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البی درباره
 استیضاح آخوندی 

شــرق: روز گذشــته گعده هــای چندین نفــره  �
برخــی نماینــدگان در محل هیئت رئیســه، هنگام 
ارائــه گزارش وزیر کشــور و شــهردار تهران، بیش 
از گزارش پالســکو به چشــم می آمد. آنها سخت 
مشــغول رایزنی بودند؛ «بهــروز نعمتی»، نماینده 
تهــران، «مهرداد الهوتی»، نماینــده لنگرود، «اکبر 
رنجبرزاده»، نماینده اســدآباد، «نــادر قاضی پور»، 
ارومیــه، «محمــد دهقــان»، نماینــده  نماینــده 
«چناران»، «طرقبه » و «شــاندیز»، «محمدحســین 
تبریز، «حمیدرضــا فوالدگر»،  فرهنگی»، نماینــده 
نماینــده اصفهــان، «محمــد دامــادی»، نماینده 
ســاری و چند نفر دیگر از نمایندگان مشغول البی 
بودنــد که بعضــي وقت ها با رئیــس مجلس هم 
صحبت می کردند. برخــی از آنها از ابتدا در محل 
هیئت رئیسه حضور نداشــتند؛ البته قاضی پور پس 
از رســاندن خــودش بــه هیئت رئیســه، رایزنی با 
«الریجانی» را آغاز کرد و پس از آن، با اشاره دست، 
تعــدادی از نماینــدگان را به محل هیئت رئیســه 
فراخواند. این اقدامات در مدتی بود که «قالیباف» 
و «رحمانی فضلی» مشــغول ارائه گزارش حادثه 
پالســکو بودند؛ حادثه ای که افکار عمومی سراسر 

کشور را تحت تأثیر قرار داد.
اما آن طور که «مهــرداد الهوتی» پس از اتمام 
جلســه علنی به «شرق» گفت: «این گعده ها بابت 
اســتیضاح آقای آخوندی، وزیر راه، بود». برخی از 
این نمایندگان همان زمان با ارائه گزارش ها درباره 
پالسکو، در صحن مشغول جمع آوری امضا بودند؛ 
امضاهایی که در آخــر «فوالدگر» به بهروز نعمتی 
تحویل داد. الهوتــی در همین باره گفت: «عده ای 
اعتقاد داشــتند اســتیضاح باید اعالم وصول شود 
و ما معتقــد بودیم آیین نامه رعایت نشــده و باید 
در جلســه آخر کمیســیون، وزیر دعوت می شــده 
که نشــده اســت». او در پاســخ به این ســؤال که 
برخی نمایندگان، ازجمله نماینده ســاری، عصبی 
به نظر می رســید، گفــت: «بابت همیــن بود؛ آنها 
مدعی بودند باید اســتیضاح اعالم وصول شود. ما 
معتقدیم که آیین نامه باید رعایت شود. در آخر هم 
آقای الریجانی دســتور دادند اگر دعوت کتبی کرده 
بودند، اســتیضاح اعالم وصول شود؛ اما دیدند که 
دعوت کتبی صورت نگرفته اســت». سرانجام هم 
اســتیضاح وزیر راه پیش از خاتمه جلسه علنی از 

تریبون هیئت رئیسه اعالم وصول نشد.

روزنه

شرق، محمدحسن نجمي: وزیر کشــور و شهردار تهران، 
کنار یکدیگر روی دو صندلی سبز بهارستان نشسته بودند؛ 
رئیس مجلس ابتدا از «عبدالرضا رحمانی فضلی» دعوت 
کرد تا گزارش خود درباره حادثه پالسکو را بخواند؛ رأس 
ســاعت ۱۱ بود: «علت یا علل حادثه، علت عدم توفیق 
در اطفاي حریق، اقدامات و حضور آتش نشانی، وظایف 
دستگاه ها قبل از حادثه، وضعیت تجهیزات آتش نشانی 
و علت فروریختن ساختمان پالســکو از عمده سؤاالتی 
اســت که در ذهــن افکار عمومی اســت». «محمدباقر 
قالیباف»، شــهردار تهران هرازگاهی دســتی به صورت 
می کشید. نگاهش به برگه هایش بود، گاهي هم نگاهی 
به تریبون می کرد و چیزی می نوشــت و دوباره دستی بر 

