تالشی ناکام برای احیای جامعه روحانیت مبارز
يادداشت اختصاصي
حسین انصاریراد

عضو اسبق مجلس
شورای اسالمی

جامعه روحانیت مبارز تش��کل پرآوازه روحانیت
ش��یعه به عنوان یکی از احزاب باسابقه و خوشنام
ای��ران که س��ابقه فعالیت آن به پی��ش از انقالب
ب��از میگ��ردد ،در گذش��ته خود ش��اهد حضور
بزرگانی مانند ش��هید مطهری ،ش��هید بهشتی،
مرحوم شاهآبادی ،شهید مفتح و بسیاری دیگر از
روحانیون بنام بوده اس��ت که همگی از انقالبیون
مورد وث��وق و اعتماد توده مردم بودهاند .اینجانب

هیچگاه ارتباط مس��تمر با جامعه روحانیت مبارز
نداشته ام ،اما در سال  57دو نوبت به دعوت آقای
ش��اهآبادی در جلسات جامعه ش��رکت کردم و تا
س��الهای زیادی عملکرد آن را مطلوب توصیف
میکنم و تحت نظر داشتهام.
متاسفانه بهرغم سابقه درخشان و برخورداری از
حسن نام در س��الهای پیش از پیروزی انقالب و
مدتی هم پس از موفقیت نهضت اس�لامی مردم
ایران به رهبری امام خمینی(ره) ،طی س��الهای
اخیر سیاس��تها و عملک��رد جامع��ه روحانیت
مبارز دچار مش��کالت عدیدهای شد که منجر به
عدم حضور افراد موثری چون مرحوم هاش��می و
برخی دیگر از اعضای قدیمی جامعه در جلس��ات
آن ش��د .بنابراین در نتیجه این تغییرات ،جامعه

روحانیت مبارز و همچنین مجمع مدرسین حوزه
علمیه قم به عنوان دیگر تش��کل روحانیت که در
س��الهای اخیر رویکرد اصولگرای��ی را در عرصه
سیاسی ایران برگزیده اس��ت ،دیگر تاثیر خاصی
در سطح کشور نتوانستهاند داش��ته باشند .نماد
بارز افول ق��درت جامعتین در عرصه سیاس��ی و
اجتماعی ایران طی چند انتخابات گذش��ته قابل
مالحظه است .در تمامی انتخابات اخیر جامعتین
نتوانس��تند نقش��ی ایفا کنند و حت��ی در جبهه
اصولگرایی هم ناچار جای خود را به دیگر گروهها
و ائتالفهای��ی که از س��ابقه چندان��ی برخوردار
نیستند؛ دادند.
ب��ه هر روی ام��روز ک��ه جامعه روحانی��ت مبارز
موقعیت بسیار ضعیفی دارد ،طبعا اعضای فعال آن

مانند جناب آقای مصباحی مقدم تمایل دارند که
تشکل مطبوع خود را تقویت و احیا کنند .بر همین
اس��اس بنده دعوت از ریاس��تجمهوری محترم
جناب آقای دکتر روحانی برای شرکت در جلسات
جامعه را در همین راستا ارزیابی میکنم .طبیعتا
آقای روحانی گرایش��ی به سمت این تشکل پیدا
نکردهاند و با توجه به توصیفی که از جایگاه جامعه
روحانیت مبارز در عرصه سیاسی کشور انجام شد،
پاسخ مثبت آقای روحانی به دعوت این تشکل به
نظر اینجانب به حس��اب احترامی است که ایشان
برای جامعه روحانیت قائل هس��تند .اگر مسئله
مطرح شده در رسانهها مبنی بر درخواست آقای
روحانی نسبت به تشکیل جلسات جامعه روحانیت
مبارز در پاستور و محل دفتر ریاستجمهوری نیز
صحت داشته باشد ،آن را هم باید در همین راستا
ارزیابی کرد.
در واقع مش��کل اساس��ی جامعه روحانیت مبارز

