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تحلیل روز

جبهه پایداری؛ عامل شکست اصولگرایی

طی یک ماهی که از انتخابات ریاســت جمهوری گذشته است ،همچنان بحث ها
و اظهارنظرهــا در مورد نتایج و اتفاقات انتخاباتی ادامــه دارد .تحلیلهای متفاوتی در
خصوص ناکامی اصولگرایان انجام شــده و تاکنون کســی به صراحت از مقصر اصلی
بی اقبالی اصولگرایان پرده برنداشــته است .شاید سخنان اخیر سلیمی نمین از روزنامه
نگاران اصولگرا در تحلیل شکست ابراهیم رئیسی یکی از واقع بینانه ترین نظرات طی
هفته های اخیر باشد .او به درستی جبهه پایداری و پیروی از آیت اهلل مصباح یزدی را
از عوامل اصلی شکســت اصولگرایان می داند .وی معتقد است که در انتخابات اخیر،
رئیسی باید به نفع قالیباف کناره گیری می کرد تا به این وسیله پایداریها در انزوا قرار
بگیرند .ســلیمی نمین بر این باور است که پایداریها خودشان را به جریان اصولگرایی
تحمیل کرده اند.
سلیمی نمین مانند بسیاری از اصولگرایان ریشه دار ،با انتقاد به دیدگاه های سیاسی
مصباح یزدی ،معتقد است که جبهه پایداری یک شخصیت علمی و فلسفی مثل مصباح
یزدی را به مسایل سیاسی کشاندند و توانمندی ایشان در حوزه مسائل فلسفی و نظری
را هم مخدوش کردند.
پیــش از این نیز مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی نیز با انتقاد از مصباح یزدی و جبهه
پایــداری آنان را عامل تفرقــه میان اصولگرایان خوانده بود .همــان جبهه ای که در
انتخابات ســال  96نیز پیش از آنکه ســایر اصولگرایان به میدان رقابت وارد شــوند،
میداندار اصلی شــده و اجازه نداده بود که کاندیدای اصولگرای دیگری در میدان باقی
بماند .پایداری ها همان کســانی هســتند که حتی علی الریجانی را هم برنتافته بودند
و بعــد از آنکه در حرم حضرت معصومه به ســویش مهرنماز پرتاب کردند ،از لیســت
اصولگرایان شهر قم هم خارجش کردند.
برای کســانی که فضای سیاسی کشور را دنبال می کنند ،روند فعالیت اصولگرایان
و دگردیســی این گروه یکی از شگفت انگیزترین رویدادهای اخیر است .طی چند دهه
گذشــته ،اصولگرایان تاریخ شــگفت انگیزی را پشت سر گذاشتهاند .شگفتی هایی که
از شــهردار شدن محمود احمدی نژاد و به ریاست جمهوری رسیدن او آغاز شد و امید
اســت که پدیده " رئیسی " آخرین آن باشد .اصولگرایان که با نام هایی چون آیت اهلل
بهشــتی ،شهید مطهری ،آیت اهلل مهدوی کنی ،هاشــمی رفسنجانی ،علی اکبر ناطق
نوری و  ...شــناخته می شــدند و درهر انتخاباتی کاندیدایی در قد و قواره اصولگرایی
داشتند ،طی ســالهای اخیر به آنجا رسیدند که عده ای به نام آنان سکه قالبی زدند و
برای جمع کردن تعدادی رای ،دست به دامن تتلوها شدند.
چرا اصولگرایان اصیل و ناب جمهوری اســامی بــه چنین مرتبه ای نزول کردند،
علت فروریختن بنیان های اصولگرایی چه بوده اســت؟ اصولگرایانی چون ناطق نوری
که در فردای دوم خرداد اولین کســی بود که همراه با پیام تبریک خود به ســیدمحمد
خاتمی ،قول حمایت و همراهی داد ،چگونه به کاندیدایی چون ابراهیم رئیســی تبدیل
شــده که در زمان انتخابات چهره ای وارونه از اقدامات جمهوری اســامی طی چهار
دهــه ارائه داد و بعد از پیروزی رقیب حســن روحانی هم ،حتی حاضر نشــد یک پیام
تبریک خشــک و خالی بفرستد .چه شد که اصولگرایان از شخصیت هایی چون شهید
بهشــتی ،مرحوم هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری عبور کردند و کعبه آمال آنان جبهه
پایداری شد؟
اصولگرایی حتی نیازمند تعریف معنایی نیست چرا که ریشه آن از " اصل " می آید
و در فرهنگ لغت اصل آن چیزی اســت که تغییر نمی کند .اما چگونه اســت که این
روزها کســانی خود را منتسب به اصولگرایی کرده اند و پرچم آن را به دست گرفته اند
که هیچ قرابتی با اصل و اصولگرایی ندارند؟ اصولگرایان چه مســیری را طی کرده اند
که هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری را کرده اند نماد " اشرافی گری" و نه فقط در این
روزها که از سال  84تاکنون ،شبیه گروههای انحرافی دهه شصت  ...از یک سو داعیه
دار مبارزه با فقر و اشرافی گری شده اند و از سوی دیگر با پول های آلوده و به دست
آمده از کاسبی تحریم ،در صدد جمع کردن " رای " هستند؟
چه کسانی رئیسی را به میدان آوردند و به رغم اینکه می دانستند او توان رای آوری
ندارد تا آخرین لحظه پشت سر او ایستادند و حتی موتلفه را که از ابتدا با قاطعیت گفته
بود کاندیدای اصلح خود را تغییر نخواهد داد ،ناچار به پشتیبانی از رئیسی کردند هر چند
هنوز میرســلیم کاندیدای آنان در صحنه حضور داشت؟ آنگونه که در خبرها آمده بود،
پیش از آنکه جمنا رئیسی را کاندیدای اصلح خود بداند ،مصباح یزدی به اعضای جبهه
پایداری توصیه کرده بود که برای انتخابات ریاســت جمهوری به سراغ ابراهیم رئیسی
بروند .نگاهی به ترکیب جمنا هم نشــان می دهد که پایداری ها چگونه در میان آنان
راه یافته اند و چگونه به قول ســلیمی نمیــن نظر خود را به کلیت اصولگرایی تحمیل
کرده اند و بر خــاف توصیه اکید رهبری مبنی بر پرهیز از دو قطبی کردن انتخابات،
جامعه را کامال قطبی کردند و تمامی دســتاوردهای چهار دهه جمهوری اسالمی را به
هیچ انگاشتند.
اینک که ســلیمی نمین با چنین صراحتی از عوامل اصلی شکســت اصولگرایان
در انتخابات نام برده اســت ،اصولگرایان باید اولین گام ها را بردارند و با اعالم برائت
از تندرویهــا و افراط کاریهای پایداری ها به بازســازی پیکر نیمه جان اصولگرایی
بپردازند .سکوت برخی از چهره های مطرح اصولگرایی در این انتخابات نشان از سیطره
هوچی گری پایداری ها در مرکز تصمیم گیری اصولگرایان دارد .در این شرایط حساس
منطقهای و بین المللی شایســته اســت که اصولگرایان بار دیگر با بها دادن به عقال و
پیشکسوتان در صدد احیای این جریان ریشه دار برآیند.