صورت می کشید.
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

قانــون   ۵۵ مــاده   ۱۴ بنــد  از  «رحمانی فضلــی» 
شــهرداری ها گفت؛ «شــهرداری وظیفه اتخــاذ تدابیر 
مؤثــر و اقــدام الزم برای حفظ شــهر از خطر ســیل و 
حریق و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکســته 
و خطرنــاک واقع در معابر عمومــی و کوچه ها و اماکن 
عمومــی و داالن های عمومــی و خصوصی را به عهده 
دارد».  او ادامــه داد: «در تبصــره این ماده تأکید شــده 
اســت شــهرداری وظیفه دارد در کلیه موارد مربوط به 
رفع بناهــا و... و مزاحمت های منــدرج در ماده فوق با 
نظــر مأموران فنی خود بــه مالکان اماکــن یا صاحبان 
ادوات منصوب اعالم کند تا رفتار متناســبی انجام شود. 
اگر مالکان به موقع موارد اخطار داده شــده را مورد توجه 
قرار ندهند، شــهرداری می تواند بــا کمک مأموران خود 
اقدام بــه رفع خطر کند و مصــروف را به اضافه صدی 
پانزده از صاحب ملک دریافت کند تا به این ترتیب هزینه 
رفع آسیب توسط مالک پرداخت شده باشد». قالیباف با 
شــنیدن این بند، چیزی روی برگه هایش نوشت و دستی 

به صورتش کشید.
زمان حادثه به روایت وزیر کشور

وزیــر کشــور می گوید: «زمــان وقوع حادثــه در روز 
پنجشــنبه ۳۰ دی ماه و در ســاعت هفت و ۵۸ دقیقه و 
۲۳ ثانیه بوده اســت، صدور دســتور تخلیه ســاختمان 
ســاعت ۱۱ و دو دقیقه، ریزش ساختمان ۱۱ و ۳۴ دقیقه 
یعنی پس از ســه ســاعت و ۳۵ دقیقه از زمان شــروع 
آتش سوزی بوده است. آتش سوزی در طبقه ۱۰ و واحد 
۱۲ و به گفته شــاهدان عینی ناشی از محل اتصال برق 
شروع شده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر 
و مباحث کارشناسی است». قالیباف همچنان نشسته و 
بــا دقت به گزارش وزیر گــوش می دهد. در همین حین 
برخی نمایندگان ســراغ او می آیند؛ یکی از آنها «مجتبی 
ذوالنور»، نماینده قم و چهره نزدیک به پایداری است که 
روی صندلی خالی کنار شــهردار تهران مي نشیند، چند 

