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ندارند
ما فکر میکنیم که گاهی اوقـ ــات پرداختن به
همین موضوعات بیشتر با نگاه سیاسی و ایجاد
دوقطبی کاذب در جامعه اسـ ــت .بهطوری که
میخواهند مردم را به دو گروه مخالف و موافق
تقسیم کنند و فضای رسانهها وجامعه را به این
سوژهها سرگرم سازند و انگار از وظایف اصلی
مدیران و دسـ ــتگاههای اجرایی هم هست که
حواسهـ ــا را پرت کنند؛ بهجـ ــای اینکه جواب
مطالبات معیشـ ــتی مردم را بدهند و بگویند
وعدههایـ ــی که دادنـ ــد و برنامههایی که اعالم
کردند چه شـ ــد؟ میکوشـ ــند ذهنها را به این
مسـ ــائل محدود کنند .البته به اندازه ودرجای
خود باید به چنیـ ــن موضوعاتی هم پرداخت
اما نـ ــه بهعنـ ــوان مسـ ــائل اصلـ ــی و ملموس
برای تودههـ ــای مردم؛ بـ ــرای نمونه در بحث
خروج بانوان از کشـ ــور جهات شرعی را باید در
نظـ ــر بگیریم .چنین مسـ ــائلی مقوالتی صرفاً
ژورنالیسـ ــتی نیسـ ــت که هرکس باهرسطحی
از دانـ ــش فقهـ ــی یـ ــا کامـ ــاً بیبهـ ــره از آن
اظهارنظر نماید؛ یا بگوییم چون درکشورهای
دیگر اینگونه اسـ ــت مـ ــا هم الگوهـ ــای آنان را
پیادهسازیکنیم.
ëëولیاینجزومطالباتمردماست...
البتـ ــه منظور از توجه به مطالبـ ــات ،نیازها و
اولویتهـ ــای واقعی تودههای مردم اسـ ــت نه
خواسـ ــتههای نامشـ ــروع و یا کاذبـ ــی که عدهای
باجوسازی به آنها دامن میزنند .مثالً درجامعه
عدهای مطالبه آزادی خریدوفروش و استعمال
مواد مخدر یا مشـ ــروبات الکلی دارند و عدهای
هـ ــم میخواهند که بیبندوباری را ترویج کنند؛
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برخی از اصولگرایان ،برخی دیگر را قبول ندارند
توگو و تضارب آرا را کاهش
و ایـ ــن امر ،توان گف 
میدهد که در نهایت منجر به ناتوانی در تفاهم
و نبـ ــود هماهنگی میشـ ــود .اشـ ــخاصی مانند
آیتاهلل یـ ــزدی و آیتاهلل موحـ ــدی کرمانی از
جملهافرادیهستندکهمیتوانندرهنمودهایی
برای انسـ ــجام اصولگرایان داشـ ــته باشـ ــند؛ اما
برخی افراد ،از ایشـ ــان تمکین نمیکنند .شاید
بتوان یکی از دالیل نتیجه نگرفتن اصولگرایان
را در انتخابات گذشـ ــته ،همین عامل دانست.
افرادی کـ ــه در رأس اصولگرایان قرار گرفتهاند،
(جمنا) توانایی جذب بقیه جامعهاصولگرایی
را با یک گفتمان و ادبیـ ــات واحد ندارند .قطعاً
بایستی به سراغ افرادی دیگر رفت که از گفتمان
کارآمدتریبرخوردارباشند.

آیا باید تسـ ــلیم چنین درخواس ـ ـتهایی شد؟
در نظـ ــام اسـ ــامی بایـ ــد ضوابـ ــط و چارچوب
را درنظـ ــر بگیریـ ــم .مثـ ــاً از لحـ ــاظ شـ ــرعی
مجتهـ ــدان نظردهنـ ــد که آیا یـ ــک خانم بدون
اذن و هماهنگـ ــی بـ ــا همسـ ــر مجاز بـ ــه خروج
ازکشورهسـ ــت؟ نـ ــه اینکه بعضـ ــی نمایندگان
صرفـ ــاً برای جلـ ــب حمایت برخـ ــی گروهها به
طـ ــرح چنین پیشـ ــنهادهایی دسـ ــت بزننـ ــد! یا
همین حضـ ــور بانوان در ورزشـ ــگاهها .آنچه که
از لحاظ شـ ــرعی مطرح میشـ ــود این است که
نگاه خانمها به اندام برهنه مرد نامحرم جایز
نیسـ ــت .مانند اینکه مـ ــردی با بـ ــدن برهنه در
حال کشتی گرفتن باشـ ــد و خانمی هم بیاید و
از نزدیک او را تماشـ ــا کنـ ــد .فقها این موضوع را
از لحاظ شـ ــرعی دارای مشـ ــکل میدانند .حاال
ممکن است بگوییم که در زمین فوتبال فاصله
تماشاچیان با زمین بازی زیاد است و اصالً اندام
بازیکنان واضح دیده نمیشود و از لحاظ شرعی
اشکالی بر چنین دیدنی مترتب نیست ولی یک
مشـ ــکل باقی میماند که تاکنون بهخاطر آن از
ورود زنان به ورزشگاهها جلوگیری شده وآن هم
فضای ناسـ ــالم وغیراخالقـ ــی و ناهنجاریهای
حاکم بر بعضی محیطهای ورزشـ ــی است که
نیاز به چارهاندیشی جدی دارد .یا حتی برگزاری
کنسـ ــرت در محیطهـ ــای باز به ایـ ــن دلیل که با
دشـ ــواری نظارت وسوءاستفاده عدهای دردامن
زدن به رفتار خارج از شئونات حساسیتبرانگیز
میشـ ــوند وکار را دشـ ــوار میکننـ ــد .در همیـ ــن
مسـ ــابقات فوتبال جام جهانی که عدهای برای
تماشـ ــا روی پرده بزرگ سـ ــینمایی به ورزشگاه
آزادی رفتنـ ــد تـ ــا آن را بهصـ ــورت خانوادگـ ــی
تماشا کنند ،اما صحنهها و رفتارهایی مشاهده
شـ ــد که موجب اعتراض عدهای دیگر شـ ــد .لذا
اگـ ــر میخواهیم چنیـ ــن فضایی فراهم شـ ــود
که خانمهـ ــا هم بتوانند حضور پیـ ــدا کنند باید
مقدمات کار وجود داشـ ــته باشـ ــد .کسـ ــانی که
متقاضی هستند هم خود بهگونهای رفتار نکنند
که بعدها مستمسکی شـ ــود برای اینکه بگویند
خانمها نباید در درچنیـ ــن اجتماعاتی حضور
پیداکنند.
