
كارهايي مي گذارند كه هرگز فكرش را نمي كردند و بعد 
مي بيند دزدي هاي ميلياردي ه��م كرده اند! واقعاً اين 
افراد چه جوري مي خواهند جواب اين ملت را بدهند؟ 
بعد هم اين مسئله آقازادگي از كجا درآمده؟ آقايش كي 
بوده است كه آقازاده اش چه كسي باشد؟ اصاًل »آقا« به 

مفهوم مسئول يا متصدي يك شغل، يعني چه؟ 
االن شما آقازاده ايد؟ 

 خير. آقازاده اي كه مصطلح شده، ابداً نيستم. افتخار هم 
نمي كنم كه باشم!

ژن خوب هم نداريد؟ 
 خير. ژن بنده خيلي ه��م خراب اس��ت و بايد اصالح 

شود)با خنده(.
پيش�گامان انقالب از جمله مرحوم آيت اهلل 
طالقاني در زمينه منش خانواده هاي ش�ان 
مالك هايي داشتند، اما برخي ديگر اين گونه 
نبودند. شما از منتقدين ديرين آقاي هاشمي 
بوديد. در شرايط امروز كه همان سياست هاي 
اقتصادي دوران آقاي هاشمي حاكم است، 
فكر نمي كنيد كه اين فرد همچنان در فضاي 
مديريتي و اقتصادي كشور زنده است و امر 

و نهي مي كند؟ 
همين طور است. اما آقاي هاشمي به تنهايي اين جوري 
نبود، بعد از ظهور رفتارهاي سياس��ي آقاي هاشمي، 

خيلي ها شبيه ايشان شدند! 
ولي ايش�ان پايه گذار اين ش�يوه مديريتي 

بود.
درست اس��ت، منتها االن ايش��ان از دنيا رفته است و 
دوست ندارم پشت سر كسي كه قدرت دفاع از خود را 
ندارد صحبت كنم، ولي بقيه آقايان هم از اين مشكالت 

داشته اند. 
با اي�ن حال طي�ف كارگزاران اين ش�يوه را 

پايه گذاري كردند. 
خودتان داريد مي گوييد يك طيف. اما االن يك طيف 
خاص اين كاره نيستند و اين معضل وسعت پيدا كرده 
است. مثاًل مي گويند پسر فالن مداح در فالن جا فالن 
كار را كرده است و اخبارش در رسانه ها پخش مي شود، 
يا پس��ر بهمان صاحب منصب. عالجي ه��م ندارد جز 
اينكه راهي پيدا شود براي اصالح اين وضعيت. رسانه ها 
را هم نمي ش��ود از جلوي چشم مردم برداشت. هر قدر 
هم فيلتر كنند، باز ملت يك جوري به اخبار دسترسي 
پيدا مي كنند. فيلتر كردن در نگاه كالن وبه عنوان يك 
راهبرد دائمي، كار اشتباهي است. مثل ديش ماهواره 
جمع كردن از باالي پشت بام هاست كه مردم ماهواره 
نبينن��د. االن تكنول��وژي ماهواره به قدري پيش��رفته 
است كه بنده در ماش��ينم مي توانم ماهواره ببينم. لذا 
اين كارها، در نهايت بي اثر يا كم اثر هستند. به نظر من 
بايد يك فكر اساسي براي اين قضيه كرد. از آن گذشته، 
وقتي در جواب اينكه مي گويند طرف هزار ميليارد تومان 
اختالس كرده است- كه من اصاًل نمي توانم صفرهايش 
را بشمرم- مي پرسي با او چه كرديد؟ مي گويند طرف را 
آزاد كرديم اما قرار است ان شاءاهلل پول ها را پس بدهد! 
در حالي كه وقتي كس��ي به اين شكل دزدي مي كند، 
بايد با برخ��ورد جدي و عبرت آموز مواجه ش��ود. چند 
روز پيش خبرش را شنيدم كه 30، 40 هزار ماشين را 
در آذربايجان پنهان كرده اند. وقتي مي پرسيد قضيه از 
چه قرار است؟ مي گويند ماش��ين ها رودري، ضبط و... 
نداشته  اند! واقعاً شما به خاطر اين موارد مردم را منتظر 
گذاشته ايد تا قيمت ماش��ين باال برود؟ بدون رودري 
تحويل مردم بده، بهتر از آن اس��ت كه چنين بحراني 
درست شود. به حضرت عباس اگر در مملكت ديگري 
بود، وزير اقتصاد و رؤساي باالترش بايد استعفا مي دادند 

