخ دهد که برخى از صفات آن متفاوت است. بدانیم، ولى دو قرن بعد حادثه حوادثى را با صفات مشابه انقالب

 پذیر نیست.قرن هجدهمى امكانمدرن یک انقالب با تمام آن صفات  در عصر

 کند.حرف شما را نقض مى 57انقالب اسالمى سال  محمدى:

توانیم انقالبى داشته باشیم مى تواند اصالح بشود. ماخواهم بگویم تعریف انقالب تعریفى پویاست و مىمىباقى: 

 بنامیم. ثالً آن را انقالب سفیدم که همه آن صفات را داشته باشد، ولى تخریبى نباشد، و

 به هرحال این یک پیشنهاد است. قوچانى:

 تواند یک تعریف ایستا باشد.اصالً تعریف انقالب نمىباقى: 

توان به آن رویداد نام مى آقاى باقى، از آن شش ویژگى که برشمردید، اگر چند تا غایب بود، باز هم محمدى:

  ؟انقالب داد؟ آیا اگر سه ویژگى را نداشت، دیگر انقالب نیست

محمدى اصطكاکى به وجود  گوییم انقالب نقطه عطف است، با سخن آقاىدهم. این که مىتوضیح مىباقى: 

گویم اگر یک انتخابات بود، پس شما چرا من مى گویید آنچه اتفاق افتاد یک انتخابات بود.آورد. شما مىمى

خ شما به دو دوره قبل و بعد از آن تقسیم گیرید؟ نقطه عطف، یعنى این که تارینمى انتخابات قبلى را نقطه عطف

دانشجویى قبل و  گوییم مطبوعات قبل از دوم خرداد و مطبوعات بعد از دوم خرداد، یا جنبشما االن مى شود.

انتخابات صرف نبود، بلكه یک نقطه عطف  بعد از دوم خرداد و... شواهد و علل فراوانى هست که این حادثه یک

 بود.

جامعه ما، برخالف جوامع سنتى  سه نكته درخور توجه است: یكى اینكه در -بودن آن نیز دو  اما از حیث مردمى

که علل  پیدایش آن را )وجود آمد یک خودآگاهى جمعى به  اى، و حتى تا حدودى برخالف جوامع مدرن،و توده

تناسب  ود. بهترین شاهد آن،خودآگاهى حتى در اقشار روستایى و دورافتاده هم خیلى باال ب این (قبالً بیان کردم

جمهورى و چه در انتخابات  و تقریباً یک دستى آراى ساکنان شهرها و روستاهاست. چه در انتخابات ریاست

کند. این خودآگاهى جمعى فراگیر بود. از آن برابرى مى درصد، با کمى تفاوت، در شهر و روستا 75شوراها نرخ 

 کردند، به خودممكن است آرایى بیش از آنچه را که آنان تصور مىکرد که خاتمى مى طرف، جناح راست تصور

محوریتى  آورد، ولى تمرکز وخاتمى رأى نمى2خاتمى، 3اختصاص دهد (نه این که پیروز بشود.) از نظر آنان 

خاتمى  احساس کردند آراى توانست همواره نامزد پیروز را به چالش بطلبد. همین که آنانکرد و مىپیدا مى

شروع کردند. همین تهاجم باعث شد که مردم براساس  ن است بیش از برآورد آنان باشد، تهاجم وسیعى راممك

رغم برآوردهاى حاکمیت وارد عرصه رقابت شده و چون پس برسند که خاتمى على شان به این نتیجهخودآگاهى

آرایش کاهش یابد.  ا تخریب کنند تاخواستند او راى مىتأیید صالحیتش امكان کنار نهادن او نبود، لذا عده از

 وجود آمده است. مردم در همین موقع احساس کردند که فرصتى براى اعالم موضع به

 اعالم موضع انقالبى؟ :محمدى

مردمى به جاى این که از لوله  هاىشان چیست. نارضایتىدهم که موضعهاى بعدى توضیح مىدر بخش: باقى

 ریختن برگ رأى خود را نشان داد. گ بیرون بیاید و با شلیک گلوله خود را نشان دهد، باتفن



 

اصالح در روش است. این که شما  محمدى این بود که تفاوت انقالب وببخشید. پیش فرض آقاى : قوچانى

 ض را قبول دارید یا با آن مخالفید؟شلیک کردند، آیا این پیش فر فرمایید مردم به جاى شلیک گلوله، رأىمى

 

 خیر، مخالف نیستم.: باقى

 

 کند.نمى دوم خرداد معنى پیدابنابراین، با این مالك دیگر انقالب در مورد  :قوچانى

 

اصالح و کمتر از انقالب  ازبا آن تصورى که گفتم از انقالب دارم، آن چیزى که در دوم خرداد رخ داد بیش : باقى

 بود.