ëëاشاره کردید که مطالبات اصلی مردم اقتصاد
و معیشت اســـت .در زمان انتخابات آنچه را که
آقای رئیســـی مطرح میکرد بـــرون داد اتاق فکر
جمنا بود؟ جریـــان اصولگرا با توجـــه به تجربه
آقای احمدینژاد به نظر میرســـد که نقطه ثقل
برنامههایاقتصادیرابربازتولیدثروتقرارداده،
بهجایاینکهراهکاریبرایخلقثروتارائهکند.
جریاناصولگـــراغالباًبراقتصادمقاومتیتأکید
دارد .در این تردیدی نیســـت اما به نظر میرسد
از برخی زوایای اقتصاد مقاومتی غافل هســـتند.
مانند اینکه ما برای گسترش صادرات باید روابط
خودبادنیاراگسترشدهیم.
اینکه تمام اظهارات ومواضع آقای رئیسی
و قالیباف در جبهه مردمی دسـ ــتهبندی و مهیا
شـ ــده باشـ ــد ،نه؛ اصالً اینگونه نبود .چون چند
روز بیشـ ــتر تا انتخابات زمان باقـ ــی نمانده بود
که توانسـ ــتیم به گزینه نهایی برسیم .البته این
یکی از اشـ ــکاالت ما بـ ــود .باید خیلـ ــی زودتر از
اینها به این جمعبندی میرسیدیم .لذا غالب
بحثهایـ ــی کـ ــه آقایـ ــان قالیباف و رئیسـ ــی در
مناظرات مطرح کردند ،مربوط به کارگروههای
خودشـ ــان بود .البته جبهه مردمی هم از لحاظ
فکـ ــری آنچه را که به ذهنش میرسـ ــید مطرح
میکرد و بعـ ــد از هر مناظره ،نقدهـ ــا و نظرات
خـ ــود را منعکـ ــس میکـ ــرد .اما اینکـ ــه بگوییم
کاندیداهـ ــا مانند یک عنصر حزبـ ــی آنچه را که
گفته میشـ ــود ،رعایت کنند ،نـ ــه؛ اینگونه نبود.
در مورد بحـ ــث اقتصاد هم اتفاقاً فکر میکنیم
جریان اصولگرایی از اول انقالب توجه بیشتری
به بحث اقتصاد داشته است .در اول انقالب که
نیروهای اصالحطلب یا همان چپها طرفدار
اقتصاد سوسیالیسـ ــتی بودند و بـ ــا اقتصاد آزاد
صددرصد مخالفت میکردند و اقتصاد بسـ ــته
دولتـ ــی را ترویج میکردند .اتفاقـ ــاً از انگهایی
که به راسـ ــتیها (اصولگرایان فعلی) میزدند
این بود که میگفتند اینها طرفدار اقتصاد بازار
هسـ ــتند .حاال این موضوع برعکس شده است.
چپها بهطور کامل بدون مالحظه اقتضائات
بومی طرفدار اقتصاد بازار ونسخه سرمایهداری
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شـــاید بتـــوان مهـــم تریـــن عامـــل ایـــن
شکســـتها را بـــه تمامیـــت خواهـــی
اصولگرایـــان ربط داد .ایـــن جریان تصور
میکردنـــد ،کشـــور و انقـــاب متعلـــق به
آنهاســـت و هرکس در دایـــره نظرات آنها
نباشـــد ،در مقابـــل کشـــور و انقـــاب قرار
گرفته اســـت .در حالی که انقالب متعلق
به همه افرادی است که در مرزهای ایران
زندگی میکنند .اگر این جریان مشی خود
را اصالح نکنند ،همین روند نزولی را طی
خواهند کرد.
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شاید در نظر عدهای از دوستان ما اگر شورای
نگهبان یا دستگاه قضایی مورد انتقاد قرار گیرند
همصدا با بیگانگان یا رسانههای معاند صورت
میگیرد ،لذا در نقد این نهادها ممکن است
مالحظه و محافظه کاری شده باشد
این اشکال به ما اصولگرایان وارد است که
در ارتباط با نهادهای حاکمیتی مثل شورای
نگهبان ،قوه قضائیه و صداو سیما بیش از
حد مالحظات را در نظر گرفته ایم و کاری
کرده ایم که ضعف های این نهادها به حساب
اصولگرایان نوشته شده است

غربی شده اند؛ در حالی که ما نمیتوانیم چشم
بسـ ــته تابع تفکرات و نظریات لیبرالی باشـ ــیم.
