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مهدی بلوکات
 دبیر اسبق اتحادیه انجمن هاي اسالمي
دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور

دوستان و برادران عزیز 
جوانان و دانشجویان انقالبی و فعالین محترم جبهه اصولگرایی

با سالم؛ حاال که تنها 4 روز تا موعد انتخابات باقي مانده، بایستی بدون اتالف 
وقت و پرداختن به مقدمات و حواشی، حرف ها و سخنان را، صریح و شفاف و 

بی پرده گفت. 
خطر اصالح طلبان و لیست هاي مورد حمایت بی بی سی و اپوزیسیون خارج 
نشین، در این انتخابات را نباید ساده انگاشت و علی الظاهر همه دوستان اصولگرا 

و انقالبی بر این مسئله اتفاق نظر دارند. 
عملکرد دو ساله جریان مذکور هم گواه این مدعی است که خطوط قرمز گفتمان 
انقالب اسالمی، برای برخي افراد و جریان ها چندان اهمیت ندارد؛ حتی اگر آن 

خطوط قرمز مسئله استقالل و عزت کشور باشد.
حاال هم که موسم انتخابات شده، گریزی از رقابت با ایشان نیست و در این مسیر، 

دوستان اصولگرا و جوانان و دانشجویان انقالبی چند راه بیشتر پیش رو ندارند.
راه اول اینکه سکوت کنند و تماشاگر صحنه انتخابات باشند که در اینصورت، 
ظلم به انقالب و رهبری است. چرا که اگر جوانان انقالبی و فعالین اصولگرا، در 
انقالبی  نشوند،  وارد میدان  با صراحت و شهامت  و  نزنند  چنین مقطعی حرف 
بودن چه فایده ای خواهد داشت؟ حرف و عمل »به موقع« از چه کسانی باید سر 

بزند؟ واضح است که این راه، ناصواب و غیر منطقی است. 
از جریان  و  بیایند  میدان  به  اصولگرا،  فعالین  و  انقالبي  اینکه جوانان  راه دوم 
انقالبی حاضر در رقابت انتخابات دفاع نمایند، اما صرفاً دفاع گفتمانی و سخن 

گفتن از کلیات و شاخص ها و مالك ها و ...
خب، البته این راه شاید بد نباشد ولی کامال حداقلی است. راهی است که نه تنها 
به شفاف شدن اوضاع برای مردم و عموم دانشجویان و جوانان کمکی نمی کند، 

بلکه بر غبار آلوده شدن فضا هم خواهد افزود.
ظاهر  در  شاید  مصداق،  ارائه  بدون  مباني،  و  کلیات  از  زدن  حرف  معنا،  بدین 
متفاوت با راه اول )یعنی سکوت( باشد، ولی در نتیجه تفاوت چندانی نخواهد 
داشت. چه اینکه رقیب هم، خود را مدعی گفتمان انقالب اسالمی و خط امام می 
داند و شاخص ها و مالك هایی را طرح می کند که در مقام نظر، بعضا قابل دفاع 

هم است! پس این راه هم موضع گیری »به هنگام و به اندازه« نیست.
انقالبی در پیش گرفته اند،  اصولگرا و جوانان  فعالین  از  راه سومی که بخشی 
حمایت از لیست ائتالف اصولگرایان، اما با منطق »X-30« است که البته بازه 

تغییرات این عدد  x  بزرگتر از 1 و کوچکتر از 30 است!
رهروان راه سوم، با منطق ها و دالیل مختلف از جمله »حجت و تکلیف شرعی« 
x های گوناگون تعیین می کنند و به لیست ها و مصادیق مختلفي  برای خود، 

مي رسند.
فعالین  کنم،  می  که خواهش  دارد  وجود  نکاتي  راه)راه سوم(  این  با  رابطه  در 

محترم اصولگرا و دانشجویان و جوانان انقالبی به آن توجه داشته باشند.
بدیهی است که هر کس مختار است به هر شخص یا هر لیستی و با هر منطق 
و هر حجتی رای بدهد. پس اجباری در کار نیست و جوانان محترم انقالبی و 
فعالین اصولگرا می توانند برای اساس تشخیص خود عمل کنند. اما این زمانی 
است که فقط پای رای شخص خودشان در میان باشد و نه بدنه اجتماعِی انقالبی 
و عموم مردم و جوانان. این دوستان می خواهند به اطرافیان خود و افرادی که از 

ایشان مشورت می گیرند یا به ایشان رجوع می کنند چه بگویند؟
و  ارائه  ،به همه  اجتهاد کرده اند  را که خودشان   »x-30«  لیست می خواهند 

پیشنهاد کنند یا لیست کامل 30 نفره ائتالف اصولگرایان را؟
اگر لیست »x-30«را ترویج و تبلیغ کنند که خب، عماًل در جریان اصولگرایی 
وحدت شکني کرده اند و این کار، عملي خالف تکلیف و غیر منطقی است که 

دالیلش را در بخش های بعدی یاداشت عرض خواهم کرد. 
اما اگر مردم و اطرافیان را به لیست کامل 30 نفره ائتالف اصولگرایان سفارش و 
ترغیب کنند، در حالی خودشان به این سفارش و ترویج اعتقادی ندارند، این هم 

کاری غیر اخالقی و غیر قابل دفاع است. 
در نتیجه، راه سوم هم به نتیجه ای مشابه راه های اول و دوم خواهد انجامید 
بزنگاه  در  انقالبی  جریان  سکوت  و  بودن  موضع  بدون  عملی،  بی  یعنی  این  و 

انتخابات.
یک راه بیشتر باقی نمی ماند و آن هم راه چهارم است. 

نفره  لیست 30  قلبی  و  اعتقادی  منطقي،  پذیرش  از  است  عبارت  راه چهارم 
البته در این  ائتالف اصولگرایان و دفاع جانانه و تبلیغ آن در سطح جامعه که 

اندك زمان باقی مانده، قدری سخت است. 
مشکلی  کار  اصولگرایان  ائتالف  نفره   30 مصادیق  همه  پذیرش  که  دارم  قبول 

است.
ادامه در صفحه 4 ...

نامه تحلیلی مهدی بلوکات خطاب به 
جوانان انقالبی و فعالین اصول گرا

لزوم عبور از چهار راه »تردید انتخاباتي«



عاقالنه  سیاست ورزی  بدیهی  »اصل 
جبهه  که  شرایطی  در  می گوید  ما  به 
خودی متکثر است و رقیب قدرتمندی 
در  پیروزی  برای  روست،  پیش  در 
»مقدمه  »ائتالف«  انتخابات،  سازوکار 
امکان  ائتالف،  بدون  و  است.  واجب« 
زیادی  بسیار  حد  تا  حریف  بر  غلبه 

کاهش می یابد.«
در انتخابات مجلس شورای اسالمی دو 
اصل باید رعایت گردد: اصل اول آنکه به 
لیست واحد و سی نفره رأی داد و دوم 
معتمدین  که  داد  رأی  لیستی  به  انکه 
معرفی  را  آن  انقالب  به  معتقدین  و 
کرده باشند؛ این دو اصل خالصه بیانات 
نحوه  خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر 
انتخابات مجلس شورای  رأی دادن در 
اسالمی است. اما سوال آن است که چرا 
کسی  چه  و  داد  رأی  نفر  سی  به  باید 