و مي رفتن��د. چندي پيش گفتند نخس��ت وزير كره از 
سامسونگ رشوه گرفته است، همه شان استعفا دادند و 
كنار رفتند. نكته ديگر اينكه وقتي خبري در تلويزيون در 
مورد قاچاق بنزين به افغانستان پخش مي شود، چطور 
نيروي انتظامي نمي تواند جل��وي آن را بگيرد؟ چطور 
خبرنگار تلويزيون توانسته عكس و خبرش را به دست 
بياورد، اما نيروهاي امنيتي نتوانسته اند رد آنها را بزنند؟ 

خب اينها براي مردم سؤال است. 
برخ�ي اعضاي خان�واده ش�ما - ك�ه البته 
نام كليت خان�واده را يدك مي كش�ند- در 
انتخابات اخير از رئيس جمهور كنوني حمايت 
كردند. واكنش ش�ما به ش�رايط كنوني اين 

دولت چيست؟
من هم به ايش��ان رأي دادم، ولي به هر حال توقع مان 
خيلي بيش��تر بود. االن هم دائماً مي گويند درس��ت 
مي شود، درست مي شود! چه چيزي درست مي شود؟ 
اخيراً بحث شيرين پوشك پيش آمده است. زمان قديم 
هم نيست كه مثل مادرهاي ما بچه ها را با كهنه ببندند. 
زن هاي امروز اصاًل بلد نيس��تند اين كاره��ا را بكنند. 
طرف مي خواهد پوشك براي بچه اش بخرد كه قيمتش 
دو برابر شده است. چرا بايد مس��ائلي از اين دست، به 
يكباره در كش��ور تبديل به بحران ش��ود؟ يعني مواد 
اوليه هيچ كدام از اينها وجود نداشت و همين كه ترامپ 
برجام را پاره كرد، همه اين اتفاقات يك مرتبه افتاد؟ به 
نظر من و خيلي هاي ديگر، تمام اينها برنامه ريزي شده 

است و دولت بايد سرمنش��أ اين مسائل را پيدا كند. به 
نظر من با ان شاءاهلل، ماشاءاهلل، درست مي شود و خدا 
خودش درست مي كند، كاري درست نمي شود. خدا 
هيچ چيزي را درس��ت نمي كند، مگر اينكه بندگانش 
بخواهند. ان اهلل اليغيرو ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. 
ما بايد خودمان، خودمان را درس��ت كنيم. ما االن در 
بحران هستيم. نكند وضعيت ما مثل ونزوئال بشود كه 
در مغازه هاي شان جنس ندارند و مردم در صف بانك ها 
هستند كه پول هاي ش��ان را بگيرند و به كلمبيا، پرو و 
جاهاي ديگ��ر بروند. نكند خداي نكرده م��ا به آن روز 

بيفتيم. بايد مسئوالن امر زودتر فكري بكنند. 
تفاوت آنچه فكر مي كرديد و آنچه شد، از نظر 

شما چيست؟ 
من به داليلي فكر مي كردم بهتر است آقاي روحاني در 
دور دوم هم رئيس جمهور باشد و بتواند كار نيمه معطل 
دوره اول را به پيش ببرد، ولي توقع داشتم ايشان خيلي 
بهتر عمل كند. انتظار نداشتم آقاي ترامپ امضا كند و از 
برجام بيرون بيايد و بعد رئيس جمهور ما تنها بنشيند و 
ببيند همه چيز روي هواست و نتوانند كنترل كنند! بعد 
هم بگويد مشكل ما از حوادث دي ماه شروع شد. چه 

ربطي به دي ماه دارد؟ 
شما كه هميشه منتقد آقاي هاشمي بوديد 
و باره�ا سياس�ت هاي اقتصادي ايش�ان را 
محكوم مي كرديد، چطور متوجه نشديد اين 

دولت ميراث دار ايشان است؟ 
من قبول نداشتم كه اين دولت ميراث دار آقاي هاشمي 
است و فكر مي كردم در بين گزينه هاي موجود، ايشان 
مناسب تر اس��ت. نه فقط من اين فكر را مي كردم كه 
23، 24 ميليون نفر ديگر هم همين فكر را مي كردند و 
به ايشان رأي دادند. فكر غلطي نبوده است، ولي مثل 
خيلي ها كه االن مي گويند پشيمانيم، من هنوز نگفته  ام 