باید هـ ــم ارزشها و اصول خـ ــود رانگاه کنیم و
هم اقتضائات بومی خودمان را در نظر بگیریم.
از زمان دولت سـ ــازندگی این نگاه ایجاد شد که
توسـ ــعه بدون اهتمام به عدالت در دستور کار
قـ ــرار بگیرد که تبعات منفی این رویکرد بعدها
با مخالفتهای جدی و حتی شـ ــورشهایی در
کشور مواجه شد.
یـ ــا در دوره دوم خـ ــرداد و اصالحـ ــات کـ ــه
نماینده مجلس بودم یادم هست وقتی سراغ
برخی از وزیران میرفتیم میگفتند که شعار ما
توسعه سیاسی بوده و توسعه اقتصادی اولویت
مـ ــا نیسـ ــت؛ از همین رو چندان هـ ــم جوابگوی
مشکالت مردم نبودند .یا همین بحث اقتصاد
مقاومتـ ــی که گفتید ،حرف ما این اسـ ــت که اگر
االن بـ ــا گرفتاریهای زیادی روبه رو هسـ ــتیم به
این دلیل اسـ ــت که به این نسـ ــخه عمل نشده
است .اگر راهبردهای اقتصاد مقاومتی اجرایی
شده بود حتماً شرایط ما بهتر میشد.
در شـ ــرایطی کـ ــه میبایسـ ــت بـ ــه نیروهای
متخصص و توانمند داخلی متکی باشـ ــیم به
ایـ ــن دلخوش کردیم کـ ــه غربیها بیاینـ ــد و در
کشـ ــور سـ ــرمایهگذاری کنند ،در حالـ ــی که آنها
عمالً سـ ــرمایهگذاری نکردند و ما هم مشـ ــکل
پیـ ــدا کردیم .وگرنه کسـ ــی مخالف این نیسـ ــت
که با کشـ ــورهای اروپایی ارتباط داشـ ــته باشیم.
همانطور که رهبری بارها گفتند ما  15همسایه
داریـ ــم که باید با آنها تعامـ ــل اقتصادی خوبی
داشـ ــته باشـ ــیم .ما با واردات بیرویه و اجناسی
که مشـ ــابه داخلی دارند مخالف هسـ ــتیم ،اما
متأسفانه سـ ــود برخی درچنین وارداتی است!
هیچکس با وارد کردن مواد خام یا فناوریهای
جدید مخالف نیسـ ــت.چه کسـ ــی گفتـ ــه که ما
بـ ــا آن مخالفیم؟درحال حاضرسـ ــتاد اجرایی
فرمـ ــان امام یا قرارگاه خاتماالنبیا در حوزههای
نفتی توانمندی باالیی برای انجـ ــام پروژههای
بـ ــزرگ دارنـ ــد .بـ ــرای چه گفتنـ ــد آنهـ ــا در ذیل
شرکتهای اروپایی قرار بگیرید .اگر این پروژهها
بـ ــه شـ ــرکتهای داخلـ ــی واگذار شـ ــود ،ممکن
است در کوتاه مدت اشکاالتی پیش بیاید اما در
درازمدت به نفع کشور است.
ëëبه نظر میآید اصولگراها خیلی دلشـــان را به
ناکامیهای دولـــت روحانی خوش کردند و فکر
میکنند مردم دیگر برای دوره بعد پای صندوق
نمیآیند و این اتفاق خوبی بـــرای اصولگرایان
استچونهروقتمشارکتکمشدپیروزیدر
انتخاباتباشمابوده....
اگرافرادی جسـ ــته و گریختـ ــه چنین نظری
داشـ ــته باشند مربوط به خودشـ ــان است اما ما
معتقدیـ ــم اصولگرای واقعی کسـ ــی اسـ ــت که
بیش از اینکه در پی دسـ ــتیابی به قدرت باشـ ــد
دلسـ ــوز انقالب ،نظام و مردم اسـ ــت .اگر با این
نگاه مسـ ــائل را دنبال کنیـ ــم هیچوقت تمایل
نداریم که دولت درخدمت به مردم شکسـ ــت
بخورد و فشـ ــار زیادی به جامعـ ــه بیاید و مردم
ناراضی شـ ــوند .هیچ تضمینی وجود ندارد که
وقتی مردم از دولت ناراضی شدند حتماً بیایند
و به رقیب تمایل پیدا کننـ ــد .اگر مردم ناراضی
شوند چه بسا نسـ ــبت به اصل نظام رویگردان
شوند .ما اگر نقدی هم در وقت انتخابات یا بعد
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فضـــای تبلیغـــات را برخـــی دوســـتان ما
خیلی تند کردند .اینکـــه در ایام تبلیغات
انتخاباتی کســـی بـــرود افشـــاگری کند که
فالنـــی رانت خـــورده و فـــان کار را کرده،
درست نیست .ماجرای فهرست انگلیسی
و برجســـته کردن آن توســـط اصولگرایان
نیز اشـــتباهی دیگر بود .اینکه از این طرف
بگوییـــم هر کس در آن فهرســـت هســـت
انگلیســـی است اصالً درســـت نبود ،چون
تمام کســـانی که با این فیلترهای شـــورای
نگهبـــان تأیید میشـــوند حتماً صالحیت
دارند.

