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رضوانه رضایی پور
خبرنگار

هرچقدر که در اردوگاه اصالحطلبی کارها بر مدار شـــفافیت در چرخش است،
اصولگرایان همچنان چـــراغ خاموش حرکت میکنند .نـــه از بین آنان خبر از
اصالحات ســـاختاری به بیرون درز میکند و نه حرفـــی از تغییر گفتمان به میان
میآیـــد .اما با همه اینها ،گویـــا تدابیری برای تغییراتی که بـــه زعم برخی اعضا،
الزمه جریان اصولگرایی است در مرحله تصمیمسازی است .وحدت ،پیوند با
توده مردم ،حضور جدی در فضای مجازی و فعالیت سیاســـی مستمر و مداوم
از جمله برنام ه هایی اســـت که ســـیدمحمد حسینی ســـخنگوی جبهه مردمی
نیروهـــای انقـــاب ،آن را راهکار جبران شکســـتهای چهارگانـــه اصولگرایان
از ســـال  92تاکنون میشـــمارد .اگرچه نیروهای اصولگرا و از جمله وزیر ارشـــاد
دولت احمدینژاد ،بر پیوند با توده مردم و مشخصاً گسترده شدن در بین طبقه
متوســـط به باالی جامعه که تاکنون پایـــگاه رأی اصالحطلبـــان بودند ،اعتقاد
دارنـــد اما با این حال به نظر نمیرســـد کـــه برنامهای برای تغییـــر گفتمان خود
داشته باشند .اگر هم باشد بعید است آنچنان به چشم بیاید که بتواند مطالبات
به روز شده جامعه ایرانی و بخصوص نسل جوان و زنان را برآورده کند .مشروح
گفتوگو با ســـید محمد حســـینی ،ســـخنگوی جمنا  ،وزیر ارشـــاد دولت دهم
و استاد دانشگاه تهران را در ادامه بخوانید.
ëëاصالحطلبـــان گامهایی را بـــرای اصالح در
ساختار جریان خود برداشـــت هاند .این گزاره در
جریان اصولگرا چـــه جایگاهی دارد؟ کمااینکه
برخیاصولگراهامعتقدندکهبرایبازگشتبه
قدرت حداکثری باید تن به بازسازی تشکیالتی
و گفتمانی داد .این تغییرات چقدر از نظر شـــما
ضروریاســـتودرچـــهحوزههاییبایددنبال
شود؟
در آموزههای دینی ما تأکید شده که دو روز
از زندگی انسان مؤمن نباید یکسان باشد .این
امـ ــر برای یـ ــک مجموعه هم صـ ــدق میکند.
یک جریان سیاسی و یک تشـ ــکل نباید در جا
بزند .باید دائماً رو به رشد و بلوغ و پیشرفت و
تعالی حرکت کند .بنابراین اگر کسی ادعا کند
که مـ ــا از ایجاد تحوالت و تغییرات مسـ ــتغنی
هستیم ،درسـ ــت نیسـ ــت .جریان اصولگرایی
همواره نیازمند به این اسـ ــت که روند کار خود
را تصحیح کند و اگر ضعفهایی هم بوده آن
را برطرف سازد ،تا بتواند تأثیرگذارتر از قبل به
کشور خدمت کند و مهمتر اینکه در انتخابات
موفق باشـ ــد .هرچند نفس رقابت انتخاباتی
مهم است اما دسـ ــتاورد و نتیجه آن هم ،یک
هدف است که باید تحقق پیدا کند .اصولگرایان
از سـ ــال  92به بعد شـ ــاهد عـ ــدم موفقیت در
انتخابات ریاس ـ ـتجمهوری ،مجلس ،شوراها
و بـ ــاز هم ریاسـ ــت جمهـ ــوری بودنـ ــد .یعنی
نتیجه  4انتخابات را در طول  6سـ ــال به رقیب
خود واگذار کردهایـ ــم .البته انتخابات مجلس
مقداری فـ ــرق دارد اما به هرحـ ــال در آن هم،
اکثریتی نداریم که بتوانند تعیینکننده باشند.