کلمه اي صحبت مي کند و مي رود.
فیلم قالیباف

گــزارش «وزیر کشــور» تمام شــد؛ الریجانی با لحن 
خاص خــودش از وزیر تشــکر کــرد؛ «آقــای قالیباف؛ 
جناب عالی هم تشــریف بیاریــد گزارشــتان را بدهید». 
قالیباف بطری آبي که مقابلش بود را برداشــت. لیوانی 
پــر کرد و نوشــید. حاال نوبــت او بود که پشــت تریبون 
برود. یکی از اعضای هیئت رئیســه خطــاب به قالیباف 
گفت: «آقای قالیباف هر موقع صالح دانســتید بفرمایید 
که فیلم را پخش کنیم»؛ شــهردار درخواســت کرد که 
همین االن پخش شــود. قالیباف ســرجایش نشست و 
نگاه ها به ســمت مانیتورهای بــزرگ در صحن مجلس 
رفت. کلیپی با «تم» احساسی و با تصاویر ریزش پالسکو 
و صدایي که می گفت: «تخریب شــد؛ تخریب شد؛ وای 
وای داره می ریزه؛ همش ریخــت...». پس از آن صدای 
قالیباف روی فیلم شــنیده شــد؛ خودش گویندگی فیلم 
را برعهده گرفته بود: «ســاعت ۷:۵۹ صبح روز پنجشنبه 
ســی ام دی ماه؛ این مورد آتش سوزی اعالم می شود؛ ۱۰ 
ایستگاه آتش نشــانی به همراه خوردروهای پشتیبانی و 
چهار دستگاه نردبان هیدرولیکی به انضمام تشک نجات 
به محل حادثه اعزام می شــود. در دو دقیقه و دو ثانیه 
ایستگاه آتش نشانی در محل حاضر می شود که یک زمان 
بسیار بسیار ایده آل است؛ حتی فراتر از استانداردها». بین 
کلیپ مصاحبه هایی با مردم انجام شده؛ یکی  می گوید: 
«خدا را شــکر به موقع تخلیه شد وگرنه پنج،  شش هزار 
نفر کشته می شدند». موزیکی غمگین روی فیلم گذاشته 
شــده. مصاحبه هایی با یک آتش نشان و برخی از مردم 
هم که همه از اقدامات راضی هستند چاشني فیلم است 
و باز صدای قالیباف روی فیلم: «یک ساختمان ۱۵ طبقه 
با ارتفاع حدود ۵۰ متر شــده بود ساختمانی سه طبقه با 
ارتفاع هفت، هشــت متری. این اسکلت، اسکلت فلزی 
بود. اولویت نجات همه کســان و به ویژه آتش نشان ها 
در دستور کار قرار گرفت. تجهیزات مورد نیاز وارد شدند. 
طبیعتا هیچ دســتگاهی در دنیا نیست که چند هزار ُتن 
را یکجا بردارد». تصاویر گزارش های شــبکه خبر هم در 

فیلم پخش می شود.
نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره

دوباره قالیباف به اقدامات انجام شــده اشاره می کند. 
پــس از آن یک نفر جلــوی دوربین می گویــد: «بهترین 
نقطه قوت، حضور شــخص مدیریت بحران شهر تهران 
در جهت انسجام بخشــی و پیشگیری...». تصاویر جلسه 
ســتاد بحران با حضور قالیباف نمایش داده می شود. در 
ادامه فیلم قالیباف، آهنگي از مرحوم «محمد نوری» با 
تصاویر پالســکو پخش مي شود: «نمیشه غصه ما رو یه 
لحظه تنها بذاره؛ نمیشــه این قافله مــا رو تو خواب جا 
بذاره؛ دوســت دارم یه دســت از آسمون بیاد ما دو تا رو 
ببره از اینجا و الی ابرها بذاره». «الریجانی» میکروفونش 
را روشــن مي کند: «متشــکریم، اگر اجازه بدهید فیلم را 
قطع کنید که گزارش آقای قالیباف را گوش دهیم؛ نزدیک 

اذان می شویم دیگر فرصت نیست».
قالیباف پشت تریبون رفت. قالیباف در هفت ، هشت 
دقیقــه ابتدایی در حال واکاوی مشــکالت ســاختاری 
در بحــران و ســوانح و مانند آن بود. بــه «فرود اجباری 
هواپیمای فوکــر در اصفهان در ســال ۱۳۷۶»، «انفجار 

