
  سمانه صادقي
اين روزها تداعي گر س�الروز شهادت زنده ياد ميرزا 
كوچك خان جنگلي پايه گذار نهضت جنگل و يكي از 
نمادهاي خودباوري ايرانيان است. هم از اين روي و در 
بازشناسي زمانه و كارنامه آن سردار نامدار، با دكتر 
يعقوب توكلي پژوهشگر تاريخ معاصر گفت وشنودي 
انجام داده ايم ك�ه نتيجه آن پيش روي شماس�ت. 

    
دانش ديني ميرزا كوچك خان در چه حد بود 
و تا چه مي�زان آن را در رفتار سياس�ي خود 

دخالت مي داد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. ميرزا پيش از برخورداري از 
دانش ديني اساساً آدم دينداري بود. واقعيت اين است 
که هر دينداري حاضر نيست تن به تحصيل در حوزه هاي 
علميه بدهد، چون مشقات، گرفتاري ها، سختي تحصيل 
و تداوم مسير طوالني را هر کسي تاب نمي آورد. بنابراين 
طيف خاصي از خانواده ها با توجه به مش��کالت زيادي 
که داش��تند حاضر بودند بچه هايش��ان دنبال طلبگي 
بروند و طيف خاصي از زنان ديندار حاضر بودند همسر 
يک روحاني يا طلبه شوند، چون طلبگي دنياي خاص 

خودش را داشت. 
تحصيالت ميرزا ظاهراً در حد تحصيالت س��طح امروز 
تلقي مي شود، ولي آنچه در رفتار و تصميمات ديني ميرزا 
و کارکرد سازماني که با او همراهي داشت مشخص است، 
نشان مي دهد که بسياري از جوانب شرع را مي فهميد. 
حتي »هيئت اتحاد اسالم« هم که با ايشان کار مي کرد، 
در بين آنها علماي صاحب نظر وجود داشتند و لذا ميرزا 
از اين جهت وجاهت مذهبي و ديني داشت، اما به دليل 
ورود در فضاي مشروطه و تحوالت انقالب مي بينيم که 
ميرزا مث��ل روحانيون و ط��الب آن روز روحاني معمم 
نيست. ايشان با آنکه لباس روحانيت را کنار گذاشت و به 
مسير مبارزات انقالبي رفت، اما سلوک او مؤمنانه  است 

که همه به آن اقرار دارند. 
يعني تحصيالت ديني ميرزا تمام نشده بود؟ 
اگر بخواهيد براي تحصيالت ديني در آن مقطع بفرماييد 
که آيا تحصيالت او تمام ش��د؟ پاسخ مي دهم نه، چون 
همين حاال هم همين طور اس��ت. اگر کس��ي بخواهد 
تحصيالت حوزوي اش را به نتيجه برس��اند، خيلي که 
خوش استعداد و خوش ذوق باشد و همه شرايط هم براي 
تحصيلش فراهم باشد، 20 سال کمترين دوره اي است 
که بايد تحصيل کند تا جوانه هاي اجتهاد در وجودش 

جوانه بزن��د. تازه بع��د از آن بايد تدريس و ممارس��ت 
کند تا به نقطه قابل قبولي برسد و بگوييم ايشان ديگر 
ش��اگردي نمي کند، از اين روي تحصي��ل ديني ميرزا 

تمام نشده بود. 
اساتيد ايشان در حوزه را مي شناسيد؟ 

من نمي شناسم. 
ميرزا از منظر بس�ياري متهم به همكاري يا 
گرايش به انديشه چپ بوده است. اين مسئله 

