
اشاره
 اولين جلسه از سلسله جلسات مجمع مطالبه 

مردمي مشهد مقدس در ارتباط با انتخابات نهمين دوره مجلس 
ش��وراي اسالمي با س��خنراني وحيد جليلي با موضوع »فرصت انتخابات و 

بازخواني جمهوريت اسالمي« برگزار شد. در  اين جلسه كه صبح جمعه 18 آذر ماه 
90 و در مسجد صنعتگران مشهد بر پا شده بود، جليلی به تبيين مبانی و جايگاه جمهوريت 

در انديشه انقالب اسالمی پرداخته و به چندی از پرسش های رايج درباره نسبت جبهه پايداری و 
جبهه متحد با مبانی انقالب، عملکرد مجلس هشتم، فضای حاكم بر ليست بندی های انتخاباتی، نظارت 

بر عملکرد نمايندگان و شيوه حضور مستقل نيروهای حزب آللهی در انتخابات پاسخ گفت.
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با اينکه نظامی كه واليت فقيه در رأس آن 
است، »جمهوری اس��المی« است، شايد يک 
صدم دغدغه، همت و تالش��ی كه برای تبيين 
واليت وجود دارد برای تبيين جمهوريت نظام 
و تعاريف، ابعاد و ظرفيت هاي آن وجود ندارد. 
اما چرا جمهوريت نظام به معناي رجوع منظم 
و مداوم ب��ه آراي مردم در اداره جامعه چندان 
جايگاهی در مباحث نظری و گفتمانی ما پيدا 
نمی-كند؟ به نظر مي رسد چند علت نيروهاي 
حزب اللهي را از ورود به نظريه پردازي پيرامون 

جمهوريت نظام باز مي دارد:

يك: قرائت غلط از تئوري واليت فقيه
يکی از داليل؛ كج فهمی و تعصب های بی 
منطقی است كه راجع به مفهوم واليت فقيه در 

بين حزب اللهی ها رواج داده می ش��ود. گويی 
اگر جمهوريت تبيين ش��ود، جای واليت فقيه 
را تنگ می كن��د! اين بينش غلط كه با قيافه 
های ح��ق به جانب ترويج می ش��ود، يکی از 
عل��ل كم كاری ما در اين حوزه اس��ت. در اين 
بينش واليت چنان مفه��وم ضيق و متصلبي 
است كه امکان تعاملش با هيچ مفهوم ديگري 
وجود ندارد و امتياز واليت فقيه در اين اس��ت 
كه در خودش تمام مي شود. گويا امکان تعامل 
با هيچ نظريه ديگر يا جذب هيچ س��از و كار و 

ابزار ديگري را در خود ندارد.
از اين منظ��ر »والي��ت« و »جمهوريت« 
نس��بتی نمی توانند با هم داشته باشند و كنار 
هم نش��اندن شان توس��ط امام در »جمهوري 
اس��المي« فرماليته ي��ا از روي اضطرار يا براي 

دوره گذار بوده اس��ت. وظيفه ما هم اين است 
كه اين دوره گذار را تسريع كنيم و هرچه زودتر 
ام��کان و زمينه الزم براي راحت ش��دن نظام 
از ش��ر جمهوريت را فراهم بياوريم! يا الاقل به 

تبيين و تثبيتش كمکي نکنيم.

دو: بزرگنمايي اشكاالِت ساز 
و كارهاي جمهوريتي

دلي��ل ديگری كه جمهوريت را از چش��م 
م��ا مي اندازد، بزرگ ك��ردن برخی پيامدهای 
نامطلوب احتمالي س��از و كارهای جمهوريتی 
اس��ت. می گويند اين ق��در از جمهوری حرف 
نزني��د، اگر جمهوری را زياد تحويل بگيريد در 
روزی كه مردم به آن چيزی كه شما خواستيد 
رأی ندادند ش��ما مجبور می شويد آن را تأييد 

كنيد. مگر رأي مردم مي تواند نشانه حقانيت 
باش��د؟! اگر مردم رأي دادند كه »خدا نيست« 

بايد به رأي مردم گردن بگذاريم؟!
جدا از مغالطه اي كه در اين شبهه هست 
)و در خ��ود غرب هم هيچ گاه اكثريت مبناي 
حقيقت نيس��ت و براي گزاره هاي اينچنيني 
انتخاب��ات و رأي گيري ندارن��د( وقتی دقيق 
ن��گاه می كنيم حزب اللهی ها را در مواجهه با 
جمهوريت از ترس مرگ وادار به خودكشی می 
كنند. يعنی اينکه هم پول مي دهند، هم چوب 
را می خورن��د و هم پياز را. يعني جمهوري را 
داريم و به آن عمالً گردن گذاشته ايم ولي از آن 
بتمامه استفاده نمي كنيم. از طرفي موقعی كه 
نتيجه انتخاباتی به دلخواه ما نمی شود باالخره 
آن را به رس��ميت می شناسيم. كدام انتخابات 

حزب اللهي ها 
و مهجوريِت   جمهوريت نظام
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بوده كه نتيجه اش مخالف نظر حزب اللهي ها 
بوده باش��د و آنها خواستار ابطال آن انتخابات 
شوند؟ در تاريخ سي و چند ساله انقالب حتی 
يک نمونه هم س��راغ نداريم. در طول اين سی 
انتخابات سراس��ری، ش��ما هميش��ه به ساز و 
كارهای جمهوريتي نظام گردن گذاش��ته ايد 
)اگرچه به شدت با فرد يا نگاهي كه رأی آورده 
مخالف باشيد(. يعنی از اين مخالفت ضمنی با 
مبانی جمهوريتی در عمل هيچ اس��تفاده ای 
نکرده ايد. از آن طرف هم موجب شده هنگامي 
ك��ه امواج و افواج عظيم مردمي به ش��ما رأی 
داده اند، نتوانيد از ظرفيت ها و قابليت های اين 
اقبال عام به درس��تی استفاده كنيد. آن موقع 
كه دوم خردادی ها 20 ميليون رأی آوردند ما 
در دانش��گاه در حال اثبات واليت فقيه بوديم، 
موقع��ی هم كه ما 24 ميليون رأی آورديم، باز 
همچنان در حال اثبات واليت فقيه بوديم! گويا 

هيچ اتفاقی نيافتاده است.
پ��س يک دلي��ل ديگر هم ب��زرگ كردن 
تهديدهای احتمالی موجود در ساز و كارهاي 
جمهوريتی است. در حالی كه اگر درست نگاه 
كنيم خ��ود اينها هم مي توان��د فرصتي براي 

باالب��ردن انگيزه هاي ما و جلوگيري از رخوت 
و ركود و تنبلي در ما باشد.

س�ه: جنگ رواني دروغين»روشنفكران 
هميشه اقليت« در دفاع از اكثريت!

علت س��وم كم كاری م��ا در تبيين مبانی 
جمه��وری، گرفتار ش��دن در دام غ��رب زده 
ها و روشنفکرهاس��ت. بر خ��الف دو علت اول 
كه عمدتاً توس��ط خ��ودي ها ي��ا چهره هاي 
ظاهرالصالح اس��المي ترويج مي شود، در اين 
يکي روشنفکرها و ليبرال ها نقش اصلي را ايفا 
م��ي كنند. بی دقتي ما موجب ش��ده كه دور 
بخوريم. وقتی ش��ما به تاريخ صد س��ال اخير 
ايران نگاه می كنيد، جريان های غير اسالم گرا 
هميشه در اقليت مطلق بوده اند. جريان های 
غرب زده هيچ وقت نتوانستند به ساز و كارهای 
جمهوريت در اين كش��ور ت��ن بدهند. از خود 
مشروطه بگيريد تا االن. با اينکه در مشروطه، 
انگليسی ها خيلی دخالت كردند اما ديدند فايده 
ندارد و اگر ساز و كارهای جمهوريتي بخواهد 
تثبيت شود در نهايت انتخاب توده مردم، آنها و 

مهره هايشان نخواهند بود.

مش��روطه دركمتر از 15 س��ال تبديل به 
ديکتاتوری رضا خانی شد، يعنی هم روشنفکری 
داخلی و هم قدرت مداران خارجی، با استبداد 
راحت تر بودند. كافي اس��ت مراجعه كنيد به 
حرف های آقايان روش��نفکر آن موقع در مدح 
رضاخان. تا مي رس��يم به دهه بيست، در دهه 
1320 تا يک مقدار آزادی نيم بندي پيدا شد و 
مردم انتخاب كردند، انتخاب های مردم سمت 
و سويی پيدا كرد كه با منافع غربی ها مخالف 
بود. دوباره در س��ال 32 كودتا ش��د. هر جا كه 
حضور جمهور مردم بوده، روشنفکرها به مردم 
خيانت كردند. جالل آل احمد كتابی نوشته به 
نام »در خدمت و خيانت روش��نفکران« كه در 
مقدمه اش می گويد: من بهتم زد از اين سکوت 
و بايکوت روشنفکری در ماجرای 15 خرداد 42 
كه دستانش��ان را با خون مردم شستند! تا مي 
رسيم به همين انتخابات اخير در سال 88 كه 
ديگر اوج رسوايي جريانات روشنفکري و الئيک 
و ليب��رال در توهين ب��ه اكثريت و تنفر از رأي 
مردم و كمک خواستن از قدرت هاي خارجي 

