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صداي مخالفنگاه روز گزارش روز

»معجزه هزاره س��وم«، »مردي از جنس مردم«، »پول 
نفت بر سر سفره مردم«، »مرد بهاري« و.... همه القابي 
اس��ت كه در دهه گذش��ته هر ايراني را به ياد محمود 
احمدي نژاد مي اندازد. كس��ي كه اي��ن روز ها بيش از 
گذشته مواضع اپوزيسيوني اتخاذ كرده و از هر فرصتي 
براي حمله به ساختار حاكميت و افزايش بي اعتمادي 
مردم نسبت به نظام استفاده مي كند. شامگاه پنجشنبه 
محمود احمدي نژاد با انتشار ويديويي در كنال تلگرامي 
خود در كمال تعجب از حسن روحاني خواست از سمت 
رياس��ت جمهوري كناره گيري كند. او در ادامه افزود: 
»دولت فعلي بر يك سلس��له مباني نادرست و طراحي 
شده شكل گرفت. من به احترام راي مردم سكوت كردم و 
اعتقاد داشتم كشور مهم تر از ما است.!« رييس دولت هاي 
نهم و دهم در ادامه اين پيام تصويري مدعي شد: »اعتماد 
عمومي به كل سيس��تم به صفر نزديك ش��ده است.« 
هرچند اثبات اين ادعا كار بسيار دشواري است اما سوال 
اين اس��ت كه آيا منظور احمدي نژاد از اعتماد عمومي، 
اعتماد اطرافيان و انصار او است كه اين روز ها در زندان بسر 
مي برند يا عموم جامعه؟ اگر منظور عموم جامعه است، او 
بهتر از هر كسي مي داند كه خودش گام بلندي در راستاي 
كاهش ضريب اعتماد عمومي به مسووالن برداشته است. 
احمدي نژاد در حالي از كاهش اعتماد عمومي به نظام 
سخن مي گويد كه گويي فس��اد هاي رخ داده در زمان 

رياست جمهوري خود را فراموش كرده است.  
فسادهايرخدادهدرزماناحمدينژاد

پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني گزارشي از 
وجود تخلفات عظيم در بورسيه ها منتشر شد. اندكي 
بعد وزير علوم حسن روحاني توسط نمايندگان مجلس 
كه اكثري��ت آن��ان را اصولگرايان تش��كيل مي دادند، 
استيضاح شد. وزارت علوم نهايتا در 2 آبان گزارش بررسي 
بورسيه هاي دولت محمود احمدي نژاد را منتشر ساخت 
كه حاكي از صدها مورد تخلف بود. از 3772 بورس��يه 
ش��ده در حد فاصل س��اهاي 88 تا 92، )دوران دولت 
احمدي نژاد(، بورس 889 تن )840 تن از كساني كه از 
روش تبديل خارج به داخل بورس شده بودند( به اضافه 
23 تن از ايثارگراني كه شرايط مندرج در بخشنامه صادر 

شده براي اين قشر را نداشتند . 
فساد400ميليوندالريلوازمهواپيما

يكي ديگر از فساد هاي رخ داده در زمان رياست جمهوري 
احمدي نژاد فساد 400 ميليون دالري در واردات لوازم 
هواپيما است. 15آبان 1393 مويد حسيني صدر نماينده 
خوي در مصاحبه اي با روزنامه شرق درباره جزييات اين 
»تخلف« گفت: »مستندات نش��ان از آن دارد كه فرد 
بدهكار و متخلف از دوستان نزديك بابك زنجاني است كه 
با يكي از مسووالن دولت احمدي نژاد نيز روابط حسنه اي 

داشته و از سوي رحيم مشايي سفارش شده است.«
اختالسهاييبابيشمارصفر

دولت محم��ود احمدي نژاد، مردم با اع��داد و رقم هاي 
جديدي در حوزه اختالس آش��نا شدند حال بماند كه 
كلمه »اختالس« نيز در دوران او بيش از هر دولت ديگري 
شنيده شد. دركنار پرونده معروف سه هزار ميلياردي كه 
محمود خاوري رييس بانك مركزي دولت احمدي نژاد 
نقش اصلي آن را اجرا و از كشور فرار كرد، پرونده هاي مالي 
ديگري نيز وجود دارد. يكي از آن پرونده ها، فساد 12 هزار 
ميليارد توماني بانكي در كشور بود. 16آذر 1393 علي 
طيب نيا وزير اقتصاد وقت از رويداد يك فساد مالي 12 
هزار ميليارد توماني در شبكه بانكي كشور در دوران دولت 
احمدي نژاد از طريق ضمانتنامه هاي بانكي جعلي خبر 
داد و گفت اقدامات قضايي در اين باره صورت گرفته است. 
يكي ديگر از فساد هاي مالي دولت مرد بهاري، فساد 
13 هزار ميليارد توماني در منطقه آزاد قش��م بود. 
تير 1393 شهريار مش��يري مدير منطقه آزاد قشم 
در دولت حسن روحاني طي مصاحبه اي با روزنامه 
ش��رق از تخلف 13 هزار ميلي��ارد توماني در دولت 
احمدي نژاد خبر داد كه مربوط به فروش زمين هاي 
فرودگاه قش��م و بن��در درگهان بود. ب��ه گفته وي: 
»20 هزار هكتار از اراضي اي��ن فرودگاه را در زمان 
مديريت آقاي موسوي- از مديران منصوب منطقه 

