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برگزاری انتخابات مجلس یازدهم از جهات 
الزم  فرصت های  و  دست مایه ها  مختلفی 
مشارکت  مفهوم  درباره  اندیشیدن  برای 
فراهم آورده است. اگر چه سیاست زدگی و 
کلیشه های تکراری الیت های سیاسی این 
امکان را نیز بسیار محدود کرده و یا به کلی 
به محاق برده است. با این حال پدیده ها و 
واقعیت ها )در این جا مشارکت( در فرض یا 
در وضع عدم، بیش از پیش مورد توجه قرار 
مهمی  امکان  پدیده،  یک  عدم  می گیرند. 
پدیده  آن  وجود  پیرامون  اندیشیدن  برای 
است. هنگامی که مشارکت در یازدهمین 
انتخاب مجلس شورای اسالمی در پایتخت 
کمتر  به  پیرامون  در  و  درصد   ۲۵ حدود  به 
از  وضهیت  این  است؛  رسیده  درصد   ۵۰ از 
اندیشیدن  برای  مهمی  امکان  منظر  یک 
می دهد.  دست  به  مشارکت  پیرامون 
مشارکت  که  این  پیرامون  اندیشیدن 
اهمیتی  چه  و  وضعیت  چه  چیست؟ 
مشارکت  آینده  چشم انداز  که  این  و  دارد؟ 
آینده  در  مشارکت  الگوی  کدام  و  چیست 
در  می کنم  تالش  ادامه  در  است؟  مطرح 
بحث،  یک  نه  اگر  فوق،  پرسش های  پرتو 
پیرامون  بحث  یک  از  طرحی  دست کم  که 

مشارکت را ارائه کنم.
کار  به  امروزه  ما  که  مفهومی  به  مشارکت 
الزمه  که  است  مدرن  امری  اغلب  می بریم 

این  در  می شود.  دانسته  جامعه  نوسازی 
نگاه، انسان نو به وسیله متغیرهایی که در 
جهان مدرن پدید آمده است به مشارکت 
باعث  و  شده  واداشته  یا  و  فراخوانده 
مدرن  جامعه  گوناگون  نظام های  می شود 
شکلی  به  و  ساخته  مشارکت  طریق  از 
انسان  و  جامعه  بازسازی  شوند.  مداومی 
ایرانی طی یک سده اخیر، وجوهی از جهان 
داده  راه  خود  اجتماعی  جهان  به  را  مدرن 
گاه  و  پذیرفته  را  وجوه  این  گاهی  است. 
روند  از  مهمی  بخش  و  شده  تحمیل  او  بر 
است.  وجوه  همین  میراث  ما  مشارکت 
نظامی،  ساختارهای  اخیر،  سده  یک  طی 
تغییرات  ما  سیاست  و  بهداشت  آموزش، 
مشارکت  قبل،  به  نسبت  که  کرده  فراوانی 
بیشتر انسان ایرانی را طلب می کند. با این 
نهادهای  و  امکان ها  تنها  وجوه  این  همه 

ما زمینه مشارکت نیست.
نیمه  دو  از  ما  اجتماعی  نهادهای  اغلب 
تشکیل  سنتی  و  مدرن  دوخته ی  هم  به 
شده اند. مشارکت نیز هم مانند دیگر امور 
بخشی  و  است  چنین  این  ما  اجتماعی 
در  مشارکت  امر  سنتی  بخش  دارد.  سنتی 
از دو امکان مهم تشکیل شده  جامعه ما 
اخالقی ای  ارزش های  دو  این  از  یکی  است؛ 
را  مشارکت  غیرتبادلی  گونه های  که  است 
اساس  از  مدرن  مشارکت  می کند.  ممکن 

سرمقاله

ما و امکان های انقالبی، اسالمی، ایرانی و جهانی مشارکت



8
عنوان  به  است.  کرده  اخذ  مشارکت  برای 
دهه  چهار  سه-  طی  فرهادی  دکتر  نمونه، 
اخیر یک مطالعه پر دامنه بر روی این بخش 
از فرهنگ مشارکت در جامعه ما داشته و 

آثار ارزشمندی را منتشر کرده است.
بود  این  اسالمی  انقالب  ویژگی  مهم ترین 
امکاِن  سه  این  از  توانست  که 
بر  و  بگیرد  بهره  مشارکت 
این  از  برگرفته  الگویی  اساس 
سه امکان، نهضت و نظام خود 
استوار  »مردم«  از  بنیانی  بر  را 
قرائتی  اسالمی  انقالب  کند. 
توحیدی  اجتماعِی  فرهنگ  از 
آن  در  که  کرد  احیا  را  اسالمی  و 
برجسته  کامال  مردم  مشارکت 
را  مشارکت  که  فرهنگی  بود. 
بر مبنای مسئولیت عمومی و 
ایده کلکم راع بازسازی می کرد و با بازخوانی 
مفاهیمی همچون انفاق و ایثار، مشارکت 
هم  می داد.  بسط  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
از سوی دیگر بر ویژگی های مثبت ایرانی، از 
ُخرد  یاریگرایانه  مناسبات  و  تعاون  جمله 
بخشی  نهایت  در  که  این  هم  و  بود  استوار 
بشر  تجربه  محصول  که  مدرن  مشارکت  از 
دنبال  و  می پذیرفت  کاماًل  را  می دانست 

می کرد. 
در  اسالمی،  انقالب  جریان  در  مشارکت 

جامعه  در  می یابد.  معنا  پاداش  مقابل  در 
این  و  است  زنده  مؤثری  طرز  به  خدا  اما  ما 
ایثار  همچون  ارزش هایی  خدا،  بودن  زنده 
کرده  ممکن  وسیع  و  مؤثر  سطحی  در  را 
متأثر  ما  مشارکت  سنت  از  بخشی  است. 
ارزشی است. بخش  از این الیه های عمیق 

تاریخی مشارکت  دیگر یک سنت عمیق و 
الگوهای  قالب  در  که  ماست  جامعه  در 
و  داشته  ظهور  و  بروز  تعاون  مختلف 
است.  داده  شکل  را  واره  مانند  نهادهایی 
شرق شناسانه  نگاه های  از  پاره ای  چند  هر 
این  و  بوده  ایرانیان  تک روی  ایده  مروج 
کرده اند  ترویج  بازاری  آثاری  در  نیز  را  نگاه 
و  ایرانی  عمیِق  سنت  یک  ما  جامعه  اما 
در  البته  و  دارد  مشارکت  زمینه  در  اسالمی 
مواجهه با امر مدرن نیز امکان های دیگری 

سوادآموزی،  نهضت  امروز  ما 
کمیته های  مسکن،  بنیاد  جهادسازندگی، 
انقالب اسالمی، معاونت پرورشی و بسیج را کم 
و بیش به مثابه یک سازمان رسمی می فهمیم. 
اصل  در  نهادها  این  که  است  این  اما  واقعیت 
نهضت هایی از مشارکت مدنی و مردمی بودند 
اساسی  مسائل  پیرامون  انقالب  برهه  در  که 
بیشماری  دستاوردهای  و  گرفتند  شکل  جامعه 

آموزش،  پیشرفت،  امنیت،  حوزه  در 
سالمت، مسکن و غیره داشته اند.
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نظر  از  آن،  از  پس  و  انقالب  به  منتهی  ایام 
را  مشارکت  از  توجهی  قابل  میزان  کّمی، 
یک سری  حامل  نیز  کیفی  نظر  از   آفرید. 
این  با  بود.  مشارکت  بدیع  سازوکارهای 
مراتب  به  ما،  مشارکت  اخیر  تجربه  همه 
ایرانی،  و  اسالمی  ارزش های  از  کمتر  حتی 
امروز  ما  است.  بوده  بازاندیشی  موضوع 
جهادسازندگی،  سوادآموزی،  نهضت 
بنیاد مسکن، کمیته های انقالب اسالمی، 
بیش  و  کم  را  بسیج  و  پرورشی  معاونت 
می فهمیم.  رسمی  سازمان  یک  مثابه  به 
در  نهادها  این  که  است  این  اما  واقعیت 
و  مدنی  مشارکت  از  نهضت هایی  اصل 
پیرامون  انقالب  برهه  در  که  بودند  مردمی 
و  گرفتند  شکل  جامعه  اساسی  مسائل 
امنیت،  حوزه  در  بی شماری  دستاوردهای 
و  مسکن  سالمت،  آموزش،  پیشرفت، 

غیره داشته اند. 
که  سال هایی  در  نمونه؛  یک  عنوان  به 
تحمیل  ایران  مردم  علیه  بر  سخت  جنگی 
شده بود؛ هنگامی که هواپیماهای حامل 
کلیومتر  صدها  جمعی،  کشتار  سالح های 
متمدن  اروپای  از  تا  می پیمودند  مسافت 
را  صدام  جبهه  آتش  و  برسند  بغداد  به 
تأمین کنند؛ بانویی میان سال از روستایی 
در شرق ایران، یک روستا را بسیج کرده بود 
پیشتیبانی  اسالمی  انقالب  رزمندگان  از  تا 

نان  توجهی  قابل  میزان  به  آن ها  کند. 
می پختند و به جبهه هایی می رساندند که 
چه  داشت.  فاصله  آن ها  با  کیلومتر  صدها 
کویر  دل  در  روستایی  زن  یک  به  سازوکاری 
انسانی،  نیروی  که  می دهد  را  امکان  این 
الزم  ارتباط های  و  اولیه  مواد  و  تجهیزات 
یکی  در  و  کند  بسیج  را  نان  توزیع  برای 
مقابل  در  قرن  جنگ های  مهم ترین  از 
مقابل  جبهه  از  جهانی  حمایت های 
صدخروی«  »خیرالنساء  امثال  بایستد؟ 
روایت  کم  خیلی  خیلی  هر  بسیارند. 
 هرگز موضوع بازاندیشی و 

ً
شده اند و تقریبا

تحلیل های اجتماعی نبوده اند و مسئله ما 
ما  مشارکت  تجربه  همین جاست:  درست 
روایت نشده و بازاندیشی نشده است. در 
همین مورِد خیرالنسا، سه دهه بعد تجربه 
در  ابتدا  روایت  شد.  روایت  او  مشارکت 
جذاب  بسیار  اما  ساده  مستند  یک  قالب 
مختصری  کتاب  بعدتر  کمی  شد؛  منتشر 
از خاطرات و کارهای او در اختیار قرار گرفت 
هم  کودک  کتاب  یک  آن  اساس  بر  اخیرا  و 
این  اگر  است  امیدواری  جای  شد.  منتشر 
روند روایت همچنان ادامه داشته باشد اما 
یک روایت ساده از او کافی بود تا خیرالنساء 
واقعی  قهرمان  یک  به  مخاطبان،  نظر  در 
این  پرسش  شود.  تبدیل  ملموس  و 
جاست چند خیرالنسا روایت نشده وجود 
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نیست  این  خداوند  اراده  است.  جامعه 
زمین  روی  بر  مستضعفین  حکومت  که 
هست  این  خداوند  اراده  شود؛  تشکیل 
عمومی  »امامت  دقیق تر  بیان  به  اما 
فرمود:  است؛  زمین  روی  بر  مستضعفین« 
ِفي  اسُتضِعفوا  ذیَن 

َّ
ال ی 

َ
َعل َنُمَنّ  ن 

َ
أ »ُنریُد 

«؛ یعنی مستضعفین 
ً

ة ِئَمّ
َ
ُهم أ

َ
رِض َوَنجَعل

َ
األ

و  مضامین  این  شوند.  زمین  امامان 
استدالل ها در آن برداشتی از اسالم که بستِر 
انقالب اسالمی بود و در گفتارهای متفکران 
بازتاب  گسترده ای  طرز  به  اسالمی،  انقالب 
داشت و حتی در قانون اساسی در سطوح 

مختلفی هم بازتاب داشت.
قانون  در  مردم  مشارکت  سطح  و  آرمان 
مشهوِر  ایده ی  سطح  در  تنها  اساسی، 
نیست.  خود«  سرنوشت  در  »مشارکت 
معتقد  سرنوشت  درباره  اساسی  قانون 
سرنوشت  حاکم  را  انسان  خداوند  است 
مشارکت  مسیر  باید  و  است  کرده  خود 
کرد.  فراهم  را  سرنوشت  در  انسان 
به  باید  مشارکت  این  می افزاید  سپس 
نظر  از  برسد.  رهبری  در  مشارکت  سطح 
انتخاب  حق  تنها  نه  مردم  اساسی  قانون 
»نظارت  بلکه  دارند  را  کشور  مسئوالن 
فعاالنه  مشارکت  راه  آن ها  بر  مستمر« 
با  است.  اسالمی  جامعه  ساختن  در  مردم 
اساسی  قانون  که  است  استدالل  همین 

دارد؟ چند مشارکت مشاهده نشده، چند 
تجربه روایت نشده و چند نهادبازاندیشی 
مشارکت  تجربه  بر  مبتنی  که  داریم  نشده 
فراموش  اما  شده  ساخته  اسالمی  انقالب 

شده اند؟
انسان انقالب اسالمی می باید ایده و تجربه 
مشارکت را با تمام بهره ای که از تاریخ ایرانی، 
با  دارد؛  جهانی  تجربه  و  اسالمی  مفاهیم 
در  مشارکتی  خاستگاه  سه  این  که  نی  تعٌیُ
بازتولید  اسالمی  داشتند،  انقالب  جریان 
و  جامعه سازی  باید  نکردیم.  اما  می کرد؛ 
با  را  اجتماعی  نابرابری های  بردن  میان  از 
از  اما  با مردم ممکن می کردیم  مشارکت و 
مدنی  تجربه  فقط  نه  بودیم.  غافل  امر  این 
بازشناسی  را  حوزه  این  در  اسالمی  انقالب 
فکری  ریشه های  بلکه  نکردیم،  بازتولید  و 
هم  را  جهانی  و  ایرانی  تجربه  و  اسالمی  و 

فراموش کردیم.
کردیم  فراموش  متمادی  سالیان  طی  ما 
را  قرآن  در  جمهوریت  اصیل  مفاهیم 
غفلت  بدهیم.  بسط  و  کنیم  بازشناسی 
این که  و  ِبالِقسط«  الّناُس  »ِلَیقوَم  از  کردیم 
»عموم«  قسط  اقامه  در  عمومی  عاملیت 
عمومی  عاملیت  این  باید  و  هستند  مردم 
را احیا کنیم. گویی فراموش کردیم مسئله 
»امامت  بلکه  عمومی  مشارکت  فقط  نه 
عمومی« و مشارکت عموم مردم در رهبری 

سرمقاله
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را  اسالمی  جمهوری  سوم  و  چهل  اصل  در 
را  کشور  اقتصادی  برنامه  که  می کند  ملزم 
به گونه ای تنظیم کند که »هر فرد« فرصت 
را  کشور«  رهبری  در  فعال  »شرکت  توان  و 

برنامه   »تنظیم   باشد:  داشته 
که   صورتی   به   کشور  اقتصادی  
کار  ساعت   و  محتوا  و  شکل  
عالوه   فرد  هر  که   باشد  چنان  
و  فرصت   شغلی ،  تالش   بر 
خودسازی   برای   کافی   توان  
معنوی ، سیاسی  و اجتماعی  و 
شرکت  فعال  در رهبری  کشور و 

افزایش  مهارت  و ابتکار داشته  باشد«. 
از »ارزش های  گویی ما طی سالیانی به کلی 
اساسی  »حق  از  و  مشارکت«  اسالمی 
غافل  »واره«  از  کرده ایم؛  غفلت  مشارکت« 
بودیم و از تجربه مشارکت مدنی و نهادهای 
بودیم.  غافل  اسالمی  انقالب  جریان  در  آن 
بهره گیری مان  نکردیم  تالش  هم  هیچ گاه 
ارتقا  مؤثری  نحو  به  را  جهانی  تجربه های  از 
را  غفلت ها  این  همه  بخواهیم  اگر  بدهیم. 
در یک کلمه چکیده کنیم، آن کلمه احتمااًل 
انقالب  انسان  است.  سیاست زدگی 
امکان های  بر  تکیه  با  که  آن گاه  اسالمی 
مشارکت  جهانی،  و  ایرانی  اسالمی،  متنوع 
انسان  داد،  ارتقا  شگفت آوری  طرز  به  را 
انقالب اسالمی بود. بعد از آن اما متحجران 

وارد  سیاست زدگی  درب  از  متجددان  و 
شدند و هر یک به نحوی امکان مشارکت 

را محدود کردند. 
در گام اول تالش شد، کوشش های سوژه 

انقالبی برای بسط مشارکت متوقف شود. 
سپس نهادهایی که انسان انقالب اسالمی 
خود  خاص  الگوی  و  ایده  اساس  بر  برای 
بود،  کرده  ایجاد  اجتماعی  مشارکت  برای 
مشارکت  سپس  شد.  منحل  یا  استحاله 
سیاست  آن گاه  شد.  محدود  سیاست  به 
انتخابات  آن گاه  شد.  محدود  انتخابات  به 
خاطر  همین  به  و  شد  محدود  منتخب  به 
بود  طبیعی  کاماًل  و  نداشت  تعجبی  هیچ 
هنگامی که دو دهه پس از انقالب، از آن همه 
مشارکت  سنت  و  تجربه  و  ارزش  و  مفهوم 
بر  بود  نامی  تنها  مشارکت  و  نبود  خبری 
جامعه   در  آن هم  سیاسی.  حزب  یک  تارک 
و واقعیتی که طبق رویه، احزاب سیاسی نه 
احزاب  قدرتند.  قبائل  بلکه  سیاسی  حزب 
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غفلت کردیم از »ِلَيقوَم النّاُس بِالِقسط« 
قسط  اقامه  در  عمومی  عاملیت  این که  و 
عاملیت  این  باید  و  هستند  مردم  »عموم« 
کردیم  فراموش  گویی  کنیم.  احیا  را  عمومی 
مسئله نه فقط مشارکت عمومی بلکه »امامت 

در  مردم  عموم  مشارکت  و  عمومی« 
رهبری جامعه است.
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به  و  نابرابری ساز  عمیقا  خصوصی سازی 
و  میدانی  داده های  است.  جامعه  ضرر 
تغریغ  گزارش  همچون  رسمی  گزارش های 
مجمع  دبیرخانه  گزارش  و   ۱۳۹۷ بودجه 
تشخیص مصلحت نظام نیز این انحراف را 
برای  اقرار  کند.  آن  به  بهتر  تعبیر  به  و  تأیید 
کرد؟  باید  چه  وضعیت  این  بهبود  و  تغییر 
اجتماعی  مشارکت  برای  امکانی  احزاب  آیا 
حل  و  وضعیت  این  تغییر  منظور  به 
وضوح  به  جامعه  هستند؟  مشکل  این 
در  است:  منفی  پاسخ  می کند  مشاهده 
این  یازدهم،  مجلس  انتخابات  کوران 
مسئله و حتی اصل نابرابری، برای هیچ یک 
از طرف های حاضر یا غائب انتخابات مسئله 
به  هم  کلی  شعار  چند  حد  در  حتی  و  نبود 
نشد.  التفات  مهمی  این  به  مسئله ای 
و  اشرافیت  خواست های   

ً
نوعا که  احزابی 

می کردند  نمایندگی  را  قدرت  بر  در/  قبائل 
بیشتر به مسائلی از قبیل چگونگی ائتالف 
مسئله شان  یا  می پرداختند  حدت  و 
چانه زنی با دیگر احزاب و یا نهادهای رسمی 
کیک  از  بیشتری  سهم  بتوانند  تا  بود 
شرایطی  چنین  در  کنند.  تصاحب  را  قدرت 
مشارکت در انتخابات اگر چه مسیر تثبیت 
که  آن جا  از  اما  است  مشارکت  امکان  و 
جامعه  مسئله های  رسمی  بازیگران  برای 
نابرابری و خصوصی سازی مسئله  در حوزه 

احیای  یا  و  مشارکت  برای  مسیری  ایرانی 
امکان های جامعه برای مشارکت نیستند؛ 
از  متشکل  هستند  نگ واره هایی 

َ
گ بلکه 

کسانی که در انتهای بن بست پیش گفته از 
تقلیل مشارکت به قدرت، گرد کسی حلقه 
را  قدرت  رانت  و  شود  منتخب  تا  می زنند 
میان شان توزیع کند یا گرد منتخبی حلقه 

می زنند تا قدرت را در دست او حفظ کنند.
دو دهه بعد از تقلیل و تحویل مشارکت از 
یک امکان اجتماعی به یک قبیله سیاسی، 
البته  و  قبائل  آن  مشترک  دست پخت 
عدم  با  انتخاباتی  به  رقیب شان  قبائل 
آیا  است.  شده  تبدیل  حداکثری  مشارکت 
است؟  گفته  ترک  را  مشارکت  ایرانی  سوژه 
واقعیت این است که سنت ها و بسترهای 
نیرومند مشارکت، هم چنان انسان ایرانی 
را در میدان مشارکت نگاه داشته است. هر 
چند بزرگ راهی که انقالب اسالمی به امکان 
مشارکت جامعه گشوده بود، در بن بست 
احزاِب در قدرت و بر قدرت گرفتار شده اما 
تمام  هوشمندی  با  اجتماعی  کنشگران 
بدیعی  راه های  یافتن  و  جستجو  حال  در 
هوشمندی  این  هستند.  مشارکت  برای 
بهتر  می توان  مثال  یک  با  را  جستجو  و 

توضیح داد. 
به  آن  از  بخشی  یا  و  جامعه  کنیم  فرض 
به  موسوم  فرایند  که  رسیده  تحلیل  این 

سرمقاله
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هوشمندانه  اجتماعی  کنشگران  نیست؛ 
به جای سرمایه گذاری در مشارکت متداول 
یا  انتخابات، که مستلزم موضع گیری له  در 
علیه بازیگران رسمی است، مسیر جدیدی 
در مشارکت اجتماعی را گشودند و از طریق 

سابقه،  کم  و  گسترده  اعتراضِی  کنش هاِی 
در  ثروت  توزیع  سازوکارهای  بهبود  در 

جامعه مشارکت می کنند.
به  محدود  نباید  ما  مسئله  کرد؟  باید  چه 
کنار  در  غیررسمی،  بازیگری  که  باشد  این 
صورت  در  کار  این  باشیم.  رسمی  بازیگران 
البته مفید و احتمااًل ضروری است  امکان 
اجتماعی  نیروی  نیست؛  چشم انداز  اما 
تالش  باید  اسالمی  انقالب  به  معطوف 
خاستگاه  از  نیز  سیاست  حوزه  در  کند 
کند  نگاه  جامعه  منظر  از  برخیزد؛  جامعه 
مشارکت  جامعه  برای  و  جامعه  مسیر  از  و 
کند. انسان انقالب اسالمی باید تالش کند 
مشارکت  ارزش های  و  تجربه ها  امکان ها، 
انقالبی  سوژه  یک  که  هنگامی  کند.  احیا  را 
می تواند از دل روستایی در کویر برخیزد و با 

وجود تمام محدودیت های ناشی از زنانگی 
حاشیه ای  موقعیت های  در  داشتن  قرار  و 
از مرکز، به کنشگری مؤثر  یک روستای دور 
تجربه  همین  چرا  شود؛  تبدیل  جنگ  در 
و  بازتولید  دیگر  متعدد  موارد  در  مشارکت 
سوژه هایی  چرا  نشود؟  تکرار 
مراتب  به  محدودیت های  با 
مراتب  به  مسائلی  در  کمتر، 
نمی توانند  جنگ  از  ساده تر 
باشند؟  داشته  مشارکت 
امکان هایی  ما  جامعه 
مشارکت  برای  جهانی  و  ایرانی  اسالمی، 
داشته است. امکان هایی که در دل انقالب 
انقالب  از  پس  است؛  شده  احیا  اسالمی 
دریای  تحجر،  و  تجدد  به  گرایش  البته 
و  فروکاست  قدرت  فنجان  به  را  مشارکت 
ُمشتی حزبِی بی هنر را قهرمان این فنجان 
انقالب  مشارکت  تجربه  باید  اکنون  کرد. 
اسالمی را بازشناسی و احیا کرد و در دل آن، 
جهانی  و  ایرانی  اسالمی،  امکان های  کلیه 
مشارکت را بازخوانی و بازتولید کرد. مقصود 
چیزی  مشارکت،  از  اسالمی  انقالب  انسان 
رسمی  بازیگران  متداول  معانی  از  فراتر 
مراسم  و  رسوم  کارگردانان  نیز  و  سیاست 
حزبی است. مشارکت برای ما امکاِن آینده 

است. 
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انقالب  که  بزرگ راهی  چند  هر 
اسالمی به امکان مشارکت جامعه گشوده بود، 
در بن بست احزاب در قدرت و بر قدرت گرفتار 
هوشمندی  با  اجتماعی  کنشگران  اما  شده 

تمام در حال جستجو و یافتن راه های 
بدیعی برای مشارکت هستند
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ائتالف  شورای  در  کسانی  که  ائتالف  بینیم  شورای  در  کسانی  که  می   بینیم  امروز  میما  امروز  ما 
نسبتی  چه   

ً
دقیقا نیست  مشخص  که  نسبتی هستند  چه   
ً
دقیقا نیست  مشخص  که  هستند 

دغدغه مند  و  اللهی  حزب  انقالبی-والیی  بدنِه  دغدغه مند با  و  اللهی  حزب  انقالبی-والیی  بدنِه  با 
در   

ً
اتفاقا که  هستند  هم  کسانی  طرفی  از  در دارند.   
ً
اتفاقا که  هستند  هم  کسانی  طرفی  از  دارند. 

هستند  اجتماعی  پایگاه  دارای  و  دارند  نفوذ  هستند بدنه  اجتماعی  پایگاه  دارای  و  دارند  نفوذ  بدنه 
ولی اعضای شورای ائتالف نه تنها این ها را دعوت ولی اعضای شورای ائتالف نه تنها این ها را دعوت 
نظر  کار  و  ساز  آن  در  این ها  اگر  حتی  بلکه  نظر نمی کنند  کار  و  ساز  آن  در  این ها  اگر  حتی  بلکه  نمی کنند 

سنجی شورا، رای بیاورند آن ها را حذف می کنند.سنجی شورا، رای بیاورند آن ها را حذف می کنند.
مطرح  پیش  مدت ها  از  فکر  این  ائتالف  شورای  مطرح در  پیش  مدت ها  از  فکر  این  ائتالف  شورای  در 
بگذاریم.  لیست  در  نباید  را  بعضی ها  که  بگذاریم. است  لیست  در  نباید  را  بعضی ها  که  است 
می گفتند کسانی که در صورت قرار گرفتن در لیست می گفتند کسانی که در صورت قرار گرفتن در لیست 
اصالحطلب ها را حساس می کنند، نباید در لیست اصالحطلب ها را حساس می کنند، نباید در لیست 
بروید  پس  که  دادم  پیغام  هم  من  بگیرند.  بروید قرار  پس  که  دادم  پیغام  هم  من  بگیرند.  قرار 
برای تان  را  لیست  اصالح طلب ها  همان  برای تان بدهید  را  لیست  اصالح طلب ها  همان  بدهید 

ببندند.ببندند.
یک سوال ما این است که چه کسی این هفت هزار یک سوال ما این است که چه کسی این هفت هزار 
نفری را که در نظرسنجی ها رای دادند تعیین کرده، نفری را که در نظرسنجی ها رای دادند تعیین کرده، 
دور  تعریفی  چه  اساس  بر  ائتالف  این  خود  دور اصاًل  تعریفی  چه  اساس  بر  ائتالف  این  خود  اصاًل 
می  کار  چه  آنجا  پور  وکیل  آقای  مثاًل  نشستند  می هم  کار  چه  آنجا  پور  وکیل  آقای  مثاًل  نشستند  هم 
چیزی  کند.  می  کار  چه  آنجا  االمین  روح  آقای  چیزی کند،  کند.  می  کار  چه  آنجا  االمین  روح  آقای  کند، 
بوده است  قرار  که  بود  این  شنیدیم  آن ها  از  ما  بوده است که  قرار  که  بود  این  شنیدیم  آن ها  از  ما  که 
کند؛  پیدا  حضور  جلسات  در  رضایی  محسن  کند؛ آقای  پیدا  حضور  جلسات  در  رضایی  محسن  آقای 
نتوانست  وقت  هر  که  می گوید  رضایی  نتوانست محسن  وقت  هر  که  می گوید  رضایی  محسن 
حاضر  او  جای  به  االمین  روح  آقای  کند  پیدا  حاضر حضور  او  جای  به  االمین  روح  آقای  کند  پیدا  حضور 
من  وقت  هر  گفت  آمد،  االمین  روح  من می شود.  وقت  هر  گفت  آمد،  االمین  روح  می شود. 
نتوانستم حاضر شوم وکیل پور به جای من میاید. نتوانستم حاضر شوم وکیل پور به جای من میاید. 

این
وحدت

باید
عبادت

شود

این وحدت باید عبادت شود

حمید رسایی
اولیننشستازسلسلهنشستهای»دعواسرچیه؟« برگرفتهاز
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این ساز و کار درست نبود و بروند خودشان این ساز و کار درست نبود و بروند خودشان 
یک لیست دیگر بدهند. از این جهت است یک لیست دیگر بدهند. از این جهت است 
که می گویم این شورا به جای ائتالف عامل که می گویم این شورا به جای ائتالف عامل 

اختالف است.اختالف است.
عالوه بر این، یک سیاستی حاکم عالوه بر این، یک سیاستی حاکم 
بیندازند.  تاخیر  مدام  که  بیندازند. است  تاخیر  مدام  که  است 
زودتر  میتوانند  را  چیزها  زودتر بعضی  میتوانند  را  چیزها  بعضی 
تأخیر  مدام  ولی  کنند  تأخیر مشخص  مدام  ولی  کنند  مشخص 
  ۹۰۹۰ دقیقه  بشود.  دقیقه   بشود.   ۹۰۹۰ دقیقه  تا  دقیقه می اندازند؛  تا  می اندازند؛ 
شما  شما.  جلوی  می گذارند  لیست  شما یک  شما.  جلوی  می گذارند  لیست  یک 
نگاه می کنیم میبینید که چرا این لیست به نگاه می کنیم میبینید که چرا این لیست به 
این صورت است؟ چرا فالنی در این لیست این صورت است؟ چرا فالنی در این لیست 
لیست  این  در  اصاًل  فالنی  چرا  لیست نیست؟  این  در  اصاًل  فالنی  چرا  نیست؟ 
انقالب  با  نسبتی  اصاًل  که  این  انقالب هست؟  با  نسبتی  اصاًل  که  این  هست؟ 
اساسی  چه  بر  لیست  جوانان  این  اساسی ندارد.  چه  بر  لیست  جوانان  این  ندارد. 
تعیین شدند؟ این که مسئول دفتر فالنی تعیین شدند؟ این که مسئول دفتر فالنی 
است، این که کیف فالنی را جابجا می کرده، است، این که کیف فالنی را جابجا می کرده، 
دارد؛  خانوادگی  نسبت  فالنی  با  که  دارد؛ این  خانوادگی  نسبت  فالنی  با  که  این 
است  لیستی  چه  این  می گویید  شما  است بعد  لیستی  چه  این  می گویید  شما  بعد 
و لیست را قبول نمی کنید. می گویند:)) تو و لیست را قبول نمی کنید. می گویند:)) تو 
را به  را به هم می زنی. وحدت  را به داری وحدت  را به هم می زنی. وحدت  داری وحدت 
اگه بهم بخوره لولو میاد.  اگه بهم بخوره لولو میاد. هم نزن. وحدت  هم نزن. وحدت 
هیسسسس ؛ اصالح طلب ها دارن میان((هیسسسس ؛ اصالح طلب ها دارن میان((

با این شیوه باعث می شوند بدنه و جامعه با این شیوه باعث می شوند بدنه و جامعه 
میان  دارن  اصالح طلبها  بگوید:))  و  میان بترسد  دارن  اصالح طلبها  بگوید:))  و  بترسد 
را  همین  بیاین  نداریم.  چاره ای  ما  را دیگه،  همین  بیاین  نداریم.  چاره ای  ما  دیگه، 

اما حاال هر سه نفر با هم به جلسات می روند اما حاال هر سه نفر با هم به جلسات می روند 
و هر سه تا هم رأی می دهند.و هر سه تا هم رأی می دهند.

از  عده  یک  که  نیست  این  از  غیر  شورا  از این  عده  یک  که  نیست  این  از  غیر  شورا  این 

دوستان بر اساس مدل سهمیه بندی کنار دوستان بر اساس مدل سهمیه بندی کنار 
را  ائتالف  این  خروجی  نشستند؛  را همدیگر  ائتالف  این  خروجی  نشستند؛  همدیگر 
هم من همین االن به شما می گویم. شما هم من همین االن به شما می گویم. شما 
نمی دهد. میوه  گوجه  که  بکارید  خیار  نمی دهد.اگر  میوه  گوجه  که  بکارید  خیار  اگر 
شده است  درست  سهمیه  با  که  شده است چیزی  درست  سهمیه  با  که  چیزی 
اساس  بر  میوه اش  و  برگش  اساس شاخه اش،  بر  میوه اش  و  برگش  شاخه اش، 
سهمیه خواهد بود. این نحوه ای که شورای سهمیه خواهد بود. این نحوه ای که شورای 
شورای  بیشتر  می کند  عمل  دارد  شورای ائتالف  بیشتر  می کند  عمل  دارد  ائتالف 
این  ائتالف.  شورای  تا  هست  این اختالف  ائتالف.  شورای  تا  هست  اختالف 
بدنه ای  حتی  که  می کنند  کار  طوری  بدنه ای آقایان  حتی  که  می کنند  کار  طوری  آقایان 
به  حاضر  کردند  تعیین  را  آن  خودشان  به که  حاضر  کردند  تعیین  را  آن  خودشان  که 
همکاری نمی شوند. این همکاری نمی شوند. این ۷۷ هزار نفری که  هزار نفری که ۴۴  
هزار نفرشان فقط حاضر شدند رأی بدهند، هزار نفرشان فقط حاضر شدند رأی بدهند، 
آمدند رأی دادند؛ یک نفر در این بین رأیش آمدند رأی دادند؛ یک نفر در این بین رأیش 
رفت باال؛ آقایان خوششان نیامد و به یک رفت باال؛ آقایان خوششان نیامد و به یک 
کنند.  جابه جا  را  افراد  کردند  سعی  کنند. شکلی  جابه جا  را  افراد  کردند  سعی  شکلی 
 که یک 

ً
 که یک این قبیل کارها باعث می شود بعدا
ً
این قبیل کارها باعث می شود بعدا

لیستی از این شورا درآمد یک عده بگویند لیستی از این شورا درآمد یک عده بگویند 

این وحدت باید عبادت شود

این شورا غیر از این نیست که یک عده این شورا غیر از این نیست که یک عده 
کنار  سهمیه بندی  مدل  اساس  بر  دوستان  کنار از  سهمیه بندی  مدل  اساس  بر  دوستان  از 
همدیگر نشستند؛ خروجی این ائتالف را هم من همدیگر نشستند؛ خروجی این ائتالف را هم من 

اگر  شما  می گویم.  شما  به  االن  اگر همین  شما  می گویم.  شما  به  االن  همین 
خیار بکارید که گوجه میوه نمی دهد.خیار بکارید که گوجه میوه نمی دهد.
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این چه نحوه وحدت است. اصاًل شما روی این چه نحوه وحدت است. اصاًل شما روی 
چه مبنایی وحدت کردید. وحدت در روش چه مبنایی وحدت کردید. وحدت در روش 
زمانی حاصل می شود که وحدت در منش و زمانی حاصل می شود که وحدت در منش و 
در ارزش ها حاصل شده باشد. وقتی آدم ها در ارزش ها حاصل شده باشد. وقتی آدم ها 
وحدت  باشند  داشته  متفاوت  وحدت ارزش های  باشند  داشته  متفاوت  ارزش های 
با  اینکه  مگر  نمی شود؛  حاصل  روش  با در  اینکه  مگر  نمی شود؛  حاصل  روش  در 
چسب دوقلو و طناب اینها را به هم ببندیم. چسب دوقلو و طناب اینها را به هم ببندیم. 
شود  می  درست  وحدت  یک  وقت  شود آن  می  درست  وحدت  یک  وقت  آن 
این  می رسد  انتخابات  شب  به  وقتی  این ولی  می رسد  انتخابات  شب  به  وقتی  ولی 
چسب و طناب ها از هم باز می شود. مثال چسب و طناب ها از هم باز می شود. مثال 
این نوع وحدت ها، وحدت قالیباف، والیتی این نوع وحدت ها، وحدت قالیباف، والیتی 
و حداد عادل در انتخابات و حداد عادل در انتخابات ۹۲۹۲ بود. این سه  بود. این سه 
هم  با  هم   با   ۹۲۹۲ انتخابات  از  قبل  ماه  شش  از  انتخابات نفر  از  قبل  ماه  شش  از  نفر 
عکس می گرفتند و می گفتند که ما وحدت عکس می گرفتند و می گفتند که ما وحدت 
کردیم. وقتی به شب انتخابات رسیدند این کردیم. وقتی به شب انتخابات رسیدند این 
انصراف  حداد  آقای  رفت.  وا  هم  از  انصراف وحدت  حداد  آقای  رفت.  وا  هم  از  وحدت 
داد ولی نگفت به نفع چه کسی. آقای والیتی داد ولی نگفت به نفع چه کسی. آقای والیتی 
کنار نمی رفت. حاج آقای مهدوی کنی دنبال کنار نمی رفت. حاج آقای مهدوی کنی دنبال 
والیتی  ولی  برود  کنار  که  بود  والیتی  والیتی آقای  ولی  برود  کنار  که  بود  والیتی  آقای 
را  کنی  مهدوی  اهلل  آیت  های  تلفن  را جواب  کنی  مهدوی  اهلل  آیت  های  تلفن  جواب 
بود.  کرده  خاموش  را  تلفنش  و  بود. نمی داد  کرده  خاموش  را  تلفنش  و  نمی داد 
از  که  کاندیدایی  سه  که  شد  این  از خروجی  که  کاندیدایی  سه  که  شد  این  خروجی 
سه ماه پیش با هم وحدت کرده بودند در سه ماه پیش با هم وحدت کرده بودند در 

مناظره تلویزیونی با هم درگیر شدند.مناظره تلویزیونی با هم درگیر شدند.
شما  است.  صورت  همین  به  هم  شما االن  است.  صورت  همین  به  هم  االن 
هم  کنار  که  آقایان  همین  کنید  نگاه  هم اگر  کنار  که  آقایان  همین  کنید  نگاه  اگر 

قبول کنیم، بگذاریم اصالح طلبان نیان((قبول کنیم، بگذاریم اصالح طلبان نیان((
دوره  دو  من  است.  حاکم  روانی  جنگ  دوره این  دو  من  است.  حاکم  روانی  جنگ  این 
یک  این ها  را.  شیوه  این  می بینم  یک دارم  این ها  را.  شیوه  این  می بینم  دارم 
و  می کنند  مطرح  و   می کنند  مطرح   ۹۰۹۰ دقیقه  در  را  دقیقه لیستی  در  را  لیستی 
بگویید  اگر  بدهید.  رای  این  به  بگویید می گویند  اگر  بدهید.  رای  این  به  می گویند 
سامری  گوساله  داری  می گویند:))تو  سامری ))نه((  گوساله  داری  می گویند:))تو  ))نه(( 
باید  وحدت  این  می شکنی.  را  باید وحدت  وحدت  این  می شکنی.  را  وحدت 
صدای  با  من  که  حالی  در  بشود.((  صدای عبادت  با  من  که  حالی  در  بشود.((  عبادت 
من  وجه  هیچ  به  وحدت  میگویم  من بلند  وجه  هیچ  به  وحدت  میگویم  بلند 
دارد  بستگی  نیست.  مطلق  ارزش  دارد الوجوه  بستگی  نیست.  مطلق  ارزش  الوجوه 
که وحدت بر چه اساسی باشد. اگر وحدت که وحدت بر چه اساسی باشد. اگر وحدت 
ارزش مطلق بود اول از همه امیرالمومنین ارزش مطلق بود اول از همه امیرالمومنین 
باید با خلفا وحدت می کرد. اگر وحدت ارزش باید با خلفا وحدت می کرد. اگر وحدت ارزش 
مطلق بود امام باید زودتر از همه با نهضت مطلق بود امام باید زودتر از همه با نهضت 

آزادی و منتظری وحدت می کرد.آزادی و منتظری وحدت می کرد.
می گویند  مصباح  آیت اهلل  که  می گویند همانطور  مصباح  آیت اهلل  که  همانطور 
وحدت باید مبنایی، دقیق و درست باشد. وحدت باید مبنایی، دقیق و درست باشد. 
ما مرزبندی نیاز داریم؛ داخل مرزبندی باید ما مرزبندی نیاز داریم؛ داخل مرزبندی باید 
حاصل  وحدت  تا  باشیم  داشته  حاصل انعطاف  وحدت  تا  باشیم  داشته  انعطاف 
بشود. ولی این مرزبندی وجود ندارد. دفعه بشود. ولی این مرزبندی وجود ندارد. دفعه 
قبل یک لیستی بیرون آمد که در هیچ چیز قبل یک لیستی بیرون آمد که در هیچ چیز 
وحدت نداشت. در سیاست خارجی لیست وحدت نداشت. در سیاست خارجی لیست 
متناقض  لیست  برجام  در  بود.  متناقض متناقض  لیست  برجام  در  بود.  متناقض 
فی  بود.  متناقض  لیست  اقتصاد  در  فی بود.  بود.  متناقض  لیست  اقتصاد  در  بود. 
المثل آقای ابوترابی به برجام سجده می کرد المثل آقای ابوترابی به برجام سجده می کرد 

و آقای نبویان برجام را با تیر می زد .و آقای نبویان برجام را با تیر می زد .

این وحدت باید عبادت شود
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متناقض  مواضع شان  برجام  در  متناقض نشستند  مواضع شان  برجام  در  نشستند 
است. در مبارزه با فساد یکپارچه نیستند. است. در مبارزه با فساد یکپارچه نیستند. 
به  ندارند.  حرف  یک  داخلی  مسائل  به در  ندارند.  حرف  یک  داخلی  مسائل  در 
))سهمیه((.  شود  می  آخرش  دلیل  ))سهمیه((. همین  شود  می  آخرش  دلیل  همین 
را  دهنش  و  می گیرد  را  خود  سهم  کس  را هر  دهنش  و  می گیرد  را  خود  سهم  کس  هر 
می بندند تا یک لیست واحد منتشر شود.می بندند تا یک لیست واحد منتشر شود.

این  ندارد.  فایده ای  نیست.  راه حل  این این  ندارد.  فایده ای  نیست.  راه حل  این 
ساز و کار  بدنه را قانع نمی کند. این  آقایان ساز و کار  بدنه را قانع نمی کند. این  آقایان 
وحدت  نفر  وحدت   نفر   ۳۰۳۰ بین  اتاق،  یک  در  و  بین می آیند  اتاق،  یک  در  و  می آیند 
کار  روش  باید  که  حالی  در  می کنند؛  کار ایجاد  روش  باید  که  حالی  در  می کنند؛  ایجاد 
نفر  میلیون  دو  بین  که  باشد  صورتی  نفر به  میلیون  دو  بین  که  باشد  صورتی  به 
بتوانند  باید  حداقل  شود.  ایجاد  بتوانند وحدت  باید  حداقل  شود.  ایجاد  وحدت 
بین بدنه انقالبیون وحدت ایجاد کنند. اگر بین بدنه انقالبیون وحدت ایجاد کنند. اگر 
ما نتوانیم بین بدنه خودمان وحدت ایجاد ما نتوانیم بین بدنه خودمان وحدت ایجاد 

کنیم، کسی برای رأی سازی فعال نمی شود. کنیم، کسی برای رأی سازی فعال نمی شود. 
که  است  این  بشود  انجام  که  کاری  که نهایت  است  این  بشود  انجام  که  کاری  نهایت 
بدنه روز انتخابات می رود به این لیست رای بدنه روز انتخابات می رود به این لیست رای 
در  بدهد.  رأی  نفر  در   بدهد.  رأی  نفر  هر ۳۰۳۰  به  اگر  تازه  هر میدهد.  به  اگر  تازه  میدهد. 
انتخابات قبلی روز آخر تبلیغات من در شهر انتخابات قبلی روز آخر تبلیغات من در شهر 
پول  ائتالف  شورای  که  دیدم  پول می گشتم؛  ائتالف  شورای  که  دیدم  می گشتم؛ 
را  تراکت ها  این  که  کارگر  یک  به  است  را داده  تراکت ها  این  که  کارگر  یک  به  است  داده 
پخش کند و کسی از بدنه نیامده بود برای پخش کند و کسی از بدنه نیامده بود برای 
موقع  همان  من  کند.  کمک  لیست  موقع تبلیغ  همان  من  کند.  کمک  لیست  تبلیغ 
را  خود  بدنه ی  نتوانید  شما  اگر  که  را گفتم  خود  بدنه ی  نتوانید  شما  اگر  که  گفتم 
شیوه ای  از  باید  ما  باختید.  بیاورید  کار  شیوه ای پای  از  باید  ما  باختید.  بیاورید  کار  پای 
استفاده کنیم که حداقل بتواند خودمان را استفاده کنیم که حداقل بتواند خودمان را 

اقناع کند .اقناع کند .

این وحدت باید عبادت شود
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))به  که  است  این  بحث  آن  و  بدهیم؛  ))به رأی  که  است  این  بحث  آن  و  بدهیم؛  رأی 
شاید  بدهیم((.  رأی  می خواهیم  شاید چه چیزی  بدهیم((.  رأی  می خواهیم  چه چیزی 
داشته  ویژه  تاکید  یک  بحث  این  روی  داشته اگر  ویژه  تاکید  یک  بحث  این  روی  اگر 
آن  بگذاریم  بایسته  وقت  یک  و  آن باشیم  بگذاریم  بایسته  وقت  یک  و  باشیم 
موقع خیلی از مباحثی که بعد از این بحث موقع خیلی از مباحثی که بعد از این بحث 
دوم  الیه  در  می شود  ح  مطر است  دوم ممکن  الیه  در  می شود  ح  مطر است  ممکن 
است، خودبه خود حذف می شوند و و جلو است، خودبه خود حذف می شوند و و جلو 
در  ما  که  است  این  بحث  رفت.  در خواهیم  ما  که  است  این  بحث  رفت.  خواهیم 
ایام انتخابات، اگر می خواهیم درست عمل ایام انتخابات، اگر می خواهیم درست عمل 
وهله  در  کنیم،  انتخاب  درست  و  وهله کنیم  در  کنیم،  انتخاب  درست  و  کنیم 
که چه چیزی می خواهیم،  که چه چیزی می خواهیم، اول باید بدانیم  اول باید بدانیم 
مشکلی  چه  هستیم،  چیزی  چه  مشکلی دنبال  چه  هستیم،  چیزی  چه  دنبال 
داریم؛ آن مشکل را اگر به خوبی تشخیص داریم؛ آن مشکل را اگر به خوبی تشخیص 
شاید  بعدش  مسائل  موقع  آن  شاید دهیم،  بعدش  مسائل  موقع  آن  دهیم، 

راحت تر حل بشود.راحت تر حل بشود.
مباحثه  به  مردم  با  ما  وقتی  مباحثه امروزه  به  مردم  با  ما  وقتی  امروزه 
ح  مطر را  مشکالتی  سری  یک  ح می نشینیم،  مطر را  مشکالتی  سری  یک  می نشینیم، 
می کنند؛ یکی میگوید:))خیلی خوب، اصال می کنند؛ یکی میگوید:))خیلی خوب، اصال 

انسان های  شما  انسان های مجموعه  شما  مجموعه 
هم  حرف هایتان  و  هم درست کار  حرف هایتان  و  درست کار 

چهارتا  من  اما  چهارتا درست،  من  اما  درست، 
آیا  بی کارند؛  بچه هایم  آیا از  بی کارند؛  بچه هایم  از 

از  فراتر  بحث،  این  ع  از موضو فراتر  بحث،  این  ع  موضو
دنبال  انتخابات  در  که  است  دنبال موضوعاتی  انتخابات  در  که  است  موضوعاتی 
به  اینکه  قبیل  از  موضوعاتی  به می شود؛  اینکه  قبیل  از  موضوعاتی  می شود؛ 
اصلح  کسانی  چه  و  بدهیم  رأی  اصلح چه کسانی  کسانی  چه  و  بدهیم  رأی  چه کسانی 
دارای  خودشان  جای  در  البته  که  دارای هستند؛  خودشان  جای  در  البته  که  هستند؛ 
اهمیت هستند و باید به آنها بپردازیم؛ اما اهمیت هستند و باید به آنها بپردازیم؛ اما 
قبل از آن یک بحث مهم تر وجود دارد و در قبل از آن یک بحث مهم تر وجود دارد و در 
واقع آن بحث است که ما را در پاسخ به این واقع آن بحث است که ما را در پاسخ به این 

سواالت یاری می کند.سواالت یاری می کند.
انتخابات  در  که  است  این  ما  هدف  انتخابات اگر  در  که  است  این  ما  هدف  اگر 
بدهیم،  انجام  درست  را  خودمان  بدهیم، وظیفه  انجام  درست  را  خودمان  وظیفه 
باشد؛  خداوند  رضایت  مورد  که  باشد؛ بگونه ای  خداوند  رضایت  مورد  که  بگونه ای 
 باید بدانیم که باید به چه کسانی رأی 

ً
 باید بدانیم که باید به چه کسانی رأی حتما
ً
حتما

بدهیم. این که مجموعه هایی در شهرهای بدهیم. این که مجموعه هایی در شهرهای 
وقت  ماه ها  شهرها،  بقیه  و  مشهد  وقت تهران،  ماه ها  شهرها،  بقیه  و  مشهد  تهران، 
تهیه  را  لیستی  یک  این که  برای  تهیه می گذارند  را  لیستی  یک  این که  برای  می گذارند 
کار  اصلح.  کاندیداهای  بر  مشتمل  کار کنند  اصلح.  کاندیداهای  بر  مشتمل  کنند 
خدا  نزد  در  اجرشان  و  می کنند  خدا صالحی  نزد  در  اجرشان  و  می کنند  صالحی 
ساده  هم  لیست  تهیه  است.  ساده محفوظ  هم  لیست  تهیه  است.  محفوظ 
نیست. باید زحمت بکشید و چندین ماه نیست. باید زحمت بکشید و چندین ماه 
و یا یک سال تالش بکنید تا بدست آورید و یا یک سال تالش بکنید تا بدست آورید 

که به چه کسانی رأی بدهید.که به چه کسانی رأی بدهید.
بکنم،  دنبال  می خواهم  من  که  بحثی  بکنم، اما  دنبال  می خواهم  من  که  بحثی  اما 
به  اگر  که  است  بحثی  است.  دیگر  به بحثی  اگر  که  است  بحثی  است.  دیگر  بحثی 
به  راحت تر  می توانیم  بکنیم،  توجه  به آن  راحت تر  می توانیم  بکنیم،  توجه  آن 
چه کسی  به  باید  که  برسیم  نتیجه  چه کسی این  به  باید  که  برسیم  نتیجه  این 

به
چه
چیزی

سعید جلیلی

به چه چیزی رای می دهیم؟
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رأی
می

 دهیم؟

امیدی هست که برای این چهارتا بچه من امیدی هست که برای این چهارتا بچه من 
بشود  دست وپا  شغلی  آینده  چهارسال  بشود تا  دست وپا  شغلی  آینده  چهارسال  تا 
ع  ع یا نه؟(( و این یک سوال و خواست مشرو یا نه؟(( و این یک سوال و خواست مشرو
است. کس دیگری سوال می کند:))من تازه است. کس دیگری سوال می کند:))من تازه 
آیا  آیا ازدواج کرده ام و شرایطم اینگونه است.  ازدواج کرده ام و شرایطم اینگونه است. 
امیدی هست که من تا مثال ده سال دیگر امیدی هست که من تا مثال ده سال دیگر 
سواالت  این  و  بشوم؟((.  مسکن  سواالت صاحب  این  و  بشوم؟((.  مسکن  صاحب 
در  و  نیست  اقتصادی  مسائل  در  در فقط  و  نیست  اقتصادی  مسائل  در  فقط 
بقیه مسائل هم اینگونه سواالت هست. بقیه مسائل هم اینگونه سواالت هست. 
شما می بینید که در بسیاری از مسائلی که شما می بینید که در بسیاری از مسائلی که 
از مردم ما رنج  از مردم ما رنج در جامعه ما هست، خیلی  در جامعه ما هست، خیلی 
 . و...  طالق  اعتیاد،  مثل  مسائلی  . می برند؛  و...  طالق  اعتیاد،  مثل  مسائلی  می برند؛ 
خوب کسانی از شما این سوال را می کنند خوب کسانی از شما این سوال را می کنند 
ان شاءاهلل  می شود،  طی  که  روندی  این  ان شاءاهلل که  می شود،  طی  که  روندی  این  که 
مشکالت  این  که  رفت  خواهد  سمتی  مشکالت به  این  که  رفت  خواهد  سمتی  به 
بر  آینده  به  امید  ؟  خیر یا  بشوند  بر کم رنگ  آینده  به  امید  ؟  خیر یا  بشوند  کم رنگ 

همین مبنا ایجاد می شود.همین مبنا ایجاد می شود.
بیشتر  شد،  ح  مطر که  موضوعاتی  بیشتر این  شد،  ح  مطر که  موضوعاتی  این 
سروکار  آن  با  سروکار خانواده ها  آن  با  خانواده ها 
هم  کالن  سطح  در  هم دارند.  کالن  سطح  در  دارند. 
دارد؛  وجود  دارد؛ موضوعاتی  وجود  موضوعاتی 
است  آمده  امروز  است دشمن  آمده  امروز  دشمن 
که  می کند  بیان  خودش  که و  می کند  بیان  خودش  و 

))فشار حداکثری((، سیاست های خودش ))فشار حداکثری((، سیاست های خودش 
کرده  اعالم  هم  کرده است؛  اعالم  هم  کرده را  اعالم  هم  کرده است؛  اعالم  هم  را 
دارد  او  خوب  می کند.  اعمال  هم  و  دارد است  او  خوب  می کند.  اعمال  هم  و  است 
ما  و  می دهد  انجام  را  حرکت ها  ما این چنین  و  می دهد  انجام  را  حرکت ها  این چنین 
آن،  به  نسبت  واکنشی  باید  متقاباًل  آن، هم  به  نسبت  واکنشی  باید  متقاباًل  هم 
متناسب با تمامی آن نگاه هایی که داریم، متناسب با تمامی آن نگاه هایی که داریم، 
داریم  برنامه ای  چه  خوب  داریم داشته باشیم؛  برنامه ای  چه  خوب  داشته باشیم؛ 
را  دشمنان مان  آینده  چهارسال  در  را که  دشمنان مان  آینده  چهارسال  در  که 
ناامید کنیم از این که مثاًل اهرم تحریم ها را ناامید کنیم از این که مثاًل اهرم تحریم ها را 
به  بخواهند  و  بگیرند  خودشان  دست  به در  بخواهند  و  بگیرند  خودشان  دست  در 
 تحریم ها 

ً
 تحریم ها مردم ما فشار بیاورند، یا اصطالحا
ً
مردم ما فشار بیاورند، یا اصطالحا

را بی اثر کنیم. خوب این یک سوال درست را بی اثر کنیم. خوب این یک سوال درست 
ما  اگر  که  بشود  مشخص  باید  و  ما است  اگر  که  بشود  مشخص  باید  و  است 
می خواهیم  عرصه ها  همه  در  می خواهیم می گوییم  عرصه ها  همه  در  می گوییم 
انقالبی عمل کنیم و معتقدیم که می توان انقالبی عمل کنیم و معتقدیم که می توان 
باید  این  خوب  گذاشت،  ناکام  را  باید دشمن  این  خوب  گذاشت،  ناکام  را  دشمن 
از  بدهد.  نشان  را  خودش  بسترهایی  از در  بدهد.  نشان  را  خودش  بسترهایی  در 
در  است؛  زیاد  بسیار  سواالت  دست  در این  است؛  زیاد  بسیار  سواالت  دست  این 
کشاورزی،  مسائل  در  مختلف؛  کشاورزی، زمینه های  مسائل  در  مختلف؛  زمینه های 
و  صنعت  مسائل  سالمت،  نظام  و مسائل  صنعت  مسائل  سالمت،  نظام  مسائل 

موضوعات مختلف که مفصل است.موضوعات مختلف که مفصل است.
جواب  سواالت  این  به  بخواهیم  اگر  جواب خوب  سواالت  این  به  بخواهیم  اگر  خوب 
یک  در  اینها  که  بگوییم  آنها  به  و  یک بدهیم  در  اینها  که  بگوییم  آنها  به  و  بدهیم 
پرسید  باید  شد،  خواهد  درست  پرسید ))روند((  باید  شد،  خواهد  درست  ))روند(( 
ع می شود  آن روند در چه نقطه ای شرو ع می شود که  آن روند در چه نقطه ای شرو که 
نمی شود  می رسد؟  نتیجه  به  زمانی  چه  نمی شود و  می رسد؟  نتیجه  به  زمانی  چه  و 
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کسی بیاید در یک جمعی، این گونه عرض کسی بیاید در یک جمعی، این گونه عرض 
چیز  چیز    ۵۵ این  من  برای  اصلی  مسئله  که  این کند  من  برای  اصلی  مسئله  که  کند 
اصاًل   ، چیز اصاًل    ، چیز  ۵۵ این  که  بگویید  شما  و  این است  که  بگویید  شما  و  است 
مسئله من نیست؛ لذا شما به طریق اولٰی مسئله من نیست؛ لذا شما به طریق اولٰی 
نمی توانید نماینده من باشید؛ ضمن همه نمی توانید نماینده من باشید؛ ضمن همه 
احترامی که برای شما قائل هستم؛ مگر آن احترامی که برای شما قائل هستم؛ مگر آن 
نه،  که  کند  اقناع  را  شما  و  بیاید  فرد  آن  نه، که  که  کند  اقناع  را  شما  و  بیاید  فرد  آن  که 

اولویت اینهاست.اولویت اینهاست.
سطح  انتخابات  زمان  تا  که  سطح این است  انتخابات  زمان  تا  که  این است 
از  بعد  بازه  اما  می کند.  پیدا  ارتقا  از جامعه  بعد  بازه  اما  می کند.  پیدا  ارتقا  جامعه 
انتخابات است که ما باید مسائل را بیابیم انتخابات است که ما باید مسائل را بیابیم 
و راه حل ها را پیدا کنیم؛ حاال اگر در قدرت و راه حل ها را پیدا کنیم؛ حاال اگر در قدرت 
نیستیم،  اگر  و  داریم  امکان  یک  نیستیم، هستیم،  اگر  و  داریم  امکان  یک  هستیم، 

کار  این  به  که  داریم  دیگری  امکان  کار یک  این  به  که  داریم  دیگری  امکان  یک 
بپردازیم. و بعد تأمل کنیم که این را چگونه بپردازیم. و بعد تأمل کنیم که این را چگونه 
که  اینجاست   

ً
اتفاقا داد؛  انجام  که می شود  اینجاست   
ً
اتفاقا داد؛  انجام  می شود 

بر  می خواهیم  ما  می گیرد.  شکل  بر ابداعات  می خواهیم  ما  می گیرد.  شکل  ابداعات 

باید  داد.  مردم  به  خرمن((  سر  ))وعده  باید که  داد.  مردم  به  خرمن((  سر  ))وعده  که 
بگوییم این موضوعی که شما می فرمایید، بگوییم این موضوعی که شما می فرمایید، 
مثال مسکن، بی کاری، بازنشستگی و... این مثال مسکن، بی کاری، بازنشستگی و... این 
ماهه  ماهه    ۶۶ مثال  نتیجه اش  اما  دارد،  را  حل  مثال راه  نتیجه اش  اما  دارد،  را  حل  راه 

است، یک ساله است، است، یک ساله است، ۱۰۱۰ ساله است. ساله است.
انتخابات هم عرصه همین بحث ها است؛ انتخابات هم عرصه همین بحث ها است؛ 
مورد  در  و  بیایند  مختلف  نگاه های  مورد که  در  و  بیایند  مختلف  نگاه های  که 
بیان  را  خودشان  دیدگاه  ع  متنو بیان مسائل  را  خودشان  دیدگاه  ع  متنو مسائل 
بدهد  رأی  می خواهد  که  کسی  تا  بدهد کنند  رأی  می خواهد  که  کسی  تا  کنند 
است،  بهتر  ایشان  حل  راه  است، بگوید:))نه،  بهتر  ایشان  حل  راه  بگوید:))نه، 
پس آن را انتخاب می کنم.(( انتخاب همین پس آن را انتخاب می کنم.(( انتخاب همین 
بی کاری  دغدغه اش  که  کسی  ؛  دیگر بی کاری است  دغدغه اش  که  کسی  ؛  دیگر است 
به  که  کند  انتخاب  را  کسی  بتواند  به است،  که  کند  انتخاب  را  کسی  بتواند  است، 

را  او  دلخواه  پاسخ  مسئله،  را این  او  دلخواه  پاسخ  مسئله،  این 
بدهد.بدهد.

ما  اگر  که  است  این  ما مسئله  اگر  که  است  این  مسئله 
این  کنیم،  انتخاب  این می خواهیم  کنیم،  انتخاب  می خواهیم 
مسائلی  به  ناظر  ما  مسائلی انتخاب  به  ناظر  ما  انتخاب 
بشود.  حل  است  قرار  که  بشود. است  حل  است  قرار  که  است 
بدانیم  را  مسائل  آن  باید  بدانیم حاال  را  مسائل  آن  باید  حاال 
بدانیم  را  اولویت ها  بدانیم چیست،  را  اولویت ها  چیست، 
آن  پاسخ  بدانیم  آن چیست،  پاسخ  بدانیم  چیست، 

چیست؛ حاال بدانیم که چه کسی می تواند چیست؛ حاال بدانیم که چه کسی می تواند 
موقع  آن  کند.  دنبال  را  روند  این  موقع بهتر  آن  کند.  دنبال  را  روند  این  بهتر 
شاید جواب دادن به این سوال که »به چه شاید جواب دادن به این سوال که »به چه 
مثال  بشود.  راحت تر  بدهیم؟«  رای  مثال کسی  بشود.  راحت تر  بدهیم؟«  رای  کسی 

می خواهیم  ما  اگر  که  است  این  می خواهیم مسئله  ما  اگر  که  است  این  مسئله 
انتخاب کنیم، این انتخاب ما ناظر به مسائلی انتخاب کنیم، این انتخاب ما ناظر به مسائلی 
آن  باید  حاال  بشود.  حل  است  قرار  که  آن است  باید  حاال  بشود.  حل  است  قرار  که  است 
بدانیم  را  اولویت ها  چیست،  بدانیم  را  بدانیم مسائل  را  اولویت ها  چیست،  بدانیم  را  مسائل 
که  بدانیم  چیست؛  آن  پاسخ  بدانیم  که چیست،  بدانیم  چیست؛  آن  پاسخ  بدانیم  چیست، 
چه کسی می تواند بهتر این روند را دنبال کند. چه کسی می تواند بهتر این روند را دنبال کند. 
آن موقع شاید جواب دادن به این سوال که ))به آن موقع شاید جواب دادن به این سوال که ))به 

چه کسی رای بدهیم؟(( راحت تر بشود. چه کسی رای بدهیم؟(( راحت تر بشود. 

به چه چیزی رای می دهیم؟
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خوب  دهیم.  انجام  را  کار  این  مبنایی  خوب چه  دهیم.  انجام  را  کار  این  مبنایی  چه 
کدام  که  می شود  مشخص  که  کدام اینجاست  که  می شود  مشخص  که  اینجاست 
که  که کاندیدا برای ما اصلح است. اینجاست  کاندیدا برای ما اصلح است. اینجاست 
 از انتخاب ما 

ً
 از انتخاب ما بسیاری از کاندیداها تخصصا
ً
بسیاری از کاندیداها تخصصا

اینجاست   .
ً
تخصیصا نه  می شوند؛  اینجاست حذف   .
ً
تخصیصا نه  می شوند؛  حذف 

این  که  می شود  ح  مطر مهم  سوال  آن  این که  که  می شود  ح  مطر مهم  سوال  آن  که 
مجلس  نمایندگی  به درد  چقدر  مجلس شخص  نمایندگی  به درد  چقدر  شخص 
مطالعه  حوصله  که  کسی  مثاًل  مطالعه می خورد؛  حوصله  که  کسی  مثاًل  می خورد؛ 
را ندارد، چگونه  از یک توییت  را ندارد، چگونه کردن بیش  از یک توییت  کردن بیش 
آن همه  را با  آن همه می خواهد مثاًل، الیحه بودجه  را با  می خواهد مثاًل، الیحه بودجه 
و  کند؟  بررسی  و  مطالعه  دارد،  که  و ظرافاتی  کند؟  بررسی  و  مطالعه  دارد،  که  ظرافاتی 
بودجه چیزی است که هر نماینده مجلس بودجه چیزی است که هر نماینده مجلس 

دارد؛  سروکار  آن  با  بار  چهار  دوره،  یک  دارد؛ در  سروکار  آن  با  بار  چهار  دوره،  یک  در 
خوب باید بتواند هر ساله در مورد بودجه خوب باید بتواند هر ساله در مورد بودجه 
دقیق  بطور  را  آن  باید  و  بدهد  جدی  دقیق نظر  بطور  را  آن  باید  و  بدهد  جدی  نظر 
علمی  توانمندی های  از  جدا  کند؛  علمی مطالعه  توانمندی های  از  جدا  کند؛  مطالعه 
مسئله  یک  شخص.  آن  استعدادهای  مسئله و  یک  شخص.  آن  استعدادهای  و 
آن درگیر بودیم، مسئله  که با  آن  آن درگیر بودیم، مسئله شبیه به  که با  آن  شبیه به 
برجام بود. برجام یک قرارداد برجام بود. برجام یک قرارداد ۱۵۰۱۵۰ صفحه ای  صفحه ای 
شورای  مجلس  تصویب  به  باید  که  شورای بود  مجلس  تصویب  به  باید  که  بود 
اسالمی می رسید. ما به بسیاری از دوستان اسالمی می رسید. ما به بسیاری از دوستان 
این  به  می خواهی  که  شما  که  این می گفتیم  به  می خواهی  که  شما  که  می گفتیم 
قرارداد رأی بدهی، الاقل یک بار آن را مطالعه قرارداد رأی بدهی، الاقل یک بار آن را مطالعه 
کن، ببین که در آن چه خبر است؛ نمی شود کن، ببین که در آن چه خبر است؛ نمی شود 
باشی،  آن  کردن  قبول  یا  رد  مسئول  باشی، که  آن  کردن  قبول  یا  رد  مسئول  که 
نکرده باشی اش!  مطالعه  هم  بار  یک  نکرده باشی اش! اما  مطالعه  هم  بار  یک  اما 
دارد؛  مسئولیت  باالخره  است،  مهم  دارد؛ این  مسئولیت  باالخره  است،  مهم  این 
 . . جدا از این که نظرش موافق ما بود یا خیر جدا از این که نظرش موافق ما بود یا خیر
کنند.  که مطالعه  آن را نداشتند  کنند. اصاًل حال  که مطالعه  آن را نداشتند  اصاًل حال 
در  من   . دیگر هست  »کلیاتش  در می گفتند:  من   . دیگر هست  »کلیاتش  می گفتند: 

کل فکر می کنم که خوب است.«!کل فکر می کنم که خوب است.«!
یک  ما  می کند  کمک  که  یک این هاست  ما  می کند  کمک  که  این هاست 
ما  داشته باشیم.  سالم  و  درست  ما انتخاب  داشته باشیم.  سالم  و  درست  انتخاب 
پیش رو،  سال  چهار  این  در  می کنیم  پیش رو، فکر  سال  چهار  این  در  می کنیم  فکر 
این  گذشته،  سال های  به  توجه  این با  گذشته،  سال های  به  توجه  با 
و  است  کشور  اصلی  مسائل  و موضوعات،  است  کشور  اصلی  مسائل  موضوعات، 
با  دوستان  از  یک سری  هم  را  اینها  حل  با راه  دوستان  از  یک سری  هم  را  اینها  حل  راه 
کردند؛  کار  آنها  روی  داشتند،  که  کردند؛ ابداعاتی  کار  آنها  روی  داشتند،  که  ابداعاتی 

به چه چیزی رای می دهیم؟
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او  از  ما  باشد  داده  انجام  هرکسی  را  این  او و  از  ما  باشد  داده  انجام  هرکسی  را  این  و 
که  که تشکر می کنیم؛ اصال بحث این نیست  تشکر می کنیم؛ اصال بحث این نیست 
کدام  هر  جناح!  آن  یا  است  جناح  این  کدام مال  هر  جناح!  آن  یا  است  جناح  این  مال 

که بهتر بود باید مورد استفاده قرار بگیردکه بهتر بود باید مورد استفاده قرار بگیرد
سوخت  که  فرمودند  رهبری  معظم  سوخت مقام  که  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
اصلی این موشک ها که به عین االسد پرتاب اصلی این موشک ها که به عین االسد پرتاب 
حاج  پیکر  تشییع  در  مردم  حضور  حاج شدند،  پیکر  تشییع  در  مردم  حضور  شدند، 
قاسم بود. و این حضور مردمی، تنها راجع قاسم بود. و این حضور مردمی، تنها راجع 
 
ً
انصافا حضور  این  نیست؛  ع  موضو آن   به 
ً
انصافا حضور  این  نیست؛  ع  موضو آن  به 

گسترده و ارزشمند مردم،  حضور هر یک از گسترده و ارزشمند مردم،  حضور هر یک از 
آحاد مردم در راهپیمایی آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲۲۲ بهمن، اصابت  بهمن، اصابت 
حاال  آمریکا.  قلب  به  است  موشک  حاال یک  آمریکا.  قلب  به  است  موشک  یک 
می شود،  نقطه زن  چه زمانی  موشک  می شود، این  نقطه زن  چه زمانی  موشک  این 
با  می خواهد  او  که  وقتی  انتخابات؟  با در  می خواهد  او  که  وقتی  انتخابات؟  در 
مردم  دربیاورد،  پای  از  را  ما  ملت  مردم تحریم ها  دربیاورد،  پای  از  را  ما  ملت  تحریم ها 
را  تحریم ها  که  می کنند  انتخاب  را  را کسانی  تحریم ها  که  می کنند  انتخاب  را  کسانی 
بی اثر خواهند کرد. این می شود یک حرکتی بی اثر خواهند کرد. این می شود یک حرکتی 
آن هدفی  آن حضور خودشان،  با  آن هدفی که مردم  آن حضور خودشان،  با  که مردم 
که دشمن دنبال می کند را ناکام می گذارند. که دشمن دنبال می کند را ناکام می گذارند. 

این بسیار ارزشمند می  شود.این بسیار ارزشمند می  شود.
خواهش  عزیزان  از  بارها  ما  که  خواهش اینجاست  عزیزان  از  بارها  ما  که  اینجاست 
انتخابات،  بین  فاصله  در  آقا،  که  انتخابات، می کنیم  بین  فاصله  در  آقا،  که  می کنیم 
که  دیگر  سال  چهار  تا  بگذارید  نکنید  که رها  دیگر  سال  چهار  تا  بگذارید  نکنید  رها 
دعوا  انتخابات  شب  که  بعدی  دعوا انتخابات  انتخابات  شب  که  بعدی  انتخابات 
نه!  آن؛  به  یا  بدهیم  رأی  این  به  که  نه! کنید  آن؛  به  یا  بدهیم  رأی  این  به  که  کنید 
می خواهد؛  همگانی  کار  یک  که  می خواهد؛ اینجاست  همگانی  کار  یک  که  اینجاست 

به چه چیزی رای می دهیم؟

اگر  می کنیم،  انقالب  از  صحبت  ما  اگر اگر  می کنیم،  انقالب  از  صحبت  ما  اگر 
کار  یک  باید  انقالب  نیروهای  کار می گوییم  یک  باید  انقالب  نیروهای  می گوییم 
تقسیم  کارش  اولین  بکنند،  تقسیم جبهه ای  کارش  اولین  بکنند،  جبهه ای 
این  و  است؛  کار  تقسیم  و  این مسئولیت  و  است؛  کار  تقسیم  و  مسئولیت 
پیروز  را  عملیات  یک  که  است  کار  پیروز تقسیم  را  عملیات  یک  که  است  کار  تقسیم 
مشکالت  می گوییم  ما  اگر  خوب  مشکالت می کند.  می گوییم  ما  اگر  خوب  می کند. 
آنها  حل  راه  تعیین  برای  و  بیابیم  را  آنها کشور  حل  راه  تعیین  برای  و  بیابیم  را  کشور 
نیاز  عمومی  کار  که  این جاست  نیاز بکوشیم،  عمومی  کار  که  این جاست  بکوشیم، 
انتخابات ها،  بین  فاصله  این  در  انتخابات ها، است؛  بین  فاصله  این  در  است؛ 
همه سعی کنند، تاثیر بگذارند در شناخت همه سعی کنند، تاثیر بگذارند در شناخت 
شناخت  و  راه حل ها  شناخت  شناخت مسائل،  و  راه حل ها  شناخت  مسائل، 
به  را  راه حل ها  این  می توانند  که  به افرادی  را  راه حل ها  این  می توانند  که  افرادی 
گفته  که  این  کنند.  دنبال  شکل  گفته بهترین  که  این  کنند.  دنبال  شکل  بهترین 
می شود »علی بصیرٍت«  یعنی روشن باشد می شود »علی بصیرٍت«  یعنی روشن باشد 
که اگر من به آقای الف رأی می دهم، بخاطر که اگر من به آقای الف رأی می دهم، بخاطر 
الف،  مسئله ی  برای  ایشان  که  است  الف، این  مسئله ی  برای  ایشان  که  است  این 
اگر  من  می گوید  و  دارد  را  راه حلی  اگر چنین  من  می گوید  و  دارد  را  راه حلی  چنین 
می کنم.  دنبال  را  حل  راه  این  بشوم  می کنم. وارد  دنبال  را  حل  راه  این  بشوم  وارد 
خوب این یک رأی کامال روشن می شود. نه خوب این یک رأی کامال روشن می شود. نه 
شخص  کاندیدا  آن  اینکه  صرف  به   شخص این که  کاندیدا  آن  اینکه  صرف  به   این که 
آن رای بدهم؛ مسئله  آن رای بدهم؛ مسئله بسیار خوبیست به  بسیار خوبیست به 
کمک  را  ما  می تواند  چه کسی  که  کمک اینست  را  ما  می تواند  چه کسی  که  اینست 

کند؟کند؟
رهبری  معظم  مقام  دوم،  گام  بیانیه  رهبری در  معظم  مقام  دوم،  گام  بیانیه  در 
و  می کنند  بیان  را  نظام  و دستاوردهای  می کنند  بیان  را  نظام  دستاوردهای 
یک به یک تصریح می کنند؛ اما در کنار تمام یک به یک تصریح می کنند؛ اما در کنار تمام 
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دستورکار  در  ثابت  ع  موضو یک  این  دستورکار چون  در  ثابت  ع  موضو یک  این  چون 
که  نیست  مسئله ای  و  است  که مجلس  نیست  مسئله ای  و  است  مجلس 
وارد   

ً
قطعا نباشد،   

ً
بعدا و  باشد  وقت  وارد یک   

ً
قطعا نباشد،   

ً
بعدا و  باشد  وقت  یک 

مجلس می شود و شما قطعا باید در مورد مجلس می شود و شما قطعا باید در مورد 
کشور  بودجه  کل  آیا  حال  دهید.  نظر  کشور آن  بودجه  کل  آیا  حال  دهید.  نظر  آن 
از  درصد  از   درصد   ۳۰۳۰ تنها  این  نه!  است؟  تنها همینقدر  این  نه!  است؟  همینقدر 
بودجه کشور است. بودجه کشور است. ۷۰۷۰ درصد بودجه کشور  درصد بودجه کشور 
که  است  دولتی  شرکت های  به  که متعلق  است  دولتی  شرکت های  به  متعلق 
اصال وارد بودجه نمی شوند! شما نماینده اصال وارد بودجه نمی شوند! شما نماینده 

دارید؟  دارید؟ درصد  آن  ۷۰۷۰درصد  به  نگاهی  چه  آن  مجلس  به  نگاهی  چه  مجلس 
می  آیند گزارش می دهند که شرکت های ما می  آیند گزارش می دهند که شرکت های ما 
زیانده هستند. خوب چه زمانی قرار است زیانده هستند. خوب چه زمانی قرار است 
برنامه  بتوانی  شما  که  زمانی  بشود؟  برنامه حل  بتوانی  شما  که  زمانی  بشود؟  حل 

داشته باشی.داشته باشی.
ما  اصلی  مشکل  می کنند  ح  مطر ما برخی  اصلی  مشکل  می کنند  ح  مطر برخی 
داریم،  مسکن  مشکل  است؛   داریم، عدالت  مسکن  مشکل  است؛   عدالت 
مشکل  داریم،  هم  بی کاری  مشکل مشکل  داریم،  هم  بی کاری  مشکل 
 ! نه خیر داریم؛  این ها  کنار  در  هم  ! عدالت  نه خیر داریم؛  این ها  کنار  در  هم  عدالت 

هم  را  دیگری  چیز  یک  موفقیت ها  هم این  را  دیگری  چیز  یک  موفقیت ها  این 
صداقت  با  و  صراحت  با  می شوند.  صداقت متذکر  با  و  صراحت  با  می شوند.  متذکر 
این  در  ما  که  می کنند  بیان  را  مطلب  این این  در  ما  که  می کنند  بیان  را  مطلب  این 
داشتیم،  بزرگ  عیب  یک  ساله  داشتیم،   بزرگ  عیب  یک  ساله   ۴۰۴۰ دوران دوران 
عدم  در  داریم  را  اول  رتبه  ما  عدم متاسفانه  در  داریم  را  اول  رتبه  ما  متاسفانه 
این  خوب  فرصت ها!  از  موقع  به  این استفاده  خوب  فرصت ها!  از  موقع  به  استفاده 
عیب بزرگ را باید در گام دوم حل بکنیم یا عیب بزرگ را باید در گام دوم حل بکنیم یا 
دوم،  گام  اول  چهارسال  این  در  خوب  دوم، نه؟  گام  اول  چهارسال  این  در  خوب  نه؟ 
را  معضل  این  که  دارید  برنامه  ای  چه  را شما  معضل  این  که  دارید  برنامه  ای  چه  شما 

کنید؟  حل وفصل  امکان  حد  کنید؟ تا  حل وفصل  امکان  حد  تا 
دیگر  شد،  ح  مطر این ها  دیگر وقتی  شد،  ح  مطر این ها  وقتی 
احساس  آدم  که  احساس بحث هایی  آدم  که  بحث هایی 
دقیقی  بحث های  دقیقی نمی کند  بحث های  نمی کند 
نمی شوند  ح  مطر دیگر  نمی شوند باشند،  ح  مطر دیگر  باشند، 
که اصال بخواهد به آنها فکر کند.که اصال بخواهد به آنها فکر کند.
بودجه کشور که چیزی قریب به بودجه کشور که چیزی قریب به 
است،  تومان  میلیارد  هزار  است،   تومان  میلیارد  هزار   ۴۰۰۴۰۰

در مجلس بررسی می شود؛ یعنی کسی که در مجلس بررسی می شود؛ یعنی کسی که 
می دهد،  که  رأیی  با  می شود،  مجلس  می دهد، وارد  که  رأیی  با  می شود،  مجلس  وارد 
 ، ،  هزار میلیارد تومان بودجه کشور درباره درباره ۴۰۰۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور
دوره  یک  در  یعنی  می دهد؛  نظر  دوره ساالنه  یک  در  یعنی  می دهد؛  نظر  ساالنه 
چهارساله، در مورد تقریبا چهارساله، در مورد تقریبا ۱۶۰۰۱۶۰۰ هزار میلیارد  هزار میلیارد 
تومان سرمایه مملکت نظر می دهد. خوب تومان سرمایه مملکت نظر می دهد. خوب 
باید  می شود،  عرصه  وارد  که  عزیزی  باید این  می شود،  عرصه  وارد  که  عزیزی  این 
مشخص کند که برای تخصیص بودجه چه مشخص کند که برای تخصیص بودجه چه 
دارد؟  مطالعه ای  چه  اصاًل  دارد؛  دارد؟ رویکردی  مطالعه ای  چه  اصاًل  دارد؛  رویکردی 

ما  مثال  که  می کنند  مطرح  ما برخی  مثال  که  می کنند  مطرح  برخی 
داریم،  بی کاری  مشکل  داریم،  مسکن  داریم، مشکل  بی کاری  مشکل  داریم،  مسکن  مشکل 
داریم؛  این ها  کنار  در  هم  عدالت  داریم؛ مشکل  این ها  کنار  در  هم  عدالت  مشکل 
نه خیر! عدالت بر تمام موضوعات دیگر حاکم نه خیر! عدالت بر تمام موضوعات دیگر حاکم 
است. بحث این است که شما اگر می خواهید است. بحث این است که شما اگر می خواهید 

چگونه  کنی،  پیاده  را  چگونه عدالت  کنی،  پیاده  را  عدالت 
می خواهی به آن دست پیداکنی؟می خواهی به آن دست پیداکنی؟

به چه چیزی رای می دهیم؟
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دیگر  موضوعات  تمام  بر  ع  موضو دیگر این  موضوعات  تمام  بر  ع  موضو این 
اگر  شما  که  است  این  بحث  است.  اگر حاکم  شما  که  است  این  بحث  است.  حاکم 
چگونه  کنی،  پیاده  را  عدالت  چگونه می خواهید  کنی،  پیاده  را  عدالت  می خواهید 

می خواهی به آن دست پیداکنی؟می خواهی به آن دست پیداکنی؟
بشود،  مشترک  موضوعاتمان  ما  اگر  بشود، حاال  مشترک  موضوعاتمان  ما  اگر  حاال 
آن وقت گام اول وحدت برداشته می شود؛ آن وقت گام اول وحدت برداشته می شود؛ 
گام  دومین  بیابیم،  صحیح  پاسخ های  گام اگر  دومین  بیابیم،  صحیح  پاسخ های  اگر 
برداشته می شود، واگر این دو را پیدا کنیم، برداشته می شود، واگر این دو را پیدا کنیم، 
در گام سوم که »به چه کسی رای بدهیم؟« در گام سوم که »به چه کسی رای بدهیم؟« 
کارمان راحت می شود؛ چون افراد معدودی کارمان راحت می شود؛ چون افراد معدودی 

در این عرصه ها هم نظرند.در این عرصه ها هم نظرند.
فالنی  که  این  نشوید.  زرد  مسائل  گیر  فالنی در  که  این  نشوید.  زرد  مسائل  گیر  در 
توئیتی  چنین  او  کرد؛  بحث  کس  فالن  توئیتی با  چنین  او  کرد؛  بحث  کس  فالن  با 
که  ؛  و...  داده  را  او  پاسخ  دیگری  کس  که زده،  ؛  و...  داده  را  او  پاسخ  دیگری  کس  زده، 
وقتی این بحث ها را روی هم جمع می کنی، وقتی این بحث ها را روی هم جمع می کنی، 
به  ناظر  نه  ندارد!  ارزشی  هیچ  به می بینی  ناظر  نه  ندارد!  ارزشی  هیچ  می بینی 
مسئله ای است، نه ناظر به حل مسئله ای مسئله ای است، نه ناظر به حل مسئله ای 
را  کشور  توان  بحث ها  همین  ولی  را است؛  کشور  توان  بحث ها  همین  ولی  است؛ 

می گیرد.می گیرد.
عرصه  در  که  کسانی  از  می کنم  عرصه تشکر  در  که  کسانی  از  می کنم  تشکر 
عنوان  به  چه  می کنند؛  شرکت  عنوان انتخابات  به  چه  می کنند؛  شرکت  انتخابات 
برای  که  کسانی  چه  شدند،  حاضر  برای کاندیدا  که  کسانی  چه  شدند،  حاضر  کاندیدا 
اما  کردند؛  تالش  اصلح  کاندیدای  اما معرفی  کردند؛  تالش  اصلح  کاندیدای  معرفی 
همه ما باید بگونه ای باشد که این حرکت همه ما باید بگونه ای باشد که این حرکت 
این گونه  باشد.   » مستمر »حرکت  یک  این گونه ما،  باشد.   » مستمر »حرکت  یک  ما، 
»هذا  بگوییم  انتخابات  از  بعد  که  »هذا نباشد  بگوییم  انتخابات  از  بعد  که  نباشد 

انتخابات  تا  انتخابات فراق بینی و بینک« خداحافظ  تا  فراق بینی و بینک« خداحافظ 
حرکت  این  که  کنیم  کمک  باید  حاال  حرکت بعد!  این  که  کنیم  کمک  باید  حاال  بعد! 
که  دوستی  آن  به  بگیرد؛  شکل  که بهتر  دوستی  آن  به  بگیرد؛  شکل  بهتر 
رأی  و  کند  جلب  را  مردم  اعتماد  رأی توانسته  و  کند  جلب  را  مردم  اعتماد  توانسته 
بیاورد کمک کنیم که بتواند در مسیر خود بیاورد کمک کنیم که بتواند در مسیر خود 
را  شما  مسئله  کسی  اگر  حتی  را پیش برود.  شما  مسئله  کسی  اگر  حتی  پیش برود. 
می خواست با راه حل درست پیگیری کند، می خواست با راه حل درست پیگیری کند، 
در ادامه کار محتاج است به پشتیبانی و به در ادامه کار محتاج است به پشتیبانی و به 
کسی  اگر  حتی  دارد.  نیاز  مردم  آحاد  کسی کمک  اگر  حتی  دارد.  نیاز  مردم  آحاد  کمک 
نمی تواند  شود،  انتخاب  هست  اصلح  نمی تواند که  شود،  انتخاب  هست  اصلح  که 
خیلی ها  چون  پیش ببرد؛  کار  تنهایی  خیلی ها به  چون  پیش ببرد؛  کار  تنهایی  به 
می گیرند؛  را  اصالح  جلوی  توان  تمام  می گیرند؛ با  را  اصالح  جلوی  توان  تمام  با 
کمک  به  باید  مردم  آحاد  که  کمک آن جاست  به  باید  مردم  آحاد  که  آن جاست 

ایشان بیایند.ایشان بیایند.
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با  آنها  است.  بوده  قبیله شان  و  خود  با شدن  آنها  است.  بوده  قبیله شان  و  خود  شدن 
بخش  ضدانقالبی،  تلقی  این  کردن  بخش شایع  ضدانقالبی،  تلقی  این  کردن  شایع 
مهمی از بدنۀ نیروهای انقالب را دچار ُعجب مهمی از بدنۀ نیروهای انقالب را دچار ُعجب 
را از کوشش برای جلب رای و  را از کوشش برای جلب رای و کرده اند و آنها  کرده اند و آنها 
بخشی  در  امروز،  بازداشته اند.  مردم،  بخشی اقناع  در  امروز،  بازداشته اند.  مردم،  اقناع 
از  استغنا  احساس  حزب اللهی ها،  جامعۀ  از از  استغنا  احساس  حزب اللهی ها،  جامعۀ  از 
رای اکثریت نه تنها تبلیغ، که حتی تئوریزه نیز رای اکثریت نه تنها تبلیغ، که حتی تئوریزه نیز 

می شود!می شود!
سیری  اکثریت،  رای  از  استغنا  سیری احساس  اکثریت،  رای  از  استغنا  احساس 

و  سیاسی  فعالیت های  روند  در  و قهقرایی  سیاسی  فعالیت های  روند  در  قهقرایی 
اجتماعی نیروهای انقالب حاکم کرده است اجتماعی نیروهای انقالب حاکم کرده است 
و آنها را از تالش برای فهم عوامِل ناهمراهی و آنها را از تالش برای فهم عوامِل ناهمراهی 
از یک  از یک مردم اواًل با سازوکارهای مردم ساالری  مردم اواًل با سازوکارهای مردم ساالری 
سو و با ایده های انقالبی از سوی دیگر منصرف سو و با ایده های انقالبی از سوی دیگر منصرف 
کرده است. برای همین هم، هربار و پس از هر کرده است. برای همین هم، هربار و پس از هر 
شکستی، بی آنکه رو به خود ایستاده و خود شکستی، بی آنکه رو به خود ایستاده و خود 
اجتماعی  و  سیاسی  اخالقی،  سازوکارهای  اجتماعی و  و  سیاسی  اخالقی،  سازوکارهای  و 
خود را زیر تیغ نقد ببرند، شمشیرشان را برای خود را زیر تیغ نقد ببرند، شمشیرشان را برای 

تنبیه مردم آخته اند! تنبیه مردم آخته اند! 
کیفیِت  کمتر،  راِی   « که  گزاره  این  فاسِد  کیفیِت تالِی  کمتر،  راِی   « که  گزاره  این  فاسِد  تالِی 
ساختن  متهم  و  مردم  به  بدبینی  ساختن بیشتر«  متهم  و  مردم  به  بدبینی  بیشتر« 

جهات  از  یازدهم،  مجلس  جهات انتخابات  از  یازدهم،  مجلس  انتخابات 
از  است؛  تامل  شایستۀ  مختلف  جوانب  از و  است؛  تامل  شایستۀ  مختلف  جوانب  و 
مقدمات مربوط به تایید صالحیت ها گرفته مقدمات مربوط به تایید صالحیت ها گرفته 
تا دسته بندی های جدید کنشگران انتخاباتی تا دسته بندی های جدید کنشگران انتخاباتی 
و ترکیب نهایی برگزیدگان. در این میان، اما و ترکیب نهایی برگزیدگان. در این میان، اما 
مورد  باید  دیگری  موضوع  هر  از  بیش  مورد آنچه  باید  دیگری  موضوع  هر  از  بیش  آنچه 
این  در  مردم  مشارکت  میزان  باشد،  این توجه  در  مردم  مشارکت  میزان  باشد،  توجه 
اگر هم  اگر هم انتخابات است. مسئله ای که حتی  انتخابات است. مسئله ای که حتی 
برای سیاسیون، چندان اعتباری ندارد، باید برای سیاسیون، چندان اعتباری ندارد، باید 

جمهوری  دوستداران  و  عدالتخواهان  جمهوری برای  دوستداران  و  عدالتخواهان  برای 
اسالمی، به مثابۀ یک مسئلۀ اصلی و بزرگ اسالمی، به مثابۀ یک مسئلۀ اصلی و بزرگ 

تلقی شده و محل بحث قرار گیرد.تلقی شده و محل بحث قرار گیرد.
در  یازدهم  مجلس  که  ذهنیت  این  در غلبۀ  یازدهم  مجلس  که  ذهنیت  این  غلبۀ 
-بخوانید  حزب اللهی ها  اکثریت  با  حال  -بخوانید هر  حزب اللهی ها  اکثریت  با  حال  هر 
برای  اصلی  مانع  گرفته،  برای اصولگرایان-شکل  اصلی  مانع  گرفته،  اصولگرایان-شکل 
است.  پایین«  »مشارکت  مسئلۀ  به  است. توجه  پایین«  »مشارکت  مسئلۀ  به  توجه 
 یکی از اصوِل اصولگرایی را 

ً
 یکی از اصوِل اصولگرایی را این ذهنیت، اتفاقا
ً
این ذهنیت، اتفاقا

تداعی می کند؛ آنجا که سال ها - آشکار و نهان - تداعی می کند؛ آنجا که سال ها - آشکار و نهان - 
بر این گزاره تاکید کرده اند که »هرچه مشارکت بر این گزاره تاکید کرده اند که »هرچه مشارکت 
بیشتر«!  رای،  کیفیِت  پایین تر،  بیشتر«! مردمی  رای،  کیفیِت  پایین تر،  مردمی 
 برنده 

ً
 و منحصرا

ً
 برنده مرادشان از کیفیت هم لزوما

ً
 و منحصرا

ً
مرادشان از کیفیت هم لزوما

روح اهلل رشیدیجــمهور

جمهور کجاست؟

کجاست؟
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و  شکم بارگی  و  مذهبی  هرهری  به  و آنها  شکم بارگی  و  مذهبی  هرهری  به  آنها 
بی مباالتی بوده است. غافل از آنکه در همۀ بی مباالتی بوده است. غافل از آنکه در همۀ 
ادوار انتخابات - ریاست جمهوری، مجلس، ادوار انتخابات - ریاست جمهوری، مجلس، 
شوراها و خبرگان- رای مردم، تابع یک منطق شوراها و خبرگان- رای مردم، تابع یک منطق 
است؛  بوده  فرهنگی  و  سیاسی  است؛ اجتماعی،  بوده  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
حتی بدترین انتخاب هایشان - به زعم ما - حتی بدترین انتخاب هایشان - به زعم ما - 
نسبت وثیقی با شرایط عینی جامعه داشته؛ نسبت وثیقی با شرایط عینی جامعه داشته؛ 
نسبتی به که باید فهم و تبیین شود، نه اینکه نسبتی به که باید فهم و تبیین شود، نه اینکه 
انداخته  گوش  پشت  و  شده  گرفته  انداخته نادیده  گوش  پشت  و  شده  گرفته  نادیده 

شود. شود. 
در هر حال، مشارکت پایین مردم در انتخابات در هر حال، مشارکت پایین مردم در انتخابات 
حاصل،  نتیجۀ  گیرودارِ  در  نباید  را  حاصل، مجلس  نتیجۀ  گیرودارِ  در  نباید  را  مجلس 

مطالعاتی  و  علمی  کار  هنوز  گرفت.  مطالعاتی نادیده  و  علمی  کار  هنوز  گرفت.  نادیده 
در  مردم  انتخاباتی  رفتار  تبیین  برای  در خاصی  مردم  انتخاباتی  رفتار  تبیین  برای  خاصی 
انتخابات اخیر صورت نگرفته است و با توجه انتخابات اخیر صورت نگرفته است و با توجه 
مناسبات  در  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیر  مناسبات به  در  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیر  به 
زودی  این  به  است  بعید  کشور،  زودی عمومی  این  به  است  بعید  کشور،  عمومی 
چنین تبیین و تحلیلی به دست آید؛ بنابراین چنین تبیین و تحلیلی به دست آید؛ بنابراین 
بر  موثر  های  مولفه  از  قاطعانه  بر نمی توان  موثر  های  مولفه  از  قاطعانه  نمی توان 
با  اما  گفت،  سخن  مردم  انتخاباتی  با واکنش  اما  گفت،  سخن  مردم  انتخاباتی  واکنش 

دقت در سلسله اتفاقات و حوادث سال های دقت در سلسله اتفاقات و حوادث سال های 
ادعا  توان  می  مجلس،  انتخابات  به  ادعا منتهی  توان  می  مجلس،  انتخابات  به  منتهی 
کرد که جمع قابل توجهی از شهروندان ایرانی کرد که جمع قابل توجهی از شهروندان ایرانی 

دچار »بیگانگی اجتماعی« شده اند.دچار »بیگانگی اجتماعی« شده اند.
در علوم اجتماعی، بیگانگی اجتماعی را با در علوم اجتماعی، بیگانگی اجتماعی را با ۵۵  

مولفه یا مشخصه توضیح می دهند:مولفه یا مشخصه توضیح می دهند:
۱۱. احساس بي قدرتي: فرد احساس مي کند . احساس بي قدرتي: فرد احساس مي کند 
در وضعیت هاي اجتماعي تأثیرگذار نیست. در وضعیت هاي اجتماعي تأثیرگذار نیست. 
تصور می کند عمل او بي تأثیر است و نتایج تصور می کند عمل او بي تأثیر است و نتایج 

مورد انتظارش را به دنبال ندارد.مورد انتظارش را به دنبال ندارد.
قالب  در  را  خود  که  بي معنایي:  احساس  قالب .  در  را  خود  که  بي معنایي:  احساس   .۲۲
امید  عدم  دیگران،  به  اعتماد  و  اعتقاد  امید عدم  عدم  دیگران،  به  اعتماد  و  اعتقاد  عدم 

به آینده، کم ارزش بودن در چشم دیگران و به آینده، کم ارزش بودن در چشم دیگران و 
مبهم بودن آینده نشان می دهد.مبهم بودن آینده نشان می دهد.