سیاستهای این تشکل است .سیاستهایی که در
این سالها بر این تشکل حاکم بود ،سیاستهای
بس��ته و محدودکنندهای اس��ت و هرگز با حضور
افرادی مانن��د آقای روحانی تغیی��ری در آن رخ
نخواه��د داد .حتی ب��ا فرض این احتم��ال که در
صورت حضور مس��تمر آقای روحانی دیگر افراد
معتبری چون آقای ناطقنوری هم در این جلسات
حاضر ش��وند ،باز هم به عقیده بن��ده تا زمانی که
جامع��ه روحانیت به صورت آگاهان��ه نخواهد در
سیاستهای سالهای اخیر خود تغییر ایجاد کند
و به سیاس��تهای مقبول جامعه و مورد خواست
مردم رو نیاورد ،وضعی��ت جامعه روحانیت مبارز
تغییر نخواهد کرد .بهط��ور خالصه بهرغم تالش
آقای مصباحی مقدم و برخی دیگر از اعضای جامعه
روحانیت مبارز در جهت احیای اقتدار گذشته این
تش��کل ،اما بنده از احیای جامعه روحانیت مبارز
مأیوس هستم.

سـيـاسـت
فـردا

۳
خبر

جاي خالي «اتاق فكر» اصالحطلبان
در آستانه بررسي صالحيت دو وزير پيش�نهادي نيرو و علوم در مجلس ،موضعگيريهاي متناقض اعضاي فراكسيون اميد
در رأي اعتماد يا عدم اعتماد به آنها يك بار ديگر جريان اصالحات را با اين سؤال اساسي مواجه ميكند كه آيا جاي يك اتاق
فكر براي اصالحطلبان خالي است؟ آيا نبايد در بزنگاهها و تصميمگيريهای تأثيرگذار ،فراكسيون اميد مجلس كه خروجي
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گـــــــزارش

مصباحی مقدم:

روحانی به اصولگرایان
بازگشته است

شوراي سياستگذاري اصالحطلبان است هماهنگ با جريان اصالحطلب در خارج از مجلس پيشبرنده اهداف اصالحطلبي
باشند؟ آيا امكان چنين هماهنگيهايي اساسا وجود دارد؟ آيا تحقق يك اتاق فكر براي جريان اصالحات شدني است؟ و در
نهايت ،سرنوشت تشكيل يك اتاق فكر و «پارلمان سايه» براي سازماندهيهاي تشكيالتي به كجا رسيد؟