آزاد از س��وي حميد بقايي- براي شهرك س��ازي و 
كاربري مس��كوني، با عنوان پروژه ش��هرك طاليي 
)Golden City( واگذار مي كنند. زمين را قيمت 
ك��رده و همان موق��ع آن را متري 90 ه��زار تومان 
مي فروش��ند. تحقيقات ما نشان داد زمين آن سوي 
خيابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متري 800 تا 
900 هزار تومان فروش مي رفته است. تخلف ديگر 
اينكه بدون آنكه پول بگيرند، زمين را به قيمت 17 
ميليارد تومان و با اقس��اط هفت ساله و از دم قسط 
فروخته ان��د و هي��چ پيش پرداخت��ي در كار نبوده 
است.« اين در حالي اس��ت كه شركت خريدار اين 
زمين ها به گفته وي در هنگام خريد ثبت نشده بوده 

و قرارداد صوري بوده است. 
سوءمديريت احمدي نژاد دامان فرهنگيان و معلمان 
زحمتكش را نيز گرفت. فس��اد 8هزار ميليارد توماني 
صندوق ذخي��ره فرهنگي��ان برگ زرين��ي ديگر در 
افتخارات دولت محمود احمدي نژاد اس��ت. محمود 
صادقي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
در اين باره مي گويد: »مس��ووالن صندوق فرهنگيان 
اعالم كردند در سال 92 هنگامي كه اين صندوق را از 
مسووالن پيشين تحويل گرفتند، اين صندوق در بازه 
زماني سال هاي 86 تا 92 مبلغ 4000 ميليارد تومان 
دارايي معدوم الوصول داش��ته است.« وي همچنين 

از اعط��اي 3200 ميلي��ارد وام 
معدوم الوصول به 3 نفر در دولت 
احمدي نژاد خب��ر داد كه خود 
نشان از فساد گسترده وشبكه اي 
در صن��دوق ذخيره فرهنگيان 

دارد. 
دكلهايمفقودي

تمامي اين فس��اد هاي مالي در 
كنار عجيب ترين پرونده فساد 
قرن حاضر قرار دارد. اگر روزي 
گم شدن دكل نفتي شوخي بود، 

اين ش��وخي در دولت معجزه هزاره سوم رنگ و بوي 
واقعيت گرفت و به ش��كلي وافعي يك دكل نفتي در 
دولت دهم غيب شد. اصل داستان اين بود كه يكي از 
مهم ترين شركت هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي 
صنعت نفت كه بخشي از احداث تاسيسات فراساحل 
نفت و گاز اي��ران را به عهده دارد چندي پيش اقدام به 
سفارش گذاري براي خريد يك دكل حفاري دريايي از 
يك شركت خارجي كرده بود.بيژن زنگنه در اين راستا 
عنوان كرده است كه اين مساله صحت دارد و وزارت نفت 

به صورت ويژه، اين مساله را پيگيري مي كند.
تمامي اين موارد تنها مشتي از خروار موضوعي است 
كه منجر به كاهش ضريب اعتماد عمومي به حاكميت 
مي ش��ود؛ يعني »فس��اد«. بهتر نيست وقتي رييس 
دولت هاي نهم و دهم صحبت از كاهش اعتماد به نظام 
مي كند يك سوزن به خودش بزند و يك جوالدوز به 
ديگران؟ او در حالي از رييس جمهور قانوني كشور كه 
پشتوانه راي 24 ميليوني دارد، مي خواهد كنار برود 
كه حسن روحاني وارث خزانه خالي و سوءمديريت او 

بوده است. رييس دولت هاي نهم و دهم در شرايطي 
خواستار كناره گيري روحاني از رياست جمهوري شده 
است كه تمامي دشمنان خارجي اين مرز و بوم كمر 

به ضربه زدن به نظام بسته اند .
بهپشتوانهكدامپيشينه؟

محمود احمدي نژاد موج س��وار خوبي است از همين 
رو تالش دارد تا روغن ريخت��ه را نذر امامزاده كند. در 
شرايطي كه مردم تحت فش��ار اقتصادي قرار داشته 
و اعتراضات��ي دارن��د، او س��عي مي كن��د نقش رهبر 
اپوزيس��يون را بازي كرده و با سخناني پوپوليستي بار 
ديگر هزينه هاي گزافي را به نظام تحميل كند. در 20 
سال گذشته هربار كه مناقشه اي در كشور باال گرفته رد 
پاي احمدي نژاد ديده مي شود. شايد عده زيادي ندانند 
كه احمدي نژاد در دوران حضور در سمت استانداري 
اردبيل، براي ش��كايت از يك روزنامه اصالح طلب نيز 
اقدام كرده است. حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي 
حزب موتلفه اسالمي پيرامون حوادث تيرماه سال 78 به 
گفت وگو با خبرگزاري فارس پرداخت. ترقي در پاسخ به 
سوال خبرگزاري فارس كه از وي سوال مي كند چطور 
روزنامه سالم توقيف شد! پاسخ مي دهد: پس از تصويب 
اصالحيه در مجلس، غروب همان روز وزارت اطالعات از 
روزنامه سالم به خاطر چاپ سند جعلي وزارت اطالعات 
و نشر اكاذيب ش��كايت كرد و لذا دادگاه روزنامه را به 
علت ارتكاب جرايم مطبوعاتي 
توقي��ف ك��رد.او در ادام��ه به 
بي��ان ماوق��ع دادگاه روزنام��ه 
س��الم و ش��كايت طرح شده از 
س��وي احمدي نژاد، اس��تاندار 
وقت اردبيل نيز اشاره مي كند 
و مي افزاي��د: اگرچ��ه وزارت 
اطالعات به دستور خاتمي پس 
از واقعه كوي دانشگاه در شب 18 
تير شكايت خود را پس گرفت 
ولي كيفرخواست من از طرف 
نمايندگان و ش��كايتي كه آقاي احمدي نژاد به عنوان 
استاندار اردبيل از نشر اكاذيب روزنامه سالم داشت براي 
دادگاه كافي بود و پس از قرائت كيفرخواست، موسوي 
خوئيني ها دفاع ضعيفي كرد و قاضي رأي به محكوميت 

