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سياسي

آیا شایعه تغییر
رئیس سازمان صدا و
سیما جدی است؟

راهروهای جامجم ،هرازگاه ،محل پیچیدن شایعات است؛ شایعاتی از نوع خداحافظی مدیران ارشد این سازمان.
به گزارش تیک ؛ درحالیکه یک سالی از آمدن علیعسگری به رسانه ملی نمیگذرد ،برخی گمانهزنیها از کناررفتن علیعسگری از ریاست صداوسیما حکایت دارد .اوایل
خرداد سال جاری بود که حجتاالسالم سیدرمضانعلی موسویمقدم ،قائممقام رئیس صداوسیما رفتن علیعسگری را از این سازمان تکذیب کرد.
روزنامه «بانیفیلم» اولبار گزارشی بلندباال درباره دالیل خداحافظی احتمالی علیعسگری نوشت و محمدباقر قالیباف ،عبدالرضا رحمانيفضلی ،محمد حسینی ،علی دارابی،
اصغر پورمحمدی و حجتاالسالم موسوی را بهعنوان گزینههای ریاست این سازمان معرفی کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

برخی دستگاههای حکومتی دولت را رقیب خود میدانند

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم حاکمیت ثبات سیاسی
بر کشــور اظهار کرد :کشور باید از فضای انتخاباتی خارج و وارد
فضای کار و همدلی شــود و در این فضا نباید به دولت به ویژه از
سمت برخی دستگاههای حکومت به عنوان یک رقیب نگاه شود.

به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور
روزشــنبه در مراســم افتتاح فاز نخســت تصفیهخانه فاضالب
شهرســتان پردیس با تأکید بر اینکــه باید بپذیریم که از فضای
انتخابات دور شــدهایم ،اظهار کرد :فضــای انتخابات در دورهای
حدود دو ماه پیش از انتخابات بود که در آن همه افراد ،اقشــار و
گروههای سیاسی و همچنین مسئوالن مختلف تالش میکردند
که فضا را برای مشارکت مردم در صحنه انتخابات آماده کنند که
در نهایــت یکی از افراد مطرح به عنوان کاندیدا به عنوان رئیس
جمهور انتخاب شد.
وی تصریــح کرد :در فردای پس از انتخابات همه چیز باید به
دورهای دیگــر بازگردد .برگزاری انتخابات برای این بود که مردم
بگویند مدیریت کشور باید دست کدام تفکر قرار بگیرد .در فردای
انتخابات همه انتظــار دارند که دولت منتخب هم به وعدههایی
که داده عمل کند و هم کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ایران باید از هر جهتی

توسعه پیدا کند ،اظهار کرد :یکی از اصلیترین مسائلی که امروز با
آن روبرو هستیم و تا حد زیادی نیز از مهمترین مطالبات محسوب
میشود ،توسعه کشور اســت .امروز ایران نیاز دارد که در برخی
بخشهای توسعهای تمرکز ویژهتری داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به توسعه اقتصادی در کشور ادامه داد:
این تمرکزها به معنای نادیده گرفتن توسعه در بخشهای دیگر
نیست و هیچ فردی نمیتواند توسعه سیاسی و فرهنگی در کشور
را نادیده بگیرد اما بر اســاس شــرایط موجود به نظر میرسد در
مقطع فعلی با برخی چالشهای بزرگ مواجه هستیم که از سوی
صاحبنظران به عنوان ابرچالش مطرح هستند.
جهانگیری بیکاری را یکی از ابرچالشهای پیش روی کشــور
عنوان و خاطرنشان کرد :مسأله بیکاری از دولتهای گذشته یکی
از مســائل پیش روی کشور بوده است ،اما امروز تبدیل به مسأله
جدیتری شده است.
وی اظهار کرد :اینکه بارها تأکید میکنم که با مســأله شغل،

