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اصولگرايي به هويت 
خودش نياز دارد

در مراسم س��الگرد فارس پالس كه من 
و تعدادي از دوستان اصالح طلب را هم 
دعوت كرده بودند و توفيق شركت نداشتيم، به اعتقاد من 
نكات عبرت آموزي براي جريان اصولگرايان در آن نهفته 
بود. اين مراسم در س��الگرد تاسيس يكي از شعبه هاي 
خبرگزاري فارس برگزار مي شد كه در طول فعاليتش 
از نظر حرفه اي گس��ترش خوبي داشته و البته بهترين 
و بيشترين پوش��ش را در طول سال هاي كار خود براي 
دفاع از اصولگرايي و مخالفت با مخالفان آن به كار بسته 
است. تصاوير منتشر ش��ده از اين مراسم نشان دهنده 
افول جري��ان اصولگرايي بود. جريان��ي كه زماني صف 
اول آن مهدوي كني، ناطق نوري، عسگراوالدي، احمد 
توكلي، علي الريجاني، سيد احمد نبوي مي نشستند، 
درمراس��مي كه از سوي قوي ترين پش��توانه سياسي 
اصولگرايي، يعني خبرگزاري فارس برگزار ش��ده بود، 
چيدمان صف اول اين مراس��م به گون��ه اي بود كه گويا 
آقاي��ان ضرغامي و ريي��س خبرگزاري ف��ارس و آقاي 
رسايي و يكي، دو نفر از اصولگرايان در خدمت آقاي تتلو 
نشس��ته اند. اصولگرايان البته بايد از اين سابقه تاريخي 
مهم مراقبت كنند. اين سراشيبي خوبي براي آنها نيست. 
اينكه اصولگرايان با داشتن رسانه هاي فراوان و بسياري از 
مراكز قدرت رسمي و به ميدان آوردن همه نيروهاي خود 
در انتخابات نمي توانند پيروز انتخابات رياست جمهوري 
ش��وند، داليل زيادي دارد. اما يكي از آنها عدم انسجام 
فكري و مبنايي آنان اس��ت. و اينك��ه توجهي به هويت 
تاريخي خود نمي كنند و تنها نزديكي هاي انتخابات با 
زور و قدرت تالش دارند خود را تحميل كنند. شايد در 
شرايط عادي به خاطر قدرت، اين نوع رفتار مورد پرس 
و جو قرار نگيرد. اما وقتي مردم مي خواهند راي خود را 
آزادانه به صندوق بيندازند،  معادالت تغيير مي كند. ديگر 
آشتي هاي ديرهنگام و شب هنگام انتخاباتي نمي تواند 
تاثير گذار باشد و مهم تر اينكه رفتارهاي هنجارشكن از 
نظر مخاطبان مشخصي كه به داليل عقيدتي طرفدار 
يك جريان سياسي هس��تند، دور نمي ماند. مالقات با 
يكي از خوانندگان رپ خوان در ش��رايط عادي ش��ايد 
كاري پسنديده باش��د. حتي اگركار خوبي تلقي نشود، 
اتفاق مهمي هم تلقي نمي ش��ود. اما در انتخابات اخير 
ديدار آقاي رييس��ي با آقاي تتلو مع��ادالت زيادي را به 
هم زد. دليل اصلي اش اين بود ك��ه اصولگرايان حامي 
رييس��ي چنان طرف مقابل را به بي ديني و بي مباالتي 
متهم مي كردند ك��ه توقع مخاطب ه��اي اصولگرايي 
اين نب��ود كه با اي��ن خواننده ديداري ص��ورت بگيرد. 
اين كارها به پاي كل جريان اصولگرا نوش��ته مي شود و 
بخش اعظمي از مخاطبان اصولگرايي ريزش مي كنند. 
نشس��تن تتلو در صف اول جريان اصولگرايي در جلسه 
خبرگزاري فارس و نيامدن چهره هاي شاخص و اصلي 
اصولگرا در اين مراسم نش��ان از اعتراض به اين رفتارها 
از داخل جريان اصولگرايي اس��ت. به خوبي به ياد دارم 
كه در س��ال هاي دهه ۶۰ كه من مدير راديو بودم، يك 
ظهر جمعه اي رفتم نماز جمعه. آن وقت ها نماز جمعه 
خيلي پرجمعيت بود. همه جناح هاي نظام در آن حضور 
داشتند. ش��ب قبلش در تلويزيون فيلم خارجي نمايش 
داده ش��ده بود كه اهالي يك خانواده س��گ داشتند. تا 
چش��م آيت اهلل مهدوي كني از آن باال به من افتاد، ايشان 
آن روز ام��ام جمعه تهران بود، بحث را با عصبانيت بردند 
به سمت انتقاد از تلويزيون و اينكه چرا بايد در تلويزيون 
به قول ايشان سگ بازي نشان دهند. صف اول نماز جمعه 
مي نشستيم. من به درست يا غلط بودن سخنان آيت اهلل 
كاري ندارم. اما مخاطبان اصولگرايي عمدتا مريد آيت اهلل 
كني ها بودند. آنها نمي توانند جاي خود را در رديف اول 