براي مهار جمهوريت به نفع اقليت بود.
در خود انقالب اسالمی، اينها خيلی سر و 

صدا داشتند، اما امام بالفاصله گفت: بايد ساز و 
كارهای جمهوريتی باشد، اگر اين ساز و كارها 
نباش��د اينها می توانند كاه را كوه و كوه را كاه 
كنند. جالب است جرياناتی مثل منافقين كه در 
نگاه اول فکر می-ش��د چه نفوذی دارند، وقتي 
انتخاب��ات برگزار ش��د رأی نياورند. مجاهدين 
خلق نيمی از فضای رسانه ای و تبليغاتی كشور 
را در اختيار داش��ت و مسعود رجوی در تهران 
اص��الً رأی نياورد. اين يعنی ما اگر از اكثريت و 
از س��از و كارهای جمهوريتی در يک نگاه بلند 
مدت دفاع كني��م، قطعاً اين مطابق نظر غرب 
زده ها نخواهد ب��ود. نمونه های متعدد آن در 
كشورهای مختلف آشکار شده است. در همين 
اتفاق��ات اخير و در تونس، مصر و كش��ورهای 
اسالمي ديگر، يک سری جريان های غرب زده 
فک��ر می-كردند با چهار تا مانور تبليغاتی رأی 

بياورند، اما اسالم گراها رأی آوردند.
پس ترس از جمهوريت را غرب و غرب زده 
ها در دل مسلمان ها می كارند، برای اينکه به 
آنها اجازه ندهند در اين عرصه به صورت فعال 
وارد ش��وند و از آن برای پيشبرد اهداف دينی 

خود به طور كامل استفاده كنند.
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چرا ام��ام »جمهوری اس��المی« را تبليغ 
كرد و قانون اساس��ی چنين ساختاری را برای 
نظام اسالمی تثبيت كرد؟ مطمئناً با فضای اول 
انقالب، ساختارهای متفاوتی را می توانستيم 
برای نظام اس��المي پيش بينی كنيم، اما امام 
چرا »جمه��وری« را انتخاب ك��رد؟ بعضی ها 
اعتقاد دارند كه امام جمهوری را ش��ر الزم می 
دانس��ت و مجبور به پذيرش جمهوری شد. اما 
وقت��ی به بيان امام مراجع��ه می كنيم چنين 
دريافتی حاصل نمی ش��ود. ام��ام خيلی روی 
جمهوريت تأكيد داشت و كوچکترين كالمي 
از ام��ام كه داللت بر چنين معنايي كند وجود 
ن��دارد. ولي در رِد اين معن��ا جمالت زيادي از 
امام را مي شود ش��اهِد مثال آورد. به نظر مي 
رسد الاقل از سه جهت مي توان داليل ترجيح 
جمهوريت براي س��اختار نظ��ام ديني ايران را 

توضيح داد: تاريخي، سياسي و تربيتي.

يك: تجربه تاريخي تأسيس نظام هاي 
ديني و انقالبي در جهان معاصر 

اگ��ر ب��ه تح��والت اجتماعی و سياس��ی 

كش��ورهای مختلف در ط��ول 100 الی 150 
سال گذش��ته نگاهی بياندازيم، می بينيم در 
كشورهای اسالمی كم نبوده اند نهضت هايی 
دينی كه مبتنی بر رهب��ری دينی به پيروزی 
رسيدند. متأسفانه نگاه تاريخی ما ضعيف است. 
در طي دو دهه گذش��ته غلبه بحث هاي صرفاً 
فلسفي در تبيين يا دفاع از حکومت ديني باعث 
الغر ش��دن رويکرد تاريخ��ي در فهم و تبيين 

جمهوري اسالمي شده است.
در قرن نوزده ميالدی و در سال 1859 در 
سودان »نهضت متمهدين« به رهبری مهدی 
س��ودانی، دماری از انگليس��ی ها درمی آورد و 
چنان آنها را به فالكت می نش��اند كه تعجب 
آور است. نيروهايي مخلص، فداكار و متدين به 
رهبری مهدی سودانی وارد صحنه می شوند. 
بعض��ی ها گفتند او خودش را به عنوان زمينه 
س��از نهضت حضرت مهدی)عج( معرفی كرد 
و بعضي گفته اند كه خودش را مهدي موعود 
معرفي كرد. ش��عارها كامالً دينی بود، در يک 
روز چند هزار انگليسی را می كشند و حکومت 
ديني تأسيس مي كنند ولي بعد از گذشت چند 

سال انگليسی ها دوباره برمی گردند. در ليبي 
يک نهضت كامالً ديني به رهبري سنوسي ها 
شکل مي گيرد و به تأسيس حکومت ديني به 
رهبري يک عالم ديني هم مي انجامد اما فرجام 
خوشي پيدا نمي كند و از ائتالف با غربي ها سر 
در مي آورد. در مصر، كودتايی می شود كه اسم 
آن را انقالب گذاشتند. نجيب و بعد ناصر زمام 
امور را دست می گيرند. ناصر علمدار مبارزه با 
اسرائيل می ش��ود و بسيار هم محبوب است. 
ناصر می ميرد و نفر بعدی انور س��ادات است، 
درست 180 درجه برعکس ناصر. او كسی است 
كه با اس��رائيلی ها ائتالف م��ی كند، در حالي 
كه مردم هم��ان مردم اند اما حق قانوني براي 

مشاركت ندارند!
ام��ام اين تجربي��ات تاريخ��ي را مد نظر 
داشت و در تأس��يس جمهوري اسالمي صرفاً 
نگاه فلس��في و نظري نداشت و بي اعتنايي به 
تجربيات تاريخي امت اسالمي و غرق شدن در 
مباحث انتزاعي را افتخار نمي دانس��ت. جالب 
اس��ت بدانيد كه امام پس از زنداني ش��دن در 
15 خرداد 42 حق داش��تن كتاب در سلول را 

نداشت. بعد از مدتي كه به ايشان اجازه مطالعه 
مي دهند، ايش��ان دو كتاب را پيغام مي دهد 
كه برايش بفرستند. يکي »مستدرك الوسايل« 
اس��ت و دومي »تاريخ مشروطه« كسروي كه 
ام��ام بعدها نيز از اين كت��اب ذكري مي كند. 
امام با آسيب شناسي نهضت هاي ديني و نوع 
رهبري ديني قيام هاي قبلي به اينجا رسيد كه 
برای حفظ و استمرار پيروزی ها بايد يک رابطه 
دو طرفه، مس��تمر و رسمي بين نظام دينی و 
حضور مردم تعريف شود. يکی از چيزهايی كه 
مشاهده می شود اين است كه ما فکر می كنيم 
رابطه »واليت فقيه« و »جمهوری« رابطه يک 
طرفه است؛ صرفاً از ثمرات واليت فقيه حرف 
می زنيم. در حالی كه واليت فقيه و جمهوريت 
خدمات متقابلي با ه��م دارند. واليت فقيه در 
تثبيت خود مديون جمهوريت نظام است. در 
واقع خدمتی كه جمهوريت و رويکرد حکيمانه 
ام��ام در انتخاب دقيق يک چنين نظامی برای 
ساختار جمهوری اسالمی انجام داد، به تثبيت 
رهبری دينی در جامعه انجاميده است. امام با 
آن نگاه تاريخی اش به اينجا رسيده بود كه اگر 

چرا  امام گفت 
»جمهوري«   اسالمي؟!
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انقالب ها بخواهند ادامه پيدا كنند، الزمه اش 
حضور واقعی مردم در صحنه و ارتباط تنگاتنگ 
و هميشگی آنها با رهبری دينی در اداره نظام 

است.
برنامه نداش��تن براي حفظ حضور منظم 
و قانون��ي م��ردم در صحنه و واگ��ذاري تمام 
مس��ئوليت و اختيارات حکوم��ت به رهبري و 
اتکاي صرف به محبوبيت و مش��روعيت ديني 
ي��ا انقالبي او، فرجام هاي تلخي را براي بعضي 
از قيام هاي اس��المي معاصر رقم زده بود. بايد 
مشاركت واقعي مردم در انجام تکليف »امر به 
معروف و نهي از منکر« و دخالت در سرنوشت 
جامعه اس��المي نهادينه و تثبيت مي ش��د و 
تضمي��ن هاي قانوني الزم را پيدا مي كرد تا با 
باال گرفت��ن رقابت هاي نخبگاني خواص براي 
امتيازگيري از رهب��ري؛ ظرفيت هاي ديگري 
ب��راي مقابله ب��ا زياده خواهي ه��اي خواص و 
انحراف��ات و ترفندهايش��ان در اختيار رهبري 
باشد، وگرنه خواص اهل حق در همين انقالب 
هم نشان دادند كه براي منحرف كردن نظام و 
تغيير ماهيتش و تنها گذاشتن و زير فشار قرار 
دادن رهبري استعداد و آمادگي بسيار شگرفي 
دارند. از همان روزهاي اول نهضت، امام تجربه 
عميقي نس��بت به رفتارهاي ت��وده و نخبگان 
پيدا كرد. امام مي ديد بسياري نخبگاِن عالم و 
فاضلي كه بايد علي القاعده حرف و آرمان امام 
را بهتر از ديگران مي فهميدند چگونه او را تنها 
گذاشتند و حتي به مقابله و مانع تراشي در راه 
نهضت او پرداختند و به قول ش��هيد آيت اهلل 
سعيدي آن جماعت نخبگاني همه بال استثناء! 
او را تنها گذاشتند و در همان حال توده-هايي 
كه ش��ايد گاهي با نظر استخفاف به آنها نگاه 

مي شد مردانه تا پاي جان به ميدان آمدند و از 
كارگران فصلي آذربايجاني در پيشواي ورامين 
تا طيب حاج رضايي در ميدان بار تهران خود را 

فداي امام كردند.
امام زخم خنجر نخبگان و طعم ش��يرين 
خلوص و وفاداري توده ها و جمهور مردم را در 
عمق جان خود داش��ت و جمهوريت را تثبيت 
كرد تا پاس��خي درخور به وفاداري اثبات شده 
اين مل��ت كه آنها را بهتر از امت اس��المي در 
دوره پيامبر و اميرالمؤمنين مي دانس��ت داده 
باش��د. بنابراين يک زاويه ديد نسبتاً مهجور به 
مس��أله جمهوريت؛ ديدن تباين و گاه تقابلش 
با فضاهاي نخبگاني سياسي، فکري، رسانه اي 

و... است.
ماج��راي فتنه 88 چش��م م��ا را به رذائل 
عميق بسياري از جريان هاي نخبگاني باز كرد 
و آمادگي ش��ان براي تحقير ت��وده ها و زير پا 
گذاشتن بديهي ترين قواعد اخالقي، منطقي و 
قانوني و كمين كردنش��ان براي خوردن حق و 
رأي جمهور مردم با كمک قدرت هاي خارجي 
را علي رغم همه ادعاهاي گزافشان آشکار كرد. 
و اگر قاعده نظام بر جمهوريت نبود، ولي فقيه 
كه با يک لشکركشي و همگرايي نخبگاني در 
خدمت بيگانه - كه از قم تا تل آويو نيرو داشت 
- رو به رو شده بود، چه بسا تنها و بي تکيه گاه 

مي ماند.

