
نو اصولگرايي يعني جذب حامي و هوادار با هر نوع باور 
دبيركل حزب اتحاد ملت ايران به نامه سرگش�اده امروز محمدباقر قاليباف واكنش نش�ان داد. علي شكوري راد در واكنش به نامه سرگش�اده محمدباقر قاليباف خطاب به جوانان جريان اصولگرايي كه پيشنهاد 
نواصولگرايي را مطرح كرده و از آنها خواس�ته بود تا فعاالنه و آتش به اختيار وارد عمل ش�وند و منتظر اقدامات از باال به پايين نباشند به تفسير نواصولگرايي مورد نظر قاليباف از نگاه خود پرداخت. دبيركل حزب 

اتحاد ملت ايران در توييتر خود نوشت: نواصولگرايي يعني جذب حامى و هوادار با هر نوع باور و هر نوع سبك زندگى. يعني هر شكل و هر جور مي خواهي باش اما فقط با ما باش و به ما راى بده! 
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حميدرضا جاليي پور در گفت وگو با »اعتماد«: 

حسين قربان زاده در گفت وگو با »اعتماد«: 

اصولگرايي بايد خود را به مردم گره بزند

سياست ورزي اصولگرايي نيازمند خون تازه است

پس از شكست اخير اصولگرايان در انتخابات حاال اولين بار 
است كه محمدباقر قاليباف چهره اي كه از عرصه انتخابات 
انصراف داد تا راه را براي راي آوري رقيب باز كند، به علل عدم توفيق اين 
جريان سياسي پرداخت با حميدرضا جاليي پور، عضو شوراي مركزي حزب 
اتحاد ملت ايران در خصوص علل و چرايي پرداختن اين چهره اصولگرا در 
اين برهه زماني به اين موضوع به گفت وگو پرداختيم. او معتقد اس�ت كه 
شكست مضاعف جريان راست با وجود دوپينگ هاي فراوان باعث شده تا 

چهره هاي اين جريان سياسي سخن از نواصولگرايي بگويند. 

چه باعث شده تا قاليباف سخن از نواصولگرايي بگويد؟
مهم ترين عامل شكست فاحشي است كه در انتخابات خورده اند. اين شكست هم 
بسيار غليظ و هم مضاعف بوده است. اول اينكه در انتخابات شركت كرده اند و از 
اصالح طلبان و اعتدالگرايان شكست خورده اند. اين طبيعي است و مي تواند رخ 
دهد.  اما نكته دوم اين است كه يادتان باشد شكست اصولگرايان پس از دوپينگ 
بود. يعني دوپينگي مبتني بر پوپوليسم افسار گسيخته فرهنگي و حمله مستقيم 
به دولت را به كار گرفتند. در جوامعي كه با بحران اقتصادي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند اين دوپينگ ها غالبا جواب مي دهد. از اين رو اين ها هم به طور نرمال 
شكست خوردند و هم با وجود دوپينگ هاي زياد اين شكست نصيب شان شد. 
 جريان اصولگرا براي حضور موثر در جامعه و سياست چه تغييراتي 

را بايد در اولويت كار خود قرار دهد؟
يك��ي از كارهاي خيلي مهمي ك��ه آنها بايد انجام دهند اين اس��ت كه جريان 
اصولگرايي بايد بند نافش را از امكان��ات دولت موازي قطع كند. از رانت دولت 
موازي اس��تفاده نكند. هر جريان سياسي اصيل بايد بند نافش به جامعه وصل 
باشد يعني متكي به خواست و مطالبات مردم و جامعه باشد نه اينكه متكي به 

امكانات عمومي باشد. 
 در اين نامه قاليباف عنوان كرده راس جريان اصولگرا دچار اختالل 
است. به نظر شما اين جريان اساسا راسي دارد كه دچار اختالل باشد؟

اين اخالل اتفاقا به همين نكته اي بر مي گردد كه پيش تر اشاره شد. جمهوري 
اس��المي دولت دو اليه است. يك اليه آن دولت رس��مي است يعني سه قوه و 
سازمان هاي مربوط به دولت و قوه قضاييه و مجلس و نيروهاي نظامي، امنيتي و 
اطالعاتي است. اين دولت رسمي است. بايد برابر قانون عمل كرده و شفاف باشند. 
بايد نسبت به مردم پاسخگو باشند. دولت موازي هم داريم كه چندان شفاف و 
پاسخگو نيست. مهم ترين امكانات عمومي بيشتر در بخش دولت موازي است. 
اصولگراها به نام اينكه خيلي ارادتمند و مخلص نظام و ذوب در نظام هس��تند، 
بي خيال مردم و جامعه مي شوند. بعد هم به امكانات دولت موازي چسبيده اند. 
چسبيدن به امكانات دولت موازي نيز عرصه تكنوازي است. عرصه تشكل هاي 

