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دارد؛ چــرا کــه این جامعــه ترکیبــی از نیروهــای شهرســتانها ،مراکز
اســتان ،تهران و گروههای اجتماعی است که اشاره کردم ،نمایندگان
احزاب هم هستند که در این ترکیب به آنها وزن کمتری داده میشود.
حفاظــتازاصــلنظــام،اســتفادهازظرفیتهــایکشــورو
امثالهم جزو بدیهیات و گفتمان اصلی نظام اســت و متعلق
یادرانحصارجریانخاصینیست؛تمامجریانهایسیاسی
کــه پذیرفتهاند در چارچــوب انتخابات وارد میدان شــوند ،به
این اصــول ملتزم هســتند و اصالً اگــر چنین التزامی نباشــد،
تأییــدصالحیتنمیشــوند.آیادرمیدانرقابــتانتخابات
ریاســتجمهــوری،میتــوانرویایــناصــولکلــیمانــور
داد و بــه نتیجه امیــدوار بود؟ چه بســا کاندیــدای اصولگرایی
خــارجاز«جبهــهمردمــی»واردعرصهشــودواتفاقــاًمعتقد
باشــدبیشاز«جبههمردمی»بهایناصولپایبنداســت؛در
آنجاست که بحث بر سر روشــها پیش میآید که وجه افتراق
جریانهــای سیاســی درون نظام اســت؛ ســوال اینجاســت
روشهای «جبهه مردمــی» مثالً برای منافع ملی چیســت و
چهمختصاتیدارد؟براینمونهشــماهنگامتصویببرجام
در مجلس بودیــد .هیأت رئیســه مجلس نهــم ،اصولگرا بود.
بدنه مجلس نهم ،اصولگــرا بود؛ امــا اصولگرایان مجلس بر
سر تصویب «برجام» دو طیف بودند و از موافق سرسخت تا
مخالفسرســختبرجامراشاملمیشدند.حالاینطیف
میخواهد در انتخابات شــرکت کند ،می خواهد چه تابلویی
دردستبگیرد؟میخواهدمنافعملیرا«با»یا«بی»برجام
پیش ببــرد؟ ادبیــات آقای باهنــر غالــب خواهد بود یــا آقای
روحاهللحسینیان؟
درســت اســت کــه مجموعــه اصولگرایــان در برخی مــوارد با هم
اختالف دارنــد ،اما از این مجموعه فراتر نگاه کنیــد .اگرذهنیتتان از
این قالبها خارج شود ،میبینید مردمی که در طول  38سال گذشته
و حتــی پیشتر از آن ،هواداری خودشــان را از اســام ،نظام ،امام(ره)
و بعــد هم رهبری به صورت جدی نشــان دادهانــد ،مطالباتی دارند.
مطالبات اینها با افراد دیگر تفاوت دارد که دارای این روحیه انقالبی،
ایثار ،گذشــتن از منافع شــخصی نیستند یا اگر هم هســتند با درجات
ضعیف تری این روحیه را دارند.
مطالبــاتایــنطیفکــه«جبههمردمــی»میخواهــدآنرا
نمایندگیکند،چیست؟
اولویــت اول حفــظ نظام جمهوری اســامی اســت؛ ولــو به قیمت
اینکــه ایــن حــزب و آن حزب یا ایــن جریــان و آن جریان ،رأی نیــاورد یا
رقیــب رأی بیاورد .ما در راســتای حفــظ نظام ،نگرانیــم و میبینیم که
مردم هم نگرانند .وقتی میگوییم جریان انقالب ،منظورمان جریانی
اســت که روی ظرفیتهای ملی ،توانایی مردم ایران و نخبگی جوانان
اتــکا میکنــد و به جــای اینکه نگاهش به بیرون باشــد ،به درون اســت؛
امــام(ره) و رهبــری را محــور اندیشــه و رفتار خــودش را قــرار میدهد؛
بنایش بر این اســت حداکثــر رهنمودها را دنبال بکنــد .برای مدیریت
اجرایی کشور کسی را میخواهد که ملتزم پروپاقرص راه امام و رهبری
باشــد و نظام جمهوری اســامی را ارتقا بدهد؛ کارآمــدی نظام را بهتر
نشــان دهد و قدرت رفع مشــکالت اقتصادی ،فرهنگــی و اجتماعی که
جامعه از آن رنج میبرد را داشته باشد؛ از ظرفیت داخل به طور کامل
اســتفاده کند و تعاملشان در ســطح بینالمللی بر اساس منافع ملی،
نگاه انقالبی ،ارتقای جایگاه ،قدرت و عزت نظام باشد نه چیز دیگری.
