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حتي در روزهاي پاياني دولت دهم هم تيم احمدي نژاد 
به اين نتيجه نرس��يده بود كه براي حض��ور در فضاي 
سياسي كشور نياز است تا از طريق پارلمان به فعاليت 
بپ��ردازد. از همين رو ب��ه جاي راه ان��دازي يك جريان 
سياسي فعال در عرصه اجتماع، طرح تاسيس دانشگاه 
ايرانيان را يك ش��به تصويب كرد تا محلي باش��د براي 
گردهم آمدن محفل خ��اص يارانش. اما رفته رفته آنها 

با واقعيت هاي سياست در ايران بيشتر آشنا مي شوند. 
تاكنون رفتارهاي تيم احمدي ن��ژاد رنگ و بويي كامال 
»فرقه گرايانه« داشته است. آنها از همان ابتدا تا االن در 
دايره اي بسته نزديك به هم فعاليت مي كرده اند. حلقه 
آنها حتي در سال هاي حضورشان در پاستور نيز چندان 
گسترده نبود. حتي بعد از خروج از پاستور هم دانشگاه 
ايرانيان )يا دفتر جنت آباد( جايي شده بود براي دورهم 

جمع كردن حلقه بسيار نزديك آنها. 
در مي��ان مدي��ران و مس��ووالن دول��ت هاش��مي در 
دهه هفتاد اين خأل احساس شد كه براي آنكه به دولت 
كمك كنند يا در عرصه سياس��ي حضورشان مستمر 
باشد، فارغ از نزديكي به آيت اهلل هاشمي بايد يك حزب 
را پايه گذاري كنند. حزب كارگ��زاران با همين ايده به 
راه افتاد و تاكنون تداوم يافته است. دولت سيدمحمد 
خاتمي كه با ش��عار تقدم توسعه سياس��ي بر توسعه 
اقتصادي و تقويت جامعه مدن��ي روي كار آمده بود، از 
همان ابتدا به علت اهميتي كه براي پارلمان قايل بود، 
فعاليت حزبي را در دستور كار داشت و جريان اصالحات 
را از طريق جنبش هاي دانشجويي، احزاب و مطبوعات 

به متن جامعه برد و تا امروز از آن استفاده مي كند. 
اما احمدي ن��ژاد با ه��ر دوي آنها تفاوت داش��ت. نگاه 
او به سياس��ت كامال فردگرايانه و محفلي ب��ود. او مقر 
فرماندهي را پاس��تور مي ديد كه بايد توده هاي مردم را 

هدايت كند و ظاهرا خودش همچنان بر همين اعتقاد 
است. با اين حال بخشي از نزديكان اين حلقه احساس 
مي كنند روش هاي فرقه اي و بسته در شرايط موجود، 
آنها را دچار ضعف كرده اس��ت.  آنها متوجه شدند كه 
براي »مان��دن«، نياز به »ديده ش��دن« دارن��د و براي 
»ديده شدن« نياز به حضور در عرصه سياست. از همين 
رو فعاليت هاي ش��ان با تغييرات مهمي روبه رو خواهد 
شد.  نخستين و مهم ترين نش��انه را علي اكبر جوانفكر 
ارايه كرد. احمدي نژادي ها فكر مي كردند اظهاراتش در 
مورد وقايع پشت پرده حمله به سفارت انگليس فضاي 
سياسي كشور را دگرگون كند. اما اين اتفاق نيفتاد. هيچ 
كس راجع به آن حرفي نزد. حتي كس��ي الزم نديد در 
موردش تكذيبيه صادر كند و ب��ا بي تفاوتي از كنار آن 

گذشتند. 
آثار اين بي توجهي در يادداش��ت جوانفكر روشن بود. 
جايي كه نوش��ت: »دكت��ر احمدي ن��ژاد عضو محترم 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظ��ام و رييس جمهور 
س��ابق18 روز پي��ش در ي��ك گفت وگ��وي تصويري 
اعالم كرد كه يك مامور اطالعات��ي انگليس در فاصله 
س��ال هاي 91-90 در ايران چند بار در مجلس با يك 
نماينده مالقات كرد! انتظار اين ب��ود كه طي روزهاي 
گذش��ته نمايندگان مجلس با احضار وزير اطالعات يا 
در قالب طرح سوال، درباره س��خنان روشنگرانه دكتر 

احمدي نژاد از وي توضيح بخواهند اما چنين نكردند.« 
تا اينجاي كار يادداش��ت جوانفكر مش��خص مي كند 
كه آنها خأل حض��ور در مجلس را احس��اس كرده اند. 
بطور معمول دولت هاي مس��تقر، حامياني در مجلس 
دارند. همچنان كه هاش��مي قبل از كارگزاران داشت 
يا امروز حس��ن روحاني با وجود آنكه جرياني حزبي را 
رهبري نمي كند، حامياني در مجلس دارد. براي دولت 
احمدي نژاد اين نقش را جبهه پايداري با س��رگروهي 
رس��ايي، كوچك زاده و به ويژه روح اهلل حس��ينيان ايفا 

مي كردند .  اظهارات جوانفكر نش��ان مي دهد كه آنها 
متوجه شدند به خاطر نبود صداي حمايت كننده اي در 
مجلس كه بتواند از ظرفيت هاي قانوني و مصونيت هاي 
نمايندگي به نفع شان استفاده كند، ضعف بزرگي است. 
اما اين موضوع نياز به باز كردن حلقه بسته اطراف شان 

دارد. 
بس��ته بودن، وف��اداري ب��ه راس جري��ان، حفاظت و 
حمايت بي دريغ از اعضاي اصلي، قرباني كردن اعضاي 
درجات پايين تر به نفع اعضاي اصلي )همچون ماجراي 
رحيمي( و كردان از مهم ترين مشخصه هاي رفتارهاي 
فرقه اي اس��ت كه در تيم احمدي نژاد به روشني قابل 

مشاهده   هستند. 
هفته گذشته يك كانال خبري كه اخبار شبه امنيتي و 
پشت پرده را منتشر مي كند به اين مساله اشاره كرده 
و مدعي ش��د تيم احمدي نژاد در ح��ال زمينه چيني 
ب��راي ورود به انتخابات اس��ت: »طبق اخبار رس��يده 
تيم احمدي ن��ژاد ب��راي ورود به مجل��س يازدهم از 
همين اآلن در حال آم��اده كردن خود هس��تند و در 
نظ��ر دارند كميته اي تش��كيل دهند كه رياس��ت آن 
برعهده آقاي شيخ االس��الم و دكتر الهام است و در آن 
نيز همه بزرگان اين جريان از وزرا و افراد ش��اخص به 
شهرستان هاي مهم بروند و خودش��ان با مردم ارتباط 
بگيرند و فضا را آماده كنند و از هر شهري هم يك نفر 

پاي كار بيايد.«
اين كانال در ادامه مي نويس��د: در همين راس��تا آقاي 
جوانفك��ر جايي نقل كرده اس��ت: »اگ��ر برنامه خوب 
پيش برود ما تالش مي كنيم خود آقاي احمدي نژاد را 
هم قانع كنيم تا كانديدا ش��ود و با يك راي باال در شهر 
بزرگي مثل ته��ران باال بيايد و بحث رياس��ت مجلس 
را مطرح كنيم و ديگر اينكه ببيني��م آيا براي مجلس 
هم احمدي ن��ژاد را رد صالحيت مي كنن��د يا خير؟« 
او ادام��ه داده: »البته هن��وز با احمدي ن��ژاد وارد بحث 

نشده ايم اما ايش��ان را هم مي آوريم وسط ميدان و قرار 
اس��ت اين بار ش��فاف وارد شويم و با شناس��نامه ياران 
احمدي نژاد مي آييم تا معلوم  شود آيا همچنان داستان 
انحراف و ارتباط ب��ا احمدي نژاد جرم اس��ت و ببينيم 
ش��وراي نگهبان همچنان مي خواهد ب��ا انگ انحراف، 
احمدي نژادي ها و خيلي از افراد را رد كند يا خير!« يكي 
از رسانه ها نيز اعالم كرده است: »محمود احمدي نژاد 
در منزل غالمحس��ين  الهام خبر از كانديداتوري خود 
براي مجلس آينده از شهرستان گرمسار را داده. دراين 