منصور ارضي :
رویداد :۲۴منصور ارضي مداح پرحاشيه و تندرو در شب بيست و سوم ماه رمضان در مراسم مسجد ارگ به رييس جمهور منتخب توهين كرد و گفت :بعضي ها در خصوص حضور زنان
در مســابقات واليبال بدنبال قبح زدايي هســتند .اتفاقا من خودم گفتم تا اين تومار نماز جمعه را بياورند و در كنار مســجد ارگ بگذارند تا همه امضا كنند .برخي ها كه با هر كلك و دروغي
من طومار مخالفت با
رفتن از مردم راي گرفتند ،حاال مي آيند براي ما مفهوم واليت را معنا مي كنند .خاك بر ســر كســاني كه به اســم اســتاد دانشگاه در آنجا بودن و اعتراضي نكردند! من نمي دانم برخي ها
حضور زنان در ورزشگاهها
چقدر پررو و بي حيا هســتند كه اين حرف ها رو مي زنند .روز گذشــته بسيج دانشــجوي ضمن محكوميت جمع آوري امضا براي ممنوعيت حضور زنان در استاديوم اين حركتها را رفتاري
را از نماز جمعه به مسجد افراطي خواند و اين حركت زشت را اقدامي مشكوك دانستند! و در ادامه گفتند :برخي ها مي خواهند جريان انقالبي را تخريب كنند و بدنبال لوث و بي اعتبار كردن صحبتهاي مقام معظم
ارک بردم
رهبري در خصوص آتش به ختيار هستند.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در آستانه سفر به عربستان:

اگر کل دنیا را به ما بدهند از رابطه با ایران دست بر نمی داریم

نخســت وزیر عراق تاکید کرد کــه اگر ملک دنیا را
به ما بدهنــد و بخواهند که به طــور رایگان عراق را
بازســازی کنند ،هرگز از رابطه با جمهوری اســامی
ایران دست بر نمی داریم.
به گزارش ایرنا' ،حیدرالعبادی' در آســتانه ســفر به
تعویق افتاده اش به ریاض ،در جمع گروهی از اصحاب
رسانه در عراق در واکنش به تالش های آمریکا برای
دور کردن عــراق از ایران گفت :اگــر ملک دنیا را به
ما بدهند و بخواهند به طور رایگان عراق را بازســازی
کنند ،هرگز از رابطه با جمهوری اســامی ایران دست
بر نمی داریم.
نخســت وزیر عراق همچنین از اظهــارات اخیر ایاد
عالوی' معاون رییس جمهــور عراق علیه دولت قطر
انتقاد و اظهار داشت :عراق سیاست صف بندی را دنبال
نمی کنــد و اظهارات معاون رییــس جمهور عراق در
خصوص قطر قابل قبول نیست.
العبادی خاطر نشــان کرد :نباید مســئولین عراقی با
سوء اســتفاده از پست رسمی خود درباره بحران جاری
در حــوزه خلیج (فارس) اظهار نظر کــرده و به روابط
عراق با همسایگانش لطمه بزنند.
وی درباره علت سخنان عالوی که در سفر اخیرش
به مصر گفته بود ،قطر درصدد تجزیه عراق بوده است،
گفت :تصور می کنم وی (عالوی) برای کسب رضایت
مصری ها از قطر انتقاد کرد ،اما این ســخنان ،موضع
دولت عراق نیست.
نخســت وزیر عراق یادآور شد که برخی ها از عراق
می خواهند که در کنار قطر علیه عربستان یا برعکس
بایستد و این اشتباهی است که عراق از آن سودی نمی
برد .به گفته وی ،عراق باید سیاســت بی طرفی را در
بحــران خلیج (فارس) اتخاذ کند ،اما در خصوص نقش
میانجیگری نیاز است که قبل از اقدام به آن ،به درستی
این مسئله بررسی شود.
نخســت وزیر عراق از مسووالن این کشور خواست
تا به سیاســت خارجی که هیات دولت و وزارت خارجه
عراق ترسیم کرده اند ،پایبند باشند.
وی در خصــوص ســفر منطقــه ای آتــی خود به
کشورهای عربستان ،کویت و جمهوری اسالمی ایران
نیز گفت :این ســفر سه روزه است و از یکشنبه آغاز و
سه شنبه آینده به اتمام می رسد.
العبادی افزود :برای این ســفر از مدت ها قبل برنامه
ریزی شــده و هیچ ارتباطی با بحــران جاری در حوزه
خلیج (فــارس) ندارد و بعد از تعطیــات عید فطر ،به
کشورهای دیگری نیز سفر می کنم.
نخســت وزیر عراق تاکید کرد :ســفر به عربستان
سعودی فقط برای گســترش روابط نیست بلکه برای
حرکت رو به جلو این روابط بین دو کشور است.
وی اضافــه کرد :عربســتان به خوبــی خطر گروه
تروریســتی داعــش را درک کــرده هرچنــد تاکنون
از نزدیــک آن را لمس نکرده اســت و به دلیل وجود
اندیشه افراطی داعشی در داخل جامعه و دستگاه های
عربستان ســعودی ،ریاض در برابر این خطر مصونیت
ندارد و بر همین اســاس این خطر را درک کرده است
و عراق هــم آمادگی دارد تجربیات خود را در مبارزه با
تروریسم در اختیار ریاض بگذارد.
وی ابراز امیدواری کرد که ســعودی ها در عین این
جهت گیری بــه افزایش تبادالت تجاری خود با عراق

سیاوشی در گفتوگو با ایلنا:

هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاهها وجود ندارد

خبر

آیتاهلل مکارمشیرازی:

ی یک
برخ 
صفحه نهجالبالغه
را دیدهاند و
حرفهای عجیبی
میزنند
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه امام با رأی مردم انتخاب نمیشود گفت:
یکی از دولتمردان گفته اســت مبنای والیت از دیدگاه امــام علی(ع) نظر مردم بود و
دموکراسی میراث این امام معصوم است ،این حرف عجیبی است ،او یک صفحه از نهج
البالغه را دیده و بقیه را ندیده است.
به گزارش فارس آیتاهلل ناصر مکارمشــیرازی با اشــاره به سخنان مطرح شده در
خصوص والیت امام علی (ع) اظهار کرد :یکی از دولتمردان گفته است که مبنای والیت
از دیدگاه امام علی (ع) نظر مردم بود و دموکراســی میراث این امام معصوم است ،این
حرف عجیبی است ،او یک صفحه از نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده است.
وی ادامه داد :ولی را باید خداوند تعیین کند و آیات در خصوص والیت در قرآن زیاد
است ،شما تنها یک جمله از نهج البالغه را دیدید و بحث کردید ،یکی از مسلمات مذهب
شیعه است که امام را خدا و نه آرای مردم تعیین میکند ،ما با اهل سنت برادر وار زندگی
میکنیم ،اما مذهب رسمی کشور شیعه است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود :نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین میکند،
رســول اکرم (ص) فرمود که تعیین جانشــین من با خداست و خداوند به هر کسی که
خواست ،والیت میدهد و کتابهای زیادی در خصوص غدیر نوشته شده است.
آیتاهلل مکارمشیرازی با اشاره به دموکراسی اظهار کرد :دموکراسی برای غرب است
و حتی این نوع حکومت ،حکومت مردم بر مردم نیســت ،گاهی یک نامزد با  25درصد
رای از مردم به ریاست میرسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :امام با رای مردم انتخاب نمیشود و نباید با یک صفحه
نهجالبالغه ،نظام حکومتی اسالم را دگرگون نشان بدهیم.

اهتمام داده و در این خصوص نرمش بیشــتری نشان
دهند.
العبادی تاکید کرد :عــراق نمی خواهد به اختالفات
خلیجی – خلیجی ورود کند و ســفر به عربستان هیچ
گونه ارتباطی با این بحران ندارد.
نخســت وزیر عراق در عین حــال تلویحا از اعمال
محاصــره اقتصادی بر قطر انتقاد کــرد و گفت :بغداد
مخالــف اعمال تحریم و محاصره بر ملت ها اســت و
فقط باید متهمان بازخواست شوند.
العبادی افزود :احســاس می کنیم که سعودی ها به
شدت مایل به توسعه مناســبات خود با عراق هستند،
اما این امر بــه دلیل اینکه هنــوز نهادهایی در داخل
عربستان وجود دارد که از هر فرصتی برای ضربه زدن
به مناســبات دو کشــور بهره می برند ،سهل و آسان
نیست.
به گفتــه وی ،در داخل عراق نیــز یک عده نادان
هستند که مخالف بهبود مناسبات با ریاض و پیشرفت
آن هستند.وی با بیان اینکه برخی ها می خواهند عراق
به صحنه جنگ بین المللی تبدیل شــود گفت :عراق از
درگیرهای منطقه ای ،ذینفع نیســت و برای همین در
آن دخالت نمی کند.
وی افزود :عراق فقط در حالی وارد جنگ می شــود
که در آن منفعتی داشــته باشد اما در کل مایل به صلح
و گفت وگو و حل منازعات است.
العبادی به عنوان اولیــن رییس جمهور عربی که با
دونالد ترامپ در واشــنگتن دیدار کرد گفت که اعتقاد
دارم که دولت جدید آمریــکا تمایلی به جنگ با ایران
ندارد .وی خاطر نشان کرد :بغداد با سیاست صف بندی
مخالف است و این موضع ثابت عراق است زیرا نزاع ها
در منطقه نزاع بر ســر منافع است و مصلحت عراق بی
طرفی و عدم دخالت در آن است.
نخست وزیر عراق درباره رییس جمهور آمریکا گفت
که دونالد ترامپ یک تاجر اســت و نه سیاســتمدار و
صراحتا بگویم پس از رســیدن وی به قدرت ،از وقوع
جنگ و درگیری در حوزه خلیج (فارس) نگران بودیم،
اما به نظر می رســد تیم ترامپ از این نگرانی کاســته
گرچه االن متوجه سوریه شده اند.
وی افــزود :از پیشــروی ارتش ســوریه به نزدیکی
مرزهای عراق اســتقبال می کند و آن را تحول خوبی
می داند.
العبادی از حمایت آمریکا از گروه موسوم به نیروهای
دمکراتیک ســوریه انتقاد کرد و آن را منجر به تقسیم
ســوریه دانســت و گفت که این امر قابل قبول نیست
و عــراق با هیچ گروه مســلحی تعامل نمی کند ،بلکه
تعاملش با دولت ســوریه است هرچند بر سیاست های
دولت سوریه مالحظاتی دارد.
وی با اشاره به آزادی گذرگاه الولید و منطقه مشترک
بین ســوریه ،عراق و اردن گفت که به زودی عملیات

