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آار به . دژخيم ها گريبان هم را گرفته اند.      مهري ـ اين روزها افق هاي سياست در ايران ابرناك و متراآم است
مي حق ندارد موحدي ساوجي رسما گفته است آه محمد خات. زد و خوردهاي فحش آميز و ناسزا آشيده است

او بايد به . گفته است آه زماني ما خاتمي را به عنوان يك روشنفكر خوشفكر مي شناختيم. اسالم را تفسير آند
او اصال صالحيت فتوا دادن . او حق ندارد قرائت جديدي از اسالم ارائه دهد. آنچه امام گفته است اآتفا آند

خاتمي نه تنها مجتهد نيست، بلكه تئوريسين هم .   اظهار نظر آنداو اجازه ندارد در رابطه با فروع دين   . ندارد
آقاي تهراني خبردار شديم آه قرار است شما در سفر چند روز آينده تان به امريكا در آتابخانه دهخدا در . نيست

 .  مراسمي آتاب هاتان را براي دوستدارانتان امضا آنيد
 . من هم از ديدار هموطنانم خوشحال خواهم شد.     تهراني ـ من هم اين موضوع را شنيده ام

     مهري ـ در خبر بود آه گونترگراس نويسنده و رمان نويس مشهور آلماني، برنده ي جايزه ادبي نوبل شده 
 .  سال گذشته همواره مطرح بوده است30گراس يكي از شخصيت هايي است آه طي . است

 7تا امروز صحبت از  . وقت اينجا از تلويزيون هاي آلمان اعالم شد     تهراني ـ اين خبر بعد از ظهر امروز به 
 امشب مشخص شد آه 8ساعت . گونتر گراس هم يكي از ايشان بود. نفر نامزد جايزه ادبي امسال نوبل بود

بعضي از تلويزيون ها گزارشي از او را نشان . برنده جايزه نوبل، گونترگراس نويسنده سرشناس آلماني است
 .  سرگذشت زندگي، محل تولد، محل زندگي، خانواده و آثارش را.دادند

     گونترگراس يكي از نويسندگان برجسته آلمان است آه پس از هانريش بل، بعد از جنگ دوم جهاني موفق 
. يكي از آثار برجسته گونترگراس طبل حلبي است آه شهرت جهاني دارد. به دريافت جايزه ادبي نوبل شده است

گونتر گراس يكي از معترضين .  هزار نسخه از اين آتاب به فروش رفته است360ته است آهخودش گف
او سرسختانه با اشتراوس وزير . سياست هاي دولت دست راستي دموآرات مسيحي آلمان پس از جنگ است

مان هم، حتا در موضوع وحدت آل. با آل برنامه هاي او مخالفت آرد.  مخالفت آرد60دفاع آلمان در سال هاي 
درست همان زماني آه همه آلمان ها دور شعار وحدت متحد شده بودند، او با جسارت، دالوري و روشنفكري 

خاص خودش با نگاه عظمت طلبانه آلمان ها در زمينه وحدت دو آلمان مخالفت آرد آه البته نظريه اش مقبوليتي 
آن ها .  ها را حول اين محور جمع آرده بوددر آن دوران يك احساس شديد ناسيوناليستي، آلمان. پيدا نكرد

گراس حتا . ولي گونترگراس به اين خواست عوام تن نداد. مي خواستند به هر قيمتي اين اتحاد صورت گيرد
گفت آهل مي خواهد به عنوان قهرمان وحدت . را مورد انتقاد قرار داد] صدراعظم سابق آلمان[هلموت آهل 

 . حتا اگر اين اتحاد به ضرر بخش شرقي آلمان باشدآلمان وارد تاريخ آلمان شود؛ 
يكي از آثارش در . در آنجا چند اثر نوشت. در اين فاصله به هندوستان رفت.      گونترگراس مدتي ساآت بود

گراس .  اآتبر در شهر فرانكفورت برقرار خواهد شد ـ عرضه خواهد شد14نمايشگاه آتاب امسال ـ آه از تاريخ 
گفت آه با چه فقر و تهي دستي اي آار مي آرده، حتا . از دوران جواني بعد از جنگش صحبت آرددر گفت وگويي 