قطــار در نیشــابور در ســال ۱۳۸۲» و... اشــاره کــرد. 
پــس از چند دقیقــه باالخره وارد موضوع اصلی شــد: 
«نیروهــای آتش نشــانی در کمتــر از ۲٫۵ دقیقه پس از 
اعالم آتش سوزی به محل ســاختمان پالسکو رسیدند. 
ما مشکل تجهیزات نداشــتیم و امکانات به حد کفایت 
وجود داشــت. ساختمان پالســکو به موقع تخلیه شده 
بود. یکی از موضوعــات مهم این بود که ۳۱ دقیقه قبل 
از ریزش پالسکو، اعالم تخلیه ساختمان به همه نیروها 
داده شــده بود و نیروهاي مردمــي را بیرون کرده بودند. 
شــهید امینی نیز به همراه برخی دیگر از آتش نشــان ها 
از مســیر در حال خروج بودند تا کسی از مردم و بچه ها 
در ســاختمان نمانده باشند که در همین حین بخشی از 

پله ها فرو می ریزد».
اعتراض به قالیباف

ظاهرا بســیاري از نمایندگان از صحبت هاي شهردار 
راضي نیستند. «غالمرضا جعفرزاده ایمن آبادی»، نماینده 
رشــت، با صدای بلند اعتراض مي کند. شــهردار تهران 
بدون توجه، به ســخنانش ادامه مي دهــد.  قالیباف در 
ادامه آماری از اقداماتش در شــهرداری در حوزه شهری 
ارائــه داد و از افزایــش تجهیزات آتش نشــانی در دوره 
مسئولیتش  گفت که «ما باید رفع خطر در اماکن عمومی 
را انجام دهیم؛ البته ممکن اســت خطر بالقوه و بالفعل 
باشد و رفع خطر از سوی ما باید در مواقعی انجام شود 
که خطر بالفعل اســت. درباره ســاختمان پالســکو ما 
اخطارهایــی دادیم، آموزش هایــی را ارائه دادیم و برای 
پیشگیری کالس آموزش گذاشتیم که در آن ۱۷ نفر بیشتر 
شرکت نکردند؛ همچنین در شهریور ماه بخش نامه ای را 
به آنها ارائه دادیم». الریجانی از قالیباف مي پرسد چقدر 
از مطالبش مانــده و چقدر زمــان می خواهد؟ قالیباف 
وعده چهار، پنج دقیقه مي دهد. ســاعت حدود ۱۲ ظهر 
است. وزیر کشور حدود ۲۴ دقیقه گزارش داده و شهردار 
عالوه بر گزارش، فیلم هم پخش کرده. در مجموع بیش 
از ۳۰ دقیقه. «جعفرزاده» بــا فریاد به قالیباف اعتراض 
مي کند که زمانش تمام شــده. ســخنان شــهردار برای 
لحظاتی متوقف مي شــود. هم زمان «موسوی الرگانی»، 
نماینــده فالورجان، بــا صدایی بلندتر بــه «جعفرزاده» 
اعتراض مي کند. الریجانی دوباره میکروفونش را روشن 
مي کند: «حاال هردوتان داد نزنید که بشود گوش کنیم». 
در همین لحظات اســت که برخی نمایندگان به سمت 
«جعفرزاده» مي روند؛ «احمد مازنی» و «سید فریدالدین 
موســوی» او را بــه آرامــش دعــوت مي کننــد. برخی 
نمایندگان اصولگرای مجلس هم به سمت «جعفرزاده» 
مي روند؛ برای نمونه «مهرداد الهوتی»، نماینده لنگرود 
و «محمدعلی پورمختار»، نماینده «بهار و کبودرآهنگ». 
«بهروز نعمتی»، یکی از دو نفری که با لیست امید تهران 
به مجلس راه یافت و بعدا عضو فراکســیون نزدیک به 
الریجانی شــد، هم از صندلی اش بلند شده و به سمت 
جعفرزاده رفته. «مهدی شیخ»، دیگر نماینده تهران، هم 
رسید تا فضا را آرام کنند. قالیباف سخنانش را روی همان 
خطــی ادامه مي دهد که در این چنــد روز، روزنامه های 
حامی شــهردار اصولگرا روي آن مانــور مي دادند: «به 
موجب مصوبه هیئت دولت در ســال ۹۳ بازرس وزارت 
کار ضابط دادگستری است و کارشناس بازرسی مجموعه 
آتش نشانی همکار بازرس و مجموعه وزارت کار است. 
در واقــع وزارت کار می تواند به عنوان ضابط از دادســرا 
یا دادگاه حکم توقیف بخواهد و دادســرا مکلف اســت 
حکم توقیف بدهد». این در حالی است که منتقدان بند 
۱۴ ماده ۵۵ را پاشــنه آشیل شهرداری در حادثه پالسکو 
می داننــد. او در ادامه گریزي هم به حادثه ۱۱ ســپتامبر 
مي زند و پالســکوي ۱۷ طبقه را با اََبرآسمان خراش هاي 
نیویــورك مقایســه مي کنــد: «بخش عملیاتــی حادثه 
۱۱ ســپتامبر در فاز نخســت ۹۰ روز و کار آواربرداری نیز 
هشت ماه طول کشید... عملیات امدادی کار آواربرداری 
ســاختمان پالسکو در مدت ۹ روز انجام شد؛ درحالی که 