اعظم ويسمه

چندي پيش ،س��عيد حجاريان ،تئوريسين جريان
اصالحات ،عنوان كرده بود «اینک��ه ژنرالهای دو
جناح اصالحطل��ب و اصولگرا بهدلیل ر ّد صالحیت
و رأی نی��اوردن در مجلس دهم غایب هس��تند و
ش��مار زیادی از منتخبان ،تجربه جدی ندارند ،کار
تشکیالتی فراکسیونی را تحتالشعاع قرار میدهد،
راهکار جبران این مس��ئله ،تش��کیل «پارلمان در
سایه» از س��وی دو جناح است .هم اصالحطلبان و
هم اصولگرایان باید برنامههایشان را در«پارلمان
س��ایه» چکشکاری و به فراکس��یون خود منتقل
کنند .درغیراینصورت ،مجلس ضعیف میشود و
ضعف مجلس منجر به تضعیف دولت هم میشود».
حجاريان همچنين در مقالهاي با طرح اين سؤال كه
آیا جمعی از احزاب اصالحطلب در کنار هم میتوانند
تش��کیل دولت س��ایه بدهند یا خیر ،عنوان كرده
است«:اگر بنا باشد در انتخابات آتی همچنان ائتالف
آنها پایدار بماند ،ش��اید الزم باشد از امروز برای این
قبیل امور ،کار جمعی انجام بدهند» .برای توضیح
این مطلب هم حجاريان گریزی به اصل همپوشانی
جان رالز زده است که تش��کیل دولت در سایه را از
س��وی ائتالف اصالحطلبان و نه احزاب ،در شرایط
فعلی توجیه میکند.
طرح اي��ن اي��ده از س��وي حجاريان هم��ان ابتدا
واكنشه��اي مخال��ف و موافق��ي را در جري��ان
اصالحات بهدنبال داشت .ابتدا برخي از راهيافتگان
ليس��ت اميد به مجلس بودند كه تشكيل «پارلمان
س��ايه» را كمتجرب��ه نش��ان دادن راهيافت��گان
ب��ه مجلس دانس��تند كه اس��تقالل آنها را س��لب
خواهد كرد.
اين انتق��ادي بود كه رس��انههاي اصولگ��را نيز به
مصداق ن��ه از حب عل��ي ،بلكه از بغ��ض معاويه بر
طب��ل آن كوبيدند و در نق��ش داي��ه مهربانتر از
مادر اي��ده «پارلمان در س��ایه» را «كاناليزهكردن
قدرت» و تقویت «جریان انحصارگرا در اصالحات»
تحلي��ل كردند .در همين رابطه ،س��ايت مش��رق
نوشت«:تئوریهای حجاریان در این سالها مبنای
گروهی نیز داش��ته و اغلب ای��ن تئوریپردازیها
برای تقویت جریان انحصارگرا در اصالحات مطرح
شدهاست .انحصارگرایان که شامل جریان مشارکت
و نس��لاولیهای این جریان هس��تند ،پیش از این
نس��بت به برآم��دن جریان نواصالحطلب و نس��ل
دومیها واکنش منفی نشان داده بودند».
مشخص اس��ت كه نقش ارزشمند اتاقهای فکر در
تعامالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
تأثیر مثبت آن در توسعه و ارتقای جايگاه جريانات
سياس��ي و احزاب ميتواند براي رقبا نگران كننده
باش��د؛ بهویژه آنكه اين خدمات فكري در مراكزي
همچ��ون مجل��س و ش��وراهاي ش��هركه ارتباط
مستقيمي با قشرهای جامعه دارند ،مورد استفاده
قرار گيرد .ازاينرو ،انتقادات به ايده «پارلمان سايه»
در نزد جريانات تندروی اصولگرا باال گرفت.
در ميان اصالحطلبان ،بحث بر سر نحوه شكلگيري
اين «پارلمان سايه» بود .به اعتقاد علی صوفی ،رئیس
ستاد تهران ائتالف اصالحطلبان در انتخابات دهم
کاندیداهای لیست امید برآمده از تالش و تصمیم
شورای عالی سیاس��تگذاری اصالحطلبان هستند
ک��ه در قالب ائت�لاف اصالحطلب��ان راهی مجلس
ش��دند .بنابراین انتظار میرود که ارتباط خود را با
این نهاد حفظ کنند؛ چراکه این س��ازمان به دلیل
اینکه مردم به اصالحطلبان اعتماد کردهاند ،متعهد
است مطالبات آنها را پاسخگو باشد .وی میافزاید:
اما به نظر میرسد که ممکن است عبارت «پارلمان
در س��ایه» موجب تخفیف و تنزیل جایگاه مجلس
و نماین��دگان منتخ��ب ش��ود .اما در اص��ل التزام