گونتر گراس هميشه در آنار صلح دوستان آلمان قرار داشته . در ايستگاه هاي راه آهن چمدان آشي مي آرده است
در سال [ دانشجويي آلمان را او حتا جنبش راديكال. عليه فاشيسم و نئو نازيسم آلمان مبارزه آرده است. است

هميشه هم با انقالب . او هيچ گاه از جنگ طرفداري نكرد. به سازش با سوسيال دموآرات ها متهم آرد] 1968
مدتي هم با حزب سوسيال دموآرات آلمان همكاري آرد؛ اما  در آنجا هم طبق منش . قهرآمير مخالف بود

گراس از نادر افرادي است آه اساسا با قدرت . را گذاشتروشنفكري اش سر ناسازگاري با سياست هاي حزب 
تقريبا تمام اعضاي برجسته حزب سوسيال دموآرات، حتا گردهارد شرودر صدراعظم آلمان هم . سر آشتي ندارد

. به ويژه آه خوشحال بودند گراس زماني عضو حزب ايشان بوده است. از موفقيت او اظهار شادماني آردند
 گونترگراس به تهي دستان، مظلومان، دادخواهان و آزادي خواهان جهان تعلق دارد و نه واقعيت اين است آه
 .   تنها به ملت آلمان

 !      مهري ـ لطفا آمي بيشتر در رابطه با مخالفت گونترگراس با وحدت آلمان صحبت آنيد
لمان هم براي خودش شيوه  سال جدايي دو آلمان، آن بخِش آ48     تهراني ـ گونتراس معتقد بود آه پس از 

چه ما اين شيوه را بپذيريم . نوعي فرهنگ توليد آرده آه بر پايه ايده سوسياليسم بنا شده است. زندگي اي دارد
وارد آردن يك باره اين آشور به برهوت سرمايه داري، منجر به فقر آن ها و درجه دوم آردن بخش . يا نپذيريم

گراس معتقد بود آه آلمان غربي با اين وحدت عجوالنه، آلمان .  شدشرقي آلمان در مجموعه آلمان خواهد



به نظر من . يكپارچگي دو آلمان به زودي جا نخواهد افتاد. شرقي را به شهروندان درجه دوم تبديل خواهد آرد
 هنوز فاصله اي بين آلمان شرقي سابق با غرب آلمان؛ از لحاظ معنوي و. هنوز هم اين وحدت جا نيفتاده است

اين وحدت عجوالنه منجر : به اعتقاد گونترگراس. امكانات فرهنگي و حتا از لحاظ دستمزدها به چشم مي خورد
 . به عميق تر شدن اين تفاوت ها خواهد شد

      مهري ـ  آيا گونتر گراس با جامعه ايراني روشنفكران مقيم آلمان هم رابطه دارد؟   
از خواست آزادي خواهانه . با جنبش دانشجويي ايران هم پا بود1968     تهراني ـ گونترگراس از سال هاي 

گونترگراس يكي از دليرترين روشنفكران اروپايي است آه در آنار سلمان رشدي . ايرانيان همواره دفاع مي آرد
 او عليرغم تمايالت سوداگرانه دولت هاي اروپايي از حق و حقوق انساني سلمان رشدي دفاع آرده، او. ايستاد

گراس حتا دولت آلمان را مجبور آرد از حقوق . را به تريبون هاي ادبي اروپا فرا خواند و پشت سر او ايستاد
همين االن هم گونترگراس پشتيبان آزادي . انساني سلمان رشدي در مقابل فتواي سيدروح اهللا خميني دفاع آند
  .قلم در ايران است و از حقوق نويسندگان  ايراني حمايت مي آند

     چندي پيش آه عباس معروفي با ادارات آلمان مشكل پيدا آرده بود و ناراحتي هايي داشت، نامه اي به 
ما در هرحال پشتيبان روشنفكران و جنبش : گراس هم در پاسخي به معروفي نوشت. گونترگراس نوشت