معتمد است؟
ائتالف  اصل  درباره  نکته  نخستین 
و  عموماً  ایران  سیاسی  جامعه  است. 
فعلی  برهه  در  خصوصاً  اانقالبی  جبهه 
و  می برد  سر  به  »تکثر«  وضعیت  در 
گروه های  تقسیم بندی  ساده سازی 
و  »اصولگرا«  گروه  دو  به  سیاسی 
از  را  خود  کارکرد  »اصالح طلب« 
دست داده است؛ گرچه اساسا نیز این 
جنبش  مناقشه  محل  بندی  تقسیم 
دانشجویی بوده است.  اما اصل بدیهی 
که  شرایطی  در  می گوید  ما  به  عاقالنه  سیاست ورزی 
جبهه انقالبی متکثر است و رقیب قدرتمندی در پیش 
روست، برای پیروزی در سازوکار انتخابات، »ائتالف« 
»مقدمه واجب« است. و بدون ائتالف، امکان غلبه بر 
حریف تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد و یا به کل 

منتفی می شود.
پیوسته«  پذیرش »ائتالف« پذیرش یک »کل  به  هم 
تا سازوکار تصمیم گیری درونی  ائتالف  از اصل  است، 
و سپس نتیجه آن. گروه، تشکیالت و هر فردی که به 
اصل ائتالف اقبال کرده، به طور ضمنی سازوکار و مدل 
مورد تایید اکثریت اعضای ائتالف و نیز خروجی آن را 
پذیرفته است؛ این گزاره که »ما به ائتالف می پیوندیم 
و نتیجه را تنها به شرط پوشش تام و تمام یا اکثریت 
مطلق نظراتمان قبول داریم و در غیر این صورت ائتالف 
قماربازان  مرام  از  کرد«  خواهیم  تلقی  کان لم یکن  را 
نیز به دور است، چه رسد به گروه های سیاسی مدعی 

اخالق.
یک امر بدیهی در سازوکار ائتالف آن است که خروجی 
ائتالف برای هیچ یک از اعضای آن، »حداکثر مطلق« 
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تحقیر رئیس جمهور در منظومه خودمرکزپنداری هاشمی

پیش مقدمه 1( سال 92 وقتی اعضای اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان مستقل قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
به دیدار حسن روحانی، یکی از کاندیداهای انتخابات رفتند، به 
او گفتند که یکی از بزرگترین چالش هایش عدم استقالل وی 
از هاشمی است و کسی او را مستقل نمی داند، اما روحانی در 
آن موقعیت گفت »من ضمن احترامی که برای آقای هاشمی 
قائلم از ایشان مستقلم!« کم نگذشت از این اظهار نظر که پس 
از انتخابات ریاست جمهوری و بستن کابینه دولت که همگان 
و  سازندگی  دولت  دو  مشترك  مخرج  روحانی  دولت  دیدند 
اصالحات است و هاشمی راه و بیراه رأی روحانی را مدیون 
حمایت خودش از وی می دانست و این خودمرکزپنداری اش 

در جلب آرا برای روحانی را به رخ وی می کشید.
پیش مقدمه 2( سال 94 وقتی در دیدار دانشجویی 16 آذر 
برای اولین بار دانشجویان فرصت پیدا کردند که نقطه نظرات 
و انتقادات خود را در برابر روحانی بیان کنند نماینده اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر 
کشور ضمن اشاره به مسئله عبور از روحانی گفت: »از آنجایی 
که دولت شما فاقد گفتمان سیاسی و اجتماعی است، به نظر 
به  را  آینده سیاسی خویش  این خال،  برای جبران  می رسد 
کسانی گره زده اید که سابقه خود را در بزنگاهها نشان داده 
نبوده و شما را معاون اول کالن  اند و هیچ گاه دلسوز شما 
کابینه ی آقای هاشمی رفسنجانی می دانند. اینان دیر یا زود 
پروژه  آن،  بالعکس  چه  و  مطالباتشان  وصول  در صورت  چه 
»عبور از روحانی« را کلید خواهند زد. مانمی خواهیم عبور از 
روحانی مطرح شود. ما رییس جمهوری می خواهیم مستقل، 

که بر اساس آنچه شعار داده عمل کند.«
خود  اوج  به  هاشمی  خودمرکزپنداری  این  اما  حال  مقدمه( 
رسیده است و تحقیر رئیس جمهور را به نهایت در لسان خود 
بیان می کند و می گوید: »بعد از رد صالحیتم در انتخابات 
ریاست جمهوری از آقای روحانی حمایت کردم و ظرف یک 
هفته آقای دکتر روحانی که دارای 3 در صد رای بیشتر نبود 

به باالی 50 درصد رای رسید.«
متن( پوپر یکی از فیلسوفان علم است که معیار علمی بودن 
و  و قضایا  داد  قرار  پذیری«  »ابطال  قابلیت  اول  را در درجه 
امکان  )یعنی  ناپذیر  ابطال  تجربی  لحاظ  به  که  گزاره هایی 
از  بیرون  را  بودند  نبود(  تجربی  به صورت  آنها  کردن  ابطال 
دایره علم می دانست. اگرچه برخالف پوزیتیوست های منطقی 

)حلقه وین(، آنها را »بی معنا« نمی دانست.
هاشمی یک ادعای مشخص درباره روحانی رئیس جمهور دارد 
که در عبارت بیان شده از سوی او که گفته » در انتخابات 
ریاست جمهوری از آقای روحانی حمایت کردم و ظرف یک 
هفته آقای دکتر روحانی که دارای 3 در صد رای بیشتر نبود 
به باالی 50 درصد رای رسید«، تجلی دارد. در واقع هاشمی 
خود را عامل اصلی پیروزی روحانی به دلیل جایگاه اجتماعی 
در  ادعا  این  البته  می داند.  عمومی  افکار  نزد  خود  پرقدرت 
با  می رسد  نظر  به  اما  نکرد.  پیدا  آزمودن  فرصت  خرداد 92 

به  توجه  با  اسفند،   7 در  خبرگان  مجلس  انتخابات  تسامح، 
نامزدی هر دو )روحانی و هاشمی(، معیار پوپری علمی بودن 

ادعاها را داشته باشد.
در انتخابات اخیر رأی هاشمی و رأی روحانی می تواند تا حدود 
قابل توجهی ادعای هاشمی در برتری اجتماعی وی نسبت به 
برتری  دادن  نشان  برای  هاشمی  اما  کند.  آزمون  را  روحانی 
اجتماعی خود نسبت به روحانی محدودیت هایی دارد که در 

حکم مزیت های روحانی در این رقابت تصریح نشده است.
اوال با ادبیات جناب جلیلی، آراء منفی اما تعلیق شده جناب 
هاشمی به تدریج در حال »آزاد شدن« است. این مسئله هم 
از افت آراء هاشمی و نیز هم از رشد آراء احمدی نژاد به عنوان 

آلترناتیو او قابل فهمیدن است.
 )85 )سال  خبرگان  انتخابات  گذشته  دوره  در  هاشمی  ثانیا 
علی رغم این که یکسال بعد از سوم تیر 84 برگزار شده بود، 
توانست در تهران بیش از 1.5 میلیون رای بیاورد که از مرحوم 
مشکینی، 500 هزار بیشتر بود. یک دلیل چنین رأی آوری 
قرار داشتن وی در فهرست جامعه مدرسین  جناب هاشمی 
بود که آراء نفرات بعد از هاشمی که رنج حدود یک میلیون را 
پر کرده اند، این مسئله را نشان می دهد. در واقع هاشمی از دو 
زوایه آراء را کسب کرد. یکی از قرار داشتن در فهرست جامعه 
مدرسین و دیگری از هویت جدیدی که بعد از انتخابات 84 
پیدا کرده بود که آراء اصالح طلبانه را به نفع او شکل می داد.