ايشان وتوقيف روزنامه داد .
احمدي نژاد پ��س از اتفاقات س��ال 78 و قائله كوي 
دانش��گاه، به شهرداري تهران رس��يد و از آنجا راهي 
پاس��تور ش��د. اظهارات انتخاباتي او در سال 84 نيز 
حاش��يه هايي به هم��راه داش��ت. او در گفت وگويي 
تلويزيون��ي اظهار كرد: »واقعا مش��كل مردم ما االن 
شكل موي بچه هاي ما اس��ت؟ دولت بايد اقتصاد را 
سامان دهد.« اين سخنان در حالي بود كه كارنامه 8 
ساله دولت احمدي نژاد حكايت از كاهش چشم گير 
آزادي هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و همچنين 
اس��فبار بودن وضعيت اقتص��ادي دارد. احمدي نژاد 
خوب مي داند كه عدم تحقق وعده هاي انتخاباتي يا 
خالف وعده ها عمل كردن موجب بدبيني و كاهش 
اعتماد عمومي به نظام مي شود كه او در اين راستا از 

هيچ تالشي مضايقه نكرد.
وداستان88

از ديگر مناقشاتي كه احمدي نژاد در آن نقش ويژه اي 
داش��ت، انتخابات رياست جمهوري س��ال 88 بود. او 
موج بدبيني و بي اعتمادي را از مناظره هاي تلويزيوني 
آغازكرد و تا جشن پيروزي خود در ميدان وليعصر تهران 
ادامه داد. نگاهي گذرا به مناظره هاي انتخاباتي سال 88 
اين ادعا را ثابت مي كند كه او از پيش��گامان اين عرصه 
اس��ت. احمدي نژاد در مناظره با ميرحسين موسوي 
با آوردن اس��امي مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
ناطق نوري و فرزندان اين دو چهره برجسته و منتسب 
كردن برخي اتهامات بدون اراي��ه مدرك و ادله كافي 
گام نخست در بي اعتماد س��ازي افكار عمومي نسبت 
به شخصيت هاي تاثيرگذار نظام را برداشت. اسامي اي 
كه تا پيش از مناظره از اركان تاثيرگذار نظام بودند اما 
احمدي نژاد به خاطر كس��ب كرسي رياست جمهوي 
و ماندگاري در پاس��تور تهمت ه��اي ناروايي را به اين 
دوچهره برجسته نسبت داد. تهمت هايي كه با واكنش 
ناطق نوري و هاشمي رفس��نجاني همراه ب��ود. دفاتر 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و علي اكبر ناطق نوري در دو 
نامه شديداللحن تاكيد كردند رييس دولت نهم سوگند 
رياست جمهوري خود را زير پا گذاشته است و بسياري 
ديگر از افرادي كه به آنها اتهام زده شده بود، خواستار 
فرصت برابر در تلويزيون جهت پاسخگويي به اظهارات 
رييس دولت ش��دند كه هيچگاه اين اتفاق رخ نداد. اما 
اين تنها ضرب��ه احمدي نژاد به اعتم��اد عمومي نبود. 
پس ازپيروزي او در انتخابات سال 88 كه حاشيه هايي 
به همراه داش��ت او در جش��ن پيروزي خود در ميدان 
وليعصر ته��ران، معترضان به نتايج انتخابات را »خس 
و خاش��اك« ناميد كه بسياري معتقدند آن سخنراني 
جنجالي احمدي نژاد آتش اتفاقات پس از انتخابات را 
ش��عله ور تر كرد تا جايي كه علي مطهري نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي اعتقاد دارد رفتار هاي او در زمان 
رقابت هاي انتخاباتي نق��ش ويژه اي در حوادث پس از 
انتخابات داش��ت. به تمامي اين موارد مي توان قهر 11 
روزه و س��رپيچي از دس��تور مقام معظم رهبري براي 
تغيير معاون اول را به كارنامه محمود احمدي نژاد اضافه 
كرد. اتفاقاتي كه موجب شد حاميان سر سخت او در 8 
س��ال دوران رياست جمهوري حتي او را تا در خروجي 
پاس��تور همراهي نكرده و از اساس منكر حمايت هاي 