آن نسـ ــبت به دولت مطرح کردیم بر این مبنا
بود که برخی از اقدامات به زیان کشـ ــور اسـ ــت.
یعنی براسـ ــاس نگاه کارشناسـ ــی اشـ ــکاالت به
منظور اصالح مطرح میشود.
 ëëبیـــن مواضـــع اصولگرایان با برخـــی نهادها
یـــکاینهمانییـــانزدیکیهایبســـیاریدیده
میشود.مثالًاصولگرایانهموارهازعملکردهای
شـــورای نگهبـــان ،قـــوه قضائیه ،صداو ســـیما،
برخی نهادهای نظامـــی و ...دفـــاع میکنند .به
نظرتان این شباهتها در مواضع به نفع جریان
اصولگراستیابهلحاظبازتابدرجامعهممکن
استضررهاییهمداشتهباشد؟
یـ ــک تفاوتـ ــی کـ ــه جریـ ــان اصولگرایـ ــی با
اصالحطلبان دارد این اسـ ــت که ما اصل وجود
این نهادهـ ــا را الزم میدانیـ ــم و تخریب آنها را
درستنمیدانیم.البتهضعفهاوکاستیهایی
دارند که باید اصالح شود واتفاقاً ما چوب همان
ضعفهارامیخوریم.صداوسیماضعفهایی
داشـ ــته و مردم آن را با نگاه جریان اصولگرایی
پیونـ ــد دادنـ ــد .در حالی کـ ــه رهبـ ــری زمانی که
دانشجویان به صداوسیما ایراد گرفتند فرمودند
کـ ــه انتقادات خود را بگویید اگـ ــر ما رئیس آن را
نصب میکنیم به این معنا نیست که هر اتفاقی
کـ ــه در آن مجموعـ ــه رخ میدهـ ــد مـ ــورد تأیید
ماست.
بلـ ــه ما هم به نهادهـ ــای حاکمیتی ازجمله
صداوسیما انتقاد داریم اما بیمحابا وبا اغراض
سیاسی تیشه به ریشـ ــه اعتماد مردم به رسانه
ملی نمیزنیم .به قوه قضائیه هم انتقاد داریم،
به شورای نگهبان هم انتقاد جدی داریم .بعد از
انتخابات مصاحبهای کردم و برخی از اعضای
شورا دلخور شـ ــدند که چرا این حرفها را زدم.
ما نسـ ــبت به تأیید آقای جهانگیری و هاشمی
طبا ایـ ــراد داشـ ــتیم یا نسـ ــبت بـ ــه رد تعدادی
از کاندیداهـ ــای اصولگـ ــرا انتقـ ــاد داشـ ــتیم .اما
اشکال را مثل بعضی سیاسیون افراطی طوری
نمیگوییم اساس قوه قضائیه را و رئیس و تمام
قضات را فاسد معرفی کنیم .بله در قوه قضائیه
هـ ــم ضعف هسـ ــت و بـ ــه تعبیر رهبـ ــر انقالب
قاضی رشـ ــوهگیر و فاسـ ــد هم داریـ ــم ولی همه
رامتهم سـ ــاختن درست نیسـ ــت وبا واقعیات
تطابقندارد.
البته این اشکال بر ما وارد است که درمواردی
بیش ازحد مالحظات را درنظر گرفتیم و کاری
کردیم که ضعفهای این دستگاهها به حساب
اصولگرایـ ــان نوشـ ــته شـ ــود .در حالی کـ ــه غالباً
مسئوالن این نهادها مالحظات دولت را بیش از
همه دارند .یا حتی کمیته امداد ،مصاحبههایی
که همین اواخر آقای فتاح انجام دادند ،بیشتر
در حمایـ ــت از دولت اسـ ــت .یـ ــا مالحظاتی که
خود صداوسیما بهخاطر بحث بودجه دارد در
نهایت منجر به این شـ ــده که برخی از نیروهای
انقالبی از سـ ــوی صداوسـ ــیما بایکوت شـ ــوند.
آنـ ــان اصالً بـ ــه برنامههای صداوسـ ــیما دعوت
نمیشـ ــوند به این دلیل که مالحظـ ــه دولت را
کرده باشـ ــند .بنیاد مسـ ــتضعفان درست است
که نهاد حاکمیتی است اما چه کمکی به جریان
اصولگرا میکند؟ ستاد اجرایی فرمان امام چه
کمکی به ما میکند؟ اگر جایی مثل صداوسیما
و شـ ــورای نگهبان یـ ــا قوه قضائیـ ــه ضعفها و
ایراداتـ ــی داشـ ــته باشـ ــند ،انتقادات به سـ ــمت
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اینکـــه اصولگرایـــان بـــرای اقبـــال و
رأیآوری ســـهمیهای به صنـــف مداحان
بدهنـــد (اگرچـــه اینهـــا افـــراد محترمـــی
هســـتند) باعث تنزل ســـطح رقابتهای
سیاســـی شـــد و کار اشـــتباهی بـــود و اینها
از عواملـــی بـــود کـــه باعث عـــدم توفیق
اصولگرایـــان شـــد.عملکرد نیروهـــای
اصولگرا در مجلس نهم در شکســـت آنها
بیتأثیر نبـــود؛ برخی نیروهـــای اصولگرا
موضعگیریهـــای غلطـــی در مورد بحث
برجـــام داشـــتند؛ اگرچـــه انتقاداتـــی بـــه
برجام وجود دارد اما برخی انتقادات آنها
درست نبود.