منسجم سياسي مثل احزاب نيس��ت. لذا هر كسي كه بيشتر تكنوازي 
كند، آن باال ها كاري مي تواند انجام دهد. اين حرف درست است كه در 
باالي اصولگرايان اختالل ايجاد شده است. اصيل ترين شخصيت هاي 
اصولگرا چه كساني بودند؟ آقاي ناطق نوري بود. همين تكنوازها پشت 

ايشان را خالي كردند و به تتلو رسيدند.
 آيا مي تواند س�رآغاز تحول در جري�ان اصولگرا 

باشد؟
نه، س��رآغاز تحول نيس��ت چون خود آقاي قاليباف هم 

وزني ندارد. وزني كه به او داده اند به خاطر حمله اي بود 
كه به دولت روحاني كرد. به خاطر شيرجه اي بود كه به 

استخر خالي زد. 
 پيش ت�ر چهره هاي�ي نظيرمرتض�ي نب�وي، 

اميرمحبيان و ... از ضرورت بازس�ازي و نوس�ازي 
اصولگرايي س�خن گفته بودند آيا اين مس�اله از 

همان منظر مطرح شده است؟
از بين افرادي كه گفتيد مهم ترين فرد آقاي مرتضي نبوي اس��ت. بقيه افرادي 
تكنواز هستند  و در اين كار موثر نيس��تند. 20 سال است كه همينگونه رفتار 
مي كنند. آقاي مرتضي نبوي يك ش��خصيت سياس��ي ريش��ه دار در جريان 
اصولگرايي است. زمان هايي هم حرف هايي عجيب گفته بود. يادم هست يك بار 
دعا كرده بود ان شاء اهلل مدرنيته را خاك كنيم. اگر اين حرف ها را كنار بگذارند و 
واقعيت جامعه را ببينند و از موضع جامعه و مردم عمل كنند، خوب است. درست 
مثل جرياني كه اصولگرايان در انقالب داشتند. آن زمان جريان اصولگرايي يك 
جريان مردمي بوده و با ارزش هايي همراه بوده است- به رفتار جناب ناطق توجه 
كنيد.  گفتم مشكلي كه وجود دارد اين است كه اصولگرايان بند ناف شان را از 
مردم قطع كردند و ارزش ها هم براي آنها تبديل به وسيله شد. لذا اصالت ندارند. 
حتي كار به طرفداري از تتلو رسيد. اين خيلي نماد خوبي است براي اينكه نشان 

داده شود اصولگرايي در چه وضعيتي قرار گرفته است. 
 اصولگرايي نوسازي شده براي اثرگذاري بايد واجد چه ويژگي هايي باشد؟

اصولگراي��ي براي اثرگذاري بايد به تكيه به مردم و جامعه باز گردند. خيلي كار 
سختي است. آنها 20 سال است كه به امكانات دولت موازي معتاد شده اند. همه 
اميدش��ان در اين مدت اين بوده كه با قدرت قوه قضاييه بر سر اصالح طلبان و 
خبرنگاران و ان جي او ها بزنند . مي پرسيد چه ويژگي هايي بايد داشته باشند؟ 
بايد دست از اين كارها بردارند. مبتني بر قانون و برابري سياسي و ارتباط متقابل 
با بخش هاي مختلف جامعه و به خصوص پايگاه اصولگرايي يعني مذهبي ها وارد 
عمل ش��وند. پايگاه راي اصولگرايي كارشان به سختي كشيده است. به بحران 
رس��يده اند. اخيرا موضوع تتلو را توجيه هم مي كنند . انگار هيچ كارشناس��ي 
نيست با آنها حرف بزند. يعني دو مرتبه در استخر خالي شيرجه مي زنند. يك 
بار در انتخابات و يك بار هم بعد از آنكه موض��وع را ادامه مي دهند. اگر واقعا به 
دنبال تحول هستند بايد متواضعانه نزد افرادي مثل آقاي ناطق نوري بنشينند 
و ياد بگيرند و فكر كنند كه چه كارهايي انجام داده اند و چه كارهايي نبايد انجام 
دهند. يك س��ال بايد كار كنند. االن هم دو س��ال وقت دارند. وگرنه از موضع 
قدرت و امكانات دولت موازي اقدام كردن همين مي ش��ود كه االن مي بينيم. 
مهم ترين دستاوردشان اين بوده كه رشد و توسعه ايران را با كندي مواجه كردند. 
خودشان هم نتوانستند  مسلط شوند. 8 سال مسلط شدند ديديم كشور را با چه 

بحران هايي مواجه كردند . 
 موضع جريان اصالحات در برابر چنين اظهارات و اقداماتي چيست؟

جريان اصالحات از هر كار عقاليي و قانون��ي دفاع مي كند. از اين كار نيز دفاع 
خواهد كرد . ولي اين كار االن هم خيلي جدي نيست. 