گراس از .  ها دفاع آرده استگراس تا آنجا آه توانسته است از حقوق انسان. آزاديخواهانه مردم ايران هستيم
چهره هاي برجسته اي است آه در گشايش جبهه خارجي براي پيكار با ارتجاع و سرآوب در ايران مي تواند آمك 

 . شاياني باشد
      مهري ـ اخيرا چه آتابي از ايشان منتشر شده است؟ 

 آتاب جديدش به نام قرن من هم در .     تهراني ـ طبل حلبي و سفره ماهي گونتر گراس اخيرا منتشر شده است
 . دست ترجمه است

به عنوان آسي آه سال ها در آشور چين زندگي آرده، .      مهري ـ شما به عنوان يك چين  شناس مشهوريد
تصويرهاي چين آمونيست را از نزديك مي شناخته و تالطم هاي اين آشور را بخصوص در دوران انقالب 

 امروز اين تجربه عظيم را چگونه ارزيابي مي آنيد؟.  استفرهنگي از نزديك شاهد بوده
اين آشور بيش از يك .      تهراني ـ امروز مصادف است با پنجاهمين سالگرد تاسيس جمهوري خلق چين

بايد بگويم آه چين، امروز ديگر واقعيت و حد و مرزهاي .  ميليارد جمعيت جهان را در خودش جاي داده است
مي آوشد به آميت ملت خودش تكيه . مي آوشد يك رفاه نسبي براي مردمش فراهم آند. تخودش را شناخته اس

. ديگر بر طبل بلندآواي عقيدتي نمي آوبد. حاال ديگر از بلندپروازي هاي پيشينش دست برداشته است.  آند
 اين تجربه .تجربه چين نشان مي دهد آه جمهوري اسالمي هم باالخره سر بر آستانه ي واقعيت خواهد گذاشت

نشان مي دهد آه پايوران جمهوري اسالمي هم مجبور خواهند شد صحنه را براي حكومت مردم بر سرنوشتشان 
اين تجربه نشان مي دهد آه غوغاساالراني آه در آخرين روزهاي حياتشان، فضاي ايران را آلوده . خالي آنند

 . آرده اند، ماندني نخواهند بود
با تمام نقايصي آه در زمينه حقوق بشر .  از يك ميليارد از مردم جهان را اداره آند     چين توانسته است بيش

البته اين آشور را يك نظام تك . و موضوع آزادي ها در اين آشور ديده مي شود، آلي از گردنه ها را پيموده است
با اين همه .  تشكيل مي دهندهنوز هم مكتبي ها و ايدئولوژي زده ها تندروترين عناصر جامعه. حزبي اداره مي آند

در پاسخ به خبرنگاري ] آه در آلمان منتشر مي شود[آقاي رودولف آگوست اشتاين ناشر مجله مشهور اشپيگل 
من هم اگر يك شهروند چيني بودم، حتما به مائوتسه تونگ :  گفته بود60در رابطه با آشور چين در سال هاي 

 .  ش از يك ميليارد نفر را اداره آند و اين خودش آلي هنر استراي مي دادم؛ چرا آه او توانسته است بي
تاريخ هم هرگز با . ناصر يك رويا پرداز بود:  نوشته، گفته است…نويسنده فرانسوي آه آتاب      مهري ـ يك

 . تاريخ بر چرخه اعتدال مي چرخد. روياپردازان نيست
ن ها هم روزي به اين نقطه نظر خواهند رسيد،      تهراني ـ صرف نظر از بعضي سرزمين هاي آوچك آه آ

راه ديگري هم نيست؛ اعتدال و اصوال پذيرش تكامل جامعه بشري به . اعتدال تنها راه حفظ جوامع انساني است
من فكر مي آنم تكامل ناگهاني و انقالبات و يا تحوالت ناگهاني، جز بيماري فرهنگي و . صورت گام به گام

