مراجع شــد و نه طوالنی مدت بود .در کنار دو حوزه فرهنگ و ورزش،
فضایمجازیحوزهدیگریبودکهبیمآنمیرفتبهزمینهایبرای
انتقادهای شدید مراجع تبدیل شود .اما سفر مکرر اعضای دولت به
بیوت مراجع ،بویژه توضیحات حضوری وزیر ارتباطات ،ســبب شــد
کــه در نهایت انتقادهــای مراجع به جــای تمرکز بــر عملکرد دولت
نســبت به مدیریت فضای مجازی ،متوجه محتوای این فضا شــود.
ارائه توضیحات از سوی مســئوالن و دولتمردان به مراجع سبب شد
کــه وجه توصیهای و ایجابی این انتقادها ،پررنگتر از وجه ســلبی آن
باشــد .این درحالی بود که در سال نخســت فعالیت دولت یازدهم،
تخریــب گران کمر همت بســته بودند تــا فضای مجــازی را به نقطه
افتراق دولت و قم تبدیل کنند.
تفاوترویکردشهرستانهاباقم
حمایــت مراجــع و علمــا و فضالی حــوزه علمیه قــم از دولت،
تردیــد پذیر نیســت ،هرچند ایــن حمایت به این معنی نیســت که
هیچ انتقادی از دولت از سوی بزرگان دین مطرح نمیشود .
امــا در مقابــل چنین رویکــردی که قــم در برابر دولــت در پیش
گرفتــه اســت ،شــخصیتهای روحانی بســیاری از شــهرها و مراکز
اســتانهای کشــور ،مســیر دیگری را در پیــش گرفتهاند .بــه عبارت
دیگر ،هرچند روحانیت شهرهای کشــور از دولت حمایت میکند،
امــا انتقــاد بخــش بیشــتری از ســخنان خــود را به خــود اختصاص
میدهد .بیشــتر این انتقادها ،در حوزه فرهنگ ،بویژه کنسرتهای
موســیقی متوجه دولت شــده اســت که آیتاهلل علم الهدی ،امام
جمعه مشــهد ،اصلیتریــن چهره این مخالفت به شــمار میرود.
او حتی توانســت مانع برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مقدس
شــود ،امری که برخــی از آن بــه عقب نشــینی وزارت ارشــاد درباره
این چهره روحانی تعبیر کردند .انتقاد از برگزاری کنســرت به ســایر
شهرســتانها نیز ســرایت کرد و ائمه جمعه برخی دیگر از شــهرها
نیز همچون علم الهدی ،خواســتار ممنوعیت برگزاری کنسرت در

صبا شعردوســت /حســن روحانی از ابتدای اســتقرارش در پاســتور تاکنون ســه بار به قم ســفر کرده اســت.
یعنی دســت کــم او ســالی یکبــار به دیــدار علمــا و بــزرگان قــم رفتــه و از اقدامــات صــورت گرفتــه در دولت و
برنامههایــش بــه علمــای قم خبــر و گــزارش داده اســت .عــاوه بر ایــن ،مســئوالن دولتــی ،اعضــای کابینه و
وزرایــشهمرفــت و آمدهایی بهقم دارند و تاکنون خبری نرســیدهکه علمایقم حاضر به دیدار آنها نشــدهاند.
آیتاهلل موســوی تبریزی دبیر کل مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم رابطه دولــت یازدهم با مراجع
و علمــا را خوب توصیــف میکند و به «ایــران» میگوید ایــن کیفیت از ارتباط حســنه حتــی در دوره اصالحات
هم تجربه نشده است.