 آيا اصالح طلبان از تغيير رويكرد رقيب دفاع مي كنند؟
كلمه درس��ت تر از دفاع تش��ويق اس��ت. اصالح طلبان اگر رقيب در رفتارش 
تجديدنظر كند و رفتارش را بهتر با مردم و جامعه تطبيق دهد و دنبال رعايت 

برابري سياسي باشند، تشويقش مي كنند. 
 حذف چهره ه�اي اثرگذار اصولگ�را نظير ناطق ن�وري را چقدر در 

بن بست فعلي اين جريان موثر مي دانيد؟
زوال اصولگرايي از وقتي ش��روع ش��د كه به آقاي ناطق نوري پش��ت 
كردند و پشت امثال آقاي احمدي نژاد رفتند. همين آقاي باهنر 
طوري صحبت مي ك��رد كه هر روز با آقاي احمدي نژاد فالوده 
مي خورد كه انگار خيلي موفق است. البته حاال چند سال است 
كه مي گويد ما نبوديم. اصال زوال آنها از همان موقع ش��روع 
شد. مرمت شان هم همين طور شروع مي شود. بايد بگردند و 
شخصيت هاي اصولگراي مردمي را پيدا كنند و دور آنها رفته 
و درس بگيرند و جريان راست را بازسازي كنند. جمنا همين 
امكانات دولت موازي بود. در انتخابات وارد ش��د و عده اي به 

دنبالش راه افتادند. 

حس�ين قربانزاده از چهره هاي نزديك ب�ه قاليباف معتقد 
اس�ت كه جريان اصولگرايي نيازمند تحول تغيير اس�ت. 
وي همچنين بيان مي كند كه شيوه سياس�ت ورزي جريان اصولگرا بايد 

بازتعريف شوند.

تحليل شما از علت نگارش اين نامه چيست؟
در صدر نامه اش��اره ش��ده كه مراجعات از طيف جوانان باعث ش��ده تا آقاي 
قاليباف در اين موضوع كه جريان اصولگرايي نياز به تحول دارد، وارد شود. آقاي 
قاليباف برخالف آنچه عملكردش در شهرداري به عنوان مدير اجرايي 
قوي ش��ناخته مي ش��ود از فروردين 84 وارد سياست هم شده اند 
و به عنوان نامزد رياس��ت جمهوري و به عنوان يك اكتيويس��ت 
سياسي در مقاطع مختلف حضور داشته است. طبيعتا ايشان بعد 
از انتخاباتي كه پشت سر گذاشتيم كه در دسترس ترين انتخاباتي 
بود كه مي توانست يك پيروزي چشمگير براي 
اصولگرايان رقم بزند، وارد عمل شد. آنچه از 
اين نامه بر مي آيد بر خالف اين بود. بنابراين 
آقاي قاليباف افق بلندت��ر را تحليل مي كند. 
جريان اصولگرا نيازمند تحول و تغيير است. آقاي 

قاليباف كامال از زاويه گفتماني به موضوع نگاه كرده است. شيوه سياست ورزي 
جريان اصولگرا و فرقه هاي اين جريان در مورد نوع تعامالت و نسبتي كه اين 
جريان با نهادها و اشخاص و حتي رهبري دارد، بايد بازتعريف شود. مي توانيم 
اميدوار باشيم براي آينده اين جريان سياسي بتواند در بزنگاه هاي انتخاباتي 

پيروز شود. 
در نامه آقاي قاليباف ناديده گرفتن برخي خطاهاي جبهه انقالب را 
امري مي داند كه نبايد فراموش ش�ود. اين خطاها در انتخابات اخير 

كجا خود را نشان داد؟
مصداقش همين عدم توجه به اقبال مردمي و نظرسنجي هايي بود كه به صورت 
عيني و مشخص در حدود دو هفته و هفته پاياني همه اذعان داشتند. متاسفانه 
اين نظرسنجي ها مدنظر قرار نگرفت. اينكه دقيقا نظر ايشان چيست را نمي دانم 
اما برداشت من اين است نمونه اش بي توجهي به همين نظرسنجي ها بود. ساز و 
كار اصولگرايي براي انتخابات آتي نياز به تحول دارد كه آن هم از همين جا ناشي 
مي شود. اگر توجه بيشتر و دقيق تري به مطالبات مردمي صورت بگيرد راي و نظر 
آنها اثرگذارتر بررسي شود به وي ژه جوانان اصولگرا كه مي توانند موتور محركه 
باشند نقش بيشتري داشته باشند و بتوانند حركت جريان اصولگرايي را به جاي 
از باال به پايين خودشان تبيين كنند و در تصميمات دخيل باشند، بهتر است. 
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ناصر ايماني در گفت وگو با »اعتماد«: 