نشست، الهام  نيز قرار شد كانديدا شود.«
 ف��ارغ از صحت و س��قم ادعايي مطرح ش��ده در مورد 
گفته هاي حلقه احمدي نژاد ش��رايط موجود نش��ان 
مي دهد آنها براي خروج از بن بس��تي كه در آن گرفتار 
شدند راه چاره اي جز رفتن به سمت نهادهاي انتخابي 

مانند شوراي شهر و مجلس ندارند. 
حضور در مجلس يا شوراي ش��هر آنها را از دايره بسته 
خود رها مي كند و در صورت حضور )هرچند حداقلي 
در مجلس( آنها را به سمت تبديل شدن به يك جريان 
سياسي س��وق مي دهد. ظاهرا تيم احمدي نژاد به اين 
نتيجه رسيده  است كه دايره را كمي بازتر كند و بخشي 
از نيروهايش را به جاي تربيت براي پاستور، براي حضور 
در بهارس��تان آماده كن��د. آن طور ك��ه كانال »گفتن 
نگيد« مدعي است جوانفكر نقش مهمي در اين زمينه 

دارد. 
رفتارشناسي تيم احمدي نژاد نشان مي دهد مواردي را 
كه آنها قصد دارن��د در رابطه با آن زمينه چيني كنند را 
بايد از يادداشت هاي كساني چون جوانفكر دريافت كرد. 
همچنان كه ماجراي »بست نشيني« را ابتدا جوانفكر 

طرح كرد و پروبال داد. 
در صورتي كه تي��م احمدي نژاد صداي��ش از تريبون 
مجلس به گوش نرسد در همين بن بست باقي خواهد 
ماند. اين تجربه اي است كه آنها طي يك سال گذشته 
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موضعگيريمنفيندارند.
نمي ت��وان انگيزه خواني كرد اما به نظر مي رس��د كه 
اين س��كوت دو دليل بيشتر نداش��ته  باشد. ممكن 
اس��ت اين افراد واقعا فكر مي كنند آقاي احمدي نژاد 
اش��تباه مي كند و تالش دارن��د تا فاصله ش��ان با او و 
همراهان��ش را حفظ كنن��د. منته��ا از آن طرف هم 
احساس مي كنند با توجه به پشتيباني هاي تمام قد 
و اغراق آميزي كه از او داش��ته اند اي��ده فاصله گيري 
عملي نيس��ت. آنها نمي خواهند كه هي��چ هزينه اي 

بپردازند و به خطا و اشتباه اعتراف يا گذشته را جبران 
كنند. به همين دليل س��كوت كرده اند كه هزينه اي 
ندهن��د و فعال در حاش��يه باق��ي بمانن��د. البته اين 
تحليل خوشبينانه اي است. تحليل بدبينانه سكوت 
حلقه دوم احمدي نژادي ها اين اس��ت كه اين افراد با 
توجه به س��وابقي كه دارند مترصد فرصت هستند تا 
سوء اس��تفاده كنند. لب مرز مي ايستند تا ببينند در 
فضاي سياسي باد از كدام سمت مي وزد كه به همان 
سمت و س��و بروند. در رفتار آنها نوعي منتظر فرصت 

بودن احساس مي شود. 
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وبطنسياستبازگردد؟
اين افراد نمي توانند خود را از احمدي نژاد جدا كنند. 
محمود احمدي نژاد يك فرد نيست بلكه يك جريان 
است؛ ولو اينكه جرياني بدون پشتوانه اجتماعي باشد 
همه اين اف��راد درون اين جريان تعريف مي ش��وند. 

اساسا نمي توان گفت احمدي نژاد شخصا يك پديده 
اس��ت بلكه بايد ب��ه او و اطرافيان��ش نگاهي جرياني 
داشت. اگر كس��ي يا كس��اني از اين جريان با حلقه 
محدود و نزديك تر ب��ه احمدي نژاد زاوي��ه بگيرند و 
رس��ما اعالم كنند از اين جريان جدا ش��دند، كافي 
نيس��ت. بايد با عمل و رفتار نش��ان دهند كما اينكه 
برخي اصولگرايان همزب��ان گفتند كه از احمدي نژاد 
جدا شده اند و مشي او را قبول ندارند. نمي توان اينگونه 
صحت و صداقت اي��ن موضع را اثبات كرد. كس��اني 
كه خطاه��اي فاحش تاريخي و ملي مرتكب ش��دند 
نمي توانند با يك��ي دو كلمه اعالم برائ��ت كنند تا از 
سوي مردم مورد قبول واقع ش��ود. بايد داليل شان را 
بگويند و جبران كنند. صادقانه به مردم نشان دهند 
كه درصدد جبران اند. گرچه مشخص نيست كه مردم 

بپذيرند . 
در مورد هويت اين جريان ه��م بايد گفت كه جريان 
احمدي نژاد تنها طيف تندروي اصولگرا اس��ت. هيچ 
هويت اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي ويژه اي ندارد. 
هر جريان با هويتي قطعا شاخص ها، ابعاد و زمينه ها 
و ريشه هايي دارد كه بايد مشخص شود اما اين جريان 
جريان ريش��ه داري نيست. فقط بنابر ش��رايط از دل 
جريان اصولگرايي برخاس��ته اس��ت و طيفي از آنها 

از »فرقه«  تا »جريان«
مهره هاي سفيد مانده احمدي نژاد كجا هستند؟

 زمان زيادي است كه دوس��تان آقاي احمدي نژاد كه بيشتر 
در صحنه ظاهر مي شوند بقايي و مشايي هستند كه از طرف 
دادگاه احضار ش��ده اند. باقي دوس��تان ايش��ان جز جوانفكر 
در صحنه نيس��تند. به نظر مي رس��د دوس��تان ديروز آقاي 
احمدي نژاد مقداري ب��ا خط فكري او فاصله گرفته باش��ند. 
استنباط من اين است چون حركات اخير رييس دولت هاي 
نهم و دهم تند اس��ت ياران ديروز ايش��ان احتياط مي كنند. 
ش��ايد تلقي اين افراد آن اس��ت كه اين اقدامات به نوعي عليه نظام است. من بعيد 
مي دانم نزديكان احمدي نژاد قصد بازگش��ت به قدرت داشته باشند. اين حركات 
اخير آنقدر تند بود كه ياران ايش��ان از همراهي ايش��ان ابا دارند. نكته مهم ديگري 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن اس��ت كه مردم ديگر به اي��ن جريان روي خوش 
نش��ان نخواهند داد. دولت نهم و دهم بحران هايي را براي مردم ايجاد و كش��ور را 
متضرر كرد و آثار بحران هاي ايجاد ش��ده همچنان باقي است. بسيار بعيد به نظر 
مي رسد كه مردم بار ديگر به اين جريان روي خوش نش��ان دهند. مردم هر مقدار 
هم كه از اوضاع و وضع موجود ناراضي باش��ند ديگر به اين جريان روي نمي آورند. 

آقاي احمدي نژاد براي مردم مثل كابوس است. عملكرد احمدي نژاد و نوع رفتاري 
كه ايشان نش��ان مي دهد با توقع و انتظاراتي كه اصولگرايي از ايشان داشت فاصله 
دارد بنابراين اصولگرايان مجبور هس��تند راه خ��ود را از احمدي ن��ژاد جدا كنند. 
هرچند به نوعي اين برائت اعالم ش��ده و اين جريان انحرافي خطاب مي ش��ود اما 
حمايت هايي كه از احمدي نژاد صورت گرفت، سبب شد، جريان اصولگرايي برنامه 
خود براي يكدست كردن حاكميت را اجرايي كند. به عقيده اين تفكر راه برون رفت 
از مشكالت كش��ور يكدس��ت كردن حاكميت بود اما حاصل اين يك دست شدن 
معكوس بود؛ يكدستي حاكميت نه تنها مشكلي را حل نكرد بلكه بر مشكالت افزود 
و كشور را با بحران هاي جدي در سطح منافع ملي رو به رو كرد. مشكالتي كه دولت 
نهم و دهم براي مردم و كشور ايجاد كرد مثنوي هفتاد من است كه اكنون فرصت 
صحبت درباره تمام آن مشكالت نيست. اصولگرايان نمي توانند خود را از وضعيتي 
كه دولت احمدي نژاد براي كش��ور ايجاد كرد، جدا كنند. ممكن اس��ت اين روز ها 
جريان اصولگرايي احمدي نژاد را از خود نداند اما نمي توانند عملكرد و تبعات دولت 