تا چه حد قابل اثبات است؟ 
در اينکه در اردويي که ميرزا به راه انداخت، يعني در واقع 
آن شاکله اي که قيام را شکل داد و اساس آن هم بر اساس 
مخالفت با انگلستان و قرارداد 1919 بود و مواجهه هايي 
که با جريان انگليسي در ايران داشت، ترديدي نيست که 
در مراحلي انقالبيون چپ روسي به اينها کمک کردند 
و حتي گروه هاي چپ به دليل مخالفت با انگلس��تان با 
حرکت ميرزا همراهي کردند. در انقالب اسالمي هم در 
دوره اي چپ ها در صفوف مردم بودند. اما آيا به اين دليل 
مي توان گفت انقالب اسالمي يک جريان چپ بود؟ البته 
اخيراً برخي اين طرف و آن طرف راه افتاده اند که چند 
عنصر چپ در تظاهرات آن روزها پيدا و اثبات کنند که 
انقالب اسالمي هم چپ و تصميمات و سياست هايش 

چپ بوده است. 
 يکي از بحث هايي که درباره چپ بودن ميرزا مطرح است، 
بحث تقسيم اراضي است. اگر در بحث اصالحات ارضي 
در ايران تأمل کنيم، ميرزا جزو پيش��گامان اصالحات 
ارضي در ايران است و پهلوي ها به دروغ اين موضوع را به 
خود نسبت دادند يا در بحث توزيع مواد غذايي در دوراني 
که ايران با مسئله قحطي سر و کار دارد، سياست هايي که 
اينها در گيالن اجرا کردند باعث شد که وضعيت مردم آن 
خطه بهتر از ساير مردم ايران باشد و حداقل آن بحران 
سنگين ناشي از سياست  قحطي را که انگلستان در ايران 
اجرا کرده بود، در گيالن و مازندران به اجرا در نيايد. البته 
نيمي به سياس��ت هاي ميرزا و نهض��ت او برمي گردد و 
نيمي هم به اين دليل است که دست انگلستان در گيالن 
و مازندران باز نشد که بتواند مواد غذايي را منتقل و مردم 
آنجا را دچار قحطي و گرس��نگي کند. لذا اگر کسي بر 
سياست بازار دست مي گذاشت و اجازه نمي داد کاال جا به 

جا شود، ممکن بود او را به چپ بودن متهم کنند. 
ميرزا به خاطر اينكه متعلق به منطقه گيالن 
بود، جنگل هاي آنجا را انتخاب كرد يا موقعيت 
سياسي منطقه موجب اين انتخاب شده بود؟ 

در بح��ث انق��الب نظري��ه اي در دنيا هس��ت و آن هم 
انق��الب از طريق جن��گ چريکي در جنگل اس��ت. در 
 دنيا اين نظري��ه پيش��گاماني دارد، از جمله کاس��ترو
 )Che Guevara( و چه گ��وارا )Fidel Castro( 
که در اين زمينه کتاب هم نوشته اند. البته بعدها آقاي 
رژي دبره )Régis Debray( هم آمد و کتاب »انقالب 
در انقالب« را نوشت. وي جزو دس��تياران چه گوارا بود 
که دستگير و به 25 س��ال زندان محکوم شد. اين مدل 
جنگ به اين صورت ب��ود که وقت��ي مي خواهيد عليه 
دولت مرکزي قيام کنيد، داخل جنگل مي رويد و براي 
نيروهايتان کمپ س��ازي مي کنيد و طرفداران شما از 
اطراف و اکناف به جنگل مي آيند و در جنگل يک تجميع 
نظامي صورت مي گيرد و ش��ما با اس��تفاده از عوارض 
زمين و شرايط جنگل و جاسازي هايي که انجام داده ايد، 
مي توانيد نيروهاي دولت مرکزي و دش��من را سرکوب 
کنيد و تبديل به يک کانون قدرت دست نيافتني براي 
دولت مرکزي مي ش��ويد، چون نيروهاي نظامي دولت 
مي ترسند وارد جنگل شوند. با آنکه کاسترو و چه گوارا 
نظريه جنگ چريکي در جنگل را تبيين کردند، اما پروژه 
جنگ چريکي در جنگل  عماًل توس��ط ميرزا اجرا شد و 
به درس��تي هم نتيجه داد، اما در نهايت ميرزا در زماني 
که بايد راه مي افتاد و به طرف تهران مي رفت و با دولت 
مرکزي مقابله مي کرد، مماطله کرد و کودتاي رضاخان 
پيش آمد و رضاخان در مرکز قدرت قرار گرفت. واال اگر 
ميرزا با سرعت مي آمد و نيروهايش را به مرکز مي آورد، 
قطعاً مي توانست قدرت را از دولت مرکزي بگيرد. البته 