نمیتوان شعاری برخورد کرد بر اساس سابقه مدیریتی است که
دارم .در بهترین ســالهای نظام جمهوری اسالمی ساالنه حدود
 700هزار شغل ایجاد شد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای ایجاد شغل در
کشور نیازمند بزرگ شدن کیک اقتصاد هستیم ،گفت :برای بزرگ
کردن اقتصاد کشور بخش خصوصی باید به میدان بیاید تا شاهد
افزایش سرمایهگذاریهای و تولید در کشور باشیم.
جهانگیری در ادامه صحبتهای خود مسأله آب را یکی دیگر
از ابرچالشهای کشــور عنوان و خاطرنشان کرد :تفاوت مسأله
ابرچالش آب با بیکاری در آن است که تقریب ًا همه چالش بیکاری
را پذیرفتهاند اما مسأله چالش آب برای برخی قابل پذیرش نیست.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت دوازهم از همه ظرفیتهای
مدیریتی کشوراستفاده خواهد کرد ،گفت :همه مدیران باید بدانند
که در دولت دوازدهم هیچ مدیری به دلیل مســائل سیاســی و
حاشیهای کنار نخواهد رفت.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه:

اقلیم کردستان بخشی از جمهوری عراق است

ســخنگوی وزارت امور خارجــه تاکید کرد :عــراق یکپارچه ،با ثبات و
دموکراتیــک ،ضامن منافع همه مردم این کشــور از تمام اقوام و مذاهب
آن خواهد بود.
به گــزارش ایلنا ،بهرام قاســمی در واکنش به تصمیــم یکجانبه اقلیم
کردســتان عراق مبنی بر برگزاری رفراندوم استقالل اظهار داشت :موضع

بهروز نعمتی سخنگوی هیأت
رئیسه مجلس:

یکی از دفاتر نمایندگان
بدون بازسازی باقی
خواهدماند

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت
که قرار است بخشی از سالن مراجعین مردمی و یکی از
دفاتر نمایندگان به شکل سمبلیک به عنوان سند جنایت
تروریسم بدون بازسازی باقی بماند.
به گزارش ایســنا ،بهروز نعمتی اظهار کرد :در حال
حاضر بازســازی دفاتر نمایندگان در حال انجام است و
تالش ما این است که با اتمام بازسازی تا فردا ،پذیرش
مراجعین مردمی از سر گرفته شود.
وی افزود :البته بیشترین آســیب وارده به ساختمان
دفاتر نمایندگان مربوط به طبقه چهارم اســت و مابقی
طبقات آسیب چندانی ندیده است.
ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد :بنا
داریم بخشــی از سالن مراجعین مردمی و یکی از دفاتر
نمایندگان را به عنوان ســند جنایت تروریسم به شکل
نمادین حفظ کنیم و آن را بازســازی نکنیم و در ادامه
هم تصاویر شهدای این حادثه تروریستی را در آن محل
نصب خواهیم کرد.
نعمتی همچنین گفت که دو ســاعت از جلســه روز
یکشنبه مجلس به صورت غیرعلنی و با حضور وزرای
اطالعات و کشــور و احتما ًال با حضــور برخی دیگر از
مقامات امنیتی کشور برگزار خواهد شد.

جزئیات انتقال مواد
غذایی از ایران به قطر
با هواپیماهای ایرانایر
یک مقام مسؤول ایرانایر گفت :ایران توسط شرکت
هواپیمایی ایرانایر تاکنون در قالب  ۴پرواز مواد غذایی
و ســبزیجات از فرودگاههای تهران و شــیراز به قطر
فرستاده است.
به گزارش فارس ،شــاهرخ نوشآبادی اظهار داشت:
پس از موضوع تحریم قطر توســط چهار کشو ر مصر،
عربستان ،امارات و بحرین ،شرکت هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران ،تاکنون در قالب چهار پرواز ،مواد غذایی
و سبزیجات به کشور قطر منتقل کرده است.
مدیرکل روابط عمومی ایرانایــر ادامه داد :ایرانایر
آمادگی دارد متناســب با نیاز و درخواست کشور و مردم
قطر پروازهای باری دیگر به این کشور داشته باشد.
نوشآبــادی با اشــاره بــه اینکه ایرانایــر  3فروند
هواپیمای کارگو (باری) شامل دو فروند ایرباس و یک
فروند بوئینگ  747در ناوگان خود دارد ،بیان کرد :این
چهار پرواز هواپیماهای باری ایرانایر به قطر ،با بوئینگ
 747انجام شده است.
مدیــرکل روابط عمومی ایرانایر یادآور شــد :انتقال
این مواد غذایی بــه قطر ،از طریق فرودگاههای تهران
و شیراز انجام شده است که همانطور که گفته شد ،بنا
به درخواست کشور قطر ،افزایش مییابد.