جریان اصولگرایی میرود .این باید برای مردم
تفهیمشود.
ëëهمین ســـکوت و مالحظه شما باعث شده که
مردم در مورد اصولگراها قضاوت کنند و بگویند
که شـــورای نگهبان طرفدار اصولگرایان است و
هیچمشکلیبرایبرگزاریانتخاباتندارند.شما
کهمیگوییدنقددارید،چرانقدنمیکنید؟
بنده که شـ ــخصاً نقد کـ ــردهام .امـ ــا صدای
بلندی نیست که به گوش همه برسد .شاید در
نظر عدهای از دوسـ ــتان ما اگر شورای نگهبان یا
دستگاه قضایی مورد انتقاد قرار گیرند همصدا
بابیگانگانیارسانههایمعاندصورتمیگیرد،
لذا در نقد این نهادها ممکن اسـ ــت مالحظه و
محافظه کاری شده باشـ ــد .البته ما روشهایی
که اسـ ــاس یک نهاد را زیر سـ ــؤال ببرد درست و
به مصلحـ ــت نمیدانیم .در مـ ــورد دولت هم
این گونه اسـ ــت با توجه به اینکه نقدهای جدی
بـ ــه دولت داریم اما معتقدیم که نباید تخریب
کنیم .براین مبنـ ــا ایرادات را بـ ــه قصد برطرف
شـ ــدن میگوییم؛ مثـ ــاً میگوییم که مـ ــا با این
شیوه مفسـ ــدهانگیز توزیع ارز موافق نیستیم .یا
به حضور بعضی از مدیرانی که بهدنبال منافع
شـ ــخصی هسـ ــتند نقد داریم وبراین باوریم در
این زمینه اصالً نباید مسامحه کرد بلکه باید به
خاطر منافع ملی با قاطعیت برخورد کرد .اخیراً
در یک سخنرانی گفتم در زمان جنگ اگر کسی
خیانت کرد ،دادگاه صحرایی تشـ ــکیل میشود
حاال هم که جنگ اقتصادی است نیاز به آرایش
جنگی داریم .بعضیها نوشتند آرایش نظامی.
مـ ــن گفتم جنگی و اینکه اگر فـ ــردی چه دولتی
چه از بخـ ــش خصوصی خیانتی کـ ــرد به هیچ
عنوان مالحظه او را نکرده و با او برخورد کنیم،
مماشات معنا و مفهومی ندارد.
در مورد بحـ ــث رد صالحیت اصالحطلبان
کـ ــه گفتیـ ــد ،تجربه نشـ ــان داده که ایـ ــن به نفع
جریـ ــان اصولگرایی نیسـ ــت .اتفاقاً مظلومیتی
بـ ــرای اصالحطلبان بـ ــه وجود م ـ ـیآورد و بعد
فـ ــرد رد صالحیـ ــت شـ ــده بـ ــا مظلومنمایی از
چهرههای دیگـ ــر حمایت میکننـ ــد و معموالً
رأی هـ ــم میآورنـ ــد .اینطـ ــور نیسـ ــت که فکر
کنیـ ــم کاری کـ ــه شـ ــورای نگهبـ ــان میکنـ ــد به
نفع جریان اصولگرایی اسـ ــت .آنها براسـ ــاس
یکسـ ــری ضوابط باید صالحیت افـ ــراد را احراز
کننـ ــد و وقتـ ــی به وظیفهشـ ــان عمـ ــل میکنند
اصالحطلبان با فضاسـ ــازی به نفع خودشـ ــان
بهرهبـ ــرداری میکننـ ــد .وقتـ ــی در یک شـ ــهر از
 5کاندیـ ــدای اصالحطلـ ــب مثـ ــاً چهـ ــار نفـ ــر
رد صالحیت شده و تنها یک نفر باقی میماند
و اصالحطلبـ ــان هـ ــم روی همـ ــان فـ ــرد وفاق
میکنند در حالی که اصولگرایان با چند کاندیدا
وارد میشـ ــوند و خالصـ ــه ایـ ــن وضع بـ ــه نفع
اصولگرایاننیست.
ëëیک سال و شش ماه تا انتخابات مجلس باقی
مانده است .چند روز قبل با آقای کنعانی مقدم
صحبتی داشـــتیم که انگار خیلی روی کاندیدای
نظامی ســـرمایهگذاری کردند و گفتنـــد که آقای
قالیباف برای کاندیداتوری ســـال  1400مدنظر ما
هســـتند وفهرســـت انتخابات مجلس سال 98
را هـــم بر همین اســـاس تهیه میکننـــد .آیا نظر
اصولگرایانهمهمیناست؟
اینها نظر شخصی است .ما تاکنون در جبهه
مردمی و در دیگر جمعهای اصولگرایی بحثی
در این زمینه نداشتهایم .تجربه نشان میدهد
که به هـ ــر دلیل در انتخابات متعدد چهرههای
نظامـ ــی چنـ ــدان مقبولیتـ ــی ندارنـ ــد .مهـ ــم
کاندیدایی اسـ ــت که قاطعیت و اقتدار داشـ ــته
باشـ ــد وبا مدیریـ ــت جهادی و روحیـ ــه انقالبی
بتواند بر چالشها فائق آید چه این فرد نظامی
وچه غیرنظامی باشـ ــد .مـ ــردم نمیپذیرند که
مسئوالن کشور آدمهای وادادهای باشند و تصور
کنند که کشور به شیوه شاه سلطان حسینی اداره
شـ ــود .صالبت و اقتدار الزم اسـ ــت اما ضرورت
ندارد که یک فرد نظامی سـ ــکاندار کشور باشد.