دیدار روحانی با آیت اهلل جوادی آملی

عکس :ابوالفضل نسائی/ایران

ارزیابیشما از نوع رابطهای که بین دولت و علما برقرار
شدهچیست؟
بــدون اغــراق بگویم کــه بعــد از دولت آقای هاشــمی هیچ
دولتــی تا االن به انــدازه دولت آقای روحانی ،از ســوی مراجع و
روحانیون مورد احترام قرار نگرفته اســت .هــر زمان که وزیران
توگو یا
یــا معاونان ایشــان فرصتی از مراجــع برای دیــدار ،گف 
مشــورت خواســتهاند ،مراجــع با روی بــاز پذیرفتهانــد و به آنها
وقــت مالقــات دادهانــد .البتــه مراجــع همــه را اعم از مــردم و
مســئوالن بــا روی بــاز میپذیرنــد .بــه نظر مــن مراجــع یکی از
رابطــان و واســطههای خوب بین مردم و دولت هســتند چه در
ایــن دیدارها مراجع و علمای بزرگ دغدغهها و خواســتههای
مردمی را با دولتمــردان در میان میگذارنــد و دولتمردان هم
گزارشعملکردوبرنامههایخودرابهعلمامنتقلمیکنند.با
این حال این رابطه همیشه مطلوب نبوده است چنانکه مردم
از کیفیت رابطه حوزههای علمیه و مراجع عظام با دولت دهم
بیاطالعنیستند.خوشبختانهآنوضعیتاالنحاکمنیست.
گفتیــدبعدازدولتهاشــمیبهترینروابطدرشــرایط
فعلی بین مســئوالن و مراجع حاکم اســت .یعنی فکر
میکنیــداینرابطــهازدورهاصالحاتهمچشــمگیرتر
است؟
بله .چون در زمان اصالحات ،ســم پاشیهای زیادی علیه آن
دولت شــد .حتی بین مراجع شــبهاتی ایجاد شــده بود .این ســم
پاشیهاهمفقطازسویمخالفانفکریرئیسدولتاصالحات
نبود ،بلکه برخی به ظاهر دوســتان در دولت اصالحات ،به جای
طرح بحث اصالحات سیاســی ســریعاًاشــکاالت دینــی و برخی
حساســیتهای مراجــع را مطــرح کردند و شــبهاتی ایجاد شــد.
البته این شبهات پیرامون شخص رئیس دولت نبود بلکه بیشتر
مربوط به کسانی بود که از ایشان حمایت میکردند .اما در دولت
آقایروحانیاینمسألهپیشنیامد.
بــه نظــر شــما دولتمــردان فعلــی بــه نقطــه نظــرات و
خواستههایمراجعجامهعملپوشاندهاند؟
آن مقــدار کــه مــن اطــاع دارم برخــی وزرا صداقــت بــه خرج
میدهند و شــرایط را درســت تشــریح میکنند و مباحثی هم که به
آنها انتقال داده میشــود ،با صداقت پیگیــری میکنند .روحانیت
هم همیشــه امانتــدار مردم بــوده و بعید به نظر میرســد که آنچه
مد نظر مردم و جامعه اســت ،به مسئوالن دولتی انتقال ندهد .اما
مسأله این است که ما انتظار داریم تحمل مسئوالن هم در شنیدن
این مباحث و برخی نقدها باال باشد.
نکته این اســت کــه وقتی مســئوالن دولتی در ایــن دیدارها
حضــور مییابنــد از روحانیــون بــرای ارائــه نظــرات و حتــی
نقدهایشــان تشــکر میکنند .اما انتظار میرود که در عمل هم
اقداماتــی انجــام دهنــد .البتــه علما هم بــه این مســأله واقف
هســتند که شــاید دولت به دلیل حســاب و کتابهایــی که دارد
به تمــام موارد مطرح از ســوی آنها نتواند عمل کنــد .یا مثالً در
برخی مــوارد نظرات روحانیت با مســئوالن متفاوت اســت اما
چــارهای هم برایش نیســت .مثالً درباره قانــون بانکها برخی
علمــا و مراجــع معتقدند که برخی کارهای بانکی حرام اســت
اما دولت هم تابع مجلس است .مجلس درباره قوانین بانکی
مصوباتــی دارد که دولت باید بــه آن عمل کند حتی اگر مراجع
و علما مخالفتی با آن داشته باشــند .وقتی قانون درباره برخی
امور بانکی مصوب میشــود ،دولت عمل میکند و اینجاســت
که آرا متفاوت است.
باتوجــهبهاینکهدولتروحانی،بهنــامدولتاعتدال
نامگذاریشده،نگاهروحانیتبهاعتدالچیست؟
مســأله اعتــدال مســأله اســام و قــرآن اســت .اینکــه آقای
روحانی اسم دولتش را اعتدال گذاشته در درجه اول باید دقت
کنیم که اعتدال شــعار اســامی و از اســام ریشــه گرفته اســت.
این خوب اســت و انشاءاهلل که همین مســیر اعتدال هم پیش

گرفته باشد .مراجع هم دولت اعتدال را بهعنوان اعتدال کامل
و واقعی قبول دارند .مســیر دولت در این جهت هم قابل دفاع
بوده و تالش کرده حقوق مردم را به دور از افراط و تفریط تأمین
و رعایت کند .با این حال اعتدال به معنای آن نیســت که از کنار
برخی توطئهها و کارشکنیها گذشت .ضمن مواجهه منطقی
بــا این قبیــل رفتارهــا ،باید همت کــرد و همه حتــی مخالفان و
تندروها را به مسیر اعتدال آورد.
صدای برخــی تندروهایها پیش از ایــن در قم بلند بود
چنانکهشاهدبودیممراسمرئیسمجلسدر22بهمن
چندســالپیشرابههــمزدند.االنوضعیــتقمرابه
لحاظاعتقادبهاعتدالچگونهارزیابیمیکنید؟
بــه هر حــال برخی افــراد عمــل خود را بــا تنــدروی تعریف
کردهانــد و در مقابــل برخــی هــم مســیر عقالنیــت را در پیــش
میگیرنــد .حــوادث ســالهای گذشــته و رأی مــردم در چنــد
انتخابات گذشــته نشــان از آن دارد که مــردم و اکثریت جامعه
قم هم تندروها را قبول ندارند .بر همین اســاس تندروهای قم