بي چون وچراي خود از معجزه هزاره سوم شوند. 
هدفنامحمودمحمود

حال و هواي اقدامات امروز احمدي نژاد و دوس��تانش، 
حال و هواي غريبي است. اتهام زني به رييس قوه قضاييه، 
آتش زدن حك��م دادگاه در مقابل س��فارت انگليس و 
درخواست تجمع براي 28 مرداد 97 كه قرين با كودتاي 
ننگين امريكايي 1332 است، بخشي از اقدامات محمود 
و ياران است. او مي خواهد شخصيت سياسي خود را احيا 
كند و متصور است اگر در نقش اپوزيسيون وارد شود، در 

اين مهم موفق خواهد بود.
 احمدي نژاد شامگاه پنجشنبه از رييس جمهور قانوني 
كشور خواس��ت اس��تعفا داده و امور را به متخصصين 
و دلس��وزان كش��ور واگذار كن��د. با توجه به ش��رايط 
حساسي كه كش��ور در آن قرار دارد و همچنين توجه 
به كارنام��ه 8 س��اله او و همين طور كنش ه��اي او در 
دوران پسارياس��ت جمهوري به قطعيت نمي توان او را 
دلس��وز نظام خواند زيرا احمدي نژاد درصدد است تا با 
سوءاستفاده از شرايط فعلي كه بخش عمده آن ناشي از 
عملكرد 8 ساله او است، از آب گل آلود ماهي گرفته و خود 
را احيا كند. رييس دولت هاي نهم و دهم خود را صداي 
مردم مي داند اين در حالي اس��ت كه او هيچگاه تعريف 
دقيقي از مردم مورد نظر خود ارايه نكرده و همچنان در 
اوهام منحصر به فرد خويش ق��رار دارد. آخرين كنش 
او درخواس��ت تجمع اعتراضي براي 28 مرداد اس��ت. 
احمدي نژاد در 20 س��ال گذشته هزينه هاي زيادي به 
نظام تحميل كرده اس��ت. حال بايد منتظ��ر ماند و به 
نظاره نشست كه آيا او براي 28 مرداد 97 برنامه اي ويژه 
براي تخريب دولت و تحميل هزينه نظام دارد يا خير. به 
راستي اگر يكي از اين اقدامات توسط يك چهره اعتدالي 
يا اصالح طلب رخ مي داد، جريان مقابل سكوت مي كرد؟ 

عده اي از اصالح طلبان روز گذشته بيانيه دوم خود را منتشر 
كردند. در اين بيانيه ضمن اشاره به شرايط بغرنج اقتصادي و 
به رسميت شناخت راهكارهاي 15گانه سيد محمد خاتمي، 
به استفاده از تجربيات تاكيد  شده است. بخش هايي از اين 
بيانيه كه به امضاي چهره هايي چون سعيد حجاريان،  ابراهيم 
اصغرزاده، محس��ن صفايي فراهاني، عليرضا علوي تبار ، 

عبداهلل رمضان زاده و ... رسيده است را در زير مي خوانيد: 
پيشنهادات آقاي خاتمي، سويه و چشم اندازي را پيش روي 
همگان قرار مي دهد كه فارغ از جناح بندي ها و اختالفات 
سياسي، تمامي دلسوزان كشور مي توانند بر كليت و رويكرد 
آن صحه بگذارند. ما نيز به س��هم خود و با همان محوريت 
تداوم تجربيات تاريخي، تالش كرديم كه با آسيب شناسي 
مش��كالت امروز در بس��تر تحوالت و تجربيات تاريخي، 
مجموعه عوامل بحران زاي كنوني را بازخواني كرده و در برابر 
هر يك راه حلي پيشنهاد دهيم كه هدف و غايت تمامي آنها 

»نجات ايران« است.
قانون

بايد هرچه س��ريع تر تدابيري انديشيد كه خواست و اراده 
اكثريت مردم در قوانين اساس��ي و زيربنايي لحاظ شده و 
رضايت عمومي جلب ش��ود. به ويژه اينكه صراحت قانون 
اساس��ي كنوني نيز بر مراجعه ب��ه آراي عمومي از طريق 
همه پرسي تاكيد كرده اس��ت و ما گمان مي كنيم اكنون 
بيش از هر زمان ديگر نيازمند چنين ابزارهايي براي جلب 

اعتماد عمومي هستيم.
مجلس

باالترين محل تجلي اراده و خواست ملت كه جايگاهش بايد 
در راس امور قرار مي گرفت اما به مرور دچار استحاله شد. 
در طول بيش از يك قرن پس از مشروطه، هرگاه مجلس 
توانست نماينده واقعي مردم باش��د، پويايي و نشاط را به 
جامعه باز گرداند و هرگاه مجالس زير سيطره و اعمال نفوذ 
حاكمان قرار گرفتند، فضاي سياسي كشور نيز دلمرده و 

