
تحلیل علیرضا پناهیان 
از فرآیند و نتایج انتخابات مجلس 

8 اتفاق خوب در این انتخابات و
 پاسخ به چند پرسش

چرا از فهرست متحد حمایت کردیم؟
آیا افراد مستقل باید اتحاد می کردند؟

چرا مشارکت راضی کننده بود؟ 
علت کاهش مشارکت و رأی ندادن بسیاری از مردم چه بود؟

نقش مهم »تغییر ادبیات انقالبیون« در این انتخابات و لزوم استمرار آن!
مهم ترین رسالت مجلس بعدی چیست؟
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  لزوم تبریک و شکرگزاری از اتفاق های خوب و بسیار مهم در این انتخابات
غ از  انتخابات واقعی همیشه یکی از نقاط عطف و فرصت های مهم برای یک جامعه است. انتخابات، فار
اینکه نتیجه اش چه باشد، جامعه را یک قدم بزرگ به جلو می برد. و البته هرچقدر نخبگان جامعه قبل 
که  کنند، قدم بزرگ تری برداشته خواهد شد. در انتخابات است  و بعد از انتخابات هوشمندانه تر عمل 
جامعه قوت ها و ضعف های خودش را می بیند و همین دیدن، مقدمه و زمینۀ تثبیت و تقویت قوت ها 
گر پس از هر انتخابات، تحلیل و زاویۀ نگاه  که ا و رفع ضعف ها می تواند و باید باشد. نکتۀ مهم این است 
صحیحی به مسائل و نتایج آن نداشته باشیم، چه بسا نقاط قوت جامعه را ضعف، یا نقاط ضعف را قوت 
ببینیم! و این خیلی بد است! زیرا خطر و خسارت ندیدن »نقاط مثبت«، بعضًا بیش از ندیدن »نقاط 
گر نقاط قوت مان  که اصالح ضعف ها، فقط و فقط با اتکا بر قوت ها امکان پذیر است. و ا ضعف« است. چرا 
که اصال آن قوت ها را ندارد! چه برسد به اینکه  را نبینیم و نشنانسیم، تقریبًا مانند جامعه ای خواهیم بود 

قوت ها را به جای قوت، ضعف ببنیم!

بنابراین برشمردن صحیح نقاط قوت و اتفاق های خوب در هر انتخابات، و قدردانی و خوشحالی جامعه 
کنار آسیب شناسی انتخابات باید انجام دهیم. زیرا  که در  کارهایی است  از آن قوت ها یکی از مهم ترین 
گرچه ما به دالیل مختلف،  این برشمردن، قدردانی و شکرگزاری، خیلی در پیشرفت جامعه مؤثر است. 
کار مهم، غفلت می کنیم، اما در سیرۀ امام  معمواًل بیشتر به آسیب شناسی انتخابات می پردازیم و از این 
که چگونه ایشان بعد از هر انتخاباتی نقاط قوت را روی دست می گیرند و از  و رهبر عزیز انقالب، می بینیم 

آن قدردانی می کنند.

که جای تبریک و شکرگزاری دارد. در مقطع  و اما در این انتخابات، اتفاق های خوب و بسیار مهمی افتاد 
کنونی جامعۀ ما، توجه و شکرگزاری از این اتفاق های خوب، و سپس تقویت و تثبیت این نقاط  و شرایط 

قوت، اولین و شاید مؤثرترین اقدام برای پیشرفت جامعه باشد.

برخی از این اتفاق های خوب و مهم عبارتند از:
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  حرکت خوب شورای ائتالف در ائتالف جریان ها و مردمی تر شدن 

قباًل هم چنین  گرچه  ا ائتالف« تشکیل شد،  به نام »شورای  که مجموعه ای  بود  این  اتفاق ها  آن  از  یکی 
که یک جایگاه  کنی)ره( بود  خ می داد، اما با محوریت شخصیتی مثل آیت اهلل مهدوی  همگرایی هایی ر
گرفت،  صورت  اتفاق  این  ایشان،  حضور  بدون  االن  ولی  داشتند.  تهران  در  جریان ها  همۀ  برای  پدری 
کنی)ره(- حضور داشته باشد،  یعنی شورای ائتالف، بدون اینکه محوریت برجسته ای-مثل آقای مهدوی 
کند،  توانست تا حدی جریان های مختلف را )از مؤتلفه تا برخی جریان های جوان تر( دور همدیگر جمع 

این یک نکتۀ برجسته و قابل تحسین است.