موانع جدي مثل حضور انگلستان هم سر راهش بود. 
رفتار ميرزا ب�ا چهره هايي مث�ل حيدرعمو 
اوغلي را در چه چارچوبي مي توان فهم كرد؟ 
حيدرعمو اوغلي آدم پيچيده اي است. او کسي است که 
تالش مي کند جنبش چپ و مارکسيستي را در ايران به 
قدرت برس��اند و جزو فعال ترين و حتي خطرناک ترين 
اعضاي اين جريان اس��ت. براي اينک��ه او قيام جنگل 
را به انحراف نکش��اند و در دس��ت خ��ودش نگيرد، آن 
برخورد پيش آمد. کشته ش��دنش هم ظاهراً به دستور 

ميرزا نيست. 
س�طح ارتباط ميرزا با شهيد آيت اهلل مدرس 

چقدر بود؟ 
ميرزا با سياستمداران و شخصيت هاي مرکزي مخالف 
سياست انگلس��تان ارتباط و مکاتبه داش��ت، از جمله 
شهيد آيت اهلل مدرس، مشيرالدوله. حتي شهيد آيت اهلل 

ميرزا توانس�ت به عنوان يك كانون 
قدرت ايران را از ق�رارداد 1919 جدا 
و از سيطره سياست انگلستان حفظ 
كند. در منطقه عدالت نسبي برقرار 
كند و ق�درت را به مردم بچش�اند و 
جلوي اشغال س�رزمينش را بگيرد. 
اين آدم ب�ا 2، 3ه�زار نف�ري كه در 
اطرافش جمع شدند اين كار را كرد، 
ولي ظرفيت الزم ب�راي يك حركت 
انقالبي در درون نهضت هنوز شكل 

نگرفته بود

يكي از بحث هايي ك�ه درباره چپ بودن 
ميرزا مطرح است، بحث تقسيم اراضي 
اس�ت. اگر در بحث اصالحات ارضي در 
ايران تأمل كنيم، ميرزا جزو پيشگامان 
اصالحات ارضي در ايران است و پهلوي ها 
ب�ه دروغ اين موضوع را به خود نس�بت 
دادند. ميرزا  در بحث توزيع مواد غذايي 
در دوراني كه ايران با مسئله قحطي سر 
و كار دارد، سياس�ت هايي را در گي�الن 
اجرا كرد ك�ه باعث ش�د وضعيت مردم 
آن خطه بهتر از س�اير مردم ايران باشد
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»اشاراتي در باب زمانه و كارنامه نهضت جنگل« در گفت وشنود با يعقوب توكلي

به اقرار همگان، سلوک میرزا مؤمنانه  بود
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  محمدرضا كائيني
ظهور جمعيت فدائيان 
اس��الم در دوران پس از 
ديکتاتوري رضاخان در 
سپهر سياس��ي ايران، از 
فصول درخور مطالعه در 
تاريخ پس از شهريورماه 
1320 به شمار مي رود. 
اين تشکل توسط شهيد 
سيد مجتبي نواب صفوي 
به وجود آمد و توانست دوشادوش ساير عناصر و 
جريانات فعال در نهضت ملي، در رقم خوردن ملي 
شدن نفت ايران نقشي مهم بيافريند. در ساليان 
اخير، مرکز اس��ناد انقالب اس��المي به تدوين و 
انتشار خاطرات بانو نيره الس��ادات نواب احتشام 
رضوي همسر آن شهيد اقدام کرده است. ناشر در 
ديباچه اين اثر درب��اره اهميت موضوع آن چنين 