اين درسي است آه سده اخير داده است و به همين جهت است .  براي اين جوامع ندارداقتصادي ارمغان ديگري
 . آه راه اعتدال، جاده ابريشمين جامعه بشري است

 !      مهري ـ نگاهي هم به اوضاع دروني ايران بيندازيم
نقدي و مجموعه      تهراني ـ اجازه بدهيد همين جا بگويم آه آارخانه نظرسازي مهدوي آني، عسكراوالدي، 

توپخانه شان هم بجز دروغ چيزي شليك . جريان غوغاساالران و خشونت طلبان، چيزي بجز دروغ توليد نمي آنند



 آغاز شده، 76به اين دليل آه حرآتي آه از دوم خرداد . به همين دليل هم به ته خط رسيده اند. نمي آنند
ش از آن دگرگون شده است آه بتوان آن را به قبل از سه ساله بي/جامعه ايران در اين دو. برگشت پذير نيست

. البته رفسنجاني و برخي ديگر از اين جماعت، چنين سناريو و پنداري را در سر دارند.  برگرداند1376سال 
اگر دادگاه، دانشجويان را محكوم نكند من با دست خودم جوابشان را «: تهديد امثال نقدي هم مبني بر اين آه

نقدي حتا گفته است آه نويسنده نمايشنامه چاپ شده در نشريه .  از اين جماعت دوا نخواهد آرددردي» مي دهم
اين گونه عربده جويي ها نشاندهنده ي پايان آار . دانشجويي موج را خودم و با دست خودم از بين مي برم

 . غوغاساالران است
تهران طي اعالميه اي با حمله به دولت خاتمي      در همين راستا در چند روز گذشته، جامعه روحانيت مبارز 

 ، چند دانشجو را هم در برابر دانشگاه جمع آرده» !ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان«: تلويحا گفتند آه
اين رفتار . جوسازي آرده اند» آنكور وقت ظهور«همراه با حمالتي به دولت خاتمي در رابطه با نمايشنامه 

يكي از نگراني هاي اين جماعت، انتخابات ششمين دور . ن  جريان خيلي دست پاچه شده  استنشان مي دهد آه اي
وزارت آشور دولت خاتمي هم گفته . اين انتخابات وضع خاصي را پيش آورده است. مجلس در اسفندماه است

مگر شما در : استحتا روزنامه اطالعات نوشته . هرآاري بكنيد، ما اين انتخابات را برگزار خواهيم آرد: است
! بنابراين بهتر است واقعيت را قبول آنيد.  از سي درصد بيشتر بوديد؟ حاال هم از اين بيشتر نيستيد1376سال 

چاره : عسكراوالدي در پايان نامه اش نوشته است. نامه نوشتن عسكراوالدي به رفسنجاني هم معني دارد
 ! ودجوشي خواهيم بودوگرنه شاهد اقدامات خ! انديشي آنيد آقاي رفسنجاني

 .      مهري ـ داشتيد درباره نامه عسكراوالدي مسلمان به علي اآبر هاشمي رفسنجاني صحبت مي آرديد
     تهراني ـ مجموعه اين آارها، در عين اين آه نشان دهنده پايان آار اين جريان است، در عين حال تهديد به 

بهانه آردن نشريه موج هم جوسازي .  در همين رابطه بودحمله به آوي دانشگاه هم. نوعي آودتا  هم هست
 تيراژ منتشر شده بود، شما با اين آارتان تيراژش را 150به قول خاتمي اين نمايشنامه در يك نشريه با . است
جنتي هم در . نيروهاشان را جمع آرده اند و با فضا سازي براي امام زمان گريه مي آنند.  هزار رسانديد150به 
 .  جمعه به حال امام زمان گريه مي آندنماز

     اصال نامه پراآني به رفسنجاني چه معنا دارد؟ رفسنجاني آيست و چرا حق دخالت دارد؟ اين نامه پراآني ها 
البد خيال دارند به قول آقاي بني صدر آودتايي بكنند و چند سال . دعوتي براي همدستي است؛ از ترس سرنگوني