دو: مزاياي سياسي جمهوريت
ج��دای از ن��گاه تاريخی ب��ه تجربه موفق 
جمهوری اس��المی در حفظ انقالب اسالمی و 
مقايس��ه اش با تجربيات جهان اسالم و تاريخ 
معاصر ايران، يکی از مزاياي ساختار جمهوريتی 

اين است كه امکان جبران اشتباهات را به شما 
می دهد. ش��ما وقتی رأی م��ی دهيد محدود 
به يک دوره مش��خصی اس��ت. اوالٌ و ثانياً ذيل 
يک س��ری ضوابط��ی و ثوابتی اس��ت. يکی از 
اشتباهاتی كه در تبيين جمهوريت می كنيم 
اين اس��ت كه فکر می كنيم جمهوريت صرفاً 
عرصه ايجاد تغيير اس��ت، درحالی كه هر رأی 
ك��ه در جمهوريت داده می ش��ود، در واقع دو 
رأی اس��ت. يعنی هر رأی يک پيوست دارد، از 
يک طرف رأيی اس��ت به ثواب��ت آن نظام و از 
طرف ديگر رأيی است برای ايجاد تغييراتی در 
دل آن نظام و تعيين متغيرها. در اين ساختار 
كه اگر درست پاسداری شود بركات آن آشکار 
می ش��ود، پيوست هر رأی شما قانون اساسی 
جمهوری اسالمی است. يعنی هر رأيی كه در 
صن��دوق می اندازيد، مثل اين اس��ت كه يک 
ب��ار ديگر رأي به قانون اساس��ی را در صندوق 
انداخته ايد. يعني آق��ای رئيس جمهور، آقای 
ش��ورای شهر، آقای نماينده مجلس ما به شما 
برای يک دوره مشخص ذيل اين نظام مشخص 
رأی م��ی دهيم، يعن��ي رأی به ثوابت نظام در 

عين تعيين متغيرهای نظام.
مهم اين است كه ش��ما اجازه ندهيد اين 
س��اختار فرو بريزد و كس��ی بتواند از ساختار 
جمهوريت باال برود و بعد نردبان را بياندازد. اين 
جريان بايد دائمی باشد. به قول اقتصاددان ها 
در الن��گ ران و در افق بلند مدت منافع آن بر 
هزينه هايش می-چربد. آقای بنی صدر با 11 
ميليون از 14 ميليون رأی، رئيس جمهور می 
شود، بسيار محبوبيت دارد. امکان يک تجربه 
فراهم می شود. در عرض يک سال و نيم همان 
س��از و كارهای جمهوريت��ي از طريق مجلس 

فعال می ش��ود و رأی به ع��دم كفايت او داده 
می شود. ما اين تجربيات را از سر گذرانده ايم، 
يا مثالً مجلس شش��م را گذرانده ايم. اگر شما 
مبانی جمهوری اس��المی را محکم بچسبيد و 
از رأی م��ردم دفاع كنيد، در بلند مدت اين به 
نفع ش��ما است. ملت به يکی رأی می دهند و 
ب��ه او دل می بندند، فکر می كنند چه خواهد 
ش��د. اين فرآيند در بلند م��دت توده ها را كم 
كم به يک پختگی می رساند كه برای سامان 
يافتن ام��ور جامعه صرِف يک انتخاب، كفايت 
نمی كند. ممکن است فرد منتخب حتی تا روز 
آخری كه از مس��ئوليت خداحافظی می كند 
محبوب ش��ما باشد، اما امور اجتماعی آن طور 
كه شما می خواستيد سامان پيدا نکرده باشد. 
اين فرآيند اين پي��ام را به تو منتقل می كند 
كه برای رسيدن به يک جامعه ايده آل و برای 
رفع مشکالت كش��ور، صرفاً يک يا دو انتخاب 
كفايت نمی كند، همه بايد تالش كنند كه به 
آن جامعه ايده آل نزديک تر شويم. بنابراين نگاه 

واقع بينانه تري در مردم شکل مي گيرد.
»جمهوري��ت« ح��ق ش��ريک ش��دن در 
تصميمات اس��ت كه اتفاقاً بار »ولي« را سبک 
مي كند. چون »ولي« قرار نيس��ت حکومت را 
فقط با طاق��ت خودش پيش ببرد. جمهوريت 
يعني: مردم خودتان تصميم بگيريد و خودتان 
هم پاي تبعاتش بايس��تيد. »ول��ي« هم اصل 
»انتخاب« را محافظت مي كند كه بتوانيد اگر 
اشتباه كرديد جبران كنيد و اگر درست انتخاب 

كرديد راه را ادامه دهيد.
يک نکته بس��يار مهم ديگ��ر كه كمتر به 
آن توجه می شود و بايد به عنوان يک سئوال 
خيلی جدی برای ما مطرح باش��د، اين اس��ت 
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كه: چرا آن اعتم��اد و خوش بينی كه در امام 
و آقا نس��بت به مردم م��وج می زند، در خيلی 
از ماه��ا كه خودم��ان را حزب اللهي می دانيم 
نيست؟! شما در كلمات و بيانات امام و رهبری 
جستجو كنيد، هر موقع از مردم حرف می زنند 
خوش بينی بسيار عميقی در آنها وجود دارد. 
اين خوش بينی در بس��ياری از مجامع اصول 
گرا وجود ندارد، چرا؟! اين سوء ظنی كه به ساز 
و كارهای جمهوريتی داريم، موجب می ش��ود 
اوالً نتوانيم از ظرفيت های آن برای آرمان های 
خودمان درست استفاده كنيم و ثانياً زمينه را 
برای جريانات سياسی كار و باند باز فراهم مي 
كند تا با همين نوع فضاسازی ها، نگاه اصيل و 
فرصت محور به جمهوري��ت را كنار بزنند و با 
يک نگاه تهديد محور به جمهوری و س��وءظن 
نسبت به انتخابات و مردم، آب را گل آلود كرده 

و ماهی خودشان را صيد كنند. 

سه: قابليت هاي ارزشي جمهوريت 
بايد توجه داش��ته باشيم ديني كه انقالب 
اس��المي عرضه مي كند تفاوت هاي جدي با 
قرائت هاي »روش��نفکري« و »طالباني« دارد. 
از جمله مهم ترين ويژگي هاي اسالِم انقالبي، 
مردم��ي بودن آن اس��ت. از نگاه امام خميني، 
اس��الم يک دين عميقاً مردمي، فراگير و همه 

ش��مول است و نه اشرافي، نخبگاني و محصور 
ش��ده در زاويه هاي معنوي يا متکي به قدرت 
هاي خودسر و بي انعطاف. اسالِم امام به تبعيت 
از اهل بيت »رضي العامه« )خش��نودي مردم( 
را فداي »سخط الخاصه« )خشم خواص( نمي 
كند و اجازه طبقاتي شدن جامعه را نمي دهد. 
معرف��ت ديني حقيقي و نمايندگان واقعي آن 
در اين مکتب هميشه علمدار مبارزه با »كظه 
ظالم و سغب مظلوم« )شکم بارگي ستمگران 
و گرسنگي مظلومان( و پاسدار توازن اجتماعي 
اند. اين نگاه مس��اوي به حقوق آحاد مسلمين 
ريش��ه در متن مکتب دارد. اصالً در حکومت 
اس��المي مردم هدف و اصل اند و »ولي« بايد 
خ��ودش را ف��داي هدايت و رش��د و اعتالي 
توحيدي آح��اد مردم كند، چرا كه هدف دين 
رشد آحاد مردم است. تمام ائمه ما خودشان را 

فداي هدايت مردم كردند.
ج��دای از اينها جمهوري��ت قابليت های 
خوبی دارد برای اينکه بعضی از مفاهيم عميق 
ما در اين ظرف ارائه شود. اگر ما واليی هستيم 
و می خواهيم برای واليت كار كنيم، راهش اين 
نيست كه جمهوريت را تضعيف كنيم. راهش 
اين نيست كه صرفاً و صرفاً از مبانی مشروعيت 
واليت فقيه صحبت كنيم، راهش اين اس��ت 
كه م��ا همزم��ان و توأمان »والي��ت فقيه« و 