آورده است:
»فدائيان اس��الم از زمان پيدايش تا زماني که با 
اعدام رهبر اي��ن جمعيت در س��ال 1334 از هم 
فرو پاشيد، در بس��ياري از مناطق ايران فعاليت 
مي کردن��د. آنان ب��ا اقدامات��ي چ��ون اجتماع و 
تظاهرات روز جمعه 31 خرداد 1327 در مسجد 
سلطاني به پش��تيباني مردم فلسطين و تشکيل 
دفاتري براي ثبت ن��ام و اعزام نيرو به فلس��طين 
اشغالي، ترور عبدالحس��ين هژير وزير دربار وقت 
در 13 آب��ان 1328، مخالف��ت با آوردن جس��د 
رضاشاه به قم، ترور رزم آرا در 16 اسفند 1329، 
تحصن در زن��دان قص��ر در 21 دي 1330، ترور 
سيدحسين فاطمي، معاون نخست وزير و مخالفت 
با پيمان نظامي سنتو و ترور نافرجام حسين عالء 
موجودي��ت خود را اع��الم کردند و ب��ر جريانات 
سياس��ي تأثير گذاشتند. دس��تگاه امنيتي رژيم 
پهلوي دوم توانس��ت ب��ا اعدام رهب��ران فدائيان 
اسالم در س��ال 1334 اين گروه را متالشي کند، 

اما حرکت آن��ان الهام بخ��ش و هموارکننده راه 
جنبش ه��ا و حرکت هاي اس��المي معاصر ش��د. 
آنان الگوي مبارزه چريکي را براي اخالف خود به 
ارمغان گذاشتند و بذرهايي کاشتند که در سال 

1357 در ايران به ثمر نشست. 
با توجه به اهمي��ت حرکت فوق ضروري اس��ت 
خاطرات اف��رادي را که ب��ا ش��هيد نواب صفوي 
ارتباط داش��ته اند، جمع آوري و تدوين کرد و در 
اختيار عالقه مندان تاري��خ معاصر قرار داد. راوي 
اين خاطرات خانم نيره الس��ادات نواب احتش��ام 
رضوي، همس��ر ش��هيد نواب صفوي است که در 
اوج فعاليت هاي سياسي وي در کنارش بود و در 
اين زمينه خاطرات ارزشمندي را نقل کرده است. 
شرح مبارزات و حتي روابط خانوادگي و شخصي 
نواب با احساس��ي زنانه و به  گونه اي بسيار واال در 
اين نوشته آمده اس��ت. پيش از اين مرکز اسناد 
انقالب اسالمي خاطرات محمدمهدي عبدخدايي 
از ياران نواب صفوي را منتش��ر س��اخته بود. اين 
دو خاطره در مجموع گزارش��ي منسجم و دقيق 
از روابط درون��ي و بيروني اين ش��هيد مي دهند 
و در واقع مي ت��وان اين دو اث��ر را مکمل يکديگر 

دانست.« 
اين مقدمه همچنين به محتواي اين اثر پرداخته 
و در تبيين آن به نکات ذيل اشاره کرده است: »در 
اين خاطرات راوي ابتدا به محل تولد و پيش��ينه 
خانوادگي، دوران کودکي و مس��ائل و مشکالت 
آن دوران پرداخته اس��ت، س��پس به قضيه قيام 
گوهرشاد مشهد اشاره مي کند که منجر به تبعيد 
پدر ايشان مي ش��ود. وي چگونگي مالقات نواب 
احتشام رضوي و نواب صفوي را در کاخ گلستان 
بازگو کرد و چگونگي آشنايي خود و نواب صفوي 
و س��پس قضيه ازدواج با نواب را تشريح مي کند. 
س��پس به ح��وادث و رخدادهايي ک��ه در دوران 
هشت س��اله زندگي اش با نواب صفوي روي داده 
است، نظير زندگي مخفي خود و نواب، ترور هژير، 
قتل رزم آرا، مس��افرت هاي نواب، زنداني ش��دن 
نواب، تحصن فدائيان اسالم در زندان قصر، مسئله 
نواب به مؤتمر اسالمي و دعوت اخوان المسلمين 
از ايشان، قضيه کودتاي 28 مرداد 1332، پيمان 
سنتو، ترور حسين عالء و سرانجام شهادت نواب 

صفوي و يارانش اشاره مي کند.« 

 نظري بر اثر تاريخي- روايي خاطرات 
شهيد سيدمجتبي نواب صفوي

 آنچه در خاطر
 »نيره السادات« ماند!