لذا باید در وهله اول ببینیم که اشـ ــکاالت کجا
بوده است .سال  92تفرقه و اختالف نظرها در
عدم موفقیت اصولگرایان تأثیر زیادی داشت.
همینطور در انتخابات مجلس در سـ ــال ،94
مثالً در یک شـ ــهر نیاز به یک کاندیدا داشتیم،
اما از میان اصولگرایان سـ ــه و بعضاً چهار نفر
کاندیدا بودند .خب از قبل معلوم بود که نتیجه
خوبی به دست نمیآید.
بنابراین باید در مرحله اول یک همگرایی و
انسجام و وحدت ایجاد شود .یعنی وقتی بحث
ریاسـ ــت جمهوری یا سـ ــایر انتخابـ ــات مطرح
میشودبتوانیمبهگزینهیالیستواحدبرسیم.
البته این هم نیازمند توجه به دیدگاههای افراد
مختلف است .طیفهای متعددی در جریان
اصولگـ ــرا حضور دارند که باید نظراتشـ ــان را
شنید .نباید اینگونه تلقی شود که عده خاصی
نشسـ ــتهاند و تصمیم گرفتهاند و به بقیه ابالغ
میکنند که شما باید صرفاً تبعیت و اجرا کنید.
کاری که در گذشته انجام میشد معموالًبه
این شـ ــکل بود .دبیران کل احزاب یا گروههای
سیاسـ ــی مینشسـ ــتند و کاندیداهـ ــا را تعیین
میکردند .در همین انتخابات مجلس دهم،
آن لیست سـ ــی نفرهای که در تهران ارائه شد،
مورد حمایت جدی اصولگرایان قرار نگرفت
و جمعی از اصولگرایان افراد لیسـ ــت را قبول
نداشتند .به همین دلیل به سمت شکلدهی
جبهـ ــه مردمـ ــی نیروهـ ــای انقـ ــاب رفتیم تا
چهرههـ ــای اصولگرا از سـ ــطوح شهرسـ ــتان و

اسـ ــتان هـ ــم بتوانند در مـ ــورد انتخابـ ــات نظر
بدهند و اینگونه تصور نشود که آنها فقط باید
اجراکننده تصمیمات تهران باشـ ــند .بنابراین
اینتفرقهوناهماهنگیبیناصولگراها،تاکنون
یک ضعف عمده بوده که باید برطرف شود.
ëëجمنـــا در این مســـیر بهعنوان یـــک راهحل
حضورداشت؟
یک راهکار ساماندهی جبهه مردمی بوده
که باید تقویت شـ ــود و محوریـ ــت جمنا مورد
وفاق همه باشـ ــد .نیروهای اصولگـ ــرا به جای
اینکه کنار بکشند و دسته دسته شوند درجبهه
مردمی مشارکت و در هدایت امور نقشآفرین
باشـ ــند .اصالح دیگری که مدنظر است بحث
حضور فعال زنان و جوانان است که در گذشته
چندان مورد نظر نبود .هر چند تا حدودی این
مشـ ــکل برطرف شـ ــده اما باید نهادینه شـ ــود.
مثالً در شـ ــورای شهرسـ ــتان ،شـ ــورای استان و
شورای مرکزی باید حداقل  30درصد جوانان
و  ۳۰درصد بانوان حضور داشـ ــته باشـ ــند .این
موضوع را همـ ــه باید بپذیرند .یکـ ــی از نقدها
این اسـ ــت که عدهای از ابتدای پیروزی انقالب
و از زمان تشـ ــکیل حزب جمهوری اسالمی در
تشکلهای والیی همه کاره هستند و به جوانان
فرصت ظهور و بروز نمیدهند .دیگر بسیاری
از افـ ــراد این موضوع را بـ ــر نمیتابند .بنابراین
باید به جوانان بهای بیشـ ــتری داده شود .این
تصمیم هم باید به شکل جدی پیگیری شود
و اگر صوری باشد فایده ندارد .باید باور کنیم که
جوانان میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.