اصولی و روشــن جمهوری اســامی ایران ،حمایــت از تمامیت ارضی و
یکپارچگی عراق اســت .اقلیم کردستان بخشــی از جمهوری عراق است
و تصمیمــات یکجانبــه و خــارج از موازین و چهارچوب ملــی و قانونی،
به ویژه قانون اساســی عراق ،آنهم در شــرایط پیچیــده عراق و منطقه و
طراحی بدخواهان برای تداوم بیثباتیها در عراق صرفا به ایجاد مشکالت

جدید در این کشــور خواهد انجامید .او افزود :عــراق یکپارچه ،باثبات و
دموکراتیک ،ضامن منافع همه مردم این کشور از تمام اقوام و مذاهب آن
خواهــد بود .امروز عراق بیش از هــر زمان دیگری نیازمند آرامش و وفاق
ملی اســت و اختالفات اربیل با بغداد نیز بایــد در چهارچوب گفتوگو و
تفاهم ملی و منطبق با قانون اساسی عراق حل و فصل شود.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس:

امکان حضور زنان دیگر را نیز در ورزشگاهها پیگیری میکنیم

پروانــه سلحشــوری با اشــاره به حضور
تعدادی از زنان تماشاگر در بازی روز جمعه
دو تیم والیبال ایران و بلژیک در ورزشــگاه
 ۱۲هــزار نفری آزادی تهــران اعالم کرد:
باوجود انتشار شــایعاتی درباره اینکه زنان
حاضر در استادیوم دســتچین شده بودند،
چنان که از وضعیت ظاهــری این افراد در
تصاویــر برمیآید ،به نظر میرســد اینطور
نباشد.
به گزارش ایلنا ،وی گفت :با این حال بنابر
پیگیریهای بنده ،زنان حاضر در ورزشــگاه
متشــکل از چند گروه مختلــف بودهاند که
بر ایــن اســاس گروهــی را خانوادههای
ورزشــکاران تشــکیل میدادند ،بخشی از

صندلیها به زنان ورزشکار اختصاص یافته
بود ،گروهــی مدعوین بودند که ازســوی
برگزارکنندگان دعوت شــدهاند و همچنین
 ۳۰نفــر از زنان نیز از طریق خریداری بلیت
موفق به ورود شــدند .درمجموع همین هم
اتفاق فرخندهای اســت که باید به فال نیک
بگیریم.
نماینــده اصالحطلــب مردم تهــران در
مجلــس شــورای اســامی یادآور شــد:
امیدواریــم روزی فرابرســد عــاوه بــر
خانوادههای ورزشکاران ،امکان حضور دیگر
زنان عالقمند به مســابقات ورزشی نیز در
ورزشگاهها فراهم شود.
رئیس فراکســیون زنان مجلس شــورای

اســامی همچنین دربــاره آخرین وضعیت
الیحــه تفکیــک وزارت ورزش و جوانان و
تشکیل ســازمان جوانان به ضرورت تحقق
و تصویب این الیحه اشاره کرد و گفت :قرار
بود این مسئله را در برنامه ششم توسعه و در
قالب یک پیشــنهاد مطرح کنم و حتی قصد
داشــتم این پیشــنهاد را در یکی از جلسات
کمیسیون تلفیق نیز ارائه کنم اما با مشورتی
که با دیگر همکاران داشــتیم ،به این نتیجه
رســیدیم که باتوجه بــه اینکه دولت در آن
زمان در روزهای پایانی خود بود و هنوز هم
انتخابات برگزار نشده بود ،موقت ًا از طرح این
پیشــنهاد خودداری کنیم تا در موقعیت بهتر
به آن پرداخته شود.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم یادآور
شــد :آنچه مسلم اســت ،ناکارآمدی حوزه
جوانان در این وزارتخانه کام ً
ال مشهود بوده
و بهخصــوص در دوره آقای گودرزی بخش
جوانان کام ً
ال مغفول مانده بود.

