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سرمقاله
اصولگرایان برای یک بار هم که شده به خود نگاه کنند

امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

مناظرههای انتخاباتی بار دیگر تقابل دو جناح اصلی سیاســی کشور را در مقابل دید همگان قرار
داد .متاسفانه آنچه که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته  ،پرده دری های بدون کنترل جناب سردار
قالیباف و واکنشــهای طرف مقابل بوده است .اصول گرایان با تجربهای که از ادوار پیشین به دست
آوردهانــد ،تنها راه پیروزی بر رقیب را اتخاذ موضعی تهاجمی و ادبیاتی ســیزه جویانه در مناظرهها
میدانند .متاســفانه این رویکرد موجب شــده که کاندیداهای این جناح سیاسی برخی اوقات ستیزه
جویی را با بی اخالقی در هم آمیخته و صحنه های شــرم آوری را خلق کنند .محمود احمدینژاد
بنیان گذار این رویه بود و پیروزی وی در دو انتخابات سالهای  84و  88اصول گرایان را متقاعد کرده
تا تنها راه پیروزی تکرار همان رویه و منش است .محمد باقر قالیباف که جای احمدینژاد را گرفته،
ســعی دارد با بی اخالقی های مداوم جلب نظر کند .ســوال این است :چه بر سر این جناح سیاسی
کشــور آمده که برای پیروزی در نبرد انتخاباتی حاضر به چنین کارهای شده است .شاید مهمترین
دلیل این رویکرد عدم توجه اصول گرایان به جامعه حال حاضر ایران است .اصول گرایان بجای آنکه
درک کنند چرا اصالحطلبان از اقبال بهتری در جامعه برخوردارند ،تمام تمرکز خود را بر روی اتفاقات
جــاری در مناظرات معطوف کردهاند .آنها فکر می کنند اگر بتوانند در نبرد مناظرهای حریف را ناکار
کنند تمام مشکالتشــان حل شده است .اما در واقع مشکل چیز دیگری است  .اصول گرایان سعی
دارند خود را وابســته به شعارها و ارزشهای بدانند که عمدتا متعلق به  40سال پیش و اوایل انقالب
است .اگرچه پایبندی به اصول و ارزشهای انقالبی پسندیده است اما اگر ارزشها با وضعیت اجتماعی
و تغییرات فرهنگی و زیستی مردم منطبق نگردد دچار طرد از سوی جامعه می شوند .اصول گرایان
باید بپذیرند که پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه نیستند .همین ضعف آنها باعث شده
که بدنه اجتماعی این طیف سیاسی روز به روز الغرتر شود .اصول گرایان برای یک بار هم که شده
تحلیل کنند چرا با اینکه سیاســتهای انقباضی و لیبرالیســتی فشار زیادی به جامعه آورده و بسیاری
از نیروهــای عدالت خواه اصالحطلب با آن همراه نیســتند ،اما باز هــم مردم و این نیروها حاضرند
اقتصاد لیبرالیتســی تداوم یابد ،اما سکان فرهنگی و سیاست خارجی از دسترس اصول گرایان دور
باشــد .باید واقعیت را پذیرفت که جامعه امروز ایران با  40سال پیش متفاوت است و خواسته های
فرهنگی و سیاسی آنها با ارزشها و آرمانهای اصول گرایان مطابقت ندارد .اختالف فرهنگی و ارزشی
به حدی زیاد شــده که مردم حاضر شدهاند تمام فشارهای اقتصادی را تحمل کنند .در عرصه روابط
بین الملل نیز قصه از همین قرار اســت .اصول گرایان باید بپذیرند که سیاستهای تهاجمی و بایدها
و نبایدهایشــان برای مردم جذابیت ندارد .مردم نیاز دارند که با دنیا تعامل مســالمت آمیز داشته و
مصالح خود را در تعامالت سازنده پی جویند .در حوزه فکری و اندیشهای مردم مشتاق نحوه نگرش
نوین به جهان هســتند .با توجه به تنوع رســانهها و شــبکه های اجتماعی و دریچه های مختلف
نگرش به جهان دیگر نمی توان از مردم خواســت که تنها از یک دریچه تنگ و غیر قابل تغییر به
جهان نگریســت .مردم می خواهند که تجربههای نوینی از زندگی را برای خود داشته باشند .مردم
دوست دارند با دیگر انســانهای دنیا در بسیاری از تجربیات خود شریک باشند .مردم دوست ندارند
که رای آنها صرفا جنبه زینتی داشته باشد .آنها می خواهند که در کلیه سطوح تصمیم گیری کشور
حضور فعال داشــته باشــند .آنها از برخوردهای عامرانه و باید و نبایدهای حکومتی به تنگ آمدهاند.
نیاز امروزی مردم ایران تعامل سیاســی مابین جامعه و حکومت است .متاسفانه اصول گرایان چشم
خود را به روی تمام این موارد بستهاند و امیدشان به مبارزه در میدان مناظرهها معطوف گشته است.
می گویند که قالیباف و رئیســی برنامه ای برای خود ندارند و تمام امیدشان به سرکوب دولت فعلی
اســت .واقعیت این است که این برنامه نداشتن بیشــتر از اینکه برخاسته از عدم حضور کارشناسان
خبره در تیم تبلیغاتی این افراد باشد ،ریشه در ترس اصول گرایان در ارائه برنامه دارد .اصول گرایان
مــی دانند که برنامه های فرهنگی و بین المللــی و اجتماعی آنها چندان به مذاق مردم خوش نمی
آید .مشخص است که برنامه گشت ارشاد و برخورد با بانوان موجب رویگردانی جامعه از آنها خواهد
شــد .واضح است که از سیاستهای ستیزه جویانه بین المللی هیچ کس استقبال نمی کند .این جناح
مهم سیاســی کشور که حضور و تاثیر شــان در عرصه سیاسی حیاتی است ،باید بازنگری جدی در
عرصههای فرهنگی ،اجتماعی و بین المللی داشــته باشند .جای شکی نیست که انحصار قدرت در
دســت یک جناح موجب خسارتهای جبران ناپذیر خواهد شــد و تنها راه حفظ منافع مردم ،حضور
قدرتمند هر دو جناح در عرصه سیاست است .امید است که این جناح با بازنگری در عرصههای فوق
بتواند از بدنه اجتماعی مناسب برخوردار شده و تاثیر بسزایی بر روی سیاستهای مملکت داشته باشد.

غالمحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران و عضو حزب کارگزاران سازندگی چند روز پیش در افتتاحیه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در اصفهان سخنرانی داشت و طی آن سخنرانی
مباحثی را عنوان کرد از جمله اینکه از کسانی که دولت را فاقد غیرت دینی میخوانند سؤال کرد «زمانی که هاشمی و روحانی جنگ را اداره میکردند شما کجا بودید؟» همچنین بخش
پرمباحثهای در این سخنرانی بود که ازمسئولین مرتبط سؤال کرد« :چرا نباید توان دیپلماتیک ما برای حل مسئله سوریه به کار گرفته شود و چرا باید جوانان عزیز ما در سوریه به شهادت
برسند؟» این سخنرانی با واکنشهای تندی از سوی مدافعان حضور نظامی در سوریه مواجه شده تا جایی که دادگستری اصفهان علیه کرباسچی اعالم جرم کرده  است .به گفته احمد
خسروی وفا ،رئیس دادگستری اصفهان ،اتهام آقای کرباسچی «توهین به شهدای مدافع حرم» است .اما مواجهه با جمالت کرباسچی رنگ سیاسی به خود گرفته و پاسخهایی متفاوت
دریافت کرده است .عبداهلل شهبازی مورخ و از مدافعان حضور نظامی در سوریه چنین نوشت« :این نوع رفتار تبدیل کردن یک بحث سیاسی مطرح روز به جنجال و بحران سیاسی
است  .همه در اظهارنظر درباره سیاستهای کالن و ُخرد نظام آزادند تا زمانی که مخل امنیت ملی نباشد .در اوج تبلیغات انتخاباتی ،این رفتار را باید چگونه توضیح داد؟» شهبازی در
کانال تلگرامی خود اطالع داد« :آقای سهیل جاننثاری ،از معدود فعالین فضای مجازی مقیم خارج از ایران (اسپانیا) ،که سالهاست با قلم توانای خود مدافع سیاستهای ایران در سوریه
بودهاند ،در اعتراض به این اقدام در پُست اخیر خود نوشتند« :تا اطالع ثانوی یک کلمه در دفاع از حضور ایران در سوریه یا علیه گروههای شورشی نخواهم نوشت»      .ادامه در صفحه 2
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هاشمی و روحانی جنگ را اداره میکردند شما کجا بودید؟

گزیدهای از سخنرانی کرباسچی در اصفهان را میخوانیم:

من یک وقت در تهران و در همین انتخابات گفتم که ما
خیلی خوشحالیم که این جبهه مردمی نیروهای انقالب
تشکیل شده است .اینکه کسانی که قب ً
ال میخواستند با
فشنگ و تفنگ و زندان و و زدو خورد و اینها اهدافشان را
پیش ببرند ،گو اینکه اهداف خوب و مقدسی هم بود با این
ابزارها نمیشد ،امروز متوجه شدهاند که پیشبرد همان اهداف
جز با کمک و رأی مردم امکان پذیر نیست .این پیشرفت
جبهه دموکراسی خواهی و اعتدالگرایی در کشور است
که تمام آن کسانی که این اقدامات را حرکات لیبرالیستی
میدانستند امروز به این نتیجه رسیدند همه دور هم جمع
بشوند تا بتوانند آراء مردم را جمع آوری کنند.
شخصیت عزیزی مثل جناب آقای اهلل کرم زمانی که
ما در شهرداری بودیم هر وقت یک مرکز فرهنگی را
میخواستیم افتتاح بکنیم ایشان با یک عده دیگر میآمدند
شروع میکردند با سنگ شیشهها را میشکستند.
فکر میکردند اینها جلوه های غیر اسالمی از زندگی
شهریست .البته میتوانستند با روشهای دموکراتیک هم
این کار را بکنند ولی به این ابزار متوسل میشدند .االن
میبینیم ایشان کاندید شورای شهر تهران شده صرف
نظر ازینکه ایشان رأی بیاورد یا نه .این پیشرفت جبهه
دموکراسی خواهی و آزادی و اعتدال و احترام به آراء مردم
است .این را نباید دستکم گرفت .آقای طاهری همینطور
اشاره کردهاند  ،ممکنه که دوسال یا سه سال حتی ممکنه
تو این انتخابات هم شما موفق نشوید ولی اینکه در این
کشور روال اداره کشور روال پیشبرد امور روال پیشرفت هر
عقیده ای برای هر کسی از اخبار و فشار و زور و زد و خورد
و این برخوردهای خیابانی منتقل بشود به صندوق آراء و
در درازمدت این پیشرفت شماست این پیشرفت کسانیست
که به آرا مردم احترام میگذارند و کسانی که میخواهند با
اعتدال و تدبیر و پشتیبانی مردم کشور اداره بشود.....
ما اگر بخواهیم به سمت دموکراسی حرکت کنیم که راهی
جز این نداریم در این منطقه پرآشوب و در این دنیای
جنگلگاه که قانون را برای اشخاص و کشورها مینویسند

و ما نظام جهانی را یک نظام عادالنهای نمیبینیم .به هر
حال ما با این نظام غیر عاقالنه درگیریم ما با اینها طرفیم.
باید روشهای برخورد با اینها را بدانیم و عمل بکنیم .ما
باید با یک پشتوانه قوی مردمی حرکت کنیم و کشور را با
پشتوانه قوی مردمی اداره کنیم .صحنه انتخابات صحنه
ایست که سال به سال فصل به فصل این پشتوانه تقویت
و تشدید میشود.
از رسانه های بیگانه میشنویم که آقا در آینده در مقام
رهبری چه کسی میخواهد قرار بگیرد چه کسی قرار نگیرد.
هیچکدام ازین تحلیلها متاسفانه چون مبتنی بر دیدگاهی
است که از خارج به مسائل نگاه میکنند ،به این فکر
نمیکنند که حاال هر کسی هر ارگانی بخواهد تصمیمی
بگیرد مردم را شما چکار میکنید.
آیا آرا مردم و نظر مردم بعد از این همه که ما با ظلم و ستم
و حکومت پلیسی شاه در گذشته جنگیدیم و این انقالب
رو نگهداشتیم مجدداً میخواییم یک نظامی بهپا کنیم که
خدایی نکرده پشتوانه مردمی نداشته باشد؟ چنین چیزی
نمیتواند در این کشور پایدار باشد .اگر کسی جدای از آراء
مردم تدبیر بکند که متأسفانه تخریبها گاهی اوقات مبتنی
بر این است و اشتباه میکنند بدانید که کشور بدون پشتوانه
مردم قابل اداره نیست .حاال یک رو ز یک سال یک ماه
یک دوره ولی بعد از آن چطور میشود؟
خدا رحمت کند امام دوران بمباران ها میگفتند خب حاال
شما یک جا دوجا سه جا را بمباران کردی بعد باالخره
میخواهی بیایید روی زمین حکومت بکنید .روی زمین
چطور با این مردم میخواهی یک حکومت غاصبانه داشته
باشی؟ بنابر این رأیگیریها و این مبارزات سیاسی که در
صحنه هست به تدریج همه را درگیر میکند.
یعنی همه کسانی که شاید یک روزی صندوق رای را قبول
نداشتند و میگفتند حکومت اسالمی داشته باشیم بجای
جمهوری اسالمی ،امروز روی آوردند به اینکه جبههشان
را محکم بکنند و بیایند با آنهایی که به اراء مردم متکی
هستند مقابله کنند .این برای ما خودش یک پیشرفت است
و من فکر میکنم باید قدر این صحنه و قدر این موقعیت
را خوب بفهمیم.
و نکته دیگر غیرت دینی یا غیرت اسالمی
میگویند آقا این مسئولین غیرت ندارند .کی غیرت نداره
شما کجا بودی که این حرف را میزنی؟ جوان عزیز حاال
نمیدانم بسیج هم بودی یا فقط اسمت بسیجی است.
شما کجا بودی با  ۸-۲۷سال سن وقتی این آقای روحانی
در کنار آقای هاشمی در جبههها بود .هنوز عکسهایشان
را نتوانستید از بین ببرید ،حتی در فیلمهای خودتان این
بزرگان هستند.
خدا رحمت کند این آقای طاهری را که در خدمتشان چقدر
در جبههها بودیم .اینها برای غیرت اسالمی نبوده برای
غیرت ملی نبوده؟ این خانوادههای شهدا و رزمندگان جزء
کسانی هستند که شما سنگشان را به سینه میزنید.
شما یک مشت آدم تازه به دوران رسیده کجا بودید؟ خدا
رحمت کند آقای هاشمی را این تعبیر را بارها داشت.