که  و مردمی  بچه های مذهبی  نظِر عموم  و  رأی  به  تا حدی  نهایی،  لیست  افراد  تعیین  برای  همچنین 
گرایشی داشتند، مراجعه شد. ضمن اینکه جوان هایی هم به عنوان نامزد در لیست شورای ائتالف  چنین 

کردند. حضور پیدا 

جریان ها  و  احزاب  افراد،  جانب  از  سهم خواهی هایی  نهایی  فهرست  در  روایت ها،  برخی  مطابق  گرچه  ا
که صرفًا سهم  گر هم این اتفاق افتاده باشد، یک مقدار نسبت به آن وضع سابق -  گرفته، ولی ا صورت 
بر  کردند  اعالم  آنچه  تغییر هم، طبق  این  و  پیدا شد  تغییر  بود -  نهایی مؤثر  لیست  جریان ها در بستِن 
که شورای ائتالف  گفت  گرفت. لذا می توان  که در محله ها انجام  اساس رأی گیری ها یا نظرسنجی هایی بود 

کرده است. یک مقدار مردمی تر از قبل عمل 

که هرکدام به سهم خود، از همفکران  البته وقتی جریان های سیاسی دور هم جمع می شوند معلوم است 
این  منفور است  آنچه  نیست.  منفور  باشند. نفس سهم خواهی  لیست  در  که  پیشنهاد می دهند  خود، 
بگیرد، و  فامیل بازی صورت  و  باندبازی  و  گرفته شود  ندیده  لیاقت ها  که در جریان سهم خواهی،  است 
کوتاه آمدن و به طور خالصه  کند، و یا فضای اخوت، مدارا، انعطاف،  یا جریانی بیش از سهم خود طلب 

کم رنگ باشد. که بین مؤمنین باید جاری باشد،  فضای »رحماء بینهم« 

  اتحاد مهم، بین »پایداری« و »شورای ائتالف« و تنازل عقالنی دوطرف به ویژه پایداری

که برجسته تر بود و مردم بیشتر متوجِه آن شدند، اتحاِد ولو دیرهنگام ولی حساس و مهم  اتفاق دیگری 
ک هایی داشتند، اما توانستند  بین جریان پایداری و شورای ائتالف بود. هرکدام از اینها برای خودشان مال
که واقعًا ما جناح های سیاسی مختلفی در  کنند. اما چرا این توافق سخت بود؟ به این دلیل  با هم توافق 
ک های این جناح ها  که باید بپذیریم و البته بد هم نیست. باالخره مال کشور داریم، این واقعیتی است 

کدام از این جریان ها هم در جامعه، طرفدارانی دارند. برای انتخاب فرد اصلح، واقعًا فرق می کند، هر 

گفته است، ما قبولش نداریم.« اما یک جریان  که یک ذره به برجام، بله  مثاًل یک جریان می گوید »کسی 
یک مقدار  کسی  است  ممکن  باشد،  قرمز  خط  صورت  این  به  برجام  که  نیست  »این طور  می گوید:  دیگر 
ج نشده است...« باالخره این اختالف نظر  که خار کرده باشد ولی از خط والیت  با برجام، همراهی  هم 
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کرد و اساسًا در هر انتخاباتی رقابت باید بین این  و این تفاوت ها وجود دارد و نباید این تفاوت ها را انکار 
بگیرد. شکل  مختلف،  دیدگاه های 

اصل اتحاد و یکسان سازیِ جریان های معتقد به نظام همیشه امر مطلوبی نیست/ نباید 
پایداری را به خاطر مقاومت بر اصولش مذمت کرد