بهنظرمیرسدعمدهمباحثایدئولوژیکوتئوریکاستو
نمیخواهدمنحصربهانتخاباتباشد؛جریانیکهمیخواهد
بعدها حتــی اگر در مصدر قدرت نباشــد در جامعــه تأثیر گذار
باشد.
دقیقــاً؛ درســت برداشــت کردید .بــه عبــارت دیگر شــاید گام اول
برای انتخابات باشــد ولی بعد از انتخابات چه پیروز شــود چه نشــود،
گامهای اساســی تری برمیدارد تا امید حفظ نظام همچنان در میان
ملــت باقی بماند و نســل جــوان حس کنند نســلهای گذشــته با چه
ایثارگریهایــی انقــاب را ایجــاد و حفظ کرده و به آنان ســپردهاند.در
این صورت جوانان انگیزه پیدا میکنند این راه را ادامه دهند.
بــهنظرشــمااظهاراتتاناینســوءتعبیرراایجــادنمیکندکه
عــدهایبراینباورندکــهمثالًآقایروحانــیکاندیدایاصلی
انتخابــاتچنداندنبالحفظاصلنظامنیســتوحالاین
نگرانی وجــود دارد و «جبهــه مردمی» میخواهــد به میدان
بیاید؟ایندغدغهازکجاآمدهاست؛چهچیزیباعثنگرانی
شماشدهکهدراینچارچوببهآقایروحانینمیرسید؟
ممکن است شــعارها مشابه و مشترک باشــد؛ البته گاهی اینطور
هــم نیســت .مــا از ایدئولــوژی فراتــر رفتهایــم؛ درســت اســت همــه
میکوشــند بــه نحوی خــود را همراه ایــن ایدئولوژی نشــان بدهند اما
ادبیــات قــوی و ضعیــف وجــود دارد؛ برخــی از ایــن ادبیــات ،قویتر
استفادهمیکنندبعضیهاضعیفتر.ازاینادبیاتمهمتر،بهظهور
و بــروز رســیدن این ایدئولــوژی در مقام عمل و تصمیمگیری اســت.
در جریــان فتنه  88بعضیها حاضر شــدند به قیمــت متزلزل کردن

نظام ،منافع حزبی و گروهی و حتی شخصی خود را تعقیب کنند .اگر
تدبیر رهبر معظم انقالب اســامی و هشــیاری و بصیرت ملت نبود،
کشــور ما ماهها با بحران درونی رو به رو بود .منشــأ این بحران درونی،
نادیده گرفتن مصالح ملی و مواضع انقالبی بود .یک وقتی تشــبیهی
کــرده و گفتــهام نظام مــا مانند هواپیمــای در حال پرواز اســت؛ اگر در
کابیــن خلبان اختالفی بین خلبان و کمک خلبانها نباشــد ،هواپیما
مســیر معمول و متعــارف خود را طــی میکند و به ســامت به زمین
مینشیند؛ ولو این که در کابین مســافران درگیری و نزاع وجود داشته
باشد و چند نفر هم کشــته شوند .ولی اگر در کابین خلبان ،شاهد نزاع
بیــن خلبــان و کمــک خلبان باشــیم ،هواپیمــا دچار تالطم میشــود
و ســقوط محتمل اســت .ما در گذشته شــاهد این درگیری ،اختالف و
چالــش درونی نظــام بین رهبری و ریاســت جمهوری یــا بین رهبری
و کاندیــدای ریاســت جمهــوری بودهایم؛ اینجاســت کــه میفهمیم
چــه جریانــی حاضر اســت بــرای اینکه نظــام باقــی بماند ،خــود را و
جایگاهــش را فــدا کنــد و چــه جریانــی حاضــر نیســت .ایــن مباحث
ایدئولوژیــک نیســت؛ کامــاً میدانــی و مصداقی اســت .مــردم ما در
 38ســال گذشــته ،ناکارآمدیهای مدیریت اجرایی را تجربه و دائماً
نارضایتــی خود را اعالم کردهاند؛ از رشــد قیمتها ،بیکاری ،تبعیض
و فســاد ناراحتنــد ،ولــی جایی که پــای حفظ نظــام به میــان میآید،
همــه نارضایتیهــا و انتقادها را کنــار میگذارند و به میــدان میآیند.
شاهدش راهپیماییهای  22بهمن و مواردی نظیر این است.
ومشارکتدرانتخابات...
بلــه؛ ایــن حضــور نشــان میدهــد تــوده مــردم بــا تمــام وجــود
میخواهنــد ایــن نظــام حفــظ
شــود.در عیــن حــال شــاهد
هســتیم گروهی آهنگ متفاوتی
زده و رویــه متفاوتــی را دنبــال
میکنند؛ گویی دنبال این هستند
تعدیالت ،تغییرات و اصالحاتی
در نظام جمهوری اسالمی ایجاد
کننــد .خواســته ایــن طیــف با آن
چیزی که انقالب آن را نمایندگی
میکند ،متفاوت است.