راكد شد و استبداد دوباره جاي مشروطيت را گرفت.
دولت

دس��ت كم به دنبال موج خروش��ان جنب��ش اصالحات، 
انتخابات رياست جمهوري به بزرگ ترين نقطه عطف در 
روند سياسي كشور ما بدل شد. اصالحات توانست جايگاه 
ريي��س دولت را احيا كند و صندوق راي را به ابزاري واقعي 
براي نقش آفريني مردمي بدل سازد. با اين حال، به موازات 
همين روند، اراده هايي براي خنثي س��ازي اين دستاورد 
فعال شدند. كابوس تقليل يافتن شأنيت رييس جمهوري 
به تداركاتچي، اميد شهروندان به تغييرات جدي در ساختار 
مديريتي را كمرنگ ساخت. براي جلوگيري از بر باد رفتن 
كامل اين اميد ملي، رييس جمهوري، بايد بار ديگر در شأن 

و جايگاه باالترين مقام اجرايي كشور قرار گيرد. 
جامعه

انبوهي از مرزبندي هاي خودي و غيرخودي، تبعيض هاي 
ناروا و تالش هاي اقتدارگرايانه در جهت مهندسي اجتماعي، 
زخم هايي در دل اين جامعه ايجاد كرده است كه جبران آن 
نيازمند سال ها تالش و آرامش است. در نخستين گام، بايد 
تنوع در سبك زندگي شهروندان ايراني به رسميت شناخته 
شود و هرگونه تالش حكومتي براي تحميل يا ترويج يك 
رويكرد خاص به جامعه متوقف ش��ود. به ويژه، بايد به ياد 
داشت كه نفس حضور زنان و مشاركت فعال آنان در تمامي 
سطوح اجتماعي چه ضرورت غيرقابل انكاري براي حيات و 

بقاي يك جامعه زنده است. 
آزادي

آزادي، م��ادر تمام��ي حق��وق و تضمين كنن��ده تمامي 
دس��تاوردهاي يك ملت اس��ت. نجات ايران هرگز ميسر 
نخواهد شد مگر در س��ايه تضمين آزادي هاي سياسي، از 
جمله انتخابات آزاد و ش��فاف، آزادي بيان، نشر، رسانه ها، 

فعاليت احزاب، تشكل ها و گروه هاي صنفي و اجتماعي. 
عدالت

تنها در صورت تحقق عدالت در آموزش و پرورش، عدالت 
در تحصيالت تكميلي، عدالت در اس��تخدام و عدالت در 
تمامي مزايا و حقوق اجتماعي و سياسي است كه مي توان به 
تحقق عدالت اقتصادي اميدوار بود. پس هرگونه تبعيض، 
به ويژه تبعيض هاي مذهبي، قومي و جنسيتي، بالفاصله 
به نقض عدالت اجتماعي و اقتصادي منجر خواهد ش��د و 

بايد متوقف شوند.
فساد

نظ��ارت ش��فاف مطبوع��ات و رس��انه ها بديهي ترين و 
ضروري ترين ابزار براي رصد كردن مفاس��د است. در كنار 
آن دولت و مجلس بايد هرچه س��ريع تر لوايح و طرح هاي 
جامع مبارزه با مفس��دان را به تصويب رس��انده و هرچه 
س��ريع تر درصدد تحقيق و تفحص از مفاسدي همچون 
صندوق هاي قرض الحسنه و رانت هاي حاصل از دالرهاي 
دولتي برآيند. گزارش ها به صورت ش��فاف به مردم اعالم 
شود و دستگاه قضايي برخورد سريع و قاطع با مفسدان را 

در اولويت قرار دهد. 
حقبنياديناعتراض

و البته، به صورت ويژه تاكيدي مجدد داريم بر حق اعتراض 
شهروندان، نه تنها به عنوان يكي از حقوق ابتدايي، انساني و 
قانوني آنان، بلكه به عنوان بزرگ ترين ضامن احقاق و بقاي 
ديگر حقوق ملت. حقي كه در اصل 27 قانون اساسي نيز بر 
آن تاكيد و تصريح شده بود اما در تمامي اين سال ها مورد 

غفلت قرار گرفته و از مردم سلب شده است. 
ما بر اين باوريم كه هيچ مطالبه اي با درخواست و نامه طومار 
محقق نخواهد شد؛ پس دست ياري خود را به سوي شما 
هموطنان دراز مي كنيم. به س��وي تمامي ايرانيان آزاده، 
ش��ريف و دغدغه مند. به سوي هماناني كه هرچند فشار 
اقتصادي توان از كف شان برده، اما قدرت اراده شان و شوق 
عالقه شان به اين ميهن، جوانه هاي اميد را در دل هاشان 
زنده نگه داشته است. ما دست ياري خود را به سوي تمامي 
شما دراز مي كنيم تا فارغ از تمامي جناح بندي هاي سياسي، 
حول اين مطالبات بديهي گردآييم و با اراده خود و اقدامي 
جمعي براي نجات ايران متحد شويم. نخستين گام شايد 
مشاركت فعال در يك گفت وگوي ملي باشد. گفت وگويي 
كه براي تحقق يك ملت متحد و يكپارچه، هيچ گريزي از 
آن نخواهيم داشت. مي توانيم از ارايه پيشنهادات و نقد و 
انتقاد سازنده شروع كنيم و البته، براي تحقق نتايج اين 
گفت وگوها گام هايي عملي و اجرايي برداريم. اين راهي 
است كه ما در آن قدم خواهيم گذاشت و ترديد نداريم كه 
اگر متحد و يكدل باشيم در آن به پيروزي خواهيم رسيد. 