۳۳. احساس بي هنجاري: وقتی ایجاد می شود . احساس بي هنجاري: وقتی ایجاد می شود 
هاي  راه  و  ابزار  و  اجتماعي  اهداف  بین  هاي که  راه  و  ابزار  و  اجتماعي  اهداف  بین  که 
رسیدن به آن اهداف، تطابق و تناسبی وجود رسیدن به آن اهداف، تطابق و تناسبی وجود 

نداشته باشد.نداشته باشد.
فرد  وقتی  اجتماعي:  انزواي  احساس  فرد .  وقتی  اجتماعي:  انزواي  احساس   .۴۴
منفک  جامعه  فرهنگي  استانداردهاي  منفک از  جامعه  فرهنگي  استانداردهاي  از 

تاملی فراتر از نتیجۀ انتخابات مجلسکجاست؟

جمهور کجاست؟



قـابل  قـابل جمع  جمع 
توجهـــی از مردم توجهـــی از مردم 
مســـــتضعفین،  مســـــتضعفین، بویژه  بویژه 
احساس مـی کنند کسی احساس مـی کنند کسی 
نمـــــایندگی  را  نمـــــایندگی آنها  را  آنها 
 ، ، نمـــــی کنــــد نمـــــی کنــــد



نیست،  آنها  نیست، کسی حنجرۀ  آنها  کسی حنجرۀ 
آنها  دردهــای  حامل  آنها کسی  دردهــای  حامل  کسی 

را  آنها  حرف  کســی  را نیــست،  آنها  حرف  کســی  نیــست، 
کسی  کلمه،  یک  در  کسی نمی زند.  کلمه،  یک  در  نمی زند. 

به آنها      اعتنــــا              نمـــی کند.به آنها      اعتنــــا              نمـــی کند.
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نوشتار
سیاسی

می  پاسخ  سیاسی  مشارکت  به  می بی اعتنایی  پاسخ  سیاسی  مشارکت  به  بی اعتنایی 
دهند. دهند. 

این، یک رابطۀ سادۀ منطقی است. این، یک رابطۀ سادۀ منطقی است. 
چه  وضعیت  این  بروز  در  اینکه  چه فهِم  وضعیت  این  بروز  در  اینکه  فهِم 
چندان  مسئلۀ  مسئولند،  و  مقصر  چندان کسانی  مسئلۀ  مسئولند،  و  مقصر  کسانی 
قوۀ  و  مجلس  و  دولت  نیست.  قوۀ پیچیده ای  و  مجلس  و  دولت  نیست.  پیچیده ای 
را  سیاسی  کل  یک  مردم  نظر  در  را قضائیه،  سیاسی  کل  یک  مردم  نظر  در  قضائیه، 
شکل می دهند که مامورند به حل مسائل شکل می دهند که مامورند به حل مسائل 
مردم.  حیات  از  گره ها  گشودن  و  مردم. جامعه  حیات  از  گره ها  گشودن  و  جامعه 
 قضاوت مردم نسبت به عملکرد 

ً
 قضاوت مردم نسبت به عملکرد مشخصا
ً
مشخصا

این مجموعه، قضاوت خوشایندی نیست. این مجموعه، قضاوت خوشایندی نیست. 
یک  به  جامعه،  وضعیت  به  نسبت  یک مردم  به  جامعه،  وضعیت  به  نسبت  مردم 
آگاهی دست یافته اند که این آگاهی آنها را به آگاهی دست یافته اند که این آگاهی آنها را به 
و  سه گانه  قوای  آیا  می دارد.  وا  و موضع گیری  سه گانه  قوای  آیا  می دارد.  وا  موضع گیری 
مجموعۀ مسئوالن کشور، همان معنایی را مجموعۀ مسئوالن کشور، همان معنایی را 
از واکنش انتقادی و اعتراضی مردم دریافت از واکنش انتقادی و اعتراضی مردم دریافت 
متاسفانه  می خواهند؟  مردم  که  متاسفانه می کنند  می خواهند؟  مردم  که  می کنند 
جمله  از  و  نیست.  اینگونه  وقت ها  جمله خیلی  از  و  نیست.  اینگونه  وقت ها  خیلی 
موانع این تنبه، عادی سازی مسئلۀ بیگانگی موانع این تنبه، عادی سازی مسئلۀ بیگانگی 
اجتماعی و بی اعتنایی سیاسی مردم است. اجتماعی و بی اعتنایی سیاسی مردم است. 
بعید نیست گروهی از سیاست ورزان فاتح، بعید نیست گروهی از سیاست ورزان فاتح، 
االن در تاریکخانه های سیاست ورزی، مست االن در تاریکخانه های سیاست ورزی، مست 
از پیروزی بزرگ! در حال بسط نظریۀ مشعشع از پیروزی بزرگ! در حال بسط نظریۀ مشعشع 
هرچه  »دیدید؛  هستند:  هرچه ضدانقالبی شان  »دیدید؛  هستند:  ضدانقالبی شان 
درست  بیشتر...  آرا  کیفیت  کمتر،  درست مشارکت  بیشتر...  آرا  کیفیت  کمتر،  مشارکت 
است که مشارکت، پایین بود، اما مجلس، است که مشارکت، پایین بود، اما مجلس، 

و  اجتماع  متن  از  فرد  عبارتي  به  و می شود؛  اجتماع  متن  از  فرد  عبارتي  به  می شود؛ 
ارزش هاي حاکم در آن جدا مي شود.ارزش هاي حاکم در آن جدا مي شود.

۵۵. خودبیزاري )تنفر از خود(: حالتی است که . خودبیزاري )تنفر از خود(: حالتی است که 
فرد در رسیدن به پاداش ها یا به کمال نایل فرد در رسیدن به پاداش ها یا به کمال نایل 
شدن آن دسته از فعالیت هایی که در آن درگیر شدن آن دسته از فعالیت هایی که در آن درگیر 
احساس  دچار  دارند  مشارکت  و  احساس هستند  دچار  دارند  مشارکت  و  هستند 

ناتوانی می شود.ناتوانی می شود.
فارغ از اینکه کدام یک از مولفه های مذکور، توان فارغ از اینکه کدام یک از مولفه های مذکور، توان 
بیشتری برای تبیین وضعیت قهرکنندگان با بیشتری برای تبیین وضعیت قهرکنندگان با 
صندوق رای در انتخابات اخیر را داشته باشد، صندوق رای در انتخابات اخیر را داشته باشد، 
سخن  ایران  جامعۀ  در  وضعیتی  از  سخن می توان  ایران  جامعۀ  در  وضعیتی  از  می توان 
گفت که در آن، جمع قابل توجهی از مردم بویژه گفت که در آن، جمع قابل توجهی از مردم بویژه 
مستضعفین، احساس می کنند کسی آنها را مستضعفین، احساس می کنند کسی آنها را 
نمایندگی نمی کند، کسی حنجرۀ آنها نیست، نمایندگی نمی کند، کسی حنجرۀ آنها نیست، 
کسی حامل دردهای آنها نیست، کسی حرف کسی حامل دردهای آنها نیست، کسی حرف 
آنها را نمی زند. در یک کلمه، کسی به آنها اعتنا آنها را نمی زند. در یک کلمه، کسی به آنها اعتنا 
مستمر  بی اعتنایی،  این  که  زمانی  مستمر نمی کند.  بی اعتنایی،  این  که  زمانی  نمی کند. 
تبدیل  جامعه  عادات  از  یکی  به  و  شود  تبدیل می  جامعه  عادات  از  یکی  به  و  شود  می 
واکنش  بدیهی ترین  و  نخستین  واکنش می شود،  بدیهی ترین  و  نخستین  می شود، 
اعتنایی  بی  احساس  که  مردمی  سوی  اعتنایی از  بی  احساس  که  مردمی  سوی  از 
می کنند، بی اعتنایی به آنهایی است که آنها می کنند، بی اعتنایی به آنهایی است که آنها 
را مسئوِل توجه به خود و آالمشان می دانند. را مسئوِل توجه به خود و آالمشان می دانند. 
به بیان ساده تر، وقتی بر اساس سازوکارهای به بیان ساده تر، وقتی بر اساس سازوکارهای 
کشور  سیاسی  مشروعیت  کشور مردم ساالری،  سیاسی  مشروعیت  مردم ساالری، 
به رای مردم محتاج می شود، آنها هم از این به رای مردم محتاج می شود، آنها هم از این 
با  را  بی اعتنایی  آن  و  کرده  استفاده  با فرصت  را  بی اعتنایی  آن  و  کرده  استفاده  فرصت 

جمهور کجاست؟
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حزب اللهی شد.«! حزب اللهی شد.«! 
امام  مکتب  و  اسالمی  انقالب  امام معارف  مکتب  و  اسالمی  انقالب  معارف 
خمینی)ره( به ما آموخته است که هر لحظه خمینی)ره( به ما آموخته است که هر لحظه 
از باید در اندیشۀ تک تک مردمی باشیم که از  باید در اندیشۀ تک تک مردمی باشیم که 
جمهوریت  مرگ  کرده اند.  امتناع  جمهوریت مشارکت،  مرگ  کرده اند.  امتناع  مشارکت، 
به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام اسالمی، به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام اسالمی، 
این  باورمندان  که  می شود  تسریع  این زمانی  باورمندان  که  می شود  تسریع  زمانی 
نظام، غصۀ بیگانگی اجتماعی و بی اعتنایی نظام، غصۀ بیگانگی اجتماعی و بی اعتنایی 

سیاسی جمهور را نخورند.سیاسی جمهور را نخورند.
نباید فریب سیاست زدگی اصولگرایان را خورد نباید فریب سیاست زدگی اصولگرایان را خورد 
جمهوریت  پوشید.  چشم  جمهوریت،  از  جمهوریت و  پوشید.  چشم  جمهوریت،  از  و 
همان گوهری ست که اسالم انقالبی برای ما همان گوهری ست که اسالم انقالبی برای ما 

به ارمغان آورد و به پایش هزینه داد.به ارمغان آورد و به پایش هزینه داد.

جمهور کجاست؟
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وحید جلیلی

چه کسی به حزب اهلل، خط می دهد؟

چه کسی به حزب هللا،

خـــــــــــــط می دهد؟
وحید جلیلی



ظاهر  در  مومن  جوان  که  می کند  کاری  او 
جنس  مرور  به  اما  است  انقالبی  کند  فکر 
در  سلوکش  جنس  مسائل،  به  نگاهش 
بشود  شبیه  سیاسی  و  اجتماعی  فضای 
به  بشود  شبیه   ، سرگردان  ستادی های  به 

چهره های مذبذِب قدرت پرست.
خواِص  که  گردد  آن  به  منجر  می تواند  این 
بدنه  به  را  خود  فکری  اعوجاجات  منحرف 
همین  در  بدهند.  تسری  انقالب  اجتماعی 
انتخابات اخیر هم دیدیم تشکیالتی مرکب 
با  است  معلوم  را؛   قالتاق ها  و  مخلصان  از 

صحنه گردانی کدامشان.
حرکت  انرژی شان  با  اینکه  برای  مخلص ها 
بدهند،  جهت  قالتاق ها  به  و  کنند  ایجاد 
وحدت مکتبی را نابود و ائتالف چرتکه ای را 

جایگزینش کردند.
همین  ها  خطر  مهمترین  از  یکی  امروز 
ویروسی شدن تفکر انقالب توسط آدم های ویروسی شدن تفکر انقالب توسط آدم های 
 اصولگراست. برای  اینکهاینکه  

ً
 اصولگراست. برایظاهرالصالح اسما
ً
ظاهرالصالح اسما

امروز می خواهم از یک خطر عظیم صحبت 
خدای  نشود  گرفته  جلویش  اگر  که  کنم 
انهدام  به  منجر  است  ممکن  ناکرده 
مجموعه انقالب اسالمی گردد. آن چالش، 
یا به تعبیر رهبری  این است که در ستادها 
در بین خواص، چه در ستادهای فکری چه 
ستادهای  در  چه  و  مدیریتی  ستادهای  در 
جای  به  که  گرفته  شکل  جریانی  سیاسی، 
اینکه چهره های مکتبی نسل اول را الگوی 
خود قرار دهد یا به صف امروز انقالب اسالمی 
آنها  انقالبی  و  معنوی  روحیه  از  و  کند  نگاه 
جریان  که  است  این  دنبال  به  بگیرد  الهام 
معکوس در سطوح بدنه اجتماعی انقالب 
اینکه  جای  به  است  تالش  در  و  کند  ایجاد 
در  را  انقالبیون  و  مجاهدان  ممتاز  صفات 
خودش قرار دهد ویژگی های منحوسی را که 
در خودش قرار دارد بین مردم و صف نفوذ 
اسحاله  هم  را  انقالبی  مومن  جوان  و  دهد 

کند. 

چه کسی به حزب هللا،

خـــــــــــــط می دهد؟
3
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چه کسی به حزب اهلل، خط می دهد؟
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انسان هاِی  صحبت؛  بدون  و  اقناع  انسان هاِی بدون  صحبت؛  بدون  و  اقناع  بدون 
معنوِی  مبتهِج  داوطلِب  مجاهِد  و  معنوِی مختار  مبتهِج  داوطلِب  مجاهِد  و  مختار 
بصیِر حجت جو را تبدیل به یک مشت آدم بصیِر حجت جو را تبدیل به یک مشت آدم 

ماشینِی بله قربان گو بکنند.ماشینِی بله قربان گو بکنند.
اشعری مسلکی را مطرح کردند و در انتخابات اشعری مسلکی را مطرح کردند و در انتخابات 
انسان های  دنبال  به  آنکه  جای  به  انسان های مجلس  دنبال  به  آنکه  جای  به  مجلس 
کردند.  برعکس  را  قاعده  باشند  کردند. شایسته  برعکس  را  قاعده  باشند  شایسته 
آدم  دنبال  شایسته  آدم  جای  به  ما  آدم گفتند  دنبال  شایسته  آدم  جای  به  ما  گفتند 
هماهنگ )همان بله قربان گوی خودمان( هماهنگ )همان بله قربان گوی خودمان( 
البیست  جماعت  ما  با  که  هر  البیست هستیم  جماعت  ما  با  که  هر  هستیم 

هماهنگ بود، شایسته است.هماهنگ بود، شایسته است.
همه اش  ندارد؛  حقیقی  مالک  همه اش »شایستگی  ندارد؛  حقیقی  مالک  »شایستگی 
پیروزی  اعتبار،  مبنای  و  است  پیروزی اعتباری  اعتبار،  مبنای  و  است  اعتباری 
از راه اغوا ، حذف و  از راه اغوا ، حذف و تشکیالتی است اگر چه  تشکیالتی است اگر چه 
قالتاق بازی به دست آمده باشد« این گزاره قالتاق بازی به دست آمده باشد« این گزاره 

کلیدی براندازی نظام است.کلیدی براندازی نظام است.
نیز  هلو-لولو  جریان  یک  همین ها  نیز ذیل  هلو-لولو  جریان  یک  همین ها  ذیل 
وجود دارد که با لولو کردن یکسری جریانات وجود دارد که با لولو کردن یکسری جریانات 
دیگر و ایجاد هیجان کاذب موفق می شود دیگر و ایجاد هیجان کاذب موفق می شود 
آن ها  بترساند.  را  حزب اللهی  آن ها جریانات  بترساند.  را  حزب اللهی  جریانات 
وجود  اصالح طلب  جریان  چون  وجود می گویند  اصالح طلب  جریان  چون  می گویند 
و  بگذارید  کنار  را  خودتان  مبانی  فعاًل  و دارد،  بگذارید  کنار  را  خودتان  مبانی  فعاًل  دارد، 
دولوپی  هلو  مثل  تا  بدهید  ما  به  را  دولوپی رأیتان  هلو  مثل  تا  بدهید  ما  به  را  رأیتان 
آن را تناول کنیم. این ها اول می گویند فعاًل آن را تناول کنیم. این ها اول می گویند فعاًل 
شرایط اضطراری است و لولو ممکن است شرایط اضطراری است و لولو ممکن است 
به  و  ببندید  را  چشمانتان  پس  به بخوردتان  و  ببندید  را  چشمانتان  پس  بخوردتان 

کارنامه  باید  ایستاد  این ها  جلوی   کارنامه بشود  باید  ایستاد  این ها  جلوی   بشود 
این ها را بررسی کرد و دید که چقدر بر اساس این ها را بررسی کرد و دید که چقدر بر اساس 
مبانی انقالب عمل کردند. باید این کار بشود مبانی انقالب عمل کردند. باید این کار بشود 
تا در بزنگاه انتخابات همه چیز را به یکباره به تا در بزنگاه انتخابات همه چیز را به یکباره به 

قدرت و القیدی رقیب پیوند نزنند. قدرت و القیدی رقیب پیوند نزنند. 
خطر  کنیم  صحبت  بخواهیم  صریح تر  خطر اگر  کنیم  صحبت  بخواهیم  صریح تر  اگر 
اصلی امروز غیر انقالبی شدن جامعه است؛ اصلی امروز غیر انقالبی شدن جامعه است؛ 
خطر اصلی این است که حزب اللهِی ما غیر خطر اصلی این است که حزب اللهِی ما غیر 
انقالبی بشود. خطر این است که جماعتی انقالبی بشود. خطر این است که جماعتی 
می  انقالبی  و  اصولگرا  را  خود  ظاهر  به  می که  انقالبی  و  اصولگرا  را  خود  ظاهر  به  که 
دانند در عمل از مبانی انقالب فاصله بگیرند دانند در عمل از مبانی انقالب فاصله بگیرند 
و به مبانی سکوالریسم و پراگماتیسِم کوِر و به مبانی سکوالریسم و پراگماتیسِم کوِر 
به  و  شوند  دچار  حجت  بدون  مبناِء  به بدون  و  شوند  دچار  حجت  بدون  مبناِء  بدون 
جای اینکه ذهنیت شان را بر اساس مبانی جای اینکه ذهنیت شان را بر اساس مبانی 
اساس  بر  بگیرد  شکل  معرفتی  و  اساس اخالقی  بر  بگیرد  شکل  معرفتی  و  اخالقی 
در  و  شود  تنظیم  انتخاباتی  در تقویم های  و  شود  تنظیم  انتخاباتی  تقویم های 
بدنه  پرچم  هم  سیاسی  زرگری  بدنه جنگ های  پرچم  هم  سیاسی  زرگری  جنگ های 

انقالبی دست همین ها بیافتد.انقالبی دست همین ها بیافتد.
بعضی رفتارهایی که به اسم اصولگرایی در بعضی رفتارهایی که به اسم اصولگرایی در 
مناسباتی   

ً
علنا و   

ً
رسما شده،  حاکم  مناسباتی کشور   

ً
علنا و   

ً
رسما شده،  حاکم  کشور 

آمدند  عده  یک  است.  ضددینی  و  آمدند سکوالر  عده  یک  است.  ضددینی  و  سکوالر 
اسالمی  جمهوری  در  باید  ما  که  اسالمی گفتند  جمهوری  در  باید  ما  که  گفتند 
احسنت  گفتیم  کنیم.  عمل  احسنت تشکیالتی  گفتیم  کنیم.  عمل  تشکیالتی 
جای  به  این ها  دیدیم  ولی  عالی؛  هم  جای خیلی  به  این ها  دیدیم  ولی  عالی؛  هم  خیلی 
تشکیالت  دنبال  به  اسالمی  تشکیالت تشکیالت  دنبال  به  اسالمی  تشکیالت 
 از باال به پایین، 

ً
 از باال به پایین، کمونیستی هستند تا تماما
ً
کمونیستی هستند تا تماما

چه کسی به حزب اهلل، خط می دهد؟
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که  بینند  می  کم  کم  اما  کنید.  اعتماد  که ما  بینند  می  کم  کم  اما  کنید.  اعتماد  ما 
شرایط  همیشه  بیایید  خوبی!  فرمول  شرایط چه  همیشه  بیایید  خوبی!  فرمول  چه 
با  می توانیم  وقتی  داریم.  نگه  اضطراری  با را  می توانیم  وقتی  داریم.  نگه  اضطراری  را 
فرار  پاسخگویی  از  اضطراری  شرایط  فرار القای  پاسخگویی  از  اضطراری  شرایط  القای 
کنیم و حرف غلط خودمان را و آدم های کم کنیم و حرف غلط خودمان را و آدم های کم 
صالحیت و فاسِد حرف گوش کِن خودمان صالحیت و فاسِد حرف گوش کِن خودمان 
چهره های  بسیاری  و  بنشانیم  کرسی  به  چهره های را  بسیاری  و  بنشانیم  کرسی  به  را 
حزب اللهی اصلح و مستقل و ناهماهنگ را حزب اللهی اصلح و مستقل و ناهماهنگ را 

حذف کنیم چرا که نه. حذف کنیم چرا که نه. 
به  تبدیل  الالبی ها  حزب  کار  و  ساز  به این  تبدیل  الالبی ها  حزب  کار  و  ساز  این 

حزب  ترور  برای  شد  ترور  حزب ماشین  ترور  برای  شد  ترور  ماشین 
متخصِص  اصلِح  متخصِص اللهی های  اصلِح  اللهی های 
مجرِب خالص که حاضر به تعامل مجرِب خالص که حاضر به تعامل 

با حزب الالبی ها نبودند.با حزب الالبی ها نبودند.
که  شرایطی  در  می گوید  که  که کسی  شرایطی  در  می گوید  که  کسی 
بیایید  شما  دارد  وجود  بیایید اصلح  شما  دارد  وجود  اصلح 
)که  بدهید  رای  مقبول  صالح  )که به  بدهید  رای  مقبول  صالح  به 
است(  بزرگ  دروغ  یک  است( خودش  بزرگ  دروغ  یک  خودش 

در  بگوید  که  نیست  بعید  او  از  روزی  در فردا  بگوید  که  نیست  بعید  او  از  روزی  فردا 
بیایید  شما  دارد  وجود  صالح  که  بیایید شرایطی  شما  دارد  وجود  صالح  که  شرایطی 
رای  افسد  که  بدهید  رای  مقبول  فاسد  رای به  افسد  که  بدهید  رای  مقبول  فاسد  به 
نیاورد . یعنی به جای اینکه پیشرفت نظام نیاورد . یعنی به جای اینکه پیشرفت نظام 
به  رفتن  سمت  به  را  نظام  حرکت  مسیر  به و  رفتن  سمت  به  را  نظام  حرکت  مسیر  و 
ببریم  پیش  و  کنیم  طراحی  اصلح  ببریم سوی  پیش  و  کنیم  طراحی  اصلح  سوی 
 دارند بر عکس عمل می کنند که من 

ً
 دارند بر عکس عمل می کنند که من دقیقا
ً
دقیقا

به این ها می گویم جریان برانداز. به این ها می گویم جریان برانداز. 

))یستدل علی االدبار دول باربع(( یکی از آنها ))یستدل علی االدبار دول باربع(( یکی از آنها 
االفاضل((  تأخیر  و  االراذل  ))تقدیم  االفاضل(( هست  تأخیر  و  االراذل  ))تقدیم  هست 
بعد این ها چه می گویند، می گویند با این که بعد این ها چه می گویند، می گویند با این که 
می دانید ما صالحیت باالیی نداریم و اصلح می دانید ما صالحیت باالیی نداریم و اصلح 
نیستیم بیاید به ما رأی بدهید که براندازها نیستیم بیاید به ما رأی بدهید که براندازها 
رأی نیاورند. من می گویم که تو خودت برانداز رأی نیاورند. من می گویم که تو خودت برانداز 
سلسله  داری  که  هستی  کسی  تو  سلسله هستی.  داری  که  هستی  کسی  تو  هستی. 
می  جوری  را  اسالمی  جمهوری  نظام  می مراتب  جوری  را  اسالمی  جمهوری  نظام  مراتب 

چینی که اصلح در آن حذف گردد.چینی که اصلح در آن حذف گردد.
تفکر  نوع  یک   ، مسلکی  اشعری  تفکر یک  نوع  یک   ، مسلکی  اشعری  یک 

اللهی ها  حزب  بین  در  می آید  اللهی ها کمونیستی  حزب  بین  در  می آید  کمونیستی 
نفوذ می کند و آنها را مجاب می کند از مبانِی نفوذ می کند و آنها را مجاب می کند از مبانِی 
انقالبِی سلوِک دینِی سیاسی دست بردارند انقالبِی سلوِک دینِی سیاسی دست بردارند 
کمونیستِی  های  تاکتیک  و  ها  تکنیک  کمونیستِی و  های  تاکتیک  و  ها  تکنیک  و 
گردن  را  سیاست زده  الالبی  حزب  عده  گردن یک  را  سیاست زده  الالبی  حزب  عده  یک 

بگذارند.بگذارند.
تکنسین های  عملکرد  این  نتیجه  تکنسین های در  عملکرد  این  نتیجه  در 
انتخاباتی که توسط بعضی از نهادها، تریبون انتخاباتی که توسط بعضی از نهادها، تریبون 

چه کسی به حزب اهلل، خط می دهد؟

بر  کنند  اقناع  بر  اتکا  آنکه  بجای  بر اینها  کنند  اقناع  بر  اتکا  آنکه  بجای  اینها 
خواهان  که  آن  جای  به  می کنند؛  تاکید  خواهان اغوا  که  آن  جای  به  می کنند؛  تاکید  اغوا 
رای آگاهانه باشند، رای کور را می پسندند. بعد رای آگاهانه باشند، رای کور را می پسندند. بعد 
آیا ما همچنان باید بگوییم این ها اصولگرایند؟ آیا ما همچنان باید بگوییم این ها اصولگرایند؟ 
کدام اصول؟ بعد هم آنها می آیند و نعل وارونه کدام اصول؟ بعد هم آنها می آیند و نعل وارونه 
می زنند که علی تنهاست. بله علی در بین شما می زنند که علی تنهاست. بله علی در بین شما 

اصولگراها  تنهاست. اصولگراها  تنهاست. 
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تشکیالت  و  البی  قدرت  با  کردند.  تشکیالت عادت  و  البی  قدرت  با  کردند.  عادت 
شایسته ترها را حذف کردند و نوچه بازی و شایسته ترها را حذف کردند و نوچه بازی و 
قبیله گرایی راه انداختند . حاال که عمرشان قبیله گرایی راه انداختند . حاال که عمرشان 
سر آمده می خواهند از طریق تئوریزه کردن سر آمده می خواهند از طریق تئوریزه کردن 
به  آن  دادن  تسری  و  سیاسی شان  به فساد  آن  دادن  تسری  و  سیاسی شان  فساد 
عقب  به  را  شان  احتضار   ، اجتماعی  عقب بدنه  به  را  شان  احتضار   ، اجتماعی  بدنه 

بیندازند.بیندازند.
ما  می بیند  می کند  نگاه  ملت  ما یک دفعه  می بیند  می کند  نگاه  ملت  یک دفعه 
هستیم  کسی  آن  شبیه  هستیم چقدر  کسی  آن  شبیه  چقدر 
او می جنگیم ما هم  با  او می جنگیم ما هم که داریم  با  که داریم 
در  هستیم.  رقیب مان  شبیه  در که  هستیم.  رقیب مان  شبیه  که 
منش ها مثاًل او الابالی است، هر منش ها مثاًل او الابالی است، هر 
می گوید،  می آید  زبانش  به  می گوید، چه  می آید  زبانش  به  چه 
دروغی  هر  می زند،  را  تهمتی  دروغی هر  هر  می زند،  را  تهمتی  هر 
بعد  براند.  زبان  بر  است  حاضر  بعد را  براند.  زبان  بر  است  حاضر  را 
ما  می بیند  می کند  نگاه  ما ملت  می بیند  می کند  نگاه  ملت 
هم برای این که بر او غلبه پیدا کنیم، چون هم برای این که بر او غلبه پیدا کنیم، چون 
در خیال خودمان هدف مقدسی داریم، به در خیال خودمان هدف مقدسی داریم، به 
می خواهیم  می شویم.  دچار  منش  می خواهیم همان  می شویم.  دچار  منش  همان 
این را به ملت منتقل کنیم که اگر او قالتاق این را به ملت منتقل کنیم که اگر او قالتاق 
است ما از او قالتاق تریم. در این صورت اگر است ما از او قالتاق تریم. در این صورت اگر 
ببازیم حاال ما دیگر فقط انتخابات را نباختیم ببازیم حاال ما دیگر فقط انتخابات را نباختیم 
باختیم  را  خودمان  گفتمان  و  مبانی  باختیم بلکه  را  خودمان  گفتمان  و  مبانی  بلکه 
را  این  اگر  که  این جاست  عظیم  خسارت  را و  این  اگر  که  این جاست  عظیم  خسارت  و 
بازسازی  را  خود  نمی توانید  دیگر  بازسازی باختید  را  خود  نمی توانید  دیگر  باختید 

کنید.کنید.

در اختیارشان قرار می گیرد، تبدیل می شوند در اختیارشان قرار می گیرد، تبدیل می شوند 
با  امروز  اسالمی.  انقالب  ایدئولوگ های  با به  امروز  اسالمی.  انقالب  ایدئولوگ های  به 
تاکتیسین های  و  ها  تکنیسین  این  تاکتیسین های وفور  و  ها  تکنیسین  این  وفور 
سیاست زده جایی برای ایدئولوژی و سلوک سیاست زده جایی برای ایدئولوژی و سلوک 

مکتبی باقی نمانده.مکتبی باقی نمانده.
قبیله  که  است  این  مهم  این ها  نظر  قبیله در  که  است  این  مهم  این ها  نظر  در 
مبانی  با  شد  اگر  باشد؛  حاکم  مبانی اصولگرا  با  شد  اگر  باشد؛  حاکم  اصولگرا 
چین  از  را  کمونیستی  مبانی  نشد  چین دینی،  از  را  کمونیستی  مبانی  نشد  دینی، 

متهم  با  می شود  وقتی   . میکنیم  متهم وارد  با  می شود  وقتی   . میکنیم  وارد 
به  فقیه  والیت  با  ضدیت  به  دیگران  به کردن  فقیه  والیت  با  ضدیت  به  دیگران  کردن 
راحتی فضایی ایجاد کرد و دوپینگ کردن و راحتی فضایی ایجاد کرد و دوپینگ کردن و 
برای  چه  برای  برد،  را  متعدد  های  برای انتخابات  چه  برای  برد،  را  متعدد  های  انتخابات 
مردم وقت بگذاریم، برای چه باید بیاییم و مردم وقت بگذاریم، برای چه باید بیاییم و 
اصال  کنیم؟  مردم  اقناع  صرف  را  خود  اصال وقت  کنیم؟  مردم  اقناع  صرف  را  خود  وقت 

برای چه باید برای مردم ارزش قائل شویم؟برای چه باید برای مردم ارزش قائل شویم؟
بنیه  شدت  به  کردن ها  دوپینگ  بنیه این  شدت  به  کردن ها  دوپینگ  این 
تضعیف  را  ما  فرهنگی  و  اجتماعی  و  تضعیف فکری  را  ما  فرهنگی  و  اجتماعی  و  فکری 
همان  امروز  مفنگی  اصولگراهای  همان می کند.  امروز  مفنگی  اصولگراهای  می کند. 
پهلوان پنبه هایی هستند که به دوپینگ پهلوان پنبه هایی هستند که به دوپینگ 

چه کسی به حزب اهلل، خط می دهد؟

چه فرمول خوبی! بیایید همیشه شرایط چه فرمول خوبی! بیایید همیشه شرایط 
را اضطراری نگه داریم. وقتی می توانیم با القای را اضطراری نگه داریم. وقتی می توانیم با القای 
شرایط اضطراری از پاسخگویی فرار کنیم و حرف شرایط اضطراری از پاسخگویی فرار کنیم و حرف 
غلط خودمان را و آدم های کم صالحیت و فاسِد غلط خودمان را و آدم های کم صالحیت و فاسِد 
حرف گوش کِن خودمان را به کرسی بنشانیم و حرف گوش کِن خودمان را به کرسی بنشانیم و 
بسیاری چهره های حزب اللهی اصلح و مستقل و بسیاری چهره های حزب اللهی اصلح و مستقل و 

ناهماهنگ را حذف کنیم چرا که نه. ناهماهنگ را حذف کنیم چرا که نه. 
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ما می بینیم که در تمامی انتخابات ها رهبری ما می بینیم که در تمامی انتخابات ها رهبری 
تاکید فراوانی بر روی بحث مشارکت دارند و تاکید فراوانی بر روی بحث مشارکت دارند و 
همواره همه تالش خود را به کار می گیرند که همواره همه تالش خود را به کار می گیرند که 
مشارکت مردمی در حداکثر خود باشد. بعد مشارکت مردمی در حداکثر خود باشد. بعد 
از آن سمت می بینیم به اسم اصولگرایی و از آن سمت می بینیم به اسم اصولگرایی و 
تدارک  را  کارهایی  و  ساز  عده ای  تدارک والیتمداری  را  کارهایی  و  ساز  عده ای  والیتمداری 
که  می کنند  اعمال  را  رفتاری  و  که می بینند  می کنند  اعمال  را  رفتاری  و  می بینند 
آنکه  بجای  اینها  است.  ولی  حرف  آنکه خالف  بجای  اینها  است.  ولی  حرف  خالف 
اغوا تاکید می کنند؛ به  بر  اقناع کنند  بر  اغوا تاکید می کنند؛ به اتکا  بر  اقناع کنند  بر  اتکا 
جای آن که خواهان رای آگاهانه باشند، رای جای آن که خواهان رای آگاهانه باشند، رای 
کور را می پسندند. بعد آیا ما همچنان باید کور را می پسندند. بعد آیا ما همچنان باید 
اصول؟  کدام  اصولگرایند؟  این ها  اصول؟ بگوییم  کدام  اصولگرایند؟  این ها  بگوییم 
می زنند  وارونه  نعل  و  می آیند  آنها  هم  می زنند بعد  وارونه  نعل  و  می آیند  آنها  هم  بعد 
که علی تنهاست. بله علی تنهاست. در بین که علی تنهاست. بله علی تنهاست. در بین 
شما اصولگراها علی تنهاست. در مهمترین شما اصولگراها علی تنهاست. در مهمترین 
مسائل فلسفه سیاسی جمهوری اسالمی مسائل فلسفه سیاسی جمهوری اسالمی 
شما با او دچار زاویه شدید. یا نمی فهمید یا شما با او دچار زاویه شدید. یا نمی فهمید یا 
می بینید اگر بفهمید به نفعتان نیست، بعد می بینید اگر بفهمید به نفعتان نیست، بعد 

هنوز هم داعیه دار والیت مداری هستید.هنوز هم داعیه دار والیت مداری هستید.

چه کسی به حزب اهلل، خط می دهد؟
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رهبران کشورهای آسیایی و آفریقایی شد و رهبران کشورهای آسیایی و آفریقایی شد و 
بعد به وسیله جامعه شناسان و متفکران بعد به وسیله جامعه شناسان و متفکران 
شناسان  جامعه  و  متفکران  باالخص  شناسان و  جامعه  و  متفکران  باالخص  و 
کشورهای در حال رشد و تازه به استقالل کشورهای در حال رشد و تازه به استقالل 
دنبال  انقالبی  و  شده  رها  تازه  و  دنبال رسیده  انقالبی  و  شده  رها  تازه  و  رسیده 
بحث  حساس ترین  و  نوترین  امروز  و  بحث شد  حساس ترین  و  نوترین  امروز  و  شد 
مسئله  است؛  شناسی  جامعه  و  مسئله سیاسی  است؛  شناسی  جامعه  و  سیاسی 
ح شدن دموکراسی است. در عین  ح شدن دموکراسی است. در عین دوباره طر دوباره طر
حال که همه فضایل حکومت دموکراسی حال که همه فضایل حکومت دموکراسی 
شد  ح  طر مسئله  این  است  روشن  ما  شد بر  ح  طر مسئله  این  است  روشن  ما  بر 
و  اجتماعی  نظام  یک  در  را  اصل  اگر  آیا  و که   اجتماعی  نظام  یک  در  را  اصل  اگر  آیا  که  
یک  رهبری  و  پیشرفت  بر  سیاسی  یک رهبری  رهبری  و  پیشرفت  بر  سیاسی  رهبری 
اینجا  گاه بگذاریم، در  ناآ اینجا جامعه متوقف و  گاه بگذاریم، در  ناآ جامعه متوقف و 
رأی  و  پسند  دادن  قرار  مالک  و  کردن  رأی اعتنا  و  پسند  دادن  قرار  مالک  و  کردن  اعتنا 
یکایک افراد این جامعه، مانع اصلی رهبری یکایک افراد این جامعه، مانع اصلی رهبری 

و پیشرفت نخواهد شد؟و پیشرفت نخواهد شد؟
از  باید  جامعه  این  باشد  این  بر  اصل  از اگر  باید  جامعه  این  باشد  این  بر  اصل  اگر 
وضع فعلی به در آید، این جامعه باید روابط وضع فعلی به در آید، این جامعه باید روابط 
دهد،  تغییر  دارد  که  را  منحطی  دهد، اجتماعی  تغییر  دارد  که  را  منحطی  اجتماعی 
باید  شود،  عوض  دارد  که  فکری  طرز  باید باید  شود،  عوض  دارد  که  فکری  طرز  باید 
به صورت انقالبی دگرگون شود، اصل را در به صورت انقالبی دگرگون شود، اصل را در 
سیاست و حکومت اگر بر دو شعار رهبری سیاست و حکومت اگر بر دو شعار رهبری 
قرار  مردم  انقالبی  تغییر  یعنی  پیشرفت  قرار و  مردم  انقالبی  تغییر  یعنی  پیشرفت  و 

شکل های  در  دموکراسی  شکل های حکومت  در  دموکراسی  حکومت 
وجود  دنیا  در  االن  که  خودش  وجود مختلف  دنیا  در  االن  که  خودش  مختلف 
از  ل همه روشنفکران  از دارد، حکومت ایده آ ل همه روشنفکران  دارد، حکومت ایده آ
آزادی فکر و  آزادی فکر و آغاز قرن هجدهم بود که قرن  آغاز قرن هجدهم بود که قرن 
ستایش و پرستش آزادی های فردی است ستایش و پرستش آزادی های فردی است 
)لیبرالیسم(  انسانی  افراد  آزادی  عصر  )لیبرالیسم( و  انسانی  افراد  آزادی  عصر  و 
همراه با اصالت بشر )اومانیسم( و اعتقاد همراه با اصالت بشر )اومانیسم( و اعتقاد 
جهانی  )اعالمیه  فردی  حقوق  اصالت  جهانی به  )اعالمیه  فردی  حقوق  اصالت  به 
اینجا بحث های مختلفی  (. در  اینجا بحث های مختلفی حقوق بشر (. در  حقوق بشر
حکومِت  آیا  اینکه  یکی  دارد.  حکومِت وجود  آیا  اینکه  یکی  دارد.  وجود 
ع حکومت ممکن  ع حکومت ممکن دموکراسی عالی ترین نو دموکراسی عالی ترین نو
حکومت  آیا  دوم:  است؟  جامعه  حکومت برای  آیا  دوم:  است؟  جامعه  برای 
ع  نو عالی ترین  که  فرض  بر  ع دموکراسی  نو عالی ترین  که  فرض  بر  دموکراسی 
حکومت بر جامعه بشری باشد، آیا در همه حکومت بر جامعه بشری باشد، آیا در همه 
این  انسانی  جامعه های  تکامل  این مراحل  انسانی  جامعه های  تکامل  مراحل 
اصل صادق است و برای جامعه متمدن و اصل صادق است و برای جامعه متمدن و 
غیر متمدن و در نظام های قبائلی، فئودالی، غیر متمدن و در نظام های قبائلی، فئودالی، 
بورژوازی، استعماری، آزاد، انقالبی یا قانونی بورژوازی، استعماری، آزاد، انقالبی یا قانونی 
همه  دموکراسی  آیا  سوم:  نمی کند؟  همه فرقی  دموکراسی  آیا  سوم:  نمی کند؟  فرقی 
جا به نفع توده ها و طبقات محروم و عقب جا به نفع توده ها و طبقات محروم و عقب 

مانده و دربند است؟مانده و دربند است؟
در  در    ۱۹۵۴۱۹۵۴ از  باالخص   

ً
اخیرا که  از انتقادی  باالخص   
ً
اخیرا که  انتقادی 

از  بسیاری  وسیله  به  باندونگ  از کنفرانس  بسیاری  وسیله  به  باندونگ  کنفرانس 

دموکراسی و رهبرِی متعهد
برگرفته از کتاب امت و امامت دکتر علی شریعتی

دموکراسی و رهبری متعهد
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رأی  کسی  به  هرگز  جامعه  وقت  آن  رأی دهیم  کسی  به  هرگز  جامعه  وقت  آن  دهیم 
عقاید  و  آداب  و  سنت ها  با  که  عقاید نمی دهد  و  آداب  و  سنت ها  با  که  نمی دهد 
جامعه  آن  افراد  همه  رایج  زندگی  شیوه  جامعه و  آن  افراد  همه  رایج  زندگی  شیوه  و 
مخالف است و می خواهد آنها را ریشه کن مخالف است و می خواهد آنها را ریشه کن 
کند. چنین مردی و رهبری نمی تواند مورد کند. چنین مردی و رهبری نمی تواند مورد 
باید  که  مردمی  این  آراء  اکثریت  باید اتفاق  که  مردمی  این  آراء  اکثریت  اتفاق 
هم  آرائشان  و  شوند  عوض  هم خودشان  آرائشان  و  شوند  عوض  خودشان 
اصل  اگر  اما  بگیرد.  قرار  شود،  عوض  اصل باید  اگر  اما  بگیرد.  قرار  شود،  عوض  باید 
تربیت  و  حرکت  اساس  بر  نه  را  تربیت حکومت  و  حرکت  اساس  بر  نه  را  حکومت 
اساس  بر  یعنی  ثبوت  اساس  بر  اساس بلکه  بر  یعنی  ثبوت  اساس  بر  بلکه 
پلتیک یا کشورداری قرار بدهیم که حفظ و پلتیک یا کشورداری قرار بدهیم که حفظ و 
تحکیم نظام و بنای موجود هدفمان باشد، تحکیم نظام و بنای موجود هدفمان باشد، 
و  اصل  مقدس ترین  و  عالی ترین  و بی شک  اصل  مقدس ترین  و  عالی ترین  بی شک 
با این اصل برای  با این اصل برای شکل سیاسی حکومت،  شکل سیاسی حکومت، 
به  مردم  زیرا  است  دموکراسی  هدف،  به این  مردم  زیرا  است  دموکراسی  هدف،  این 
کسی رأی خواهند داد که مورد پسندشان کسی رأی خواهند داد که مورد پسندشان 
باشد یعنی به کسی که به عموم هم رأی و باشد یعنی به کسی که به عموم هم رأی و 
و  باشد  عقیده  هم  اکثریت،  با  و  ذائقه  و هم  باشد  عقیده  هم  اکثریت،  با  و  ذائقه  هم 
خودش به همه این سنت ها تکیه کند و از خودش به همه این سنت ها تکیه کند و از 

آنها حمایت نماید.آنها حمایت نماید.
یک  در  روشن  افراد  از  گروهی  اگر  یک اما  در  روشن  افراد  از  گروهی  اگر  اما 
آن  کنونی  وضع  با  و  بگیرند  قرار  آن جامعه ای  کنونی  وضع  با  و  بگیرند  قرار  جامعه ای 
و  تغییر  آرزومند  و  باشند  مخالف  و جامعه  تغییر  آرزومند  و  باشند  مخالف  جامعه 
جامعه،  بینش  در  انقالبی  و  سریع  جامعه، تحول  بینش  در  انقالبی  و  سریع  تحول 
ذوق جامعه، اعتقادات جامعه و سنت های ذوق جامعه، اعتقادات جامعه و سنت های 
موجود در این جامعه باشند، اینها از طرف موجود در این جامعه باشند، اینها از طرف 

مردم اکثریت نخواهند داشت.مردم اکثریت نخواهند داشت.
، پیشوا و  ، پیشوا و جامعه در چه شرایطی باید رهبر جامعه در چه شرایطی باید رهبر
بهترین  کند؟  انتخاب  را  خود  رهبری  بهترین نظام  کند؟  انتخاب  را  خود  رهبری  نظام 
کسانی  چه  بوسیله  رهبر  این  کسانی انتخاب  چه  بوسیله  رهبر  این  انتخاب 
وسیله  به  بی شک  بگیرد؟  صورت  وسیله باید  به  بی شک  بگیرد؟  صورت  باید 
می شناسند.  را  رهبری  بهترین  که  می شناسند. کسانی  را  رهبری  بهترین  که  کسانی 
کنون  تا  جامعه ای  هیچ  مردم  اکثریت  آیا  کنون و  تا  جامعه ای  هیچ  مردم  اکثریت  آیا  و 
را  انسانی  رهبری  ع  نو بهترین  را توانستند  انسانی  رهبری  ع  نو بهترین  توانستند 

تشخیص بدهند؟تشخیص بدهند؟
بدوی،  جامعه های  مراحل  همه  بدوی، در  جامعه های  مراحل  همه  در 
جامعه های  وحشی،  نیمه  جامعه های جامعه ای  وحشی،  نیمه  جامعه ای 
انقالب  از  بعد  جامعه های  حتی  و  انقالب تاریخی  از  بعد  جامعه های  حتی  و  تاریخی 
شناس  جامعه  کدام  اروپا،  متن  در  شناس کبیر  جامعه  کدام  اروپا،  متن  در  کبیر 
اکثریت  که  کند  ثابت  و  بگوید  اکثریت می تواند  که  کند  ثابت  و  بگوید  می تواند 
مردمی  میلیونها  میان  از  می توانند  مردمی مردم  میلیونها  میان  از  می توانند  مردم 
به  که  چهره هایی  میان  از  و  هستند  به که  که  چهره هایی  میان  از  و  هستند  که 
ح  مطر سیاسی  مشهور  چهره های  ح عنوان  مطر سیاسی  مشهور  چهره های  عنوان 
بدهند  تشخیص  را  رهبر  بهترین  بدهند هستند؛  تشخیص  را  رهبر  بهترین  هستند؛ 
رهبری  راه  و  کمال  راه  بهترین  که  بدانند  رهبری و  راه  و  کمال  راه  بهترین  که  بدانند  و 

این جامعه کدام است؟این جامعه کدام است؟
ح  مطر که  مسئله ای  اینجا  در  ح بنابراین  مطر که  مسئله ای  اینجا  در  بنابراین 
است مرحله خاصی از تحول جامعه است است مرحله خاصی از تحول جامعه است 
این  از  نیست.  سازگار  دموکراسی  با  این که  از  نیست.  سازگار  دموکراسی  با  که 
تازه  کشورهای  شناسی  جامعه  در  تازه جهت  کشورهای  شناسی  جامعه  در  جهت 
، این مسئله که دموکراسی  ، این مسئله که دموکراسی رها شده امروز رها شده امروز
نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضد نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضد 

دموکراسی و رهبری متعهد
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لیبرالیسم غربی برای چه کسانی زر و زور و لیبرالیسم غربی برای چه کسانی زر و زور و 
بار  به  ثروت  و  نفوذ  و  قدرت  و  جالل  و  بار جاه  به  ثروت  و  نفوذ  و  قدرت  و  جالل  و  جاه 

آورده است.آورده است.
که  ورکور  مانند  متفکر  عده ای  برای  که آیا  ورکور  مانند  متفکر  عده ای  برای  آیا 
فرانسه  ملی  مقاومت  قهرمان  فرانسه بزرگترین  ملی  مقاومت  قهرمان  بزرگترین 
است و بزرگترین شخصیت معنوی فرانسه است و بزرگترین شخصیت معنوی فرانسه 
آپارتمان کهنه و مخروبه ای  آپارتمان کهنه و مخروبه ای است و در یک  است و در یک 
در یک ساختمان دو طبقه قدیمی و کثیفی در یک ساختمان دو طبقه قدیمی و کثیفی 
از محالت  کوچه های واقع در یکی  از محالت در پس  کوچه های واقع در یکی  در پس 
قدیمی پاریس به گونه ای زندگی می کند که قدیمی پاریس به گونه ای زندگی می کند که 
یکی  و  می پندارید  نشناسید  و  ببینید  یکی اگر  و  می پندارید  نشناسید  و  ببینید  اگر 
این  افراد  بدبخت ترین  و  مفلوک ترین  این از  افراد  بدبخت ترین  و  مفلوک ترین  از 

مملکت است!مملکت است!
ملت  پرافتخار  مقاومت  که  است  کسی  ملت او  پرافتخار  مقاومت  که  است  کسی  او 
فرانسه را در برابر هیتلر و اشغال پاریس به فرانسه را در برابر هیتلر و اشغال پاریس به 
لمان رهبری می کرد. کسی که  لمان رهبری می کرد. کسی که وسیله ارتش آ وسیله ارتش آ
مایه افتخار قومی و سیاسی این ملت بزرگ مایه افتخار قومی و سیاسی این ملت بزرگ 
آزادی خواِه  نیروهای  همه  امروز  و  آزادی خواِه است  نیروهای  همه  امروز  و  است 
یک  عنوان  به  اروپا  حتی  و  فرانسه  یک مترقی  عنوان  به  اروپا  حتی  و  فرانسه  مترقی 
طبقاتی  مافوق  یعنی  ملی،  بارز  طبقاتی شخصیت  مافوق  یعنی  ملی،  بارز  شخصیت 
کنگره  در  قائلند.  احترام  حزبی  مافوق  کنگره و  در  قائلند.  احترام  حزبی  مافوق  و 
در  که  مارکسیست  اندیشه  هفته  در سالیانه  که  مارکسیست  اندیشه  هفته  سالیانه 
کمونیست ها  و  می شود  تشکیل  کمونیست ها پاریس  و  می شود  تشکیل  پاریس 
اگزیستانسیالیست ها  و  کاتولیک ها  اگزیستانسیالیست ها و  و  کاتولیک ها  و 
حمله  و  دفاع  به  متخاصم  جناح های  حمله در  و  دفاع  به  متخاصم  جناح های  در 
عهده  بر  ورکور  را  آن  ریاست  عهده می پردازند،  بر  ورکور  را  آن  ریاست  می پردازند، 

ح است. ح است.انقالبی است، مطر انقالبی است، مطر
در فرانسه امروز حتی وقتی که ژنرال دوگل در فرانسه امروز حتی وقتی که ژنرال دوگل 
بسیار  که  کاباره هایی  این  در  گفت  و  بسیار آمد  که  کاباره هایی  این  در  گفت  و  آمد 
اینجا  در  می رقصند،  قبیح  بسیار  و  اینجا زشت  در  می رقصند،  قبیح  بسیار  و  زشت 
باشند،  داشته  مختصری  پوشش  باشند، یک  داشته  مختصری  پوشش  یک 
دستور داد یک عورت پوش ) پارچه کوچک دستور داد یک عورت پوش ) پارچه کوچک 
آن جایشان  به  دست(  کف  یک  اندازه  آن جایشان به  به  دست(  کف  یک  اندازه  به 
که  آزادی خواهان بلند شد  که بگذارند، فریاد  آزادی خواهان بلند شد  بگذارند، فریاد 
آزادی این افراد را  آزادی این افراد را :او به چه حق می خواهد  :او به چه حق می خواهد 
سلب کند؟ مگر نه هر انسانی می تواند هر سلب کند؟ مگر نه هر انسانی می تواند هر 
لیبرالیسم  حکومت  در  خواست  که  لیبرالیسم جور  حکومت  در  خواست  که  جور 
برقصد؟  فردی  آزادی  و  دموکراسی  نظام  برقصد؟ و  فردی  آزادی  و  دموکراسی  نظام  و 
لیبرالیسم  کشورهای  در  که  لیبرالیسم انحطاطی  کشورهای  در  که  انحطاطی 
نشانه  می آید،  پیش  غربی  دموکراسی  نشانه و  می آید،  پیش  غربی  دموکراسی  و 

ضعف این نظام در هدایت جامعه است.ضعف این نظام در هدایت جامعه است.
به قول پروفسور شاندل:بزرگترین دشمن به قول پروفسور شاندل:بزرگترین دشمن 
خوِد  غربی اش،  ع  نو از  دموکراسی،  و  خوِد آزادی  غربی اش،  ع  نو از  دموکراسی،  و  آزادی 
دموکراسی و خوِد لیبرالیسم و آزادی فردی دموکراسی و خوِد لیبرالیسم و آزادی فردی 

است. است. 
استفاده  کسانی  چه  فردی  آزادی های  استفاده از  کسانی  چه  فردی  آزادی های  از 
می کنند؟ چه کسانی سود واقعی می برند؟ می کنند؟ چه کسانی سود واقعی می برند؟ 
بیاندیشند؟  خوب  می توانند  که  بیاندیشند؟ کسانی  خوب  می توانند  که  کسانی 
قدرت  که  کسانی  اینها  برابر  در   . قدرت هرگز که  کسانی  اینها  برابر  در   . هرگز
سوء  یعنی  استفاده،  همه  از  بیشتر  سوء دارند  یعنی  استفاده،  همه  از  بیشتر  دارند 
شهر  یک  به  شما  اگر  می کنند.  شهر استفاده  یک  به  شما  اگر  می کنند.  استفاده 
و  دموکراسی  می بینید  بروید  و اروپایی  دموکراسی  می بینید  بروید  اروپایی 
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دارد. که شخصیت اعالی او در اوجی است دارد. که شخصیت اعالی او در اوجی است 
این  اما  دارند.  اعتراف   

ً
قلبا همه  اینان  این که  اما  دارند.  اعتراف   
ً
قلبا همه  اینان  که 

کسی  چه  دارد  که  عظمتی  همه  با  را  کسی مرد  چه  دارد  که  عظمتی  همه  با  را  مرد 
جایگاهی  چه  مردم  میان  در  جایگاهی می شناسد؟  چه  مردم  میان  در  می شناسد؟ 
دارد؟ دارای چه قدرت و نفوذی است؟ چه دارد؟ دارای چه قدرت و نفوذی است؟ چه 
سهمی در رهبری جامعه فرانسه داراست؟سهمی در رهبری جامعه فرانسه داراست؟
که مردم فرانسه همگی فرد  که مردم فرانسه همگی فرد درست است  درست است 

فرد آزاداند که ورکور را بشناسند فرد آزاداند که ورکور را بشناسند 
ولی  را  ورکور  غیر  یا  برگزیند  ولی و  را  ورکور  غیر  یا  برگزیند  و 
استفاده  کسانی  آزادی  این  استفاده از  کسانی  آزادی  این  از 
به  را  آزادی  کسانی  و  به می کنند  را  آزادی  کسانی  و  می کنند 
که  می دهند  گرایش  خود  که سود  می دهند  گرایش  خود  سود 
می سازند،  رأی  حتی  می سازند، قوی ترند،  رأی  حتی  قوی ترند، 

رأی آزاد می سازند.رأی آزاد می سازند.
شکل  به  همه اش  ساختن  شکل رأی  به  همه اش  ساختن  رأی 

مردم  که  نیست  می شناسیم  که  مردم معروفی  که  نیست  می شناسیم  که  معروفی 
بنویسند،  می خواهند  را  هرکه  اسم  بنویسند، آزادانه  می خواهند  را  هرکه  اسم  آزادانه 
که  باشند  آزاد  آراء  خواننده  مأموران  که بعد  باشند  آزاد  آراء  خواننده  مأموران  بعد 
بعد  و  بخوانند  می خواهند  را  اسمی  بعد هر  و  بخوانند  می خواهند  را  اسمی  هر 
آزاد باشند که هر اسمی را که می خوانند به آزاد باشند که هر اسمی را که می خوانند به 
عنوان دارنده اکثریت آراء اعالم کنند و بعد عنوان دارنده اکثریت آراء اعالم کنند و بعد 
اعالم  از  پس  حتی  که  باشد  آزاد  دولت  اعالم هم  از  پس  حتی  که  باشد  آزاد  دولت  هم 
حال  آن  در  که  را  هرکس  موفق،  حال کاندیدای  آن  در  که  را  هرکس  موفق،  کاندیدای 

اراده کرد به مجلس بفرستد.اراده کرد به مجلس بفرستد.
نه، این سبک سازی ها متعلق به کشورهای نه، این سبک سازی ها متعلق به کشورهای 
دموکراسی  کار  در  که  است  مانده  دموکراسی عقب  کار  در  که  است  مانده  عقب 

چنین  غرب  خود  در  اند.  ناشی  هنوز  چنین غربی  غرب  خود  در  اند.  ناشی  هنوز  غربی 
نمی کنند ، آنها اصیل اند و می دانند چگونه نمی کنند ، آنها اصیل اند و می دانند چگونه 
پخته عمل کنند، چگونه پنهان کاری کنند، پخته عمل کنند، چگونه پنهان کاری کنند، 
چگونه بر پلیدترین اعمال ضد انسانی شان چگونه بر پلیدترین اعمال ضد انسانی شان 
رأی  آنها  بدهند.  را  عنوان ها  پاک ترین  رأی نیز  آنها  بدهند.  را  عنوان ها  پاک ترین  نیز 
صندوق  در  پنهانی  شب ها  نیمه  را  صندوق قالبی  در  پنهانی  شب ها  نیمه  را  قالبی 
های اخذ رأی نمی اندازند؛ رأی قالبی را شب های اخذ رأی نمی اندازند؛ رأی قالبی را شب 

آشکارا، اما سخت عالمانه و ماهرانه  آشکارا، اما سخت عالمانه و ماهرانه و روز  و روز 
و  مغزها  یعنی  رأی  خلق  صندوق های  و در  مغزها  یعنی  رأی  خلق  صندوق های  در 
صندوق  صاحب  بی آنکه  می افکنند  صندوق دلها  صاحب  بی آنکه  می افکنند  دلها 
و  لیبرالیسم  اینجا  از  و  شود!  گاه  آ آن  و از  لیبرالیسم  اینجا  از  و  شود!  گاه  آ آن  از 
می شود؛  آغاز  عملی  و  واقعی  می شود؛ دموکراسی  آغاز  عملی  و  واقعی  دموکراسی 
آزاد   

ً
حقیقتا فرد  این  آنکه  از  پس  آزاد یعنی   
ً
حقیقتا فرد  این  آنکه  از  پس  یعنی 

و  خواست  دلش  کس  هر  به  هر  که  و است  خواست  دلش  کس  هر  به  هر  که  است 
می اندیشد  به او  مغزش  در  که  کس  هر  می اندیشد به  به او  مغزش  در  که  کس  هر  به 
از  امانت  کمال  با  هم  او  رأی  و  بدهد  از رأی  امانت  کمال  با  هم  او  رأی  و  بدهد  رأی 
صندوق، تندرست و دست نخورده، بیرون صندوق، تندرست و دست نخورده، بیرون 
می آید و با دقت و سرعت حساب می شود می آید و با دقت و سرعت حساب می شود 

اگر اصل حکومت را نه بر اساس حرکت اگر اصل حکومت را نه بر اساس حرکت 
اساس  بر  یعنی  ثبوت  اساس  بر  بلکه  تربیت  اساس و  بر  یعنی  ثبوت  اساس  بر  بلکه  تربیت  و 
و  حفظ  که  بدهیم  قرار  کشورداری  یا  و پلتیک  حفظ  که  بدهیم  قرار  کشورداری  یا  پلتیک 
باشد،  هدفمان  موجود  بنای  و  نظام  باشد، تحکیم  هدفمان  موجود  بنای  و  نظام  تحکیم 
بی شک عالی ترین و مقدس ترین اصل و شکل بی شک عالی ترین و مقدس ترین اصل و شکل 
سیاسی حکومت، با این اصل برای این هدف، سیاسی حکومت، با این اصل برای این هدف، 

دموکراسی است زیرا مردم به کسی رأی دموکراسی است زیرا مردم به کسی رأی 
خواهند داد که مورد پسندشان باشد خواهند داد که مورد پسندشان باشد 
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جمهور  رئیس  که  نیست  بیهوده  جمهور است.  رئیس  که  نیست  بیهوده  است. 
آمریکا و فرانسه یا نخست وزیر انگلیس در آمریکا و فرانسه یا نخست وزیر انگلیس در 
سیاسی  نطق های  در  و  انتخاباتی  سیاسی مبارزات  نطق های  در  و  انتخاباتی  مبارزات 
بی شکل  توده   جانب  آنکه  از  بیش  بی شکل خود  توده   جانب  آنکه  از  بیش  خود 
و  وسواس  و  احتیاط  با  بگیرند  را  و مردم  وسواس  و  احتیاط  با  بگیرند  را  مردم 
ح  طر را  مسائلی  چاپلوسی  و  تملق  با  ح حتی  طر را  مسائلی  چاپلوسی  و  تملق  با  حتی 
که بانکداران، سرمایه داران بزرگ  که بانکداران، سرمایه داران بزرگ می کنند  می کنند 
کاباره ها  صاحبان  حتی  و  یهودیان  حتی  کاباره ها و  صاحبان  حتی  و  یهودیان  حتی  و 
را به رسالت  را به رسالت و قمارخانه ها و نژادپرست ها  و قمارخانه ها و نژادپرست ها 
یک  زیرا  سازند؛  معتقد  خود  یک سیاسی  زیرا  سازند؛  معتقد  خود  سیاسی 
قاچاقچی یا گانگستر در آمریکا صدها بار از قاچاقچی یا گانگستر در آمریکا صدها بار از 
یک نویسنده یا متفکر برای رئیس جمهور یک نویسنده یا متفکر برای رئیس جمهور 
بیشتر رأی جمع می کند؛ زیرا بیشتر رأی در بیشتر رأی جمع می کند؛ زیرا بیشتر رأی در 

اختیار دارد.اختیار دارد.
بی شک این پول است، این قدرت است که بی شک این پول است، این قدرت است که 
با استخدام تمام وسایل موجود تبلیغاتی با استخدام تمام وسایل موجود تبلیغاتی 
و  استعدادها  تمام  استخدام  با   ، و امروز استعدادها  تمام  استخدام  با   ، امروز
رأی  اجتماعی  و  ادبی  و  هنری  رأی امکانات  اجتماعی  و  ادبی  و  هنری  امکانات 
اما  رأی  دادن  در  آزادند   ، آری  اما می سازد.  رأی  دادن  در  آزادند   ، آری  می سازد. 
با  را  رأی اش  زیرا  رأی.  ساختن  در  با برده اند  را  رأی اش  زیرا  رأی.  ساختن  در  برده اند 
پول در مغزش جا داده اند و سپس آزادش پول در مغزش جا داده اند و سپس آزادش 

گذاشتند که به هر که خواست رأی بدهد.گذاشتند که به هر که خواست رأی بدهد.
آزادی  میدان  این  در  آزاد،  میدان  این  آزادی در  میدان  این  در  آزاد،  میدان  این  در 
بی شک  بتازند،  آن  در  می توانتد  همه  بی شک که  بتازند،  آن  در  می توانتد  همه  که 
پیاده ها، عقب می مانند. بی شک همیشه پیاده ها، عقب می مانند. بی شک همیشه 
ورزیده  اسب های  دارندگان  و  ورزیده سوارکاران  اسب های  دارندگان  و  سوارکاران 

در   
ً
واقعا که  کسانی  همان  طریق  بدین  در و   
ً
واقعا که  کسانی  همان  طریق  بدین  و 

در  و  بودند  شده  شناخته  مردم  در مغزهای  و  بودند  شده  شناخته  مردم  مغزهای 
مجلس های  در  داشتند،  جا  مجلس های دلهایشان  در  داشتند،  جا  دلهایشان 

ملی جا می گیرند.ملی جا می گیرند.
و این است تقلب طبیعی و قانونیو این است تقلب طبیعی و قانونی

ناگهان  می بینیم  انتخابات  نزدیک  ناگهان گاه  می بینیم  انتخابات  نزدیک  گاه 
تئاتر  فیلم،  کتاب،  ها  ده  مقاله،  تئاتر صدها  فیلم،  کتاب،  ها  ده  مقاله،  صدها 
مستقیم  تبلیغ های  نمونه  هزاران  مستقیم و  تبلیغ های  نمونه  هزاران  و 
و  رنگ ها  و  لحن ها  با  غیرمستقیم  و و  رنگ ها  و  لحن ها  با  غیرمستقیم  و 
از  مختلف،  و  جالب  و  ع  متنو از جلوه های  مختلف،  و  جالب  و  ع  متنو جلوه های 
گرفته تا چاپ عکس و  ح حال  گرفته تا چاپ عکس و نوشتن شر ح حال  نوشتن شر
اسم بر روی ران ها و پستان ها و دیگر نقاط اسم بر روی ران ها و پستان ها و دیگر نقاط 
حساس انتخاباتی و دموکراتیِک مانکن ها حساس انتخاباتی و دموکراتیِک مانکن ها 
و رقاصه ها و هنرپیشه های بسیار معروف و رقاصه ها و هنرپیشه های بسیار معروف 
و  دانسینگ ها  و  سینماها  در  محبوب،  و و  دانسینگ ها  و  سینماها  در  محبوب،  و 
حتی پیاده روهاِی خیابان ها و گردشگاه ها حتی پیاده روهاِی خیابان ها و گردشگاه ها 
کاندیداهای  از  یکی  درباره  ملی ها  باغ  کاندیداهای و  از  یکی  درباره  ملی ها  باغ  و 
ریاست جمهوری از در و دیوار همه جا و به ریاست جمهوری از در و دیوار همه جا و به 

هر وسیله بر سر و روی مردم می ریزد.هر وسیله بر سر و روی مردم می ریزد.
  ۱۹۶۷۱۹۶۷ سال  فرانسه  جوانان  شورش  سال در  فرانسه  جوانان  شورش  در 
نیز  دالر  بلکه  فرانک،  تنها  نه  که  نیز دیدیم  دالر  بلکه  فرانک،  تنها  نه  که  دیدیم 
دست  آراء  در  تنها  نه  فرانسه،  آرای  دست در  آراء  در  تنها  نه  فرانسه،  آرای  در 
و  سنتی  کاران  محافظه  یا  و راستی ها  سنتی  کاران  محافظه  یا  راستی ها 
چپی ها  دست  آراء  در  بلکه  داران،  چپی ها سرمایه  دست  آراء  در  بلکه  داران،  سرمایه 
و  آموزان  دانش  و  کرده  تحصیل  جوانان  و و  آموزان  دانش  و  کرده  تحصیل  جوانان  و 
دست اندرکار  پنهانی  فرانسه،  دست اندرکار دانشجویان  پنهانی  فرانسه،  دانشجویان 
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برنده اند. بنابراین آزادی که در قرن هجدهم برنده اند. بنابراین آزادی که در قرن هجدهم 
وسیله  به  شده  تعریف  اروپا  در  نوزدهم  وسیله و  به  شده  تعریف  اروپا  در  نوزدهم  و 
آزادی خواهان  اینان اند  شد.  ح  طر آزادی خواهان بورژوا  اینان اند  شد.  ح  طر بورژوا 
را  را واقعی اروپا. چرا؟ زیرا قیدهای اقتصادی  واقعی اروپا. چرا؟ زیرا قیدهای اقتصادی 
بردارند، مرزها را باز بگذارند، حقوق گمرکی، بردارند، مرزها را باز بگذارند، حقوق گمرکی، 
و  گذاری  سرمایه  شرایط  مالیاتی،  و مقررات  گذاری  سرمایه  شرایط  مالیاتی،  مقررات 
که  هرگونه  هرکس  تا  شود  برداشته  که غیره  هرگونه  هرکس  تا  شود  برداشته  غیره 
بخواهد و هرچه بخواهد به هر اندازه بتواند بخواهد و هرچه بخواهد به هر اندازه بتواند 
در  که  پیداست  بی شک  و  بردارد.  کند،  در کار  که  پیداست  بی شک  و  بردارد.  کند،  کار 
کسانی  چه  هرکس ها  این  میدانی  کسانی چنین  چه  هرکس ها  این  میدانی  چنین 

خواهند بود؟خواهند بود؟
تومان  تومان    ۱۰۰۱۰۰ با  که  است  آن  برای  آزادی  با این  که  است  آن  برای  آزادی  این 
بندی  و  قید  هیچ  بدون   ، دار سرمایه  بندی پول،  و  قید  هیچ  بدون   ، دار سرمایه  پول، 
کند  که از هر وسیله ای استفاده  کند آزاد باشد  که از هر وسیله ای استفاده  آزاد باشد 
که مصلحت  که مصلحت و با هر شرایطی به هر شکلی  و با هر شرایطی به هر شکلی 
باشد باشد ۱۰۱۰ هزار تومان در سال از آن برداشت  هزار تومان در سال از آن برداشت 

کند.کند.
که  فردی،  آزادی  که  است  حالی  در  که این  فردی،  آزادی  که  است  حالی  در  این 
انسان  و  روشنفکران  انسان سال هاست  و  روشنفکران  سال هاست 
دوستان جهان به خصوص روشن فکران دوستان جهان به خصوص روشن فکران 
به  را  مانده  عقب  کشورهای  مصلحان  به و  را  مانده  عقب  کشورهای  مصلحان  و 
است  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  است شدت  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  شدت 
نام  یک  و  خدایی  کلمه  یک  برای شان  نام و  یک  و  خدایی  کلمه  یک  برای شان  و 
اقتصادی  لیبرالیسم  یک  است  اقتصادی شورانگیز  لیبرالیسم  یک  است  شورانگیز 

است نه یک لیبرالیسم انسانی!است نه یک لیبرالیسم انسانی!
ما ساده لوحانه انسان دوست آن را انسانی ما ساده لوحانه انسان دوست آن را انسانی 

پنداشتیم و ستودیم و برایش فداکاری ها پنداشتیم و ستودیم و برایش فداکاری ها 
پاک،  هاِی  خون  و  دادیم  شهدا  و  پاک، کردیم  هاِی  خون  و  دادیم  شهدا  و  کردیم 
پاک ترین قهرمانان خود را برای آن به خاک پاک ترین قهرمانان خود را برای آن به خاک 
ریختیم و این بورژوازی پلید بود که در لوای ریختیم و این بورژوازی پلید بود که در لوای 
استعمار  و  اروپایی  کارگر  استثمار  به  استعمار آن  و  اروپایی  کارگر  استثمار  به  آن 
آمریکای  و  آفریقایی  و  آسیایی  آمریکای انسان  و  آفریقایی  و  آسیایی  انسان 
ساده لوح  شرقی های  ما  پرداخت.  ساده لوح جنوبی  شرقی های  ما  پرداخت.  جنوبی 
و  شدیم  متجدد  فقط  لیبرالیسم،  این  و از  شدیم  متجدد  فقط  لیبرالیسم،  این  از 

بورژواهای غربی کاپیتالیست شدند. بورژواهای غربی کاپیتالیست شدند. 
هنگامی که در اروپا، فریاد انسان دوستان هنگامی که در اروپا، فریاد انسان دوستان 
آزادی های  دموکراسی-لیبرالیسم،  آزادی های شعار  دموکراسی-لیبرالیسم،  شعار 
فردی انسانی و حقوق بشر را اعالم می کرد فردی انسانی و حقوق بشر را اعالم می کرد 
و تب انسان پرستی و اومانیسم تند شده و تب انسان پرستی و اومانیسم تند شده 
فرانسه،  لیبرال  و  دموکرات  حکومت  فرانسه، بود،  لیبرال  و  دموکرات  حکومت  بود، 
، که با رأی اکثریت مردم  ، که با رأی اکثریت مردم پس از انقالب کبیر پس از انقالب کبیر
رسمی  اعالمیه  یک  در  بود  آمده  کار  رسمی روی  اعالمیه  یک  در  بود  آمده  کار  روی 
فرانسه،  مردم  آقایان!  ها  خانم   : کرد  فرانسه، اعالم  مردم  آقایان!  ها  خانم   : کرد  اعالم 
لژه)  آ شهر  بمباران  می خواهد  کس  لژه) هر  آ شهر  بمباران  می خواهد  کس  هر 
کند  تماشا  نزدیک  از  را   ) الجزیره  کند پایتخت  تماشا  نزدیک  از  را   ) الجزیره  پایتخت 
فالن  در  فالن   در   ۱۸۱۲۱۸۱۲ سال  فالن  ماه  فالن  روز  سال در  فالن  ماه  فالن  روز  در 
جایگاه های  که  جا  فالن  و  جا  فالن  و  جایگاه های جا  که  جا  فالن  و  جا  فالن  و  جا 
برای  فرانسه  ارتش  که  است  برای مخصوصی  فرانسه  ارتش  که  است  مخصوصی 
است  داده  ترتیب  فرانسوی  است تماشاچیان  داده  ترتیب  فرانسوی  تماشاچیان 
عملیات  نزدیک  از  و  بگیرند  جا  عملیات می توانند  نزدیک  از  و  بگیرند  جا  می توانند 

ارتش را تماشا کنند.ارتش را تماشا کنند.
دموکراسی  زاییده  لیبرال  حکومت  دموکراسی آری،  زاییده  لیبرال  حکومت  آری، 
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استثمار  زالوهای  از  را  خون شان  استثمار آنان  زالوهای  از  را  خون شان  آنان 
آینده  آینده مکیدند و ما همه چیزمان را، حال و  مکیدند و ما همه چیزمان را، حال و 
و حتی گذشته مان را، تاریخ مان را بر باد داد و حتی گذشته مان را، تاریخ مان را بر باد داد 
آزادی  این  در  کرد.  مسخره  و  کرد  مسخ  آزادی و  این  در  کرد.  مسخره  و  کرد  مسخ  و 
اروپا  مردم  دموکراسی،  رژیم های  این  در  اروپا و  مردم  دموکراسی،  رژیم های  این  در  و 

برده کاپیتالیسم شدند و ما انسان دست برده کاپیتالیسم شدند و ما انسان دست 
نیمه  و  وحشی  بومیان  و  آدم  نیمه  و  نیمه دوم  و  وحشی  بومیان  و  آدم  نیمه  و  دوم 
و  تنبل  و  بی استعداد  و  آدمخوار  و  و وحشی  تنبل  و  بی استعداد  و  آدمخوار  و  وحشی 
کم خرد و عقب مانده و مردم بی فرهنگ و کم خرد و عقب مانده و مردم بی فرهنگ و 

بی سواد و بی منطق و بومی و موش!بی سواد و بی منطق و بومی و موش!
تشی را استعمار  تشی را استعمار در همین موقع که چنین آ در همین موقع که چنین آ
کرده  برپا  جهان  سراسر  در  سرمایه داری  کرده و  برپا  جهان  سراسر  در  سرمایه داری  و 
تن  بر  دموکراسی  جامه  اکنون  که  تن بود،  بر  دموکراسی  جامه  اکنون  که  بود، 
در  زده،  برچهره  را  لیبرالیسم  نقاب  و  در کرده  زده،  برچهره  را  لیبرالیسم  نقاب  و  کرده 
بی دفاِع  مردم  میلیون ها  که  موقع  بی دفاِع همین  مردم  میلیون ها  که  موقع  همین 

قتل  و  بزرگ  شهر  یک  بستن  بمب  قتل به   و  بزرگ  شهر  یک  بستن  بمب  به  
بودن  ضعیف  جز  گناهی  که  را  مردمی  بودن عام  ضعیف  جز  گناهی  که  را  مردمی  عام 
حکومت  همین  می کند.  اعالم  حکومت ندارند،  همین  می کند.  اعالم  ندارند، 
انقالب  فرهنگ  وارث  لیبراِل  و  انقالب دموکراسی  فرهنگ  وارث  لیبراِل  و  دموکراسی 
در  را  نفر  هزار  در   را  نفر  هزار   ۴۵۴۵ روز  یک  در  فرانسه،  روز کبیر  یک  در  فرانسه،  کبیر 

کند.  می  عام  قتل  کند. ماداگاسکار  می  عام  قتل  ماداگاسکار 
یا  وسطا  قرون  در  جنایات  یا این  وسطا  قرون  در  جنایات  این 
نشینان  کاخ  و  لوئی ها  نشینان دوران  کاخ  و  لوئی ها  دوران 
است.  نیافتاده  اتفاق  است. ورسای  نیافتاده  اتفاق  ورسای 
استعمار را که قتل عام ملت ها، استعمار را که قتل عام ملت ها، 
تاریخ ها  و  ثروت ها  تاریخ ها فرهنگ ها،  و  ثروت ها  فرهنگ ها، 
انسان های  همه  تمدن های  انسان های و  همه  تمدن های  و 
دولت هایی  بود،  اروپایی  دولت هایی غیر  بود،  اروپایی  غیر 
دموکراسی  با  که  آوردند  دموکراسی بوجود  با  که  آوردند  بوجود 
آمده بودند، دولت هایی  آمده بودند، دولت هایی بوجود  بوجود 
بودند.  معتقد  لیبرالیسم  به  بودند. که  معتقد  لیبرالیسم  به  که 

و  کشیشان  بدست  نه  جنایت ها  و این  کشیشان  بدست  نه  جنایت ها  این 
بلکه  سزارها  بدست  نه  و  بلکه انگیزسیون ها  سزارها  بدست  نه  و  انگیزسیون ها 
بدست دمکراسی و لیبرالیسم غربی انجام بدست دمکراسی و لیبرالیسم غربی انجام 

شده و می شود.شده و می شود.
آمریکای  و  آفریقا  آسیا،  در  ما  تنها  آمریکای نه  و  آفریقا  آسیا،  در  ما  تنها  نه 
و  بورژوازی  دموکراسی  این  قربانی  و التین  بورژوازی  دموکراسی  این  قربانی  التین 
توده  بلکه  بودیم  اروپایی  تجار  توده لیبرالیسم  بلکه  بودیم  اروپایی  تجار  لیبرالیسم 
اروپایی پیش از ما در این غارتگری مکارانه اروپایی پیش از ما در این غارتگری مکارانه 
و شبیخون محیالنه سرمایه داران به خاک و شبیخون محیالنه سرمایه داران به خاک 
افتاد، و در زیر پرده زیبا و خوشرنگ آزادی، افتاد، و در زیر پرده زیبا و خوشرنگ آزادی، 

شاندل:بزرگترین  پروفسور  قول  شاندل:بزرگترین به  پروفسور  قول  به 
غربی اش،  نوع  از  دموکراسی،  و  آزادی  غربی اش، دشمن  نوع  از  دموکراسی،  و  آزادی  دشمن 
خوِد دموکراسی و خوِد لیبرالیسم و آزادی فردی خوِد دموکراسی و خوِد لیبرالیسم و آزادی فردی 

است.است.
استفاده  کسانی  چه  فردی  آزادی های  استفاده از  کسانی  چه  فردی  آزادی های  از 
می برند؟  واقعی  سود  کسانی  چه  می برند؟ می کنند؟  واقعی  سود  کسانی  چه  می کنند؟ 
کسانی که می توانند خوب بیاندیشند؟ هرگز. کسانی که می توانند خوب بیاندیشند؟ هرگز. 
در برابر اینها کسانی که قدرت دارند بیشتر از همه در برابر اینها کسانی که قدرت دارند بیشتر از همه 

استفاده، یعنی سوء استفاده می کننداستفاده، یعنی سوء استفاده می کنند
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درو  و  غارت  سیاه  و  زرد  و  هند  درو مسلمان،  و  غارت  سیاه  و  زرد  و  هند  مسلمان، 
انسان  و  متفکران  از  یک  کدام  انسان می شدند  و  متفکران  از  یک  کدام  می شدند 
اروپا  سوسیالیست های  حتی  و  اروپا دوستان  سوسیالیست های  حتی  و  دوستان 
اعتراض  به  زبان  اروپا  کمونیست های  اعتراض و  به  زبان  اروپا  کمونیست های  و 

گشودند؟گشودند؟
ویکتور هوگو برای بینوایان چنان شاهکار ویکتور هوگو برای بینوایان چنان شاهکار 
رقیق  عاطفه  و  احساس  و  هیجان  از  رقیق پر  عاطفه  و  احساس  و  هیجان  از  پر 
هرگز  من  اما  می آورد  پدید  را  هرگز انسانی  من  اما  می آورد  پدید  را  انسانی 

که  کنم  فراموش  که نمی توانم  کنم  فراموش  نمی توانم 
قبیل  این  از  ثار  آ و  کتاب  قبیل این  این  از  ثار  آ و  کتاب  این 
شده  نوشته  هنگامی  شده در  نوشته  هنگامی  در 
گوشه  این  در  ما  که  گوشه است  این  در  ما  که  است 
عام  قتل  ناجوانمردانه،  عام جهان،  قتل  ناجوانمردانه،  جهان، 
و  می شدیم  غارت  و  و می شدیم  می شدیم  غارت  و  می شدیم 

انگل  و  مارکس  حتی  و  می شدیم.  انگل نابود  و  مارکس  حتی  و  می شدیم.  نابود 
و  سوسیالیست ها  دیگر  و  پرودن  و و  سوسیالیست ها  دیگر  و  پرودن  و 
انقالبی ها را هرگز نمی بخشم که ما درشرق انقالبی ها را هرگز نمی بخشم که ما درشرق 
غارت می شدیم و آنها در غرب برای تقسیم غارت می شدیم و آنها در غرب برای تقسیم 
کارگران  و  سرمایه داران  میان  آن  کارگران عادالنه  و  سرمایه داران  میان  آن  عادالنه 
حقوق  را  نامش  و  داشتند  حقوق کشمکش  را  نامش  و  داشتند  کشمکش 
غربی  کاالهای  مارکس  می گذاشتند.  غربی کارگر  کاالهای  مارکس  می گذاشتند.  کارگر 
آسیایی  کار فشرده تعریف می کرد و مِن  آسیایی را  کار فشرده تعریف می کرد و مِن  را 
می دیدم که این کاال جنایت و دزدی فشرده می دیدم که این کاال جنایت و دزدی فشرده 

بود!بود!
انگلیسی  و  فرانسوی  کارگر  هزار  انگلیسی صدها  و  فرانسوی  کارگر  هزار  صدها 
و  می کردند  امضا  طومار  نوزدهم  قرن  و در  می کردند  امضا  طومار  نوزدهم  قرن  در 

اعتصاب راه می انداختند و فشار می آوردند اعتصاب راه می انداختند و فشار می آوردند 
شما  که  انگلیس  و  فرانسه  دولت  شما به  که  انگلیس  و  فرانسه  دولت  به 
ارتش تان را نگذارید از مصر و شمال آفریقا ارتش تان را نگذارید از مصر و شمال آفریقا 
این  تحمیل  با  تا  برگردد  و  چین  و  هند  این و  تحمیل  با  تا  برگردد  و  چین  و  هند  و 
کاالها و غارت آن کشورها مزد ما سطحش کاالها و غارت آن کشورها مزد ما سطحش 
انگلستان  دموکرات  حکومت  و  برود.  انگلستان باال  دموکرات  حکومت  و  برود.  باال 
کارگر  رأی  هزار  صد  آنکه  برای  تا  بود  کارگر ناچار  رأی  هزار  صد  آنکه  برای  تا  بود  ناچار 
را  خودش  ارتش  باشد  داشته  را  را انگلیسی  خودش  ارتش  باشد  داشته  را  انگلیسی 

نگذارد از آفریقا برگردد.نگذارد از آفریقا برگردد.
است  ح  مطر اینجا  در  که  دیگری  است مسئله  ح  مطر اینجا  در  که  دیگری  مسئله 
دموکراسی  است.  دموکراسی  ع  نو دموکراسی دو  است.  دموکراسی  ع  نو دو 
شده.  هدایت  و  متعهد  دموکراسی  و  شده. آزاد  هدایت  و  متعهد  دموکراسی  و  آزاد 
حکومت  غیرمتعهد،  و  آزاد  حکومت دموکراسی  غیرمتعهد،  و  آزاد  دموکراسی 
کار  روی  مردم  رأی  با  تنها  که  است  کار آزادی  روی  مردم  رأی  با  تنها  که  است  آزادی 
می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین 
می خواهند،  خصوصیات  همین  با  و  می خواهند، سنن  خصوصیات  همین  با  و  سنن 

ندارد.ندارد.
دموکراسِی متعهد، حکومت گروهی است دموکراسِی متعهد، حکومت گروهی است 
مترقی  انقالبی  برنامه  یک  براساس  مترقی که  انقالبی  برنامه  یک  براساس  که 
فرهنگ  و  زبان  را  افراد  بینش  را،  افراد  فرهنگ که  و  زبان  را  افراد  بینش  را،  افراد  که 

گروهی  حکومت  متعهد،  گروهی دموکراسِی  حکومت  متعهد،  دموکراسِی 
مترقی  انقالبی  برنامه  یک  براساس  که  مترقی است  انقالبی  برنامه  یک  براساس  که  است 
که افراد را، بینش افراد را زبان و فرهنگ مردم، که افراد را، بینش افراد را زبان و فرهنگ مردم، 
روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل 

به  و  کند  دگرگون  می خواهد  را  به جامعه  و  کند  دگرگون  می خواهد  را  جامعه 
بهترین شکلش براند. بهترین شکلش براند. 