»جمهوريت« را در نظر و عمل خودمان تبيين 
كنيم. نظ��ام واليت فقيه يعنی چه؟ ولی فقيه 
كيست و چگونه در رأس جامعه قرار می گيرد؟ 
نظام واليت فقيه يعن��ی انتخاب اصلح، يعني 
كس��ی بايد اداره جامع��ه را بر عهده بگيرد كه 
صالحيت های حقيقی داش��ته باشد. جايگاه 
های حقوقی بايد در اختيار صاحبان صالحيت 
های حقيقی قرار بگيرد، ش��رايط برای رهبری 
مشخص اس��ت. يک عده كارشناس بايد دقت 
كنند كه او را بيابند، بايد ببينند اصلح كيست 
و او را در آن جايگاه حقوقی قرار بدهند. ساز و 
كار انتخاباتی كه می خواهد ذيل واليت باشد 
هم بايد به اين اصل وفادار باش��د. نمی ش��ود 
بگوييم رأس يک نظام بايد بر اساس صالحيت 
های حقيقی انتخاب ش��ود اما باقی مراتب آن 
بر اس��اس مصلحت ها و صالحيت های باندی 
و جناحی مش��خص شود! اين گزاره دو گانگی 
در نظام ايجاد می كند. بعد مي بينيد يک عده 
تحت عنوان طرف��داري از واليت دقيقاً خالف 
مبانی واليی نظ��ام َعلَم برمی دارند و هر كس 
مخالف آنها باش��د با او مقابله می كنند! يعنی 
180 درج��ه مقابل مبانی واليت می ايس��تند 
و منتقدي��ن خودش��ان را هم ضد واليت فقيه 

معرفی می كنند!
واليت يعن��ی رعايت اولويت ه��ا. »ولی« 

كسی اس��ت كه اوالً خودش بر اساس اولويت 
ش��ناخته می ش��ود )چون باالترين رتبه را در 
كسب صالحيت های حقيقی احراز می كند( و 
ثانياً اولويت ها را مشخص می كند و تالش می 
كند جامع��ه اولويت هايش را پيدا كند. اگر ما 
می خواهيم كار واليی انجام بدهيم بايد تالش 
كنيم س��از و كارهای جمهوريتی نظام به اين 
سمت بروند و انتخابات ها بر اساس صالحيت 

های حقيقی باشد.
مگر ما رهبری را بر اساس چانه زنی فالن 
گروه سياسی با ديگری تعيين می كنيم؟! همان 
س��از و كار و مبانی باي��د در فضای جمهوريت 
نظام پياده شود. متأسفانه نگاه تهديد محور به 
انتخابات و به جمهوريت، به مرور تبديل به يک 
جريان برانداز می شود. حضرت علی)ع( جريان 
های برانداز نظام دينی را در حديثي تبيين می 
كند، نظام دينی اين گونه براندازی می ش��ود: 
»يستدل علی ادبار الدول باربع: تضييع االصول 
و التمس��ک بالفروع و تقدي��م االراذل و تأخير 
االفاض��ل«. يعني جا به جا كردن اصل و فرع و 
پيش انداختن آدمهاي بي صالحيت و منزوي 
كردن آدم هاي با صالحيت تر مقدمه برافتادن 
نظام هاس��ت. آن موقع يک عده با اين رويکرد 
م��ی گويند: به ما رأی بدهيد كه براندازها رأی 
نياورند! ش��ما خودتان براندازيد، شما خودتان 
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س- به نظر ش��ما رفتار سياسی حزب اهلل 
بايد در اين انتخابات چه تفاوت ها و چه شباهت 

هايی با انتخابات گذشته داشته باشد؟
ج- قاعدت��اً ه��ر انتخاباتی ك��ه پيش می 
رويم، يک مقدار تجارب مان بيش��تر می شود، 
در همين مش��هد تجربيات گرانبهايي در چند 
انتخابات اخير به دست آمده است و البته هزينه 
هاي هنگفتي ه��م داده ايم. يادم��ان نرود در 
انتخابات مجلس پنجم همين دوستان بعضي 
نهادها و مراكز با قيافه هاي ظاهرالصالح براي 
چه كس��اني تبليغ كردند و موجب به مجلس 
رفتن بعضی كسانی شدند كه االن كسي حتي 
نامش��ان را هم به ياد نمي آورد. االن در خارج 
و داخل مش��غول بيزنس و تجارت هس��تند و 
همين مکانيس��م هاي فاس��د جناح راست در 
بستن ليست هاي انتخاباتي از مستضعف ترين 
آدمها و محله هاي اين شهر براي آنها رأي جمع 
كرد و گفت: »اين ليست آقاست!« و ما حتي در 
يک صحنه هم اينها را در دفاع از واليت حاضر 
نديديم! فرهنگ سياس��ي حزب اهلل را به فساد 
كش��يدند و ادعاي واليتمداري هم مي كنند و 
هر كه مخالف با مبانی ضدواليی آنها باشد را به 

ضديت با واليت فقيه متهم مي كنند!
در حالي كه در همين مشهد، ما سابقه به 
مجلس فرستادن ديالمه ها را داشتيم. ديالمه 

وقتی نماينده مردم ش��د، نماينده پتانس��يل 
های واقع��ی حزب اهلل بود. نماين��ده بايد اين 
گونه باشد، نه اينکه ما به شخص نگاه كنيم و 
هيچ فضيلتی در او نبينيم و بعد به ما بگويند 
اگر واليي هستيد بايد چشم و گوش بسته به 
اي��ن آدم هاي بي صالحي��ت يا كم صالحيت 
رأي بدهي��د! در حالي ك��ه واليي بودن يعني 
دلبستگي به كسي كه صالحيت حقيقي و آن 
هم در باالترين حد را دارد. مگر مي ش��ود در 
تشخيص ولي؛ اصلحيت، افقهيت و اشجعيت 
مالك باش��د و در تعيين نماينده مجلس تمام 
مبان��ي واليي را كنار بگذاريم و همه چيز را به 
مطامع و اهواء قبايل سياسي كه بعضاً كارنامه 

سياهشان پيش روي ماست واگذار كنيم؟!
ديالمه كسی بود كه قبل از اينکه بخواهد 
جايگاه حقوق��ی و اعتب��اري نمايندگي مردم 
را احرازكن��د، در واقعي��ت و با صالحيت-های 
حقيق��ي خود آن را احراز كرده بود و نماياننده 
ظرفي��ت ه��اي فک��ري و روح��ي و معنوي و 
اجتماعي و فرهنگي حزب اهلل بود. آينه توانايي 
هاي جريان حزب اللهي بود و بعد در انتخابات 
با رأي مردم فقط اين نمايندگي رسميت پيدا 
مي كرد و قانوني هم مي شد. اما شما می بينيد 
ك��ه بعضی از نماينده ها هيچ كاری نکرده اند. 
كدام يک از پتانس��يل اجتماع��ی حزب اهلل را 

تالش می كنيد اصل��ح رأی نياورد و معيار در 
انتخابات مصلحت قبايل سياس��ی باش��د، نه 
مصلحت مردم. مصلحت مردم در صالحيت و 
اصلحيت حقيقی داشتن منتخبان است. شما 
مفه��وم واليت )به معنای رعايت اولويت ها( را 
خدشه دار می كنيد. حديث داريم: ملعون است 
كس��ی كه ببيند فردي بهتر از او وجود دارد و 
جايگاهی را اشغال كند. اين چه صالحی است 
ك��ه اصلحی را حذف می كن��د تا خودش باال 

برود؟! اين آدم صالح است يا فاسد؟ يا مفسد؟
نکته مهم ديگ��ر در نزديک كردن مفهوم 
»واليت« و »جمهوری« توجه به معنای ديگر 
واليت است. واليت به معنای دوستی، به معنای 
ارتباط بين آحاد جامعه ايمانی و دينی اس��ت. 
واليت به معنای برادری افراد جامعه است. شما 
وقتی وارد س��از و كار جمهوريتی می ش��ويد 
می توانيد اين گونه ن��گاه كنيد كه: برادر من! 
من در انتخابات شركت می كنم، ممکن است 
كسی كه من می خواهم انتخاب نشود، اما من 
ب��ه رأی تو احترام می گ��ذارم و متقابالً تو هم 
همين طور باش. ش��ما در ابتداي ورود به ساز 
و كار ه��ای جمهوريتی در واقع احترام به رأي 
برادر هموطنت را اع��الم مي كني و نتيجه را 
پيشاپيش مي پذيري. هر كسی وارد انتخابات 
می ش��ود بايد با يک خوش بينی نس��بت به 
نتيجه انتخابات وارد شود، اگر اين رويکرد وجود 
داش��ته باش��د، انتخابات را خيلی متفاوت می 
كند. انتخابات عرصه ای برای مهربان تر شدن 
مردم نسبت به هم مي شود. انتخابات مي-تواند 

والي��ت افقی را در بين آحاد مردم گس��ترش 
ده��د. آقا بارها فرمودند: واليت به معنای عام ، 
يک شبکه عظيم اجتماعی و معنوی بين آحاد 
مردم شکل می دهد و در يک هرمی به واليت 
می رسد. يعنی واليت يک فضای فرهنگی هم 
دارد. صرفاً يک مفهوم سياسی خشِک مکانيکی 

نيست.
برخي مي گويند جمهوريت شکلی است 
كه با خودش يک س��ری پيامدها را به همراه 
دارد، اين درست است. بايد آگاه بود و با بصيرت 
با آن مواجه شد. شما در ورود به ساز و كارهای 
نظام، بسته به اينکه با چه رويکردی وارد شويد، 
می توانيد آن را مصادره كنيد و از قابليت های 
آن برای فضای مطلوب خود استفاده كنيد. اما 
اگر از يک س��ال قبل از انتخابات بگوييد: يک 
گلول��ه بهمن دارد به س��مت ام��ت حزب اهلل 
نزديک می ش��ود، ما بايد ح��زب اهلل را نجات 
دهيم، اين نگرش بيمار باعث می شود كه صد 
مورد بيمارگونه ديگر هم كنارش بيايد. رقابت 
های عجي��ب و غريب، ترورهای ش��خصيتي 
عجيب، تبديل كردن انتخاب��ات به عرصه ای 
برای تروريسم سياسي و حذف رقباي اصلح و 
م��واردي از اين قبيل. چاره اش در اين اس��ت 
كه خوش-بينی نسبت به جمهوريت و بركات 
جمهوري��ت، رواج پيدا كند. از اين منظر نظام 
جمهوری يک نظام تربيتی است و آدم ها بايد 
در آن حق داشته باشند تجربه و اشتباه كنند 
و از تجربي��ات خود درس بگيرند. تا آحاد افراد 

رشد كنند و به تبع آن جامعه هم رشد كند.