چــهکســیاینتفــاوترا
تشخیصمیدهد؟
بحــث شــخصی نیســت؛
ایــن اتفاقــی اســت که در ســطح
رســانهها رخ میدهــد؛ خــودش
را در ســخنرانیها ،مقــاالت و
مصاحبههــا نشــان میدهــد.
قبــاً به ایــن گروه دگراندیــش میگفتند؛ یعنی کســانی کــه در مقابل
اندیشــههای انقالبی تفکر متفاوتی دارند .اینها توانســتند در بعضی
از دورههــا بــه نحــوی اثر گــذار و نقش آفرین باشــند و همینها منشــأ
چالش شــدند .منظور ما از «جبهه مردمی نیروهای انقالب» ،همان
تــوده عظیم بینام و نشــان و بــدون تابلویی اســت که هــوادار اصل و
بقای نظام اســت؛ با تمــام وجود از رهبری تبعیــت میکند؛ به دنبال
کارآمدی نظام است؛ معتقد است میتوانیم با ظرفیتهای داخلی
کشــورمان را بهتــر اداره کنیم .االن مردمــی که با ما رو به رو میشــوند
میپرســند« :چه کار میکنید؟! نظام در خطر اســت؛ احتمال بحران
وجود دارد ».به عبارت دقیقتر این حس و درک مشترک میان مردم
وجود دارد که باید کار را به دست کسانی بسپاریم که تواناتر ،کارآمد تر،
نسبت به اصول و مبانی نظام مقیدتر هستند و در مقابل دشمنان این
نظام قویتر ظاهر شوند نه این که ضعف نشان بدهند.
ســال  92رهبر معظــم انقالب در ســاعت نخســت رأیگیری
فرمودنــد کســانیکهنظــامراقبــولندارندومــنراهمقبول
ندارند ،اما بــه خاطر این که ایرانی هســتند پــای صندوق رأی
بیایند؛ نکتهای که کمتر اشــاره شــده این اســت اگر کسی رهبر
معظم انقالب را به تعبیر خود ایشــان قبول نداشــت ،چرا به
حرف ایشــان پای صندوق رأی آمد؟ اصولگرایــان این داعیه
رادارندکهفرمانبردارترومطیعترند؛آیااینبهاینمعناســت
کهطرفمقابلبهحدیمعتقدنیســتکهممکناستاصل
وبقاینظامرابامشکلمواجهکند؟
نمیخواهــم این نتیجه را بگیرم و بگویم اهداف شــناخته شــده و
ضمنــی جریان مقابــل ،نادیــده گرفتن اصــل انقالب و نظام اســت؛
ولــی حد حمایت و تبعیت از مواضع رهبری بیــن دو جریان متفاوت
اســت .بــد نیســت مثالی بزنــم؛ مرحــوم آقای هاشــمی رفســنجانی
دیدگاههــای متفاوتی بــا رهبر معظم انقالب داشــتند و از خودشــان
شــنیده بودیم که ایشان در جلســات خصوصی با آقا ،دیدگاههایشان
را مطــرح میکردنــد؛ اگر توانســتند ،همدیگــر را قانــع میکردند و اگر
نمیتوانســتند همدیگــر را قانع کنند ،آقــای هاشــمی از رهبر انقالب
اطاعــت و تبعیــت میکــرد .ایــن دیــدگاه متفــاوت اســت بــا دیدگاه
شــخصیتی مثل مرحوم آیتاهلل مهدوی کنی که نظرشان این بود ما

عــاوه بر تبعیت از فرامین رهبری باید اشــارات رهبــری را هم دنبال
کنیم .مــا معتقد به این نگاهیــم .حرف ما متفاوت از دیدگاه کســانی
اســت که میگویند ما فکرمان را تعطیل کنیم و ببینیم رهبری چگونه
تفکر میکنند که این هم غلط اســت .بین کســی که میگوید من ذوب
در رهبری هستم و کسی که میگوید رأی مستقل اشکالی ندارد و کسی
که میگوید من اشــارات رهبــری را هم مد نظر قــرار میدهم ،تفاوت
وجود دارد .البته هر سه به نحوی در دایره این نظام هستند؛هر چند که
ما جریاناتــی داریم که احیاناً خودشــان را در چنین قلمرویی تعریف
نمیکننــد ومعتقــد نیســتند بایــد از تمام دســتورهای رهبــر معظم
انقالب تبعیت کرد.
مثل همان دیدگاهی که منجر به خانه نشــینی  11روزه محمود
ینژادشد...