دموکراسی و رهبری متعهد
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مردم، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم مردم، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم 
کند  دگرگون  می خواهد  را  جامعه  شکل  کند و  دگرگون  می خواهد  را  جامعه  شکل  و 
کار  این  برای  براند.  شکلش  بهترین  به  کار و  این  برای  براند.  شکلش  بهترین  به  و 
فکری  مکتب  یک  دارد،  ایدئولوژی  فکری یک  مکتب  یک  دارد،  ایدئولوژی  یک 
مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد 
و هدفش این است که به کمک این مردم و هدفش این است که به کمک این مردم 
شود.  او  متوجه  سلیقه شان  و  شود. رأی شان  او  متوجه  سلیقه شان  و  رأی شان 
و  مقام  به  را  جامعه  که  است  این  و هدفش  مقام  به  را  جامعه  که  است  این  هدفش 
مکتب  این  اساس  بر  که  برساند  مکتب درجه ای  این  اساس  بر  که  برساند  درجه ای 
بکند  حرکت  متعالی  مقصد  این  طرف  بکند به  حرکت  متعالی  مقصد  این  طرف  به 
دهد.  تحقق  را  انقالبی اش  هدف های  دهد. و  تحقق  را  انقالبی اش  هدف های  و 
معتقد  راه  این  به  که  هستند  مردمی  معتقد اگر  راه  این  به  که  هستند  مردمی  اگر 
موجب  رأی شان  و  رفتارشان  و  موجب نیستند  رأی شان  و  رفتارشان  و  نیستند 
کسانی  اگر  و  است  جامعه  فساد  و  کسانی رکود  اگر  و  است  جامعه  فساد  و  رکود 
پول  از  خودشان  قدرت  از  که  پول هستند  از  خودشان  قدرت  از  که  هستند 
استفاده  سوء  آزادی  این  از  و  استفاده خودشان  سوء  آزادی  این  از  و  خودشان 
وجود  اجتماعی  شکل های  اگر  و  وجود می کنند  اجتماعی  شکل های  اگر  و  می کنند 
را  انسان  که  هست  سنت هایی  و  را دارد  انسان  که  هست  سنت هایی  و  دارد 
راکد نگه می دارد، باید آن سنت ها را از بین راکد نگه می دارد، باید آن سنت ها را از بین 
باید  و  کرد  محکوم  را  فکر  طرز  آن  باید  باید برد،  و  کرد  محکوم  را  فکر  طرز  آن  باید  برد، 
خودش  متحجر  قالب های  از  جامعه  خودش این  متحجر  قالب های  از  جامعه  این 
است،  متعهد  دموکراسِی  این  بشود.  است، رها  متعهد  دموکراسِی  این  بشود.  رها 
بر  نه  را  جامعه  که  است،  متعهد  بر رهبرِی  نه  را  جامعه  که  است،  متعهد  رهبرِی 
اساس  بر  بلکه  جامعه  سنت های  اساس اساس  بر  بلکه  جامعه  سنت های  اساس 
غائی  هدف  بطرف  خودش  انقالبی  غائی برنامه  هدف  بطرف  خودش  انقالبی  برنامه 

فکری و اجتماعی مترقی براند.فکری و اجتماعی مترقی براند.
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انتخابات  در  مشارکت  انتخابات کاهش  در  مشارکت  کاهش 
یازدهم  انتخابات  اتفاق  یازدهم قابل تحلیل ترین  انتخابات  اتفاق  قابل تحلیل ترین 
مجلس شورای اسالمی است. این اتفاق با مجلس شورای اسالمی است. این اتفاق با 
توجه به وضعیت معیشتی و اتفاقات آبان توجه به وضعیت معیشتی و اتفاقات آبان 
پیش بینی  قابل  زیادی  حدود  تا  پیش بینی   قابل  زیادی  حدود  تا   ۹۸۹۸ ماه ماه 
پیکر  تشییع  ملی  حماسه  هرچند  پیکر بود.  تشییع  ملی  حماسه  هرچند  بود. 
شهید حاج قاسم سلیمانی تا حدود زیادی شهید حاج قاسم سلیمانی تا حدود زیادی 
بیشتر  حضور  برای  را  اجتماعی  بیشتر انسجام  حضور  برای  را  اجتماعی  انسجام 
وقایع  اما  بود  کرده  فراهم  انتخابات  وقایع در  اما  بود  کرده  فراهم  انتخابات  در 
ترور  تب  شدن  سرد  همچنین  و  ترور پس ازآن  تب  شدن  سرد  همچنین  و  پس ازآن 
حدود  تا  را  مشارکت  میزان  قاسم  حدود حاج  تا  را  مشارکت  میزان  قاسم  حاج 

زیادی به شرایط قبل از ترور برگرداند.زیادی به شرایط قبل از ترور برگرداند.
عملکرد ضعیف مجلس دهم و همچنین عملکرد ضعیف مجلس دهم و همچنین 

در  مدیریت  نابسامان  در شرایط  مدیریت  نابسامان  شرایط 
در  مجلس،  با  هم جهت  و  همسو  در دولت  مجلس،  با  هم جهت  و  همسو  دولت 
بوده  مؤثر  بی شک  شرایط  این  بوده شکل گیری  مؤثر  بی شک  شرایط  این  شکل گیری 
کردن  محدود  می رسد  نظر  به  اما  کردن است  محدود  می رسد  نظر  به  اما  است 
عوامل  این  به  مشارکت  کاهش  عوامل دالیل  این  به  مشارکت  کاهش  دالیل 

چندان منطقی نباشد.چندان منطقی نباشد.
انتخابات  به  مربوط  داده های  انتخابات تحلیل  به  مربوط  داده های  تحلیل 
پیروز  جریاِن  رأی  میزان  که  می دهد  پیروز نشان  جریاِن  رأی  میزان  که  می دهد  نشان 
به  نسبت  اصولگرایان  یعنی  به انتخابات  نسبت  اصولگرایان  یعنی  انتخابات 
شکست  کاماًل  که  گذشته  شکست انتخابات  کاماًل  که  گذشته  انتخابات 
نکرده  معناداری  تغییر   

ً
تقریبا نکرده خوردند،  معناداری  تغییر   
ً
تقریبا خوردند، 

را  انتخابات  نتیجه  به عبارت دیگر  را است.  انتخابات  نتیجه  به عبارت دیگر  است. 
به عالوه  اصولگرایان  آوری  رأی  مدل  به عالوه تکرار  اصولگرایان  آوری  رأی  مدل  تکرار 
عدم مشارکت سبد رأی اصالحات رقم زده عدم مشارکت سبد رأی اصالحات رقم زده 

است.است.
هرچند ممکن است دالیل معیشتی یکی هرچند ممکن است دالیل معیشتی یکی 
مشارکت  کاهش  به  شکل دهی  عوامل  مشارکت از  کاهش  به  شکل دهی  عوامل  از 
کنش  یک  به عنوان  که  چیزی  آن  اما  کنش باشد  یک  به عنوان  که  چیزی  آن  اما  باشد 

کاهش مشارکت در انتخابات و خودفریبی سیاسی- اقتصادی

مشارکت کاهش 
در انتخابات و 

خودفریبی سیاسی- اقتصادی

سیدمحمدرضا اصنافی
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مشارکت کاهش 
در انتخابات و 

خودفریبی سیاسی- اقتصادی

  ۹۴۹۴ انتخابات  معیشتی،  تحلیل  انتخابات برای  معیشتی،  تحلیل  برای 
که  انتخاباتی  است؛  مناسب  که   انتخاباتی  است؛  مناسب   ۹۸۹۸ از  از بیش  بیش 
کنشگری  از  اقتصادی  اقشار  از  کنشگری بخشی  از  اقتصادی  اقشار  از  بخشی 
سیاسی کنار کشیدند و کاهش محسوس سیاسی کنار کشیدند و کاهش محسوس 
که  شهری  مناطق  در  که مشارکت کنندگان  شهری  مناطق  در  مشارکت کنندگان 
ساکن  آن  در  اقتصادی  ضعیف تر  ساکن اقشار  آن  در  اقتصادی  ضعیف تر  اقشار 
کاهش  بود.  آن  جدی  نشانه ی  کاهش هستند،  بود.  آن  جدی  نشانه ی  هستند، 
عدم  پوشش  به واسطه ی  که  عدم مشارکتی  پوشش  به واسطه ی  که  مشارکتی 
رأی  سبد  مشارکت  توسط  آن ها  رأی مشارکت  سبد  مشارکت  توسط  آن ها  مشارکت 
اصالح طلبان، دیده نشد و با رفتن پوشش اصالح طلبان، دیده نشد و با رفتن پوشش 
در  در    ۹۴۹۴ انتخابات  واقعیت  اصالحات  انتخابات رأی  واقعیت  اصالحات  رأی 

انتخابات مجلس یازدهم نمایان شد.انتخابات مجلس یازدهم نمایان شد.
اینکه  از  بیش  انتخابات  می رسد  نظر  اینکه به  از  بیش  انتخابات  می رسد  نظر  به 
وضعیت  به  نسبت  مردم  دیدگاه  وضعیت بتواند  به  نسبت  مردم  دیدگاه  بتواند 
کنونی را نمایش دهد نمایانگر عنصر امید در کنونی را نمایش دهد نمایانگر عنصر امید در 
جامعه است. انتخابات یک کنش سیاسی جامعه است. انتخابات یک کنش سیاسی 
در  جامعه  نیاز  و  است  آینده  به  در معطوف  جامعه  نیاز  و  است  آینده  به  معطوف 
یک افق روبه جلو را نمایش می دهد. به نظر یک افق روبه جلو را نمایش می دهد. به نظر 
می رسد سبد رأی اصالحات در دوره های که می رسد سبد رأی اصالحات در دوره های که 
به  امید  با  هستند  قدرت  در  به اصولگرایان  امید  با  هستند  قدرت  در  اصولگرایان 
تغییر وارد عرصه انتخابات شده و موجب تغییر وارد عرصه انتخابات شده و موجب 
دوره های  در  اما  می شود  مشارکت  دوره های رشد  در  اما  می شود  مشارکت  رشد 
قدرت اصالح طلبان چنین انگیزه و امیدی  قدرت اصالح طلبان چنین انگیزه و امیدی  
بیش  واقعیت  این  و  ندارد  اصولگرایان  بیش به  واقعیت  این  و  ندارد  اصولگرایان  به 
برای  قابل تأملی  نقطه  اصالح طلبان  برای از  قابل تأملی  نقطه  اصالح طلبان  از 
از جامعه  از جامعه اصولگرایان است که چرا بخشی  اصولگرایان است که چرا بخشی 

رفتاری  است  پیداکرده  ظهور  انتخابات  رفتاری در  است  پیداکرده  ظهور  انتخابات  در 
پدیده  یک  با  ما  اگر  درواقع  است.  پدیده سیاسی  یک  با  ما  اگر  درواقع  است.  سیاسی 
بودیم  مواجه  معیشتی  و  اقتصادی   

ً
بودیم صرفا مواجه  معیشتی  و  اقتصادی   
ً
صرفا

تمام  رأی  بدنه  در  رأی  کاهش  شاهد  تمام باید  رأی  بدنه  در  رأی  کاهش  شاهد  باید 
جریان های سیاسی می بودیم که وضعیت جریان های سیاسی می بودیم که وضعیت 
مگر  نمی دهد  نشان  را  موضوع  این  مگر نتایج  نمی دهد  نشان  را  موضوع  این  نتایج 
رای اصولگرایی  رای اصولگرایی اینکه معتقد باشیم سبد  اینکه معتقد باشیم سبد 

از بدنه مرفهین جامعه است!از بدنه مرفهین جامعه است!
آسیب پذیری  به  توجه  با  دیگر  سوی  آسیب پذیری از  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
مناطق محروم در شرایط معیشتی امروز در مناطق محروم در شرایط معیشتی امروز در 
یک تحلیل اقتصادی باید کاهش مشارکت یک تحلیل اقتصادی باید کاهش مشارکت 
معناداری  وضعیت  در  را  مناطق  این  معناداری در  وضعیت  در  را  مناطق  این  در 
را  این  انتخابات  داده های  که  را می دیدیم  این  انتخابات  داده های  که  می دیدیم 
مرور  حتی  نمی دهد.  نشان  مرور به هیچ عنوان  حتی  نمی دهد.  نشان  به هیچ عنوان 
نشان  گذشته  مجلس  انتخابات  نشان نتایج  گذشته  مجلس  انتخابات  نتایج 
انتخابات  در  مشارکت  باالترین  انتخابات می دهد  در  مشارکت  باالترین  می دهد 
مجلس مربوط به مجلس پنجم و هم زمان مجلس مربوط به مجلس پنجم و هم زمان 
با بحران های شدید معیشتی در سال های با بحران های شدید معیشتی در سال های 
پایین ترین  و  است  سازندگی  دولت  پایین ترین آخر  و  است  سازندگی  دولت  آخر 
مجلس  انتخابات  از  پیش  مشارکت  مجلس نرخ  انتخابات  از  پیش  مشارکت  نرخ 
شرایطی  در  و  شرایطی   در  و   ۸۲۸۲ سال  به  مربوط  سال یازدهم  به  مربوط  یازدهم 
بهترین  اقتصادی  شاخص های  که  بهترین است  اقتصادی  شاخص های  که  است 
وضعیت اقتصادی دهه های اخیر را نشان وضعیت اقتصادی دهه های اخیر را نشان 
نحوی  به  انتخابات  چینش  اما  نحوی می دهد  به  انتخابات  چینش  اما  می دهد 
را  اصولگرایان  جز  انتخابی  مردم  که  را است  اصولگرایان  جز  انتخابی  مردم  که  است 

جلوی خود نمی بینند.جلوی خود نمی بینند.
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حتی امید تغییر به آن ها را ندارند.حتی امید تغییر به آن ها را ندارند.
کنش  که  آنجا  از  اصولگرایان  رأی  کنش بدنه ی  که  آنجا  از  اصولگرایان  رأی  بدنه ی 
و  اعتقادی  امری  را  انتخابات  در  و سیاسی  اعتقادی  امری  را  انتخابات  در  سیاسی 
منظر  از  قابل تحلیل  می کند  پندار  منظر شرعی  از  قابل تحلیل  می کند  پندار  شرعی 
هر  در  می رسد  نظر  به  و  نیست  هر سیاسی  در  می رسد  نظر  به  و  نیست  سیاسی 

صورتی در انتخابات شرکت خواهند کرد.صورتی در انتخابات شرکت خواهند کرد.
کاهش  از  نگارنده  نهایی  تحلیل  کاهش درنهایت  از  نگارنده  نهایی  تحلیل  درنهایت 
که  است  این  انتخابات  در  که مشارکت  است  این  انتخابات  در  مشارکت 
مقوم  اقشار  از  که  جامعه  از  مهمی  مقوم بخش  اقشار  از  که  جامعه  از  مهمی  بخش 
دلیل  به  گذشته  سال های  در  بودند  دلیل نظام  به  گذشته  سال های  در  بودند  نظام 

نحو  به  دولت  اقتصادی  نحو سیاست های  به  دولت  اقتصادی  سیاست های 
متفاوتی از گذشته کنشگری کردند. متفاوتی از گذشته کنشگری کردند. 

عمده ی  بخش  که  اصالح طلبان  رأی  عمده ی سبد  بخش  که  اصالح طلبان  رأی  سبد 
شهری  متوسط  طبقه  شکل دهنده  شهری آن  متوسط  طبقه  شکل دهنده  آن 
با  کرد  تالش  انتخابات  این  در  نیز  با است  کرد  تالش  انتخابات  این  در  نیز  است 
عدم مشارکت در انتخابات اعتراض خود را عدم مشارکت در انتخابات اعتراض خود را 
فضای  می رسد  نظر  به  بگذارد.  نمایش  فضای به  می رسد  نظر  به  بگذارد.  نمایش  به 
رادیکال  و  تند  آن چنان  کشور  در  رادیکال اعتراضی  و  تند  آن چنان  کشور  در  اعتراضی 
نمایندگی  امکان   

ً
اساسا که  است  نمایندگی شده  امکان   
ً
اساسا که  است  شده 

اعتراض در انتخابات ممکن نیست. به واقع اعتراض در انتخابات ممکن نیست. به واقع 

نمایندگی  سیاسی  کشش  نمایندگی انتخابات  سیاسی  کشش  انتخابات 
واقعیت  این  و  ازدست داده  را  واقعیت اعتراضات  این  و  ازدست داده  را  اعتراضات 
جریان های  بعضی  شدن  گذاشته  کنار  جریان های با  بعضی  شدن  گذاشته  کنار  با 
موضوع  این  است.  یافته  شدت  موضوع سیاسی  این  است.  یافته  شدت  سیاسی 
باعث شده است که اصِل انتخابات کارکرد باعث شده است که اصِل انتخابات کارکرد 

اعتراضی پیدا کند.اعتراضی پیدا کند.
از ۷۶۷۶   انتخاب روسای جمهور  از اگر درگذشته  انتخاب روسای جمهور  اگر درگذشته 
تا تا ۹۲۹۲ نقش اعتراض به وضع موجود را بازی  نقش اعتراض به وضع موجود را بازی 
وظیفه  این  انتخابات  اصِل  امروز  بود  وظیفه کرده  این  انتخابات  اصِل  امروز  بود  کرده 
است  شده  عهده دار  جامعه  طرف  از  است را  شده  عهده دار  جامعه  طرف  از  را 
انتخابات  اگر  است  ممکن  انتخابات و  اگر  است  ممکن  و 
هم  هم    ۱۴۰۰۱۴۰۰ سال  سال ریاست جمهوری  ریاست جمهوری 
نمایندگی  را  اعتراض  این  نمایندگی نتواند  را  اعتراض  این  نتواند 
کند اصِل انتخابات به محل بروز کند اصِل انتخابات به محل بروز 
با  هرچند  شود؛  تبدیل  با اعتراض  هرچند  شود؛  تبدیل  اعتراض 
توجه به ملموس بودن عملکرد توجه به ملموس بودن عملکرد 
روسای جمهور بر زندگی مردم تکرار کاهش روسای جمهور بر زندگی مردم تکرار کاهش 

این چنینی مشارکت بعید به نظر می رسد.این چنینی مشارکت بعید به نظر می رسد.
مجلس دهم متأثر از دو عنصر مهم از دید مجلس دهم متأثر از دو عنصر مهم از دید 
کشور  سیاسی  صحنه  از  مردم  از  کشور بسیاری  سیاسی  صحنه  از  مردم  از  بسیاری 
نمایندگان  سیاسی  گرایش  و  نمایندگان حذف شده  سیاسی  گرایش  و  حذف شده 
می شود.  تصور  مردم  زندگی  بر  بی تأثیر  می شود. آن  تصور  مردم  زندگی  بر  بی تأثیر  آن 
فارغ از اینفارغ از این  که این تصور چقدر درست است که این تصور چقدر درست است 
قابل  تصوری  چنین  وجود  غلط؛  چقدر  قابل و  تصوری  چنین  وجود  غلط؛  چقدر  و 
کتمان نیست. نخستین عامل کم تحرکی و کتمان نیست. نخستین عامل کم تحرکی و 
عدم واکنش مناسب مجلس به مشکالت عدم واکنش مناسب مجلس به مشکالت 

کاهش مشارکت در انتخابات و خودفریبی سیاسی- اقتصادی

سیاسی  کشـــش  انتخـــابات  سیاسی به واقع  کشـــش  انتخـــابات  به واقع 
این  و  ازدست داده  را  اعتراضات  این نمایندگی  و  ازدست داده  را  اعتراضات  نمایندگی 
واقعیت با کنار گذاشته شدن بعضی جریان های واقعیت با کنار گذاشته شدن بعضی جریان های 
سیاسی شدت یافته است. این موضوع باعث سیاسی شدت یافته است. این موضوع باعث 

شده است که اصِل انتخابات کارکرد شده است که اصِل انتخابات کارکرد 
اعتراضی پیدا کند.اعتراضی پیدا کند.
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شدن  محدود  از  ترس  ایجاد  و  شدن اجتماعی  محدود  از  ترس  ایجاد  و  اجتماعی 
رقیب  آوری  رأی  از  ناشی  اجتماعی  رقیب فضای  آوری  رأی  از  ناشی  اجتماعی  فضای 
دادن  رأی  به  را  خود  رأی  بدنه  بود  دادن توانسته  رأی  به  را  خود  رأی  بدنه  بود  توانسته 
در انتخابات تحریک کند اما در محقق کردن در انتخابات تحریک کند اما در محقق کردن 

این وعده ها بسیار ناتوان بوده است.این وعده ها بسیار ناتوان بوده است.
کلی  ضعف  از  ناشی  ناتوانی  این  از  کلی بخشی  ضعف  از  ناشی  ناتوانی  این  از  بخشی 
از  وعده ها  بودن  خارج  بخشی  از عملکرد،  وعده ها  بودن  خارج  بخشی  عملکرد، 
تالش  دیگری  بخش  و  مجلس  تالش اختیارات  دیگری  بخش  و  مجلس  اختیارات 
قدرتمند  برای  غیرانتخابی  نهادهای  قدرتمند بقیه  برای  غیرانتخابی  نهادهای  بقیه 

نشان دادن خود در این زمینه هاست.نشان دادن خود در این زمینه هاست.
کرد  تفسیر  می توان  بدبینانه  نگاه  یک  کرد در  تفسیر  می توان  بدبینانه  نگاه  یک  در 
طی  در  اصالح طلبان  سیاسی  رقبای  طی که  در  اصالح طلبان  سیاسی  رقبای  که 
برای  را  خود  توان  همه  گذشته  سال  برای چهار  را  خود  توان  همه  گذشته  سال  چهار 
و  قضایی  نهادهای  قدرت  از  و استفاده  قضایی  نهادهای  قدرت  از  استفاده 
در  اصالحات  ناتوانی  تا  بردند  بکار  در انتظامی  اصالحات  ناتوانی  تا  بردند  بکار  انتظامی 
تحقق وعده های فرهنگی و اجتماعی خود تحقق وعده های فرهنگی و اجتماعی خود 

را به نمایش بگذارند.را به نمایش بگذارند.
می توان  درمجموع  میانه  تحلیل  یک  می توان در  درمجموع  میانه  تحلیل  یک  در 
این گونه جمع بندی کرد که جریان اصالحات این گونه جمع بندی کرد که جریان اصالحات 
طبقه  غیراقتصادی  انگیزه های  تحریک  طبقه با  غیراقتصادی  انگیزه های  تحریک  با 
به  اما  آورد  دست  به  را  آن ها  رأی  به متوسط  اما  آورد  دست  به  را  آن ها  رأی  متوسط 
 
ً
 دالیل قانونی، ضعف و تالش رقبا مجموعا
ً
دالیل قانونی، ضعف و تالش رقبا مجموعا
بود  ناتوان  انگیزه ها  این  کردن  محقق  بود در  ناتوان  انگیزه ها  این  کردن  محقق  در 
انتخابات  این  در  آن  رأی  بدنه   

ً
طبیعتا انتخابات و  این  در  آن  رأی  بدنه   
ً
طبیعتا و 

غیرفعال شد.غیرفعال شد.

موکلین است. موکلین است. 
نفع  به  مجلس  نمایندگان  بعضی  نفع درگیری  به  مجلس  نمایندگان  بعضی  درگیری 
شخصی و البی برای تأمین منافع گروه های شخصی و البی برای تأمین منافع گروه های 
از  تصویری  سیاسی،  و  اقتصادی  از قدرتمند  تصویری  سیاسی،  و  اقتصادی  قدرتمند 
مجلس برای افکار عمومی نمایانده است مجلس برای افکار عمومی نمایانده است 
زندگی  بر  مجلس  این  بودونبود  گویا  زندگی که  بر  مجلس  این  بودونبود  گویا  که 
این  از  مهمی  بخش  ندارد.  تأثیری  این آن ها  از  مهمی  بخش  ندارد.  تأثیری  آن ها 
که  است  رسانه ای  عملکرد  حاصل  که تصویر  است  رسانه ای  عملکرد  حاصل  تصویر 
مجلس  که  را  مهمی  تصمیمات  مجلس نتوانسته  که  را  مهمی  تصمیمات  نتوانسته 
اثر   

ً
مستقیما مردم  زندگی  بر  و  اثر می گیرد   
ً
مستقیما مردم  زندگی  بر  و  می گیرد 

پرتکرار  موضوع  کند.  تصویر  را  پرتکرار می گذارد  موضوع  کند.  تصویر  را  می گذارد 
تدریجی  حذف  انتخاباتی  فضای  تدریجی دیگر  حذف  انتخاباتی  فضای  دیگر 
کشور؛  تصمیم گیری  نظام  از  کشور؛ مجلس  تصمیم گیری  نظام  از  مجلس 
از شکل گیری شورای سران و احکام  از شکل گیری شورای سران و احکام ناشی  ناشی 
این  در  می رسد  نظر  به  است.  این حکومتی  در  می رسد  نظر  به  است.  حکومتی 
زمینه ابهامات زیادی در جامعه وجود دارد زمینه ابهامات زیادی در جامعه وجود دارد 
دراین باره  جامعه  از  قابل توجهی  بخش  دراین باره و  جامعه  از  قابل توجهی  بخش  و 

هنوز قانع نشدند.هنوز قانع نشدند.
انتخاباتی  شعارهای  و  وعده ها  انتخاباتی مرور  شعارهای  و  وعده ها  مرور 
سال های سال های ۹۴۹۴ و  و ۹۶۹۶ در انتخابات مجلس دهم  در انتخابات مجلس دهم 
می دهد  نشان  دوازدهم  ریاست جمهور  می دهد و  نشان  دوازدهم  ریاست جمهور  و 
بخشی از رأی مجلس و دولت حاضر ناشی بخشی از رأی مجلس و دولت حاضر ناشی 
که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  وعده های  که از  است  فرهنگی  و  اجتماعی  وعده های  از 
بر رفتار سیاسی طبقه متوسط شهری مؤثر بر رفتار سیاسی طبقه متوسط شهری مؤثر 

بوده است.بوده است.
وعده های  با  اصالحات  جریان  وعده های درواقع  با  اصالحات  جریان  درواقع 
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مورد  در  که  مسئله ای  ترین  مورد ریشه ای  در  که  مسئله ای  ترین  ریشه ای 
تالش  پرداخت،  آن  به  می توان  تالش انتخابات  پرداخت،  آن  به  می توان  انتخابات 
آوردن  پایین  برای  سیاسی  آوردن جریان های  پایین  برای  سیاسی  جریان های 
برای  است.  انتخابات  در  مردم  برای مشارکت  است.  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
کردن  مشارکت  ما،  مردم  و  کردن مسئولین  مشارکت  ما،  مردم  و  مسئولین 
ربع  یک  همان  معنای  به  انتخابات  ربع در  یک  همان  معنای  به  انتخابات  در 
لیست  پرکردن  برای  صف  در  لیست ایستادن  پرکردن  برای  صف  در  ایستادن 
نمایندگان در حوزه های رای گیری است؛ در نمایندگان در حوزه های رای گیری است؛ در 
حالی که مشارکت کردن مردم در انتخابات حالی که مشارکت کردن مردم در انتخابات 

بسیار قبل تر باید اتفاق بیفتد.بسیار قبل تر باید اتفاق بیفتد.
ریاست  انتخابات  همین  در  مثال،  ریاست برای  انتخابات  همین  در  مثال،  برای 
خواهد  برگزار  بزودی  که  آمریکا  خواهد جمهوری  برگزار  بزودی  که  آمریکا  جمهوری 
کاندیدا،  یک  عنوان  به   ، سندرز برنی  کاندیدا، شد،  یک  عنوان  به   ، سندرز برنی  شد، 
کارهای  درگیر  سال واندی  یک  کارهای تقریبا  درگیر  سال واندی  یک  تقریبا 
کردن  برگزار  است؛  خود  کردن انتخاباتی  برگزار  است؛  خود  انتخاباتی 
ع،  متنو تبلیغات  سمینارها،  ع، همایش ها،  متنو تبلیغات  سمینارها،  همایش ها، 
برای اینکه خود را به مردم آمریکا بشناساند برای اینکه خود را به مردم آمریکا بشناساند 
انتخابات  در  اما  بگیرد؛  رای  مردم  از  انتخابات و  در  اما  بگیرد؛  رای  مردم  از  و 
انتخاباتی  لیست های  ایران،  در  انتخاباتی مجلس  لیست های  ایران،  در  مجلس 
به  انتخابات  برگزاری  از  قبل  روز  چند  به تنها  انتخابات  برگزاری  از  قبل  روز  چند  تنها 

دست مردم می رسند!دست مردم می رسند!
اینکه  است؛  ریشه ای  کامال  مسئله  اینکه این  است؛  ریشه ای  کامال  مسئله  این 
جناح های سیاسی جمهوری اسالمی، اصال جناح های سیاسی جمهوری اسالمی، اصال 
و  بیاید  باال  مشارکت  که  ندارند  و عالقه ای  بیاید  باال  مشارکت  که  ندارند  عالقه ای 
در  شوند.  درگیر  انتخابات  فرایند  با  در مردم  شوند.  درگیر  انتخابات  فرایند  با  مردم 
اصالح طلبان  این  انتخابات،  قبلی  اصالح طلبان دوره  این  انتخابات،  قبلی  دوره 

کدام 
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برگرفته از صحبت های میالد گودرزی در نشست دال
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بلکه  بدهند،  رای  آنها  کاندیداهای  و  بلکه آنها  بدهند،  رای  آنها  کاندیداهای  و  آنها 
مطیع  را  مردم  که  است  این  بر  مطیع تالششان  را  مردم  که  است  این  بر  تالششان 
ترساندن  حربه  با  هم  آن  کنند؛  ترساندن خود  حربه  با  هم  آن  کنند؛  خود 
اصولگرایان  مقابل«!  جناح  »لولوی  اصولگرایان از  مقابل«!  جناح  »لولوی  از 
ندهید،  رای  ما  لیست  به  اگر  که  ندهید، می گویند  رای  ما  لیست  به  اگر  که  می گویند 
که  می آورند  رای  تندرو  طلب های  که اصالح  می آورند  رای  تندرو  طلب های  اصالح 
اصالح طلب ها  می برند؛  را  انقالب  اصالح طلب ها آبروی  می برند؛  را  انقالب  آبروی 
می گویند اگر به ما رای ندهید، اصولگرایانی می گویند اگر به ما رای ندهید، اصولگرایانی 
که می خواهند در پیاده روها دیوار  که می خواهند در پیاده روها دیوار می آیند  می آیند 

بکشند و آزادی را از مردم بگیرند!بکشند و آزادی را از مردم بگیرند!

کلیدواژه اصلی که اصولگرایان برای توجیح کلیدواژه اصلی که اصولگرایان برای توجیح 
است؛  »وحدت«  می برند،  بکار  است؛ لیستشان  »وحدت«  می برند،  بکار  لیستشان 
مقابل  جناح  که  کنیم  وحدت  مقابل می گویند  جناح  که  کنیم  وحدت  می گویند 
اساسا  وحدت  این  اینکه  حاال  نیاورد؛  اساسا رای  وحدت  این  اینکه  حاال  نیاورد؛  رای 
کاندیداهای  اینکه  و  است  مبنایی  چه  کاندیداهای بر  اینکه  و  است  مبنایی  چه  بر 
بحث  ح  طر شدند،  انتخاب  چگونه  بحث لیست  ح  طر شدند،  انتخاب  چگونه  لیست 

نمی شود! نمی شود! 
آنقدر در سیستم انتخابات ما، »دیکتاتوری آنقدر در سیستم انتخابات ما، »دیکتاتوری 
کاندیداهای  که  دارد  وجود  کاندیداهای لیست ها«  که  دارد  وجود  لیست ها« 
تالششان  تنها  دوجناح،  از  هریک  تالششان طرفدار  تنها  دوجناح،  از  هریک  طرفدار 

بودند که با کلیپی در دقیقه بودند که با کلیپی در دقیقه ۹۰۹۰ رای آوردند؛  رای آوردند؛ 
این بار اصولگرایان با لیست دو روز مانده این بار اصولگرایان با لیست دو روز مانده 
به انتخابات رای مردم را مال خود کردند؛ و به انتخابات رای مردم را مال خود کردند؛ و 
در این میان، هیچ اقناعی صورت نمی گیرد در این میان، هیچ اقناعی صورت نمی گیرد 
که  کاندیداهایی  این  به  باید  مردم  چرا  که که  کاندیداهایی  این  به  باید  مردم  چرا  که 
آخر به عنوان کاندیدای لیست  آخر به عنوان کاندیدای لیست در لحظات  در لحظات 
اصالح طلبان یا اصولگرایان به آن ها معرفی اصالح طلبان یا اصولگرایان به آن ها معرفی 
می شود، رای بدهند، کاندیداهایی که مردم می شود، رای بدهند، کاندیداهایی که مردم 

حتی نام آنها را نشنیده اند!حتی نام آنها را نشنیده اند!
به  ما  سیاسی  جناحین  نگاه  به متاسفانه  ما  سیاسی  جناحین  نگاه  متاسفانه 

پایینی  به  باال  از  نگاه  یک  پایینی مردم،  به  باال  از  نگاه  یک  مردم، 
به  آنها  از  که  بگونه ای  به است؛  آنها  از  که  بگونه ای  است؛ 
لیست پرکن  عمله  یک  لیست پرکن عنوان  عمله  یک  عنوان 
یاد می کنند و از آنها انتظار دارند یاد می کنند و از آنها انتظار دارند 
که به لیستشان بطور کامل رای که به لیستشان بطور کامل رای 
بدهند و بروند سراغ زندگی شان!  بدهند و بروند سراغ زندگی شان!  

به  باید  چرا  بفهمند  که  ندارند  حق  به واصال  باید  چرا  بفهمند  که  ندارند  حق  واصال 
فالن شخص که در لیست قرارگرفته و او را فالن شخص که در لیست قرارگرفته و او را 

نمی شناسند رای بدهند!!نمی شناسند رای بدهند!!
که  نیست  کاندیداها  سر  بر  دعوا  دیگر  که   نیست  کاندیداها  سر  بر  دعوا  دیگر   
؛ بلکه  ؛ بلکه کدام کاندیدا بهتر است و کدام بدتر کدام کاندیدا بهتر است و کدام بدتر
دعوا بر سر لیست های جناح های سیاسی دعوا بر سر لیست های جناح های سیاسی 
غ از اینکه در لیست ها چه افرادی  غ از اینکه در لیست ها چه افرادی است؛ فار است؛ فار

گذاشته  می شوند!گذاشته  می شوند!
تا  نیست  این  بر  جناح  دو  این  تا تالش  نیست  این  بر  جناح  دو  این  تالش 
لیست  به  باید  چرا  که  کنند  اقناع  را  لیست مردم  به  باید  چرا  که  کنند  اقناع  را  مردم 

نگاه جناحین سیاسی ما به مردم، یک نگاه جناحین سیاسی ما به مردم، یک 
نگاه از باال به پایینی است؛ بگونه ای که از آنها نگاه از باال به پایینی است؛ بگونه ای که از آنها 
به عنوان یک عمله لیست پرکن یاد می کنند و از به عنوان یک عمله لیست پرکن یاد می کنند و از 
آنها انتظار دارند که به لیستشان بطور کامل رای آنها انتظار دارند که به لیستشان بطور کامل رای 

بدهند و بروند سراغ زندگی شان!  بدهند و بروند سراغ زندگی شان!  
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براین است که در لیست قرار بگیرند؛ چون براین است که در لیست قرار بگیرند؛ چون 
بگیرند،  قرار  لیست  در  اگر  که  بگیرند، می دانند  قرار  لیست  در  اگر  که  می دانند 
دیگر راهشان برای ورود به مجلس هموار دیگر راهشان برای ورود به مجلس هموار 
رای  برای  دیگری  تالش  هر  از  و  رای می شود  برای  دیگری  تالش  هر  از  و  می شود 
آوردن، مثل رفتن به مساجد و دانشگاه ها آوردن، مثل رفتن به مساجد و دانشگاه ها 
غ  فار مردم،  به  خود  کردن  معرفی  غ برای  فار مردم،  به  خود  کردن  معرفی  برای 
می شود؛ حتی نیاز ندارد به شبهه هایی که می شود؛ حتی نیاز ندارد به شبهه هایی که 
ح می کنند پاسخ دهد! ولی شما  ح می کنند پاسخ دهد! ولی شما برای او مطر برای او مطر
مطمئن باشید که تالشی که می کنند تا در مطمئن باشید که تالشی که می کنند تا در 
لیست قرار بگیرند، بشدت باالست و چه لیست قرار بگیرند، بشدت باالست و چه 

مردم  کردن  اقناع  با  می خواستند  اگر  مردم بسا  کردن  اقناع  با  می خواستند  اگر  بسا 
رای بیاورند، راحت تر بودند! ساعت ها البی رای بیاورند، راحت تر بودند! ساعت ها البی 
بزنند  را  لیست بند  فالن  مخ  که  بزنند می کنند  را  لیست بند  فالن  مخ  که  می کنند 
بتوانند  تا  باشند  پیرمرد  فالن  سهمیه  بتوانند یا  تا  باشند  پیرمرد  فالن  سهمیه  یا 
نیازمند  واقعا  و  بگیرند؛  قرار  لیست  نیازمند در  واقعا  و  بگیرند؛  قرار  لیست  در 

»خداقوت« گفتن هستند!»خداقوت« گفتن هستند!
اساسا  چون  می افتد؟  اتفاق  این  چرا  اساسا ولی  چون  می افتد؟  اتفاق  این  چرا  ولی 
مجلس،  در  کاندیدا  این  که  نیست  مجلس، قرار  در  کاندیدا  این  که  نیست  قرار 
وکیل مردم باشد؛ بلکه قرار است نماینده وکیل مردم باشد؛ بلکه قرار است نماینده 
بطوری  باشد؛  پیرمرد  و  لیست بند  بطوری همان  باشد؛  پیرمرد  و  لیست بند  همان 
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فساد  گل  در  آنها  هردوی  پای  فساد است،زیرا  گل  در  آنها  هردوی  پای  است،زیرا 
مبارزه  مردم  دغدغه  اگر  و  است!  کرده  مبارزه گیر  مردم  دغدغه  اگر  و  است!  کرده  گیر 
با فساد شود، هیچکدامشان قابل قبول با فساد شود، هیچکدامشان قابل قبول 
نیستند؛ لذا هیچ وقت فضای انتخابات را نیستند؛ لذا هیچ وقت فضای انتخابات را 
افرادی  نمی برند.  شاخص گرایی  سمت  افرادی به  نمی برند.  شاخص گرایی  سمت  به 
از  می شوند  گذارده  لیست ها  در  که  از هم  می شوند  گذارده  لیست ها  در  که  هم 
روی شاخص هایی مثل مبارزه با تبعیض، روی شاخص هایی مثل مبارزه با تبعیض، 

فساد و... تعیین نمی شوند!فساد و... تعیین نمی شوند!
نظر  به  باشد؟  چگونه  باید  انتخابات  نظر اما  به  باشد؟  چگونه  باید  انتخابات  اما 
سمت  از  باید  انتخاباتی  دعواهای  سمت من،  از  باید  انتخاباتی  دعواهای  من، 
جناح های  بین  سیاسی  زرگری  دعوای  جناح های یک  بین  سیاسی  زرگری  دعوای  یک 
تک تک  بین  دعوا  سوی  به  تک تک سیاسی،  بین  دعوا  سوی  به  سیاسی، 
نماینده ها برود و دعوا بر سر این باشد که نماینده ها برود و دعوا بر سر این باشد که 
دارد  برنامه ای  چه  و  رزومه  چه  نماینده  دارد هر  برنامه ای  چه  و  رزومه  چه  نماینده  هر 
و با بررسی اینها نمایندگان انتخاب شوند. و با بررسی اینها نمایندگان انتخاب شوند. 
مجلس  صندلی  که  می شود  باعث  مجلس این  صندلی  که  می شود  باعث  این 
کمی داغ شود؛ اما این صندلی باید داغ تر از کمی داغ شود؛ اما این صندلی باید داغ تر از 
این حرف ها شود؛ با محدودیت، شفافیت این حرف ها شود؛ با محدودیت، شفافیت 

و نظارت.و نظارت.
هرکس  که  است  بگونه ای  وضعیت  هرکس االن  که  است  بگونه ای  وضعیت  االن 
گویا  می زند،  تکیه  مجلس  صندلی  بر  گویا که  می زند،  تکیه  مجلس  صندلی  بر  که 
جواب  و  سوال  هیچ  حق  و  است  جواب معصوم  و  سوال  هیچ  حق  و  است  معصوم 
نظارت  شورای  ندارد!  وجود  آنها  از  نظارت کردنی  شورای  ندارد!  وجود  آنها  از  کردنی 
نمایندگان  خود  از  که  نمایندگان  رفتار  نمایندگان بر  خود  از  که  نمایندگان  رفتار  بر 
فسادی  هر  نتیجه  در  می شود؛  فسادی تشکیل  هر  نتیجه  در  می شود؛  تشکیل 
اینگونه  نظارت  هیئت  می پذیرد،  انجام  اینگونه که  نظارت  هیئت  می پذیرد،  انجام  که 

به  ورود  از  بعد  آقاباالسر  آن  اگر  حتی  به که  ورود  از  بعد  آقاباالسر  آن  اگر  حتی  که 
نمایندگی  از  باید  که  بگوید  او  به  نمایندگی مجلس  از  باید  که  بگوید  او  به  مجلس 
و  می گوید  طاعتا  و  سمعا  دهی،  و استعفا  می گوید  طاعتا  و  سمعا  دهی،  استعفا 

می رود!می رود!
آنقدر  ما  مردم  می کنند.  چه  ما  مردم  اما  آنقدر و  ما  مردم  می کنند.  چه  ما  مردم  اما  و 
که  گشاده دست هستند  که دست و دلباز و  گشاده دست هستند  دست و دلباز و 
سوی  از  شدگی  تحقیر  همه  این  وجود  سوی با  از  شدگی  تحقیر  همه  این  وجود  با 
می بندند  صف  باز  سیاسی،  می بندند جناح های  صف  باز  سیاسی،  جناح های 
رای  لیست ها  از  یکی  به  معمول  طبق  رای و  لیست ها  از  یکی  به  معمول  طبق  و 
می دهند. صف مشارکتشان هم تا چندی، می دهند. صف مشارکتشان هم تا چندی، 
زینت بخش رسانه ملی است؛ در حالی که زینت بخش رسانه ملی است؛ در حالی که 
پنج  دوره  یک  در  مجلس  در  پنج مشارکتشان  دوره  یک  در  مجلس  در  مشارکتشان 
ع و  ع و ساله، که از یک سال قبل انتخابات شرو ساله، که از یک سال قبل انتخابات شرو
چهارسال بعد تمام می شود، تقریبا همان چهارسال بعد تمام می شود، تقریبا همان 

نیم ساعتی است که اخبار نشان می دهد!نیم ساعتی است که اخبار نشان می دهد!
که شفافیتی  که شفافیتی در خود ساختار مجلس هم  در خود ساختار مجلس هم 
وکالیمان  بفهمیم  ما  که  نمی شود  وکالیمان دیده  بفهمیم  ما  که  نمی شود  دیده 
آن  گام بعد به عملکرد  آن چکار می کنند و در  گام بعد به عملکرد  چکار می کنند و در 
در  مردم  مشارکت  یعنی  کنیم.  در اعتراض  مردم  مشارکت  یعنی  کنیم.  اعتراض 
گرداندن صحن مجلس تقریبا صفر است.گرداندن صحن مجلس تقریبا صفر است.

اما چرا جریانات سیاسی ما با عدم شاخص اما چرا جریانات سیاسی ما با عدم شاخص 
گذاری، از مشارکت مردم فرار می کنند؟ چون گذاری، از مشارکت مردم فرار می کنند؟ چون 
مسئله  و  شاخص گرایی  سمت  به  جو  مسئله اگر  و  شاخص گرایی  سمت  به  جو  اگر 
می ماند؛  خالی  دستشان  برود،  می ماند؛ محوری  خالی  دستشان  برود،  محوری 
نمی گوید  جریان  دو  این  از  هیچ یک  نمی گوید مثال  جریان  دو  این  از  هیچ یک  مثال 
فساد  مسئله اش  که  نخواهدگفت  فساد و  مسئله اش  که  نخواهدگفت  و 
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انجام  راستای  در  که  می دهد  انجام تشخیص  راستای  در  که  می دهد  تشخیص 
 مشکلی 

ً
 مشکلی وظایف نمایندگی بوده، و طبیعتا
ً
وظایف نمایندگی بوده، و طبیعتا

نگهبان  شورای  که  است  اینگونه  نگهبان ندارد!  شورای  که  است  اینگونه  ندارد! 
رد  را  مجلس  فعلی  نمایندگان  از  نفر  رد   را  مجلس  فعلی  نمایندگان  از  نفر   ۹۰۹۰
صالحیت می کند؛ اما این عزیزان همچنان صالحیت می کند؛ اما این عزیزان همچنان 
نماینده ما در مجلس هستند! از آن طرف، نماینده ما در مجلس هستند! از آن طرف، 
باعث  مجلس  سازوکار  در  شفافیت  باعث نبود  مجلس  سازوکار  در  شفافیت  نبود 

شده است که ملت نفهمند وکالیشان در شده است که ملت نفهمند وکالیشان در 
این  آیا  که  نفهمند  و  می کنند  چه  این مجلس  آیا  که  نفهمند  و  می کنند  چه  مجلس 
بدردبخور  کرده اند،  انتخاب  که  بدردبخور نمایندگانی  کرده اند،  انتخاب  که  نمایندگانی 
هستند یا نه! این معضالت به عالوه قدرت هستند یا نه! این معضالت به عالوه قدرت 
شده  باعث  نمایندگان،  اندازه  و  شده بی حد  باعث  نمایندگان،  اندازه  و  بی حد 
نامحدودی  قدرت  از  نمایندگان  که  نامحدودی است  قدرت  از  نمایندگان  که  است 
برخوردار باشند تا هرچه می خواهند بکنند برخوردار باشند تا هرچه می خواهند بکنند 

و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند!و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند!
پس راه حل این است که صندلی مجلس پس راه حل این است که صندلی مجلس 
را داغ شود؛ با سازوکارهایی که به آنها اشاره را داغ شود؛ با سازوکارهایی که به آنها اشاره 
ایجاد  نمایندگان،  عملکرد  شفافیت  ایجاد شد؛  نمایندگان،  عملکرد  شفافیت  شد؛ 
یک مدل نظارتی درست که بتواند در حین یک مدل نظارتی درست که بتواند در حین 

دوره نمایندگی جلوی نمایندگان بایستد.دوره نمایندگی جلوی نمایندگان بایستد.

به  باید  انتخابات  بازه  اینها،  بر  عالوه  به   باید  انتخابات  بازه  اینها،  بر  عالوه   
میدان موانع برای نمایندگان تبدیل شود. میدان موانع برای نمایندگان تبدیل شود. 
انتخابات  از  قبل  زمانی  بازه  در  انتخابات نمایندگان  از  قبل  زمانی  بازه  در  نمایندگان 
تا  دهند  عبور  فیلترهایی  از  را  خود  تا باید  دهند  عبور  فیلترهایی  از  را  خود  باید 
مردم آنها را بصورت نماینده مجلس قبول مردم آنها را بصورت نماینده مجلس قبول 
تا  است  افراد  سنجش   ، فیلتر اولین  تا کنند.  است  افراد  سنجش   ، فیلتر اولین  کنند. 
تعیین شود این فرد اصال به درد نمایندگی تعیین شود این فرد اصال به درد نمایندگی 

مجلس می خورد یا نه؛ اصال شخصیت این مجلس می خورد یا نه؛ اصال شخصیت این 
مجلس  نماینده  یک  شخصیت  مجلس کاندیدا،  نماینده  یک  شخصیت  کاندیدا، 
کاندیدا  این  بعدی،  گام  در   . خیر یا  کاندیدا هست  این  بعدی،  گام  در   . خیر یا  هست 
زمینه های  در  را  خود  زمینه های موضع گیری های  در  را  خود  موضع گیری های 
بیان  را  برنامه هایش  و  کند  بیان  بیان مختلف  را  برنامه هایش  و  کند  بیان  مختلف 
کند تا مردم طرز فکرش را بدانند. کار مردم کند تا مردم طرز فکرش را بدانند. کار مردم 
کاندیدا،  کدام  ببینند  که  می شود  این  کاندیدا، هم  کدام  ببینند  که  می شود  این  هم 
برای  است  الیق تر  و  دارد  بهتری  برای نظرهای  است  الیق تر  و  دارد  بهتری  نظرهای 
اینگونه  کنند.  انتخاب  را  آن  و  اینگونه نمایندگی  کنند.  انتخاب  را  آن  و  نمایندگی 

است که نماینده اصلح انتخاب می شود.است که نماینده اصلح انتخاب می شود.
فاصله  سالها  آرمانی،  مدل  این  با  ما  فاصله البته  سالها  آرمانی،  مدل  این  با  ما  البته 
داریم. در این قضیه خیلی نمی توان مردم داریم. در این قضیه خیلی نمی توان مردم 
کرد  اعتراض  آنها  به  و  دانست  مقصر  کرد را  اعتراض  آنها  به  و  دانست  مقصر  را 

اما چرا جریانات سیاسی ما با عدم شاخص گذاری، از مشارکت اما چرا جریانات سیاسی ما با عدم شاخص گذاری، از مشارکت 
مردم فرار می کنند؟ چون اگر جو به سمت شاخص گرایی و مسئله محوری مردم فرار می کنند؟ چون اگر جو به سمت شاخص گرایی و مسئله محوری 
برود، دستشان خالی می ماند؛ مثال هیچ یک از این دو جریان نمی گوید و برود، دستشان خالی می ماند؛ مثال هیچ یک از این دو جریان نمی گوید و 

نخواهدگفت که مسئله اش فساد است،زیرا پای هردوی آنها در نخواهدگفت که مسئله اش فساد است،زیرا پای هردوی آنها در 
گل فساد گیر کرده است.گل فساد گیر کرده است.

کدام انتخاب؟ کدام انتخابات؟
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کدام انتخاب؟ کدام انتخابات؟

زیرا  می دهید؛  رای  بسته  چشم  چرا  زیرا که  می دهید؛  رای  بسته  چشم  چرا  که 
اکوسیستم انتخاباتی که دو جناح سیاسی اکوسیستم انتخاباتی که دو جناح سیاسی 
مردم  که  است  بگونه ای  آورده اند  مردم بوجود  که  است  بگونه ای  آورده اند  بوجود 
کنند؛ و این جریان های  کنند؛ و این جریان های باید اینگونه  عمل  باید اینگونه  عمل 
کار  به  را  مردم  باید  که  هستند  کار سیاسی  به  را  مردم  باید  که  هستند  سیاسی 
تا  کنند  مطالبه  مشارکت  آنها  از  و  تا بکشند  کنند  مطالبه  مشارکت  آنها  از  و  بکشند 

مردم در روش خود تغییر ایجاد کنند.مردم در روش خود تغییر ایجاد کنند.
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که  هستیم  آن  شاهد  امروز  ما  که متاسفانه  هستیم  آن  شاهد  امروز  ما  متاسفانه 
است.  شده  اصل  یک  به  تبدیل   ، است. وحدت  شده  اصل  یک  به  تبدیل   ، وحدت 
به  همچنان  قالیباف  طرفداران  به مثال  همچنان  قالیباف  طرفداران  مثال 
طرفداران جلیلی می گویند که جلیلی با کنار طرفداران جلیلی می گویند که جلیلی با کنار 
نرفتن در انتخابات موجب پیروزی روحانی نرفتن در انتخابات موجب پیروزی روحانی 
این  اصل  که  است  این  اما  واقعیت  این شد.  اصل  که  است  این  اما  واقعیت  شد. 
ائتالف ها و این پیمان بستن های زورکی که ائتالف ها و این پیمان بستن های زورکی که 
امثال والیتی خروجی آن میشوند در تعارض امثال والیتی خروجی آن میشوند در تعارض 

کامل با سنت امام است.کامل با سنت امام است.
در  که  امام  مکتوب  دستور  و  امام  در سنت  که  امام  مکتوب  دستور  و  امام  سنت 
صحیفه موجود است، سنت کشف است؛ صحیفه موجود است، سنت کشف است؛ 
امام میگوید که ما موظف هستیم اصلح را امام میگوید که ما موظف هستیم اصلح را 
کشف کنیم و اگر اصلح را کشف کردیم باید کشف کنیم و اگر اصلح را کشف کردیم باید 
به او رای بدهیم و اجازه رای دادن به صالح را به او رای بدهیم و اجازه رای دادن به صالح را 
هم نداریم. اگر به این صورت نگاه کنیم ما هم نداریم. اگر به این صورت نگاه کنیم ما 
نیاز داشتیم که از اول انقالب یک سازوکاری نیاز داشتیم که از اول انقالب یک سازوکاری 
کشف  برای  رهبری  خبرگان  مجلس  کشف مثل  برای  رهبری  خبرگان  مجلس  مثل 
تحزب   با  امام  باشد.  داشته  وجود  تحزب  اصلح  با  امام  باشد.  داشته  وجود  اصلح 
مشکل داشت چون تحزب هم اصلح یاب مشکل داشت چون تحزب هم اصلح یاب 
موظف  نخبه  و  الیت  جریان  این  موظف نیست.  نخبه  و  الیت  جریان  این  نیست. 
چنین  چهارسال  این  طی  در  که  چنین بودند  چهارسال  این  طی  در  که  بودند 
سازوکاری را خلق بکنند که نکردند. اما چرا سازوکاری را خلق بکنند که نکردند. اما چرا 

اینها این کار را نکردند؟اینها این کار را نکردند؟
به  متظاهر  آقایان  از  یکی  دوم  مجلس  به در  متظاهر  آقایان  از  یکی  دوم  مجلس  در 
کردند  سخنرانی  تهران  دانشگاه  در  کردند راست  سخنرانی  تهران  دانشگاه  در  راست 
شرکت  انتخابات  در  موظف اند  مردم  شرکت که  انتخابات  در  موظف اند  مردم  که 
نکنند و نمایندگان را باید فقها و مجتهدین نکنند و نمایندگان را باید فقها و مجتهدین 
به  خبر  کنند.  تعیین  آخوندها  اغماض  با  به و  خبر  کنند.  تعیین  آخوندها  اغماض  با  و 
در  که  دیداری  در  امام  ؛  رسید  امام  در گوش  که  دیداری  در  امام  ؛  رسید  امام  گوش 
داشت  صداوسیما  کارکنان  با  سال  داشت همان  صداوسیما  کارکنان  با  سال  همان 
اینها را توطئه گر معرفی کرد و توطئه اینها را اینها را توطئه گر معرفی کرد و توطئه اینها را 
روحانیت  میگفت  که  اول  توطئه  از  روحانیت بزرگتر  میگفت  که  اول  توطئه  از  بزرگتر 
کرد.چرا  معرفی   ، شود  نشین  حاشیه  کرد.چرا باید  معرفی   ، شود  نشین  حاشیه  باید 
داشت؟  تاکید  جمهوریت  به  اینقدر  داشت؟ امام  تاکید  جمهوریت  به  اینقدر  امام 
خب امامی که روحانی بود طبیعتا باید تاکید خب امامی که روحانی بود طبیعتا باید تاکید 

بیشتری روی اسالمیت میکرد.بیشتری روی اسالمیت میکرد.
علی  دوم  مجلس  همان  از  اما  علی متاسفانه  دوم  مجلس  همان  از  اما  متاسفانه 
کشف اتفاقات  کشف اتفاقات رغم تاکیدات امام بر سنت  رغم تاکیدات امام بر سنت 
مجلس  در  افتاد.  اتفاق  رویه  این  مجلس برخالف  در  افتاد.  اتفاق  رویه  این  برخالف 
سید  ماجرای  افتد  می  که  تلخی  اتفاق  سید دوم  ماجرای  افتد  می  که  تلخی  اتفاق  دوم 
امام  که  کسی  است.  طباطبائی  امام مهدی  که  کسی  است.  طباطبائی  مهدی 
و  داشت  را  پرونده اش  بررسی  و دستور  داشت  را  پرونده اش  بررسی  دستور 
دستور برخورد قاطع با متخلفین آن پرونده دستور برخورد قاطع با متخلفین آن پرونده 
را داده بود. اما ذیل اسم ایشان یا با حمایت را داده بود. اما ذیل اسم ایشان یا با حمایت 

وحدت؛بازی تکراری اصولگرایان
داوود مرادیان

وحدت؛ بازی تکراری اصولگرایان
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وحدت؛ بازی تکراری اصولگرایان

آیت اهلل یزدی را به شورای نگهبان فرستاد آیت اهلل یزدی را به شورای نگهبان فرستاد 
مسلکانه  وفادار  و  جناحی  بازی  این  امام  مسلکانه و  وفادار  و  جناحی  بازی  این  امام  و 

جناح چپ را نپذیرفت.جناح چپ را نپذیرفت.
جمهور  رئیس  وقتی  سوم  مجلس  جمهور همین  رئیس  وقتی  سوم  مجلس  همین 
میخواست نخست وزیری بجز میرحسین میخواست نخست وزیری بجز میرحسین 
اجازه  هم  امام  که  کند،  معرفی  را  اجازه موسوی  هم  امام  که  کند،  معرفی  را  موسوی 
به  بود،  داده  جمهور  رئیس  به  را  کار  به این  بود،  داده  جمهور  رئیس  به  را  کار  این 
و  ایستادند  امام  خواست  مقابل  و وضوح  ایستادند  امام  خواست  مقابل  وضوح 
گفت  امام  که  گذاشتند  تنگنایی  در  را  گفت امام  امام  که  گذاشتند  تنگنایی  در  را  امام 
آقای  که  آقای به دلیل مصالح جنگ الزم هست  که  به دلیل مصالح جنگ الزم هست 
موسوی نخست وزیر بشود. موسوی نخست وزیر بشود. ۹۹۹۹ نفر به آقای  نفر به آقای 
مجلس  چپ  جناح  ندادند.  رای  مجلس موسوی  چپ  جناح  ندادند.  رای  موسوی 
میخواست این میخواست این ۹۹۹۹ نفر را با انگ ضد والیت  نفر را با انگ ضد والیت 
موقع  همان  کند؛  بیرون  مجلس  از  موقع فقیه  همان  کند؛  بیرون  مجلس  از  فقیه 
آقای خامنه ای سخنرانی کرد و گفت که من آقای خامنه ای سخنرانی کرد و گفت که من 
نفر نفر ۱۰۰۱۰۰ ام این  ام این ۹۹۹۹ نفر هستم. این یک نمونه  نفر هستم. این یک نمونه 
در  سیاسی  جریانات  باندی  فضای  از  در دیگر  سیاسی  جریانات  باندی  فضای  از  دیگر 

تاریخ انقالب بود.تاریخ انقالب بود.
بازی  باند  کم  کم  چهارم  مجلس  از  بازی پس  باند  کم  کم  چهارم  مجلس  از  پس 
جریانات سیاسی شدت گرفت و با انتخابات جریانات سیاسی شدت گرفت و با انتخابات 
گرفت؛  شدت  هفتم  جمهوری  گرفت؛ ریاست  شدت  هفتم  جمهوری  ریاست 
را  نوری  ناطق  شد  موفق  خاتمی  که  را جایی  نوری  ناطق  شد  موفق  خاتمی  که  جایی 
نوری  ناطق  از  مردم  تلّقی  بدهد.  نوری شکست  ناطق  از  مردم  تلّقی  بدهد.  شکست 
به عنوان نامزد جناح راست این نبود که او به عنوان نامزد جناح راست این نبود که او 
نتیجه کشف اصلح در جریان راست است. نتیجه کشف اصلح در جریان راست است. 
کسی  ناطق  که  میشد  برداشت  کسی اینچنین  ناطق  که  میشد  برداشت  اینچنین 

و  مجلس  از  متعددی  نمایندگان  و ایشان  مجلس  از  متعددی  نمایندگان  ایشان 
روسای دفترشان زمین گرفتند و این زمین روسای دفترشان زمین گرفتند و این زمین 
آقایان  این  که  شد  این  موجب  ها  آقایان گرفتن  این  که  شد  این  موجب  ها  گرفتن 
درمورد این پرونده خفه خون بگیرند. بعد درمورد این پرونده خفه خون بگیرند. بعد 
حساس  مسئله  مضحِک  موضوِع  این،  حساس از  مسئله  مضحِک  موضوِع  این،  از 
اردبیلی،  موسوی  و  شد  ح  مطر اردبیلی، کنونی  موسوی  و  شد  ح  مطر کنونی 
برخالف دستور امام ، گفت با توجه به شرایط برخالف دستور امام ، گفت با توجه به شرایط 
حساس کنونی و مصالح کشور پیگیری این حساس کنونی و مصالح کشور پیگیری این 
پرونده به صالح نیست و پرونده مختومه پرونده به صالح نیست و پرونده مختومه 
شد و اعتبارنامه آقای طباطبائی نهایتا  تایید شد و اعتبارنامه آقای طباطبائی نهایتا  تایید 
در  اصلح  شناسایی  سیستم  اون  آیا  در شد.  اصلح  شناسایی  سیستم  اون  آیا  شد. 

. .مجلس دوم اتفاق افتاده بود؟ خیر مجلس دوم اتفاق افتاده بود؟ خیر
از مجلس دوم، در مجلس سوم این  از مجلس دوم، در مجلس سوم این پس  پس 
جریانی که سابقا با هم همسو بودند در اداره جریانی که سابقا با هم همسو بودند در اداره 
کشور دچار اختالف شدند. جریان آیت اهلل کشور دچار اختالف شدند. جریان آیت اهلل 
یزدی یعنی همان راست سنتی در مقایسه یزدی یعنی همان راست سنتی در مقایسه 
با کروبی و موسوی خوئینی ها نگاه متفاوتی با کروبی و موسوی خوئینی ها نگاه متفاوتی 
به مسئله اقتصاد داشتند ، نگاه این جریان به مسئله اقتصاد داشتند ، نگاه این جریان 
و  بود  تر  نزدیک  وزیر  نخست  نگاه  به  و چپ  بود  تر  نزدیک  وزیر  نخست  نگاه  به  چپ 
مجلس  اکثریت  توانستند  چپ  طیف  مجلس این  اکثریت  توانستند  چپ  طیف  این 
سوم را بگیرند. مجلس سوم درحالی شکل سوم را بگیرند. مجلس سوم درحالی شکل 
گرفت که خلخالی و کروبی به احمد خمینی گرفت که خلخالی و کروبی به احمد خمینی 
که چرا وقتی رای اکثریت  که چرا وقتی رای اکثریت اعتراض میکردند  اعتراض میکردند 
اعضای  چرا  هست  چپ  جناح  به  اعضای مردم  چرا  هست  چپ  جناح  به  مردم 
در  نیستند.  چپ  جناح  از  نگهبان  در شورای  نیستند.  چپ  جناح  از  نگهبان  شورای 
حالیکه امام از جامعه روحانیت تفقد کرد و حالیکه امام از جامعه روحانیت تفقد کرد و 
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نظر  به  توجه  بدون  راست  جناح  که  نظر است  به  توجه  بدون  راست  جناح  که  است 
کردند. چه بسا اگر احمد  کردند. چه بسا اگر احمد مردم او را معرفی  مردم او را معرفی 
توکلی بجای ناطق نوری معرفی میشد اقبال توکلی بجای ناطق نوری معرفی میشد اقبال 
بیشتری برای جناح راست وجود میداشت.بیشتری برای جناح راست وجود میداشت.

شکست سنگین ناطق نوری از خاتمی این شکست سنگین ناطق نوری از خاتمی این 
تلّقی را برای جناح راست و اصولگرا ایجاد کرد تلّقی را برای جناح راست و اصولگرا ایجاد کرد 
که برای پیروزی در انتخابات باید مشارکت که برای پیروزی در انتخابات باید مشارکت 
را پایین نگهدارد. جناح چپ هم احساس را پایین نگهدارد. جناح چپ هم احساس 
کرد که برای پیروزی باید جعل در جمهوریت کرد که برای پیروزی باید جعل در جمهوریت 
نظام بکند. نه جناح راست و نه جناح چپ نظام بکند. نه جناح راست و نه جناح چپ 

قائل به کشف اصلح نبودند.قائل به کشف اصلح نبودند.
کشف اصلح به ای نحو کان" را تبدیل  کشف اصلح به ای نحو کان" را تبدیل اینها " اینها "
کردند به انتخاب "صالح هماهنگ" در برابر کردند به انتخاب "صالح هماهنگ" در برابر 
"اصلح توانمند" . گفتمان "صالح هماهنگ" "اصلح توانمند" . گفتمان "صالح هماهنگ" 
از دوم خرداد در جریان اصولگرا خیلی  از دوم خرداد در جریان اصولگرا خیلی بعد  بعد 
خاتمی  وقتی  علت  همین  به  شد.  خاتمی جدی  وقتی  علت  همین  به  شد.  جدی 
ریاست  انتخابات  که  است  قرار  و  رود  ریاست می  انتخابات  که  است  قرار  و  رود  می 
آقایان  این  شود  برگزار  نهم  آقایان جمهوری  این  شود  برگزار  نهم  جمهوری 
اصولگرا ، احمدی نژاد را می برند به شورای اصولگرا ، احمدی نژاد را می برند به شورای 
هماهنگی و از او میخواهند که تعهد بدهد هماهنگی و از او میخواهند که تعهد بدهد 
که در صورت صالح دید شورا انصراف بدهد که در صورت صالح دید شورا انصراف بدهد 
 ، نرفت  تعهد  این  بار  زیر  نژاد  احمدی  ، اما  نرفت  تعهد  این  بار  زیر  نژاد  احمدی  اما 
همان زمان هم قرار بود که محمود احمدی همان زمان هم قرار بود که محمود احمدی 
آقایان  که  هماهنگی  صالح  نفع  به  آقایان نژاد  که  هماهنگی  صالح  نفع  به  نژاد 

اصولگرا تشخیصش میدادند کنار بکشد.اصولگرا تشخیصش میدادند کنار بکشد.
عقبه  این  و  ریشه  این  با  اصولگرایان  عقبه حاال  این  و  ریشه  این  با  اصولگرایان  حاال 

  ۹۲۹۲ انتخابات  در  شدند.  انتخابات   در  شدند.   ۹۲۹۲ انتخابات  انتخابات وارد  وارد 
کاندیداهای اصولگرایان قالیباف، حدادعادل  کاندیداهای اصولگرایان قالیباف، حدادعادل  
انتخابات  آن  در  جلیلی  بودند.  والیتی  انتخابات و   آن  در  جلیلی  بودند.  والیتی  و  
متعلق به جریان اصولگرایان نبود و اشتباه متعلق به جریان اصولگرایان نبود و اشتباه 
او هم این بود که رفت و با اصولگرایان ائتالف او هم این بود که رفت و با اصولگرایان ائتالف 
احمدی نژاد،  مثل  جلیلی  اگر  بسا  چه  ؛  احمدی نژاد، کرد  مثل  جلیلی  اگر  بسا  چه  ؛  کرد 
نمی شد،  اصولگرایان  با  ائتالف  به  نمی شد، حاضر  اصولگرایان  با  ائتالف  به  حاضر 

نتیجه بهتری حاصل می گشت.نتیجه بهتری حاصل می گشت.
آیا  آیا نهایتا چه کسی این ائتالف را شکست؟  نهایتا چه کسی این ائتالف را شکست؟ 
آمدن  آمدن مطلوب این بود که فقط مانع سرکار  مطلوب این بود که فقط مانع سرکار 
می  سرکار  والیتی  مثال  اگر  بشویم؟  می روحانی  سرکار  والیتی  مثال  اگر  بشویم؟  روحانی 
آقای  اگر  داد؟  می  خ  ر بهتری  اتفاقات  آقای آمد  اگر  داد؟  می  خ  ر بهتری  اتفاقات  آمد 
قالیباف سرکار می آمد اتفاقات متفاوتی در قالیباف سرکار می آمد اتفاقات متفاوتی در 
چنین  من  میداد؟  خ  ر ما  خارجی  چنین سیاست  من  میداد؟  خ  ر ما  خارجی  سیاست 
انتخابات  آن  در  باید  اینها  نمیکنم.  انتخابات فکر  آن  در  باید  اینها  نمیکنم.  فکر 
بجای یک تصمیم گیری دورهمی سیستم بجای یک تصمیم گیری دورهمی سیستم 
کشف امام را احیا میکردند و یک نظرسنجی کشف امام را احیا میکردند و یک نظرسنجی 
می  عمل  به  اللهی  حزب  جامعه  از  می درستی  عمل  به  اللهی  حزب  جامعه  از  درستی 
ولی  میکردند.  عمل  آن  اساس  بر  و  ولی آوردند  میکردند.  عمل  آن  اساس  بر  و  آوردند 
فکر  ما  که  است  این  دوستان  این  فکر اعتقاد  ما  که  است  این  دوستان  این  اعتقاد 
که  هستید  این  به  مکلف  شما  و  که میکنیم  هستید  این  به  مکلف  شما  و  میکنیم 

عمل کنید.عمل کنید.
گذاشته ام  را  سیاست  این  اسم  گذاشته ام من  را  سیاست  این  اسم  من 
سیاستی  "اّره"  سیاست  "اّره".  سیاستی سیاست  "اّره"  سیاست  "اّره".  سیاست 
 ، مذهبی  جوان  نخبگان  آن  در  که  ، است  مذهبی  جوان  نخبگان  آن  در  که  است 
مجبور  مدار  تکلیف  مردم  و  فکری  مجبور مراجع  مدار  تکلیف  مردم  و  فکری  مراجع 
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کردند.  را  خودشان  خواهی  سهم  کردند. هرکدام  را  خودشان  خواهی  سهم  هرکدام 
در  میتواند   ، دارد  خوبی  پول  موتلفه  در مثال  میتواند   ، دارد  خوبی  پول  موتلفه  مثال 
پرداخت  را  انتخاباتی  های  هزینه  پرداخت انتخابات  را  انتخاباتی  های  هزینه  انتخابات 
به   ، میدهد  پول  موتلفه  وقتی  خب  به کند.   ، میدهد  پول  موتلفه  وقتی  خب  کند. 
لیست  از  هم  را  خودش  سهم  لیست نسبت  از  هم  را  خودش  سهم  نسبت 
موتلفه ای  همان  موتلفه  این  موتلفه ای میخواهد.  همان  موتلفه  این  میخواهد. 
است که خودش را همراه امام میدانست، است که خودش را همراه امام میدانست، 
چطور  ها  انتخابات  در  که  بینید  می  چطور ولی  ها  انتخابات  در  که  بینید  می  ولی 
را  را همه توصیه های امام در مورد انتخابات  همه توصیه های امام در مورد انتخابات 
آقای  خب  موتلفه  بر  عالوه  میگذارد.  آقای کنار  خب  موتلفه  بر  عالوه  میگذارد.  کنار 
محسن رضایی پایگاه اجتماعی دارد، سهم محسن رضایی پایگاه اجتماعی دارد، سهم 
سهم  دارد،  رای  قالیباف  آقای  سهم میخواهد.  دارد،  رای  قالیباف  آقای  میخواهد. 
در  که  میبینید  و  در میخواهد  که  میبینید  و  میخواهد 
مثل  شخصی  جمعبندی  مثل این  شخصی  جمعبندی  این 
هیچ  بدون  پیرهادی  هیچ محسن  بدون  پیرهادی  محسن 
می  قرار  لیست  درون  می برنامه ای  قرار  لیست  درون  برنامه ای 
گیرد ولی کسانی مثل یامین پور گیرد ولی کسانی مثل یامین پور 
و شهبازی از لیست جا می مانند. و شهبازی از لیست جا می مانند. 
کسی مثل سوده نجفی،  که  کسی مثل سوده نجفی، حتی میبینیم  که  حتی میبینیم 
اینکه  بدون  میگیرد  قرار  لیست  در  اینکه ابتدا  بدون  میگیرد  قرار  لیست  در  ابتدا 

هیچ سابقه  ای داشته باشد.هیچ سابقه  ای داشته باشد.
غایت  اصولگرایان  بندی  لیست  نحوه  غایت این  اصولگرایان  بندی  لیست  نحوه  این 
در  بود.  امام  به  کجی  دهن  و  احترامی  در بی  بود.  امام  به  کجی  دهن  و  احترامی  بی 
مقابل  در  اصولگرا  جریان  انتخابات  مقابل این  در  اصولگرا  جریان  انتخابات  این 
کشف  سیستم  مقابل  در  ایستاد،  کشف انقالب  سیستم  مقابل  در  ایستاد،  انقالب 
امام ایستاد و به هیچ عنوان نمیتوانند این امام ایستاد و به هیچ عنوان نمیتوانند این 

که به خروجی اتاق های در بسته  که به خروجی اتاق های در بسته میشوند  میشوند 
این  در  حاال  خب  بدهند.  رای  این اصولگرایان  در  حاال  خب  بدهند.  رای  اصولگرایان 
وضعیت جمنا قرار بود چه بکند؟ جمنا قرار وضعیت جمنا قرار بود چه بکند؟ جمنا قرار 
انجام  کشفی  و  اصلح شناسی  یک  که  انجام بود  کشفی  و  اصلح شناسی  یک  که  بود 
کشف  آن  اساس  بر  مکلف  مردم  تا  کشف بدهد  آن  اساس  بر  مکلف  مردم  تا  بدهد 
رای بدهند ولی چیزی که در واقعیت در مورد رای بدهند ولی چیزی که در واقعیت در مورد 
آرا الکترال بود. یعنی  خ داد شبیه به  آرا الکترال بود. یعنی جمنا ر خ داد شبیه به  جمنا ر
از قشر دانشگاهی مذهبی هم  از قشر دانشگاهی مذهبی هم جمنا حتی  جمنا حتی 
نظری نخواست. آنها رفتند و در یک محفل نظری نخواست. آنها رفتند و در یک محفل 
تصمیم  و  نشستند  محدود  تصمیم دورهمی  و  نشستند  محدود  دورهمی 
آن افتضاح عظیم.  آن شد  آن افتضاح عظیم. گرفتند و نتیجه  آن شد  گرفتند و نتیجه 
در آن دوره هم کشف اصولگرایان بر اساس در آن دوره هم کشف اصولگرایان بر اساس 

خ  از "مکلفین هماهنگ" ر خ سوال پرسیدن  از "مکلفین هماهنگ" ر سوال پرسیدن 
داد . در آن انتخابات چیزی که به طور واضح داد . در آن انتخابات چیزی که به طور واضح 
نشان داده شد ، نگاه گله محوری و از باال به نشان داده شد ، نگاه گله محوری و از باال به 

پایین اصولگرایان بود.پایین اصولگرایان بود.
ما  که  چیزی  هم  ما   که  چیزی  هم   ۹۸۹۸ مجلس  انتخابات  مجلس در  انتخابات  در 
های  انتخابات  با  کامال   ، بودیم  آن  های شاهد  انتخابات  با  کامال   ، بودیم  آن  شاهد 
هم  انتخابات  این  در  بود.  یکسان  هم قبلی  انتخابات  این  در  بود.  یکسان  قبلی 
و  هم  کنار  نشستند  پدرخوانده  و چندتا  هم  کنار  نشستند  پدرخوانده  چندتا 

اصولگرایان  بندی  لیست  نحوه  اصولگرایان این  بندی  لیست  نحوه  این 
غایت بی احترامی و دهن کجی به امام بود. در غایت بی احترامی و دهن کجی به امام بود. در 
این انتخابات جریان اصولگرا در مقابل انقالب این انتخابات جریان اصولگرا در مقابل انقالب 
، در مقابل سیستم کشف امام ایستاد و  ، در مقابل سیستم کشف امام ایستاد و ایستاد  ایستاد 

به هیچ عنوان نمیتوانند این مسئله را به هیچ عنوان نمیتوانند این مسئله را 
انکار کنند.انکار کنند.

وحدت؛ بازی تکراری اصولگرایان
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وحدت؛ بازی تکراری اصولگرایان

مسئله را انکار کنند.مسئله را انکار کنند.
اصولگرایان در این انتخابات از ترس ناصالح اصولگرایان در این انتخابات از ترس ناصالح 
مشکوکین  از  ترکیبی  سمت  به  مشکوکین نامقبول  از  ترکیبی  سمت  به  نامقبول 
یک  این   . دادند  سوق  را  ما  نامقبولین  یک و  این   . دادند  سوق  را  ما  نامقبولین  و 
افتضاح بزرگ بود. اینجا مجددا اصولگرایان افتضاح بزرگ بود. اینجا مجددا اصولگرایان 
از مکانیسم "اّره" استفاده کردند تا دهان ها از مکانیسم "اّره" استفاده کردند تا دهان ها 
را ببندند و لیست خود را به کرسی بنشانند.را ببندند و لیست خود را به کرسی بنشانند.
که  است  این  هم  دیگر  جالب  نکته  که یک  است  این  هم  دیگر  جالب  نکته  یک 
مدعی  که  اصولگرایانی  این  از  مدعی هیچکدام  که  اصولگرایانی  این  از  هیچکدام 
رهبری  مثل  نشدند  حاضر  رهبری والیتمداری اند  مثل  نشدند  حاضر  والیتمداری اند 
را  مشارکت  تا  کنند  ایجاد  شور  مردم  را در  مشارکت  تا  کنند  ایجاد  شور  مردم  در 
که  است  این  هم  امر  این  دلیل  ببرند.  که باال  است  این  هم  امر  این  دلیل  ببرند.  باال 
بر  مبتنی  سنتی  اصولگرایی  حیات  بر اساسا  مبتنی  سنتی  اصولگرایی  حیات  اساسا 
مکانیسم "اّره" رای دادن گوسفندی است. مکانیسم "اّره" رای دادن گوسفندی است. 
 ، شد  موفق  َتکرار  با  خاتمی  که  ، همانطوری  شد  موفق  َتکرار  با  خاتمی  که  همانطوری 
اصولگرایان هم دوست دارند با َتکرار پیروز اصولگرایان هم دوست دارند با َتکرار پیروز 
به  وابسته  اینها  موفقیت  منتهی   ، به بشوند  وابسته  اینها  موفقیت  منتهی   ، بشوند 
کاهش مشارکت است. حتی اگر مشروعیت کاهش مشارکت است. حتی اگر مشروعیت 
نظام به واسطه مشارکت پایین خدشه دار نظام به واسطه مشارکت پایین خدشه دار 
جامعه  در  که  نیستند  حاضر  اینها  جامعه شود،  در  که  نیستند  حاضر  اینها  شود، 
شور انتخاباتی ایجاد کنند. چرا که می ترسند شور انتخاباتی ایجاد کنند. چرا که می ترسند 
آید  می  سرکار  جریانی  رود  باال  مشارکت  آید اگر  می  سرکار  جریانی  رود  باال  مشارکت  اگر 
مسئله  این  نیست.  آنها  با  هماهنگ  مسئله که  این  نیست.  آنها  با  هماهنگ  که 
به  و  بگذاریم  اینها  چشم  جلوی  باید  ما  به را  و  بگذاریم  اینها  چشم  جلوی  باید  ما  را 
که چطور یکی از اصول  که چطور یکی از اصول اینها یادآور بشویم  اینها یادآور بشویم 
انقالب ، یعنی جمهوریت ، توسط این منش انقالب ، یعنی جمهوریت ، توسط این منش 

شد.  پایمال  کردند  اتخاذ  اینها  که  روشی  شد. و  پایمال  کردند  اتخاذ  اینها  که  روشی  و 
ندارند.  دوست  را  جمهوریت  ندارند. اصولگرایان  دوست  را  جمهوریت  اصولگرایان 
ضد  ندارد  دوست  را  جمهوریت  که  ضد کسی  ندارد  دوست  را  جمهوریت  که  کسی 
انقالب است ، ضد امام است و ضد رهبری انقالب است ، ضد امام است و ضد رهبری 
است و ما هم باید این مسئله را صریح داد است و ما هم باید این مسئله را صریح داد 

بزنیم.بزنیم.
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تحول  یک  شاهد  ما  که  افتاد  تحول احمدی نژاد(  یک  شاهد  ما  که  افتاد  احمدی نژاد( 
 
ً
مجددا بودیم،  جدی  چرخش  و   نخبگانی 
ً
مجددا بودیم،  جدی  چرخش  و  نخبگانی 
با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و نحوه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و نحوه 
نصب هایی  و  عزل  مجموع  و  وزرا  نصب هایی انتخاب  و  عزل  مجموع  و  وزرا  انتخاب 
که صورت گرفت، انگار ما دوباره بازگشتیم که صورت گرفت، انگار ما دوباره بازگشتیم 
فضای  و  شده  محدود  وضعیت  یک  فضای به  و  شده  محدود  وضعیت  یک  به 
بسته  نخبگان  روی  به   

ً
مجددا بسته حکمرانی  نخبگان  روی  به   
ً
مجددا حکمرانی 

دور  تداوم  باعث  اتفاق  این  نتیجه  دور شد.  تداوم  باعث  اتفاق  این  نتیجه  شد. 
قدرت  در  مشخصی  افراد  حضور  قدرت باطل  در  مشخصی  افراد  حضور  باطل 
نوعی  به  را  مردم  سیاسی  مشارکت  و  نوعی شد  به  را  مردم  سیاسی  مشارکت  و  شد 
کرد.   تبدیل  حضور ها  این  کرد.  زینه المجالس  تبدیل  حضور ها  این  زینه المجالس 
بر  هم  سیاسی  احزاب  عملکرد  نوع  بر البته  هم  سیاسی  احزاب  عملکرد  نوع  البته 

بسته بودن نظام سیاسی افزود.بسته بودن نظام سیاسی افزود.
و  اصولگرا  جریان  هردو  می رسد  نظر  و به  اصولگرا  جریان  هردو  می رسد  نظر  به 
و  حزبی  درون  درعملکردهای  طلب  و اصالح  حزبی  درون  درعملکردهای  طلب  اصالح 
و  چهره ها  انتخاب  برای  که  و شاخص هایی  چهره ها  انتخاب  برای  که  شاخص هایی 
شبیه  دارند  خودشان  سیاسی  شبیه نمایندگان  دارند  خودشان  سیاسی  نمایندگان 
خیلی  معیار های  اساس  بر  و  یکدیگرند  خیلی به  معیار های  اساس  بر  و  یکدیگرند  به 
بین  زیادی  تفاوت  و  می کنند  عمل  بین نزدیکی  زیادی  تفاوت  و  می کنند  عمل  نزدیکی 
با  گروه  دو  با  تنها  ما  و  شود  نمی  دیده  با آنها  گروه  دو  با  تنها  ما  و  شود  نمی  دیده  آنها 
البته  هستیم.  مواجه  متفاوت  البته اسم های  هستیم.  مواجه  متفاوت  اسم های 

عوامل کاهش مشارکت می توانند متعدد عوامل کاهش مشارکت می توانند متعدد 
و مختلف باشند و ما می توانیم مجموعه ای و مختلف باشند و ما می توانیم مجموعه ای 
از عوامل مختلف را برای این مسئله در نظر از عوامل مختلف را برای این مسئله در نظر 
نقش  می رسد  نظر  به  که  آنچه  ولی  نقش بگیریم  می رسد  نظر  به  که  آنچه  ولی  بگیریم 
اساسی تری را ایفا کرد، ناکارآمدی نهاد دولت اساسی تری را ایفا کرد، ناکارآمدی نهاد دولت 
و  اقتصادی  مسائل  و  مشکالت  حل  و در  اقتصادی  مسائل  و  مشکالت  حل  در 
اجتماعی کشور است. این بحران ناکارآمدی اجتماعی کشور است. این بحران ناکارآمدی 
که به طور ویژه قوه مجریه با آن درگیر است که به طور ویژه قوه مجریه با آن درگیر است 
می گذارد  تاثیر  قوا  بقیه  عملکرد  بر  البته  می گذارد و  تاثیر  قوا  بقیه  عملکرد  بر  البته  و 
با  مقننه  قوه  تعامل  نحوه  مثال  عنوان  با به  مقننه  قوه  تعامل  نحوه  مثال  عنوان  به 
قوه مجریه اعم از پرسش از مدیران و... این قوه مجریه اعم از پرسش از مدیران و... این 
پیش فرض ذهنی را برای مردم پیش آورده پیش فرض ذهنی را برای مردم پیش آورده 
بر  گروه  کدام  نمی کند  فرقی  دیگر  که  بر است  گروه  کدام  نمی کند  فرقی  دیگر  که  است 
عامل  عنوان  به  امر  همین  و  باشد  کار  عامل سر  عنوان  به  امر  همین  و  باشد  کار  سر 
کاهش  علت  اساسی  محرک  و  کاهش زیرساختی  علت  اساسی  محرک  و  زیرساختی 

مشارکت عمل می کند.مشارکت عمل می کند.
تشدید  باعث  که  دیگری  عوامل  جمله  تشدید از  باعث  که  دیگری  عوامل  جمله  از 
احساس  می شود،  ناکارآمدی  احساس مسئله  می شود،  ناکارآمدی  مسئله 
جهت  از  سیاسی  فضای  بودن  جهت بسته  از  سیاسی  فضای  بودن  بسته 
اتفاقی  از  غیر  به  است.  نخبگان  اتفاقی چرخش  از  غیر  به  است.  نخبگان  چرخش 
آقای  )دوره  دهم  و  نهم  دولت های  در  آقای که  )دوره  دهم  و  نهم  دولت های  در  که 

انتخابات 98:
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این  اما  است  متفاوت  آن ها  این رویکرد های  اما  است  متفاوت  آن ها  رویکرد های 
در  مثال  عنوان  به  نیست.  جدی  در تفاوت  مثال  عنوان  به  نیست.  جدی  تفاوت 
می کنند  عمل  هم  شبیه  اقتصاد  می کنند بحث  عمل  هم  شبیه  اقتصاد  بحث 
خارجی  روابط  و  فرهنگی  عملکرد  در  خارجی اما  روابط  و  فرهنگی  عملکرد  در  اما 
تفاوت هایی وجود دارد اما در نهایت به نظر تفاوت هایی وجود دارد اما در نهایت به نظر 
گروه  دو  این  بین  جدی  تفاوتی  که  رسد  گروه می  دو  این  بین  جدی  تفاوتی  که  رسد  می 
ایجاد  جامعه  در  حس  این  و  ندارند  ایجاد وجود  جامعه  در  حس  این  و  ندارند  وجود 
آنکه  از  بیشتر  اینها  همه  که  است  آنکه شده  از  بیشتر  اینها  همه  که  است  شده 
دغدغه حل مسائل جامعه را داشته باشند، دغدغه حل مسائل جامعه را داشته باشند، 
بیشتر نگران وضعیت خود هستند و طمع بیشتر نگران وضعیت خود هستند و طمع 

قدرت دارند.قدرت دارند.
 به این مسئله ها باید معضل فساد را هم  به این مسئله ها باید معضل فساد را هم 
اضافه کرد. اعم از حقوق های نجومی و عزل اضافه کرد. اعم از حقوق های نجومی و عزل 
و نصب های بی مبنا و انتشار عمومی آنها که و نصب های بی مبنا و انتشار عمومی آنها که 
را  عصبانیت  و  خشم  از  مختلفی  را موج های  عصبانیت  و  خشم  از  مختلفی  موج های 
به همراه داشت و در نهایت باعث ناامیدی به همراه داشت و در نهایت باعث ناامیدی 
و سلب انگیزه مشارکت از مردم شد. نکته و سلب انگیزه مشارکت از مردم شد. نکته 
مهم اینجا، این است که برخالف ادعاهایی، مهم اینجا، این است که برخالف ادعاهایی، 
که عملکرد شورای نگهبان و ردصالحیت ها که عملکرد شورای نگهبان و ردصالحیت ها 
را از اصلی ترین عامل های کاهش مشارکت را از اصلی ترین عامل های کاهش مشارکت 
اگر  حتی  می رسد  نظر  به  می کرد  اگر معرفی  حتی  می رسد  نظر  به  می کرد  معرفی 
روند  بر  نظارتی  گونه  هیچ  نگهبان  روند شورای  بر  نظارتی  گونه  هیچ  نگهبان  شورای 
ما  هم  باز  نمی داشت،  صالحیت ها  ما تایید  هم  باز  نمی داشت،  صالحیت ها  تایید 

فضایی  در  چندانی  مشارکت  تغییر  فضایی شاهد  در  چندانی  مشارکت  تغییر  شاهد 
در  تنها  و  نبودیم  می بردیم  سر  به  آن  در  در که  تنها  و  نبودیم  می بردیم  سر  به  آن  در  که 
حد چند درصد و آن هم در برخی شهر های حد چند درصد و آن هم در برخی شهر های 

کوچک تغییراتی مشاهده می شد.کوچک تغییراتی مشاهده می شد.
کمپین های تحریم انتخابات هم که به تبلیغ کمپین های تحریم انتخابات هم که به تبلیغ 
و ترویج شرکت نکردن در انتخابات پرداختند و ترویج شرکت نکردن در انتخابات پرداختند 
اگر  اما  خارجی  و  داخلی  اپوزوسیون  از  اگر اعم  اما  خارجی  و  داخلی  اپوزوسیون  از  اعم 
می کردند؛  تایید  را  انتخابات  هم  آنها  می کردند؛ همه  تایید  را  انتخابات  هم  آنها  همه 
باز  شد  برگزار  آن  در  انتخابات  که  فضایی  باز با  شد  برگزار  آن  در  انتخابات  که  فضایی  با 
اشخاص  این  و  نمی شد  پیدا  توفیقی  اشخاص هم  این  و  نمی شد  پیدا  توفیقی  هم 
نمی توانستند تأثیر چندانی داشته باشند و نمی توانستند تأثیر چندانی داشته باشند و 
 این افراد با هوشمندی از این فضا به 

ً
 این افراد با هوشمندی از این فضا به اتفاقا
ً
اتفاقا

عنوان نوعی کسب قدرت استفاده کردند تا عنوان نوعی کسب قدرت استفاده کردند تا 
خود را قدرتمند اعالم کنند.خود را قدرتمند اعالم کنند.

گفت  می توان  هنوز  اینها  همه  وجود  با  گفت   می توان  هنوز  اینها  همه  وجود  با   
دو  این  از  بیرون  قدرتمندی  جریان  اگر  دو که  این  از  بیرون  قدرتمندی  جریان  اگر  که 
گروه وجود داشت، چه داخلی و چه خارجی گروه وجود داشت، چه داخلی و چه خارجی 
کنار  در  که  خارجی(  یا  داخلی  کنار )اپوزوسیون  در  که  خارجی(  یا  داخلی  )اپوزوسیون 
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رصد وضعیت هستند تا ببینند خروجی این رصد وضعیت هستند تا ببینند خروجی این 
خواهد  منجر  جدیدی  اوضاع  به  آیا  خواهد شرایط  منجر  جدیدی  اوضاع  به  آیا  شرایط 
شد؟ این وضعیت بینابینی تا زمانی که گروه شد؟ این وضعیت بینابینی تا زمانی که گروه 
های سیاسی، تکلیف خود را با مردم روشن های سیاسی، تکلیف خود را با مردم روشن 
نکنند و به این وضعیت سردرگم رسیدگی نکنند و به این وضعیت سردرگم رسیدگی 

نکنند، ادامه خواهد داشت.نکنند، ادامه خواهد داشت.
برنامه ها  همه  با  هم  عدالتخواه  برنامه ها جریان  همه  با  هم  عدالتخواه  جریان 
همه  با  و  است  داشته  که  اقداماتی  همه و  با  و  است  داشته  که  اقداماتی  و 
فعالیت ها و کوشش هایش هنوز نتوانسته فعالیت ها و کوشش هایش هنوز نتوانسته 
است خودش را در قد و قواره یک است خودش را در قد و قواره یک 
کند.  مطرح  جدی  سیاسِی  کند. جریان  مطرح  جدی  سیاسِی  جریان 
بیشتر  جامعه،  در  بیشتر عدالتخواهان  جامعه،  در  عدالتخواهان 
همچنان در همان فضای جنبش همچنان در همان فضای جنبش 
مدام  که  فردی  و  مدام دانشجویی  که  فردی  و  دانشجویی 
قرار  می کنند  مطالبه  و  قرار اعتراض  می کنند  مطالبه  و  اعتراض 
دارند. البته در همان حد، اعتراض دارند. البته در همان حد، اعتراض 
کردن هم خوب و ارزشمند است کردن هم خوب و ارزشمند است 
داشته  دوست  را  آن ها  می توانند  مردم  داشته و  دوست  را  آن ها  می توانند  مردم  و 
قدرت  یک  وضعیت  در  هنوز  اما  قدرت باشند  یک  وضعیت  در  هنوز  اما  باشند 
سیاسی که در بتوانند در صحنه قدرت بازی سیاسی که در بتوانند در صحنه قدرت بازی 
کنند و گروه ها و جریان هایی که بی عدالتی را کنند و گروه ها و جریان هایی که بی عدالتی را 
ترویج می کنند و به حقوق مردم تعدی می ترویج می کنند و به حقوق مردم تعدی می 
نمی توانند  آن ها  نیستند.  بازدارند،  را  نمی توانند کنند  آن ها  نیستند.  بازدارند،  را  کنند 
اگر با موانعی از طرف گروه های اصلی سیاسی اگر با موانعی از طرف گروه های اصلی سیاسی 
ببرند  پیش  را  برنامه هایی  می کنند  ببرند برخورد  پیش  را  برنامه هایی  می کنند  برخورد 
چنین  مردم  حداقل  کنند.  مقابله  آن  با  چنین یا  مردم  حداقل  کنند.  مقابله  آن  با  یا 

قابل  ایدئولوژی  مقبولیت،  و  قابل مشروعیت  ایدئولوژی  مقبولیت،  و  مشروعیت 
فضای  می توانست  داشت،  هم  فضای اعتنایی  می توانست  داشت،  هم  اعتنایی 
ناامیدی را از بین ببرد. اما اگر واقع بین باشیم ناامیدی را از بین ببرد. اما اگر واقع بین باشیم 
در  امروز  ایران  و  ندارد  وجود  چیزی  در چنین  امروز  ایران  و  ندارد  وجود  چیزی  چنین 
های  گروه  همه  که  برد  می  سر  به  های وضعیتی  گروه  همه  که  برد  می  سر  به  وضعیتی 
سیاسی دچار بحران مشروعیت هستند، با سیاسی دچار بحران مشروعیت هستند، با 
همه این ها، اگر دقیق تر تأمل کنیم باز هم همه این ها، اگر دقیق تر تأمل کنیم باز هم 
گروه هایی که در قدرت هستند اعم از اصالح گروه هایی که در قدرت هستند اعم از اصالح 
گروه های  بقیه  به  نسبت  اصولگرا  و  گروه های طلب  بقیه  به  نسبت  اصولگرا  و  طلب 

گروه های   
ً
مخصوصا و  قدرت  از  گروه های بیرون   
ً
مخصوصا و  قدرت  از  بیرون 

باثبات تر  وضعیت  و  موقعیت  باثبات تر اپوزوسیون  وضعیت  و  موقعیت  اپوزوسیون 
 مردم االن در 

ً
 مردم االن در و قدرتمند تری دارند. اصطالحا
ً
و قدرتمند تری دارند. اصطالحا

یک دوره انتقالی به سر می برند و منتظرند تا یک دوره انتقالی به سر می برند و منتظرند تا 
ببیند که آیا کسی کاری انجام می دهد و دل ببیند که آیا کسی کاری انجام می دهد و دل 
را به دست می آورد؟ مانند موقعیت  را به دست می آورد؟ مانند موقعیت آن ها  آن ها 
منتظر  اعضا  از  یکی  که  خانوادگی  درون  منتظر نزاع  اعضا  از  یکی  که  خانوادگی  درون  نزاع 
دلجویی از دیگری است، اینجا هم مردم در دلجویی از دیگری است، اینجا هم مردم در 
یک وضعیت انتظار قرار گرفته اند و در حال یک وضعیت انتظار قرار گرفته اند و در حال 

اصولگرا  جریان  هردو  می رسد  نظر  اصولگرا به  جریان  هردو  می رسد  نظر  به 
حزبی  درون  درعملکردهای  طلب  اصالح  حزبی و  درون  درعملکردهای  طلب  اصالح  و 
و  چهره ها  انتخاب  برای  که  شاخص هایی  و و  چهره ها  انتخاب  برای  که  شاخص هایی  و 
به  شبیه  دارند  خودشان  سیاسی  به نمایندگان  شبیه  دارند  خودشان  سیاسی  نمایندگان 
یکدیگرند و بر اساس معیار های خیلی نزدیکی یکدیگرند و بر اساس معیار های خیلی نزدیکی 
دیده  آنها  بین  زیادی  تفاوت  و  می کنند  دیده عمل  آنها  بین  زیادی  تفاوت  و  می کنند  عمل 

نمی شود و ما تنها با دو گروه با اسم های نمی شود و ما تنها با دو گروه با اسم های 
متفاوت مواجه هستیممتفاوت مواجه هستیم
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زود  هم  خیلی  بنابراین  و  نداشتند  زود تصوری  هم  خیلی  بنابراین  و  نداشتند  تصوری 
البته  کنند.  اعتماد  آنها  به  مردم  که  البته است  کنند.  اعتماد  آنها  به  مردم  که  است 
خیلی هم طبیعی است، چرا که این جریان خیلی هم طبیعی است، چرا که این جریان 
فهرست  از  می توان  را  این  و  است  فهرست نوظهور  از  می توان  را  این  و  است  نوظهور 
که  افرادی  چراکه  داد،  تشخیص  هم  که آنها  افرادی  چراکه  داد،  تشخیص  هم  آنها 
های  چهره  سرجمع  هستند  لیست  های در  چهره  سرجمع  هستند  لیست  در 
قدرتمند آن به تعداد انگشتان دست هم قدرتمند آن به تعداد انگشتان دست هم 

نمی رسد.نمی رسد.
گفت  باید  هم  مشارکت  کاهش  گفت درباره  باید  هم  مشارکت  کاهش  درباره 
می زند.  آسیب  نظام  اقتدار  به   

ً
قطعا می زند. که  آسیب  نظام  اقتدار  به   
ً
قطعا که 

از  یکی  همواره  که  جهت  این  از   
ً
از مخصوصا یکی  همواره  که  جهت  این  از   
ً
مخصوصا

باالی  مشارکت  بر  تکیه  نظام،  قدرت  باالی ارکان  مشارکت  بر  تکیه  نظام،  قدرت  ارکان 
مردم بوده است و حتی گاهی اوقات بعضی مردم بوده است و حتی گاهی اوقات بعضی 
برای  باالیی  ریسک  را  این  تحلیلگران  برای از  باالیی  ریسک  را  این  تحلیلگران  از 
جمهوری اسالمی می دانستند که می تواند جمهوری اسالمی می دانستند که می تواند 
بشود.  هم  نظام  ضعف  نقطه  به  بشود. تبدیل  هم  نظام  ضعف  نقطه  به  تبدیل 
این میزان از اتکا و اعالم قدرت و مشارکت این میزان از اتکا و اعالم قدرت و مشارکت 
و  صعود  معرض  در  که  جهت  آن  از  و عمومی  صعود  معرض  در  که  جهت  آن  از  عمومی 
سقوط ناگهانی است می تواند مشکالتی را سقوط ناگهانی است می تواند مشکالتی را 
هر  به  ولی  بیافریند.  نظام  مشروعیت  هر برای  به  ولی  بیافریند.  نظام  مشروعیت  برای 
حال مسئله اقتدار به مقبولیت برمی گردد حال مسئله اقتدار به مقبولیت برمی گردد 
تلقی  یکدیگر  از  مستقل  را  آنها  نمیتوان  تلقی و  یکدیگر  از  مستقل  را  آنها  نمیتوان  و 
کرد؛ تا بگوییم یک نظام داریم که مقبولیت کرد؛ تا بگوییم یک نظام داریم که مقبولیت 
هیچ  و  است  شده  تضمین  و  جداست  هیچ آن  و  است  شده  تضمین  و  جداست  آن 
اتفاقی برای مقبولیت نمی افتد اما یک سری اتفاقی برای مقبولیت نمی افتد اما یک سری 
اتفاقاتی برای مشارکت می افتد و ارتباطی با اتفاقاتی برای مشارکت می افتد و ارتباطی با 

مقبولیت نخواهد داشت.مقبولیت نخواهد داشت.
یک  مجریه  قوه  و  حاکمیت  بین  یک تفکیک  مجریه  قوه  و  حاکمیت  بین  تفکیک 
هست  نخبگانی  فضای  به  مربوط  هست تفکیک  نخبگانی  فضای  به  مربوط  تفکیک 
ها  تفکیک  این  مردم،  عمومی  فضای  در  ها و  تفکیک  این  مردم،  عمومی  فضای  در  و 
صورت  منفی  ارزیابی  که  زمانی  صورت مخصوصا  منفی  ارزیابی  که  زمانی  مخصوصا 
گونه ای  به  نیست  رایج  و  پذیرفته  گونه ای می گیرد،  به  نیست  رایج  و  پذیرفته  می گیرد، 
وجود  نظام  عنوان  به  چیزی  بگوییم  ما  وجود که  نظام  عنوان  به  چیزی  بگوییم  ما  که 
نظامی  ارکان  برخی  و  رهبری  شامل  نظامی دارد  ارکان  برخی  و  رهبری  شامل  دارد 
از  جدای  را  آن ها  حساب  مردم  که  غیره  از و  جدای  را  آن ها  حساب  مردم  که  غیره  و 
بدانند  مقننه  قوه  و  مجریه  قوه  بدانند نهاد های  مقننه  قوه  و  مجریه  قوه  نهاد های 
و با آن ها به شکل دیگری برخورد کنند. اگر و با آن ها به شکل دیگری برخورد کنند. اگر 
باشد  حاکمیت  معنای  به  نظام  باشد مسئله،  حاکمیت  معنای  به  نظام  مسئله، 
حضور دارند و اگر مسئله قوه مجریه باشد حضور دارند و اگر مسئله قوه مجریه باشد 
در  نخبگانی  تفکیک  چنین  ندارند؛  در حضور  نخبگانی  تفکیک  چنین  ندارند؛  حضور 
اثرات  این  و  نیست  پذیرفته  مردم  اثرات عموم  این  و  نیست  پذیرفته  مردم  عموم 
و  تجمعات  برخی  در  مشارکت  و کاهش  تجمعات  برخی  در  مشارکت  کاهش 
مشاهده  قابل  سیاسی  مشاهده راهپیمایی های  قابل  سیاسی  راهپیمایی های 
رابطه  هم  به  نسبت  دو  این   

ً
قطعا و  رابطه است.  هم  به  نسبت  دو  این   
ً
قطعا و  است. 