ممکن اسـ ــت برخی چهرههای سیاسی دارای
چنین ویژگیهایی باشند .هنوز در جمنا موضوع
انتخابات مطرح نشـ ــده است .هنوز در سال 97
هسـ ــتیم .در سـ ــال  98به انـ ــدازه کافی فرصت
هسـ ــت .اینکه از االن افکار جامعه را مشـ ــغول
انتخابات کنیم برای کشور زیانآور است.

ساختار اصولگرا -اصالحطلب را
فراموش کنیم
در روزگاری کـ ــه
بخشهایـ ــی از گفتمان
دچـ ــار
یادداشت اصالحـ ــات
افراطهایـ ــی شـ ــد کـ ــه
بـ ــه ورطـ ــه تظاهـ ــر بـ ــه
دلباختگـ ــی به غـ ــرب و
«تقدس زدایـ ــی از همه
محمد مهدی
اسالمی
مقدسـ ــات» تا سـ ــر حد
عضو شورای
چاپ مواضعی از قبیل
مرکزی حزب
تجویـ ــز راهپیمایی علیه
مؤتلفه اسالمی
خـ ــدا و ...در مطبوعـ ــات
خـ ــود پیش رفـ ــت و در اجرای مردم سـ ــاالری
نیز چنـ ــان ضعیف ظاهر شـ ــد کـ ــه در اتفاقی
شاذ ،شـ ــورای شـ ــهر اصالحطلب تهران که با
رأی مسـ ــتقیم مردم انتخاب شـ ــده بودند ،به
دست دولت اصالحات منحل شد؛ اصطالح
«اصولگرایی» رایج گردید و به گروهی اطالق
شـ ــد که با تکیه بر خودباوری و نفی دلباختگی
به غرب ،با شـ ــعارهایی همچـ ــون زنده کردن
آرمانهـ ــای انقـ ــاب اسـ ــامی ،مطالبـ ــه نفی
اشرافیت ،مبارزه با فسـ ــاد ،اجرای عدالت و...
دسـ ــتاوردهای قابل توجهی در سپهر سیاسی
کشـ ــور داشـ ــتند .اگرچه این گروه ،در نفی تفکر
جناح حاکم موجودیت یافت و از عناصر جناح
راسـ ــت و چپ سابق شـ ــکل گرفت ،اما جناح
دوم خرداد هم در رویکردی ایجابی تشـ ــکیل
نشد و رشـ ــته مودت آنها ،نه به «ناطق نوری»
در انتخابات  76بود.
واقعیـ ــت امـ ــروز پایـ ــان کارآمـ ــدی آن
تقسـ ــیمبندی اسـ ــت .بخشهایی از هر دوی
این جناحها در گذر زمـ ــان ،تغییرات بنیادین
در اندیشه خود داشـ ــتهاند و از یکدیگر فاصله
گرفتهانـ ــد .کارنامـ ــه رفتاری بازیگـ ــران عرصه
سیاست نیز ،خود موجب تغییر دستهبندیها
شـ ــده اسـ ــت .با همه ایـ ــن احـ ــوال ،همچنان
شاهد دوقطبی کاذب اصولگرا – اصالحطلب
هستیم که آثار منفی این تضاد انتخاباتی و در
پـ ــی آن تبدیل کردن فضای رقابت عقالنی به
هیجانات دیو و دلبرسازی از نامزدها هستیم.
به نظر میرسـ ــد در چهلمین سال انقالب
اسـ ــامی ،باید به سـ ــوی یک اصالح در شـ ــیوه
رقابتهـ ــای انتخاباتی پیش رفـ ــت ،امری که
با اصالح قانون احزاب گامهایی به سـ ــوی آن
برداشته شده است و در صورت اصالح قانون
انتخابات متناسـ ــب با این ضـ ــرورت ،میتوان
به بهبود روند مبارزات انتخاباتی امید بسـ ــت.
به گمان بنـ ــده ،اصلیترین رکـ ــن این تغییر،
محوریت احزاب به جای جناحها باید باشد.
جناحهایی که با تعاریفی کلی و بدون آنکه
ارکان گفتمان آنها تبیین شـ ــود؛ شـ ــکل گرفته
است و حتی در مفصلبندی و غیریت خویش
دچار نقصان گفتمانی هستند .دو قطبی شدن
انتخاباتهـ ــای اخیر بـ ــه یکـ ــی از چالشهای
کیفیت مردم سـ ــاالری تبدیل شـ ــد ،اتفاقی که
دور از انتظار نبوده و نیسـ ــت .طبیعی است که
هرگاه انتخابات رنگ سـ ــیاه و سـ ــفید گرفت و
احساسـ ــات با روشهای فریب تبلیغاتی اوج
گرفت ،از عقالنیت فاصله خواهیم گرفت.