دستگیری  8نفر از عوامل پشتیبانی حمله تروریستی تهران در البرز

رئیس کل دادگســتری البرز گفت که 8
نفر از عوامل پشتیبانی حمله تروریستی روز
چهارشــنبه گذشته در تهران در استان البرز
دستگیر شدند.
به گزارش ایرنــا ،احمد فاضلیان گفت :تا
کنون  8نفر در ارتباط با حمله تروریســتی
به مجلس شــورای اســامی و حرم امام
خمینی(ره) در استان البرز دستگیر شدهاند.

وی از دســتگیری  7نفــر که بــا حادثه
تروریســتی مجلس و حرم امام خمینی(ره)
در ارتباط بودند در فردیس خبر داد و افزود:
این افراد با نیابت قضایی از استان تهران در
شهرستان فردیس دستگیر شدند.
فاضلیان گفــت :طبق اســناد و مدارک
موجود ،این افراد به پشتیبانی از تروریستها
در تهــران متهــم هســتند .وی ادامه داد:

همچنین با دستور قضایی و بنابر اطالعات
جمعآوری شده فرد دیگری در کیانمهر کرج
توســط پلیس امنیت استان دستگیر شده و
تحقیقات از وی ادامه دارد.
تروریســت ها روز چهارشــنبه  17خرداد
ماه در ســاختمان مراجعات مردمی مجلس
شورای اســامی و حرم مطهر امام خمینی
(ره) اقــدام بــه حمله تروریســتی کردند و

گروهک تروریســتی داعش مسئولیت این
حوادث تروریستی را برعهده گرفت.
در ایــن اقــدام تروریســتی  17تــن از
هموطنان به شــهادت رسیده و تعدادی نیز
زخمی شدند.
 5تروریســت در ایــن اقدام به دســت
نیروهای سپاه ،انتظامی و امنیتی به هالکت
رسیدند.

محسن سرخو عضو شورای شهر تهران:

خط  7مترو سال  94باید به بهره برداری میرسید

رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شورای
اسالمی شهر تهران از افتتاح و بهره برداری
از خط  ۷مترو پس از  ۱۰سال خبر داد.
به گزارش ایلنا ،محسن سرخو با اشاره به
اینکه خط  ۷متــروی تهران باالخره افتتاح
میشــود ،گفت :بخش عمــده خط  ۷مترو
تهران به بهرهبرداری خواهد رسید .این خط

در کل  ۲۷کیلومتــر طول دارد که امروز ۲۲
کیلومتر آن مورد بهرهبــرداری قرار خواهد
گرفت.
او با اشــاره به اینکه خــط  ۷باید تا پایان
 ۹۴بــه بهرهبرداری میرســید ،اما به علت
مشــکالت مالی افتتاح آن به تعویق افتاد،
تصریح کرد :خط  ۷از میدان صنعت شــروع
شــده و تا ایســتگاه واقع در خیابان شهید
محالتی در اتوبان بســیج ادامه مییابد۵ .
کیلومتر باقی مانده خط  ۷نیز تا پایان سال
به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیــس کمیته حمــل ونقــل و ترافیک
شورای اسالمی شهر تهران افزود :این خط
دارای  ۱۰ایســتگاه است که  ۷ایستگاه آن
امروز همزمان با افتتاحیــه به بهرهبرداری