همانطور کـ ــه در اول انقالب در مدیریتهای
کشـ ــور و جبهـ ــه و جنـ ــگ ایـ ــن جوانـ ــان بودند
کـ ــه نقشآفرینـ ــی میکردند االن هـ ــم قطعاً
نیروهای با انگیـ ــزه و تازه نفس بهتر میتوانند
کار کنند .این ضعفی بوده که از گذشـ ــته وجود
داشـ ــته و االن ،همه به این نتیجه رسیدهاند که
باید برطرف شود.
نقطه ضعف دیگـ ــر اصولگرایان کم کاری
وانفعال در فضای مجازی است .ما در فضای
مجـ ــازی حضور فعالـ ــی نداشـ ــتیم و باید این
ضعـ ــف را جبران کنیم .البته مدتی اسـ ــت که
تـ ــا حـ ــدودی نیروهـ ــای انقالبی ،حضورشـ ــان
را فعالتـ ــر کرده و خـ ــود را تأثیرگذارتر نشـ ــان
دادهاند و اهمیت مسأله را هم متوجه شدهاند
اما باز هم کافی نیست.
اشـ ــکال دیگرنیروهای اصولگرا و ارزشـ ــی
این اسـ ــت که بتدریج ارتباطشـ ــان با تودههای
مردم کم رنگ شـ ــده است ما بیشتر خود را در
جمع متدینین و خانوادههای شهدا و نیروهای
حزباللهیومحافلمذهبیمحدودکردهایم.
در حالی که باید بین مردم رفت.
ëëچهطیفهاییازمردم؟
اقشـ ــار مختلـ ــف جامعـ ــه .درعیـ ــن اکرام
وارتبـ ــاط مداوم با عناصـ ــر مذهبی و متدینین
نباید دایره ارتبـ ــاط وتعامالت رابه این عزیزان
محدود کرد .مثالً در دانشـ ــگاهها بیشـ ــتر وقت
و انـ ــرژی خـ ــود را صـ ــرف نیروهای ارزشـ ــمند
جامعه اسـ ــامی و بسیج دانشجویی کردهایم.
درحالیکـ ــه در یک دانشـ ــکدهای کـ ــه دو هزار

اصولگرایان
چرا شکست میخورند؟
بعـ ــد از انتخابات بحث برانگیز ریاسـ ــت جمهوری  ،88شـ ــاید اصولگرایان خود
را جریـ ــان بیرقیـ ــب میدیدند و نسـ ــبت به رقابتهـ ــای آینـ ــده اطمینان خاطر
داشـ ــتند چرا که تصور میکردند در غیاب اصالحطلبـ ــان آنها اگرچه رقابتهای
درون گروهـ ــی خواهند داشـ ــت امـ ــا در نهایت نهادهـ ــای انتخاباتـ ــی را آنها فتح
خواهند کـ ــرد .انتخابات مجلس نهم در همین فضـ ــا و چارچوب تحلیلی برگزار
و اصولگرایان اکثریت بهارستان را در اختیار گرفتند .انتخابات ریاست جمهوری
یازدهم در سال  92اما باطل بودن این تحلیل و شاید آرزو را اثبات و اصولگرایان
را با واقعیت جدیدی روبه رو کرد .آنها نتیجه انتخابات را به حسن روحانی واگذار
کردند که اگرچه عضو جامعه روحانیت مبارز بود اما نه شعارها و نه برنامههایش
سنخیتی با گفتمان و برنامههای اصولگرایان نداشت .اصالحطلبان هم به مدد
روحانی آمدند .در ادامه انتخابات مجلس دهم در سـ ــال  94و شکسـ ــت سنگین
اصولگرایان در پایتخت همچون شـ ــوک عظیمی بر پیکره این مجموعه سیاسی
وارد شـ ــد .نتیجه انتخابات ریاسـ ــت جمهوری دوازدهم و شوراهای اسالمی شهر
و روسـ ــتای پنجم باعث شـ ــد که شکس ـ ـتهای انتخاباتی اصولگرایان را یک روند
نامید و این سؤال را مطرح کرد که چرا اصولگرایان شکست میخورند؟

دانشـ ــجو مشـ ــغول تحصیل هسـ ــتند با همه
باید ارتباط شـ ــکل بگیرد نه اینکه به درصدی
از دانشـ ــجویان اکتفـ ــا کنیم .ب ـ ـ ه خاطرضعف
ارتباطی نمیتوانیم به اقشار مختلف جامعه،
اهـ ــداف ،توانمندیهـ ــا و اقدامـ ــات و خدمات
خود ونیز اشـ ــکاالت متعدد رقیب را درسـ ــت
تبیین کنیم؛ در نتیجه درمقاطع حساسی مثل
انتخابـ ــات مردم تحت تأثیر تبلیغات داخل و
خارج دلواپـ ــس رأی دادن به نیروهای انقالبی
میشـ ــوند و تصور می کنند شـ ــرایط برایشـ ــان
دشوارتر میشود و به گمان خودشان بین بد و
بدتر ،بد را انتخاب میکنند.