 پس انقالب نبود.: قوچانى

انقالب چیزى مثل انقالب  گوییم انقالب آرام، یا اصالحات رادیكال. مراد ما ازبه همین علت است که مى :باقى

نان دوستان نیز وجود داشت، این است که یک اشتباه که در سخ فرانسه نیست.و  اسالمى و انقالب روسیه

ها انقالب یعنى آنچه پس از)یاسى نبودیم نهادهاى اجتماعى و سخرداد ما شاهد تحولى در  گویند بعد از دوممى

تحول باشد، ولى موفق نشود. ما هیچ  بعداً خواهم گفت که انقالب ممكن است به دنبال ایجاد یک (دهدرخ مى

 انقالب را تخطئه کنیم. رض و نتایج بعدى، یکوقت نباید براساس عوا

نبودم. مطالباتى که در یک انقالب  کنند که من دنبال این گونه تحوالتخاتمى نیز تأکید مى خود آقاى: قوچانى

قق این تحول شود، یعنى حتى پیش از تحنزدیكان ایشان دیده نمى خاتمى وشود نیز در برنامه آقاى طرح مى

 اى صورت نخواهد گرفت.شد که چندان تحول انقالبىمى نیز گفته

 تحویل بردند. بحث مردمى بودن را به برابرى آراى شهر و روستا در ضمن آقاى باقى: محمدى

جمهورى ز رفراندوم پس ا این یک جنبه است. یک جنبه نیز فراگیرى آن است. براى اولین بار است که: باقی

فراگیر بودن یک انقالب به این معناست که  هستیم. درصد مردم 30اسالمى، شاهد حضورى چشمگیر، در حد 

دوم خرداد  دوم خرداد افتاد. در جریانکند. همین اتفاق در همراهى نمى حتى بدنه حاکمیت، سر حاکمیت را

سرکوب  تواند در شرایط بحرانى از آنها براىکرد مىنهادهایى که جناح مسلط همیشه تصور مى ازیک سرى 

چیزهایى که باعث شد که جناح  خاتمى رأى دادند. اتفاقاً یكى از درصد به نفع آقاى 75استفاده کند، در حد 

 مسلط در مقابل دوم خرداد تسلیم شود، همین بود.

بود، بلكه در ساختى پدید آمد  رخ داد، تخریبى نبود، زیرا در یک ساخت توتالیتر پدید نیامده آنچه در دوم خرداد

اگرچه  -کرد مشروعیت سابق خود نیز همچنان ارتزاق مى جمهوریت را پذیرفته بود، از که در نظام حقوقى خود

ل اول و دوم انقالب رخ داد. اگر در نسل سوم عالوه بر اینها این واقعه در میانه نس و –مشروعیت جدیدى نداشت 

نشان داده بود که  تر بود. تجربه نسل اولداد، احتمال انقالبى بودن آن به معناى سنتى خیلى قوىرخ مى انقالب



راه حل منحصر به فرد بهبود اوضاع باشد.  انقالب هزینه دارد و معلوم نیست که انقالب و تغییر کل سیستم لزوماً

 جب شد که این رویداد تخریبى نشود.اینها مو

گویم که ممكن ندیدیم. من مى دوم خرداد در نهادهاى اجتماعى دگرگونىگفتند که ما پس از  آقاى رئیس دانا

مثالً )، ولى بعد از پیروزى شكست بخورد صورت بگیرد هاى اجتماعى ناکام بمانند، یا حتى انقالبىاست جنبش

توان گفت که آن حادثه انقالب نبوده است؟ ممكن است که یک رویداد همه مى . آیا در این صورت(اثر کودتا در

 انقالب را داشته باشد، اما بعد از آن ناکام بماند. شرایط

ها و شئون حیات همه جنبه مسأله دیگر این که اساساً هیچ کس نگفته است که انقالب مقارن است با تغییر در

شود، اما بعد از اجتماعى قبل از انقالب آغاز مى ى. تعریف لنین این است که تحول و تغییر در نهادهاىاجتماع