پرسش و پاسخ
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نمايان كرده ان��د؟ نماينده و نماياننده فضايل 
ملت نيستند ولي به لطف سرسپردگي به فالن 
جناح و جبهه در انتخابات مطرح مي ش��وند و 
برايشان تبليغ مي شود. شما بايد َمظهر و ُمظهر 
قابليت های در حال حاضر حزب اهلل باش��يد. 
امروز بيست سال پيش نيست، امروز ظرفيت 
های خوب حزب اللهی و مردمي در عرصه های 
مختل��ف داريم، از فرهنگ��ی و هنری و فکري 
گرفت��ه تا اجتماعي و اقتص��ادي و مديريتي و 
علمي. نماينده بايد نماياننده اينها باشد. در طي 
اين سالها نسل جديدي از عناصر حزب اللهي 
توانا، متخصص، مردمي و واليي ش��کل گرفته 
اند كه متأسفانه فساد سياسي موجود در برخي 
مدعيان اصولگرايي اجازه ظهور و بروز به اينها 
را نمي دهد. مکانيسم هاي فاسد ليست بندي 
براي انتخابات در بسياري اوقات اجازه استفاده 
ملت از عصاره فضائل خودش را نمي دهد و گاه 
عصاره قبائل سياست جايگزين عصاره فضائل 

ملت مي شود. 
تجربيات قبلی را مرور كنيم: در انتخابات 
مجل��س دوم يک عده ش��روع كردند به بحث 
ك��ردن كه اصالً الزم اس��ت انتخاب��ات برگزار 
ش��ود؟! چرا مردم خودش��ان را برای انتخابات 
زحمت بدهند؟! علما يک ليستی بدهند و ملت 
ه��م به همان ها رأی بدهند و مجلس هم اين 
گونه راه اندازی شود. امام در آن موقع می گويد: 
موقعی كه ما مبارزه را شروع كرديم، يک عده 
راه افتادند و گفتند: مجتهد را چه به دخالت در 

سياست، حاال كه پيروز شديم مي گويند مردم 
را چه دخالت به سياس��ت! امام می گويد: اين 
حرف از حرف اولی خطرناك تر اس��ت. جامعه 
مدرسين قصد داشت برای همه شهرهای ايران 
ليست بدهد، اما امام گفت فقط برای قم ليست 

بدهيد.
ليست های فست فودی ندهيد، اين فست 
فودهای انتخاباتی كه در مشهد ارائه می شود 
بعضی وقت ها با رأی حزب اهلل آدم هايی را وارد 
مجلس می كنند كه خودشان به شرش در می 
مانند، درحالی كه از قبل خيلي ها می دانستند 
كه اين اتفاق می افتد، می گفتند: اين سمومی 
را كه شما در ساندويچ انتخاباتی به خورد حزب 
اهلل می دهيد اثرات آن بعدها آشکار خواهد شد 
و حداقِل آن اين است كه هاضمه سياسی مردم 
را خراب مي كند. كس��ی ك��ه صبِح انتخابات 
بلند ش��ود و بگويد كه ليست كجاست؟! اسم 
ها را هم به زور بلد باش��د و ب��رود رأي بدهد، 
اين به تکليف اسالمي و ملي و انقالبيش عمل 
نکرده. امام می-خواهد انتخابات يک عرصه ای 
باشد كه مردم زحمت بکشند، بگردند و چهار 
تا حرف بش��نوند تا در مسير اين جست و جو 
رشد كنند. در انتخابات مجلس ششم در مشهد 
دوس��تان بر اساس آيه »فبش��ر عبادي الذين 
يس��تمعون القول فيتبعون احسنه«، »مجمع 
تبش��ير« را تش��کيل داده بودند. با اين مبانی 
كانديداهاي مختل��ف را دعوت مي كردند كه 
بياين��د اول كارنامه و بعد برنامه ش��ان را ارائه 

كنند تا امکان ارزيابي و مقايس��ه درست براي 
مردم فراهم شود. در انتخابات جديد بايد درس 
هاي انتخابات قبلي را در بعد س��لبی و ايجابی 
ياد گرفت، تروريس��ت هاي سياسي كه ليست 
س��اندويچي »هوالمطلوب« را در مش��هد مي 
بندند بايد درباره كارنامه رفتار سياسي خودشان 
جواب دهند. بايد در مساجد به چالش كشيده 
شوند كه: شما همان كسانی هستيد كه آنهايی 
را حذف كرديد كه كوچک ترين برتری بر آنها 
نه در ساده زيستی، نه در اخالص، نه در واليت 
پذيري، نه در تخصص و نه در تجربه نداشتيد 
و آنها را با ش��عار واليت فقيه و »ليس��ت آقا«! 
حذف كردي��د. اين بزرگ ترين ظلم به واليت 
فقيه است. جريان های فرعونی سياسی باعث 
می ش��ود كه امکان رو آمدن چهره های حزب 
اهلل ب��ه وجود نيايد، اگر هم اين امکان به وجود 
بيايد تالش می كنند آنها را ترور سياسي كنند. 
شهيد ديالمه را ترور می كنند، قداست شهيد 
در جامعه ادامه پيدا می كند، اما ضرر ترورهای 
خاموِش سياس��ی بي��ش از ترورهای منافقين 
است. اين گونه ترور؛ يعنی محروم كردن جامعه 
از نيروهای اصلح، متخصص، دلسوز و واليی با 

بهانه هاي مسخره باندي و جناحي.
از همين حاال بايد دوس��تان بدانند كه اگر 
اين ش��يوه فاسد و مفسد را بخواهند در پيش 
بگيرند، مقابل آنها س��کوت نم��ی كنيم، زيرا 
نتاي��ج آن را می بينيم. معنا ن��دارد كه بعد از 
گذشت سی و چند س��ال از انقالب، يک عده 

پش��ت درهای بسته بنش��ينند و با معادالتي 
فاس��د و مفسد بخواهند يک س��ری آدم های 
بي صالحيت يا ك��م صالحيت را به حزب اهلل 
تحميل كنند و بخواهن��د كه فقط براي اينها 
تبليغ كنيد و به اينها رأي بدهيد و به بقيه اگر 
چه اصلح بي اعتنايي كنيد كه يا اصالً رغبتي 
به كانديدا شدن پيدا نکنند يا اگر نامزد شدند 
مردم متوجه آنها نشوند و رأي نياورند. اين در 

بعد سلبی است.
در بع��د ايجابی، ترويج فرهنگ درس��ت 
انتخاباتی اس��ت. جدای از اينکه به كانديدای 
مورد نظر برس��يد يا نه، اصل اول اين است كه 
انتخابات به مثاب��ه يک فرصت برای حزب اهلل 
باشد، حتي اگر در انتخابات شکست بخوريم، 
اين ي��ک توفيق و فرصت اس��ت. م��ا كی در 
انتخابات شکس��ت می خوريم؟ ما كی نيروی 
خ��وب به م��ردم معرفی كرديم و م��ردم به او 
رأی ندادند؟ ما موقعی در انتخابات شکس��ت 
می خوريم كه آدم درس��ت و حسابی به مردم 
معرفی نکنيم، آدم نداش��ته باشيم. ملت نگاه 
م��ی كنند كه اين چندان فضيلتی به آن يکی 
ندارد، اگر آدم هايی كه صالحيت های حقيقی 
نداش��ته باش��ند به مردم ارائه نکنيم، شکست 
مي خوريم. دوم، ممکن است آدمش را داشته 
باشيم اما سازو كارهای مناسب برای معرفی او 
را پيشنهاد نداده باشيم، يا تالش و همت الزم 
را براي معرفي درست او به مردم به خرج نداده 
باشيم. نتوانسته باشيم ش��وق الزم را در مردم 
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براي شركت در انتخابات و رأي دادن به او ايجاد 
كني��م. خودمان را بايد متهم كنيم نه مردم را. 
حتی شکست هم می تواند كلی برای ما فرصت 
ايجاد كند، كه بازنگ��ري كنيم آيا ارتباط ما با 
مردم ضعيف شده است؟ آيا كار نکرديم؟ ابتکار 
نداشتيم؟ دير شروع كرديم؟ بد عمل كرديم؟ 
و... ، ام��ام جمهوريت را نهادينه كرد كه حزب 
اهلل تنبل و تن پرور نشود، از توده مردم فاصله 
نگيرد و بداند بايد بتواند آحاد مردم را توجيه و 

اقناع كند.