که همۀ اینها یک جریان محسوب شوند(  اصل اینکه این اتحاد بین جریان ها صورت بگیرد )به این معنا 
باید صورت  ِکی  اینها،  رقابِت بین  اتحاد باشد، پس  بر  بنا  گر همیشه  ا امر مطلوبی نیست، چون  همیشه 
که همین جریان های معتقد به نظام و انقالب، باید در انتخابات با هم رقابت  بگیرد؟! اصلش این است 

کنند. کنند تا مردم را نسبت به افکار خود متقاعد  کنند و تالش  کنند و وزن کشی 

بر  را به خاطر مقاومت  پس اصل دشوار بودن اتحاد بین این جریان ها طبیعی بود؛ نباید جریان پایداری 
کشور باید دائمًا از تفاوت مواضع  که همه دلسوزان  کرد. نباید این تصور و انتظار پیش بیاید  اصولش مذمت 
کوتاه آمد و البته قابل تحسین و تقدیر  که خیلی  کوتاه بیایند. در نهایت شاید این جریان پایداری بود  خود 

بود.

ارزشمند است؛ چون  این خیلی  و  انجام شد  گفت  که خواهم  به مصالحی  کار سخت،  این  باالخره  ولی 
گر دیرهنگام نبود هم، این  تفاوت نظرات جدی است. البته این توافق یا اتحاد، دیرهنگام بود اما شاید ا
گرفت،  که این اتحاد، به سختی صورت  اثر را نداشت. یعنی همین که دیرهنگام بود و همه متوجه شدند 

کرد. انرژی ایجاد  خودش یک 

در شرایط فعلی چاره ای جز اتحاد نبود
که عده ای سعی می کنند با دروغ و شعارهای  االن شرایط و فضای انتخابات متأسفانه به گونه ای است 
که مواضع ضّد منافع مّلی و به شدت  فریبنده و اتهام زنی علیه رقیب، رأی بیاورند، این عده نشان داده اند 
سازشکارانه دارند، ضمن اینکه به مردم هم خدمت نمی کنند. لذا در این شرایط، برای اینکه این افراد 
با عوام فریبی باال نیایند، جریان های انقالبی و جناح های مدافع منافع ملی، مجبور هستند با هم اتحاد 

کنند.

آنها  از  هم  دشمن  رسانه های  تمام  و  دارد  هم  قوی  تبلیغاتی  موتور  و  می کند  عوام فریبی  که  جریانی  آن 
گر به واسطۀ باز شدن دستشان نزد  پشتیبانی می کنند و با فریب کاری، دنبال سازش با دشمن است، ا
مردم و هوشمندی مردم، در انتخابات قدرت فریب زیادی نداشته باشند، تازه اصِل رقابت باید بین این 

که منافع ملی را دنبال می کنند، برقرار می شود.  جریان هایی 
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 حضور »نامزدهای مستقل انقالبی و جریان عدالت خواه« نشان دهندۀ پویایی فضای سیاسی و 
محدودنشدن به جریان های موجود بود

از نامزدها به صورت مستقل در صحنه باقی ماندند،  که چندنفر  افتاد، این بود  که  اتفاق خوب دیگری 
برخی از این دوستان، اسمشان نه در لیست پایداری بود و نه در لیست شورای ائتالف. همچنین حضور 
که به جریان های دیگر داشتند امر مبارکی بود. اینها  جوانان عدالت خواه در این انتخابات با همۀ اعتراضی 

گرفتند. هم وارد صحنه شدند و مورد توجه مردم هم قرار 

که به دو سه تا جریان شاخص،  که پویایی فضای سیاسِی ما این قدر باال هست  این مسئله نشان داد 
نفر  چند  اینکه  اصِل  اخیر،  روزهای  این  در  دوستان  از  برخی  است.  امتیاز  یک  این  و  نمی شود  محدود 
هیچ یک  در  تفکری  طرز  یک  گر  ا درحالی که  می کردند.  تخطئه  را  بشوند  صحنه  وارد  مستقل  به طور  هم 
کند؟ باالخره  از  جریان ها جا نگرفت-و البته نمایندۀ بخشی از افکار عمومی مردم هم بود- باید چه کار 
اینها هم باید در فضای سیاسی حضور داشته باشند و وجودشان هم بسیار مفید است ولو ممکن است 