يك جلسه اصولگرايي با يك خواننده رپ عوض كنند. 
من به شدت طرفدار اين نكته هستم كه جريانات سياسي 
بايد در طول گذر زمان ش��رايط فكري و روابط اجتماعي 
خود را به روز كنند. سبك زندگي جوانان كامال متفاوت 
با گذشته شده است. معتقد نيستم فرمايشات ۳۰ سال 
پيش آيت اهلل كني مورد نياز اين دوره است. اما اين تفاوت 
ماهوي كه در جريان جلسه خبرگزاري فارس ديده شد 
هم انكار هويت قبلي اصولگرايان است. توجه به اين نكته 
نيز ضروري است كه اصولگرايان با حربه سكوالر خواندن 
اصالح طلبان هميشه به مقابله آنها آمده اند. اين دين گرايي 
جاذبه مهمي براي آنان بوده اس��ت. متدينان با باورهاي 
ديني براي نظرات سياس��ي آنها اهميت قايل مي شوند. 
البته بايد اين نكته را هم در مورد اصولگرايان توجه داشت 
كه اين بحران هويتي ش��ان ميراث آق��اي احمدي نژاد 
است كه هنوز نتوانس��ته اند آن را جبران كنند. وقتي در 
انتخابات ۸۴ خواسته يا نا خواسته يكپارچه پشت سر او 
ايستادند و او نماينده فكر اصولگرايي در قدرت شد، همه 
در كنار او قرار گرفتن��د. رفتارهاي احمدي نژاد كه صف 