خواهد رسید .امیدوار هستیم با بهرهبرداری
از این خط ،بار ترافیکی مسیرهای شرقی-
غربی تهران همچون بزرگراه شهید همت و
شــهید حکیم کاهش یابد و البته با تکمیل
ایســتگاههای میانی تاثیر خط  ۷در تسریع
جابجایی بیشتر خواهد بود.
این عضو شــورای شــهر ادامه داد :خط
 ۷به خط یک و دو متــروی تهران متصل
اســت که این اتصال جزو مزیتهای خط
 ۷محسوب شــده و قرار اســت تا  ۱۰روز
دیگر بهره برداری شــود .سه راند قطار در
حال حاضر برای این خط پیشبینی شــده
است .در حقیقت تعداد قطارها محدود است
و امیدواریم قطارهای مــورد نیاز خط  ۷به
زودی تامین شود.

ســرخو تصریح کرد :ســه و نیم کیلومتر
از باقــی مانده خــط  ،۷از میدان صنعت به
سمت میدان کتاب و یک و نیم کیلومتر نیز
از خیابان شــهید محالتی به سمت شهرک
امیرالمومنین در جنوب شــرقی تهران ادامه
خواهد یافت.
رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک
شورای شــهر درباره علت به تعویق افتادن
بهرهبرداری از خط  ۷توضیح داد :پروژه خط
 ۷مترو و پل صدرتوســط یک پیمانکار اجرا
شــد و پیمانکار اعتبارات را بیشــتر به جای
هزینه در مترو صرف ســاخت بزرگراه صدر
کرد و پروژه به تاخیر افتاد .در حالی که خط
 ۷پیش از خط  ۳آغاز شده بود ،که متاسفانه
افتتاح آن به همین علت با تاخیر مواجه شد.

ژرژیک آبرامیان نماینده ارمنیهای حوزه جنوب:

شورای ملی ایرانیان آمریکا خواستار عذرخواهی نماینده جمهوریخواه کنگره شد

چگونه تروریســتها خــود را در جایگاه
معصومان و پروردگار یکتا میگذارند!
نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب گفت:
حوادث تروریستی تهران نشان داد که ما باید
بیشتر مراقب باشیم چراکه دشمنی دشمنان
ما تمامی ندارد و آنها در هرجایی که بتوانند
خدشــهای به امنیت ایران وارد کنند ،درنگ
نمیکنند.
بــه گزارش ایســنا ،ژرژیــک آبرامیان در
خصوص حــوادث تروریســتی در مجلس و
مرقد امام راحــل ،اظهار کرد :از مدتها قبل
گروههای تروریســتی بنا داشــتند در ایران
عملیات تروریســتی انجام دهنــد و در این
خصوص طراحی وســیعی انجــام دادند که
خوشــبختانه با هوشــیاری نیروهای امنیتی
تروریســتها نتوانستند به اهداف کالن خود
برسند .وی با بیان اینکه حوادث تروریستی در

مجلس و مرقد امام راحل را میتوان در چند
بعد بررسی کرد ،افزود :اول اینکه این حمالت
در دو نهــاد نمادین جمهوری اســامی رخ
داد .یکــی مرقد مطهر امام(ره) که بنیانگذار
جمهوری اسالمی اســت و دیگری حمله به
خانه ملت .این دو حادثه نشــان میدهد که
ایــن گروه تروریســتی چه عنــاد عمیقی با
حاکمیت نظام اسالمی دارند .به همین دلیل
به ایــن دو نهاد تجاوز کردند ،اما اتفاقاتی که
افتاد نشان داد اینها نه از نظر سازمان دهی
و نه از نظــر اجرایی توان انجام چنین برنامه
وســیعی را ندارند.نماینده مســیحیان ارمنی
حوزه جنوب در مجلس گفــت :بنابراین کار
تروریســتها محدود به شــهادت رساندن
جمعی از هممیهنان بیگناه شد .البته اگر این
تروریستها موفق میشدند به صحن مجلس
بیایند یک فاجعه اتفاق میافتاد چراکه ضربه