در مقابل چند قطبی شدن نظام انتخابات
موجـ ــب کاهـ ــش هیجانـ ــات کاذب شـ ــده و
فضا را به سـ ــوی مطالبات واقعـ ــی از نامزدها
پیش میبرد .پرهیز از دوقطبیسـ ــازی کاذب
خواستهای بود که رهبر معظم انقالب چندین
بار مطرح کردند و حتـ ــی پس از انتخابات 96
نیـ ــز آن را مطالبـ ــه کردند .منویـ ــات رهبری از
اصول اولیه اصولگرایان است و برای راستین
بودن این شـ ــعار ،باید فضای انتخاباتی را به
این سـ ــو هدایت کرد و فضای انتخابات آتی را
چند وجهی کرد .برای این مهم ،شـ ــاید آنچه
اولویـ ــت امروز اسـ ــت ،تجدیدنظـ ــر در اصول
مقدماتـ ــی گامهـ ــای آتی اسـ ــت .از آن جمله
میتوان به اجرایی شـ ــدن سیاس ـ ـتهای کلی
انتخابات که  24مهرماه سـ ــال  95ابالغ شـ ــد
اشـ ــاره کرد که تا پیش از این به بهانه کم بودن
فرصت برخی از بندهای مهم آن در انتخابات

اصالح در تاکتیک آری ،اصالح در گفتمان نه

در هفتههـــای اخیـــر
اصالحطلبان از ضرورت
یادداشت اصالح در مجموعه خود
ســـخن میگویند .مـــا به
آنها حـــق میدهیم چون
معتقدیم که آنها مرتکب
اشـــتباهاتی شـــدهاند از
غالمرضا
جملـــه اینکـــه چارچوب
مقدم
مصباحی
مشـــخصی تعریف نشده
سخنگوی جامعه
بود تا مشخص گردد چه
روحانیت مبارز
طیفهـــا و گروههایـــی را
شامل میشود .بر همین اســـاس بود که برخی
برانـــدازان هم در مقاطعـــی دم از اصالحطلبی
میزدند و اصالحطلبان هممرزبندیمشخصی
با آنها نداشتند .خوشبختانه االن اصالحطلبان
این مهـــم را دریافتهاند و بخصوص با براندازان
مرزبندی کردهاند .بنابر این ما استقبال میکنیم
از اینکه رقبای ما هم درون خود اصالحات انجام
دادهاند .از این حیث بهنظرم اصولگرایان از ابتدا
چارچوب مشـــخصی داشـــتند و بعدتر با انتشار
منشور اصولگرایی که به امضای مرحوم آیتاهلل
مهدوی کنی و آیتاهلل محمد یزدی دبیران کل

جامعتین قرار گرفت ،این چارچوب را روشنتر
کردند .اصولگرایان در طول حیات خود دچار
اشتباهات اساسی نشـــدهاند که حاال بخواهند
جبران مافـــات کنند .آنها همواره مدافع نظام
و رهبـــری بودهانـــد .لـــذا اصـــاح در گفتمـــان
اصولگرایـــی ضروری نیســـت .آنچه در جریان
اصولگرایی محل بحث و اشکاالتی شده است،
اشـــتباهات تاکتیکی و رفتاری اســـت از جمله
اینکـــه دچـــار شـــکافهای درون مجموعهای
شـــدهاند و بخصوص در چنـــد انتخابات اخیر
نتوانســـتند ائتـــاف کننـــد .در حقیقت برخی
مواقـــع اصطالحـــاً «گل بخودی» داشـــتهاند.
گاهی البته تندرویهایی هم داشـــتهاند که به
ضرر خودشان تمام شده است .بنابر این الزم
اســـت که موضوع اتحاد و همـــکاری بین خود
را تقویـــت کنند .همچنین در کنـــار آن با دیگر
طبقات اجتماعـــی و بخصـــوص جوانان هم
رابطه بیشـــتری برقرار کنند و با کادرسازیهای
جدید کار را به جوانان بسپارند .برخی طیفها
یا گروهها در ادبیات و حتی مواضع هم ممکن
است با آن اصول اساســـی منشور اصولگرایی
زاویههایی پیدا کرده باشند که میطلبد از این

 96مسـ ــکوت ماند .به نظر میرسد این قصور
را باید درانتخابات  98جبران کرد و بهصورت
صـ ــد درصـ ــدی اجـ ــرای ایـ ــن سیاس ـ ـتها را
شاهد بود.
یکـ ــی از پیشـ ــنهادات بـ ــرای اصـ ــاح قانون
انتخابـ ــات  -بـ ــه نحـ ــوی کـ ــه نمایندگـ ــی ملت
واقعیتـ ــر شـ ــود -دیدن نقـ ــش احـ ــزاب در این
مناسـ ــبات اسـ ــت؛ در نمون ـ ـهای نزدیـ ــک ،ایـ ــن
موضوع در انتخابات پارلمانی عراق مورد دقت
نظر قرار گرفت و با الگوگیری از قانون سانت لیگو
و تغییر قانون انتخابات ،موجب شـ ــد انتخابات
به جـ ــای ائتالفهـ ــای بـ ــزرگ دارای اختالفات
درونی بسیار ،چند وجهی شده ،احزاب جای آن
ائتالفها – که در انتخاباتهای گذشته موجب
آسیبهایپساانتخاباتیشد-رابگیرند.طبیعتاً
اصـ ــاح قانون در ایران نیازمند توجه به الزامات
بومی آن اسـ ــت و نمیتوان نسخه کشور دیگری
را تکـ ــرار کرد ،اما اگر الگویی شـ ــبیه به نمایندگی
تناسبی جایگزین الگوی اکثریتی فعلی شود ،هم
موجب شنیده شدن صدای اقلیتهای سیاسی
موجود در جامعه شـ ــده و هم موجب گسترش
مشـ ــارکت بهدلیـ ــل حضـ ــور احـ ــزاب کوچکتر و
جـ ــذب آرای خامـ ــوش در برابـ ــر احـ ــزاب بزرگ
خواهد شد .این امر به «عدالت انتخاباتی» که در
سیاستهای کلی انتخابات بدان تأکید شده نیز
نزدیکتر خواهد بود.