هم تعدیل شــدهاند .برخیها نه تنها دیگــر تندروی نمیکنند
و برگشــتهاند بلکــه در مذمــت افــراط هــم ســخن میگوینــد.
ایــن اقدام خوبی اســت و نشــان میدهد که فضا بــرای تقویت
عقالنیــت وجــود دارد .در ایــن میان البته برخــی هم همچنان
در مســیر ســابق حرکــت میکننــد گویی نانشــان در تنــدروی و
حاشیهســازی و حذف دیگران است .انشــاءاهلل که خدا به آنها
هم کمک کند تا به مسیر درست بازگردند.
همیــنطیفتنــدروهجمههــایزیــادیرابــهعملکرد
دولتیازدهمواردمیکنند.بهنظرشماعملکرددولت
بــهگونهایهســتکهایــنهمهتخریــببهنــامنقدرا
توجیهکند؟
مــا عمومــاًدر کارهــای مدیریتــی مشــکالتی داریــم .در این
دولتهممشکالتیدرحوزههایاقتصادیوجوددارد.گذشته
از این برخی هم تالش دارند با ســنگاندازی در مسیر دولت یا
با مشــکل تراشی برخی ضعفها را بزرگ جلوه دهند .بعضی
از ایــن افــراد مطمئناًنه از ســر دلســوزی و به خاطر مــردم که به
خاطــر اهداف سیاســی خود دولت را تخریــب میکنند .من اگر
بخواهــم به عملکرد دولت نمره بدهم از 20نمره 16میدهم.
این  4نمرهای که کم میشود به خاطر ضعف برخی دولتیها و
وجود بعضی ناهماهنگی هاســت .ما و بسیاری از کارشناسان و
خبرگان میدانند که معدل عملکرد دولت یازدهم قابل دفاع
و باالتر از حد متوســط اســت چــون هم مشــکالت و واقعیات را
میداننــد و هم اقدامات مفید دولت را .اما عموم مردم شــاید
به خیلی از مضیقههای دولت و دســتاوردهای آن آگاه نباشند.
شــاید بهتر باشــد اطالعرســانی بهتری در این خصوص انجام
شود بخصوص در حوزه معیشت و اقتصادی.
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شهرهای خود شدند .تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت
یازدهــم ،توانســت تاحد زیــادی از دامنــه انتقادهــا و اعتراضهای
ایــن چهرهها به دولت بکاهــد .اما واقعیت این اســت که نمیتوان
خاطــره شــعارهای دولت دهــم و علقه برخــی از علما بــه رویکرد
دو دولــت گذشــته را در تعیین نوع جهتگیری علمای شهرســتان
نسبتبهدولتیازدهمبیتأثیردانست.شایدبرایتلطیفچنین
رویکردهایــی اســت که دولتمــردان در هر ســفر خود به اســتانها و
شهرهای کشور ،بخشی از برنامه خود را به دیدار با علما اختصاص
میدهنــد .ایــن دیدارهــا ،در نهایــت توانســت تاحــدودی فضــا و
گفتارهای تریبونهای دینی را به ســود دولــت یازدهم تلطیف کند
که این امر در سال پایانی دولت ،دستاوردی مهم به شمار میرود.
امــا ایــن رابطه هرچه باشــد ،دولــت تا ایــن جــای کار میتواند
بــه حمایت مراجــع در قم امیــدوار و مســتحضر باشــد؛ حمایتی
کــه حجتاالســام ابوالحســن نــواب ،رئیــس دانشــگاه ادیــان و
مذاهب -خردادماه امســال -آن را ایــن گونه تبیین کرد« :با وجود
آنکــه به نظر میرســد روابــط روحانــی و دولت یازدهــم با مراجع
عظــام تقلید ،یکی از بهترین روابط در 37ســال اخیر بوده اســت،
امــا ایــن امــر به معنــای نادیــده گرفتــن تالشهــای برخــی برای
حاشیهســازیها یــا ایجــاد القائــات منفــی و نگرانــی در مراجــع و
حوزههــای علمیه نیســت .بر این بــاورم که این حاشیهســازیها و
تــاش برای تخریــب روابط دولت بــا مرجعیت ،به نفــع دولت و
نظام نیســت ،اما اظهارات اخیر مراجع در دیدار رئیس جمهوری
نشان داد که مراجع و بیوت محترمشان نیز از این حاشیهسازیها
تأثیــر نمیپذیرنــد .بیانــات مراجــع عظــام در دیــدار بــا روحانی
تأییدکنندهبیتأثیربودناینالقائاتاست».
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آیتاهلل موسوی تبریزی :وقتی مسئوالن از توصیه و نقد مراجع تشکر کنند ،انتظار میرود به آنها عمل هم کنند
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