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جهانگیری پس از ثبت نام :

روحانیشخصیتاصلی
جریان اصالحات است

سال اول دوره جدید شماره 8 121صفحه 1000تومان

ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ روحانی دست باال را دارد
مرتضی مبلغ درگفتوگوی اختصاصی با مستقل از ابعاد و پیچیدگی انتخابات این دوره میگوید:

اصولگرایانمیخواهند
انتخابات دو مرحلهای شود

محمد هاشمی بعد ثبت نام در ستاد انتخابات کشور :

برای حضور در انتخابات
به من تکلیف شد

همین صفحه

الف نون در شش پرده:
پشت بلندگو
یا جلوی دوربین!

نصرت اهلل تاجیک
همین صفحه

مثلث انتخابات
کامل شد!

برنده رقابت پرشور روحانی است
صفحه 2

یادداشتهای امروز

شرکایاحمدینژاد
مانع محاکمه او می شوند

ابوالقاسم عابدین پور
همین صفحه

همه علیه
روحانی

صفحه 3

سرمقاله

حسن فتحی

همه علیه روحانی

حسن فتحی  -دبیر هیأت تحریریه

به نظر میرسد انتخابات این دوره ریاستجمهوری
پر شور تر از دوره های پیش و با فراز و نشیبهای
قابل توجهی همراه باشد زیرا در کنار ثبت نام
فلهای که با رد صالحیتهای فلهای همراه
خواهد بود وجود کاندیداهایی از طیفهای مختلف
گویای این واقعیت است که اگر در روند تاییدها یا
رد صالحیتها شاهد حادثه و رویداد غیر مترقبهای
نباشیم انتخاباتی رقابتی و چند قطبی را برگزار
خواهیم کرد که الزمه یک جامعه آزاد و رقابت
دموکراتیک است.
عدهای بر این مساله ایراد گرفتهاند که چرا جمع
کثیری از جمله احمدی نژاد برای انتخابات ثبت
نام کردهاند .در حالی که بخش عمدهای از آنها
فاقد صالحیتهای الزم هستند اما باید به این
واقعیت توجه شود که ثبت نام به منزله تایید و
یا حضو ر در رقابتها نیست بلکه همان گونه
که در این سالها شاهد بودیم شورای نگهبان با
معیارهایی که دارد سعی میکند با رد صالحیت
برخیها به قولی تعادل را برقرار کند .بهطوری
که دوره گذشته مرحوم هاشمی رفسنجانی
را رد صالحیت کردند و یا در دورههای پیشین
مرحوم زوارهای که همواره یکی از پایههای ثابت
انتخابات بود به همین سرنوشت د چار شد.
این واقعیتی انکار ناپذیر است که اگر خواهان
حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای
هستیم باید با تایید چهرههایی که دارای پایگاه
مردمی در جامعه هستند ضمن این که راه را
برای رقابت سازنده و تنگاتنگ هموار میسازیم
اشتیاق طیفهای مختلف را نیز برای شرکت در
پای صندوقهای رای تحریک کنیم .زیرا انتخابات
یک بعدی و یک جانبه نه تنها برای مردم و تودهها
گیرایی و جاذبیت ندارد بلکه سبب کاهش آرا و
حضور مردم با دیدگاه های گوناگون میشود.
به همین دلیل با توجه به طیف گسترده کاندیداها
خصوص ًا حضور احمدی نژاد و دارو دسته او انتظار
میرود در صورت تأیید آنها شاهد انتخاباتی
پرشور و متفاوت نسبت به دورههای پیشین باشیم.
یکی از مسائلی که این روزها از سوی برخی
جناحها و گروهها مطرح و ازجانب رسانههای
وابسته به جناح اصولگرا بزرگنمایی میشود
ثبت نام برخی چهرهها از جمله احمدی نژاد در
انتخابات است که با توجیهها و تحلیلهای ضد
ونقیضی همراه است.
زیرا این افراد در سالهایی که از قدرت کنار
رفتهاند به بهانههای مختلف سعی کردند خاطره
و یاد خود را به اشکال و روشهای گوناگون در