 شود.اعظم تحوالت نهادى بعد از انقالب واقع مى کند، یعنى بخشانقالب تداوم پیدا مى

ها مرز انقالب با اصالح بصرهت ند. با اینکهایى است که معموالً مفهوم انقالب را تهى مىاینها تبصره :محمدى

 شان حفظ بشوند.هاىکه مرزبندى شود. ما باید مفاهیم را طورى به کار بگیریمبرداشته مى

بگویید که این تحول در این  توانیدبه هرحال، به این علت که هر تحول اجتماعى امرى دیرپاست، شما نمى: باقى

ها هم اولین رویداد تحول در نظم سیاسى است. انقالب یابد. در همهن نقطه پایان مىشود و در اینقطه آغاز مى

به هرحال، ممكن است که این اتفاق بعد  پیوندند.اخالقى پس از انقالب به وقوع مى تحول در شئون اجتماعى و

نادیده  -صورى که من دارم با آن ت -شود که ما ماهیت انقالبى را نمى از دوم خرداد نیفتاده باشد، ولى این علت

 بگیریم.

ساخت سیاسى یا حاکمیت  هایى بود که آنالبته اگر این حادثه آثار انقالبى نداشت، تا حدى به علت مقاومت

کرد. خاتمى، آن ظرفیت را خیلى همراهى نمى ها و هم. کاراکتر آقاىهم تداوم آن مقاومت -سیاسى داشت 

در کار بود. ولى به هرحال اینها باعث شد که آن آثار انقالبى که مردم  ى به جایىهااندیشىشاید هم مصلحت

 دوم خرداد اتفاق نیفتد. انتظار داشتند پس از

است. اگر هدف انقالب ایجاد  در مورد ایدئولوژى نیز ممكن است شما بگویید هر انقالبى لزوماً داراى ایدئولوژى

داشته باشد. اما اگر هدف این باشد که وضع موجود را  ید ایدئولوژى همدگرگونى در کل سیستم باشد، لزوماً با

 حفظ کند، در این صورت دیگر نیازى به ایدئولوژى ندارد. دگرگون کند، ولى نظام سیاسى را

 نیست که رهبرى آن دقیقاً دوم خرداد رهبرى خود را پیدا کرد. البته معنى این سخن ایندر مورد رهبرى نیز 

 ها و مطالبات موجود بود.برازنده ظرفیت

دوم خرداد کنیم، با آنچه در  هاى یک انقالب را انتزاعاعتقاد من این است که اگر ما بسیارى از صفات و ویژگى

که علیه انقالب اسالمى صورت گیرد، بلكه  کند، منتهى  با توجه به این که انقالبى نبودرخ داد، تطبیق مى

جهت بازگشت به اصل انقالب اسالمى. در واقع دوم خرداد یک  گشت به آن بود، یعنى تحول وضع موجودباز

 نه انقالبى ضد انقالب. انقالب در انقالب بود،

 رهبران کاریزماتیک دارند. آیا آقاى ها معموالًاز آقاى باقى دارم: انقالب (نه انكارى)من سؤالى تدوینى  :محمدى

 من خود منكر این هستم. اى کاریزماتیک است؟ البتههم واقعاً چهره خاتمى



عوض کنند و کل ساخت  خواهند کل رژیم راکه مى هایى مثل انقالب اسالمى یا انقالب روسیهانقالب :باقى

خواهند، رهبرى الزم دارند، و یدئولوژى مىچون ا خواهند واجتماعى را دگرگون کنند، ایدئولوژى مى -سیاسى 

خواست وضع موجود را دگرگون کند، ولى در دوم خرداد رخ داد، گرچه مى رهبر هم باید کاریزما باشد. اما آنچه

  جمهورى اسالمى را به عنوان یک مجموعه حقوقى قبول داشت. نظام

موجود. حاکمیت هم  نظام سیاسى، یعنى مجموعه حقوقى ما باید حاکمیت را از نظام سیاسى جدا کنیم.

ها سال روند. ممكن است که نظام حقوقى دهمى آیند واى از افراد هستند که در درون نظام حقوقى مىمجموعه

هاى نظام خواستند که این حاکمیت و متعلقات آن در چارچوبمردم مى عمر کند، ولى این افراد تغییر کنند.

محور وحدت  بنابراین، به ایدئولوژى نیاز نداشتند، رهبرى را نیز که الزم داشتند کسى بود کهبشود.  متحول

کاریزماتیک مورد نیاز این انقالب نبود، بلكه آنچه  درصد مردم بود. بنابراین، رهبرى 30خاتمى تجلى رأى باشد. 