 . راحت باشند
علم آردن نشريه موج، آپي برداري بسيار احمقانه اي است از مقاله احمد رشيدي مطلق عليه خميني آه در      

مي گويند در اين نشريه به امام زمان . اطالعات دوران شاه چاپ شده بود و باعث تالطم نيروهاي مذهبي شد
 . توهين شده است، اما خودشان اعتقادات مردم را بازيچه آرده اند

آودتاي شبانه راه ! عسكراوالدي در اين نامه به رفسنجاني خط مي دهد آه آقا عصيان عمومي را دامن بزنيد     
 ! بيندازيد

    محافل مطلع در تهران مي گويند آه در شوراي امنيت ملي، ناطق نوري دست در دست رفسنجاني با امكان 
مي خواهند شرايطي ايجاد آنند آه  خاتمي .  آفريني آننداين ها مي خواهند تشنج. رابطه با امريكا مخالفت آرده اند

براي . نوشته است» پناه. ع«همين مقاله  نشريه  موج را فردي به نام . و دولتش مستاصل شده، آنار بروند
شايع است آه اين فرد نامش محمدرضا صفارنژاد است و آسي است شبيه . خودش اسم مستعار گذاشته است

اصال . ان يا مسعود ده نمكي شلمچه و جبهه يا مثال مهدي نصيري و عضو باند اين هاستحسين شريعتمداري آيه
حتا عسكراوالدي در نامه اش آه به سرعت نوشته . اين متن براي تحريك نيروهاي غوغاساالر نوشته شده است

 باخبرند و در  تا تيراژ150چطور اين ها همه از يك نشريه دانشجويي با . شده، به همين مقاله اشاره دارد
امروز يوم اهللا است و به : شلوغ بازي هاشان به آن استناد مي آنند؟                       عسكراوالدي نوشته است

به نظر ! اين صحنه گرداني ها با اين سرعت و دقت نمي تواند بدون برنامه باشد. اعتقادات مردم توهين آرده اند
ساوجي هم . ز اسالم است آه شباهتي به اسالم غوغاساالران نداردمن، دعواي اصلي بر سر قرائت ديگري ا

به نظر اين ها . او هم آشك خودش را مي سايد! هيچ آس حق ندارد قرائت ديگري از اسالم بدهد: گفته است
رئيس . قرائت درست از اسالم، همان قرائت حسينيان و مصباح يزدي و محمد يزدي يعني سالخان رژيم است

واقعيت اين است آه !  ميليون راي انتخاب شده حق ندارد قرائت متفاوتي از اسالم بدهد21 با مملكت هم آه
اين ها به اندازه آافي خون . انقالب اسالمي در خط اصالحات نمي تواند با همان قرائت سالخان رژيم حرآت آند

.  از دست اين قصاب ها بگيردملت اين بار مي خواهد تيغ جالدي را. ملت هم مچشان را گرفته است. ريخته اند



دست و . به نظر من نمي توانند از مهلكه انتخابات مجلس خالص شوند. اين ها پايان دولتشان را نزديك مي بينند
 .  پايي مي زنند تا شايد با وصل شدن به رفسنجاني به تعادل برسند

از هر شاخه ساقه اي روئيده . ت     پس از بسته شدن توس و جامعه و نشاط، نشاءهاي ديگري آاشته شده اس
بيان . به جاي نشاط اخبار اقتصاد منتشر مي شود. اين ها خيلي دلشان مي خواهد اين جريان را سد آنند. است

واقعيت اين است آه اين قافله راه افتاده است . من همه شماره هاي نشاط را دارم. سالم منتشر شده. منتشر شده
تالش هاي اين جماعت هم اثر زيادي در اين روند . ري هم از پاي نخواهد نشستو تا سرمنزل آزادي و مردمساال

 . نخواهد داشت
به نظر شما مردم در اين ميان چه آاره .      مهري ـ اين طور آه ديده مي شود اين دو جناح صحنه را پر آرده اند