نهم و دهم را از كارنامه خود پاك كنند. 
فعالسياسياصالحطلب

»عبدالمجيدمعاديخواه«پسازانقالباسالميبه
عنوانقاضيشرعدادگاهانقالبفعاليتميكرد.
معاديخواهس�ابقهرس�يدگيبهپروندهفرقههاي
سياسيمخالفنظامجمهورياسالميايرانرادر
كارنامهخوددارد.ازپروندههاييكهاورس�يدگي
كردهاس�تميتوانب�هدادگاه»اكبرگ�ودرزي«
رييسگروهكفرقانوس�هجلس�هرس�يدگي
بهپرونده»تقيش�هرام«يكيازرهبرانش�اخه
ماركسيسم-لنينيسمس�ازمانمنافقيناشاره
كرد.معاديخواهپسازسهجلسهرسيدگيبهاين
پروندهبهدليلرس�ميتيافتنمجلسش�وراي
اس�الميواينك�هنمايندهمجل�سش�دازادامه
رس�يدگيبهاينپرون�دهاس�تعفاداد.تحركات
جديدحلق�هبس�تهاحمدينژاديهاك�هبرخي
اصولگراي�انازآنهابهعن�وانفرق�هزنبيليهياد
ميكنندموضوعموردبحثاي�نروزهايمحافل
سياسيكشوراس�ت.اماآياميتوانآنهارافرقه
خطابكرد؟»عبدالمجيدمعاديخواه«معتقداست
فرقههاتعريفمش�خصيدارند.يكيازشروطي
كهبت�وانجريانيرافرق�هخطابكرد،داش�تن
قلمروومجموعهايمش�خصدركش�وراستكه
خودراب�اآنهاتطبيقدهند.س�ربازگيريجريان
احمدينژاديهاازهردوطيفسياسيكشوراست
بههميندليلبااقداماتخودميتواندحاكميترا
تحتتاثيرقراردهد.معاديخواهمعتقداستجريان
احمدينژاديها،جريانياس�تكهدرهيچيكاز
طيفهايسياسيكشورتعريفيبرايآنهاوجود

ندارد.

جريانهاوگروههايسياسيمختلفيپساز
انقالببااهدافپيداوپنهانفعاليتسياس�ي
داش�تهاند.چگونهميتوانعن�وانفرقهرابه

گروهياتالقكرد؟
گرايش هاي سياسي مختلفي در كش��ور وجود دارد كه 
در چارچوب هاي مش��خصي قابل تعريف نيس��تند اما با 
تسامح مي توان اسم هايي را به آنها اتالق كرد. اما گرايش 
سياسي با عنوان فرقه كه درواقع قلمرويي مشخص داشته 
و مجموعه اي در كشور خود را با آن تطبيق دهد خيلي كم 
مي شود آن را پيدا كرد. بسياري از افراد جامعه ما ممكن 
است گرايش بيش��تري به يك جريان داش��ته باشند اما 
زنداني آن جريان نيس��تند. بايد اين موضوع را به صورت 

موضوعي و مصداقي مورد بررسي قرار داد. 
ب�هص�ورتمصداق�يبخواهي�مورودكني�م
ميتوانجرياناحمدينژاديهارافرقهناميد؟

جريان احمدي نژادي ها بيشتر يك پديده هستند تا يك 
فرقه. 

بهصورتواضحتوضيحميدهيد؟
از روزي كه يك پديده اي به نام احمدي نژادي ها ظهور كرد 
افرادي حامي اين پديده شدند. اگر بخواهيم از روز اول به 
اين موضوع نگاه كنيم، در كشور به اين پديده يك گرايش 
عاطفي پيدا كردند و متصور شدند اين جريان گفتمان آنها 
را در بيان رنجش ها، نارضايتي ها و... نمايندگي مي كند. 

يك مجموعه اي در اين پديده به ص��ورت يك باند و  دار و 
دسته هس��تند كه باهم ارتباطاتي داش��ته و در راستاي 
منافع مشترك احتماال جلسات مخفي دارند. شواهدي 
از اين موضوع و برگزاري جلس��ات ديده مي شود اما اين 
افراد بسيار كم بوده و تعدادشان زياد نيست. بيشتر افرادي 
كه به اين پديده واكنش مثبت نشان دادند، واكنش   هاي 
موسمي و مقطعي بوده اس��ت و همانطور كه در اين چند 
وقت اخير ش��اهد بوديم، به س��رعت خيل��ي از اين افراد 
مواضع خود را تغيير داده اند. البته در شرايط فعلي كشور 
ما هركس��ي با ادبيات تند و صريح انتقاد كند هوادار پيدا 
مي كند و هميشه هستند افرادي كه براي اين ادبيات كف 
و سوت مي زنند اما نمي توان گفت اين افراد متعلق به اين 

جريان هستند. 
مقص�ودش�مااز»اي�نجري�ان«،جري�ان

اصولگرايياست؟
اصولگرايي نيز امروز در تعريف با مش��كالتي رو به رو 
شده است. امروز مهم ترين سوال اين است كه منظور 
از جريان اصولگرايي چيست؟ پاس��خ به اين سوال در 
ادبيات سياس��ي امروز كشور ما بسيار دش��وار است. 
دليل اين دشواري آن است كه شاخه هاي اصولگرايي 
بس��يار زياد ش��ده اس��ت. يعني همه نوع گرايشي را 
با رنگ و بوي اصولگرايي در كش��ور مي ت��وان ديد اما 
هرك��دام از اين گرايش ها س��از خ��ود را نواخته و يك 
خاستگاهي دارند و اين تشتت سبب مي شود به زودي 
شاهد تغييرات زيادي در جريان اصولگرايي باشم. در 
واقع يك مجموعه هايي در كش��ور وجود دارند كه به 
انقالب وف��ادار بوده و ارزش ه��ا و آرمان هاي انقالب را 
يا باور داش��ته يا به آن اميد دارن��د. از اين مجموعه ها 
مي توان به خانواده ش��هدا تا كس��اني كه ب��راي نظام 
هزينه داده اند، اش��اره ك��رد. در يك نگاه��ي به فرض 
مي توان گفت هم��ه اين اف��راد اصولگرا هس��تند اما 
در مقابل همي��ن تفكر افرادي هس��تند ك��ه رويكرد 
پش��يماني، ندامت، مخالفت و انتق��اد از تفكري كه به 
آن اشاره كردم، دارند يا خواهان ايجاد يك وضع ديگر 
در مقابل وضع موجود هس��تند. همه اينها را مي توان 
طيفي دانست كه اصولگرايي در آن صدق نمي كند اما 

پيشتازان اين تفكرات خود را اصولگرا مي دانند. 

باتوضيحاتشما،پديدهاحمدينژاديهادر
كدامدس�تهازجريانهايسياسيكشورقرار

ميگيرد؟
اين پديده روزي هياهو داشت و همان هياهو سبب شكل 
گرفتن حرف و حديث هاي زيادي در كش��ور ش��د. اين 
جريان با هيچ جريان سياسي، فرهنگي و فكري در كشور 
قرابت ندارد و من مجموعا اين اردوگاه را يك باند مي دانم 
تا اينكه رنگ و بويي از يك مكتب يا جريان سياسي برده 

باشند. 
آيااينجريانميتواندبرحاكميتتاثيرگذار

باشد؟
بله؛ قطعا بر حاكميت تاثيرگذار اس��ت زيرا اين جريان 
سربازگيري خود را از تمامي جريانات سياسي موجود 
در كشور انجام مي دهد و چپ و راست براي آنها تفاوتي 
نخواهد داش��ت. اما اين س��ربازگيري ها ناپايدار است 
چون سربازاني كه حاضر باش��ند هويت خود را به اين 
جريان گره بزنند، بسيار كم هس��تند. دليل ديگر اين 
تاثير گذاري آن است كه چون س��ربازان اين جريان از 
تمامي جريانات سياس��ي كشور هس��تند بنابراين در 
نهاد هاي مختلف از جمله ساختار حاكميت مي توانند 
حضور داشته باش��ند از اين رو اين جريان بر حاكميت 
حتم��ا تاثيرگذار اس��ت اما ك��م و كي��ف آن در آينده 

مشخص خواهد شد. 
بهنظرش�ماعكسالعملدربرابراينجريان

چهخواهدبود؟
براي حاكمي��ت نمي ت��وان تعيين تكليف ك��رد اما به 
هرحال آنچه كه مي ش��ود آرزو داش��ت آن است كه از 
تجربيات جريان هاي قبلي براي واكنش به اين جريان 
استفاده ش��ود. ش��رايط روزمّرگي كه بر مجموعه هاي 
مديريتي كش��ور حاكم ش��ده است اجازه اس��تفاده از 
تجربيات جريان هاي قبلي را به مسووالن نمي دهد كه 
بتوانند گذش��ته را مورد مطالعه قرار دهند. حاكميت 
اگر بخواهد با اين جريان برخ��ورد كند بايد وقت خود 
را صرف موضوعاتي غير از مس��ائل روزمره كند اما اين 
مس��ائل روز مره آنقدر زياد شده اس��ت كه مسووالن با 
تنگناي وقت رو به رو شده و وقت كافي براي استفاده از 

تجربيات و برخورد با اين جريان را ندارند. 