پشيمانم، ولي از دولت طلبكارم!
گذش�ته از اين، ش�ما به عن�وان عضوي از 
خانواده آيت اهلل طالقاني، ب�ا حمايت از فرد 
خاصي با امضاي »خانواده آيت اهلل طالقاني« 

موافقيد؟ 
ابداً! در بس��ياري از جاهايي هم ك��ه از عنوان خانواده 
مرحوم طالقاني استفاده تبليغاتي شده، فرداي آن روز 
اطالعيه مي دادم كه من كي چنين حرفي زدم و شما 
چرا از قول همه خانواده حرف مي زنيد؟ هميش��ه اين 
اعتراض را  كرده ام. من معتقدم نام و شخصيت طالقاني 
خيلي باالتر و برتر از اينهاست كه بخواهيم آن را خرج 
فالن دسته و فالن گروه كنيم. كسي هم كه اين كار را 

مي كند، متوجه عمق نادرستي كار خود نيست. 
پس هنوز هم مخالفيد؟ 

صد در صد. 
اين برخورد ش�ما روي افكار برخي اعضاي 
خانواده- كه اين كار را انجام مي داده اند- هم 

تأثير داشته است؟ 
بد نبوده است. اخالق تند من دستشان آمده است!

قدري ه�م بي واس�طه به ش�خصيت و آثار 
اجتماعي آيت اهلل طالقاني بپردازيم. شما در 
دهه اخير سعي كرديد برخالف برخي ديگر از 
اعضاي خانواده تان، در معرفي ايشان شيوه 
ديگري را در پيش بگيريد. فكر مي كنيد تا 

چه ميزان در اين كار موفق بوده ايد؟ 
بايد به اين نكته اش��اره كنم كه متأس��فانه نسل سوم 
انقالب، هيچ شناختي از مرحوم طالقاني ندارد. تقصير 
اين قضيه هم به گردن برخي مسئوالن فرهنگي كشور 
است كه مخصوصاً خواستند اسم طالقاني حذف شود! 
از طرف ديگر و برعكس آنها، مردم در فضاي مجازي از 

در بس�ياري از جاهايي هم كه از عنوان 
خان�واده مرح�وم طالقان�ي اس�تفاده 
تبليغاتي شده، فرداي آن روز اطالعيه 
مي دادم كه من كي چني�ن حرفي زدم 
و ش�ما چرا از قول همه خان�واده حرف 
مي زنيد؟ هميشه اين اعتراض را  كرده ام. 
من معتقدم نام و شخصيت طالقاني خيلي 
باالتر و برتر از اينهاس�ت ك�ه بخواهيم 
آن را خ�رج فالن دس�ته و ف�الن گروه 
كنيم. كس�ي هم كه اين كار را مي كند، 
متوجه عمق نادرس�تي كار خود نيست
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 »آيت اهلل سيدمحمود طالقاني و شرايط امروزين جامعه ما« 
در گفت و شنود با سيدمهدي طالقاني 

 انديشه هاي پدر 
در فضاي مجازي  تحريف مي شود

طالقاني مطالبي را منتشر مي كنند كه بعضي از آنها 
هم درست و موثق نيست، ولي آن  جور لجبازي ها 
از سوي مس��ئوالن فرهنگي كش��ور، جوابش اين 
مي ش��ود. وقتي مس��ئله درس��تي را كه طالقاني 
مطرح كرده است، شما براي جامعه مطرح و تبيين 
نمي كنيد و طالقاني را به آنها نمي شناسانيد، مردم 
خودشان مي روند و طالقاني را مي شناسند و البته 
وسط اين ماجراها، يك مواردي را هم اشتباه مطرح 
مي كنند. اخيراً به اين نتيجه رسيده ام كه بايد منزل 
آيت اهلل طالقان��ي رابه پايگاهي براي شناس��اندن 
افكار و انديشه ايشان به جامعه مبدل كنيم. سال 
آينده، سال چهلم درگذشت ايشان است. ان شاءاهلل 
بتوانيم در چهلمين س��ال، يك كار مفيد و درخور 

شأن انجام بدهيم. 
فضاي مجازي فضاي بي س�ر و صاحبي 
است، براي همين آراي مرحوم طالقاني 
به شكل ناقص مطرح مي شوند. نمونه اش 
مسئله حجاب است. شما در اين باره چه 

