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گزارش «ایران» از دیدارهای دولتیها با مراجع عظام تقلید و علما

مرتضــیگلپور«/قــم»نهبهدولتیازدهمونهبههیچدولتدیگریچکســفیدامضاندادهونمیدهد.امااینواقعیت،ســبب
نمیشودکهرابطهدولتیازدهمبامرجعیتشیعهرابهبناییبلند،باپیایاستوارتشبیهکنیم،رابطهایمبتنیبرحمایت،اماهمراه
توگوبامراجععظامتقلیدو
باانتقاد.یکســفرروحانیوسفر11عضودیگردولتبهقمدرســال1395کهمشخصاًصرفدیداروگف 
علماشــد،مؤیدرابطهمستحکمدوقطبسیاسیودینیاست.البتهحتیچنینســاختمانیهم،بدونروزنوشکافنبودهاست.
درســالیکهگذشــت،گاهانتقادهایبلندیازقممتوجهتهرانشــد،انتقادهاییکهدرمواردیواکنشرئیسجمهوریرانیزبهدنبال
توگوییسازندهدرمیانبودهاست،امابه
داشت.بنابراینمیتواننتیجهگرفت درسالیکهگذشت،میانتهرانوقم،رابطهوگف 
هماننسبتکهرابطهدولتباقاطبهعلماومراجعدرقم،چشماندازیروشنداشتهاست،رابطهدولتباروحانیتسیاسیمستقر
درشهرستانها،فرازوفرودبسیاریبهخوددیدهاست.فرهنگ،میداناصلیمقابلهاینطیفازروحانیتبادولتبودهاست.

میراثمخدوشگذشتهوتالشمنتقدانبرایتداومآن
رابطه مخــدوش دولت بــا مرجعیــت ،از جملــه مواریث دولت
دهــم برای دولــت یازدهــم ،در کنار ســایر مناســبات و ســاختارهای
مخدوش به ارث رســیده است .کار تا جایی پیش رفته بود که مطابق
برخی گزارشها ،بعضی علما و مراجع در قم ،رئیس دولت دهم را
بهحضورنمیپذیرفتند.بهگفتهحجتاالسالممحمدغروی،عضو
جامعه مدرســین قم «در ماههای آخر کار دولت دهم ،سیاست قم،
سکوت در برابر دولت شد».
دلیل این ســکوت ،چیزی جز حفظ حرمــت دولت و جلوگیری از
تضعیفآننبودهاست.بههمیندلیل،باپایاندولتدهم،سکوت
مراجــع هم به پایان رســید .چنانچه آیتاهلل ناصر مکارم شــیرازی،
خردادماه  ،93یعنی کمتر از یک سال از پایان فعالیت دولت سابق،
ارزیابــی خــود از کارنامه دولت دهم را اینطور بیان کرد« :متأســفانه