آزادی عنه ،راوه و قائم (در شــمال غرب االنبار) شروع
می شود.
نخســت وزیر عراق همچنین ابراز امیدواری کرد که
نیروهــای آمریکایی در مرزهای عراق و ســوریه باقی
نمانند.
وی درخصوص عملیات آزادی شهر موصل نیز گفت:
فقط بخش قدیمی شــهر موصل باقی مانده و از همه
طرف داعش در این شــهر محاصره شــده و در حال
حاضر جنگ روانی علیه داعش به راه انداخته ایم.
العبــادی پیــش بینی کرد که داعــش مرتکب یک
جنایت علیه شهروندان محاصره در بخش قدیمی شود.
وی در ادامــه بــر ضــرورت فعال کــردن اقدامات
اطالعاتــی در مبارزه با داعش تاکیــد کرد و افزود که
امروز نیروهای مــا در مبارزه با تروریســم از بهترین
نیروهای منطقه هستند.
حیدر العبــادی عملیات آزادســازی تلعفر را نزدیک
خواند و گفت :تصمیم آزادی تلعفر چهار ماه قبل صادر
شد و به زودی به سمت تلعفر به راه می افتیم و آزادی
شهر به نیروهای ارتش و نیروهای بومی الحشد الشعبی
واگذار شده است.
وی در قســمتی دیگر از سخنان خود ،عناصر حزب
منحله بعث و گروهک تروریســتی منافقین را در پس
حمالت تبلیغاتی و اهانت به الحشد الشعبی دانست.
نخست وزیر عراق همچنین همه پرسی  25سپتامبر
آینده در اقلیم کردســتان عراق را غیر قانونی دانست و
گفت که دولت مرکزی از آن حمایت نمی کند و بودجه
ای بــرای آن اختصاص نمی دهد و در آن مشــارکت
نمی کند.
بــه گفته وی ،ســازمان ملل نیز موضــع خود را در
ایــن باره اعالم کرده و گفته اســت که بدون موافقت
دولت مرکزی عراق در آن مشــارکت نمی کند و اقلیم
کردستان عراق هم اعالم کرد که همه پرسی الزاما به
معنی استقالل نیســت ،بلکه برای اطالع از نظر مردم
اقلیم است.
العبادی افزود :ترکیه و ایران نســبت به همه پرسی
راضی نیســتند و آن را عاملی برای تحریک کردهای
این دو کشــور می دانند و آن را به مصلحت دو کشور
خود نمی دانند.
وی پیش بینــی کرد که ایــران و ترکیه علیه همه
پرسی اقلیم کردســتان عراق وارد عمل شوند .نخست
وزیر عراق ادامه داد :اســتقالل مشــکالت جدیدی به
مشکالت اقلیم کردستان عراق می افزاید به ویژه اینکه
پیرامون آن اتفاق نظر وجود ندارد و ممکن اســت که
اقتصاد اقلیم در شرایط سختی قرار گیرد.
وی همچنین از گسترش افراط گرایی دینی و سلفی
در اقلیم کردســتان عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که
کردها از این امر نگران هستند.
العبادی افزود :اقلیم کردســتان بر خالف خواســت
دولت مرکزی نفت صادر می کند و این مخالف قانون
اساسی است.
به گفته وی اقلیم هم اکنون  550تا  620هزار بشکه
در روز از میادین کرکوک و خارج از شرکت ملی فروش
نفت عراق ،اقدام به صدور و فروش نفت می کند.
نخست وزیر عراق افزود :اقلیم کردستان عراق حتی
به مصوبات ســازمان اوپک در خصوص کاهش تولید
پایبند نبوده و این امر برای ما مشکل ساز شده است.