عکس:نازگل جهانی

نماین��دگان منتخ��ب اصالحطلب ب��ه حرکت در
چارچوب خواس��تهای اصالحطلبانه و استفاده از
خردجمعی نهادی اصالحطلبان تردیدی نیست.
در بين چهرههاي سياس��ي نيز مسئله «اتاق فكر»
مورد بحث قرار گرفت و مخالفان و موافقاني داشت.
احمد خرم» کار اتاق فکر را کادرسازی ،تقویت حزب
و تقویت کمیسیونهای احزاب ميداند .به اعتقاد او،
اتاق فکر یک برنامه درازمدت دارد که پرداختن به
امور سیاسی و فرهنگی است .یعنی ساختار سیاسی
و اصالح س��اختار سیاسی ،یک امر درازمدت است.
اتاق فکر برای برنامهه��ای درازمدت و میان مدت
خط و خطوط تعیین میکند» مخالفان تش��كيل
اتاق فكر معتقدند زمانيك��ه احزاب كاركرد واقعي
خود را در كشور ندارند و در جبهه اصالحات تعريف
دقيقي از وزن احزاب و جايگاه آنها وجود ندارد ،اتاق
فكر نميتواند كاركرد واقعي خود را داش��ته باشد و
در عمل مورد توجه اجرا كنندگان قرار نميگيرد .در
همين رابطه محمدرض��ا خاتمي به «جامعه فردا»
گفت كه «مسئله اصلي اصالحطلبان سازماندهي و
ايجاد تشكيالت منسجم است؛ اما امكان اينكه يك
اتاق فكر براي همه جريان اصالحات داشته باشيم،
نيست .اين مسئله را بهنوعي شوراي سياستگذاري
بر عهده دارد؛ اما ضروري است كه اصالحطلبان به
فكر تشكيالت و س��ازماندهي خود باشند كه درون
آن اتاق فكري هم شكل بگيرد».
نب��ودن تعري��ف درس��ت از احزاب و تش��كلهاي
اصالحطلب و جايگاه آنها ،تشكيل اتاق فكر را محدود
به شوراي سياس��تگذاري اصالحطلبان ميكند و
حجاريان در شرايط ائتالفي اين ايده را قابل پيگيري
ميداند .در همين رابطه ژاله فرامرزيان ،عضو شوراي
عالي سياس��تگذاري اصالحطلبان ،در شهريور ماه
خبر داد كه قرار اس��ت هيأترئيس��ه شورايعالي،
هيأترئيسه فراكس��يون اميد و هيأترئيسههاي
كالنشهرهايي كه اصالحطلبان بيشترين كانديداها
را در آن ش��هرها راهي شوراها كردهاند ،برنامههاي
تعاملي داشته باشند تا به نوعي نقش اين اتاق فكر را

ايفا كنند .فرامرزيان درباره اعضاي اين اتاق فكر ،بيان
كرد :اعضاي اين اتاق فكر ش��امل هيأترئيسههاي
كالنشهرها ،رؤساي ش��وراها يا نماينده آنان ،آقاي
موس��ويالري ،يك نفر از كارگروه استانها يعني
آقاي مرعش��ي يا آق��اي مبلغ ،رئيس فراكس��يون
اميد و يك نفر از اعضاي هيأترئيس��ه آن هستند.
مش��خص نيس��ت كه اين طرح عليرغم احساس
ض��رورت ب��راي آن به چ��ه داليلي هن��وز اجرايي
نشده است.
تجربه موفق اتاق فكر براي جبهه اصالحات