مدرس از ميرزا مي خواهد به سمت تهران و تصاحب 
حکومت مرکزي حرکت کند، منتها ميرزا حرکت 
نمي کند. بعضي ه��ا دليل اصلي مماطل��ه ميرزا را 
استخاره گفته اند. اما به اعتقاد من شايد ميرزا توان 
نيروهاي خود را در اين حد نمي ديد که بتواند دولت 
مرکزي را بگي��رد. آيا ميرزا با نيرويي که بر اس��تان 
سيطره پيدا کرد مي توانست بر دولت مرکزي سيطره 
پيدا کند؟ من معتقدم مهم ترين دليل اين است که 
ميرزا اين کفايت را در نيروهاي محلي خود نمي ديد. 

شايد اين منطقي ترين دليل باشد. 
علت شكس�ت نهضت جنگل چ�ه بود؟ 
خيان�ت، درگيري ه�اي داخلي ي�ا عدم 

قاطعيت ميرزا؟ 
خيانت در داخل نهضت شکل گرفت. ميرزا تا زماني 
که با قزاق هاي روسي و نيروهاي انگليسي مواجهه 
مي کن��د نيروهايش وح��دت دارند، ول��ي وقتي با 
نيروهاي حکومت مرکزي مواجه مي شود با پديده اي 
به نام خون انس��ان س��ر و کار داريد و گلوله اي که 
شليک مي کنيد قرار است چه کسي را از بين ببرد؟ 
يک س��رباز وطني را که به زور او را به س��ربازخانه 
آورده اند. اين مواجهه براي ميرزا سخت بود. همچنان 
که امام هم اجازه جنگ چريکي و مبارزه مسلحانه 
را داخل ايران نداد و گفت در لوله تفنگ س��ربازان 
گل بگذاريد. چرا؟ چون وقتي ش��ما حق کشتن او 
را نداريد او هم دس��ت به تيراندازي نزند. ميرزا هم 
نمي خواست دستش را به خون هموطنانش آغشته 
کند، لذا به همين خاطر اجازه نداد خون همرزمانش 
هم به زمين بريزد و نيروه��ا را براي فرصتي جديد 
پراکنده کرد تا بتواند حرکت ديگري بکند و از جاي 

ديگري شروع کند. 
اما اينکه اشاره کرديد آيا درون نهضت خيانت شد، 
بله، خيانت امثال خالو قربان که بازي ديگري داشتند 
و مسير ديگري را مي رفتند و عملکردشان مؤثر بود. 
بعضي از دوستانش هم در بين راه متزلزل شده بودند 
و وعده هاي قواي دولتي را پذيرفتند، مثل مرحوم 
دکتر حشمت که بعداً خودش هم سخت مجازات و 

اعدام شد. اين موضوع هم به نهضت ضربه زد. 
نهايت اين نهضت كه به مقابله با نيروهاي 

حكومتي مي رسيد؟ 
بله مي رسيد، ولي ميرزا اجازه نداد گسترش پيدا کند 
و جنگ جدي بين او و نيروهاي خودي اتفاق نيفتاد. 
البته در چند جا برخوردهاي��ي پيش آمد، اما ميرزا 

اجازه نداد تبديل به جنگ و جبهه داخلي شود. 
عدم قاطعيت ميرزا را هم مي توان از جمله 