نوسازي اصولگرايي از سال 94 شروع شده است
تكاپوي جريان راس�ت براي اتخ�اذ س�ازوكاري كارآمد در 
انتخابات در قالب جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي بروز 
و ظهور كرد. نهايتا اين تشكل تصميم گرفت تا با انصراف محمدباقر قاليباف 
با يك نامزد واحد به عرصه انتخابات بيايد اما همين تدبير نيز نتوانس�ت از 
شكست اين جريان سياسي جلوگيري كند. روز گذشته محمد باقر قاليباف 
براي اولين بار بود كه صحبت از حركت به سمت نواصولگرايي كرد. در خصوص 
راهكاري حركت به سمت نواصولگرايي و بازسازي جناح راست با ناصر ايماني، 

فعال سياسي اصولگرا به گفت وگو پرداختيم كه در زير مي خوانيد. 

در شرايط فعلي ضرورت بازسازي چقدر احساس مي شود؟
احساس بازس��ازي مربوط به اين انتخابات 96 نيست. از مدت ها قبل در واقع 
جريان اصولگرايي به نوعي مشغول بازنگري و تغييرات در روش هاي سياسي 
و اس��تراتژي هاي خودش به عمل مي آورد. براي انتخابات 94 مجلس شاهد 
تغييراتي در جري��ان اصولگرايي بوديد كه به مقدار زي��ادي با هم به وحدت 
رسيدند. صرف نظر از نتيجه، وحدت در كل كشور نسبت به ادوار گذشته بيشتر 
شد. در سال 96 حركت جديد ديگري به نام جمنا شروع شد. اين ها نشان دهنده 
اين است كه اين جريان در تالش است تا بازنگري در روش هاي سياسي خود 
به عمل آورد. البته ممكن اس��ت كه بر اين اعتقاد باش��يم كه بازسازي ها بايد 

گسترده تر و عميق تر باشد. اين حرف ديگري است. اين حركت مدت هاست 
در جريان اصولگرايي شروع شده و مربوط به امروز نيست. 

 اما در سال 96 اين مكانيزم موفق نشد. 
موفقيت الزاما به معناي پيروزي در انتخابات نيس��ت. اين تصوير غلط است. 
موفقيت يك كانديدا معلول عوامل متعددي است. الزاما جناح ها تاثير موثر 
ندارند. فرض كنيم در همين انتخاب��ات 96 آقاي روحاني به نفع جهانگيري 
انص��راف مي داد. آيا جهانگيري موفق مي ش��د رييس جمهور ش��ود؟ فرض 

كني��د قاليباف انصراف نم��ي داد. آيا باز هم روحاني پيروز مي ش��د؟ 
عوامل متعددي دخيل اس��ت. اگر كس��ي پيروز شد آيا به معناي 
پيروزي كامل آن جريان و شكس��ت جريان مقابل اس��ت؟ خير. 
البته ش��كي نيس��ت جريان اصولگرايي افول كرده اس��ت اما به 
اين معنا نيس��ت كه جريان اصولگرايي چون در انتخابات موفق 
نشده شكس��ت كامل خورده اس��ت. باالخره 40 درصد آرا را به 

و خودش اختصاص داده اس��ت. م��ا در انتخابات ميان  د
دوره رييس جمه��ور بوده ايم و 40درصد 
راي بي سابقه است. جريان اصولگرا موفق 
نشد رياست جمهوري را در اختيار بگيرد. 
 ادامه در صفحه 14

  محمدباقر قاليباف در نامه اي اعالم كرد كه  مي خواهد جريان اصولگرايي را بازسازي كند

عبور انتقادي از اصولگرايي

عباس عبدي در گفت وگو با »اعتماد«: 

نامه قاليباف حاكي از پذيرش شكست نيست
عباس عبدي فعال سياس�ي  اصالح طلب معتقد اس�ت كه 
جريان اصولگرايي اگر مي خواه�د از مردم راي بگيرد بايد 
به اس�اس حاكميت مردم اعتقاد داشته باشد در غير اين صورت از دل آن 

جريان هاي انحرافي غير مرتبط با اصولگرايي شكل مي گيرد.