نمیتواند ایجاد شــود ».هرچند انصاری نامی از علما و مراجع نبرد،
امــا نوع و گســتره فعالیــت تخریب گران ،نشــان میدهد کــه آنان در
دستیابی به اهداف تخریبی خود از روشهایی برای مخدوش کردن
رابطه دولت با علما هم استفاده میکنند .اما این روشها و اقدامات
چهفرجامیداشتهاست؟
رابطهدولتومرجعیتدرسالیکهگذشت
حســن روحانــی در چهاردهمین ســفر اســتانی خود ،اســفندماه
 1393بــه قم رفت که طبعاًبخشــی از برنامههای این ســفر به دیدار
توگــو بــا مراجــع و علمــا اختصاص داشــت .اما رئیــس دولت
و گف 
یازدهم برای آنکه نشــان دهد دولت جایگاه ویژهای برای مرجعیت
و بزرگان حوزه قائل اســت ،تنها به این سفر بسنده نکرد 14 .ماه بعد،
اردیبهشــت مــاه  1395روحانی بار دیگر به قم ســفر کرد ،ســفری که
برخــاف دور قبلــی ،تنهــا به مالقــات با مراجــع و علمــا اختصاص
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دولت ســابق بــا ارائه آمــار غیرواقعی و دروغین ،خودشــان و ملت را
فریب میدادند و باعث دردسر مردم میشدند».
باوجــود چنین رابطهای ،دولت یازدهــم از ابتدای فعالیت خود،
بــه ترمیــم رابطــه دولــت و مرجعیــت همت گماشــت .به مــوازات
تالشهــای دولتمــردان بــرای حفــظ رابطه دولــت و قم و پاســخ به
مطالبــات و دغدغههــای مراجــع و قم دربــاره موضوعات مختلف،
منتقدان و مخالفان دولت نیز از هیچ تالشی برای ایجاد رخنه در این
رابطــه دریغ نکردند .از جملــه «رجانیوز» یکی از ســایتهای حامی
دولــت قبــل ،در اســفندماه  ،93طی گزارشــی ،هرچند به ســفرهای
متعدد دولتمردان به قم اشاره کرد ،اما نتیجه دیگری از این سفرها و
روابطگرفت«:گرچهدرطولیکسالونیماخیرهرماهحداقلیکی
از وزیــران دولت یــا معاونان رئیس جمهوری راهی قم شــدهاند تا...
اینطور وانمود کنند که دل حوزه را به دست آوردهاند ،اما بررسی این
دیدارها ...نشــان میدهد که چندان هم رضایتــی از اقدامات دولت
در میان مراجع وجود ندارد .در کنار چنین ســیاه نمایی و وارونه جلوه
دادنها ،نمیتوان این واقعیــت را نادیده گرفت که مخالفان دولت
بــرای بــه چالش کشــاندن رابطه دولت بــا مرجعیت ،از شــیوههایی
هــم اســتفاده کردنــد که مجیــد انصــاری ،معــاون پارلمانــی دولت
بهمن ماه گذشــته برای «ایران» تشــریح کرد« :یک موضوع با الفاظ
و اصطالحات مشــترک در ده ها روزنامه یا سایت عیناًکپیبرداری و
تکرار میشود با یک محور مشترک .ما میبینیم همین شیوه و سوژه
مشــترک در برخی بولتنهای اختصاصی که برای مراکز و اشــخاص
خاص فرستاده میشود هم برجسته است .این بولتنها برای برخی
مراکز و اشــخاص فرهنگی و تریبون دارهای کشــور ارســال میشــود.
طبعــاًاینهــا بــدون ســازماندهی و وجــود یک کانــون طراحــی واحد
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توجــه به امکانات و حتی ارائه یک پیشــنهاد برای رفع مشــکالت ،به
دنبــال مأیــوس کردن مردم هســتند و این در حالی اســت کــه انتقاد
کــردن صرف و بدون ارائه پیشــنهاد ،عادالنه و منصفانه نیســت» نه
تنها نشــانه رابطه روشــن مراجع و دولت اســت ،بلکه نشان میدهد
دولت یازدهم توانســته اســت مانــع موفقیت مخالفــان در تخریب
رابطه دولت و قم شود .البته تالش روحانی برای حفظ رابطه دولت
و قم در عالیترین ســطوح ،به این سفر محدود نشد .او 4ماه بعد ،در
یکــی از روزهای هفته دولــت ،محمد نهاوندیان رئیــس دفتر خود را
به قم فرســتاد تا با حضور در بیوت مراجع ،آخرین وضعیت کشــور،
اقدامات و دســتاوردهای دولت را برای آنان تشریح کند .رئیس دفتر
رئیــس جمهوری عالوه بــر دیدار با آیــات عظام و مراجــع تقلید ،در
جلسهجامعهمدرسیننیزحضوریافتودغدغههایعلماراشنید.
پس از این ســفر ،برخی رســانهها تالش کردند این طــور وانمود کنند
که آنچه رئیس دفتر رئیس جمهوری از مراجع شــنید ،متفاوت از آن
چیزی بود که در رســانهها منتشــر شــد .اما وقتی چنین گزارشهایی
با بیتفاوتی علما رو به رو شــد،مشــخص شــد که رابطــه دولتمردان
با زعمای نهاد دین ،بهتر از آن اســت کــه حتی طرح جدی مطالبات
هم بتواند آن را وارد مســیر دیگری کند .بویژه آنکه در مسیر دستیابی
ایران و  5+1به توافق هســتهای و پــس از آن ،باوجود همه تالشهای
دلواپســان ،مرجعیــت و قاطبــه حــوزه ،حامــی دولــت بوده اســت.
کارشــکنیهای طرف غربی در مذاکرات یا اجرای برجام ،انتقادهای
مراجع را به دنبال داشته است ،اما این انتقادها به این معنی نبود که
مراجع و علما تالشهای دولت را نادیده بگیرند یا از حمایت دولت
ومذاکرهکنندگان،دستبردارند.
کنسرتوفوتبال
رفت و آمدهای مکــرر دولتمردان به بیوت مراجع ،به این معنی
نبود که آنان وارد فاز مالحظه کاری شوند و از بیان دغدغههای جدی
خود نســبت بــه رویدادهای جاری کشــور ،خــودداری کننــد .وقوع دو