شدیدی به حیثیت و اقتدار جمهوری اسالمی
وارد میشد ولی خوشبختانه با توجه به اینکه
حفاظت این نهادهای مهم چندالیه و بســیار
امنیتی است امکان نفوذ به مرکز این نهادها
غیرممکن است .این عضو کمیسیون حقوقی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :تحقیق
در خصوص عقبه این گروه ،صاحبان و دستور
دهندگانشان در دستور کار است و این دست
درازی بــه امنیت ایران اســامی بیجواب
نخواهد ماند.
نماینده مســیحیان ارمنی حــوزه جنوب
خاطرنشــان کرد :ملت ایران از این اتفاقات
زیاد دیده اســت و این حــوادث چیزی نبود
که نو باشــد .هراسانگیز نبــود اما تلخ بود
چراکه عزیزانی را از دســت دادیم .مهمترین
بخشی که فکر بنده را مشغول میکند مبنای
تئوریک این تروریستهاست که چگونه خود

را در جایگاه معصومان و حتی پروردگار یکتا
میگذارند .این مسئله خطرناکی است و باید
بررسی شود که این شستشوی مغزی چگونه
انجام میشــود که برخی افــراد جذب این
گروهها میشوند.
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یادداشت

اصالحات از نگاه هدی صابر

امیرحسین نظری -روزنامهنگار

هدی صابر ،در  ۲۱خرداد سال  ۹۰به شهادت رسید .وی از فعاالن سیاسی اجتماعی
ایران ،اندیشمند و تحلیلگر مسائل سیاسی -اقتصادی بود .هدی صابر در تحلیلهای
خود انتقاداتی را نســبت به جریان اصالحات وارد میدانست .عمده این انتقادات ،در
خصوص بی تفاوتی این جریان خصوصا در دولت اصالحات -نسبت به اقشار ضعیف
جامعه بود.به ویژه او اعتقاد داشت « اصالح طلبی دولت محور با شکست مواجه شده
اســت و این اصالح طلبی به آزادی و عدالت منتها نمی شود» .از جمالت وی است
که « رهبری االن اپیدمی شــده که همه خود را عنصر درجه یک تعریف می کنند.
ظرفیتها در ســطح باال نمیتواند به هم پیوند بخورد .در تاریخ هم که ببینی ،مردم
عادی راحتتر با هم کنار آمده اند .چون ادعایشان کمتر است .در سطوح میانی توافقها
راحتتر صورت میگیرد ».با توجه به شرایط امروز جامعه ایران ،بازخوانی این انتقادات
ضروری است .یکی از عمده انتقادات مرحوم صابر به بحران احزاب بود .او معتقد بود
که در دوران اصالحات به احزاب بیتوجهی شد و اصالح طلبان آنچنان که باید ،در
این مقوله قوی عمل نکردند .ایشــان در سال  79طی گفتگویی با خبرگزاری ایسنا،
چنیــن گفت« :اما اصالحات در حقیقت روی این چهار پایه قرار نگرفت ،به این معنا
كه به حزب بهای كمی داده شد .البته درست است كه حزب مشاركت و همبستگی
شــكل گرفت ،اما محتوای آنها حزبی نبود .احزابی كه در این  ۳یا  ۴ســال تشكیل
شوند ،احزاب ماكتی و فرمالیستی بودند ،به این معنی كه جدا از تك چهرهها  ،قواعدی
نداشتند)1(».
انتقاد دیگر وی به دولت اصالحات در زمینه بی توجهی به سنتیها و تودههای فقیر
جامعه بود .در اخرین نشست هشت فراز هزار نیاز چنین میخوانیم « :اصالحات بدون
طبقهی تودهای بود که [بتواند] با [تکیه بر] آن به یک جنبش اجتماعی تبدیل بشود.
بدنهی تودهای وجود نداشت یا بسیار کمرنگ بود.
[ ...اصالحات] همانطور که اشــاره شد بیعنایت به سنت بود .باالخره این جریان