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
بــا بیان اینکه هیــچ منع قانونی بــرای ورود زنان به
ورزشــگاهها وجود ندارد ،تاکید کرد که زنان تا همین ۳
سال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاهها میشدند
و با بیان اینکه نظرات همه نهادهای فرهنگی ،مذهبی

و سیاسی دریافت شده است ،گفت :بنابر قانون ورود به
ورزشگاهها حق زنان است.
به گزارش ایلنا طیبه سیاوشــی شاهعنایتی ،با اشاره
به انتشار بیانیه شــورای مرکزی حزباهلل و جمعآوری
امضای دانشجویان حزباللهی برای جلوگیری از ورود
زنان به ورزشگاهها اعالم کرد :باتوجه به اینکه مجلس
هماکنــون در تعطیالت بهســر میبــرد و نمایندگان
برای سرکشــی به حوزههای انتخابیه به شهرستانها
رفتهاند ،کمیسیون فرهنگی در این رابطه موضعگیری
یا تصمیمگیری خاصی انجام نداده است.او با این حال،
با تاکید بر اینکه از ابتدا در جریان مسئله ورود زنان به
ورزشگاهها بوده است ،گفت :جلسات متعددی بهعنوان
نایب رییس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون فرهنگی

مجلــس با وزارت ورزش و جوانان برگزار کردیم و این
درحالی اســت که هیچ منع قانونی برای ورود زنان به
ورزشگاهها وجود ندارد.
نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به اســتناد مخالفان ورود زنان به
ورزشگاه به وصیتنامه حضرت امام خمینی (ره) اعالم
کرد :کســانی که این بیانیه را امضاء کردهاند ،در واقع
گروهی از مردم هســتند که با ورود زنان به ورزشگاهها
مخالف هســتند و برای تایید ادعایشان به وصیتنامه
حضرت امــام اســتناد کردهاند .حال آنکه بســیاری
از شــهروندان نیز با این مســئله موافق بوده و طبیعت ًا
میتوانند بهنوعی دیگر به وصیتنامه حضرت امام (ره)
استناد کنند.

فرازهایی از سند تازه منتشر شده وزارت خارجه آمریکا در مورد کودتا  28مرداد
ادامه از خبر اول
انتشار اســناد جدید کودتای  28مرداد از سوی
وزارت خارجــه آمریکا موجب شــده که برخی از
نقــاط تاریک این واقعــه وضوح بیشــتری بیابد.
گزیده ای از این اسناد به شرح ذیل است
* سند روابط خارجی ایران؛ ۱۹۵۴-۱۹۵۲
صفحه ۳۸۷
رهبران روشنفکر محافظه کار ،با حرفهای عوام
فریب افرادی چون کاشــانی (کســی که علیرغم
بیانیههای متضاد خــود  ،ما فکر نمیکنیم با توده
موافق باشد ).خنثی و منفعل شدهاند.
* سند روابط خارجی ایران  ۹نوامبر ۱۹۵۲
صفحه ۳۸۸
دو روز پیش کاشانی پیامی برای من فرستاد و از
من خواســت با او تماس بگیرم .بحث ما نیمه تمام
ماند .مجددا ً باید در نوامبر او را ببینم.
* ســند روابط خارجی ایران ۱۹۵۴-۱۹۵۲
صفحه ۴۰۰-۳۹۹

برخالف زبان افراطی کاشــانی به نظر میرســد
که در شــرایط دوستانه ای باشــد و به مرور زمان
مکالمات با لطایف و امثال نرمتر میشود.
* ســند روابط خارجی ایران ۱۹۵۴-۱۹۵۲
صفحه ۴۰۵
در طول مکالمه با کاشــانی که تقریباً دو ساعت
به طــول انجامید ،خیلی کم اظهــار نظر کرد که
بسیار تازه بود .او زمان قابل توجهی را برای تغییر
نگاههای مذهبی خود و نت برداری از قرآن با زبان
دوستانه مطرح کرد .اما او همچنان از دولت آمریکا
به جهت امپریالیسم و استعمار انتقاد کرد.
نقل از کاشــانی ( کاشانی از هندرسون خواستهبرود با دولت آمریکا حرف بزند).
من یک آدم عادی نیســتم  .مــن رهبر جهاناسالم هستم و جهان اسالم به زودی از من حساب
میخواهند این به نفع انسانهای خوب در همه جا
هست که جهان اسالم با آمریکا همکاری کند.
فوریه  ۲۳سال ۱۹۵۳
گروه منصور چند روز پیــش تصمیم گرفتند تا