 یک چنین چیزى بود. این انقالب به عنوان رهبر الزم داشت،

رهبران کاریزما احتیاج دارند.  ها بهکنم که گفتند انقالبمى محمدى اى به سخن آقاىمن ابتدا اشاره :دانارئيس

کالبدشكافانه نسبت به انقالب است، نه کارشناسانه. انقالب  گرایانه واز نظر من این طور نیست. این نگرشى شكل

 هریک ،، سن ژوس، دانتون، ماراداشت، اگر هم داشت، تنها براى چند ماه بود. روبسپیرن فرانسه رهبر کاریزما

، انقالب صنعتى انگلستان براى سه، چهار، یا پنج ماه انقالب را هدایت کردند و محبوب بودند. همین طور در

هاى نادرست بودند که تاریخ بعداً درباره آنها داورى هاى انقالب صنعتى ستمگرترین افرادترین شخصیتمحبوب

 هم شاهد (انقالب استقالل) ب آمریكاانقالانقالب را شناسایى کرد، حتى در  بسیارى کرد. باید سازوکارهاى

 هاى کاریزما نیستیم.شخصیت

گویم اگر قرار باشد که چنین مى ید پدیده دوم خرداد را انقالب دانست، ولىدوم اینكه، گرچه من معتقدم که نبا

کاریزما  -خاتمى به قدر کافى محبوبیت دارد آقاى  نگاهى به آن داشته باشیم، از این نظر تأمین است. یعنى

 ودن آن اشكال کرد.دارد. البته شاید از نظر ایدئولوژى بتوان به انقالب ب ممكن است نباشد، ولى محبوبیت

 گویى وجود دارد.در مورد پاسخ به سؤال شما باید بگویم که اشكاالتى براى پاسخ

درصد  43ایران االن اقتصاد  گویم که چنین نیست.گویند که بیكارى همه جا هست، ولى من مىمى آقاى 

رو بود. به نظر من کشور با بحران و فقر و گرفتارى روبه تها بود کهخاتمى آمد، مدبیكارى دارد. موقعى که آقاى 

 هاى خیابانى را ازو چند بار شورش شهرهاشمى به اقتصاد ضربه وارد کرد. واقعه اسالم دوره تغییر ساختارى آقاى

شوند. با ها ساقط مىدولت ید و حتىآدرصد بیكارى ایجاد شود، مشكل به وجود مى 7یا 1، 5یاد نبریم. وقتى 

 که فشار و بدبختى اقتصادى را به دوش مردم اندازند. رفتآن درآمد نفتى و بدهى که دولت باال آورد، انتظار نمى

ها چقدر است و خانواده ایران باالتریندانید که نسبت آن در گفته شد که اعتیاد همه جا هست، ولى آیا مى

 اند؟نگران

تحمیلى وجود ندارد، زیرا  مشكالت جنسى همه جا هست. مشكالت جنسى در یک جامعه گذار به این شكل

بار تورمى  -گناهى و... ایشان رغم بىعلى -تحمیل کرد  تهرانهاى شهرى که شهردار امكان ازدواج هست. برنامه

 ، یعنى مشكالت جنسى اینک جدى است.تواند ازدواج بكندکه کسى نمى را به دوش مردم انداخت تا حدى



دوم خرداد  این علت به محمدى نیز توضیحى دارم: ایشان فرمودند که مردم به در مورد شش توضیح آقاى

ها بپردازد. اما باید بگویم که مردم از این حساب هاى براندازى رارسیدند که فهمیدند کسى حاضر نیست هزینه

شود. وقتى نظم موجود نتواند به دهند، انقالب تحمیل مىنمى آنها انقالب را با چرتكه انجام کنند.نمى

 شود و تاوان آن را مردم باید بپردازند ودهد، انقالب به پدیده ذهنى تبدیل مى هاى مردم پاسخخواست

انقالبى براى ظهور انقالب  اند. مردم یا رهبران و روشنفكرانهایى که انقالب را به مردم تحمیل کردهحكومت

 خرداد نیرو بدهند. گیرند. االن همه حاضرند که براى جریان دومتصمیم نمى

این قواعد را به هم  قانون اساسى قرار بر این شد که بازى را داراى مقررات کنیم. حال چه کسىدر همین 