گفتار آنها انتقاد داشته باشند. آنها هم از دیگران انتقاد دارند. خیلی ها به منش یا روش 

آیا افراد مستقل باید اتحاد می کردند؟
حاال آیا همۀ اینها باید با هم اتحاد می کردند یا نه؟ این دیگر به تشخیص خودشان بستگی داشت. برخی 
کردند.  کار درستی  معتقد بودند خطر رقبای سازشکار زیاد نیست و باید در صحنه ماند پس بر این مبنا 
که خطِر آنها باال نیست، طبیعتًا نباید اتحاد می کردند. برخی هم شاید معتقد بودند اصاًل  گر می دیدند  ا
که تأثیر  ما صرفًا به این نتیجه)نتیجۀ انتخابات( ملتزم نیستیم، بلکه دنبال یک نتیجۀ مهم تری هستیم 
که این حرف  ها و این تفکر انقالبی بین  گذاشت و آن این است  خودش را در انتخابات های بعدی خواهد 
کسی این جور معتقد باشد و  گر  مردم بیاید و شنیده شود، و به همین دلیل باید مستقل بمانیم. خب ا
این بخشی از مواضع اصولی او باشد، چرا نباید در صحنه به صورت مستقل بماند؟ در انتخابات همیشه 
گاهی ممکن است برخی اهداف و نتایج دیگر مهم تر از نتیجۀ  و لزومًا انسان نباید دنبال پیروزی باشد، 
انتخابات  از نتیجۀ  که به آن نتایج بلندمدت بیشتر  انتخابات باشد، و یا الاقل تکلیف برخی این باشد 

کنند. فعلی توجه 

نباید یکدیگر را در فضای سیاسی، تخطئه و تکفیر کنیم/ گاهی ممکن است »اتحاد و 
اهتمام به نتیجۀ انتخابات« وظیفه باشد، و گاهی خیر

انتخابات وظیفه بشود. ولی به هر  کوتاه آمدن و اهتمام به نتیجۀ  اتحاد و  گاهی هم ممکن است  بله، 
گونۀ  حال نباید یکدیگر را در فضای سیاسی تخطئه و تکفیر بکنیم. برخی اینگونه فکر می کنند و برخی به 

دیگری. اصل انتخابات محل تضارب آراء است. 
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می دانیم،  فهرست  در  جریان ها  از  برخی  سهم  و  نمی دانیم  انقالبی  صددرصد  که  را  کسانی  همچنان که 
کنیم؛ باالخره بعضی ها این روش را برای انقالبی گری می پسندند و تشخیص می دهند؛ نباید  نباید تخطئه 
کرد. این طرز تفکر و این  که مصلحت، پیش آورده است، دور ریخت و توهین  آنها را در جریان یک اتحادی 
که ممکن است زیاد انقالبی به نظر نرسد، چه بسا در میان مردم طرفدارانی داشته باشد؛ هرچند ما  منش 
که چندان ممکن است انقالبی به نظر نرسند در این انتخابات  کما اینکه برخی  به آن انتقاد داشته باشیم. 

رأی خوبی آوردند.

  به صحنه آمدنِ برخی از اهل علم که بین مردم شناخته شده هستند

که عده ای از اهل علم و اهل سخن و عده ای  خ داد، این بود  که در این انتخابات ر اتفاق مبارک دیگری 
که بین مردم شناخته شده هستند، دور همدیگر جمع شدند و از لیست اتحاد،  از جوان های دانشگاهی 
تأییدکردن موثر یک لیست نهایی، خودش  افراِد شاخص و  کردند. همین به صحنه آمدِن این  حمایت 
که »بگویید ما به چه افرادی یا  کثراً از ناحیۀ مردم تحت فشار بودند  یک اتفاق مبارک بود، این آقایان ا
کمک به ایجاد  کمک به شور انتخابات بود، و هم  کدام لیست رأی بدهیم؟« ُحسن این حضور، هم  به 
گر وحدت ایجاد نشد لیست مستقلی  کردند و بنا بود ا که این آقایان برای ایجاد وحدت هم تالش  اتحاد 