برآورد شما از كليات نامه قاليباف چيست؟ 
اين نامه حداقل از يك جهت زمينه داشته است . اينكه به هر حال اصولگرايان 
دچار يك وضعيت ناخرسند كننده اي هستند. همين رفتارهاي عجيب و غريبي 
كه اين روزها در س��طح اصولگرايي مي بينيد زمينه را فراهم مي كند كه طرح 
پرسشي بشود. البته آقاي قاليباف هم به شكلي مي خواهد بگويد باختي كه در 
انتخابات به وجود آمد، به دليل راهبرده��اي غلط اصولگرايان بود كه به جاي 
دفاع از ماندن او، كناره گيري اش را خواستار شدند، يا مجبور به انصرافش كردند 
يا دست كم از او خواستند كه استعفا بدهد. در واقع اين نامه نوعي قضاوت و دفاع 
ضمني در مورد رفتار انتخابات خودش هم هس��ت. تركيب اين دو دليل است 
كه از آن مي توان درك كرد چرا اين نامه نوشته شده است. پيشتر گفته شد كه 
واقعيت موجود در جبهه اصولگرايي و به نوعي بدون ليدر ماندن اين جريان باعث 
شده كه آقاي قاليباف تصور كند فرصت مناسبي براي طرح مسائل است تا شايد 
طرحي براي در دست گيري رهبري اين جريان هم باشد. شايد انتظار دارند كه 
برخي به اين نامه پاسخ داده و دور نويسنده جمع شوند تا جريان جديدي شكل 
بگيرد و او بتواند در انتخابات آينده معبري را براي پيروزي اصولگرايان باز كند. 
 آيا چنين كنش هايي نشان دهنده هضم شكست در انتخابات و تالش 

براي ساماندهي مجدد نيروها است؟
نمي توان گفت كه اين نامه به معناي پذيرش شكست است. در همين نامه هم 
عمده هجوم به دولت معطوف اس��ت. در حالي كه كسي كه مي خواهد از زاويه 
پذيرش شكست و سازماندهي مجدد وارد موضوع شود لزومي ندارد در چنين 
نامه اي به هجوم عليه دولت بپ��ردازد. وقت و فرصت هاي ديگري براي اين كار 
هست. به نظر مي آيد هنوز شكست را نپذيرفته اند و فقط زمان را براي سازماندهي 
نيروها مناسب مي دانند تا تعبير و تفسير شخصي خود را از شكست داشته باشند. 

اصولگرايي  براي حضور موثر در نهادهاي انتخابي نيازمند چيست؟
م��ا نمي توانيم براي آنها تعيين تكليف كنيم همچنان كه آنها هم نمي توانند 
براي ديگران اين كار را بكنند. بيش از هر چيزي بايد درون خودشان گفت وگو 
كنند. نقد جدي نس��بت به گذشته خود انجام دهند . حتي اصالح طلبان هم 
بايد چنين كاري كنند. من فكر نمي كنم االن شرايط اصالح طلبان لزوما شرايط 
بسيار خوبي باش��د. به داليلي اين موفقيت ها به دست آمده كه بيشتر ناشي 
از ضعف مفرط طرف مقابل است. البته اصالح طلبان نقاط قوتي هم داشتند 

كه توانس��تند چنين دستاوردي داشته باش��ند. جريان اصولگرايي اگر 
مي خواهد از مردم راي بگيرد بايد به اساس حاكميت مردم اعتقاد 

داشته باشد و به تبعات آن ملتزم باشد. 
 آيا آنها مي توانند با حفظ هويتي برس�اخته شده در طول 

دهه هاي گذشته تغييراتي در گفتمان خود ايجاد كنند؟
آنها مي توانند اين كار را انجام دهند. اگر قرار باش��د يك 

هويت ثابت اليتغيري وجود داشته باشد ديگر دست 
انسان ها بسته مي شود. آن هويت از كجا آمده است؟ 
آن هم به دليل تغييرات و تحوالتي بوده است. اتفاقا 
اگر نتوانند تغيير دهند، نابود مي شوند و هويت شان 
مخدوش مي ش��ود. ولي اينكه بتوانن��د اين كار را 
بكنند، مستلزم آن است كه تحليل دقيق از شرايط 

داشته باشند و به تبعات آن هم ملتزم باشند. 
 اي�ن تغييرات ممكن اس�ت اصولگرايي را از 

آنچه در اين سال ها نمايش داده تهي سازد؟

ايرادي ندارد از اينكه در اين سال ها نمايش داده اند تهي شود. حداقل بخشي از 
آنان آنچه نمايش دادند، خوب و قابل دفاع نبوده است. دولت گذشته يك مورد 
آن است. محصول آن نمايش ديدار و قدرداني از كساني است كه با سابقه آنان و 
ادعاي شان تطابق ندارد. تهي شدن از اينها بد نيست و اتفاقا بايد منجر به چنين 

نتيجه اي هم بشود. 
 نواصولگراي�ي آي�ا به معن�ي بركش�يدن چهره هايي نظي�ر تتلو و 

كاله مخملي هاست؟
به طور قطع اگر قرار باش��د اين شيوه ها را پيگيري كنند موفق نمي شوند. اين 
شيوه ها در انتخابات و بعد از آن آزمايش ش��د و جواب منفي داده است. اصوال 
بايد نوعي بازنگري و بازگشتي به اصالت اصولگرايي انجام شود. من فكر مي كنم 
اين مساله كليدي است، نيروهايي كه اخيرا اين نوع سياست ها را به كار برده اند، 
نيروهاي اصولگراي واقعي نيس��تند. اصولگرايي كه ريش��ه در س��نت و حتي 
نهادهاي��ي از جمله بازار و روحانيت دارند، به حاش��يه رانده ش��ده اند. اين نوع 
اصولگرايي كه گفته مي شود در بسياري از موارد ممكن است از غير اصولگرايان 
هم چند پله آنطرف تر باشد. تجربه تاريخي ايران در 150 سال گذشته نيز اين 