اگر بازى به هم خورد و توفانى وزیدن  برد.د مىهم زدن آن سوزند؟ همان کسى که از منافع اقتصادى بهمى

 ها حدى دارد.را پیدا کرد. تاوان اجتماعى مصیبت والن آنئها را شكست، باید مسو همه خانه گرفت

ساخت سیاسى تفاوت است.  فرمایید که اراده سیاسى خواست اصالحات را نداشت و میان اراده سیاسى ومى

اند. ها تا حد زیادى طبقاتىخیزد. دولتمى سیاسى بر ه اراده سیاسى از ساختدرست است، ولى باید بیفزاییم ک

خاتمى دولتى است که دولتى در راستاى منافع طبقاتى معین بود. دولت آقاى  دولت آقاى هاشمى رفسنجانى

هاى صنفى و اتحادیه بایدیم داد که در جامعه مدنى مىکند، و اگر بگذارند، نشان خواهرا مطرح مى مدنى جامعه

 هاى کارگرى نقش بسیار باالیى داشته باشند.جنبش

است که منافع مستقیم اقتصادى  ایرانهایى در تاریخ خاتمى جزو معدود دولتام که دولت به هرحال، مكرر گفته

 بازرگان.دولت  یا حتى یرکبیریا ام ندارند، مثل دولت مرحوم مصدق

گویم که این نیروها قبالً هم در مى همچنین به انتقال برآیند نیروها از خارج به داخل اشاره کردند. محمدىآقاى 

 گیرند.از خارج براى ایران تصمیم نمى هاست که استقالل داریم و دیگرخارج نبودند. ما مدت

 داخل منتقل شده است. بحث من واقعیت نبود، گفتم که در تصور مردم برآیند نیروهاى سیاسى به: محمدى

سخن را تحت عنوان  توانیم همینکنم. مىاگر سخن شما این بوده، من حرف خود را اصالح مىدانا: رئيس

ها این هویت زیر عالمت سؤال رفته بود. تا مدت لى انگیزه بود. تاذکر کنیم. هویت م گرایىو ملى ناسیونالیسم

 ام.عقیدهشد. در این صورت با شما هممى گرایى فحش تلقىمدّتى پیش ملى

اقتصادى. اصالً برنامه انتخاباتى  که خاتمى بیشتر بر مطالبات سیاسى و فرهنگى تأکید داشت تاهمچنین گفتید 

نبود و معیشت مردم را فراموش نكرد. اگر هم فراموش  تأکیدیشان بر مطالبات اقتصادى هم بىایشان این بود. ا

 واقع مطالبات فرهنگى و سیاسى را به عنوان یک حرکت استراتژیک پذیرفت. این کند، اشتباه است. اما ایشان در

 درست است.

عقالنیت. ما به طور کلى  نین تأکید برهاى این مشارکت گسترده بود، همچبحران مشروعیت نیز یكى از انگیزه

خواهى جدا نیست. در این مورد از حوزه آزادى ایم. حوزه عقالنیتحوزه عقالنیت را به دست فراموشى سپرده

 کنم.محمدى را تأیید مىکامالً نظر آقاى 

اتفاق افتاد؟ من اول بگویم  شهشود، یا یک بار براى همیگردم: آیا این حادثه تكرار مىحال به پرسش شما باز مى

به معناى واقعى  من حتى معتقدم که حزب توده دانم.که من احزاب موجود ایران را حزب به معنى واقعى نمى



عضوگیرى کرد. اما االن کارگزاران، یا  -و عمدتاً از طبقه متوسط  -کارگر  تر بود، براى این که از میان طبقهحزب

ندارند.  هاى تعلیم حزبىاند و حوزههایى در باال نشستهها گروههمبستگى را نگاه کنید. این یا جبهه مشارکت،

در قسمت دوم آن مایلم  کنم، ولىمحمدى را قبول مىاتفاقاً اگر چنین بشود، من این قسمت از حرف آقاى 

پایین شروع کنند بر سر انتخابات پارلمانى باشند و از  گیرى خود را بكنم. فقط درصورتى که احزاب واقعىنتیجه

سیاسى و جدى وسیعى خواهیم داشت. این موضوع جامعه را به سمت یک  هاى حزبى برخوردهاىو مبارزه

ویژه خواهند بود  هاى اجتماعى و اقتصادىکند. یعنى احزاب نماینده گروهمعقول دموکراتیک هدایت مى حرکت

واقع فقط احزاب کارگرى و احزاب  بورند در جامعه زندگى سیاسى کنند. درها باید بدانند که مجو این گروه

 اند.بازند، آنها همین االن هم بازندهاقشار پایین نمى

کنم همین سبب فكر نمى ها در جامعه مدنى چیزهایى را خواهند آموخت و همین مایه خوشحالى است. بهاین

 که دموکراسى مانع عدالت باشد.