داليل شكست نهضت برشمرد. 
کساني که در گذشته هم حکومت محلي تشکيل 
داده اند و بعض��اً در حکومت هاي محلي ش��ان هم 
آدم هاي خوبي بوده اند، الزام��اً اين طور نبود که در 
تش��کيل دولت مرکزي هم توانا بوده باشند. مثل 
کشتي گيري که در اس��تان خودش پهلوان است. 
حاال اگر اس��تخوان هايش نکش��يدند ک��ه پهلوان 
ملي يا بين المللي را به زمي��ن بزند بايد چه کارش 
کنيم؟ ميرزا توانس��ت به عنوان يک کانون قدرت 
ايران را از قرارداد 1919 جدا و از سيطره سياست 
انگلستان حفظ کند. در منطقه عدالت نسبي برقرار 
کند و قدرت را به مردم بچش��اند و جلوي اش��غال 
س��رزمينش را بگيرد. اين آدم ب��ا 2، 3هزار نفري 
که در اطرافش جمع شدند اين کار را کرد، ولي آيا 
200، 300 هزار نفر آدم دور ميرزا جمع شدند که 
از او توقع داشته باشيم کشور را آزاد کند؟ جامعه ما 
در زمان ميرزا کوچک خان هم درست است که نياز 
داش��ت حرکت انقالبي کند، اما ظرفيت الزم براي 
اين حرکت انقالبي شکل نگرفته بود. شهيد آيت اهلل 
مدرس هم خواست اين کار را بکند و نتوانست. شيخ 
محمدخياباني هم خواست کاري بکند و نشد. قانع 
کردن جامعه براي تأس��يس يک حکومت جديد 
حداقل در آن زمان ميوه نارس��ي بود ک��ه بار نداد. 
در طول تاريخ همه حرکت هاي اينچنيني ممکن 
اس��ت جواب نداده باش��ند، ولي ذهن نسل امروز 
ما چون در معرض آفتابي مثل ام��ام خميني قرار 
گرفته است، از همه س��تاره هاي آسمان توقع دارد 
کار امام را کرده باشند. گاهي به علما و شخصيت ها 
اعتراض مي کنند. حتي شاه اسماعيل که توانست 
حکومت تشکيل بدهد و اتفاقاً از گيالن هم شروع 
کرد، قبل از او سه نسل کشته شدند. جدش شيخ 
جنيد و پدر و برادرش در اين کش��مکش ها کشته 
شدند و تازه جامعه قزلباش ها به بلوغ رسيد که چه 
کار بايد بکنند. لذا آمدند و اردبيل و تبريز را گرفتند 
و به  تدريج ياد گرفتند که چگونه قدرتشان را بسط 
بدهند. انقالب اسالمي هم اگر پيروز شد، محصول 
تجربه هاي متعددي اس��ت که جنب��ش تنباکو به 
نتيجه نرسيد و چطور جنبش مشروطه با اينکه به 
نتيجه رسيد، آقايان بر موج آن سوار شدند و از دل 
اين جنبش ديکتاتوري خطرناک رضاخاني بيرون 
آمد؟ چط��ور در ماجراي نهضت ملي ش��دن نفت 
اهدافمان را کوچک گرفتيم و گفتيم نفت ملي شود 
که پول بيايد و مشکالت کشور حل شوند. متوجه 
نبوديم که اين تمساح عظيمي که به نام امپراتوري 
انگلس��تان دارد همه دنيا را مي خورد و مي بلعد به 
همين راحت��ي اجازه نمي ده��د طعمه هايي را که 
در ايران داشته است از دست و دهانش بگيريد. نه 
انگلستان اجازه مي دهد و نه امريکا. پس شما بايد 
هدف گذاري هاي مهم تري بکنيد و آماده پذيرش 
مخاطرات جدي تري باش��يد. در نظ��ام بين الملل 
ناشي از سلطه دو يا سه ابرقدرت به همين راحتي 
به من و شما اجازه نمي دادند که با چوب دستي اي 
به نام نهضت ملي با يک امپراتوري بجنگيم. ش��ما 
بايد خودتان را آماده فداکاري حداکثري و جامعه 
را در اين جهت تربيت و در حد مبارزه با توطئه هاي 
انگليس و )CIA( امريکا، خود و جامعه را ورزيده 