خود را از اصولگرايي جدا مي كرد، باعث 
مي شد كه چنددس��تگي بدي در بين 

اصولگرايان اتفاق بيفتد. بعد از دوره اول احمدي نژاد خيلي 
تالش كردند كه هويت خود را باز يابند. نشد. 
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دو مشكل فرهنگ رسمي
مدتي اس��ت كه برخي نيروهاي سياسي توجه خود را 
با شدت بيش��تري به امور فرهنگي معطوف كرده اند و 
مي كوشند مشكالت فرهنگي را متوجه دولت و نهادهاي دولتي مرتبط با 
حوزه فرهنگ كنند. ترديدي نيست كه بخشي از ضعف هاي فرهنگي را 
مي توان به دولت )به مفهوم اعم آن و نه فقط هيات دولت و وزارتخانه ها، 
بلكه كليت حكومت( مرتبط دانست ولي اين ذهنيت كه اساس فرهنگ 
بر محور و خواست دولت ها مي چرخد تا حدود زيادي غيرواقعي است. 
حتي در مواردي هم كه دولت ها توانسته اند ارزش هاي فرهنگي مورد 
نظر خ��ود را در جامعه پياده و به تعبيري به م��ردم غالب كنند، اثرات 
ويرانگر اين سياس��ت ها به سرعت آشكار ش��ده است. ساختن انسان 
تراز نوين در انديشه ماركسيستي، نتيجه اش وضعيت فعلي روسيه و 
ساير كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق شده است كه مي بينيم. 
فرهنگ بايد از دل جامعه و درون مردم بجوش��د. دولت ها در بهترين 
حالت مي توانند اين روند را با كمك هاي خود س��رعت بخش��ند، ولي 
دولت ها نمي توانند مسير مخالف خواست عمومي را در فرهنگ ايجاد 
و طي كنند، در اين صورت چه بسا مردم واكنش منفي نشان مي دهند. 
رويدادي كه در رژيم ش��اه رخ داد و تجربه زيس��ته ما مردم ايران است 
را نبايد فراموش كنيم. آن رژيم گمان مي كرد كه مي تواند انس��ان تراز 
نوين خود را خلق كند، ولي چون خواست عمومي جامعه و آنچه از درون 
مردم مي جوش��يد مطابق اين هدف شاه نبود، نتيجه معكوس گرفت. 
آنان كه در پي مذهب زدايي از بطن جامعه بودند، يكباره در سال هاي 
1۳5۴ به بعد چشم باز كردند و ديدند كه حتي دانشگاه هاي ايران نيز 
برخالف انتظارشان مذهبي و دختران دانشجو با حجاب و چادري شده 
بودند.  هر جا كه سياس��ت هاي فرهنگي را موفق مي بينيم، ركن اوليه 
آن انطباق اين سياست ها با خواست عمومي و مردم است. موتور اصلي 
فرهنگ از بطن جامعه روشن مي شود. بنابراين مشكالت فرهنگ بيش از 
آنكه ناشي از بي توجهي حكومت ها به فرهنگ باشد متاثر از دخالت هاي 
غيرمعمول آنها در اين مسير است. دخالت هايي كه با تزريق پول انجام 
شود، آثار ويران كننده تري دارد. نمونه اش برخي نهادهاي مهم ديني 
و فرهنگي هس��تند كه پيش از انقالب يك ريال هم از بودجه عمومي 
استفاده نمي كردند و تماما متكي به منابع مردمي بودند و در عين حال 
اثرگذاري زيادي داشتند و اكنون ميلياردها تومان بودجه مي گيرند، 

دريغ از يك اثرگذاري مثبت و حتي اندك از سوي آنها. 
مس��تقل از كليات مذكور، حتي در سطح جزيي تر نيز دولت )در اينجا 
منظور نهادهاي زيرنظ��ر هيات دولت، مثل وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي اس��ت( جزو كوچكي از مس��ووليت و اختيارات و اثرگذاري 

فرهنگي را به عه��ده دارد. عرصه هايي كه مردم تحت تاثير آموزه هاي 
فرهنگي هس��تند كدام ها هس��تند؟ فيلم، كتاب، تئاتر، موس��يقي، 
مطبوعات، راديو و تلويزيون، تبليغات محيطي، فرهنگسراها، مساجد و 
تكايا و... البته برخي ديگر از حوزه ها هستند كه تا حدي غيرمستقيم تر 
در اين زمينه نقش دارند. از مي��ان اين موارد، آنها كه در اختيار وزارت 
فرهنگ و ارش��اد است، ش��امل فيلم، كتاب، تئاتر و مطبوعات، روزانه 
فقط حدود 21 دقيقه از وقت مردم صرف استفاده از آنها مي شود. اين 
اطالعات از پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در س��ال 1۳9۴ به 
دست آمده است. در حالي كه براساس همين پيمايش، ميزان استفاده 
از صداوسيما به عنوان اصلي ترين رسانه جمعي روزانه 1۳5 دقيقه در 
روز است. اگر تبليغات محيطي، فرهنگس��راها و مساجد و تكايا و نيز 
كتاب هاي درسي كه عموما همسو با فرهنگ رسمي است را نيز حساب 
كنيم، نسبت اس��تفاده از توليدات فرهنگي مرتبط با مسووليت هاي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كمتر از 1۰ درصد استفاده از توليدات 
س��اير مراكز و نهادهاي فرهنگي حكومت است. اتفاقا بودجه آنها هم 
تقريبا به همين نسبت 1۰درصد از كل بودجه فرهنگ است. از سوي 
ديگر يك تفاوت مهم ديگري هم ميان اين دو حوزه وجود دارد. وزارت 
ارشاد متولي مستقيم توليد كاال و خدمت فرهنگي نيست و حق چنداني 
در اين كار ندارد. حداكثر اينكه مي تواند ممنوعيت هايي را برقرار كند. 
ارشاد نمي تواند كتاب بنويسد فقط مي تواند مانع از انتشار برخي موارد 
شود يا با سياستگذاري خود توليد برخي موضوعات فرهنگي را تشويق 
كند. ولي صداوسيما و فرهنگسراها و مساجد و تكايا خودشان مستقيما 
در توليد هم نقش دارند. حضور اين نهادها در فرهنگ، حضور توليدي 