افکار عمومی زنده نگه دارند تا در چنین مقطعی
به یک باره اعالم حضور کرده و رقبا را شگفتزده
نمایند .اگرچه این ثبت نامها ی غیر مترقبه و
اصو ًال تمامی آنهایی که برای شرکت در انتخابات
ریاستجمهوری اعالم امادگی کردهاند مغایرتی
با قانون نداشته و درباه صالحیتها نیز شورای
نگهبان باید اعالم نظر کند.
لذا تا زمان مشخص شدن خروجی شورای نگهبان
باید صبر کرد .ولی در این میان به نظر نمیرسد
روشی که در قبال برخی ثبت نامها در پیش گرفته
شده معقول بوده باشد به این دلیل که پیشداوری
و متهم کردن تا زمانی که مراجع ذیصالح اعالم
نظر نکردهاند چندان معقول و منطقی به نظر
نمیرسد .زیرا باید همه به این واقعیت توجه کنند
که اگر مالک قانون است باید همه تابع قانون بوده
و در چار چوب قانون حرکت کنند.
باید به این واقعیت توجه شود که اگر خواستار
شهروند مداری و رعایت حقوق شهروندی هستیم
باید اجازه بد هیم مخالفینما ن نیزفعالیت کرده و
اجازه اظهار نظر و ابراز عقیده داشته باشند.
به همین دلیل به نظر من باید تنگ نظری ها را
کنار نهاده وبا تایید صالحیت چهرههای مختلف،
اجازه دهیم همه مخالفان و منتقدان روحانی در
رقابتی دموکراتیک رویاروی او صف آرایی کرده و
به تشریح دیدگاهها وبه بیان انتقادات خود بپردازند.
زیرا اگرخواستار جامعهای پویا هستیم باید تالش
کنیم با گسترده کردن دامنه رقابتها انحصار طلبی
و رانتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از این
کشور رخت بر بسته وباند بازی و توهم توطئه جای
خود را به شفاف سازی و فعالیت آشکار دهد.
البته نیاز به ذکر این واقعیت است که پر شورتر
شدن انتخابات و یا افزایش معقول تعداد کاندیداها
لطمهای به اعتبار و جایگاه رئیسجمهور و
اقداماتش نزده و نمیتواند موفقیت او را به خطر
بیندازد بلکه از این نظر اهمیت دارد که هیچ مدعی
نمیتواند اعالم کند که اگر در انتخابات حضور
داشت می توانست روحانی را شکست دهد.
بنده بر این باور هستم که با وجود تمامی
چهرههای منتقد دولت که در صحنه حضور
یافته اند باز هم روحانی پیروز این رقابتها و
میدان بوده و او و طرفدارانش اجازه نخواهند
داد دروغ پردازان ومتوهمها قدرت رابار دیگر
از آن خود کرده و با شعارهای دور از ذهن
و پرگوییهای بیحاصل ،کشور و ملت را
در مخمصه رویارویی با جامعه جهانی قرار
دهند.

سخن روز

یادداشت روز

الف نون در شش پرده :پشت بلندگو یا جلوی دوربین!