کنند. صادر 

که این جمع یک لیست بدهد، چون  البته بعد از اینکه این »لیست وحدت« منتشر شد، باز هم جا داشت 
ج از لیست را بر برخی افراد این فهرست ترجیح می دادند، ضمن اینکه دربارۀ اینکه چه  برخی افراد خار
گفتگوها و  کسانی را برداریم اختالف نظرهایی وجود داشت، ولی اواًل فرصت این  کسانی را بگذاریم و چه 
خ داده بود، ما لیسِت دیگری  که ر که افتاده بود و اتحادی  بررسی ها نبود و ثانیًا به احترام آن اتفاق بزرگی 
افزوده  بر حیرت مردم  بیرون می آمد، شاید  اندک  گر لیست دیگری در آن فرصت  ا اینکه  ندادیم. ضمن 

می شد.

حمایت ما از لیست وحدت، دلیل بر قبول نداشتِن افراد خارج این لیست، نبود
گرفته بود  که شکل  کاماًل مورد پسند ما نبود، ولی به احترام این وحدتی  هرچند نتیجۀ »لیست وحدت« 
که دیگر لیست ندهیم و بر همان لیست  و برای دفاع از اتحاد این دو جریان انقالبی، تصمیم بر این شد 

کنیم. کید  وحدت، تأ

کنند و شاید این انتقاد واقعًا به جا  کید بر فهرست نهایی وحدت انتقاد  ممکن است بعضی از دوستان از تأ
که  کسانی  که فهرست مجدد ندادن، دلیل بر قبول نداشتن  هم باشد، ولی جهت اطالع عرض می کنم 
گر فرصت  ج از فهرست اتحاد بود نبود و دلیل بر قبول تمام افراد موجود در فهرست هم نبود. ا نامشان خار

کافی وجود داشت قطعا اتفاق دیگری می فتاد و فهرست متفاوتی ارائه می شد.

بهتر  فهرست  به  زودتر  تا  می آمدند،  میدان  به  بیشتر  و  زودتر  باید  علما  از  جمعی  چنین  شاید  اساسًا 
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در  فعال  و  کنشگر سیاسی  بنده  ولی خیلی ها مثل  گفت،  باید  زمینه چه  این  در  نمی دانم  می رسیدیم. 
گر نظری می دهند به عنوان یک منتقد، اظهار نظر می کنند. لزومًا نباید هر  ا گروه ها نیستند و  احزاب و 
که بیشتر  کار سیاسی بکند. ضمن اینکه چنین افرادی  که بیاید در صحنه و  کسی منتقد شد، از او خواست 
کنند.  کار فکری انجام می دهند، در مقام عمل معلوم نیست بتوانند و بشود همۀ نظرات را به هم نزدیک 

ولی به هر حال حضور در صحنه های سیاسی الاقل در همین حد، غنیمت است.

  مطرح شدن شعارهای خوبی مثل شفافیت/ از مجلس جدید، می توان شفافیت و     کوتاه نیامدن 
مقابل رفتار غلط دولتمردان را مطالبه کرد       

ح شد؛ مثل »شفافیت،  که شعارهای خوبی مطر خ داد، این بود  که در این انتخابات ر اتفاق خوب دیگری 
و  تهران  در  که  بود  شعارهایی  جزو  اینها  و...«  دولتمردان  رفتار  بر  قوی  نظارِت  عدالت،  مقاومت، 
کردند و این شعارها نزد  که مردم به این شعارها، توجه  شهرستان ها، رأی آوردند و این اتفاق مبارکی است 

بود. مطلوب  مردم، 

حاال راحت تر می توان از این مجلس جدید، شفافیت، نظارت قوی بر دولت، اجرای عدالت و جلوگیری از 
کسانی  کرد. ضمن اینکه یک مقدار خیال مردم راحت تر می شود از اینکه می بینند  مفاسد و... را مطالبه 
که معتقد به مبارزه با فساد و مقاومت در برابر دشمن هستند. ان شاءاهلل با نظارت  وارد مجلس شده اند 
کوتاه آمدن در برابر رفتار غلط دولتمردان  قوِی این نمایندگان، اوضاع مملکت به سامان خواهد شد و دیگر 

کار نخواهد بود. در 

ما از مجلس فعلی تا انتقاد می کردیم بدترین اهانت ها و توهین ها را از برخی نمایندگان می شنیدیم و این 
که به منتقدان خود توهین میکند. ولی امیدواریم توهین به منتقدان  برازنده مجلس نبود. دولت هم 
که مطالبه گری از ایشان سخت تر خواهد  کل این مجلس جدید باید بداند  در این مجلس پیش نیاید. در 

بود، هم باید طاقت انتقاد داشته باشد و هم ان شاءاهلل جایی برای انتقاد نگذارد.