نوع زايش هاي افراطي را نشان مي دهد. 
 نواصولگرايي در عمل بايد واجد چه ويژگي هايي باشد؟

خيلي نمي توانيم اظهارنظر كنيم اما به عنوان كسي كه از بيرون نگاه مي كنم 
اصولگرايي بايد به نحوي معرف س��نت ها باش��د. س��نت ها در هر جامعه اي 
اهميت دارند. به صورت اصيل هم بايد معرف آن باشند. از خالل يك جامعه 
مردم س��االر هم بايد مدافع سنت باشند؛ نه يك جامعه اي كه بخواهد مبتني 
يكه ساالري باشد و همه را به خفقان دچار كند تا از سنت ها دفاع كند. من فكر 
مي كنم اگر نوعي اصولگرايي مبتني بر سنت هاي موجود در جامعه كه عمدتا 
سنت هاي مذهبي است شكل بگيرد، به قواعد مردم ساالري هم التزام داشته 
باشد و احترام بگذارد مي تواند تبديل به يك جريان خوب و قوي شود. هرچند 
كه اميدوار نيستم اين جريان در كوتاه مدت شكل بگيرد. در همين نامه آقاي 
قاليباف بيشتر خطاب به جوانان است. من فكر نمي كنم جوانان اصولگرا خيلي 
با آقاي قاليباف همراه و همسو باشند، آنها بيشتر با آقاي رييسي هم سنخي 
داشتند. به نظر مي رسد قاليباف مي خواهد بيشتر به دنبال جذب جوانان باشد 

تا بازسازي اصولگرايان. 
 در ص�ورت تداوم روند فعلي در جريان اصولگ�را چه آينده اي براي 

آنها متصور هستيد؟
پيش بيني نمي توانيم بكنيم. آنچه مسلم اس��ت اين است كه جريان اصولگرا 
اگر بتواند يك بازس��ازي جدي انجام دهد احتماال آقاي قاليباف بعيد است كه 
بتواند رهبري چنين جرياني را عهده دار باشد. نيروهاي وسيع تري از او هستند 
كه بايد رهبري اين جريان را به عهده بگيرن��د. ولي اگر جريان اصولگرا نتواند 
اين كار را انجام دهد از دل آن جريان هاي انحرافي غير مرتبط با اصولگرايي 
شكل مي گيرد. جريان هاي فرصت طلب و عملگرايي كه ممكن است دست 
به خيلي كارها بزنند. اين نه به نفع جريان اصولگرا و نه به نفع كشور است. 

 آيا نو اصولگرايي كدي است براي تشكيل يك حزب تازه؟
به نظر مي رسد هدف اين نامه ش��كل دادن حزب يا چيزي شبيه آن است 
و اينكه ب��راي انتخابات بعدي بتوانند خودش��ان را آماده كنند. از 
اين نظر ايرادي ندارد. من برداشتم اين نيست كه آقاي قاليباف 
بتواند پاسخ خوبي را از كساني كه خطاب شان قرار داده، بگيرد. 
علت آن اين اس��ت كه جوانان اصولگرا گرايش هاي متفاوت با 
او دارند. براي اثبات اين حرف بنده الزم نيس��ت 4 سال ديگر 
منتظر بمانيم. كافي است كه از حاال به بعد ببينيم كه چه تعداد 
نيروهايي به سواالت او از زاويه مطلوبش پاسخ مثبت مي دهند 
و اين در خواست ايشان را لبيك خواهند گفت. من فكر نمي كنم 

اتفاق خيلي موثري بر اثر اين درخواست رخ دهد.

»ن�و اصولگرايي« ح�اال مش�تري و مبلغ 
تازه اي پيدا كرده است.  چهار باخت پياپي 
اين جريان سياس�ي باعث ش�د تا قاليباف دست به قلم 
شود و نامه اي خطاب به جوانان اصولگرا بنويسد؛ نامه اي 
كه محور آن لزوم نو س�ازي اصولگرايي است. او البته در 
اين نامه گاليه هايش را هم سربس�ته عنوان كرده است: 
پاي�ان رقابت ه�اي انتخاباتي به معن�اي فراموش كردن 
ناكارآمدي هاي دولت مس�تقر ي�ا ناديده گرفتن برخي 
خطاهاي دوستان جبهه انقالب نيست.  مشاوران قاليباف 
خطاهاي دوس�تان انقالب را نام مس�تعاري مي دانند بر 
اش�تباه آنها در تش�خيص كانديداي انصرافي. هنوز هم 
مي گويند اگر رييسي به نفع قاليباف كنار رفته بود امروز 
آنك�ه در پي چينش كابينه س�راغ چهره ه�اي مختلف 
مي رفت حسن روحاني نبود! قاليباف البته به سياق رفتار 
تبليغاتي خود در ايام انتخابات ب�از هم دولت روحاني را 
مورد تخريب و البته تهم�ت قرار مي دهد. ناكارآمدي در 
حل معضالت اقتصادي، گ�ذران زندگي همراه با آرامش 
خاطر را براي بسياري از مردم، روز به روز دشوارتر مي كند 
و اين در حالي اس�ت كه عده اي مي خواهند براي فرار از 
مس�ووليت و پاس�خگويي، هرگونه انتقادي را با نسبت 
دادن به رقابت هاي انتخاباتي ناديده گرفته و كم اهميت 
جلوه دهند؛ هر زمان كه به سودشان باشد به رقابت هاي 