نصرت اهلل تاجیک -فعال سیاسی اصالحطلب

از خوانندگان عزیز اجازه می خواهم این یاداشت را با روش و
چارچوب جدیدی به محضرشان تقدیم کنم .سبکی مانند مطالب
ویکی پدیا و منبع باز ( )Open Sourceتا دلیل موجهی باشد
برای تکمیل و جدا سازی سره از ناسره توسط خود خوانندگان .شما
هر کدام را که ناصحیح و غیر ضروری میدانید بردارید و هر چه
صالح و درست میدانید به جای ان بگذارید و یا مطالب را عقب جلو
کنید تا یک مطلب دیگر ارائه و نتیجه دیگری بگیرید .شش پرده
استعاره است ،مثنوی هفتاد من هم میتوان تهیه کرد:
.1من :الف نون مردم ایران را جیگر فرض میکند! ماموریت اصلی او
تغییر بافت ،حذف و یا هضم طبقه متوسط با هزینه ائی که از جیب
مردم و اصالح طلبان پرداخت شد و همچنان ادامه دارد او در این
کار موفق نشد .از این دیدگاه او مهره سوخته ائی بیش نیست .اما
برعکس عالوه بر باد دادن اموال و زمان ملت و شخم زدن مدیریت
کشور و نابود کردن اعتماد مردم به نظام  ،در از بین بردن ابهت نظام
در بین مردم توفیق فراوانی داشت.
.2هاینریش بل در کتاب آدم کجا بودی :بعد از هیتلر ،همهی مردم
آلمان درک کردند که او چه بالیی بر سر کشور و زیربناهای آن
آورده است؛ اما یک چیز نابود شدهی اساسی بود که هرکسی
نمیفهمید و آن ،خیانت هیتلر به کلمات بود .خیلی از کلمات شریف،
دیگر معنی خود را از دست داده بودند؛ پوچ و مسخره شده بودند؛
عوض شده بودند؛ آشغال شده بودند ،کلماتی مانند آزادی ،آگاهی،
پیشرفت و عدالت.
.3نخبگان :مجموعه توهمات و اقدامات الف نون باعث قطع عقبه
او از نخبگان شد و لذا برای حلقه مدیرانش به رمل و اصطرالب و
جن و رمال روی آورد که دیگر نمی توان با این چیزها کشور را اداره
کرد .نخبگان او را نیروی بالنده نمیدانند بلکه تنها اوضاع نه چندان
مناسب معیشت اقشار فقیر این فرصت را برای وی فراهم ساخته
که توهمش عود کند.
.4رسانههای داخلی و خارجی :کسی در توهم ،خود شیفتگی و
عالقه مفرط الف نون به دوربین که به قولی به آن زل میزند و
دروغ می گوید شکی ندارد .اما اهداف وی در ثبت نام نه فقط
در دوربین و روی آنتن بودن بلکه چیزی فراتر از بازیهای مرسوم
نامزدهای انتخاباتی است برای بردن از سبد این و آن .او میخواهد
در حلقه قدرت باشد .حتی از طریق مستقل نشان دادن و بی اعتنائی
بیسابقه به مقام معظم رهبری.
.5رهبر انقالب :یک آقایی آمده پیش من ،من هم به مالحظه صالح
حال خود آن شخص و صالح کشور گفتم که صالح نمیدانیم شما
در فالن قضیه شرکت کنید ...اگر توی این مقوله وارد شدید در کشور
دوقطبی ایجاد میشود خیلی ساده است.
ما این توصیه را به یکی از آقایان کردیم .خب حاال این مایهی
اختالف بشود بین برادران مؤمن ،یکی بگوید فالنی گفته ،یکی
بگوید نگفته ،یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال این
هم پشت بلندگو!
.6الف نون :علیرغم نهی الف نون توسط مقام معظم رهبری برای
مشارکت در انتخابات و با توجه به قول شفاهی و مکتوب وی بر
تبعیت از ایشان ،بعنوان نامزد دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ثبت