ديدگاهي داريد؟ 
همين طور اس��ت. ي��ك قس��مت از صحبت هاي 
مرحوم طالقاني را مي آورند و بقيه اش را نمي گويند. 
حرف هايي مي زنن��د كه من هيچ وقت از ايش��ان 
نشنيدم. زماني كه مسئوالن به موضوع بي توجهي 
مي كنن��د و مي خواهن��د ش��خصيت طالقاني را 
مس��كوت بگذارند، در فضاي مجازي اين اتفاقات 
مي افتد. مثاًل و همان طور كه اشاره كرديد، بسياري 
از نقل قول هاي��ي ك��ه در مقوله حجاب از ايش��ان 
مي كنند، دروغ اس��ت. من در برخي مصاحبه ها و 

اظهار نظرها به اين مقوله اشاره كرده ام. 
شما به عنوان فرزند ايشان، نمي خواهيد 

به اين وضعيت سر و ساماني بدهيد؟ 
در سال هاي اخير تا جايي كه در توانم بود، با همت 
و لطف عده اي از دوستان، پرتوي از قرآن و مجموعه 
مقاالت ايش��ان را- كه در چاپ ه��اي قبلي غلط 
زياد داش��ت- به قم فرس��تاديم و تصحيح و چاپ 
كردند. تاكنون پنج جلد منتشر شده و در مجلدات 
بعدي قرار است سخنراني ها و مصاحبه هاي ايشان 

جمع آوري و منتشر شود. 
مرحوم آيت اهلل طالقاني نمي توانست با 
همه گروه ها هم نظر باش�د، اما قادر بود 
همه گروه ها را جمع كند. به نظر شما اين 
چه هنري است كه ايشان داشت و امروز 

برخي مسئوالن ندارند؟ 
تمام گروه ها از چپ و راست و حتي مذاهب اسالمي 
از ش��يعه و س��ني و... به مرح��وم طالقاني گرايش 
داشتند، چون خلق و خويي داشت كه فقط جاذبه 
بود و به جز در موارد خاص، دافعه نداشت. در مورد 
كساني كه به مردم ظلم مي كردند يا در مورد مسائلي 
مثل تماميت ارضي با كسي شوخي نداشت، ولي در 
قلمرو مسائل عادي كش��ور، براي هيچ كس دافعه 
نداشت و سراپا جاذبه بود. تمام كساني هم كه در آن 
زمان طالقاني را مي شناختند و پاي صحبت هايش 
مي نشستند، مي گويند ما جز اين چيزي از او نديديم. 
همه گروه ها و دسته ها مي آمدند و مي نشستند و با 
ايش��ان صحبت مي كردند و آقا مثاًل نمي گفت تو 
بدي، تو فالني و از اين قبيل. ابداً اين طور نبود. حاال 
شايد گروهي بخواهد طالقاني را به خود منتسب كند 
و بگويد او مال ما بود. نظير برخي كارها كه در آستانه 
برگزاري انتخابات مي كنند، ام��ا بايد به آنها گفت 
نه خير، تنها متعلق به شما نبود، همان قدر كه متعلق 

به شما بود، متعلق به همه مردم ايران بود. 
اما همچن�ان برخي جريانات سياس�ي 
موجود از جمل�ه ملي- مذهبي و نهضت 
آزادي ه�ا، در تبليغ�ات رس�مي خود، 
طالقان�ي را از آن خ�ود مي دانن�د و در 
مواردي كه منفعت سياس�ي آنها اقتضا 
مي كند، از نام و تصوير ايش�ان استفاده 
مي كنند. در اين باره چه تحليلي داريد؟

بسيار كار بدي مي كنند. براي طالقاني هيچ حزب 
و گروه و دسته اي فرق نمي كرد. اگر مي ديد فردي 
يا جرياني دارد اشتباه مي كند، صدايش مي زد و به 
او مي گفت داري راه را اشتباه مي روي! برايش هم 
فرقي نمي كرد طرف رفيقش هس��ت يا نيست يا 
متعلق به فالن گروه و دسته هست يا نيست. اينها 
چيزهايي هستند كه ما به چشم خودمان مي ديديم. 