حسن روحانی در چهاردهمین سفر
استانی خود ،اسفندماه  1393به قم
رفت که طبعاً بخشی از برنامههای این سفر به
دیدار و گفتوگو با مراجع و علما اختصاص
داشت .اما رئیس جمهوری برای آنکه نشان
دهد دولت جایگاه ویژهای برای مرجعیت و
بزرگان حوزه قائل است ،تنها به این سفر بسنده
نکرد 14 .ماه بعد ،اردیبهشت ماه 1395
روحانی بار دیگر به قم سفر کرد ،سفری که
برخالف دور قبلی ،تنها به مالقات با مراجع و
علما اختصاص داشت
داشــت .مــروری بــر برخــی از اظهــارات مراجــع در ایــن دیدارهــای
جداگانــه ،نشــان میدهــد که رویکــرد مرجعیــت و حوزه بــه دولت،
فراتر از رابطه معمول با دولتهاســت و از سکوت در دولت قبلی ،به
حمایت توأم با نقد منتهی شــده اســت .اینکه آیتاهلل جوادی آملی
گفــت «دولت بــه لطف خداونــد تاکنــون توفیقات زیادی به دســت
آوردهومابرایتداوموتوسعهایندستاوردها،برایتکتکاعضای
دولت دعا میکنیم» یا تأکید آیتاهلل شبیری زنجانی که «سختیها
و ســنگینی مســئولیت رئیسجمهوری و دولت قابل توجه است» یا
ایــن بیان آیتاهلل مکارم شــیرازی که «دولت بــرای بهبود وضعیت
کشــور و رســیدگی به وضعیــت محرومان و اقشــار ضعیــف جامعه
اقدامــات زیــادی انجــام داده» و «برخــی بــا ایراد گرفتنهــای بدون

رویــداد در ســال گذشــته ،این گــزاره را تأییــد میکند؛ اینکــه حمایت
مراجــع و علما از دولت ،حمایتی توأم با انتقادهای مشــفقانه و بیان
صریح مطالبات اســت .برگزاری یک کنسرت موسیقی در  6مهرماه
در قم ،درســت یــک ماه پس از ســفر نهاوندیان به قم ،میتوانســت
به رابطه ســازنده دولــت و قم خدشــه وارد کند .انتقــاد صریح آیات
مکارم شیرازی و یزدی از این کنسرت و حاشیه سازیهای رسانههای
مخالــف دولــت ،خبــر از آن داشــت که در ســال پایانــی دولت ،فعل
و انفعــاالت تــازهای در رابطــه دولــت و مرجعیــت در پیــش اســت.
آیــتاهلل مکارم شــیرازی گفــت کــه «وزارت ارشــاد دلســوز مباحث
مذهبی نیســت و نســبت بــه ارزشها بیتفــاوت اســت ،درحالی که
ایــن مجموعه بایــد آگاه باشــد که اگر ایــن ارزشها کمرنگ شــود در
مقابل دشــمن نمیتوانیم از ســاحهای برتر خود اســتفاده کنیم».
آیتاهلل یزدی ،رئیس جامعه مدرســین نه تنها خواســتار استعفای
مدیرکل ارشــاد استان قم شــد ،بلکه خطاب به وزیر ارشاد گفت« :به
شــما نرســیده اســت که بگویی قم باید بررســی کند که چه موسیقی
جایز و چه موسیقی جایز نیست؟» هرچند انتقاد علما به کنسرتها
ســابقهدار بود ،اما آنچــه در قم روی داد و شــدت و دامنه انتقادها ،در
نهایت عقب نشینی تلویحی دولت را به دنبال داشت ،عقب نشینی
ای که نشــان میداد دولت حاضر نیست آنچه در سه سال گذشته در
رابطهبامراجعوحوزهساختهاسترا،آنهمدرسالپایانیفعالیت
خود ،از دســت رفته ببیند .به همین دلیل بود که مدیر کل ارشــاد قم
اســتعفا داد .همچنیــن همزمان شــدن بــازی تیمهای ملــی ایران و
کــره جنوبی با روز تاســوعا ،اتفاق دیگری بود کــه انتقاد برخی از علما
را به دنبال داشــت .این دو رویداد توانســت فرودی را در رابطه دولت
و مراجــع ایجــاد کنــد ،اما این فــرود نه همه گیــر بود و نه شــامل همه