است و نه فقط سياستگذارانه.
با اين مالحظه اگر بپذيريم كه مش��كالت فرهنگ��ي جامعه به دليل 
كم كاري و ضعف نهادهاي مرتبط با فرهنگ است، در باالترين ميزان 
مس��ووليت وزارت ارشاد فقط 1۰ درصد اس��ت و ساير نهادها بايد 9۰ 
درصد از اين مسووليت را بپذيرند. ولي چرا تمام توجهات به ارشاد است؟ 
يك پاسخ اين اس��ت؛ از آنجا كه وزارت ارشاد، نقش مستقيم در توليد 
كاالي فرهنگي ندارد، در نتيجه آنچه در اين چارچوب توليد مي شود 
از طريق جامعه است و ارشاد فقط يك نظارت عمومي دارد. به همين 
دليل اثرگذاري آن بيش��تر است و توجهات بيشتري را جلب مي كند. 

يك كتاب با چند صد نسخه تيراژ و داراي قيمت قابل 
توجه از يك برنامه يك ساعته مجاني تلويزيون با تيراژ 

ميليوني توجه بيشتري را ايجاد مي كند. بنابراين هدف منتقدان ارشاد 
در اصل اين است كه مانع از اين توليد فرهنگي از سوي جامعه شوند.

نگاه سياسي
عباس عبدي
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دولت امريكا حداقل مسووليت هايش در قبال توافق را به جا آورد 

تحريم هاي جديدي عليه 7 نهاد دولتي و 5 فرد ايراني اعمال شد
تاييد پايبندي ايران، تمديد معلق ماندن تحريم هاي هسته اي

دولت دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
اي��االت متحده س��ومين گام اجرايي 
براي متعهد باقي ماندن به تعهدات رسمي امريكا در 
قبال برنامه جامع اقدام مشترك را برداشت، هرچند 
دولت در اختيار جمهوريخواه��ان در امريكا چه در 
زمان رقابت هاي انتخابات��ي رييس آن يعني دونالد 
ترامپ و چه در ش��ش ماه گذش��ته از حضور وي در 
كاخ سفيد ترجيح داده كه فاصله خود با اقدام هاي از 
سر تكليف امريكا در برجام را زياد و زيادتر كند اما در 
نهايت بزنگاه هاي زماني هستند كه رييس جمهور و 
وزير امور خارجه بايد براي باقي ماندن امريكا در اين 
توافق دست به قلم ش��ده و با صدور دستور اجرايي 
يا ارس��ال نامه اي به آدرس كنگره امريكا، پايبندي 
اي��ران به برج��ام و همچنين تمدي��د توقف اجراي 
تحريم هاي هس��ته اي را اعالم كنند. در ش��رايطي 
ك��ه هركدام از اين اقدام ها از س��وي اين دو مقام در 
داخل امريكا انجام نش��ود، تحريم هاي هسته اي كه 
به واس��طه توافق هس��ته اي ايران و 1+5 برداش��ته 
ش��ده اند به ش��كل خودكار بازخواهند گش��ت. لذا 
دولت امريكا ه��رگاه تصميمي براي خروج از برجام 
بگيرد كافي اس��ت كه دست به قلم نشود و معادله را 
به نقطه صف��ر در مواجهه با ايران بازگرداند. با وجود 
تمام بدبيني هاي موج��ود در مورد فرجام برجام در 
دولت جديد امريكا كه همچن��ان هم ادامه دارد اما 
سرانجام عصر روز گذش��ته به وقت ايران، وزير امور 
خارجه امريكا در دومين نامه به كنگره در شش ماه 
گذشته اعالم كرد كه ايران به تعهدات خود در قالب 
توافق هس��ته اي پايبند است و بدين وسيله مسير را 
براي آنكه رييس جمهور نيز دس��تور اجرايي تمديد 
توقف تحريم هاي هسته اي ايران را صادر كند، هموار 
كرد. ركس تيلرس��ون در اواخر ماه آوريل نيز چنين 
نامه اي را به كنگره ارس��ال كرده بود و البته چاشني 
آن ني��ز انتقادهايي در مورد برنامه موش��كي ايران، 
فعاليت هاي منطقه اي و رابطه ته��ران با گروه هاي 