مستقیم دارند یعنی اگر دولت کارآمد باشد مستقیم دارند یعنی اگر دولت کارآمد باشد 
به حساب نظام نوشته می شود و اگر دولت به حساب نظام نوشته می شود و اگر دولت 
ناکارآمد باشد نظام هم هزینه آن را خواهد ناکارآمد باشد نظام هم هزینه آن را خواهد 

پرداخت.پرداخت.
با در نظر گرفتن شرایط کشور، نزدیک به با در نظر گرفتن شرایط کشور، نزدیک به ۴۵۴۵ تا  تا 
۵۰۵۰ درصد مردم مشارکت داشته اند )هرچند  درصد مردم مشارکت داشته اند )هرچند 
که در شهر های بزرگ مشارکت پایین است(، که در شهر های بزرگ مشارکت پایین است(، 
اقتدار  کاهش  باعث  و  خطرناک  اقتدار زمانی  کاهش  باعث  و  خطرناک  زمانی 
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به طور عمده تالشی که جریان های اصولگرا به طور عمده تالشی که جریان های اصولگرا 
آغاز خواهند کرد تا قلوب مردم را جذب کنند آغاز خواهند کرد تا قلوب مردم را جذب کنند 
مجموعه این ها را می توان اقداماتی در نظر مجموعه این ها را می توان اقداماتی در نظر 
از این  از این گرفت که انجام خواهد شد و بیشتر  گرفت که انجام خواهد شد و بیشتر 
هم بعید است و البته اگر همین هم صورت هم بعید است و البته اگر همین هم صورت 

بگیرد قابل توجه خواهد بود.بگیرد قابل توجه خواهد بود.
به نظر می رسد امروز، یکی از واکنش هایی به نظر می رسد امروز، یکی از واکنش هایی 
نشان  مشارکت  کاهش  به  باید  نظام  نشان که  مشارکت  کاهش  به  باید  نظام  که 
نخبگان  چرخش  فرایند  تسهیل  نخبگان بدهد،  چرخش  فرایند  تسهیل  بدهد، 
به  است،  کشور  مدیریتی  و  اجرایی  نظام  به در  است،  کشور  مدیریتی  و  اجرایی  نظام  در 
مثابه دمیدن نیرو و خون تازه به جان دولت مثابه دمیدن نیرو و خون تازه به جان دولت 
و به معنای کلی کلمه. این ضرورتی اجتناب و به معنای کلی کلمه. این ضرورتی اجتناب 
در  حتی  که  است  مسئله ای  و  است  در ناپذیر  حتی  که  است  مسئله ای  و  است  ناپذیر 
در  اصلی  استراتژی  عنوان  به  هم  دوم  در گام  اصلی  استراتژی  عنوان  به  هم  دوم  گام 
با نام دولت قوی  با نام دولت قوی نظر گرفته شده و  امروزه  نظر گرفته شده و  امروزه 
این  ولی  می شود.  یاد  آن  از  قوی  مجلس  این و  ولی  می شود.  یاد  آن  از  قوی  مجلس  و 
شاخص های  بر  مبتنی  باید  تحول  و  شاخص های تغییر  بر  مبتنی  باید  تحول  و  تغییر 
از  دور  به  و  ساالری  شایسته  و  از شایستگی  دور  به  و  ساالری  شایسته  و  شایستگی 
درغیر  باشد.  خویشاوندساالری ها  درغیر برخی  باشد.  خویشاوندساالری ها  برخی 
به  بازگشتی،  شکل  به  آن  خوِد  صورت  به این  بازگشتی،  شکل  به  آن  خوِد  صورت  این 
احساس فساد و ناامیدی دامن خواهد زد و احساس فساد و ناامیدی دامن خواهد زد و 
فقدان شایستگی با خود فقدان قدرت را به فقدان شایستگی با خود فقدان قدرت را به 
همراه خواهد داشت. به نظر می رسد اگر قرار همراه خواهد داشت. به نظر می رسد اگر قرار 
باشد تحولی هم صورت بگیرد هم از جهت باشد تحولی هم صورت بگیرد هم از جهت 
گفتار زبانی و هم از نظر نیرو  و انرژی برای کار گفتار زبانی و هم از نظر نیرو  و انرژی برای کار 
جوان  نیروهای  که  رابطه ای  جهت  از  هم  جوان و  نیروهای  که  رابطه ای  جهت  از  هم  و 

تداوم  که  شد  خواهد  اسالمی  تداوم جمهوری  که  شد  خواهد  اسالمی  جمهوری 
پیدا کند و مثال در انتخابات ریاست جهوری پیدا کند و مثال در انتخابات ریاست جهوری 
مجموعه  و  شود  تکرار  مسئله  این  مجموعه   و  شود  تکرار  مسئله  این   ۱۴۰۰۱۴۰۰
اقتدار  به  کند  پیدا  تداوم  اگر  تکرارها  اقتدار این  به  کند  پیدا  تداوم  اگر  تکرارها  این 
جمهوری اسالمی خدشه بزرگی وارد خواهد جمهوری اسالمی خدشه بزرگی وارد خواهد 
شد. اما همانطور که گفته شد اگر یک جریان شد. اما همانطور که گفته شد اگر یک جریان 
سیاسی بتواند و تالش کند تا اعتماد مردم سیاسی بتواند و تالش کند تا اعتماد مردم 
را کسب کند که کاماًل ممکن است می توان را کسب کند که کاماًل ممکن است می توان 
یک مشارکت قابل قبول باالی یک مشارکت قابل قبول باالی ۶۵۶۵ درصدی  درصدی 
را انتظار داشت و این رویداد فعلی را جبران را انتظار داشت و این رویداد فعلی را جبران 
بتواند  ایران  جامعه  صورت  بدین  و  بتواند کرد  ایران  جامعه  صورت  بدین  و  کرد 
باید  همواره  اما  کند،  عبور  آن  از  سادگی  باید به  همواره  اما  کند،  عبور  آن  از  سادگی  به 
این هشدار را در نظر داشت که اگر حاکمان این هشدار را در نظر داشت که اگر حاکمان 
این خطر را احساس نکنند و بیدار نشوند، این خطر را احساس نکنند و بیدار نشوند، 
خواهد  وجود  هم  مردم  رویگردانی  خواهد امکان  وجود  هم  مردم  رویگردانی  امکان 

داشت.داشت.
اما بیداری حاکمان را چه باید در نظر گرفت؟ اما بیداری حاکمان را چه باید در نظر گرفت؟ 
مسئله این است که چون مشارکت مردم مسئله این است که چون مشارکت مردم 
تالش  بوده؛  مهم  مسئولین  برای  تالش همواره  بوده؛  مهم  مسئولین  برای  همواره 
شود  جبران  نحوی  به  اتفاق  این  تا  شود شده  جبران  نحوی  به  اتفاق  این  تا  شده 
وقت  هیچ  که  بوده  اینطور  واکنش  نوع  وقت اما  هیچ  که  بوده  اینطور  واکنش  نوع  اما 
است.  نبوده  آشکار  و  علنی  و  است. مستقیم  نبوده  آشکار  و  علنی  و  مستقیم 
را  مقاماتی  علنی  شکل  به  توان  نمی  را یعنی  مقاماتی  علنی  شکل  به  توان  نمی  یعنی 
از  یا  کنند  صحبت  اشتباه  و  خطا  از  که  از دید  یا  کنند  صحبت  اشتباه  و  خطا  از  که  دید 
 
ً
عمدتا کنند.  صحبت  جدید   سیاست های 
ً
عمدتا کنند.  صحبت  جدید  سیاست های 

این تالش به شکل پنهانی صورت می گیرد و این تالش به شکل پنهانی صورت می گیرد و 
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به  کنند  برقرار  اجتماع  بدنه  با  به می توانند  کنند  برقرار  اجتماع  بدنه  با  می توانند 
مسئله رفع ناکارآمدی و بحران مشروعیت مسئله رفع ناکارآمدی و بحران مشروعیت 

کمک خواهد کرد.کمک خواهد کرد.

تاکید  آن  روی  باید  اینجا  که  خاصی  تاکید مسئله  آن  روی  باید  اینجا  که  خاصی  مسئله 
مسئله  یک  ملی  اعتماد  که  است  این  مسئله کرد  یک  ملی  اعتماد  که  است  این  کرد 
دائمی و مستمر نیست که خیالمان راحت دائمی و مستمر نیست که خیالمان راحت 
مشخص  مقطع  و  زمان  یک  در  که  مشخص باشد  مقطع  و  زمان  یک  در  که  باشد 
اعتماد را بدست می آوریم و ماندگار خواهد اعتماد را بدست می آوریم و ماندگار خواهد 
ماند. ما شاهد بودیم که با مسئله شهادت ماند. ما شاهد بودیم که با مسئله شهادت 
از  توجهی  قابل  بخش  سلیمانی  از سردار  توجهی  قابل  بخش  سلیمانی  سردار 
ترمیم  ما  دیده  آسیب  اجتماعی  ترمیم سرمایه  ما  دیده  آسیب  اجتماعی  سرمایه 
حادثه  با  بالفاصله  اما  یافت  بهبود  و  حادثه شد  با  بالفاصله  اما  یافت  بهبود  و  شد 
جدی  صدمه ای  دوباره  اوکراینی  جدی هواپیمای  صدمه ای  دوباره  اوکراینی  هواپیمای 
به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد شد به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد شد 
و االن نیز با مسئله کرونا و اعالم جانباختگان و االن نیز با مسئله کرونا و اعالم جانباختگان 
و مجموعه آمار متناقضی که مطرح می شود، و مجموعه آمار متناقضی که مطرح می شود، 
اعتماد  افزایش  برای  فرصتی  یک  اعتماد می تواند  افزایش  برای  فرصتی  یک  می تواند 
مردم یا تهدید این مسئله باشد. در مجموع مردم یا تهدید این مسئله باشد. در مجموع 

باید آگاه بود که مسئله اعتماد یک مسئله باید آگاه بود که مسئله اعتماد یک مسئله 
سیال است که نیازمند مراقبت است و آن سیال است که نیازمند مراقبت است و آن 
شاخص اساسی که به شدت تعیین کننده شاخص اساسی که به شدت تعیین کننده 
مواجهه  و  عملکرد  نحوه  مواجهه است،  و  عملکرد  نحوه  است، 
است  اجتماعی  مسائل  با  است دولت  اجتماعی  مسائل  با  دولت 
واقعی  صحنه  در  دولت  هرچه  واقعی و  صحنه  در  دولت  هرچه  و 
بتواند مشکالت جامعه را حل کند بتواند مشکالت جامعه را حل کند 
سرمایه اجتماعی رشد خواهد کرد. سرمایه اجتماعی رشد خواهد کرد. 
البته مسئله شفافیت وصداقت البته مسئله شفافیت وصداقت 
اما  است  مهم  بسیار  مردم  اما با  است  مهم  بسیار  مردم  با 
نسبت  بیشتری  وزن  نسبت کارآمدی  بیشتری  وزن  کارآمدی 
با  ابتدا  مردم  دارد.  صداقت  و  شفافیت  با به  ابتدا  مردم  دارد.  صداقت  و  شفافیت  به 
کارآمدی مواجه می شوند و بعد از کارآمدی کارآمدی مواجه می شوند و بعد از کارآمدی 
به مطالبه شفافیت و صداقت می پردازند و به مطالبه شفافیت و صداقت می پردازند و 
حتی اگر جایی کارآمدی وجود داشته باشد، حتی اگر جایی کارآمدی وجود داشته باشد، 
مردم از این دو مورد صرف نظر خواهند کرد. مردم از این دو مورد صرف نظر خواهند کرد. 
جمعی  زیست  مشکل  اگر  مثال  عنوان  جمعی به  زیست  مشکل  اگر  مثال  عنوان  به 
شفافیت  مسئله  دیگر  شود  حل  شفافیت مردم  مسئله  دیگر  شود  حل  مردم 
مطرح  جایی  شفافیت  چون  نیست  مطرح مطرح  جایی  شفافیت  چون  نیست  مطرح 
شکست  مسئله،  حل  جای  به  که  شکست می شود  مسئله،  حل  جای  به  که  می شود 
صداقت  مطالبه  امر  این  و  شود  صداقت جایگزین  مطالبه  امر  این  و  شود  جایگزین 
خواهد  همراه  به  را  فریب  و  کذب  افشا  خواهد و  همراه  به  را  فریب  و  کذب  افشا  و 
الیه  چند  را  بحران  مسئله  این  و  الیه داشت  چند  را  بحران  مسئله  این  و  داشت 
خواهد کرد بنابراین ما بیش از حد باید روی خواهد کرد بنابراین ما بیش از حد باید روی 
مسئله کارآمدی تمرکز کنیم و آن را به عنوان مسئله کارآمدی تمرکز کنیم و آن را به عنوان 

دستور کار اساسی خودمان قرار دهیم .دستور کار اساسی خودمان قرار دهیم .

جریان عدالتخواه هم با همه برنامه ها و جریان عدالتخواه هم با همه برنامه ها و 
اقداماتی که داشته است و با همه فعالیت ها و اقداماتی که داشته است و با همه فعالیت ها و 
کوشش هایش هنوز نتوانسته است خودش را کوشش هایش هنوز نتوانسته است خودش را 
در قد و قواره یک جریان سیاسِی جدی مطرح در قد و قواره یک جریان سیاسِی جدی مطرح 
کند. عدالتخواهان در جامعه، بیشتر همچنان کند. عدالتخواهان در جامعه، بیشتر همچنان 
در همان فضای جنبش دانشجویی و فردی که در همان فضای جنبش دانشجویی و فردی که 

قرار  می کنند  مطالبه  و  اعتراض  قرار مدام  می کنند  مطالبه  و  اعتراض  مدام 
دارند. دارند. 
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درباره  خدابخشی  علی رضا  با  درباره گفتگو  خدابخشی  علی رضا  با  گفتگو 
انتخابات مستمر با نرم افزار موبایلی امربه انتخابات مستمر با نرم افزار موبایلی امربه 

معروف و نهی از منکرمعروف و نهی از منکر

مقدمه:مقدمه:
از اقتصاد آموخته دانش خدابخشی رضا علی از اقتصاد آموخته دانش خدابخشی رضا علی 
اخیر انتخابات در او  است. صادق امام اخیردانشگاه انتخابات در او  است. صادق امام دانشگاه
مجلسشورایاسالمیاگرچهنامزدبودهاستامامجلسشورایاسالمیاگرچهنامزدبودهاستاما
درتبلیغاتوسخنرانیهایخودتاثیریکنمایندهرادرتبلیغاتوسخنرانیهایخودتاثیریکنمایندهرا
کمترازرسانههاویاتشکلهایدانشجوییارزیابیکمترازرسانههاویاتشکلهایدانشجوییارزیابی
طالب جمع در خود یکسخنرانی در . است طالبکرده جمع در خود یکسخنرانی در . است کرده
گفتهاست:چهلطلبهبیایندهمقسمشوندکهگفتهاست:چهلطلبهبیایندهمقسمشوندکه
بگذارند وقت نظام اصالح برای بگذارندچهلشبجمعه وقت نظام اصالح برای چهلشبجمعه
منقولمیدهمتاثیرشانازیکنمایندهمجلسمنقولمیدهمتاثیرشانازیکنمایندهمجلس
بیشترباشد.بیشازدوسالاستکهپیشنویسبیشترباشد.بیشازدوسالاستکهپیشنویس
از نهی و بهمعروف امر قانون برایاصالح را ازطرحی نهی و بهمعروف امر قانون برایاصالح را طرحی
منکر از نهی و معروف امربه تا است نوشته منکرمنکر از نهی و معروف امربه تا است نوشته منکر
همدارایاپلیکیشنشود!معتقداستانتخاباتهمدارایاپلیکیشنشود!معتقداستانتخابات
مستمردرجمهوریاسالمیباامربهمعروفونهیازمستمردرجمهوریاسالمیباامربهمعروفونهیاز

منکرموبایلیمحققمیشود.منکرموبایلیمحققمیشود.

که یک نماینده نقش  که یک نماینده نقش - به این جمع بندی  - به این جمع بندی 
یادی ندارد از چه زمانی رسیدید؟ یادی ندارد از چه زمانی رسیدید؟ز ز

خبرنگار  سال  یک  ششم  مجلس  در  خبرنگار من  سال  یک  ششم  مجلس  در  من 
از  ماه  از   ماه   ۳۳  ، ابرار روزنامه  برای  بودم  ، مجلس  ابرار روزنامه  برای  بودم  مجلس 
دیگر  که  بود  نگذشته  مجلس  در  دیگر حضورم  که  بود  نگذشته  مجلس  در  حضورم 
مطمئن  و  نداشتم  شدن  نماینده  مطمئن آرزوی  و  نداشتم  شدن  نماینده  آرزوی 
بودم که در رسانه از نماینده مجلس موثرتر بودم که در رسانه از نماینده مجلس موثرتر 

هستم!هستم!

که  که - این جمع بندی شما به این معناست  - این جمع بندی شما به این معناست 

ف
رو

مع
به 

مر
ا

مثــــل

مصاحبه متین فارابی با
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مجلس در راس امور نیست؟!مجلس در راس امور نیست؟!
این که مجلس کنونی در راس امور نیست این که مجلس کنونی در راس امور نیست 
خیلی واضح است آنچه که امام در این باره خیلی واضح است آنچه که امام در این باره 
گفته اند ناظر به بایسته هاست یعنی اینکه گفته اند ناظر به بایسته هاست یعنی اینکه 
امام  واال  باشد  امور  راس  در  باید  امام مجلس  واال  باشد  امور  راس  در  باید  مجلس 
توصیف  مشهور  جمله  ان  در  توصیف منظورشان  مشهور  جمله  ان  در  منظورشان 
مجلس وقت نبوده است. البته با تفسیری مجلس وقت نبوده است. البته با تفسیری 
قانون  در  مجلس  که  گفت  توان  می  قانون دیگر  در  مجلس  که  گفت  توان  می  دیگر 
اساسی ما ظرفیت قرار گرفتن در راس امور اساسی ما ظرفیت قرار گرفتن در راس امور 
را دارد. البته همه انچه که من درباره مقایسه را دارد. البته همه انچه که من درباره مقایسه 
درباره  گفتم  مجلس  نمایندگی  با  درباره رسانه  گفتم  مجلس  نمایندگی  با  رسانه 
نماینده  یک  درباره  نیست  مجلس  نماینده کلیت  یک  درباره  نیست  مجلس  کلیت 
صورت  به  نماینده  یک  وقتی  یعنی  صورت است  به  نماینده  یک  وقتی  یعنی  است 
از  تاثیرش  یابد  می  راه  مجلس  به  از مستقل  تاثیرش  یابد  می  راه  مجلس  به  مستقل 

یک رسانه مستقل کمتر است!یک رسانه مستقل کمتر است!

تصویب  قانون  تواند  می  رسانه  یک  مگر  تصویب -  قانون  تواند  می  رسانه  یک  مگر   -
کند؟کند؟

یک نماینده هم نمی تواند قانون تصویب یک نماینده هم نمی تواند قانون تصویب 

کند! یک رسانه می تواند تصویب یک قانون کند! یک رسانه می تواند تصویب یک قانون 
را به مطالبه عمومی تبدیل کند و کمک کند را به مطالبه عمومی تبدیل کند و کمک کند 
تا قانون تصویب شود. وقتی یک چیزی به تا قانون تصویب شود. وقتی یک چیزی به 
مطالبه عمومی تبدیل شود و این مطالبه مطالبه عمومی تبدیل شود و این مطالبه 
در رسانه ها یا تجمعات بروز پیدا کند دهها در رسانه ها یا تجمعات بروز پیدا کند دهها 
پیش  ان  تصویب  برای  حاضرند  پیش نماینده  ان  تصویب  برای  حاضرند  نماینده 
قدم شوند.بقیه وظایف و اختیارات مجلس قدم شوند.بقیه وظایف و اختیارات مجلس 
هم همینطور است مثل سوال و استیضاح هم همینطور است مثل سوال و استیضاح 

و ...و ...

و  است  ینه  پرهز سیاسی  تشکل  و  رسانه  و -  است  ینه  پرهز سیاسی  تشکل  و  رسانه   -
برگزاری تجمع هم بسیار سخت است!برگزاری تجمع هم بسیار سخت است!

هزینه  باید  ما  که  است  همین  من  حرف  هزینه   باید  ما  که  است  همین  من  حرف   
برگزاری تجمع را کاهش دهیم. یک مبحث برگزاری تجمع را کاهش دهیم. یک مبحث 
اقتصاد  در  نهادگراها  به  مربوط  اقتصاد مشهوری  در  نهادگراها  به  مربوط  مشهوری 
است، اصطالحا می گویند که هزینه مبادله است، اصطالحا می گویند که هزینه مبادله 
من  است،  باال  خیلی  ایران  اقتصاد  در  من مثال  است،  باال  خیلی  ایران  اقتصاد  در  مثال 
شما  برای  کوچک  را  مبادله  هزینه  شما این  برای  کوچک  را  مبادله  هزینه  این 

توضیح بدهم آن وقت دوباره می رویم توضیح بدهم آن وقت دوباره می رویم 
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طول می کشد که شما بفهمی اول چه مارکی طول می کشد که شما بفهمی اول چه مارکی 
بخری. بعد می گردی که ان برند را چه کسی بخری. بعد می گردی که ان برند را چه کسی 

ارزان می دهد، کی گران می دهد، ارزان می دهد، کی گران می دهد، 
 بعضی وقت ها می بینی شش ماه یک سال  بعضی وقت ها می بینی شش ماه یک سال 
هزینه  می گویند  این  به  کشیده،  طول  هزینه مثال  می گویند  این  به  کشیده،  طول  مثال 
هزینه  کشورمان  در  متاسفانه  هزینه مبادله،  کشورمان  در  متاسفانه  مبادله، 
مبادله خیلی باالست هم در اقتصاد و هم مبادله خیلی باالست هم در اقتصاد و هم 
غیر اقتصاد، مثال در امربه معروف و نهی از غیر اقتصاد، مثال در امربه معروف و نهی از 

منکر هزینه مبادله زیاد است!منکر هزینه مبادله زیاد است!
عدالت خواهی  شعار   با  که  دوستانی  عدالت خواهی همه  شعار   با  که  دوستانی  همه 

 . منکر از  نهی  و  معروف  به  امر  بحث  . سر  منکر از  نهی  و  معروف  به  امر  بحث  سر 
چیست؟  اقتصاد  در  مبادله  هزینه  چیست؟ ببینید  اقتصاد  در  مبادله  هزینه  ببینید 
بطور ساده میگوید از وقتی که شما تصمیم بطور ساده میگوید از وقتی که شما تصمیم 
بخری، پولش  موبایل  گوشی  یک  بخری، پولش می گیری  موبایل  گوشی  یک  می گیری 
آماده  آماده را هم دارید توی جیبتان است، شما  را هم دارید توی جیبتان است، شما 
آن  تا  کنید  پرداخت  را  پول  این  آن هستید  تا  کنید  پرداخت  را  پول  این  هستید 
لحظه ای که پول از حساب شما جابجا بشود لحظه ای که پول از حساب شما جابجا بشود 
برود توی حساب خریدار و این موبایل بیاید برود توی حساب خریدار و این موبایل بیاید 
توی دست شما، هر هزینه ای غیر از قیمت توی دست شما، هر هزینه ای غیر از قیمت 
می شود هزینه مبادله، مثال یک ماه دو ماه می شود هزینه مبادله، مثال یک ماه دو ماه 
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هم  را  آیه  این  معموال  کنند  می  هم فعالیت  را  آیه  این  معموال  کنند  می  فعالیت 
جلوی  عدالتخواهی  روزهای  اولین  جلوی از  عدالتخواهی  روزهای  اولین  از 
رسلنا  ارسلنا  لقد  دادند:  قرار  رسلنا چشم شان  ارسلنا  لقد  دادند:  قرار  چشم شان 
المیزان  و  الکتاب  معهم  انزلنا  و  المیزان بالبنیات  و  الکتاب  معهم  انزلنا  و  بالبنیات 
لیقوم الناس بالقسط. معموال وقتی این آیه لیقوم الناس بالقسط. معموال وقتی این آیه 

تفسیر  و  تفسیر ترجمه  و  ترجمه 
می شود روی این می شود روی این 
تاکید  تاکید موضوع  موضوع 
میشود که هدف میشود که هدف 
و  رسل  ارسال  و از  رسل  ارسال  از 

انزال کتب، عدالت و قسط بوده. یک غفلتی انزال کتب، عدالت و قسط بوده. یک غفلتی 
عبارت  در  ان  و  آیه،  این  ترجمه  در  عبارت میشود  در  ان  و  آیه،  این  ترجمه  در  میشود 
این  هدف  که  است  بالقسط  الناس  این لیقوم  هدف  که  است  بالقسط  الناس  لیقوم 
پا  به  قسط  و  عدالت  برای  مردم  که  پا بوده  به  قسط  و  عدالت  برای  مردم  که  بوده 
خیزند اگر به این موضوع بی توجهی بشود خیزند اگر به این موضوع بی توجهی بشود 
انتظار  عده  یک  که  میشود  این  انتظار نتیجه اش  عده  یک  که  میشود  این  نتیجه اش 
دارند در وضعیت کنونی آقای خامنه ای برود دارند در وضعیت کنونی آقای خامنه ای برود 
هم  تجربه اش  کند.  برپا  را  قسط  و  هم عدالت  تجربه اش  کند.  برپا  را  قسط  و  عدالت 
برای دوستانی که یک کمی مسن تر هستند برای دوستانی که یک کمی مسن تر هستند 
این است که انبوهی از بچه حزب اللهی ها و این است که انبوهی از بچه حزب اللهی ها و 
معممینی را شما می توانید نام ببرید و اسم معممینی را شما می توانید نام ببرید و اسم 
که امروز دیگر عمامه ندارند یا ریش  که امروز دیگر عمامه ندارند یا ریش ببرید  ببرید 
ندارند، حاال بنده که سنم یک کمی بیشتر از ندارند، حاال بنده که سنم یک کمی بیشتر از 
برخی دوستان است اینها همه را دیده ام، یا برخی دوستان است اینها همه را دیده ام، یا 
است  نامه ای  همین  دیگرش  نمونه  است یک  نامه ای  همین  دیگرش  نمونه  یک 
از همین بچه های بهاری و  از همین بچه های بهاری و که اخیرا جمعی  که اخیرا جمعی 

حزب اللهی  بچه های  به  منتسب  که  حزب اللهی اینها  بچه های  به  منتسب  که  اینها 
رهبری  به  بودند  دانشجویی  بسیج های  رهبری و  به  بودند  دانشجویی  بسیج های  و 

نوشتند در مورد آقای احمدی نژاد. نوشتند در مورد آقای احمدی نژاد. 
انتخابات یکی از مصادیق و ابزارهای قیام به انتخابات یکی از مصادیق و ابزارهای قیام به 
قسط است، یعنی جمهوری اسالمی ابزاری قسط است، یعنی جمهوری اسالمی ابزاری 
کرده  ایجاد  کرده را  ایجاد  را 
که شما با یک که شما با یک 
و  ارزان  و روش  ارزان  روش 
کم هزینه قیام کم هزینه قیام 
به قسط کنید، به قسط کنید، 
می دهید  انجام  که  انتخاب هایی  با  می دهید شما  انجام  که  انتخاب هایی  با  شما 
مشخص  را  خودتان  مشخص جهت گیری های  را  خودتان  جهت گیری های 
می کنید که چه کسی با چه خواسته ای بیاید می کنید که چه کسی با چه خواسته ای بیاید 
. در حقیقت اولویت های خودتان را  کار . در حقیقت اولویت های خودتان را سر  کار سر 
دارید مشخص می کنید یا اعتراض تان را به دارید مشخص می کنید یا اعتراض تان را به 
کشور بیان می کنید از طریق  کشور بیان می کنید از طریق برخی امور در  برخی امور در 

انتخابات. انتخابات. 

کشورهای دیگر این سیستم را چطوری  کشورهای دیگر این سیستم را چطوری در  در 
اعمال می کنند؟اعمال می کنند؟

صحبت  آن  از  آنجا  که  راههایی  از  یکی  صحبت   آن  از  آنجا  که  راههایی  از  یکی   
می آید  احزاب  است.  احزاب  می آید می شود  احزاب  است.  احزاب  می شود 
اولویت های مردم را پیگیری می کند، و آن ها اولویت های مردم را پیگیری می کند، و آن ها 
را نهادینه می کند، آدم های مخصوصی پول را نهادینه می کند، آدم های مخصوصی پول 
می کنند  پیگیری  را  اینها  می روند  می کنند می گیرند  پیگیری  را  اینها  می روند  می گیرند 
شغلشان همین است که عضو یک حزبی شغلشان همین است که عضو یک حزبی 

ابزارهای  و  مصادیق  از  یکی  ابزارهای انتخابات  و  مصادیق  از  یکی  انتخابات 
اسالمی  جمهوری  یعنی  است،  قسط  به  اسالمی قیام  جمهوری  یعنی  است،  قسط  به  قیام 
ابزاری را ایجاد کرده که شما با یک روش ارزان و ابزاری را ایجاد کرده که شما با یک روش ارزان و 

کم هزینه قیام به قسط کنیدکم هزینه قیام به قسط کنید
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یک   ، نفر میلیون  یک  این  اهلل،  بارک  یک گفتند   ، نفر میلیون  یک  این  اهلل،  بارک  گفتند 
عددی است و برای مخاطب یک پیام مهمی عددی است و برای مخاطب یک پیام مهمی 
دارد  الیک ها  آن  با  تر  دقیق  عبارت  به  دارد دارد.  الیک ها  آن  با  تر  دقیق  عبارت  به  دارد. 

امر و نهی می کند.امر و نهی می کند.
شده  عوض  شکلش  رسانه  که  شده همانطور  عوض  شکلش  رسانه  که  همانطور 
تعداد  با  و  امده  خبرنگار  شهروند  تعداد چون  با  و  امده  خبرنگار  شهروند  چون 
الیک و مخاطب آنالینش که مشارکت دارد الیک و مخاطب آنالینش که مشارکت دارد 
شکل  همین  به  می کند  اعمال  را  شکل نظرش  همین  به  می کند  اعمال  را  نظرش 
حکمرانی هم بعد از فناوری اطالعات تغییر حکمرانی هم بعد از فناوری اطالعات تغییر 
کرده، من االن میتوانم موارد متعددی را به کرده، من االن میتوانم موارد متعددی را به 
این  با  مدیریتی  نظام های  که  بگویم  این شما  با  مدیریتی  نظام های  که  بگویم  شما 
از  یکی  مثال  کرده،  تغییر  آمده  که  از موبایلی  یکی  مثال  کرده،  تغییر  آمده  که  موبایلی 
چیزهایی که از آن استفاده می کنید همین چیزهایی که از آن استفاده می کنید همین 
نرم افزار اسنپ است، مثال اداره ی سازمان نرم افزار اسنپ است، مثال اداره ی سازمان 
است؟  بوده  چگونه  قدیم  در  است؟ تاکسی رانی  بوده  چگونه  قدیم  در  تاکسی رانی 
چگونه  قیمتها  است؟  شده  چگونه  چگونه االن  قیمتها  است؟  شده  چگونه  االن 
است؟  شده  چگونه  االن  است؟  است؟ بوده  شده  چگونه  االن  است؟  بوده 
شکایت از یک راننده ی تاکسی چگونه بود؟ شکایت از یک راننده ی تاکسی چگونه بود؟ 
برای  نوین  ابزار  از  باید  ما  شکل  همین  برای به  نوین  ابزار  از  باید  ما  شکل  همین  به 
از  نهی  و  معروف  به  امر  و  اعتراض  از تسهیل  نهی  و  معروف  به  امر  و  اعتراض  تسهیل 

منکر استفاده کنیم.منکر استفاده کنیم.

ایران  در  معروف  امربه  گویید  می  ایران اینکه  در  معروف  امربه  گویید  می  اینکه 
آید  نمی  در  جور  واقعیت  با  است  آید سخت  نمی  در  جور  واقعیت  با  است  سخت 
هرکس به راحتی و آسانی می تواند به دیگری هرکس به راحتی و آسانی می تواند به دیگری 

حرف خود را بزند!حرف خود را بزند!

اداره می کنند،  را  اداره می کنند، هستند و دارند یک حزبی  را  هستند و دارند یک حزبی 
پیگیری  را  مردم  خواسته های  پیگیری همین  را  مردم  خواسته های  همین 
ابزار  عنوان  به  که  دیگری  نمونه  یا  ابزار می کنند  عنوان  به  که  دیگری  نمونه  یا  می کنند 
برد  نام  آن  از  میشود  قسط  به  قیام  برد برای  نام  آن  از  میشود  قسط  به  قیام  برای 
نظارت  رسانه  میگویند  است.  نظارت رسانه ها  رسانه  میگویند  است.  رسانه ها 
همین  و  مسئول  دستگاه های  بر  همین می کند  و  مسئول  دستگاه های  بر  می کند 
کارکرد را دارد مثال اگر یک نماینده مجلس کارکرد را دارد مثال اگر یک نماینده مجلس 
کند یک رسانه  کند یک رسانه بر اجرای قوانین نظارت می  بر اجرای قوانین نظارت می 
خودم  من  بکند،  را  کار  همین  میتواند  خودم هم  من  بکند،  را  کار  همین  میتواند  هم 
چون رسانه ای هستم به این روش بیشتر چون رسانه ای هستم به این روش بیشتر 
از مجلس عقیده دارم. می توانم ده ها مورد از مجلس عقیده دارم. می توانم ده ها مورد 
نماینده  یک  از  من  که  بشمارم  شما  نماینده برای  یک  از  من  که  بشمارم  شما  برای 
مبحث  همین  در  ام!  بوده  موثرتر  مبحث مجلس  همین  در  ام!  بوده  موثرتر  مجلس 
نظارت رسانه ها با یک پدیده جدیدی مواجه نظارت رسانه ها با یک پدیده جدیدی مواجه 
، رسانه های  ، رسانه های هستید به نام شهروند خبرنگار هستید به نام شهروند خبرنگار
جدید دیگر مثل آن رسانه های قدیم نیست جدید دیگر مثل آن رسانه های قدیم نیست 
باشد،  داشته  هنگفت  سرمایه  به  نیاز  باشد، که  داشته  هنگفت  سرمایه  به  نیاز  که 
شما خودت هم میتوانی بدون هزینه زیاد، شما خودت هم میتوانی بدون هزینه زیاد، 
نوع  به  توجه  با  بدهی.  تشکیل  رسانه  نوع یک  به  توجه  با  بدهی.  تشکیل  رسانه  یک 
که  می بینید  تالشش  و  شهرت  و  آدم  که آن  می بینید  تالشش  و  شهرت  و  آدم  آن 
، فالورهایی از یک نفر تا ده بیست  ، فالورهایی از یک نفر تا ده بیست یک نفر یک نفر
فالوور  تعداد  بر  عالوه  دارد!  نفر  فالوور میلیون  تعداد  بر  عالوه  دارد!  نفر  میلیون 
شبکه های  این  در  دارید  مختلفی  شبکه های ابزارهای  این  در  دارید  مختلفی  ابزارهای 
اجتماعی ، شما یک جاهایی الیک می دهید اجتماعی ، شما یک جاهایی الیک می دهید 
مثال یکی به یکی اعتراض کرده یک میلیون مثال یکی به یکی اعتراض کرده یک میلیون 
نفر در قسمت کامنت مثبت داده اند یعنی نفر در قسمت کامنت مثبت داده اند یعنی 
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آنچه می گویید درباره امور فردی است ولی آنچه می گویید درباره امور فردی است ولی 
مبادله  هزینه  سیاسی  و  اجتماعی  امور  مبادله در  هزینه  سیاسی  و  اجتماعی  امور  در 
ایران  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ایران در  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  در 
بودم  رفته  من  مثال  عنوان  به  است،  بودم باال  رفته  من  مثال  عنوان  به  است،  باال 
تفکیک  به  را  آرائم  گفتم  مشهد  تفکیک فرمانداری  به  را  آرائم  گفتم  مشهد  فرمانداری 
سیاسی  معاون  می خواهم،  سیاسی صندوق ها  معاون  می خواهم،  صندوق ها 
نداریم،  تکلیفی  چنین  قانون  در  ما  نداریم، گفت  تکلیفی  چنین  قانون  در  ما  گفت 
دارد  زیاد  زحمت  می خواهی  شما  که  دارد کاری  زیاد  زحمت  می خواهی  شما  که  کاری 
ما انجام نمی دهیم! خب تخلف بود! ما یک ما انجام نمی دهیم! خب تخلف بود! ما یک 
قانونی داریم  به نام قانون انتشار و دسترسی قانونی داریم  به نام قانون انتشار و دسترسی 
جایی  از  را  اطالعاتی  شما  اطالعات،  به  جایی آزاد  از  را  اطالعاتی  شما  اطالعات،  به  آزاد 
شما  به  دارند  وظیفه  می کنید  شما درخواست  به  دارند  وظیفه  می کنید  درخواست 
کیلومتر  دو  یکی  استانداری،  رفتم  کیلومتر بدهند.   دو  یکی  استانداری،  رفتم  بدهند.  
این  از  کردم  پیاده روی  استانداری  این داخل  از  کردم  پیاده روی  استانداری  داخل 
اتاق به آن اتاق، آخرش هم نتیجه نگرفتم، اتاق به آن اتاق، آخرش هم نتیجه نگرفتم، 
به  بروم  مثال  ها  دارم  هم  دیگری  به راه های  بروم  مثال  ها  دارم  هم  دیگری  راه های 
آقای نماینده مجلس بگویم به وزیر کشور آقای نماینده مجلس بگویم به وزیر کشور 
شکایت  دادگاه  بروم  می توانم  بدهد،  شکایت تذکر  دادگاه  بروم  می توانم  بدهد،  تذکر 
کنم، می توانم بروم تخلفات اداری شکایت کنم، می توانم بروم تخلفات اداری شکایت 
کنم. اما یک زیرساختی را بنده در ایجادش کنم. اما یک زیرساختی را بنده در ایجادش 
مشارکت داشتم زمانی که روزنامه نگار بودم مشارکت داشتم زمانی که روزنامه نگار بودم 
دوستان  اگر  آمد.  من  کمک  به  اینجا  دوستان که  اگر  آمد.  من  کمک  به  اینجا  که 
خوانده  مجلس  مورد  در  را  بنده  خوانده خاطرات  مجلس  مورد  در  را  بنده  خاطرات 
باشند من آنجا یک خاطره ای دارم به عنوان باشند من آنجا یک خاطره ای دارم به عنوان 

"شهروند مهم تر از نماینده مجلس""شهروند مهم تر از نماینده مجلس"
قانون  همین  برای  داریم  سامانه ای  قانون یک  همین  برای  داریم  سامانه ای  یک 

شما  اطالعات،  به  دسترسی  و  شما انتشار   اطالعات،  به  دسترسی  و  انتشار  
می روید درخواست تان را آنجا ثبت می کنید، می روید درخواست تان را آنجا ثبت می کنید، 
را  اطالعات  این  من  فالن،  اداره  را می گویید  اطالعات  این  من  فالن،  اداره  می گویید 
نصف  است،  آسان  هم  خیلی  نصف می خواهم،   است،  آسان  هم  خیلی  می خواهم،  
کار  این  بروید  می توانید  هم  خانه   در  کار شب  این  بروید  می توانید  هم  خانه   در  شب 
ظرف  است  موظف  دستگاه  آن   ! بکنید  ظرف را  است  موظف  دستگاه  آن   ! بکنید  را 
که  روزی  من  بدهد.  پاسخ  شما  به  روز  که ده  روزی  من  بدهد.  پاسخ  شما  به  روز  ده 
رفتم روزنامه همشهری این قانون تصویب رفتم روزنامه همشهری این قانون تصویب 
بود،  نشده  اجرا  بود  مدت ها  بود،  بود، شده  نشده  اجرا  بود  مدت ها  بود،  شده 
از  من  بشود،  اجرا  این  کردیم  پیگیری  از ما  من  بشود،  اجرا  این  کردیم  پیگیری  ما 
خانه  آمدم  نگرفتم  نتیجه  که  خانه استانداری  آمدم  نگرفتم  نتیجه  که  استانداری 
ثبت کردم، اگر استانداری تا ده روز اطالعات ثبت کردم، اگر استانداری تا ده روز اطالعات 
خود  در  است،  محکوم  خودکار  ندهد  خود را  در  است،  محکوم  خودکار  ندهد  را 
سامانه امکان شکایت هم دارید، این مثال سامانه امکان شکایت هم دارید، این مثال 
بیانگر این است که شما اگر هزینه مبادله بیانگر این است که شما اگر هزینه مبادله 
پایین،  بیاورید  را  اطالعات  به  پایین، دسترسی  بیاورید  را  اطالعات  به  دسترسی 
نیاز  مورد  اطالعات  می روند  نفر  نیاز میلیون ها  مورد  اطالعات  می روند  نفر  میلیون ها 
خود را درخواست می کنند. خب حاال همین خود را درخواست می کنند. خب حاال همین 
از  نهی  و  معروف  به  امر  برای  بیایید  را  از کار  نهی  و  معروف  به  امر  برای  بیایید  را  کار 

منکر انجام بدهیم.منکر انجام بدهیم.

مشخصات این نرم افزار چیست؟مشخصات این نرم افزار چیست؟
یک  شما  یعنی  باشد،  خودکار  ماشه  یک یک،  شما  یعنی  باشد،  خودکار  ماشه  یک، 
بار با کد ملی ات رفتی ثبت کردی دیگر هیچ بار با کد ملی ات رفتی ثبت کردی دیگر هیچ 
وقت مجبور به پیگیری نشوی. یعنی وقتی وقت مجبور به پیگیری نشوی. یعنی وقتی 
دولتی ها  کردی  معروف  به  امر  یک  دولتی ها شما  کردی  معروف  به  امر  یک  شما 
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می کند که بعد از  پایان مکالمه نظر بدهید می کند که بعد از  پایان مکالمه نظر بدهید 
اما  تلفن چی.  آن  پاسخ گویی  نحوه  مورد  اما در  تلفن چی.  آن  پاسخ گویی  نحوه  مورد  در 
در اسنپ، او به سراغ شما می آید و هر وقت در اسنپ، او به سراغ شما می آید و هر وقت 
درخواست  را  بعدی  ماشین  درخواست می خواهید  را  بعدی  ماشین  می خواهید 
قبلی  ماشین  به  راجع  نظرت  می گوید  قبلی کنید  ماشین  به  راجع  نظرت  می گوید  کنید 
چی بود؟ نظام معکوس شده به جای اینکه چی بود؟ نظام معکوس شده به جای اینکه 
شما بروید نظر بدهید و امر به معروف کنید، شما بروید نظر بدهید و امر به معروف کنید، 

او دائم درخواست امر به معروف می کند.او دائم درخواست امر به معروف می کند.
هم  دیگران  مشارکت  امکان  اینکه  هم سوم  دیگران  مشارکت  امکان  اینکه  سوم 
باشد. یعنی بتوانید پویش راه اندازی کنید باشد. یعنی بتوانید پویش راه اندازی کنید 
مجازی  راهپیمایی  و  تجمع  همان  این  مجازی که  راهپیمایی  و  تجمع  همان  این  که 

است.است.
قانونی  جایگاه  و  پشتوانه  اینکه  قانونی چهارم  جایگاه  و  پشتوانه  اینکه  چهارم 

داشته باشد. داشته باشد. 

****************************************************
ح حقوانین پیشنهادی طر قوانین پیشنهادی طر
 آقای علیرضا خدابخشی آقای علیرضا خدابخشی

****************************************************
قانون  قانون   ماده ۸۸  به  تبصره  چند  الحاق  ماده قانون  به  تبصره  چند  الحاق  قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
  ۸۸ ماده  به  ذیل  های  تبصره  واحده-  ماده ماده  به  ذیل  های  تبصره  واحده-  ماده 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 

از منکر الحاق می گردد.از منکر الحاق می گردد.
مؤسسات  شامل  ماده  این  مؤسسات -  شامل  ماده  این   -۱۱ تبصره تبصره 
نهادهای  و  ها  سازمان  یعني  نهادهای عمومی  و  ها  سازمان  یعني  عمومی 
وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل 

 ، خودکار ماشه  صورت  به  دنبالش  ، بدوند  خودکار ماشه  صورت  به  دنبالش  بدوند 
را  خودکار  ماشه  حالت  این  شهرداری  را   خودکار  ماشه  حالت  این  شهرداری   ۱۳۷۱۳۷
می شدم  رد  بزرگراه  از  من  جایی  یک  می شدم دارد.  رد  بزرگراه  از  من  جایی  یک  دارد. 
پله برقی داشت، دیدم پله برقی خراب است پله برقی داشت، دیدم پله برقی خراب است 
که این پله برقی خراب است  که این پله برقی خراب است   زنگ زدم زنگ زدم ۱۳۷۱۳۷ 
بعد می دیدم از یک قسمت دیگر شهرداری بعد می دیدم از یک قسمت دیگر شهرداری 
آقا این پله  که  آقا این پله چند بار به من زنگ می زنند  که  چند بار به من زنگ می زنند 
فکر  شما  حاال  نشد؟  یا  شد  درست  فکر برقی   شما  حاال  نشد؟  یا  شد  درست  برقی  
آن پیمانکاری  آن پیمانکاری کنید چه فشاری می آید روی  کنید چه فشاری می آید روی 
در  اگر  را  نظام  این  ما  حاال  گرفته،  را  پول  در که  اگر  را  نظام  این  ما  حاال  گرفته،  را  پول  که 
به  و  بکنیم،  پیاده  اسالمی  جمهوری  به اداره  و  بکنیم،  پیاده  اسالمی  جمهوری  اداره 
شما  تا  دربیاوریم  خودکار  ماشه  شما صورت  تا  دربیاوریم  خودکار  ماشه  صورت 
بخش  کنید  پیگیری  بروید  نشوید  بخش مجبور  کنید  پیگیری  بروید  نشوید  مجبور 

زیادی از مشکالت حل می شود.زیادی از مشکالت حل می شود.
 دوم اینکه درخواست معکوس هم داشته  دوم اینکه درخواست معکوس هم داشته 
باشد. این را از اسنپ می توانیم الگو بگیریم. باشد. این را از اسنپ می توانیم الگو بگیریم. 
می شوید  که  اسنپ  ماشین  سوار  می شوید شما  که  اسنپ  ماشین  سوار  شما 
نظر  می توانید  خب  می شوید  پیاده  نظر وقتی  می توانید  خب  می شوید  پیاده  وقتی 
راننده امتیاز بدهید. خب این  راننده امتیاز بدهید. خب این بدهید و به  بدهید و به 
اصال  است  ممکن  است.  شما  اختیار  اصال به  است  ممکن  است.  شما  اختیار  به 
قسمت نظرخواهی داشته باشد شما بروید قسمت نظرخواهی داشته باشد شما بروید 
است  معمولی  نظام  یک  این  بشوید.  است وارد  معمولی  نظام  یک  این  بشوید.  وارد 
دیگر ، شما مثال باید یک آدم خاصی باشید دیگر ، شما مثال باید یک آدم خاصی باشید 
بشناسید  اجتماعی  مسئولیت  انقدر  بشناسید که  اجتماعی  مسئولیت  انقدر  که 
اگر دیده باشید  را  اگر دیده باشید و بروید نظر بدهید. این  را  و بروید نظر بدهید. این 
را  توصیه  این  هم  گویا  تلفن های  از  را بعضی  توصیه  این  هم  گویا  تلفن های  از  بعضی 
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 ) )۵۵( ماده  موضوع  اجرایی  های  )دستگاه  ماده  موضوع  اجرایی  های  دستگاه 
قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای 
و  قضائیه  قوای  مسلح،  نیروهای  و انقالبی،  قضائیه  قوای  مسلح،  نیروهای  انقالبی، 
سازمان  ها،  شرکت  مؤسسات،  و  سازمان مقننه  ها،  شرکت  مؤسسات،  و  مقننه 
و  بنیادها  و  آنها  به  وابسته  نهادهای  و ها،  بنیادها  و  آنها  به  وابسته  نهادهای  ها، 
رهبری  معظم  مقام  نظر  زیر  که  رهبری مؤسساتی  معظم  مقام  نظر  زیر  که  مؤسساتی 
مؤسسه،  هر  همچنین  و  شوند  می  مؤسسه، اداره  هر  همچنین  و  شوند  می  اداره 
پنجاه  از  بیش  یا  تمام  که  نهادی  یا  پنجاه شرکت  از  بیش  یا  تمام  که  نهادی  یا  شرکت 
درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت 
اسالمی  جمهوری  قوانین  مجموعه  در  اسالمی که  جمهوری  قوانین  مجموعه  در  که 
خصوصی  مؤسسات  و  است  آمده  خصوصی ایران  مؤسسات  و  است  آمده  ایران 
ارایه دهنده خدمت عمومی یعني آن دسته ارایه دهنده خدمت عمومی یعني آن دسته 
ارایه  به  اقدام  که  غیردولتی  مؤسسات  ارایه از  به  اقدام  که  غیردولتی  مؤسسات  از 
خدمات عمومی به مردم می کنند، از قبیل خدمات عمومی به مردم می کنند، از قبیل 
سازمان های صنفی و حرفه ای، بانک ها و سازمان های صنفی و حرفه ای، بانک ها و 

بورس اوراق بهادار مي شود.بورس اوراق بهادار مي شود.
به  امر  منظور  به  تجمع  برگزاری  به -  امر  منظور  به  تجمع  برگزاری   -۲۲ تبصره تبصره 
معروف و نهی از منکر برای مدت معروف و نهی از منکر برای مدت ۲۲ ساعت  ساعت 
در مکان های ذیل نیاز به مجوز ندارد و تنها در مکان های ذیل نیاز به مجوز ندارد و تنها 
در  برگزاري  از  قبل  ساعت  در   برگزاري  از  قبل  ساعت   ۲۴۲۴ حداکثر  حداکثر باید   باید  
و  معروف  به  امر  اجتماعي  شبکه  و سامانه  معروف  به  امر  اجتماعي  شبکه  سامانه 

نهي از منکر ثبت گردد:نهي از منکر ثبت گردد:
دقیقه  دقیقه   از ۱۵۱۵  نمازجمعه  برگزاری  محل  در  از -  نمازجمعه  برگزاری  محل  در   -۱۱

پس از پایان مراسم نمازجمعه  پس از پایان مراسم نمازجمعه  
ها  شهرداری  سوی  از  که  هایی  محل  در  ها -  شهرداری  سوی  از  که  هایی  محل  در   -۲۲

معین می گرددمعین می گردد

مکان  یک  حداقل  موظفند  ها  شهرداری  مکان   یک  حداقل  موظفند  ها  شهرداری   
بدون  تجمعات  برگزاری  برای  را  بدون مناسب  تجمعات  برگزاری  برای  را  مناسب 
شبکه  سامانه  در  و  کنند  معین  شبکه مجوز  سامانه  در  و  کنند  معین  مجوز 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  منکر اجتماعی  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجتماعی 
ثبت کنند. حدود این محل ها باید با عالیم ثبت کنند. حدود این محل ها باید با عالیم 

مشخص، معلوم باشد. مشخص، معلوم باشد. 
۳۳- مقابل مجلس شورای اسالمی- مقابل مجلس شورای اسالمی

امکان  الذکر  فوق  های  محل  از  یک  هر  امکان در  الذکر  فوق  های  محل  از  یک  هر  در 
تجمع  و  دارد  وجود  تجمع  یک  تجمع برگزاری  و  دارد  وجود  تجمع  یک  برگزاری 
است.  ممنوع  بیشتر  و  گروه  دو  است. همزمان  ممنوع  بیشتر  و  گروه  دو  همزمان 
مالک اولویت ثبت زودتر در سامانه است. مالک اولویت ثبت زودتر در سامانه است. 
یک  باید  حداقل  جداگانه  تجمع  دو  یک میان  باید  حداقل  جداگانه  تجمع  دو  میان 

ساعت فاصله وجود داشته باشد.ساعت فاصله وجود داشته باشد.
از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  از -  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد   -۳۳ تبصره تبصره 
ماه  سه  ظرف  حداکثر  است  موظف  ماه منکر  سه  ظرف  حداکثر  است  موظف  منکر 
از  نهی  و  معروف  به  امر  اجتماعی  از "شبکه  نهی  و  معروف  به  امر  اجتماعی  "شبکه 
" را در فضای مجازی راه اندازی کند. هر  " را در فضای مجازی راه اندازی کند. هر منکر منکر
شهروند ایرانی دارای کد ملی می تواند با یکی شهروند ایرانی دارای کد ملی می تواند با یکی 
از سیم کارت هایی که به نام خود اوست در از سیم کارت هایی که به نام خود اوست در 
به  امر  پویش،  ایجاد  طریق  از   ، شبکه  به این  امر  پویش،  ایجاد  طریق  از   ، شبکه  این 

معروف و نهی از منکر کند.معروف و نهی از منکر کند.
- انواع پویش:- انواع پویش:

الف- پویش اجرای قانونالف- پویش اجرای قانون
ب- پویش تصویب، تغییر یا لغو قانونب- پویش تصویب، تغییر یا لغو قانون

هرگاه تعداد شرکت کنندگان در یک پویش هرگاه تعداد شرکت کنندگان در یک پویش 
به  قانونی  لغو  و  تغییر  یا  تصویب  به برای  قانونی  لغو  و  تغییر  یا  تصویب  برای 
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موظف  باشد  پویش  موضع  در  موظف مجرمانه  باشد  پویش  موضع  در  مجرمانه 
فوق  مهلت  در  رسمي  اطالعیه  در  فوق است  مهلت  در  رسمي  اطالعیه  در  است 

الذکر دالیل خود را اعالم کند.الذکر دالیل خود را اعالم کند.
این  قانوني  حکم  از  العموم  مدعي  این تخطي  قانوني  حکم  از  العموم  مدعي  تخطي 

تبصره ......تبصره ......
د- پویش سوالد- پویش سوال

یکي  از  عضو  یك  حداقل  با  پویشي  گاه  یکي هر  از  عضو  یك  حداقل  با  پویشي  گاه  هر 
از دستگاه ها سوالي بپرسد باالترین مقام از دستگاه ها سوالي بپرسد باالترین مقام 
ساعت  ساعت   ظرف ۷۲۷۲  است  موظف  دستگاه  ظرف ان  است  موظف  دستگاه  ان 

پاسخ کتبي به ان سوال را منتشر نماید.پاسخ کتبي به ان سوال را منتشر نماید.
مسوالن کشور موظفند حداکثر مسوالن کشور موظفند حداکثر ۳۳ روز پس  روز پس 

از هر سوال به ان پاسخ کتبی دهند.از هر سوال به ان پاسخ کتبی دهند.
هر  در  کنندگان  شرکت  تعداد  هر چنانچه  در  کنندگان  شرکت  تعداد  چنانچه 
تحت  حوزه  جمعیت  درصد  یک  به  تحت پویش  حوزه  جمعیت  درصد  یک  به  پویش 
پاسخ  برسد   مدیری  مسولیت  پاسخ پوشش  برسد   مدیری  مسولیت  پوشش 
کتبی باید حداکثر کتبی باید حداکثر ۲۴۲۴ ساعت پس از رسیدن  ساعت پس از رسیدن 

به نصاب باشد.به نصاب باشد.
تخطي از پاسخگویي در مهلت مقرر موجب تخطي از پاسخگویي در مهلت مقرر موجب 

........
ه- پویش برکناری مدیرانه- پویش برکناری مدیران

رسیدن به نصاب رسیدن به نصاب ۵۰۵۰ درصد جمعیت باالی  درصد جمعیت باالی 
۱۵۱۵ سال موجب برکناری مدیر می شود. سال موجب برکناری مدیر می شود.

و- پویش برگزاری همه پرسیو- پویش برگزاری همه پرسی
- پویش اصالح پویش - پویش اصالح پویشز ز

ح-سایر پویش ها) پیشهاد پویش جدید ح-سایر پویش ها) پیشهاد پویش جدید 
بدهید(بدهید(

ح  طر صورت  به  موضوع  برسد  نفر  ح صدهزار  طر صورت  به  موضوع  برسد  نفر  صدهزار 
عادی در دستور مجلس قرار می گیرد.عادی در دستور مجلس قرار می گیرد.

چنانچه این تعداد به پانصد هزار نفر برسد چنانچه این تعداد به پانصد هزار نفر برسد 
به  چنانچه  و  فوریتی  یک  بصورت  به موضوع  چنانچه  و  فوریتی  یک  بصورت  موضوع 
یک میلیون نفر برسد موضوع به صورت دو یک میلیون نفر برسد موضوع به صورت دو 
فوریتی و چنانچه به فوریتی و چنانچه به ۱۰۱۰ میلیون نفر برسد به  میلیون نفر برسد به 

ح می شود. ح می شود.صورت سه فوریتی مطر صورت سه فوریتی مطر
رییس  ارجاع  با  ان  تقدیم  و  الزم  ح  طر رییس تهیه  ارجاع  با  ان  تقدیم  و  الزم  ح  طر تهیه 
مجلس  هاي  کمیسیون  عهده  بر  مجلس مجلس  هاي  کمیسیون  عهده  بر  مجلس 

است. است. 
  ۷۲۷۲ حداکثر  است  موظف  مجلس  حداکثر رییس  است  موظف  مجلس  رییس 
ساعت پس از به حدنصاب رسیدن پویش، ساعت پس از به حدنصاب رسیدن پویش، 
موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. 
یك  ظرف  است  موظف  کمیسیون  یك رییس  ظرف  است  موظف  کمیسیون  رییس 
ح  طر مجلس  رییس  ارجاع  از  پس  ح هفته  طر مجلس  رییس  ارجاع  از  پس  هفته 

مناسب را تهیه و تقدیم مجلس کند.مناسب را تهیه و تقدیم مجلس کند.
تخطي رییس مجلس و رییس کمیسیون تخطي رییس مجلس و رییس کمیسیون 

از احکام این بخش موجب ......از احکام این بخش موجب ......
ج- پویش اقدام مدعی العمومج- پویش اقدام مدعی العموم

صد  حداقل  مشارکت  با  پویشي  صد هرگاه  حداقل  مشارکت  با  پویشي  هرگاه 
منظور  به  العموم  مدعي  از  تقاضا  براي  منظور نفر  به  العموم  مدعي  از  تقاضا  براي  نفر 
ایجاد شود مدعي  ایجاد شود مدعي تشکیل پرونده قضایي  تشکیل پرونده قضایي 
از  ساعت  از   ساعت   ۷۲۷۲ ظرف  است  موظف  ظرف العموم  است  موظف  العموم 
زمان به حدنصاب رسیدن پویش نسبت به زمان به حدنصاب رسیدن پویش نسبت به 
اعالم جرم و ثبت پرونده اقدام کند. چنانچه اعالم جرم و ثبت پرونده اقدام کند. چنانچه 
مدعي العموم معتقد به عدم وجود عنوان مدعي العموم معتقد به عدم وجود عنوان 

امر به معروف مثل اسنپ
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معیار جمعیت، اخرین سرشماری نفوس و معیار جمعیت، اخرین سرشماری نفوس و 
مسکن خواهد بود.مسکن خواهد بود.

شرکت در پویش های منطقه ای فقط برای شرکت در پویش های منطقه ای فقط برای 
مالک  است.  مجاز  منطقه  همان  مالک ساکنان  است.  مجاز  منطقه  همان  ساکنان 
در  اعالمی  کدپستی  منطقه،  در  در سکونت  اعالمی  کدپستی  منطقه،  در  سکونت 

کارت ملی است.کارت ملی است.
صدا و سیما موظف است ....صدا و سیما موظف است ....

و  معروف  به  امر  اجتماعي  "شبکه  و سامانه  معروف  به  امر  اجتماعي  "شبکه  سامانه 
" باید داراي امکانات ذیل باشد: " باید داراي امکانات ذیل باشد:نهي از منکر نهي از منکر
بودن  مشخص  لزوم  و  تجمع  ثبت  بودن امکان  مشخص  لزوم  و  تجمع  ثبت  امکان 
تجمع  زمان  اعالم  همچنین  و  ثبت  تجمع زمان  زمان  اعالم  همچنین  و  ثبت  زمان 
حداقل حداقل ۲۴۲۴ ساعت پس از لحظه ثبت تجمع ساعت پس از لحظه ثبت تجمع

یا  حقیقي  شخص  بودن  مشخص  یا لزوم  حقیقي  شخص  بودن  مشخص  لزوم 
حقوقي دعوت کننده به تجمعحقوقي دعوت کننده به تجمع

لزوم مشخص بودن زمان تجمعلزوم مشخص بودن زمان تجمع
لیست  میان  از  تجمع  مکان  انتخاب  لیست لزوم  میان  از  تجمع  مکان  انتخاب  لزوم 

محل هاي مجاز تجمعمحل هاي مجاز تجمع
امکان ایجاد پویش براي هر شخص حقیقي امکان ایجاد پویش براي هر شخص حقیقي 

یا حقوقي یا حقوقي 
از  یکي  به  پویش  کردن  محدود  از امکان  یکي  به  پویش  کردن  محدود  امکان 
کننده  ایجاد  توسط  کشوري   کننده تقسیمات  ایجاد  توسط  کشوري   تقسیمات 

پویشپویش
لزوم مشخص بودن عنوان پویشلزوم مشخص بودن عنوان پویش

امکان پیوست کردن متن توجیهي پویش امکان پیوست کردن متن توجیهي پویش 
توسط ایجاد کننده پویشتوسط ایجاد کننده پویش

پویش  از  یکي  از  پویش  نوع  انتخاب  پویش لزوم  از  یکي  از  پویش  نوع  انتخاب  لزوم 

ح در این قانون ح در این قانونهاي مصر هاي مصر
ثبت  زمان  بودن  مشخص  و  ثبت  ثبت لزوم  زمان  بودن  مشخص  و  ثبت  لزوم 

پویشپویش
لزوم مشخص بودن ایجاد کنند پویشلزوم مشخص بودن ایجاد کنند پویش

امکان تیتر کردن و بولد کردن برخي شرکت امکان تیتر کردن و بولد کردن برخي شرکت 
کنندگان علني در پویش توسط ایجادکننده کنندگان علني در پویش توسط ایجادکننده 

پویش پویش 
امکان مشارکت )راي مثبت( به پویش براي امکان مشارکت )راي مثبت( به پویش براي 

همه اشخاص حقیقي داراي کدمليهمه اشخاص حقیقي داراي کدملي
امکان انتخاب بین مخفي یا علني بودن نام امکان انتخاب بین مخفي یا علني بودن نام 

مشارکت کنندگانمشارکت کنندگان
لزوم ثبت و مشخص بودن زمان مشارکت لزوم ثبت و مشخص بودن زمان مشارکت 

در پویش براي هر مشارکتدر پویش براي هر مشارکت
کنندگان  شرکت  امار  بودن  مشخص  کنندگان لزوم  شرکت  امار  بودن  مشخص  لزوم 

در هر پویش در هر لحظهدر هر پویش در هر لحظه
در صورت تصویب شوراي عالي امنیت ملي، در صورت تصویب شوراي عالي امنیت ملي، 
امار شرکت کنندگان در یك پویش مي تواند امار شرکت کنندگان در یك پویش مي تواند 

مخفي شود.مخفي شود.
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نتیجه ما در حکومت نتیجه ما در حکومت 
اسالمی به انتخابات، با دید اسالمی به انتخابات، با دید 

قرار  مردم  که  می کنیم  نگاه  قرار تربیتی  مردم  که  می کنیم  نگاه  تربیتی 
است با در نظر گرفتن شرایط، برای تحقق آن است با در نظر گرفتن شرایط، برای تحقق آن 
اهداف رأی بدهند؛ باید محاسبه و مراقبه اهداف رأی بدهند؛ باید محاسبه و مراقبه 
انجام دهند؛ لذاست که ما می گوییم شب انجام دهند؛ لذاست که ما می گوییم شب 
اسالمی  جمهوری  قدر  شب  اسالمی انتخابات؛  جمهوری  قدر  شب  انتخابات؛ 

است. است. 

کنار  در  یت  جمهور اسالمی،  انقالب  کنار در  در  یت  جمهور اسالمی،  انقالب  در 
اهداف  از  یکی  عنوان  به  آزادی،  و  اهداف استقالل  از  یکی  عنوان  به  آزادی،  و  استقالل 
ح شد. انتخابات ما، به عنوان  ح شد. انتخابات ما، به عنوان اصلی ما مطر اصلی ما مطر
 ، کشور در  یت  جمهور تبلور  ین  ، مهم تر کشور در  یت  جمهور تبلور  ین  مهم تر

چقدر به این آرمان نزدیک است؟چقدر به این آرمان نزدیک است؟
متذکر  آن  به  باید  ابتدا  در  که  متذکر نکته ای  آن  به  باید  ابتدا  در  که  نکته ای 

ما در جمهوری اسالمی، به این ما در جمهوری اسالمی، به این 
جمهوریت  که  هستیم  قائل  جمهوریت حرف  که  هستیم  قائل  حرف 

با  اسالمی،  نظام  در  آرمان  یک  عنوان  با به  اسالمی،  نظام  در  آرمان  یک  عنوان  به 
متفاوت  غربی  نظام های  در  متفاوت دموکراسی  غربی  نظام های  در  دموکراسی 
چیست  گذاشتن  تفاوت  این  دلیل  چیست است.  گذاشتن  تفاوت  این  دلیل  است. 

، تفاوت این دو با هم چیست؟
ً
، تفاوت این دو با هم چیست؟و اساسا
ً
و اساسا

سری  یک  باید  سوال،  این  به  پاسخ  سری برای  یک  باید  سوال،  این  به  پاسخ  برای 
کرد  دنبال  را  فلسفه سیاسی  کرد بحث های  دنبال  را  فلسفه سیاسی  بحث های 
حکومت  با  را  غربی  حکومت  سیستم  حکومت که  با  را  غربی  حکومت  سیستم  که 
بسیار  بحث  این  می کند.  جدا  بسیار اسالمی  بحث  این  می کند.  جدا  اسالمی 
مفصل و تخصصی است و در یک مصاحبه مفصل و تخصصی است و در یک مصاحبه 
بصورت  بخواهیم  اگر  اما  نمی گنجد.  بصورت کوتاه  بخواهیم  اگر  اما  نمی گنجد.  کوتاه 
خالصه در حد یک بند به این سوال پاسخ خالصه در حد یک بند به این سوال پاسخ 
دینی  حکومت  هدف  که  گفت  باید  دینی دهیم  حکومت  هدف  که  گفت  باید  دهیم 
متفاوت  دنیا  در  رایج  حکومت های  متفاوت با  دنیا  در  رایج  حکومت های  با 
 
ً
غالبا دنیا،  حکومت های  هدف   است. 
ً
غالبا دنیا،  حکومت های  هدف  است. 

زندگی  که  است  نسبی  رفاه  یک  زندگی ایجاد  که  است  نسبی  رفاه  یک  ایجاد 
دینی  حکومت  ولی  پیش برود؛  دینی راحت تر  حکومت  ولی  پیش برود؛  راحت تر 
 هدفش جداست و به دنبال تحقق 

ً
 هدفش جداست و به دنبال تحقق اساسا
ً
اساسا

در  اسالمی ست.  آرمان های  در بخشیدن  اسالمی ست.  آرمان های  بخشیدن 

مصاحبه امیرحسین سیدرحیم زاده با سید مهدی سید محسنی باغسنگانی
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جمهوریت انتخابی ، محتاج تجدیدنظر

جمهوریت،  تبلورگاه  که  است  این  جمهوریت، شد  تبلورگاه  که  است  این  شد 
انتخابات های مختلف نیست. جمهوریت انتخابات های مختلف نیست. جمهوریت 
باید در رسانه ملی باشد، جمهوریت باید در باید در رسانه ملی باشد، جمهوریت باید در 
آموزش باشد، جمهوریت باید در بهداشت آموزش باشد، جمهوریت باید در بهداشت 
عرصه های  تمامی  در  کشور   . عرصه های باشدو...  تمامی  در  کشور   . باشدو... 
متکی  و  است  جمهوریت  به  نیازمند  متکی خود  و  است  جمهوریت  به  نیازمند  خود 
خطر  زنگ  یک  این  و  باشد؛  باید  مردم  خطر به  زنگ  یک  این  و  باشد؛  باید  مردم  به 
است برای ما که حضور مردم در تمامی این است برای ما که حضور مردم در تمامی این 

عرصه ها کم رنگ شده است.عرصه ها کم رنگ شده است.
به  که  می زنم  مثال  را  انتخابات  به همین  که  می زنم  مثال  را  انتخابات  همین 
متاسفانه  باشد.  نزدیک تر  هم  شما  متاسفانه بحث  باشد.  نزدیک تر  هم  شما  بحث 
انتخابات بگونه ای شده است که کلوپ های انتخابات بگونه ای شده است که کلوپ های 
لیست بندی  عرصه  در  لیست بندی قدرتمندی  عرصه  در  قدرتمندی 
آنها  آنها حضور دارند که نمی توان  حضور دارند که نمی توان 
اگر  داد.  شکست  اگر را  داد.  شکست  را 

بتوانی در آنهابتوانی در آنها

  

رأی  کنی  پیدا  رأی راه  کنی  پیدا  راه 
نتوانی،  اگر  و  نتوانی، می آوری،  اگر  و  می آوری، 

سر  بر  که  بالیی  نمی آوری؛  سر رأی  بر  که  بالیی  نمی آوری؛  رأی 
کاندیداهای حزب اللـــــــــــــهی در هــــــــمین کاندیداهای حزب اللـــــــــــــهی در هــــــــمین 

انتخابات نازل شد! این یعنی سطح تعیین انتخابات نازل شد! این یعنی سطح تعیین 
نمایندگان  انتــــــــــخاب  برای  مردم  نمایندگان کنندگی  انتــــــــــخاب  برای  مردم  کنندگی 

مجلس بشدت پایین آمده است.مجلس بشدت پایین آمده است.

شما  نظر  به  انتخابات،  مثال  همین  شما در  نظر  به  انتخابات،  مثال  همین  در 
یت  جمهور نقش  شدن  کم رنگ  یت علت  جمهور نقش  شدن  کم رنگ  علت 

چیست؟چیست؟
جواب های  و  است  کلی  سوال  یک  جواب های این  و  است  کلی  سوال  یک  این 
بخش  گفت  می توان  اما  دارد؛  بخش متعددی  گفت  می توان  اما  دارد؛  متعددی 
نظام  به  برمی گردد  اتفاق،  این  از  نظام زیادی  به  برمی گردد  اتفاق،  این  از  زیادی 
ما  که  انتخاباتی  مدل  آن  کشور.  ما انتخاباتی  که  انتخاباتی  مدل  آن  کشور.  انتخاباتی 
است  گونه ای  به  می کنیم  پیاده  کشور  است در  گونه ای  به  می کنیم  پیاده  کشور  در 
که خواه ناخواه، دو قطبی ایجاد می کند و در که خواه ناخواه، دو قطبی ایجاد می کند و در 
وهله اول برای حل این معضل، باید مدل وهله اول برای حل این معضل، باید مدل 

انتخاباتی مان را اصالح کنیم.انتخاباتی مان را اصالح کنیم.

رسید،  انتخاباتی  مدل  به  بحث  که  رسید، حاال  انتخاباتی  مدل  به  بحث  که  حاال 
که مدل  که مدل سوال بعدی ما از شما این است  سوال بعدی ما از شما این است 
دیگر  با  مقایسه  در  ما  نظام  دیگر انتخاباتی  با  مقایسه  در  ما  نظام  انتخاباتی 

کشورها چگونه است؟کشورها چگونه است؟
در رشته  حقوق، بحثی است به نام »نظام در رشته  حقوق، بحثی است به نام »نظام 
باید  که  است  تأسف  باعث   . باید انتخاباتی«  که  است  تأسف  باعث   . انتخاباتی« 
گفت نظام انتخاباتی ما، ساده ترین مدل گفت نظام انتخاباتی ما، ساده ترین مدل 

ی      ،     محتاج تجدید نظر
ت انتخابات

جمهوری
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راحتی متوجه علت ایجاد دو قطبی در این راحتی متوجه علت ایجاد دو قطبی در این 
شما  سیستم  این  در  می شوند.  شما سیستم  سیستم  این  در  می شوند.  سیستم 
یک  و  می کنی  برنده  را  گروه  یک  کلی  یک بطور  و  می کنی  برنده  را  گروه  یک  کلی  بطور 
گروه را بازنده. این مدل یک مشکل جدی گروه را بازنده. این مدل یک مشکل جدی 
دارد و آن این است که امکان دارد فردی کاًل دارد و آن این است که امکان دارد فردی کاًل 
۳۰۳۰ درصد آرا را کسب می کند، ولی به عنوان  درصد آرا را کسب می کند، ولی به عنوان 
مانند  نهادی  وارد  مرد،  عموم  مانند نماینده  نهادی  وارد  مرد،  عموم  نماینده 
مجلس شود؛ یعنی کسی که اکثر مردم به مجلس شود؛ یعنی کسی که اکثر مردم به 
یک  یعنی  می شود.  کار  وارد  ندادند  رأی  یک او  یعنی  می شود.  کار  وارد  ندادند  رأی  او 

از  اقلیتی  میل  با  مطابق  جامعه،  از  از اکثریتی  اقلیتی  میل  با  مطابق  جامعه،  از  اکثریتی 
جامعه اداره می شوند! جامعه اداره می شوند! 

بروز  دنیا  در  اکثریتی  سیستم  همین  بروز البته  دنیا  در  اکثریتی  سیستم  همین  البته 
انگلیسی  و  آمریکا  همان  در  است،  انگلیسی شده  و  آمریکا  همان  در  است،  شده 
راضی  دوحزبی  سیستم  به  خودشان  راضی که  دوحزبی  سیستم  به  خودشان  که 
همین  شده  اصالح  مدل های  همین شده اند،  شده  اصالح  مدل های  شده اند، 
ما  ولی  می شود؛  پیاده  گیری  رأی  ما شکل  ولی  می شود؛  پیاده  گیری  رأی  شکل 
استفاده  قدیمی  مدل  همان  از  استفاده همچنان  قدیمی  مدل  همان  از  همچنان 
توجه  شده  اصالح  مدل های  به  و  توجه می کنیم  شده  اصالح  مدل های  به  و  می کنیم 

نمی کنیم.نمی کنیم.

انتخاباتی دنیاست و مانند یک تک سلولی انتخاباتی دنیاست و مانند یک تک سلولی 
این  جانداران!  بقیه  با  مقایسه  در  این است،  جانداران!  بقیه  با  مقایسه  در  است، 
و  قبل  سال  و   قبل  سال   ۴۰۴۰ به  برمی گردد  هم  به مدل  برمی گردد  هم  مدل 
خوب  مدل  مدل،  این  سال ها  آن  در  خوب شاید  مدل  مدل،  این  سال ها  آن  در  شاید 
از  پس  متاسفانه  اما  بوده؛  جوابگویی  از و  پس  متاسفانه  اما  بوده؛  جوابگویی  و 
به  داریم  همچنان  ما  سال،  به   داریم  همچنان  ما  سال،   ۴۰۴۰ گذشت گذشت 

همان روش قدیمی عمل می کنیم. همان روش قدیمی عمل می کنیم. 
داریم؛  انتخاباتی  مدل  دو  کلی،  بطور  داریم؛ ما  انتخاباتی  مدل  دو  کلی،  بطور  ما 
دیگر،  مدل  و  مدل»اکثریتی«  اول،  دیگر، مدل  مدل  و  مدل»اکثریتی«  اول،  مدل 

ما،  انتخاباتی  مدل  است.  ما، مدل»تناسبی«  انتخاباتی  مدل  است.  مدل»تناسبی« 
»اکثریتی ساده« است.»اکثریتی ساده« است.

آرا  که  است  اینگونه  اکثریتی  آرا سیستم  که  است  اینگونه  اکثریتی  سیستم 
رأی  بیشترین  هرکس  و  می شود  رأی شمرده  بیشترین  هرکس  و  می شود  شمرده 
انتخابات  برنده  دهد،  اختصاص  خود  به  انتخابات را  برنده  دهد،  اختصاص  خود  به  را 
به  را  انتخابات  فضای  مدل،  این  به می شود.  را  انتخابات  فضای  مدل،  این  می شود. 
می برد  دوقطبی  ایجاد  سمت  به  کلی،  می برد طور  دوقطبی  ایجاد  سمت  به  کلی،  طور 
ایجاد  انتخابات  در  دوقطبی  انحصار  ایجاد و  انتخابات  در  دوقطبی  انحصار  و 
می کند. این یک مسئله بدیهی و مشخص می کند. این یک مسئله بدیهی و مشخص 
به  دارند  ریاضی  ذهن  که  کسانی  و  به است  دارند  ریاضی  ذهن  که  کسانی  و  است 

است.  متفاوت  دنیا  در  رایج  حکومت های  با  دینی  حکومت  است. هدف  متفاوت  دنیا  در  رایج  حکومت های  با  دینی  حکومت  هدف 
هدف حکومت های دنیا، غالباً ایجاد یک رفاه نسبی است که زندگی راحت تر هدف حکومت های دنیا، غالباً ایجاد یک رفاه نسبی است که زندگی راحت تر 
پیش برود؛ ولی حکومت دینی اساساً هدفش جداست و به دنبال تحقق بخشیدن پیش برود؛ ولی حکومت دینی اساساً هدفش جداست و به دنبال تحقق بخشیدن 
آرمان های اسالمی ست. در نتیجه ما در حکومت اسالمی به انتخابات، با دید آرمان های اسالمی ست. در نتیجه ما در حکومت اسالمی به انتخابات، با دید 
تربیتی نگاه می کنیم که مردم قرار است با در نظر گرفتن شرایط، برای تحقق آن تربیتی نگاه می کنیم که مردم قرار است با در نظر گرفتن شرایط، برای تحقق آن 

اهداف رأی بدهند؛ باید محاسبه و مراقبه انجام دهند؛ لذاست که ما اهداف رأی بدهند؛ باید محاسبه و مراقبه انجام دهند؛ لذاست که ما 
می گوییم شب انتخابات؛ شب قدر جمهوری اسالمی است. می گوییم شب انتخابات؛ شب قدر جمهوری اسالمی است. 

جمهوریت انتخاباتی ، محتاج تجدید نظر
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جمهوریت انتخابی ، محتاج تجدیدنظر

این  در  است.  تناسبی  مدل  دیگر  این مدل  در  است.  تناسبی  مدل  دیگر  مدل 
تعداد  چه  که  می شود  مشخص  تعداد مدل  چه  که  می شود  مشخص  مدل 
کرسی در اختیار حزب الف، و چه تعدادی در کرسی در اختیار حزب الف، و چه تعدادی در 
اختیار حزب ب و بقیه احزاب و جریانات قرار اختیار حزب ب و بقیه احزاب و جریانات قرار 
که  است  این  سر  بر  تنها  رقابت  و  که می گیرد  است  این  سر  بر  تنها  رقابت  و  می گیرد 
چه کسی کرسی حزب خود را تصاحب کند. چه کسی کرسی حزب خود را تصاحب کند. 

حدود حدود ۱۰۱۰--۱۵۱۵ مدل انتخاباتی مابین این دو  مدل انتخاباتی مابین این دو 
سر  باعث  متاسفانه  داریم.  کلی  سر سیستم  باعث  متاسفانه  داریم.  کلی  سیستم 
از  بعد  که  کشورهایی  که  است  از شکستگی  بعد  که  کشورهایی  که  است  شکستگی 
از ما عقب تر  انتخابات نوشتند و  از ما عقب تر ما قانون  انتخابات نوشتند و  ما قانون 
دارند؛   ما  از  پیشرفته تری  مدل های  دارند؛  بودند  ما  از  پیشرفته تری  مدل های  بودند 
جمهوریت  هدف مان  ما  که  وجود  این  جمهوریت با  هدف مان  ما  که  وجود  این  با 
است و بخاطر آرمان های بلند اسالمی است است و بخاطر آرمان های بلند اسالمی است 
که انتخابات برای مان اهمیت ویژه ای دارد!که انتخابات برای مان اهمیت ویژه ای دارد!

کشور  در  که  غلطی  مدل  این  علت  چه  کشور به  در  که  غلطی  مدل  این  علت  چه  به 
ما پیاده می شود، با وجود اینکه مدل های ما پیاده می شود، با وجود اینکه مدل های 
اصالح  است،  موجود  دنیا  در  اصالح بهتری  است،  موجود  دنیا  در  بهتری 

نمی شود؟نمی شود؟
نمایندگان مجلس از جامعه خود بازخورد نمایندگان مجلس از جامعه خود بازخورد 
که  ببیند  نماینده ای  وقتی  که می گیرند.  ببیند  نماینده ای  وقتی  می گیرند. 
خود  مطالبات  در  را  موضوعی  یک  خود مردم  مطالبات  در  را  موضوعی  یک  مردم 
آن  به  می کنند،  پیگیری  و  داده اند  آن قرار  به  می کنند،  پیگیری  و  داده اند  قرار 
موضوع اهمیت می دهد و سراغ آن می رود. موضوع اهمیت می دهد و سراغ آن می رود. 
مطالبه  مردم  توسط  موضوعی  هم  مطالبه اگر  مردم  توسط  موضوعی  هم  اگر 
خارج  نمایندگان  دید  از  مسئله  آن  خارج نشود،  نمایندگان  دید  از  مسئله  آن  نشود، 
انتخابات  قانون  مورد  در  وقتی  انتخابات می ماند.  قانون  مورد  در  وقتی  می ماند. 

هیچ سروصدایی در جامعه نباشد، اصالح هیچ سروصدایی در جامعه نباشد، اصالح 
مجلس  دستورکار  در  هم  انتخابات  مجلس قانون  دستورکار  در  هم  انتخابات  قانون 

قرار نمی گیرد.قرار نمی گیرد.
این  هم  آن  و  دارد  هم  دیگری  علت  این البته  هم  آن  و  دارد  هم  دیگری  علت  البته 
از این شیوه  از این شیوه است که خود نمایندگان هم  است که خود نمایندگان هم 
رأی  دوره  هر  و  هستند  منتفع  رأی انتخابات  دوره  هر  و  هستند  منتفع  انتخابات 
را  آن  که  نمی بینند  دلیلی  پس  را می آورند؛  آن  که  نمی بینند  دلیلی  پس  می آورند؛ 
زمانی  تا  گرفتن  نادیده  این  و  کنند؛  زمانی اصالح  تا  گرفتن  نادیده  این  و  کنند؛  اصالح 
ادامه دارد که مردم مطالبه ی جدی در این ادامه دارد که مردم مطالبه ی جدی در این 

باره نکنند. باره نکنند. 
وقتی  می گیرد  بازخورد  جامعه  از  وقتی مجلس  می گیرد  بازخورد  جامعه  از  مجلس 
در  بحث  این  نباشد  مطالبه ای  جامعه  در در  بحث  این  نباشد  مطالبه ای  جامعه  در 

مجلس هم در دستورکار قرار نمی گیرد. مجلس هم در دستورکار قرار نمی گیرد. 
البته باید فضای تاریخی دهه شصت را هم البته باید فضای تاریخی دهه شصت را هم 
قانون  که  زمانی  دهیم؛  قرار  بررسی  قانون مورد  که  زمانی  دهیم؛  قرار  بررسی  مورد 
اساسی،  قانون  در  شد.  تدوین  اساسی، اساسی  قانون  در  شد.  تدوین  اساسی 
پیوند  یک  نظام،  بدن  بر  ملت،  پیوند نمایندگان  یک  نظام،  بدن  بر  ملت،  نمایندگان 
زدند؛ پیوندی میان یک بدن مادی غربی و زدند؛ پیوندی میان یک بدن مادی غربی و 
رأس  یک  و  پهلوی  دوران  از  رسیده  ارث  رأس به  یک  و  پهلوی  دوران  از  رسیده  ارث  به 
والیت  نام  به  آرمانخواهانه  الهی  و  والیت نورانی  نام  به  آرمانخواهانه  الهی  و  نورانی 
این  بر  نورانی  رأس  این  که  بود  قرار  این فقیه.  بر  نورانی  رأس  این  که  بود  قرار  فقیه. 
اما  کند؛  تحمیل  را  خود  و  شود  چیره  اما بدن  کند؛  تحمیل  را  خود  و  شود  چیره  بدن 
سایه  زیر  در  غربی،  بدن  این  که  سایه می بینیم  زیر  در  غربی،  بدن  این  که  می بینیم 
که  مشروعیتی  پشتوانه  به  و  فقیه  که والیت  مشروعیتی  پشتوانه  به  و  فقیه  والیت 
خود  دارد  می گیرد،  مقدس  رأس  این  خود از  دارد  می گیرد،  مقدس  رأس  این  از 
بدن  این  روز  به  روز  و  می کند  تحمیل  بدن را  این  روز  به  روز  و  می کند  تحمیل  را 
فربه تر می شود؛ مثل همین که در مجلس فربه تر می شود؛ مثل همین که در مجلس 
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ساخت؛ اما با وجود نهادهای موازی مانند ساخت؛ اما با وجود نهادهای موازی مانند 
مجلس تشخیص مصلحت نظام، شورای مجلس تشخیص مصلحت نظام، شورای 
هماهنگی سران سه قوا و... ، چه ضمانتی هماهنگی سران سه قوا و... ، چه ضمانتی 
سیستم  در  جمهوریت  این  که  سیستم است  در  جمهوریت  این  که  است 

حاکمیت ما حفظ بشود؟حاکمیت ما حفظ بشود؟
همه  این  که  است  این  بنده  همه پیشنهاد  این  که  است  این  بنده  پیشنهاد 
و  دارد  وجود  کشور  در  که  موازی  و نهاد های  دارد  وجود  کشور  در  که  موازی  نهاد های 
یک هزارتوی بزرگ بر سر حل مسائل کشور یک هزارتوی بزرگ بر سر حل مسائل کشور 
بوجود آورده اند، در دو شورا خالصه شوند. بوجود آورده اند، در دو شورا خالصه شوند. 

دیگر  یا  پول  با  نمایندگان  رأی  دیگر می بینیم  یا  پول  با  نمایندگان  رأی  می بینیم 
این  و  می شوند!  فروش  و  خرید  این چیزها،  و  می شوند!  فروش  و  خرید  چیزها، 
تحمیل شدن نه فقط در انتخابات، بلکه در تحمیل شدن نه فقط در انتخابات، بلکه در 

تمامی حوزه ها قابل لمس است. تمامی حوزه ها قابل لمس است. 
خود مقام معظم رهبری در زمان ابالغ بیانیه خود مقام معظم رهبری در زمان ابالغ بیانیه 
تا  خواستند  خبرگان  مجلس  از  دوم،  تا گام  خواستند  خبرگان  مجلس  از  دوم،  گام 
به  جمهوری اسالمی  کارنامه  از  ارزیابی  به یک  جمهوری اسالمی  کارنامه  از  ارزیابی  یک 
برای  خوبیست  بزنگاه  االن  آورند.  برای عمل  خوبیست  بزنگاه  االن  آورند.  عمل 
یک سری  هم  تا  اساسی،  قانون  یک سری بازخوانی  هم  تا  اساسی،  قانون  بازخوانی 
به  هم  و  دهیم،  انجام  آن  در  به اصالحات  هم  و  دهیم،  انجام  آن  در  اصالحات 
توجه  آن  در  مانده  مغفول  نکات  توجه یک سری  آن  در  مانده  مغفول  نکات  یک سری 
کنیم. همین بازخوانی قانون اساسی، یک کنیم. همین بازخوانی قانون اساسی، یک 
پوست اندازی است برای جمهوری اسالمی پوست اندازی است برای جمهوری اسالمی 

و یک اصالح است در آن بدن مادی.و یک اصالح است در آن بدن مادی.