 هستند؟ چه نقشي دارند؟ آبا فقط تماشاچي هستند؟           
آن مساله اي آه در اين پيكار اجتماعي دردناك است ـ حتا در پيكار قدرت ـ : ـ متاسفانه بايد بگويم     تهراني 

البته اين هم واقعيتي است آه قدرتمداران حاآم بر سر . عدم حضور نهادهاي اپوزيسيون خارج از قدرت است
. ه خودي و غيرخودي تقسيم آرده انددر همين راستا ملت ايران را ب. چارچوبي در نبرد قدرت با هم توافق  دارند

 . حتا نيروهاي مذهبي را هم به خودي و غيرخودي تقسيم آرده اند
اين صدا آه . آيا اين ها مي توانند اين چارچوب را تا بي نهايت حفظ آنند؟ فكر نمي آنم:      اما سوال اين است

 . بين اصالح طلبان هم طرح شده است» خودي و غيرخودي نداريم«
  واقعيت اين است آه همه شهروندان ايران داراي حقوقي برابر هستند و بايد در اين پيكار سرنوشت ساز    

هم موفق ] ملي و دموآرات و چپ[تاسف انگيز اين آه در همين مرزآشي ها، نيروهاي غيرمذهبي . شرآت آنند
آساني آه .  خارج از آشور استآنچه خيلي مهم است نيروهاي. نشده اند  نهادهاي مستقلشان را تشكيل بدهند

اين را فقط ما نمي گوييم، خود حكومتگران هم . در اين چندسال نقش روشني در اين پيكار اجتماعي داشته اند
متهم مي آنند آه بلندگوهاي بيرون، درون آشور را . ما را متهم مي آنند. دادشان از اين تالش ها به هواست

 .تحريك مي آند
حساس از پيكار قدرت در ايران، گشودن يك جبهه خارجي بر سر مضامين حقوق بشر و      در اين مرحله 

مي توان با ايجاد شورايي يا جبهه اي براي پيشبرد آزادي ها به درون فشار . آزادي هاي دموآراتيك ضروري است
ت، از اين مساله بسياري از نيروهاي بيرون از قدر. بايد دست به آار شد. بايد به اين روند توجه آرد. آورد

وحشت دارند آه آشوب طلبان و انحصارگران رژيم ـ با شروع اين فعاليت ها ـ به عنوان بز بالگردان به ايشان 
بايد رهنمود داد تا امكاني . بايد تحميل آرد. به همين جهت تا مي شود بايد در اين زمينه آار آرد. ضربه بزنند

 .ون از قدرت به وجود آيدبراي ايجاد نهادهاي صنفي و سنديكايي بير
     مهري ـ يك زماني خود شما و بسياري از شخصيت هاي متعلق به طيف هاي گوناگون، مثل داريوش همايون، 

 چرا اين فعاليت ها ادامه نيافت؟  . مروتي و ديگران دست به آار بوديد
صحبت اين است آه چگونه اين . مي آنيم     تهراني ـ البته هريك از ما آه در تمام جهان پراآنده ايم، تالش هايي 

. موانعي آه از گذشته وجود داشته اند بايد رفع شوند. فعاليت ها را آاناليزه آرده، در يك مجرا به حرآت درآوريم
بايد بتوانيم به پالتفرم مشترآي براي گشودن يك جبهه . بايد با گفت و گو بتوانيم نقطه  نظرات مشترآي پيدا آنيم

تحليل از مسائل گذشته . گذشته، ما را از يكديگر جدا مي آند. مانع اصلي گذشته ماست.  شويمخارجي نزديك
واال در زمان حال و بر سر استقرار حقوق بشر در ايران و دفاع از . است آه ما را از همديگر جدا مي آند

. همگرايي هستيمحتا در بعضي آشورها شاهد نوعي . آزادي هاي دموآراتيك اختالف چنداني وجود ندارد
 در زندان هاي خميني به 1367حرآتي آه براي بزرگذاشت قربانيان آشتار . گروه هاي مختلفي با هم آار مي آنند