زمان اتمام کار را ۱۰ روزه پیش بینی کرده بودیم». 
قالیباف بگوید

با پایان ســخنان قالیباف، الریجانی مي گوید: «اینکه 
آقای قالیبــاف می گوید در برخی مــوارد اختیارات الزم 
را ندارنــد، به ما بگویند که این موارد کجاســت تا آن را 
از لحاظ قانونی حل کنیم. اگر هــم اختیار الزم را دارند، 
بایــد در آینده جلــوی بروز چنین آســیب هایی در مراکز 
تجاری گرفته شود». الریجانی در ادامه از برج سازی های 
بي رویــه در تهران انتقاد مي کند: «شــهر تهران به دلیل 
گستردگی و تراکم، مسائل مختلفی دارد که از جمله آن 
برج هایی اســت که در تهران ســاخته می شود و گاهی 
در آن اســتانداردها رعایت نمی شود. بنده نمی گویم در 
تهران و برخی بخش ها برج ساخته نشود؛ اما برج سازی 
اســتاندارد خــاص خــود را دارد و نبایــد در برخــی از 
مساحت ها برج سازی شود. بنده خودم خیابان های تنگی 
را دیده ام که در کنارش برج های وســیع ساخته می شود 
که طبیعتا این روند ساخت و ســاز مشکالتی را به ویژه در 
بحران هایی مانند زلزله و آتش سوزی به وجود می آورد».

الریجانی همچنین در مأموریت یک ماهه به کمیسیون 

عمران درخواست تهیه گزارش ملی از حادثه پالسکو را 
داشت. پس از پایان ســخنان الریجانی، «جعفرزاده» به 
ســمت رئیس مي رود و چیزی به او می گوید. الریجانی 
هم با یکــي از همان لبخندهای خاص خودش پاســخ 
مي دهد. حاال نوبت علي مطهری اســت که به ســمت 
الریجانــی برود و بــا او صحبت کند و بعد، به ســمت 

جعفرزاده بیاید... .
برخی بزرگ تر از این هستند که عذرخواهی کنند

زنــگ پایان جلســه که خــورد، مشــخص بود که 
صحبت های قالیباف بســیاری از نماینــدگان را راضی 
نکــرده. محمدرضا عارف، رئیس فراکســیون امید، به 
جمع خبرنگاران مي آید: «در گزارش مجمع نمایندگان 
تهران، بندی وجود داشــت که مســئوالن باید از مردم 
عذرخواهــی کنند. ایــن موضوع مهمی اســت؛ باید 
عذرخواهی کــردن را یاد بگیریم که هنــوز در فرهنگ 
ما جــا نیفتاده اســت». خبرنگاري پرســید: چرا آقای 
قالیباف از مــردم عذرخواهی نکرد؟ عــارف مي گوید: 
«بنده نمی دانم که ایشان عذرخواهی کردند یا نکردند، 
انگار برخی بزرگ تر از این هستند که عذرخواهی کنند». 
احمد مازنــی، نماینده تهران و عضو فراکســیون امید 
هم به «شــرق» می گوید: «این جلسه با این گزارش ها 
و پاســخ ها افــکار عمومــی را قانع نمی کنــد. من به 
عنوان نماینده تهــران، از این گزارش ها و پاســخ های 
به خصوص شــهردار تهران قانع نشــدم». «غالمرضا 
جعفرزاده ایمن آبادی» نماینده رشــت هم با او هم نظر 
است: «شهردار باالخره یک عذرخواهی هم نکرد؛ یعنی 
هیچ نقصی در کارشــان نبود؟ مردم هم افسرده اند و 
هم نگران؛ نگران از اینکه اگر یک بحران دیگر در کشور 
پیش بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد. کمیسیون ها خوب 