مدل  نشدن  اصالح  دالیل  که  مدل حال  نشدن  اصالح  دالیل  که  حال 
اینکه  برای  کردید،  ذکر  را  کشور  اینکه انتخاباتی  برای  کردید،  ذکر  را  کشور  انتخاباتی 
انتخابات  در  خودمان  مطلوب  مدل  انتخابات به  در  خودمان  مطلوب  مدل  به 
برسیم،  انتخابات  در  یت  جمهور برسیم، وحفظ  انتخابات  در  یت  جمهور وحفظ 

باید چه کنیم؟  باید چه کنیم؟  
است؛  پیچیده  سوال  یک  این  است؛ خوب  پیچیده  سوال  یک  این  خوب 
نمی توان گفت مثاًل با تغییر نظام انتخاباتی نمی توان گفت مثاًل با تغییر نظام انتخاباتی 
مشکل  دیگر  تناسبی،  به  اکثریتی  مشکل از  دیگر  تناسبی،  به  اکثریتی  از 
آرمان  دیگر  و  می شود  حل  آرمان انتخابات مان  دیگر  و  می شود  حل  انتخابات مان 
شاید  کرده ایم.  حفظ  را  شاید جمهوریت مان  کرده ایم.  حفظ  را  جمهوریت مان 
بتوان با یک مدل انتخابات خوب، مجلسی بتوان با یک مدل انتخابات خوب، مجلسی 
مردم  اقشار  تمام  نماینگان  از  مردم متشکل  اقشار  تمام  نماینگان  از  متشکل 

جمهوریت انتخاباتی ، محتاج تجدید نظر
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جمهوریت انتخابی ، محتاج تجدیدنظر

همه  از  که  کشور  شهرهای  شورای  همه یکی  از  که  کشور  شهرهای  شورای  یکی 
کل  مجلس  یک  و  دارند؛  نماینده  کل شهرها  مجلس  یک  و  دارند؛  نماینده  شهرها 
کشور که مسئله جدی تر و مهم تر را پیگیری کشور که مسئله جدی تر و مهم تر را پیگیری 
می کنند؛ و هر دوی این مجلس هم توسط می کنند؛ و هر دوی این مجلس هم توسط 

رأی مردم تشکیل شوند.رأی مردم تشکیل شوند.
سطح  دو  در  باید  اصالحات  این  سطح مطالبه  دو  در  باید  اصالحات  این  مطالبه 
انتخابات  قانون  اصالح  اول،  سطح  انتخابات باشد.  قانون  اصالح  اول،  سطح  باشد. 
به  شدن  نزدیک  و  اول  گام  برداشتن  به برای  شدن  نزدیک  و  اول  گام  برداشتن  برای 
جمهوریت در مجلس؛ سطح دوم، بازنگری جمهوریت در مجلس؛ سطح دوم، بازنگری 

کل  در  تا  کشور  اساسی  قانون  کل اصالح  در  تا  کشور  اساسی  قانون  اصالح 
سیستم حاکمیت، به آرمان های خودمان سیستم حاکمیت، به آرمان های خودمان 

نظیر جمهوریت نزدیک تر شویم.نظیر جمهوریت نزدیک تر شویم.
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جذاب آن، این است که آنان در واقع شرکت جذاب آن، این است که آنان در واقع شرکت 
مردم  اما  هستند،  رقابت  این  در  مردم کنندگان  اما  هستند،  رقابت  این  در  کنندگان 
در حال تعیین سرنوشت رقابت هستند. در حال تعیین سرنوشت رقابت هستند. 
یک  اساس  از  انتخابات،  به  نگاهی  یک چنین  اساس  از  انتخابات،  به  نگاهی  چنین 
کشور  در  اما  است.  سیاسی  جدی  کشور رقابت  در  اما  است.  سیاسی  جدی  رقابت 
ما انتخابات به معنای یک رقابت سیاسی ما انتخابات به معنای یک رقابت سیاسی 
بیشتر  بلکه  می شود.  فهم  کمتر  بیشتر جدی،  بلکه  می شود.  فهم  کمتر  جدی، 
صلحا،  کشف  دارد.  کشف  معنی  صلحا، انتخابات  کشف  دارد.  کشف  معنی  انتخابات 
بخورها.  درد  به  کشف  و  خوبان  بخورها. کشف  درد  به  کشف  و  خوبان  کشف 
شما  وقت  یک  است.  رویکرد  دو  شما این ها  وقت  یک  است.  رویکرد  دو  این ها 
می خواهید بروید در دریا و گوهرها را کشف می خواهید بروید در دریا و گوهرها را کشف 
است.  جو  و  جست  نوعی  نتیجه  که  است. کنید  جو  و  جست  نوعی  نتیجه  که  کنید 
ماست.  عرفانی  سنت  از  متأثر  نگاه  ماست. این  عرفانی  سنت  از  متأثر  نگاه  این 
گیری رقابت است  ، شکل  گیری رقابت است اما رویکرد دیگر ، شکل  اما رویکرد دیگر
صورت  کشف  یک  خورد  و  زد  این  دل  از  صورت و  کشف  یک  خورد  و  زد  این  دل  از  و 
گفتمان  که در  گفتمان می گیرد. خب طبیعی است  که در  می گیرد. خب طبیعی است 
کشف، مردم باید کمک بشوند چون هدف کشف، مردم باید کمک بشوند چون هدف 
سرپرستی  مورد  باید  مردم  است.  سرپرستی کشف  مورد  باید  مردم  است.  کشف 

ع  ع در ابتدا و برای بررسی و تحلیل موضو در ابتدا و برای بررسی و تحلیل موضو
ح  طر را  سوال  این  باید  مشارکت،  ح کاهش  طر را  سوال  این  باید  مشارکت،  کاهش 
انتخابات  ایران  در   

ً
اساسا آیا  که  انتخابات کنیم  ایران  در   
ً
اساسا آیا  که  کنیم 

اسم  به  پدیده ای  با  ما  آیا  می دهد؟   خ  اسم ر به  پدیده ای  با  ما  آیا  می دهد؟   خ  ر
من  زعم  به  هستیم؟  مواجه  من انتخابات  زعم  به  هستیم؟  مواجه  انتخابات 
مقدار  یک  است  ممکن  حرف  این  مقدار نه!  یک  است  ممکن  حرف  این  نه! 
اپوزوسیونی به نظر برسد، اما اجازه دهید اپوزوسیونی به نظر برسد، اما اجازه دهید 

حرفم را تکمیل کنم.حرفم را تکمیل کنم.
انتخابات  دارد؟  معنایی  چه  انتخابات انتخابات  دارد؟  معنایی  چه  انتخابات 
یعنی  است.  سیاسی  رقابت  یک  یعنی عرصه  است.  سیاسی  رقابت  یک  عرصه 
اداره  برای  دارند  اعتقاد  که  جریان هایی  اداره آن  برای  دارند  اعتقاد  که  جریان هایی  آن 
خودشان  دارند،  بیشتری  استعداد  خودشان کشور  دارند،  بیشتری  استعداد  کشور 
ع  شرو و  می دهند  قرار  رقابت  معرض  در  ع را  شرو و  می دهند  قرار  رقابت  معرض  در  را 
به مسابقه می کنند. البته این رقابت، یک به مسابقه می کنند. البته این رقابت، یک 
رقابت لحظه ای نیست و در حافظه تاریخی رقابت لحظه ای نیست و در حافظه تاریخی 
ما، این افراد، به صورت شخصی یا جریانی، ما، این افراد، به صورت شخصی یا جریانی، 
رصد می شوند و می دانیم چنین نگاهی در رصد می شوند و می دانیم چنین نگاهی در 
نکته  و  است  نگاهی  چنان  با  رقابت  نکته حال  و  است  نگاهی  چنان  با  رقابت  حال 

َمرِگ سـ
مصاحبه سید سجاد سجادی با میالد دخانچی پیرامون انتخابات

مرگ سیاست

ــیاَست
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مرگ سیاست

کشف صورت بگیرد. در  کشف صورت بگیرد. در قرار بگیرند تا این  قرار بگیرند تا این 
که در حالت رقابت، سرپرستی رأی  که در حالت رقابت، سرپرستی رأی صورتی  صورتی 
دهندگان یا شرکت کنندگان در رقابت اصاًل دهندگان یا شرکت کنندگان در رقابت اصاًل 
موضوعیت  که  چیزی  ندارد.  موضوعیت موضوعیت  که  چیزی  ندارد.  موضوعیت 
دارد، توانمندی شرکت کنندگان در رقابت دارد، توانمندی شرکت کنندگان در رقابت 
بر  ایران  در  انتخابات  گفتمان  لذا،  بر است.  ایران  در  انتخابات  گفتمان  لذا،  است. 
اساس رویکرد کشف جلو می رود و رقابت اساس رویکرد کشف جلو می رود و رقابت 
از کارکرد می افتد. فلسفه سیاسی جمهوری از کارکرد می افتد. فلسفه سیاسی جمهوری 
به  و  است  سوار  کشف  نگاه  روی  به اسالمی  و  است  سوار  کشف  نگاه  روی  اسالمی 
نگهبان  شورای  کار  و  ساز  دلیل  نگهبان همین  شورای  کار  و  ساز  دلیل  همین 
 
ً
 پررنگ است و با توجه به این رویکرد، اتفاقا
ً
پررنگ است و با توجه به این رویکرد، اتفاقا

می کند.  عمل  صحیح  و  درست  می کند. ساختار  عمل  صحیح  و  درست  ساختار 
بنابراین انتخابات عرصه رقابت نمی شود. بنابراین انتخابات عرصه رقابت نمی شود. 
بعد  نباشد،  رقابت  عرصه  انتخابات  بعد وقتی  نباشد،  رقابت  عرصه  انتخابات  وقتی 
می دهد.  دست  از  را  خود  هیجان  مدتی  می دهد. از  دست  از  را  خود  هیجان  مدتی  از 
هیجانی  اصاًل  نگیرد،  شکل  رقابتی  هیجانی وقتی  اصاًل  نگیرد،  شکل  رقابتی  وقتی 
چرا  اصاًل  ما  اینکه،  بعد  نکته  ندارد.  چرا وجود  اصاًل  ما  اینکه،  بعد  نکته  ندارد.  وجود 
وقتی  کنیم،  شرکت  انتخاب  این  در  وقتی باید  کنیم،  شرکت  انتخاب  این  در  باید 
و  هستند  بزرگان  خب  است؟  کشف  و بنابر  هستند  بزرگان  خب  است؟  کشف  بنابر 
که علت  کنار این مورد  که علت کشف می کنند. در  کنار این مورد  کشف می کنند. در 

می توان  است،  بوده  مشارکت  می توان کاهش  است،  بوده  مشارکت  کاهش 
اضافه  را  مختلفی  مسائل  و  اضافه نارضایتی ها  را  مختلفی  مسائل  و  نارضایتی ها 
اگر   

ً
اتفاقا که  است  این  من  حرف  اما  اگر کرد،   
ً
اتفاقا که  است  این  من  حرف  اما  کرد، 

انتخابات محل یک رقابت سیاسی بود باز انتخابات محل یک رقابت سیاسی بود باز 
انتخابات باید باال می بود  انتخابات باید باال می بود هم مشارکت در  هم مشارکت در 
می خواهیم  ما  می گفتند  عده ای  می خواهیم چون  ما  می گفتند  عده ای  چون 
به  بالیی  چنین  که  دهیم  رأی  کسانی  به به  بالیی  چنین  که  دهیم  رأی  کسانی  به 
بگویم  می خواهم  یعنی  نیاورند؛  بگویم سرما  می خواهم  یعنی  نیاورند؛  سرما 
افزایش  عامل  خودش  می تواند  افزایش نارضایتی  عامل  خودش  می تواند  نارضایتی 
افرادی  به  باشد.  انتخابات  در  افرادی مشارکت  به  باشد.  انتخابات  در  مشارکت 
که بتوانند  کنیم  آنها را برنده  که بتوانند رأی بدهیم و  کنیم  آنها را برنده  رأی بدهیم و 
چنین  ولی  کنند.  تامین  بهتر  را  ما  چنین منافع  ولی  کنند.  تامین  بهتر  را  ما  منافع 
اتفاقی  چنین  بنابراین  و  نیست  اتفاقی رویکردی  چنین  بنابراین  و  نیست  رویکردی 
روشن  ما  تکلیف  باید  پس  نمی افتد.  روشن هم  ما  تکلیف  باید  پس  نمی افتد.  هم 
رقابت  یک  انتخابات  این  باالخره  که  رقابت شود  یک  انتخابات  این  باالخره  که  شود 
این  است،  اگررقابت  نه؟  یا  است  این سیاسی  است،  اگررقابت  نه؟  یا  است  سیاسی 
ساختار صحیح نیست. این حجم از نظارت ساختار صحیح نیست. این حجم از نظارت 
است.  بی ربط  کردن  فیلتر  و  است. استصوابی  بی ربط  کردن  فیلتر  و  استصوابی 
سیاسی  قدرت  باشد،  جدی  باید  سیاسی رقابت  قدرت  باشد،  جدی  باید  رقابت 
سیاسی  جریان  مهندس  باید  سیاسی خود،  جریان  مهندس  باید  خود، 

ــیاَست



92

مصاحبه

شما  وقتی  می گوید  چون  است؛  شما کشف  وقتی  می گوید  چون  است؛  کشف 
کاشف  عنوان  به  من  یعنی  می دهید  کاشف رأی  عنوان  به  من  یعنی  می دهید  رأی 
ما  اینکه  و  می شوم  شناخته  رسمیت  ما به  اینکه  و  می شوم  شناخته  رسمیت  به 
را  چیزی  تا  بکنیم  کمک  هم  به  است  را قرار  چیزی  تا  بکنیم  کمک  هم  به  است  قرار 
مقدمه  بندی  جمع  در  لذا  کنیم.  مقدمه کشف  بندی  جمع  در  لذا  کنیم.  کشف 
انتخاب  یکی  است.  ممکن  استنتاج  انتخاب دو  یکی  است.  ممکن  استنتاج  دو 
کردن به مثابه کشف و دیگری انتخابات به کردن به مثابه کشف و دیگری انتخابات به 
انتخابات  گفتمان  ایران،  در  رقابت.  انتخابات مثابه  گفتمان  ایران،  در  رقابت.  مثابه 
و  است  کشف  گفتمان  به  نزدیک  و خیلی  است  کشف  گفتمان  به  نزدیک  خیلی 
از  را  انتخابات  آرام  آرام  از این  را  انتخابات  آرام  آرام  این 
را  بازیگران  و  می اندازد  را رونق  بازیگران  و  می اندازد  رونق 
بی انگیزه می کند. ما کاًل برای بی انگیزه می کند. ما کاًل برای 
حاکمیتی  وجه  یعنی  حاکمیتی حاکم،  وجه  یعنی  حاکم، 
بعد  مسلط  نیروی  و  بعد قدرت  مسلط  نیروی  و  قدرت 
نداشتیم.  تئوری  انقالب  نداشتیم. از  تئوری  انقالب  از 
انواع  و  داشتیم  دولت  انواع برای  و  داشتیم  دولت  برای 
داشت،  وجود  داشت، پیشنهادات  وجود  پیشنهادات 
ساز  چه  شاه،  جای  به  که  سوال  این  ساز ولی  چه  شاه،  جای  به  که  سوال  این  ولی 
حاکمیت  برای  کنیم،  جایگزین  کاری  حاکمیت و  برای  کنیم،  جایگزین  کاری  و 
وجود  ایده ای  چنین  کنیم؟،  چه  وجود قلمرو  ایده ای  چنین  کنیم؟،  چه  قلمرو 
ایده های  اسالم گرایان  بین  ایده های نداشت.  اسالم گرایان  بین  نداشت. 
اصاًل  هم  بقیه  و  داشت  وجود  اصاًل نپخته ای  هم  بقیه  و  داشت  وجود  نپخته ای 
ایده ای نداشتند. بعد از پیروزی انقالب ما ایده ای نداشتند. بعد از پیروزی انقالب ما 
واقع  در  داریم.  را  امام  کاریزماتیک  واقع قدرت  در  داریم.  را  امام  کاریزماتیک  قدرت 
قدرت کاریزماتیک امام است که جانشین قدرت کاریزماتیک امام است که جانشین 
از  بعد  می شود،  حاکمیت  نداشته  از تئوری  بعد  می شود،  حاکمیت  نداشته  تئوری 

دیدیم  انتخابات  این  در  ما  خود  دیدیم باشد.  انتخابات  این  در  ما  خود  باشد. 
درانتخابات  بیشتر  جریان  یک   

ً
تقریبا درانتخابات که  بیشتر  جریان  یک   
ً
تقریبا که 

اصولگرایان  قدیمی  جریان  همان  اصولگرایان نبود.  قدیمی  جریان  همان  نبود. 
که  هم  اصالح طلبان  نئواصولگرایان.  که و  هم  اصالح طلبان  نئواصولگرایان.  و 
عدالتخواهان  و  نداشتند  حضور   

ً
عدالتخواهان تقریبا و  نداشتند  حضور   
ً
تقریبا

گیری  شکل  حال  در  و  نوپا  جریان  یک  گیری هم  شکل  حال  در  و  نوپا  جریان  یک  هم 
در  را  خودش  اصاًل  سیاسی  قدرت  در بودند.  را  خودش  اصاًل  سیاسی  قدرت  بودند. 
اساس  از  و  نمی کند  فهم  پارادایمی  اساس چنین  از  و  نمی کند  فهم  پارادایمی  چنین 
و  ندارد  انتخابات  عرصه  به  نگاهی  و چنین  ندارد  انتخابات  عرصه  به  نگاهی  چنین 

به  و  است  تعارض  در  رقابت  نفس  با  به این  و  است  تعارض  در  رقابت  نفس  با  این 
کاهش  هم  مشارکت  میزان  دلیل  کاهش همین  هم  مشارکت  میزان  دلیل  همین 
منظر  از  که  آن  دیگر  نکته  می کند.  منظر پیدا  از  که  آن  دیگر  نکته  می کند.  پیدا 
رهبران سیاسی هم مشارکت در انتخابات رهبران سیاسی هم مشارکت در انتخابات 
و  می شود  گذاشته  مشروعیت  حساب  و به  می شود  گذاشته  مشروعیت  حساب  به 
آن چیست؟ چرا  آن چیست؟ چرا معلوم نیست اصاًل علت  معلوم نیست اصاًل علت 
گذاشته  مشروعیت  حساب  به  رأی  گذاشته این  مشروعیت  حساب  به  رأی  این 
می شود؟ من اعتقاد دارم که این، به حساب می شود؟ من اعتقاد دارم که این، به حساب 
مشروعیت گذاشتن در تناسب با فلسفه مشروعیت گذاشتن در تناسب با فلسفه 

فلسفه سیاسی جمهوری اسالمی روی نگاه فلسفه سیاسی جمهوری اسالمی روی نگاه 
کشف سوار است و به همین دلیل ساز و کار شورای کشف سوار است و به همین دلیل ساز و کار شورای 
نگهبان پررنگ است و با توجه به این رویکرد، اتفاقًا نگهبان پررنگ است و با توجه به این رویکرد، اتفاقًا 
بنابراین  می کند.  عمل  صحیح  و  درست  بنابراین ساختار  می کند.  عمل  صحیح  و  درست  ساختار 
انتخابات عرصه رقابت نمی شود. وقتی انتخابات انتخابات عرصه رقابت نمی شود. وقتی انتخابات 
عرصه رقابت نباشد، بعد از مدتی هیجان خود را از عرصه رقابت نباشد، بعد از مدتی هیجان خود را از 

دست می دهد. وقتی رقابتی شکل نگیرد، دست می دهد. وقتی رقابتی شکل نگیرد، 
اصاًل هیجانی وجود ندارد. اصاًل هیجانی وجود ندارد. 

مرگ سیاست
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که  فقیه  والیت  اسم  به  را  بحثی  هم  که امام  فقیه  والیت  اسم  به  را  بحثی  هم  امام 
که  داشتیم  را  است  کالمی -فقهی  که بحثی  داشتیم  را  است  کالمی -فقهی  بحثی 
که  کرده  بوده اند  ح  مطر نجف  در  که ایشان  کرده  بوده اند  ح  مطر نجف  در  ایشان 
عظمت  در  همه  ندارد.  طرفدار  هم  عظمت خیلی  در  همه  ندارد.  طرفدار  هم  خیلی 
بحِث  نه  و  هستند  درگیر  امام  بحِث شخصیت  نه  و  هستند  درگیر  امام  شخصیت 
خبرگان  فرایند  در  لذا  کتاب.  آن  خبرگان تئوریک  فرایند  در  لذا  کتاب.  آن  تئوریک 
به  جدی  ارجاعات  که  می بینیم  هم  به رهبری  جدی  ارجاعات  که  می بینیم  هم  رهبری 
هرجا  لذا  ندارد.  وجود  فقیه  والیت  هرجا کتاب  لذا  ندارد.  وجود  فقیه  والیت  کتاب 
منظور  می شود؛  فقیه  والیت  از  منظور صحبت  می شود؛  فقیه  والیت  از  صحبت 
می آید  امام  است.  امام  کاراکتر  و  می آید شخص  امام  است.  امام  کاراکتر  و  شخص 
بین  رابطه  و  مردم  انقالبی  فضای  بعد  بین و  رابطه  و  مردم  انقالبی  فضای  بعد  و 
مردم  اینجا  می گیرد.  شکل  مردم  و  مردم رهبر  اینجا  می گیرد.  شکل  مردم  و  رهبر 
رشادت های  به  و  دارند  حضور  صحنه  رشادت های در  به  و  دارند  حضور  صحنه  در 
مردم  این  اما  می شود.  داده  ارجاع  مردم مردم  این  اما  می شود.  داده  ارجاع  مردم 
نقش انباشت و نقش جمعیت و جمهور نقش انباشت و نقش جمعیت و جمهور 
سلیقه های شان،  و  اختالف ها  نه  دارند  سلیقه های شان، را  و  اختالف ها  نه  دارند  را 
رقابت  یکدیگر  با  است  قرار  که  مردمی  رقابت نه  یکدیگر  با  است  قرار  که  مردمی  نه 
کنند و روابطی را شکل دهند. بعد از تسلط کنند و روابطی را شکل دهند. بعد از تسلط 
حاکمیت  تئوریک  وجه  باید  حاال  حاکمیت امام،  تئوریک  وجه  باید  حاال  امام، 
به  ع  شرو که  کسانی  اولین  شود.  اجرا  به هم  ع  شرو که  کسانی  اولین  شود.  اجرا  هم 
کردند،  تئوریک  پرسش های  کردن  ح  کردند، مطر تئوریک  پرسش های  کردن  ح  مطر
بودند.  سروش  عبدالکریم  و  کیان  بودند. حلقه  سروش  عبدالکریم  و  کیان  حلقه 
چالش  این  آقا  آمدن  و  امام  فوت  از  چالش بعد  این  آقا  آمدن  و  امام  فوت  از  بعد 
جریان  اینجا  خب  می شود.  جدی تر  نیاز  جریان و  اینجا  خب  می شود.  جدی تر  نیاز  و 
آقای مصباح نقش مهمی را افاده می کند. آقای مصباح نقش مهمی را افاده می کند. 
رابطه  یک  می کنند،  استفاده  که  رابطه تئوری ای  یک  می کنند،  استفاده  که  تئوری ای 

یک طرفه است. خدا امام را انتخاب می کند، یک طرفه است. خدا امام را انتخاب می کند، 
امام جانشینی دارد که ولی فقیه است. این امام جانشینی دارد که ولی فقیه است. این 
رابطه کاماًل یک طرفه است. اینکه مردم چه رابطه کاماًل یک طرفه است. اینکه مردم چه 
ح  مطر اصاًل  دارند  حاکمیت  این  با  ح نسبتی  مطر اصاًل  دارند  حاکمیت  این  با  نسبتی 
نیست. در کنار این فضا، یک دیسکورس نیست. در کنار این فضا، یک دیسکورس 
بحث  می شود.  بارگذاری  هم  بحث عرفانی  می شود.  بارگذاری  هم  عرفانی 
کلید  مصباح  آقای  توسط  فلسفی  کلید کالمی-  مصباح  آقای  توسط  فلسفی  کالمی- 
هم  عرفانی  دیسکورس  این  اما  هم می خورد.  عرفانی  دیسکورس  این  اما  می خورد. 
پناهیان  آقای  امثال  که  است  مهم  پناهیان بسیار  آقای  امثال  که  است  مهم  بسیار 
دارند.  مهمی  نقش  آن  در  دیگر  عده ای  دارند. و  مهمی  نقش  آن  در  دیگر  عده ای  و 
که باید در والیت ذوب شد  که باید در والیت ذوب شد این ایده هایی  این ایده هایی 
این  کرد.  قبول  را  حرف  چون وچرا  بی   این و  کرد.  قبول  را  حرف  چون وچرا  بی   و 
چنین گفتمان کشف سیطره پیدا می کند. چنین گفتمان کشف سیطره پیدا می کند. 
البته الزم است اینجا یک توضیحی بدهم. البته الزم است اینجا یک توضیحی بدهم. 
کلمه جبار هم به معنی ظالم است هم به کلمه جبار هم به معنی ظالم است هم به 
منفی  جبار  قرآن  در  کننده.  جبران  منفی معنی  جبار  قرآن  در  کننده.  جبران  معنی 
استفاده می شود به عنوان کسی که رابطه استفاده می شود به عنوان کسی که رابطه 
یک طرفه با مردم برقرار می کند. در واقع به یک طرفه با مردم برقرار می کند. در واقع به 
کردن  ، بدون قبول  کردن لحاظ قرآنی، تولید جبر ، بدون قبول  لحاظ قرآنی، تولید جبر
محسوب  ظلم  مقابل  طرف  برای  محسوب عاملیت،  ظلم  مقابل  طرف  برای  عاملیت، 
منتظر  نیست  الزم  ما  یعنی  منتظر می شود.  نیست  الزم  ما  یعنی  می شود. 
رابطه ای  هر  باشیم.  غربی  رابطه ای دموکراسی  هر  باشیم.  غربی  دموکراسی 
شود  موجب  را  مقابل  طرف  عاملیت  شود که  موجب  را  مقابل  طرف  عاملیت  که 
رابطه  دستِی  هم  این  است.  ظلم  و  رابطه جبر  دستِی  هم  این  است.  ظلم  و  جبر 
کالمی،فلسفی و عرفانی موجب این رابطه کالمی،فلسفی و عرفانی موجب این رابطه 
یک طرفه در فضای بعد از انقالب می شود یک طرفه در فضای بعد از انقالب می شود 
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جریان  چون  است،  عجیب  خیلی  این  جریان و  چون  است،  عجیب  خیلی  این  و 
را  کار  این  راحتی  به  می توانست  را اسالمی  کار  این  راحتی  به  می توانست  اسالمی 
و  سهروردی  نه  بوعلی  نه  اما  دهد،  و نجام  سهروردی  نه  بوعلی  نه  اما  دهد،  نجام 
از  اما  ندادند.  انجام  کدام  هیچ  مالصدرا  از نه  اما  ندادند.  انجام  کدام  هیچ  مالصدرا  نه 
چنین  می توان  راحتی  به  عربی  ابن  چنین عرفان  می توان  راحتی  به  عربی  ابن  عرفان 
نظمی را به دست آورد. بحث ابن عربی اصاًل نظمی را به دست آورد. بحث ابن عربی اصاًل 
تناکح اسماء است و از یک دوئیت جمال و تناکح اسماء است و از یک دوئیت جمال و 
ع می شود و وجود الهی با کثرات  ع می شود و وجود الهی با کثرات جالل شرو جالل شرو

تبدیل به وحدت وجود می شود.تبدیل به وحدت وجود می شود.
به عنوان توضیح بیشتر جمهوریت و مردم، به عنوان توضیح بیشتر جمهوریت و مردم، 
در جمهوری اسالمی یک خاصیت کالکتیو در جمهوری اسالمی یک خاصیت کالکتیو 
تک  هستند،  جمع  یک  اینها  دارد.  جمع  تک و  هستند،  جمع  یک  اینها  دارد.  جمع  و 
حرف  و  استعداد  و  صدا  واجد  و  حرف نیستند  و  استعداد  و  صدا  واجد  و  نیستند 
خودشان  به  معطوف  جهان  و  حدیث  خودشان و  به  معطوف  جهان  و  حدیث  و 
نیستند. اما خب این وضعیت کاریزماتیک نیستند. اما خب این وضعیت کاریزماتیک 
کمک  نظام  مشروعیت  به  انقالب  کمک اوایل  نظام  مشروعیت  به  انقالب  اوایل 
می کند. با گذر زمان باالخره این مردم پخش می کند. با گذر زمان باالخره این مردم پخش 
و  می شوند  سرمایه  و  کار  وارد  و می شوند.  می شوند  سرمایه  و  کار  وارد  می شوند. 
همیشگی  پایداری  هم  کاریزماتیک  همیشگی قدرت  پایداری  هم  کاریزماتیک  قدرت 
اینکه  است  عجیب  که  چیزی  و  اینکه ندارد  است  عجیب  که  چیزی  و  ندارد 
رفراندوم  یک  مثابه  به  انتخابات  رفراندوم همیشه  یک  مثابه  به  انتخابات  همیشه 
برای نظام تلقی می شود و علت آن برای من برای نظام تلقی می شود و علت آن برای من 
نامعلوم است. گویی که خود انتخابات به نامعلوم است. گویی که خود انتخابات به 
ما  و  نیست  ح  مطر اصاًل  رقابت  یک  ما مثابه  و  نیست  ح  مطر اصاًل  رقابت  یک  مثابه 
و  نظام  تا  برود  باال  مشارکت  و می خواهیم  نظام  تا  برود  باال  مشارکت  می خواهیم 
گفتمان کشف تایید شود. حاال این سوال گفتمان کشف تایید شود. حاال این سوال 

علت  بر  مزید  هم  حقوقی  فضای  علت البته  بر  مزید  هم  حقوقی  فضای  البته 
می شود. اما همین قانون اساسی و شورای می شود. اما همین قانون اساسی و شورای 
نگهبان وهمین صداسیما می توانست با نگهبان وهمین صداسیما می توانست با 
حضور یک تئوری دیگر موفق تر عمل کند. حضور یک تئوری دیگر موفق تر عمل کند. 
دیالکتیکی تر  تئوری های  وجود  با  دیالکتیکی تر یعنی  تئوری های  وجود  با  یعنی 
کند،  عمل  بهتر  می توانست  دوطرفه تر  کند، و  عمل  بهتر  می توانست  دوطرفه تر  و 
که اکنون  که اکنون که نکرد و اوضاع چنین می شود  که نکرد و اوضاع چنین می شود 

هست.هست.
قابل  صورت  هردو  به  ایران  در  قابل انتخابات  صورت  هردو  به  ایران  در  انتخابات 
برداشت است. یعنی هم شواهدی وجود برداشت است. یعنی هم شواهدی وجود 
شواهدی  هم  و  است  کشف  که  شواهدی دارد  هم  و  است  کشف  که  دارد 
هرچه  ما  اما  است.  رقابت  که  دارد  هرچه وجود  ما  اما  است.  رقابت  که  دارد  وجود 
جلوتر می رویم دوز کشف بیشتر می شود. جلوتر می رویم دوز کشف بیشتر می شود. 
برای  سیاسی  نظام  در  اراده ای  ما  برای چون  سیاسی  نظام  در  اراده ای  ما  چون 
تضادی  و  دیالکتیک  نظام  یک  تضادی مهندسی  و  دیالکتیک  نظام  یک  مهندسی 
را نمی بینیم. در این انتخابات سوال نظام را نمی بینیم. در این انتخابات سوال نظام 
یا شورای نگهبان باید این باشد که  آن دو یا شورای نگهبان باید این باشد که  آن دو 
با  است  قرار  که  گروه(  دو  با گروهی)حداقل  است  قرار  که  گروه(  دو  گروهی)حداقل 
کدامند؟ شورای نگهبان  کنند،  کدامند؟ شورای نگهبان هم رقابت  کنند،  هم رقابت 
چنین  اصاًل  اما  بسازد  را  آرایش  این  چنین باید  اصاًل  اما  بسازد  را  آرایش  این  باید 
صدرایی،  فلسفه  جریان  در  ندارد.  صدرایی، فهمی  فلسفه  جریان  در  ندارد.  فهمی 
است  دیالکتیک  بدون  و  طرفه  یک  است نظام  دیالکتیک  بدون  و  طرفه  یک  نظام 
اصاًل  که  جوهری  حرکت  در   

ً
اصاًل مخصوصا که  جوهری  حرکت  در   
ً
مخصوصا

تضادها را به رسمیت نمی شناسد. جریان تضادها را به رسمیت نمی شناسد. جریان 
سیاسی  نظم  به  وقتی  اسالمی  سیاسی فلسفه  نظم  به  وقتی  اسالمی  فلسفه 
ندارد  دیالکتیک  اصاًل  می شود؛  ندارد ترجمه  دیالکتیک  اصاًل  می شود؛  ترجمه 

مرگ سیاست
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پرسید  کشف  گفتمان  طرفداران  از  باید  پرسید را  کشف  گفتمان  طرفداران  از  باید  را 
که اکنون و با پایین آمدن مشارکت آیا باید که اکنون و با پایین آمدن مشارکت آیا باید 

آن را به حساب مشروعیت گذاشت یا نه؟آن را به حساب مشروعیت گذاشت یا نه؟
 ، کشور امروز  سیاسی  فضای  تحلیل  ، در  کشور امروز  سیاسی  فضای  تحلیل  در 
سیاست  مرگ  به  امروز  ما  که  گفت  سیاست باید  مرگ  به  امروز  ما  که  گفت  باید 
جریان های  از  کدام  هیچ  چون  جریان های رسیده ایم  از  کدام  هیچ  چون  رسیده ایم 
ندارند؛  نظری  و  تئوریک  پشتوانه  ندارند؛ سیاسی  نظری  و  تئوریک  پشتوانه  سیاسی 
می خواهند  که  نمی زنند  ما  به  حرفی  می خواهند یعنی  که  نمی زنند  ما  به  حرفی  یعنی 
فرق  نمی گویند  ما  به  کدام  هیچ  کنند.  فرق چه  نمی گویند  ما  به  کدام  هیچ  کنند.  چه 
مسئله  در  اصولگرایان  و  طلب ها  مسئله اصالح  در  اصولگرایان  و  طلب ها  اصالح 
آموزش  رویکرد  چیست؟  بهداشت،  آموزش مثاًل  رویکرد  چیست؟  بهداشت،  مثاًل 
فرقی  اصاًل  داشت؟  فرقی  چه  فرقی پرورش شان  اصاًل  داشت؟  فرقی  چه  پرورش شان 

همان  حقشان  که  اصالح طلبان  لذا  همان نبود.  حقشان  که  اصالح طلبان  لذا  نبود. 
اعتبار  به  می خواهند  کی   تا  بود،  اعتبار باخت  به  می خواهند  کی   تا  بود،  باخت 
قشر خاکستری نظام رأی بیاورند؟ باید یک قشر خاکستری نظام رأی بیاورند؟ باید یک 
چیزی هم تحویل ملت بدهند. در فلسفه چیزی هم تحویل ملت بدهند. در فلسفه 
سیاسی هم که حرف نمی زنند. اصولگرایان سیاسی هم که حرف نمی زنند. اصولگرایان 
نه  لذا  نداشتند.  تئوری  وقت  هیچ  که  نه هم  لذا  نداشتند.  تئوری  وقت  هیچ  که  هم 
که  مواجهیم  اصالح طلبان  مرگ  با  ما  که تنها  مواجهیم  اصالح طلبان  مرگ  با  ما  تنها 
حاال  است.  بعید  هم  اصولگرایی  حاال احیاء  است.  بعید  هم  اصولگرایی  احیاء 
آسیب  وارد  جزئی تر  صورت  به  است  آسیب بهتر  وارد  جزئی تر  صورت  به  است  بهتر 
ابتدا  از  من  شویم.  عدالتخواهان  ابتدا شناسی  از  من  شویم.  عدالتخواهان  شناسی 
بینی  پیش  را  شکست  و  بودم  بینی منتقد  پیش  را  شکست  و  بودم  منتقد 
که  است  این  من  نظر  به  نکته  که می کردم.  است  این  من  نظر  به  نکته  می کردم. 
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می شود  گفته  دولت  به  امروز  االن  می شود دهد.  گفته  دولت  به  امروز  االن  دهد. 
روحانی  آقای  دولت  کجا  روحانی نئولیبرال.  آقای  دولت  کجا  نئولیبرال. 
نئولیبرال است؟ ما با یک دولت رانتیر طرف نئولیبرال است؟ ما با یک دولت رانتیر طرف 
آنهایی  می کند.  ارتزاق  نفت  از  که  آنهایی هستیم  می کند.  ارتزاق  نفت  از  که  هستیم 
که به نفت وابسته اند قدرت پیدا می کنند که به نفت وابسته اند قدرت پیدا می کنند 
سرمایه داری  زاییده  این  می کنند.  نفوذ  سرمایه داری و  زاییده  این  می کنند.  نفوذ  و 
نئولیبرالیسم  نئولیبرالیسم.  نه  نئولیبرالیسم است  نئولیبرالیسم.  نه  است 
هرحال  به  اما  دارد.  را  خودش  هرحال مختصات  به  اما  دارد.  را  خودش  مختصات 
ح  ح نفس به وجود آمدن این گفتمان و مطر نفس به وجود آمدن این گفتمان و مطر
خوب  بسیار  جدید،  پرسش های  خوب شدن  بسیار  جدید،  پرسش های  شدن 
است. وقتی شما به طرق مختلف گفتمان است. وقتی شما به طرق مختلف گفتمان 
چپ های  و  کردی،  حذف  کشور  در  را  چپ های چپ  و  کردی،  حذف  کشور  در  را  چپ 
داخل  یعنی  شدند  لیبرال  هم  داخل مسلمان  یعنی  شدند  لیبرال  هم  مسلمان 
یک  و  شدند  تکنوکرات  و  آمدند  یک دولت  و  شدند  تکنوکرات  و  آمدند  دولت 
دولت  یک  آمد.  وجود  به  عمده  دولت فقدان  یک  آمد.  وجود  به  عمده  فقدان 
رانتیر هم دارید و تکنوکرات ها هم مسلط رانتیر هم دارید و تکنوکرات ها هم مسلط 
نبود  الزم  می شود.  همین  نتیجه  نبود شدند؛  الزم  می شود.  همین  نتیجه  شدند؛ 
شود  ایران  وارد  نئولیبرالیسم  تئوری  شود که  ایران  وارد  نئولیبرالیسم  تئوری  که 
وارد  و  بدهد  خ  ر و  شود  تئوریزه  غرب  در  وارد و  و  بدهد  خ  ر و  شود  تئوریزه  غرب  در  و 
خ  ر ایران  داخل  که  اتفاقی  این  شود.  خ ایران  ر ایران  داخل  که  اتفاقی  این  شود.  ایران 
کشور  خود  شرایط  طبیعی  معلول  کشور داده  خود  شرایط  طبیعی  معلول  داده 
سوال  ج.  خار از  چیزی  شدن  وارد  نه  سوال است  ج.  خار از  چیزی  شدن  وارد  نه  است 
چطور  که  است  بوده  این  من  چطور همیشگی  که  است  بوده  این  من  همیشگی 
عاملیت  ولی  کرد  کوچک  را  دولت  عاملیت می توان  ولی  کرد  کوچک  را  دولت  می توان 

بازار را زیاد نکرد.بازار را زیاد نکرد.
ما کلـــــــی مسائــــــــــل حـــل نشــــده داریـــــــم. ما کلـــــــی مسائــــــــــل حـــل نشــــده داریـــــــم. 

جریان عدالتخواهی هنوز نه ُبن مایه نظری جریان عدالتخواهی هنوز نه ُبن مایه نظری 
اجتماعی  سرمایه  نه  و  دارد  مانیفست  اجتماعی و  سرمایه  نه  و  دارد  مانیفست  و 
اما  داریم  تشعشعاتی  یک  دارد.  چنانی  اما آن  داریم  تشعشعاتی  یک  دارد.  چنانی  آن 
علیزاده  از  االن  چیست!  دانیم  نمی   

ً
علیزاده دقیقا از  االن  چیست!  دانیم  نمی   
ً
دقیقا

می شوند.  حساب  عدالتخواه  یامین پور  می شوند. تا  حساب  عدالتخواه  یامین پور  تا 
عدالتخواه  کسی  چه  که  نیست  عدالتخواه مشخص  کسی  چه  که  نیست  مشخص 
این  نیست.  عدالتخواه  کسی  چه  و  این است  نیست.  عدالتخواه  کسی  چه  و  است 
یک  عدالتخواهی  می خواهد.  جهانی  یک یک  عدالتخواهی  می خواهد.  جهانی  یک 
است  نشده  فربه  هنوز  و  نوپاست  است جریان  نشده  فربه  هنوز  و  نوپاست  جریان 
به  این  کند.  محافظت  خودش  از  باید  به و  این  کند.  محافظت  خودش  از  باید  و 
نیست،  سیاسی  امر  شکست  نیست، معنی  سیاسی  امر  شکست  معنی 
آن به جهت فربه  ادامه یافتن   بحث 

ً
آن به جهت فربه اتفاقا ادامه یافتن   بحث 
ً
اتفاقا

بود  زود  هنوز  من  نظر  به  است.  بود شدن  زود  هنوز  من  نظر  به  است.  شدن 
عدالتخواهی  انتخابات.  در  حضور  عدالتخواهی برای  انتخابات.  در  حضور  برای 
ببرد،  پیش  را  مدنی اش  کارهای  ببرد، باید  پیش  را  مدنی اش  کارهای  باید 
بسازد  را  مردمی اش  هژمونی  حال  بسازد درعین  را  مردمی اش  هژمونی  حال  درعین 
آن  و  بسازد  را  خودش  سیاسی  فلسفه  آن و  و  بسازد  را  خودش  سیاسی  فلسفه  و 
اول  یعنی  شود.  سیاست  امر  وارد  اول موقع  یعنی  شود.  سیاست  امر  وارد  موقع 
امر سیاسی به معنی مدنی اش را بسازد و امر سیاسی به معنی مدنی اش را بسازد و 
شود.  سیاست  امر  وارد  بعد  و  کند  شود. تجربه  سیاست  امر  وارد  بعد  و  کند  تجربه 
عدالتخواهان  که  می گویند  هم  عدالتخواهان عده ای  که  می گویند  هم  عده ای 
مانیفست شان  و  دادند  ارائه  را  مانیفست شان برنامه ای  و  دادند  ارائه  را  برنامه ای 
است.  تفاوت شان  مبین  که  ساخته اند  است. را  تفاوت شان  مبین  که  ساخته اند  را 
به  هنوز  نو  چپ  و  عدالتخواهی  گفت  به باید  هنوز  نو  چپ  و  عدالتخواهی  گفت  باید 
فقیه  والیت  درباره  که  است  نرسیده  فقیه قوت  والیت  درباره  که  است  نرسیده  قوت 
و... تئوری ارائه دهد. هنوز نمی تواند تئوری و... تئوری ارائه دهد. هنوز نمی تواند تئوری 

مرگ سیاست
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مرگ سیاست

کردند  منتشر  مانیفستی  کردند عدالتخواهان  منتشر  مانیفستی  عدالتخواهان 
نفس  کردم.  حمایت  را  آن  هم  من  نفس و  کردم.  حمایت  را  آن  هم  من  و 
ما  اما  بود  جلویی  به  رو  قدم  ما مانیفست  اما  بود  جلویی  به  رو  قدم  مانیفست 
وهله  در  داریم،  جدی  بحث  کلی  به  وهله نیاز  در  داریم،  جدی  بحث  کلی  به  نیاز 
هم  بعد  عدالتخواهان.  خود  میان  هم اول  بعد  عدالتخواهان.  خود  میان  اول 
پایین  از  نمی گیرد،  شکل  باال  از  پایین سیاست  از  نمی گیرد،  شکل  باال  از  سیاست 

مدنی  جامعه  باید  شما  می گیرد.  مدنی شکل  جامعه  باید  شما  می گیرد.  شکل 
قوی داشته باشید. عدالتخواهان سرمایه قوی داشته باشید. عدالتخواهان سرمایه 
در  اول  باید  شما  ندارند.  قوی  در اجتماعی  اول  باید  شما  ندارند.  قوی  اجتماعی 
داشته  نفوذ  فرهنگسراها  و  داشته دانشگاه ها  نفوذ  فرهنگسراها  و  دانشگاه ها 
یک  عنوان  به  را  این  بتوانید  و  یک باشید  عنوان  به  را  این  بتوانید  و  باشید 
جا  علمی-هنری-فرهنگی  جا دیسکورس  علمی-هنری-فرهنگی  دیسکورس 
بیندازی و اختالف درون خودت را هم حل بیندازی و اختالف درون خودت را هم حل 
در  می خواهم  بگویی  سپس  و  باشی  در کرده  می خواهم  بگویی  سپس  و  باشی  کرده 
اینکه  دیگر  نکته  کنم.  شرکت  اینکه انتخابات  دیگر  نکته  کنم.  شرکت  انتخابات 
دانشگاهی  گفتمان  به  را  دانشگاهی عدالتخواهی  گفتمان  به  را  عدالتخواهی 
نباید  تشکل اند،  شکل  به  که  ساله  نباید   تشکل اند،  شکل  به  که  ساله   ۲۰۲۰
آن عدالتخواهی یک جریان  آن عدالتخواهی یک جریان اشتباه گرفت.  اشتباه گرفت. 

بازی  امتداد  که  است  سیاسی  بازی ورشکسته  امتداد  که  است  سیاسی  ورشکسته 
اصولگرایان برای زدن جریان هاشمی بوده اصولگرایان برای زدن جریان هاشمی بوده 
است. مثال خوب آن صادق شهبازی است است. مثال خوب آن صادق شهبازی است 
که باالخره متوجه نیست چه می کند، همه که باالخره متوجه نیست چه می کند، همه 
آن شرط بندی می کنند. یعنی باالخره  آن شرط بندی می کنند. یعنی باالخره روی  روی 
و  جلیلی  وحید  دیسکورس  در  که  و مادامی  جلیلی  وحید  دیسکورس  در  که  مادامی 

رحیم پور ازغدی باشیم چیزی در نمی آید، رحیم پور ازغدی باشیم چیزی در نمی آید، 
از  که  است  این  عدالتخواهی  از  منظور  از اگر  که  است  این  عدالتخواهی  از  منظور  اگر 
جریانی  یک  عدالتخواهی  است.  رفته  جریانی بین  یک  عدالتخواهی  است.  رفته  بین 
می زند.  جدید  حرف  توسعه  برای  که  می زند. است  جدید  حرف  توسعه  برای  که  است 
می گوید می خواهم توسعه را به این شکل می گوید می خواهم توسعه را به این شکل 
گذشته.  ساله  گذشته.   ساله   ۴۰۴۰ شکل  به  نه  ببرم  شکل جلو  به  نه  ببرم  جلو 
متفاوت  توسعه  از  فهمش  متفاوت عدالتخواهی  توسعه  از  فهمش  عدالتخواهی 
تاریخ  به  نسبت  انتقادی  بازخوانی  تاریخ است.  به  نسبت  انتقادی  بازخوانی  است. 
امام  گفت  نمی توان  دارد.  گذشته  سال  امام   گفت  نمی توان  دارد.  گذشته  سال   ۴۰۴۰
همه  ناگهان  و  بودند  اسطوره  بهشتی  همه و  ناگهان  و  بودند  اسطوره  بهشتی  و 

خراب شدند.خراب شدند.
یک مثال بزنم. سینما گر تا زمانی که جهان یک مثال بزنم. سینما گر تا زمانی که جهان 

جریان های  از  کدام  هیچ  چون  رسیده ایم  سیاست  مرگ  به  امروز  جریان های ما  از  کدام  هیچ  چون  رسیده ایم  سیاست  مرگ  به  امروز  ما 
که  نمی زنند  ما  به  حرفی  یعنی  ندارند؛  نظری  و  تئوریک  پشتوانه  که سیاسی  نمی زنند  ما  به  حرفی  یعنی  ندارند؛  نظری  و  تئوریک  پشتوانه  سیاسی 
و  طلب ها  اصالح  فرق  نمی گویند  ما  به  کدام  هیچ  کنند.  چه  و می خواهند  طلب ها  اصالح  فرق  نمی گویند  ما  به  کدام  هیچ  کنند.  چه  می خواهند 
اصولگرایان در مسئله مثاًل بهداشت، چیست؟ رویکرد آموزش پرورش شان چه اصولگرایان در مسئله مثاًل بهداشت، چیست؟ رویکرد آموزش پرورش شان چه 
فرقی داشت؟ اصاًل فرقی نبود. لذا اصالح طلبان که حقشان همان باخت بود، تا فرقی داشت؟ اصاًل فرقی نبود. لذا اصالح طلبان که حقشان همان باخت بود، تا 
کی  می خواهند به اعتبار قشر خاکستری نظام رأی بیاورند؟ باید یک چیزی هم کی  می خواهند به اعتبار قشر خاکستری نظام رأی بیاورند؟ باید یک چیزی هم 
تحویل ملت بدهند. در فلسفه سیاسی هم که حرف نمی زنند. اصولگرایان هم تحویل ملت بدهند. در فلسفه سیاسی هم که حرف نمی زنند. اصولگرایان هم 

که هیچ وقت تئوری نداشتند.که هیچ وقت تئوری نداشتند.
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بحث معروف مشکل ساختاری انتخابات بحث معروف مشکل ساختاری انتخابات 
در ایران.در ایران.

کار  زمان  این  در  نو  چپ  اساسی  ویژه  کار کار  زمان  این  در  نو  چپ  اساسی  ویژه  کار 
معنی  به  هژمونی  باید  است.  معنی فرهنگی  به  هژمونی  باید  است.  فرهنگی 
گرامشی بسازد. گفتمان بسازد و طیف های گرامشی بسازد. گفتمان بسازد و طیف های 
ما  کند.  همراه  را  و...  هنرمندان  از  ما مختلف  کند.  همراه  را  و...  هنرمندان  از  مختلف 
البته  نداریم.  تلگرامی  کانال  و  مجله  البته االن  نداریم.  تلگرامی  کانال  و  مجله  االن 
است  زیاد  عدالتخواهان  بین  در  است اختالف  زیاد  عدالتخواهان  بین  در  اختالف 
یک  هستند.  مشترک  مسئله  یک  در  یک اما  هستند.  مشترک  مسئله  یک  در  اما 
همگرایی وجود دارد و یک واگرایی و خوِد همگرایی وجود دارد و یک واگرایی و خوِد 
کنش است و در  کردن این نقاط یک  کنش است و در پیدا  کردن این نقاط یک  پیدا 
که هویت های سیاسی و  که هویت های سیاسی و این فرایند است  این فرایند است 
خ  خ رسانه ای و... شکل می گیرد و این اتفاق ر رسانه ای و... شکل می گیرد و این اتفاق ر
مطالبه گری ها  این  به  باید  البته  مطالبه گری ها می دهد.  این  به  باید  البته  می دهد. 
رسید؟  کجا  به  علیزاده  کار  مثاًل  داد.  رسید؟ ادامه  کجا  به  علیزاده  کار  مثاًل  داد.  ادامه 
و  شوند  جمع  یکبار  عدالتخواهان  و تمام  شوند  جمع  یکبار  عدالتخواهان  تمام 
صداوسیما  مقابل  در  رسمی  موضع  صداوسیما یک  مقابل  در  رسمی  موضع  یک 
جمهوری  حد  در  صداوسیما  این  جمهوری بگیرند.  حد  در  صداوسیما  این  بگیرند. 
اسالمی است؟ مگر رشید پور دزدی کرده؟ اسالمی است؟ مگر رشید پور دزدی کرده؟ 

! !قرارداد بسته است باالخره دیگر قرارداد بسته است باالخره دیگر
اصاًل  ما  بگویم  باید  بندی  جمع  عنوان  اصاًل به  ما  بگویم  باید  بندی  جمع  عنوان  به 
برای توسعه ایده ای نداریم. ما اگر بخواهیم برای توسعه ایده ای نداریم. ما اگر بخواهیم 
درباره توسعه به صورت جامع حرف بزنیم درباره توسعه به صورت جامع حرف بزنیم 
اول باید درباره توسعه شخص حرف بزنیم. اول باید درباره توسعه شخص حرف بزنیم. 
حاوی  است  آدم  یک  حاوی   است  آدم  یک   xx شخص  مثال  شخص برای  مثال  برای 
یک سری استعداد که تجلی اسماء خداوند یک سری استعداد که تجلی اسماء خداوند 

فیلم  نمی تواند  باشد  نداشته  فیلم فلسفی  نمی تواند  باشد  نداشته  فلسفی 
می سازد.  را  فرم  که  است  محتوا  می سازد. بسازد.  را  فرم  که  است  محتوا  بسازد. 
عدالت خواهی باید جهان فلسفی اش را در عدالت خواهی باید جهان فلسفی اش را در 
سیاست  امر  وارد  بعد  و  بسازد  اول  سیاست وهله  امر  وارد  بعد  و  بسازد  اول  وهله 
شود. البته من نگاه دیالکتیک دارم. همین شود. البته من نگاه دیالکتیک دارم. همین 
شکست فعلی کلی درس دارد و باید از آن شکست فعلی کلی درس دارد و باید از آن 
مسئله  این  بر  من  پافشاری  اما  مسئله آموخت،  این  بر  من  پافشاری  اما  آموخت، 
است که این یک نطفه است و جوان است است که این یک نطفه است و جوان است 
عدالت خواهان  کرد.  مراقبت  آن  از  باید  عدالت خواهان و  کرد.  مراقبت  آن  از  باید  و 
همه شان  و  می کردند  گفتگو  هم  با  همه شان باید  و  می کردند  گفتگو  هم  با  باید 
مثال  عنوان  به  می شدند.  جمع  هم  مثال دور  عنوان  به  می شدند.  جمع  هم  دور 
هیچ  در  هستم  شما  گفتگو  طرف  که  هیچ من  در  هستم  شما  گفتگو  طرف  که  من 
بگویم  اینکه  نه  نشدم.  دعوت  بگویم جلسه ای  اینکه  نه  نشدم.  دعوت  جلسه ای 
چرا من را دعوت نکردید، اما می شد گفتگو چرا من را دعوت نکردید، اما می شد گفتگو 
۱۱ نفر  نفر  گفت می خواهیم در هر شهری  گفت می خواهیم در هر شهری کرد و  کرد و 
من  کنیم.  معرفی  را  نفر  من   کنیم.  معرفی  را  نفر   ۵۵ هم  تهران  در  هم و  تهران  در  و 
دادم  رأی  نفر  دادم   رأی  نفر   ۳۳ به  فقط  فعلی  لیست  به در  فقط  فعلی  لیست  در 
۳۰۳۰نفر نفر  دارد  لزومی  چه  نمی شناختم.  دارد چون  لزومی  چه  نمی شناختم.  چون 
عدالتخواهی  لیست  کنید؟  معرفی  عدالتخواهی را  لیست  کنید؟  معرفی  را 
تبدیل شد به گعده جنبش عدالتخواهی. تبدیل شد به گعده جنبش عدالتخواهی. 
بوده  پادو  همیشه  عدالتخواهی  بوده جنبش  پادو  همیشه  عدالتخواهی  جنبش 
خواهد  هم   پادو  و  است  پادو  هم  هنوز  خواهد و  هم   پادو  و  است  پادو  هم  هنوز  و 
گرفت برای زدن هاشمی  گرفت برای زدن هاشمی ماند چون شکل  ماند چون شکل 
که  افرادی  از  بسیاری  البته  که رفسنجانی.  افرادی  از  بسیاری  البته  رفسنجانی. 
تایید  اصاًل  باشند  لیست  داخل  بود  تایید قرار  اصاًل  باشند  لیست  داخل  بود  قرار 
صالحیت نشدند و باز برمی گردیم به همان صالحیت نشدند و باز برمی گردیم به همان 

مرگ سیاست
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است و خلیفه اهلل است. ما باید کمک کنیم است و خلیفه اهلل است. ما باید کمک کنیم 
و  ظهور  به  و  شود  کشف  استعدادها  و این  ظهور  به  و  شود  کشف  استعدادها  این 
این  بگذارد.  تاریخ  در  تاثیری  و  برسد  این بروز  بگذارد.  تاریخ  در  تاثیری  و  برسد  بروز 
توسعه  را  شخص  یعنی  توسعه.  توسعه می شود  را  شخص  یعنی  توسعه.  می شود 
بدهیم. حاال باید بپرسیم چطور بدهیم. حاال باید بپرسیم چطور ۶۰۶۰ میلیون  میلیون 
استعدادهایشان  تا   داد  توسعه  را  استعدادهایشان نفر  تا   داد  توسعه  را  نفر 
این  از   . دیگر سوال  کلی  و  برسد  ظهور  این به  از   . دیگر سوال  کلی  و  برسد  ظهور  به 
غرب  توسعه.  تئوری  یک  به  برسیم  غرب باید  توسعه.  تئوری  یک  به  برسیم  باید 
است.  داده  پیشنهاد  را  سرمایه  است. اصالت  داده  پیشنهاد  را  سرمایه  اصالت 
نفع  به  را  استعدادها  همه  سرمایه  نفع اصالت  به  را  استعدادها  همه  سرمایه  اصالت 
کسی  اگر  حال  می کند.  مصادره  کسی سرمایه  اگر  حال  می کند.  مصادره  سرمایه 
باید  باشد  نداشته  استعدادی  باید چنین  باشد  نداشته  استعدادی  چنین 
بله  می گوید  سرمایه داری  شود؟  بله حذف  می گوید  سرمایه داری  شود؟  حذف 
مسلمان  متفکر  یک  عنوان  به  من  مسلمان اما  متفکر  یک  عنوان  به  من  اما 
چون  شود  حذف  نباید  نه،  چون می گویم  شود  حذف  نباید  نه،  می گویم 
ولی  است  نداده  دستوری  چنین  ولی خداوند  است  نداده  دستوری  چنین  خداوند 
حوزه  است،  استعداد  کشف  بازار  حوزه نفس  است،  استعداد  کشف  بازار  نفس 
کند،  استعداد  کشف  می تواند  کند، اقتصاد  استعداد  کشف  می تواند  اقتصاد 
کشف  می تواند  استعدادی  رقابت  کشف حوزه  می تواند  استعدادی  رقابت  حوزه 
تضاد  و  دیالکتیک  یعنی  کند،  تضاد استعداد  و  دیالکتیک  یعنی  کند،  استعداد 
کند،  استعداد  کشف  می تواند  حوزه ها  کند، در  استعداد  کشف  می تواند  حوزه ها  در 
استعداد  کشف  می تواند  فرهنگی  استعداد رقابت  کشف  می تواند  فرهنگی  رقابت 
است  همینطور  هم  سیاسی  رقابت  است کند.  همینطور  هم  سیاسی  رقابت  کند. 
سه  این  در  رقابت ها  از  هارمونی  باید  ما  سه و  این  در  رقابت ها  از  هارمونی  باید  ما  و 
اسالمی  جمهوری  باشیم.  داشته  اسالمی عنصر  جمهوری  باشیم.  داشته  عنصر 
چون  بزند  حرف  توسعه  از  نمی تواند  چون اصاًل  بزند  حرف  توسعه  از  نمی تواند  اصاًل 

تشیع  ذات   
ً
اساسا می داند.  مقلد  را  تشیع شما  ذات   
ً
اساسا می داند.  مقلد  را  شما 

از مذهب  از مذهب اصولی و این خوانش روحانیت  اصولی و این خوانش روحانیت 
تشیع  مشکل  اصاًل  است.  توسعه  تشیع ضد  مشکل  اصاًل  است.  توسعه  ضد 
شریعتی  دکتر  تعبیر  به  شریعتی علوی-صفوی  دکتر  تعبیر  به  علوی-صفوی 
را  مختلف  استعدادهای  که  است  را این  مختلف  استعدادهای  که  است  این 
درست  مراتبی  سلسله  نظام  و  درست می کشند  مراتبی  سلسله  نظام  و  می کشند 
می کنند و شما یک هژمونی مسلط درست می کنند و شما یک هژمونی مسلط درست 
می کنید که از کشف استعدادها جلوگیری می کنید که از کشف استعدادها جلوگیری 
بیرون  صفویه  از  که  اصولی  تشیع  بیرون می کند.  صفویه  از  که  اصولی  تشیع  می کند. 
است  درونی  و  باطن گرا  شدت  به  است می آید  درونی  و  باطن گرا  شدت  به  می آید 
گرا  توسعه  دیسکورس  یک  اساس  از  گرا و  توسعه  دیسکورس  یک  اساس  از  و 
از  مطهری-شریعتی  خوانش  از نیست.  مطهری-شریعتی  خوانش  نیست. 
اسالم ایده ای از توسعه است. کتاب عدل اسالم ایده ای از توسعه است. کتاب عدل 
الهی شهید مطهری ایده توسعه است و از الهی شهید مطهری ایده توسعه است و از 
تفاوت ها صحبت می کند و ما برای حل این تفاوت ها صحبت می کند و ما برای حل این 
مشکل باید به یک خوانش جدید از دین مشکل باید به یک خوانش جدید از دین 
شریعتی-مطهری- از  ترکیبی  که  مذهب  شریعتی-مطهری-و  از  ترکیبی  که  مذهب  و 

بازرگان است برسیم.بازرگان است برسیم.
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نیست. به این معنا که بهتر است بگوییم نیست. به این معنا که بهتر است بگوییم 
هویت  خیلی  شهرستان ها  هویت نماینده های  خیلی  شهرستان ها  نماینده های 
سیاسی ندارند و بازی می خورند و شخصی سیاسی ندارند و بازی می خورند و شخصی 
را  آنها  می تواند  مجلس  رئیس  را مانند  آنها  می تواند  مجلس  رئیس  مانند 
دستاویز قرار دهد. مضاف بر اینکه در مورد دستاویز قرار دهد. مضاف بر اینکه در مورد 
هم  دوره  این  در  طلب ها  اصالح  هم تحلیل  دوره  این  در  طلب ها  اصالح  تحلیل 
باخته  را  بازی  قبل  از  آنها  که  کرد  توجه  باخته باید  را  بازی  قبل  از  آنها  که  کرد  توجه  باید 
این  لیست  کنید  توجه  اگر  و  این می دیدند  لیست  کنید  توجه  اگر  و  می دیدند 
آنها تفاوت  با لیست دوره پیش  آنها  آنها تفاوت دوره  با لیست دوره پیش  آنها  دوره 
چندانی ندارد به جز یک یا دو نفر که کاندیدا چندانی ندارد به جز یک یا دو نفر که کاندیدا 
نشدند و چند نفری هم که تایید صالحیت نشدند و چند نفری هم که تایید صالحیت 
اصالح  دوره  این  در  بنابراین،  اصالح نشدند  دوره  این  در  بنابراین،  نشدند 
گرایان  اصول  و  خوردند  شکست  گرایان طلب ها  اصول  و  خوردند  شکست  طلب ها 
پیروز شدند، البته با این قید که مشارکت پیروز شدند، البته با این قید که مشارکت 

ذهن  در  اخیر  انتخابات  از  تصویری  چه  ذهن -  در  اخیر  انتخابات  از  تصویری  چه   -
دارید، ماهیت آن چه بود و نیروهای انقالب دارید، ماهیت آن چه بود و نیروهای انقالب 

چه جایگاهی در آن داشتند؟چه جایگاهی در آن داشتند؟
ارزشگذاری  و  توصیفی  بعد  دو  از  ارزشگذاری باید  و  توصیفی  بعد  دو  از  باید 
ازجهت  کرد.  تحلیل  را  انقالب  ازجهت نیروهای  کرد.  تحلیل  را  انقالب  نیروهای 
مجلس  بود.  بینی  پیش  قابل  مجلس توصیفی  بود.  بینی  پیش  قابل  توصیفی 
مجلس های  ناکارآمدترین  از  یکی  مجلس های دهم  ناکارآمدترین  از  یکی  دهم 
تاریخ کشور بود. البته باید دانست معمواًل تاریخ کشور بود. البته باید دانست معمواًل 
نتیجه انتخابات مجلس، پیروزی و شرکت نتیجه انتخابات مجلس، پیروزی و شرکت 
می شود.  سنجیده  تهران  با  جریان،  می شود. یک  سنجیده  تهران  با  جریان،  یک 
دوره پیش هم هیچ جریانی غالب نبود و یا دوره پیش هم هیچ جریانی غالب نبود و یا 
الاقل جریان اصالح طلب غالب نبود. نکته الاقل جریان اصالح طلب غالب نبود. نکته 
بعد اینکه اگر نتایج تهران کنار گذاشته شود بعد اینکه اگر نتایج تهران کنار گذاشته شود 
هدفمندی  آمار  خیلی  شهرستان ها  هدفمندی آمار  آمار  خیلی  شهرستان ها  آمار 

سیاست ایرانیسیاست ایرانی

دیروزدیروز

امروزامروز

فردافردا
مصاحبه متین فارابی با دکتر مصطفی زالی
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اجتماعی نیز بسیار پایین بود. من از همین اجتماعی نیز بسیار پایین بود. من از همین 
و  بشوم  دوم  بحث  وارد  می خواهم  و نقطه  بشوم  دوم  بحث  وارد  می خواهم  نقطه 
اینکه این مشارکت اجتماعی پایین باعث اینکه این مشارکت اجتماعی پایین باعث 
پیدا  دوگانه  معنایی  پیروزی  که  پیدا می شود  دوگانه  معنایی  پیروزی  که  می شود 
کند. از یک جهت از صندوق رأی، به صورت کند. از یک جهت از صندوق رأی، به صورت 
بیرون  اصولگرایان  نام  بینی،  پیش  بیرون قابل  اصولگرایان  نام  بینی،  پیش  قابل 
آمده است ولی از جهتی این پیروزی با رأی آمده است ولی از جهتی این پیروزی با رأی 
همین  و  است  شده  حاصل  پایینی  همین بسیار  و  است  شده  حاصل  پایینی  بسیار 
در واقع کار جریان اصولگرا را در این در واقع کار جریان اصولگرا را در این ۴۴ سال  سال 
به شدت سخت خواهد کرد چرا که از ابتدا به شدت سخت خواهد کرد چرا که از ابتدا 
و  نشدند  پیروز  مردمی  پشتوانه  یک  و با  نشدند  پیروز  مردمی  پشتوانه  یک  با 
مسئله این است که آیا اینان می توانند در مسئله این است که آیا اینان می توانند در 
این این ۴۴ سال اعتماد سازی کنند تا کسانی که  سال اعتماد سازی کنند تا کسانی که 
با صندوق قهر کرده بودند به پای صندوق با صندوق قهر کرده بودند به پای صندوق 
است.  مسئله  اصلی ترین  این  است. بازگردند؟  مسئله  اصلی ترین  این  بازگردند؟ 
امر،  ابتدای  در  باید  مجلس  این  نوعی  امر، به  ابتدای  در  باید  مجلس  این  نوعی  به 
مشروعیت خود را نزد افکار عمومی  اثبات مشروعیت خود را نزد افکار عمومی  اثبات 
در  یا  درصد  در   یا  درصد   ۴۲۴۲ کل  مشارکت  وقتی  کل کند.  مشارکت  وقتی  کند. 
تهران تهران ۲۷۲۷ درصد است معنای آن این است  درصد است معنای آن این است 
عمومی  افکار  مجلس  این  اول  چالش  عمومی که  افکار  مجلس  این  اول  چالش  که 

است.است.

حد  چه  تا  را  اصالح طلبان  جویی  بهانه  حد -  چه  تا  را  اصالح طلبان  جویی  بهانه   -
درست می دانید؟درست می دانید؟

نظارت استصوابی یک مسئله است و این نظارت استصوابی یک مسئله است و این 

که مشکل اصالح طلبان نظارت استصوابی که مشکل اصالح طلبان نظارت استصوابی 
اینکه  است.  هم  از  جدا  مسئله  دو  اینکه است،  است.  هم  از  جدا  مسئله  دو  است، 
استصوابی  نظارت  اصالح طلبان  استصوابی مشکل  نظارت  اصالح طلبان  مشکل 
نیست، معنی آن تایید نظارت استصوابی نیست، معنی آن تایید نظارت استصوابی 
نیست. این نکته ممکن است در مغالطات نیست. این نکته ممکن است در مغالطات 
رویه  نگهبان  شورای  شود.  گم  رویه سیاسی  نگهبان  شورای  شود.  گم  سیاسی 
ندارد  صالحیت ها  تایید  و  رد  در  ندارد مشخصی  صالحیت ها  تایید  و  رد  در  مشخصی 
اعمال  نیست.  انکاری  قابل  نکته  این  اعمال و  نیست.  انکاری  قابل  نکته  این  و 
نظر شخصی هم در رد و تایید صالحیت ها نظر شخصی هم در رد و تایید صالحیت ها 
زیاد است. چرا باید علی مطهری رد و فالن زیاد است. چرا باید علی مطهری رد و فالن 
این  در  البته  شود؟  تایید  فساد  به  این متهم  در  البته  شود؟  تایید  فساد  به  متهم 
نگهبان  شورای  بررسی  و  نقد  قصد  نگهبان مقال  شورای  بررسی  و  نقد  قصد  مقال 
دوره هایی  در  اصالح طلبان  اما  نداریم  دوره هایی را  در  اصالح طلبان  اما  نداریم  را 
شدند  رها  استصوابی  نظارت  تیغ  از  شدند که  رها  استصوابی  نظارت  تیغ  از  که 
اصلی  چهره های  و  ششم  مجلس  اصلی مثل  چهره های  و  ششم  مجلس  مثل 
اصالح طلب همه آمدند و رأی آوردند، این اصالح طلب همه آمدند و رأی آوردند، این 
در  کاری  سیاسی  آنارشیسم  جز  در چهره ها  کاری  سیاسی  آنارشیسم  جز  چهره ها 
مجلس نکردند. اصالح طلب ها یک راهبرد مجلس نکردند. اصالح طلب ها یک راهبرد 
بگویند  که  ندارند  کشور  اداره  در  بگویند ایجابی  که  ندارند  کشور  اداره  در  ایجابی 
اگر زید آمده بود اوضاع خوب بود و اگر بکر اگر زید آمده بود اوضاع خوب بود و اگر بکر 
همین  در  می شد.  خراب  اوضاع  بود  همین آماده  در  می شد.  خراب  اوضاع  بود  آماده 
شورای  کلی  طور  به  و  اول  شهر  شورای شورای  کلی  طور  به  و  اول  شهر  شورای 
شهر، خارج از نظارت شورای نگهبان است شهر، خارج از نظارت شورای نگهبان است 
و به همین دلیل هرکس کاندیدا می شود و به همین دلیل هرکس کاندیدا می شود 
دست  اول  شهر  شورای  می شود.  دست تایید  اول  شهر  شورای  می شود.  تایید 
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همین دوره، خانم سلحشوری نطق می کرد همین دوره، خانم سلحشوری نطق می کرد 
یا  طرح  یک  اینکه  بدون  می داد  فحش  یا و  طرح  یک  اینکه  بدون  می داد  فحش  و 
الیحه ناظر به مسائل کالن کشور داده باشد! الیحه ناظر به مسائل کالن کشور داده باشد! 
جراحی های  درگیر  نمی خواهید  شما  جراحی های وقتی  درگیر  نمی خواهید  شما  وقتی 
راه  بهترین  دادن  کلی  شعار  شوید،  راه عمیق  بهترین  دادن  کلی  شعار  شوید،  عمیق 
 زمانی پیروز 

ً
 زمانی پیروز حل است. اصالح طلبان دقیقا
ً
حل است. اصالح طلبان دقیقا

خسته  حاکم  جریان  از  مردم  که  خسته می شوند  حاکم  جریان  از  مردم  که  می شوند 
سلبی  رأی  حاصل  اصالح طلبان  سلبی می شوند.  رأی  حاصل  اصالح طلبان  می شوند. 

این  به  و  هستند  موجود  وضع  به  این مردم  به  و  هستند  موجود  وضع  به  مردم 
خاطر شکست می خورند که در مقابل این خاطر شکست می خورند که در مقابل این 
رو  در  راه  و  ندارند  ایجابی  راهکار  سلبی  رو رأی  در  راه  و  ندارند  ایجابی  راهکار  سلبی  رأی 
اینان هم همیشه این است که نگذاشتند اینان هم همیشه این است که نگذاشتند 
واقع  غیر  اینان  ایده های  آنقدر  کنیم.  واقع کار  غیر  اینان  ایده های  آنقدر  کنیم.  کار 
نهادهای  مالیات  از  االن  که  است  نهادهای بینانه  مالیات  از  االن  که  است  بینانه 
حالی  در  می کنند.  صحبت  رهبری  نظر  حالی زیر  در  می کنند.  صحبت  رهبری  نظر  زیر 
از  دولت  درآمد  مالیات،  بداند  کسی  اگر  از که  دولت  درآمد  مالیات،  بداند  کسی  اگر  که 
عموم جامعه برای صرف آن درآمد در هزینه عموم جامعه برای صرف آن درآمد در هزینه 
کرد های جاری خود، یا بازتوزیع آن در حوزه کرد های جاری خود، یا بازتوزیع آن در حوزه 

و  دوم  شهر  شورای  است.  طلبان  و اصالح  دوم  شهر  شورای  است.  طلبان  اصالح 
چهارم  شهر  شورای  اصولگراست.  چهارم سوم  شهر  شورای  اصولگراست.  سوم 
نصف نصف با برتری اصولگرایان و شورای نصف نصف با برتری اصولگرایان و شورای 
شهر پنجم در سیطره اصالح طلبان است. شهر پنجم در سیطره اصالح طلبان است. 
کارهای  جز  است  بوده  چه  آنها  کارهای رهاورد  جز  است  بوده  چه  آنها  رهاورد 
ظاهری و آنارشیستی و بی هدف مانند نام ظاهری و آنارشیستی و بی هدف مانند نام 

گذاری خیابان ها؟گذاری خیابان ها؟
آیا  شد:  قائل  تفکیک  مسئله  دو  بین  آیا باید  شد:  قائل  تفکیک  مسئله  دو  بین  باید 

نظارت استصوابی شورای نگهبان را موجه نظارت استصوابی شورای نگهبان را موجه 
می دانیم یا نه؟ که قابل بحث است و نحوه می دانیم یا نه؟ که قابل بحث است و نحوه 
این  آیا  اما  نیست.  دفاع  قابل  آن  این نظارت  آیا  اما  نیست.  دفاع  قابل  آن  نظارت 
وارد  اصالح طلب  های  چهره  شده  وارد باعث  اصالح طلب  های  چهره  شده  باعث 
اینها  و  نیست  چنین  نه،  نشوند؟  اینها قدرت  و  نیست  چنین  نه،  نشوند؟  قدرت 
هستند.  طلب  اصالح  اصلی  هستند. چهره های  طلب  اصالح  اصلی  چهره های 
که  معین  یا  خاتمی  آقای  که صحبت های  معین  یا  خاتمی  آقای  صحبت های 
چهره های رادیکال اصالحات هستند، اینها چهره های رادیکال اصالحات هستند، اینها 
خیال  انسان های  سیاسی  کنش  عرصه  خیال در  انسان های  سیاسی  کنش  عرصه  در 
هستند.  شعاری  و  راهبرد  بدون  و  هستند. پرداز  شعاری  و  راهبرد  بدون  و  پرداز 

استصوابی  نظارت  آیا  شد:  قائل  تفکیک  مسئله  دو  بین  استصوابی باید  نظارت  آیا  شد:  قائل  تفکیک  مسئله  دو  بین  باید 
شورای نگهبان را موجه می دانیم یا نه؟ که قابل بحث است و نحوه شورای نگهبان را موجه می دانیم یا نه؟ که قابل بحث است و نحوه 
های  چهره  شده  باعث  این  آیا  اما  نیست.  دفاع  قابل  آن  های نظارت  چهره  شده  باعث  این  آیا  اما  نیست.  دفاع  قابل  آن  نظارت 
چهره های  اینها  و  نیست  چنین  نه،  نشوند؟  قدرت  وارد  چهره های اصالح طلب  اینها  و  نیست  چنین  نه،  نشوند؟  قدرت  وارد  اصالح طلب 
که  معین  یا  خاتمی  آقای  صحبت های  هستند.  طلب  اصالح  که اصلی  معین  یا  خاتمی  آقای  صحبت های  هستند.  طلب  اصالح  اصلی 
سیاسی  کنش  عرصه  در  اینها  هستند،  اصالحات  رادیکال  سیاسی چهره های  کنش  عرصه  در  اینها  هستند،  اصالحات  رادیکال  چهره های 

انسان های خیال پرداز و بدون راهبرد و شعاری هستندانسان های خیال پرداز و بدون راهبرد و شعاری هستند

سیاست ایرانی؛ دیروز امروز فردا
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سیاست ایرانی؛ دیروز امروز فردا

رهبری  نظر  زیر  های  نهاد  است.  رهبری عمومی  نظر  زیر  های  نهاد  است.  عمومی 
روی کاغذ قرار است که درآمدهای آنان برای روی کاغذ قرار است که درآمدهای آنان برای 
باشد  مشکلی  اگر  پس  شود  خرج  باشد مردم  مشکلی  اگر  پس  شود  خرج  مردم 
خاطر  به  یعنی  مالیات.  نه  است  خاطر شفافیت  به  یعنی  مالیات.  نه  است  شفافیت 
اینان  اما  باشند،  فسادزا  شفافیت  اینان عدم  اما  باشند،  فسادزا  شفافیت  عدم 
پرت  حکمرانی  ایده های  به  نسبت  پرت آنقدر  حکمرانی  ایده های  به  نسبت  آنقدر 

هستند که این را تشخیص نمی دهند.هستند که این را تشخیص نمی دهند.
بینانه،  واقع  غیر  حرف های  از  دیگر  بینانه، یکی  واقع  غیر  حرف های  از  دیگر  یکی 
نهادهای  بودجه  روی  گذاشتن  نهادهای دست  بودجه  روی  گذاشتن  دست 
خاص بود. در حالی که رقم بودجه این نهاد خاص بود. در حالی که رقم بودجه این نهاد 
ها چیزی در حدود ها چیزی در حدود ۱۱//۱۶۰۰۱۶۰۰ بودجه کل کشور  بودجه کل کشور 
است. اینان از کل مسئله شفافیت بودجه، است. اینان از کل مسئله شفافیت بودجه، 
تحریک  مخصوص  که  کوچکی  بخش  تحریک روی  مخصوص  که  کوچکی  بخش  روی 

افکار عمومی است دست گذاشتند.افکار عمومی است دست گذاشتند.

خواهد  اصالح طلبان  به  اقبالی  هم  باز  آیا   خواهد -  اصالح طلبان  به  اقبالی  هم  باز  آیا    -
شد؟شد؟

دارند.  اساسی  مشکل  دو  دارند. اصولگرایان  اساسی  مشکل  دو  اصولگرایان 
هم  خودشان  شعارهای  در  حتی  هم اینان  خودشان  شعارهای  در  حتی  اینان 
مسائل  به  نسبت   

ً
ثانیا ندارند.  مسائل کارآمدی  به  نسبت   
ً
ثانیا ندارند.  کارآمدی 

دارند.  گرایانه  واپس  نگاه های  دارند. اجتماعی  گرایانه  واپس  نگاه های  اجتماعی 
آن  می شوند  حاکم  دانشگاه ها  در  آن وقتی  می شوند  حاکم  دانشگاه ها  در  وقتی 
همین  هم  فرهنگ  در  می کنند.  پادگان  همین را  هم  فرهنگ  در  می کنند.  پادگان  را 
از  درستی  درک  هیچ  اصولگرایان  از است.  درستی  درک  هیچ  اصولگرایان  است. 
ایجاد  باعث  و  ندارند  اجتماعی  ایجاد مقوالت  باعث  و  ندارند  اجتماعی  مقوالت 

اصلی  آشیل  پاشنه  این  می شوند.  اصلی خفقان  آشیل  پاشنه  این  می شوند.  خفقان 
اصولگرایان است و باعث می شود جامعه اصولگرایان است و باعث می شود جامعه 
نسبت به راهبرد اجتماعی اینان نفرت پیدا نسبت به راهبرد اجتماعی اینان نفرت پیدا 
کند. به عنوان نکته آخر دوره فعلی ناامیدی کند. به عنوان نکته آخر دوره فعلی ناامیدی 
سال  نیست.  اصالحات  جریانات  از  سال مردم  نیست.  اصالحات  جریانات  از  مردم 
۹۶۹۶ مردم گفتند اصالح طلب اصولگرا دیگه  مردم گفتند اصالح طلب اصولگرا دیگه 
نمایش  فعلی  انتحابات  ولی  ماجرا  نمایش تمومه  فعلی  انتحابات  ولی  ماجرا  تمومه 
یک واقعیت است و آن اینکه مردم نسبت یک واقعیت است و آن اینکه مردم نسبت 
به کلیت جریانات موجود ناامید هستند و به کلیت جریانات موجود ناامید هستند و 
البته ممکن است دو اتفاق بیفتد که مردم البته ممکن است دو اتفاق بیفتد که مردم 
اصالح  سمت  به  و  برگردند  اصولگرایان  اصالح از  سمت  به  و  برگردند  اصولگرایان  از 
طلبان بروند و یا اینکه این ناامیدی ادامه طلبان بروند و یا اینکه این ناامیدی ادامه 
پیدا کند و امیدواریم که به چنین نقطه ای پیدا کند و امیدواریم که به چنین نقطه ای 

نرسیم.نرسیم.

مجلس  ادوار  اکثریت   
ً
تقریبا اصولگرایان  مجلس -  ادوار  اکثریت   
ً
تقریبا اصولگرایان   -

شکست  بعد  و  است  بوده  آنها  دست  شکست در  بعد  و  است  بوده  آنها  دست  در 
  3030 تا  کردند  تالش  بسیار  دهم  تا مجلس  کردند  تالش  بسیار  دهم  مجلس 
نفر را به دست بیاورند. از سال نفر را به دست بیاورند. از سال 9696 یک سیر  یک سیر 
نهایت  در  و  آمد  جلو  و  شد  چیده  نهایت وحدتی  در  و  آمد  جلو  و  شد  چیده  وحدتی 
اتفاقاتی افتاد که دیدیم. راجع به تاریخچه اتفاقاتی افتاد که دیدیم. راجع به تاریخچه 
ممکن  اگر  اتفاقات  و  وحدت  روند  ممکن این  اگر  اتفاقات  و  وحدت  روند  این 

است توضیح دهید.است توضیح دهید.
تمام  تصاحب  دنبال  به  جریانی  تمام اینکه  تصاحب  دنبال  به  جریانی  اینکه 
نیست.  بدی  چیز   

ً
لزوما باشد  نیست. کرسی ها  بدی  چیز   
ً
لزوما باشد  کرسی ها 
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آن تفاوتی نمی کند. این آن تفاوتی نمی کند. این ۳۰۳۰ نفر اگر با  نفر اگر با ۳۰۳۰ نفر  نفر 
متوسط  می شدند،  جایگزین  هم  متوسط دیگری  می شدند،  جایگزین  هم  دیگری 
مثال  عنوان  به  نمی کرد.  فرقی  آنان  مثال نمره  عنوان  به  نمی کرد.  فرقی  آنان  نمره 
در  هستند.  کار  سیاسی  فساد،  به  در نسبت  هستند.  کار  سیاسی  فساد،  به  نسبت 
همگی  متفق القول  تهران  شهرداری  همگی مورد  متفق القول  تهران  شهرداری  مورد 
پایین  و  باال  نکنید  فکر  می کنند.  پایین سکوت  و  باال  نکنید  فکر  می کنند.  سکوت 
اگر  همین طورند.  همه شان  دارند  اگر فرقی  همین طورند.  همه شان  دارند  فرقی 

کرده  کرباسچی  کرد،  قالیباف  که  کرده کارهایی  کرباسچی  کرد،  قالیباف  که  کارهایی 
نیست  بنا  بود.  شده  فساد  مجسمه  نیست بود،  بنا  بود.  شده  فساد  مجسمه  بود، 
 
ً
اتفاقا است  فاسد  قالیباف   بگوییم 
ً
اتفاقا است  فاسد  قالیباف  بگوییم 
پاکدست است! اما سکوت در مقابل این پاکدست است! اما سکوت در مقابل این 
از  نشان  و  است  کاری  سیاسی  از مسائل،  نشان  و  است  کاری  سیاسی  مسائل، 

آدم های  که  عدالتخواهان  اینکه  آدم های کما  که  عدالتخواهان  اینکه  کما 
محسوب  سیاسی  عرصه  در  محسوب ایده آلیستی  سیاسی  عرصه  در  ایده آلیستی 
  ۱۵۱۵ می گویند  بپرسی،  آنان  از  اگر  می گویند می شوند  بپرسی،  آنان  از  اگر  می شوند 
نفر مورد تایید ما بودند. به لحاظ نوع رفتار نفر مورد تایید ما بودند. به لحاظ نوع رفتار 
نباشد  کامل  که  لیستی  مردم،  نباشد انتخاباتی  کامل  که  لیستی  مردم،  انتخاباتی 
چرا  نمی دانم  نمی شود.  واقع  اقبال  چرا مورد  نمی دانم  نمی شود.  واقع  اقبال  مورد 
ولی چنین است. بنابراین هرجریانی که وارد ولی چنین است. بنابراین هرجریانی که وارد 
انتحابات شود لیست کامل عرضه می کند انتحابات شود لیست کامل عرضه می کند 
اصولگرایان  یا  اصالح طلبان  مختص  اصولگرایان و  یا  اصالح طلبان  مختص  و 
به  نسبتی  هیچ  که  خانمی  مثاًل  به نیست.  نسبتی  هیچ  که  خانمی  مثاًل  نیست. 
به  پدرش  اینکه  جز  ندارد  به اصالح طلبان  پدرش  اینکه  جز  ندارد  اصالح طلبان 

لیست پول داده است!لیست پول داده است!
اصولگراها هم همین است، عدالتخواهان اصولگراها هم همین است، عدالتخواهان 
هم همین است و بد هم نیست به شرطی هم همین است و بد هم نیست به شرطی 
نباشد  لیست  به  بابا  دادن  پول  معیار،  نباشد که  لیست  به  بابا  دادن  پول  معیار،  که 
منتها ساز و کار اصولگرایان از لحاظ سنتی منتها ساز و کار اصولگرایان از لحاظ سنتی 
که  پیرمردهایی  ندارد.  بیشتری  که بضاعت  پیرمردهایی  ندارد.  بیشتری  بضاعت 
را  آنان  کیف  و  می پرند  آنان  دور  را جوانانی  آنان  کیف  و  می پرند  آنان  دور  جوانانی 
ظرفیت  آنان  نگاه  نوع  می کنند،  ظرفیت جابجا  آنان  نگاه  نوع  می کنند،  جابجا 
این  با  کنید  فکر  نباید  پس  ندارد.  این چندانی  با  کنید  فکر  نباید  پس  ندارد.  چندانی 
بیش  اصولگرا  جریان  ظرفیت  نگاه  و  بیش عده  اصولگرا  جریان  ظرفیت  نگاه  و  عده 
را  نفر  فالن  نهایت  در  است.  بوده  این  را از  نفر  فالن  نهایت  در  است.  بوده  این  از 
تفاوتی  که  بگذارند  را  پور  یامین  تفاوتی نگذارند،  که  بگذارند  را  پور  یامین  نگذارند، 
هم نخواهد داشت جز برخی نگاه های کوِر هم نخواهد داشت جز برخی نگاه های کوِر 
کلیت  تخصصی؛  عقبه  فقدان  و  کلیت اجتماعی  تخصصی؛  عقبه  فقدان  و  اجتماعی 

سیاست ایرانی؛ دیروز امروز فردا
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بودن  قبیلگی  و  معیارها  نبودن  بودن منضبط  قبیلگی  و  معیارها  نبودن  منضبط 
آن است.آن است.

بر  منطبق  اصولگرایی  مقدار  چه  بر -  منطبق  اصولگرایی  مقدار  چه   -
انقالبی گری است؟انقالبی گری است؟

جریان  بزرگان  انقالبی،  نیروهای  جریان عوام  بزرگان  انقالبی،  نیروهای  عوام 
به  می دانند  انقالب  عصاره  را  به اصولگرایی  می دانند  انقالب  عصاره  را  اصولگرایی 

شدت  به  بسیجی ها  هم  خاطر  شدت همین  به  بسیجی ها  هم  خاطر  همین 
تصور  چون  می کردند  تبلیغ  را  لیست  تصور این  چون  می کردند  تبلیغ  را  لیست  این 
رغم  به  اصولگرایی  جریان  رأس  رغم می کردند  به  اصولگرایی  جریان  رأس  می کردند 
پس  است  رهبری  مشاور  االن  پس سوابقش،  است  رهبری  مشاور  االن  سوابقش، 
می توان به این جریان رأی داد. و به کنش ها می توان به این جریان رأی داد. و به کنش ها 

و سابقه ی وی توجهی نمی کنند. ما تا وقتی و سابقه ی وی توجهی نمی کنند. ما تا وقتی 
این  کنیم  عوض  را  مردم  نگاه  نوع  این نتوانیم  کنیم  عوض  را  مردم  نگاه  نوع  نتوانیم 

مسئله پابرجاست.مسئله پابرجاست.
که  اند  انقالبی  خواص  جریان،  دیگر  که بخش  اند  انقالبی  خواص  جریان،  دیگر  بخش 
با این جریان همراه نیستند و حتی جریان با این جریان همراه نیستند و حتی جریان 
نحوه  این  شدت  به  دانشجویی  نحوه بسیج  این  شدت  به  دانشجویی  بسیج 
لیست بستن و... را مسخره می کردند و به لیست بستن و... را مسخره می کردند و به 
آن بدبین بودند. منتها این جریان نخبگانی آن بدبین بودند. منتها این جریان نخبگانی 
هنوز تبدیل به جریان عمومی نشده است هنوز تبدیل به جریان عمومی نشده است 
عدالتخواه  جریان  می شد  چنین  اگر  عدالتخواه و  جریان  می شد  چنین  اگر  و 
اگر  شما  بیاورد.  بیشتری  رأی  اگر می توانست  شما  بیاورد.  بیشتری  رأی  می توانست 
قرار  مالک  را  دانشجویی  بسیج  رأی  قرار بروید  مالک  را  دانشجویی  بسیج  رأی  بروید 
دهید شاید رأی اول یا دوم یا دهید شاید رأی اول یا دوم یا ۵۵ رأی اول اش  رأی اول اش 
می دهد  نشان  این  باشد.  شهبازی  می دهد صادق  نشان  این  باشد.  شهبازی  صادق 
همراه  جریان  این  با  انقالبی  نخبه  همراه جریان  جریان  این  با  انقالبی  نخبه  جریان 
رسانه ای  عقبه  اصولگرایان  منتها  رسانه ای نیست.  عقبه  اصولگرایان  منتها  نیست. 
دارند و می توانند مساجد و خطبا و... را به دارند و می توانند مساجد و خطبا و... را به 

نفع خودشان تبلیغ کنند.نفع خودشان تبلیغ کنند.

چقدر  افتاد  انتخابات  این  در  که  اتفاقاتی  چقدر -  افتاد  انتخابات  این  در  که  اتفاقاتی   -
سابقه داشت؟سابقه داشت؟

لیست  با  اصولگرا  جریان  قبلی  لیست انتخابات  با  اصولگرا  جریان  قبلی  انتخابات 
و  داشت  بیشتری  مشروعیت  و خودش  داشت  بیشتری  مشروعیت  خودش 
بضاعت نیروهای انقالب بیشتر از نیروهای بضاعت نیروهای انقالب بیشتر از نیروهای 
اتفاقی  انتخابات  این  در  اما  نبود،  اتفاقی اصولگرا  انتخابات  این  در  اما  نبود،  اصولگرا 
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جریان قبیله ای بدون خط قرمزهای اصولی جریان قبیله ای بدون خط قرمزهای اصولی 
و سواد. اینان نه سواد مشخصی دارند و نه و سواد. اینان نه سواد مشخصی دارند و نه 
چهره های نخبه ای به لحاظ علمی و اجرایی چهره های نخبه ای به لحاظ علمی و اجرایی 
داخل آنها هست و نه خط قرمزی نسبت به داخل آنها هست و نه خط قرمزی نسبت به 
جریان  این  دارند.  خواری  رانت  و  جریان اشرافیت  این  دارند.  خواری  رانت  و  اشرافیت 
مثل  عرفی  قرمزهای  خط  برخی  به  مثل نسبت  عرفی  قرمزهای  خط  برخی  به  نسبت 
اقتصادی  فساد   ، آقازادگی  اقتصادی رانت خواری،  فساد   ، آقازادگی  رانت خواری، 
بیبی   اعتنا است و با آن رشد می کند. مدرسه  اعتنا است و با آن رشد می کند. مدرسه 
 مدرسه ای است که آدم ها 

ً
 مدرسه ای است که آدم ها مهم کذا اساسا
ً
مهم کذا اساسا

 
ً
اتفاقا که  می کند  تقویت  روحیه  این  با   را 
ً
اتفاقا که  می کند  تقویت  روحیه  این  با  را 
کارت دیدار با رهبری هم دارند! هویت این کارت دیدار با رهبری هم دارند! هویت این 
جریان چنین است و تبدیل به یک جریان جریان چنین است و تبدیل به یک جریان 
در  اینها  ویژه  نیروی  است.  شده  در منحط  اینها  ویژه  نیروی  است.  شده  منحط 
شده  تربیت  رانتی  بورسیه های  شده مدرسه  تربیت  رانتی  بورسیه های  مدرسه 
است و تبدیل به جریان منحط و تهوع آور است و تبدیل به جریان منحط و تهوع آور 

و تاسف آوری شده اند.و تاسف آوری شده اند.

رأی  که  داد  رخ  که  هایی  تراشی  اصول  رأی -  که  داد  رخ  که  هایی  تراشی  اصول   -
مبانی  با  که  و...  است  لیست  به  رأی  مبانی اصلح،  با  که  و...  است  لیست  به  رأی  اصلح، 
امر  این  مقدار  چه  می کردند.  بازی  امر انقالب  این  مقدار  چه  می کردند.  بازی  انقالب 
حوزه  در  انقالب  شعارهای  لگدمالی  حوزه باعث  در  انقالب  شعارهای  لگدمالی  باعث 

جمهوریت می شود؟جمهوریت می شود؟
کسی  را  اصالح طلبان  دیگر!  است  کسی شده  را  اصالح طلبان  دیگر!  است  شده 
اصولگرایان  ولی  نمی داند  انقالب  اصولگرایان نماینده  ولی  نمی داند  انقالب  نماینده 
به شدت در بدنام کردن ارزش های انقالبی به شدت در بدنام کردن ارزش های انقالبی 

انقالبی  مستقل  جریان  یک  افتاد  انقالبی که  مستقل  جریان  یک  افتاد  که 
به  و  بود  کرده  رشد  اصولگرا  طیف  از  به خارج  و  بود  کرده  رشد  اصولگرا  طیف  از  خارج 
شدت مشروعیت این لیست را به چالش شدت مشروعیت این لیست را به چالش 
می کشید. جریان اصولگرا سنتی بهتر از این می کشید. جریان اصولگرا سنتی بهتر از این 
مهمی  اتفاق  دهد.  لیست  مهمی نمی توانست  اتفاق  دهد.  لیست  نمی توانست 
لیست  مشروعیت  افتاد  دوره  این  در  لیست که  مشروعیت  افتاد  دوره  این  در  که 
متزلزل  انقالبی  نخبگان  بین  متزلزل اصولگرایان  انقالبی  نخبگان  بین  اصولگرایان 

شد.شد.