جري��ان اصالحطل��ب بهنوعي خود برآم��ده از اين
اتاقهاي فكر ش��ناخته ميش��ود؛ اتاقهاي فكري
كه در خدمت دولت ها ق��رار گرفت و كاركرد خود
را اثبات كرد .مرکز بررسیهای استراتژیک یکی از
نهادهاي زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری است
که ب��ه ارائه راهبرد به رئیسجمه��ور در حوزههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازد.
ایده تش��کیل مرکزی برای «تحقیقات استراتژیک
ریاستجمهوری ایران» ،نهادی که بهمثابه يك اتاق
فكر عمل ميكرد ،در اواخر دولت هاشمیرفسنجانی
و در سالهای  66و  67مطرح شد .ساختار این مرکز
که زی��ر نظر رئیسجمهور اداره می ش��د بهترتیب
از رئیس مرکز و معاونین آن تش��کیل ش��ده بود و
بهطورکل��ی وظیفه ارائه راهبرد ب��ه رئیسجمهور
در برخی زمینههای مورد پژوه��ش در معاونتها
نظیر سیاست ،اقتصاد و تکنولوژی را برعهده داشت.
زمانيكه در دولت مرحوم آيتاهلل هاشمي فشار بر
جريان چپ شدت گرفت ،س��يد محمد خاتمي از
وزارت ارشاد به کتابخانه ملی و موسویخوئینیها،
سعید حجاریان و عباس عبدی به مرکز تحقیقات
استراتژیک رفتند و در بخشهاي مختلف این مرکز
فعال شدند.
در ساختار اولیه و در زمان دولت هاشمیرفسنجانی
رئیس ای��ن مرک��ز؛ موس��ویخوئینیها و معاون
سياس��ي او س��عيد حجاري��ان ب��ود .حجاريان در

نقل خاطرات خود از آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني
درخصوص ش��كلگيري اي��ن نهاد گفته اس��ت:
توگوی قبل ،به ایش��ان (مرحوم
«با توجه ب��هگف 
هاشميرفس��نجاني)گفتم ک��ه «ش��ورای عال��ی
امنی��ت مل��ی» نیازمند یک ات��اق فکر ی��ا به قول
فرنگیها think tankاس��ت؛ از این جهت کلیاتی
برای ایش��ان توضی��ح دادم که در نهای��ت «مرکز
تحقیقات استراتژیک» تشکیل شد که من در زمان
ریاس��تجمهوری ایش��ان با هر دو مرکز همکاری
میکردم».
با روی کار آمدن دولت اصالحات ،س��اختار اصلی
مرکز تحقيقات اس��تراتژيك به مجمع تش��خیص
مصلحت نظام ،انتقال يافت و حسن روحاني رياست
آن را برعهده گرفت .نام مرکز جدید «مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» شد؛ اما
مرکز دیگری با حفظ اهداف همان نهاد (ارائه راهبرد
به دولت) در ساختار دولت تأسیس شد.
نام«مرکزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهوری»
در دول��ت خاتمی ب��رای این نهاد انتخاب ش��د .در
اساسنامه جدید ،تغییراتی در ساختار مرکز صورت
گرفت و محمدرضا تاجيك بهعنوان اولین رئیس این
مرکز انتخاب شد .البته از آنجا که اساسنامه تا اواخر
دولت خاتمی تصویب نشد ،مرکز اختیارات چندانی
نداش��ت و نقش آن عمدتاً علمی بود تا سیاسی ،اما
بههرحال کارهای مهمی از نظر تدوین راهبرد انجام
شد .بسياري از تحليلگران معتقدند نقش اين اتاق
فكرهاي رسمي در دولت هاشمي در سر كار آوردن
دولت اصالحات بس��يار پررنگتر از دوران بعد آن
بود .اصالحطلبان با كنار رفتن از قدرت ،اس��تفاده
از اي��ن امكانات و مراكز فك��ري و اطالعاتي را نيز از
دس��ت دادند ،درحاليكه جريان اصولگرا بهواسطه
حضور در قدرت همچنان امكان بهرهبرداري از اين
نهادها و سايرمراكز اطالعاتي را براي پيشبرد اهداف
جريان خود به واسطه اتاقهاي فكر در اختيار داشته
اس��ت .همين وضعيت درخصوص مجلس و مركز
پژوهشهاي آن حاكم است .بهغيراز مجلس ششم