هاشمی در این انتخابات در فهرست یکی از دو گروه مرجع 
انتخابات خبرگان یعنی جامعه مدرسین نیست. بنابراین یک 
سبد رأی مطمئنی را از دست داده است در حالیکه روحانی 

رئیس جمهور در این فهرست قرار دارد.
خود  با  بخورد  رقم  که  هرگونه  ناشده  تصریح  رقابت  این 
پیامدهایی خواهد داشت که نباید کم اهمیت انگاشته شود. 
در صورت برتری هاشمی بر روحانی، ادعای هاشمی در تعیین 
روحانی به عنوان رئیس جمهور تقویت خواهد شد که در این 
کنشگری  در  بیشتر  محدودیت هایی  دچار  روحانی  صورت 
رعایت  به  ناگزیر  و  شد  خواهد  دیگران  از  مستقل  سیاسی 
نظر  از  و  شد  خواهد  هاشمی  با  روابط  در  مالحظات  برخی 
افکار عمومی نیز موقعیت وی به عنوان رئیس جمهور آسیب 

خواهد دید.
اما در صورت برتری روحانی بر هاشمی در انتخابات خبرگان، 
روحانی می تواند گام دوم بازیگری مستقل سیاسی را بردارد. 
در اولین گام، وی پس از برجام این احساس را پیدا کرد که 
پایگاه اجتماعی مستقلی برای خود کسب کرده است و نیاز 
استقالل  با  و  است  یافته  اصالح طلب کاهش  به جریان  وی 
بیشتری نقش ایفا خواهد کرد. برتری بر هاشمی در انتخابات 
خبرگان، در حکم گام دوم است که به استقالل وی از هاشمی 
و پایگاه اجتماعی که وی مدعی بود برای روحانی بوجود آورده 
است، منجر خواهد شد. این البته رقابتی تصریح نشده است 
روانشناسی  نیز  و  انسان ها  غالب  روانشناسی  به  توجه  با  اما 

هاشمی و روحانی واقعی است.

خیلی  انگلیس،  سلطنتی  دولت  رسانه  سی؛  بی  بی 
از  نفر  سه  به  خواسته  تهران  مردم  از  روشن  و  صریح 
نامزدهای انتخابات خبرگان یعنی اقایان جنتی و یزدی 
مورد  فهرست  به  دادن  رأی  با  یا  ندهند  رأی  مصباح  و 
آنها  نفر و ورود  این سه  انتخاب  از  نظر جناب هاشمی، 
به مجلس خبرگان پنجم جلوگیری کنند. این خواسته 
صریح رسانه دولتی انگلیس، به نظرم دو پیشفرض اصلی 

میتواند داشته باشد.
انگلیس و رسانه آن  این است که دولت  اول  پیشفرض 
تهران  مردم  در  نفوذی  و  مقبولیت  انچنان  خود  برای 
قائلند که می توانند با فرمان مستقیم خود جهت آراء را 

تعیین کنند. خوب این پیش فرض زیادی احمقانه است.
نسبت  تاریخی  حساسیت  دارای  همواره  ایران  مردم 
این  و  بوده اند  خود  امور  در  آنها  دخالت  و  بیگانگان  به 
تلخ  تجربه  دلیل  به  انگلیس  دولت  مورد  در  حساسیت 
استعماری آن در ایران، خصوصادر تاریخ معاصر از سرکار 
اوردن رضاخان تا محمد رضا پهلوی تا دخالت در اجرای 
است.  مضاعف  و....  مرداد   32 هشت  و  بیست  کودتای 
همواره یک نوع بدبینی و نفرت از این دولت در جامعه 
ما وجود داشته است و جزء خطاب های منفی مردم ما، 
انتساب افراد به انگلیسی بودن است. کسانی که روحیه 
حیله گری و فتنه گری و دو به هم زنی دارند با انگلیسی 
گیرند.  می  قرار  اجتماعی  سرزنش  مورد  شدن  خطاب 
استعمار و شعار  پیر  روباه  نماد  ما  برای جامعه  انگلیس 

تفرقه بیانداز حکومت کن است.
اما پیشفرض دوم به این مسئله متکی است که این آقایان 
دارای چنان ظرفیت منفی اجتماعی هستند که احتمال 
از مردم تهران در  این خواسته  با  و  نیاوردن دارند  رأی 
رأی ندادن به آنها می توان نتایج انتخابات را مصادره به 
مطلوب کرد و معنای مورد نظر خود بر انتخابات پیش 

رو حاکم کرد.
زیاد  اول  فرض  پیش  اندازه  به  فرض  پیش  این  البته 
طویل  سیاسی  تجربه  در  حال  هر  به  و  نیست  احمقانه 

نمونه  که  دارد  دادن  رخ  امکان  کس  هر  برای  المدت 
درجه اول و تاکنون بی همتای آن جناب هاشمی است 
که در یک دوره بیست ساله از سال 72 تا 92 در داشتن 
ظرفیت منفی اجتماعی در ایران بی رقیب بوده است و 
متکی  احمدی نژاد،  و  خاتمی  یعنی  ناشناخته  چهره  دو 
به مخالفت با او دو دوره رئیس جمهور شدند و دو چهره 
به  موسوی  و  نوری  ناطق  یعنی  سیاسی  شده  شناخته 
سیاست  در  مدت ها  یا  وی،  به  انتساب  احساس  دلیل 
منزوی یا به طور کلی شرایطی برایشان پیش آمد که از 

حاکمیت خارج شدند.
آقایان  با  مخالفت  به  انگلیس  دولت  مستقیم  ورود  اما 
جنتی و یزدی و مصباح ولو اینکه این پیشفرض واقعیت 
داشته باشد، به ضد خود تبدیل خواهد شد. چرا که اوال 
این سه نفر به نمادهای ضد انگلیسی تبدیل خواهند شد 
و مردم ایران این قدر تنفر از دخالت بیگانگان در امور 
داخلی خود و تنفر از دولت انگلیس دارند که به عکس 
خواسته آنها عمل کنند. در واقع رسانه دولتی انگلیس با 
این فرمان سیاسی به مردم تهران، اگر ظرفیت منفی ای 
نیز برای این سه نفر وجود داشت را، تحت الشعاع ظرفیت 
فوق العاده منفی دولت انگلیس به حاشیه برده است و 

چه بسا به ظرفیت مثبت برای آنها تبدیل کرده است.
به  دادن  رای  به  تهران  مردم  ترغیب  با  دیگر  طرف  از 

انگلیسی  فهرستی  را  فهرست  این  هاشمی،  فهرست 
برای  را  عرصه  طبیعی  طور  به  و  کرده  معرفی  پسند 
این افراد تنگ کرده است و احتماال آنها را به واکنش 
وا خواهد داشت تا از ننگ انگلیسی پسند بودن برائت 
خیلی  آنها  به  منتسبین  برای  و  آنها  برای  بجویند. 
ابزار  سخت خواهد بود که در تاریخ ثبت شود که به 
بازی انگلیس در سیاست ایران تبدیل شده اند. شاید از 
جناب هاشمی چندان توقعی در زدودن این انگ نباشد 
اما سایرین در این فهرست خصوصا هشت نفر مشترك 
در دو فهرست مثل جناب موحدی کرمانی و قمی و... 
ولو از بابت مصلحت شخصی نیز شده است، الزم است 
پاسخ درخوری به این حسابی که بر روی آنها از سوی 
دولت انگلیس باز شده است، بدهند. من به جای این 
افراد بودم حداقل کاری که می کردم این بود که از این 

فهرست خارج می شدم و از آن اعالم برائت می کردم.
من همواره به دوستان می گفتم که زیر ظاهر حرفه ای  
این رسانه ها نوعی حماقت عمبق پنهان شده است و 
سال  هفت  و  در سی  اسالمی  تداوم جمهوری  و  بقاء 
گذشته و توانایی آن در برگزاری با شکوه راهپیمایی 
22 بهمن با حضور میلیونی مردم در آن که دولت های 
و  نتوانسته  را  آن  از  مورد  یک  حتی  انگلستان  مثل 
نخواهند توانست به نفع خود برگزار کنند، علی رغم 
و  کمی  لحاظ  به  را  خود  رسانه ای  قوای  دائما  اینکه 
کیفی توسعه و گسترش داده اند، پرده برداری از این 

حماقت پنهان شده در پشت ظاهر حرفه ای  آنهاست.