گزارش ندادند. وزیر کشور هم موکول کرد به بعد. این 
چه گزارشی اســت؟ آقای قالیباف برای خودش شعر 
خواند و فیلم هایی که در فضای مجازی دیدم نشــان 
دادند. باالخره ضعف شهرداری و آتش نشانی مشخص 
نشد کجاست. وزیر گفت اینها دیر آمدند و بعد رفتند و 
یک ربع بعد آمدند. مدیریت بحران در کشــور االن در 
برابر یــک چالش واقعی قرار گرفته اســت. تکلیفش 
چیست؟ از همه مهم تر هیچ کس از مردم عذرخواهی 
نکــرد. مردم مقصرند؟ این خیلی بــد بود که در خانه 
ملــت، هیچ کس نگویــد که من از مــردم عذرخواهی 
می کنم. به نظر من گزارش در ســطح این اتفاق نبود. 
چون پالســکو اتفاقی ملی بود که حتــی بین المللی 
شــد؛ اما برای این اتفاق یک گزارش محلی ارائه شد». 
نماینده مردم رشت درمورد اینکه چرا در جلسه فریاد 
زده «دروغ می گوییــد!»، گفــت: «منظورم تناقض های 
گفتاری بین گفته های شــهردار و وزیر کشــور بود. وزیر 
کشور بر ضعف شهرداری و آتش نشانی تأکید داشتند. 
آقای قالیباف کامال این را تکذیب کردند. این تناقض را 
چه کســی باید پاسخ بدهد؟». نماینده رشت همچنین 
در گفت وگو بــا «ایلنا» گفت: «شــنیده ام برخی از این 
نمایندگان، حکم مشــاور شهرداری تهران را دارند. این 
اتفاق نگران کننده اســت و باید این مسئله بررسی و در 

صورت اثبات با آن برخورد شود».
انتقاد دوباره از عدم عذرخواهی

سهیال جلودارزاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلــس هــم از گزارش شــهردار تهــران در مجلس 
و عذرخواهی نکــردن انتقاد کــرد. «علیرضا رحیمی» 
دیگر نماینده اي اســت که به آنچه روز چهارشــنبه در 
بهارســتان رخ داد انتقاد دارد: «غالب بررســی های ما 
فنــی، ایمنی و مدیریتــی بود و گزارش آقــای قالیباف 
غالبا معطوف به دســتگاه های خارج شهرداری و غیر 
شــهرداری». اشــاره او به گزارشی اســت که پیش از 
صحبت هاي رحماني فضلي و قالیباف در صحن علنی 
قرائت شــد. در آن گزارش با اشــاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ 
قانون شــهرداری ها، آمده بود: «رفع خطر از ساختمان 
پالســکو تالزم تام و تمامی با تعطیلــی و پلمب کردن 
ساختمان نداشته است... عدم اقدام اصالحی در جهت 
بهبود ایمنی ساختمان و صرفا بسنده کردن به اخطارها 
باوجود تصریح مواد قانونی بر تکلیف شــهرداری برای 
اقــدام به رفع موارد ناایمن، ناکافــی و ازجمله عوامل 

زمینه ساز این واقعه بوده است...».
روز گذشته عالوه بر اینها، گزارش های کمیسیون های 
«اجتماعی»، «عمران» و «بهداشــت» و همچنین رئیس 
اتاق اصناف در صحن علنی قرائت شد؛ گزارش هایی که 
وقتی قرائت می شــدند، وزیر کشور و شهردار تهران کنار 

یکدیگر روی دو صندلی سبز بهارستان نشسته بودند.