مورد قبول من نیست. اگر آن  بینم،انقالب اسالمى مىدوم خرداد را رویكردى به که گفتند:  قىفرمایش آقاى با

نیز آمد، منظور باشد، من دوم خرداد  55و  53سال  تجربه کردیم و تا 57و  51انقالب اسالمى که ما از سال 

که شعارهاى این دو فرق داشت. در اینجا شعار استقالل جاى خود را به  بینم، به خاطر اینرا چنان چیزى نمى

روشن شود،  ملى داد. شعار جمهورى اسالمى به این سمت رفت که اصالً محتواى این جمهورى شعار هویت

روشن کردند هویت حكومت اسالمى مى فكر 57یعنى حرکت به سوى عقالنیت. مردم در زمان انقالب سال 

گویند که این پدیده براى روشن شدن وضعیت گذشته ایشان مى اند که چنین نیست. اگراست، ولى االن دریافته

 گویید نسل دوم انقالب به صحنه آمد و به صدر اول انقالبهستم. اما این که مى بود، من با ایشان همسو

گمان من، با درکى  . این نسل، بهبازگشت، نظر من این نیست. چون نسل دوم درکى از صدر اول نداشت

دوم خرداد  اما اگر بگوییم ایدئولوژى اسالمى به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشت و در تر آمد.مستقل

کند. با قدرت عمل مى ملى در مردم ما نتوانست از آن جدا شود، سخن درستى است. ایدئولوژى اسالمى، شیعى،

ها کمتر باشد، ولى به هرحال تخریب امید است که تخریب انقالب ب نداریم. گرچهما انقالب بدون تخریبنابراین، 

انقالب  ، پدیده دوم خردادویژه وقتى در مقابل انقالب مقاومت شود. اگر به نظر آقاى باقى آید، بهبه وجود مى

لیه انقالب را، به قول هاى اوآرمان خواهد جلوى تخریب را بگیرداست، تخریب آن قطعى است. اگر کسى مى

 ماند.خواهد کرد که دیگر نامى از انقالب براى آن نمى شما، چنان از او خواهد گرفت و آن را از محتوا تهى

همان طور که  -خورده داریم  هاى شكستگفتید که انقالب ممكن است شكست بخورد. درست است، انقالب

که گاهى در مورد )الخلقه هم داریم ب! انقالب ناقصانقال رد، زنده بادگفت: انقالب ممارکس با جمله معروفش مى

 (شود.گفته مى یهانقالب روس

آمیز خواهند کرد. مسالمت هاىگویم بله، مردم چندین بار دیگر از این حرکتدر مورد امكان تكرار این پدیده مى

آن را با جنبش دوم خرداد، با روشنفكران، یا  ولیتئه مسوجدار شود، من به هیچولى اگر این حرکت دامنه

کنند و این موانع دانم که موانع ایجاد مىآن را متوجه کسانى مى ولیتئبینم. من مسروشنفكران مذهبى نمى

 به وجود آورد که هزینه آن براى مردم خیلى گران باشد. ممكن است وضعیتى را



هست یا نه؟ باید دو سه نكته را  ن پرسش که آیا ماجراى دوم خرداد تكرار شدنىگویى به ایبراى پاسخ: محمدى

 گویم:تكرارشدنى است. با این توضیحاتى که مى عرض کنم. معتقدم این حادثه به همین شكل عقالیى

هر دو  ضد انقالب بتراشیم و یكى این که اگر ما بخواهیم حرکت دوم خرداد را انقالب بدانیم، باید در مقابل، یک

شود که ما مجموعه باعث مى (ضدانقالبى طرف مقابل یعنى هم تصور انقالبى و هم تصور)طرف این ماجرا 

خاتمى رأى دادند و چه کسانى که چه کسانى که به آقاى )انتخابات وجود داشت  هایى را که درها و تنوعتفاوت

شوراها خود را نشان  در انتخابات خبرگان و هم در انتخابات نادیده بگیریم. این تنوع هم (او رأى دادند به رقیب