رأی انگلیسی و پیشفرض ها و فرمان احمقانه

مستعمرات  در  »آفتاب  داستان   - کردلو  محمدرضا   *
آن  واقعیت  را همه خوانده اند.  نمی کند«  بریتانیا غروب 
است که تا پیش از انقالب هم آنقدر دست انگلیسی ها 
برای دخالت در امور ایران و دست اندازی به منابع نفتی 
باز بود که ضرب المثلی در میان  ایرانیان از همان دوران 
باب شد: »اگر پایت به سنگی گیر کرد و به زمین خوردی، 
بدان که کار، کار انگلیسی هاست«. این گزاره طعنه آمیز 
با  انگلستان  خصومت  شدت  از  مردم  اطالع  نماد  خود 
ایرانیان است. انگلیس در اذهان و افکار عمومی ایرانیان 
تاریخ  مطالعه  است.  یافته  شهرت  نیز  پیر«  »روباه  به 
معاصر نیز نشان می دهد رفتار و تحرکات انگلیس اگرچه 
همواره  سیاست  از  تلخی  چاشنی  با  اما  بوده  خصمانه 
بیشتر از دشمنی های رسمی و در علن برای کشور هزینه 

و خسارت ایجاد کرده است.
»چرچیل« جمله ای دارد. او می گوید »راستی آنقدر عزیز 
دروغ  از  پوششی  در  را  آن  حتماً  انسان  باید  که  است 
همه  با  چرچیل  جمله  این  بدارد«!  محفوظ  و  بپیچاند 
کوتاهی توانسته است متون مفصل سیاست و حکومت 

در غرب و بویژه در بریتانیا را خالصه کند.
در این میان با اطالع قبلی از همه سیاست های آغشته 
به دروغ بنگاه های انگلیس، »بی بی سی« چندروزی است 
شد،  گفته  که  سیاستی  و  شیوه  همان  با  دارد  تالش 
مقاصدش را در داخل پیش ببرد. بی بی سی که همه توان 
و  از هاشمی رفسنجانی  برای حمایت  این روزها  را  خود 
لیست اصالح طلبان مصروف می کند، در آستانه انتخابات 
نوشته است: اگر 40 درصد هواداران هاشمی و روحانی 
رأی بدهند، ]آیات[ جنتی مصباح و یزدی رأی نمی آورند.

دخالت و البته حمایت تاسفبار بی بی سی که از کودتای 
نام  با  این 37 سال  28 مرداد و علی الخصوص در همه 
رسانه روباه پیر برای مردم شناخته می شود، نشان می دهد 
دل دشمن انگلیسی ها برای دخالتی که سال هاست از آن 
محروم شده اند، تنگ شده است! انگلیسی ها دل شان برای 
دخالت در ایران تنگ شده است که برای خبرگان لیست 
می دهند و به دور از هیاهوی همیشگی تحریم انتخابات 
این بار می خواهند با نفوذ و تغییر در سیستم تصمیم گیری 
اهداف خود را پیش ببرند. »دشمن انگلیسی« نقشه دارد 
و لیست انتخاباتی عالیجناب را تایید می کند. اپوزیسیون 
عنوان  به  عالیجناب  از  است در خطی مشترك  6 سال 
»روحانی منتقد حکومت« نام می برد و با همه قوا او را 

از یک  فراوانی  نشانه های  قرار می دهد،  مورد حمایت 
و  بروز  ایران  انتخابات  بر  تاثیرگذاری  برای  هماهنگی 
چندی  هست.  نیز  تامل  قابل  که  می کند  پیدا  ظهور 
قبل حمیدرضا جالیی پور، از چهره های شاخص جریان 
دوم خرداد، از دیداری که با هاشمی داشته گفته بود: 
بر  را  انرژی اش  همه  کردم.  صحبت  هاشمی  آقای  با 
یزدی  مصباح  و  جنتی  یزدی،  ]آقایان[  نیاوردن  رای 

گذاشته است.
تالش هاشمی رفسنجانی گویا در همین »هماهنگی« 
که گفته شد، توسط بی بی سی فارسی تئوریزه می شود 
و همکار سابق نشریات اصالح طلب در گزارشی شرایط 

مطالبه هاشمی رفسنجانی را تشریح می کند.
دستورالعملی  هم  اگر  فارسی  بی بی سی  واقع  در 
منتشر  تهران  در  رهبری  خبرگان  انتخابات  برای 
توسط  بی بی سی  از  پیش تر  که  است  نسخه ای  کرده، 

هاشمی رفسنجانی پیچیده شده است.
مجلس  انتخابات  برای  عالیجناب  توسط  که  فهرستی 
قرار  تایید  مورد  اسالمی  شورای  مجلس  و  خبرگان 
گرفته است، توسط بی بی سی تبلیغ می شود و این یعنی 
انتخابات  است.  جریان  در  منحصربه فردی  هماهنگی 
24 خرداد 92 به عنوان مبدأ تاریخی مهمی در اتخاذ 
اندیشکده های  در  ایران  علیه  دشمنانه  سیاست های 
غربی مورد تحلیل قرار می گیرد.  انتخاباتی که همزمان 

هاشمی رفسنجانی نیز از آن مسرور است.
از  پس  و   92 خرداد  در  هاشمی رفسنجانی  شادی 
رأی آوری حسن روحانی در پیامی که منتشر می کند، 
غرب را به تاثیرگذاری او در »دوران جدید« امیدوار تر 
جدید  دوران  برای  آمریکایی  اندیشکده های  می کند. 
تاکید  فعال هاشمی رفسنجانی در مناسبات  بر حضور 
می کنند و از وی به عنوان یار قدرتمند روحانی تعبیر 
می کنند. هاشمی رفسنجانی در حالی به »امید غرب« 
حسن  از  همه جانبه  حمایت  با  که  است  شده  تبدیل 
روحانی، سیاست های وی در همگرایی نسبت به غرب 
و ایجاد تغییرات بنیادین در نظام ارزشی در سیاست 
از مناسبات  تایید می کند. رویکردهایی که  را  خارجه 
سیاسی تا اقتصادی را در برگرفته و به دخالت انگلیس 
در شئون مختلف در نظام منجر می شود. سیاست هایی 
که پای انگلیس برای دخالت در ایران را باز کرده است 

و انگار داروی »دلتنگی دشمنانه« انگلیسی هاست.