خودش  می تواند  چطور  انقالبی  بدنه  خودش -  می تواند  چطور  انقالبی  بدنه   -
رأی شان  تا  کند  جدا  اصولگرا  جریان  از  رأی شان را  تا  کند  جدا  اصولگرا  جریان  از  را 

مصادره نشود؟مصادره نشود؟
انقالب  بدنه  است.  نداده  رخ  انقالب مصادره ای  بدنه  است.  نداده  رخ  مصادره ای 
  ۹۶۹۶ سال  است.  بوده  همین  سال بضاعت اش  است.  بوده  همین  بضاعت اش 
آقای  پشت  آمدند  انقالبی  نیروهای  آقای کل  پشت  آمدند  انقالبی  نیروهای  کل 
چالش  یک  با  اصولگرایان  امروز  چالش رئیسی  یک  با  اصولگرایان  امروز  رئیسی 
مشروعیت  که  چرا  شده اند  روبرو  مشروعیت هویتی  که  چرا  شده اند  روبرو  هویتی 
آن بین نیروهای انقالبی از بین رفته است. آن بین نیروهای انقالبی از بین رفته است. 
پشت  انقالبی  جریان های  همه  پشت   انقالبی  جریان های  همه   ۹۶۹۶ سال سال 
آقای رئیسی بودند و ما از سال آقای رئیسی بودند و ما از سال ۹۶۹۶، دو سال ، دو سال 

فاصله گرفته ایم.فاصله گرفته ایم.

- آسیب شناسی اصولگریان را چطور انجام - آسیب شناسی اصولگریان را چطور انجام 
می دهید؟می دهید؟

یک  به  شده  تبدیل  اصولگرایی  یک جریان  به  شده  تبدیل  اصولگرایی  جریان 

سیاست ایرانی؛ دیروز امروز فردا
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میان  در  اصولگرایان  بدنامی  اگر  میان موثرند.  در  اصولگرایان  بدنامی  اگر  موثرند. 
اصولگرایان  می آوردند!  رأی  که  نبود  اصولگرایان مردم  می آوردند!  رأی  که  نبود  مردم 
شعارهای  نماینده  نمی توانند  حتی  شعارهای دیگر  نماینده  نمی توانند  حتی  دیگر 

مبارزه با تبعیض باشند.مبارزه با تبعیض باشند.
آقایان  از  یکی  همسر  انتخابات،  از  آقایان قبل  از  یکی  همسر  انتخابات،  از  قبل 
غیرانتفاعی  مدارس  درباره  حرفی  غیرانتفاعی مشهور  مدارس  درباره  حرفی  مشهور 
زد که موجی علیه آن در رسانه راه افتاد. اگر زد که موجی علیه آن در رسانه راه افتاد. اگر 
مقداری فکر بشود که چرا یک اشاره ساده مقداری فکر بشود که چرا یک اشاره ساده 
چرا  می شود،  سراسری  هجمه  به  چرا منجر  می شود،  سراسری  هجمه  به  منجر 
بافتِه  جدا  تافته  یک  اینان  مردم  بافتِه درذهن  جدا  تافته  یک  اینان  مردم  درذهن 

رانت خوار تلقی می شوند؟رانت خوار تلقی می شوند؟

را  سخنرانان  و  فکری  مراجع  حمایت  را -  سخنرانان  و  فکری  مراجع  حمایت   -
چطور تحلیل می کنید؟چطور تحلیل می کنید؟

 
ً
 اواًل این مراجع فکری عوامند نه نخبه. دوما
ً
اواًل این مراجع فکری عوامند نه نخبه. دوما

اینکه تصور این بود که اگر اینان رأی نیاورند اینکه تصور این بود که اگر اینان رأی نیاورند 
اینکه  سوم  و  می شود  پیروز  اینکه اصالحات  سوم  و  می شود  پیروز  اصالحات 
بین  از  جریان  این  برای  جایگزینی  امروز  بین تا  از  جریان  این  برای  جایگزینی  امروز  تا 
نیروهای انقالبی نیامده است، شما زمانی نیروهای انقالبی نیامده است، شما زمانی 
می توانید این آقایان را نکوهش کنید که با می توانید این آقایان را نکوهش کنید که با 

یک جریان قوی قابل اعتماد روبرو باشید.یک جریان قوی قابل اعتماد روبرو باشید.

- به نظر شما امکان به ظهور چنین جریانی - به نظر شما امکان به ظهور چنین جریانی 
وجود دارد؟وجود دارد؟

بله، لیستی که تحت عنوان عدالتخواهان بله، لیستی که تحت عنوان عدالتخواهان 

واقع  در  لیست  این  گذاشت،  عرصه  به  واقع پا  در  لیست  این  گذاشت،  عرصه  به  پا 
تدریج  به  و  است  سوم  جریان  ظهور  تدریج شروع  به  و  است  سوم  جریان  ظهور  شروع 
قوی تر می شود. جریان سومی که به دنبال قوی تر می شود. جریان سومی که به دنبال 
است.  انقالب  آرمان های  به  است. بازگشت  انقالب  آرمان های  به  بازگشت 
شفافیت داشتند و برنامه هایشان را ارائه شفافیت داشتند و برنامه هایشان را ارائه 
برنامه  مالیات  و  فساد  زمینه  در  برنامه کردند.  مالیات  و  فساد  زمینه  در  کردند. 
لیست  این  نظر  به  جهت  این  از  و  لیست داشتند  این  نظر  به  جهت  این  از  و  داشتند 
انقالب  درون  سوم  جریان  عنوان  به  باید  انقالب را  درون  سوم  جریان  عنوان  به  باید  را 
بودند،  جوان  و  نپخته  دوره  این  بودند، شناخت.  جوان  و  نپخته  دوره  این  شناخت. 
اما این زمینه ظهور یک جریان نو است. اما اما این زمینه ظهور یک جریان نو است. اما 

به هرحال باید دید در آینده چه می شود.به هرحال باید دید در آینده چه می شود.

- جریان پایداری را چطور تحلیل می کنید؟- جریان پایداری را چطور تحلیل می کنید؟
جریان  نیست.  مهم  اصاًل  پایداری  جریان جریان  نیست.  مهم  اصاًل  پایداری  جریان 
ندارد.  اصولگرایان  با  کیفی  تفاوت  ندارد. پایداری  اصولگرایان  با  کیفی  تفاوت  پایداری 
بودند  نژاد  احمدی  به  نزدیک  دوره ای  بودند یک  نژاد  احمدی  به  نزدیک  دوره ای  یک 
و یک دوره ای مستقیم رفتند زیر چتر آیت و یک دوره ای مستقیم رفتند زیر چتر آیت 
اصلی  جریان  از  واقع  در  اینان  مصباح.  اصلی اهلل  جریان  از  واقع  در  اینان  مصباح.  اهلل 
شعارهای  ناکارآمدترند.  هم  شعارهای اصولگرایان  ناکارآمدترند.  هم  اصولگرایان 
رادیکال در حوزه سیاست خارجی و داخلی رادیکال در حوزه سیاست خارجی و داخلی 
و  هاشمی  مرحوم  به  نسبت  تند  رویکرد  و و  هاشمی  مرحوم  به  نسبت  تند  رویکرد  و 
این  نباید  دارند.  انقالب  جریان های  این همه  نباید  دارند.  انقالب  جریان های  همه 
بگیرید.  نظر  در  جدی  جریان  یک  را  بگیرید. جریان  نظر  در  جدی  جریان  یک  را  جریان 
لیست اصولگرایان اگر این دوره به پایداری لیست اصولگرایان اگر این دوره به پایداری 
لیست  سطح  در  پایداری  نمی داد،  لیست باج  سطح  در  پایداری  نمی داد،  باج 
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و زیرساخت های خوبی برای آینده ی روشن و زیرساخت های خوبی برای آینده ی روشن 
کرونا،  ایام  همین  در  است.  گرفته  کرونا، شکل  ایام  همین  در  است.  گرفته  شکل 
فلج  و  کمرشکن  تحریم  چندسال  از  فلج بعد  و  کمرشکن  تحریم  چندسال  از  بعد 
این  مقابل  در  خوبی  به  ما  جامعه  این کننده  مقابل  در  خوبی  به  ما  جامعه  کننده 
بیماری مقاومت کرد. هم روحیه اجتماعی بیماری مقاومت کرد. هم روحیه اجتماعی 
مردم و هم زیرساخت های تولیدی، چقدر مردم و هم زیرساخت های تولیدی، چقدر 
تولید  طرف  از  داد  رخ  خوبی  تولید مقاومت  طرف  از  داد  رخ  خوبی  مقاومت 
لوازم  و  ونتیالتور  ساخت  برای  لوازم کننده ها  و  ونتیالتور  ساخت  برای  کننده ها 
زیادی  بخش  که  جامعه ای  این  نیاز.  زیادی مورد  بخش  که  جامعه ای  این  نیاز.  مورد 
است  اقتصاد  جنس  از  ناامیدی هایش  است از  اقتصاد  جنس  از  ناامیدی هایش  از 
ایام  همین  در  تحریم هاست؛  محصول  ایام که  همین  در  تحریم هاست؛  محصول  که 
زیرساخت های  جامعه ما  که  داد  زیرساخت های نشان  جامعه ما  که  داد  نشان 
القا  که  آنطور  اگر  یعنی  دارد.  خوبی  القا بسیار  که  آنطور  اگر  یعنی  دارد.  خوبی  بسیار 
شده بود که تحریم ها در جامعه ما اثر کرده، شده بود که تحریم ها در جامعه ما اثر کرده، 
سال  یک  ما  می بود.  بدتر  اوضاع  باید  سال االن  یک  ما  می بود.  بدتر  اوضاع  باید  االن 
است که فروش نفت مان با مشکل مواجه است که فروش نفت مان با مشکل مواجه 
شده است. این بنیه اجتماعی بسیار خوب شده است. این بنیه اجتماعی بسیار خوب 
نخبگانی  فضای  در  که  انتظاری  این  نخبگانی است.  فضای  در  که  انتظاری  این  است. 
به وجود آمده است که به آینده امیدوارند به وجود آمده است که به آینده امیدوارند 
و درک علمی و صحیحی از مشکل ها دارند. و درک علمی و صحیحی از مشکل ها دارند. 
حجم  دوره  این  اندازه  به  دوره ای  حجم هیچ  دوره  این  اندازه  به  دوره ای  هیچ 
زیاد  آکادمی  عرصه  در  انقالبی  زیاد نخبگان  آکادمی  عرصه  در  انقالبی  نخبگان 
نبوده است. آدم هایی که دل بسته انقالب نبوده است. آدم هایی که دل بسته انقالب 
دانشگاه  استاد  به  تبدیل  االن  و  دانشگاه هستند  استاد  به  تبدیل  االن  و  هستند 
نوید  افق های  همه  اینها   . و...  نوید شده اند  افق های  همه  اینها   . و...  شده اند 

هم  این  علــــــت  و  می ماند.  هم عدالتخواهان  این  علــــــت  و  می ماند.  عدالتخواهان 
ترس از اصالح طلبان بود.ترس از اصالح طلبان بود.

- این ترس واقعی بود؟- این ترس واقعی بود؟
بله. ترس اینها این بود که از بله. ترس اینها این بود که از ۳۰۳۰ نفر،  نفر، ۵۵ اصالح  اصالح 
طلب رأی بیاورند. سال طلب رأی بیاورند. سال ۸۵۸۵ جریان پایداری  جریان پایداری 
وسط  خدمت  خوش  رایحه  عنوان  وسط تحت  خدمت  خوش  رایحه  عنوان  تحت 
آمد و در واقع رییس ستاد این جریان هم آمد و در واقع رییس ستاد این جریان هم 
سرلیستی  با  بود  افشار  مهناز  شوهر  سرلیستی پدر  با  بود  افشار  مهناز  شوهر  پدر 
آقای بذرپاش. یک لیست هم اصولگرایان آقای بذرپاش. یک لیست هم اصولگرایان 
دادند به سرلیستی آقای چمران و شیبانی. دادند به سرلیستی آقای چمران و شیبانی. 
همین مسئله باعث شد آقای نجفی، آقای همین مسئله باعث شد آقای نجفی، آقای 
شورای  به  ابتکار  خانم  و  شورای مسجدجامعی  به  ابتکار  خانم  و  مسجدجامعی 
بدی  ضربه  اصولگرایان  برای  و  بروند  بدی شهر  ضربه  اصولگرایان  برای  و  بروند  شهر 
هر  به  می خواستند  هم  اینها  شد.  هر تلقی  به  می خواستند  هم  اینها  شد.  تلقی 
قیمتی شده هر قیمتی شده هر ۳۰۳۰ نفر از اصولگرایان باشند  نفر از اصولگرایان باشند 
عجیبی  کنش  سیاسی،  لحاظ  از  این  عجیبی و  کنش  سیاسی،  لحاظ  از  این  و 

نیست.نیست.

می بینید.  چطور  را  کشور  سیاسی  آینده  می بینید. -  چطور  را  کشور  سیاسی  آینده   -
 در افق 14001400 و پس از آن؟ و پس از آن؟

ً
 در افق مخصوصا
ً
مخصوصا

مسئله ناامیدی مردم مهم ترین مسئله ای مسئله ناامیدی مردم مهم ترین مسئله ای 
من  ولی  می کند  تهدید  را  انقالب  که  من است  ولی  می کند  تهدید  را  انقالب  که  است 
ناامید نیستم و به عکس امیدوارم. به این ناامید نیستم و به عکس امیدوارم. به این 
دلیل که می بینم این خطر درک شده است دلیل که می بینم این خطر درک شده است 

سیاست ایرانی؛ دیروز امروز فردا
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سیاست ایرانی؛ دیروز امروز فردا

بخش جامعه است که محصول مقاومت بخش جامعه است که محصول مقاومت 
مردم در این مردم در این ۴۰۴۰ سال است ما آینده روشنی  سال است ما آینده روشنی 
را داریم. هیچ دوره ای از انقالب به غیر از این را داریم. هیچ دوره ای از انقالب به غیر از این 
دوره چنین افقی متصور نمی شده است و دوره چنین افقی متصور نمی شده است و 
بلوغ اجتماعی و اقتصادی و زیرساخت های بلوغ اجتماعی و اقتصادی و زیرساخت های 
اجتماعی که در ایام کرونا پدیدار شد، بسیار اجتماعی که در ایام کرونا پدیدار شد، بسیار 
مهم تر  همه  از  و  است  کننده  مهم تر امیدوار  همه  از  و  است  کننده  امیدوار 
وعده های الهی است که باألخره صبر و رنج وعده های الهی است که باألخره صبر و رنج 
این مردم در واقع جواب خواهد داد و نکته این مردم در واقع جواب خواهد داد و نکته 
آخر تشییع جنازه سردار سلیمانی که نشان آخر تشییع جنازه سردار سلیمانی که نشان 
به  نسبت  ناامیدی،  رغم  به  ما  مردم  به داد؛  نسبت  ناامیدی،  رغم  به  ما  مردم  داد؛ 
ارزش های اصیل اسالمی نه تنها بی تفاوت ارزش های اصیل اسالمی نه تنها بی تفاوت 
تحسین  را  آن ها  همچنان  بلکه  تحسین نیستند  را  آن ها  همچنان  بلکه  نیستند 
می کنند و این ها نوید بخش آینده است و می کنند و این ها نوید بخش آینده است و 

افق آینده روشن تر از امروز است.افق آینده روشن تر از امروز است.



یادداشت
دانشجویی



آری به

وحدت
؛

فقط برای
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انتخا

واقع گرایانه یــــــــــا آرمان گرایانه؟

×پــــایـــان×

ن؟
لبا

حط
صال

ها
را جــــمهـــوریت

کدام خانه؟ کدام ملت؟

خلبان قالیباف: 

در بهارستان 

فرود می آییم

سردرگم

عدالتخـــواهی؛
آلترناتیــــــــــو
وضع موجـــــــود

قبیله ی جمهور 
کجاست؟

صادق محصولی: من 
بودم، حاجی باقر، دایی 
حداد، عمو مرتضی؛ آره 

و اینا خیلی بودیم!

صالح امت یـــــــــــــــــا شهوت قدرت؟!

مجلس
در رأس امور است

مؤمنین!
قربة الی هللا 

َتکرار کنید

گیِت

هیسسس!
دشمنهایفرضیپیروزمیشوند
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وحدت  برای  تالش  و  نکرده  وحدت منتشر  برای  تالش  و  نکرده  منتشر 
هم  آن  کردند.  آغاز  را  هم اصولگرایان  آن  کردند.  آغاز  را  اصولگرایان 
سرگیجه ی  نشدن  بیشتر  دلیل  سرگیجه ی به  نشدن  بیشتر  دلیل  به 

مردم!مردم!
کاشانی  آقای  که  چیزی  آن  گفت  کاشانی باید  آقای  که  چیزی  آن  گفت  باید 
می گذارند،  سرگیجه  را  می گذارند، اسمش  سرگیجه  را  اسمش 
رشد  انقالب،  امامین  منطق  رشد در  انقالب،  امامین  منطق  در 
دارد.  نام  مردم  سیاسی  دارد. عقالنیت  نام  مردم  سیاسی  عقالنیت 
مگر برای امامین انقالب نشان دادن مگر برای امامین انقالب نشان دادن 
دشوار  مردم  به  حرکت،  صحیح  دشوار راه  مردم  به  حرکت،  صحیح  راه 
و  نمی کنند  کاری  چنین  که  و است  نمی کنند  کاری  چنین  که  است 
واسطه ی  به  مردم  خود  واسطه ی می خواهند  به  مردم  خود  می خواهند 
لیست ها  و  افراد  میان  لیست ها کاوش  و  افراد  میان  کاوش 
و  اصلح  لیست  اگر  لذا  کنند؟  و رشد  اصلح  لیست  اگر  لذا  کنند؟  رشد 
می کردند  منتشر  را  خودشان  می کردند کارآمد  منتشر  را  خودشان  کارآمد 
قبیله ی  سران  وحدت  منتظر  قبیله ی و  سران  وحدت  منتظر  و 
خدمت  نمی ماندند،  خدمت اصولگرایی  نمی ماندند،  اصولگرایی 

این روزها که کشور از فضای انتخاباتی این روزها که کشور از فضای انتخاباتی 
فرصت  بهترین  است،  شده  فرصت خارج  بهترین  است،  شده  خارج 
عقالنیت  پیرامون  گفت وگو  عقالنیت برای  پیرامون  گفت وگو  برای 
سیاسی  جریانات  بر  حاکم  سیاسی سیاسی  جریانات  بر  حاکم  سیاسی 
چندی  مثال،  عنوان  به  چندی است.  مثال،  عنوان  به  است. 
حجت االسالم  انتخابات،  از  حجت االسالم پس  انتخابات،  از  پس 
کردند  منتشر  متنی  کردند حامد کاشانی  منتشر  متنی  حامد کاشانی 
چرایی  توضیح  در  مطالبی  شامل  چرایی که  توضیح  در  مطالبی  شامل  که 
وحدِت  لیست  از  ایشان  وحدِت حمایت  لیست  از  ایشان  حمایت 
بسیاری  ایرادات  بود.  بسیاری اصولگرایان  ایرادات  بود.  اصولگرایان 
است  وارد  ایشان  تصمیم  منطق  است به  وارد  ایشان  تصمیم  منطق  به 
و  کرده  نظر  صرف  آنان  عمده ی  از  و که  کرده  نظر  صرف  آنان  عمده ی  از  که 
فعاًل از دو منظر به نقد مطلب ایشان فعاًل از دو منظر به نقد مطلب ایشان 

می پردازیم: می پردازیم: 
۱۱. در بخشی از متن اشاره شده است . در بخشی از متن اشاره شده است 
نفره ی  نفره ی    ۳۰۳۰ لیست  یک  به  ایشان  لیست که  یک  به  ایشان  که 
را  آن  اما  رسیدند  کارآمد  و  را اصلح  آن  اما  رسیدند  کارآمد  و  اصلح 

آری به

؛وحدت
فقط برای

ملت
محمد حسین سبزه ای

آری به وحدت؛ فقط برای ملت
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اسالمی  انقالب  به  ارزنده ای  اسالمی بسیار  انقالب  به  ارزنده ای  بسیار 
به  را  صحیح  ورزی  سیاست  و  به کرده  را  صحیح  ورزی  سیاست  و  کرده 

بودند.  گذاشته  بودند. نمایش  گذاشته  نمایش 

مگر  دیگر،  طرفی  مگر از  دیگر،  طرفی  از 
آوردِن  رأی  و  آوردِن قدرت نمایی  رأی  و  قدرت نمایی 
که  انقالبی هایی  ظاهر  که به  انقالبی هایی  ظاهر  به 
نسبتی  رفتارشان  و  نسبتی گفتار  رفتارشان  و  گفتار 

اهمیتی  چه  ندارد  انقالب  امامین  اهمیتی با  چه  ندارد  انقالب  امامین  با 
به  رد  دست  خاطرش  به  که  به دارد  رد  دست  خاطرش  به  که  دارد 
و  اصلح  نامزد  چند  ورود  و سینه ی  اصلح  نامزد  چند  ورود  سینه ی 
مگر  شود؟  زده  مجلس  به  مگر کارآمد  شود؟  زده  مجلس  به  کارآمد 
اتحاد  سقیفه  در  که  اینست  اتحاد نه  سقیفه  در  که  اینست  نه 
انحراف  حوِل  اما  گرفت،  انحراف شکل  حوِل  اما  گرفت،  شکل 
وحدت  مگر  مسیرش؟  از  وحدت تاریخ  مگر  مسیرش؟  از  تاریخ 
دارند  مقبولیت  که  اصلح هایی  دارند غیر  مقبولیت  که  اصلح هایی  غیر 
حِق  نرسیدن  جز  به  حِق نتیجه اش  نرسیدن  جز  به  نتیجه اش 
است؟  امیرالمؤمنین  به  است؟ حکومت  امیرالمؤمنین  به  حکومت 
مقایسه   فرمودید،  که  طور  مقایسه  همان  فرمودید،  که  طور  همان 
با  انتخابات  نامزدهای  تطبیق  با و  انتخابات  نامزدهای  تطبیق  و 
مضموم  قطعا  اسالم،  صدر  مضموم اشخاص  قطعا  اسالم،  صدر  اشخاص 
است. لکن سئوال ما از آقای کاشانی است. لکن سئوال ما از آقای کاشانی 
منطق  توضیح  جهت  که  است  منطق این  توضیح  جهت  که  است  این 
سیاسی شان،  عقالنیت  بر  سیاسی شان، حاکم  عقالنیت  بر  حاکم 

عقالنیت  در  تصمیم شان  این  عقالنیت مبانی  در  تصمیم شان  این  مبانی 
تشریح  را  السالم  علیه  ائمه  تشریح سیاسی  را  السالم  علیه  ائمه  سیاسی 

 . . کنند کنند

ایشان  متن  از  دیگری  بخش  در  ایشان .  متن  از  دیگری  بخش  در   .۲۲
باال  که  است  شده  اشاره  بار  باال چندین  که  است  شده  اشاره  بار  چندین 
رفتن مشارکت در انتخابات برایشان رفتن مشارکت در انتخابات برایشان 
بوده است.  اولویت ها  صدر  بوده است. در  اولویت ها  صدر  در 
جاست.  همین   

ً
دقیقا اصلی  جاست. سئوال  همین   
ً
دقیقا اصلی  سئوال 

چگونه  انتخابات  در  مردم  چگونه مشارکت  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
می یابد؟ می یابد؟کاهش  کاهش 

می آید  پایین  زمانی  مردم  می آید مشارکت  پایین  زمانی  مردم  مشارکت 
در  نماینده ای  کنند  احساس  آنها  در که  نماینده ای  کنند  احساس  آنها  که 
تکراری  بازی  یک  و  ندارند  تکراری حاکمیت  بازی  یک  و  ندارند  حاکمیت 
راست  و  چپ  سردمداران  راست میان  و  چپ  سردمداران  میان 
پیگیری  و  است  انجام  حال  پیگیری در  و  است  انجام  حال  در 

نیست. اولویت  در  نیست.مطالبات شان  اولویت  در  مطالبات شان 
سران  به  کمک  نه  حل ها،  راه  از  سران یکی  به  کمک  نه  حل ها،  راه  از  یکی 
اصالح طلبان  یا  اصول گرایان  اصالح طلبان قبایل  یا  اصول گرایان  قبایل 
مسبب  خود  که  رأی  جمع آوری  مسبب برای  خود  که  رأی  جمع آوری  برای 

ظاهر  به  آوردِن  رأی  و  قدرت نمایی  ظاهر مگر  به  آوردِن  رأی  و  قدرت نمایی  مگر 
انقالبی هایی که گفتار و رفتارشان نسبتی با امامین انقالبی هایی که گفتار و رفتارشان نسبتی با امامین 
خاطرش  به  که  دارد  اهمیتی  چه  ندارد  خاطرش انقالب  به  که  دارد  اهمیتی  چه  ندارد  انقالب 

دست رد به سینه ی ورود چند نامزد اصلح دست رد به سینه ی ورود چند نامزد اصلح 
و کارآمد به مجلس زده شود؟ و کارآمد به مجلس زده شود؟ 

آری به وحدت؛ فقط برای ملت
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کردم.(  را  کار  این  نظام  برای  کردم.( دلسوزی  را  کار  این  نظام  برای  دلسوزی 
می گوییم  و  مخالفیم  است  می گوییم خالصه  و  مخالفیم  است  خالصه 
فقط  اما  کرد،  وحدت  باید  قطعا  فقط که  اما  کرد،  وحدت  باید  قطعا  که 
برای ملت و نه برای به قدرت رسیدِن برای ملت و نه برای به قدرت رسیدِن 
ناکارآمد،  اما  مقبول  هرچند  ناکارآمد، بخِش  اما  مقبول  هرچند  بخِش 

نظام. فاسِد  بسا  چه  و  نظام.غیراصلح  فاسِد  بسا  چه  و  غیراصلح 

ندادن  رأی  و  نارضایتی  از  ندادن بخشی  رأی  و  نارضایتی  از  بخشی 
مردم اند، بلکه کمک برای رأی آوردن مردم اند، بلکه کمک برای رأی آوردن 
که  است  مردم  میان  از  که نامزدهایی  است  مردم  میان  از  نامزدهایی 
دارند؛  را  الزم  کارآمدی  و  دارند؛ صالحیت  را  الزم  کارآمدی  و  صالحیت 
کمتری  مقبولیت  و  شهرت  از  کمتری هرچند  مقبولیت  و  شهرت  از  هرچند 
ناکارآمد  قبایل  سران  به  ناکارآمد نسبت  قبایل  سران  به  نسبت 

باشند.  برخوردار  باشند. فعلی  برخوردار  فعلی 

در  حاضر  سیاسی  جریانات  تنوع  در لذا  حاضر  سیاسی  جریانات  تنوع  لذا 
کاهش  موجب  تنها  نه  کاهش انتخابات  موجب  تنها  نه  انتخابات 
افزایش  موجب   

ً
دقیقا که  افزایش مشارکت،  موجب   
ً
دقیقا که  مشارکت، 

پس  می شود.  مردم  پس مشارکت  می شود.  مردم  مشارکت 
کاشانی  جناب  که  بود  آن  کاشانی درست  جناب  که  بود  آن  درست 
اقناع  و  تهدید  برای  که  وقتی  اقناع همان  و  تهدید  برای  که  وقتی  همان 
وحدت  سر  اصولگرایی  قبایل  وحدت سران  سر  اصولگرایی  قبایل  سران 
لیست  تبلیغ  صرف  یا  را  لیست گذاشتند  تبلیغ  صرف  یا  را  گذاشتند 
آن  به  خود  که  کارآمدی ای  و  آن اصلح  به  خود  که  کارآمدی ای  و  اصلح 
شناخت  صرف  یا  می کردند  شناخت رسیدند  صرف  یا  می کردند  رسیدند 
جوان،  نامزدهای  از  حمایت  جوان، و  نامزدهای  از  حمایت  و 

عدالتخواه.  و  مردمی  عدالتخواه. انقالبی،  و  مردمی  انقالبی، 

ایشان  حرف های  ب 
ُ

ل با  که  ایشان فلذاست  حرف های  ب 
ُ

ل با  که  فلذاست 
خودم  شخِص  به  )اگر  جمله ی  در  خودم که  شخِص  به  )اگر  جمله ی  در  که 
لیست  از  نداشتم  دوست  لیست بود  از  نداشتم  دوست  بود 
جهت  به  اما  کنم،  حمایت  جهت وحدت  به  اما  کنم،  حمایت  وحدت 

آری به وحدت؛ فقط برای ملت
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صالح کیست؟ و اصلح کدام است؟ در ادبیات صالح کیست؟ و اصلح کدام است؟ در ادبیات 
کاندیداهای  برای  اسالمی  جمهوری  کاندیداهای سیاسی  برای  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
را  مختلفی  ومراتب   مراحل   را انتخابات،  مختلفی  ومراتب   مراحل   انتخابات، 
عمومی  شرایط  بودن  دارا  از  اند،  عمومی برشمرده  شرایط  بودن  دارا  از  اند،  برشمرده 
بازی  قواعد  تا  اساسی  قانون  در  شده  بازی مطرح  قواعد  تا  اساسی  قانون  در  شده  مطرح 
که  افسد  و  مفسد  و  اصلح  و  صالح  به  که ناظر  افسد  و  مفسد  و  اصلح  و  صالح  به  ناظر 
دوره ای  هر  در  اصلح  انتخاب  و  ضرورت  دوره ای مهم،  هر  در  اصلح  انتخاب  و  ضرورت  مهم، 

است.است.
کنیم،  بررسی  دقیق تر  را  اصلح  بخواهیم  کنیم، اگر  بررسی  دقیق تر  را  اصلح  بخواهیم  اگر 
و  واقع گرایی  رویکرد  دو  بین  چالش  و باید  واقع گرایی  رویکرد  دو  بین  چالش  باید 
آرمان گرایی را در مقابل هم تطبیق و مقایسه آرمان گرایی را در مقابل هم تطبیق و مقایسه 

  . .  کنیم کنیم
و  شرایط  هر  در  یعنی  آرمان گرایانه  و رویکرد  شرایط  هر  در  یعنی  آرمان گرایانه  رویکرد 
انتخاب  باید  را  فرد  ترین  کامل  انتخاب موقعیتی  باید  را  فرد  ترین  کامل  موقعیتی 
افراد  معصومین  تنها  نگاه  این  طبق  بر  افراد کرد،  معصومین  تنها  نگاه  این  طبق  بر  کرد، 
کفایت  که  آنان اند  فقط  زیرا  هستند  کفایت اصلح  که  آنان اند  فقط  زیرا  هستند  اصلح 
که  ایده ای  دارند.  را  جامعه  اداره  برای  که کامل  ایده ای  دارند.  را  جامعه  اداره  برای  کامل 
نمی آید،  بنظر  ممکن  عماًل   غیبت  دوران  نمی آید، در  بنظر  ممکن  عماًل   غیبت  دوران  در 
است  شده  آمیخته  خطا  با  انسان  ذات  است چون  شده  آمیخته  خطا  با  انسان  ذات  چون 
هستیم  آن  شاهد  امروزه  متأسفانه  هستیم ولی  آن  شاهد  امروزه  متأسفانه  ولی 
این  بر  سیاسی  عرصه های  در  افراد  برخی  این که  بر  سیاسی  عرصه های  در  افراد  برخی  که 

می ورزند. اصرار  می ورزند.رویکرد  اصرار  رویکرد 

ح
صل

ب ا
انتخا

مطهره محمدیواقع گرایانه یــــــــــا آرمان گرایانه؟

انتخاب اصلح؛ واقع گرایانه یا آرمان گرایانه
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تو  از  راستگوتر  بر  آسمان  و  تو ُرک گو،  از  راستگوتر  بر  آسمان  و  ُرک گو، 
تو  از  راستگوتر  زمین  نیفکنده،  تو سایه  از  راستگوتر  زمین  نیفکنده،  سایه 
همه  اینها  نکرده؛  حمل  خودش  بر  همه را  اینها  نکرده؛  حمل  خودش  بر  را 
آدم  شما  اّما  محفوظ،  خود  جای  آدم به  شما  اّما  محفوظ،  خود  جای  به 
ِاثَنین  َعلی  َرّنَ  ّمَ

َ
ُتؤ ال 

َ
هستی.ف ِاثَنین ضعیفی  َعلی  َرّنَ  ّمَ

َ
ُتؤ ال 

َ
هستی.ف ضعیفی 

مواظب  هستی،  ضعیفی  آدم  که  مواظب حاال  هستی،  ضعیفی  آدم  که  حاال 
باش بر دو نفر هم ریاست نکنی! باش بر دو نفر هم ریاست نکنی! 

حضرت  که  هم  ضعفی  آن  است  حضرت پیدا  که  هم  ضعفی  آن  است  پیدا 
است؛  مدیرّیت  در  ضعف  است؛ فرمودند،  مدیرّیت  در  ضعف  فرمودند، 
مدیریت  که  هستی  آدمی  تو  مدیریت یعنی  که  هستی  آدمی  تو  یعنی 
بیشتر  یا  نفر  دو  بر  چنانچه  اگر  بیشتر نداری؛  یا  نفر  دو  بر  چنانچه  اگر  نداری؛ 
آنها  کار  نمیتوانی  کردی،  پیدا  آنها ریاست  کار  نمیتوانی  کردی،  پیدا  ریاست 

را به سامان برسانی. را به سامان برسانی. 
ایشان در قسمتی دیگری می فرماید: ایشان در قسمتی دیگری می فرماید: 
دارند،  مسئولّیتی  که  کسانی  دارند، آن  مسئولّیتی  که  کسانی  آن 

جور. جور.همین  همین 

نگاه دیگر؛ رویکرد واقع گرایانه است، نگاه دیگر؛ رویکرد واقع گرایانه است، 
و  مقبولیت  میزان  رویکرد  این  و در  مقبولیت  میزان  رویکرد  این  در 
رای  زمینه های  و  جامعه  رای شناخت  زمینه های  و  جامعه  شناخت 
را  خود  خاص  اهمیت  نیز  فرد  را آوری  خود  خاص  اهمیت  نیز  فرد  آوری 

دارد.دارد.
 دیده شده برخی افراد 

ً
 دیده شده برخی افراد گاها
ً
گاها

به  توجه  با   
ً
صرفا به داوطلب،  توجه  با   
ً
صرفا داوطلب، 

صالحیت های فردی در نظر صالحیت های فردی در نظر 
حالی  در  می شوند  حالی گرفته  در  می شوند  گرفته 
الزم  خصوصیات  فاقد  الزم که  خصوصیات  فاقد  که 
عرصه های  در  حضور  عرصه های برای  در  حضور  برای 

چنانچه  هستند.  اجتماعی  و  چنانچه سیاسی  هستند.  اجتماعی  و  سیاسی 
به  خارجشان  درس  در  انقالب  به رهبر  خارجشان  درس  در  انقالب  رهبر 
سال  مجلس  انتخابات  سال مناسبت  مجلس  انتخابات  مناسبت 
نمودند  گوشزد  نکته  این  به  نمودند   گوشزد  نکته  این  به   ۹۸۹۸
بزرگ  صحابی  آن  ابوذر  به  پیامبر  بزرگ که  صحابی  آن  ابوذر  به  پیامبر  که 
دادند  هشدار  علت  همین  به   

ً
دادند دقیقا هشدار  علت  همین  به   
ً
دقیقا

پیامبر  توصیه  ابوذر  جناب  پیامبر که  توصیه  ابوذر  جناب  که 
که  کرده  ذکر  را  خویش  به  که خطاب  کرده  ذکر  را  خویش  به  خطاب 
در  را  جنابعالی  من  فرمودند:  در ایشان  را  جنابعالی  من  فرمودند:  ایشان 
آدم  خیلی  میبینم.  ضعیف  آدم مدیرّیت،  خیلی  میبینم.  ضعیف  مدیرّیت، 
فی سبیل اهلل،  مجاهد  هستی،  فی سبیل اهلل، خوبی  مجاهد  هستی،  خوبی 

تزاحم  مقام  در  دارد که  وجود  اصل  تزاحم یک  مقام  در  دارد که  وجود  اصل  یک 
نقش داوری را بازی خواهد کرد که همان اصل اهم نقش داوری را بازی خواهد کرد که همان اصل اهم 
و مهم هست. به این معنا که در هنگام تعارض میان و مهم هست. به این معنا که در هنگام تعارض میان 
دو کاندیدا با ویژگی های مثبت و عدم امکان حفظ دو کاندیدا با ویژگی های مثبت و عدم امکان حفظ 

هردو، به ناچار باید اهم را برگزید و مهم را هردو، به ناچار باید اهم را برگزید و مهم را 
کنار گذاشتکنار گذاشت
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دارند،  مسئولّیتی  یک  کنارش  در  توانایی ای،  هر  ِسَمتی،  هر  مسئولّیتی،  دارند، هر  مسئولّیتی  یک  کنارش  در  توانایی ای،  هر  ِسَمتی،  هر  مسئولّیتی،  هر 
خیلی  این  نه؟  یا  بدهید  انجام  را  تعّهد  آن  میتوانید  دارد.  وجود  تعّهدی  خیلی یک  این  نه؟  یا  بدهید  انجام  را  تعّهد  آن  میتوانید  دارد.  وجود  تعّهدی  یک 

درِس بزرگی است. درِس بزرگی است. 
به راستی این نقل قول برای اینجانب بسیار تأمل برانگیز بود که ابوذر در نگاه به راستی این نقل قول برای اینجانب بسیار تأمل برانگیز بود که ابوذر در نگاه 
مناسب  شد  گفته  چنانچه  ولی  است  اصلح  و  شایسته  فردی  مسلمان  مناسب عام  شد  گفته  چنانچه  ولی  است  اصلح  و  شایسته  فردی  مسلمان  عام 
مناصب مدیریتی نبود. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که توانایی مدیریت و مناصب مدیریتی نبود. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که توانایی مدیریت و 

شود. داده  ترجیح  فردی  ویژگی های  برخی  بر  می تواند  سیاسی  شود.کفایت  داده  ترجیح  فردی  ویژگی های  برخی  بر  می تواند  سیاسی  کفایت 
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انتخاب اصلح؛ واقع گرایانه یا آرمان گرایانه

تحلیل و تاکید رهبری و انتخاب قصه تحلیل و تاکید رهبری و انتخاب قصه 
از  حاکی  ابوذر  جناب  و  )ص(  از پیامبر  حاکی  ابوذر  جناب  و  )ص(  پیامبر 
از  پس  ایران  در  مغفول  حقیقت  از یک  پس  ایران  در  مغفول  حقیقت  یک 
ظاهری  تدین  صرف  که  است،  ظاهری انقالب  تدین  صرف  که  است،  انقالب 
مبنای  را  فردی  اعمال  به  پایبندی  مبنای و  را  فردی  اعمال  به  پایبندی  و 

دهیم. می  قرار  دهیم.انتخاب  می  قرار  انتخاب 
که  دارد  وجود  اصل  یک  که درحقیقت  دارد  وجود  اصل  یک  درحقیقت 
بازی  را  داوری  نقش  تزاحم  مقام  بازی در  را  داوری  نقش  تزاحم  مقام  در 
و  اهم  اصل  همان  که  کرد  و خواهد  اهم  اصل  همان  که  کرد  خواهد 
در  که  معنا  این  به  هست.  در مهم  که  معنا  این  به  هست.  مهم 
با  کاندیدا  دو  میان  تعارض  با هنگام  کاندیدا  دو  میان  تعارض  هنگام 
ویژگی های مثبت و عدم امکان حفظ ویژگی های مثبت و عدم امکان حفظ 
و  برگزید  را  اهم  باید  ناچار  به  و هردو،  برگزید  را  اهم  باید  ناچار  به  هردو، 
که  گونه  همان  گذاشت،  کنار  را  که مهم  گونه  همان  گذاشت،  کنار  را  مهم 
جاده  یک  مسیر  در  مسجدی  جاده وقتی  یک  مسیر  در  مسجدی  وقتی 
بنابر  امام  حضرت  گرفت  قرار  بنابر اصلی  امام  حضرت  گرفت  قرار  اصلی 
مسجد  دادند  اجازه  اصل  مسجد همین  دادند  اجازه  اصل  همین 
تخریب و جاده برای رفاه عموم ایجاد تخریب و جاده برای رفاه عموم ایجاد 

گردد.گردد.
انسان  انتخاب  آنکه  سخن  انسان نتیجه  انتخاب  آنکه  سخن  نتیجه 
مسئولیت های  پذیرش  برای  مسئولیت های اصلح  پذیرش  برای  اصلح 
مهم  اصلی  تقنینی  و  اجرایی  مهم مختلف  اصلی  تقنینی  و  اجرایی  مختلف 
گرفتن  نظر  در  اما  است،  کلیدی  گرفتن و  نظر  در  اما  است،  کلیدی  و 
سیاسی،  مختلف  مالحظات  و  سیاسی، شرایط  مختلف  مالحظات  و  شرایط 
و  کاندیداها  ومدیریتی  و اجتماعی  کاندیداها  ومدیریتی  اجتماعی 
و  عمومـــــــی  مقبولـــــــیت  و زمینه های  عمومـــــــی  مقبولـــــــیت  زمینه های 

این  مهم  اصول  از  نیز  آنها  آوری  این رای  مهم  اصول  از  نیز  آنها  آوری  رای 
باشد. می  باشد.داستان  می  داستان 
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و  یازدهم  مجلس  انتخابات  پایان  و با  یازدهم  مجلس  انتخابات  پایان  با 
جلب  مهمی  بسیار  نکته  نتایج،  جلب اعالم  مهمی  بسیار  نکته  نتایج،  اعالم 
پایین  مشارکت  بر  عالوه  می کرد.  پایین توجه  مشارکت  بر  عالوه  می کرد.  توجه 
اصالح  توجه  قابل  شرکت  عدم  اصالح مردمی  توجه  قابل  شرکت  عدم  مردمی 
که  است  مهمی  بسیار  نکته  که طلبان  است  مهمی  بسیار  نکته  طلبان 

نمی توان به راحتی از آن عبور کرد .نمی توان به راحتی از آن عبور کرد .
رقیب  رقیب    ۷۶۷۶ خرداد  دوم  از  که  خرداد جناحی  دوم  از  که  جناحی 
امروز  تا  و  بوده  اصولگرایان  امروز سرسخت  تا  و  بوده  اصولگرایان  سرسخت 
اپوزیسیون  فعال  سیاسی  گروه  اپوزیسیون تنها  فعال  سیاسی  گروه  تنها 
حاکمیت در بدنه نظام به حساب می آمد حاکمیت در بدنه نظام به حساب می آمد 
محبوبیت  کاهش  با  اخیر  های  سال  محبوبیت در  کاهش  با  اخیر  های  سال  در 
به  است؛  شده  رو  به  رو  به بی سابقه ای  است؛  شده  رو  به  رو  بی سابقه ای 
گونه ای که با توجه به نتایج اتخابات اخیر گونه ای که با توجه به نتایج اتخابات اخیر 
اگر ۱۱۱۱ کرسی مجلس که کار آن ها به  کرسی مجلس که کار آن ها به  حتی اگر حتی 
اصالح  اختیار  در  است  کشیده  دوم  اصالح دور  اختیار  در  است  کشیده  دوم  دور 
در  طلبان  اصالح  هم  باز  گیرد  قرار  در طلبان  طلبان  اصالح  هم  باز  گیرد  قرار  طلبان 
با  زیادی  فاصله ی  و  بود  خواهند  با اقلیت  زیادی  فاصله ی  و  بود  خواهند  اقلیت 
رقبای خود خواهند داشت؛ رقیبانی که با رقبای خود خواهند داشت؛ رقیبانی که با 
مشارکِت کم رمق به مجلس راه یافتند، مشارکِت کم رمق به مجلس راه یافتند، 
اما چرا دیگر اصالح طلبان مانند دو سال اما چرا دیگر اصالح طلبان مانند دو سال 
پای  به  مردم  کشاندن  به  موفق  پای پیش  به  مردم  کشاندن  به  موفق  پیش 

صندوق رای نشدند.صندوق رای نشدند.
اصالح  اجتماعی  پایگاه  رفتن  دست  اصالح از  اجتماعی  پایگاه  رفتن  دست  از 
زیادی  حد  تا  آنان  آرای  ریزش  و  زیادی طلبان  حد  تا  آنان  آرای  ریزش  و  طلبان 
کشور  اقتصادی  وخیم  شرایط  به  کشور مربوط  اقتصادی  وخیم  شرایط  به  مربوط 

و ناتوانی اصالح طلبان در مدیریت کشور و ناتوانی اصالح طلبان در مدیریت کشور 
است.است.

روزهای  این  مشکالت  مهمترین  روزهای از  این  مشکالت  مهمترین  از 
نبود  اصولگرایان،  همانند  طلبان  نبود اصالح  اصولگرایان،  همانند  طلبان  اصالح 
جناح  این  میان  واحد  گفتمان  و  جناح رهبری  این  میان  واحد  گفتمان  و  رهبری 

سیاسی است.سیاسی است.

امروزه تعداد احزاب اصالح طلب بیش امروزه تعداد احزاب اصالح طلب بیش 
از اصولگرایان نباشد کمتر نیست، احزابی از اصولگرایان نباشد کمتر نیست، احزابی 
و  شده  تشکیل  دیگری  از  پس  یکی  و که  شده  تشکیل  دیگری  از  پس  یکی  که 
مشخص  اما  اند  گرفته  فعالیت  مشخص مجوز  اما  اند  گرفته  فعالیت  مجوز 
نیست که چه هدفی را در سیاست دنبال نیست که چه هدفی را در سیاست دنبال 
می کنند و گفتمان آنها مشخص نیست.می کنند و گفتمان آنها مشخص نیست.
شورای  مانند  نهادی  ایجاد  شورای حتی  مانند  نهادی  ایجاد  حتی 
نیز  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  نیز عالی  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  عالی 
نماید   مرتفع  را  مشکالت  این  نماید  نتوانست  مرتفع  را  مشکالت  این  نتوانست 

پایان راه اصالح طلبان
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و حتی در میان بزرگان اصالح طلب نظرات و حتی در میان بزرگان اصالح طلب نظرات 
مشارکت  مانند   مهمی  مسئله  مورد  مشارکت در  مانند   مهمی  مسئله  مورد  در 
یکسان  انتخابات  در  مشارکت  عدم  یکسان یا  انتخابات  در  مشارکت  عدم  یا 

نبودند .نبودند .
این  اعضای  میان  واحد  گفتمان  این نبود  اعضای  میان  واحد  گفتمان  نبود 
جناح مشکلی بسیار جدی و عمیق است جناح مشکلی بسیار جدی و عمیق است 
چه  طلبان  اصالح  که  نیست  مشخص  چه و  طلبان  اصالح  که  نیست  مشخص  و 
هدفی را در سیاست ایران دنبال می کنند هدفی را در سیاست ایران دنبال می کنند 

یا هنگامی که در مورد گفتمان اصالحات یا هنگامی که در مورد گفتمان اصالحات 
نیست  مشخص  می آید  میان  به  نیست بحث  مشخص  می آید  میان  به  بحث 
مصطفی  یا  حجاریان  سعید  نظرات  مصطفی که  یا  حجاریان  سعید  نظرات  که 

تاجزاده یا خاتمی در میان است.تاجزاده یا خاتمی در میان است.
المللی  بین  روابط  بهبود  المللی دموکراسی،  بین  روابط  بهبود  دموکراسی، 
اینها  همه  آزادی  غرب،  با  خصوص  اینها به  همه  آزادی  غرب،  با  خصوص  به 
شعار های بسیار زیبایی است که اصالح شعار های بسیار زیبایی است که اصالح 
طلبان مطرح کرده اند اما برای عملی کردن طلبان مطرح کرده اند اما برای عملی کردن 
نه  انتخاباتی  وعده های  این  از  نه هیچ کدام  انتخاباتی  وعده های  این  از  هیچ کدام 
بلکه  ندارند  مشخصی  استراتژی  بلکه تنها  ندارند  مشخصی  استراتژی  تنها 
عملی  به  نیز  عالقه ای  می رسد  نظر  عملی به  به  نیز  عالقه ای  می رسد  نظر  به 

اصولگرایان  مانند  و  ندارند  آنها  اصولگرایان کردن  مانند  و  ندارند  آنها  کردن 
ریزی  برنامه  رسیدن  قدرت  به  برای  ریزی تنها  برنامه  رسیدن  قدرت  به  برای  تنها 
های  کرسی  اشغال  از  پس  و  های می کنند  کرسی  اشغال  از  پس  و  می کنند 
محقق  برای  اراده ای  دولت،  و  محقق مجلس  برای  اراده ای  دولت،  و  مجلس 
نشان  خود  انتخاباتی  وعده های  نشان کردن  خود  انتخاباتی  وعده های  کردن 

نمی دهند.نمی دهند.
از  که  است  تجربیاتی  همگی  از این ها  که  است  تجربیاتی  همگی  این ها 
دوران اصالح طلبان کسب شده است به دوران اصالح طلبان کسب شده است به 

ویژه در مورد رییس جمهور فعلی کشور؛ ویژه در مورد رییس جمهور فعلی کشور؛ 
می خواند  حقوق دان  را  خود  که  می خواند شخصی  حقوق دان  را  خود  که  شخصی 
حریم  و  شهروندی  حقوق  به  معتقد  حریم و  و  شهروندی  حقوق  به  معتقد  و 
شخصی مردم است در عین حال در آبان شخصی مردم است در عین حال در آبان 
۹۸۹۸ مردم را با دوربین های امنیتی تهدید  مردم را با دوربین های امنیتی تهدید 
که  دیگری  متعدد  های  مثال  و  که می کند  دیگری  متعدد  های  مثال  و  می کند 
نشان می دهد عمل امروز اصالح طلبان نشان می دهد عمل امروز اصالح طلبان 
با وعده های انتخاباتی انها بسیار فاصله با وعده های انتخاباتی انها بسیار فاصله 

دارد.دارد.
در  اصالح طلبان  شکست  در امروزه  اصالح طلبان  شکست  امروزه 
کس  هیچ  بر  اقتصاد  و  کشور  کس مدیریت  هیچ  بر  اقتصاد  و  کشور  مدیریت 

دموکراسی، بهبود روابط بین المللی به خصوص با غرب ،ازادی دموکراسی، بهبود روابط بین المللی به خصوص با غرب ،ازادی 
همه اینها شعار های بسیار زیبایی است که اصالح طلبان مطرح کرده اند همه اینها شعار های بسیار زیبایی است که اصالح طلبان مطرح کرده اند 
تنها  نه  انتخاباتی  وعده های  این  از  هیچ کدام  کردن  عملی  برای  تنها اما  نه  انتخاباتی  وعده های  این  از  هیچ کدام  کردن  عملی  برای  اما 
عملی  می رسد عالقه ای نیز به  بلکه به نظر  ندارند  مشخصی  عملی استراتژی  می رسد عالقه ای نیز به  بلکه به نظر  ندارند  مشخصی  استراتژی 

کردن آنها ندارند کردن آنها ندارند 

پایان راه اصالح طلبان
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در  ریشه  ناتوانی  این  و  نیست  در پوشیده  ریشه  ناتوانی  این  و  نیست  پوشیده 
دارد،  افراد  این  اقتصادی-سیاسی  دارد، نگاه  افراد  این  اقتصادی-سیاسی  نگاه 
نگاهی که کلید همه مشکالت کشور را در نگاهی که کلید همه مشکالت کشور را در 
خارج از مرزها و به طور مشخص در خاک خارج از مرزها و به طور مشخص در خاک 
پس  و  می جوید  امریکا  متحده  پس ایاالت  و  می جوید  امریکا  متحده  ایاالت 
ناتوانی  و  ضعف  این  برجام،  شکست  ناتوانی از  و  ضعف  این  برجام،  شکست  از 
بیشتر نمایان شده است و اقتصاد نیمه بیشتر نمایان شده است و اقتصاد نیمه 

جان کشور قربانی این وضعیت است.جان کشور قربانی این وضعیت است.
بر  حاکم  فعلی  شرایط  به  توجه  بر با  حاکم  فعلی  شرایط  به  توجه  با 
شاهد  زیاد  احتمال  به  کشور  شاهد سیاست  زیاد  احتمال  به  کشور  سیاست 
با  و  بود  خواهیم  طلبان  اصالح  راه  با پایان  و  بود  خواهیم  طلبان  اصالح  راه  پایان 
انتخابات  در  طلبان  اصالح  ارای  به  انتخابات توجه  در  طلبان  اصالح  ارای  به  توجه 
می توان  راحتی  به  تهران  در  ویژه  به  می توان اخیر  راحتی  به  تهران  در  ویژه  به  اخیر 
دریافت که پایگاه اجتماعی اصالح طلبان دریافت که پایگاه اجتماعی اصالح طلبان 
اصالحات  جناح  و  است  رفته  دست  اصالحات از  جناح  و  است  رفته  دست  از 
را  فعلی  شرایط  از  عبور  برای  راه  تنها  را نیز  فعلی  شرایط  از  عبور  برای  راه  تنها  نیز 
امید  چشم  و  می دانند  زمان  امید گذشت  چشم  و  می دانند  زمان  گذشت 
بسته  _اصولگرا  طلب  اصالح  چرخه  بسته به  _اصولگرا  طلب  اصالح  چرخه  به 
است اما اینکه مردم باز هم در بن بست است اما اینکه مردم باز هم در بن بست 
اصالح طلب-اصولگرا گرفتار شوند و دل اصالح طلب-اصولگرا گرفتار شوند و دل 
بدهند  تکراری  انتخاباتی  های  وعده  بدهند به  تکراری  انتخاباتی  های  وعده  به 

بسیار خوشبینانه است.بسیار خوشبینانه است.
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اسالمی؛  حکومت  آزادی،  اسالمی؛ استقالل،  حکومت  آزادی،  استقالل، 
می گردید،  خیلی ها  زبان  بر  که  می گردید، شعارهایی  خیلی ها  زبان  بر  که  شعارهایی 
بود،  آن  از  بخشی  مخالف  امام  که  بود، شعاری  آن  از  بخشی  مخالف  امام  که  شعاری 
شعاری که تغییر کرد و شد استقالل، آزادی، شعاری که تغییر کرد و شد استقالل، آزادی، 

جمهوری اسالمی.جمهوری اسالمی.
 این میزان تاکید امام به جمهوریت نشان  این میزان تاکید امام به جمهوریت نشان 
در  که  داشت  حکومتی  تشکیل  نیت  در از  که  داشت  حکومتی  تشکیل  نیت  از 
و  امام  رابطه ی  حاکمان  طبقه  با  مردم  و آن  امام  رابطه ی  حاکمان  طبقه  با  مردم  آن 
آن  در  که  رابطه ای  داشت،  خواهند  آن امتی  در  که  رابطه ای  داشت،  خواهند  امتی 
و  مهم  مردم  نظر  است،  مهم  و جمهوریت  مهم  مردم  نظر  است،  مهم  جمهوریت 
حضور  یعنی  جمهوریت  است.  حضور اساسی  یعنی  جمهوریت  است.  اساسی 
حضور  و  کشور  گیری های  تصمیم  در  حضور مردم  و  کشور  گیری های  تصمیم  در  مردم 
پرشور و نقش آفرین در سرنوشت سازی ها. پرشور و نقش آفرین در سرنوشت سازی ها. 

که  شده  چه  حاال  که  اینجاست  سوال  که اما  شده  چه  حاال  که  اینجاست  سوال  اما 
در  مردم  حضور  بارزترین  در  سال  در   مردم  حضور  بارزترین  در  سال   ۴۰۴۰ از  از بعد  بعد 
از  بیش  انتخابات،  یعنی  سازی ها  از تصمیم  بیش  انتخابات،  یعنی  سازی ها  تصمیم 
البته  کنند  نمی  پیدا  حضور  مردم  از  البته نیمی  کنند  نمی  پیدا  حضور  مردم  از  نیمی 
این آمار در پایتخت کم تر از این آمار در پایتخت کم تر از ۳۰۳۰ درصد است  درصد است 
و احساس می کنند رأی دادن و ندادنشان و احساس می کنند رأی دادن و ندادنشان 
از  بیش  یعنی  این  و  کند  نمی  فرقی  از باهم  بیش  یعنی  این  و  کند  نمی  فرقی  باهم 
شکل  به  گرفتند  تصمیم  جمهور  از  شکل نیمی  به  گرفتند  تصمیم  جمهور  از  نیمی 
تا  نباشند  گیرنده  تصمیم  سابق  صورت  تا و  نباشند  گیرنده  تصمیم  سابق  صورت  و 
به  را  خود  اعتراض  صدای  تصمیم،  این  به با  را  خود  اعتراض  صدای  تصمیم،  این  با 
برسانند.  حاکمان  گوش  به  موجود  برسانند. وضع  حاکمان  گوش  به  موجود  وضع 
مردمی که احساس می کنند فرقی نمی کند مردمی که احساس می کنند فرقی نمی کند 
چه کسی رأی بیاورد و چه جناحی پیروز گردد.چه کسی رأی بیاورد و چه جناحی پیروز گردد.

جــــمهـــوریتجــــمهـــوریت
کدام خانه؟ کدام ملت؟کدام خانه؟ کدام ملت؟

کامران روحی
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به عقیده من نتیجه این انتخابات، بحران به عقیده من نتیجه این انتخابات، بحران 
جمهوریِت جمهوری اسالمی است. جمهوریِت جمهوری اسالمی است. 

جمهوریت از مهم ترین بخش های هویتی جمهوریت از مهم ترین بخش های هویتی 
احزاب  که  است  اسالمی  نظام  و  احزاب انقالب  که  است  اسالمی  نظام  و  انقالب 
سیاسی و رسانه ملی و خالصه؛ هیچ کس سیاسی و رسانه ملی و خالصه؛ هیچ کس 
نیمی  دادن  دست  از  به  حاکمیت  بدنه  نیمی در  دادن  دست  از  به  حاکمیت  بدنه  در 
توجهی  هیچ  انگار  انتخابات  در  جمهور  توجهی از  هیچ  انگار  انتخابات  در  جمهور  از 

کنارش  از  بی تفاوت  و  کنارش نمی کند  از  بی تفاوت  و  نمی کند 
در  که  انگار  نه  انگار  و  در می گذرد  که  انگار  نه  انگار  و  می گذرد 
نصف  از  بیشتر  آتی  نصف مجلس  از  بیشتر  آتی  مجلس 
هیچ  ملت  خانه  در  هیچ ملت  ملت  خانه  در  ملت 
چون  نه  ندارند.  چون نماینده ای  نه  ندارند.  نماینده ای 
اند بلکه چون  اند بلکه چون رأی سفید داده  رأی سفید داده 

رأی نداده اند. موضوع رأی سفیدی نیست رأی نداده اند. موضوع رأی سفیدی نیست 
همه  ندانستن  شایسته  معنای  به  همه که  ندانستن  شایسته  معنای  به  که 
نکردن  شرکت  موضوع  باشد؛  نکردن کاندیدها  شرکت  موضوع  باشد؛  کاندیدها 
رسمی  پرسی  همه  در  جمهور  از  رسمی نیمی  پرسی  همه  در  جمهور  از  نیمی 

جمهوری اسالمی است.جمهوری اسالمی است.
صندوق ها  پای  که  مردم  از  نیمی  از  صندوق ها بیش  پای  که  مردم  از  نیمی  از  بیش 
نیز  دیگری  بخش  نکردند،  پیدا  نیز حضور  دیگری  بخش  نکردند،  پیدا  حضور 
رأی  مطلوب شان  کاندید  ولی  داده اند  رأی رأی  مطلوب شان  کاندید  ولی  داده اند  رأی 
با  حال  سفید،  آراء  هم  بخشی  و  با نیاورده  حال  سفید،  آراء  هم  بخشی  و  نیاورده 
درصد  چند  خانه  ملت  خانه  حساب  درصد این  چند  خانه  ملت  خانه  حساب  این 
مردم  بروز  و  حضور  شد  چه  است؟  مردم ملت  بروز  و  حضور  شد  چه  است؟  ملت 
برای  انتخابات  این  سازی ها؟  تصمیم  برای در  انتخابات  این  سازی ها؟  تصمیم  در 

داشت  پیام  یک  تنها  اسالمی  داشت جمهوری  پیام  یک  تنها  اسالمی  جمهوری 
)که  جمهوریت  بحران  به  ورود  خطر  آن  )که و  جمهوریت  بحران  به  ورود  خطر  آن  و 

بخشی از هویت انقالب است( می باشد.بخشی از هویت انقالب است( می باشد.
به  می توان  بحران  این  ریشه یابی  به در  می توان  بحران  این  ریشه یابی  در 
خستگی مردم از دعوای دوگانه های احزاب خستگی مردم از دعوای دوگانه های احزاب 
سیاسی، دعوایی که نه بر سر مسائل اصلی سیاسی، دعوایی که نه بر سر مسائل اصلی 
و سرنوشت ساز، بلکه بر سر حاشیه های کم و سرنوشت ساز، بلکه بر سر حاشیه های کم 

 بر سر قدرت و تصاحب 
ً
 بر سر قدرت و تصاحب اهمیت است و صرفا
ً
اهمیت است و صرفا

اشاره  است،  مسئولیت  اشاره صندلی های  است،  مسئولیت  صندلی های 
احساس  مردم  که  است  درحالی  این  احساس کرد.  مردم  که  است  درحالی  این  کرد. 
سازمانی های  و  نهادها  ایجاد  با  سازمانی های می کنند  و  نهادها  ایجاد  با  می کنند 
موازی در تصمیم گیری ها، مجلس در رأس موازی در تصمیم گیری ها، مجلس در رأس 
سازمان هایی  و  نهادها  چه  نیست؛  سازمان هایی امور  و  نهادها  چه  نیست؛  امور 
مثل شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای مثل شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای 
تشخیص  مجمع  و  قوه  سه  قوا  تشخیص سران  مجمع  و  قوه  سه  قوا  سران 
مصلحت نظام که خارج از مجلس تصمیم مصلحت نظام که خارج از مجلس تصمیم 
به  نمایندگان  خوِد  چه  و  می کنند  به گیری  نمایندگان  خوِد  چه  و  می کنند  گیری 
عالقه  امور  رأس  از  مجلس  شدن  عالقه خارج  امور  رأس  از  مجلس  شدن  خارج 
درخواست های  با  هم  آن  می دهند  درخواست های نشان  با  هم  آن  می دهند  نشان 

بیش از نیمی از جمهور تصمیم گرفتند به بیش از نیمی از جمهور تصمیم گرفتند به 
شکل و صورت سابق تصمیم گیرنده نباشند تا با شکل و صورت سابق تصمیم گیرنده نباشند تا با 
این تصمیم، صدای اعتراض خود را به وضع موجود این تصمیم، صدای اعتراض خود را به وضع موجود 
احساس  که  مردمی  برسانند.  حاکمان  گوش  احساس به  که  مردمی  برسانند.  حاکمان  گوش  به 

رأی  کسی  چه  نمی کند  فرقی  رأی می کنند  کسی  چه  نمی کند  فرقی  می کنند 
بیاورد و چه جناحی پیروز گردد.بیاورد و چه جناحی پیروز گردد.
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رهبری  از  حکومتی  احکام  و  قانونی  رهبری فرا  از  حکومتی  احکام  و  قانونی  فرا 
کمیسیون  در  تنها  کمیسیون   در  تنها   ۹۹۹۹ بودجه  بررسی  بودجه مثل  بررسی  مثل 
تلفیق )در حالی که در صحن علنی رد شده تلفیق )در حالی که در صحن علنی رد شده 
بود(. آدم احساس می کند انگار نمایندگان بود(. آدم احساس می کند انگار نمایندگان 
گرفته  تصمیمی  چه  نیست  مهم  گرفته برایشان  تصمیمی  چه  نیست  مهم  برایشان 
شود، فقط مهم آن است که کرسی برایشان شود، فقط مهم آن است که کرسی برایشان 
بینند  می  می بینند،  را  این ها  مردم  بینند باشد.  می  می بینند،  را  این ها  مردم  باشد. 
لیست های  با  سال ها  سیاسی  احزاب  لیست های که  با  سال ها  سیاسی  احزاب  که 
خورده  سال  و  چروک  چهره های  و  خورده َتکراری  سال  و  چروک  چهره های  و  َتکراری 
چهره هایی  اند.  قدرت  تصاحب  دنبال  چهره هایی به  اند.  قدرت  تصاحب  دنبال  به 
مهمی  مسئولیت های  سال ها   

ً
بعضا مهمی که  مسئولیت های  سال ها   
ً
بعضا که 

برعهده داشتند ولی فرق اساسی در زندگی برعهده داشتند ولی فرق اساسی در زندگی 
با  چهره ها  همان  باز  نکردند،  ایجاد  با مردم  چهره ها  همان  باز  نکردند،  ایجاد  مردم 
مسئولیت ها  همان  در  شعارها  مسئولیت ها همان  همان  در  شعارها  همان 

کاندید شده اند.کاندید شده اند.
از علل دیگر مشارکت پایین مردم می توان از علل دیگر مشارکت پایین مردم می توان 
خارج  و  مستقل  افراد  از  فرصت  سلب  خارج به  و  مستقل  افراد  از  فرصت  سلب  به 
حضور  برای  مرسوم  سیاسی  جناح های  حضور از  برای  مرسوم  سیاسی  جناح های  از 
کرد.  اشاره  مسئولیت  صندلی های  کرد. در  اشاره  مسئولیت  صندلی های  در 
بایکوت های  در  مستقل  افراد  که  بایکوت های طوری  در  مستقل  افراد  که  طوری 
و  حرف ها  بیان  فرصت  رسانه ای،  و شدید  حرف ها  بیان  فرصت  رسانه ای،  شدید 
در  حتی  نمی کنند،  پیدا  را  خود  در برنامه های  حتی  نمی کنند،  پیدا  را  خود  برنامه های 
رسانه مثال ملی نیز مانند سایرین از فرصت رسانه مثال ملی نیز مانند سایرین از فرصت 
این  نیستند.  دارا  خود،  معرفی  برای  این برابر  نیستند.  دارا  خود،  معرفی  برای  برابر 
بخشی از تبعیضی است که در کشور وجود بخشی از تبعیضی است که در کشور وجود 

دارد تبعیضی که فرصت های شغلی برابر و دارد تبعیضی که فرصت های شغلی برابر و 
رشد  شرایط  مجموع  در  و  برابر  رشد حقوق های  شرایط  مجموع  در  و  برابر  حقوق های 
برابر را از مردم سلب کرده است. این شرایط برابر را از مردم سلب کرده است. این شرایط 
مثل  کسی  خود  تاریخ  در  که  کشوری  مثل برای  کسی  خود  تاریخ  در  که  کشوری  برای 
شهید رجایی که فرزند یک کاسه ساز ساده شهید رجایی که فرزند یک کاسه ساز ساده 
ریاست  جایگاه  در  توانست  بود  قزوین  ریاست از  جایگاه  در  توانست  بود  قزوین  از 

جهوری قرار گیرد فاجعه است.جهوری قرار گیرد فاجعه است.
جمهوریت  بحران  به  می توانند  جمهوریت رسانه ها  بحران  به  می توانند  رسانه ها 
باتوجه به مشارکت پایین بی توجه باشند باتوجه به مشارکت پایین بی توجه باشند 
همیشگی  و  سیاسی بازانه  حرف های  همیشگی یا  و  سیاسی بازانه  حرف های  یا 
کند  بهانه  را  صالحیت ها  رد  یکی  و  بزنند  کند را  بهانه  را  صالحیت ها  رد  یکی  و  بزنند  را 
علت  را  دولت  از  مردم  نارضایتی  دیگری  علت و  را  دولت  از  مردم  نارضایتی  دیگری  و 
این  با  و  کند  قلمداد  پایین   این مشارکت  با  و  کند  قلمداد  پایین   مشارکت 
جناح  تطهیر  به  اولویت  بدون  جناح تحلیل های  تطهیر  به  اولویت  بدون  تحلیل های 
را  رقیب  توان  می  چطور  اما  بپردازد.  را خود  رقیب  توان  می  چطور  اما  بپردازد.  خود 
مردم  نارضایتی  و  موجود  وضع  مردم مسئول  نارضایتی  و  موجود  وضع  مسئول 
دانست در حالی که هر دو جناح در سال های دانست در حالی که هر دو جناح در سال های 
مسئولیت های  رده ی  باالترین  در  مسئولیت های متمادی  رده ی  باالترین  در  متمادی 
که  است  مسلم  داشتند؟  حضور  که کشور  است  مسلم  داشتند؟  حضور  کشور 
و  دوره  این  به  ربطی  پایین  مشارکت  و این  دوره  این  به  ربطی  پایین  مشارکت  این 
بخش  بی اعتمادی  این  و  ندارد  دوره  بخش آن  بی اعتمادی  این  و  ندارد  دوره  آن 
جناح  دو  هر  گردن  بر  مردم  از  توجهی  جناح قابل  دو  هر  گردن  بر  مردم  از  توجهی  قابل 

سیاسی اصالح طلب و اصولگرا است.سیاسی اصالح طلب و اصولگرا است.
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بتوان  شاید  را  قالیباف  بتوان محمدباقر  شاید  را  قالیباف  محمدباقر 
نامید.  نامید.    ۹۸۹۸ انتخابات  بازیگر  انتخابات اصلی ترین  بازیگر  اصلی ترین 
در  ناکامی  دوره  سه  سابقه  که  در کسی  ناکامی  دوره  سه  سابقه  که  کسی 
در  را  جمهوری  ریاست  در انتخابات های  را  جمهوری  ریاست  انتخابات های 
کارنامه سیاسی خود دارد. این بار آمده کارنامه سیاسی خود دارد. این بار آمده 
رقابت  یک  در  را  خود  شانس  تا  رقابت بود  یک  در  را  خود  شانس  تا  بود 
آسانتر امتحان کند تا شاید موفق شود آسانتر امتحان کند تا شاید موفق شود 
سیاسی  عمر  طول  در  بار  اولین  سیاسی برای  عمر  طول  در  بار  اولین  برای 
جلب  خود  سمت  به  را  مردم  رأی  جلب خود  خود  سمت  به  را  مردم  رأی  خود 

کند و پیروز شود. کند و پیروز شود. 
ریاست  انتخابات  از  پس  ریاست قالیباف  انتخابات  از  پس  قالیباف 

در  که  اتفاقاتی  و  دوازدهم  در جمهوری  که  اتفاقاتی  و  دوازدهم  جمهوری 
تحت  تا  کرد  سعی  افتاد  انتخابات  تحت آن  تا  کرد  سعی  افتاد  انتخابات  آن 
شکل  ))نواصولگرایی((،  شکل عنوان  ))نواصولگرایی((،  عنوان 
محوریت  با  را  اصولگرایی  از  محوریت جدیدی  با  را  اصولگرایی  از  جدیدی 
وارد  کشور  سیاسی  عرصه  به  وارد خودش  کشور  سیاسی  عرصه  به  خودش 
این  که  داد  نشان  اما  زمان  گذر  این کند؛  که  داد  نشان  اما  زمان  گذر  کند؛ 
حلقه  جز  نبود  چیزی  حلقه نواصولگرایی  جز  نبود  چیزی  نواصولگرایی 
قرار  از  قالیباف.  نزدیکان  قرار دورهمی  از  قالیباف.  نزدیکان  دورهمی 
ارتقاء  آنکه  بجای  نواصولگرایی  ارتقاء معلوم  آنکه  بجای  نواصولگرایی  معلوم 
گفتمانی اصولگرایی باشد، نوعی تجدد گفتمانی اصولگرایی باشد، نوعی تجدد 
 با اضافه کردن یک 

ً
 با اضافه کردن یک ارتجاعی بود که صرفا
ً
ارتجاعی بود که صرفا

خلبان قالیباف: خلبان قالیباف: 
در بهارستان در بهارستان 
فرود می آییمفرود می آییم

متین فارابی

خلبان قالیباف: در بهارستان فرود می آییم
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نو در اول اصولگرایی دستمایه ای برای نو در اول اصولگرایی دستمایه ای برای 
انتخاباتی  شب  سهمیه های  انتخاباتی افزایش  شب  سهمیه های  افزایش 
را  جدیدی  گفتمان  هیچ  عماًل  و  را شد  جدیدی  گفتمان  هیچ  عماًل  و  شد 

نکرد. نکرد.نمایندگی  نمایندگی 

ماه  خرداد  ماه   خرداد   ۲۶۲۶ در  که  کلیپی  در  در قالیباف  که  کلیپی  در  قالیباف 
از جوانان خواست  را منتشر کرد  از جوانان خواست  آن  را منتشر کرد  ۹۸۹۸ آن 
برای  پایین  به  باال  از  دستور  منتظر  برای که  پایین  به  باال  از  دستور  منتظر  که 
آتش  صورت  به  و  نباشند  آتش ثبت نام  صورت  به  و  نباشند  ثبت نام 
حاضر  انتخابات  عرصه  در  اختیار  حاضر به  انتخابات  عرصه  در  اختیار  به 
که  گفت  کلیپ  این  در  قالیباف  که شوند.  گفت  کلیپ  این  در  قالیباف  شوند. 
و  مبانی  حفظ  با  باید  انقالب  و :))جریان  مبانی  حفظ  با  باید  انقالب  :))جریان 

سیاست  شیوه  و  نگرش  در  سیاست ارزش ها  شیوه  و  نگرش  در  ارزش ها 
از  قالیباف  شود.((  متحول  از ورزی  قالیباف  شود.((  متحول  ورزی 
یک  در  نام  ثبت  با  که  کرد  دعوت  یک همه  در  نام  ثبت  با  که  کرد  دعوت  همه 
را  نمایندگی  شایسته  افراد  را سامانه،  نمایندگی  شایسته  افراد  سامانه، 
نشان  ولیکن  زمان  گذر  نمایند.  نشان معرفی  ولیکن  زمان  گذر  نمایند.  معرفی 
یک  جز  چیزی  کلیپ  این   

ً
ظاهرا که  یک داد  جز  چیزی  کلیپ  این   
ً
ظاهرا که  داد 

نبود.  زودهنگام  تبلیغاتی  نبود. شوی  زودهنگام  تبلیغاتی  شوی 

هم  مجلس  انتخابات  یازدهمین  هم در  مجلس  انتخابات  یازدهمین  در 
و  چرخید  پاشنه  همان  بر  در  که  و دیدیم  چرخید  پاشنه  همان  بر  در  که  دیدیم 
جریان  قالیباف،  صحبت های  جریان برخالف  قالیباف،  صحبت های  برخالف 
ادعایی  ارزش های  و  مبانی  نه  ادعایی انقالب  ارزش های  و  مبانی  نه  انقالب 
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خود را حفظ کرد و نه نگرش و سیاست خود را حفظ کرد و نه نگرش و سیاست 
دیگر  سمت  از  داد.  تغییر  را  دیگر ورزی اش  سمت  از  داد.  تغییر  را  ورزی اش 
بدون  عده ای  که  گفت  بتوان  بدون شاید  عده ای  که  گفت  بتوان  شاید 
به  موفق  پایین  به  باال  از  به دستور  موفق  پایین  به  باال  از  دستور 
انتشار  از  پس  ولی  شدند  نام  انتشار ثبت  از  پس  ولی  شدند  نام  ثبت 
آتش  عملکرد  که  شد  معلوم  آتش لیست ها  عملکرد  که  شد  معلوم  لیست ها 
در  نام  ثبت  به  مربوط  فقط  اختیار  در به  نام  ثبت  به  مربوط  فقط  اختیار  به 

از  انصراف  موضوع  در  و  بوده  از انتخابات  انصراف  موضوع  در  و  بوده  انتخابات 
به  محبور  نامزدها  همه  به کاندیداتوری،  محبور  نامزدها  همه  کاندیداتوری، 
و  بودند  پایین  به  باال  از  دستور  و تبعیت  بودند  پایین  به  باال  از  دستور  تبعیت 
آتش  صورت  به  خواست  می  کسی  آتش اگر  صورت  به  خواست  می  کسی  اگر 
صورت  به  ندهد،  انصراف  اختیار  صورت به  به  ندهد،  انصراف  اختیار  به 

آتش به اختیار، تیرباران می شد.آتش به اختیار، تیرباران می شد.
مورد  در  دیگر  توجه  قابل  نکات  از  مورد یکی  در  دیگر  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
قالیباف که مورد توجه بسیاری از مردم قالیباف که مورد توجه بسیاری از مردم 
مطالب  انتشار  باالی  قدرت  گرفت،  مطالب قرار  انتشار  باالی  قدرت  گرفت،  قرار 
تا  بود؛  مجازی  شبکه های  در  تا قالیباف  بود؛  مجازی  شبکه های  در  قالیباف 
تلگرامی  کانال  تلگرامی   کانال   ۳۰۰۳۰۰ از  بیش  که  جایی  از به  بیش  که  جایی  به 
گرفته  آشپزی  کانال  از  مخاطب،  گرفته پر  آشپزی  کانال  از  مخاطب،  پر 

آموزش  کانال  و  لباس  مد  کانال  آموزش تا  کانال  و  لباس  مد  کانال  تا 
قالیباف  صحبت های  زناشویی،  قالیباف روابط  صحبت های  زناشویی،  روابط 
پوشش  اهلل(  الی  قربه  )احتمااًل  پوشش را  اهلل(  الی  قربه  )احتمااًل  را 

می دادند.می دادند.
مهم ترین  از  یکی  که  گفت  بتوان  مهم ترین شاید  از  یکی  که  گفت  بتوان  شاید 
رخدادهای سال رخدادهای سال ۹۸۹۸ شهادت حاج قاسم  شهادت حاج قاسم 
آقای  قضا  از  که  سرداری  بود؛  آقای سلیمانی  قضا  از  که  سرداری  بود؛  سلیمانی 
قالیباف یکی از دوستان قدیمی قالیباف یکی از دوستان قدیمی 
پس  می شد.  محسوب  پس ایشان  می شد.  محسوب  ایشان 
فیلم  قاسم  حاج  شهادت  فیلم از  قاسم  حاج  شهادت  از 
دوش  بر  قاسم  حاج  کردن  دوش گریه  بر  قاسم  حاج  کردن  گریه 
گسترده  صورت  به  نیز  باقر  گسترده حاج  صورت  به  نیز  باقر  حاج 
بشوند  متوجه  مردم  تا  شد  بشوند منتشر  متوجه  مردم  تا  شد  منتشر 
قاسم  حاج  غمگسار  کسی  چه  قاسم که  حاج  غمگسار  کسی  چه  که 
قالیباف  رسانه ای  نزدیکان  قالیباف بوده است.  رسانه ای  نزدیکان  بوده است. 
هم به هیچ عنوان اهمال کاری نکردند هم به هیچ عنوان اهمال کاری نکردند 
و با توجه به نزدیک بودن انتخابات، هر و با توجه به نزدیک بودن انتخابات، هر 
از حاج  از حاج روز عکس های مشترک جدیدی  روز عکس های مشترک جدیدی 
می کردند.  منتشر  باقر  حاج  و  می کردند. قاسم  منتشر  باقر  حاج  و  قاسم 
رأی  برخی  انتخابات،  آستانه  در  رأی حتی  برخی  انتخابات،  آستانه  در  حتی 
دادن به قالیباف را التزام عملی به حب دادن به قالیباف را التزام عملی به حب 
یک  در  مثاًل  می نامیدند.  یک حاج قاسم  در  مثاًل  می نامیدند.  حاج قاسم 
رثای  در  چنین  قدیانی  حسین  رثای فقره،  در  چنین  قدیانی  حسین  فقره، 
از  دفاع  امروز   : که  می نویسد  باقر  از حاج  دفاع  امروز   : که  می نویسد  باقر  حاج 

پر  تلگرامی  کانال   ۳۰۰ از  پر بیش  تلگرامی  کانال   ۳۰۰ از  بیش 
کانال  تا  گرفته  آشپزی  کانال  از  کانال مخاطب،  تا  گرفته  آشپزی  کانال  از  مخاطب، 
زناشویی،  روابط  آموزش  کانال  و  لباس  زناشویی، مد  روابط  آموزش  کانال  و  لباس  مد 

صحبت های قالیباف را )احتماالً قربه صحبت های قالیباف را )احتماالً قربه 
الی هللا( پوشش می دادند.الی هللا( پوشش می دادند.

خلبان قالیباف: در بهارستان فرود می آییم
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قالیباف هنر است و اال سلیمانی را حتی قالیباف هنر است و اال سلیمانی را حتی 
می کند.  تجلیل  دیده بان  در  هم  می کند. بهنود  تجلیل  دیده بان  در  هم  بهنود 
داشته  قاسم  حب  ما  که  نمی شود  داشته این  قاسم  حب  ما  که  نمی شود  این 
که  بزنیم  را  باقری  همچنان  ولی  که باشیم  بزنیم  را  باقری  همچنان  ولی  باشیم 
دلها  سردار  منتخب  دلها   سردار  منتخب   ۸۴۸۴ سال  همان  سال از  همان  از 
بار  اول  که  دانند  می  همه  را  این  و  بار بود.  اول  که  دانند  می  همه  را  این  و  بود. 
توانست  سلیمانی  قالیباف،  شانه  توانست روی  سلیمانی  قالیباف،  شانه  روی 
به  را  کاظمی  احمد  دوری  و  درد  به داغ  را  کاظمی  احمد  دوری  و  درد  داغ 

اشک روان بدل کند.اشک روان بدل کند.
نهادهای  و  دولتی  رسانه های  نهادهای عملکرد  و  دولتی  رسانه های  عملکرد 

که  نیز،  سپاه  مانند  که عمومی  نیز،  سپاه  مانند  عمومی 
کسی  نفع  به  می بایست   

ً
کسی قانونا نفع  به  می بایست   
ً
قانونا

جالب  بسیار  نکنند،  جالب تبلیغ  بسیار  نکنند،  تبلیغ 
توجه بود. در بین همه رسانه ها توجه بود. در بین همه رسانه ها 
خبرگزاری  که  گفت  خبرگزاری می توان  که  گفت  می توان 
ترین  پرتخلف  رتبه  حائز  ترین فارس  پرتخلف  رتبه  حائز  فارس 
خبر  به   

ً
صرفا فارس  بود.  خبر رسانه  به   
ً
صرفا فارس  بود.  رسانه 

اکتفا  قالیباف  نفع  به  نوشتن  تحلیل  اکتفا و  قالیباف  نفع  به  نوشتن  تحلیل  و 
حتی  که  رفت  پیش  جایی  آن  تا  و  حتی نکرد  که  رفت  پیش  جایی  آن  تا  و  نکرد 
اینستاگرام  در  را  قالیباف  اینستاگرام پست های  در  را  قالیباف  پست های 
کرد  می شود  چه  می کرد.  استوری  کرد خود  می شود  چه  می کرد.  استوری  خود 
بازخواست  توانایی  کسی   

ً
ظاهرا بازخواست که  توانایی  کسی   
ً
ظاهرا که 

در  این  ندارد.  را  فارس  چون  ای  در رسانه  این  ندارد.  را  فارس  چون  ای  رسانه 
در  فقط  که  رسانه ها  این  که  بود  در حالی  فقط  که  رسانه ها  این  که  بود  حالی 

نمی شدند  خالصه  نیز  فارس  نمی شدند خبرگزاری  خالصه  نیز  فارس  خبرگزاری 
سپاه  رسانه ای  جبهه  تمام   

ً
تقریبا سپاه و  رسانه ای  جبهه  تمام   
ً
تقریبا و 

سایر  تنها  نه  می گشت،  شامل  سایر را  تنها  نه  می گشت،  شامل  را 
بلکه  نمی دادند،  پوشش  را  بلکه جریانات  نمی دادند،  پوشش  را  جریانات 
می زدند.  نیز  آنها  تخریب  به  دست  می زدند. حتی  نیز  آنها  تخریب  به  دست  حتی 
مدیری  چطور  که  اینجاست  مدیری سوال  چطور  که  اینجاست  سوال 
حتی  قالیباف،  مثل  انقالبی  و  حتی جهادی  قالیباف،  مثل  انقالبی  و  جهادی 
بیت  به  خیانت  این  علیه  بار  بیت یک  به  خیانت  این  علیه  بار  یک 
رسم  آیا  است؛  نکرده  اعتراضی  رسم المال  آیا  است؛  نکرده  اعتراضی  المال 
آقای  نظر  از  جهادی  کار  و  آقای انقالبیگری  نظر  از  جهادی  کار  و  انقالبیگری 

المال  بیت  از  سواستفاده  المال قالیباف،  بیت  از  سواستفاده  قالیباف، 
پیرهادی  محسن  از  وقتی  حتی  پیرهادی است؟  محسن  از  وقتی  حتی  است؟ 
مورد  این  در  قالیباف(  نزدیکان  مورد )از  این  در  قالیباف(  نزدیکان  )از 
آقای  که  داد  جواب  ایشان  شد  آقای سوال  که  داد  جواب  ایشان  شد  سوال 
است  مهمی  شخصیت  چون  است قالیباف  مهمی  شخصیت  چون  قالیباف 
اخبار  پوشش  به  عالقه مند  اخبار رسانه ها  پوشش  به  عالقه مند  رسانه ها 

هستند. هستند.ایشان  ایشان 

پرتخلف  رتبه  حائز  فارس  پرتخلف خبرگزاری  رتبه  حائز  فارس  خبرگزاری 
ترین رسانه بود. فارس صرفاً به خبر و تحلیل ترین رسانه بود. فارس صرفاً به خبر و تحلیل 
نوشتن به نفع قالیباف اکتفا نکرد و تا آن جایی نوشتن به نفع قالیباف اکتفا نکرد و تا آن جایی 
در  را  قالیباف  پست های  حتی  رفت که  در پیش  را  قالیباف  پست های  حتی  رفت که  پیش 
می شود  چه  می کرد.  استوری  خود  می شود اینستاگرام  چه  می کرد.  استوری  خود  اینستاگرام 

کرد که ظاهراً کسی توانایی بازخواست کرد که ظاهراً کسی توانایی بازخواست 
رسانه ای چون فارس را ندارد.رسانه ای چون فارس را ندارد.

خلبان قالیباف: در بهارستان فرود می آییم
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در  قالیباف  برند  جهادی  در مدیریت  قالیباف  برند  جهادی  مدیریت 
با  قالیباف  بود.  مجلس  با انتخابات  قالیباف  بود.  مجلس  انتخابات 
انتظامی  انتظامی تاکید بر سوابق خود در نیروی  تاکید بر سوابق خود در نیروی 
من  چون  اینکه  به  اتکا  با  و  شهرداری  من و  چون  اینکه  به  اتکا  با  و  شهرداری  و 
در  پس  بودم  موفق  منصب  دو  این  در در  پس  بودم  موفق  منصب  دو  این  در 
خود  بود  خواهم  موفق  هم  خود مجلس  بود  خواهم  موفق  هم  مجلس 
گفتمان  طرفی،  از  می کرد.  معرفی  گفتمان را  طرفی،  از  می کرد.  معرفی  را 
دیگر  حرف  نیز  عرضه   بی  و  عرضه  دیگر با  حرف  نیز  عرضه   بی  و  عرضه  با 
انتخابات بود. قالیباف  انتخابات بود. قالیباف قالیباف در این  قالیباف در این 
دولت  بی عرضگی  که  می کرد  دولت اظهار  بی عرضگی  که  می کرد  اظهار 
است  فعلی  وضع  عامل  مجلس  است و  فعلی  وضع  عامل  مجلس  و 
وارد  باعرضه  جهادی  مدیر  یک  اگر  وارد و  باعرضه  جهادی  مدیر  یک  اگر  و 
عوض  را  معادالت  همه  بشود  عوض میدان  را  معادالت  همه  بشود  میدان 
لیست  سر  این  بر  عالوه  کرد.  لیست خواهد  سر  این  بر  عالوه  کرد.  خواهد 
اصولگرایان معتقد بود که باید دولت را اصولگرایان معتقد بود که باید دولت را 
سطحی  دیدگاه های  چنین  کشید.  سطحی بکار  دیدگاه های  چنین  کشید.  بکار 
فراوانی  نقدهای  قالیباف  پراگماتیک  فراوانی و  نقدهای  قالیباف  پراگماتیک  و 
منتقدین  کرد.  روانه  او  سمت  به  منتقدین را  کرد.  روانه  او  سمت  به  را 
 
ً
ظاهرا قالیباف  آقای  که  بودند   معتقد 
ً
ظاهرا قالیباف  آقای  که  بودند  معتقد 
ریاست  صندلی  با  را  مجلس  ریاست تریبون  صندلی  با  را  مجلس  تریبون 
و  گرفته است  اشتباه  تهران  و شهرداری  گرفته است  اشتباه  تهران  شهرداری 
مجلس  در  است  قرار  که  می کند  مجلس فکر  در  است  قرار  که  می کند  فکر 
بر  عالوه  کند.  افتتاح  پل  و  اتوبان  بر هم  عالوه  کند.  افتتاح  پل  و  اتوبان  هم 
در  قالیباف  انگارانه  ساده  تصورات  در آن  قالیباف  انگارانه  ساده  تصورات  آن 

زمینه بکار کشیدن دولت نشان از خام زمینه بکار کشیدن دولت نشان از خام 
همچنین  داشت.  قالیباف  همچنین اندیشی  داشت.  قالیباف  اندیشی 
با  مبارزه  زمینه  در  قالیباف  با ایده های  مبارزه  زمینه  در  قالیباف  ایده های 
دستمایه  از  یکی  عدالتخواهی  و  دستمایه فساد  از  یکی  عدالتخواهی  و  فساد 
شده  سیاسی  فعالین  برخی  طنز  شده های  سیاسی  فعالین  برخی  طنز  های 
بودند  معتقد  عده ای  چراکه  بودند بود،  معتقد  عده ای  چراکه  بود، 
با  مبارزه  زمینه  در  خود  که  با قالیبافی  مبارزه  زمینه  در  خود  که  قالیبافی 
و  نجومی  امالک  مثل  سوابقی  و فساد  نجومی  امالک  مثل  سوابقی  فساد 
بهتر  دارد،  درکارنامه  را  شریفی  بهتر عیسی  دارد،  درکارنامه  را  شریفی  عیسی 
فساد  با  مبارزه  زمینه  در  که  فساد است  با  مبارزه  زمینه  در  که  است 

نکند. بحثی  نکند.چندان  بحثی  چندان 
شورای  ذیل  ابتدا  همان  از  شورای قالیباف  ذیل  ابتدا  همان  از  قالیباف 
گرفت  قرار  انقالب  نیروهای  گرفت ائتالف  قرار  انقالب  نیروهای  ائتالف 
نزدیکی  به  داد.  تن  آنها  کار  و  ساز  به  نزدیکی و  به  داد.  تن  آنها  کار  و  ساز  به  و 
لیست   

ً
نهایتا رسیدیم  که  لیست انتخابات   
ً
نهایتا رسیدیم  که  انتخابات 

شد.  منتشر  ائتالف  شورای  شد. پایانی  منتشر  ائتالف  شورای  پایانی 
لیستی  از  برافروخته  ولی  لیستی قالیباف  از  برافروخته  ولی  قالیباف 
را  لیست  آن  است  شده  منتشر  را که  لیست  آن  است  شده  منتشر  که 
و  ساز  نتیجه  نشد  حاضر  و  کرد  و تکذیب  ساز  نتیجه  نشد  حاضر  و  کرد  تکذیب 
را،  بود  داده  تعهد  آن  به  خود  که  را، کاری  بود  داده  تعهد  آن  به  خود  که  کاری 
قالیباف  بپذیرد.  بد،  چه  و  خوب  قالیباف چه  بپذیرد.  بد،  چه  و  خوب  چه 
شانا  سازوکار  به  خود  التزام  زیر  شانا چونان  سازوکار  به  خود  التزام  زیر  چونان 
دستپاچه  ائتالف  شورای  اعضای  که  دستپاچه زد  ائتالف  شورای  اعضای  که  زد 
تکذیب  را  لیست  وضعیت  این  تکذیب از  را  لیست  وضعیت  این  از 
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نهایی  لیست  این  که  گفتند  و  نهایی کردند  لیست  این  که  گفتند  و  کردند 
نزدیکان  اما  اثنا  این  در  است.  نزدیکان نبوده  اما  اثنا  این  در  است.  نبوده 
بلند  را  شکنی  وحدت  َعلم  بلند قالیباف  را  شکنی  وحدت  َعلم  قالیباف 
خودش  قالیباف  که  گفتند  و  خودش کردند  قالیباف  که  گفتند  و  کردند 
سهمیه های  کثرت  از  و  بدهد  سهمیه های لیست  کثرت  از  و  بدهد  لیست 
سهمیه های  ت 

َّ
ِقل و  زاکانی  و  سهمیه های بذرپاش  ت 
َّ

ِقل و  زاکانی  و  بذرپاش 
درست  از  فارغ  بودند.  ناراضی  درست قالیباف  از  فارغ  بودند.  ناراضی  قالیباف 
آن جا  جالب  گزاره،  این  بودن  غلط  آن جا یا  جالب  گزاره،  این  بودن  غلط  یا 
وحدت  زنهاِی  میز  زیر  همین  که  وحدت بود  زنهاِی  میز  زیر  همین  که  بود 
سهمیه  بودن  کم  از  ناراضی  سهمیه شکِن  بودن  کم  از  ناراضی  شکِن 
نعل  نگذشته  هفته  یک  هنوز  نعل قالیباف  نگذشته  هفته  یک  هنوز  قالیباف 
به  حاضر  که  کس  هر  و  می زدند  به وارونه  حاضر  که  کس  هر  و  می زدند  وارونه 
وحدت  برچسب  با  را  نمی شد  وحدت انصراف  برچسب  با  را  نمی شد  انصراف 
خواه  سهم  را  آنها  و  کوفتند  می  خواه شکن  سهم  را  آنها  و  کوفتند  می  شکن 
قالیباف  زور  حال  هر  به  قالیباف می نامیدند.  زور  حال  هر  به  می نامیدند. 
تغییر  را  لیست  شد  موفق  و  تغییر چربید  را  لیست  شد  موفق  و  چربید 
این  صفر   

ً
تقریبا اشتراک  ولیکن  این دهد.  صفر   
ً
تقریبا اشتراک  ولیکن  دهد. 