یک نکته دیگر هم این است که ما متأسفانه
فقط در مقاطع انتخابات فعال میشویم .در
حالی که کار سیاسی یک کار مداوم است و تنها
نمیشود به یک مقطع اکتفا کرد .باید مثالً در
فاصله  4ساله دو انتخابات ریاست جمهوری
فعالیـ ــت کرد .نه اینکه از فـ ــردای انتخابات به
کما برویم تا دور بعدی آغاز شود .نکته دیگر که
آن هـ ــم در عدم موفقیتهای ما در انتخابات
مختلف نقش داشته ،کم کاریهاست .عنوان
«فعال سیاسـ ــی» وقتی بر چهرههای سیاسی
صـ ــدق میکند کـ ــه واقعـ ــاً حضـ ــور فعالی در
صحنه داشته باشـ ــند .نه اینکه کنار بنشینند و
هیچ موضعی نگیرند و در میان مردم حضور
پیـ ــدا نکنند .حتـ ــی در وقت انتخابـ ــات هم در
مقایسـ ــه با جبهه رقیب کم کارتر هستیم .االن
یکـ ــی از گالیههایی که دانشـ ــجویان و مردم در
شهرهای مختلف دارند این است که میگویند
افراد را برای سـ ــخنرانی دعوت میکنیم اما به
دعوت ما جواب مثبـ ــت نمیدهند .در همان
ایامانتخاباتیادمهستوقتیبهشهرستانها
میرفتم معمـ ــوالً در فـ ــرودگاه میدیدم که از
جریان اصولگرا ما دو یا سـ ــه نفر هستیم اما از
طیف اصالحطلبان  ۱۰تا ۱۵نفر عازم شهرهای
مختلفهستند.
ëëرقیبشمابیشترپایکاراست...
این یک واقعیت اسـ ــت و وقتی هم که کار
بیشـ ــتری انجام دهد نتیجه بهتـ ــری میگیرد.
خالصه چهرههای شناخته شده باید جدیتر
و فعالتر باشند .اگر هم نمیتوانند جای خود
را بـ ــه نیروهای پرانرژی ،خالق ،فعـ ــال و نوآور
بدهند.
ëëایـــن مـــواردی که بـــرای تغییـــر یا بـــه نوعی
اصـــاح اصولگرایی مطرح کردید در جلســـات
اصولگرایانهمپیگیریمیشود؟
اینها نظرات شـ ــخصی بنده اسـ ــت .من در
جلسـ ــات دوسـ ــتان هم هرجا اقتضا کند تذکر
میدهم ولی گوشها چنـ ــدان بدهکار چنین
حرفهـ ــا و نقدهایی نیسـ ــت! در همین هفته
در جلسـ ــه شـ ــورای مرکـ ــزی جمنـ ــا ،گفتم که
عزیزان در شهرستانها بشـ ــدت گالیه دارند و
درخواست میکنند که افراد از تهران به شهرها
بروند و پاسـ ــخگوی سؤاالتشـ ــان باشند تا به
نوعی به آنـ ــان دلگرمی بدهند .این موضوع را
بارها در جلسات اصولگرایان عنوان کردهام.