عبدالمجيد معاديخواه در گفت وگو با »اعتماد«  درباره احمدي نژادي ها: 

بيشتر پديده اند تا فرقه
گفت وگوي »اعتماد« با عالءالدين بروجردي درباره تالش جانسون براي آزادي نازنين زاغري 

طرح موضوع زندانيان خارجي در سفر ديپلمات ها سابقه دارد
نشس��ت مش��ترك و مفاهم��ه در 
كار نيس��ت. آي��ت اهلل محمد عل��ي 
موحدي كرمان��ي، دبي��ركل جامعه 
روحانيت مب��ارز آب پاك��ي را روي 
دست همه ريخت. او به اظهارات اخير 
غالمرضا مصباحي مقدم، سخنگوي 
اين تشكل سياسي- مذهبي واكنش 
نش��ان داد و گف��ت: »به هيچ عنوان 
چنين بحثي كه جامع��ه روحانيت 
بخواهد با مجمع روحانيون، گفت وگو 
كند، مطرح نبوده است و بنده عنوان 
دبيركل چنين موضوعي را از اساس 

تكذيب مي كنم.« وي افزود: »نمي دان��م اين اظهارات به 
نقل از آقاي مصباحي مقدم درس��ت نقل شده است يا نه، 
اما اگر ايشان چنين حرفي زده، حرفش اشتباه بوده است 
چون ما به هيچ عنوان چنين بنايي نداشته و نداريم«.  اين 
نخستين بار نيست كه حرف هاي مصباحي مقدم توسط 
موحدي كرمان��ي تكذيب مي ش��ود. از قضا همان بخش 
از حرف هايش ك��ه رنگ و بوي تعامل ب��ا جريان رقيب را 
دارد. نمونه اش اظهارات مصباحي مقدم }ش��هريور 95{ 
در م��ورد احتم��ال حمايت جامع��ه روحانيت مب��ارز از 
روحاني در انتخابات رياس��ت جمهوري اس��ت. آن وقت 
هم موحدي كرمان��ي از در تكذيب در آم��ده و گفته بود: 
»ايشان}مصباحي مقدم{ حرف  هاي خودشان را مي زنند 
و مواضع جامعه روحانيت، مطلبي است كه من به عنوان 
دبيركل مي گويم. چني��ن چيزي اصال مط��رح نبوده و 
نيست و قبال هم گفته بودم كه چنين اقدامي بسيار بعيد 
است.« فقط اين نيست. موحدي كرماني اظهارات آقاي 
سخنگو در مورد پيش��نهاد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
براي برگزاري جلس��ات جامعه روحاني��ت در دفتر وي و 
موافقت مصباحي مقدم با اين موضوع را نيز تكذيب كرده 
و گفته بود: »به هيچ عنوان چنين چيزي ممكن نيست.«  
اظهارات تازه مصباحي مقدم را عالوه بر موحدي كرماني، 
حسين ابراهيمي، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت 
نيز تكذيب كرده اس��ت. او گفته اس��ت: »بنده به عنوان 
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز هيچ اطالعي 
از گفت وگو با مجم��ع روحانيون مبارز نداش��ته و ندارم و 
در جامعه روحانيت مبارز هيچ بحثي در اين باره نش��ده 
اس��ت.« وي افزود: »مطالبي كه به نقل از آقاي مصباحي 
مقدم نقل شده را در جلسه بعدي جامعه روحانيت مبارز 
مورد بحث و بررس��ي قرار خواهيم داد تا مس��اله روشن 
ش��ود چرا كه جامعه روحانيت مبارز هيچ برنامه اي براي 
گفت وگو با مجمع روحانيون ندارد و ممكن اس��ت آقاي 
مصباحي مقدم نظر شخصي خود را گفته باشند كه اين 
نظر نبايد به عنوان نظر جامعه روحانيت مبارز تلقي شود.« 
تكذيب اظهارات مصباحي مقدم از س��وي ديگر اعضاي 

جامعه روحانيت مبارز، دو پيام دارد. 
نخس��ت اينكه اظهارات سخنگوي 
اين تش��كل معموال با اما و اگرهايي 
همراه مي شود. خاصه وقتي حرف از 
موضوعات حساسي چون انتخابات و 
همراهي بيشتر با رقبا است. عالوه بر 
اين، تكذيب كردن هاي اخير نش��ان 
داد كه كدام گ��روه و جريان از تعامل 
و تفاهم اس��تقبال نمي كند.  اگرچه 
مصباحي مقدم در نشس��ت خبري 
اخير خود ب��راي گفت وگو با مجمع 
روحاني��ون مبارز پيش ش��رط هايي 
هم گذش��ته بود اما پيشنهاد او از س��وي اعضاي مجمع 
روحانيون مبارز مورد اس��تقبال قرار گرف��ت. براي مثال 
حجت االس��الم مجيد انصاري در گفت وگو با »اعتماد« 
با تاكيد بر اينكه گفت وگو ميان گروه هاي سياس��ي اعم 
از روحاني و غير روحاني هميش��ه مفيد است، گفته بود: 
»طبعا گروه هاي سياسي ساليق مختلفي دارند و نشست 
آنها مي تواند در تبادل نظر و پيدا كردن نقاط مش��ترك و 
رسيدن به اهداف مش��ترك كمك كند.«  محمد مقدم، 
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون نيز در گفت وگويي 
با »اعتماد آنالين« از چراغ سبز مصباحي مقدم استقبال 
كرده و گفته بود: »در جلس��ه بعدي مجم��ع روحانيون 
موضوع برگزاري جلسه مش��ترك با جامعه روحانيت را 
مطرح مي كنيم و در آن جلسه نظر اعضا پرسيده خواهد 

شد اما به طور كلي ما منعي براي اين كار نمي بينيم.« 
او نيز تاكيد كرده بود كه هر گونه نشست و گفت وگو براي 
جامعه ما مبارك است و هر چقدر كه گروه هاي سياسي 
به هم نزديك ش��وند و با هم صحبت كنند قطعا موجب 
گش��ايش در امور كش��ور خواهد ش��د.  واكنش اعضاي 
مجمع روحاني��ون مبارز به پيش��نهاد همراه با ش��رط و 
شروط مصباحي مقدم نشان داد كه آنها منعطف تر بوده 
و آمادگي بيشتري براي تعامل و همكاري دارند. اعضاي 
جامعه روحانيت مبارز اما كمت��ر قصد كوتاه آمدن و ميل 
به گفت وگو دارن��د. برخي همچ��ون موحدي كرماني و 
ابراهيمي در گفت وگو را كامال مي بندن��د و برخي چون 
مصباحي مقدم از گفت وگوهايي اس��تقبال مي كنند كه 
مطابق ميل آنها پيش رود.  مصداق اين مدعا آن است كه 
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در نشست خبري اخير 
خود و با اشاره به اينكه حوادث 88 موجب افزايش شكاف 
بين جامعه روحانيت و مجمع روحانيون شده است، گفته 
بود: » براي نزديكي گروه هاي سياس��ي به ويژه روحانيت 
نيازمند تغيير مواض��ع اصالحي و تندروي ها هس��تيم 
و ما مواضع تندي نسبت به دوستان آن طرف نگرفتيم و 
هميشه مواضع معتدل بوده و انتظار داريم كه اصالحي در 

مواضع شان صورت گيرد تا امكان نشست فراهم شود.«

دبيركل عليه سخنگو: 