البته ورود به ایـ ــن عرصه ،نیازمند تقویت
احزاب اسـ ــت .امروز فقدان جایگاه مناسـ ــب
تحـ ــزب اسـ ــامی و کار تشـ ــکیالتی حلق ـ ـهای
مفقوده در روند مردم سـ ــاالری دینی ما است.
شـ ــهید بهشـ ــتی که الگـ ــوی تحزب اسـ ــامی
نامیده میشـ ــود ،از دهه چهل کار تشـ ــکیالتی
منظم را شروع کرد و کاربرگهای مطالعاتی
در حوزههـ ــای حزبی مؤتلفه بـ ــه مدیریت وی
در دهـ ــه چهل پیرامون «حکومت اسـ ــامی»
موجود اسـ ــت که با کاری جمعی و انضباطی
مثـ ــال زدنی بـ ــه تولید اندیشـ ــه بـ ــرای پس از
سرنگونی رژیم شـ ــاه پرداخته بود .او در حزب
جمهوری اسـ ــامی شـ ــرط تشکل اسـ ــامی را
«پاسـ ــدار ارزشها و نه پاسـ ــدار خـ ــود بودن»؛
«آسـ ــانکننده خودسـ ــازی و نـ ــه به سـ ــرگرمی
سیاسی و لهو تبدیل شـ ــدن» و «به درد مردم
خـ ــوردن و نه بـ ــاری بـ ــردوش جامعـ ــه و لغو
بودن» میدانسـ ــت .چنین افعال تشـ ــکیالتی
در میان احزاب امروز کمتر به چشم میخورد
و اغلـ ــب گروههای موسـ ــوم به «حـ ــزب» فاقد
ساختارنظاممندیبرایتولیدبرنامه،تشریک
مسـ ــاعی برای ساختن کشـ ــور و جهان اسالم،
ارتباط با بدنه و تعامل مردمی هستند.
رویکرد تشکیالتی شـ ــهید بهشتی متکی به
پاسـ ــخگویی به اعتماد انتخاباتی مردم بود .نه
آنکهبایک«تکرار»تبلیغاتیافرادفاقدپیشینهو
آموزش کافی بر مسند نشینند و کسی پاسخگوی
هزینههایحاصلازاینفهرستهایانتخاباتی
نباشد .اگر احزابی واقعی و نه فصلی و انتخاباتی
با سالیق مختلف در عرصه کشور فعال شوند،
میتوانند رقابتهای انتخاباتی را به جای سوار
شـ ــدن بر احساسـ ــات ،بـ ــه رویههایـ ــی همچون
جزوه «مواضع ما» متکی سـ ــازند و برنامههای
خود بـ ــرای وعدههای انتخاباتـ ــی را ارائه دهند؛
مردم ساالری به حقیقت خود نزدیکتر خواهد
شـ ــد و اقلیتی مترف نخواهند توانست با نقاب
دموکراسی ،ابتدا در یک جناح بر موج سوار شوند
و سپس در انتخابات با مدیریت احساسات خود
را به جای اکثریت جا بزنند.
بـ ــر ایـ ــن اسـ ــاس معتقـ ــدم باید سـ ــاختار
اصالحطلبـ ــی و اصولگرایی را فراموش کنیم،
بر اسـ ــاس تشـ ــکیل احزاب موجود یـ ــا احزاب
جدید رقابتها را شـ ــکل داده و همه بازیگران
قدرت خود را مقید بدانند طبق قانون احزاب
جدیـ ــد فعالیت کننـ ــد .احزابی که بـ ــرای خود
 4مأموریت قائل باشـ ــند؛ کادر سـ ــازی ،تدوین
برنامـ ــه بـ ــرای اداره کشـ ــور ،ارتباط مسـ ــتمر و
دراز مدت با مردم و مهمتر از همه شـ ــفافیت
مواضع و پاسخگویی.

توگوهایی جدی با هم داشته باشند
حیث گف 
و برخـــی زاویههـــا را برطرف کننـــد .انتقادها و
گالیههای از یکدیگر را رسانهای نکنند و آنها را
در محافل و نشســـتهای داخلی حل و فصل
کنند .با این حال از آنجا که اینجانب سخنگوی
جامعه روحانیت هســـتم شاید درست نباشد
درباره کلیت جریان اصولگرایی سخن بگویم
و آنچـــه مطرح شـــد را بهعنوان موارد آشـــکار
و دوســـتانه مطرح کـــردم .اما دربـــاره جامعه
روحانیت ،باید گفت که این تشکل مذهبی که
در جایگاه حزب نیست ،همواره بر یک اصولی
استوار بوده و در مسیر آنها حرکت کرده است.
حمایـــت از نظام و مواضـــع رهبری و حمایت
از دولتهـــای منتخب البته با حفـــظ رویکرد
انتقادی خود .لـــذا درون جامعه روحانیت به
لحاظ اصول یا گفتمان احساس نیاز به تغییر یا
اصالح نداریم .در اینجا هم البته در تاکتیکها
و روشهـــا ممکن اســـت به ضـــرورت برخی
تغییرات برســـیم مثل اینکه نیازمند تقویت و
گســـترش فعالیتهای خود هستیم و چنانکه
با اصالح اساســـنامه خود درصدد شناسایی و
جذب روحانیون بیشتر از سراسر کشور هستیم.