امید انگلیس برای دخالت در ایران کیست؟

دلتنگی دشمنانه
اصالح  انتخاباتی  های  کشی  خط  پایانی  روزهای  در 
با  ائتالف  یک  در  را  خود  شدند  مجبور  دوباره  طلبان 
که  ائتالفی  دهند؛  قرار  حامیانشان  و  روحانی  هاشمی، 
شرایطش بسیار متفاوت تر از سال 92 است و برخالف 
تصور عام که این ائتالف می تواند برای آنها مثبت تلقی 
شود، محدودیت های فراوانی را برای این جناح به همراه 
داشته و مزایایی را نیز برای اصولگرایان به ارمغان خواهد 

آورد که اجماال به بخشی از آن می پردازم.
بعنوان  روحانی در سال 92  و  و هاشمی  اصالح طلبان 
مخالفین وضع موجود پا به عرصه انتخابات گذاشتند و 
با نفی تمام آنچه به عنوان اصولگرایی و نتیجه 8 ساله 
مدیریت آنها بود؛ تالش کردند خود را نمایندگان »تغییر 
از  نیم  و  سال  دو  اما  حال  دهند؛  نشان  موجود«  وضع 
»وضع  عنوان  به  دولتش  و  روحانی  و  گذشته  زمان  آن 
موجود« شناخته می شوند و حامیان روحانی و اصالح 
عنوان  به  اند همه  زده  ائتالف دست  به یک  طلبان که 
»نمایندگان وضع موجود« شناخته می شوند. اما »وضع 
موجود« چگونه وضعی است؟ آیا این وضعیت برای یک 
جریان سیاسی می تواند یک برگ برنده به حساب آید یا 
آنکه آنان که »مخالف وضع موجود« هستند؛ دست برتر 

را در بازی سیاست در اختیار دارند؟
امروز ایران در موقعیتی به سر می برد که دولت با ادعای 
و  سال  دو  اقتصادی«  مشکالت  حل  و  غرب  با  »تعامل 
پسابرجام رسید  به دوران  و  برد  را پیش  نیم مذاکراتی 
که بایستی نتایج این دو سال و نیم را به جامعه عرضه 
می کرده است؛ آن هم دو سال و نیمی که همه ظرفیت 
فعالیت  تمام  و  مانده  باقی  استفاده  بی  کشور  اقتصادی 

های دولت در مذاکره خالصه شده است.
یک سال و نیم روحانی و همراهانش به مردم اعالم کرده 
از آن چهار وزیر  بعد  و  اند که »از رکود خارج شدیم« 
خارج  رکود  از  تنها  »نه  کردند  اعالم  دولت  اقتصادی 
بریم  اقتصادی« به سر می  بلکه در مرز بحران  نشدیم؛ 
و همین مسئله دولت را با عنوان »دولت رکود« معرفی 
می کند و لیست حامی آن نیز به »لیست حامی دولت 
رکود« تعبیر می شود. از طرفی نوع نگاه سیاسی به همه 
گرای  توسعه  اندیشه  و  اقتصاد  جمله  از  کشور  مسائل 
اقتصادی دولت یازدهم باعث ایجاد بروز شکاف »توسعه-

عدالت« شده است و مردم دهک های پایین که دغدغه 
عدالت دارند را در مقابل خود قرار داده است.

از طرف دیگر دولت دوپینگ »حواله دادن همه اتفاقات 
های  ناکارآمدی  و  ندارد  نیز  را  مذاکرات«  مسئله  به 
مهمترین  که  دارد  بروز  و  ظهور  مختلف  مسائل  در  آن 
انضباطی  »بی  هوا«،  آلودگی  مشکل  »عدم حل  در  آن 
بسیار  های  نمونه  و  کشور«  پولی  پایه  افزایش  و  مالی 
دیگر است که لیست »حامیان دولت و اصالح طلبان« 
نماینده همه ی این ناکارآمدی ها نیز خواهند بود؛ چرا 
بایستی  نیز  را  این  باشند.  نماینده وضع موجود می  که 
الخصوص در  و دیپلماسی دولت علی  افزود که مذاکره 
حوزه منطقه ای منجر به تحقیر کشور از سوی سعودی 
ها شده که مردم از این مسئله نیز به شدت ناراحتند و 
در حوزه اقتصادی نیز توطئه نفتی آمریکایی سعودی را 
در پی داشته است که منجر به کاهش قیمت نفت تا زیر 

30 دالر شده است.
اگر نگاه منطقی به شرایط و تحوالت سیاسی و اجتماعی 
دهه شصت،  که  شویم  می  متوجه  باشیم  داشته  کشور 
دوران تاثیر گذاری »گروههای مرجع« بوده است. »امر 
سیاسی« در این دوران از »باال به پایین« بوده و تصمیم 
جامعه  توده  تصمیمات  بر  مرجع  گروههای  های  گیری 
از دوم خرداد فضای  اما بعد  تاثیر گذاری عمیق داشت 
بینابینی بین گروه های مرجع و توده برقرار شد و در حال 
تکثر حاکم در جامعه »امر سیاسی«  به  با توجه  حاضر 
پدیده ای از »پایین به باال« و متاثر از »امر اجتماعی« 
از طریق توده به بدنه باال سیاستمداران جامعه است و 

های  کنش  که  است  اجتماعی  های  پدیده  این  اساسا 
سیاسی را می سازد.

پدیده  در  مردم  که  نکته  این  و  مسئله  این  به  توجه  با 
قرار  مستقر  دولت  با  مخالفت  نقطه  در  اجتماعی  های 
دارند، اصولگرایان هم ظرفیت نمایندگی مخالفت با وضع 
موجود و نمایندگی نگاه مردم را دارا هستند و هم سابقه 
ی این مسئله در حوزه های عدالت و پیشرفت را دارند.

»جهت گیری ها«، »اولویت ها« و نتیجه این دو، »تمایز« 
این دو جریان و نامزدهای آنان در این مسئله به عنوان 
مزیتی برای اصولگرایان و محدودیتی برای اصالح طلبان 
است. وضعیت امروز مانند پیش از انتخابات شورای شهر 
دوم است که اصولگرایان انتخابات را با شعار »آبادگران 
ایران اسالمی« بعد از یک دوره سیاست زدگی در شورای 
یعنی  انحالل مهمترین شورای شهر کشور  اول که -به 
شورای شهر تهران توسط دولت خاتمی منجر شد- اوال 
جهت  آبادانی و عمران شهرها را نشان می داد و از سوی 
دیگر بر »عمل گرایی« به جای »سیاست زدگی و گفتار 
و  شوراها  بر  طلبان  اصالح  حاکمیت  دوره  در  درمانی« 
را  آنها  تمایز  طبیعی  طور  به  و  بود  استوار  شهرداری ها 
از گروه های سیاسی علی الخصوص اصالح طلبان نشان 
می داد که همچنان بر مدار گذشته بودند. این شعار در 
انتخابات مجلس هفتم نیز از سوی اصول گرایان انتخاب 
شد و رابطه خوبی با محیط اجتماعی برقرار کرد. در این 
جریان »عدالت« مبنایی ترین جهت گیری است که اتفاقا 
در نقطه تمایز با جریان حاکم بر دولت است که گفتمان 
توسعه گرای خود را بر رد دال عدالت سازمان داده است 
و بنابراین طبقات ضعیف و محروم از دایره اولویت های 
قدرت  عدالت،  دال  است.  خارج  او  گیری  تصمیم 
فراخواندن دو پایگاه اجتماعی یعنی پایگاه ایدئولوژیک و 
نیز پایگاه طیقات مستضعف جامعه را دارد که پیشتر از 
این نیز قرابت بیشتری با شعارها و رفتارهای اصولگرایان 
طلب  اصالح  جریان  هجمه  مورد  همواره  و  اند  داشته 
آنجا که  تا  اند  بوده  توسعه طلب دولت  تفکر  و طرفدار 
و  بدیهی  امری  را  توسعه  زیر چرخ  طبقه  این  له شدن 
طبیعی می دانسته اند. همچنین مسئله پیشرفت نیز در 
این جریان با تعریفی متفاوت از جریان حاکم بر دولت 
اصول  از  یازدهم جزء جهت گیری هاست که بخش هایی 
را  جهت گیری   این  بیشتر  اساسا  قالیباف،  مانند  گرایان 