راه پيمايي در رابطه با نقض . افشاگري هايي آه مي شود، در همين راستاست. وجود آمد، در همين راستا بود
ا براي افشاي نقض حقوق بشر در ايران ميتينگ برگزار در بسياري از آشوره. حقوق بشر در همين راستاست

مسئول حقوق بشر وزارت خارجه . همين پريشب در شهر ما جلسه اي از طرف دولت آلمان برگزار شد. مي شود
حتا معاون شهرداري شهر هم . يكي دو نفر از رهبران حزب سبزها هم بودند. هم در اين جلسه حضور داشت

 . جويبارها مي توانند به هم بپيوندند. دامه پيدا آند خيلي خوب استاگر اين نشست ها ا. بود
     مهري ـ به نظر من عدم نزديكي اين جويبارهاي آوچك، فرهنگ ماست آه تجربه اي در زمينه همگرايي 

 !  سياسي ندارد
اين . حق استهرآس به تنهايي بر.      تهراني ـ اساسا فرهنگ ائتالف، در قاموس ما جاي برجسته اي ندارد

البته چنين رفتاري تا حدي به دستگاه هاي . نمي پذيريم آه ديگري هم ممكن است حق داشته باشد. فرهنگ ماست
همه خيال مي آنند فقط آن ها هستند آه جام جهان نما را در . ايدئولوژيكي سازمان هاي سياسي ما مربوط است



چه سوسياليست ها، چه ليبرال ها، چه .  نگاه مي آنندهمه  چيز را از دريچه انديشه خودشان. اختيار دارند
من اميدوارم آه فرهنگ . آبشخور فرهنگي ما، آبشخور تكروي است. مذهبي ها و چه ناسيوناليست ها و ديگران

مثل . مثل بازي هاي جمعي. ائتالف در ميان نيروهاي سياسي برجسته و بالنده شود؛ تا بتوانيم با هم آار آنيم
 . فوتبال

بايد بتوانيم .    ايراني ها در آشتي و هالتر و اين جور چيزها خوب و موفقند، اما در جمع آارمان لنگ است  
البته . مثال در جبهه اصالح طلبي مذهبي، نيروها از هفت گوشه مختلف جمع شده اند. اين فرهنگ را آسب آنيم

 گزاران سپاه پاسداران، پايه گزاران وزارت در اين جمع افراد راديكالي نظير اشغالگران سفارت امريكا، پايه
به نام نامي انقالب خيلي  . حتا خيلي از اين افراد در سرآوب هاي اوليه هم فعال بوده اند. اطالعات هم هستند

تا قبل از دوم . اما امروز مي بينيم آه همه زير پرچم اصالح طلبي، تساهل و تسامح جمع شده اند. آارها آرده اند
: همين آه خاتمي به دانشجويان مي گويد.  گرايي لغت ممنوعه اي در فرهنگ جنبش اسالمي ايران بودخرداد، هم

ما هيچ راهي نداريم جز اين آه به سمت مردم ساالري . مواظب باشيد مي خواهند در جبهه شما اخالل آنند«
 .  خط مشخص است» برويم

ر بين برخي از اصالح طلبان، در بستر انديشه هاي      مهري ـ به نظر شما، آيا روي گرداندن از خشونت د
 عبدالكريم سروش شكل نگرفته است؟

سروش با قرائت ديگري آه از اسالم دارد، نقش خوبي در اين روند بازي آرده است؛ .      تهراني ـ بدون شك
ندرو  بوده، حاال اآبر گنجي هم آه خود قبال ت. اما اين را هم اضافه آنيم آه سروش در اين ميان تنها نيست

گنجي چند روز پيش در روزنامه صبح امروز، مقاله اي تحت عنوان . شبيه به همين قرائت را نمايندگي مي آند
وقتي ] 1372سال [چند سال پيش «: نوشته است. نوشته آه بسيار جالب است» آيش فالحيان، مات مخالفان«

ير اطالعات معرفي آرد، آسي از مجلسيان هاشمي رفسنجاني در مجلس، علي فالحيان را به عنوان وز
آسي از نمايندگان براي نصب فالحيان در اين پست اعتراضي : رفسنجاني همانجا گفته بود. اعتراضي نكرد