جامعه روحانيت بناي گفت وگو با  مجمع روحانيون ندارد

كارهاي دامنگير احمدي نژاد

كس��ب كردند. آنها ابتدا باور نداش��تند ممكن اس��ت 
احمدي نژاد در شرايطي قرار گيرد كه حتي ناچار باشد 
مشايي را هم در دادگاه ببيند. امروز ديگر هيچ كدام از 
رسانه هاي رس��مي توجهي به او ندارند. نه صداوسيما 
اظهاراتش را منتش��ر مي كند و نه حتي حرف هايش از 
سوي رس��انه هاي اصالح طلب بازتاب داده مي شود. در 
اين شرايط اس��تفاده از تريبون مجلس مي تواند آنها را 

همچنان سرپا نگه دارد. 
آنچه كانال اصولگراي »گفتن  نگي��د« ادعا مي كند در 
رفتارهاي آنها نيز كم و بيش ديده مي ش��ود. اين روزها 
كه آنها در تب و تاب هستند، خبري از غالمحسين الهام 
كه نقش محوري در مس��ائل حقوقي و دف��اع از آنها را 
داشت، نيست. شيخ االسالم كه غائله يكشنبه سياه بر 
سر استيضاح او برپا شد، ديده نمي شود. مرتضي تمدن 
كه تا همين اواخ��ر در كنار احمدي نژاد در مراس��م ها 
حاضر بود، صداي��ي و اث��ري از خود ب��روز نمي دهد و 
مجتبي هاشمي ثمره گويا از صفحه روزگار محو شده و 

هيچ نشانه اي از او نيست. 
همچنين مي توان به حس��ن موسوي اش��اره كرد كه 
در مقطع��ي حتي بحث بر س��ر كانديدات��وري وي در 
سال 92 از س��وي جريان احمدي نژاد نيز بر سرزبان ها 
بود. اين جمع به عالوه بخش��ي از بهاري ها به احتمال 
فراوان در انتخابات مجلس آينده ثبت نام خواهند كرد و 
هدف شان از ثبت نام يك بازي برد- برد با نظام و شوراي 

نگهبان است. 
اگر آنها تاييد صالحيت ش��وند، تي��م احمدي نژاد در 
مجل��س داراي نمايندگان��ي خواهد بود كه آنه��ا را از 
وضعيت بن بس��ت خ��ارج مي كند. ضم��ن آنكه بدنه 
اجتماعي كه به اين اف��راد راي مي دهند نيز تحريك و 
فعال مي ش��وند. در صورت ردصالحيت گس��ترده هم 
زمينه براي حمله به ش��وراي نگهبان در كنار ساير قوا 

براي شان فراهم مي شود. 

عليرضاكيانپور-ابتدايهفتهجاريبودكهسفر
بوريسجانس�ون،وزي�رامورخارجهانگلس�تان
بهتهرانبهس�رخطاخباربس�ياريازرسانههاي
ايرانيوبريتانياييراهياف�توايندرحاليبودكه
ازمدتيپيشازانجاماينس�فر،موضوعمذاكره
ب�رايآزادي»نازنينزاغريرادكليف«ش�هروند
ايراني-بريتانياييكهمدتياستبهجرايمامنيتي
ازجملهتالشبرايبراندازينظاموبهمنظورتحمل
حكم5سالزنداندرحبسبهسرميبرد،عمدتا
ازسويرسانههاومقاماتانگليسيبهعنوانيكي
ازاهدافاصلياينس�فرعنوانميشد.جانسون
كههموارهباتاكيدوزارتامورخارجهكش�ورمان
براستقاللدستگاهقضاييدرايرانمواجهشده،
پيشازسفربهتهران،نسبتبهديداربارييسقوه
قضاييهنيزابرازتمايلكردهبودامادرنهايتموفق
بهانجاماينديدارنشد.برايكسباطالعاتبيشتر
وبررسيدقيقتراينموضوعبهسراغعالءالدين
بروجردي،رييسكميسيونامنيتمليوسياست
خارجيرفتيم.سياستمداريكهبهواسطهسمتش
درراسكميسيونامنيتمليوسياستخارجي

مجلس،ارتباطينزديكبامقاماتقضاييدارد.

اخي�رادرجريانس�فربوريسجانس�ون،وزير
امورخارجهانگلستانبهتهران،مسائليدرمورد
احتمالمذاك�رهورايزن�يبامقاماتكش�ورمان
درخصوصآزادينازنينزاغريرادكليف،شهروند
ايراني-بريتانياي�يكهازچنديپي�شبهجرايم
امنيت�يدرزندانبهس�رميبرد،ص�ورتگرفت.
هماكنونپروندهاينزندانيامنيتيدوتابعيتيدر

چهوضعيتيقراردارد؟!
جمهوري اس��المي ايران كش��وري اس��ت داراي قواي 
س��ه گانه مس��تقل از يكديگر و هر كدام از اي��ن قوا در 
استقالل كامل نس��بت به يكديگر فعاليت مي كنند. با 
اين حس��اب، وقتي فردي با عناوين مجرمانه همچون 
جاسوسي، اخالل در امنيت يا مسائل و عناوين مجرمانه 
ديگر توسط قوه قضاييه دستگير مي شود، طبيعتا ديگر 
قوا، حتي ق��وه مجريه قادر ب��ه دخالت در اي��ن پرونده 
نيس��ت. البته نكته اي كه از جانب دكتر ظريف مبني بر 
اينكه جمهوري اس��المي ايران، اين پرونده را به عنوان 
يك مس��اله انس��اني مطرح خواهد كرد، نقل شد، صرفا 
نوعي بيان موضع عمومي و انتقال مطلب است، نه اينكه 
احيانا قرار به دخالت در وظاي��ف و حيطه اختيارات قوه 
قضاييه داشته باشند. با اين حس��اب، انگلستان، امريكا 
و همه كش��ورهاي بيگانه بايد بدانند كساني كه با هدف 
جاسوس��ي در ايران حضور پيدا كرده يا اعزام مي شوند، 
تحت رصد جدي نيروهاي اطالعات��ي و امنيتي ما قرار 
خواهند داش��ت و طبيعتا درصورتي كه دست از پا خطا 

كنند، با آنها برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. 

نكتهايكهدرحاش�يهاينماجرابعضاازسوي
برخيرس�انههايانگليسيعنوانش�داينبود
كهباتوجهبهآنكهبازداش�تخانمزاغريازسوي
وزارتاطالعاتبهعنوانمتول�ياصليوقانوني
برخوردب�اجراي�مامنيتيوجاسوس�يصورت
نگرفته،ام�كانرايزنيه�ايديپلماتي�كبراي

آزادياووجوددارد.
البته بايد توجه داشته باشيم كه بنابر قانون فعاليت هاي 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي، اين نهاد نظامي نقشي 
اساسي در حفظ امنيت كشور برعهده دارد و بر اين اساس، 
سازمان اطالعات سپاه نيز مي تواند در مواردي كه مخل 
امنيت كشور باش��د، در چارچوب ضوابط قانوني برخورد 

كند. 
بعضاگفتهميش�وداينك�هوزيرام�ورخارجه
بريتانياراس�ابرايآزادياينفرددوتابعيتيوارد
شده،نش�انازحساس�يتپروندهنازنينزاغري
رادكليفدارد.آيااگراينفرديكشهروندمعمولي
بود،بازهمآقايجانسونحاضرميشداينچنين

بهپروندهورودكند؟!
البته اين طور نيست. به بيان ديگر معموال طرح اين مسائل 
درحاشيه سفرهاي بين المللي در س��طح وزراي خارجه 
كشورهاي اروپايي مسبوق با س��ابقه است و معموال اين 
موارد را عنوان مي كنند. ما هم اگر شهروندان مان ازسوي 
برخي دولت هاي بيگانه بازداشت شده باشند كه اتفاقا در 
دوران تحريم ه��ا اين اتفاقات مكرر رخ داد، در س��فرهاي 
مختلف موضوع آن پرونده ها را مطرح كرده و مي گوييم كه 

بايد شهروندان مان آزاد شوند. 
آياامكانداردايرانحاضرش�ودبهدليلبرخي
مالحظاتبرايحلاينمشكلباطرفبريتانيايي

تعاملكند؟
بنده باتوجه به اينكه مشخصا درباره پرونده اين فرد ورود 
ندارم، قاعدتا نمي توانم درباره جزييات آن اظهارنظر كنم؛ 
چرا كه نمي دانم چند و چون ماج��را و جزييات پرونده از 

چه قرار است. 
فارغازبحثاينپروندهخاص،آياامكانمذاكره
درچني�نپروندههاي�يوج�وددارد.آيااساس�ا

ميتوانامكانچنينتعامليرامتصوربود؟!
ما هم��واره در چارچ��وب منافع ملي كش��ورمان عمل 
كرده ايم. اگر به ياد داش��ته باش��يد، پيش از اي��ن نيز در 
مواردي همچون مورد مربوط به معاوضه زندانيان ايراني و 
امريكايي با اياالت متحده مذاكره و تعامل كرديم. بر اين 
اس��اس، درخصوص آزادي 7 زنداني ايراني كه در اياالت 
متحده بازداش��ت بودند، درپي درخواس��ت امريكايي ها 
تعامل كرده و 4 زنداني امريكايي يعن��ي حدودا نيمي از 
تعداد زندانيان خودم��ان را آزاد كردي��م و به نوعي تبادل 
زنداني داش��تيم. ب��ا اين حس��اب مس��ووالن عاليرتبه 
نظام در چارچ��وب منافع ملي و در م��وارد خاص قادر به 

تصميم گيري هستند. 