نمایندگی می کنند.
در بحث اولویت های جاری و ملموس کشور نیز مسئله 
»رکود اقتصادی« یک مسئله واقعی و جاافتاده اجتماعی 
است که معیشت، اشتغال، تولید و رشد اقتصادی کشور 
را دچار چالش اساسی کرده است و امروز به عنوان »ام 
المسائل« جاری کشور شناخته می شود. اگر اصولگرایان 
نحو  به  را  موجود  وضع  با  مخالفت  نمایندگی  بتوانند 
را  اقتصادی«  »رونق  شعار  و  برسانند  انجام  به  احسنت 
فضای  در  را  پژواکش  توانند  منعقد کنند می  به خوبی 
کمک  بیشتر  آنچه  مسئله  این  در  و  بشنوند  اجتماعی 
کننده اصولگرایان خواهد بود، حضور بیش از ده نفر عضو 
اقتصاددان در لیست اصولگرایان است که در مقابل در 
لیست حامیان دولت و اصالح طلبان فاقد حتی یک عضو 
اقتصاددان است و لیست آن مبتنی بر رفتارهای سیاسی 

بسته شده تا حل مشکالت اقتصادی!
هر  مطالبه  گذشته  سال  دو  طی  که  نیز  دیگر  مسئله 
روزه اصولگرایان بوده و می تواند اینجا پایگاه اجتماعی 
سوی  از  آن  رفع  مطالبه  و  هوا  آلودگی  فرابخواند  را 
اصولگرایان و از سوی دیگر عدم حل این مسئله از سوی 
دولت و توجیه آن از سوی رسانه های اصالح طلب بوده 

است!

محدودیت هایی که اصالح طلبان خریدند!

اصالح طلبان نمایندگان وضع موجود

ت واحد
س

ق رأی به لی
***منط

نیست. بلکه »حداکثر ممکن« است.
فرض کنیم لیست 30 نفره را برای رأی دادن نپذیریم. 
بیش از سه راه پیش رو نخواهیم داشت. حالت اول آن 
است که هر یک از اعضای بدنه انقالبی در جامعه، از بین 
تاییدصالحیت شده، یک لیست اختصاصی  کاندیداهای 
برای خود دوخت و دوز کرده و به آن فهرست شخصی 
در  انقالب  نیروهای  آرای  شکستن  و  تشتت  دهد.  رای 
چنین حالتی که نتیجه تبعی قطعی آن پیروزی جناح 
نیاز به استدالل   مقابل است، به حدی بدیهی است که 

ندارد.
حالت دوم آن است که بدنه نیرو های انقالب، لیست 30 
نفره ائتالف را کنار گذاشته و اعالم کنند خودشان روی 
بدین  تا  اجماع خواهند کرد  دیگر  نفره  لیست 30  یک 
طریق از تشتت آرا نیز جلوگیری شود. در شرایطی که 
این  به  نهایتاً  از 2 سال کشمکش و بحث و جدل،  بعد 
لیست 30 نفره حاضر دست یافته اند، ادعای بدنه مبنی 
سی نفره  لیست  یک  به  روز  سه  دو  عرض  در  اینکه  بر 
یافت، کیلومترها دورتر  اجماعی دست خواهیم  صالح تر 

از فضای واقعی سیاست است.
 

این  حالت سوم، لیست های »30 منهای ایکس« است؛ 
از  که  معناست  این  به  می شود  تبلیغ  بعضاً  که  حالت 
نیستند)مثاًل  تاییدمان  مورد  که  افرادی  ائتالفی،  لیست 
10 نفر( را حذف و جای آنان را با کاندیداهایی که اصلح 
می دانیم پر کنیم.  چنین حالتی نیز تا حد بسیار زیادی 
اختصاصی)هر  لیست های  به  رجوع  و  اول  حالت  مشابه 
نفر یک لیست( و نتیجه قطعی آن واگذاری بسیاری از 

کرسی های مجلس آینده به جناح مقابل است.
مسئله بعدی، امکان رای آوری لیست 30 نفره انقالبیان 
باید  موضوع  این  درباره  بحث  از  قبل  است.  تهران  در 
بلکه  بازیگر«،  »تنها  نه  انقالبی  جناح  که  شود  تاکید 
پیش  و  انتخابات هستند  میدان  بازیگران  از  یکی  صرفاً 
از هرچیز باید به سهم خود بهترین بازی و مناسب ترین 
قاعده را در پیش بگیرند. با این حال نتیجه انتخابات به 
عملکرد بازیگر عمده دیگر، یعنی جناح مقابل نیز بستگی 

مستقیمی دارد.
بنابراین اگر خواست جناح مقابل را نیز در نظر بگیریم 
که تشتت در فهرست نیروهای انقالبی است، باز به این 
نتیجه می رسیم که این جریان با فهرست واحد حضور 

بهتری در انتخابات خواهند داشت.
خصوصا این که در انتخابات مجلس بر خالف انتخابات 
ریاست جمهوری به دلیل تکثر نامزدها با پراکنش باالیی 
و  ایدئولوژیک  آرای  بنابراین  و  هستیم  روبرو  آراء  در 
الزم  نصاب  به  دسترسی  در  مهمی  نقش  یافته  تثبیت 
اجماعی  فضای  ایجاد  با  که  دارد  مجلس  به  ورود  برای 
ایدئولوژیک  پایگاه  این  از  توان  می  واحد  فهرست  روی 

استفاده حداکثری کرد.

* میکائیل دیانی - دو سال روحانی و همراهانش در 
دولت بر خروج از رکود تاکید داشتند، اگرچه مردم هیچ 
دو سال  از  و پس  نمی کردند  را حس  اقتصادی  تغییر 
نامه چهار وزیر اقتصادی دولت در مرز واقعیت حرکت 
و اعالم کرد اقتصاد نه تنها از رکود خارج نشده بلکه در 
مرز بحران به سر می برد و همین نامه باعث شد دولت 
دست از دروغ بزرگ خروج از رکود برداشته و به سمت 
شفافیت قدم بردارد. این رکود در وضعیتی است که تورم 
نیز به شکل فشار از باال در حال کنترل است اما با وجود 
این کنترل تورم، در یک بی انضباطی مالی، حجم پول 
یا به اصطالح پایه پولی در همین دولت یازدهم از 90 
هزار به 150هزار رسیده است، یعنی تقریباً 60 درصد 
پیدا کرده  افزایش  پولی کشور در همین 2 سال  پایه 
و  تولید  عدم  رونق،  عدم  شرایط  به  توجه  با  که  است 
کنترل تورم این حجم پول به قله های ثروت که فسادزا 
هستند افزوده شده و جامعه با این شرایط مجلسی را 
مستحکمی  قوانین  اول  درجه  در  که  می شود  نیازمند 
برای بهبود وضع اقتصادی بگذارد و در درجه ثانی ناظر 
مناسبی برای این وضعیت نابسامان باشد تا از بروز فساد 

نیز جلوگیری شود.
راست و چپ، اصالح طلب و اصولگرا همه معتقدند آنچه 
مردم این روزها بیش از همه درگیر آن هستند، معیشت 
است و مشکالت اقتصادی، رکود و بیکاری و عدم قدرت 
خرید، مردم را زیر فشار قرار داده است، لذا همه تالش 
تناسب  که  بدهند  را  وعده هایی  و  شعارها  می کنند 
موزونی با اقتصاد کشور داشته باشد اما سوال اینجاست: 
انتخابات  در  اقتصادی  وعده های  و  شعارها  صرف  آیا 
تخصصی  باید  اینکه  یا  گرفت  قرار خواهد  اقبال  مورد 
نیز در این باره در لیست های انتخاباتی موجود باشد؟ 
امام خمینی)ره( درباره لیست های انتخاباتی که گروه ها 