 . شايد هم آسي جرات نكرد اعتراض آند. نكرد
زي بيايم، تنها من اگر قرار باشد رو:      چند هفته پيش، فالحيان در گفت و گويي با روزنامه قدس گفته است

از قول » قدس«بعد هم . معناي اين حرف اين است آه به رفسنجاني وصلم. تنهايي هم حرفي نمي زنم. نيستم
معلوم نيست با اين آه ما ديگر وزير نيستيم و مسئوليتي نداريم، چرا از سايه ما هم : فالحيان نوشته است

شته و نشان داده است آه فالحيان چگونه توانسته براي بعد هم اين نشريه بيوگرافي فالحيان را نو! مي ترسند؟
تعداد مخالفان و موافقان چقدر بوده و خالصه مقاله را با دقت و منظم تدوين . پست وزارت اطالعات راي بياورد

اگر فالحيان فكر مي آند با روح اهللا حسينيان دوست و همفكر است و : در انتهاي مقاله هم نوشته است. آرده  اند
 تواند با سنجاق آردن خودش به باالتري ها از جرائمي آه مرتكب شده  تبرئه شود و از پاسخ گويي طفره مي

 من به عنوان آسي آه قتل هاي زنجيره اي را دنبال مي آنم از سايه حجت االسالم …برود، اشتباه آرده است
 . فالحيان، هم مي ترسم و هم نگرانم
ين روياروي نوشتن و گفتن، متعلق به آساني است آه با افشاي قتل هاي      سهم بزرگ اين گفتمان تازه، ا

وقتي دولتي ـ خود ـ دستگاه امنيتي اش را زير . زنجيره اي و افشاي حمله به آوي دانشگاه ايستادگي آرده اند
ر آب ديگ. عالمت سوال مي برد، معلوم است آه ديگران هم از فرصت استفاده آرده، تا انتها پيش خواهند رفت

اين رويدادها آمراني دارد آه خيلي . ديگر امكان ماستمالي آم مي شود. رفته را نمي توان به جوي باز گرداند
 . . باالتر و قوي تر از حسين اهللا آرم و امثال اوست

 دعوا بر سر. دعوا بر سر لحاف مال است. آقا ما آاره اي نيستيم:      حسين اهللا آرم در گفت و گويي گفته است
 . هر دو جناح هم در اين دستگاه نيرو دارند. دستگاه قضايي و دستگاه امنيت است

به قول فرنگي ها سروش، لوتر شيعه اين .      سهم بزرگي از اين نوع گفتمان متعلق به عبدالكريم سروش است
 درست است اين. البته ديگراني مثل مجتهد شبستري و جوانترهايي نظير محسن آديور هم هستند. جنبش است

 سال و با سرآوبي هايي آه در اين مدت شده، زيان و خسران بسياري ديده است؛ اما 20آه ايران در اين 
 سال را پشت سر 20ما در ايران فقط .  سال طول آشيد300فراموش نكنيم آه عصر روشنگري هم در اروپا 

.  عرصه سياست هم عرصه وسيعي است.اين گفتمان حتا بر گفتمان هاي مذهبي هم سايه انداخته است. داريم
متاسفانه محمد خاتمي در دو سال گذشته هميشه با آهنگ يك گام به پيش . باالخره نهاد دولت بايد پاآسازي شود

با اين همه اين دوران از درخشان ترين مراحل تاريخ معاصر ايران به شمار . و دوگام به پس حرآت آرده است
از آسمان آه نيامده است؛ اما نظام سابق، . انديشه ها از دوران شاه وجود داشتتوجه آنيم آه اين . خواهد رفت



اما اين انديشه ها زير . با سرپوش نهادن بر روي جامعه فكري ايران، تالش آرد آن را يك دست جلوه دهد
 .تكاني الزم بود آه غبار اين فرش  به متن جامعه راه يابد. پوست اين جامعه پنهان و خفته بود
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