این حرفها را نزنید! غیرت دینی آیا این است که به اسم
دفاع از حرم یک دستگاههایی بی حساب کتاب (عمل
کنند؟) آقا جان ما هم دلمان میخواهد در سوریه و لبنان و
یمن و همه اینجاها صلح برقرار بشود .دفاع از مظلوم بشود،
شیعیان آنجاها تقویت بشوند ولی آیا این کار فقط با پول
دادن و اسلحه خریدن و اینها درست میشود؟
این دولت با غیرت دینی میگوید بگذارید ما از توان
دیپلماسی برای حل مسائل منطقه استفاده کنیم توان
دیپلماسی بزرگان دیپلماسی ما ،که توانست  ۶ابرقدرت را
جلوی خودش بنشاند و بزرگترین مسئله تحریمی که در
شورای امنیت بود حل بکند میتواند با توان دیپلماسی بیا
یدو این مسائل رو حل بکند.
مگر ما این جوانهای عزیز را از لب آب آوردیم همینجور
بفرستیم اینها شهید بشوند ما دلمان میسوزد که چرا
جوانهایمان شهید بشوند.
چرا کشته بشوند؟ بگذارید با دیپلماسی مسئله را حل بکنیم
این غیرت دینی نیست؟
این غیرت ملی نیست که ما مسائل منطقه را با سیاست و
تدبیر و زبان دیپلماسی حل کنیم؟ خب ما میبینیم متأسفانه
با بی تدبیری در این کشور وضعیتی به وجود آمد و بدترین
قطعنامهها که حتی برای هیتلر سابقه نداشت برای ما صادر
کردند.
این همه وقت در سوریه جنگ است هنوز یکی ازین
قطعنامه هایی که برای ما صادر شد برای بشار اسد صادر
نشده است .این بی تدبیری کسانی بوده که شما آوردید
روی کار حاال دومرتبه آمدید به این دولت که با تدبیر
مسائل را حل کرده میگویید غیرت دینی نداری؟
خوشبختانه امروز در فضای اطالع رسانی هستیم که
برای مردم و برای همه فضا شفاف است .ولی در تبلیغات
انتخابات باید اینها را شفافتر و واضح تر و علنی برای مردم
بگوییم.
ببینید دوستان عزیز مردم عزیزی که در اصفهان در ایران
هستید ما یک جبهه نجات در این کشور داریم که در
جنگ به داد ما رسید .جبهه نجات اعم از سرداران عزیز از
بسیجیان عزیز از فرماندهان بزرگواری مثل آقای هاشمی
که مسئله جنگ را پیش بردند و بعد هم مسئله قطعنامه
را حل کردند.
جبهه نجاتی که مسئله سازندگی بعد از جنگ را در این
کشور راهبری کرد و جبهه نجاتی که دولت اصالحات را
در این کشور مستقر کرد .مردم ساالری دینی را در این حد
رساند که شما هم امروز به این مسئله اذعان دارید و دنبال
این (مردمساالری) هستید.
امروز این جبهه نجات به دنبال اعتدال و تدبیر است .در
این کشور این جبهه نجات هست معهذا از آغاز انقالب
جنگ را سازندگی و اصالحات و تدبیر و اعتدال را پیش
میبرد .مردم باید انتخاب بکنند بین این جبهه نجات و
دولت مصیبت آنچه که تجربه کردیم و در گذشته دیدیم.
ما مطمئن هستیم تدبیر و اعتدال و عقالنیت در فرهنگ
این کشور پیروز خواهد شد.

یادداشتهای امروز
صفحه 3

جهانگیری،
پدیده انتخابات
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حمید آیتی
همین صفحه

اصول گرایان برای یک
بار هم که شده به خود
نگاه کنند

امیر مقدور مشهود
صفحه 8

از ماست که
برماست!

آرش وکیلی
صفحه 5

بزرگی از بزرگان مانا،
یاد سینما بود
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