  میزان مشارکت مردم باوجود همۀ مشکالت و شایعه ها، راضی کننده است

خ داد، مشارکت جدی بخش قابل توجهی از مردم است؛ درست  که در این انتخابات ر نکتۀ خوب دیگری 
و  مسئوالن  عملکرد  از  مردم  شدید  نارضایتی  به  توجه  با  ولی  بود،  کم  نسبتًا  مشارکت  میزان  که  است 
کرونا، حضور در برخی حوزه ها  انتخابات دربارۀ  از  نیز خبر شب قبل  بیگانه و  عملیات روانی رسانه های 
کم شد. اما در مجموع، این مقدار مشارکت، با توجه به همۀ موانع، راضی کننده است؛ غیر  به ویژه تهران 

کم تر بود. که به دالیل خاصی مشارکت  از تهران 

که سطح نارضایتی از دولت و مجلس زیاد است و تبدیل به ناامیدی  کم« اواًل معلوم می کند  »مشارکت 
گوش همه برسانیم.  کنیم تا صدا و منطقمان را به  کار  که ما باید بیشتر  شده است و ثانیًا معلوم می کند 
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کرد. مطمئنم خیلی از ناامیدی ها را می شود با عملکرد خوب مجلس آینده برطرف 

که در اثر ناامیدی از اصالح امور در انتخابات شرکت  کسانی  جامعۀ ما پر از سوءتفاهم است و بسیاری از 
کار خوِب تبیینی انجام شود، بسیاری  گر  ا کرده اند.  اثر تبلیغات منفی چنین دیدگاهی پیدا  نکردند، در 
گام موثری در رفع سوءتفاهم ها بردارد. از این سوءتفاهم ها برطرف شدنی است. امیدوارم این مجلس 

عملکرد  به  اعتراضشان  نکردند،  شرکت  انتخابات  این  در  که  کسانی  از  توجهی  قابل  بخش  حال  هر  به 
کنند؛  انتخاِب خودشان، به وضع موجود اعتراض  با نوع  گرچه بهتر بود  مسئوالن و دولتمردان است. ا

رأی دادند. منتقدان دولت  به  که در شهرها  مثل خیلی ها 

جریان های غرب گرا و سازش کار، مردم را از سیاست، خسته و دل زده می کنند
اواخِر آن دولت( درصد مشارکت مردم در  )در  بود  کار  که جریان اصالحات هم روی  در آن هشت سالی 
که مشارکت مردم دارد  برخی انتخابات، به شدت پایین آمده بود. در اواخر این دولت هم باز می بینیم 
که یک مقدار غربگرا و سازشکار هستند و یک مقدار بی توجه به معیشت مردم  پایین می آید. جریان هایی 
هستند، معمواًل همین طور هستند؛ یعنی با عمل نکردن به وعده ها و بازی های غلط سیاسی و... مردم 
کشورهای  کشورمان در زمینۀ مشارکت در امور سیاسی، مثل  را از سیاست، خسته و دل زده می کنند؛ لذا 
و  گسترده  تخریب های  با  جریان ها  این  ابتدا  می آید(  پایین  مشارکت،  درصد  )یعنی  می شود  اروپایی 

کاذبی ایجاد می کنند ولی به مرور، همه را زده می کنند. وعده های خیالی، یک هیجان 

که مدعی رأی مردم و رفراندوم و... هستند، عماًل مردم را از مشارکت در انتخابات دل زده  کسانی  همان 
با زبان، به مردم توصیه  البته بعضًا  از بین می برند.  انتخابات،  را برای شرکت در  انگیزۀ مردم  می کنند و 
کالمشان برای دعوت مردم به مشارکت، دیگر اثر ندارد،  کنید و...« اما  که »در انتخابات شرکت  می کنند 

چون عملکرد خوبی ندارند.