گزارش شهردار تهران به مجلس درباره فاجعه پالسکو
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دادگاه شریعتی
بااین حال آیت اهللا خمینی رهبر بالمنازع انقالب ۵۷ 
است و اگر کسی غیر از این بگوید قصد تسویه حساب 

دارد».
انقالب به نظام تبدیل شد

او ادامــه داد که انقالب بعدا به نظام تبدیل شــد 
که در آن «شریعتی معلم» به «مطهری معلم» تبدیل 
شد و «شــریعتی ایدئولوگ» به «مطهری ایدئولوگ» 
بدل شد. او گفت مطهری نسبت به شریعتی احساس 
خطــر می کرد و این را در نامــه ای که به رهبر انقالب 
نوشت، مشخص کرده است. او انقالب ۵۷ را از جنس 
انقالب شــهری دانســت که بعدا تصمیم گرفته شد 
انقالب به روســتاها صادر شــود و این اتفاقات بعد از 
پیروزی انقالب و تبدیل شــدن انقالب به نظام رخ داد. 
آقاجري بازهــم تأکید کرد: «پروژه شــریعتی انقالب 
سیاســی نبــود، او بنایــی ایدئولوژیک پدیــد آورد که 
سرمایه ای شــد برای بهمن ۵۷؛ اما در دوره شریعتی 
اســالم فقاهتی مطرح نشــد، شــریعتی مي خواست 
اسالمی را بازســازی کند که شاخص های اساسی آن 
انســان را به آزادی و معنویت برساند». صحبت های 
آقاجری که خاتمه یافت، مجری برنامه این ســؤال را 
پرسید که اساسا می توان شریعتی را به عنوان کسی که 
موتور انقالب را روشن کرده، تقدیس یا متهم کرد؟ زیرا 
مرحوم نراقی او را شــاعری می دانست که به جامعه 
هیجان می داد و مردم این شاعرانگی را سیاسی کردند. 
قادری در پاســخ گفت: «موضع خود را روشن کنید، یا 
شــریعتی را موتور انقالب می دانید یا شاعر؛ اما شکی 
نیست که حرف های شریعتی بی اثر نبود. من معتقدم 
هیچ انقالبی منحرف نمی شــود، ۲۰ ســال پیش هم 
همیــن حــرف را زدم، این را که در ذهن ما شــعاری 
یــا رؤیایی بوده که محقق نشــده، نمی تــوان به پای 
انحراف انقالب گذاشــت. این انقالب ماحصل همین 
مردم اســت که در ذهن آنها قرائت دیگری از امت و 
امامت شکل می گیرد». او ادامه داد: «من به شریعتی 
عالقه منــدم؛ امــا از دل آنچه شــریعتی گفته، آزادی 
درنمی آیــد، داعش هم درنمی آیــد؛ ولی رگه هایی از 
اندیشــه شــریعتی را می توان با داعش مقایسه کرد، 