پيشخوان

انتقاد رييس دادگستري تهران
از بودجه قوه قضاييه

وزارت اطالعات: باند بزرگ جعل 
اسكناس متالشي شد

هتك حرمت كسي كه توسط 
رهبري انتخاب شده مصلحت نيست

پايان پرونده »سلفي بگير« ها

پيشنهاد مطهري براي آغاز 
گفت وگوي سياسي

غالمحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري تهران 
گفت: متاسفانه وضعيت بودجه پيشنهادي از سوي 
دولت براي قوه قضاييه در سال 1۳97 مناسب نيست 
و اين امر به طور قطع تحقق برنامه هاي كالن قوه را با 
مشكل مواجه خواهد ساخت. وي گفت: با عنايت به 
اينكه امر قضا، فوق العاده خطير و حساس است، تحقق 
مراتب مذكور مسلما بيش��تر خود را نشان مي دهد و 
ضرورت دارد قضات در مسير اجراي عدالت و احقاق 
حقوق عامه در تمامي زمينه ها به ويژه رعايت نظم در 
ابعاد مختلف، داشتن سالمت نفس، صدور حكم صرفا 
بر اس��اس انصاف و قانون البته با اس��تمداد از الطاف 
الهي و... تبعيت و پيروي خود را از بزرگان دين به نحو 

احسن بروز دهند. 

طي يك سلسله اقدامات اطالعاتي يكي از بزرگ ترين 
ش��بكه ها و كارگاه هاي طراحي، چ��اپ و توزيع انواع 
اس��كناس و چك پول هاي تقلبي در كش��ور توسط 
س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطالعات 
استان كرمانش��اه شناس��ايي و با هماهنگي قضايي 
متالشي شد.  در بازرس��ي از مخفيگاه و محل كارگاه 
اين باند مقادي��ر قابل توجهي اس��كناس، چك پول 
تقلب��ي، امكانات و تجهيزات بس��ياري ش��امل انواع 
دس��تگاه هاي چاپ حرف��ه اي، اب��زارآالت الزم براي 
طراحي، دس��تگاه هاي رايان��ه اي و نرم اف��زار و ده ها 
بسته كاغذ مخصوص كه حكايت از اقدامات گسترده 
تخصصي و حرفه اي اعضاي اين شبكه دارد، كشف و 

توقيف شد. تسنيم

آيت اهلل جنت��ي، دبي��ر ش��وراي نگهب��ان در جمع 
كاركنان اين شورا با اش��اره به اينكه قوه قضاييه نهاد 
مرجع رس��يدگي به تظلمات مردم اس��ت، گفت: هر 
حركتي كه باعث شود جايگاه دستگاه قضايي كشور 
و مسووالن آن تضعيف ش��ود، در حقيقت به اعتماد 
مردم به نظام جمهوري اس��المي خدش��ه وارد كرده 

است و بايد از چنين اقداماتي خودداري شود. 
وي با اش��اره به اصل 157قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ايران كه اجته��اد، عدالت، آگاه��ي به امور 
قضايي و مدير و مدبر بودن را از ويژگي هاي رييس قوه 
قضاييه برمي شمارد، اضافه كرد: وقتي فردي با چنين 
ويژگي هاي مهمي توسط مقام معظم رهبري انتخاب 
شده است، آيا مصلحت است كه كسي او را با صراحت 

زير سوال ببرد و هتك حرمت كند؟ ايلنا

محمد جواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت 
بر رفتار نمايندگان از شكايت جمعي از مردم شيراز عليه 
نمايندگاني كه با موگريني سلفي گرفته بودند، خبر داد و 
گفت كه اين موضوع خالف شوون نمايندگي تشخيص 
داده نشد و پرونده مختومه اس��ت.  وي در توضيح جلسه 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، گفت: با وجود اينكه اين 
شكايت شاكي مشخصي نداش��ت موضوع باز هم خالف 
شوونات نمايندگي تشخيص داده نشد و پرونده مختومه 

شد. ايسنا

علي مطهري، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي درباره 
ايده مطرح شده از سوي برخي چهره هاي سياسي مبني 
بر ضرورت گفت وگوي بين اصولگراي��ان و اصالح طلبان 
بيان كرد كه گفت وگو هميش��ه خوب و مفيد است، من 
همواره ب��ر اين موض��وع تاكيد كرده ام ك��ه معتدل هاي 
هر دو گ��روه مي توانند ب��ا هم همكاري و تعامل داش��ته 
باش��ند و مقدمه اين كار هم گفت وگو است.  مطهري در 
پاسخ به اين س��وال كه آيا اصولگرايان تحمل اين را دارند 
كه حتي بر سر مس��ائل اختالفي با اصالح طلبان سر يك 
ميز بنش��ينند و مذاكره كنند، گفت: همه اين مس��ائل 
اختالفي نيز قابل بحث اس��ت، البته تندروهاي اصولگرا 
نگاه بدي به اصالح طلب��ان دارن��د و اصالح طلبان را ضد 
انقالب و واليت فقيه مي دانند و آنهايي كه چنين ديدي 
دارند، طبيعي اس��ت كه نمي توانند گفت وگو كنند ولي 
ما بين اصولگراها افراد فهميده و عاقل زياد داريم.  وي در 
مورد اينكه آيا مصداق اين اصولگرايان اعتدالي و معقول 
مي توانند چهره هايي چون الريجاني و ناطق نوري باشند، 
گفت: اين افراد جزو معتدلين در جريان اصولگرا هستند 
و مي توانند در اين زمينه نقش آفرين باشند.  نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي در مورد اينكه در جريان اصالحات 
چه كساني مي توانند پيشقدم ش��وند، گفت: در جريان 
اصالحات نيز آقاي عارف مي تواند تاثيرگذار باش��د؛ آقاي 
خاتمي نيز مي تواند اين نقش را به عهده بگيرد البته اگر به 

وي اجازه گفت وگو بدهند. نامهنيوز

يادداشت

نگاهمهمان

ادامهازصفحهاول

تعريف مي شود. 
شماتاكيدداريدكهاينجريانهويتويژهاي
ندارد.بهنظرشمااينجريانكهتماممواضعش
رابهراحتيبيانميكندهيچمانيفستيندارد

وهدفگذارينكردهاست؟
اگر جرياني بخواهد به عنوان يك جريان سياس��ي و 
اجتماعي شناخته شود بايد پشتوانه اجتماعي و ابعاد 
روشن تاريخي و فكري داشته باشند. اين جريان هيچ 
كدام از اي��ن ويژگي ها را ندارد، تنه��ا هيجان زدگي، 
بيان حرف هاي متف��اوت و پرطمط��راق و رگه هاي 
پوپوليستي در رفتار آنها ديده مي ش��ود. همان طور 
كه اش��اره كردم اين جنبه افراطي و تندروانه در دل 
جريان اصولگرايان اس��ت و اصولگرايان مخلوق آنها 
هستند. شايد اين جريان سعي كند كه با اصولگرايان 
زاويه بگيرد يا برعكس اصولگرايان تالش كنند زاويه 
خود را با آنها نشان دهند اما با وجود همه اين تالش ها 
باز هم اين دو طيف قابل تفكيك از يكديگر نيستند. 
ضمن اينكه معتقدم رانت هاي سياس��ي و تبليغاتي 
كه اصولگرايان از آن برخوردار بوده و هس��تند آنها را 
به سمت خلق طيف احمدي نژادي ها كشانده و به اين 
وضعيت مبتال كرده اس��ت. طيفي تندرو كه با ظهور 
و بروزش در عرصه سياس��ي آس��يب هاي زيادي به 