ســنتی در ایران از دورهی تنباکو فعال بودهاست .در مشروطه آمده و خون دادهاست.
مگر ســتارخان و باقرخان که بودند؟ فرهیخته و روشــنفکر بودند؟ انتلکتوئل بودند؟
ب فروش و لوطی سرگذر بود .باقرخان هم پاالنفروش بود .یعنی خیلی
ستارخان اس 
ساده بودند .فتح تهران توسط چهکســی صورت گرفت؟ توسط روشنفکران صورت
گرفت؟ کنار زدن محمدعلیشــاه توسط فرهیختگان صورت گرفت؟ اصال اینگونه
ت نشینی کردند .همین نیروهای سنتی
نبود .همین نیروهای سنتی آمدند و رفتند بس 
داخل چادرهای سفارت انگلیس بودند .همینها در کوچ شاهعبدالعظیم و قم مشارکت
ت ملی هم و در انقالب هم همینطور .در اصالحات هم بخشی از رای
کردند .درنهض 
خاتمی با همین ســنتیها بود اما به جریانهای سنتی جامعهی ایران عنایتی صورت
نگرفت .آنها هم حق داشــتند که حسکنند در شرایط جدید سهیماند .نه اینکه حس
کنند شهروند درجهدوم و اُمُلِ فناتیک(متعصب) تلقی میشوند».
رهبری محوری بود .بی سازمان
بدون یک
ِ
در همین نشست میگوید« :اما تکانهای ِ
و بدون اتصال به توده بود.
ش برندهی اصالحات در ایران یــک میل نخبهگرا و درونحاکمیتی
...جریــان پی 
داشت» .از جمله ضعفهای اصالحات در زمینه اقتصاد ،در مقالهای در نشریه ایران
فردا ،ســال  1377دیده میشــود .این مقاله در خصوص بودجه ارائه شده به مجلس
برای همان ســال نوشته شــده اســت .بخشهایی از آن را میخوانیم[ ...« :رئیس
دولت اصالحات] نيز در ســال  ۱۳۷۶از «نقد وضع موجود» بر ضرورت «اصالحات
اقتصادى» دست گذاشت و «آزادى و مشاركت» و تحقق «جامعه مدنى» را «خارج از
انتظار» در برنامه تبليغاتى و سپس در دستور كار دولت قرار داد .اما صرفنظر از اينكه
ديگر طيفهاى نظام و ديگر قطبهاى قدرت به اصالحات ،آزادســازى و مشاركت
عقيده و اعتنا دارند يا نه ،بودجه  ۷۷با اهداف اعالم شده رئيس جمهور ناهمخوان بوده
و «ابزار الزم» مالى  -اجرايى به دست دولت نمى دهد.
بودجه  ۷۷نه به تحقق عدالت اجتماعى و مبارزه با «جلوه هاى خشــن فقر» يارى
مىرســاند و نه به زيربناها و تضمينهاى الزم اقتصادى براى تحقق "جامعه مدنى"
عنايــت دارد ،حال آنكه در بودجــه  ۵۷ابزار قانونى  -مالى براى گام برداشــتن به
سمت توزيع منطقىتر درآمد و مشاركت در تصميمگيريهاى صنفى ،فراهم بود .نكته
اخيرالذكر نكتهاى جوهرى و قابل تعمق در ارزيابى برنامه دولت [اصالحات] و بودجه
 ۷۷است»)2( .
اما در زمینه آزادیها نیز دولت اصالحات ضعیف عمل کرد« :همه ی تخم مرغها
در ســبد ژورنالیسم گذاشته شد و وقتی اول  ۷۹تمام روزنامه ها جمع شدند ،در عمل
امکان ارتباطی جریان اصالحات هم جمع شــد .اصالح طلبان هم کسی نبودند که
مثل مصدق در بهارستان چهارپایه بگذارند و بگویند که هرجا مردم هستند ،مجلس
همانجاســت و مجلس هفدهــم را پوچ و پوک کند ،به حق هــم پوچ و پوک کرد.
ارتجاعــی ایران بودند که
ای
مجلســی که بیش از  ۹۰جریــان های صندوق خانه ِ
ِ
میخواســتند شرایط دهه ی  ۲۰و رزم آرا را در ایران به وجود بیاورند[ .در اصالحات]
همهی نیروها در مدار ژورنالیسم آمد که یکشبه فوت شد»)3( .