مي کرديد و بعد به ميدان مبارزه مي آمديد. 
وقتي در راهپيماي��ي ای که هفته گذش��ته برگزار 
ش��د حضور داش��تم به اين نتيجه رس��يدم که ما 

متش��کل ترين و سياس��ي ترين ملت دنيا هستيم. 
چون ما عالوه بر آنکه منافع خودمان را مي فهميم 
متوجه مخاطرات هم هستيم و به دشمنان سرزمين 
و خاکمان اجازه سيطره يافتن نمي دهيم. بله، ممکن 
است مخالف تصميم فالن مقام سياسي مان هم در 
کشور باشيم يا مخالفت گس��ترش فساد در کشور 
باشيم. دنبال اين هم هستيم مادران کساني را که 
امکانات و سرمايه ها را از دست مردم درآوردند، مثل 
بعثي هايي که مادرانش��ان را به عزايشان نشانديم، 
به عزايشان بنشانيم، ولي اين طور نيست که اجازه 
بدهيم 2500 نفر را ببرند آموزش بدهند و امارات و 
اين و آن نيرو بياورند که کش��ورمان را از ما بگيرند. 
تحت هيچ ش��رايطي اجازه س��يطره به کشور را به 
کسي نمي دهيم و جهان چاره اي جز احترام متقابل 
به اين مردم ندارد. هيچ کس در هيچ جاي دنيا هم 
نمي تواند در برابر اين تشکل عظيمي که در کشور ما 

وجود دارد، بي توجهي کند. 
بعد از پيروزي انقالب تا چه حد آرزوها و 

برنامه هاي ميرزا محقق شدند؟ 
انقالب اسالمي در فضاي ايران تجلي آرزوهاي افراد 
زيادي است. کساني که در آن دوره به اشکال مختلف 
براي ايران اعتال آرزو مي کردن��د و عظمت ايران را 
مي خواستند که بخش زيادي از آن آرزوها در انقالب 
اس��المي تحقق پيدا کرد؛ اينکه خودمان باشيم و 
محتاج بيگانگان نباشيم. سالحمان را خودمان تهيه 
و امنيتمان را خودمان تأمين کنيم. علوم در بين ما 
پيشرفت کند. استقالل سياسي و فرهنگي داشته 
باشيم. حتي بسياري از آرزوهاي ناسيوناليست ها در 
انقالب اسالمي تحقق پيدا کردند. نظر »هيئت اتحاد 
اسالم« و رفتن به س��مت وحدت در بين ملت هاي 
مسلمان و برقراري عدالت نسبي در جامعه از جمله 
اين آرزوها بود. ما در تحقق بعضي از اين آرزوها موفق 
بوديم و در بعضي  موارد ناموفق، اما جالب است که 
همه آرزوهايي که وارد فضاي فکري جامعه ما شدند، 
هر کدام در گوش��ه اي از ايران تجل��ي پيدا کردند. 
بعضي از اين آرزوها بعد از ظهورشان خوب به نتيجه 
رسيدند، ولي متوليان بعضي  از اين آرزوها را چندان 
پي نگرفتند. مثاًل در خصوص هنر، ش��هيد آيت اهلل 
مدرس و بعضي ها به تصاوير س��ينمايي و امثالهم 
انتقاد داش��تند اما امروزه با آنکه برخ��ي در داخل 
همچنان به آثار سينمايي انتقاد دارند، ديگران در 
خارج آثار س��ينمايي ما را طاهر مي دانند. به عنوان 
نمونه در سفري که به يکي از کش��ورهاي اروپايي 
داشتم با يک انديشمند مصري صحبت مي کردم که 
ديدم ايشان چقدر از طهارت سينماي ايران حيران 
است. اين انديشمند مصري مي گفت دولت مصر با 
اينکه با همه نمادهاي ايران مخالف است، در يکي 
از مناطق که بين مسيحيان و مسلمانان اختالفات 
زيادي وجود دارد، براي تقليل اين اختالفات هميشه 
يکي دو تا از فيلم هاي ايراني را در آنجا پخش مي کند 
که نش��ان بدهد مسلمان ها و مس��يحيان در ايران 