س- در انتخاب��ات پي��ش رو، بحث جبهه 
پايداری مطرح شده و برخي سوداگران سياست 
به بهانه هاي مختلف می خواهند آنها را حذف 

كنند. نظر شما در اين مورد چيست؟
ج- البته هر گروه سياسی كه وارد صحنه 
می ش��ود بايد در عمل امتحان خودش را پس 
بده��د. چه جبه��ه پايداری باش��د، چه جبهه 
ايستادگي يا جبهه متحد و يا هر اسم و عنوان 
ديگري. آن چيزی كه مهم است اين است كه 
اول از هم��ه بايد اصول را ش��فاف كنيم و بعد 
بر طبق آن بررس��ی كنيم كه رفتار اينها با آن 
اص��ول تطبيق دارد يا خير، ح��اال می خواهد 
جبهه پايداری باشد می خواهد هفت به اضافه 
هشت باشد يا 25 به اضافه 46، حواسمان باشد 
در دعواهای سياس��ی ما نامه��ا را نمی بينيم، 

بلکه رفتارها را می بينيم و تعارف با هيچ كس 
نبايد داش��ته باشيم. هر كسی با هر ادعايی كه 
به مي��دان می آيد، ما بايد اص��ول خودمان را 
داش��ته باشيم و او بايد نسبت خودش را با اين 
اصول مشخص كند؛ بايد شاخص داشته باشيم، 
ادعاها همه بايد فعل گذش��ته و ماضی داشته 
باشد. در نگاه اجمالي قاعدتاً جبهه پايداری به ما 
نزديک تر است، اما نبايد تعارف داشته باشيم، 
بايد دقيق كارنامه ها بررس��ی شود و البته در 
نهايت انتخابات يک عرصه نس��بی است و در 
بين كانديداه��اي موجود بايد ببينيم كدام در 
عمل به اصول و مباني نزديکتر هستند. ليستی 
رأی دادن هم چندان به نظرم عاقالنه نيست و 
در هر ليستی ممکن است مخلص ها و قالتاق 
هايی كنار هم باشند. بايد بر اساس شاخص ها 

گلچين كرد.
در م��ورد وح��دت هم ب��ه ما گفت��ه اند: 
»واعتصموا بحبل اهلل جميعا و التفرقوا«؛ يعني 
توصيه ش��ده ايم به وحدت حول محور »حبل 
اهلل«، چنگ زدن به ريس��مان خدا و نه طناب 
پوسيده فالن قبيله ي سياسي كه عملکردش 
را بارها امتحان كرده ايم و آخرينش هم همين 
فتنه گذشته است. جبهه پايداری هم بايد در 
عمل امتح��ان پس بدهد و مواظب باش��د به 
بعضي خطاها و اشتباهات رقبايش دچار نشود. 
بعضی از كساني كه به اينها نزديک شده اند تا 

همين ديروز آغش��ته به همان مفاسد سياسي 
بودند كه جبهه متحد هم در معرض آن بوده و 
هست. به صرف عوض كردن نام كه ما يادمان 
نمي رود آقاي فالني در مشهد با امکاناتي كه در 
اختيار داشت چه خيمه شب بازياي راه انداخت 
و چگونه علي��ه نيروهاي حزب اللهي و به نفع 
گزينه-ي كارگزاران با تمام وجود وارد ش��د و 
به شکلي غيرقانوني و غيراخالقي بخش مهمي 
از بدنه حزب اللهي مش��هد را وادار به حمايت 
از نوچه هاي آقاي رفسنجاني كرد. حاال امروز 
اس��مش را عوض كند و بگوي��د من به جبهه 
پايداري پيوس��تم يا از جبهه متحد جدا شدم 
يا برعکس. سر ما را كه كاله نمي تواند بگذارد. 
ما مي دانيم كه ذات��ش كه فرق نکرده، دوباره 
هم امکاني دستش بيفتد از رقيب امروزش بدتر 
عمل خواهد كرد و دوباره مشغول ترويج همان 
فرهنگ فاسد سياسي بعضی جناح راستي ها 
در انتخابات خواهد شد. كسي كه از سردمداران 
فساد سياسي بوده، نمي تواند يک باره سردمدار 
اصالح و مبارزه با همان مفاس��د بشود. اين آقا 
و امث��ال او اگر چه از لحاظ ش��خصي و فردي 
و خانوادگي آدمهاي خيلي خوبي هم باش��ند 
)كه هستند( اما بايد راجع به گذشته خودشان 
توضيح بدهند. تا علناً و رسماً از مفاسد سياسي 
گذش��ته شان توبه نکنند و از بچه حزب اللهي 
ه��ا ب��ه خاطر گناهان كبيره سياس��ي ش��ان 

عذرخواهي نکنند نبايد انتظار داش��ته باشند 
صرفاً با عوض كردن نام و فاصله گرفتن از فالن 
جبهه و نزديک ش��دن به فالن جبهه ي ديگر 

تغيير ماهيتشان را بپذيريم.

س- خوب اس��ت اين مباح��ث در حوزه 
علوم انس��انی دنبال ش��ود، به عنوان پروژه ای 
در جنبش نرم اف��زاری. لطفاً بگوييد نوع نگاه 
و برخورد معصومين)ع( نس��بت به جمهويت 
چگونه بوده است؟ يعنی جايگاه جمهوريت در 

دوران معصومين)ع( كجا بوده است؟
ج- اي��ن يک��ی از آن مغالطاتي اس��ت كه 
در حال حاض��ر در تضعيف جمهوريت به كار 
گرفته مي ش��ود. امام در وصيت نامه اش می 
گويد: ملت ايران از ملت های صدر اسالم جلوتر 
اس��ت. باالخره بعد از 1400 سال يک جامعه 
اين چنينی شکل گرفته، حاال ما مدام بر سرش 
بزنيم؟: »نه آقا اين مردم فاس��دند، دموكراسی 
چيس��ت؟ در اسالم كي انتخابات برگزار شده؟ 
مردم پررو می ش��وند و... «، اين نگاه سوء ظن 
است. در حالی كه اين ملت، ملتی است كه ده 
ه��ا هزار از فرزندان خ��ود را به نائب امام زمان 
تقديم كردند. اين ملت، ملتی است كه 9 دی 
در صحنه می آيد، در 22 بهمن در صحنه می 
آيد، در انتخابات با درصدهاي باال ش��ركت می 
كنند، شکلی كه نائب امام زمان برای ساختار 
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نظام پيش��نهاد داده و مردم ه��م پذيرفته اند 
جمهوري است. او دس��ت ياري به سمت من 
دراز كرده و مي گوي��د: »اعينوني«؛ مي گويد 
در صحنه مش��اركت حضور داشته باش. بيا در 
چارچوب نظام اس��المي رأي بده و در تعيين 
متغيرها، فعال حضور داش��ته ب��اش. حضور و 
نصرتت را اثبات كن؛ وگرنه »لو ال حضور الحاضر 
و قيام الحجه بوجود الناصر...«. نائب امام زمان؛ 
جمهوری را ش��کل نظام دينی ما قرار داد. من 
مقلد هستم و فقيه من، جواب اين را داده است. 
او مس��لط به متون و منابع است. او می گويد: 
امروز پای جمهوری اس��المی بايستيد. مرجع 
من كسی است كه علي رغم تمام مسائل پای 
جمهوريت نظام می ايستد، چه در دوم خرداد 
76 و چ��ه در 22 خ��رداد 88، چه در انتخاب 
بني صدر چه در انتخاب رجايي. اين مرجع من 
اس��ت، نائب امام زمان من اين است، ما به اين 

قرائت معتقديم.

س- لط��ف كنيد راجع به عمکرد مجلس 
هشتم بگوييد، ارزيابي شما از مجلس اصول گرا 

چيست؟
ج- دو مجلس اخير را اصول گراها گرفتند. 
يک مش��کلی كه م��ا داريم اين اس��ت كه اگر 
بخواهي��م كارنامه مجلس را ارزيابی كنيم بايد 

ببيني��م مجلس يعنی چ��ه؟ اول بايد بفهميم 
نماينده مجلس يعنی چه؟ بعد س��راغ كارنامه 
نماينده برويم. وقتی من نمی دانم مثالً كتابخانه 
چيست، نمی توانم مسئول كتابخانه را ارزيابی 
كنم. پس اصل اول برای ارزيابی كارنامه نماينده 
های مجلس، اين اس��ت كه ببينيم مجلس به 

چه معناست.
يکی از دوستان نقل مي كرد كه جمعي از 
كانديداها در مشهد براي جلب حمايت مرحوم 
آيت اهلل فلسفي پيش ايشان آمده بودند، و برای 
جلب حمايت ايشان )كه مشهور به سنتي بودن 
و دغدغه هاي خاص سنتي بود( گفتند: آقا اين 
وهابي ها خيلي فعال شده اند...، ما به مجلس 
برويم و جلوی اينها را بگيريم، اين تلويزيون دائم 
مزقون پخش مي كند، اينها خالف شرع است 
و...، مي گفت آقاي فلس��في خوب گوش كرد 
و بعد گفت: من دي��روز در روزنامه خواندم كه 
پرداخت ه��ای معامالت خارجی ايران به يورو 
اس��ت و دريافت ها به دالر، اين را می خواهيد 
چه كار كنيد، ب��راي اين هم فکري كرده ايد؟ 
می گفت: اينها رنگش��ان پريد، فکر می كردند 
می توانند با اين عالم فقيه بازی كنند و شرمنده 
ش��دند. ما به نگاه های اين گونه نياز داريم كه 
از اين س��ؤاالت درسِت فارغ از فضاي سياست 
زده مطرح كنند. اخيراٌ با يکی از دوستان رشته 

حقوق صحبت كردم، از مشکالت قانونی كشور 
حرف های عجيبی م��ي زد، می گفت: بعضي 
بنده��اي قانون تج��ارت مال زم��ان رضاخان 
است، هنوز جريمه فالن جرم 35 ريال است!، 
متأس��فانه خيلی از اين مباحث كارشناس��ی 
در مجلس مغفول م��ی ماند. چون ما مجلس 
را بيش��تر به فراكس��يون هايش مي شناسيم 
تا كميس��يون هايش! بيش��تر ب��ه بحث هاي 
سياسي مي شناسيم تا بحث هاي تخصصي و 
كارشناسي. حتي بعضي نماينده هاي معروف را 
نمي دانيم عضو كدام كميسيون هستند و در 
زمينه كميسيون تخصصي شان توقع و مطالبه 
اي از آنها نداريم، چون نمي دانيم كميس��يون 
ه��ای مجلس هر كدام چ��ه اختياراتی دارند و 
حوزه تکاليفشان چه عرصه وسيعي از مسايل 
اقتصادي و اجتماع��ي و حقوقي و فرهنگي و 