زهير موسوي

محم��ود احمدي نژاد 
رييس جمهور س��ابق 
روز پنجشنبه ويدئويي 
از خود منتشر كرد كه 
در آن برخالف تمام اين 

سال ها كه كمتر دولت را مخاطب قرار مي داد و بيشتر مركز 
حمالتش را روي ب��رادران الريجاني متمركز كرده بود، از 
روحاني خواست كه كنار برود. اين ويدئو بازتاب منفي بسيار 
زيادي داشت كه شايد مورد انتظار خود او نيز نبود. جالب تر 
اينكه فعاالن رسانه اي اصولگرا نيز نسبت به آن انتقاد كردند. 
فرشاد مهدي پور مديرمسوول روزنامه صبح نو كه به قاليباف 
نزديك اس��ت در توييتي بدون نام ب��ردن ازاحمدي نژاد 
نوشت: »آقاي خاص ويدئو پركرده درباره مشكالت مردم و 
نارضايتي ها، فقط يادش رفته كه علت اصلي سركار آمدن 

دولت فعلي، خود ايشان است.« 
از س��وي ديگر اگر نگاهي به يادداش��ت ابراهيم رس��ولي 
رييس دفتر غالمعلي حدادعادل كه مديرمسوولي نشريه 
نماينده را نيز برعهده دارد بيندازيم، نگراني آنها از فعال شدن 
دوباره احمدي نژاد را مي توان مشاهده كرد. رسولي نيز همان 
نگاه اصولگرايان وابسته به جمنا را تكرار مي كند كه معتقدند 

فعال شدن احمدي نژاد اساسا به نفع روحاني است. 
او مي نويسد: »ش��ايد در ظاهر عمليات رواني رسانه اي 
محم��ود احمدي نژاد عليه روحاني و دولتش باش��د اما 
درواقع ش��اهد خدمتي ديگ��ر از او آن هم دراين اوضاع 
آش��فته دولت، به روحاني هس��تيم.« او نيز مانند ساير 
فعاالن اصولگرا راي آوردن روحاني را محصول رفتارهاي 
احمدي نژاد مي داند. رس��ولي ادامه مي دهد: »خدمت 
امروز او اما از جنس ديگري بود. دولت دراوضاع آشفته 
خود نياز به كسي داشت تا بتواند با سخنان خود حاميان 
دولت ومردم را متحد كن��د. اين خدمت را احمدي نژاد 
دوباره تكراركرد و باس��خنان خود وحدت را به حاميان 
وحت��ي منتقدان روحاني بازگرداند ت��ا همگي به دليل 

موضع او، روحاني رادريابند.«

اعترافكيهانبه»دولتساز«بودن
اصالحات

كيهان كه سال ها تالش 
مي كرد براي تضعيف 
اصالح طلب��ان اع��الم 
كند كه آنه��ا از پايگاه 
اجتماعي برخ��وردار 

نيستند ناخودآگاه مدتي اس��ت كه ناچار به اعتراف شده 
است كه حمايت آنها و بدنه اجتماعي آنها بود كه توانست 

روحاني را به قدرت برساند. 
پيش تر اين روزنامه معتقد بود كه اساسا روحاني اصولگراست 
و اصالح طلبان »ماش��ين عوضي را شس��ته اند و وقتي به 
پالكش رس��يدند فهميدند متعلق به خودشان نيست«. 
به اي��ن ترتيب او به اصالح طلبان مي گف��ت از راي آوردن 
روحاني خوش��حال نباش��ند. اما حاال رويكرد اين روزنامه 
ناخوآگاه تغيير كرده است و نمي تواند واقعيت را كتمان كند. 
هرچند حرف هاي گذشته اش را فراموش كرده باشد. اين 
روزنامه در تيتر اصلي روز پنجشنبه خود نوشت: »وضعيت 
موجود دس��تپخت مدعيان اصالحات است؛ فرار نكنند 

پاسخگو باشند!«
ارزيابي كيهان نيز همان خطي اس��ت كه اصولگرايان در 
تحليل حرف هاي سيدمحمد خاتمي به طور هماهنگ به 
كار بردند. به اعتقاد آنها خاتمي در حال عبور از روحاني است. 
كيهان مي نويسد: »در روزهاي گذشته مدعيان اصالحات 
و به خصوص رييس دولت اصالحات به ميانه ميدان آمده 
و براي نجات خود به انتقاد از دولت و ارايه راهكارهايي براي 
حل مشكالت عديده اقتصادي موجود پرداخته اند بي آنكه 
بگويند اين مشكالت ناشي از حمايت ها و حضور تفكر جريان 
آنان در بدنه دولت بوده و امروز به جاي آنكه اين اشخاص، 
جريان ها و گروه ها الف ارايه راهكار بزنند، بايستي ضمن 

عذرخواهي، پاسخگوي نقش خود باشند.«
اين روزنامه در جمله اي كه خطاب به اصالح طلبان نوشته 
شده اعتراف مشخصي از نقش آنها در دولت سازي وجود 
دارد: »اش��خاص و جرياناتي كه نام شان برده شد از جمله 
رييس  دولت اصالحات س��خنان ديروز خ��ود را فراموش 
كرده اند، روزي ك��ه آنان براي پيروزي ف��رد و جرياني در 
انتخابات بيانيه هاي پر از تكرار منتش��ر و از مردم خواسته 