کاًل ترجیح می دهند سیاست را  اساسًا درگیری های سیاسی و اپوزوسیون بازی، وقتی از حد بگذرد، مردم 
کشور را در دست دارد، اما ساز مخالف با  کم بر دولت، مدیریت اجرایی  کنار بگذارند. جریان سیاسی حا

گاهی ادای اپوزوسیون درمی آورد. نظام می زند و 

 رونق روحیۀ انقالبی به واسطۀ شهادت سردار سلیمانی، اثر خودش را در انتخابات نشان داد  

یکی از اتفاقات ارزشمند در این انتخابات اثر واضح و آشکار شهادت مظلومانه سردار سلیمانی بود. ملت 
که شهادت سردار سلیمانی در  گفت  ما نسبت به شهدا بسیار وفادار هستند و به صورت قاطع می شود 
کسی به چه جریانی رأی داد، ولی  رونق و جهت انتخابات نقش بسیار جدی داشت. فرقی نمی کند چه 

کرد. سردار حقًا ملت را بیشتر متوجه مسئولیت سیاسی خود 

البته شهادت این قهرمان ملی و جهانی ما فقط در »رونق انتخابات« نقش نداشت، بلکه موجب تقویت 
داد.  نشان  را  خودش  اثر  هم  انتخابات«  »نتیجه  در  و  شد  سازش  خط  جدی  تضعیف  و  مقاومت  خط 
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کند و خود را بیش از هر زمان مدیون خون  امیدوارم مجلس جدید هم مسئولیت خود را به خوبی درک 
شهیدان و این شهید عزیز بداند.

 در این انتخابات، ادبیات انقالبیون، بهتر شد/ ادبیات انقالب، یک ادبیات واقع بینانه و معطوف 
به بهبود معیشت مردم شد         

که ادبیات انقالب، یک ادبیات  خ داد، این بود  که در این انتخابات ر امتیاز دیگر یا اتفاق خوب دیگری 
واقع بینانه، ادبیات مردمی و ادبیات معطوف به بهبود وضع دنیا و وضع معیشتی مردم شد و این ادبیات 
که »ما بر اصول خودمان  درستی است. یعنی به جای اینکه مدام از اصول و ارزش ها حرف بزنند و بگویند 
کردند. مثاًل  امیدوار  را  و مردم  کردند  بیان  را  و درمان ها  از دردهای جامعه  پایبند هستیم...« فهرستی 

گفتند: »ما می خواهیم شفافیت ایجاد بشود«

کنیم. اینکه ما انقالبی هستیم یعنی چه؟ یعنی »ما  ما باید ادبیات انقالبی خودمان را یک مقدار اصالح 
طرفدار عقالنیت هستیم«؛ این باید جا بیفتد. پایبندی بر اصول و ارزش های اسالمی یعنی چه؟ یعنی 
را،  از منافع مردم  و نمی گذاریم یک ذره  ببرند  رانت خوارها  را  از منافع مردم  اینکه ما نمی گذاریم یک ذره 
کمی اصالح شد. البته تا نقطۀ مطلوب راه زیادی داریم. دشمنان ببرند. این ادبیات در این انتخابات 

علت رأی ندادِن بسیاری از مردم، سوءتفاهم نسبت به جریان انقالبی است
که منتقد دولتند اما به انقالبیون رأی ندادند، نسبت به انقالبیون دچار سوء تفاهم  کسانی  االن خیلی از 
جریان  یک  طبل  اینکه  به خاطر  چرا؟  آورده اند!  رأی  انقالبی ها  اینکه  از  باشند  نگران  بسا  چه  و  هستند 
کند  کند و متهم  سیاسی دروغ پرداز، بیش از 30 سال است دارد می کوبد تا انقالبیون را در ذهن مردم خراب 
به تندروی و خشونت و غیرعقالنی بودن. یعنی با اتهام زنی و ترساندن مردم از نیروهای انقالبی و ارزشی، 
که  کسانی  کرده اند! علت رأی ندادِن خیلی از  این نیروهای انقالبی را در نظر مردم، به یک »لولو« تبدیل 
گر معترضند، به جریان رقیب هم نیامدند رای بدهند( به خاطر  که ا کسانی  در انتخابات شرکت نکردند )و 