بارها اتفاق افتاده بود. 
البته در اين فقره، يعني مصادره به مطلوب 
طالقاني، گروه موسوم به مجاهدين تقدم 
داشتند و بعد هم گروه هايي كه نام بردم. 
به نظر ش�ما اين طيف ها، چ�را به دامان 

چنين توهمي درافتادند؟
تأكيد مي كنم همه گروه ها به طالقاني احساس تعلق 
داشتند. از چپي ها بگيريد تا راستي ها و همان طور 
كه اشاره كردم، طالقاني در ميان مردم ايران، تماماً 
جاذبه بود و جز در موارد ضرورت دافعه نداش��ت. 
مثاًل محم��ود دولت آبادي مي گف��ت زماني كه در 
زندان اوين بودم، دائم از طرف مأموران مورد تهديد 
قرار مي گرفتم كه مثاًل خانمت را مي گيريم و... اين 
صحبت ها باعث ترس من مي شد و تنها كسي كه 
مي توانستم با او صحبت كنم، آقاي طالقاني بود. يك 
ساعت با ايشان راه مي رفتيم و سيگار مي كشيديم 
و ايش��ان آنچنان مرا آرام مي كرد كه واقعاً از غصه 
راحت مي شدم. در خصوص مجاهدين خلق هم بايد 
بگويم بنيانگذاران اوليه اين سازمان، با موجوداتي 
كه امروزه آنها را مي شناسيم، زمين تا آسمان فرق 
مي كردند. بنيانگذاران اوليه كساني مثل حنيف نژاد، 
بديع زادگان و سعيد محسن و... بودند كه اكثرشان 
را سال 50 اعدام كردند. آنهايي كه ماندند امثال تقي 

شهرام و بهرام آرام و... بودند. 
گوي�ا تقي ش�هرام يك بار ه�م آيت اهلل 
طالقاني را تهديد به مرگ كرده بود. ماجرا 

از چه قرار بود؟
در آن دوره، گروه ه��اي مب��ارز ب��راي ادام��ه 

فعاليت هاي شان از سوي مرحوم طالقاني، مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني و... كمك مي شدند. يكي از 
مسئوالن انتقال كمك به اين گروه ها، آقاي مهدي 
غيوران بود. زماني كه مرحوم طالقاني ش��نيد كه 
مجاهدين خلق انحراف فكري پيدا كرده اند، دستور 
دادند ديگر به اين گروه كمك نشود. به همين خاطر 
برخي رده هاي باالي مجاهدين درخواست مالقات 
با ايشان را كردند. آقاي غيوران تعريف مي كردند 
كه وقتي آقا را به محل مالقات بردم، تقي ش��هرام 
به ايش��ان گفت: »ش��نيده ام گفته ايد به ما كمك 
نكنند«. پدر در جواب مي گويند: »بله«. تقي شهرام 
رو به ايش��ان مي كند و مي گويد: »مي كشيمت و 
شهيد نمايت مي كنيم و گردن ساواك مي اندازيم!« 
در همان دوره، خبر اين واقعه در نجف به امام هم 
مي رسد و ايشان هم مسئله »شهيد نمايي« را براي 
برخي نقل مي كنند. واقعيت اين است كه مجاهدين 
خيلي تالش كردند خودش��ان را به پدر منتسب 
كنند، اما همان طور كه مي دانيد ايشان در يكي از 
آخرين نماز جمعه ها، با صحبت هاي شان تكليف 
خود را با اين عده مشخص كردند. حاال اينها مدام 
مي گويند: »پدر طالقاني اين ط��ور بوده يا نبوده!« 
صفت پدر را اول امام در مورد طالقاني به كار بردند و 
بعد ديگران. امام در مراسم درگذشت ايشان گفتند: 
»ما برادري را از دست داديم و ملت پدري و اسالم 

مجاهدي را.«
خاطره اي از برخوردهاي آيت اهلل طالقاني 
با برخي سران اين گروه در دوره پيش از 

انقالب داريد؟
 پس از درگيري هايي كه مي��ان مجاهدين و نظام 
تازه تأسيس بر سر مس��لح بودن و تصاحب برخي 
ساختمان ها درگرفت، يك بار مس��عود رجوي به 
منزل ما آمد و  گفت من بايد ش��كايتم را به گوش 
آقا برسانم كه چرا ما را از ساختمان هاي مان بيرون 
مي كنند. آقاي ش��انه چي- كه دم در خانه بود- به 
رجوي مي گوي��د داخل نرو، چون آق��اي طالقاني 
آن قدر عصباني هستند كه با برخوردي غيرمنتظره 
بيرونت مي كنند! باالخره رجوي با اين ادعا كه آقاي 
طالقاني ما را دوست دارد، با اصرار داخل مي شود اما 
پيش از آنكه دهان باز كند، پدر با تشر به او مي گويد 