به گــروه ،زاهدی را اضافه کنند .حمایت کنندگان
زاهدی نیز ،کاشــانی ،بقایی ،افســران عالیرتبه و
نیروی ارتش بودند.
خالصه :اردشــیر اشــاره کرد که پدرش تصمیم
گرفته که قریب به اتفاق از مجلس حمایت کند.
به جهت عدم تکرار روابط با کاشانی  ،در روزهای
اول دولــت او که مجلس را رها کــرده و انتخاب
مجدد نکند .او مایل اســت در صــورت امکان به
صورت موقت با مجلس فعلی کار کند.

سياسي

یادداشت روز

احمدینژاد اصالحطلبان در راه است؟!
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

آیا بالیی که ســر اصولگرایان نازل شــد ،این بار سر اصالحطلبان
فرود خواهد آمد؟ آیا چند ســال دیگر بحــث جریان انحرافی در داخل
اصالحطلبان نیز مطرح خواهد شد؟
در ســال  81ائتالفی تحت عنوان آبادگران ایران اسالمی ،در جبهه
اصولگرایان تشکیل شد .این ائتالف و لیستهای تحت حمایتش در
انتخابات شــورای دوم ،و مجلس هفتم خوش درخشیدند و هر آنچه را
که میخواســتند به دست آوردند؛ در جریان انتخابات ریاستجمهوری
ســال  94رو در روی بزرگان اصولگرا ایستاد و اصولگرایان سنتی را
به کناری نهاده و نامزد اصلی مورد حمایت خود را به پیروزی رســانیده
چ وقت هم معلوم نشــد کدام افراد ،یا کدام
و یکهتاز میدان شــدند .هی 
جریان پشــت ســر این اصولگرایان جدید بودند! احتماال آنان نیز که
پس پرده این جریان بودند از عاقبت کار خود پشــیمان شدند یا از سر
شرمشــان هیچ وقت هم نخواهند توانســت چهره خود را از پس این
نمایش بنمایانند .تنها چیزی که معلوم بود ،این بود که ،با درست کردن
یک شــورای هماهنگی و از دور خارج کردن رقبای احتمالی به صورت
نرم و مالیم ،تدریجا برنامههای خودشان را پیش بردند.
عاقبــت کار ایــن اصولگرایان جدید ،سرشکســتگی بــرای تمام
اصولگرایان بود به نحوی که هنوز هم نمیتوانند کمرشــان را راست
کنند .اسمشان آبادگران بود ،اما نتایج کارهایشان باعث شد نابودگران
نام بگیرند؛ با ماجراجوییهایی که انجام دادند ،کشور را تا ورطه نابودی
پیش بردند؛ به هیچ صراطی مســتقیم نبودنــد؛ منطق فکری عجیب
هم و غمشــان
و غریبی داشــتند؛ تمام حرمتها را شکســتند و تمام ّ
ریختن آبروی دیگران بود .انگار امروز نیز قرار اســت این ماجرا برای
اصالحطلبان تکرار شود.
هیاهوی انتخابات ،و ســایه حضور و آمدن و رفتنهای احمدینژاد و
ابراهیم رئیسی ،فضایی را برای عدهای مهیا ساخت تا بتوانند برنامههای
پشت پرده خویش را به راحتی پیش ببرند؛ برنامهها و نقشههایی که در
روشنای روز قابل اجرا نبودند.
گویــا تاریخ دوباره در حال تکرار شــدن باشــد ،اینجا نیز شــورای
هماهنگی و سیاســتگذاری برای اصالحطلبان تشــکیل شد؛ ابتدای
کار با یک پیروزی نســبی در کسب کرسیهای مجلس دهم آغاز شد؛
ادامه کار نیز با دور زدنها و حذف نیروهای سرشــناس و سنتی جریان
اصالحات همراه شد؛ به بهانه آوردن چهرههای جدید برای کاندیداتوری
شورای شهر پنجم ،گفتند که چهارده عضو اصالحطلب شورای چهارم
شــهر تهران از لیســت دوره پنجم کنار گذاشته شــوند ،و همه از این
پیشنهاد اســتقبال کردند؛ گفتند که باید عرصه را برای حضور جوانان
باز گذاشــت ،و همه خوشحال شدند؛ اما هیچ کس نگفت که اگر قصد
بر کادر ســازی و فراهم آوردن زمینه حضور جوانان است چرا به یکباره
عدهای فرد بدون تجربه را مســتقیما میخواهید در شورای شهر تهران
به کار بگیرید؟ میتوان جوانان را برای پختهتر شدن ،در ردههای پایین
مدیریتی شهرداری نیز به کار گرفت؛ آیا جوانان اصالحطلب در همین
ده پانزده نفر خالصه میشوند؟ پالن دیگر برای اجرای گام به گام نقشه
طراحی شــده ،گرفتن تعهد از اعضای لیست بود ،تحت این عنوان که
هیچ یک از اعضای لیســت امید شورای شهر تهران ،نباید از عضویت
خود در شورای شهر برای عهدهدار شدن سمتی استعفا دهند .نمیدانم
چرا باز هم کسی به فکرش خطور نکرد که تنها هدف این کار جلوگیری
از کاندیداتوری احتمالی محسن هاشمی برای تصدی شهرداری تهران
اســت! هیچیک از دیگر اعضای این لیست در حد و اندازههای برعهده
گرفتن پست شــهرداری تهران نبودند و لزومی به گرفتن تعهد وجود
نداشت.
بعد از اعالم لیست نهایی ،اعتراضها به نحوه بسته شدن و اشخاص
گنجانده شــده در آن بــاال گرفت اما باز هم به علــت در پیش بودن
انتخابات ریاســتجمهوری و اهمیت آن ،همگان را به تمکین و قبول
این لیســت وادار ســاختند .اکنون انتخابات تمام شده و بهانهای برای
سرکوب انتقادها وجود ندارد ،اما باز هم مشابهتهایی را میان گفتار این
اصالحطلبان جدید با اصولگرایان جدید و تندرو ســالهای پیش ،در
برخورد با مخالفین مشاهده میکنیم .مثال بیانیه گروهی صادر میکنند
و از پایان انتقادها سخن میگویند؛ یا اینکه در جواب انتقاد یاشار سلطانی
میگویند :ایشان تنها کاری که انجام داه ،انتشار چند برگ "کاغذپاره"
بوده اســت و انتظار بیجاییســت که باید در لیست قرار میگرفت و
...آیا کمکم باید منتظر باشــیم تا این شورا احمدینژاد اصالحطلبان را
رو کند؟ یا اینکه شورای عالی سیاستگذاری برای آینده اصالحطلبان
ن بار نوبت اصالحطلبان است که بزرگانشان
برنامه دیگری دارد؟ آیا ای 
حاشیهای شوند و جوانان تازهکار و بنیادگرا چوب حراج را به این جنبش
بزنند و تنها امید جامعه مدنی ایران را به فروپاشی بکشانند؟