ح��زب اهلل لبنان و حماس بود. قي��د اين جمالت در 
نامه وزير خارجه به كنگره از همان ابتدا نشان داد كه 
دولت جديد امريكا با بي ميلي و از سر اكراه است كه 
در توافق هسته اي با ايران باقي مانده است. چندهفته 
پس از اين نامه بود كه رسانه هاي امريكايي از اختالف 
مي��ان وزارت امور خارجه امريكا با برخي چهره هاي 
تندرو در ش��وراي امنيت ملي اين كشور و همچنين 
در كاخ سفيد برسر متن نامه ارسالي به كنگره پرده 
برداش��تند. به گزارش اين رسانه ها متن اوليه اي كه 
قرار بود در اختيار كنگ��ره قرار گيرد و پس از آن در 
رس��انه ها به عنوان ش��هادت دولت امريكا مبني بر 
پايبندي ايران به برجام قرار گيرد بسيار تند و تيز تر 
از متني بود كه در نهايت منتش��ر شد و دليل تعديل 
آن نيز مقاومت هاي ركس تيلرس��ون بوده اس��ت. 
هرچند كه به گزارش برخي رس��انه هاي امريكايي 
در ساعات پاياني موكول به ضرب االجل 1۸ آوريل، 
ترامپ مجددا در اين ماج��را دخالت كرده و متن را 
كمي تندتر از متن مدنظر وزير خارجه اش مي كند. 
پس از اين تاريخ در 1۸ ماه مه نيز ترامپ به آرامي و 
با كمترين سر و صدا تمام وعده هاي انتخاباتي خود 
مبني ب��ر خروج امريكا از برجام را زير پا گذاش��ت و 
در دس��توري اجرايي، فرمان متوقف ماندن اجراي 
تحريم هاي هس��ته اي ايران را صادر كرد. تمديدي 
دوباره كه نشان داد فش��ارهاي بين المللي بر امريكا 
ب��راي باقي ماندن در برجام پاس��خ داده اس��ت. در 
اين مس��ير روز گذش��ته )دوش��نبه( نيز همان طور 
كه بس��ياري از رس��انه ها پيش بيني ك��رده بودند، 
دولت امريكا گام هايي را كه باي��د براي باقي ماندن 
در برجام برمي داش��ت، اتخاذ ك��رد. در نتيجه اين 
اقدام در حالي كه سياست واشنگتن براي بازنگري 
سياس��ت هاي كالن امريكا در برابر ايران ادامه دارد 
و نتيجه اي��ن بازبيني هم برخالف وعده اوليه ركس 

تيلرسون ظرف 9۰ روز اعالم نشده 
است اما كاخ س��فيد پذيرفته است 

كه نمي توان��د برخالف ميل باطني خروجي ايمن از 
برجام داشته باشد. 
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