دبی��رکل جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری درباره
بحث تش��کیل مجلس دوم در کش��ور که از سوی
برخی صاحبنظران مطرح شده است ،توضیح داد:
من هم موافق این هستم و معتقدم باید در کشور دو
مجلس داشته باشیم ،مجلسی که اکنون وجود دارد
برخاس��ته از آرای مردم در مناطق مختلف است،
اصوال نمایندگان در این مجلس نمیتوانند خیلی
برای منافع ملی وقت بگذارند ،بیشتر به دنبال حل
مس��ائل منطقهای ،صنفی ،جریانی و ...هستند ،به
همین دلیل بخش زیادی از سیاستهای راهبردی
ملی زمین میماند.
به گزارش س��ایت خبری انتخاب محمدرضا باهنر
ادامه داد :مثال در بحث اقتصاد مقاومتی اگر بخواهیم
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باهنر :باید در کشور دو مجلس داشته باشیم
آن را به صورت دقیق و جز به جز اجرا کنیم ،به نفع
کالن مملکت اس��ت؛ اما ممکن اس��ت در برخی از
مواق��ع با منافع منطقهای ،قش��ری و صنفی مغایر
باشد ،نمایندگان اصوال چون خاستگاهشان آرای
منطقهای است و بهاصطالح دستشان زیر ساطور
رأی مردم اس��ت ،منافع منطقهای ،قشری ،صنفی
و حزبی در ذهنش��ان برجستهتر است .تصورم این
است که مملکت حتما باید دو مجلس داشته باشد.
در مورد این دو مجلس هم باید بحث صورتگیرد و
نظام کشور حزبی شود.
او در عی��ن حال اف��زود که اگر قرار باش��د مجلس
دیگ��ری ش��کل بگی��رد و ب��دون پش��توانههای
فک��ری و ذهنی عمل کن��د ،آن��گاه زیگزاگهای

در همه سالها ،رياست اين مركز با جريان اصولگرا
بوده و خوراك فكري مناسبي براي فراكسيون اقليت
اصالحطلب پارلمان نداشته است.
تجربه تشكيل دولت دوم خرداد بر اساس مطالعات
و خروجي ات��اق فكرهايي همچون مركز تحقيقات
استراتژيك ،تجربهاي موفق براي اصالحطلبان بوده؛
اما در شرايط كنوني ،با تغييرات گسترده و تحوالت
اساس��ي در نظام سياسي و حزبي كشور از يكسو و
اعمال محدوديت براي چهرههاي شاخص جريان
اصالحات و تغيير مناسبات اصالحطلبان با نهادهاي
دولتي و حكومتي ،بعيد بهنظر ميرس��د تكرار آن
تجربه به آن ش��كل و بهصورت محدود و بسته ،آن
هم با استفاده از امكانات رسمي وجود داشته باشد؛
امكاني كه اتفاقا بهراحتي در اختيار رقباي اين جريان
قراردارد .از طرفي ،تشكيل اتاق فكر به شكل محدود
و غيرشفاف با تكيه بر افراد خاص و محدود ،آن را به
شدت در قبال فضاي رسانهاي و همچنين رفتارهاي
غيردموكراتيك جناح رقيب آس��يبپذير ميكند.
تجربهاي كه درخصوص ش��وراي سياس��تگذاري
اصالحطلبان در زمان انتخابات مجلس و ش��وراها
بهخوبي خود را نش��ان داد .بنابراين به نظر ميرسد
كه تنها راه تش��كيل پايدار اتاق فك��ر اين جريان،
تكيه بر س��ازوكارهاي تشكيالتي منبعث از احزاب
شناس��نامهدار در قالب يك جبهه واحد ميباشد.
شايد ايده بر زمين مانده پارلمان اصالحات ،بتواند
راهگشاي آينده اين جريان اصيل سياسي اجتماعي
باش��د .اصالحطلبان ناگزير هستند ،تشكيل «اتاق
فكر» براي اين جريان را نهتنها براي تأثيرگذاري و
جهتدهي به نمايندگان خود در پارلمان و يا حتي
تعريف مناسبات اصالحطلبانه خود با دولت روحاني،
بلكه در فقدان يك استراتژي بلندمدت براي آينده
جبهه اصالح��ات در آينده جدي گرفت��ه و تنها به
تشكيل آن در آس��تانه هر انتخاباتی بسنده نكنند.
بهنظر ميرس��د جاي خالي اتاق فكر اصالحطلبان
بهخوبي مشخص است و صرفا براي تشكيل آن بايد
به سازو كار عملي انديشيد.