انتخاباتي ارجاع مي دهند و هر زمان كه به ضرر شان باشد 
مي گويند رقابت تمام ش�ده اس�ت. اين برخورد دوگانه 
خطر هدر رفتن سرمايه اجتماعي و ملي را به همراه دارد؛ 
گويي دولت خود را بي نياز از س�اير مردمي مي داند كه به 
هر دليلي به رييس جمهور مستقر راي نداده اند. كيست 
كه نداند دعواهاي سياسي غير ضروري چند هفته گذشته 
براي آن بوده كه معضالت و ناكارآمدي اقتصادي به حاشيه 
برده ش�ود.  در ادامه نامه قاليباف نشان مي دهد هنوز از 
چرايي شكست در انتخابات رها نشده و سواالتي ذهنش 

را مشغول كرده است. 
س�واالتي كه مخلص آن اين است: چرا باختيم؟او نوشته 
اس�ت: دو پرس�ش بيش از هر چيز، ذهن م�ن را به خود 
مشغول كرده است: پرسش اول اينكه ناكارآمدي دولت 
زمينه را براي تغيير در وضع موجود در افكارعمومي كامال 
مهي�ا كرده بود، چه عواملي باعث ش�د كه ما اين فرصت 
بزرگ را هم مانند گذش�ته از دس�ت بدهي�م و در عمل 
اجازه بدهيم با تثبيت مديريت خسته، بسته و زاويه دار با 
گفتمان انقالب اسالمي و منافع ملي، زندگي جاري مردم 
و آرمان هاي انقالب اس�المي چهار س�ال ديگر در بيم و 
نگراني س�پري شود؟ و در پي اين س�وال، پرسش بعدي 
مطرح مي شود كه براي اصالح اين روندي كه سال هاست 
ادام�ه دارد و باعث ش�ده جمه�وري اس�المي نتواند در 

دوران پس از دفاع مقدس حتي يك دولت كارآمد در حل 
نيازهاي مادي و معنوي مردم و نزديك به افق آرمان هاي 
انقالب اسالمي را تش�كيل دهد، چه بايد كرد؟  شهردار 
تهران كه پيش ت�ر از ورود به حوزه گفتماني اصولگرايي 
پرهيز داش�ت و همواره از خود چه�ره يك مدير اجرايي 
به نمايش مي گذاش�ت اين بار خرق عادت ك�رده و از دل 
گفت وگويش با جوانان اصولگرا به اين نتيجه رسيده كه 
چاره اي نيس�ت جز تغيير اساسي در نحوه كنش جريان 
اصولگرايي: به اين باور رس�يدم كه »تغيير اساس�ي در 
نحوه كنش جريان اصولگراي�ي« يكي از مطالبات اصلي 
امروز ش�ما جوانان مومن و دلسوز انقالب و كشور است. 
امروز ديگر روشن است كه اصولگرايي بايد با حفظ مباني 
و ارزش هاي انقالبي جمهوري اسالمي، در نگرش و شيوه 
سياست ورزي خود متحول شود و با گفتمان و چهره هايي 
نو، حركت در راس�تاي »نو اصولگراي�ي« را هرچه زودتر 
آغاز كند.  قاليباف كه در صدر نامه خود از خطاي دوستان 
انقالب گفته و آن را امري فراموش نشدني عنوان كرده و 
در ميانه هاي نامه جس�ارت خودانتقادي را مطرح كرده 
است: اين انقالب با تكيه بر ش�ور و انگيزه جوانان پيروز 
ش�د و اين نظام با فداكاري آنها بقاي خود را تضمين كرد. 
در ادام�ه راه نيز چاره اي ج�ز تكيه بر جوان�ان در انجام 
كارهاي بزرگ و ماندگار نيس�ت و يكي از كارهاي بزرگ 