برو بيرون اينجا وانستا!
در حال حاضر گويي، برخي حوادث دوره 
آيت اهلل طالقاني دارد تكرار مي ش�ود. از 
جمله تحريكات قومي قبيل�ه اي كه در 
كردستان و آذربايجان و نقاط ديگر وجود 

دارند. ارزيابي شما چيست؟ 
من فكر مي  كنم مردم ايران ه��ر قدر هم كه از 
دولت ناراضي باش��ند، در مورد تماميت ارضي 
ايران حساس��يت دارند. طرف ممكن است نان 
خالي بخورد، ولي بحث تمامي��ت ارضي ايران 
برايش از هر مسئله اي واجب تر است و مي رود و 
بابت اين قضيه مي جنگد. االن مي گويند عده اي 
در خوزس��تان، زمين مي خرند و ف��ردا ممكن 
است ادعا كنند خوزس��تان مال ماست. اوالً: ما 
قانون داريم كه اتباع خارجي حق خريد زمين 
را در ايران ندارند و ثانياً: اگر هم فردا بخواهند بر 
اين اساس ادعايي بكنند، قطعاً با واكنش قاطع 
ملت ايران مواجه خواهند شد. جاهاي ديگر هم 
همين طور اس��ت. در كردس��تان يا آذربايجان 
هم، شايد بعضي ها بخواهند تحريكاتي داشته 
باشند ولي خودش��ان هم خوب مي دانند مردم 
ايران درباره تماميت ارض��ي ايران با هيچ كس 
ش��وخي ندارند و اين جور بازي ها در كش��ور ما 

تأثير ندارد. 
اپوزيسيون جمهوري اسالمي را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟ 
س��لطنت طلب ها و خانواده ش��اه كه تكليفشان 
معلوم اس��ت و واقعاً بين مردم هي��چ جايگاهي 
ندارند. درباره مجاهدين هم بايد گفت در حالي 
كه اعضاي اوليه سازمان كه پيش از انقالب اعدام 
شدند، واقعاً بچه هاي خوب و متدين و اهل نماز 
و قرآن بودن��د اما عده اي كه پ��س از آنها آمدند، 
حيثيت آنها را هم ملكوك كردند. براي تان درباره 
يكي از مجاهدين اولي��ه، نكته اي بگويم. مرحوم 
ناصر صادق وقتي مي آمد ش��يراز، م��ا به احترام 
او، نماز سر وقت مان يك دقيقه هم دير نمي شد، 
يعني رفتار او م��ا را هم به خ��ودي خود اصالح 
مي كرد. اما بعدها سازمان چوب امثال تقي شهرام 
را خورد تا جايي كه اسلحه دست شان گرفتند و 
به س��وي خلقي كه از آن دم مي زدن��د، گرفتند. 
بعد هم كه به عراق رفتن��د و آن افتضاح پادگان 
اشرف و جنايت هايي كه در حق ديگران و حتي 
خودشان كردند، پيش آمد. مثاًل زن و شوهر را از 
هم جدا كردند و بچه ها را از مادرهاي شان گرفتند 
و كارهايي از اي��ن قبيل كه در تاريخ كم س��ابقه 
است. اخيراً هم كه براي گردهمايي هاي شان، آدم 
از تونس و اين ط��رف و آن طرف كرايه مي كنند. 
يكي از خوش شانسي هاي جمهوري اسالمي اين 
است كه اپوزيسيون درست و حسابي ندارد. اين 
گروه ها را مقايسه كنيد با اپوزيسيون هاي زمان 
شاه. مرحوم امام، مرحوم طالقاني، دكتر شريعتي، 

مهندس بازرگان و.... 
به نظر ش�ما ش�وراهاي كنون�ي، هماني 
هستند كه مرحوم طالقاني مي خواست؟ 
مرحوم طالقاني معتقد بود كشور در سطوح بسيار 
كالن تر، بايد زير نظر ش��وراها اداره شود اما به هر 
حال اين طرح تا زمان آقاي خاتمي محقق نش��د. 
در دوره اول هم كه شوراها تشكيل شد، عماًل شورا 
نبود و شكست خورد. بعد هم كه شوراها افتادند در 
خريد و فروش ملك و تقسيم غنايم و اين حرف ها. 
شوراهاي حاال، باز يك كمي بهتر از اولي ها هستند، 
ولي هيچ ربطي به شوراي مورد نظر طالقاني ندارند. 
به نظرم با اين وضع، بهتر است كاًل اسم طالقاني از 

روي شورا برداشته شود.