لیست با لیست منتشر شده از سمت لیست با لیست منتشر شده از سمت 
تاکید  قالیباف  خود   

ً
ظاهرا که  تاکید پایداری،  قالیباف  خود   
ً
ظاهرا که  پایداری، 

باعث  است،  داشته  موضوع  این  باعث بر  است،  داشته  موضوع  این  بر 
وحدت  به  صرافت  به  شانا  که  وحدت شد  به  صرافت  به  شانا  که  شد 
شانا  اعضای  فشرده  تالش های  شانا بیفتد.  اعضای  فشرده  تالش های  بیفتد. 
و  افت  از  پس  و  داد  نتیجه  پایداری  و و  افت  از  پس  و  داد  نتیجه  پایداری  و 
شد.  وحدت  به  منجر  فراوان  شد. خیزهای  وحدت  به  منجر  فراوان  خیزهای 

فارس  خبرگزاری  که  چنان  فارس قالیباف،  خبرگزاری  که  چنان  قالیباف، 
گفته است با گفته است با ۷۱۷۱ درصد آرای مردم تهران  درصد آرای مردم تهران 
به  باالخره  و  گردید  بهارستان  به راهی  باالخره  و  گردید  بهارستان  راهی 
جمهوری  قوای  از  یکی  بر  ریاست  جمهوری رویای  قوای  از  یکی  بر  ریاست  رویای 

رسید. رسید.اسالمی  اسالمی 
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سردرگم

روح اهلل اکبری
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مردمی  »پویش  رسمی  کار  به  آغاز  مردمی با  »پویش  رسمی  کار  به  آغاز  با 
انتخابات  در  عدالتخواه«  انتخابات مجلس  در  عدالتخواه«  مجلس 
حدیث ها  و  حرف ها  یازدهم،  حدیث ها مجلس  و  حرف ها  یازدهم،  مجلس 
ورود  بودن  غلط  یا  صحیح  ورود درباره  بودن  غلط  یا  صحیح  درباره 
مجلس  انتخابات  به  مجلس عدالتخواهان  انتخابات  به  عدالتخواهان 
نامزدهای  نهایی  فهرست  چینش  نامزدهای و  نهایی  فهرست  چینش  و 
به  دلبستگان  میان  در  به عدالتخواه،  دلبستگان  میان  در  عدالتخواه، 
ع شد. عدالتخواهان،  ع شد. عدالتخواهان، عدالتخواهی شرو عدالتخواهی شرو
»ائتالف  مقابل  در  سوم،  جریانی  را  »ائتالف خود  مقابل  در  سوم،  جریانی  را  خود 
اصالح طلبان  همان  یا  عارف«   ِ اصالح طلبان حداد  همان  یا  عارف«   ِ حداد 
آن ها  کردند.  معرفی  اصول گرایان  آن ها و  کردند.  معرفی  اصول گرایان  و 
دوگانه  این  به  کنند  ثابت  که  این  دوگانه برای  این  به  کنند  ثابت  که  این  برای 
تعریف  دنبال  به  هستند،  تعریف بی اعتنا  دنبال  به  هستند،  بی اعتنا 
نرفتند،  جدید  سیاسی  گفتمان  نرفتند، یک  جدید  سیاسی  گفتمان  یک 
جریانی  را  عدالتخواهی  جریان  جریانی بلکه  را  عدالتخواهی  جریان  بلکه 
برای  کردند  اعالم  و  خواندند  برای اجتماعی  کردند  اعالم  و  خواندند  اجتماعی 
»فهرست  نهایی  نامزدهای  »فهرست انتخاب  نهایی  نامزدهای  انتخاب 
سیاسی  جهت گیری  سیاسی عدالتخواهان«،  جهت گیری  عدالتخواهان«، 
آن ها، فاقد اهمیت است و تنها امضای آن ها، فاقد اهمیت است و تنها امضای 
پویش  اجتماعی  اقتصادی-  پویش مرامنامه  اجتماعی  اقتصادی-  مرامنامه 
است.  مهم  عدالتخواه  مجلس  است. مردمی  مهم  عدالتخواه  مجلس  مردمی 
کردند  تالش  عدالتخواه،  کردند نامزدهای  تالش  عدالتخواه،  نامزدهای 
بسازند  توده ای  جریانی   ، بسازند حتی المقدور توده ای  جریانی   ، حتی المقدور
سیاسی  جناح  دو  از  ناامید  مردم  سیاسی که  جناح  دو  از  ناامید  مردم  که 
یکی  کند؛  جذب  خود  سمت  به  یکی را  کند؛  جذب  خود  سمت  به  را 
عینی  مسائل  بر  کید  تأ دالیل  از  عینی دیگر  مسائل  بر  کید  تأ دالیل  از  دیگر 

بی اهمیت  و  اقتصادی  و  بی اهمیت معیشتی  و  اقتصادی  و  معیشتی 
سیاسی،  گفتمانی  تعریف  سیاسی، شمردن  گفتمانی  تعریف  شمردن 
موضع گیری  و  سخنرانی  بود.  موضع گیری همین  و  سخنرانی  بود.  همین 
برای  موجود،  سیاسی  جناح های  برای علیه  موجود،  سیاسی  جناح های  علیه 
در  عدالت خواهان  صداقت  در اثبات  عدالت خواهان  صداقت  اثبات 
کافی  سیاسی  جناح بندی های  از  کافی عبور  سیاسی  جناح بندی های  از  عبور 
عدالتخواه  فهرست  نامزدهای  عدالتخواه نبود،  فهرست  نامزدهای  نبود، 
اسمشان  که  صورتی  در  بودند  اسمشان موظف  که  صورتی  در  بودند  موظف 
در فهرست های سیاسی قرار می گرفت، در فهرست های سیاسی قرار می گرفت، 
اعالم  فهرست  آن  از  علنی  اعالم به صورت  فهرست  آن  از  علنی  به صورت 

کنند. کنند.برائت  برائت 
باسابقه  جریانی  عدالتخواهی،  باسابقه جریان  جریانی  عدالتخواهی،  جریان 
به عبارت  و  تاریخی  هویتی  دارای  به عبارت و  و  تاریخی  هویتی  دارای  و 
گفتمان  یک  بر  متکی  جریانی   ، گفتمان بهتر یک  بر  متکی  جریانی   ، بهتر
دهه  اواسط  از  است.  سیاسی  دهه اصیل  اواسط  از  است.  سیاسی  اصیل 
»حزب اهلل«،  به  موسوم  جریان  »حزب اهلل«، هفتاد،  به  موسوم  جریان  هفتاد، 
نسبتی  که  برگشته  جنگ  از  نسبتی رزمندگان  که  برگشته  جنگ  از  رزمندگان 
وضعیت  با  انقالب  آرمان های  وضعیت میان  با  انقالب  آرمان های  میان 
سازندگی  دولت  سیاست های  از  سازندگی ناشی  دولت  سیاست های  از  ناشی 
و  زده  اعتراض  به  دست  و نمی دیدند،  زده  اعتراض  به  دست  نمی دیدند، 
معرفی  راست  و  چپ  از  مستقل  را  معرفی خود  راست  و  چپ  از  مستقل  را  خود 
نشریات  در  متعددی  مطالب  نشریات کردند.  در  متعددی  مطالب  کردند. 
»دوکوهه«،  »شلمچه«،  »دوکوهه«، »جبهه«،  »شلمچه«،  »جبهه«، 
سال  از  دوکوهه«،  »صبح  و  سال »صبح«  از  دوکوهه«،  »صبح  و  »صبح« 
»مسعود  مدیریت  تحت  »مسعود   مدیریت  تحت   ۱۳۹۱۱۳۹۱ تا  تا    ۱۳۷۵۱۳۷۵
آن،  در  که  می شد  منتشر  آن، دهنمکی«  در  که  می شد  منتشر  دهنمکی« 

عدالتخواهی سردرگم!
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)دوم  چپ  و  )طرفداران هاشمی(  )دوم راست  چپ  و  )طرفداران هاشمی(  راست 
انقالب  آرمان های  علیه  انقالب خردادی ها(،  آرمان های  علیه  خردادی ها(، 
اسالمی و »حزب اهلل«، معرفی می شدند. اسالمی و »حزب اهلل«، معرفی می شدند. 
جبهه،  نشریه  در  جبهه، ،  نشریه  در   ،۷۸۷۸ اردیبهشت اردیبهشت 
مطلبی با تیتر »اتحادیه صنف لیبرالهای مطلبی با تیتر »اتحادیه صنف لیبرالهای 
دائم  لیبرالهای  و  نرفته  دائم مسجد  لیبرالهای  و  نرفته  مسجد 
حزب اهلل،  نیروهای  و  شد  چاپ  حزب اهلل، الوضو«  نیروهای  و  شد  چاپ  الوضو« 
خط  »هواداران  و  اسالمی«  خط »اصولگرای  »هواداران  و  اسالمی«  »اصولگرای 

بهمن  شدند.  خوانده  بهمن انقالب«  شدند.  خوانده  انقالب« 
با  مطلبی  نشریه،  همین  در  با ،  مطلبی  نشریه،  همین  در   ،۷۸۷۸
راست؟«  کدام  چپ؟  »کدام  راست؟« تیتر  کدام  چپ؟  »کدام  تیتر 
آن، حزب اهلل،  که در  آن، حزب اهلل، منتشر شد  که در  منتشر شد 
اجتماعی،  و  اقتصادی  لحاظ  اجتماعی، به  و  اقتصادی  لحاظ  به 
ایران  چپ  نیروی  ایران اصولی ترین  چپ  نیروی  اصولی ترین 

معرفی شد! معرفی شد! 
نشریات  در  مطالب،  دست  این  نشریات از  در  مطالب،  دست  این  از 
از  یکی  روزها  آن  در  که  از دهنمکی،  یکی  روزها  آن  در  که  دهنمکی، 
نیروهای  تریبون های  نیروهای مهم ترین  تریبون های  مهم ترین 
»دیگر  نیست؛  کم  است،  بوده  »دیگر حزب اهلل  نیست؛  کم  است،  بوده  حزب اهلل 
برد،  خواهد  جایی  به  راه  چپ  جناح  برد، نه  خواهد  جایی  به  راه  چپ  جناح  نه 
مستقالن  آن  از  آینده  راست.  جناح  مستقالن نه  آن  از  آینده  راست.  جناح  نه 
جشن  یا  نیکوکاری  »جشن  جشن است«،  یا  نیکوکاری  »جشن  است«، 
فراموشی عدالت؟«، » رهبرا! مردم آماده فراموشی عدالت؟«، » رهبرا! مردم آماده 
قیام عدالتخواهی هستند«، »همه شما قیام عدالتخواهی هستند«، »همه شما 
»قیر  راست!«،  تا  گرفته  چپ  از  »قیر متهمید،  راست!«،  تا  گرفته  چپ  از  متهمید، 
ها!«،  چپی  برای  نفت  ها،  راستی  ها!«، برای  چپی  برای  نفت  ها،  راستی  برای 

اصالح  مثل  طلبی  عدالت  اصالح »نگذاریم  مثل  طلبی  عدالت  »نگذاریم 
این ها  شود«،  لوث  اصولگرایی  و  این ها طلبی  شود«،  لوث  اصولگرایی  و  طلبی 
مسعود  نشریات  تیترهای  از  مسعود برخی  نشریات  تیترهای  از  برخی 
دهنمکی، از میانه دهه دهنمکی، از میانه دهه ۷۰۷۰ تا اوایل دهه  تا اوایل دهه 
بررسی  فرصت  فقط  نگارنده،  است.  بررسی   فرصت  فقط  نگارنده،  است.   ۹۰۹۰
دهنمکی  مدیریت  تحت  دهنمکی نشریات  مدیریت  تحت  نشریات 
دیگری  نشریات  وگرنه  داشت،  دیگری را  نشریات  وگرنه  داشت،  را 
»عبرت های  »یالثارات«،  »پرتو«،  »عبرت های مثل  »یالثارات«،  »پرتو«،  مثل 

مواضع  و  و...  »سوره«  »راه«،  مواضع عاشورا«،  و  و...  »سوره«  »راه«،  عاشورا«، 
»حسن  اهلل کرم«،  »حسین  »حسن مستقل  اهلل کرم«،  »حسین  مستقل 
رحیم پور  »حیدر  رحیم پور رحیم پورازغدی«،  »حیدر  رحیم پورازغدی«، 
بخشی«  »حاج  جلیلی«،  »وحید  بخشی« ازغدی«،  »حاج  جلیلی«،  »وحید  ازغدی«، 
گفتمانی  عقبه  بررسی  برای  نیز   ... گفتمانی و  عقبه  بررسی  برای  نیز   ... و 
اما  است.  ضروری  عدالتخواهی،  اما جریان  است.  ضروری  عدالتخواهی،  جریان 
که مختصرا اشاره شد، شعار  که مختصرا اشاره شد، شعار همان طور  همان طور 
حداد  بن بست  راست،  و  چپ  از  حداد عبور  بن بست  راست،  و  چپ  از  عبور 
جریان  گفتمانی  نزدیکی  حتی  و  عارف  جریان ِ  گفتمانی  نزدیکی  حتی  و  عارف   ِ
معنای  در  چپ گرایی  با  معنای عدالتخواهی  در  چپ گرایی  با  عدالتخواهی 
نامزدهای  مخصوص  ابداعاتی  نه  نامزدهای عام،  مخصوص  ابداعاتی  نه  عام، 

نامزدهای عدالتخواه، تالش کردند نامزدهای عدالتخواه، تالش کردند 
حتی المقدور، جریانی توده ای بسازند که مردم حتی المقدور، جریانی توده ای بسازند که مردم 
خود  سمت  به  را  سیاسی  جناح  دو  از  خود ناامید  سمت  به  را  سیاسی  جناح  دو  از  ناامید 
جذب کند؛ یکی دیگر از دالیل تأکید بر مسائل جذب کند؛ یکی دیگر از دالیل تأکید بر مسائل 
عینی معیشتی و اقتصادی و بی اهمیت شمردن عینی معیشتی و اقتصادی و بی اهمیت شمردن 

تعریف گفتمانی سیاسی، همین بود. تعریف گفتمانی سیاسی، همین بود. 

عدالتخواهی سردرگم!



13
7

یادداشت
دانشجویی

عناصری  که  عدالتخواه،  عناصری فهرست  که  عدالتخواه،  فهرست 
  ۷۰۷۰ دهه  از  مانده  برجای  و  دهه هویت بخش  از  مانده  برجای  و  هویت بخش 

است. است. 
عدالتخواه،  مجلس  مردمی  عدالتخواه، پویش  مجلس  مردمی  پویش 
جریان  تا  می کرد  تالش  سختی  به  جریان اما  تا  می کرد  تالش  سختی  به  اما 
عدالتخواهی، جریانی توده ای و اجتماعی عدالتخواهی، جریانی توده ای و اجتماعی 
شود و برای رسیدن به این هدف، پیوند شود و برای رسیدن به این هدف، پیوند 
خود با عقبه گفتمانی اش را نیز گسست. خود با عقبه گفتمانی اش را نیز گسست. 
تنها  نه  عدالتخواه،  نامزدهای  تنها درواقع  نه  عدالتخواه،  نامزدهای  درواقع 
ضروری می دیدند با افرادی نظیر صادق ضروری می دیدند با افرادی نظیر صادق 
جلیلی  وحید  رسایی،  حمید  جلیلی کوشکی،  وحید  رسایی،  حمید  کوشکی، 
متهم  تا  باشند  نداشته  نسبتی  متهم و...  تا  باشند  نداشته  نسبتی  و... 
به خاطر  بلکه  نشوند،  اصول گرایی  به خاطر به  بلکه  نشوند،  اصول گرایی  به 
سیاسی،  گفتمان  هرگونه  نفی  بر  سیاسی، اصرار  گفتمان  هرگونه  نفی  بر  اصرار 
حامیان  و  عقبه  با  نمی توانستند  حامیان اصال  و  عقبه  با  نمی توانستند  اصال 
لحظه  کنند.  برقرار  پیوند  خود  لحظه گفتمانی  کنند.  برقرار  پیوند  خود  گفتمانی 
ع این گسست، زمانی بود که  ع این گسست، زمانی بود که نهایی وقو نهایی وقو
ستاد  رئیس  به عنوان  زیباکالم،  ستاد سعید  رئیس  به عنوان  زیباکالم،  سعید 
شد.  معرفی  عدالتخواهان  شد. انتخاباتی  معرفی  عدالتخواهان  انتخاباتی 
گفتمانی  نسبت  هرگونه  اتفاق،  گفتمانی این  نسبت  هرگونه  اتفاق،  این 
»حزب اهلل«  با  عدالتخواهان«  »حزب اهلل« »فهرست  با  عدالتخواهان«  »فهرست 
نهایت،  در  می کرد.  نفی  را  نهایت،   در  می کرد.  نفی  را   ۷۰۷۰ دهه دهه 
در  شکست  عالوه بر  در عدالتخواهان  شکست  عالوه بر  عدالتخواهان 
اجتماعی  جریانی  ساختن  در  اجتماعی انتخابات،  جریانی  ساختن  در  انتخابات، 
رأی  خوردند.  شکست  نیز  توده ای  رأی و  خوردند.  شکست  نیز  توده ای  و 
احتماال  عدالتخواه،  فهرست  احتماال خالص  عدالتخواه،  فهرست  خالص 

فهرست،  این  نفر  آخرین  رأی  اندازه  فهرست، به  این  نفر  آخرین  رأی  اندازه  به 
معنادار  فاصله  و  بود  نفر  معنادار   فاصله  و  بود  نفر   ۲۵۰۰۲۵۰۰ یعنی یعنی 
تنها  به عنوان  شهبازی«،  »صادق  تنها رأی  به عنوان  شهبازی«،  »صادق  رأی 
حامیان  بدنه  اجماع  مورد  که  حامیان نامزدی  بدنه  اجماع  مورد  که  نامزدی 
با  بود،  عدالتخواهی  جریان  با گفتمانی  بود،  عدالتخواهی  جریان  گفتمانی 
دیگر نامزدهای فهرست عدالتخواهان، دیگر نامزدهای فهرست عدالتخواهان، 
جذب  استراتژی  شکست  جذب نشان دهنده  استراتژی  شکست  نشان دهنده 
توده ها به قیمت دفع حامیان گفتمانی توده ها به قیمت دفع حامیان گفتمانی 

بود.بود.
اما به نظر می رسد توده ای و غیرسیاسی اما به نظر می رسد توده ای و غیرسیاسی 
از  گسست  گسست از شدن جریان عدالتخواهی و  شدن جریان عدالتخواهی و 
عمدتا  که  خود،  گفتمانی  بدنه  و  عمدتا عقبه  که  خود،  گفتمانی  بدنه  و  عقبه 
جریانی  و  اصول گرایی  بدنه  میان  جریانی از  و  اصول گرایی  بدنه  میان  از 
یک  نه  است،  حزب اللهی  به  یک موسوم  نه  است،  حزب اللهی  به  موسوم 
اهداف  از  یکی  که  انتخاباتی،  اهداف استراتژی  از  یکی  که  انتخاباتی،  استراتژی 
به  ورود  برای  عدالتخواهان  به میان مدت  ورود  برای  عدالتخواهان  میان مدت 
عدالتخواهان  است.  سیاسی  عدالتخواهان عرصه  است.  سیاسی  عرصه 
جریان  یک  به عنوان  جریان می خواهند  یک  به عنوان  می خواهند 
شوند.  سیاست  عرصه  وارد  شوند. اجتماعی  سیاست  عرصه  وارد  اجتماعی 
گفتمان  یک  بر  تکیه  بدون  آن سو،  گفتمان از  یک  بر  تکیه  بدون  آن سو،  از 
و  واقعی  بدنه  ساختن  سیاسی،  و اصیل  واقعی  بدنه  ساختن  سیاسی،  اصیل 
ناممکن  سیاسی،  جریان  برای  ناممکن خالص  سیاسی،  جریان  برای  خالص 
عدالتخواهان،   ، خاطر همین  به  عدالتخواهان، است.   ، خاطر همین  به  است. 
واجد  را  خود  نهایت  در  می کنند  واجد سعی  را  خود  نهایت  در  می کنند  سعی 
کنند؛  تعریف  نیز  سیاسی  کنند؛ گفتمانی  تعریف  نیز  سیاسی  گفتمانی 
همین  تبعیض.  و  فساد  با  همین ضدیت  تبعیض.  و  فساد  با  ضدیت 
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عدالتخواهان،  از  متناقض،  عدالتخواهان، وضعیت  از  متناقض،  وضعیت 
که  ساخته  ناقص الخلقه  که موجودی  ساخته  ناقص الخلقه  موجودی 
هم  نباشد،  سیاسی  می خواهد  هم هم  نباشد،  سیاسی  می خواهد  هم 
بازی  سیاسی  زمینی  در  بازی می خواهد  سیاسی  زمینی  در  می خواهد 
رکن  سه  از  یکی  وارد  می خواهد  رکن کند.  سه  از  یکی  وارد  می خواهد  کند. 
سیاسی  ایده  اما  شود،  حاکمیت  سیاسی اصلی  ایده  اما  شود،  حاکمیت  اصلی 
هنوز  و  نمی کند  دنبال  را  هنوز مشخصی  و  نمی کند  دنبال  را  مشخصی 
که  که قدش از قامت جنبشی دانشجویی  قدش از قامت جنبشی دانشجویی 

گرد  ایجابی  و  ثابت  و  گرد دلبسته  ایجابی  و  ثابت  و  دلبسته 
 ، ، عدالتخواهی جمع شود. از سوی دیگر عدالتخواهی جمع شود. از سوی دیگر
عبور  شعار  با  مردم،  از  توده ای  عبور جذب  شعار  با  مردم،  از  توده ای  جذب 
که  جریانی  برای  سیاسی،  جناح های  که از  جریانی  برای  سیاسی،  جناح های  از 
انقالب  »انسان  رسانه ایش  انقالب چهره های  »انسان  رسانه ایش  چهره های 
جانباز  می دهند،  درس  جانباز اسالمی«  می دهند،  درس  اسالمی« 

خروجی های  و  نامه  و  بیانیه  با  سال  خروجی های هر  و  نامه  و  بیانیه  با  سال  هر 
رسانه ای و تجمع، ویالی چند زمین خوار رسانه ای و تجمع، ویالی چند زمین خوار 
بلندتر  می کند،  خراب  را  بلندتر دانه درشت  می کند،  خراب  را  دانه درشت 

نشده است.نشده است.
عدالتخواهان،  طرف  از  که  شرایطی  عدالتخواهان، در  طرف  از  که  شرایطی  در 
ارائه  مشخصی  سیاسی  ایده  ارائه هیچ  مشخصی  سیاسی  ایده  هیچ 
بدنه ای  داشت،  انتظار  نباید  بدنه ای نشود،  داشت،  انتظار  نباید  نشود، 

هستند،  بسیج  مسئول  و  حرم  هستند، مدافع  بسیج  مسئول  و  حرم  مدافع 
هستند  جلیلی  سعید  ستاد  هستند عضو  جلیلی  سعید  ستاد  عضو 
خاصی  تفاوت  نگاه  یک  در  خالصه  خاصی و  تفاوت  نگاه  یک  در  خالصه  و 
کمی  ندارند،  اصولگرا  چهره های  کمی با  ندارند،  اصولگرا  چهره های  با 
عدالتخواهان  حل  راه  است.  عدالتخواهان سخت  حل  راه  است.  سخت 
را  جریان  رادیکال شدن  تش  آ بود؟  را چه  جریان  رادیکال شدن  تش  آ بود؟  چه 
حمله های  برافروختن،  پیش  از  حمله های بیش  برافروختن،  پیش  از  بیش 
اصولگرا،  شخصیت های  به  تیز  و  اصولگرا، تند  شخصیت های  به  تیز  و  تند 
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دیگر  و  حاشیه ساز  تراکت های  دیگر پخش  و  حاشیه ساز  تراکت های  پخش 
فاصله گذاری  برای  رسانه ای  فاصله گذاری تالش های  برای  رسانه ای  تالش های 
ضرورت  البته  اصول گرایان.  با  ضرورت جدی تر  البته  اصول گرایان.  با  جدی تر 
اصولگرایان،  با  تمایز  بر  بیشتر  کید  اصولگرایان، تأ با  تمایز  بر  بیشتر  کید  تأ
همین  و  مشترک  خاستگاه  همین به خاطر  و  مشترک  خاستگاه  به خاطر 
است،  مشخص  ظاهری،  است، شباهت های  مشخص  ظاهری،  شباهت های 
نبرد  جایی  به  راه  نیز  استراتژی  این  نبرد اما  جایی  به  راه  نیز  استراتژی  این  اما 
دفع  با  عدالتخواهان  برد.  نخواهد  دفع و  با  عدالتخواهان  برد.  نخواهد  و 
آن ها  از  بخشی  که  اصولگرایی،  آن ها بدنه  از  بخشی  که  اصولگرایی،  بدنه 

نیز  را  عدالتخواهی  گفتمانی  نیز بدنه  را  عدالتخواهی  گفتمانی  بدنه 
پیشاپیش  دفع  و  می دادند  پیشاپیش تشکیل  دفع  و  می دادند  تشکیل 
گفتمان  ارائه ندادن  گفتمان بدنه اصالح طلبی و  ارائه ندادن  بدنه اصالح طلبی و 
سیاسی بدیل، یا باید تنها روی آرای سلبی سیاسی بدیل، یا باید تنها روی آرای سلبی 
آنچه احمدی نژاد  یا مانند  کنند  آنچه احمدی نژاد حساب  یا مانند  کنند  حساب 
یک  محوریت  با  جریانی  داد،  یک انجام  محوریت  با  جریانی  داد،  انجام 
گفتن  سخن  البته  کنند.  ایجاد  گفتن شخص  سخن  البته  کنند.  ایجاد  شخص 
چهره های  با  احمدی نژاد  تفاوت های  چهره های از  با  احمدی نژاد  تفاوت های  از 
این  در  عدالتخواهی،  جریان  این رسانه ای  در  عدالتخواهی،  جریان  رسانه ای 
که  آن  فرض  به  اما  نمی گنجد،  که مجال  آن  فرض  به  اما  نمی گنجد،  مجال 
از  دیگر  احمدی نژاد  یک  ظهور  از امکان  دیگر  احمدی نژاد  یک  ظهور  امکان 

داشته  وجود  نیز  عدالتخواهان  داشته میان  وجود  نیز  عدالتخواهان  میان 
جریانی  اصال  صورت  این  در  جریانی باشد،  اصال  صورت  این  در  باشد، 
اجتماعی  تنها  است،  نشده  اجتماعی ساخته  تنها  است،  نشده  ساخته 
هرچند گسترده از توده های مردم حول هرچند گسترده از توده های مردم حول 
است  گرفته  شکل  شخص  یک  است محور  گرفته  شکل  شخص  یک  محور 

که با همان شخص نیز تمام می شود.که با همان شخص نیز تمام می شود.
عرصه  در  حضور  برای  عرصه عدالتخواهان،  در  حضور  برای  عدالتخواهان، 
سیاسی،  جریانی  ساختن  و  سیاسی، سیاسی  جریانی  ساختن  و  سیاسی 
سیاسی  گفتمان  یک  ارائه  جز  سیاسی چاره ای  گفتمان  یک  ارائه  جز  چاره ای 

ثابت  مردمی  بدنه  ایجاد  و  ثابت اصیل  مردمی  بدنه  ایجاد  و  اصیل 
یا  ناچارند  آن ها  ندارند.  رأی ساز  یا و  ناچارند  آن ها  ندارند.  رأی ساز  و 
پیوندشان با عقبه و بدنه گفتمانی خود پیوندشان با عقبه و بدنه گفتمانی خود 
سال  سال    ۲۰۲۰ تکاملی  سیر  و  کنند  ترمیم  تکاملی را  سیر  و  کنند  ترمیم  را 
سیاسی  هویت  یا  و  دهند  ادامه  را  سیاسی اخیر  هویت  یا  و  دهند  ادامه  را  اخیر 
گفتمانی  عقبه  با  مغایر  گفتمانی جدیدی،  عقبه  با  مغایر  جدیدی، 
مسیر  در  کنند.  تعریف  مسیر عدالتخواهی  در  کنند.  تعریف  عدالتخواهی 
از  عدالتخواهی  فعلی،  مریز  و  از کج دار  عدالتخواهی  فعلی،  مریز  و  کج دار 
بدنه گفتمانی خود رانده و از توده مردم بدنه گفتمانی خود رانده و از توده مردم 

مانده، خواهد ماند!مانده، خواهد ماند!

»دیگر نه جناح چپ راه به جایی خواهد برد، نه جناح راست. آینده از آن »دیگر نه جناح چپ راه به جایی خواهد برد، نه جناح راست. آینده از آن 
مستقالن است«، »جشن نیکوکاری یا جشن فراموشی عدالت؟«، » رهبرا! مردم مستقالن است«، »جشن نیکوکاری یا جشن فراموشی عدالت؟«، » رهبرا! مردم 
آماده قیام عدالتخواهی هستند«، »همه شما متهمید، از چپ گرفته تا راست!«، آماده قیام عدالتخواهی هستند«، »همه شما متهمید، از چپ گرفته تا راست!«، 
»قیر برای راستی ها، نفت برای چپی ها!«، »نگذاریم عدالت طلبی مثل اصالح »قیر برای راستی ها، نفت برای چپی ها!«، »نگذاریم عدالت طلبی مثل اصالح 

طلبی و اصولگرایی لوث شود«، این ها برخی از تیترهای نشریات مسعود طلبی و اصولگرایی لوث شود«، این ها برخی از تیترهای نشریات مسعود 
دهنمکی، از میانه دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۹۰ است. دهنمکی، از میانه دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۹۰ است. 

عدالتخواهی سردرگم!
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تاریخ سیاسی ایران از منظر اقتصاد سیاسی تاریخ سیاسی ایران از منظر اقتصاد سیاسی 
خیلی پر فراز و نشیب نبوده است. فی الواقع خیلی پر فراز و نشیب نبوده است. فی الواقع 
بعد  نیز  جهان  سیاسی  تاریخ  بعد معتقدم  نیز  جهان  سیاسی  تاریخ  معتقدم 
سازی  جهانی  سمت  به  حرکت  مرحله  سازی از  جهانی  سمت  به  حرکت  مرحله  از 
با  و  نواخت  یک  است؛  بوده  با همینطور  و  نواخت  یک  است؛  بوده  همینطور 

تضادهایی کم.تضادهایی کم.
آن  روبناهای  و  جامعه  انچه  من  دیدگاه  آن از  روبناهای  و  جامعه  انچه  من  دیدگاه  از 
دلیل  و  است  سیاسی  اقتصاد  می سازد  دلیل را  و  است  سیاسی  اقتصاد  می سازد  را 
اینکه تاریخ ایران هم فراز و نشیبی آنچنان اینکه تاریخ ایران هم فراز و نشیبی آنچنان 
زیادی نداشته به دلیل انطباق سیر حرکت زیادی نداشته به دلیل انطباق سیر حرکت 
جمهوری اسالمی ایران بر یک سیر اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر یک سیر اقتصاد 

سیاسی است.سیاسی است.
انقالب شروع کنیم. سال ۵۸۵۸   از اول  انقالب شروع کنیم. سال بیایید  از اول  بیایید 
می کردند  فعالیت  ایران  در  که  می کردند جبهه هایی  فعالیت  ایران  در  که  جبهه هایی 
ملی  تا  خلق  مجاهدین  از  بودند  ملی بسیار  تا  خلق  مجاهدین  از  بودند  بسیار 

مذهبی ها و خط امامی ها و ... .مذهبی ها و خط امامی ها و ... .
آن  در  کشور  سیاسی  فضای  در  آنچه  آن اما   در  کشور  سیاسی  فضای  در  آنچه  اما  
در  دیدگاِه  دو  فقط  است؛  مشهود  در دوران  دیدگاِه  دو  فقط  است؛  مشهود  دوران 
یا  گروه ها  بقیه  و  داشتیم  فعالیت  یا حال  گروه ها  بقیه  و  داشتیم  فعالیت  حال 

حامی سایرین بودند یا در خفا بودند.حامی سایرین بودند یا در خفا بودند.
شهید  کردگی  سر  به  امامی ها  خط  شهید جبهه  کردگی  سر  به  امامی ها  خط  جبهه 
بهشتی و مقام معظم رهبری، شهید مطهری بهشتی و مقام معظم رهبری، شهید مطهری 
و البته افراد دیگر مانند هاشمی رفسنجانی و البته افراد دیگر مانند هاشمی رفسنجانی 

بود. چیزی که در خط امام مشهود بود یک بود. چیزی که در خط امام مشهود بود یک 
اختالفات  و  بود  جبهه  این  نبودن  اختالفات دست  و  بود  جبهه  این  نبودن  دست 
 سر باز کرد.

ً
 سر باز کرد.زیادی وجود داشت که البته بعدا
ً
زیادی وجود داشت که البته بعدا

گروه دیگر هم که ملی ها بودند و افرادی مثل گروه دیگر هم که ملی ها بودند و افرادی مثل 
آقای بازرگان در جمعشان بود.آقای بازرگان در جمعشان بود.

 
ً
واقعا شاید  که  سیاسی  دوگانگی  این   اما 
ً
واقعا شاید  که  سیاسی  دوگانگی  این  اما 
مدتی  از  بعد  بود  دوگانه  و  جدا  هم  از  مدتی هم  از  بعد  بود  دوگانه  و  جدا  هم  از  هم 
شد.  سیاسی  اقتصاد  از  دید  یک  به  شد. تبدیل  سیاسی  اقتصاد  از  دید  یک  به  تبدیل 
سال سال ۶۸۶۸ را در نظر بگیرید. امام فوت کردند.  را در نظر بگیرید. امام فوت کردند. 
آیت اهلل خامنه ای به مقام رهبری رسیدند و آیت اهلل خامنه ای به مقام رهبری رسیدند و 
دیگر نمی توانند مانند سابق رفتار سیاسی دیگر نمی توانند مانند سابق رفتار سیاسی 
شهید  و  مطهری  شهید  باشند.  شهید داشته  و  مطهری  شهید  باشند.  داشته 
خط  جمع  الواقع  فی  و  نیستند  خط بهشتی  جمع  الواقع  فی  و  نیستند  بهشتی 
از  طرف  آن  از  است.  پاشیده  هم  از  از امامی ها  طرف  آن  از  است.  پاشیده  هم  از  امامی ها 
جبهه مقابل، مجاهدین از کشور گریختند، جبهه مقابل، مجاهدین از کشور گریختند، 
بنی صدر فرار کرده و خیانت به کشور جوری بنی صدر فرار کرده و خیانت به کشور جوری 
در بین این ها مشهود شده که خود به خود در بین این ها مشهود شده که خود به خود 

از صحنه سیاسی کشور کنار رفتند.از صحنه سیاسی کشور کنار رفتند.
معتقدم  که  نقطه ای  به  رسیدیم  البته  معتقدم و  که  نقطه ای  به  رسیدیم  البته  و 
از اقتصاد سیاسی شکل گرفت و  از اقتصاد سیاسی شکل گرفت و یک روند  یک روند 
شدند؛  خرداد  شدند؛   خرداد   ۲۲ بعد  شاید  که  بعد سیاسیونی  شاید  که  سیاسیونی 
اقتصاد  مبنای  در  اصولگرا  و  اقتصاد اصالح طلب  مبنای  در  اصولگرا  و  اصالح طلب 

سیاسی پیرو مکتب بازار ازاد شدند.سیاسی پیرو مکتب بازار ازاد شدند.
بعد از سال بعد از سال ۶۸۶۸ در کشور با تعدیل ساختاری و  در کشور با تعدیل ساختاری و 
تفکرات فریدمنی که البته توسط یک شخص تفکرات فریدمنی که البته توسط یک شخص 
که مشاور خاص بود، نیولیبرالیزم رشد کرد و که مشاور خاص بود، نیولیبرالیزم رشد کرد و 
ریشه دواند و روز به روز در عرصه های سیاسی ریشه دواند و روز به روز در عرصه های سیاسی 
می شد  شنیده  بیشتری  شعارهای  می شد کشور  شنیده  بیشتری  شعارهای  کشور 
که بوی این تفکر را میداد. در یکنواختی دو که بوی این تفکر را میداد. در یکنواختی دو 

عدالتخـــواهی؛
آلترناتیــــــــــو
وضع موجـــــــود

امیرعباس محمدلو

عدالتخواهی؛ آلترناتیو وضع موجود
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حزب در کشور در طی لیبرالیزم همین مثال حزب در کشور در طی لیبرالیزم همین مثال 
قیمت  افزایش  و  سازی  آزاد  که  قیمت کافیست  افزایش  و  سازی  آزاد  که  کافیست 
حامل های انرژی در هر دو حزب چپ و راست حامل های انرژی در هر دو حزب چپ و راست 

کشور اجرایی شده است.کشور اجرایی شده است.
روحانی هم روند خصوصی سازی را با سرعت روحانی هم روند خصوصی سازی را با سرعت 
بیشتری در پیش گرفت و منابع کشور را به بیشتری در پیش گرفت و منابع کشور را به 

حراج گذاشت.حراج گذاشت.

نیلی  مسعود  آقای  که  خاص  مشاور  نیلی این  مسعود  آقای  که  خاص  مشاور  این 
خاتمی  تا  گرفته  رفسنجانی  دولت  از  خاتمی است  تا  گرفته  رفسنجانی  دولت  از  است 
نوری  ناطق  انتخاباتی اش  رقیب  حتی  نوری و  ناطق  انتخاباتی اش  رقیب  حتی  و 
اقتصادی  برنامه  روحانی  حسن  دولت  اقتصادی و  برنامه  روحانی  حسن  دولت  و 
نوشته است؛ برنامه هایی که این یکنواختی نوشته است؛ برنامه هایی که این یکنواختی 

سیاسی و اقتصادی کشور را رقم زده است.سیاسی و اقتصادی کشور را رقم زده است.
فضای  در  بعد  به  فضای   در  بعد  به   ۶۸۶۸ از  معتقدم  الواقع  از فی  معتقدم  الواقع  فی 
روبرو  هگل  فلسفه  با  ما  ایران  روبرو سیاسی  هگل  فلسفه  با  ما  ایران  سیاسی 

بودیم.فلسفه تز   و  آنتی تز  هگل.بودیم.فلسفه تز   و  آنتی تز  هگل.
یک  ساختاری  تعدیل  از  پس  چه؟  یک یعنی  ساختاری  تعدیل  از  پس  چه؟  یعنی 

تفکر واحد در اقتصاد سیاسی کشور و در نزد تفکر واحد در اقتصاد سیاسی کشور و در نزد 
مسئولین شکل گرفت و همه ی سیاست مسئولین شکل گرفت و همه ی سیاست 
اصل  و  می کردند  عمل  آن  طبق  بر  اصل مداران  و  می کردند  عمل  آن  طبق  بر  مداران 
سیاسی  اقتصاد  در  نه  ها  جناح  سیاسی دعواهای  اقتصاد  در  نه  ها  جناح  دعواهای 
و  بانوان،حجاب  سواری  دوچرخه  در  و بلکه  بانوان،حجاب  سواری  دوچرخه  در  بلکه 

دیوار کشیدن در پیاده رو ها بوده است.دیوار کشیدن در پیاده رو ها بوده است.
این روند و این سیر تفکر که به سرمایه داری این روند و این سیر تفکر که به سرمایه داری 
در  هگل  فلسفه  طبق  است  معروف  در رانتی  هگل  فلسفه  طبق  است  معروف  رانتی 
کشور یک تز بود و یک مفهوم مشترک واحد کشور یک تز بود و یک مفهوم مشترک واحد 

بود. اما پس آنتی تز چه؟بود. اما پس آنتی تز چه؟
را  خود  تز  آنتی  تزی،  هر  هگل  فلسفه  را طبق  خود  تز  آنتی  تزی،  هر  هگل  فلسفه  طبق 
به  می گیرد.  قرار  اولیه  تز  مقابل  و  به میسازد  می گیرد.  قرار  اولیه  تز  مقابل  و  میسازد 
نظر می رسد در درون جریانات عدالتخواهی نظر می رسد در درون جریانات عدالتخواهی 

کشور این بستر وجود داشته باشد.کشور این بستر وجود داشته باشد.
عدالتخواهان تا حدودی همان روحیه خط عدالتخواهان تا حدودی همان روحیه خط 
که  عدالت  مفهوم  دارند.  را  که   عدالت  مفهوم  دارند.  را   ۵۸۵۸ امامی های امامی های 
دوباره  را  بود  شده  حذف  کشور  اقتصاد  دوباره از  را  بود  شده  حذف  کشور  اقتصاد  از 
احیا می کنند. مفهوم استقالل از کشورهای احیا می کنند. مفهوم استقالل از کشورهای 
استکبار  از  استقالل  فقط  نه  را  استکبار بیگانه  از  استقالل  فقط  نه  را  بیگانه 
خارجی بلکه استقالل از استکبار داخلی نیز خارجی بلکه استقالل از استکبار داخلی نیز 
میدانند. با فساد نه فقط در جبهه های ضد میدانند. با فساد نه فقط در جبهه های ضد 
خودی بلکه در جبهه های خودی نیز مبارزه خودی بلکه در جبهه های خودی نیز مبارزه 
می کنند و تفاوتی بنیادی بین اصولگرایان و می کنند و تفاوتی بنیادی بین اصولگرایان و 

اصالح طلبان نمی دانند.اصالح طلبان نمی دانند.
گرفته  شکل  تازه  حرکت  این  نماند،  گرفته نگفته  شکل  تازه  حرکت  این  نماند،  نگفته 
است  امید  اما  است  نوپایی  جوانه  و  است است  امید  اما  است  نوپایی  جوانه  و  است 
با  سیاسی  جریان  یک  قامت  در  با بتواند  سیاسی  جریان  یک  قامت  در  بتواند 
شکل  کشور  در  عدالت خواهی  شکل محوریت  کشور  در  عدالت خواهی  محوریت 

دهد و آلترناتیو وضع موجود کشور باشد.دهد و آلترناتیو وضع موجود کشور باشد.

عدالتخواهی؛ آلترناتیو وضع موجود
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در  خود  سیاسی  رفتار  ابتدای  از  در اصولگراها  خود  سیاسی  رفتار  ابتدای  از  اصولگراها 
امروز  همین  تا  هفتم  مجلس  امروز انتخابات  همین  تا  هفتم  مجلس  انتخابات 
معروف اند به لیست بازی و سهم خواهی معروف اند به لیست بازی و سهم خواهی 
گسترده  انتقادات  به  توجه  با  اما  گسترده این بار  انتقادات  به  توجه  با  اما  این بار 
و  بندی  لیست  سیستم  به  و نخبگان  بندی  لیست  سیستم  به  نخبگان 
ابتدا  اصولگرایان،  سهمیه ای  ابتدا لیست های  اصولگرایان،  سهمیه ای  لیست های 
روند  در  تغییرات  برخی  که  شد  آن  بر  روند بنا  در  تغییرات  برخی  که  شد  آن  بر  بنا 

تعیین لیست صورت بگیرد .تعیین لیست صورت بگیرد .
شورای ائتالف نیروهای انقالب جدیدترین شورای ائتالف نیروهای انقالب جدیدترین 
سازوکار  روی  بر  اصولگرایان  که  بود  سازوکار اسمی  روی  بر  اصولگرایان  که  بود  اسمی 
رئیسی  آقای  گذاشتند.  خود  بندی  رئیسی لیست  آقای  گذاشتند.  خود  بندی  لیست 

  ۱۶۱۶ آرا  بود  شده  موفق  آرا   بود  شده  موفق   ۹۶۹۶ انتخابات  در  انتخابات که  در  که 
میلیون از مردم را کسب کند، در نظر داشت میلیون از مردم را کسب کند، در نظر داشت 
که با منسجم کردن و وحدت بخشیدن به که با منسجم کردن و وحدت بخشیدن به 
نیروهای انقالب، این نیروهای انقالب، این ۱۶۱۶ میلیون رأی را حفظ  میلیون رأی را حفظ 
کند به همین جهت جلسات شانا از سال کند به همین جهت جلسات شانا از سال 
بودند  آن  بدنبال  اصولگرایان  شد.  آغاز  بودند   آن  بدنبال  اصولگرایان  شد.  آغاز   ۹۶۹۶
که در انتخابات مجلس یازدهم با اتخاذ یک که در انتخابات مجلس یازدهم با اتخاذ یک 
گذشته،  ادوار  به  نسبت  معقول تر  گذشته، روش  ادوار  به  نسبت  معقول تر  روش 
همین  به   ، کنند  اقناع  حدی  تا  را  رأی  همین بدنه  به   ، کنند  اقناع  حدی  تا  را  رأی  بدنه 
نمایندگان  انتخاب  برای  سازوکاری  نمایندگان دلیل  انتخاب  برای  سازوکاری  دلیل 

مشخص کردند. مشخص کردند. 
شانا از شانا از ۴۰۰۴۰۰ محله تهران  محله تهران ۷۰۰۰۷۰۰۰ نفر را برای رأی  نفر را برای رأی 
 . کرد  انتخاب  انتخابات  نامزدهای  به  . دادن  کرد  انتخاب  انتخابات  نامزدهای  به  دادن 
۷۰۰۰۷۰۰۰ نفری که مشخص نبود بر چه اساسی  نفری که مشخص نبود بر چه اساسی 
. در اولین مرحله گزینش  . در اولین مرحله گزینش انتخاب شده اند  انتخاب شده اند 
نماینده  نفر  نماینده   نفر   ۱۵۰۱۵۰ که  بود  قرار  شانا  که نامزدها،  بود  قرار  شانا  نامزدها، 
مشخص  نفر  مشخص   نفر   ۷۰۰۰۷۰۰۰ آن  آرا  اساس  بر  را  آن اول  آرا  اساس  بر  را  اول 
کند. نتیجه اما خنده دار بود، در مرحله اول کند. نتیجه اما خنده دار بود، در مرحله اول 
بپرسید  شاید  شدند.  انتخاب  نفر  بپرسید ((  شاید  شدند.  انتخاب  نفر   ))۱۵۹۱۵۹((((
که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  که ؟  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  ۱۵۹۱۵۹؟  چرا چرا 
بعضی از گزینه های مطلوب پدرخوانده ها از بعضی از گزینه های مطلوب پدرخوانده ها از 
آن جهت که نتوانستند در جمع آن جهت که نتوانستند در جمع ۱۵۰۱۵۰ نفر قرار  نفر قرار 
ابتدائی  مرحله  در  که  شد  آن  بر  بنا  ابتدائی بگیرند  مرحله  در  که  شد  آن  بر  بنا  بگیرند 

۱۵۹۱۵۹ نفر معرفی شوند. نفر معرفی شوند.
بعد از این مرحله یک رأی گیری مجدد اتفاق بعد از این مرحله یک رأی گیری مجدد اتفاق 

قبیله ی جمهور 
کجاست؟

--------------------
صادق محصولی: من 

بودم، حاجی باقر، دایی 
حداد، عمو مرتضی؛ آره 

و اینا خیلی بودیم!

قبیله جمهور کجاست؟
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شورای  نامزدهای  نفره  شورای   نامزدهای  نفره   ۹۰۹۰ لیست  و  لیست افتاد  و  افتاد 
از آن بنا شد  از آن بنا شد ائتالف مشخص شدند. پس  ائتالف مشخص شدند. پس 
انتخاب  شورای  عنوان  تحت  شورایی  انتخاب که  شورای  عنوان  تحت  شورایی  که 
شکل بگیرد که نامزدهای نهایی را انتخاب شکل بگیرد که نامزدهای نهایی را انتخاب 
کند؛ ترکیب شورا به این صورت بود، همه کند؛ ترکیب شورا به این صورت بود، همه 
که  اعضایی  منهای  ائتالف  شورای  که اعضای  اعضایی  منهای  ائتالف  شورای  اعضای 
برای انتخابات ثبت نام کرده بودند به عالوه برای انتخابات ثبت نام کرده بودند به عالوه 
ده نفری که به انتخاب آن ده نفری که به انتخاب آن ۷۰۰۰۷۰۰۰ نفر مشخص  نفر مشخص 

می شدند.می شدند.
پیش  از  که شانا  بود  آنجا  پیش جالب  از  که شانا  بود  آنجا  جالب 
کرده  مشخص  را  لیست  کرده ترکیب  مشخص  را  لیست  ترکیب 
می بایست  که  بود  گفته  و  می بایست بود  که  بود  گفته  و  بود 
  ۱۱۱۱  ، روحانی    ، روحانی   ۳۳ مثاًل  لیست  مثاًل در  لیست  در 
باال  چهره  باال   چهره   ۱۳۱۳ و  خانم  و   خانم   ۴۴  ، ، جوان  جوان 

مسخره  چهارچوب  همین  باشد.  سال  مسخره   چهارچوب  همین  باشد.  سال   ۵۰۵۰
ساالری  شایسته  عدم  عامل  اولین  ساالری شانا  شایسته  عدم  عامل  اولین  شانا 
در بستن لیست بود که بصورت متصلب، در بستن لیست بود که بصورت متصلب، 
را  روحانیون  و  بانوان  و  جوانان  را تعداد  روحانیون  و  بانوان  و  جوانان  تعداد 
در  که  است  مشخص  بود،  کرده  در مشخص  که  است  مشخص  بود،  کرده  مشخص 
مطرح  صالحیت  معیار  سازوکاری  مطرح چنین  صالحیت  معیار  سازوکاری  چنین 

نمی گردد.نمی گردد.
لیستی  روز،  چندین  از  پس  وجود  این  لیستی با  روز،  چندین  از  پس  وجود  این  با 
شد.  منتشر  بود  سازوکار  این  نتیجه  شد. که  منتشر  بود  سازوکار  این  نتیجه  که 
به  نزدیک  افراد  میان  از  آن  در  که  به لیستی  نزدیک  افراد  میان  از  آن  در  که  لیستی 
حضور  پیرهادی  محسن  تنها  حضور قالیباف،  پیرهادی  محسن  تنها  قالیباف، 

تمامی  نتیجه  لیست،  این  ولیکن  تمامی داشت.  نتیجه  لیست،  این  ولیکن  داشت. 
شورای  و  شانا  اندرکاران  دست  شورای تالش های  و  شانا  اندرکاران  دست  تالش های 
انتخاب انتخاب ۳۶۳۶ نفره ای بود که برای رسیدن به  نفره ای بود که برای رسیدن به 
تمامی  و  بودند  گذاشته  وقت  لیست  تمامی این  و  بودند  گذاشته  وقت  لیست  این 
این  قالیباف  آقای  جمله  من  این نامزدها  قالیباف  آقای  جمله  من  نامزدها 
سازوکار را پذیرفتند، ولیکن قالیباف اینبار سازوکار را پذیرفتند، ولیکن قالیباف اینبار 
محور اختالف شد و با اتکا به این بحث که محور اختالف شد و با اتکا به این بحث که 
کافی  تعداد  به  اقتصادی  آدم  لیست  کافی این  تعداد  به  اقتصادی  آدم  لیست  این 

ندارد، لیست را زیر سوال برد و در یک حرکت ندارد، لیست را زیر سوال برد و در یک حرکت 
سهم خواهانه زیر تمامی تعهدات خود زد سهم خواهانه زیر تمامی تعهدات خود زد 
و خواست که لیست جدیدی تعیین شود. و خواست که لیست جدیدی تعیین شود. 
حداد عادل که خود ساعت ها برای رسیدن حداد عادل که خود ساعت ها برای رسیدن 
به این لیست تالش کرده بود هم بالفاصله به این لیست تالش کرده بود هم بالفاصله 
تن  و  کرد  واگذار  را  میدان  قالیباف  َتشر  تن با  و  کرد  واگذار  را  میدان  قالیباف  َتشر  با 
گرفت  تصمیم  شانا  داد.  لیست  اصالح  گرفت به  تصمیم  شانا  داد.  لیست  اصالح  به 
اتخاذ  بر  مبنی  خود  قبلی  حرف های  کل  اتخاذ که  بر  مبنی  خود  قبلی  حرف های  کل  که 
را  گزینش  عادالنه  روش  و  مردمی  را سازوکار  گزینش  عادالنه  روش  و  مردمی  سازوکار 
کنار بگذارد و حال برای ترمیم لیست،  آقای کنار بگذارد و حال برای ترمیم لیست،  آقای 
حداد عادل حداد عادل ۹۹ نفر را به عنوان شورای بازبینی  نفر را به عنوان شورای بازبینی 

قبیله جمهور کجاست؟

حرف های  کل  که  گرفت  تصمیم  حرف های شانا  کل  که  گرفت  تصمیم  شانا 
قبلی خود مبنی بر اتخاذ سازوکار مردمی و روش قبلی خود مبنی بر اتخاذ سازوکار مردمی و روش 
عادالنه گزینش را کنار بگذارد و حال برای ترمیم عادالنه گزینش را کنار بگذارد و حال برای ترمیم 
عنوان  به  را  نفر   ۹ عادل  حداد  آقای  عنوان لیست،   به  را  نفر   ۹ عادل  حداد  آقای  لیست،  
شورای بازبینی تعیین کرد. ۹ نفری که معلوم نبود شورای بازبینی تعیین کرد. ۹ نفری که معلوم نبود 

از قوطی کدام عطار بیرون آمده بودند و از قوطی کدام عطار بیرون آمده بودند و 
برچه اساسی انتخاب شده بودند. برچه اساسی انتخاب شده بودند. 
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تعیین کرد. تعیین کرد. ۹۹ نفری که معلوم نبود از قوطی  نفری که معلوم نبود از قوطی 
کدام عطار بیرون آمده بودند و برچه اساسی کدام عطار بیرون آمده بودند و برچه اساسی 
لیست  انتخاب  برای  بودند.  شده  لیست انتخاب  انتخاب  برای  بودند.  شده  انتخاب 
جدید، با توجه به اینکه موضوع وحدت با جدید، با توجه به اینکه موضوع وحدت با 
پیشنهاد  پایداری  بود،  مطرح  نیز  پیشنهاد پایداری  پایداری  بود،  مطرح  نیز  پایداری 
بسته  باال  اشتراک  با  لیست  یک  که  بسته کرد  باال  اشتراک  با  لیست  یک  که  کرد 
شود تا هم دو طرف به یک وحدتی برسند شود تا هم دو طرف به یک وحدتی برسند 

شود ؛  حفظ  پایداری  قرمزهای  خط  هم  شود ؛ و  حفظ  پایداری  قرمزهای  خط  هم  و 
ایده  این  کردن  مطرح  با  قالیباف  ایده ولیکن  این  کردن  مطرح  با  قالیباف  ولیکن 
را  کار  صفر،  اشتراک  یا  و  کامل  وحدت  یا  را که  کار  صفر،  اشتراک  یا  و  کامل  وحدت  یا  که 
شانا  اعضای  از  تعدادی  که  کشاند  آنجا  شانا به  اعضای  از  تعدادی  که  کشاند  آنجا  به 
که در لیست پایداری هم قرار گرفته بودند که در لیست پایداری هم قرار گرفته بودند 
بشوند.  لیست  آن  از  انصراف  به  بشوند. مجبور  لیست  آن  از  انصراف  به  مجبور 

قالیباف  آقای  همین  که  آنجاست  قالیباف جالب  آقای  همین  که  آنجاست  جالب 
را  جوانان  تصمیم  این  اتخاذ  با  اکنون  را که  جوانان  تصمیم  این  اتخاذ  با  اکنون  که 
مجبور به انصراف از لیست پایداری می کرد، مجبور به انصراف از لیست پایداری می کرد، 
کرد،  منتشر  کرد،   منتشر   ۹۸۹۸ ماه  خرداد  که  ویدئویی  ماه در  خرداد  که  ویدئویی  در 
خطاب به جوان گفته بود که منتظر دستور خطاب به جوان گفته بود که منتظر دستور 
از باال به پایین نمانند و خودشان آتش به از باال به پایین نمانند و خودشان آتش به 
ترجیح   

ً
ظاهرا ولی  حال  کنند،  عمل  ترجیح اختیار   
ً
ظاهرا ولی  حال  کنند،  عمل  اختیار 

ایشان بر این بود که افرادی را که حاضر به ایشان بر این بود که افرادی را که حاضر به 
به  نمی شدند  پایداری  لیست  از  به انصراف  نمی شدند  پایداری  لیست  از  انصراف 
افراد  تا  کند  حذف  اختیار  به  آتش  افراد صورت  تا  کند  حذف  اختیار  به  آتش  صورت 
بگیرند.  قرار  لیست  در  خودش  بگیرند. مدنظر  قرار  لیست  در  خودش  مدنظر 
قالیباف  آقای  که  آنجایی  از  اما  نهایت  قالیباف در  آقای  که  آنجایی  از  اما  نهایت  در 
اقــــــتصاددان  بودن  کم  را  لیســـــت  اقــــــتصاددان ایراد  بودن  کم  را  لیســـــت  ایراد 

قبیله جمهور کجاست؟
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اصلی  حلقه  نتوانست  بود،  نامیده  اصلی هایش  حلقه  نتوانست  بود،  نامیده  هایش 
را وارد لیست کند چراکه  را وارد لیست کند چراکه نزدیکان خودش  نزدیکان خودش 
حلقه اصلی ایشان همه ژورنالیست بودند، حلقه اصلی ایشان همه ژورنالیست بودند، 
 ، مهدیان  محسن  مثل  ، شخصیت هایی  مهدیان  محسن  مثل  شخصیت هایی 
آنجا  از  احدیان،  سعید  و  پور  مهدی  آنجا فرشاد  از  احدیان،  سعید  و  پور  مهدی  فرشاد 
حفظ  جهت  نداشتند،  اقتصادی  وجهه  حفظ که  جهت  نداشتند،  اقتصادی  وجهه  که 
ظاهر هم که  شده، در لیست قرار نگرفتند. ظاهر هم که  شده، در لیست قرار نگرفتند. 
چهره  از  تعدادی  توانست  قالیباف  چهره ولیکن  از  تعدادی  توانست  قالیباف  ولیکن 
لیست  وارد  را  خود  بعدی  حلقه های  لیست های  وارد  را  خود  بعدی  حلقه های  های 
لیست  از  نیز  را  خود  مخالفین  برخی  و  لیست کند  از  نیز  را  خود  مخالفین  برخی  و  کند 
با  قالیباف  خواهی  سهم  بیاندازد.  با بیرون  قالیباف  خواهی  سهم  بیاندازد.  بیرون 
العاده ای در این لیست جدید  العاده ای در این لیست جدید شکل فوق  شکل فوق 

جواب داد.جواب داد.
نهایی  لیست  هم  لیست  این  حتی  نهایی اما  لیست  هم  لیست  این  حتی  اما 
بود  کار  در  نهایی تری  لیست  هنوز  بود نبود،  کار  در  نهایی تری  لیست  هنوز  نبود، 
شکل  پایداری  با  وحدت  در  می بایست  شکل که  پایداری  با  وحدت  در  می بایست  که 
در  اصولگرایان  که  بود  این گونه  در بگیرد.  اصولگرایان  که  بود  این گونه  بگیرد. 
تمامی  به  مجلس  انتخابات  تمامی یازدهمین  به  مجلس  انتخابات  یازدهمین 
و  زدند  پا  پشت  خود  قبلی  و سازوکار های  زدند  پا  پشت  خود  قبلی  سازوکار های 
را  لیست  ترمیم  شورای  نظر  حتی  را این بار  لیست  ترمیم  شورای  نظر  حتی  این بار 
کرده  مشخص  حداد  آقای  خود  که  کرده هم  مشخص  حداد  آقای  خود  که  هم 
یک  در  نهایی  لیست  گذاشتند.  پا  زیر  یک بود،  در  نهایی  لیست  گذاشتند.  پا  زیر  بود، 
عادل،  حداد  آقایان  حضور  با  بسته  در  عادل، اتاق  حداد  آقایان  حضور  با  بسته  در  اتاق 
قالیباف، آقاتهرانی و محصولی بسته شد تا قالیباف، آقاتهرانی و محصولی بسته شد تا 
به  که  بدهند  نشان  اصولگرایان  به همچنان  که  بدهند  نشان  اصولگرایان  همچنان 

سنت سابقشان پایبندند و نشان بدهند سنت سابقشان پایبندند و نشان بدهند 
میلیون  چندین  سال  میلیون   چندین  سال   ۲۲ میشود  چطور  میشود که  چطور  که 
دموکراتیک  ظاهر  به  های  سازوکار  با  را  دموکراتیک آدم  ظاهر  به  های  سازوکار  با  را  آدم 
را  چیزی  همان  نهایت  در  و  گذاشت  را سرکار  چیزی  همان  نهایت  در  و  گذاشت  سرکار 
به  انقالب  نیروهای  بندی  جمع  عنوان  به به  انقالب  نیروهای  بندی  جمع  عنوان  به 
مردم قالب کرد که از یک جلسه در بسته مردم قالب کرد که از یک جلسه در بسته ۴۴  

نفره درآمده باشد.نفره درآمده باشد.

قبیله جمهور کجاست؟
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انسان از آن روز که ُدّر ایزدی را در درون خود انسان از آن روز که ُدّر ایزدی را در درون خود 

یافت و آنچه که نباید میشد، شد. مفتخر یافت و آنچه که نباید میشد، شد. مفتخر 

گردید که مخّیر باشد.گردید که مخّیر باشد.

و  انسانیت  شهوت،  و  فطرت  میان  و مخیر  انسانیت  شهوت،  و  فطرت  میان  مخیر 

حیوانیت، خوب و بد و در نهایت او اختیار حیوانیت، خوب و بد و در نهایت او اختیار 

پسندد  می  خدا  که  آنچه  میان  که  پسندد داشت  می  خدا  که  آنچه  میان  که  داشت 

شیاطین،  از  اعم  خدا  مخلوق  که  آنچه  شیاطین، با  از  اعم  خدا  مخلوق  که  آنچه  با 

انس و جن می گویند یکی را انتخاب کرده انس و جن می گویند یکی را انتخاب کرده 

و در بوته عمل قرار دهد.و در بوته عمل قرار دهد.

دارد  پی  در  را  عملی  او  برای  انتخابی  هر  دارد و  پی  در  را  عملی  او  برای  انتخابی  هر  و 

هر  و  است  آزمایشی  او  برای  عملی  هر  هر و  و  است  آزمایشی  او  برای  عملی  هر  و 

نیز  نتیجه  هر  و  نتیجه  یک  دارای  نیز آزمایش  نتیجه  هر  و  نتیجه  یک  دارای  آزمایش 

عاقبتی دارد.عاقبتی دارد.

که  است  ای  اندیشه  سبب  به  اختیار  که این  است  ای  اندیشه  سبب  به  اختیار  این 

بواسطه  باید  که  اوست  و  شده  داده  بواسطه بدو  باید  که  اوست  و  شده  داده  بدو 

های  دوگانه  میان  در  اش  عقالنیه  های قوه  دوگانه  میان  در  اش  عقالنیه  قوه 

موجود یکی را انتخاب کرده و آن را پیگیری موجود یکی را انتخاب کرده و آن را پیگیری 

نماید.نماید.

حق  آنان  از  یکی  یقین  به  که  هایی  حق دوگانه  آنان  از  یکی  یقین  به  که  هایی  دوگانه 

است و دیگری باطل که یکی از عرصه های است و دیگری باطل که یکی از عرصه های 

انتخاباتی  ها،  گانه  دو  این  بروز  و  انتخاباتی ظهور  ها،  گانه  دو  این  بروز  و  ظهور 

است که سرنوشت یک کشور را مشخص است که سرنوشت یک کشور را مشخص 

می کند.می کند.

انتخابات،  های  بزنگاه  در  که  هاست  انتخابات، سال  های  بزنگاه  در  که  هاست  سال 

بدون  شان  اهداف  به  رسیدن  برای  بدون برخی  شان  اهداف  به  رسیدن  برای  برخی 

دوگانه  بدهند  خودشان  به  زحمتی  دوگانه اینکه  بدهند  خودشان  به  زحمتی  اینکه 

می  بوجود  دینی  حکومت  در  غیردینی  می ای  بوجود  دینی  حکومت  در  غیردینی  ای 

یا  نامقبول  »اصلح  عنوان  تحت  یا آورند  نامقبول  »اصلح  عنوان  تحت  آورند 

صالح مقبول«...صالح مقبول«...

هدف شان بیش از اینکه در راستای صالح هدف شان بیش از اینکه در راستای صالح 

قدرت  شهوت  راستای  در  باشد  قدرت امت  شهوت  راستای  در  باشد  امت 

است...است...

همه  اهلل  حزب  مجامع  همه  در  و  همه همیشه  اهلل  حزب  مجامع  همه  در  و  همیشه 

که  دارند  اشتراک  نظر  این  بر  القول  که متفق  دارند  اشتراک  نظر  این  بر  القول  متفق 

بساط  کردن  جمع  برای  حاضر  حال  در  بساط ما  کردن  جمع  برای  حاضر  حال  در  ما 

انقالب  یک  به  نیاز  انقالب  درون  در  انقالب فساد  یک  به  نیاز  انقالب  درون  در  فساد 

دیگری داریم.دیگری داریم.

در  پس  دارد  آگاهی  به  نیاز  انقالب  در ایجاد  پس  دارد  آگاهی  به  نیاز  انقالب  ایجاد 

محمدحسین غریبیصالح امت یـــــــــــــــــا شهوت قدرت؟!

صالح امت یا شهوت قدرت؟!
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صالح امت یـــــــــــــــــا شهوت قدرت؟!
باید  جامعه  این  که  باشد  این  بر  اصل  باید اگر  جامعه  این  که  باشد  این  بر  اصل  اگر 

تغییر  دارد  که  را  منحطی  اجتماعی  تغییر روابط  دارد  که  را  منحطی  اجتماعی  روابط 

دهد؛ باید طرز تفکری که دارد عوض شود؛ دهد؛ باید طرز تفکری که دارد عوض شود؛ 

باید  شود؛  عوض  مذهبش  و  زبانش  باید باید  شود؛  عوض  مذهبش  و  زبانش  باید 

از  بسیاری  باید  رود؛  پیش  از فرهنگش  بسیاری  باید  رود؛  پیش  فرهنگش 

باید  برود؛  بین  از  خرافاتش  و  باید معتقدات  برود؛  بین  از  خرافاتش  و  معتقدات 

جهش  باالتر،  مراحل  به  مرحله  این  جهش از  باالتر،  مراحل  به  مرحله  این  از 

های  سنت  این  باید  کند؛  پیدا  ارتقاء  های وار  سنت  این  باید  کند؛  پیدا  ارتقاء  وار 

پوسیده اش را ریشه کن سازد. و اگر اصل پوسیده اش را ریشه کن سازد. و اگر اصل 

را در سیاست و حکومت بر دو شعار رهبری را در سیاست و حکومت بر دو شعار رهبری 

قرار  مردم  انقالبی  تغییر  یعنی  پیشرفت  قرار و  مردم  انقالبی  تغییر  یعنی  پیشرفت  و 

به  رهبری  این  انتخاب  وقت  آن  به دهیم،  رهبری  این  انتخاب  وقت  آن  دهیم، 

ندارد،  امکان  جامعه  همین  افراد  ندارد، وسیله  امکان  جامعه  همین  افراد  وسیله 

نمی  رای  کسی  به  هرگز  جامعه  افراد  نمی زیرا  رای  کسی  به  هرگز  جامعه  افراد  زیرا 

و  عقاید  و  عادات  و  ها  سنت  با  که  و دهند  عقاید  و  عادات  و  ها  سنت  با  که  دهند 

جامعه  آن  افراد  همه  رایج  زندگی  جامعه شیوه  آن  افراد  همه  رایج  زندگی  شیوه 

ریشه  را  ها  آن  خواهد  می  و  است  ریشه مخالف  را  ها  آن  خواهد  می  و  است  مخالف 

مردم  های  سنت  از  بسیاری  و  کند  مردم کن  های  سنت  از  بسیاری  و  کند  کن 

های  سنت  و  کند  عوض  را  پرست  های سنت  سنت  و  کند  عوض  را  پرست  سنت 

زدن  درجا  موجب  ها  آگاهی  نبود  زدن جامعه  درجا  موجب  ها  آگاهی  نبود  جامعه 

و عدم پیشرفت است حال اینکه ما برای و عدم پیشرفت است حال اینکه ما برای 

جهشی  پیشرفت  به  نیاز  قله  به  جهشی رسیدن  پیشرفت  به  نیاز  قله  به  رسیدن 

داریم نه پیشرفت معمولی.داریم نه پیشرفت معمولی.

سازها«  گانه  »دو  که  ماجرایی  در  سازها« پس  گانه  »دو  که  ماجرایی  در  پس 

دارد  وجود  ابهام  نقطه  یک  کنند  می  دارد بیان  وجود  ابهام  نقطه  یک  کنند  می  بیان 

خوب  کاندیدای  معیارهای  در  چگونه  خوب که  کاندیدای  معیارهای  در  چگونه  که 

باشد  مالک  ملتی  فعلی  مقبولیت  باشد باید  مالک  ملتی  فعلی  مقبولیت  باید 

اشخاص  این  اهداف  به  نسبت  ملت  اشخاص که  این  اهداف  به  نسبت  ملت  که 

آگاهی ندارند؟آگاهی ندارند؟

دکتر علی شریعتی پاسخ می گوید:دکتر علی شریعتی پاسخ می گوید:

حکومت  فضائل  همه  که  حال  عین  حکومت »در  فضائل  همه  که  حال  عین  »در 

دموکراسی بر ما روشن است، این مسئله دموکراسی بر ما روشن است، این مسئله 

نظام  یک  در  را  اصل  اگر  آیا  که  شد  نظام طرح  یک  در  را  اصل  اگر  آیا  که  شد  طرح 

پیشرفت  بر  سیاسی،  رهبری  و  پیشرفت اجتماعی  بر  سیاسی،  رهبری  و  اجتماعی 

ناآگاه  و  متوقف  جامعه  یک  رهبری  ناآگاه و  و  متوقف  جامعه  یک  رهبری  و 

قرار  مالک  و  کردن  اعتنا  اینجا  در  قرار بگذاریم،  مالک  و  کردن  اعتنا  اینجا  در  بگذاریم، 

دادن پسند و رای یکایک افراد مانع اصل دادن پسند و رای یکایک افراد مانع اصل 

رهبری پیشرفت نخواهد بود؟رهبری پیشرفت نخواهد بود؟

صالح امت یا شهوت قدرت؟!
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مردم  که  کند  ها  آن  جانشین  را  مردم مترقی  که  کند  ها  آن  جانشین  را  مترقی 

هنوز با آن ها آشنا نیستند و با آن موافق هنوز با آن ها آشنا نیستند و با آن موافق 

نیستند. چنین مردی و رهبری نمی تواند نیستند. چنین مردی و رهبری نمی تواند 

مورد اتفاق اکثریت آراء این مردمی که باید مورد اتفاق اکثریت آراء این مردمی که باید 

عوض  شان  آراء  و  شوند  عوض  عوض خودشان  شان  آراء  و  شوند  عوض  خودشان 
شود، قرار بگیرد.«شود، قرار بگیرد.«۱۱

با این گفته شریعتی که درست نیز هست، با این گفته شریعتی که درست نیز هست، 

هستند  ناآگاه  که  مردمی  با  توان  هستند نمی  ناآگاه  که  مردمی  با  توان  نمی 

مردمان  این  چون  آورد  بدست  مردمان پیشرفتی  این  چون  آورد  بدست  پیشرفتی 

کسانی را انتخاب می کنند که در کسانی را انتخاب می کنند که در 

و  بکوشند  موجود  وضع  و حفظ  بکوشند  موجود  وضع  حفظ 

یا در راستای امیال آن ها تالش یا در راستای امیال آن ها تالش 

بخواهند  که  را  کسانی  نه  بخواهند بکنند  که  را  کسانی  نه  بکنند 

بوجود  دگرگونی  آنان  زندگی  بوجود در  دگرگونی  آنان  زندگی  در 

بیاورند.بیاورند.
در این بخش این سوال پیش می آید که در این بخش این سوال پیش می آید که 
انقالبی  که  اسالمی  انقالب  چگونه  انقالبی پس  که  اسالمی  انقالب  چگونه  پس 
است  بشریت  تاریخ  در  کننده  است دگرگون  بشریت  تاریخ  در  کننده  دگرگون 

پدید آمد؟!پدید آمد؟!

تبیین،  است.  سوال  این  پاسخ  تبیین، »تبیین«  است.  سوال  این  پاسخ  »تبیین« 

خمینی)ره(  که  دین  در  بود  ظرفیتی  و  خمینی)ره( ابزار  که  دین  در  بود  ظرفیتی  و  ابزار 

هوشمندانه از آن بهره جست.هوشمندانه از آن بهره جست.

های  تشکل  با  دیدار  در  هم  آقا  های حضرت  تشکل  با  دیدار  در  هم  آقا  حضرت 

در  ای  خاطره  بیان  با  هم  و  در دانشجویی  ای  خاطره  بیان  با  هم  و  دانشجویی 

               1- دکتر علی شریعتی. امت و امامت، نشر سپیده باوران؛ صفحه 186

اهمیت  شد«  لعل  که  دلی  »خون  اهمیت کتاب  شد«  لعل  که  دلی  »خون  کتاب 

این ابزار و ظرفیت را در تفکر اسالمی بیان این ابزار و ظرفیت را در تفکر اسالمی بیان 

می کند:می کند:

ذهنها  با  ما  است.  ما  کار  اساس  ذهنها »تبیین  با  ما  است.  ما  کار  اساس  »تبیین 

دلها  باید  مواجهیم؛  دلها  با  دلها مواجهیم،  باید  مواجهیم؛  دلها  با  مواجهیم، 

به  بدنها  نشد،  قانع  دلها  اگر  بشود.  به قانع  بدنها  نشد،  قانع  دلها  اگر  بشود.  قانع 

نمی افتد؛  به کار  جسمها  نمی افتد،  نمی افتد؛ راه  به کار  جسمها  نمی افتد،  راه 

تفّکرات  و  اسالمی  تفّکر  بین  فرِق  تفّکرات این  و  اسالمی  تفّکر  بین  فرِق  این 

از  یکی  منزل  در  بنده  است.  اسالمی  از غیر  یکی  منزل  در  بنده  است.  اسالمی  غیر 

از  قبل  سالهای  -آن  تهران  در  از دوستانمان  قبل  سالهای  -آن  تهران  در  دوستانمان 

انقالب- نشسته بودیم. در این بین، یکی انقالب- نشسته بودیم. در این بین، یکی 

-مشهدی  می شناختم  که  جوانهایی  -مشهدی از  می شناختم  که  جوانهایی  از 

جزو  بودیم؛  آشنا  پدرش  خودش،  با  جزو بود؛  بودیم؛  آشنا  پدرش  خودش،  با  بود؛ 

کسانی  جزو  و  بود  خلق  فدائی  کسانی چریکهای  جزو  و  بود  خلق  فدائی  چریکهای 

بودند  رفته  شمال  جنگلهای  در  که  بودند بود  رفته  شمال  جنگلهای  در  که  بود 

میکردند-  مبارزه  و  بودند  گرفته  میکردند- موضع  مبارزه  و  بودند  گرفته  موضع 

نداشتم.  خبر  هم  من  شد،  وارد  نداشتم. ناگهان  خبر  هم  من  شد،  وارد  ناگهان 

 
ً
 خب، آشنا بودیم؛ آمدند نشستند؛ ظاهرا
ً
خب، آشنا بودیم؛ آمدند نشستند؛ ظاهرا

کمک  یک  صاحب خانه  آن  از  بود  کمک آمده  یک  صاحب خانه  آن  از  بود  آمده 
صالح امت یا شهوت قدرت؟!

هستند  ناآگاه  که  مردمی  با  توان  هستند نمی  ناآگاه  که  مردمی  با  توان  نمی 
پیشرفتی بدست آورد چون این مردمان کسانی پیشرفتی بدست آورد چون این مردمان کسانی 
موجود  وضع  حفظ  در  که  کنند  می  انتخاب  موجود را  وضع  حفظ  در  که  کنند  می  انتخاب  را 
بکوشند و یا در راستای امیال آن ها تالش بکنند بکوشند و یا در راستای امیال آن ها تالش بکنند 

نه کسانی را که بخواهند در زندگی آنان نه کسانی را که بخواهند در زندگی آنان 
دگرگونی بوجود بیاورند.دگرگونی بوجود بیاورند.
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که  هم  حکومت  خود  آب.  از  درآمد  که غلط  هم  حکومت  خود  آب.  از  درآمد  غلط 

سال  هفتاد  شصت  از  بعد  شد  سال تشکیل  هفتاد  شصت  از  بعد  شد  تشکیل 

ی بنا 
ّ

ی بنا معلوم شد که از پایه خراب بوده، بکل
ّ

معلوم شد که از پایه خراب بوده، بکل
فرو ریخت.«فرو ریخت.«۲۲

کار  وار  خمینی  باید  قطعا  کردن  آگاه  کار برای  وار  خمینی  باید  قطعا  کردن  آگاه  برای 

حد  به  تبیین  نیروی  و  ظرفیت  از  و  حد کرد  به  تبیین  نیروی  و  ظرفیت  از  و  کرد 

امکان استفاده نمود.امکان استفاده نمود.

آید  می  پیش  سوال  یک  قسمت  این  آید در  می  پیش  سوال  یک  قسمت  این  در 

دوگانه  این  میان  در  »تبیین«  جایگاه  دوگانه که  این  میان  در  »تبیین«  جایگاه  که 

ساز ها کجاست؟!ساز ها کجاست؟!

می  پاسخ  سواالت  این  با  را  سوال  می جواب  پاسخ  سواالت  این  با  را  سوال  جواب 

در  گیر  همه  مقبولیت  که  شخصی  در دهم،  گیر  همه  مقبولیت  که  شخصی  دهم، 

جزو  را  او  اهداف  از  اطالع  بی  مردم  جزو میان  را  او  اهداف  از  اطالع  بی  مردم  میان 

می  قرار  کاندیداها  بررسی  های  می شاخصه  قرار  کاندیداها  بررسی  های  شاخصه 

تبیین  به  اعتقادی  تواند  می  عمال  تبیین دهد  به  اعتقادی  تواند  می  عمال  دهد 

شب  یک  که  اشخاصی  یا  باشد؟!  شب داشته  یک  که  اشخاصی  یا  باشد؟!  داشته 

می  لیست  مردم  به  انتخابات  به  می مانده  لیست  مردم  به  انتخابات  به  مانده 

لیست  این  بگویند  اینکه  بدون  لیست دهند  این  بگویند  اینکه  بدون  دهند 

است  ها  شاخص  کدام  از  آمده  است حاصل  ها  شاخص  کدام  از  آمده  حاصل 

اعتقادی به تبیین دارند؟!اعتقادی به تبیین دارند؟!

پاسخ به سواالت باال خود به خود پاسخ را پاسخ به سواالت باال خود به خود پاسخ را 

مشخص می کند.مشخص می کند.

می  که  چیزی  آن  برای  سال  می   که  چیزی  آن  برای  سال   ۱۵۱۵ خمینی)ره( خمینی)ره( 

تالش  و  کرد  تبیین  است  اصلح  تالش دانست  و  کرد  تبیین  است  اصلح  دانست 
                     2- بیانات در دیدار با تشکل های دانشجویی در تاریخ 12 تیر 1395

خب  گفتم  من  بگیرد.  چیزی  خب مالی ای،  گفتم  من  بگیرد.  چیزی  مالی ای، 

چیزهایی  یک  میکنید،  کار  چه  چیزهایی شماها  یک  میکنید،  کار  چه  شماها 

میخواهید  اگر  شماها  گفتم  من  میخواهید گفت.  اگر  شماها  گفتم  من  گفت. 

با  که  است  این  راهش  بشوید،  ق 
ّ

با موف که  است  این  راهش  بشوید،  ق 
ّ

موف

مردم  کنید؛  تبیین  بزنید،  حرف  مردم مردم  کنید؛  تبیین  بزنید،  حرف  مردم 

شده اید  جمع  شمال  در  چرا  شما  شده اید بدانند  جمع  شمال  در  چرا  شما  بدانند 

حانه میکنید و در شهر مثاًل 
ّ

حانه میکنید و در شهر مثاًل مبارزه ی مسل
ّ

مبارزه ی مسل

انجام  را  حرکت  فالن  فالن جا  کنید  انجام فرض  را  حرکت  فالن  فالن جا  کنید  فرض 

یک  کنید.  تبیین  بدانند؛  مردم  یک میدهید؛  کنید.  تبیین  بدانند؛  مردم  میدهید؛ 

صحبت  او  با  تبیین  این  به  راجع  صحبت مقداری  او  با  تبیین  این  به  راجع  مقداری 

سری  یک  و  کرد  من  به  نگاهی  یک  سری کردیم.  یک  و  کرد  من  به  نگاهی  یک  کردیم. 

 خیلی، یک ده 
ً
 خیلی، یک ده تکان داد -بّچه بود، از ما سّنا
ً
تکان داد -بّچه بود، از ما سّنا

سالی کوچک تر ]بود[- یک نگاِه »نگه کردن سالی کوچک تر ]بود[- یک نگاِه »نگه کردن 

عاقل اندر َسفیه« به ما کرد،گفت بله، این عاقل اندر َسفیه« به ما کرد،گفت بله، این 

رمان  تفکّ ما  است،  شما  اسالمی  ر  رمان تفکّ تفکّ ما  است،  شما  اسالمی  ر  تفکّ

نیست.  الزم  تبیین  یعنی  نیست؛  نیست. این  الزم  تبیین  یعنی  نیست؛  این 

فرسوده ی  کهنه ی  دیالکتیکی  ر 
ّ
تفک فرسوده ی این  کهنه ی  دیالکتیکی  ر 
ّ
تفک این 

حاال  -که  مارکسیستی  ازآب درآمده ی  حاال غلط  -که  مارکسیستی  ازآب درآمده ی  غلط 

دارند  عّده ای  یک  دانشگاه  در  باز  دارند شنیدم  عّده ای  یک  دانشگاه  در  باز  شنیدم 

میگوید  آنها  به  میکنند-  دنبال  را  میگوید همان  آنها  به  میکنند-  دنبال  را  همان 

نتیجه ی  و  دیالکتیک  الزمه ی  نه،  نتیجه ی که  و  دیالکتیک  الزمه ی  نه،  که 

کارگر  بین  دعوای  و  جنگ  این  کارگر دیالکتیک،  بین  دعوای  و  جنگ  این  دیالکتیک، 

ندارد؛  الزم  تبیینی  هیچ  و  است  کارفرما  ندارد؛ و  الزم  تبیینی  هیچ  و  است  کارفرما  و 

خب،  میکنند.  بیان  این جوری  آنها  خب، به  میکنند.  بیان  این جوری  آنها  به 

دیگر؛  شد  تجربه  کاماًل  بودنش  غلط  دیگر؛ این  شد  تجربه  کاماًل  بودنش  غلط  این 
صالح امت یا شهوت قدرت؟!
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کرد آن را به مردم بشناساند و مردم را برای کرد آن را به مردم بشناساند و مردم را برای 

است  درست  دانست  می  که  چیزی  است آن  درست  دانست  می  که  چیزی  آن 

عوض  در  دوستان  حاال  اما  کرد  عوض عوض  در  دوستان  حاال  اما  کرد  عوض 

که  چیزی  آن  برای  را  ملت  بیایند  که اینکه  چیزی  آن  برای  را  ملت  بیایند  اینکه 

بدنبال  کنند  آگاه  است  درست  بدنبال میدانند  کنند  آگاه  است  درست  میدانند 

قبول  را  چیزی  چه  مردم  که  هستند  قبول این  را  چیزی  چه  مردم  که  هستند  این 

دارند آن ها را به خورد خودشان بدهند.دارند آن ها را به خورد خودشان بدهند.

همین  با  که  کنند  نمی  توجه  ابدا  و  همین اصال  با  که  کنند  نمی  توجه  ابدا  و  اصال 

را  علی)ع(  توان  می  خودساخته  گانه  را دو  علی)ع(  توان  می  خودساخته  گانه  دو 

را  ابوبکر  و  کشید  زیر  به  خالفت  مسند  را از  ابوبکر  و  کشید  زیر  به  خالفت  مسند  از 

خود  آنجا  دیگر  و  نشاند  قدرت  کرسی  خود بر  آنجا  دیگر  و  نشاند  قدرت  کرسی  بر 

اینان اولین هایی هستند که غدیر را انکار اینان اولین هایی هستند که غدیر را انکار 

می کنند.می کنند.

فدکیه  خطبه  در  زهرا)س(  فاطمه  فدکیه حضرت  خطبه  در  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 

شاخص های انتخاب حضرت محمد)ص( شاخص های انتخاب حضرت محمد)ص( 

به پیغمبری را اینگونه بیان می کند:به پیغمبری را اینگونه بیان می کند:

 
ً

ُموِر، َو ِاحاَطة ُ ْ
 ِمَن اهلِل َتعالی ِبماِئِل اال

ً
ما

ْ
 »ِعل

ً
ُموِر، َو ِاحاَطة ُ ْ

 ِمَن اهلِل َتعالی ِبماِئِل اال
ً
ما

ْ
»ِعل

ُموِر« ُ ْ
 ِبَمواِقِع اال

ً
ة

َ
ُهوِر، َو َمْعِرف

ُ
ُموِر«ِبَحواِدِث الّد ُ ْ

 ِبَمواِقِع اال
ً

ة
َ

ُهوِر، َو َمْعِرف
ُ

ِبَحواِدِث الّد

۱۱-علمش -علمش  بخاطر  برانگیخت  را  او  بخاطر خدواند  برانگیخت  را  او  خدواند 

۲۲-احاطه اش به حوادث -احاطه اش به حوادث  به عواقب کارها، به عواقب کارها، 

وقوع  به  کاملش  وقوع -شناسایی  به  کاملش  ۳۳-شناسایی  و  و زمان  زمان 

مقدراتمقدرات

اصلحیت  گانه  سه  که  عوامل  این  در  اصلحیت آیا  گانه  سه  که  عوامل  این  در  آیا 

است مقبولیت می یابید؟!است مقبولیت می یابید؟!

از  دیگری  بخش  در  زهرا)س(  از حضرت  دیگری  بخش  در  زهرا)س(  حضرت 

خطبه فدکیه اینگونه بیان می کند:خطبه فدکیه اینگونه بیان می کند:

اِلِه  و  ْیِه 
َ

َعل اهلُل  ی 
َّ

َصل ٍد  بی ُمَحّمَ
َ
ِبا اهلُل  ناَر 

َ
ا

َ
اِلِه ف و  ْیِه 

َ
َعل اهلُل  ی 

َّ
َصل ٍد  بی ُمَحّمَ

َ
ِبا اهلُل  ناَر 

َ
ا

َ
ف

َو  ُبَهَمها،  وِب 
ُ

ُقل
ْ

ال َعِن  َکَشَف  َو  َمها، 
َ

َو ُظل ُبَهَمها،  وِب 
ُ

ُقل
ْ

ال َعِن  َکَشَف  َو  َمها، 
َ

ُظل

اِس 
َ

الّن ِفی  قاَم  َو  َمَمها، 
ُ

غ ْبصاِر  َ ْ
اال َعِن  اِس َجلی 

َ
الّن ِفی  قاَم  َو  َمَمها، 

ُ
غ ْبصاِر  َ ْ

اال َعِن  َجلی 

َرُهْم  َبّصَ َو  ِغواَیِة، 
ْ

ال ِمَن  ُهْم 
َ

ْنَقذ
َ
ا

َ
ف ِهداَیِة، 

ْ
َرُهْم ِبال َبّصَ َو  ِغواَیِة، 

ْ
ال ِمَن  ُهْم 

َ
ْنَقذ

َ
ا

َ
ف ِهداَیِة، 

ْ
ِبال

َقویِم، َو 
ْ

ی الّدیِن ال
َ

ِعماَیِة، َو َهداُهْم ِال
ْ

َقویِم، َو ِمَن ال
ْ

ی الّدیِن ال
َ

ِعماَیِة، َو َهداُهْم ِال
ْ

ِمَن ال

ُمْسَتقیِم.
ْ

ال ریِق  الّطَ ی 
َ

ِال ُمْسَتقیِم.َدعاُهْم 
ْ

ال ریِق  الّطَ ی 
َ

ِال َدعاُهْم 

پس خداى بزرگ بوسیله پدرم محمد صلی پس خداى بزرگ بوسیله پدرم محمد صلی 

و  روشن،  را  آن  تاریکی  هاى  آله  و  علیه  و اهلل  روشن،  را  آن  تاریکی  هاى  آله  و  علیه  اهلل 

رؤیت  موانع  و  برطرف،  را  قلبها  رؤیت مشکالت  موانع  و  برطرف،  را  قلبها  مشکالت 

دیده  ها را از میان برداشت، و با هدایت در دیده  ها را از میان برداشت، و با هدایت در 

گمراهی  از  را  آنان  و  کرده  قیام  مردم  گمراهی میان  از  را  آنان  و  کرده  قیام  مردم  میان 

به  را  ایشان  و  کرده  بینایشان  و  به رهانید،  را  ایشان  و  کرده  بینایشان  و  رهانید، 

به  و  شده،  رهنمون  محکم  و  استوار  به دین  و  شده،  رهنمون  محکم  و  استوار  دین 

راه راست دعوت نمود.راه راست دعوت نمود.

برای تغییر ایجاد کردن و ایجاد انقالب باید برای تغییر ایجاد کردن و ایجاد انقالب باید 

کسی  بتوان  اینکه  برای  و  کرد  آگاه  را  کسی مردم  بتوان  اینکه  برای  و  کرد  آگاه  را  مردم 

را آگاه کرد خود شخص باید آگاهی داشته را آگاه کرد خود شخص باید آگاهی داشته 

باشد که سه عاملی که حضرت زهرا در این باشد که سه عاملی که حضرت زهرا در این 

رابطه بیان کردند بهترین عوامل شناخت رابطه بیان کردند بهترین عوامل شناخت 

اصلح است.اصلح است.

مردم باید برای شناخت اصلح تالش کنند. مردم باید برای شناخت اصلح تالش کنند. 