پــس از ایــن دوران و درواقع در دولــت دوم اصالحات ،اصــاح طلبان ،رویکرد
نســبتا منفعالنهای پیش گرفتند که در نشســتهای باببگشا ،در خصوص یکی از
رویکردهای مواجهه با بحران «محافظه کاری ،فرار صوری از بحران» میخوانیم...« :
از سال  80بحران اصالحات شروع شد ولی نیروهای پیش برنده اصالحات توجهی به
آن نکردند .به آخر دوران اصالحات یعنی  84رسیدند و حال از آن واقعه بیش از سه
سال میگذرد (در زمان تدوین نوشته صابر) ،اما ما تاکنون جمعبندی ویژهای ندیدیم.
گاهی جمعبندیهایی صورت میگیرد اما همگی فرافکنانه اســت .همهی شرایط به
راســت ضد اصالحات ایران پاس داده میشود .بلی ،آنها هستند و بودهاند و از این
به بعد هم خواهند بود ولی ُجدا از این فرافکنی ،خود این نیروها چه ســیری را طی
رفتن
کردند .در اینجاست که محافظه کاری پیشه میشود .در حقیقت کسی
ِ
جسارت ِ
سرا ِغ خودش را ندارد .محافظه کاری فقط این نیست که ما سراغ نیروی مقابل نرویم
و با پدیدههای بیرون از خودمان در نیفتیم و درگیر نشــویم .جریان اصالحات هم به
همین ترتیب .ببینید دوباره برای حضور در قدرت خیز برداشــته است .آیا آن  8سالی
که در قدرت بودند و بخشی از امکانات را هم در اختیار داشتند ،آن  8سال جمعبندی
شــد؟ آن هشت سال که عنوان میشود حال به غلو یا بیغلو هر نه روز یک بحران
جدی وجود داشــته اســت اگر این نه روز را در هشت ســال ضرب کنیم ،اندازه این
ســالن از کف تا به ســقف بحران بوده است آیا این بحرانهای تو در تو ،پیچ در پیچ
تحلیل شده اند؟ اصالح طلبان تحلیل نکردند و باز میخواهند همان سیکل سابق را
آغاز کنند؛ ســیکلی که طبیعت ًا دوباره به فرجام ناقص الخلقهی خودش میرسد .پس
فرافکنی به این مفهوم اســت که همهی کاستیها به فشاری که جریان راست روی
اصالح طلبان آورده اســت پاس داده شــود .این نوع آدرس دادن از نوع آدرس دادن
کوچه و خیابان است .شما دنبال برخی از آدرسها هستید ،اینقدر به شما آدرس غلط
میدهند (خصوص ًا در اصفهان اینطور است) ،که آخر سر از رسیدن به مقصد پشیمان
و منصرف میشــوی .االن هم از آن  8سال ،جمعبندیای ارائه نشده و نوع مواجهه
آدرس این راسته و این دکان و آن پاساژ و ...داده
با بحران مشخص نیست و اینقدر ِ
شده است که نوع ًا پاس به تماشاچی هاست نه پاسی که به فرد برسد و او را جلو ببرد.
گونه دوم در حقیقت فرار صوری از بحران اســت .مدتی اســت جریانی که از قدرت
بیرون رفت عنوان میکند که ما میخواهیم به قدرت بازگردیم .حال جامعه حق دارد
بپرسد که جمعبندیتان چیست؛ آن بحرانهایی که ترسیم میکردید و  80تا  84ک ً
ال
جریان را فلج کرد این بار اگر وارد قدرت شدید چطور میخواهید عبور کنید؟ پدیدهی
مقابل که همان پدیده است ،شما چه هستید؟ هفتهی پیش عنوان شده است که اگر
ما سر کار بیاییم دو ساله خراب کاریهای اقتصادی احمدی نژاد را پاک میکنیم .در
ادعای بزرگی است و پیش نیاز آن جمعبندی درونگرا از همان هشت
حالی که این،
ِ
سال است»)4( .
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