احمد 
بلــه؛ تخلف کردند .بــا اینکه آقا دســتور داده بودنــد در اجرا تعلل
شــد .در کل تفاوت «جبهه مردمی» با دولــت آقای روحانی در اصول
و شــعارها نیســت ،در عملکردهاســت .رهبــر معظم انقــاب اواخر
ســال  92موضــوع اقتصــاد مقاومتی را مطــرح کردنــد؛ متعاقب این
فرمایش انتظار این اســت که ظرفیت عظیم درونی نظام جمهوری
اســامی برای اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شــود .یکی از ظرفیتها،
ظرفیت عامه ملت است و ما این توجه را از سوی دولت آقای روحانی
نمیبینیــم .مدیریت اجرایی کشــور باید ظرفیتهای مــردم را به کار
بگیرد؛ بخشــی از این ظرفیت در بســیج است .اگر بســیج که نماینده
همه اقشــار این ملت اســت به میــدان بیاید ،با اوضــاع متفاوتی رو به
رو خواهیم بود.
حتماً این تعبیر را میپذیرید
کــه بخــش اعظمــی از
منظور ما از «جبهه
تأثیرگــذاری
نهادهــای
مردمی نیروهای
چــون صدا و ســیما ،بســیج،
انقالب» ،همان توده عظیم
تریبونهــای نمازجمعــه،
بینام و نشان و بدون
ســپاه و زنجیرهای از رسانهها
تابلویی است که هوادار
در اختیــار اصولگرایــان
اســت؛ بــا توضیحات شــما
اصل و بقای نظام است؛ با
این پرســش ایجاد میشــود
تمام وجود از رهبری
کــه اصولگرایــان از ســال 92
تبعیت میکند؛ به دنبال
به ایــن طــرف بــرای اقتصاد
کارآمدی نظام است؛
مقاومتی چــه کار کردهاند که
با
توانیم
معتقد است می
حال میخواهند با در اختیار
ظرفیتهای داخلی
گرفتن دستگاه اجرایی ،آن را
تکمیل کنند؟ بویــژه آن که از
کشورمان را بهتر اداره کنیم
سال 92تا اردیبهشت امسال
مجلس شــورای اســامی در
اختیاراصولگرایانبود.
وقتی بخش اعظم توان و ظرفیت اجرایی در دست دولت است،
نقش اساســی را هم دولــت ایفا میکند و اگر دولــت این مجموعه را
بســیج کند ،نتیجه بســیار بســیار متفاوت خواهد بود تا این که دولت
بــه این مجموعهها بیتفاوت بوده و انتظار داشــته باشــیم خود این
مجموعههــا گامهایــی بردارند وبه نتیجه برســند.در عین حال االن
ســپاه به مناطــق محروم خدماتی ارائه میدهد و بســیج ســازندگی
ایجاد کرده اســت .خبرهایی داریم مبنی بر این تعداد قابل توجهی
از روســتاها توســط ســپاه فعالیت دامــداری ،مرغداری ،کشــاورزی
و امثالهــم انجــام داده و در این حــوزه تأثیر گذار اســت .اگر دولت به
اینهــا بودجــه داده و منابع را در اختیارشــان قرار مــیداد ،حتماً این
حرکــت چندیــن و چنــد برابــر افزایش پیــدا میکــرد و آثــار و نتیجه
بهتری داشت .اگر دولت بعدی این حرکت را حمایت کند ،آن وقت
خواهیم دید کــه ظرفیتهای اقتصاد ملی چگونه توســط نیروهای
انقالبی و ســپاه و بسیج ما در راســتای اقتصاد مقاومتی به کار گرفته
میشود.
«جبهه مردمی» برای این که تجربههای گذشــته مانند خلف
وعدههاوتعددنامزدهاپیشنیاید،چهسازوکاریاندیشیده؟
«جبهــه مردمی» از تمام کســانی که میخواهنــد وارد این جریان
بشوند میخواهد یک تعهد نامه امضا کنند.
این درباره کســانی اســت که خود را در ایــن مجموعه تعریف
کرده انــد؛ هر چند کــه احتمال خلــف وعده همیــن طیف هم
هســت .منظور نامزدهای اصولگراســت که از ابتدا با «جبهه
مردمی»همراهنیستند؟
وقتی کسی نمیخواهد وارد این مجموعه بشود ،هیچ اهرمی هم
برای کنترلش نیست.
ممکننیست«جبهه»رادچارمشکلکند؟
طبعــاً خواهــد کــرد؛ البته تــاش بر ایــن بوده با کســانی کــه مایل
نیستند همراهی نشان بدهند مذاکره بشود و اینها را به هر روشی قانع
کنند تا وارد این جریان بشــوند .اگر کاندیدا هستند ،خودشان را در این
مجموعه عرضه کنند .در کل مجموعه بنا را بر این گذاشــته که ائتالف
حداکثری را دنبال کند نه صد درصدی.
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