بودند به آنچه آنان مي گويند راي دهند.«

وطنامروز:درمقابلامريكابايد
راديكالترشد

مه��دي محم��دي در 
س��رمقاله روزنام��ه 
وط��ن ام��روز معتقد 
اس��ت كه هدف امريكا 
از تحريم ه��اي جديد 

تغيير رفتار ايران در منطقه و برنامه موشكي است. به اعتقاد 
او امريكا مي داند كه تحريم ها در بلندمدت »با دو چالش« 
روبه رو مي شود. اول: عدم اجماع جهاني، دوم: سازگاري ايران 
با شرايط تحريم. او ادامه مي دهد: »كاري كه امريكا قصد دارد 
بكند وارد كردن حداكثر مقدار فشار به ايران در حداقل مقدار 
زمان است، طوري كه اگر ايران بتواند مقطع چند ماهه فشار 
را پاس كند – كه كار دشواري نيست- پروژه اي كه امريكا 
براي تغيير رفتار موشكي و منطقه اي ايران حساب جدي 

روي آن كرده، عمال منتفي خواهد شد.« 
نويسنده اين روزنامه البته در البه الي مطالب اعتراف ديگري 
هم دارد. به اعتقاد او حمالت اسراييل در خاك سوريه عليه 
مواضع ايران، حمله »به محل هايي است كه از قبل تخليه 
ش��ده بود«. او هدف اين كار را القاي اين مطلب به جامعه 
مي داند كه »دستاوردهاي ميداني ايران در سوريه به سرعت 

در حال از دست رفتن است«
راه حل م��دل احمدي ن��ژاد را در اين بخش از س��رمقاله 
وطن  امروز به خوبي مي توان مش��اهده كرد. به اعتقاد آنها 
»موثرترين پاسخ به امريكا اين است كه امريكا در عمل ببيند 
اين فشارها نه تنها سياست ايران در منطقه را تغيير نمي دهد و 
آن را تهاجمي تر و راديكال تر خواهد كرد، بلكه حتي ممكن 
است سياست هاي هسته اي ايران را هم كه فعال در چارچوب 

برجام قرار دارد، تغيير دهد.«

احمدينژادبهروحاني
خدمتميكند

گزارشي از نقش ويژه دكتر محمود احمدي نژاد در كاهش اعتماد عمومي به مسووالن

ماهيگيري از آب گل  آلود »فساد«

جريان آق��اي احمدي نژاد 
از ابتدا فرقه اي با اعتقادات 
انحراف��ي بود كه ب��ا نهايت 
فرصت طلبي كشور را اداره 
مي ك��رد. ع��دم تمكين به 
قان��ون از ويژگي هاي مهم 
اي��ن طيف اس��ت ك��ه در 
آن دوران با پش��ت پا زدن به س��ند چش��م انداز 
بيست ساله و بودجه ساالنه و قوانين كشور بروز 

و ظهور پيدا مي كرد. 
در همه اين س��ال ها نوعي آنارش��ي ب��ر عقايد 
اي��ن جري��ان حاكم ب��ود كه كش��ور را ت��ا مرز 
بحران پيش مي برد. ش��ش قطعنام��ه به خاطر 
ندانم كاري ه��ا و حرف ه��اي نس��نجيده آق��اي 
احمدي نژاد عليه كش��ور تصويب شد كه ايران را 
تا مرحله حمله نظامي برد. چهره اي كه در دوران 
رياست جمهوري اش فسادهاي س��ازمان يافته 
در كش��ور اتفاق افتاد و مفسد 3 هزار ميلياردي 
از كش��ور فراري داده ش��د، چگون��ه ادعاي حل 
مش��كالت كش��ور را دارد و پيام ويديويي براي 
مردم مي فرس��تد؟ چهره اي ك��ه زماني مردم را 
خس و خاشاك ناميد و اعتراضات گسترده سال 
88 را رق��م زد، چگون��ه حرف از اص��الح مي زند 
و خ��ود را حامي م��ردم معرف��ي مي كند؟ آقاي 
احمدي نژاد از مشكالتي رنج مي برد و حرف هاي 

نامربوط مي زند ام��ا حرف هايش به جز چند نفر 
از اطرافيانش بر كس��ي تاثير نمي گ��ذارد. همه 
همراهان گذش��ته اش از او اعالم برائت كرده اند. 
اينكه چنين فردي در ش��رايط امروز كشور پيام 
ويديويي براي مردم مي فرستد، نشان دهنده اين 

است كه رنج مي برد. 
متاس��فانه در ش��رايط فعلي نيز كشور از افراط و 
تفريط برخي چهره هاي سياس��ي رنج مي برد و 
ممكن اس��ت برخي براي تسويه حساب جناحي 
از كسي كه منحرف و ضدواليت فقيه مي خوانند، 

به عنوان ابزاري بهره بگيرند.
در ش��رايط كنوني مردم از خيل��ي چيزها عبور 
كرده اند. اعتماد به حاكميت كمتر شده و به ويژه 
نسل جوان كه دوران رژيم گذشته و مصايب آن 
را لمس نكرده اند، نااميد هستند. ادامه اين روند 