معيشتي مردم را در بر مي گيرد.
و مجل��س از اين منظ��ر كويِت جمهوری 
اس��المی اس��ت! يعنی باالترين اختي��ارات و 
كمترين مس��ئوليت ها، يعن��ی در جمهوری 
اسالمی بر رهبری نظارت می شود، بر نماينده 
مجلس نظارت نمی ش��ود. در ي��ک دوره اي 
رئيس سازمان بازرس��ي كل كشور مي گفت: 
رابطه بين نماينده ها و دولت غوغا اس��ت، نوع 
تقاضاهاي نمايندگان از دستگاههاي مختلف 

و كارس��ازي دستگاهها براي آنها تحت نظارت 
هيچ كس نيست. يک نفر می گفت: من بيست 
س��ال در وزارت بازرگان��ی مدير كل بودم، چه 
دولت چپی و چه راس��تی، به مجالس مختلف 
رفت و آمد ك��ردم، او می گفت: محال بود كه 
نماين��ده ای از وزي��ر بازرگانی تقاضايی كند و 
رد ش��ود. حاال می خواهد هم جناح باش��ند يا 
از دو جناح مختلف. می گفت: بارها پاراف می 
شد كه اقدام شود و هيچ ردی باقی نمی ماند. 
در انتخابات مجلس شش��م، يکي از كانديدای 
مشهد پيشنهاد كرد: دبيرخانه ای باشد كه هيچ 
نماينده مجلسی حق نداشته باشد مستقيم با 
هيچ مس��ئول دولتی مکاتبه كند و فقط بايد 
با س��ربرگ مجل��س برای او نامه بيايد و س��ر 
ماه هم همه اينها اعالم علني ش��ود. اين قانوِن 
كوچک جلوی فسادهاي احتمالي بزرگي را مي 
تواند بگيرد. روزی كه وزرای آقای خاتمی می 
خواس��تند رأی بياورند، من خودم در مجلس 
بودم. جلوی چشم خود من، يکی از وزرا نوشت 
و امضاء كرد كه: اينجانب قول می دهم كه در 
ص��ورت انتخاب، اين كار را ب��رای آقای فالنی 
نماينده شهرستان فالن انجام دهم، البته يک 
كار عام المنفعه براي آن شهرستان بود. اين را 
من عينی ديدم. نه اين كه در دولت هاي ديگر 
نبوده ...، پس برای ارزيابی مجلس، بايد ببينيم 



چه تعامالتی وجود دارد؟ نماينده مجلس چه 
نفوذی دارد؟

يکی از كارهاي��ی كه در انتخابات مجلس 
بايد انجام ش��ود اين است كه مردم ارزش رأی 
خودش��ان را بفهمند، ملت اگر بدانند اين چه 
ارزش��ی دارد ديگر با يک بازی تبليغاتی فريب 
نمی خورند و م��ی گويند اين رأی ده ميليارد 
می ارزد. به قول يکي از دوس��تان بايد قيمت 
رأی مردم را باال ببريد. خوب اس��ت يک گروه 
هايی تش��کيل شوند و قبل از انتخابات وظيفه 
خودشان را تبيين اصل مجلس بدانند. از حاال 
شروع كنند و هر شب به يک مسجد بروند: به 
نام خدا، ما می خواهيم ده دقيقه درباره اهميت 
مجل��س توضيح بدهيم، در روس��تاها بروند و 
بگويند: كميسيون كشاورزی مجلس يعنی چه، 
اي��ن كارها را انجام داده، اين مش��کالت را می 
تواند حل كند و...، به كانديداها كاری نداش��ته 
باشند، ده ها تيم پارتيزانی دو- سه نفره تشکيل 
بدهند و به مس��اجد بروند و جايگاه مجلس را 

براي مردم تبيين كنند.

س- تکليف حزب اهلل براي شکل نگرفتن 
حاكميت به نفع غرب زده ها چيست؟

ج- اوالً ك��ه اگر هم، چنين نيروهايي رأي 
بياورن��د باالخره در يک چارچوب��ی، رأی می 
آورند، از بنی صدر كه بدتر نمی ش��ود. در اين 
مشهد چه اس��تقبالی از او شد، در عرض يک 
سال و نيم نسخه او پيچيده شد. زيرا بچه حزب 

اللهي ها كار می كردند. ما فکر می كنيم برگه 
رأي يعنی برگه مرخصی از تکاليف سياسی و 
اجتماعی! رأي بدهيم و برويم پي كارمان، اين 
گونه نيست. دوره خاتمی 8 سال طول كشيد، 
ملت نگاه می كردند كه ش��ما به اندازه ادعای 
خودت��ان آدم رو نمی كنيد. بع��د يک آدم رو 

كرديد و به او رأی دادند.

س- آيا می توان سيستم حزبی را با واليت 
فقيه جمع كرد؟

ج- ولی فقيه خودش مؤسس حزب بوده، 
حزب جمهوري اس��المي را آقای خامنه ای و 
دوستانشان تأسيس كردند. همان زمان بعضي 
علما مخالف بودند. ولي حزب تأسيس شد و در 
آن مقطع بركاتي هم داش��ت. آقا در كرمانشاه 
تبيين خوبی راجع به مفهوم تحزب انجام دادند. 

آن بحث را ببينيد.

س- چ��ه كار می توان ك��رد كه فتنه 88 
تکرار نشود؟

ج- فتنه سنت خدا اس��ت و فرار ندارد. از 
فتنه نبايد فرار كرد، غربال خوبی است و باعث 
می شود نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسيد. 
مهم اين است كه شما مبانی خود را بشناسيد 
و آمادگي هاي فکري و روحي و اجتماعي الزم 
براي مواجهه درست با فتنه گران و فتنه گري 

هايشان را در خود ايجاد كنيد.

س- صالحيت ه��ای كانديداها را چگونه 
تشخيص دهيم؟

ج- اوالً باي��د صالحي��ت را تعريف كنيد، 
ممکن اس��ت يک آدمی را شما بسيار دوست 
داشته باشيد اما نسبتی با مجلس نداشته باشد 
و به درد آن جايگاه نخورد. پس يک سر مفهوم 
صالحيت به ويژگی های مجلس برمي گردد. 
ثانياً بايد گذشته ش��خص را بررسی كنيد، آيا 
اگر س��نش به جبهه می خورده در جبهه بوده 
يا نه؟ اگر در اداره ای بوده، چگونه عمل كرده؟ 
در مقاطع مختلف در حد وسعش چه حركاتي 
انجام داده؟ حساسيت های الزم را داشته؟ در 
هر جايي كه بوده فاسد بوده يا صالح؟ صالح بوده 
يا مصلح؟ با چه كساني دمخور بوده و هست؟ با 
آدمهاي مخلص و دلسوز يا با آدمهاي قالتاق و 
فرصت طلب؟ چقدر اهل هزينه دادن بوده؟ در 
مواقع الزم اهل برخورد است يا اهل رودربايسي 
و تعارف؟ در فتنه چه موضعي داش��ته؟ فعال 
يا منفعل؟ آدم شناسيش در چه حدي است؟ 
راحت مي شود سرش را كاله گذاشت؟ رياكار 
را از مخلص تش��خيص م��ي دهد؟ تحليل گر 
اس��ت يا تحليل گير؟ دهن بين اس��ت يا اهل 
تأمل؟ محافظه كار و بي جرأت است يا دقيق و 
جسور؟ مهارت و تخصص هم دارد يا فقط كلي 
باف اس��ت و اهل ش��عار؟ اهل البي و زد و بند 
اس��ت يا آزاده و مستقل؟ در كارنامه اش نمونه 
اي از فداكاري و از خود گذش��تگي در صحنه 
هاي مختلف يافت مي ش��ود؟ خانواده اش چه 

تيپي هس��تند؟ مثل آدم زندگي مي كنند يا 
دنبال االف و الوف اند؟ اشرافي و تجمل گراست 
يا س��اده زيس��ت و مردمي؟ دنبال پيش��رفت 
خودش است يا دنبال تکليف؟ دنيا را چقدر مي 
شناسد؟ جمهوري اسالمي و ظرفيت و فرصت 
هايش را چقدر مي شناسد؟ تهديد محور است 
يا فرصت محور؟ بخيل و تنگ نظر و حس��ود 
اس��ت يا بلند نظر و با ظرفيت؟ خود شيفته و 
خود محور و پرحرف اس��ت يا با ش��خصيت و 

متواضع و شنوا؟ و ... 

س- به نظر من بايد ساز و كاری در مجلس 
چيده شود كه مس��ائل مدام بررسی شود و به 
اطالع عموم مردم برس��د. يعنی نبايد فقط در 
انتخابات باشد، آيا می توان كميسيونی از بچه 
ح��زب اللهي ها تش��کيل داد ك��ه به عملکرد 
نماينده ها بپردازند؟ برای فضای امن چهار ساله 
مجلس چه كار بايد كرد؟ در مجلس هشتم يک 

سری اتفاقات افتاد...
ج- م��ا از مجموعه صده��ا مصوبه اي كه 
مجلس هش��تم داش��ته، به دو س��ه مورد آن 
حساس می شويم و آن هم به خاطر اين است 
كه در موردش س��ر و صدا می ش��ود ، من می 
گويم به اين فکر باش��يم كه صدها مورد ديگر 
چه بوده؟ يک نفر با ه��زار ترفند وارد مجلس 
می شود و چهار سال خيالش راحت می شود 
كه كس��ی به او گير نمی دهد. شما می توانيد 
برای هر كدام از اينها يک وبالگ درست كنيد 

2021



و هر جا كه حرفی زد در وبالگ بنويسيد و دائم 
مد نظرش داشته باشيد. در مجلس حرف زد، 
آنجا منعکس كنيد. با رسانه اي مصاحبه كرد، 
همين طور. در مسأله اي موضع نگرفت، باز در 
آنجا ثبت كنيد. حتي مي شود از همين مقطع 
انتخابات شروع كرد و همه ادعاها و وعده هايش 
را آنجا ثبت كرد. هر نماينده اي را يک نفر زير 
نظر بگيرد يا حتي يک تيم. االن با اين امکانات 
جديد و فرصت اينترنت خيلی كارها می توان 

كرد. مطمئناً تاثيرگذار خواهد بود.