مجموعه این حرکت را به وجود آوردند، تعیّن  شود. نیروهایى کهرویم این شكاف بازتر مىداد و هرچه جلوتر مى

ل نیز ها را نبینیم. طرف مقابشود که ما این تفاوتحادثه باعث مى یابند. انقالب دانستن اینبیشترى مى

 هاى سرکوبگر و خشنما در طرف مقابل، جناحى سنتگرا داریم که بالضروره به حرکت طور است، یعنىهمین

(، شهراسالمو  خیابانى مشهد هاىشورش)ها گفتند درباره شورش داناآورد. در مواردى که آقاى رئیسروى نمى

هاى قانونى خود این اتفاقات بیفتد و بعد در چارچوب حكومت گذاشت تا خیلى از حرکت آنها را سرکوب نكرد.

 کسانى را که عامل بودند...

 آنان رخ داد... ها در حضور نیروهاى امنیتى و پلیس انجام نگرفته بود، در غیاباین شورش: باقى

 هایى را که در زمان شاهسرکوب ن که مطلع شدند،در غیاب آنان بود، ولى نیروهاى امنیتى پس از آ: محمدى

هاى فراگیر و فشار بوده، و این هم طبیعى است، چون بازداشت شاهد آن بودیم اعمال نكردند. بعد از وقوع البته

 ها را از نهادینه شدنهاى خیابانى را تحمل کند. البته باید این حرکتنظمى و شورشبى تواندهیچ حكومتى نمى

ها در حقوق شهروندى آدم جمهورى اسالمى مرتباًها متفاوت ارزیابى کنیم. در نظام نقض حقوق شهروندى انسان

گذارم. به هرحال، این امر را سرکوب سیاسى نمى هاى خصوصى و عمومى نقض شده است، ولى من نامحیطه

هایى از نیروهایى را داریم که معتقد به دانید، طیفىآن را ضدانقالب م منظور این است که در جناحى که شما

همین  مثل)اند د توده مردم به میدان آمدهنامردم نیستند و اتفاقاً در مواردى که احساس کرده سرکوب توده

 اند.داده شان، به نظر مردم تن درهاى باطنىرغم مخالفتعلى( دوم خرداد انتخابات

دانند. من هم با ایشان مى انقالب اسالمىدوم خرداد را دنباله د صحبت آقاى باقى است که نكته دوم در مور

هایى که در رغم دوگانگىهاى تازه. علىولى به صورت لرزه انقالب اسالمى است،دوم خرداد پسموافقم و معتقدم 

این  -اند و در متون حقوقى هم نوشته شده -پس از انقالب وجود دارد  ها و حقوق ملت درمورد آزادى

ولى  توان گفت لیبرالى نبوده،انقالب اسالمى را گرچه مىمورد مشارکت وجود ندارد، یعنى  ها دردوگانگى

 دموکراتیک بوده است، به این علت که خواست آن مشارکت بوده است.

و  -آلترناتیوهاى خوبى باشند  توانستندمذهبى نمى -دانا، معتقدم که نیروهاى ملى رئیسمن برخالف نظر آقاى 

هایى گرایىها و نخبهتوجه نكرده بودند. در حیطه هنوز هم نیستند، به این علت که به مشارکت مردم چندان

 -بیعى کنار رفتند مطالبات مشارکتى مردم جواب بدهند، لذا به طور ط محدود شده بودند و نتوانستند به

ایران ، بر 10 بینیم. نیروهایى که بعد از آن، پس از سالبازرگان مىهاى مثبتى که مثالً در دولت ویژگى رغمعلى

داشتند، مطالبات مشارکتى مردم هم  حاکم شدند و در درون ساخت حاکمیت جاى گرفتند، به مشارکت توجه



بینیم، منتها در دوم خرداد مطالبات مشارکتى در هاى آن را مىجلوه دوم خرداد بارزترین تداوم پیدا کرد و ما در

 نكرده است. حداقلى در باب حقوق شهروندى هم قرار گرفت که البته هنوز چندان گسترش پیدا کنار مطالبات

دى و مدنى حقوق شهرون دهنده، مطالبهمیلیون نفر رأى 40چنین نیست که مشكل نخستین این مجموعه 

با این حال،  -دل همین مطالبات مدنى است  بسیارى از مطالبات اقتصادى، سیاسى و فرهنگى نیز در -باشد 

توان گفت پدیده دوم خرداد دنباله انقالب است. از این حیث مى ترجنبه مشارکتى این حرکت بسیار قوى

 اسالمى است.