جس�ارت »خود انتقادي« و متحول ك�ردن اصولگرايي، 
ب�دون تضعيف اي�ن جري�ان در مقابل رقيبي اس�ت كه 
اصلي تري�ن هنر آن تزريق ت�رس مصنوعي به جامعه به 
قصد فراموش كردن وعده ها و ناكارآمدي هايش اس�ت. 
اميدوارم ديگر دوس�تان مس�وول و اثرگ�ذار در جبهه 
اصولگرايي اين پيام و درخواس�ت شما را براي ايجاد اين 
تحول بزرگ و ضروري، بشنوند و بدانند »خودانتقادي« 
و تغيير نشانه قوت است و نه ضعف.  اما شاه بيت سخنان 
قاليباف نه پيوستن او به جرگه مناديان نواصولگرايي است. 
شاه بيت نامه آنجايي است كه قاليباف راس اصولگرايي را 
دچار اختالل مي نامد: اين همزماني اتفاق خواهد افتاد كه 
شما اميدوارانه، فعاالنه و آتش به اختيار وارد صحنه شده، 
منتظ�ر اقدامات از ب�اال به پايين در جري�ان اصولگرايي 
نباش�يد؛ زيرا تحليل رفتارهاي پ�س از انتخابات برخي 
دوستان نشان مي دهد تصميم گيري در اين مورد در راس 
جريان همچنان دچار اختالل است.  در اين بخش از نامه 
قاليباف يك سوال اساسي مطرح مي شود: اساسا جبهه 
اصولگرايي داراي راس است؟ آيا در راس اين جبهه جمنا 
قرار دارد يا جامعتين؟ از طرفي هستند تشكل هايي كه 
زعامت هيچ يك از زعيمان پذيرفته شده را بر نمي تابند 
و خود س�از جداگانه اي مي زنند. شايد مراد از اختالل در 
راس اصولگرايي همين چند سر بودن اين جريان است.  

قاليباف در پايان اين نامه مي گويد:   بدون شك نخستين 
گام در انجام اين رسالت مهم و به سر منزل مقصود رساندن 
آن ترس�يم ويژگي ها و مباني »نواصولگرايي« است و لذا 
برآنم كه در همين باب چند پرس�ش و دغدغه جدي را با 
شما در ميان بگذارم و شما را دعوت كنم در عرصه عمومي 
و در صورت تمايل به ص�ورت خصوصي، جواب آنها را به 
بحث و گفت وگو بگذاريد:  1-  از يك منظر آسيب شناسانه، 
»اصولگرايي« چ�ه ضعف هاي س�اختاري، عملكردي و 
رويكردي دارد كه بايد آنها را اصالح كرد؟ »نو اصولگرايي« 
در اين س�ه مورد كدام دغدغه ها را بايد مورد توجه قرار 
دهد؟ چتر نواصولگرايي بايد شامل كدام گروه هاي جامعه 
باشد؟  2-  چگونه و با چه روشي مي توان از اصولگرايي به 
سمت نواصولگرايي حركت كرد؟ و چهره هاي جديدي كه 
مي توانند اين كار را انجام دهند بايد چه خصايصي داشته 
باش�ند و نقش جوانان در اين روند چيست؟  3-  جايگاه 
مردم در نواصولگرايي چگونه بايد باش�د؟ آيا ما نيازمند 
بازگشت به مردم و توجه به مطالبات و نقش آنها در اداره 
همه امور نيستيم؟ چگونه مي توان بدون چشم پوشي از 
آرمان ها با واقعيت تغيير سبك زندگي طبقه متوسط كنار 
آمد؟ 4-  ش�يوه تعامل نواصولگرايي با دولت چگونه بايد 
باشد؟ 5-  نسبت نواصولگرايي با رهبري انقالب، نهادهاي 
حاكميتي و جريان هاي سياسي رقيب چگونه بايد باشد؟

مسير بازسازي 
جناح راست

يك�ي از كاره�اي خيلي 
مهم�ي ك�ه آنه�ا باي�د 
انج�ام دهند اين اس�ت 
كه جري�ان اصولگرايي 
باي�د بن�د ناف�ش را از 
امكان�ات دول�ت موازي 
قطع كند. از رانت دولت 
موازي استفاده نكند. هر 
جري�ان سياس�ي اصيل 
بايد بند نافش به جامعه 
وصل باش�د يعني متكي 
ب�ه خواس�ت و مطالبات 
مردم و جامعه باش�د نه 
اينكه متكي به امكانات 

عمومي باشد. 

در همين نامه 
آقاي قاليباف 
بيشتر خطاب 

به جوانان 
است. من 

فكر نمي كنم 
جوانان 

اصولگرا 
خيلي با آقاي 

قاليباف همراه 
و همسو باشند 

آنها بيشتر با 
آقاي رييسي 

هم سنخي 
داشتند. 
قاليباف 

مي خواهد 
بيشتر به 

دنبال جذب 
جوانان باشد 

تا بازسازي 
اصولگرايان