 ëëشـــما هـــم اشـــاره کردید کـــه تمرکـــز عمده
اصولگرایان بـــر طیفهای خاصـــی از جامعه
است و به نظر میرســـد در این طبقه متوسط و
مطالباتآنهاخیلیدربینمجموعهشماجدی
نیست.دراینزمینههمفکرمیکنیداصالحاتی
نیازاستواساساًگفتماناصولگراییرانیازمند
بازنگرییاتقویتمیدانید؟
آرمانها و شـ ــعارهای ما همان شعارهای
اصلـ ــی انقالب اسـ ــت .ما کـ ــه از آن اهـ ــداف و
مبانی جدا نشدهایم .اگر بحث آزادی در دوران
انقالب مطـ ــرح بوده هنـ ــوز هم بـ ــر آن پایبند
هستیم .اگر بحث عدالت و استقالل و خدمت
به مردم از اهداف انقالب بوده هنوز هم مورد
توجه ما است و باید بر همان مبنا پیش برویم.
شاید به این دلیل که ما نتوانستیم ارتباط خوبی
با همه اقشار و طبقات اجتماعی برقرار کنیم،
تصورات نادرستی در ذهن مردم شکل گرفته
اسـ ــت .میگویند اصولگرایـ ــان مخالف آزادی
و پیشرفت کشور هسـ ــتند ،یا در منطقه دنبال
جنگ و درگیری هستند یا در سیاست خارجی
دنبال تنش هستند .ما باید واقعیتها را برای
مردم تبییـ ــن کنیم .اگـ ــر نقد به مذاکـ ــرات در
بحث برجام وجود داشت بهخاطر رقابتهای

گفتوگوی «ایران» با سید محمد حسینی سخنگوی «جمنا»

چهرههای نظامی در انتخابات مقبولیت
ارتباط اصولگرایان به طیفهای مذهبی محدود نباشد
حضور بانوان در ورزشگاه ها و خروج از کشور
آنها بدون اذن همسر را نمیتوان مسائل اصلی
و عمده کشور دانست بلکه این موضوعات
حاشیهای و خواسته گروههای خاصی ازجامعه
است .االن در جامعه ما مسائل خیلی مهمتری
وجود دارد .بحثهای معیشتی و اقتصادی از
موضوع حضور زنان در ورزشگاهها ،جدیتر است
که باید به اینها رسید
انتخاباتی که نبود بلکه یک آیندهنگری وجود
داشت .ما معتقد بودیم که با توجه به شناختی
کـ ــه از ماهیـ ــت امریـ ــکا داریم نتیجـ ــه و منافع
چندانی عاید نمیشود؛ وگرنه کسی با تعامل
با دیگرکشـ ــورها و اصل مذاکره مخالف نبوده
است .عدهای نقدهای مشفقانه و آیندهنگرانه
راکاسـ ــبی تحریم جلوه دادند و این القائات در
ذهن عدهای جا گرفت ،در حالی که این ادعاها
صرفاً جنبه تخریب منتقدان دلسوز را داشت
که مشـ ــکالت آینـ ــده را پیشبینـ ــی میکردند
و اینک درسـ ــتی آن هشـ ــدارها را عمیقاً درک
میکنیم.
بعضیهـ ــا فکـ ــر میکنند که مـ ــا فقط نقد
میکنیـ ــم و کاندیداهای ما در حل مشـ ــکالت
مردم راهکاری ندارند .یا نگاهی که ما در بحث
فرهنگی و هنری داریم ،هم مشـ ــمول همین
اتفاق میشود .موضعگیری یک یا دو نفر را به

همه اصولگرایان تعمیم میدهند .اینکه یک
شخصی با برگزاری کنسرتی در یک شهرستان
مخالفت کـ ــرده را نوعی جلـ ــوه دادند که انگار
همه نیروهای اصولگرا با کنسـ ــرت و موسیقی
و هنر مخالف هسـ ــتند .اینها واقعیـ ــت ندارد.
یکـ ــی از ضعفهای مـ ــا هم همین اسـ ــت .ما
چون یک حزب فراگیر قوی ومنسجم نداریم
هر فـ ــردی که اظهارنظر شـ ــخصی میکند ،به
حساب مجموعه میگذارند .اینها را باید از هم
تفکیککرد.