  سمانه صادقي
صراحتي شبيه پدر دارد و دردمندي اي نيز. در ساليان 
اخي�ر در فرآيند بازنمايي انديش�ه و من�ش آيت اهلل 
طالقاني ب�ه جامعه به وي�ژه جوانان، بس كوش�يده و 
نتايج مثبت فراواني را نيز آفريده است. آنچه پيش رو 
داريد گفت و شنود مبس�وط ما با سيدمهدي طالقاني 
است به مناس�بت سالروز درگذش�ت پدر و در تبيين 
نسبت او با امروِز جامعه ايران. اميد آنكه مقبول افتد. 

  
در حال حاضر دشمنان س�عي مي كنند چهره 
خش�ني از نظام و مردم ما در دنيا ترسيم كنند 
و البته افزون بر آن، اسرائيل، امريكا، عربستان 
و... در ص�دد باج گيري از كش�ور ما هس�تند. 
مرحوم آيت اهلل طالقاني براي چنين شرايطي، 

با ما چه سخني دارد؟
به نام خدا. مقدمتاً بايد به نكته مهمي اشاره كنم. مرحوم 
طالقاني تمام حرفش اين بود كه مسئوالن بايد در خدمت 
مردم باش��ند، چون اين مردم هس��تند كه انقالب را نگه 
مي دارند. االن اگر مي بينيم مردم قدري دلخور ش��ده اند، 
مقصر مسئوالن هستند. رفتار آنها موجب اين واكنش شده 
است و اال مردم كه هميشه از انقالب حمايت مي كرده اند 
و مشكلي نداش��ته اند. اگر اين پيوند وجود داشته باشد، 
ما مي توانيم ش��رايطي به مراتب بدتر از اين را هم از س��ر 
بگذرانيم. چالش ما با عربستان سعودي، امريكا و اسرائيل 
از زواياي مختلفي درخور بحث است. االن مباحثي مثل 
مذاكره مطرح است و آقا )رهبري( هم مخالفت كرده اند. 
البته دو تا رفيق كه با هم مذاكره ندارند، طبيعتاً دو دشمن 
بايد با هم مذاكره كنند، منتها با الهام از افكار پدرم، به نظرم 
بهتر است به جاي مذاكره، جلسه اي با حضور نمايندگان 
دو كشور تشكيل و از همه رسانه هاي مهم جهان مخصوصاً 
رسانه هاي امريكايي دعوت ش��ود، چون آنها هم چندان 
دل خوش��ي از ترامپ ندارند. در حضور تمام رس��انه هاي 
دنيا، نمايندگان اين دو كش��ور حرف هاي ش��ان را بزنند. 
چون يك س��ري كارها را آنها كرده اند، يك س��ري كارها 
را هم ما انج��ام داده ايم. مثاًل امريكايي ها از س��ال 1332 
در مسائل كش��ور ما دخالت و كودتا كردند، دستور رفتن 
و بعد آم��دن محمدرضا پهلوي را دادن��د. پس از پيروزي 
انقالب هم با پرتاب موش��ك، هواپيمای مس��افربري ما 
را با 290 نفر س��رنگون كردن��د. مهم تر از هم��ه آنكه در 
منطقه داعش را تربيت و برايش هزينه و نيروهاي ش��ان 
را هم از عربستان و پاكس��تان تأمين كرده اند، آن وقت به 
ما مي گويند تروريس��ت! خيلي جالب است. در حالي كه 
خود خانم هيالري كلينتون بارها اعت��راف كرده كه اين 
گروه هاي تروريستي را ما درس��ت كرده ايم. حتي امريكا 
پيشتر طالبان را عليه اتحاد جماهير شوروي درست كرده 
بود و باز با پررويي به ما مي گويد شما تروريست هستيد! در 
روز 11 سپتامبر چند عرب سعودي، هواپيما را به برج هاي 
دوقلوي مركز تجارت جهان��ي مي كوبند، بعد مي گويند: 
كساني كه از اين برج ها آسيب  ديده اند از جمهوري اسالمي 
شكايت كرده اند كه ش��ما بياييد خسارت ما را بدهيد، اما 
كوچك ترين اسمي از عربستان سعودي نمي آورند. حاال 
تقصير ما چيس��ت؟ به همين دليل مي گويم كه واقعاً بد 
نيست بنشينيم و حرف هاي مان را مقابل رسانه هاي دنيا 
بزنيم تا مردم دنيا بفهمند كه اصل قضيه چيست و داعش و 
تروريست ها را چه كساني درست كردند. مسئله اين است 
كه تبليغات ما در دنيا خيلي كم است و امريكايي ها وقتي 
مي خواهند حكومتي را بكوبند و دست و بالش را ببندند، از 