و جریان های سیاسی به مردم معرفی می کنند توصیه هایی 
دارند که یکی از مهم ترین آنها این است که »الزم است 
کسانی که کاندیداهایی به ملت معرفی می کنند در نظر 
داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفری 
بین کاندیداهای آنها باشد.« این بدان معناست که از هر 
تخصصی باید در لیست های انتخاباتی باشد و اگر چنین 
از  بیش  انتخاباتی  لیست  این  که  است  مشخص  نباشد 
آنکه مبتنی بر حل مشکالت کشور بسته شده باشد، بر 
چارچوب های حزبی و سیاسی و گروهی تدوین شده است، 
حال آنکه اگر قرار بود دغدغه مردم لحاظ شود بیش از 
همه در لیست های انتخاباتی باید به مساله اقتصاد توجه 
بر 10 عضو  بالغ  بین لیست اصولگرایان  این  می شد. در 
عدالت،  برای  مشخصی  برنامه های  که  دارد  اقتصاددان 
آبادانی و رونق اقتصادی دارند اما لیست اصالح طلبان فاقد 
حضور حتی یک فارغ التحصیل یا فعال اقتصادی است که 
بتواند جوابگوی مشکالت کشور باشد. این در حالی است 
حامیان  و  اصالح طلبان  »ائتالف  لیست  تاکید  اتفاقا  که 
دولت« آن است که می خواهیم یاور دولت باشیم و دولتی 
که امروز به نام »دولت رکود« شناخته می شود بیش از 
همه نیازمند کمک هایی در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی 
است اما بستن لیست اینچنینی نشان می دهد مسیر دولت 
در سیاسی تصمیم گرفتن درباره اقتصاد مردم در مجلس 
و  دولت  حامیان  لیست  اگر  کرد  خواهد  پیدا  ادامه  نیز 
اصالح طلبان وارد مجلس شود. این را می توان از مواضع 
انتخاباتی سرلیست اصالح طلبان به خوبی دریافت، چنانکه 
»اولویت  است:  کرده  اعالم  خود  انتخاباتی  نطق  در  وی 
حصر  رفع  مساله  مجلس  به  ورود  از  پس  اصالح طلبان 
اصالح طلبان  برای  که  است  آن  معنای  به  این  و  است« 

مساله اقتصادی مردم اصال در اولویت قرار ندارد.

لیست سیاسی یا مردمی؟
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یک دانشجو به کسی رای میده که...

 دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را
 داشته باشه و نگه شب پرداخت یارانه ها
مصیبت عظماست

 طوری تصمیم نگیره که باعث حقارت
مردم شود

بی بی سی و شبکه های ماهواره ای 
علیه ش تبلیغ کنن

واقعا در خط امام باشه نه اینکه به دروغ 
مدعی پیروی این راه باشه

غیرت ملی داشته باشه نه اینکه باعث 
بشه در مقابل جیبوتی هم تحقیر بشیم

برنامه اقتصادی داشته باشه تا بعد از دو 
سال قیمت نفت ایران از آب هم کمتر نشه

وکیل الدوله نباشه

شخصیت مستقل داشته باشه تا بعد دو 
سال بعضیا نگن 3 درصد رای داشت ما 

کردیم 50.7 درصد

 مردم و منتقدین را با الفاظ زشتی مثل
 بزدل، بی شناسنامه و بی سواد خطاب
نکنه

 وقتی رای نیاورد به رای مردم احترام
 بذاره نه اینکه به مردم بگه بریزید تو
خیابونا

 تفاوت معدن با دره رو بفهمه تا وقتی تو
 مناظره ی انتخاباتی عکس معدن رو بهش
 نشون میدن نگه این یک دره است برای
گردشگری

 از مفسدان اقتصادی حمایت نکنه و پسرش،
 اقوامش و هم حزبی هاش مفسد اقتصادی
نباشن

قبول دارم که عملکرد بخشی از ائتالف فعلي در گذشته، به زعم 
 ... و  برجام  مانند  مواردی  در  انقالبی  و  اصولگرایی  اجتماعی  بدنه 

قابل دفاع نیست.
قبول دارم که این لیست مي شد خیلي بهتر از این باشد؛ اما چاره 

چیست؟ 
دست روی دست بگذاریم تا مجلس ششم دیگری شکل بگیرد که 
دیگر مسئله اش نه تنها برجام، که اصل والیت فقیه و اصل انقالب 

و استقالل کشور بوده است؟ 
دست روی دست بگذاریم که جریان مسبب و حامی فتنه 88  که 
می خواستند نظام را براندازی کنند، به قدرت برگردد و اسم رمز 
»برجام 2« طرح و الیحه برای رفع حصر و تطهیر موسوی و کروبی 

و خاتمی بدهند؟
دست روي دست بگذاریم که جریاني که حتي حاضر به اعالم برائت 

از بي بي سي و انگلیس هم نیست زمام امور را در دست بگیرد؟
دست روي دست بگذاریم که جریاني که براي پیش بردن اهداف 
در  را  امور  زمام  ندارد  ابایي  هم  دروغ  گفتن  از  حتي  سیاسي اش 
دست بگیرد؟ دست روی دست بگذاریم که این بار به جای قلب 
رآکتور اراك، در قلب و دهان انقالبیون و دلسوزان کشور سیمان 
و بتن بریزند؟ دست روی دست بگذاریم که برخی با قراردادهای 
به  و  بگیرند  ملت  از  دوباره  را  نفت  محرمانه، صنعت  و  غیرشفاف 

بیگانگان تقدیم کنند؟ 
دوستان و فعالین محترم اصولگرا و برادران عزیز انقالبی 

خواهش می کنم بیاییم و قدری واقع بینانه تر و تکلیف  مدارانه تر 
فضا را رصد کنیم. 

حتی اگر تمام فعالین اصولگرا و جوانان انقالبی، بصورت اعتقادی 
و جهادی، و با جان و دل و تمام قوا، هم خود به لیست کامل 30 
نفره ائتالف اصولگرایان رای بدهند و هم به میدان عمل بیایند و 
به  رای  برای  را  مردم  عموم  و  انقالب  اجتماعی  بدنه  و  اطرافیان 
لیست مذکور اقناع و توجیه و تشویق کنند، باز هم معلوم نیست 
پیروزی حاصل شود و جلوی نفوذ جریان سازش کار و غیر انقالبی 

به مجلس رفته شود!

با کمال معذرت- برخی دوستان  چه رسد به شرایط موجود -که 
عزیزمان، گوشه عزلت گرفته و در اعتراض به نحوه چینش لیست، 
استفاده  بدیلشان  بی  ظرفیت  از  و  گرفته اند  پیش  در  دیگر  راهی 

نمی کنند. 
انتخابات  با عرض پوزش، چرا برخی دوستانمان که در دوره قبل 
دادن هزینه های  با  و  و جان  با دل  ریاست جمهوری،  یا  مجلس 
بسیار باالی سیاسی و رسانه ای، خود را به آب و آتش می زدند 
که جریان مطبوعشان در انتخابات پیروز شود، امروز حاضر نیستند 
از آبرو و اعتبار خود برای جلوگیری از نفوذ جریان غیر انقالبی به 

مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان هزینه دهند. 
دوستان عزیز، زمانی باقی نمانده است و وقت چه کنم، چه کنم و 

تردید نیست!
در این چند روز باقی مانده، حرف های چند پهلو و غیرشفاف، هیچ 
مشکلی را حل نمی کند و بایستی با صداقت و تمام قد از لیست 

کاندیداهای انقالبی حاضر در میدان انتخابات دفاع کرد. 
انجام  خوبی  به  رقیب مان  که  است  کاری  همان  دقیقا  کار،  این 
می دهد و در تمام سطوح، حتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم ابایی از طرح شفاف و بی چون و چرای مصداق و لیست 