جريان اصولگرايي و كشور وارد كرد. 
بهنظ�رش�ماآياس�كوتاي�نحلق�هدوم
احمدينژاديه�اميتواندنش�انازعزمآنها
برايحض�وردرنهاده�ايانتخابيباش�د؟به

نظرش�ماآياآنهاس�كوتكردهاندتاازسوي
نهادهاينظارتيردصالحيتنشوندوازآنسو
موضعگيريعلي�هاحمدين�ژادنميكنندكه

حمايتاوراازدستندهند؟
آنها همواره به دنبال حضور در قدرت بوده و هستند. 
چه زماني كه حرف زدند و چه حاال كه سكوت كردند 
در پي فراهم سازي شرايط مناس��ب براي حضور در 
قدرت بوده اند. حاال هم تمايل دارند تا جايگاه ش��ان 
در قدرت را بازتوليد كنند. در واقع جريان هايي كه از 
پشتوانه و جايگاه اجتماعي آنچناني برخوردار نيستند 
سعي مي كنند با كس��ب قدرت آنهم اغلب قدرت در 
نهادهاي غيرانتخابي منويات شان را پيش ببرند و در 
درجه دوم هم به س��راغ نهادهاي انتخاباتي مي روند. 
اين جريان يا به تعبير شما حلقه دوم احمدي نژادي ها 
هم در ح��ال فراه��م ك��ردن بس��ترهاي الزم براي 
بازگشت به قدرت هستند. آنها خود را آماده مي كنند 
يا از طريق رون��د انتخابات يا ديگ��ر روندها به قدرت 
برگردند. گرچه ب��ه نظر من آنها همچن��ان از قدرت 
در نهادهاي غيرانتخابي برخوردارند و حاش��يه هاي 
امن براي ش��ان وجود دارد، يكه تازي مي كنند و نفوذ 

مدنظرشان را دارند. 
بااينحالاحمدينژادويارانشبارهانش�ان
دادهاندكهبهروندهايقانونيعلقهوعالقهاي
ندارن�د.درم�دتحض�وردرق�وهمجريههم
بارهادراظهارنظرهايمختلفكاركردقانوني
مجلسرازيرس�والبردند.بااي�ناوصافچرا

بايدبرايورودبهنهاديچ�ونپارلمانتالش
كنند؟

در جامعه ما ورود به ق��درت كانال هاي متفاوتي دارد 
كه يكي از آنها نهاد انتخاباتي اس��ت. آنها در روندهاي 
غيرانتخابي چندان هم كه فكر مي كنيم خانه نشين 
نش��ده اند، حضور دارند و فعال هستند. طبيعي است 
جرياني كه به دنبال قدرت باش��د در كنار گزينه هاي 
غيرانتخابي به نهاده��اي انتخابي نيز به عنوان گزينه 

ديگر فكر مي كن��د و آن را هم در دس��تور كار 
ق��رار مي دهد. آنه��ا مي خواهن��د همچنان 
صداي شان شنيده ش��ود. البته داليل ديگر 
هم دارد. به هر حال مي خواهند همچنان از 

امتيازات قدرت برخوردار باش��ند. بنابراين از 
همه گزينه هاي ورود به قدرت بهره مند مي شود. 

ام��ا موض��وع ديگري ه��م كه ف��ارغ از 
انگيزه ه��اي انتخاباتي باي��د به آن 
توجه كرد و نمي توان از آن چش��م 
پوش��يد. از همان ابتدا مش��خص 
بود كه اين جريان دو ويژگي مهم 
دارد. اول اينكه به ش��دت متوهم 
هستند و افكار عجيب و غريبي 
دارند. فكر مي كنند خودش��ان 
مي توانند همه چيز را حل كنند 
مصداق آن هم ط��رح موضوعي 
مث��ل مديري��ت جهاني اس��ت. 
به اش��كال مختل��ف و تلويحي 

مي گفتند اتفاق در حال رخ دادن است. مصداق آن هم 
وعده ظهور امام زمان بود. آنها هر سال اين قرار و وعده 
را تمديد مي كردند. تلقي شان اين است كه توانمندي 
ويژه اي دارند. اين توهم تبعاتي دارد و باعث مي ش��ود 
وقتي در عرصه عمل ق��رار مي گيرند متوجه خطاهاي 
خود نباشند. آنها متوجه تناقض گويي هاي شان نيستند 
و بر اساس روش هاي پوپوليستي فرار رو به جلو دارند.  
ممكن است در مقطعي افكار عمومي با اينگونه مسائل 
تحت تاثير ق��رار گيرد اما جامعه اي��ران از يك 
س��وراخ دو بار گزيده نمي ش��وند. امروز هم 
آنها فك��ر مي كنند مي توانند كاس��تي ها و 
نارضايتي ها و بحران ها در جامعه را مصادره 
به مطلوب كنند و توجه مردم را جلب كنند. 
در صورتي كه نمي دانند مردم مسببان 
اين بحران ها را حضور همين 
طيف در قدرت مي دانند. 
تلقي ش��ان اين است كه 
همه پشت سرشان قرار 
مي گيرند كه اين گزاره 
در سخنان ش��ان ه��م 
هوي��دا اس��ت. روندي 
ك��ه اين جري��ان پيش 
گرفته اس��ت هم براي 
اصولگراي��ان و هم براي 
كل جامعه هزينه س��از 

شده  است. 

مرتضي مبلغ در واكنش به سكوت حلقه دوم احمدي نژادي ها: 

در سايه مانده اند 

گپوگفت

زهيرموسوي

عليصوفي

چراغ خاموش ها
چهره ه��اي  مي��ان  در 
سرش��ناس اطراف آقاي 
كس��اني  احمدي ن��ژاد 
هستند كه بنا به هر دليلي 
ايش��ان را در اي��ن بازي 
حركت��ي كه آغ��از كرده 
است، همراهي نخواهند 
كرد. افرادي هم حضور دارند كه با سكوت خود يا 
از اين جريان تبري جس��ته اند يا به فكر همراهي 
آقاي احمدي نژاد در آينده هستند. افرادي از اين 
جريان قصد دارن��د در انتخابات مجلس ثبت نام 
كنند. با توجه به بعض��ي از حرف هايي كه مطرح 
مي ش��ود افرادي وجود دارند كه قصد طرفداري 
از اين جريان را داشته باشند، بنابراين حرف هاي 
اين جريان در انتخابات هاي آتي ش��نيده خواهد 
شد. حركت هايي كه احمدي نژاد و افراد نزديك 
به او آغاز كرده اند مقدم��ه اي براي جذب و جلب 
افكار عمومي براي استفاده در آينده اي نه چندان 
دور اس��ت. بعض��ي از نيرو هايي كه اي��ن روز ها 
به همراه احمدي نژاد س��ر و صدا به پ��ا كرده اند، 
اگر چارچ��وب آيين نامه اي انتخاب��ات را رعايت 
كرده باشند از لحاظ قانوني بايد بتوانند به عرصه 
انتخابات ورود كنن��د. به طور طبيع��ي افرادي 
هم كه س��كوت كرده اند، ممكن است بتوانند به 
كارزار انتخاب��ات ورود كنند. اين اف��راد در همان 
مراحل اس��تعالم رد صالحيت خواهند ش��د و 
نمي توانن��د وارد حوزه اجرايي انتخابات ش��وند. 
هر نيروي��ي از هواداران احمدي نژاد كه ش��رايط 
حضور در انتخابات را داشته و مشمول هيچ يك 
از موارد جلوگيري كننده از ش��ركت در انتخابات 
نمي شوند بايد بتوانند در انتخابات شركت كنند. 
برخي معتقدند افرادي كه سياس��ت سكوت را 
پيش��ه كرده اند قصد حركت چ��راغ خاموش را 
دارند اما پيوستن به احمدي نژاد در اين معركه 
هزينه دارد. تحليل من از آين��ده اتفاقات حول 
تيم احمدي نژاد آن است كه حكومت درباره اين 
حركت ها تدبيري خواه��د كرد. نگارنده معتقد 
اس��ت تدبير حكومت حركت احمدي ن��ژاد را 

متوقف خواهد كرد. 
فعالسياسياصالحطلب

نگاه

عبداهللناصري

هرچه به انتخابات 1400 نزديك تر مي ش��ويم، برخالف 
اصالح طلب��ان، ت��رس از تكرار نتيج��ه انتخاب��ات 96، 
اصولگرايان را بيش از گذشته نگران مي كند. سياسيوني 
كه خود را نواصولگرا مي خوانند، مدعي اند كه از هر حيث با 