اين حرف هاي بي ربط زياد مي زنند. 
ظاهراً اين پيشنهاد شما بيشتر جنبه سمبوليك 

و آگاهي بخشي دارد. اين طور نيست؟ 
دقيق��اً! مردم دنيا باي��د بفهمند باعث اصل��ي اين بحران 
كيس��ت؟ مثاًل روي مس��ئله برجام سه س��ال كار شده و 
حاال امريكا بي هيچ دليل��ي از برجام بيرون رفته اس��ت. 
آن وقت وزي��ر خارجه فرانس��ه مي گويد ايران دس��ت از 
فعاليت هاي موش��كي اش بردارد! گيريم كه ايران دست 
از فعاليت هاي موشكي اش بردارد، بعد از آن چه كار كند؟ 
يادمان نرفته پس از آنكه آق��اي دكتر يزدي هواپيماهاي 
F16 و دو ناو جنگي مان را پ��س داد، در زمان جنگ چه 
مشكالت بزرگي به خاطر نداشتن تسليحات داشتيم. حاال 
با چنين گذش��ته اي باز هم مي خواهند ايران تسليحات 
نظامي نداشته باش��د كه اگر روزي، حتي كشوري در حد 
بوركينافاسو به ما حمله كرد، نتوانيم از خودمان دفاع كنيم. 
حتي در مقابل بگوييم آقا! تش��ريف بياوريد مملكت ما را 
بگيريد! غرب در شرايطي صحبت از عدم فعاليت موشكي 
ايران مي كند كه ما تا حاال به هيچ كشوري حمله نكرده ايم 
و همه سران مملكت هم بارها تأكيد كرده اند ما قصد حمله 
به هيچ كشوري را نداريم. با اين حال بايد پرسيد غرب چرا 

از تسليحات نظامي ما مي ترسد؟ 
س�وء مديريت و رفتار حس�اب نش�ده برخي 
مس�ئوالن در داخل وضعيت را آش�فته كرده 
است. با توجه به ش�رايط فعلي جامعه، مرحوم 
آيت اهلل طالقاني چه پيام�ي براي امروز مردم و 

مسئوالن دارد؟ 
مرحوم طالقاني حتي تصورش را هم نمي كرد ممكن است 
مس��ئوالن چنين باليي س��ر مردم بياورند، ولي منش او 
اين طور بود كه رانت آقازادگي و ژن خوب و اين چيزها، كاًل 
در ادبياتش وجود نداشت. اوايل انقالب كارخانه اي مشكل 
پيدا كرده ب��ود و قرار بود من بروم كمك كنم مش��كلش 
حل ش��ود. به پدر گفتم: »يكي از دوس��تان تان- كه شما 
خيلي هم دوستش داريد- به من پيشنهاد كرده بيا و اين 
كارخانه را بچرخان«. ايشان گفت: »خيلي بيجا مي كني!« 
پرس��يدم: »چرا؟« جواب داد: »به تو چه مربوط است؟ تو 
اگر پس��ر طالقاني نبودي هم چنين پيش��نهادي را به تو 
مي كردند؟« گفتم: »نخير!« گف��ت: »پس بيجا مي كني 
به عنوان پسر طالقاني بروي«. طالقاني مي گفت: »بيخود 
مسئوليت هايي را كه عرضه انجام دادنش را نداريد، به عهده 
نگيريد. بچه هاي من هم حق ندارند مسئوليت هاي دولتي 
بگيرند. كساني هم كه مسئوليت مي گيرند، برندارند خاله 
 خانباجي هاي شان را سر كار بياورند«. البته در سال هاي 
اول انقالب اوضاع چندان بد نبود، ولي بعداً هر كسي را كه 
مسئول هر جايي كردند، با خودش يك تيم از خواهرزاده ها، 
برادرزاده ها و فاميلش برد! از آن گذشته اين اقوام را در رأس 
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