رگه هایی را با سید قطب».
گرفتار منطق دوگانه 

آقاجری در پاســخ گفت: «قــادری گرفتار منطق 
دوگانه اســت. انقــالب را با منطق عاملیت بررســی 
می کند و بعد با منطق ساختاری توضیح می دهد. من 
معتقد نیستم که هرآنچه در ۵۷ رخ داده، تقدیر بوده 
و غیر از این هم نمی شــده است؛ من معتقدم انقالب، 
محصــول دیالکتیک عاملیت و ســاختار اســت. من 
برخالف قادری معتقدم انقالب جبری و دترمینیستی 
نبوده است، بلکه پیش بینی نیروهای سیاسی و فکری 
و نخبــگان در بزنگاه ها تعیین کننده بود». او ســپس 
این پرســش را طــرح کرد که «آیا می توان شــریعتي 
را ادامه دهنده ســید قطب دانســت کــه مدرنیت را 
جاهلیت می دانســت؟» بــه گفته او: «شــریعتی را 
گاهــی ناسیونالیســت و شوونیســت هــم می دانند، 
چون از ایرانی ها دفاع کرد. اســالم شریعتی در مقابل 
اسالم سنتی اســت، چراکه اســالم منهای روحانیت 
را طرح کــرد. آیا از دل نوگرایی شــریعتی بنیادگرایی 
درمی آید؟!». اینجا قادری سعی کرد در مقام پاسخ از 
خود دفاع کند و بگوید من دترمینیســت نیستم: «من 
گفتم انقالب مهندسی شــده بود، چراکه رشد الزم را 
نداشــتیم. شــما وقتی می گویید انقالب یک کارخانه 
عظیم است، این همان مهندسی است که شریعتی و 
دیگران در آن هستند. شما می گویید فاعلیت و زمینه، 
من هم گفتــم بله در انقالب یــک فاعلیت تمام عیار 
رخ داده و نــه زمینه گرایی تمام عیار. شــما خودتان از 
علت و معلول دراین باره سخن می گویید. بعد به من 
می گویید جبرگرا هســتم، آن هــم در موضوعی مانند 
اجتمــاع. وقتی می گویم انقالب منحرف نمی شــود، 
منظورم این اســت که ما چه انتظاری داشتیم؟ اینکه 
شعار و خواسته ما محقق نشده، آیا این دلیل انحراف 
انقالب اســت؟ حاال چون می گویم این انقالب از دل 
این مردم آمده به من می گویید دترمینیست هستم. من 
معتقدم روشــنفکر ها و شریعتی امکان بسیج توده ها 
را نداشــتند، آنها ســرمایه ای ایجاد کردنــد که از این 
سرمایه ها استفاده شد. من به شریعتی عالقه دارم، به 
همین دلیل نمی گویــم از دل قرائت او داعش بیرون 
می آید؛ ولی وقتی می گوید یا بمیر یا بمیران، از دل این 

آزادی درنمی آید».
دترمینیست هستی

حاال همه چیز شــکل مناظره شــده بود؛ آقاجری 
این بار تریبون را به دســت گرفــت و خطاب به قادری 
بی آنکه بــه او نگاه کند، گفت: «به همه اتهام می زند 
و نتیجــه می گیرد و موعظه می کنــد. او ادامه داد اگر 
نگاه به شریعتی این باشد، نگاه به مقدسات دینی هم 
می تواند از همین جنس باشد؛ بنابراین همه چیز را باید 
کنار گذاشت. از کجای شریعتی داعش درمی آید؟! چرا 
ما نباید حق داشته باشــیم تاریخ را بازخوانی کنیم و 
آن بخش از قرائت های مختلف و حقایق رهایی بخش 
آن را الگوبرداری نکنیم؟ شــما می گویید دترمینیست 
نیســتید؛ ولی عمال هستید». بحث به اینجا که رسید، 
وقت اذان شــد و مجری مجبور شد نشست را خاتمه 
دهــد. میکروفن قطع شــده بود که آقاجــری باز هم 
خطاب به قادری گفت: «اگر نگاه شــما به شــریعتی 
درست باشــد، چگونه شد که مردم گفتمان پاریس را 
باور کردند، اگر این همان جامعه ای اســت که شــما 
معتقد به آن هستید، چطور از دل این جامعه گفتمان 

پاریس به وجود آمد؟».
* (نتیجه جبری منطقی؛ یعنی رسیدن به نتیجه ای 

که آن را ماحصل جبری یک وضعیت بدانیم).