مد نظر خود ندارد.
به  مانده  روز  چند  فاصله  در  ما  دوستان  برخی  مقابل،  در  ولي 
که  هستند  نظري  و  فلسفی  مباحث  درگیر  همچنان  انتخابات، 
باالخره حجت شرعی  ما برای رای دادن چیست؟ هنوز بحث بر 

سر آن است که آیا از حمایت و نقش آفرینی امثال آقایان مصباح ، 
موحدی کرمانی و یزدی براي ائتالف 30 نفره اصولگرایان، می توان 

به حجت شرعی رسید یا خیر؟
دوستانمان  برخی  و  است  شخصی  حجت  و  شناخت  بر  بنا  اگر 
می گویند که وقتی خودمان شناخت داریم، نیاز به تشخیص امثال 
ائتالف  اعضای  سایر  و  کرمانی  موحدی  و  مصباح  یزدي،  آقایان 
نیست، دیگر در جبهه اصولگرایی سنگ روی سنگ بند نمی شود و 

به تعداد همه آدم ها و افراد بایستی لیست داشته باشیم؟
در اینصورت دیگر کار جمعی و تشکیالتی در حوزه سیاست معنی 

ندارد و هر کس برود و کار خود را بکند و ساز خود را بنوازد؟! 
در  ما  امثال  تشخیص  و  ذائقه  و  سلیقم  چون  نکرده  خدای  نکند 
لیست محقق نشده ، راه تشتت و تفرقه در مقابل رقیب و دشمن 
متحد در پیش بگیریم و بدانیم که سکوت و کم عملي ما، به نفع 

جریان غیر انقالبي تمام خواهد شد.
در پایان مجددا از همه دوستان و برادران انقالبی خواهش می کنم 
قفل سکوت بشکنند و در بزنگاه این انتخابات راه بی عملی در پیش 
نگیرند و به میدان بیایند همچنان که در دوره ای قبل به میدان 
آمدند که در این اینصورت انشااهلل نصرت و پیروزي همچون گذشته 
از آن جریان انقالبي خواهد بود و جلوي برخي انحرافات که از دو 
سال گذشته به کشور و مردم تحمیل شده است گرفته خواهد شد.

با تجدید احترام - مهدي بلوکات
دبیر اسبق اتحادیه انجمن هاي اسالمي دانشجویان مستقل دانشگاه هاي سراسر کشور

* ادامه یادداشت از صفحه اول

* رضا نجابت - انتخابات مظهر مردم ساالری و تجلی مردم ساالری 
دینی در سطح کشور ما می باشد که در طی 37 سال گذشته به 
نحو احسن برگزار شده است.انتخابات 7 اسفند نیز که مشتمل بر 
دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری می 
باشد نیز همانند تمامی انتخابات های تاریخ جمهوری اسالمی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بحث اول در انتخابات حضور گسترده مردم در رای گیری می باشد. 
تقویت  و  اسالمی  های جمهوری  بنیان  مقوم  این حضور گسترده 
معظم  باشد.مقام  می  نظام  اسالمیت  و  جمهوریت  اساس  کننده 
رهبری چندی پیش شرکت در انتخابات را به مثابه بیعت با نبی 
مکرم اسالم اعالم نمودند. این تعبیر شاید در نگاه اول اندکی حیرت 
از  تعبیر، چندان دور  این  با تعمیق در اصل  اما  به نظر برسد  آور 
واقع دانسته نمی شود. همه باید تصور کنیم که در روز رای گیری 
زمانی که در پای صندوق های رای حاضر می شویم مانند این است 
که پیغمبر اکرم بر سکویی ایستاده و ما دست خود را در دستان 
ایشان قرار می دهیم.حضور آحاد مردم در انتخابات یقینا متضمن 
حفظ امنیت کشور و افزایش جایگاه منطقه ای کشورمان می باشد.

بحث دیگر انتخاب دقیق و هوشمندانه می باشد که سد راه تشکیل 
فرض  کشورمان  غیور  مردم  عموم  شویم.بر  دیگر  ششمی  مجلس 
است که با پافشاری بر اصول عمیق خود، آرمان گرایی واقع بینانه 
پیشه نموده و سد راه حضور بیگانه پرستان در مجلس ششم شوند.

در انتخابات پیش رو عده ای تمایل دارند که نمایندگانی به مجلس 
راه یابند که غرب گرا بوده و چشم شان به دهان غرب باشد.این عده 
تمایل دارند که مجلسی تشکیل شود که در برابر اشتباهات دولت 
برابر قراردادهای ننگین نفتی مانند کرسنت و  سکوت کرده و در 
... و یا وام 25 میلیونی خودرو سکوت کرده و نقش وکیل الدوله را 

به خوبی ایفا کند.
یکی از مباحث مهمی که در انتخابات باید بدان توجه نمود اعتماد 
و  خواهی  سهم  اساس  بر  که  است  انتخاباتی  های  فهرست  به 
نفسانیت ها شکل نگرفته و تهیه کنندگان آن لیست افرادی باشند 
که سابقه خود را به خوبی در بزنگاه های مهم مانند فتنه 88 و فتنه 
78 نشان داده باشند. تنظیم کنندگان فهرست های انتخاباتی باید 
افرادی باشند که به ظرفیت های درونی کشور اعتقاد داشته و کلید 

رفع مشکالت کشور را غربگرایی نپندارند.
و  متعهد  نمایندگان  دارند  تمایل  که  ایران  ملت  توده  بنابراین 
که  است  مناسب  یابند  راه  اسالمی  شورای  مجلس  به  متخصص 
به فهرست ها و به تنظیم کنندگان آن توجه کنند.رای ما باید از 
شکل گیری مجلس ششمی دیگر جلوگیری نماید.ملت خواهان این 
نیستند که مجلسی شکل بگیرد که هر روز از درون مجلس برای 
کشور بحران ایجاد شود و نمایندگان آن علیه آرمان های انقالب 
تحصن نموده و مقام معظم رهبری را به نوشیدن جام زهر دعوت 

نمایند.
بحران  مجلس  گیری  شکل  عدم  و  انقالبی  مجلس  گیری  شکل 
آفرین مستلزم این است که توده مردم به فهرست های معتمدین 
و اعاظم انقالبی کشور اعتماد نموده و با در نظر داشتن اصل آرمان 
گرایی واقع بینانه سد راه حضور فتنه گران در مجلس شوند.طبیعی 
است که در این میان می بایست باید از برخی خواست های خود 

تنازل کنیم تا کلیت مجلس مصون از حضور غرب گرایان شود.
نظر  با در  نمایند که  اعالم می  از متدینین  ای  این میان عده  در 
این فهرست ها،  با اصل پنداشتن  گرفتن فهرست های مطلوب و 
عناصر نامطلوب را از این فهرست ها حذف خواهند کرد و افرادی 
را جایگزین عناصر غیرخالص لیست های مطلوب خواهند کرد.این 
ساز  زمینه  تواند  می  آسانی  به  که  چرا  ندارد  عمیقی  بنیان  تفکر 
شکست کامل فهرست ارزشمدار را فراهم کند چرا که با یک منطق 
افراد  از  اگر هرکسی یکی  نتیجه رسید که  این  به  ساده می توان 
حاضر در فهرست را از نظر خود نامطلوب بپندارد بنابراین رای کل 

لیست ریزش نموده و کل فهرست شکست خواهد خورد.
ندای  آن  درون  از  که  مجلسی  گیری  که شکل  داشت  توجه  باید 
فتنه گری بلند گردد در شرایط کنونی کشور، موجب آفات بسیاری 

خواهد بود.

چرا باید به فهرست ها اعتماد 
کرد و کدام فهرست ها؟