ëëاصالحطلبانبرسرهمینمسائل،مثالًوقتی
آقای علمالهـــدی یا دیگر بـــزرگان اظهارنظری
مطرحمیکنند،واردمیدانمیشوندومشخص
میشود که موضعشـــان چیز دیگری است اما
فکر نمیکنید که ســـکوت و عدم اظهارنظر شما
و فعاالن اصولگرا در چنین مواردی اســـت که
در نهایت شما را به همراهی با دیدگاه مخالفان

 9اسفند
94
وحید یامینپور

مـ ــن نتایـ ــج انتخابـ ــات در تهـ ــران را از جنس
واکنش جوانان به فوت مرحوم پاشـ ــایی درک
میکنم .آنها نیاز داشـ ــتهاند بواسطه یک رأی
متفاوت ،تفاوتهای خود را ابراز کنند و از اینکه
«دیگری» منسجم به حسـ ــاب میآیند ،لذت
ببرنـ ــد .در عصری که هویتها زائل میشـ ــود،
این پشت گرمی ناشی از با هم بودن و در عین
حال متفـ ــاوت بـ ــودن ،ایجاد هویـ ــت میکند.
هرچند که این هویت هیجانی ،زودگذر و قابل
جهت دهی اسـ ــت .بنابراین هشدار اصلی این
اسـ ــت که اصولگرایـ ــان از یک رقیب سیاسـ ــی
شکسـ ــت نخوردهاند بلکه این کنش سیاسـ ــی
تجلی یک سبک زندگی است .تفاوت معنادار
رفتار سیاسـ ــی مردم قم با مردم تهران در این
انتخابات به فهم این اتفاق کمک میکند.

برگزاریکنسرتمتهممیکند؟
بله؛ ممکن اسـ ــت در مواقعی مالحظاتی
بوده و بهموقـ ــع موضعگیری شـ ــفاف صورت
نگرفته اسـ ــت .باید بـ ــه روز باشـ ــیم و در مورد
مسائل مختلف نظر بدهیم؛ حاال الزم نیست
که حتماً دیگران را تخریب یا به آنان تعریض
کنیم .نظـ ــرات خـ ــود را میتوانیم به روشـ ــنی
تبیین کنیم .درخصوص وعدهها وشـ ــعارهای
پوپولیستی هم گذشت زمان نشان داد که چه
جناحـ ــی در این زمینه تخصـ ــص و ید طوالیی
دارند.
ëëدر بین اصالح طلبان کســـانی مثـــل آقایان
حجاریان و علوی تبار می گویند که اردوگاه آنها
به موضوع عدالت و طبقات فرودســـت توجه
الزم نشده و حاال باید جبران شود .در مجموعه
اصولگرایی هم آیا فکر می کنید مطالباتی بوده
وهســـتکهشمابهآنتوجهنداشـــتهوندارید.
در نوع بیان این مطالبـــات و پیگیری ها هم آیا
معتقدید باید به همان شـــیوه های سنتی عمل
کردیاراهکارهایجدیدمیطلبد؟
هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد.
شـ ــاید در دوران انقالب خیلـ ــی از این مباحث
مطرح نبود اما االن که موردتوجه جامعه است
حتماً باید دیدگاههای خود را روشن بیان کنیم.
اینطور تلقی نشـ ــود که مثالً ما با حقوق زنان
یا آزادیهای قانونی مخالف هسـ ــتیم .درست
اسـ ــت که با بعضی از ایدههای غربی مخالف
هستیم اما همواره مدافع حقوق اساسی مردم
هسـ ــتیم .بله در موضوعی مانند سـ ــند ،2030
مخالفت داشـ ــتیم و گفتیم کـ ــه اجرای چنین
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نتیجه انتخابات  ۹۶این نکته را آشـــکارتر
ســـاخت کـــه بدنـــه جریـــان اصولگرایـــی
نیازمند عناصری اســـت که جامعه امروز
ایـــران را آن گونه که هســـت ببینند نه آن
گونه که خود میخواهند و دوســـت دارند!
ذائقـــه جامعه امروز نســـبت بـــه جامعه
دهـــه  ۶۰و  ۷۰تغییـــر کـــرده اســـت .ایـــن
تغییرات را میتوان در رفتار ،گفتار و حتی
پوشـــش افراد جامعه بویژه نسل جوان و
آرمان گرای آن به عینه دید.