زندگي مسالمت آميزي دارند. 
پس از پيروزي انقالب ما با مشکالت و مشغله هاي 
بسياري چون جنگ، دفاع، سازندگي و. . . روبه رو 
بوديم لذا مسئوالن ما خيلي به فکر تصوير تاريخي 
گذش��ته نبودن��د. بخش هايي را هم ک��ه مديران 
کش��ور متوجه آن بودن��د را به آدم ه��اي صاحب 
کفايتي نس��پردند. ما هر مهندس بي عرضه اي را 
که حتي نمي توانس��ت يک آجر را روي آجر ديگر 
بچين��د آورديم و مدي��ر فرهنگي کردي��م و اينها 
آمدند و خواس��تند ب��راي ما مهندس��ي فرهنگي 
کنند. همين حاال هم ما گرفتار همين مهندساني 
هستيم که عرضه هيچ کاري را نداشتند و بر گرده 
فرهنگ کشور سوار ش��دند. اين عوامل باعث شد 
آن گذشته تلخ به  تدريج از ذهن جامعه پاک شده، 
جريان س��لطنت طلب فرصت کند براي خودش 
تاريخ بنويس��د. آنها با اس��تفاده از فضاسازي هاي 
خيال پردازان��ه توانس��تند تاريخ��ي مث��ل آنچه 
آخوندزاده در کتاب هايش از ايران باستان ساخته 
و آن را مثل يک بهش��ت تصوير ک��رده، از دوران 
پهلوي بسازند. مثاًل بسيار در تلويزيون مي ديدم که 
پيرمردها مي آمدند و از گذشته تعريف مي کردند که 
چقدر آن دوران خوب بود. خب اين براي نسل جوان 
ولع ايجاد کرد که دوران پهلوي چه بهشت بريني 
بوده و حاال انقالب آمده و آن بهشت برين را از دست 
آنها درآورده و شرايط را سخت کرده است. بخشي 
از اين مسئله به خاطر اين است که ما جاهالن را بر 
فرهنگ خودمان حاکم کرده ايم و بايد بگوييم: »فال 
يلومن إال نفس��ه« جز خودتان را سرزنش نکنيد. 
مي بينيد ک��ه صدها و هزاران س��وژه و موضوع در 
کشور داريم که به آنها پرداخته نشده و درباره شان 
فکر نشده، ولي يکسري کارهاي دم دستي در کشور 
انجام مي ش��وند و بعد هم گله مي کنيم که فضاي 
فکري در کشور مطلوب نيس��ت. وقتي شما پول 
فرهنگ را صرف کارهاي سخيف مي کنيد، بيش از 
اين توقعي نيست. به عنوان نمونه يک بار در صدا و 
سيما از ما خواستند درباره زندگي شهيد مطهري 
کار کنيم و فيلمنامه بدهيم. دو سه سال کار کردم و 
از آن دوره دقايق و مسائلي را در آوردم که براي هر 
جوان و متفکري راهکارهاي بسيار اساسي را ارائه 
مي داد، اما مي بينيد پشت سر هم فيلم هاي مضحک 
دم دستي ساخته مي ش��وند و براي فيلم ساختن 

درباره شهيد مطهري پول نيست. 
اعتق�اد داريد عم�دي در اين بي توجهي 

وجود دارد؟ 
بله، بخش زيادي از آن عمدي است. بخش وسيعي 
در بدنه انقالب نمي خواهد ارزش هاي متعالي انقالب 
و ارزش هاي متعالي اين ملت تجلي پيدا کند و درباره 
آنها گفت وگو شود. س��ريال سلمان سال هاي سال 
پشت س��د بودجه مي ماند، ولي براي انواع و اقسام 
سريال هاي س��خيف بودجه صرف مي ش��ود. اين 
واقعيت مديريت فرهنگي کشور ماست. واقعاً روند 

کلي فرهنگي انقالب اسالمي مطلوب نيست.  
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