زیادی در حرکتها ایجاد میشود.
باهن��ر همچنین در خص��وص بحثه��ای اخیر
نماین��دگان مجلس درباره نظ��ام پارلمانی و لزوم
ایجاد چنین نظامی ،گفت :تکلیف نظام ریاس��تی
و پارلمان��ی را قانون اساس��ی مش��خص میکند.
ی اس��ت که
قانون اساس��ی به عنوان معاهدهای مل 
همه به آن متعهدن��د و تجدیدنظر در آن فرآیندی
دارد ک��ه در اصل  ۱۷۷به روش��نی و ش��فاف بیان
شده است.
اگر دوس��تانی بیاین��د و بحثهایی کنن��د ،اینها
میتوانند نظرات کارشناس��ی دهند؛ اما هیچکدام
از آنان تصمیمگیر نیستند ،حتی مجلس ،دولت و
سران قوا هم در این مورد تصمیمگیرنده نیستند.

اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید فرآیند اصل
 ۱۷۷قانون اساسی طی شود.
او ادامه داد :مقام معظم رهبری چند سال پیش در
سفر به کرمانشاه در بیاناتشان اشارهای به این مقوله
داشتند؛ البته بحث این بود که قانون اساسی اصولی
غیرقابل تغییر دارد و یک س��ری اص��ول هم قابل
تجدیدنظر است .ایشان مثالی زدند و فرمودند کشور
ما ریاستی است و یک زمانی میتواند پارلمانی شود.
بعضیهاتلقیکردندکهرهبریگرایششانبهسمت
نظام پارلمانی است که ایشان بعدا توضیح دادند و
تبیین فرمودند و گفتند که من بهعنوان مثال عرض
کردم؛ اینکه رهب��ری موافق یا مخالف این موضوع
باشند ،هنوز اظهارنظر نکردهاند.