سـ ــندی به زیان کشـ ــور و مصالح مردم است.
چون خودمـ ــان در نظام آموزشـ ــی و تعلیم و
تربیت غنی هستیم و نیازی نداریم که دیگران
برایمادستورالعملبنویسند.نکتهدیگراینکه
نوع بیان ،ادبیات و لحن کالم ما باید به گونهای
باشـ ــد کـ ــه مخاطب بخصـ ــوص نسـ ــل جوان
متقاعدشود.
ëëدربرابـــرزنـــانچنـــدموضـــوعقابـــلطرح
اســـت.یکیبحثخروجزنانازکشـــوربدون
اذن همســـران اســـت و دیگری حضور آنان در
ورزشـــگاه .با وجود تأکید حضـــرت امام مبنی
بـــر اجتهاد بـــه روز و مقتضی با شـــرایط زمان و
با وجود اینکـــه اصولگرایان به لحاظ سیاســـی
سعیمیکنندکهپیشروباشندوپاسخمطالبات
جوانـــان را بدهند ،اما در ایـــن حوزههایی که به
فقه تنه میزند سعی میکنند بایستند و ببینند
که بزرگانشـــان چه میگوینـــد .در حالیکه اگر
اینها کـــه از متن جامعـــه هســـتند میآمدند و
برای بـــزرگان حوزه و اصولگرا موارد را تشـــریح
میکردند ،شاید آنها موضع دیگری میگرفتند
تا مثالً خواست قشر بیشـــتری از جامعه تأمین
شـــود .در تغییرات گفتمانی خود فکری به حال
اینموضوعکردهاید؟
این موضوعات را نمیتوان مسائل اصلی
و عمده کشـ ــور دانسـ ــت بلکه این موضوعات
حاشـ ــیهای و خواسـ ــته گروههـ ــای خاصـ ــی
ازجامعـ ــه اسـ ــت .االن در جامعه ما مسـ ــائل
خیلـ ــی مهمتـ ــری وجـ ــود دارد .بحثهـ ــای
معیشتی و اقتصادی از موضوع حضور زنان در
ورزشگاهها،جدیتراستکهبایدبهاینهارسید.
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نیـــاز فوری اصولگرایـــان ارائه تعریـــف جدیدی از
مردم و دســـت برداشـــتن از ایجاد خط کشیهای
ساختگی بین مردم است .اصولگرایان الزم است
کـــه طبقه نخبـــگان ،کارآفرینان ،صاحبـــان ثروت
و مکنت و ...را مردم ایران حســـاب کننـــد؛ آنان را
کـــه در زندگی ارزشهای متفاوتـــی از اصولگرایان
را پذیرفتهانـــد ،آرمانهـــای متفاوتـــی دارنـــد و
جهانبینیهـــای متنوعـــی را برگزیدهانـــد ،مردم
حســـاب کنند .انکار یـــا نادیده گرفتـــن طبقاتی از
اجتماع که نقش آوانـــگارد در جریان اجتماعی و
فرهنگی دارند ،آنان را با جامعه ایرانی بیگانه کرده
است .طنز ماجرا اینجاست که اخیراً این بیگانگی
را تعمداًهم با خط کشی  96درصدی و  4درصدی
هم پر رنگتر کردهاند .اصولگرایان اگر میخواهند
در سپهر سیاست ایران حضور مؤثر داشته باشند،
الزم است مردم ایران را مردم این کشور بدانند!
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کاندیداهایـــی بایـــد معرفـــی شـــوند که از
دیدگاه مردم مطلوبیت داشـــته باشـــند.
اگرچه مبنـــای مطلوبیت در نگاه مردم با
سیاســـیون تفاوت دارد ،امـــا کاندیداهای
معرفی شده باید میان مردم از جذابیت
خاصی برخوردار باشـــند .جریان اصولگرا
نتوانسته اســـت کاندیدایی را معرفی کند
کـــه از نظـــر مـــردم جذابیـــت و مقبولیت
داشته باشد.