این  به  پاسخ  در  یزدی  مصباح  اهلل  این آیت  به  پاسخ  در  یزدی  مصباح  اهلل  آیت 

به وسیله  باید  اجتماعي  »قانون  که  به وسیله سوال  باید  اجتماعي  »قانون  که  سوال 

چه کسي اجراء شود؟« بیان می کند:چه کسي اجراء شود؟« بیان می کند:
صالح امت یا شهوت قدرت؟!
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عموم مسلمانان چنین اعتقادي را درباره عموم مسلمانان چنین اعتقادي را درباره 

شیعیان  و  اکرم صلي اهلل علیه وآله  شیعیان پیامبر  و  اکرم صلي اهلل علیه وآله  پیامبر 

دوازده گانه علیهم السالم  امامان  مورد  دوازده گانه علیهم السالم در  امامان  مورد  در 

حضور  عدم  صورت  در  اما  دارند  حضور نیز  عدم  صورت  در  اما  دارند  نیز 

پایین تر  رده هاي  در  هم چنین  و  پایین تر معصوم  رده هاي  در  هم چنین  و  معصوم 

به طور  را  شرایط  این  باید  رهبري  مقام  به طور از  را  شرایط  این  باید  رهبري  مقام  از 

و  پست  با  متناسب  و  و نسبي  پست  با  متناسب  و  نسبي 

دانست  معتبر  حکومتي،  دانست مقام  معتبر  حکومتي،  مقام 

»والیت فقیه  تز  منشأ  اساسا  »والیت فقیه و  تز  منشأ  اساسا  و 

است  همین  است جامع الشرایط«  همین  جامع الشرایط« 

عصمت،  مقام  به  که  کسي  عصمت، که  مقام  به  که  کسي  که 

جایگاه  در  است  شبیه تر  و  جایگاه نزدیك تر  در  است  شبیه تر  و  نزدیك تر 

معصوم یعني در رأس هرم قدرت قرار گیرد معصوم یعني در رأس هرم قدرت قرار گیرد 

و  احکام  به  نسبت  بهتري  شناخت  هم  و تا  احکام  به  نسبت  بهتري  شناخت  هم  تا 

قوانین و اصول و مباني آن ها داشته باشد قوانین و اصول و مباني آن ها داشته باشد 

باالتري  خویشتن داري  و  تقوي  از  هم  باالتري و  خویشتن داري  و  تقوي  از  هم  و 

شرط  دو  این  داشتن  با  و  باشد،  شرط برخوردار  دو  این  داشتن  با  و  باشد،  برخوردار 

حتي االمکان  تقوي(  و  )فقاهت  حتي االمکان اساسي  تقوي(  و  )فقاهت  اساسي 

کمتر دچار تخلف عمدي و سهوي از قانون کمتر دچار تخلف عمدي و سهوي از قانون 
اسالم گردد.«اسالم گردد.«۳۳

اهلل  آیت  که  اصلی  شرط  دو  همین  اهلل عین  آیت  که  اصلی  شرط  دو  همین  عین 

از آن نام بردند نیز در کتاب والیت  از آن نام بردند نیز در کتاب والیت مصباح  مصباح 

فقیه امام خمینی)ره( به آن اشاره شده که فقیه امام خمینی)ره( به آن اشاره شده که 

3- نگاهی گذرا بر فلسفه سیاسی اسالم؛ سایت حفظ و نشر آثار آیت اهلل محمدتقی 
مصباح یزدی

سیاسي،  مکاتب  اکثریت  مانند  سیاسي، »اسالم  مکاتب  اکثریت  مانند  »اسالم 

که  قدرتي  به عنوان  را  حکومت  که وجود  قدرتي  به عنوان  را  حکومت  وجود 

بتواند جلو تخلفات را بگیرد الزم مي شمرد بتواند جلو تخلفات را بگیرد الزم مي شمرد 

تعطیل  مستلزم  را  حکومت  نبودن  تعطیل و  مستلزم  را  حکومت  نبودن  و 

شدن  پایمال  و  مرج  و  هرج  بروز  و  شدن قوانین  پایمال  و  مرج  و  هرج  بروز  و  قوانین 

حقوق ضعیفان مي داند.حقوق ضعیفان مي داند.

به ویژه  قانون  مجري  براي  است  به ویژه بدیهي  قانون  مجري  براي  است  بدیهي 

مي گیرد  قرار  قدرت  هرم  رأس  در  که  مي گیرد کسي  قرار  قدرت  هرم  رأس  در  که  کسي 

این که  یکي  دارد:  وجود  اساسي  شرط  این که دو  یکي  دارد:  وجود  اساسي  شرط  دو 

دچار  تا  باشد  داشته  قانون  از  کافي  دچار آگاهي  تا  باشد  داشته  قانون  از  کافي  آگاهي 

دو  نگردد،  قانون  به  جهل  از  ناشي  دو تخلف  نگردد،  قانون  به  جهل  از  ناشي  تخلف 

دیگر آن که بر تمایالت خویش مسلط باشد دیگر آن که بر تمایالت خویش مسلط باشد 

نکند.  سوء استفاده  قانون،  از   
ً
عمدا نکند. تا  سوء استفاده  قانون،  از   
ً
عمدا تا 

و  مدیریت  حسن  مانند  دیگري  و شرایط  مدیریت  حسن  مانند  دیگري  شرایط 

بر  مي توان  نیز  را  آن ها  مانند  و  بر شجاعت  مي توان  نیز  را  آن ها  مانند  و  شجاعت 

است  آن  آل  ایده  فرض  طبعا  افزود.  است آن ها  آن  آل  ایده  فرض  طبعا  افزود.  آن ها 

و  جهل  از  کلي  به طور  قانون  مجري  و که  جهل  از  کلي  به طور  قانون  مجري  که 

خودخواهي و سایر خصال ناپسند، مبري خودخواهي و سایر خصال ناپسند، مبري 

در  که  است  همان  کسي  چنین  و  در باشد  که  است  همان  کسي  چنین  و  باشد 

و  مي شود  نامیده  »معصوم«  دیني  و زبان  مي شود  نامیده  »معصوم«  دیني  زبان 
صالح امت یا شهوت قدرت؟!

»تبیین اساس کار ما است. ما با ذهنها »تبیین اساس کار ما است. ما با ذهنها 
مواجهیم، با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. مواجهیم، با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. 
اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمی افتد، جسمها اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمی افتد، جسمها 

تفکّر  بین  فرِق  این  نمی افتد؛  تفکّر به کار  بین  فرِق  این  نمی افتد؛  به کار 
اسالمی و تفکّرات غیر اسالمی است...اسالمی و تفکّرات غیر اسالمی است...
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داشتن  و  بودن  قانوندان  از  است  داشتن عبارت  و  بودن  قانوندان  از  است  عبارت 
عدالت.عدالت.۴۴

مقام معظم رهبری در سخنانی به موضوع مقام معظم رهبری در سخنانی به موضوع 

انتخاب اصلح می پردازند و می فرماید:انتخاب اصلح می پردازند و می فرماید:

باید  بکند،  را  خود  تالش  باید  ملت  باید »البته  بکند،  را  خود  تالش  باید  ملت  »البته 

من  بگردد.  اصلح  دنبال  و  بکشد  من زحمت  بگردد.  اصلح  دنبال  و  بکشد  زحمت 

مسأله ی  مسئله،  که  کرده ام  عرض  مسأله ی مکّرر  مسئله،  که  کرده ام  عرض  مکّرر 

دین و خدا و ادای تکلیف است. همچنان دین و خدا و ادای تکلیف است. همچنان 

که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، 

انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است. انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است. 

 هم گفتیم که تفاضل و لو کم باشد، در 
ً

 هم گفتیم که تفاضل و لو کم باشد، در قبال
ً

قبال

این قضیه بسیار است. باید بگردید، بین این قضیه بسیار است. باید بگردید، بین 

یعنی  کنید؛  پیدا  حّجت  خدا  و  یعنی خودتان  کنید؛  پیدا  حّجت  خدا  و  خودتان 

متعال  خدای  اگر  که  بروید  راهی  از  متعال بتوانید  خدای  اگر  که  بروید  راهی  از  بتوانید 

رأی  فرد  این  به  دلیل  چه  به  شما  رأی پرسید  فرد  این  به  دلیل  چه  به  شما  پرسید 

بین  دلیل.  این  به  بگویید  بتوانید  بین دادید،  دلیل.  این  به  بگویید  بتوانید  دادید، 

خودتان و خدا، دلیل و حّجتی فراهم کنید خودتان و خدا، دلیل و حّجتی فراهم کنید 

بدهید.  رأی  بروید  راحت  خیال  با  بعد  بدهید. و  رأی  بروید  راحت  خیال  با  بعد  و 

مردم باید این کار را بکنند و ما هم از خدا مردم باید این کار را بکنند و ما هم از خدا 

می خواهیم و دعا و آرزو می کنیم که خدای می خواهیم و دعا و آرزو می کنیم که خدای 

نامزد  سمت  به  را  مردم  دلهای  نامزد متعال  سمت  به  را  مردم  دلهای  متعال 

 صالحیتش بیشتر است 
ً
 صالحیتش بیشتر است اصلح آنکه واقعا
ً
اصلح آنکه واقعا

هدایت کند.«هدایت کند.«۵۵

انتخاب اصلح تکلیف است و شناساندن انتخاب اصلح تکلیف است و شناساندن 
۴- روح اهلل الموسوی الخمینی. والیت فقیه، نشر آزادی؛ صفحه 51

5- بیانات در دیدار جمعی از خانواده  های ایثارگران در تاریخ 31 اردیبهشت 1376

برای  و  دیگر  تکلیفی  نیز  مردم  سایر  به  برای آن  و  دیگر  تکلیفی  نیز  مردم  سایر  به  آن 

اینکه مردم اصلح را بشناسند باید اهداف اینکه مردم اصلح را بشناسند باید اهداف 

شود.  تبیین  مردم  برای  او  های  گفته  شود. و  تبیین  مردم  برای  او  های  گفته  و 

و  است  تالش  و  کار  نیازمند  کردن  و تبیین  است  تالش  و  کار  نیازمند  کردن  تبیین 

توان  نمی  انتخاباتی  شب  های  لیست  توان با  نمی  انتخاباتی  شب  های  لیست  با 

تغییر بوجود آورد.تغییر بوجود آورد.

مردم  باید  تغییر  ایجاد  برای  انقالب  مردم جبهه  باید  تغییر  ایجاد  برای  انقالب  جبهه 

ابزار  از  باید  آگاهی  این  برای  و  کند  آگاه  ابزار را  از  باید  آگاهی  این  برای  و  کند  آگاه  را 

برای  کردن  تبیین  کند  استفاده  برای تبیین  کردن  تبیین  کند  استفاده  تبیین 

تا  است  روزی  شبانه  تالش  نیازمند  تا مردم  است  روزی  شبانه  تالش  نیازمند  مردم 

آن  و  کنند  انتخاب  را  اصلح  بتوانند  آن آنان  و  کنند  انتخاب  را  اصلح  بتوانند  آنان 

وقت است که تغییر صورت می گیرد.وقت است که تغییر صورت می گیرد.

گانه  دو  بودن  باطل  به  بخش  این  تا  گانه   دو  بودن  باطل  به  بخش  این  تا   

پرداختیم  مقبول  صالح  و  نامقبول  پرداختیم اصلح  مقبول  صالح  و  نامقبول  اصلح 

را  را    ۹۸۹۸ انتخابات  خواهیم  می  حاال  از  انتخابات ولی  خواهیم  می  حاال  از  ولی 

که  انتخاباتی  دهیم.  قرار  سنجش  که مورد  انتخاباتی  دهیم.  قرار  سنجش  مورد 

و  کش  کیف  ای  عده  آن  بندی  لیست  و در  کش  کیف  ای  عده  آن  بندی  لیست  در 

درباِن پدران خود خوانده جبهه انقالب به درباِن پدران خود خوانده جبهه انقالب به 

اصلحین مقبول ترجیح داده شدند!اصلحین مقبول ترجیح داده شدند!

لیست  پیروزی  و  لیست   پیروزی  و   ۹۸۹۸ انتخابات  انتخابات آرایش  آرایش 

مذکور در انتخابات برای من عجیب تداعی مذکور در انتخابات برای من عجیب تداعی 

خالفت  قبال  در  تسنن  اهل  عقاید  خالفت گر  قبال  در  تسنن  اهل  عقاید  گر 

است.است.

دیدگاه  حکومت  قبال  در  تسنن  دیدگاه اهل  حکومت  قبال  در  تسنن  اهل 

جالبی دارد که در اینجا مختصرا آن را بیان جالبی دارد که در اینجا مختصرا آن را بیان 
صالح امت یا شهوت قدرت؟!
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منبع اکتفا خواهم کرد:منبع اکتفا خواهم کرد:

َزْیٍد  بن  اُد  َحّمَ حدثنا  ْعَماِن 
ُ

الّن ابو  َزْیٍد »حدثنا  بن  اُد  َحّمَ حدثنا  ْعَماِن 
ُ

الّن ابو  »حدثنا 

َرَجاٍء  ابو  حدثنی  َماَن 
ْ

ُعث ابی  َجْعِد 
ْ

ال َرَجاٍء عن  ابو  حدثنی  َماَن 
ْ

ُعث ابی  َجْعِد 
ْ

ال عن 

اٍس رضی اهلل  ُعَطاِرِدّیُ قال سمعت بن َعّبَ
ْ

اٍس رضی اهلل ال ُعَطاِرِدّیُ قال سمعت بن َعّبَ
ْ

ال

م( 
ّ

م( عنهما عن النبی )صلی اهلل علیه و آله وسل
ّ

عنهما عن النبی )صلی اهلل علیه و آله وسل

َیْکَرُهُه  شیئا  ِمیِرِه 
َ
ا من  ی 

َ
َرا من  َیْکَرُهُه قال:  شیئا  ِمیِرِه 

َ
ا من  ی 

َ
َرا من  قال: 

 ِشْبًرا 
َ

َجَماَعة
ْ

اَرَق ال
َ

َیْصِبْر علیه فانه من ف
ْ

ل
َ

 ِشْبًرا ف
َ

َجَماَعة
ْ

اَرَق ال
َ

َیْصِبْر علیه فانه من ف
ْ

ل
َ

ف
۶۶».

ً
ة  َجاِهِلّیَ

ً
َماَت اال َماَت ِمیَتة

َ
.«ف

ً
ة  َجاِهِلّیَ

ً
َماَت اال َماَت ِمیَتة

َ
ف

شنیدم  عباس  ابن  از  می گوید:  شنیدم عطاردی  عباس  ابن  از  می گوید:  عطاردی 

م( 
ّ

)صلی اهلل علیه و آله وسل خدا  رسول  م( که 
ّ

)صلی اهلل علیه و آله وسل خدا  رسول  که 

)گفتار  چیزی  حاکمش  از  کس  هر  )گفتار فرمود:  چیزی  حاکمش  از  کس  هر  فرمود: 

برآن  باید  ببیند،  ناخوشایندی  کردار(  برآن یا  باید  ببیند،  ناخوشایندی  کردار(  یا 

از  کس  هر  که  درستی  به  باشد.  از شکیبا  کس  هر  که  درستی  به  باشد.  شکیبا 

گیرد  فاصله  وجب  یک  به اندازه  گیرد جماعت  فاصله  وجب  یک  به اندازه  جماعت 

جاهلیت  مرگ  به  بمیرد،  هنگام  آن  در  جاهلیت و  مرگ  به  بمیرد،  هنگام  آن  در  و 

مرده است.مرده است.
6- البخاری الجعفی، ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل )متوفای ۲56 ه(، صحیح البخاری، ج۹، 

ص۴7

می کنم.می کنم.

خالفت  و  امامت  که  دارند  اعتقاد  خالفت آنان  و  امامت  که  دارند  اعتقاد  آنان 

انتخاب  و  است  دنیوی  و  عرفی  انتخاب امری  و  است  دنیوی  و  عرفی  امری 

جمله  از  مختلفی؛  روش های  با  را  جمله خلیفه  از  مختلفی؛  روش های  با  را  خلیفه 

عقد،  و  حل  اهل  انتخاب  مردم،  عقد، انتخاب  و  حل  اهل  انتخاب  مردم،  انتخاب 

خلیفه  علیه  کودتا  قبلی،  خلیفه  خلیفه وصیت  علیه  کودتا  قبلی،  خلیفه  وصیت 

قبل با زور و شمشیر و... ممکن می دانند قبل با زور و شمشیر و... ممکن می دانند 

است  تشیع  اهل  عقیده  برخالف  این  است و  تشیع  اهل  عقیده  برخالف  این  و 

امری  خالفت،  و  امامت  کنند  می  بیان  امری که  خالفت،  و  امامت  کنند  می  بیان  که 

انتخاب  که  شرعی  و  الهی  انتخاب است  که  شرعی  و  الهی  است 

اختیارات  حیطه  در  تنها  اختیارات آن  حیطه  در  تنها  آن 

خداوند است و بس؛خداوند است و بس؛

اما جالب است که آنان با وجود اما جالب است که آنان با وجود 

فتوا  حال  عین  در  باوری،  فتوا چنین  حال  عین  در  باوری،  چنین 

حاکم  علیه  خروج  که  حاکم داده اند  علیه  خروج  که  داده اند 

قدرت  به  که  صورتی  هر  به  قدرت ـ  به  که  صورتی  هر  به  ـ 

ـ حرام است؛ حتی  ـ حرام است؛ حتی رسیده باشد  رسیده باشد 

اگر آن حاکم فاسق، ظالم و بی دین و کافر اگر آن حاکم فاسق، ظالم و بی دین و کافر 

بدهند  دستوری  شما  به  اگر  حتی  بدهند باشد.  دستوری  شما  به  اگر  حتی  باشد. 

خلیفه  و  سنت  قرآن،  حکم  خالف  بر  خلیفه که  و  سنت  قرآن،  حکم  خالف  بر  که 

قبلی باشد.قبلی باشد.

اهل  معتبر  کتب  از  متعدد  های  اهل روایت  معتبر  کتب  از  متعدد  های  روایت 

تسنن همچون صحیح بخاری این مطلب تسنن همچون صحیح بخاری این مطلب 

را تایید می کنند که برای نمونه یک حدیث را تایید می کنند که برای نمونه یک حدیث 

را در اینجا ذکر می کنم و مابقی را نیز به ذکر را در اینجا ذکر می کنم و مابقی را نیز به ذکر 
صالح امت یا شهوت قدرت؟!

مسلمین  بر  کسانی  متمادی  های  مسلمین سال  بر  کسانی  متمادی  های  سال 
قدرت  بر  و  داشتند  قدرت  که  کردند  قدرت حکومت  بر  و  داشتند  قدرت  که  کردند  حکومت 
وحدت داشتند نه بر کلمه، چه بنی امیه و چه وحدت داشتند نه بر کلمه، چه بنی امیه و چه 
بنی عباس، حال این قدرت در آن زمان شامل بنی عباس، حال این قدرت در آن زمان شامل 
شمشیر و نفر و زره و اسب میشد و در این زمان شمشیر و نفر و زره و اسب میشد و در این زمان 
با  ناآگاه  مردم  رای  و  رسانه  اجتماعی،  با سرمایه  ناآگاه  مردم  رای  و  رسانه  اجتماعی،  سرمایه 

اهداف اشخاص، قدرت محسوب می اهداف اشخاص، قدرت محسوب می 
شود.شود.
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پدرخوانده  عزیزان  سکنات  و  پدرخوانده حرکات  عزیزان  سکنات  و  حرکات 

جبهه انقالب در مواجهه با دغدغه مندان جبهه انقالب در مواجهه با دغدغه مندان 

نحوه  است.  نحو  همین  به  جبهه  نحوه این  است.  نحو  همین  به  جبهه  این 

به  یکبار  آنان  شورایی  درون  به انتخابات  یکبار  آنان  شورایی  درون  انتخابات 

به  را  چیز  همه  که  است  سقیفه  به مانند  را  چیز  همه  که  است  سقیفه  مانند 

به  ببنند  و  بگیر  و  شمشیر  و  زور  به ضرب  ببنند  و  بگیر  و  شمشیر  و  زور  ضرب 

صالحیت داران این جبهه تحمیل می کنند صالحیت داران این جبهه تحمیل می کنند 

و به هر کسی که مخالف این شورا باشد انواع و به هر کسی که مخالف این شورا باشد انواع 

و اقسام القاب را نسبت می دهند و یک بار و اقسام القاب را نسبت می دهند و یک بار 

دیگر ممکن است روش جانشینی را بدون دیگر ممکن است روش جانشینی را بدون 

خواست نظر سایر دغدغه مندان در پیش خواست نظر سایر دغدغه مندان در پیش 

بگیرند و یک بار دیگر نیز همچون شورایی بگیرند و یک بار دیگر نیز همچون شورایی 

انتخاب  جانشینش  تعیین  برای  عمر  انتخاب که  جانشینش  تعیین  برای  عمر  که 

و  بگذارند  شروط  و  شرط  و  کنند  عمل  و کرد  بگذارند  شروط  و  شرط  و  کنند  عمل  کرد 

کردی  امضا  را  نامه  میثاق  این  اگر  کردی بگویند  امضا  را  نامه  میثاق  این  اگر  بگویند 

حق خالفت داری وگر نه باید بهحق خالفت داری وگر نه باید به نفع کسی که  نفع کسی که 
میثاق نامه را امضا کرده است کنار بروی هر میثاق نامه را امضا کرده است کنار بروی هر 

چند که اصلح باشی!چند که اصلح باشی!
متمادی  های  سال  که  است  واقعیتی  متمادی این  های  سال  که  است  واقعیتی  این 

که که  کردند  حکومت  مسلمین  بر  کردند کسانی  حکومت  مسلمین  بر  کسانی 

قدرت داشتند و بر قدرت وحدت داشتند نه قدرت داشتند و بر قدرت وحدت داشتند نه 

بر کلمه، چه بنی امیه و چه بنی عباس، حال بر کلمه، چه بنی امیه و چه بنی عباس، حال 

این قدرت در آن زمان شامل شمشیر و نفر این قدرت در آن زمان شامل شمشیر و نفر 

و زره و اسب میشد و در این زمان سرمایه و زره و اسب میشد و در این زمان سرمایه 

اجتماعی، رسانه و رای مردم ناآگاه با اهداف اجتماعی، رسانه و رای مردم ناآگاه با اهداف 

اشخاص، قدرت محسوب می شود.اشخاص، قدرت محسوب می شود.

وحدت در سال وحدت در سال ۹۸۹۸ نیز وحدت بر صالحیت  نیز وحدت بر صالحیت 

کلمه نبود بلکه بر قدرت حاصل از سرمایه کلمه نبود بلکه بر قدرت حاصل از سرمایه 

وحدت  تواند  می  که  قدرتی  بود  وحدت اجتماعی  تواند  می  که  قدرتی  بود  اجتماعی 

از  حاصل  نامشخص  مکانیزم  بر  از اولیه  حاصل  نامشخص  مکانیزم  بر  اولیه 

شبه  یک  را  نفر  هزار  شبه   یک  را  نفر  هزار   ۸۸ دستکم  دستکم اجماع  اجماع 

همچون  ای  واهی  بهانه  به  و  کند  همچون باطل  ای  واهی  بهانه  به  و  کند  باطل 

کمبود اقتصاددان در لیست، آن را مطرود کمبود اقتصاددان در لیست، آن را مطرود 

بداند و باز با شعار وحدت و قدرت رسانه، بداند و باز با شعار وحدت و قدرت رسانه، 

سابق  وحدت  شکستن  به  را  سابق سایرین  وحدت  شکستن  به  را  سایرین 

انتخابات  به  مانده  شب  یک  و  کند  انتخابات متهم  به  مانده  شب  یک  و  کند  متهم 

عرضه  اهلل  خلق  به  را  مطلوبش  عرضه لیست  اهلل  خلق  به  را  مطلوبش  لیست 

زمان  جاهلین  نیز  را  مخالفین  و  زمان کرده  جاهلین  نیز  را  مخالفین  و  کرده 

قدرت،  وحدت  این  بر  نیز  برخی  و  قدرت، بخواند  وحدت  این  بر  نیز  برخی  و  بخواند 

صحه می گذارند.صحه می گذارند.

بدون  است  بدون   است   ۹۸۹۸ انتخابات  تعریف  باال  انتخابات بند  تعریف  باال  بند 

قدرت  طریق  به  نباید  حال  کاست.  و  قدرت کم  طریق  به  نباید  حال  کاست.  و  کم 

گیری آقایان انتقاد کرد و علیه قدرت گیری گیری آقایان انتقاد کرد و علیه قدرت گیری 

آنان شورید؟!آنان شورید؟!

رای  اکثریت  که  دلیل  این  به  فقط  رای آیا  اکثریت  که  دلیل  این  به  فقط  آیا 

انتخابات  در  باید  که  اکثریتی  نه  انتخابات دهنده،  در  باید  که  اکثریتی  نه  دهنده، 

گیری  قدرت  نوع  این  بر  کردند،  می  گیری شرکت  قدرت  نوع  این  بر  کردند،  می  شرکت 

مانند  به  باید  هم  ما  اند  گذاشته  مانند صحه  به  باید  هم  ما  اند  گذاشته  صحه 

عقاید اهل تسنن مطاع باشیم؟!عقاید اهل تسنن مطاع باشیم؟!

سیاسی  عرصه  در  فعال  دوستان  از  سیاسی برخی  عرصه  در  فعال  دوستان  از  برخی 
صالح امت یا شهوت قدرت؟!
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تسنن  اهل  عقاید  از  فراتر  حتی  را  پا  تسنن نیز  اهل  عقاید  از  فراتر  حتی  را  پا  نیز 

که  کسی  هر  که  کردند  بیان  و  اند  که گذاشته  کسی  هر  که  کردند  بیان  و  اند  گذاشته 

رای آوری بیشتری دارد اصلح است، به این رای آوری بیشتری دارد اصلح است، به این 

عزیزان باید گفت که کاله تان را کمی باالتر عزیزان باید گفت که کاله تان را کمی باالتر 

بگذارید.بگذارید.

اسالمی  جمهوری  قوانین  چارچوب  در  اسالمی ما  جمهوری  قوانین  چارچوب  در  ما 

باید تالش کنیم تا این نوع قدرت گیری را از باید تالش کنیم تا این نوع قدرت گیری را از 

سپهر سیاسی ایران حذف کرده و با آگاهی سپهر سیاسی ایران حذف کرده و با آگاهی 

آنان در انتخابات  از اشتباه  آنان در انتخابات دادن به ملت،  از اشتباه  دادن به ملت، 

های آینده جلوگیری کنیم.های آینده جلوگیری کنیم.

اصلح  گانه  دو  بر  حتی  اصلح   گانه  دو  بر  حتی   ۹۸۹۸ سال  سال انتخابات  انتخابات 

بطالن  خط  نیز  مقبول  صالح  و  بطالن نامقبول  خط  نیز  مقبول  صالح  و  نامقبول 

ایران  سیاسی  مبارزات  صحنه  و  کشد  ایران می  سیاسی  مبارزات  صحنه  و  کشد  می 

و  قدرت  سر  بر  وحدت  ابتذال  حد  در  و را  قدرت  سر  بر  وحدت  ابتذال  حد  در  را 

برای  حتی  و  کشد  می  پایین  خواهی  برای سهم  حتی  و  کشد  می  پایین  خواهی  سهم 

برای  پارادایمی  را  مقبول  صالح  که  برای کسانی  پارادایمی  را  مقبول  صالح  که  کسانی 

دانستند  می  نامقبول  اصلح  به  دانستند رسیدن  می  نامقبول  اصلح  به  رسیدن 

نیز حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.نیز حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.

جمعی،  رستگاری  به  رسیدن  راه  جمعی، تنها  رستگاری  به  رسیدن  راه  تنها 

با  شاءاهلل  ان  که  است  ملی  فهم  با افزایش  شاءاهلل  ان  که  است  ملی  فهم  افزایش 

همت جوانان انقالبی باید اتفاق بیفتد.همت جوانان انقالبی باید اتفاق بیفتد.

صالح امت یا شهوت قدرت؟!



مجلس
در رأس امور است

امیرحسین سیدرحیم زاده
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در  نهادی  اسالمی،  شورای  در مجلس  نهادی  اسالمی،  شورای  مجلس 
اسالمی  جمهوری  حکمرانی  اسالمی سیستم  جمهوری  حکمرانی  سیستم 
در  مردم  برای  وظیفه دارد  که  در است  مردم  برای  وظیفه دارد  که  است 
کشور  مختلف  کشور سیاست گذاری های  مختلف  سیاست گذاری های 
نمایندگی بکند؛ یعنی قرار است هر نماینده، نمایندگی بکند؛ یعنی قرار است هر نماینده، 
را در  زبان بیاورد، نظر مردم  را به  را در حرف مردم  زبان بیاورد، نظر مردم  را به  حرف مردم 
مورد هر مسئله ای که وارد مجلس می شود مورد هر مسئله ای که وارد مجلس می شود 
بیان کند، مطالبات و حقوق مردم را پیگیری بیان کند، مطالبات و حقوق مردم را پیگیری 

کند و قص علی هذا.کند و قص علی هذا.
انتخابات  در  که  کسی  هر  تفاسیر،  این  انتخابات با  در  که  کسی  هر  تفاسیر،  این  با 
مجلس کاندید می شود، توانایی نمایندگی مجلس کاندید می شود، توانایی نمایندگی 
زیرا  ندارد؛  را  اسالمی  شورای  مجلس  زیرا در  ندارد؛  را  اسالمی  شورای  مجلس  در 
صالحیت هایی  به  نیاز  مجلس  صالحیت هایی نمایندگی  به  نیاز  مجلس  نمایندگی 
وکیل  اصطالح  به  نمی تواند  هرکسی  و  وکیل دارد  اصطالح  به  نمی تواند  هرکسی  و  دارد 

مردم در حکومت باشد.مردم در حکومت باشد.
کدام  مثل  می شود  مطرح  سواالتی  اینجا  کدام در  مثل  می شود  مطرح  سواالتی  اینجا  در 
را باید  را باید کاندیدا اصلح است؟، کدام ویژگی ها  کاندیدا اصلح است؟، کدام ویژگی ها 
کاندیدای  انتخاب  برای  شاخص  عنوان  کاندیدای به  انتخاب  برای  شاخص  عنوان  به 
نماینده  از  ما  داشته باشیم؟،  درنظر  نماینده اصلح  از  ما  داشته باشیم؟،  درنظر  اصلح 
دست  این  از  و  می خواهیم؟  چه  دست مجلس  این  از  و  می خواهیم؟  چه  مجلس 
رأی  می خواهد  هرکه  ذهن  که  رأی پرسش ها  می خواهد  هرکه  ذهن  که  پرسش ها 
بدهد با آن درگیر است و باید به آنها جوابی بدهد با آن درگیر است و باید به آنها جوابی 

درخور بدهد.درخور بدهد.
قطعا در مسئله تشخیص کاندیدای اصلح، قطعا در مسئله تشخیص کاندیدای اصلح، 
است  ممکن  دارد؛  وجود  مختلفی  است نظرات  ممکن  دارد؛  وجود  مختلفی  نظرات 
گروهی از افراد، خوانش خاص خود را نسبت گروهی از افراد، خوانش خاص خود را نسبت 
داشته باشد  سیاسی  مختلف  مسائل  داشته باشد به  سیاسی  مختلف  مسائل  به 
این  و  متفاوت!  خوانشی  دیگر،  گروهی  این و  و  متفاوت!  خوانشی  دیگر،  گروهی  و 
و  افراد  اولویت های  که  است  طبیعی  و امری  افراد  اولویت های  که  است  طبیعی  امری 

همین  باشد.  متفاوت  مختلف،  همین گروه های  باشد.  متفاوت  مختلف،  گروه های 
و  احزاب  ایجاد  اساس  دیدگاه ها،  و اختالف  احزاب  ایجاد  اساس  دیدگاه ها،  اختالف 
جریاناتی  است.  سیاسی  مختلف  جریاناتی جریانات  است.  سیاسی  مختلف  جریانات 
مشخص  دیدگاهی  و  اصول  خود  برای  مشخص که  دیدگاهی  و  اصول  خود  برای  که 
و  دارند  کشور  مختلف  مسائل  به  و نسبت  دارند  کشور  مختلف  مسائل  به  نسبت 
مشخص  را  خود  آرمان های  و  مشخص اولویت ها  را  خود  آرمان های  و  اولویت ها 
جامعه  تحقق  یکی،  آرمان  مثال  جامعه می کنند؛  تحقق  یکی،  آرمان  مثال  می کنند؛ 
مدنی است، هدف دیگری، مقابله با جریان مدنی است، هدف دیگری، مقابله با جریان 

نفوذ در کشور است و...نفوذ در کشور است و...
جریان های  این  انتخابات  مسئله  در   

ً
جریان های حتما این  انتخابات  مسئله  در   
ً
حتما

مختلف ورود می کنند، و باید ورود کنند؛ زیرا مختلف ورود می کنند، و باید ورود کنند؛ زیرا 
برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، باید برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، باید 
شوند  سیاست گذاری  وارد  تا  کنند  شوند تالش  سیاست گذاری  وارد  تا  کنند  تالش 
آرمان شان  به  قوانین،  اجرای  یا  وضع  با  آرمان شان و  به  قوانین،  اجرای  یا  وضع  با  و 
نزدیک تر شوند. پس طبیعی است که برهه نزدیک تر شوند. پس طبیعی است که برهه 
قبل از انتخابات، زمان رقابت بین جریانات قبل از انتخابات، زمان رقابت بین جریانات 
زمان  و  باشد  آنها  کاندیداهای  و  زمان مختلف  و  باشد  آنها  کاندیداهای  و  مختلف 
سنجش، که حرف کدام یک از این جریان ها سنجش، که حرف کدام یک از این جریان ها 

بیشتر به خواسته مردم نزدیک تر است.بیشتر به خواسته مردم نزدیک تر است.
ما در ایران چیزی بیش از ما در ایران چیزی بیش از 240240 حزب سیاسی  حزب سیاسی 
چیزی  کنیم،  جمع وجور  را  آنها  اگر  که  چیزی داریم  کنیم،  جمع وجور  را  آنها  اگر  که  داریم 
در  سیاسی  بزرگ  و  فعال  حزب  در   سیاسی  بزرگ  و  فعال  حزب   2020 به  به قریب  قریب 
روحانیون  مجمع  مثل  احزابی  داریم؛  روحانیون ایران  مجمع  مثل  احزابی  داریم؛  ایران 
کارگزاران  مبارز،  روحانیت  جامعه  کارگزاران مبارز،  مبارز،  روحانیت  جامعه  مبارز، 
 . و...  توسعه  و  اعتدال  پایداری،  . سازندگی،  و...  توسعه  و  اعتدال  پایداری،  سازندگی، 
این یعنی این یعنی 2020 سلیقه مختلف، یعنی  سلیقه مختلف، یعنی 2020 مدل  مدل 
مختلف برای انتخاب کاندیدای اصلح؛ یعنی مختلف برای انتخاب کاندیدای اصلح؛ یعنی 
کم وبیش، کم وبیش، 2020 لیست مختلف برای انتخابات  لیست مختلف برای انتخابات 

مجلس!مجلس!

مجلس در رأس امور است!
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افتاده  جمهوری اسالمی  در  اتفاقی  چه  افتاده اما  جمهوری اسالمی  در  اتفاقی  چه  اما 
نگاه های  همه  این  وجود  با  که  نگاه های است  همه  این  وجود  با  که  است 
مختلف، در موعد انتخابات تنها دو لیست مختلف، در موعد انتخابات تنها دو لیست 
و  اصولگرایان  لیست  می شود؛  و منتشر  اصولگرایان  لیست  می شود؛  منتشر 
که  می شود  چطور  طلبان!  اصالح  که لیست  می شود  چطور  طلبان!  اصالح  لیست 

به  مستقیم  ورود  از  مختلف  جریانات  به تمام  مستقیم  ورود  از  مختلف  جریانات  تمام 
انتخابات و دیدن لیست مستقل خودداری انتخابات و دیدن لیست مستقل خودداری 
می کنند و می روند ذیل دوگانه اصالح طلب-می کنند و می روند ذیل دوگانه اصالح طلب-
اصولگرا، و بین این دو لیست، از آنی حمایت اصولگرا، و بین این دو لیست، از آنی حمایت 
می کنند که با ارفاق، به خواسته آنها نزدیک تر می کنند که با ارفاق، به خواسته آنها نزدیک تر 
دلیل  یک  به  تنها  هم  حمایت شان  دلیل است!  یک  به  تنها  هم  حمایت شان  است! 
اصولگرایان  مورد  در  است؛  اصولگرایان استراتژیک  مورد  در  است؛  استراتژیک 

»وحدت« و در مورد اصالح طلبان »َتکرار«!»وحدت« و در مورد اصالح طلبان »َتکرار«!
رأی  ما  لیست  به  اگر  می گویند  رأی اصولگرایان  ما  لیست  به  اگر  می گویند  اصولگرایان 
و  می آیند  اصالح طلب«  »لولوهای  و ندهید،  می آیند  اصالح طلب«  »لولوهای  ندهید، 
کرسی های مجلس را می گیرند، اصالح طلبان کرسی های مجلس را می گیرند، اصالح طلبان 
هم می گویند اگر به ما رأی ندهید، »لولوهای هم می گویند اگر به ما رأی ندهید، »لولوهای 
خود  مال  را  مجلس  و  می آیند  خود اصولگرا«  مال  را  مجلس  و  می آیند  اصولگرا« 
می کنند! واینگونه است که تمامی جریان ها می کنند! واینگونه است که تمامی جریان ها 
»لولو«های  نکرده،  خدا  تا  می کشند  پس  »لولو«های پا  نکرده،  خدا  تا  می کشند  پس  پا 

بخاطر  دارند،  زاویه  آن  با  بیشتر  که  بخاطر جریانی  دارند،  زاویه  آن  با  بیشتر  که  جریانی 
تصاحب  را  مجلس  آنها،  شکنی«  تصاحب »وحدت  را  مجلس  آنها،  شکنی«  »وحدت 

نکنند!نکنند!
مقبول  مردم  ذهن  در  چقدر  اتحاد  این  مقبول اما  مردم  ذهن  در  چقدر  اتحاد  این  اما 
است؟ مردمی که تا دیروز حامی یک جریان است؟ مردمی که تا دیروز حامی یک جریان 
بودند و طرز فکر آن را قبول داشتند، بودند و طرز فکر آن را قبول داشتند، 
رأی  کسانی  لیست  به  باید  رأی امروز  کسانی  لیست  به  باید  امروز 
افراد  شامل  نه تنها  که  افراد بدهند  شامل  نه تنها  که  بدهند 
عده  بلکه  نیست،  عده دلخواهشان  بلکه  نیست،  دلخواهشان 
کثیری از کاندیداهای داخل لیست کثیری از کاندیداهای داخل لیست 
بخاطر   

ً
صرفا و  نمی شناسند  بخاطر را   
ً
صرفا و  نمی شناسند  را 

اینکه در لیست واحد راه یافته اند اینکه در لیست واحد راه یافته اند 
به ایشان رأی می دهند!به ایشان رأی می دهند!

دوستان  که  تصمیمی  این  دوستان اما  که  تصمیمی  این  اما 
چه  می شود  باعث  اینکه  از  فارغ  چه می گیرند،  می شود  باعث  اینکه  از  فارغ  می گیرند، 
اتفاقی در مجلس آینده رقم بخورد )که برای اتفاقی در مجلس آینده رقم بخورد )که برای 
خود قصه پر غصه ای دارد!(، دو معضل جدی خود قصه پر غصه ای دارد!(، دو معضل جدی 
در کشور ایجاد می کند. مشکل اول، حذف در کشور ایجاد می کند. مشکل اول، حذف 
انتخاباتی  رقابت های  از  مستقل  انتخاباتی کاندیدای  رقابت های  از  مستقل  کاندیدای 
مشارکت  کاهش  دوم،  مشکل  و  مشارکت است  کاهش  دوم،  مشکل  و  است 

مردمی در انتخابات.مردمی در انتخابات.
بطور مثال، وقتی در تهران قرار است از میان بطور مثال، وقتی در تهران قرار است از میان 
عده کثیری از کاندیداها، عده کثیری از کاندیداها، 3030++3030 نفر انتخاب  نفر انتخاب 
شوند تا در دو لیست بزرگ »َتکرار« و »وحدت« شوند تا در دو لیست بزرگ »َتکرار« و »وحدت« 
جای بگیرند، و قرار است رسانه های هر دو جای بگیرند، و قرار است رسانه های هر دو 
دادن  رأی  از  را  مردم  ارعاب،  شیوه  به  دادن جناح،  رأی  از  را  مردم  ارعاب،  شیوه  به  جناح، 
به اشخاص خارج از لیست شان منع کنند، به اشخاص خارج از لیست شان منع کنند، 
حوزه  اول  نفر  حوزه   اول  نفر   6060 که  می شود  این  که نتیجه  می شود  این  نتیجه 
حاضردر  نفر  حاضردر   نفر   6060 می شود  تهران،  می شود انتخابیه  تهران،  انتخابیه 

مجلس در رأس امور است!

معظم  مقام  صریح  صحبت های  معظم طبق  مقام  صریح  صحبت های  طبق 
باید  سیاسی،  جریان های  تمامی  هدف  باید رهبری،  سیاسی،  جریان های  تمامی  هدف  رهبری، 
متأسفانه  اما  باشد،  عمومی  مشارکت  بردن  متأسفانه باال  اما  باشد،  عمومی  مشارکت  بردن  باال 
بسیاری از جریان های سیاسی کمر بسته اند تا دقیقًا بسیاری از جریان های سیاسی کمر بسته اند تا دقیقًا 
خالف این حرف عمل کنند؛ یعنی هدف، پایین خالف این حرف عمل کنند؛ یعنی هدف، پایین 
آوردن مشارکت عمومی است؛ چون می دانند با آوردن مشارکت عمومی است؛ چون می دانند با 

رأی دادن مردم، رأی نمی آورند، بلکه با رأی دادن مردم، رأی نمی آورند، بلکه با 
رأی ندادن مردم، رأی می آورندرأی ندادن مردم، رأی می آورند
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دولیست اصالح طلب و اصولگرا! حاال اگر به دولیست اصالح طلب و اصولگرا! حاال اگر به 
اسامی این اسامی این 6060 نفر اول توجه کنیم، می بینیم  نفر اول توجه کنیم، می بینیم 
از  خیلی  که  دارند،  قرار  آنها  بین  از کسانی  خیلی  که  دارند،  قرار  آنها  بین  کسانی 
بازی  باند  با  توانسته اند  و  گمنامند،  بازی آنها  باند  با  توانسته اند  و  گمنامند،  آنها 
وارد  سفیدان شان  ریش  سهم خواهی  وارد و  سفیدان شان  ریش  سهم خواهی  و 
لیست شوند؛ وگرنه هیچ توجیهی ندارد که لیست شوند؛ وگرنه هیچ توجیهی ندارد که 
در لیست قرار بگیرند! و اگر به نفرات در لیست قرار بگیرند! و اگر به نفرات 6161ام به ام به 
بعد نگاه کنی، می بینی که بعضی از آنها، نه بعد نگاه کنی، می بینی که بعضی از آنها، نه 
تنها خیلی شناخته شده تر از برخی دوستان تنها خیلی شناخته شده تر از برخی دوستان 
داخل لیست هستند، بلکه از پیشینه بسیار داخل لیست هستند، بلکه از پیشینه بسیار 
بهتری نسبت به آنها دارند! اما چون در بین بهتری نسبت به آنها دارند! اما چون در بین 
لیست بندها پارتی نداشتند و یا اصاًل فرایند لیست بندها پارتی نداشتند و یا اصاًل فرایند 
باید  نداشتند،  قبول  را  آنها  باید لیست بندی  نداشتند،  قبول  را  آنها  لیست بندی 
نماینده  وشاید  کنند.  مبارزه  نماینده ام  وشاید  کنند.  مبارزه  رتبه 6161ام  رتبه برای  برای 
اصلح مجلس از همین افراد باشند؛ افرادی اصلح مجلس از همین افراد باشند؛ افرادی 
که خارج از لیست های رأی جمع کن  هستند، که خارج از لیست های رأی جمع کن  هستند، 
ولی برای آرمان و هدفی که دنبال می کنند، از ولی برای آرمان و هدفی که دنبال می کنند، از 

انتخابات مجلس پا پس نمی کشند.انتخابات مجلس پا پس نمی کشند.
معظم  مقام  صریح  صحبت های  معظم طبق  مقام  صریح  صحبت های  طبق 
سیاسی،  جریان های  تمامی  هدف  سیاسی، رهبری،  جریان های  تمامی  هدف  رهبری، 
اما  باشد،  عمومی  مشارکت  بردن  باال  اما باید  باشد،  عمومی  مشارکت  بردن  باال  باید 
سیاسی  جریان های  از  بسیاری  سیاسی متأسفانه  جریان های  از  بسیاری  متأسفانه 
 خالف این حرف عمل 

ً
 خالف این حرف عمل کمر بسته اند تا دقیقا
ً
کمر بسته اند تا دقیقا

مشارکت  آوردن  پایین  هدف،  یعنی  مشارکت کنند؛  آوردن  پایین  هدف،  یعنی  کنند؛ 
دادن  رأی  با  می دانند  چون  است؛  دادن عمومی  رأی  با  می دانند  چون  است؛  عمومی 
مردم، رأی نمی آورند، بلکه با رأی ندادن مردم، مردم، رأی نمی آورند، بلکه با رأی ندادن مردم، 
رأی می آورند؛ نمونه بارز آن، همین انتخابات رأی می آورند؛ نمونه بارز آن، همین انتخابات 
گذشته است که کاندیداهایی که این دوره گذشته است که کاندیداهایی که این دوره 
به مجلس راه یافته اند، با همین میزان رأی، به مجلس راه یافته اند، با همین میزان رأی، 

وارد مجلس نشدند! زیرا مشارکت در دوره وارد مجلس نشدند! زیرا مشارکت در دوره 
قبلیقبلی5050 درصد بود، و این دوره  درصد بود، و این دوره 2626 درصد! درصد!

و با استفاده از حربه های متعددی، خواسته و با استفاده از حربه های متعددی، خواسته 
نگه  پایین  را  مشارکت  ناخواسته،  نگه یا  پایین  را  مشارکت  ناخواسته،  یا 
حربه ها،  این  اصلی ترین  از  یکی  حربه ها، می دارند.  این  اصلی ترین  از  یکی  می دارند. 
دادن لیست واحد است. وقتی از بین افراد دادن لیست واحد است. وقتی از بین افراد 
آن  نفر،  آن   نفر،   6060 تنها  مختلف،  سالیق  با  تنها متعدد  مختلف،  سالیق  با  متعدد 
انتخاب  پشت پرده ای،  فرایندهای  در  انتخاب هم  پشت پرده ای،  فرایندهای  در  هم 
و  داخلی  رسانه های  آن،  از  بعد  و  و می شوند،  داخلی  رسانه های  آن،  از  بعد  و  می شوند، 
میان  به  را  نفر  میان   به  را  نفر   6060 این  از  حرف  تنها  این خارجی،  از  حرف  تنها  خارجی، 
را  کاندیدا  نفر  را   کاندیدا  نفر   6060 تنها  مردم  یعنی  تنها می آورند،  مردم  یعنی  می آورند، 
بگویم،  بهتر  یا  می شناسند؛  رسمی  بگویم، بطور  بهتر  یا  می شناسند؛  رسمی  بطور 
حساب  به  انتخابات  برای  را  دولیست  حساب تنها  به  انتخابات  برای  را  دولیست  تنها 
در  مردم  سلیقه  که  است  بدیهی  در می آورند.  مردم  سلیقه  که  است  بدیهی  می آورند. 
عده  و  نمی شود  خالصه  لیست  دو  عده این  و  نمی شود  خالصه  لیست  دو  این 
زیادی دنبال هدف هایی هستند که این دو زیادی دنبال هدف هایی هستند که این دو 
آنها عاجز بوده اند؛ در  برآورده کردن  از  آنها عاجز بوده اند؛ در جناح  برآورده کردن  از  جناح 
نتیجه در انتخابات شرکت نمی کنند، چون نتیجه در انتخابات شرکت نمی کنند، چون 
انتخابات را تنها عرصه رقابت بین دو جریان انتخابات را تنها عرصه رقابت بین دو جریان 

می دانند و هیچ یک از آنها را قبول ندارند!می دانند و هیچ یک از آنها را قبول ندارند!
تا زمانی که انتخابات بگونه ای باشد که تنها تا زمانی که انتخابات بگونه ای باشد که تنها 
صدر  در  اصولگرا  و  اصالح طلب  صدر دولیست  در  اصولگرا  و  اصالح طلب  دولیست 
را  خود  بخواهند  بقیه  و  بگیرند  قرار  را قضیه  خود  بخواهند  بقیه  و  بگیرند  قرار  قضیه 
با  و  بگنجانند  دوقطبی  به ظاهر  این  با ذیل  و  بگنجانند  دوقطبی  به ظاهر  این  ذیل 
شعار »وحدت« یا »َتکرار« مردم را از رأی دادن شعار »وحدت« یا »َتکرار« مردم را از رأی دادن 
به غیر بترسانند، مجلس ما، در رأس امور قرار به غیر بترسانند، مجلس ما، در رأس امور قرار 

نمی گیرد؛ چون دیگر عصاره ملت نیست.نمی گیرد؛ چون دیگر عصاره ملت نیست.

مجلس در رأس امور است!
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قربة الی هللا 
َتکرار کنید

متین فارابی
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به  اصولگرایان  رسیدن  وحدت  به  به سیستم  اصولگرایان  رسیدن  وحدت  به  سیستم 
از  قبل  و  نمی باشد  دفاع  قابل  عنوان  از هیچ  قبل  و  نمی باشد  دفاع  قابل  عنوان  هیچ 
است،  نبوده  دفاع  قابل  وقت  هیچ  هم  است، این  نبوده  دفاع  قابل  وقت  هیچ  هم  این 
مختلف  ادوار  در  اصولگرایان  همواره  مختلف لذا  ادوار  در  اصولگرایان  همواره  لذا 
به  دادن  رأی  به  مجبور  را  مردم  اینکه  به برای  دادن  رأی  به  مجبور  را  مردم  اینکه  برای 
مختلف  حربه های  از  بکنند  مختلف لیست شان  حربه های  از  بکنند  لیست شان 
یازدهم  مجلس  می کنند.  استفاده  یازدهم رسانه ای  مجلس  می کنند.  استفاده  رسانه ای 
اینکه  به  توجه  با  و  بود  کار  این  اوج  شاید  اینکه اما  به  توجه  با  و  بود  کار  این  اوج  شاید  اما 
در انتخابات دهم اصولگرایان بازی را در انتخابات دهم اصولگرایان بازی را ۳۰۳۰-هیچ -هیچ 
واگذار کرده بودند این بار آمده بودند تا جبران واگذار کرده بودند این بار آمده بودند تا جبران 

کنند و برای اینکار همه جور کاری می کردند.کنند و برای اینکار همه جور کاری می کردند.

گرفت  شکل  که  مهمی  رسانه ای  بازی  گرفت اولین  شکل  که  مهمی  رسانه ای  بازی  اولین 
بازی وحدت بود. چهره های مختلف رسانه ای بازی وحدت بود. چهره های مختلف رسانه ای 
تا  می زدند  دیوار  در  به  را  خودشان  تا اصولگرا  می زدند  دیوار  در  به  را  خودشان  اصولگرا 
برای  و  برسانند  وحدت  به  شانا  با  را  برای پایداری  و  برسانند  وحدت  به  شانا  با  را  پایداری 
اینکار چنین استدالل می کردند که اگر وحدت اینکار چنین استدالل می کردند که اگر وحدت 
انتخاباتی  کار  به  شروع  اصالح طلبان  انتخاباتی نکنیم  کار  به  شروع  اصالح طلبان  نکنیم 
وحدت  اگر  می گفتند  برخی  حتی  وحدت می کنند.  اگر  می گفتند  برخی  حتی  می کنند. 
صورت نگیرد اصالح طلبان با شروع تبلیغات صورت نگیرد اصالح طلبان با شروع تبلیغات 
در روز پنج شنبه )یک روز مانده به انتخابات( در روز پنج شنبه )یک روز مانده به انتخابات( 
آنچنان  ماهواره،  و  تلگرام  و  آنچنان    ماهواره،  و  تلگرام  و    BBCBBC طریق  طریق از  از 
رشته هایی  همه  که  می کند  درست  رشته هایی موجی  همه  که  می کند  درست  موجی 
که دوسال برایش زحمت کشیده بودیم یک که دوسال برایش زحمت کشیده بودیم یک 
دروغ هایی  از  دیگر  یکی  شود.  می  پنبه  دروغ هایی شبه  از  دیگر  یکی  شود.  می  پنبه  شبه 
مجدد  َتکرار  شایعه  بود؛  وحدت  اهرم  مجدد که  َتکرار  شایعه  بود؛  وحدت  اهرم  که 
خاتمی بود. روزنامه صبح نو چنین اعالم کرده خاتمی بود. روزنامه صبح نو چنین اعالم کرده 
حسن  سید  و  خاتمی  محمد  سید  که  حسن بود  سید  و  خاتمی  محمد  سید  که  بود 

هستند  خود  ویدیو  ضبط  مشغول  هستند خمینی  خود  ویدیو  ضبط  مشغول  خمینی 
نکته  کنند.  منتشر  را  آن  دارد  امکان  آن  هر  نکته و  کنند.  منتشر  را  آن  دارد  امکان  آن  هر  و 
این  استدالل ها  و  اخبار  این  در  نهفته  این جالب  استدالل ها  و  اخبار  این  در  نهفته  جالب 
یک  را  خودشان  اصولگرایان   

ً
اساسا که  یک بود  را  خودشان  اصولگرایان   
ً
اساسا که  بود 

اصالح طلبان  و  می پنداشتند  محض  اصالح طلبان اقلیت  و  می پنداشتند  محض  اقلیت 
را یک اکثریت محض؛ اکثریتی که اگر کم ترین را یک اکثریت محض؛ اکثریتی که اگر کم ترین 
چند  نقشه های  همه  می تواند  کند  چند تبلیغی  نقشه های  همه  می تواند  کند  تبلیغی 
ساله اصولگرایان را نقش برآب کند. عالوه بر ساله اصولگرایان را نقش برآب کند. عالوه بر 
انقالبی  نخبه های  اصطالح  به  از  عده ای  انقالبی این،  نخبه های  اصطالح  به  از  عده ای  این، 
برای آنکه بگویند وحدت چیز مقدسی است برای آنکه بگویند وحدت چیز مقدسی است 
برسند،  وحدت  به  باید  انقالب  نیروهای  برسند، و  وحدت  به  باید  انقالب  نیروهای  و 
مذاهب  وحدت  درمورد  رهبری  مذاهب صحبت های  وحدت  درمورد  رهبری  صحبت های 
دستوری  عنوان  به  و  کردند  رنگ  را  دستوری اسالمی  عنوان  به  و  کردند  رنگ  را  اسالمی 
مهم ترین  زدند .  جا  سیاسی  وحدت  مهم ترین برای  زدند .  جا  سیاسی  وحدت  برای 
فریب  این  شدن  گذار  تاثیر  باعث  که  فریب چیزی  این  شدن  گذار  تاثیر  باعث  که  چیزی 
مثل  سرشناس  با  افراد  برخی  استناد  مثل شد،  سرشناس  با  افراد  برخی  استناد  شد، 
این   

ً
نهایتا بود.  آن  به  نبویان  عباس  این سید   
ً
نهایتا بود.  آن  به  نبویان  عباس  سید 

یک  در  و  داد  نتیجه  اولیه  لولوهراسِی  یک خدعه  در  و  داد  نتیجه  اولیه  لولوهراسِی  خدعه 
هویتی  مرزهای  همه  پایداری  فشار،  هویتی سیستم  مرزهای  همه  پایداری  فشار،  سیستم 
خود را کنار گذاشت و تن به سرلیست شدن خود را کنار گذاشت و تن به سرلیست شدن 
قالیباف، همانی که سالها با برچسب ساکت قالیباف، همانی که سالها با برچسب ساکت 
فتنه و موافق برجام نواخته بودندش، دادند.فتنه و موافق برجام نواخته بودندش، دادند.

از  پس  رسانه ای  فریب های  اصلی  از موج  پس  رسانه ای  فریب های  اصلی  موج 
 می توان گفت همه 

ً
 می توان گفت همه وحدت شروع شد. تقریبا
ً
وحدت شروع شد. تقریبا

انتخاب  اصل  اصولگرا،  رسانه ای  انتخاب چهره های  اصل  اصولگرا،  رسانه ای  چهره های 
که  می گفتند  حتی  و  گذاشتند  ما  زیر  را  که اصلح  می گفتند  حتی  و  گذاشتند  ما  زیر  را  اصلح 
این  است.  گرایی  نتیجه  همان  ما  این تکلیف  است.  گرایی  نتیجه  همان  ما  تکلیف 

کرار کنید
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همه  اهلل  الی  قربه  و  خونسردی  با  همه چهره ها  اهلل  الی  قربه  و  خونسردی  با  چهره ها 
انتخاب  مورد  در  امام  و  رهبری  انتخاب حرف های  مورد  در  امام  و  رهبری  حرف های 
را زیر پا گذاشتند و با دست آویز کردن  را زیر پا گذاشتند و با دست آویز کردن اصلح  اصلح 
لیست  به  رأی  مورد  در  رهبری  صحبت  لیست یک  به  رأی  مورد  در  رهبری  صحبت  یک 
انحراف  موجب  صحبت،  همان  تحریف  انحراف و  موجب  صحبت،  همان  تحریف  و 
مردم انقالبی از مبانی انقالب اسالمی و اسالم مردم انقالبی از مبانی انقالب اسالمی و اسالم 
به  می خواستند  که  هم  بعضی ها  به شدند.  می خواستند  که  هم  بعضی ها  شدند. 
نظریه  به  دست  بخشند،  قوت  تحریف  نظریه این  به  دست  بخشند،  قوت  تحریف  این 
می گفتند  برخی  زدند.  بی بدیلی  می گفتند پردازی های  برخی  زدند.  بی بدیلی  پردازی های 
منظور  ولی  است  درست  اصلح  انتخاب  منظور که  ولی  است  درست  اصلح  انتخاب  که 
نیست  اصلح  فرد  انتخاب  اصلح،  انتخاب  نیست از  اصلح  فرد  انتخاب  اصلح،  انتخاب  از 
است.   اصلح  لیست  انتخاب  منظور  است.  بلکه  اصلح  لیست  انتخاب  منظور  بلکه 
ارکان  از  یکی  که  می گفتند  اما  دیگر  برخی  ارکان یا  از  یکی  که  می گفتند  اما  دیگر  برخی  یا 
رأی  که  کسی  و  است  داشتن  رأی  رأی اصلحیت،  که  کسی  و  است  داشتن  رأی  اصلحیت، 

نداشته باشد اصلح نیست.نداشته باشد اصلح نیست.
این نخبگان به اصطالح انقالبی چنین مطرح این نخبگان به اصطالح انقالبی چنین مطرح 
می کردند که هر رأی به فرد خارج از لیست، رأی می کردند که هر رأی به فرد خارج از لیست، رأی 
به لیست اصالح طلب هاست و ما با رأی دادن به لیست اصالح طلب هاست و ما با رأی دادن 
یک  حتی  که  بگذاریم  نباید  کامل  لیست  یک به  حتی  که  بگذاریم  نباید  کامل  لیست  به 
حتی  چراکه  شود  مجلس  وارد  حتی اصالح طلب  چراکه  شود  مجلس  وارد  اصالح طلب 
اصالحطلب  بهترین  از  بهتر  اصولگرا  اصالحطلب بدترین  بهترین  از  بهتر  اصولگرا  بدترین 

است.است.
در  طوالنی  متن های  نوشتن  با  دوستان  در این  طوالنی  متن های  نوشتن  با  دوستان  این 
ریاضی  فرمول های  نوشتن  و  وحدت  ریاضی رثای  فرمول های  نوشتن  و  وحدت  رثای 
بر  می کنند  غلط  مردم  که  می کردند  بر اثبات  می کنند  غلط  مردم  که  می کردند  اثبات 
بدهند،  رأی  اصلح  به  خود  شناخت  بدهند، اساس  رأی  اصلح  به  خود  شناخت  اساس 
باید همه به لیست وحدت رأی بدهند و حتی باید همه به لیست وحدت رأی بدهند و حتی 
یک نفر را هم کنار نگذارند چون اگر حتی یک یک نفر را هم کنار نگذارند چون اگر حتی یک 

رأی  اصالح طلب ها  شود،  گذاشته  کنار  رأی نفر  اصالح طلب ها  شود،  گذاشته  کنار  نفر 
می آورند.می آورند.

کار بجایی رسید که حتی یاسر جبرائیلی اینطور کار بجایی رسید که حتی یاسر جبرائیلی اینطور 
وحدت  کامل  لیست  به  ما  اگر  که  زد  وحدت توییت  کامل  لیست  به  ما  اگر  که  زد  توییت 
رأی ندهیم امکان دارد که رأی ندهیم امکان دارد که ۱۵۱۵ کرسی را از دست  کرسی را از دست 

بدهیم.بدهیم.
توییت  رشته  یک  در  نیز  مهدیان  توییت محسن  رشته  یک  در  نیز  مهدیان  محسن 
به  رأی  تطهیر  جهت  را  خود  سعی  به نهایت  رأی  تطهیر  جهت  را  خود  سعی  نهایت 
فاسد انجام داد و چنین استدالل کرد که  اگر فاسد انجام داد و چنین استدالل کرد که  اگر 
حجیت رأی به فاسد کمتر از حجیت رأی آوری حجیت رأی به فاسد کمتر از حجیت رأی آوری 
هم  فاسد  به  می توان  است  کامل  هم لیست  فاسد  به  می توان  است  کامل  لیست 
فارس  خبرگزاری  سردبیر  که  ایشان  داد.  فارس رأی  خبرگزاری  سردبیر  که  ایشان  داد.  رأی 
می کرده است  فکر  اینطور   

ً
ظاهرا هست،  می کرده است نیز  فکر  اینطور   
ً
ظاهرا هست،  نیز 

اصالح طلب  یک  از  ریشدار  فاسد  نفر  یک  اصالح طلب که  یک  از  ریشدار  فاسد  نفر  یک  که 
بهتر است هرچند آن اصالح طلب فرد سالمی بهتر است هرچند آن اصالح طلب فرد سالمی 
را به  را به باشد. این نظریه پردازان که روزی اصلح  باشد. این نظریه پردازان که روزی اصلح 
سعی  همه  می زدند،  کنار  مقبول  صالح  سعی خاطر  همه  می زدند،  کنار  مقبول  صالح  خاطر 
اهلل  حزب  امت  استحمار  با  که  کردند  را  اهلل خود  حزب  امت  استحمار  با  که  کردند  را  خود 
اصلح  بجای  نامقبول  فاسد  شوند  اصلح موجب  بجای  نامقبول  فاسد  شوند  موجب 
مقبول رأی بیاورد. جالب است همین کسانی مقبول رأی بیاورد. جالب است همین کسانی 
که در بزنگاه انتخابات، ضد انقالبی ترین و ضد که در بزنگاه انتخابات، ضد انقالبی ترین و ضد 
اسالمی ترین نظرات را برای رأی آوری فاسدین اسالمی ترین نظرات را برای رأی آوری فاسدین 
اتخاذ می کردند، در صحبت های شان از هر اتخاذ می کردند، در صحبت های شان از هر ۱۰۱۰  

جمله سه جمله از رهبری نقل می کنند.جمله سه جمله از رهبری نقل می کنند.

از  زیادی  تعداد  که  بود  زمانی  ولی  آخر  از ضربه  زیادی  تعداد  که  بود  زمانی  ولی  آخر  ضربه 
رائفی  تا  گرفته  پناهیان  از  اللهی،  حزب  رائفی مراجع  تا  گرفته  پناهیان  از  اللهی،  حزب  مراجع 
آقای  حاج  تا  گرفته  عالی  آقای  حاج  از  آقای پور،  حاج  تا  گرفته  عالی  آقای  حاج  از  پور، 
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میرباقری، همه به حالتی َتکرار گونه از لیست میرباقری، همه به حالتی َتکرار گونه از لیست 
حالی که  در  هم  آن  کردند،  حمایت  حالی که وحدت  در  هم  آن  کردند،  حمایت  وحدت 
که  بودند  معترف  این  به  خود  آنها  از  که برخی  بودند  معترف  این  به  خود  آنها  از  برخی 
حتی  نیستند.  اصلح  لیست  اعضای  از  حتی برخی  نیستند.  اصلح  لیست  اعضای  از  برخی 
حاج آقای جاودان نیز با این استدالل که چون حاج آقای جاودان نیز با این استدالل که چون 
رأی  لیستی  هم  ما  می دهد  را  لیستی  رأی رهبری  لیستی  هم  ما  می دهد  را  لیستی  رهبری 

می دهیم. از لیست وحدت حمایت کردند.می دهیم. از لیست وحدت حمایت کردند.
اینجا بود که اصولگرایان توانستند اشرافیت اینجا بود که اصولگرایان توانستند اشرافیت 
سیاسی و باندبازی خود را موجه جلوه دهند؛ سیاسی و باندبازی خود را موجه جلوه دهند؛ 
این َتکرار علما موجب رأی آوری لیست وحدت این َتکرار علما موجب رأی آوری لیست وحدت 
زد  اهلل  حزب  امت  رشد  به  ضربه ای  ولی  زد شد  اهلل  حزب  امت  رشد  به  ضربه ای  ولی  شد 
این  شد.  نخواهد  جبران  زودی ها  این  به  این که  شد.  نخواهد  جبران  زودی ها  این  به  که 
مراجع حزب اللهی و انقالبی در این انتخابات مراجع حزب اللهی و انقالبی در این انتخابات 
نشان دادند که چطور تن به سواستفاده های نشان دادند که چطور تن به سواستفاده های 

اصولگرایان می دهند.اصولگرایان می دهند.

تعداد  که  شد  باعث  بازی ها  این  تعداد مجموعه  که  شد  باعث  بازی ها  این  مجموعه 
زیادی خود را ناچار دیدند که به لیست وحدت زیادی خود را ناچار دیدند که به لیست وحدت 
آنها  به  چنین  چراکه  بدهند  رأی  کامل  طور  آنها به  به  چنین  چراکه  بدهند  رأی  کامل  طور  به 
القا شده بود که رأی به اصلح تکلیف نیست القا شده بود که رأی به اصلح تکلیف نیست 
انتخابات،  در  اصولگرایان  بردن  هیچ  انتخابات،   در  اصولگرایان  بردن  هیچ   ۳۰۳۰ و و 
همین  با  اللهی ها  حزب  است.  اصلی  همین تکلیف  با  اللهی ها  حزب  است.  اصلی  تکلیف 
و  تقوی  رضا  سید  امثال  شدند  باعث  و منطق  تقوی  رضا  سید  امثال  شدند  باعث  منطق 
جالب تر  بروند.  مجلس  به  تاالرپشتی  جالب تر اکبری  بروند.  مجلس  به  تاالرپشتی  اکبری 
اما آنجا بود که کسانی که اما آنجا بود که کسانی که ۴۴ سال اصالح طلبان  سال اصالح طلبان 
را برای َتکرارشان به فحش فضیحت کشیده را برای َتکرارشان به فحش فضیحت کشیده 
بودند، حاال امروز خودشان قربه الی اهلل َتکرار بودند، حاال امروز خودشان قربه الی اهلل َتکرار 

می کنند.می کنند.

به  این  همه  خیانت  بزرگی  انتخابات؛  به نتیجه  این  همه  خیانت  بزرگی  انتخابات؛  نتیجه 
را  اللهی ها  حزب  مراجع  و  نخبگان  را اصطالح  اللهی ها  حزب  مراجع  و  نخبگان  اصطالح 
اشتباه  عرصه  یازدهم  انتخابات  داد.  اشتباه نشان  عرصه  یازدهم  انتخابات  داد.  نشان 
که  آنهایی  بود.  اللهی  حزب  نخبگان  که بزرگ  آنهایی  بود.  اللهی  حزب  نخبگان  بزرگ 
می توانستند یکبار برای همیشه به اشرافیت می توانستند یکبار برای همیشه به اشرافیت 
احتضار  حال  در  اصولگرایان  سیاسی  احتضار فاسد  حال  در  اصولگرایان  سیاسی  فاسد 
جنازه  دهان  به  دهان  تنفس  با  دهند،  جنازه پایان  دهان  به  دهان  تنفس  با  دهند،  پایان 
انقالبی  جامعه  و  کردند  احیا  را  انقالبی اصولگرایی  جامعه  و  کردند  احیا  را  اصولگرایی 
از  یکی  انداختند.  عقب  مرحله  چندین  از را  یکی  انداختند.  عقب  مرحله  چندین  را 
انتخابات،  نتایج  به  جالب  انتخابات، واکنش های  نتایج  به  جالب  واکنش های 
اعالم  از  قبل  که  بود  جبرائیلی  یاسر  اعالم واکنش  از  قبل  که  بود  جبرائیلی  یاسر  واکنش 
از  برخی  نتایج  اعالم  از  بعد  و  تهران  از نتایج  برخی  نتایج  اعالم  از  بعد  و  تهران  نتایج 
شهرستان ها این چنین گفت که:))با توجه به شهرستان ها این چنین گفت که:))با توجه به 
نتایج پیروزی انقالبیون در شهرستان ها دیگر نتایج پیروزی انقالبیون در شهرستان ها دیگر 
در  این  نیست.((  مهم  چندان  تهران  در نتایج  این  نیست.((  مهم  چندان  تهران  نتایج 
حالی بود که همین آقای یاسر جبرائیلی قبل حالی بود که همین آقای یاسر جبرائیلی قبل 
لیست  از  اضافه  و  حذف  هرگونه  انتخابات  لیست از  از  اضافه  و  حذف  هرگونه  انتخابات  از 
اصالح طلب ها  اصالح طلب ها    ۱۵۱۵ آوری  رأی  موجب  را  آوری وحدت  رأی  موجب  را  وحدت 

می دانست.می دانست.

انتخابات  در  اصولگرایان  که  گفت  باید   
ً
انتخابات نهایتا در  اصولگرایان  که  گفت  باید   
ً
نهایتا

یازدهم موفق شدند که با لولوهراسی شدید، یازدهم موفق شدند که با لولوهراسی شدید، 
هراس به جان برخی از مردم بیاندازند و آنها را هراس به جان برخی از مردم بیاندازند و آنها را 

ناگزیر از رأی دادن به لیست وحدت کنند.ناگزیر از رأی دادن به لیست وحدت کنند.

کرار کنید
َ

مؤمنین!قربة الی اهلل ت
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گیِت

متین فارابی
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از  یکی  همیشه  صالحیت ها  رد  و  از تایید  یکی  همیشه  صالحیت ها  رد  و  تایید 
مسائل  پرحاشیه ترین  و  مسائل جنجالی ترین  پرحاشیه ترین  و  جنجالی ترین 
خبر  اصلی ترین  بوده است.  خبر انتخابات ها  اصلی ترین  بوده است.  انتخابات ها 
مربوط به ))رد صالحیتمربوط به ))رد صالحیت۹۰۹۰ نماینده مجلس  نماینده مجلس 
این  دالیل  عمده   که  است  بوده  این دهم((  دالیل  عمده   که  است  بوده  دهم(( 
نگهبان  شورای  گفته  به  صالحیت ها  نگهبان رد  شورای  گفته  به  صالحیت ها  رد 
بوده است.  نمایندگان  اقتصادی  بوده است. مفاسد  نمایندگان  اقتصادی  مفاسد 
یک  مجلس  نماینده  نفر  سه  هر  از  یک یعنی  مجلس  نماینده  نفر  سه  هر  از  یعنی 
است.این  اقتصادی  فساد  به  متهم  است.این نفر  اقتصادی  فساد  به  متهم  نفر 
جلب  خود  به  را  فراوانی  توجهات  جلب مسئله  خود  به  را  فراوانی  توجهات  مسئله 
از عمق فساِد ریشه دوانده  از عمق فساِد ریشه دوانده کرد و تا حدی  کرد و تا حدی 

در مجلس پرده برداشت.در مجلس پرده برداشت.

اصالح طلبان نیز طبق معمول، نتوانستند اصالح طلبان نیز طبق معمول، نتوانستند 
صالحیت  تایید  زمینه  در  چندانی  صالحیت توفیق  تایید  زمینه  در  چندانی  توفیق 
داشته باشند و مانند انتخابات دهم برخی داشته باشند و مانند انتخابات دهم برخی 
ح خود را رد صالحیت شده  ح خود را رد صالحیت شده از چهره های مطر از چهره های مطر
راد،  شکوری  علی  مثل  چهره هایی  راد، دیدند؛  شکوری  علی  مثل  چهره هایی  دیدند؛ 
فاطمه راکعی، طیبه سیاوشی، شهیندخت فاطمه راکعی، طیبه سیاوشی، شهیندخت 
مطهری.  علی  و  صادقی  محمود  مطهری. مالوردی،  علی  و  صادقی  محمود  مالوردی، 
از  اصالح طلبان  شرایط  گفت  بتوان  از  شاید  اصالح طلبان  شرایط  گفت  بتوان   شاید 
انتخابات دهم دشوارتر بوده است ولیکن انتخابات دهم دشوارتر بوده است ولیکن 
علیرضا  انصاری،  مجید  مثل  علیرضا چهره هایی  انصاری،  مجید  مثل  چهره هایی 
و  وکیلی  محمدعلی  کواکبیان،  و محجوب،  وکیلی  محمدعلی  کواکبیان،  محجوب، 
از فیلتر  از فیلتر سهیال جلودارزاده توانسته بودند  سهیال جلودارزاده توانسته بودند 

شورای نگهبان بگذرند.شورای نگهبان بگذرند.

نیز  صالحیت ها  تایید  برخی  بین  این  نیز در  صالحیت ها  تایید  برخی  بین  این  در 
بسیار محل مناقشه قرار گرفت که در رأس بسیار محل مناقشه قرار گرفت که در رأس 
تاجگردون  غالمرضا  صالحیت  تایید  تاجگردون آن  غالمرضا  صالحیت  تایید  آن 
رد  اول،  مرحله  در  که  تاجگردون  رد بود.  اول،  مرحله  در  که  تاجگردون  بود. 
را  خود  تالش  تمام  بود،  شده  را صالحیت  خود  تالش  تمام  بود،  شده  صالحیت 
برای گرفتن تایید صالحیت بکار برد و حتی برای گرفتن تایید صالحیت بکار برد و حتی 
نکرد؛  پروا  نیز  تجمع  برگزاری  به  تهدید  نکرد؛ از  پروا  نیز  تجمع  برگزاری  به  تهدید  از 
البته در نهایت تاجگردون توانست تایید البته در نهایت تاجگردون توانست تایید 
صالحیت خود را بگیرد و با برگزاری شو های صالحیت خود را بگیرد و با برگزاری شو های 
تبلیغاتی عجیب و غریب که با حاشیه های تبلیغاتی عجیب و غریب که با حاشیه های 
فراوان نیز همراه بود، توانست دوباره رأی فراوان نیز همراه بود، توانست دوباره رأی 
هرچند  بیاورد.  بدست  را  گچساران  هرچند مردم  بیاورد.  بدست  را  گچساران  مردم 
تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم اظهار تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم اظهار 
تایید  را  تاجگردون  اعتبارنامه  که  تایید کردند  را  تاجگردون  اعتبارنامه  که  کردند 

نمیکنند.نمیکنند.

جمع موسوم به عدالتخواهان نیز که برای جمع موسوم به عدالتخواهان نیز که برای 
انتخابات  در  ثبت نام  به  اقدام  بار  انتخابات اولین  در  ثبت نام  به  اقدام  بار  اولین 
مسیر  در  خود  مانع  اولین  مسیر کرده بودند،  در  خود  مانع  اولین  کرده بودند، 
می دیدند.  نگهبان  شورای  را  می دیدند. انتخابات  نگهبان  شورای  را  انتخابات 
از  که  مسائلی  و  عدالتخواهان  از سوابق  که  مسائلی  و  عدالتخواهان  سوابق 
مثل  کسانی  و  عدالتخواهان  بین  مثل دیرباز  کسانی  و  عدالتخواهان  بین  دیرباز 
فقهای  از  یکی  که  ( الریجانی  آملی  فقهای صادق  از  یکی  که  ( الریجانی  آملی  صادق 
شورای نگهبان هست( درگرفته بود، باعث شورای نگهبان هست( درگرفته بود، باعث 
شده بود که عدالتخواهان تایید صالحیت شده بود که عدالتخواهان تایید صالحیت 

گیِت شورای نگهبان
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 اما 
ً
 اما خود را در هاله ای از ابهام ببینند. نهایتا
ً
خود را در هاله ای از ابهام ببینند. نهایتا

اکثر عدالتخواهان توانستند کارت تایید را اکثر عدالتخواهان توانستند کارت تایید را 
نظیر  برخی  ولی  بگیرند  نگهبان  شورای  نظیر از  برخی  ولی  بگیرند  نگهبان  شورای  از 
سعید زیبا کالم و امیرتفرشی نتوانستند از سعید زیبا کالم و امیرتفرشی نتوانستند از 

فیلتر شورای نگهبان رد شوند.فیلتر شورای نگهبان رد شوند.

صالحیت  تایید  اما  اصولگرایان  میان  صالحیت در  تایید  اما  اصولگرایان  میان  در 
تا  قالیباف  به  نزدیک  چهره های  تا برخی  قالیباف  به  نزدیک  چهره های  برخی 
آخرین روزها نیز مبهم بود. به عنوان مثال آخرین روزها نیز مبهم بود. به عنوان مثال 
محسن مهدیان )سردبیر خبرگزاری فارس( محسن مهدیان )سردبیر خبرگزاری فارس( 
که خود او را اشتباه  که خود او را اشتباه ابتدا به دلیل مسائلی  ابتدا به دلیل مسائلی 
صالحیت  رد  می کرد،  بیان  نگهبان  صالحیت شورای  رد  می کرد،  بیان  نگهبان  شورای 
از ظالمانه خواندن این حکم  از ظالمانه خواندن این حکم شد اما پس  شد اما پس 
، با بررسی مجدد،  ، با بررسی مجدد، و بعد از گذشت چند روز و بعد از گذشت چند روز

تایید صالحیت شد ولی در نهایت انصراف تایید صالحیت شد ولی در نهایت انصراف 
داد. محسن پیرهادی نیز بدلیل سابقه ای داد. محسن پیرهادی نیز بدلیل سابقه ای 
گمان  گمان که در پرونده امالک نجومی داشت،  که در پرونده امالک نجومی داشت، 
تا  و  نمی شود  صالحیت  تایید  که  تا می رفت  و  نمی شود  صالحیت  تایید  که  می رفت 
روزهای آخر هم اخبار ضد و نقیضی در رابطه روزهای آخر هم اخبار ضد و نقیضی در رابطه 
 
ً
نهایتا ولی  می شد  شنیده  کاندیدا  این   با 
ً
نهایتا ولی  می شد  شنیده  کاندیدا  این  با 
شد  صالحیت  تایید  نیز  پیرهادی  شد محسن  صالحیت  تایید  نیز  پیرهادی  محسن 
موفق  اصولگرایان،  لیست  در  حضور  با  موفق و  اصولگرایان،  لیست  در  حضور  با  و 
بر  عالوه  شد.  تهران  مردم  آراء  کسب  بر به  عالوه  شد.  تهران  مردم  آراء  کسب  به 
قالیباف  آقای  خود  صالحیت  تایید  قالیباف این ها  آقای  خود  صالحیت  تایید  این ها 
برخی  که  چرا  بود،  پرسش  محل  ابتدا   ، برخی نیز که  چرا  بود،  پرسش  محل  ابتدا   ، نیز
مشارکتی  دلیل  به  قالیباف  بودند  مشارکتی معتقد  دلیل  به  قالیباف  بودند  معتقد 
داشته است  نجومی  امالک  پرونده  در  داشته است که  نجومی  امالک  پرونده  در  که 
رد  نگهبان  شورای  توسط  رد می بایست  نگهبان  شورای  توسط  می بایست 
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سیاسی  های  چهره  از  برخی  حتی  سیاسی می شد.  های  چهره  از  برخی  حتی  می شد. 
ابتدا  قالیباف  صالحیت  که  داشتند  ابتدا اظهار  قالیباف  صالحیت  که  داشتند  اظهار 
با  و  است  شده  رد  تهران  نظارت  هیئت  با در  و  است  شده  رد  تهران  نظارت  هیئت  در 
ارجاع به شورای نگهبان، قالیباف توانسته ارجاع به شورای نگهبان، قالیباف توانسته 

است تایید صالحیت بشود.است تایید صالحیت بشود.
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نگاهی  یادداشت  این  نگارش  برای   
ً
نگاهی ناچارا یادداشت  این  نگارش  برای   
ً
ناچارا

اصلی  جناح  دو  انتخاباتی  لیست های  اصلی به  جناح  دو  انتخاباتی  لیست های  به 
بین  از  انداختم،  کشور  انتخاباتی  بین فضای  از  انداختم،  کشور  انتخاباتی  فضای 
اسم  چند  اصول گرایان  لیست  اسم اسامی  چند  اصول گرایان  لیست  اسامی 
بیشتر از بقیه توجه ام را جلب کرد و همین بیشتر از بقیه توجه ام را جلب کرد و همین 
تیم ِکشی ها  آسیب شناسِی  نوشتن  تیم ِکشی ها سبب  آسیب شناسِی  نوشتن  سبب 
محافظه کار  جریان  دو  صف بندی های  محافظه کار و  جریان  دو  صف بندی های  و 
مثل  افرادی  نام  گرفتن  قرار  شد.  غربگرا  مثل و  افرادی  نام  گرفتن  قرار  شد.  غربگرا  و 
کنار  توکلی  احمد  و  احمدی نژاد  کنار محمود  توکلی  احمد  و  احمدی نژاد  محمود 
حسن روحانی و مرحوم هاشمی در لیست حسن روحانی و مرحوم هاشمی در لیست 
اصولگرایان برای انتخابات مجلس ششم اصولگرایان برای انتخابات مجلس ششم 
انتخاب  معیار  که  است  این  انتخاب نشان دهنده  معیار  که  است  این  نشان دهنده 
افراد هرچه که هست، دیدگاه و برنامه آن ها افراد هرچه که هست، دیدگاه و برنامه آن ها 
اگر  نیست.  مملکت  مدیریت  و  اداره  اگر برای  نیست.  مملکت  مدیریت  و  اداره  برای 
جنس  از  اشتراکاتی  اصالحات  لیست  جنس بین  از  اشتراکاتی  اصالحات  لیست  بین 
آزادی های  یا  خصوصی سازی  و  آزادی های مذاکره  یا  خصوصی سازی  و  مذاکره 
که  شباهتی  تنها  می شود،  دیده  که فرهنگی  شباهتی  تنها  می شود،  دیده  فرهنگی 
سال سال ۷۸۷۸ بین مرحوم هاشمی و احمدی نژاد  بین مرحوم هاشمی و احمدی نژاد 

بوده است؛ احتمااًل خودی بودن آن هاست بوده است؛ احتمااًل خودی بودن آن هاست 
که این هم از هر دوره به دوره دیگر ممکن که این هم از هر دوره به دوره دیگر ممکن 
راست  جناح  کلی  منطق  کند.  تغییر  راست است  جناح  کلی  منطق  کند.  تغییر  است 
برای کنار گذاشتن هرگونه اختالف مبنایی، برای کنار گذاشتن هرگونه اختالف مبنایی، 
مجلس  به  طلبان  اصالح  ورود  از  مجلس جلوگیری  به  طلبان  اصالح  ورود  از  جلوگیری 
هدف،  این  تحقق  برای  راه  تنها  و  هدف، است  این  تحقق  برای  راه  تنها  و  است 
همان  نگاه  این  خودی هاست.  با  همان وحدت  نگاه  این  خودی هاست.  با  وحدت 
نگاهی است که مانع از ارائه برنامه و هرگونه نگاهی است که مانع از ارائه برنامه و هرگونه 
اینکه  از  دریغ  می شود.  ادبیاتی  اینکه تولید  از  دریغ  می شود.  ادبیاتی  تولید 
نفهمیدن  مشترک،  گفتمان  وجود  نفهمیدن عدم  مشترک،  گفتمان  وجود  عدم 
غلط،  اولویت گذاری  و  جامعه  غلط، ضرورت های  اولویت گذاری  و  جامعه  ضرورت های 
نتایج  به  اگر  که  است  شده  این  نتایج سبب  به  اگر  که  است  شده  این  سبب 
اسامی  از  فارغ  نهم  و  هشتم  اسامی مجلس های  از  فارغ  نهم  و  هشتم  مجلس های 
نگاه کنیم، متوجه می شویم که اگر صاحب نگاه کنیم، متوجه می شویم که اگر صاحب 
اصولگرایان،  جای  مجلس  کرسی های  اصولگرایان، اکثر  جای  مجلس  کرسی های  اکثر 
اصالح طلبان بودند تفاوت چندانی حاصل اصالح طلبان بودند تفاوت چندانی حاصل 
باشد؛  برجام  شاید  آن  بارز  نمونه  باشد؛ نمی شد.  برجام  شاید  آن  بارز  نمونه  نمی شد. 
مخالفت  از  دم  همیشه  که  مخالفت اصولگرایانی  از  دم  همیشه  که  اصولگرایانی 

هیسسس!
دشمن های فرضی پیروز می شوند

علی رحیمی

هیس! دشمن های فرضی پیروز می شوند
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مثبت  نگاه  و  غربگرایانه  سیاست های  مثبت با  نگاه  و  غربگرایانه  سیاست های  با 
  ۲۰۲۰ عرض  در  می زدند  آمریکا  به  عرض اصالحات  در  می زدند  آمریکا  به  اصالحات 
دقیقه برجام را تصویب کردند و نمایندگانی دقیقه برجام را تصویب کردند و نمایندگانی 
محمدحسن  و  باهنر  محمدرضا  محمدحسن مثل  و  باهنر  محمدرضا  مثل 
ابوترابی و ... که از نمیاندگان اصول گرایان در ابوترابی و ... که از نمیاندگان اصول گرایان در 
تهران بودند از اجرای برجام حمایت کردند و تهران بودند از اجرای برجام حمایت کردند و 
 دلیل اینکه مهمترین دغدغه 

ً
 دلیل اینکه مهمترین دغدغه گویی اساسا
ً
گویی اساسا

انتخاباتی جریان محافظه کار وحدت است، انتخاباتی جریان محافظه کار وحدت است، 
در  چون  است،  بودن  بی برنامه  در همین  چون  است،  بودن  بی برنامه  همین 
بارزی  هویتِی  شاخصة  هیچ  که  بارزی وضعیتی  هویتِی  شاخصة  هیچ  که  وضعیتی 
عنوان  به  را  خودتان  نمی توانید  و  عنوان ندارید  به  را  خودتان  نمی توانید  و  ندارید 
یک حزب یا جریان سیاسی تعریف کنید جز یک حزب یا جریان سیاسی تعریف کنید جز 
دشمن سازی و وحدت برای عبور از دشمن دشمن سازی و وحدت برای عبور از دشمن 

فرضی راهی برایتان باقی نمی ماند.فرضی راهی برایتان باقی نمی ماند.

فضای فضای ۲۲ اسفندی که گذشت هم تفاوتی با  اسفندی که گذشت هم تفاوتی با 
انتخابات های قبل از آن نداشت از آن جهت انتخابات های قبل از آن نداشت از آن جهت 
وحدت  لیست  از  حمایت ها  جنس  وحدت که  لیست  از  حمایت ها  جنس  که 
داشت.  همخوانی  قبلی  دوره های  با  داشت. کاماًل  همخوانی  قبلی  دوره های  با  کاماًل 
استدالل هایی از این جنس که: )دست نظام استدالل هایی از این جنس که: )دست نظام 
شود(،)هدف،  باز  تغییرات  برای  رهبری  شود(،)هدف، و  باز  تغییرات  برای  رهبری  و 
کنونی ست(،)ما  حساس  مقطع  از  کنونی ست(،)ما گذار  حساس  مقطع  از  گذار 
میشود( وارد  رقیب  جناح  نکنیم  میشود(وحدت  وارد  رقیب  جناح  نکنیم  وحدت 
گروهی  کمافی السابق  که  شد  باعث  گروهی و...  کمافی السابق  که  شد  باعث  و... 
هم  فرهنگی  شخصیت های  و  علما  هم از  فرهنگی  شخصیت های  و  علما  از 
پناهیان  علیرضا  و  میرباقری  آیت اهلل  پناهیان مثل  علیرضا  و  میرباقری  آیت اهلل  مثل 
آقای  کنند.  حمایت  وحدت  لیست  از  آقای و...  کنند.  حمایت  وحدت  لیست  از  و... 
که  این  از  قبل  هفته  یک  درست  که پناهیان  این  از  قبل  هفته  یک  درست  پناهیان 
جریان  پیروزی  از  ترس  و  مصلحت  به  جریان بنا  پیروزی  از  ترس  و  مصلحت  به  بنا 
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رقیب پای اعالمیه حمایت شخصیت های رقیب پای اعالمیه حمایت شخصیت های 
کند،  امضا  را  وحدت  لیست  از  کند، فرهنگی  امضا  را  وحدت  لیست  از  فرهنگی 
نگهبان  شورای  از   

ً
تلویحا خود  توییتر  نگهبان در  شورای  از   
ً
تلویحا خود  توییتر  در 

شد،  مطهری  علی  ردصالحیت  شد، خواستار  مطهری  علی  ردصالحیت  خواستار 

علی مطهری همان فردی ست که در لیست علی مطهری همان فردی ست که در لیست 
مجلس هشتم اصولگرایان حضور داشت مجلس هشتم اصولگرایان حضور داشت 
و گزاره )مالک حال فعلی افراد است( امروزه و گزاره )مالک حال فعلی افراد است( امروزه 
او را از دایره محافظه کاران خارج کرده است. او را از دایره محافظه کاران خارج کرده است. 
درست  کاماًل  امام)ره(  جمله  این  که  درست البته  کاماًل  امام)ره(  جمله  این  که  البته 
جز  معیاری  شما  که  شرایطی  در  ولی  جز است  معیاری  شما  که  شرایطی  در  ولی  است 
فعلی  حال  تشخیص  برای  بودن(  فعلی )خودی  حال  تشخیص  برای  بودن(  )خودی 

افراد داشته باشید.افراد داشته باشید.
 برای اینکه ببینید این وحدت اصولگرایان  برای اینکه ببینید این وحدت اصولگرایان 
در  منحصر  فقط  و  است  سرشار  تهی  در از  منحصر  فقط  و  است  سرشار  تهی  از 
دوره  این  و  است  نبوده  قبلی  دوره دوره های  این  و  است  نبوده  قبلی  دوره های 
هم، با وجود اینکه سعی بر این داشتند که هم، با وجود اینکه سعی بر این داشتند که 
نشان بدهند که سازوکار انتخاب، مشخص نشان بدهند که سازوکار انتخاب، مشخص 
بسیج  باعث  دشمن هراسی  همان  بسیج است،  باعث  دشمن هراسی  همان  است، 

دانشجویان و سیاسیون شد. اصولگرایان دانشجویان و سیاسیون شد. اصولگرایان 
همیشه به یک لولو از دو خردادی  و حامی همیشه به یک لولو از دو خردادی  و حامی 
آینده  در  احتمااًل  و  انحرافی  تا  گرفته  آینده دولت  در  احتمااًل  و  انحرافی  تا  گرفته  دولت 
نیاز  خود  اهداف  پیشبرد  برای  نیاز عدالتخواه،  خود  اهداف  پیشبرد  برای  عدالتخواه، 
به  نگاهی  کافی ست  فقط  به دارند،  نگاهی  کافی ست  فقط  دارند، 
قالیباف  آقای  سخنرانی  قالیباف ادبیات  آقای  سخنرانی  ادبیات 
  ۴۸۴۸ در  اصولگرایان  در سرلیست  اصولگرایان  سرلیست 
بین  انتخابات  از  قبل  بین ساعت  انتخابات  از  قبل  ساعت 
بیاندازید:  اسالمشهر  بیاندازید: مردم  اسالمشهر  مردم 
رأی  لیستی  اگر  نکرده  رأی )خدای  لیستی  اگر  نکرده  )خدای 
لیستی  دیگران   

ً
حتما لیستی ندهید  دیگران   
ً
حتما ندهید 

موضوع،  این  که  می آورند  موضوع، رأی  این  که  می آورند  رأی 
دیگر  همان   

ً
دقیقا این  است(.  مهم  دیگر خیلی  همان   
ً
دقیقا این  است(.  مهم  خیلی 

است.  مقابل  جریان  انگاری  لولو  و  است. هراسی  مقابل  جریان  انگاری  لولو  و  هراسی 
همین لولوگرایی که از زمان به وجود آمدن همین لولوگرایی که از زمان به وجود آمدن 
سیاسی  ادبیات  بر  ائتالف ها  و  سیاسی لیست ها  ادبیات  بر  ائتالف ها  و  لیست ها 
کننده  تعیین  و  است  بوده  حاکم  کننده کشور  تعیین  و  است  بوده  حاکم  کشور 
از  غافل  است،  مردم  نمایندگان  از ترکیب  غافل  است،  مردم  نمایندگان  ترکیب 
که  چیزی  مهمترین  و  واقعی  لولوی  که اینکه  چیزی  مهمترین  و  واقعی  لولوی  اینکه 
نظام  ارکان  و  مجلس  به  ورودش  از  نظام باید  ارکان  و  مجلس  به  ورودش  از  باید 
سر  بر  جریان  دو  ائتالف  همین  سر ترسید،  بر  جریان  دو  ائتالف  همین  ترسید، 

منافع است.منافع است.

پــــــایــــــان

)دست  که:  جنس  این  از  )دست استدالل هایی  که:  جنس  این  از  استدالل هایی 
شود(،)هدف،  باز  تغییرات  برای  رهبری  و  شود(،)هدف، نظام  باز  تغییرات  برای  رهبری  و  نظام 
وحدت  کنونی ست(،)ما  حساس  مقطع  از  وحدت گذار  کنونی ست(،)ما  حساس  مقطع  از  گذار 
نکنیم جناح رقیب وارد میشود(و... باعث شد که نکنیم جناح رقیب وارد میشود(و... باعث شد که 
شخصیت های  و  علما  از  گروهی  شخصیت های کمافی السابق  و  علما  از  گروهی  کمافی السابق 
علیرضا  و  میرباقری  آیت هللا  مثل  هم  علیرضا فرهنگی  و  میرباقری  آیت هللا  مثل  هم  فرهنگی 

حمایت  وحدت  لیست  از  و...  حمایت پناهیان  وحدت  لیست  از  و...  پناهیان 
کنند. کنند. 

هیس! دشمن های فرضی پیروز می شوند