عکس :مسعود ساکی/
مهر

غالمرض��ا مصباحیمقدم ،با اش��اره به دیدار
جامعه روحانیت با رئیسجمهور ،اس��تقبال
او از ادامه این دیدارها را نوعی دعوت از سوی
روحانی قلمداد میکن��د و در برابر اینکه این
اس��تقبال به منزله بازگشت روحانی بهسوی
اصولگرایان بهویژه جامعه روحانیت اس��ت،
معتقد اس��ت که هیچگاه روحانی از آنها قهر
و عدول نکرده اس��ت و ضم��ن تایید مواضع
روحانی بعد از انتخابات میگوید که مواضعش
ب ه رهبری نزدیکتر ش��د ه است .سخنگوی
جامعه روحانیت مباررز در پاسخ به این سوال
که برای دی��دار با آقای روحانی چقدر منتظر
ماندید تا درخواست شما میسر شود ،توضیح
داد :چندان طول نکش��ید؛ در حاشیه جلسه
دیدار با مق��ام معظم رهبری ،از طرف مجمع
تشخیصمصلحتبهآقایروحانیاشارهکردم
که دوستان مایل به دیدار با شما هستند که
ایشان هم گفتند مانعی ندارد و من این موضوع
را نمیدانستم و مقدمات آن را فراهم میکنم.
او با بی��ان اینکه روحانی هی��چ گاه با جامعه
روحانیت قهر نکرده ،ادامه داد :عدم ش��رکت
روحانی در جلس��ات ما به معنای عدم انگیزه
برای نیامدن نبود.
مصباحیمقدم ،درخصوص حمایت جامعه
روحانیت مبارز از ابراهیم رئیسی در انتخابات
ریاس��تجمهوری ،افزود :آقای رئیسی جزو
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است
و در زم��ان انتخابات وقتی که آقای رئیس��ی
در یک��ی از جلس��ههای جامع��ه روحانیت
مبارز ش��رکت و کاندیداتوری خ��ود را اعالم
کرد ،دوستان هم اس��تقبال کرده و به اتفاق
آراء به ایش��ان رأی دادن��د و بیانیه حمایت از
رئیسی صادر ش��د و موضع بنده هم حمایت
از ایشان بود.
س��خنگوی جامعه روحانیت در ادامه تاکید
کرد :رفتاری که آقای روحانی بعد از انتخابات
از خود بروز داد حاکی از آن است که مواضعش
ب��ه مواض��ع رهبری بس��یارنزدیک ش��ده و
اصولگرایان هم همین را میخواهند.
وی با بیان اینکه معتق��دم هر رئیسجمهور
بای��د از ظرفیت نخبگان و مدیران کش��ور و
هرکس که شایس��ته است ،اس��تفاده کند و
نگاهش به همکاران جناحی نباشد ،گفت :از
این جهت انتقادی به روحانی نداریم و آنچه که
مورد انتقاد بود مواضعشدر مسائل داخلی و
بینالمللی است که گاهی فاصله میگرفت ،یا
حداقلگاهیبرداشتهااینبودکهحضرتآقا
مباحثی را میگویند و ایشان دیدگاه متفاوتی
را اظهار میکند ،یا بهعبارت دیگر زاویه پیدا
میکرد و در ای��ن ش��رایط اینگونه مواضع
رئیسجمهور را قبول نداشتیم.
مصباحیمقدم ادامه داد :البته تصور نمیکنم
رفتار و مواضع آقای روحانی واکنشی نسبت به
جریان اصولگرا باشد ،لذا همیشه در اظهارات
پیشگام بود و حرفی را مطرح می کرد و دیگران
و احیانا برخی از اصولگرای��ان به آن واکنش
نشان میدادند و اینگونه نبود که ایشان نگاه
کند ،ببیند دیگران چه میکنند و چه موضعی
میگیرند و متناس��ب با او به چپ یا به راست
گرایش پیدا کند.
او در ادامه در خصوص دیدار دیگر گروههای
حامی روحانی مانند مجمع روحانیون مبارز
با رئیس جمهور ،گفت :م��ا بخلی نداریم که
بخواهند چنین دیداری داشته باشند.
مصباحیمقدم درخصوص حضور ناطق نوری
در جلسات جامعه روحانیت ،گفت :بهصورت
مکرر دیدارهای دوستانه و یا بهطور رسمی و
خصوصیبرایحضور ایشانبرگزار شده است.
ش��خصا به دفتر ناطق نوری و در مدرسهای
که در ش��میرانات دارند ،رفتهام و با او درباره
حضورش در جامعه روحانیت تقاضا و صحبت
کردهام ودوستان دیگری هم با ایشان صحبت
کردهان��د .حتی گاهی در اینباره در حاش��یه
نشس��تهای مجمع تشخیص مصلحت با او
گفتوگو شده است و آیتاهلل موحدیکرمانی
با آقای ناطق نوری صحبت کردهاند اما برای
آمدناظهارعالقهنمیکنندودلیلآنرااظهار
نکردند .بهتعبیری مبنای نیامدن آقای ناطق
نوری عدم رضایتش از مناظر ه انتخاباتی سال
 ۸۸بود که آقای احمدینژاد داش��ت و اینکه
جامعه روحانیت مبارز در حمایت از ایش��ان
موضعگیری نکرد.
او همچنین محوریت جمنا بین اصولگرایان
را رد میکند و تاکید دارد ،انتخاب رئیس��ی
بهعنوانگزینهاصولگرایاندرانتخاباتمبتنی
بر نظر جامعه روحانیت مبارز بود و همچنان
حرف آخر در می��ان اصولگرای��ان را جامعه
روحانیت میزند.