کرده اند. که از جریان انقالبی در ذهن مردم ایجاد  همان لولویی است 

که البته در این انتخابات، ادبیات  از طرف دیگر، ادبیات انقالبیون هم زیاد سوء تفاهم برطرف کن نیست، 
کشور آباد و ایران سربلند می خواهیم. این تعابیر،  گفتند: مجلس قوی،  انقالبیون، بهتر شد، مثاًل همین که 

به ظاهر تعابیر ارزشی نیست ولی انقالبی بودن چیزی جز اینها نیست.
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در این انتخابات، ادبیات انقالبیون یک ادبیات همه فهم تر، کارکردگرایانه و معطوف به 
نتیجه شد

کار، اجرای عدالت، جلوگیری  کسب و  انقالبی بودن چیزی نیست جز: عقالنیت، تأمین منافع مردم، ایجاد 
که می خواهند منافع ما  از رانت و فساد، بهبود وضعیت زندگی مردم و رفاه و مقاومت در مقابل دشمنانی 

کنند، قدرتمندشدِن فرد، خانواده و جامعه... انقالبی بودن چیزی جز اینها نیست. را غارت 

سوءتفاهم برانگیز  یک مقدار  معمواًل  انقالبیون  اما  انسان ها.  نیازهای  به  پرداختن  یعنی  انقالبی بودن، 
که همیشه نسبت به انقالبیون، اتهام زنی می کند و این طور  صحبت می کنند و یک جریانی هم وجود دارد 
که می خواهند در خیابان ها، دیوار بکشند!«  کم عقل هستند  افراد  که »انقالبیون یک عده  القاء می کند 

متأسفانه این تلقِی اشتباه را سیاست بازان نامرد در بین مردم، جا می اندازند.

مهم ترین رسالت مجلس بعدی این است که نشان دهد »انقالبی بودن یعنی برنامه ریزی 
عقالنی و خدمت به مردم«/ نتیجۀ انقالبی بودن، آبادانی کشور است

این سوءتفاهم ها  گر  ا کنیم.  برطرف  را در جامعه  که سوءتفاهم ها  این است  داریم  ما  که  تکلیفی  اولین 
گر این مجلِس منتخب-که  ا تبلیغات دشمنان مصون خواهد شد.  برابر  برطرف شود، جامعه خیلی در 
رفع  باعث  می تواند  اینها،  ادبیات  و  اینها  اقدام  کند،  عمل  خوب  هستند-  انقالبی  کثراً  ا می رسد  به نظر 

بشود. مردم  بین  در  سوءتفاهم 

که برای مردم جابیاندازد، »انقالبی بودن یعنی برنامه ریزی بر اساس  رسالت مهم این مجلس، این است 
کشور و رفاه ملت  که نتیجۀ انقالبی بودن، آبادانی  عقالنیت، خدمت  خالصانه به مردم« باید معلوم بشود 
است. انقالبی بودن یعنی اصرار داشتن بر منافع مردم، یعنی حفظ کردن احترام انسان ها، یعنی شفافیت، 
کار، یعنی نظارت محکم بر دولت  کسب و  یعنی جلوگیری از رانت و فساد، و برقراری عدالت، یعنی ایجاد 

تا یک وقت خطا نکند.

که سعی می کند جریان انقالبی را با  که یک جریان سیاسی، این رفتار شوم را انجام می دهد  سال هاست 
که انقالبی بودن یعنی چه؟  کنار بزند. این اتهام ها باید برطرف بشود و معلوم بشود  اتهام زدن، از صحنه 
کشور و آزادی جامع مردم است. نه صرفًا ادعای آزادی  که نتیجۀ انقالبی بودن، آبادانی  باید معلوم بشود 

که ُپر از دیکتاتوری روانی است و اتفاقًا جلوی بسیاری از آزادی ها را می گیرد. داشتن جریانهای غربگرا 