س- به نظر ش��ما تا زمانی كه تا انتخابات 
مانده اس��ت، گروه های ح��زب اهلل بايد تا چه 
ميزانی زمان را صرف مفاهيم و فرهنگ سازی 
انق��الب و چه مق��داری را صرف ليس��ت ها و 

مصاديق كنند؟
ج- به نظر من اگر گفتماِن درست بسازيم، 
فضايی فراهم می ش��ود كه نيروهای صالح تر 
ش��وق بيش��تری برای ورود به انتخابات پيدا 
می كنند، بعضی ازش��خصيت هاي مشهد در 
انتخابات مجلس ششم در مورد بعضي كانديداها 
گفتند: »من ايشان را اصلح می دانم ولی به او 
رأی نمی دهم. به خاطر اينکه آن طرفی ها رأی 
می آورند! و ما بايد روي آدم هايي كه تبليغات 
بيشتري مي توانند بکنند و جناح ها و باندهاي 
قدرت پش��ت سرشان هستند، سرمايه گذاري 

كنيم تا بتوانيم انتخابات را ببريم!«. من در ستاد 
نشسته بودم، همين حاج آقا شِب انتخابات به 
من زنگ زد و صبح آن روز تصميم گرفت كه به 
فالنی هم رأی بدهد و به ديگران هم گفت رأي 
بدهيد، ولي ديگر فايده نداش��ت! و در مجلس 
هفت��م هم باز همين رويه را تکرار كرد! بعضی 
از نخبگان حزب اللهی مانند اين دوست ما، اگر 
مالحظه نم��ی كردند و به صحنه می آمدند و 
كانديداهاي اصلح را به مردم معرفي مي كردند 
و برايش��ان تبليغ مي كردند، صحنه انتخابات 
عوض می ش��د. ولي متأس��فانه گول گفتمان 
مفس��ِد جناح راست را خوردند و از لولويي كه 
برايش��ان تراشيدند ترس��يدند. جوگير نتيجه 
ش��دند و اصلح ها را تنها گذاش��تند و رضايت 

دادند به اينکه مجلس درجا بزند.
در حالي كه اصحاب قدرت و ثروت صدها 
ميلي��ون خرج كردن��د و رأی 80 الی 90 هزار 
تايی آوردند، اين طرف كمتر از يک صدم آنها 
خ��رج كرديم و 50 الی 60 هزار رأی آورديم، و 
مي شد با حضور مسئوالنه و فعاالنه ي خواص 
اهل حق اين معادله را به هم زد. در بس��ياري 
شهرها اين امکان وجود دارد، ولي با فضاسازي 
هاي باندهاي پوس��يده و پرمدعاي سياس��ي 
متأسفانه نيروها را منفعل و از ميدان به در مي 
كنند و قدرِت بس��يج م��ردم را از جريان هاي 
مس��تقل حزب اللهي مي گيرند و به باندبازي 

هاي خائنانه خودش��ان ادامه م��ي دهند. بايد 
با اين فضای تروريس��م سياسِی قبايل قدرت 
چالش كر.، تازه مش��هد خوبش اس��ت، اوضاع 
بعضي شهرس��تان ها افتضاح است. در يکي از 
شهرستان ها طرف می گفت: به محض اينکه 
متوجه ش��دند من كانديدا ش��دم، ضد واليت 
فقيه شدم! چون فالن قبيله سياسي اراده كرده 
بود كه مهره سرسپرده خودش را كانديدا كند. 
می گفت: كسانی كه تا دو روز پيش من را در 
جلساتشان دعوت مي كردند كه از واليت فقيه 
دفاع كنم، برايم س��خنراني مي-گذاشتند كه 
جريان انحرافي را رسوا كنم و ... تا شنيدند قصد 
كانديداتوري دارم، شروع كردند في سبيل اهلل 
هر تهمتي كه توانستند زدند: اين نيروي جريان 
انحرافي است. اين با واليت مشکل دارد و...، مي 
گفت: مانده ام مبهوت! كه اينها چه موجوداتي 
هستند. جمهوريِت نظام، به ما اين امکان را مي 
دهد كه با اين مفسدين سياسي با هر تابلويي 
كه مي خواهند جلو بيايند چالش كنيم و الاقل 
نشانشان بدهيم كه به اين آساني ها هم نيست 
و بايد هزينه اش را بدهند. بايد بفهمند حزب 
اهلل بصيرتي و تواني پيدا كرده كه به اين راحتي 
نمي ش��ود فريبش داد و با فضاسازي هاي نخ 
نما شده ي غير منطقي و غير اخالقي از ميدان 

بيرونش كرد.
اين فضا در هر حدی كه شکس��ته ش��ود، 

پيروزی است، اگر چه نتيجه را هم ببازيم. خود 
اين ارتقاء فرهنگ سياسي مردم و نجات دادنش 
از دست مفسديِن مصلح نما نتيجه است. همين 
جلساتی كه ش��ما داريد و به طور كلی همين 
روابط باعث می-شود كه از دل آن چهره های 
اصل��ح حزب اللهي بيرون بيايد. قبايل فرعونی 
دوست ندارند اين روابط شکل بگيرد، اين روابط 
بايد بين سنگرهاي مختلف نيروهاي مستقل 
مردمي شکل بگيرد. بسيج دانشجويي و ديگر 
تش��کل ها بايد مستقيماً با مساجد و هيئات و 
محالت ارتباط داشته باشند. نيروهاي رسانه اي 
و هنري مستقل حزب اللهي بايد با هم ارتباط 
داش��ته باش��ند، پاتوق هاي هفتگي و ماهانه 
براي هم فکري و آش��نايي و تبادل نظر داشته 
باشند. با شخصيت هاي روحاني و دانشگاهي 
مستمراً و متقابالً در ارتباط باشند. نگذارند آدم 
هاي توانا و صالح اما مستقل و غيرجناحي تنها 
شوند. از فضاس��ازي باندهاي سياسي و قبايل 
قدرت نترس��ند. فساد سياس��ی و ليست های 
ساندويچی با به هم خوردن اين ارتباطات شکل 
می گيرد. وقتی يک بچه حزب اللهي در طول 
اين چهار س��ال هيچ كس را نمی بيند و فقط 
به ش��کل كاناليزه يک نگاهی به او تزريق می 
ش��ود و يک حرف ح��زب اللهی از منظر ديگر 
نمی شنود وقتي ش��ما اين شبکه اطالعات را 
گسترش دهيد به طور طبيعی در يک فرآيند 
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طبيعی، ثمره اش اين خواهد ش��د كه شما به 
نتايج بهتری می رسيد. به اين مقوله پروسه ای 
نگاه كنيد، نه پروژه ای. اتفاقاً فرصت انتخابات 
نقطه شروعی برای كليد زدن اين روابط است، 
يک فرصتی مانند انتخابات باعث مي شود بچه 
های مستقل و مخلص به هم نزديک تر شوند، 
فضاهايی فراهم كني��د كه بچه ها حرف های 
جديد را بش��نوند و در چرخه »اتباع احسن« 
وارد ش��وند. انتخابات مي تواند نقطه ش��روع 
جنبش��ي بزرگ براي ترمي��م و ارتقاء فرهنگ 

سياسي كشور باشد.
و بايد اي��ن فرصت را قدر دانس��ت. بايد 
همه توانمان را بياوريم پای كار. هر گامی كه 
برای جدی كردن انتخاب��ات و نجات دادنش 
از فض��ای خال��ه زنک بازی سياس��ت زده ها 
برداشته ش��ود، هر حقيقت ناگفته و ناشنيده 
ای ك��ه راجع به اختيارات و توانايی های نهاد 
مجلس در جمهوری اسالمی به مردم منتقل 
ش��ود كمکی است به استقبال بيشتر مردم از 
اصل انتخابات. انگليسی ها و آمريکايی ها كه 
سركوب و كودتا عليه خواست و رأی مردم را 
در كارنامه سده گذش��ته شان در ايران دارند 
و مهم ترين مدافعان و پشتيبانان ديکتاتوری 

رضاخ��ان و محمد رضا در ط��ی بيش از 50 
س��ال تاريخ معاصر بوده اند ح��اال در بی بی 
س��ی و وی او ای دارن��د قار قار دموكراس��ی 
می كنند و انتخابات را فرمايش��ی تبليغ می 
كنند. بله انتخابات غير فرمايش��ی همان بود 
كه در زمان رضاخاِن دموكرات و محمد رضای 
ليبرال شما انجام می ش��د. همان بود كه در 
30 س��ال دموكراسی! مطلوب شما در مصر و 
تونس و بحرين و عربستان انجام می شد. اگر 
ام��ام نبود و اگر انقالب ش��ماها را مثل تفاله 
بيرون نمی ريخت شماها اجازه می داديد كه 
تا صد سال ديگر ايرانی حق رأی داشته باشد؟ 
حاال ش��ده اند طرفدار دموكراس��ی در ايران! 
البته دموكراس��ی بی يال و دم و اشکمی كه 
در آن نتيجه حتماً بايد از نظارت اس��تصوابی 
كاخ سفيد بگذرد و كس��ی انتخاب بشود كه 
الزام��اً خ��ط اعلی حضرت و علي��ا حضرت يا 
خادم الحرمين و مبارك و بن علی را برود. اين 
وقاح��ت و پررويی آمريکا و انگليس و ديگران 
را با كار فرهنگی درس��ت و پيگير در شکوفا 
كردن ظرفيت های عظيم جمهوريت نظام می 
شود جواب گفت و انتخابات پيش رو يکی از 

فرصت های مهم ما در جنگ نرم است.