مي تواند براي كشور خطرساز باشد.
در چنين شرايطي نه تنها پيام آقاي احمدي نژاد 
بلكه در م��ورد راهكاره��اي آق��اي خاتمي نيز 
واكنش هاي منف��ي از جامع��ه مي بينيم. آنقدر 
بدبيني زياد ش��ده كه نمي ت��وان اميدوار بود كه 
س��خنان چهره معتمدي مث��ل آقايان خاتمي و 
روحاني نيز بر اذهان جامعه اثر بگذارد. در چنين 
ش��رايطي هر دو جناح سياسي كشور بايد تالش 

كنند تا اميد و اعتماد مردم را باز گردانند.
فعال سياسي اصالح طلب

رفتار فرقه اي احمدي نژاد
پي��ام تصوي��ري محم��ود 
احمدي نژاد در ش��رايط امروز 
كش��ور مصداق فرصت طلبي 
اس��ت. او مي خواه��د از هر آب 
گل آل��ودي ماهي بگيرد و تنها 
به منافع خودش و همراهانش 
مي انديشد. سوابق احمدي نژاد 
چه در دوران رياس��ت جمهوري و چه پس از آن نشان 
مي دهد كه او هيچگاه قدمي در راس��تاي منافع نظام، 
اسالم و مردم بر نداشته اس��ت. نبايد فراموش كرد كه 
اوضاع اقتصادي كشور چندان مناسب نيست. استكبار 
جهاني با فعال كردن تحريم ها عليه كشور، تصميم دارد 
تا ايران را وارد جنگ و بح��ران اقتصادي كند. در عين 
حال تيم اقتصادي روحاني نيز به بيراهه رفته اس��ت و 
چون عامه مردم قدرت تجزيه و تحليل شرايط را ندارند 
و به داليل و س��وابق شكل گيري اين وضعيت توجهي 
نمي كنند.محمود احمدي نژاد با وجود بودجه كالن از 
اعتماد عمومي كاست. در حوزه سياست خارجي نه تنها 
التهاب عليه ايران را كم نكرد، بلكه بر تنش بين ايران و 
ديگر كشورها افزود. در دوره اي كه نفت بطور ميانگين، 
بشكه اي 110 دالر به فروش مي رسيد، به جاي اينكه 
خزانه هاي كشور پر شود، بودجه كشور حيف و ميل شد. 
در دولت هاي نهم و دهم كشور بيشترين درآمد را داشت. 
اگر در اين دوران به درس��تي پس انداز مي شد، امروز با 
بحران ارزي و مشكالت اقتصادي مواجه نبوديم. خيلي از 

رفتارهاي آقاي احمدي نژاد در آينده مشخص مي شود، 
اميدواريم كه برخورد قانوني با اين افراد صورت بگيرد تا 
كساني كه در كشور بحران ساز بودند، امروز به راحتي 
داعيه حل مشكالت را نداشته باشند. البته اين مساله 
نافي اشتباهات و خطاهاي دولت آقاي روحاني نيست. 
تيم اقتص��ادي دولت صالحيت مديريت در ش��رايط 
بحراني را ندارد. آقاي روحاني نيز حاضر به عقب نشيني 
نيس��ت. دولت فقط بايد ارز نفتي را كنترل كند. ارز و 
طالفروشي از سوي دولت خسارات زيادي براي كشور 
به بار آورده و برخورد با صراف ها نيز سياست غلطي بود. 
همين سياست سبب شد تا صراف ها زيرزميني شوند و 
براي كشور هزينه هايي به بار آورد. تعيين قيمت ثانويه 
دالر نيز از جمله سياست هاي غلطي است كه نبايد دنبال 
شود. نبايد سياست هايي را به كار گرفت كه باعث ناراضي 
تراشي براي نظام  شود. در دولت آقاي احمدي نژاد نيز با 
وجود منابع زياد، سياست هاي غلطي به كار گرفته شد 
كه از اعتماد عمومي كاست. دشمن مكرر بيان كرده كه 
گزينه هاي مختلفي براي ضربه زدن به نظام مي شناسد. 
امروز جنگ اقتصادي و افزايش نارضايتي مردم توسط 
دشمنان پيگيري مي شود. بايد پذيرفت كه دولت آقاي 
روحاني كار س��ختي در پيش دارد اما بايد اشتباهات 
گذشته را جبران كنيم. فعاالن هر دو جريان سياسي 
بايد دست به دست هم بدهند تا مشكالت كشور را حل 

و فصل كنند.
فعال سياسي اصولگرا

فرصت طلبي در شرايط بحراني

احمد كريمي   اصفهانيعلي   صوفي

معجزه هزاره سوم بهتر از هر كسي 
مي دان�د ك�ه خ�ودش گام بلندي 
در راس�تاي كاهش ضريب اعتماد 
عمومي به مسووالن برداشته است. 
احمدي ن�ژاد در حال�ي از كاهش 
اعتم�اد عموم�ي به نظام س�خن 
مي گويد كه گويي فس�اد هاي رخ 
داده در زمان رياست جمهوري خود 

را فراموش كرده است.
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