اصولگرايان سنتي و راديكال تفاوت دارند. 
البته مفهوم نواصولگرايي بيش از آنكه نشان از خط و مشي 
اصالحي و تحول در جريان راست باشد، چيزي صرفا در 
حد يك شعار است كه از گذش��ته تاكنون مورد استفاده 
سران اصولگرا در برهه هاي حساس سياسي و اجتماعي 
قرار گرفته است. قاليباف و رييسي كه اكنون خود را نماد 
دو وجه تكنوكراتيك و ايدئولوژيك اصولگرايان مي دانند، 
چندي است كه دايما سخن از ضرورت عبور از اصولگرايي 
سنتي و ساخت نواصولگرايي جديد مي كنند. قبل تر از اين 
دو، احمدي نژاد هم خود را نه وابسته به اصولگرايان بلكه 
خود را راس��ا نواصولگرا )البته با خوانش احمدي نژادي( 
نمايش داده بود كه جملگي به واس��طه عدم اقبال مردم 
ناكام ماندند. در اي��ن ميان خرده سياس��يوني نيز مانند 
ميرسليم، ادعاي نواصولگرايي مي كنند. ادعايي كه اگرچه 
بيانش سهل اس��ت اما بي ش��ك از منظر علمي نيازمند 
پشتوانه مطالعاتي عميق و روزآمدي است كه اين روزها 
نش��اني از بازنگري، تغيير و تحولي راهبردي در اردوگاه 
اصولگرايان به چش��م نمي خورد. به بياني صريح تر، تكثر 
مفهوم��ي نواصولگرايي صرفا از حيث تغيي��ر محدود در 
متدولوژي و نه الزاما تحول گفتماني، به ادبياتي مشترك 
ميان اصولگرايان از طيف هاي گوناگون آنها تبديل شده 
اس��ت. بنابراين نبايد از اصولگرايان نو، انتظار ديگرگوني 
بنيادين را داش��ت. اينكه رييس��ي در ايام انتخابات ميل 
به تتلو )نماد پوپوليزم آش��فته( پيدا مي كند و او را بسان 
يك ابزار مهم در جذب آراي طبقه جوان كش��ور در نظر 
مي گيرد، نش��اني از تغييرات جديد اما محدود در سطح 
متدولوژيك راست نو است. بنابراين هيچگاه نمي توان از 
اصولگراياني همچون او و قاليباف به مثابه رهبران تحول 
راهبردي و گفتماني در جناح راس��ت ياد كرد. حتي اگر 
مانن��د احمدي نژاد، اكن��ون خود را انتهاي اپوزيس��يون 
انتقادي جديد بنامند! بنابراي��ن از آنجا كه نواصولگرايان 
هنوز هم خود را موظف به محافظه كاري موجود مي دانند، 
ع��دم بازتعريف مفاهي��م زيربنايي و معرفت ش��ناختي 

گفتمان راست، هزينه س��نگيني را به واسطه عدم اقبال 
عمومي و مش��روعيت اجتماعي بر دوش فعاالن راس��ت 
نهاده است. ايش��ان انتظار داش��تند تا با انجام تغييراتي 
كوچك از حيث روش سياس��ت ورزي، ب��ه يكباره خود 
را از زير چتر اصولگرايي خارج ك��رده و با چهره اي جديد 
به جامعه عرض��ه ش��وند. اصولگرايان جدي��د حتي اگر 
خود را جريان نو نيز بخوانن��د، بازهم عناصري همچون 
اقتدارگرايي به مانند يك درون مايه مشترك ميان همه 
نحله هاي راس��ت، در ساخت فكري ايش��ان خودنمايي 
مي كند. در واقع همين مس��ير اقتدارگرايي است كه در 
مقابل ضرورت بازتعريف جايگاه و نقش مردم در گفتمان 
سياسي راست، اصولگرايان را به بن بست كشانده است.  با 
گسترش شبكه هاي اجتماعي و توسعه نيازهاي سياسي 
و اجتماعي جديد، اقش��ار مختلف مردم و ب��ه ويژه زنان 
و جوانان، بيش از آنكه متوجه ظاهر جديد راس��ت شوند، 
خواست خود را در آن سوي معادله يعني اصالح طلبي نو 
مي بينند. اين گونه است كه در اكثر انتخابات ها، اين جريان 
اصالحات خواهد بود ك��ه فقط با يك بار تك��رار، توانايي 
جلب مشاركت ميليوني مردم و بالخصوص جوانان را در 
پاي صندوق هاي راي خواهد داشت و اين مي تواند همان 
علت اصلي در توجيه خواست جدي رهبران اصولگرايي 
جديد براي عبور از راي مس��تقيم مردم و فرار از انتخابات 
رياستي باشد. نواصولگرايان امروز اميدوارند تا با تكيه بر 
وجه پارلمانيس��تي نظام و بدون احتياج به راي مستقيم 
مردم، بتوانند قدرت مرك��زي دولت را دوباره در دس��ت 
گيرند چراكه براي اصولگرايان، تغيير نخست وزير به مراتب 
كم هزينه تر از تغيير رييس جمهور خواهد بود. در چنين 
شرايطي بزرگ ترين چالش سياسي كش��ور مي تواند در 
عدم وجود تحزب در جامعه سياسي ايران - كه بتواند به 
نحو مطلوبي پذيراي مدل پارلماني دولت باشد - خالصه 
شود.  در اين وضعيت راست نو خود را كمتر وابسته به مردم 
و جامعه دانسته و از اين رو نيازي به تغيير مناسبات جاري 
خود در رابطه با مردم نمي بيند و بازتعريف نقش مردم در 
تشكيالت سياسي كشور را در خود حس نمي كند. در اين 
بين اما قطعا همه چيز به نفع اصولگرايان تمام نخواهد شد. 
چراكه در اين بستر، همواره امكان ظهور دوباره پوپوليسم 

احمدي نژادي نيز وجود دارد!
دانشجويدكترايتخصصيجامعهشناسي
سياسيدانشگاهعالمهطباطبايي

اگر همين يك پند سعدي عليه الرحمه را آويزه گوش قرار 
مي داديم و با نخستين تخلف صاحبان قدرت، عليه آنان 
اقدامات جدي به عمل مي آورديم و مصلحت و حكمت 
را در همين گون��ه برخ��ورد مي ديدي��م، در اين صورت 
چنان نمي شد كه اين كنشگر محترم اصولگرا به سادگي 
بگويد: »در دولت نهم و به خصوص دولت دهم حرف هاي 
ساختارشكنانه و اقدامات خالف قانون زيادي انجام شد.« 
جالب تر اينكه، رفتار اخير احمدي ن��ژاد را به علت همان 

گذشته چيز جديدي نداند. گويي كه يك نفر را متهم به 
قتل كنند، بعد بگوييم چيز جديدي نيست، ولش كنيد، 

متهم قبال نيز افراد زيادي را كشته!
اين رفتار و نگاه، دخالت سياسي در وظايف قضايي است و 
در صورت توصيه به آن اعتبار امر قضايي را زايل مي كند و 
اين بزرگ ترين زياني است كه مي توانيم با دستان خود به 
جامعه وارد كنيم، حتي اگر نيت و انگيزه خيرخواهانه اي 

داشته باشيم. 

نواصولگرايي و سوداي تغيير نظام رياستي
 به پارلماني در 1400

احمدصالحصفار

مرجانزهراني

داودحشمتي

توضيح وزارت كشور درباره تعلل 
در معرفي استانداران 

سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور درباره تعلل 
وزارت كشور در معرفي 8 استاندار باقي مانده گفت: بعضا 
مالحظاتي وجود دارد كه بايد كار با دقت انجام شود؛ ما هم 
دقت در انتخاب براي مان مهم است و هم اينكه كار سريع 
انجام شود اما دقت در انتخاب را فداي سرعت نمي كنيم.   
وي افزود: تعيين تكليف استانداران باقي مانده در مراحل 
پاياني است. برخي از استانداران ابقا خواهند شد و فعاليت 
خود را ادامه مي دهند. احتماال بين 2 تا ۳ استاندار تغيير 

خواهند كرد . اعتمادآنالين

دانيالشايگان/اعتماد

نابرابري حقوقي؛ تبعات منفي يك نگرش نادرست 