نام کرد تا مانند سخنرانیاش در اهواز راهنمای چپ بزند و به راست
بپیچد! تا آرای خاکستری و مخالفین نظام را برباید .مشائی قبال
گفته بود تائید رهبری از الف نون چهار ملیون آرای او را کم کرده
است! همانی که وقتی از وی سؤال شد چرا برای شریف ایران نامه
نوشتهای گفته آیا من میتوانم برای فرد دیگری نامه بنویسم؟ من
خاتمی را قبول دارم و برای او نامه مینویسم!
پ .ن :اگر چه رفتار سیاسی در ایران به نهایت بالهت خود رسیده
است ،اما شما بگویید از دریچه کدامیک از این شش پرده مناسب
است به وضعیت کنونی الف نون نگاه کرد؟ سخنان هانریش بل،
دلخوری نخبگان و مهره سوخته دانستن وی ،استقاللش از رهبری،
توهم و خودشیفتگی یا آنچه من نوشته ام؟ از منظر پارادایم قدرت
محتملترین تحلیل از این اقدام ناشی از توهم و اعتماد به نفس
وافر به خود است که در یازده روز خانه نشینی هم بروز یافت و او
میخواهد نشان دهد برای آینده خویش در تدارک نام و نقش است.
او از سال  1384که پایش به طبقات باالیی نظام باز و چشمش به
سیاهی پستوی قدرت عادت کرد ،نمادی از طغیان بود علیه اشرافیتی
که به زعم او بر کشور چنبره زده بود که به زعم او نمایندهاش
هاشمی بود و او همچنان میخواهد این راه را ادمه دهد .اگرچه
او در در آن زمان در برابر هاشمی ایستاد تا معادالت قدرت سنتی
در ایران را بهم زند ،اما امروز وی میخواهد در برابر رهبری نظام
خود را مستقل نشان دهد تا در آینده صحنه قدرت ایران به ایفای
نقش بپردازد.
او میخواهد نشان دهد در بازی بزرگان قدرت وارد شده ،به راحتی
صحنه را ترک نمیکند و االن سهمش برای حذف مزاحم را
میخواهد .او حتی به اصالحطلبان که نتوانست آنها را به گورستان
سیاسی ایران بفرستد میخواهد بگوید کاری که شما نتوانستید من
کردم! در جامعه استبداد زدهای که تحقیر شده ،تحقیر دیگران
خوشایند آنان است! اما از منظر سیاسی اقدام او برای بازی سوم
طراحی شده و گرم شدن تنور انتخاباتی که همه حدس میزنند
بیرمق خواهد بود و خارج کردن انتخابات از فضای دو قطبی که
به نفع روحانی خواهد بود با تفاوت آرای بسیار و بردن بخشی از
آرای دو سبد دیگر اگر او و رئیسی تا انتها بمانند .او با زبان بیزبانی
میخواهد به اصالحطلبان بگوید برخالف کم کاری دولت یازدهم
که با تحلیل غلط از شرایط فکر میکرد با مغازله با حاکمیت امور
مردم در سطح جامعه نیز روان و مردم به زندگی عادی باز میگردند!!
من مستقل از رهبری هستم .تا ایشان هفته آینده از پشت بلندگو چه
گوید و دستگاههای حاکمیتی با وی و یارش که ثبت نام کرده چه
کنند؟ اصالحطلبان ،اگر دلشان خوش باشد با اعتماد و امید به مردم
تصمیم گرفتهاند این بار از طریق صندوقهای رای انتقام کمر خمیده
بهزاد و حصر سه بزرگوار و ممنوع الهمه چیز شدن غیر قانونی شریف
ایران و خس و خاشاک خواندن مردم را از وی بگیرند و طومارش را
بپیچند! تا مقدمهای باشد برای فراهم شدن محاکمه وی در اقدامات
غیر قانونی و ضد ملیاش در دو دولت نهم و دهم محافظه کاران
مهرورز .آن موقع رسانهها نیز در انتشار اخبار خیانتهای وی به نقل
از مقامات قضایی خواهند نوشت الف نون از انتخاب وکیل استنکاف
و خود میخواهد از خویشتن دفاع کند! انشااهلل.

مثلث انتخابات کامل شد!