البته درست است. ولى دوم  توانند ناکام باشند. این سخنها مىانقالبگفتند:  نكته دیگر این بود که آقاى باقى

یعنى ما بعد از دوم خرداد شاهد یک سیر تحول  خرداد چون انقالب نبوده است، طبیعتاً ناکام هم نبوده است.

ترین شكل این تحول مثبت در بخش فرهنگ است و بخش فرهنگ. پررنگ تدریجى مثبت هستیم، باالخص در

دولت آقاى  اجتماعى، چون -تر در حیطه اقتصادى رنگشكل آن در حیطه سیاست و از آن هم کم ترینگرنکم

ولى در حیطه سیاسى و فرهنگ، ما  خاتمى سیاست اجتماعى ندارد، برنامه اقتصادى منسجم و سازگار ندارد،

 هاى حداقلى هستیم.ها یا برنامهشاهد نوعى پاسخ

پیشبرد این پروژه از  لت در همان شعار قانونگرایى و بردن لوایح گوناگون به مجلس براىرغم این که دوعلى

 بهتر است. هاى قانونى، بسیار کند بوده است، ولى در بخش فرهنگ وضعراه

کنم که با همه فكر مى دهم: منمن در ابتدا نسبت انقالب اسالمى و دوم خرداد را بیشتر توضیح مى: باقى

دارم، اگر آن را دنباله انقالب اسالمى بدانیم،  ى که از دوم خرداد به عنوان یک انقالب آرام یا شبه انقالبتصور

شود. این انسان در بسیارى صفات ظاهرى شكم انسان دیگرى زاده مى نسبت آن درست مثل انسانى است که از

خرداد  گوییم دومبه همین علت هم مى است،گرچه ممكن است از حیث اخالقى با او فرق کند. مثل زاینده خود

 انقالبى مكمل انقالب اسالمى است.

ایدئولوژى هم باید همچون  ها این است که چون همه داراى ایدئولوژى هستند وهاى همه انقالبیكى از ویژگى

ت، آن که در حقیقت مبین منافع گروه خاصى اس چترى فراگیر همه اقشار را زیر پوشش بگیرد، لذا شعارهاى

 هاى ایشان است.کنند این شعارها نماینده و مبین خواستهاحساس مى چنان فراگیر است که همه اقشار

ها بر سر ها و بحثاختالف گفتیم جمهورى و محتواى این جمهورى مبهم بود. سپسما در انقالب اسالمى مى

آن شرایط که قبالً گفتیم، مردم  خرداد که مجموعه محتواى آن شروع شد، لذا موتور انقالب خاموش شد تا دوم

تحولى بزنند، اما نه از سنخ انقالب تخریبى. این، تعریف و تكمیل همان  را به این نتیجه رساند که دست به

 بود، یعنى محتواى جامعه مدنى را در جمهوریت و جمهورى اسالمى آن را تفسیر کرد. انقالب اسالمى

 خصوصیتى دارد. ناپذیر باشد و فقط انقالب نیست که چنینرگشتتواند باصالحات نیز مى: محمدى

با توجه به آنچه  کند.شبیه مى خواهم بگویم این امر یكى از وجوهى است که آن را به انقالببله، من مىباقى: 

ت که شود. مشكلى که داریم، این اسمعلوم مى گفتم، پاسخ سؤال راجع به تكرار ناپذیرى این حادثه در آینده نیز

 کنند کهدوم خرداد یک تصور کامالً مكانیكى است، یعنى فكر مىروشنفكران ما از  تصور جناح راست و برخى از



هاى فعل و انفعال اى جمع شدند و رأى دادند و یک اتفاقى افتاد. اینان یک بستر حداقل ده ساله را کهعده

کنند مكانیكى بوده و لذا تصور مى بینند.باز کند، نمى وسیعى در آن صورت گرفت تا این غده چرکین سر

ناپذیر است و مكانیكى نبود و به همین علت برگشت توان آن را فرو نشاند. اما دیدیم که این رویدادهامى

 ود.شناکام نبود، بلكه فعالً باعث ریزش نهادهاى استبدادى در جامعه مى خرداد شدنى هم نیست. دومسرکوب

 از دوستان که در این میزگرد حضور یافتند، سپاسگزاریم. قوچانی:

 