خبر

عباس سلیمی نمین:

پایداریها
اصولگرایان
را تضعیف
کردند
عباس ســلیمی نمین در گفتوگو با انتخاب بیان کرد به همان
انــدازه که اصالحطلبان قالیباف را تخریــب کردند پایداری ها نیز
در این تخریب سهیم هســتند .وی افزود اشتباه بزرگ پایداریها
کشــاندن مصباح یزدی به عرصه سیاســت بود .وی تصریح کرد:
در نامه ای که علیه آقای محمد خامنه ای نوشــتم گفتم که همین
اشــتباهی که در مورد شما صورت گرفته در مورد آقای مصباح هم
صورت گرفته اســت .ایشان یک شخصیت علمی است و شما هم
یک شــخصیت علمی هستید .این تفکری که من دارم را خیلی از
اصولگرایان هم دارند .آقای مصباح را یک شــخصیت علمی می
دانند که پایداری ها واقعا ایشــان را به مسائل سیاسی کشاندند و
توانمندی ایشــان در حوزه مسائل فلسفی و نظری را هم مخدوش
کردنــد .وی در خصوص مضرات پایداریها بــرای اصول گرایان
افزود :در لیســت انتخابات مجلس که در سال  92منتشر شد70 ،
درصد پایداری هستد و چهره های شاخص مثل احمد توکلی بیرون
لیست ماندند .غفوری فرد که از چهره های برجسته جریان راست
قدیمی مبارز اســت هم نبود .جریان پایداری حتی در دهه  60هم
حضور نداشته چرا االن باید باشد؟