ابوالقاسم عابدین پور -نماینده مجلس ششم

ثبت نام آقایان روحانی و رئیسی در کنار آقای احمدی نژاد ،تکمیل کننده ی وضعیت انتخابات
دوازدهم ریاست جمهوری است!
با اطمینان می توان وضعیت انتخابات  ۲۹اردیبهشت را در این سه ضلعی ناهمگون مشاهده کرد!
اصالح طلبان و تمام آنهایی که به « برجام» و ایجاد روابط سالم در دنیا امیدوارند،در طرفداری از
دکتر روحانی به دنبال اهداف و آمال خود خواهند بود.
این نکته همان اصل مشترکی است که شخص آقای روحانی در هنگام ثبت نام بر آن صحه
گذاشت!
آقای رئیسی می تواند در ضلع دیگر ،بدنه ی اصولگرایان سنتی و بسیاری از کاندیداهای بالقوه ی
جناح اصولگرا را در ستاد انتخاباتی خود جمع کند .حضور چهره های مختلف از جریان اصولگرایی
در کنار آقای رئیسی این اطمینان را برای اصولگرایان فراهم کرده است که سرانجام با این وزنه در
انتخابات حاضر شوند و خود را از بالتکلیفی برهانند.
البته رایزنی و مذاکرات پشت پرده برای سهم خواهی افرادی که احتماأل باعث پراکندگی آراء
اصولگرایان خواهد شد ،به شدت ادامه خواهد داشت!
ضلع سوم انتخابات گروهی از مردم را با خود دارد که نکات اشتراک و افتراقشان فراوان است .از
فقیر ترین اقشار جامعه تاجنجالی ترین سلیقه ها در برابر وضعیت موجود!!
حضور آقای احمدی نژاد چه با حمایت از آقای بقایی و چه به طور مستقیم با ورود خودش ,می تواند
جنجالی ترین نمود انتخابات دوازدهم باشد!
هم آقای روحانی و هم آقای رئیسی با اینکه در دو کفه ی جناحی جا خوش کرده اند ؛ولی یک
نکته را با دقت رعایت خواهند کرد و آن هم دوری از هیجانات ساختار شکن در روند انتخابات است.
هر دو دوست دارند پیروز انتخابات باشند ولی حاضرهم نیستند برای کسب رأی بیشتر ،عقالنیت
و آرامش ظاهری جامعه را تحت الشعاع قرار دهند ،اما ضلع سوم با حضور مستقیم و غیر مستقیم
محمود احمدی نژاد ثابت کرده است که هیچ ساختاری را مد نظر نخواهد داشت! به هر دو طرف
حمله خواهد کرد و از بیان هیچ نکته ی محرمانه یا غیر محرمانه ابایی نخواهد داشت!
از همین االن می توان تصور کرد که بیشترین «تماشاچی» در ضلع سوم صف کشیده اند تا هر
لحظه حرکتی نو و جنجالی جدید را تجربه کنند.
ضلع سوم با توجه به ریشه هایی که در طی دهه ی گذشته در قسمتهایی از حکومت دوانده است،
بدون هزینه کارش به اتمام نخواهد رسید! و صد البته این هزینه ها خواه ناخواه به حساب جناح
راست« اصولگرایان» نوشته خواهد شد!
نقطهی قوت در ضلع دکتر روحانی ،حضور جنبشهای اجتماعی با طرفداری رئیس دولت اصالحات
است .این طرفداری با همه ی نقاط ضعفی که در عملکرد دولت روحانی وجود دارد ،میتواند یک
بار دیگر اهمیت و جایگاه احساسی و عقالنی دوران اصالحات را جلوه گر سازد!
در صورتیکه به هر دلیل حضور مردم در انتخابات کمرنگ شود ،رسیدن انتخابات به دور دوم غیر
قابل طرح نخواهد بود!
آقای احمدی نژاد بر خالف دوران گذشته اش دیگر نمیتواند از مظلومیت شهید رجایی در
تمثالسازی خود استفاده کند ،ضمن اینکه اصولگرایان حامی او در ستاد آقای رئیسی به فعالیت
خواهند پرداخت! آقای احمدی نژاد اهرمهای قدرت را در اختیار ندارد و احتماال پردهی آخر نمایشش
را بازی خواهد کرد!
او از همان جناحی قدرت گرفت که امروز پشت سر آقای رئیسی جمع شده اند!
افتراق رأی اصولگرایان در دو ضلع احمدی نژاد و رئیسی میتواند یکپارچگی رأی روحانی را
تضمین کند!
اینکه حضور فرد یا گروهی بخواهد این مثلث را به مربع تبدیل کند ،امری دشوار و نامحتمل
مینماید! راحت ترین و بهترین تدبیر این است که هر سه ضلع در انتخابات حضور داشته باشند تا
یک بار دیگر تکلیف جناحها و طرز فکر مردم ،مشخص شود!
البته نگرش شورای نگهبان به وضعیت کاندیداها میتواند این وضعیت را دگرگون کند! (که البته
هزینههای ناخوشایندی در پی خواهد داشت .مثأل رد صالحیت احتمالی کدام ضلع با آرامش
صورت خواهد گرفت؟! آیا مثل رد صالحیت آیتاهلل هاشمی ،منافع نظام بر خواست شخصی
ترجیح داده خواهد شد؟

